
TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
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SỐ;VM/TCT-TCKT Hà Tĩnh, ngàyỵ  thảng 10 năm 2018
V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế quỷ 3/2018 
thay đổi Hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017

Kính gửi: ủ y  ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (Tổng công ty) 
mã chứng khoán (MTA) xin giải trình kết quả hoạt động SXKD quý 3 năm 2018 
thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017 như sau:

I. C ông ty mẹ

Chỉ tiêu
Quý III

Chênh lệch Tỷ lệ
Năm 2018 Năm 2017

1. Doanh thu bán hàng 59.916.277.481 42.525.893.470 17.390.384.011 40,/ /  v/^
2. Dthu HĐTC + TN khác 13.295.987.576 20.146.242.491 -6.850.254.915 -3ặ ịịỊ  KI

3. Giá vốn hàng bán 60.888.555.328 40.197.604.343 20.690.950.985 5 l |p %

4. CPTC + CP khác 3.217.881.794 6.677.946.457 -3.460.064.663
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5. Lợi nhuận sau thuế 1.412.994.100 7.950.240.362 -6.537.248.262 -82,23%
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Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2018 giảm 6,5 tỷ so với cùng kỳ năm 2017 là
do:

+ Doanh thu HĐTC + TN khác quý 3 năm 2018 giảm 6,8 tỷ nhưng CP tài 
chính và CP khác lại chỉ giảm 3,5 tỷ nên lợi nhuận giảm 3,3 tỷ đồng so với cùng 
kỳ năm 2017.

+ Doanh thu bán hàng tăng 17,4 tỷ nhưng giá vốn hàng lại tăng 20,6 tỷ đồng 
nên lợi nhuận giảm 3,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Từ đó làm cho lợi 
nhuận quý 3 năm 2018 giảm 6,5 tỷ đồng (giảm 82,23%) so với cùng kỳ năm 
2017.

II. Báo cáo Tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu
9 tháng đầu năm

Chênh lêch Tỷ lệ
Năm 2018 Năm 2017

1. Doanh thu thuần 739.259.137.081 684.616.048.287 54.643.088.794 8%



/

2. Giá vốn hàng bán 678.640.560.909 665.213.554.686 13.427.006.223 2,02%

3. Thu nhập khác 63.655.577.293 20.179.412.283 43.476.165.010 215,45%

4. Lợi nhuận sau thuế -7.626.919.864 -52.801,801.116 45.174.881.252

Nguyên nhân biến động do: Mặc dù kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 
2018 của các công ty con vẫn còn thua lỗ tuy nhiên đã giảm lỗ nhiều so với 9 
tháng đầu năm 2017, đặc biệt là các công ty con thuộc khối nông nghiệp do từ 
tháng 4/2018 đến nay giá bán lợn tăng cao so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Công ty CP Chăn nuôi Mitraco: Doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 giảm 1,8 
tỷ đồng (giảm 1,01%) nhưng lợi nhuận tăng 32,4 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 
2017.

Công ty CP Phái triển Nông Lâm: Doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 tăng 
9,8 tỷ đồng (tăng 11,35%) nhưng lợi nhuận tăng 31,4 tỷ đồng so với 9 tháng đầu 
năm 2017.

Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc: Doanh thu 9 tháng đàu năm 
2018 giảm 119 tỷ đồng (giảm 61%) và lợi nhuận giảm 9,25 tỷ đồng so với 9 tháng 
đầu năm 2017.

Một sô các công ty khác doanh thu và lợi nhuận không biến động nhiều so 
với cùng kỳ năm trước.

Từ đó đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của toàn Tổng 
như sau: £>

- Doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 tăng 54.6 tỷ đồng so với năm trướcỊQvắ
vốn hàng bán giảm 2,02% (giảm 13,4 tỷ đồng). Thu nhập khác tăng 43,5 tỷ 
(tăng 215,45%) ^

-  Lợi nhuận sau thuế tăng 45,17 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước;
Trên đây là giải trình của Tổng công ty, kính trình Uỷ ban chứng khoán

Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét.
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-  Như trên
- Lưu VT,


