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SỐ:(ír/TCT-TCKT Hà Tình, ngày \  Jĩhảng 08 năm 2017
V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế quỷ 2/2017 

thay đôi hom 10% so với cùng kỳ 20ỉ 6

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 11/2017 giảm 
hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016 như sau:

I. Công ty mẹ
Chỉ tiêu Quý II

Chênh lệch T ỷ  lệNăm nay Năm trư ớ c

1. Doanh thu, TN khác 79.150.948.050 75.545.596.698 3.605.351.352 4,8%

2. Giá vốn hàng bán 58.798.323.646 80.244.208.715 -21.445.885.069 -16,7%

3. Chi phí tài chính 4.146.878.050 15.262.044.005 -11.115.165.955 -72,8%

4. Chi phí bán hàng 5.679.865.715 8.605.260.812 -2.925.395.097 -34%

5. Chi phí quản lý DN 6.969.917.208 14.895.561.462 -7.925.644.254 -53,2%

7. Lợi nhuận sau thuế 3.451.919.463 -23.573.432.879 27.022.546.433 %

Nguyên nhân biến động tăng do: 6 tháng đầu năm 2017 giá bán sản phẩm 
tăng so với cùng kỳ. Tổng công ty cắt giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý và 
chi phí bán hàng. Đặc biệt chi phí tài chính giảm mạnh.v.v.. đã làm ảnh hưởng 
đến kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.
- Giá vốn hàng bán giảm 16,7% do giảm chi phí sản xuất.
- Chi phí Tài chính giảm 72,8% từ 15,3 tỷ xuống còn 4,15 tỷ đồng;
- Chi phí bán hàng giảm 34% từ 8,6 tỷ đồng xuống còn 5,69 tỷ đồng;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 53,2% từ 14,9 tỷ đồng xuống còn 6,97 

tỷ đồng;
Từ các nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế quý 11/2017 tăng 27 tỷ 

đồng so với cùng kỳ năm 2016;



II. Báo cáo Tài chính họp nhất:
Chỉ tiêu Qujĩ II

TVí lô

1. Doanh thu thuần 284.878.299.881 315.237,654.492

Uìenn I0cn

-30.359.354.611

l y  lẹ

-9,6%

2. Giá vốrp hàng bán 307.267.630.371 289.424.839.740 17.842.790.631 6,2%
. . . I

3. Thu nhập khác 2.167.977.704 27.894.300.760 -25.726.323.056 -92,2%
,

4. Lợi nhuận sau thuê -66.492.927.715 4.808.570.124 71.301.497.839

Ngứyên nhân biến động giảm do: Mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty 
mẹ quý 11/2017 tăng khá mạnh so với cùng kỳ 2016, tuy nhiên kết quả sản xuất 
kinh doarựi của các công ty con họp nhất suy giảm mạnh so với cùng kỳ, cụ thể: 
Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt Lào; Công ty CP Chăn nuôi Mitraco; Công 
ty CP Phát triển Nông Lâm; Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc; Công ty cổ 
phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh; Công ty TNHH chế biến thực phẩm Mitraco; 
Công ty cọ phần phụ gia sắt Thạch Khê.v.v..đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh 
doanh như sau:

- Doanh thu thuần quý 11/2017 giảm 9,6% (giảm 30,3 tỷ đồng đồng) so với 
cùng kỳ năm trước, tuy nhiên giá vốn hàng bán lại tăng 6,2% (tăng 17,8 tỷ đồng).

- Thụ nhập khác giảm 92,2% (Giảm 25,7 tỷ đồng);
Từ các nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế quý 11/2017 giảm 71,3 

tỷ đồng (giảm 70,3%) so với cùng kỳ năm 2016;
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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