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SỐM/TCT-TCKT
V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1/2018  

thay đôi hơn 10% so với Quý Ị/ 2017

Hà Tình, ngày 02 tháng 5 năm 2018

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

,h ( ư ĩ h ”, ™ ?  tư số ■55/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài 
chính về việc huạng dẫn còng bố thông tin trẽn thị trường chtag khoán

- K, 1.1 ng ty Kh0áng sản và Thương mại Hà Trnh - CTCP (Tong cóng ty)
r : « f " (MT^  giải trình ^ ■ - "8  SXKD quý I năm 2018thay đổi hon 10% so với quý 1 nám 2017 như sau:

Chỉ tiêu Q u ý l

Chênh lệch Tỷ lệNăm 2018 Năm 2017
1. Doanh thu , TN khác 50.274.581.751 41.054.974.025 9.219.607.726 22,4%
2. Giá vôn hàng bán 38.881.086.687 40.786.789.164 -1.905.702.477
3. Chi phí bán hàng 3.458.644.117 2.878.552.969 580.091.148 w íl% ằ
4. Chi phí quản lý DN 3.329.803.292 4.895.089.911 -1.565.286.619 ĩỉsLvut
5. Lợi nhuận sau thuế 725.568.192 -5.686.620.839 6.412.189.031

r
Nguyen nnan biẻn động do: Quý 1 năm 2018 cùng với sự nổ lực cố gắng

nhí ^  ! í  t e  ,b|  nhai viên đa ị  ca°  năng suất đ? n8 ha gia thành sản 
phâm vỉ vậy giá vốn giảm 4,6%  so vói cùng kỳ năm trước, doanh thu và thú nhập
khác tàng 9,22 tỷ đồng: Trong đó doanh thu hoạt động SXKD tang 3,08 ty đong 
doanh thu hoạt động tài chính tăng 6>2 tý đồng • dũ hựh “ r ;  “  ^  ”°a yJ° 8-

r  3  % li l r í ' f  la0/ ộn8_quản.lý’ bán hàns  *»“  hướng tinh gọn đã làm gĩãm
T  1Í ng và c p  quản lý d0anh n g h i^ v . ;  Từ đô ảnh hương đen squả kinh doanh như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước.
- Giá vôn hàng bán giảm 4,6% do giảm chi phí sản xuất

t • đ - " Chi phí quản lỷ d0anh nghiệp giảm 31 ’9% từ 4.89 tỷ đồng xuống còn 3,33

- Lợi nhuận sau thuế tăng 6,4 tỷ đòng so với cùng kỳ năm trước- 

II. Báo cáo Tài chính họp nhất:
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Chỉ tiêu
Quý 1

Chênh lệch Tỷ lệ
Năm 2018 Năm 2017

1. Doanh th ị  thuần 231.337.391.554 204.096.720.748 27.240.670.806 13,3%

2. Giá vôn hàng bán 209.025.123.201 174.834,423.236 34.190.699.965 19,5%
3. Thu nhập khác 3.768.439.880 2.661.227.912 1.107.211.968 41,6%
4. Lợi nhuận sau thuê -18.629.424.468 -7.599.524.559 -11.029.899.909

Nguyên nhân biến động giảm do: Mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty
mẹ quý 1 năm 2018 có lãi, tuy nhiên kêt quả sản xuất kinh doanh của các công ty
con hợp nhat suy giam mạnh, đặc biệt là các công ty con thuộc khối nông nghiệp 
cụ thể:

Công ty CP Chăn nuôi Mitraco: Doanh thu quý 1 năm 2018 giảm 13 8 tỷ 
đông (giảm 22,5%) và lợi nhuận giảm 3,85 tỷ đồng so với quý 1 năm 2017.

Công ty CP Phát triển Nông Lâm: Doanh thu quý 1 năm 2018 giảm 3 7 tỷ 
đông (giảm 11,7%) và lợi nhuận giảm 4,65 tỷ đồng so với quý 1 năm 2017.

Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc: Doanh thu quý 1 năm 2018 giảm 
58,7 tỷ đồng (giảm 74%) và lợi nhuận giảm 5,0 tỷ đồng so với quý 1 năm 2017.

Mọt so cac cong ty khác doanh thu tăng hơn so với cùng kỳ năm trước 
nhưng lợi nhuận không biến động nhiều.

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

- Doanh thu quý 1 năm 2018 tăng 13,3% (tăng 27,2 tỷ đồng) so với nặm 
trước, giá vốn hàng bán tăng 19,5% (tăng 34,2 tỷ đồng). Thu nhập khác tăng
tỷ đồng (tăng 41,6%) ' p '

- Lợi nhuận sau thuê giảm 11 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; '

Trên đây lả giải trình của Tông công ty, kính trình Uỷ ban chứng khoản
Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét.
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