
TỎNG CỔNG TY KHOÁNG SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ THƯƠNG MẠĨ HÀ TĨNH - CTCP Độc lập- Tư do - Hạnh Phúc'

s ỏ / ị ^ p r c i  - rCK'1 Hà Tĩnh, n g à yC'4 tháng 9 năm 2018
V/v: Giải trình lựi nhuận sau thuế quỷ 11/2018 
thay đổi hon 10% so với'Ouý II/ 2017

Kính gưi: 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.

Tôna công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (Tổng công ty)
mã chúng khoán (MTA) xin giải trình kết quả hoạt động SXKD quý 2 năm 2018
thay đôi hơn 1 0% so với quý 2 năm 2017 như sau:
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N euyên nhân biến động do: Quý 2 năm 2018 mặc dù Tổng công ty đã có 
nhiều cải tiên trong việc sãp xếp, bố trí lại lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn 
đã làm giảm đáng  kể CP bán hàng và CP quản lý doanh nghiệp (CP bán hàng 
giảm 50,65% tương đưưng 2,8 tỷ đồng, CP quản lý doanh nghiệp giảm 39,29% 
tương đưưng 2,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên do hoạt động của 
các công ty con năm 2017 không hiệu quả nên doanh thu hoạt động tài chính (cổ 
tức được chia) giảm  đáng ke so với cùng kỳ năm trước (giảm 32,3% tương đương 
6,5 tỷ dồne ). Từ đó làm cho lợi nhuận sau thuế giảm 2,7 tỷ đồng so với cùng kỳ 
năm trước.

II. Bá o cáo Tài chính hợp nhất:
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1. Doanh thu bán hàn2 50.601.819.607 57.997.505.571 -7.395.685.964
ịr t ì
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2. Doanh thu HĐ tài chính 13.609.154.070 20.115.917.580 -6.506.763.510

3. Giá vốn hàng bán 54.084.671.847 58.798.323.646 -4.713.651.799 -8.02%'

4. Chi phí bán hàng 2.803.092.279 5.679.865.715 -2.876.773.436 -50,65%

5. Chi phí quản lv DN 4.231.369.352 6.969.917.208 -2.738.547.856 -39,29%

6. Lợi nhuận sau thuế 746.714.996 3.451.919.463 -2.705.204.467 -78.36%
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1. Doanh thu ihuần 485.987.347.917 485.783.377.277 203.970.067 0.041%

2. Giá vốn hàng bán 467.004.546.704 482.102.053.607 -15.097.506.903 -3,13%

3. Thu nhập khác 54.122.392.894 4.460.379.723 49,662.013.171 1.113%

4. Lợi nhuận sau thuế -26.742.114.109 -74.080.844.771 47.338.730.662 64%

Nguyên nhân biên động do: Mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 
2018 của các công ty con vẫn còn thua lỗ tuy nhiên đã có tiến triển hơn nhiều 
(giảm lỗ) so với 6 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 thê:

Công tv CP Chăn nuôi Mitraco: Doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 giảm 8,7 
tỷ đồng (giảm 7,5%) nhưng lợi nhuận tăng 26,8 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 
2017.

C ôns ty CP Phát triến Nông Lâm: Doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 tăng 
0,5 tỷ đồng (tăng 0,8%) nhưng lợi nhuận tăng 20,4 tỷ đồng so với 6 tháng đầu 
năm 2017.

Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc: Doanh thu 6 tháng đau.|3ầ|ọ 
2018 giam 99,5 tỷ đông (giảm 70,4%) và lợi nhuận giảm 7,6 tỷ đồng so 
tháng đầu nàm 2017.
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M ột sô các công ty khác doanh thu và lợi nhuận không biên động nhiên s<a*/ 

với cùng kỳ năm trước.
Từ dó đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của toàn Tống công ty

như sau:
- Doanh thu 6 thang đầu năm 2018 tăng 0.2 tỷ đồng so với năm trước, giá 

vốn hàng bán giảm 3,13% (giảm 15 tỷ đồng). Thu nhập khác tăng 49,7 tỷ đồng 
(tăng 1.113%)

- Lợi nhuận sau thuê tăng 47,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước;
Trên đây là giải trình của Tong công ty, kính trình Uỷ ban chứng khoán 

Nhà nước, sỏ' giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét.

Noi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TCKT
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