CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN A CƯONG
c v sô: 1408/2018/ACM

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập —Tự do —Hạnh phúc
Giang, ngày 14 tháng 08 năm 2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

VŨ THỊ
THU
HIỀN

Digitally signed by VŨ THỊ THU HIỀN
DN: c=VN, st=BẮC GIANG, l=Sơn
Động, o=Công ty Cổ phần Tập đoàn
Khoảng sáng Á Cường, ou=Phòng Tài
chính Kế toán, title=Kế toán trưởng,
cn=VŨ THỊ THU HIỀN,
0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:01
3344561
Date: 2018.08.14 19:02:32 +07'00'

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chỉnh ban hành ngày 06 tháng 10
năm 2015 quy định về việc công bố thông tin của Tổ chức Niêm yết.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, mã chứng khoán ACM xin
giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ năm
2018 như sau:
Số dư phải thu tạm ứng tại ngày 30/06/2018 là: 17.200.000.000 đồng của các
cá nhân Nguyễn Xuân Thanh, Phạm Thị Thúy Hạnh và Phạm Thị Minh Nguyệt để
thực hiện triển khai một số dự án đầu tư mới. Các dự án này trong giai đoạn chuẩn
bị đầu tư nên chưa được hoàn ứng tại thời điếm báo cáo.
Trong năm Công ty thanh toán bằng tiền mặt đối với một số khoản công nợ
phải trả nhà cung cấp với tổng số tiền 5.436.391.400 tỷ đồng. Do đó, Công ty sẽ
không được khấu trừ đối với những hóa đơn GTGT đầu vào có giá trị trên 20 triệu
đồng mà Công ty thanh toán bằng tiền mặt. Đồng thời, Công ty phải hạch toán phần
thuế GTGT không được khấu trừ vào tài khoản chi phí và khoản chi phí này là chi
phí không hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu Công ty hạch toán
khoản chi phí trên vào chi phí năm 2018 thì chỉ tiêu “Chi phí khác” trên Báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh năm 2018 sẽ tăng lên 494.217.400 triệu đồng, dẫn đến chỉ
tiêu “Lợi nhuận sau thuế” giảm đi tương ứng là 494.217.400 triệu đồng”.
Khoản nợ phải thu của Công ty TNHH MTV Thương mại tổng họp Xuất nhập
khẩu Thảo Anh số tiền 128.453.800 đồng đã được thu vào ngày 12/08/2018.
Khoản trả trước của Công ty TNHH MTV Xây lắp Bắc Giang số tiền:
500.000.000 đồng thực hiện để lắp đặt trạm điện phục vụ cho Công ty cổ phần Tập
đoàn Khoáng sản Á Cường. Do công trình thi công đã đưa vào sử dụng nhưng chưa
được thống nhất nghiệm thu do một số lỗi kỹ thuật nên hai bên chưa tiến hành quyết
toán và xuất hóa đơn.

Trên đây là giải trình nguyên nhân ý kiến kiểm toán không chấp thuận toàn
phần đối với Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét giữa niên độ năm 2018.
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