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C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ
§Þa chØ: Xãm 15, X· Phó Léc, HuyÖn Can Léc, TØnh Hµ TÜnh vµ Ban Gi¸m ®èc 
§iÖn tho¹i: (039) 2213 523  - Fax: (039) 3 564 168   ®Ýnh kÌm B¸o c¸o tµi chÝnh 

1.         Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan

Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh theo §¨ng ký kinh doanh:

-

Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Gi¸m ®èc C«ng ty t¹i ngµy lËp B¸o c¸o nµy bao gåm:

Héi ®ång qu¶n trÞ:

1 ¤ng D¬ng TÊt Th¾ng Chñ tÞch H§QT (MiÔn nhiÖm ngµy 25/05/2012)

2 ¤ng Vâ V¨n Lu Chñ tÞch H§QT (Bæ nhiÖm ngµy 25/05/2012)

3 ¤ng Bïi V¨n Minh Thµnh viªn 

4 ¤ng §inh Quang TuÊn Thµnh viªn

5 ¤ng NgyÔn Anh Th¾ng Thµnh viªn (Bæ nhiÖm ngµy 25/05/2012)

6 ¤ng NguyÔn Träng Tuyªn Thµnh viªn

Ban Gi¸m ®èc:

1 ¤ng §inh Quang TuÊn QuyÒn Gi¸m ®èc
2 ¤ng Phan Xu©n LuËt Phã Gi¸m ®èc
3 ¤ng NguyÔn §øc Dòng KÕ to¸n trëng

2.         KiÓm to¸n viªn ®éc lËp

3.         T¹i B¸o c¸o nµy Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Gi¸m ®èc xin kh¼ng ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y

           

            

C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan, gäi t¾t lµ ”C«ng ty”, tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp Mangan trùc thuéc
Tæng C«ng ty Kho¸ng s¶n Hµ TÜnh. Tõ ngµy 06/12/2005 XÝ nghiÖp kho¸ng s¶n Mangan ®îc chuyÓn
thµnh C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan theo QuyÕt ®Þnh sè 1299/Q§-UB-DN cña UBND TØnh
Hµ TÜnh vµ ho¹t ®éng theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh C«ng ty Cæ phÇn M· sè doanh
nghiÖp sè 3000376142 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh Hµ TÜnh cÊp lÇn ®Çu ngµy 26/03/2006 vµ thay
®æi lÇn thø 2 ngµy 30/07/2010 cÊp. Theo ®ã:

Khai th¸c, chÕ biÕn, thu mua quÆng Mangan. Kinh doanh mua, b¸n, chÕ biÕn sau c¸c laoij s¶n
phÈm tõ quÆng Mangan vµ s¶n phÈm ®I kÌm quÆng Mangan, quÆng §«lomit, quÆng s¾t vµ phô
gia cho luyÖn thÐp. Söa ch÷a, b¶o dìng, trung tu, ®¹i tu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé.

Vèn ®iÒu lÖ ®¨ng ký cña C«ng ty lµ: 31.600.000.000 (Ba m¬i mèt tû, s¸u tr¨m triÖu ®ång ch½n).

Héi ®«ng qu¶n trÞ vµ Ban Gi¸m ®èc C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc lËp vµ tr×nh bµy B¸o c¸o
tµi chÝnh mét c¸ch trung thùc vµ hîp lý;

C«ng ty cã trô së t¹i: Xãm 15, x· Phó Léc, HuyÖn Can Léc, TØnh Hµ TÜnh.

B¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh ho¹t ®éng tõ ngµy 01/01/2012 ®Õn ngµy 31/12/2012 cña C«ng ty
®îc KiÓm to¸n bëi C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ KÕ to¸n Hµ Néi (CPA HANOI)

Chóng t«i ®· cung cÊp toµn bé c¸c tµi liÖu kÕ to¸n cÇn thiÕt cho c¸c kiÓm to¸n viªn vµ chÞu tr¸ch
nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc cña c¸c tµi liÖu ®· cung cÊp;

B¸o c¸o cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Gi¸m ®èc
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4.         C¸c th«ng tin kh¸c liªn quan

§¹i diÖn:
C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan

Phã Gi¸m ®èc

§inh Quang TuÊn

Hµ TÜnh, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2013

Ngoµi c¸c sù kiÖn ®· nªu trªn vµ tr×nh bµy trong phÇn ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh, kh«ng cã
sù kiÖn quan träng nµo kh¸c x¶y ra sau ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n yªu cÇu ph¶i ®iÒu chØnh hoÆc
c«ng bè trong B¸o c¸o tµi chÝnh.

B¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh tõ ngµy 01/01/2012 ®Õn ngµy 31/12/2012 ®· ph¶n ¸nh trung
thùc vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, c«ng nî vµ nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty t¹i ngµy 31/12/2012 còng
nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh lu chuyÓn tiÒn tÖ cña C«ng ty cho n¨m
tµi chÝnh tõ ngµy 01/01/2012 ®Õn ngµy 31/12/2012.

B¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp phï hîp víi c¸c ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®· ®îc tr×nh bµy trong ThuyÕt
minh B¸o c¸o tµi chÝnh; phï hîp víi c¸c ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam, ChÕ ®é KÕ to¸n ViÖt
Nam vµ Quy ®Þnh ph¸p lý vÒ kÕ to¸n cã liªn quan;

KÓ tõ ngµy kÕt thóc kú ho¹t ®éng ®Õn ngµy lËp B¸o c¸o tµi chÝnh, chóng t«i kh¼ng ®Þnh r»ng
kh«ng ph¸t sinh bÊt kú mét sù kiÖn nµo cã thÓ ¶nh hëng ®¸ng kÓ ®Õn c¸c th«ng tin ®· ®îc tr×nh
bµy trong B¸o c¸o tµi chÝnh vµ ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng cña C«ng ty cho kú ho¹t ®éng tiÕp theo.

Chóng t«i kh¼ng ®Þnh r»ng C«ng ty tiÕp tôc ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh
cña m×nh trong kú ho¹t ®éng tiÕp theo.
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Số:        /CPA HANOI - BCKT Hà Nội, ngày  19 tháng 03 năm 2013
                 

Kính gửi:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN Khoáng sản Mangan

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên

Cơ sở của ý kiến

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) đã tiến hành
kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan cho năm tài chính
kết thúc ngày 31/12/2012 được lập ngày 10/01/2013 bao gồm Bảng Cân đối kế toán, Báo
cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính
như đã trình bày từ trang 06 đến trang 25.

Như đã trình bày trong Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tại trang 02 và
03, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày
các Báo cáo tài chính một cách trung thực và hợp lý.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

của Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan

Trách nhiệm của chúng tôi là tiến hành kiểm tra và đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài
chính này dựa trên kết quả kiểm toán và sau đó báo cáo với Hội đồng quản trị và Ban
Giám đốc Công ty.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.
Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện kiểm
toán để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót
trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các
thử nghiệm cần thiết nhằm thu thập các bằng chứng xác minh những số liệu và thông tin
được trình bày trong báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ
kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và
xét đoán quan trọng của Ban giám đốc cũng như phương pháp trình bày tổng quát Báo
cáo tài chính.

Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để
làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.
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Ý kiến của kiểm toán viên

a)     

b)      

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0231/KTV Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0132/KTV
Nguyễn Ngọc Tỉnh

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tài chính năm 2012
của Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan đã:

Phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu
của Công ty tại thời điểm 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và
tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày;

Lê Văn Dò

Phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam và các Quy định pháp
lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính;

Báo cáo kiểm toán được lập thành 06 bản tiếng Việt, các bản có giá trị pháp lý như nhau.
Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan giữ 05 bản, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán
Hà Nội giữ 01 bản.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI
 Tổng Giám đốcKiểm toán viên
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C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Xãm 15, X· Phó Léc, HuyÖn Can Léc, TØnh Hµ TÜnh Cho n¨m tµi chÝnh tõ ngµy 01/01/2012
§iÖn tho¹i: (039) 2213 523  - Fax: (039) 3 564 168 ®Õn ngµy 31/12/2012

§¬n vÞ tÝnh: ®ång

Tµi s¶n
M· 
sè

ThuyÕt 
minh

Sè cuèi kú Sè ®Çu n¨m

1 2 3 4 5

A. tµi s¶n ng¾n h¹n 100 40.433.958.060        40.854.077.700      

I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn 110 540.925.603             310.070.795           

1. TiÒn 111 V.01 540.925.603             310.070.795           

II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 -                            -                          

III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 3.224.043.172          2.906.746.507        

1. Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 V.02 3.498.869.345          2.818.965.661        

2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 132 -                            7.000.000               

3. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 V.03 182.735.000             283.494.346           

4. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi (*) 139 (457.561.173)            (202.713.500)          

IV. Hµng tån kho 140 36.582.546.260        36.655.877.270      

1. Hµng tån kho 141 V.04 37.031.679.514        39.259.731.549      

2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) 149 (449.133.254)            (2.603.854.279)       

V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 V.05 86.443.025               981.383.128           

1. C¸c kho¶n thuÕ ph¶i thu Nhµ níc 154 -                            761.016.803           

2. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 86.443.025               220.366.325           

B. TµI S¶N DµI H¹N 200 10.326.343.370        12.210.058.086      

I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 -                            -                          

II. Tµi s¶n cè ®Þnh 220 8.399.544.845          11.014.962.045      

1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.06 8.038.080.212          10.631.917.428      

     - Nguyªn gi¸ 222 25.580.079.908        26.847.677.644      

     - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 223 (17.541.999.696)       (16.215.760.216)     

2. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.07 361.464.633             383.044.617           

     - Nguyªn gi¸ 228 431.599.581             431.599.581           

     - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 229 (70.134.948)              (48.554.964)            

IV. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n 250 -                            -                          

V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260 V.08 1.926.798.525          1.195.096.041        

1. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 261 412.599.859             1.065.269.041        

2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262 1.320.986.166          

3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268 193.212.500             129.827.000           

Tæng céng tµi s¶n 270 50.760.301.430        53.064.135.786      

B¶NG C¢N §èI KÕ TO¸N
T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2012

(C¸c thuyÕt minh tõ trang 09 ®Õn trang 25 lµ bé phËn hîp thµnh vµ cÇn ®îc ®äc cïng B¸o c¸o tµi chÝnh)
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C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Xãm 15, X· Phó Léc, HuyÖn Can Léc, TØnh Hµ TÜnh Cho n¨m tµi chÝnh tõ ngµy 01/01/2012
§iÖn tho¹i: (039) 2213 523  - Fax: (039) 3 564 168 ®Õn ngµy 31/12/2012

B¶NG C¢N §èI KÕ TO¸N
T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2012

§¬n vÞ tÝnh: ®ång

Nguån vèn
M· 
sè

ThuyÕt 
minh

Sè cuèi kú Sè ®Çu n¨m

1 2 3 4 5

a. nî ph¶i tr¶ 300 16.074.902.083        13.645.399.315      

I. Nî ng¾n h¹n 310 16.074.902.083        13.434.795.951      

1. Vay vµ nî ng¾n h¹n 311 V.09 8.463.122.154          4.902.147.810        

2. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 312 V.10 1.512.214.312          2.618.876.787        

3. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 313 V.11 2.646.237.359          2.768.122.759        

4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc 314 V.12 1.376.406.864          1.277.613.763        

5. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 315 V.13 1.294.319.772          1.199.042.810        

6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.14 -                            184.194.786           

7. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 319 V.15 630.405.743             376.911.714           

8. Quü khen thëng phóc lîi 323 152.195.879             107.885.522           

II. Nî dµi h¹n 330 -                            210.603.364           

2. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 336 -                            210.603.364           

B. VèN CHñ Së H÷U 400 34.685.399.347        39.418.736.471      

I. Vèn chñ së h÷u 410 V.16 34.685.399.347        39.418.736.471      

1. Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u 411 31.600.000.000        31.600.000.000      

2. ThÆng d vèn cæ phÇn 412 7.037.527.899          7.037.527.899        

6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416 -                            3.308.269               

3. Quü ®Çu t ph¸t triÓn 417 2.534.877.946          2.534.877.946        

4. Quü dù phßng tµi chÝnh 418 255.690.119             1.022.760.476        

5. Lîi nhuËn cha ph©n phèi 420 (6.742.696.617)         (2.779.738.119)       

II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 430 -                            -                          

Tæng céng nguån vèn 440 50.760.301.430        53.064.135.786      
-                            -                          

Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng

Hoµng ThÞ HuyÒn NguyÔn §øc Dòng

Phã Gi¸m ®èc

§inh Quang TuÊn

(TiÕp theo)

Hµ TÜnh, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2013

(C¸c thuyÕt minh tõ trang 09 ®Õn trang 25 lµ bé phËn hîp thµnh vµ cÇn ®îc ®äc cïng B¸o c¸o tµi chÝnh)
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C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Xãm 15, X· Phó Léc, HuyÖn Can Léc, TØnh Hµ TÜnh Cho n¨m tµi chÝnh tõ ngµy 01/01/2012
§iÖn tho¹i: (039) 2213 523  - Fax: (039) 3 564 168 ®Õn ngµy 31/12/2012

§¬n vÞ tÝnh: ®ång
 Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

1 2 3 6 7
1.  Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 VI.17 18.384.604.767       42.863.759.579
2.  C¸c kho¶n gi¶m trõ 03 VI.18 -                              1.586.112.450         
3.  Doanh thu thuÇn vÒ BH vµ cung cÊp DV 10 VI.19 18.384.604.767       41.277.647.129       
4.  Gi¸ vèn hµng b¸n 11 VI.20 18.065.306.759       35.571.946.503       
5.  Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp DV 20 319.298.008            5.705.700.626         
6.  Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 VI.21 5.618.805                90.328.550              
7.  Chi phÝ tµi chÝnh 22 VI.22 942.813.655            230.894.142            

 - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 942.813.655           225.468.712           
8.  Chi phÝ b¸n hµng 24 VI.23 1.867.170.257         4.815.353.900         
9.  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 VI.24 3.328.501.606         3.594.104.891         
10.  Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 (5.813.568.705)       (2.844.323.757)       
11.  Thu nhËp kh¸c 31 1.362.644.354         64.585.638              
12.  Chi phÝ kh¸c 32 833.020.313            
13.  Lîi nhuËn kh¸c 40 529.624.041            64.585.638              
14.  Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ 50 (5.283.944.664)       (2.779.738.119)       
15.  Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51 -                              
16.  Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 VI.25 (1.320.986.166)       -                              
17.  Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp DN 60 (3.962.958.498)       (2.779.738.119)       
18.  L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu (1.254,10)                (879,66)                   

Hµ TÜnh, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2013
Ngêi lËp biÓu Phã Gi¸m ®èc

Hoµng ThÞ HuyÒn §inh Quang TuÊn

Kú ho¹t ®éng tõ ngµy 01/01/2012 ®Õn ngµy 31/12/2012
b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh

 chØ tiªu  M·  ThuyÕt 

(C¸c thuyÕt minh tõ trang 09 ®Õn trang 25 lµ bé phËn hîp thµnh vµ cÇn ®îc ®äc cïng B¸o c¸o tµi chÝnh)
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C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan B¸o c¸o tµi chÝnh

§Þa chØ: Xãm 15, X· Phó Léc, HuyÖn Can Léc, TØnh Hµ TÜnh Cho n¨m tµi chÝnh tõ ngµy 01/01/2012

§iÖn tho¹i: (039) 2213 523  - Fax: (039) 3 564 168

§¬n vÞ tÝnh: VN§

 ChØ tiªu  M· sè  N¨m nay   N¨m tríc 

1 2 3 4

I. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh

1. Lîi nhuËn tríc thuÕ 01 (5.283.944.664) (2.779.738.119)
2. §iÒu chØnh cho c¸c kho¶n
- KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 02 1.959.433.339 2.029.163.455
- C¸c kho¶n dù phßng 03 906.694.427 2.806.567.779      
- L·i, lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i cha thùc hiÖn 04 -                       -                        
- L·i, lç tõ ho¹t ®éng ®Çu t 05 (6.618.805) (90.328.550)
- Chi phÝ l·i vay 06 942.813.655 230.894.142         

3. Lîi nhuËn kinh doanh tríc nh÷ng thay ®æi vèn lu ®éng 08 (1.481.622.048)    2.196.558.707     

- T¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu 09 (509.128.604) -114.615.510
- T¨ng, gi¶m hµng tån kho 10 73.331.010 (10.164.134.960)

-
T¨ng,  gi¶m c¸c kho¶n ph¶i tr¶ (Kh«ng kÓ l·i vay
ph¶i tr¶, thuÕ TNDN ph¶i nép) 11 (1.143.025.358) 4.480.614.790

- T¨ng, gi¶m chi phÝ tr¶ tríc 12 652.669.182 (238.736.703)
- TiÒn l·i vay ®· tr¶ 13 (687.758.969) (214.092.974)        

- ThuÕ TNDN ®· nép 14 -                       -332.668.650
- TiÒn thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c 15 290.671.979         273.649.730
- TiÒn chi cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c 16 (675.184.398) (1.240.661.990)

Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh 20 (3.480.047.206) (5.354.087.560)    

II. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t

- TiÒn chi mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c TSDH kh¸c 21 (44.899.091) (12.330.000)
- TiÒn thu tõ thanh lý, nhîng b¸n TSC§ vµ c¸c TSDH kh¸c 22 188.207.956 -                        

- TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®îc chia 27 6.618.805 90.328.550
Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t 30          149.927.670 77.998.550          

III. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh

- TiÒn thu tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña CSH 31                           -                             -   

- TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®îc 33 21.456.347.899      10.367.649.342 

- TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 (17.895.373.555)      (5.465.501.532)

- Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho CSH 36 (3.792.000.000)
Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40       3.560.974.344 1.110.147.810     

Lu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú 50          230.854.808 (4.165.941.200)    

TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn ®Çu kú 60          310.070.795 4.473.862.262     

¶nh hëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ 61                           -   2.149.733             

TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn cuèi kú 70          540.925.603 310.070.795        

Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Phã Gi¸m ®èc

Hoµng ThÞ HuyÒn NguyÔn §øc Dòng §inh Quang TuÊn

Hµ TÜnh, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2013

®Õn ngµy 31/12/2012

B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ
(Theo ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp)

Kú ho¹t ®éng tõ ngµy 01/01/2012 ®Õn ngµy 31/12/2012

(C¸c thuyÕt minh tõ trang 09 ®Õn trang 25 lµ bé phËn hîp thµnh vµ cÇn ®îc ®äc cïng B¸o c¸o tµi chÝnh)
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C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Xãm 15, X· Phó Léc, HuyÖn Can Léc, TØnh Hµ TÜnh Cho n¨m tµi chÝnh tõ ngµy 01/01/2012
§iÖn tho¹i: (039) 2213 523  - Fax: (039) 3 564 168 ®Õn ngµy 31/12/2012

I.

1.

2.

3.

-

II.

1.

2.

3.

III.

1.

2.

3.

IV.

1. ¦íc tÝnh kÕ to¸n

ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh

Kú ho¹t ®éng tõ ngµy 01/01/2012 ®Õn ngµy 31/12/2012

C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông

H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: 
C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n trªn phÇn mÒm m¸y vi tÝnh.

 Niªn ®é kÕ to¸n: B¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 n¨m D¬ng lÞch.

Niªn ®é kÕ to¸n, ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n

§Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp

C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan, gäi t¾t lµ ”C«ng ty”, tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp kho¸ng s¶n
Mangan trùc thuéc Tæng C«ng ty Kho¸ng s¶n Hµ TÜnh. Tõ ngµy 06/12/2005 XÝ nghiÖp kho¸ng s¶n
Mangan ®îc chuyÓn thµnh C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan theo QuyÕt ®Þnh sè 1299/Q§-
UB-DN cña UBND TØnh Hµ TÜnh vµ ho¹t ®éng theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh C«ng ty
Cæ phÇn M· sè doanh nghiÖp sè 3000376142 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh Hµ TÜnh cÊp lÇn ®Çu
ngµy 26/03/2006 vµ thay ®æi lÇn thø 2 ngµy 30/07/2010 cÊp. Theo ®ã

H×nh thøc së h÷u vèn:

Ngµnh nghÒ kinh doanh

Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ:    31.600.000.000 ®ång

C«ng ty cã trô së t¹i: Xãm 15, x· Phó Léc, HuyÖn Can Léc, TØnh Hµ TÜnh.

(B»ng ch÷:  Ba m¬i mèt tû, s¸u tr¨m triÖu ®ång).

LÜnh vùc kinh doanh: S¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i .

Kú kÕ to¸n: Tõ ngµy 01/01/2012 ®Õn ngµy 31/12/2012.

ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông: C«ng ty ¸p dông ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh
sè 15/2006 Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Th«ng t bæ sung, söa ®æi kÌm theo.

 Tuyªn bè tu©n thñ chuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n:

Chóng t«i, C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan, tuyªn bè tu©n thñ c¸c ChuÈn mùc kÕ to¸n vµ ChÕ
®é kÕ to¸n ViÖt Nam do Bé Tµi chÝnh ban hµnh; phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña C«ng ty.

ViÖc lËp B¸o c¸o tµi chÝnh tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh cña ChuÈn mùc vµ ChÕ ®é KÕ to¸n ViÖt Nam
yªu cÇu Ban Tæng Gi¸m ®èc ph¶i cã nh÷ng íc tÝnh vµ gi¶ ®Þnh ¶nh hëng ®Õn sè liÖu b¸o c¸o vÒ
c¸c c«ng nî, tµi s¶n vµ viÖc tr×nh bµy c¸c kho¶n c«ng nî vµ tµi s¶n tiÒm tµng t¹i ngµy lËp B¸o c¸o
tµi chÝnh còng nh c¸c sè liÖu B¸o c¸o vÒ doanh thu vµ chi phÝ trong suèt kú ho¹t ®éng. KÕt qu¶
ho¹t ®éng kinh doanh thùc tÕ cã thÓ kh¸c víi c¸c íc tÝnh, gi¶ ®Þnh ®Æt ra.

Khai th¸c, chÕ biÕn, thu mua quÆng Mangan. Kinh doanh mua, b¸n, chÕ biÕn sau c¸c laoij s¶n
phÈm tõ quÆng Mangan vµ s¶n phÈm ®I kÌm quÆng Mangan, quÆng §«lomit, quÆng s¾t vµ phô gia
cho luyÖn thÐp. Söa ch÷a, b¶o dìng, trung tu, ®¹i tu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé.

ChuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông

 §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n: §ång ViÖt Nam (®).

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Xãm 15, X· Phó Léc, HuyÖn Can Léc, TØnh Hµ TÜnh Cho n¨m tµi chÝnh tõ ngµy 01/01/2012
§iÖn tho¹i: (039) 2213 523  - Fax: (039) 3 564 168 ®Õn ngµy 31/12/2012
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3.
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3.2.

3.3.

3.4.

4.

LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: 

T¹i thêi ®iÓm 30/06/2010 C«ng ty kh«ng trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho

Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp hµng tån kho:  theo ph¬ng ph¸p Kª khai thêng xuyªn.

Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ khÊu hao TSC§ 

C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ®îc quy ®æi ra VND theo tû gi¸ thùc tÕ cña ng©n
hµng giao dÞch t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m c¸c kho¶n môc cã gèc
ngo¹i tÖ ®îc quy ®æi theo tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam c«ng
bè vµo ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n.

Nguyªn t¾c ghi nhËn hµng tån kho

Chªnh lÖch tû gi¸ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú ®îc kÕt chuyÓn vµo doanh thu hoÆc chi phÝ tµi chÝnh
trong kú kÕ to¸n.

Chi phÝ b¸n hµng.

Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.

Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc lËp vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc
hµng tån kho lín h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc cña chóng.

Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú: Gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú = Gi¸ trÞ hµng
tån ®Çu kú + Gi¸ trÞ hµng nhËp trong kú - Gi¸ trÞ hµng xuÊt trong kú. (Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng
xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p B×nh qu©n gia quyÒn).

Lµ c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n kh«ng qu¸ 3 th¸ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi dÔ dµng thµnh tiÒn vµ
kh«ng cã nhiÒu rñi ro trong chuyÓn ®æi thµnh tiÒn kÓ tõ ngµy mua kho¶n ®Çu t ®ã t¹i thêi ®iÓm
b¸o c¸o.

Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn:

Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn

Gi¸ gèc cña hµng tån kho do ®¬n vÞ tù s¶n xuÊt bao gåm chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp, chi
phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ph¸t sinh
trong qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ nguyªn liÖu vËt liÖu thµnh thµnh phÈm. 

Nh÷ng chi phÝ kh«ng ®îc tÝnh vµo gi¸ gèc hµng tån kho:

Nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c ra ®ång tiÒn sö dông trong kÕ to¸n:

Hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ gèc. Trêng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc thÊp h¬n gi¸
gèc th× ph¶i tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc. Gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm chi phÝ
mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®îc hµng tån kho ë
®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i.

Gi¸ gèc cña hµng tån kho mua ngoµi bao gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i, chi phÝ
vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp
®Õn viÖc mua hµng tån kho.

C¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸ hµng mua do hµng mua kh«ng ®óng quy c¸ch, phÈm
chÊt.

Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú:

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c ph¸t sinh trªn
møc b×nh thêng.

Chi phÝ b¶o qu¶n hµng tån kho trõ c¸c chi phÝ b¶o qu¶n hµng tån kho cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt tiÕp theo vµ chi phÝ b¶o qu¶n hµng tån kho ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua hµng.

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Xãm 15, X· Phó Léc, HuyÖn Can Léc, TØnh Hµ TÜnh Cho n¨m tµi chÝnh tõ ngµy 01/01/2012
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4.1

-

4.2

Thêi gian KH
Tõ 05 - 10 n¨m

Tõ 06 - 10 n¨m

Tõ 07 n¨m

Tõ 3 - 5 n¨m

5.

6

*

*

-

-

*

               Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc

               Ph¬ng tiÖn vËn t¶i

ViÖc vèn ho¸ chi phÝ ®i vay sÏ chÊm døt khi c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cÇn thiÕt cho viÖc chuÈn bÞ ®a
tµi s¶n dë dang vµo sö dông hoÆc b¸n ®· hoµn thµnh. Chi phÝ ®i vay ph¸t sinh sau ®ã sÏ ®îc ghi
nhËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú khi ph¸t sinh.

Chi phÝ ®i vay liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang ®îc tÝnh
vµo gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã (®îc vèn ho¸), bao gåm c¸c kho¶n l·i tiÒn vay, ph©n bæ c¸c kho¶n chiÕt
khÊu hoÆc phô tréi khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, c¸c kho¶n chi phÝ phô ph¸t sinh liªn quan tíi qu¸ tr×nh
lµm thñ tôc vay. 

ViÖc tÝnh vµ ph©n bæ chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tõng kú h¹ch to¸n
®îc c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é tõng lo¹i chi phÝ ®Ó chän tiªu thøc vµ ph¬ng ph¸p ph©n bæ hîp
lý.

Nguyªn t¾c ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh

Tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ghi nhËn ban ®Çu theo nguyªn gi¸, trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh
®îc ghi nhËn theo ba chØ tiªu nguyªn gi¸, hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. Nguyªn gi¸ cña TSC§ ®îc
x¸c ®Þnh lµ toµn bé chi phÝ mµ ®¬n vÞ ®· bá ra ®Ó cã ®îc tµi s¶n ®ã tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi s¶n
vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông.

Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c

ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông cho chi phÝ ®i vay C«ng ty thùc hiÖn theo ChuÈn mùc KÕ to¸n sè 16 vÒ
Chi phÝ ®i vay, cô thÓ:

Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ ®i vay

Ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§

               ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý

C¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh do ®Çu t t¹m thêi c¸c kho¶n vay riªng biÖt trong khi chê sö dông
vµo môc ®Ých cã ®îc tµi s¶n dë dang th× ph¶i ghi gi¶m trõ (-) vµo chi phÝ ®i vay ph¸t sinh khi vèn
ho¸.

KhÊu hao TSC§ h÷u h×nh ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng, c¨n cø theo thêi gian sö
dông h÷u Ých íc tÝnh vµ nguyªn gi¸ cña tµi s¶n. Thêi gian khÊu hao ®îc tÝnh theo thêi gian khÊu
hao quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 203/2009/TT - BTC ngµy 20/10/2009 cña Bé Tµi chÝnh. Møc khÊu
hao cô thÓ nh sau:

Chi phÝ ®i vay ®îc vèn ho¸ trong kú kh«ng ®îc vît qu¸ tæng sè chi phÝ ®i vay ph¸t sinh trong
kú. C¸c kho¶n l·i tiÒn vay vµ kho¶n ph©n bæ chiÕt khÊu hoÆc phô tréi ®îc vèn ho¸ trong tõng kú
kh«ng ®îc vît qu¸ sè l·i vay thùc tÕ ph¸t sinh vµ sè ph©n bæ chiÕt khÊu hoÆc phô tréi trong kú ®ã.

ViÖc vèn ho¸ chi phÝ ®i vay sÏ ®îc t¹m ngõng l¹i trong c¸c giai ®o¹n mµ qu¸ tr×nh ®Çu t x©y
dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang bÞ gi¸n ®o¹n, trõ khi sù gi¸n ®o¹n ®ã lµ cÇn thiÕt.

C¸c chi phÝ sau ®©y ®· ph¸t sinh trong n¨m tµi chÝnh nhng ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ tr¶ tríc dµi
h¹n ®Ó ph©n bæ dÇn vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh:

C¸c chi phÝ tr¶ tríc chØ liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m tµi chÝnh hiÖn t¹i ®îc ghi
nhËn lµ chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n. 

Chi phÝ söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh ph¸t sinh mét lÇn qu¸ lín.

C«ng cô dông cô xuÊt dïng cã gi¸ trÞ lín;

               M¸y mãc thiÕt bÞ

Lo¹i tµi s¶n

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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PhÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng hãa ®· ®îc chuyÓn giao
cho ngêi mua;

Doanh thu b¸n hµng ®îc ghi nhËn khi ®ång thêi tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:

Cã kh¶ n¨ng thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch cung cÊp dÞch vô ®ã;

X¸c ®Þnh ®îc phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµo ngµy lËp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n;

Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n;

Doanh thu trong kú cña C«ng ty bao gåm: doanh thu s¶n xuÊt Mangan, doanh thu tõ l·i tiÒn göi vµ
doanh thu tõ ®Çu t cæ phiÕu.

Doanh thu cung cÊp dÞch vô: §îc ghi nhËn khi kÕt qu¶ cña giao dÞch ®ã ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch
®¸ng tin cËy. Trêng hîp viÖc cung cÊp dÞch vô liªn quan ®Õn nhiÒu kú th× doanh thu ®îc ghi nhËn 
trong kú theo kÕt qu¶ phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµo ngµy lËp B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n cña kú ®ã.
KÕt qu¶ cña giao dÞch cung cÊp dÞch vô ®îc x¸c ®Þnh khi tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:

Lîi nhuËn sau thuÕ cha ph©n phèi lµ sè lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp sau khi trõ chi
phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña n¨m nay vµ c¸c kho¶n ®iÒu chØnh do ¸p dông håi tè thay ®æi
chÝnh s¸ch kÕ to¸n vµ ®iÒu chØnh håi tè sai sãt träng yÕu cña c¸c n¨m tríc.
C¸c quü cña C«ng ty ®îc trÝch lËp theo quyÕt ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng
thêng niªn.

C«ng ty kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng hãa nh ngêi së h÷u hµng hãa hoÆc quyÒn kiÓm
so¸t hµng hãa;

Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n;

ThÆng d vèn cæ phÇn ®îc ghi nhËn theo sè chªnh lÖch lín h¬n gi÷a gi¸ thùc tÕ ph¸t hµnh vµ
mÖnh gi¸ cæ phiÕu khi ph¸t hµnh cæ phiÕu.

Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n.

Cã kh¶ n¨ng thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch ®ã;

X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ ph¸t sinh cho giao dÞch vµ chi phÝ ®Ó hoµn thµnh giao dÞch cung cÊp dÞch vô;

PhÇn c«ng viÖc cung cÊp dÞch vô ®· hoµn thµnh ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ c«ng
viÖc hoµn thµnh.
Doanh thu tõ cho thuª ca m¸y ®îc x¸c ®Þnh theo hîp ®ång kinh tÕ, phiÕu gi¸ thanh to¸n cho thuª
m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¸t hµnh ho¸ ®¬n tµi chÝnh vµ ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n.
Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh: Doanh thu ph¸t sinh tõ tiÒn l·i, tiÒn tiÒn b¸n cæ phiÕu ®Çu t, cæ
tøc, lîi nhuËn ®îc chia vµ c¸c kho¶n doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c ®îc ghi nhËn khi tháa
m·n ®ång thêi hai ®iÒu kiÖn sau:

Nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu

X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng.

C«ng ty ®· thu ®îc hoÆc sÏ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng;

Vèn chñ së h÷u ®îc ghi nhËn theo sè vèn thùc tÕ ®îc cÊp hoÆc tõ c¸c chñ së h÷u gãp vèn.

Nguån vèn chñ së h÷u:

C¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ cha ph¸t sinh nhng ®îc trÝch tríc vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh
trong kú ®Ó ®¶m b¶o khi chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ kh«ng g©y ®ét biÕn cho chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh trªn c¬ së ®¶m b¶o nguyªn t¾c phï hîp gi÷a doanh thu vµ chi phÝ. Khi c¸c chi phÝ ®ã ph¸t
sinh, nÕu cã chªnh lÖch víi sè ®· trÝch, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi bæ sung hoÆc ghi gi¶m chi phÝ t¬ng
øng víi phÇn chªnh lÖch.

Ghi nhËn chi phÝ ph¶i tr¶

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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C¸c nghÜa vô vÒ thuÕ:

Cã thêi h¹n thu håi hoÆc thanh to¸n trªn 1 n¨m (hoÆc trªn mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh) ®îc
ph©n lo¹i lµ Tµi s¶n dµi h¹n;

C¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kh¸c

C«ng ty ¸p dông ChÝnh s¸ch thuÕ theo quy ®Þnh cña c¸c LuËt thuÕ hiÖn hµnh t¹i ViÖt Nam.

ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®îc ph©n lo¹i lµ nî dµi h¹n.
Tµi s¶n thiÕu chê xö lý ®îc ph©n lo¹i lµ nî ng¾n h¹n.

Nguyªn t¾c ghi nhËn: C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng, kho¶n tr¶ tríc cho ngêi b¸n, ph¶i thu néi
bé, vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o, nÕu:

Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i thu th¬ng m¹i vµ ph¶i thu kh¸c:

Cã thêi h¹n thanh to¸n trªn 1 n¨m hoÆc trªn mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh ®îc ph©n lo¹i lµ nî
dµi h¹n.

Cã thêi h¹n thanh to¸n díi 1 n¨m hoÆc trong mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh ®îc ph©n lo¹i lµ nî
ng¾n h¹n.

C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ngêi b¸n, ph¶i tr¶ néi bé, ph¶i tr¶ kh¸c, kho¶n vay t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o, nÕu:

Ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i tr¶ th¬ng m¹i vµ ph¶i tr¶ kh¸c

LËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi: Dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi thÓ hiÖn phÇn gi¸ trÞ dù kiÕn bÞ tæn
thÊt cña c¸c kho¶n nî ph¶i thu cã kh¶ n¨ng kh«ng ®îc kh¸ch hµng thanh to¸n ®èi víi c¸c kho¶n
ph¶i thu t¹i thêi ®iÓm lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. Kho¶n dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi cña C«ng ty ®îc
trÝch lËp theo híng dÉn t¹i th«ng t sè 228/2009/TT-BTC ngµy 07/12/2009 cña Bé Tµi chÝnh vÒ
Híng dÉn chÕ ®é trÝch lËp vµ sö dông c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, tæn thÊt c¸c
kho¶n ®Çu t tµi chÝnh, nî ph¶i thu khã ®ßi vµ b¶o hµnh s¶n phÈm, hµng ho¸, c«ng tr×nh x©y l¾p t¹i
doanh nghiÖp.

Tµi s¶n lµ tiÒn vµ c«ng nî cã gèc b»ng ngo¹i tÖ cuèi kú ®îc quy ®æi sang §ång ViÖt Nam theo tû
gi¸ thùc tÕ do Ng©n hµng nhµ níc c«ng bè t¹i ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n. Chªnh lÖch tû gi¸
®îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ vµ ®îc xö lý theo chuÈn mùc kÕ to¸n.

TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn doanh thu, chi phÝ ®îc h¹ch to¸n theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi
®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. Chªnh lÖch tû gi¸ cña c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú ®îc h¹ch to¸n
nh mét kho¶n l·i (lç) vÒ tû gi¸.

Doanh thu tõ ®Çu t cæ phiÕu ®îc ghi nhËn trªn c¬ së chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n vµ gi¸ mua. Cæ tøc,
lîi nhuËn ®îc chia ®îc ghi nhËn khi C«ng ty ®îc quyÒn nhËn cæ tøc hoÆc ®îc quyÒn nhËn lîi
nhuËn tõ viÖc gãp vèn.

Cã thêi h¹n thu håi hoÆc thanh to¸n díi 1 n¨m (hoÆc trong mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh) ®îc
ph©n lo¹i lµ Tµi s¶n ng¾n h¹n.

Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè chªnh lÖch t¹m thêi ®îc
khÊu trõ, sè chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Kh«ng bï trõ
thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh víi chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i.

C¸c nghiÖp vô dù phßng rñi ro hèi ®o¸i

Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tæng thu nhËp chÞu thuÕ vµ
thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong n¨m hiÖn hµnh.

Nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ tµi chÝnh

Chi phÝ tµi chÝnh ®îc ghi nhËn toµn bé trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ tæng
chi phÝ tµi chÝnh kh«ng ®îc vèn ho¸ ph¸t sinh vµ kh«ng bï trõ víi doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.

Nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh vµ chi phÝ
thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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V.

1. TiÒn  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

  - TiÒn mÆt 1.734.654                64.213.355               

  - TiÒn göi Ng©n hµng 539.190.949            245.857.440             

 + TiÒn göi ViÖt Nam ®ång 539.190.949           245.857.440            

 + TiÒn göi Ngo¹i tÖ -                          -                           

  - TiÒn ®ang chuyÓn -                          -                           

  - C¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn -                          -                           

Céng 540.925.603            310.070.795             

2. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

97.268.345              97.268.345               

C«ng ty TNHH SX&KD ThÐp V¹n Lîi                 405.427.000            405.427.000             

C«ng ty TNHH §¹i ViÖt                           2.996.174.000         415.391.990             

C«ng ty cæ phÇn §¹i Qu¶ng Phó                   1.900.878.326          

Céng 3.498.869.345         2.818.965.661          

3. Ph¶i thu kh¸c  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

- BHXH, BHYT -                          38.622.700               

-C«ng ®oµn cty 182.735.000            171.735.000             

- Ph¶i thu kh¸c -                          73.136.646               

Céng 182.735.000            283.494.346             

4. Hµng tån kho  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

 - Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng -                          -                           

 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu 4.382.567.138        11.483.966.755       

 - C«ng cô, dông cô 40.720.327             120.252.816            

 - Thµnh phÈm 32.608.392.049      27.655.511.978       

Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (449.133.254) (2.603.854.279)

Céng 36.582.546.260       36.655.877.270        

 * Gi¸ trÞ cña hµng tån kho dïng ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè, ®¶m b¶o c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶: …
 * Gi¸ trÞ hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho trong n¨m: ……..
 * C¸c trêng hîp hoÆc sù kiÖn dÉn ®Õn ph¶i trÝch thªm hoÆc hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ HTK

5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

C¸c kho¶n thuÕ ph¶i thu Nhµ níc 0 761.016.803

Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 86.443.025 220.366.325

Céng 86.443.025              981.383.128             

Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (§VT: ®)

C«ng ty HH kho¸ng nghiÖp hoµng liªn

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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6. T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh

Kho¶n môc
 Nhµ cöa, vËt kiÕn 

tróc 
 M¸y mãc thiÕt bÞ  PTVT - truyÒn dÉn  ThiÕt bÞ qu¶n lý  Tæng céng 

Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh

Sè d ®Çu n¨m 6.515.507.377 12.187.035.488 7.629.422.146 515.712.633 26.847.677.644              
 - Mua s¾m míi 44.899.091               44.899.091                     
 - XDCB hoµn thµnh -                                  
 - T¨ng kh¸c -                            -                                  
 - ChuyÓn sang B§S ®Çu t -                         -                                  
 - Thanh lý, nhîng b¸n 99.692.000                  1.212.804.827            1.312.496.827                
 - Gi¶m kh¸c -                              -                                  

Sè d cuèi n¨m 6.515.507.377        12.087.343.488           6.416.617.319            560.611.724             25.580.079.908              

Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ

Sè d ®Çu n¨m 3.604.722.573 7.546.900.735 4.864.545.760 199.591.148 16.215.760.216              
 - KhÊu hao trong kú 548.589.336           615.851.860                694.792.505               78.619.654               1.937.853.355                
 - T¨ng kh¸c -                            -                                  
 - ChuyÓn sang B§S ®Çu t -                         -                                  
 - Thanh lý, nhîng b¸n 99.692.000                  511.921.875               611.613.875                   
 - Gi¶m kh¸c -                              -                                  

Sè d cuèi quý n¨m 4.153.311.909        8.063.060.595             5.047.416.390            278.210.802             17.541.999.696              

Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§
 - T¹i ngµy ®Çu n¨m 2.910.784.804        4.640.134.753             2.764.876.386            316.121.485             10.631.917.428              
 - T¹i ngµy cuèi n¨m 2.362.195.468        4.024.282.893             1.369.200.929            282.400.922             8.038.080.212                

( C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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7. T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: 

ChØ tiªu
Gi¸ trÞ th¬ng 

hiÖu
 PhÇn mÒm kÕ 

to¸n 
Céng

Nguyªn gi¸

1. Sè d ®Çu n¨m 431.599.581       431.599.581         

2. Sè t¨ng trong n¨m -                      -                        -                       

 - Mua trong n¨m -                      -                         -                        

 - T¹o ra tõ néi bé doanh nghiÖp -                      -                         -                        

 - T¨ng do hîp nhÊt kinh doanh -                      -                         -                        

 - T¨ng kh¸c -                      -                         -                        

3. Sè gi¶m trong n¨m -                      -                        -                       

 - Thanh lý, nhîng b¸n -                      -                         -                        

 - Gi¶m kh¸c -                      -                         -                        

4.  Sè d cuèi n¨m 431.599.581       -                        431.599.581         

Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ -                        

1. Sè d ®Çu n¨m 48.554.964         48.554.964           

2. Sè t¨ng trong n¨m 21.579.984         -                        21.579.984           

 - KhÊu hao trong n¨m 21.579.984         -                         21.579.984           

 - T¨ng kh¸c -                        

3. Sè gi¶m trong n¨m -                      -                        -                       

 - Thanh lý, nhîng b¸n -                        

 - Gi¶m kh¸c -                        

 4. Sè d cuèi n¨m 70.134.948         -                        70.134.948           

Gi¸ trÞ cßn l¹i -                        

1. T¹i ngµy ®Çu n¨m 383.044.617       -                        383.044.617         

2. T¹i ngµy cuèi n¨m 361.464.633       -                        361.464.633         

8. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

8.1 +Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n            412.599.859        1.065.269.041 

Sè d ®Çu kú 1.065.269.041       826.532.338
Sè t¨ng trong kú 396.758.646 1.271.925.502
Sè ®· kÕt chuyÓn trong kú 1.049.427.828 1.033.188.799

8.2 +Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 1.320.986.166
8.3 +Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 193.212.500 129.827.000

Céng 1.926.798.525       1.195.096.041      

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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9. Vay vµ nî ng¾n h¹n  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

a. Vay ng¾n h¹n 8.463.122.154       4.902.147.810      

Vay NH NT CN Hµ TÜnh 2.164.405.690       4.902.147.810      

Vay Tæng C«ng ty KS H· T×nh  6.298.716.464       -                        

b. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ -                         -                        

Céng 8.463.122.154       4.902.147.810      

10. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

Bïi Trung Kiªn                                  24.025.500            

C«ng ty CP C¶ng Vòng ¸ng ViÖt - Lµo             113.590.950          107.834.100         

C«ng ty CP gi¸m ®Þnh hµng hãa XNK Toµn cÇu      13.895.185           

C«ng ty CP XL TM tæng hîp  Lam Hång             320.100.000         

C«ng ty CP x¨ng dÇu dÇu khÝ Vòng ¸ng            40.650.500            -                        

C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i MITRACO              450.429.279          219.020.700         

C«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn Hoµnh S¬n              93.662.900            81.914.750           

C«ng ty TNHH Dòng Long                          57.660.002            1.557.660.002      

C«ng ty TNHH MTV Ên phÈm                        936.000                 936.000                

C«ng ty TNHH Quèc To¶n                          147.631.425          63.612.750           

C«ng ty TNHH TM&DV vËn t¶i ViÕt H¶i             150.875.200          

C«ng ty TNHH V¨n §ç                             50.540.000            

Lª ThÞ H¬ng                                    49.430.000            

NguyÔn ThÞ Hoµ                                  58.840.000            

TrÇn HËu §¹i                                    23.733.479            26.676.000           

Tæng c«ng ty KS & TM HT                         166.771.437          46.555.300           

§inh Xu©n B¸                                    83.437.640            -                        

§Æng Ngäc TiÕu                                  180.672.000         

Céng 1.512.214.312       2.618.876.787      

11. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

Chu VÜnh H¬ng                                  154.348.004          154.348.004         

C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i Ph¸t Léc S¬n         33.069.600            

C«ng ty TNHH th¬ng m¹i Dòng Ph¸t               349.300.000          349.300.000         

C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i §óc Gang Ngäc Hng      -                         154.955.000         

Fang Chenggang Weiming Trade Limitem Company    200.742.224          200.742.224         

SUZHIJUN                                        49.657.531            49.657.531           

Tæng c«ng ty KS & TM HT                         1.859.120.000       1.859.120.000      

Céng 2.646.237.359       2.768.122.759      

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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12. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ níc  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép 546.602.821          -                        

ThuÕ XNK -                         285.217.103         

ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n 11.478.582            1.980.000             

ThuÕ tµi nguyªn 516.090.375          930.824.960         

ThuÕ nhµ ®Êt vµ tiÒn thuª ®Êt 88.263.000            59.591.700           

PhÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 213.972.086          0

Céng 1.376.406.864       1.277.613.763      

13. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 
Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn                                         1.294.319.772       1.199.042.810      

Céng 1.294.319.772       1.199.042.810      

14. Chi phÝ ph¶i tr¶:  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

TrÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp 170.223.000         

TrÝch tríc tiÒn l·i -                         13.971.786           

Céng -                         184.194.786         

15. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c  Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m 

 Kinh phÝ c«ng ®oµn 89.213.319            128.838.819         

 B¶o hiÓm x· héi 323.404.507          79.639.382           

 B¶o hiÓm y tÕ 77.457.078            19.457.400           

 B¶o hiÓm thÊt nghiÖp 42.590.839            8.647.600             

97.740.000            140.328.513         

Céng 630.405.743          376.911.714         

C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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16. T¨ng, gi¶m vèn chñ së h÷u
A- b¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng nguån vèn chñ së h÷u

Néi dung
Vèn ®Çu t chñ 

së h÷u
ThÆng d vèn cæ 

phÇn
Chªnh lÖch tû 

gi¸ hèi ®o¸i
Quü ®Çu t ph¸t 

triÓn
Quü dù phßng 

tµi chÝnh 
LN sau thuÕ 

cha ph©n phèi
Tæng céng

1. Sè d ®Çu n¨m tríc 31.600.000.000     7.037.527.899      1.158.536       2.487.561.538      975.444.068        4.551.635.213      46.653.327.254        

 - T¨ng vèn trong n¨m tríc -                        -                       -                  47.316.408           47.316.408          -                       94.632.816               

 - L·i trong n¨m tríc -                        -                       2.149.733       -                        -                       2.149.733                 

 - T¨ng kh¸c -                        -                       -                  -                               

 - Gi¶m vèn trong n¨m tríc -                        -                       -                  -                        -                       -                       -                               

 - Lç trong n¨m tríc -                        -                       -                  -                        -                       2.779.738.119      2.779.738.119          

 - Gi¶m kh¸c -                        -                  4.551.635.213      4.551.635.213          
-                               

2. Sè d cuèi n¨m tríc 31.600.000.000     7.037.527.899      3.308.269       2.534.877.946      1.022.760.476     (2.779.738.119)    39.418.736.471        

3. Sè d ®Çu n¨m nay 31.600.000.000     7.037.527.899      3.308.269       2.534.877.946      1.022.760.476     (2.779.738.119)    39.418.736.471        

 - T¨ng vèn trong n¨m nay -                  -                        -                       -                       -                               

 - L·i trong n¨m tríc -                        -                       -                  -                        -                       -                               

 - T¨ng kh¸c -                        -                       -                  1.320.986.166      1.320.986.166          

 - Gi¶m vèn trong n¨m nay -                        -                       -                  -                        -                       -                       -                               

 - Lç trong n¨m -                        -                       3.308.269       -                        -                       5.283.944.664      5.287.252.933          

 - Gi¶m kh¸c -                        -                  767.070.357        -                       767.070.357             
-                        -                       -                               

4. Sè d cuèi quý nµy 31.600.000.000     7.037.527.899      -                  2.534.877.946      255.690.119        (6.742.696.617)    34.685.399.347        

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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B. Chi tiÕt vèn ®Çu t cña chñ së h÷u  Sè cuèi quý  Sè ®Çu n¨m 

Vèn gãp cña Tæng kho¸ng s¶n Hµ TÜnh 16.100.000.000   16.100.000.000     

Vèn gãp c¸c cæ ®«ng kh¸c 15.500.000.000   15.500.000.000     

Céng 31.600.000.000   31.600.000.000     

 * Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu ®· chuyÓn thµnh cæ phiÕu trong n¨m -                       -                        

 * Sè lîng cæ phiÕu quü: -                       -                        

C. C¸c giao dÞch vÒ vèn víi c¸c chñ së h÷u vµ ph©n phèi cæ tøc, lîi nhuËn ®îc chia:
N¨m nay N¨m tríc

Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u

Vèn gãp ®Çu n¨m 31.600.000.000   31.600.000.000     

Vèn gãp t¨ng trong n¨m -                       -                        

Vèn gãp gi¶m trong n¨m -                       -                        

Vèn gãp cuèi n¨m 31.600.000.000   31.600.000.000     

Cæ tøc, lîi nhuËn ®· chia

D. Cæ phiÕu  Sè cuèi quý  Sè ®Çu n¨m 

 - Sè lîng cæ phiÕu ®¨ng ký ph¸t hµnh 3.160.000            3.160.000              

 - Sè lîng cæ phiÕu b¸n ra c«ng chóng 3.160.000            3.160.000              

 + Cæ phiÕu phæ th«ng 3.160.000            3.160.000             

 + Cæ phiÕu u ®·i -                      -                        

 - Sè lîng cæ phiÕu ®îc mua l¹i -                       -                        

 + Cæ phiÕu phæ th«ng -                      -                        

 + Cæ phiÕu u ®·i

- Sè lîng cæ phiÕu ®ang lu hµnh 3.160.000            3.160.000              

 + Cæ phiÕu phæ th«ng 3.160.000            3.160.000             

 + Cæ phiÕu u ®·i -                      -                        

 * MÖnh gi¸ cæ phiÕu ®ang lu hµnh: 10.000 ®/ 1 Cæ phiÕu

E. C¸c quü doanh nghiÖp  Sè cuèi quý  Sè ®Çu n¨m 

Quü ®Çu t ph¸t triÓn 2.534.877.946     2.534.877.946       

Quü dù phßng tµi chÝnh 255.690.119        1.022.760.476       

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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VI.

17. Tæng Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô N¨m nay N¨m tríc

18.384.604.767   42.863.759.579     

Doanh thu ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 18.384.604.767   42.863.759.579

Doanh thu ho¹t ®éng x©y l¾p

Doanh thu ho¹t ®éng SXKD kh¸c

18. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu -                       1.586.112.450       

     + ThuÕ xk -                       1.586.112.450       

19. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 18.384.604.767   41.277.647.129     

20. Gi¸ vèn hµng b¸n N¨m nay N¨m tríc

Gi¸ vèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 18.065.306.759   35.571.946.503     

Gi¸ vèn ho¹t ®éng x©y l¾p

Gi¸ vèn ho¹t ®éng SXKD kh¸c

Céng 18.065.306.759   35.571.946.503     

21. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh N¨m nay N¨m tríc

L·i tiÒn göi ng©n hµng 5.618.805            90.328.550            

L·i tiÒn cho vay

L·i nhîng b¸n chøng kho¸n

Cæ tøc, lîi nhuËn ®îc chia

Céng              5.618.805             90.328.550 

22. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh N¨m nay N¨m tríc

Chi phÝ l·i vay 942.813.655        225.468.712          

Chi phÝ giao dÞch b¸n cæ phiÕu

Lç chªnh lÖch tû gi¸ 5.425.430              

Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t chøng kho¸n -                       

Céng 942.813.655        230.894.142          

23. Chi phÝ b¸n hµng N¨m nay N¨m tríc
      1.837.982.621        4.690.115.952 

 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c                                                      29.187.636           125.237.948 

Céng 1.867.170.257     4.815.353.900       

24. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp N¨m nay N¨m tríc

Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 1.541.691.781     1.458.257.948       

 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi                                        

Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ KD (®)

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý 1.018.260            

Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 41.509                 137.110.857          

Chi phÝ khÊu hao TSC§ 307.901.446        296.171.655          

ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ 10.121.939          37.886.028            

Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 272.727.558        234.524.840          

Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 940.151.440        1.227.440.063       

TrÝch lËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi 254.847.673        202.713.500          

 Céng       3.328.501.606        3.594.104.891 

VII. Nh÷ng th«ng tin kh¸c

1. C«ng cô tµi chÝnh

1.1 Qu¶n lý rñi ro vèn

Tài sản tài chính
31/12/2012 31/12/2011

540.925.603          310.070.795          

3.041.308.172 2.616.252.161

182.735.000 283.494.346

31/12/2012 31/12/2011

8.463.122.154 4.902.147.810

1.512.214.312 2.618.876.787

0 184.194.786

9.975.336.466 7.705.219.383Tổng cộng

Tiền và và các khoản tương đương tiền
Phải thu khách hàng (Sau dự phòng)
Các khoản phải thu khác
Công nợ tài chính Công nợ tài chính

Các khoản vay
Phải trả người bán
Chi phí phải trả

Công ty thực hiện quản trị nguồn vốn để đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động vừa có thể 
tối
đa hóa lợi ích của cổ đông thông qua việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.
Cấu trúc vốn của Công ty bao gồm: Vốn điều lệ cộng thặng dư vốn cổ phần, trừ đi cổ phiếu quỹ.
Các loại công cụ tài chính

Tài sản tài chính là các tài sản mà qua đó Công ty có thể phát sinh các khoản thu nhập
trong tương lai . Các tài sản này đã được xác định lại theo giá trị hợp lý tại ngày lập báo
cáo tài chính.

Giá trị ghi sổ

Tài sản tài chính

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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Quản lỳ Rủi ro thanh khoản
Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ
trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng
phù hợp và thường xuyên theo dõi đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng không.
Công ty không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối tác bởi
vì các khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động trong nhiều ngành
khác nhau và phân bổ ở các khu vực địa lý khác nhau.

Quản lý rủi ro về hàng hóa
Công ty mua hàng hóa từ các nhà cung cấp trong nước để phục vụ cho sản xuất kinh
doanh. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán của hàng hóa. Công ty
không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua công cụ tài
chính này.
Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ
trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng
phù hợp và thường xuyên theo dõi đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng không.
Công ty không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối tác bởi
vì các khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động trong nhiều ngành
khác nhau và phân bổ ở các khu vực địa lý khác nhau.

Rủi ro thị trường
Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối
đoái và lãi suất. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị
trường mua các công cụ tài chính.
Quản lý Rủi ro lãi suất
Công ty chịu rủi ro lãi suất trọng yếu phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã đươc ký
kết. Công ty chịu rủi ro lãi suất khi Công ty vay vốn theo lãi suất thả nổi và lãi suất cố
định. Rủi ro này sẽ do Công ty quản trị bằng cách duy trì ở ở mức độ hợp lý các khoản lãi
suất cố dịnh và lãi suất thả nối.

Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết
thúc niên độ kế toán do thông tư 210/2009/TT-BTC cũng như quy định hiện hành chưa có
hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài
chính. Thông tư 210 yêu cầu áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về việc trình
bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng ko đưa ra
hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chính bao gồm áp dụng
giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường ( bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rủi ro
về giá), rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất của dòng tiền công ty không
thực hiện các biện pháp phòng ngừa các rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài
chính này.

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
23



C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n Mangan ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Xãm 15, X· Phó Léc, HuyÖn Can Léc, TØnh Hµ TÜnh Cho n¨m tµi chÝnh tõ ngµy 01/01/2012
§iÖn tho¹i: (039) 2213 523  - Fax: (039) 3 564 168 ®Õn ngµy 31/12/2012

2.

3. Th«ng tin vÒ c¸c bªn liªn quan
3.1 Quan hÖ víi 

C«ng ty
N¨m nay N¨m tríc

C«ng ty mÑ 47.000.000            

1.437.584.343     

- Chi phÝ mua vËt t 166.771.437        

- Ph¶i tr¶ tiÒn mua 
hµng

1.859.120.000     

- Vay ng¾n h¹n 6.298.716.464     

Cïng hÖ thèng 450.429.279        219.020.700          

4. Th«ng tin so s¸nh

5. Th«ng tin vÒ ho¹t ®éng liªn tôc

6. Nh÷ng th«ng tin kh¸c

7. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n

N¨m nay N¨m tríc

1 Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn

1.1 Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n (%)
- Tµi s¶n dµi h¹n/Tæng tµi s¶n 20,34% 23,01%

- Tµi s¶n ng¾n h¹n/Tæng tµi s¶n 79,66% 76,99%

1.2 Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn (%)
- Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn 31,67% 25,71%

- Nguån vèn chñ së h÷u/Tæng nguån vèn 68,33% 74,29%
2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n

2.1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t (lÇn)                       3,16                        3,89 

2.2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n (lÇn)                       2,52                        3,04 

2.3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (lÇn)                       0,03                        0,02 
3 Tû suÊt sinh lêi

Ban Gi¸m ®èc kh¼ng ®Þnh r»ng, C«ng ty sÏ tiÕp tôc ho¹t ®éng trong kú ho¹t ®éng tiÕp theo.

C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i 
MITRACO (Ph¶i tr¶ tiÒn mua hµng)             

Nh÷ng sù kiÖn ph¸t sinh sau ngµy kho¸ sæ: KÓ tõ ngµy khãa sæ ®Õn thêi ®iÓm ph¸t hµnh B¸o 
c¸o
 kiÓm to¸n kh«ng cã sù kiÖn ph¸t sinh quan träng nµo ¶nh hëng ®Õn B¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. 

- Doanh thu b¸n hµng

QuyÕt to¸n thuÕ cña C«ng ty sÏ chÞu sù kiÓm tra cña c¬ quan thuÕ. Do viÖc ¸p dông LuËt vµ c¸c
quy ®Þnh vÒ thuÕ víi viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh vµ ChuÈn mùc kÕ to¸n cho c¸c giao dÞch t¹i C«ng
ty cã thÓ ®îc gi¶i thÝch theo c¸ch kh¸c nhau v× vËy sè thuÕ ®îc tr×nh bµy trªn B¸o c¸o tµi chÝnh
cã thÓ thay ®æi theo quyÕt ®Þnh cña C¬ quan thuÕ.

Sè liÖu so s¸nh lµ sè liÖu trªn B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2011 cña C«ng ty Cæ phÇn kho¸ng s¶n
Mangan ®· ®îc kiÓm to¸n bëi C«ng ty TNHH dÞch vô t vÊn tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n
(AASC). 

Tæng c«ng ty Kho¸ng s¶n vµ 
th¬ng m¹i Hµ TÜnh

ChØ tiªu

Giao dÞch ph¸t sinh víi c¸c bªn
liªn quan

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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3.1 Tû suÊt sinh lêi trªn doanh thu thuÇn (%)
- Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ trªn doanh thu thuÇn -27,27% -6,73%

- Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu thuÇn -27,27% -6,73%

3.2 Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n (%)
- Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ trªn tæng tµi s¶n -1,15% -5,24%

- Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn tæng tµi s¶n -1,15% -5,24%

Hµ TÜnh, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2013

KÕ to¸n trëng

NguyÔn §øc Dòng §inh Quang TuÊnHoµng ThÞ HuyÒn

Ngêi lËp biÓu Phã Gi¸m ®èc

(C¸c thuyÕt minh nµy lµ bé phËn hîp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh)
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