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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÕNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
CỦA UBCKNN VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: ủy  ban chứng khoán nhà nư<’ c
Sỏ’ giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty c ổ  phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm  Đàn, huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204 222 6669 Fax: 0204 222 6669
Mã chứng khoán: ACM
Người công bố thông tin: Phạm Thị Thúy Hạnh
Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:
Công bố báo cáo tài chính Văn Phòng, BCTC Tống họp đã được kiểm toán giữa niên độ 
năm 2019, giải trình chênh lệch LNST sau soát xét giữa niên độ năm 2019 của Công ty 
cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2019 tại 
Website: acuonggroup.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bổ trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BÓ THÔNG TIN

Phạm Thị Thúy Hạnh



CÔNG TY CỔ PHÀN TẬP ĐOÀN 
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Số: 2907.0 l/ACM/2019 
V/v: Giãi trình chênh lệch LNST VP sau 

Soát xét giữa niên độ năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp -  Tư do -  Hanh phúc

Bắc Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2019.

Kỉnh gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, mã chứng khoán ACM xin giải

trình:

1.1.Chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC Văn phòng sau soát xét giữa niên độ 

của năm 2018 so với năm 2019:

TT Chỉ tiêu 
( A)

Sau soát xét năm 2019
m

Sau soát xét năm 2018
__________á ì __________

1 Lợi nhuận sau thuế TNDN (3.816.210.773) đồng (2.368.471.874) đồng

Nguyên nhân làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 
2019 của Công ty, được thể hiện trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là do nhà máy 
đang chờ để được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ mội trường, đáp ứng điều 
kiện đi vào hoạt động sản xuất ổn định trở lại theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường xin giải trình lợi nhuận sau thuế lỗ 

trên BCTC Văn phòng đã được soát xét năm 2018 so với BCTC tổng họp đã được soát xét 

năm 2019 với ủy  ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:
-Như trên 
-Lưu VP; KTTC
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