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Cần Thơ, ngày 26 tháng 07 năm 2018 

 

BẢN GIẢI TRÌNH 

( Biến động lợi nhuận BCTC Quý II năm 2018) 

      Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước 

                       - Sở giao dịch chứng khoán 

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ( Mã CK: TSC) xin giải trình biến động 

lợi nhuận BCTC Quý II năm 2018 như sau: 

I. Báo cáo tài chính riêng: 

- Lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2018: 4.032.334.380 VNĐ 

- Lợi nhuận sau thuế năm Quý II năm 2017: 641.653.163 VNĐ 

LNST của TSC mẹ Quý II năm 2018 cao hơn so với LNST Quý II năm 2017 là: 3.390.681.217 

VNĐ.  

Các nguyên nhân chính: 

- Quý II năm 2017, công ty mẹ phải trích lập dự phòng đầu tư vào Công ty CP giống cây trồng 

Nông Tín: 541.967.623 VNĐ và hoàn nhập dự phòng đầu tư vào Nông tín trong quý II năm 

2018: 373.503.715 VNĐ 

- Lãi chênh lệch tỷ giá ghi nhận trong quý II năm 2018 là: 1.545.712.606 VNĐ 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp Quý II năm 2018 giảm; 

- Giá vận chuyển giảm dẫn đến chi phí bán hàng giảm; 

II. Báo cáo tài chính hợp nhất: 

- Lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2018: âm 3.013.490.717 VNĐ 

- Lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2017:  9.497.628.856 VNĐ 

LNST Hợp nhất Quý II năm 2018 thấp hơn so với LNST Quý II năm 2017: 12.511.119.573 

VNĐ, Các nguyên nhân chính: 



- Lợi nhuận sau thuế cuả Công ty cổ phần FIT Consumer trong Quý II năm 2018 là: âm     

9.779.644.194VNĐ thấp hơn  8.087.261.557  VNĐ so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty Westfood trong quý II năm 2018 là: 3.501.912.862 VNĐ thấp 

hơn: 3.989.133.762 VNĐ so với cùng kỳ năm ngoái. 

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ giải trình để quý cơ quan và nhà đầu tư 

được rõ. 

Trân trọng kính chào! 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Đưa website 
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