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V/v: Giải trình chênh lệch LNST năm 2016 

trước và san kiểm toán và giảm hon 10% so 
với năm 2015

Kính gửi: ủ y  ban chứng khoán N hà 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 năm 2016 chênh 
lệch trên 5% sau kiểm toán và giảm hơn 10% so với năm 2015 như sau:

I. Công ty mẹ

Chỉ tiêu Năm nay Năm trước Chênh lệch

1. Doanh thu thuần 207.156.377.296 233.310.453.858 -26.154.076.562 88,8%

2. Giá vốn hàng bán 229.985.123.425 266.464.088.848 -36.478.965.423 86,3%

3. Doanh thu tài chính 60.293.629.689 94.943.577.232 -34.649.947.543 63,5%

4. Thu nhập khác 65.297.376.632 56.247.121.664 9.050.254.968 116,1%

5. Lợi nhuận sau thuế 7.151.618.769 35.783.522.999 -28.631.904.230 19,9%

* Nguyên nhân biến động giảm do: Năm 2016 hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ khoáng sản 
đóng băng, sản lượng sản phẩm tiêu thụ thấp, giá bán các sản phẩm chính như 
Imenỉe, Zicon siêu mịn, Rultin...giảm và chưa có dấu hiệu hồi phục. Một số sản 
phẩm, nghành nghề mới đi vào hoạt động chưa mang lại hiệu quả như: Dự án Rau 
củ quả, dự án Bò thịt chất lượng cao.v.v.. đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh 
doanh như sau:

- Doanh thu thuần giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước.
- Giá vốn hàng bán giảm 13,7%;
- Doanh thu Tài chính giảm 34,6 tỷ đồng (giảm 36,5%) từ 94,9 tỷ xuống còn 

60,3 tỷ đồng; Thu nhập khác tăng 9,05 tỷ đồng;
Từ các nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế năm 2016 giảm 28,6 tỷ 

đồng (giảm 80,1%) so với năm 2015;
* Nguyên nhân chênh lệch Ket quả kinh doanh trước và sau kiểm toán: Do 

kết quả SXKD của các Công ty con thay đổi sau kiểm toán nên phải trích lập thêm



dự phòng đầu tư Tài chính dài hạn: 4.669.582.559 đồng, làm cho kết quả SXKD 
giảm tương ứng.

II. Báo cáo Tài chính họp nhất:
Chỉ tiêu

Chênh lệch T ỷ  lệNăm nay Năm trước

1. Doanh thu thuần 1.334.481.835.376 1.304.704.489.669 29.777.345.707 102,3%

2. Giá vốn hàng bán 1.204.132.915.501 1.108.854.991.494 95.277.924.007 108,6%

3. Doanh thu hoạt động TC 10.184.992.529 89.655.024.202 -79.470.031.673 11,4%

4. Chi phí tài chính 38.347.454.729 41.295.020.507 -2.947.565.778 . 92,9%

5. Thu nhập khác 72.566.157.842 64.742.278.971 7.823.878.871 112,1%

6. Chi phí khác 2.454.950.711 5.230.953.361 -2.776.002.650 46,9%

5. Lợi nhuận sau thuế 22.609.051.635 129.652.100.265 -107.043.048.630 17,4%

Nguyên nhân biến động giảm do: Ngoài kết quả kinh doanh của Công ty mẹ 
năm 2016 sụt giảm mạnh so với năm 2015, kết quả sản xuất kinh doanh của các 
công ty con hợp nhất cũng suy giảm mạnh so với năm trước, cụ thể: Công ty cổ 
phần Cảng Vũng Áng Việt Lào; Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh; 
Công ty cổ phần Thiên Ý II; Công ty TNHH chế biến thực phẩm M itraco; Công ty 
cổ phần phụ gia sắt Thạch Khê.v.v..đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như 
sau:

- Doanh thu thuần 2016 chỉ tăng 2,3% (tăng 29,78 tỷ đồng) so với năm 
trước, tuy nhiên giá vốn hàng bán lại tăng 8,6% (tăng 95,28 tỷ đồng).

- Doanh thu hoạt động TC giảm mạnh 88,6% (giảm 79,47 tỷ đồng) so với 
năm trước, tuy nhiên chi phí tài chính chỉ giảm 7,1% (giảm 2,95 tỷ đồng).

- Thu nhập khác tăng 12,1% (tăng 7,8 tỷ đồng) so với cùng kỳ 2015; Chi phí 
khác giảm 53,1% (giảm 2,77 tỷ đồng)..

Từ các nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế năm 2016 giảm 107 tỷ 
đồng (giảm 82,6%) so với năm 2015;

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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