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Số: 3110 /2018/CV-AMECC 

“V/v giải trình biến động 10% lợi nhuận sau thuế 

quý 3 năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------------------- 

 

 

         Hải Phòng, ngày 31 tháng 10  năm 2018 

  

     

 

Kính gửi:     -  ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

-  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc (Mã chứng khoán AMS) xin gửi lời tới Ủy ban 

chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng và cảm ơn vì sự quan 

tâm, giúp đỡ trong suốt thời gian qua. 

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc quý 3 năm 2018 

biến động hơn 10% so với năm 2017, theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 

của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty xin giải 

trình về việc lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2018  so với cùng kỳ năm 2017 như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2018 đạt: 11.608.442.973 đồng, Lợi nhuận sau thuế quý 3 

năm 2017 đạt: 3.243.795.769 đồng, Tỷ lệ chênh lệch: 172% 

- Nguyên nhân: 

+ Doanh thu sau thuế quý 3 năm 2018 đạt: 292.477.077.090 đồng so với  Doanh thu quý 3 

năm 2017 đạt 225.162.929.922 đồng. tăng 23% so với kỳ trước 

+ Tỷ lệ giá vốn/ doanh thu quý 3/2018 đạt 88.38%, so với cùng kỳ năm 2017 là 90.20% 

giảm 1.82% làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 

Trên đây là bản giải trình về việc lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2018 tăng so với cùng kỳ năm 2017 

của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc. 

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin này. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi gửi:                                                                 CÔNG TY CỔ PHẦN CKXD AMECC 

- Như trên             Tổng giám đốc 

- Lưu TCKT 
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