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TỎ NG  CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chi: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Mẩu số B02a-DiN
Báo cáo tài chính

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán lừ  01/04/2018 đến 30/6/201H

Đơn vị lính: đồng

Mã
C H ĨTIÊƯ Xso

TM w  2 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

Năm nay Năm trưóc Năm nay Năm truóc

1 2 3 4 5 4 5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 v ĩ . l 50.601.819.607 57.997.505.571 90.766.785.499 95.077.479.852

2. Các khoản giảm trừ 3 VI.2

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV 10 VI.3 50.601.819.607 57.997.505.571 90.766.785.499 95.077.479.852

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.4 54.084.671.847 58.798.323.646 92.965.758.534 99.585.112.810

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 20 (3.482.852.240) (800.818.075) (2.198.973.035) (4.507.632.958)

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.5 13.609.154.070 20.115.917.580 22.970.219.929 23.252.713.688

7. Chi phí tài chính 12 VI.6 3.145.144.279 4.146.878.050 5.508.032.767 2.182.248.350

- Troiií’ dỏ: Chi p h í lãi vay 23 3.145.144.279 3.590.850.653 5.505.992.017 6.057.220.953

8. Chi phí bán hàng 25 VI.7a 2.803.092.279 5.679.865.715 6.261.736.396 8.558.418.684

9. Chi phí quản lý doanh Híỉhiệp 26 VI.7b 4.231.369.352 6.969.917.208 7.561.172.644 1 1.865.007.1 19

10. Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (53.304.080) 2.518.438.532 1.440.305.087 (3.860.593.423)

11. Thu nhập khác 31 VI.8 2.885.699.090 1.037.524.899 3.634.249.090 1.875.728.535

12. Chi phí khác 32 VI.9 2.085.680.014 104.043.968 3.602.270.989 249.836.488

( C á c  thuyết minh từ  trang  6 đ ến  trang  44  là bộ p h ận  h ợ p  thành  v à  c ầ n  đ ư ợ c  đọc cù n g  B áo  cá o  tài chính)
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CHỈ TIÊU Mã
số

TM Quý 2 Lũy kế từ đầu năm đốn cuối quý này

Năm nay Năm trưó'c Năm nay Năm trưó'c
1 2 3 4 5 4 5

13. Lợi nhuận kliác 40 800.019.076 933.480.931 31.978.101 1.625.892.047

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 746.714.996 3.451.919.463 1.472.283.188 (2.234.701.376)

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 - -

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - -

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 746.714.996 3.451.919.463 1.472.283.188 (2.234.701.376)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70

( C á c  thuyết minh từ  tran g  6 đến  trang  44  lả bộ p h ận  h ợ p  th àn h  và  c ầ n  đ ư ợ c  đọc  cùng  B áo c á o  tài chính)
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TÓNG CÔNG TY KHOẢNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNII -CTC1»
Dịa chí: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẩu số U03a-I)N
Báo cáo tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIÈN TỆ 
(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ 01/04/2018 đến 30/6/2018
Đơn vị lính: đồng

-1----------------------------------------------------------

Chỉ tiêu
M ã
số

Quý 2/2018 Quý 2/2017

1 2 3 4

I. Lu u chuyển tiền từ h )̂ạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng. cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1 31.256.607.744 63.326.120.410
2. Tiền chi trả cho ngườ1 cung cấp hàng hóa, dịch vụ ~) (4.296.155.547) (5.347.841.891)

3. Tiền chi trả cho ngưò1 lao động 3 (4.314.038.723) (8.317.741.71 1)
4. Tiền lãi vay đã trả 4 (2.318.460.102) (3.461.058.653)
5. Thuế thu nhập doanh hghiệp đã nộp 5
6. Tiền thu khác từ hoạt iđộng kinh doanh 6 6.281.286.746 10.910.824.149
7. Tiền chi khác cho hoíjt động kinh doanh 7 (2.083.512.211) (2.959.161.753)
Lun chuyên tiền thuần từ  hoạt động kinh doanh 20 24.525.727.907 54.151.140.551

II. Lưu chuyến tiền từ hoạt động đầu  tu
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác 21 (8.130.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, Iphượng bán TSCĐ và các TSDH khác 22 1.000.000 16.065.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đon vị khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay. bán lại các công cụ nọ' của đơn vị khác 24
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đon vị khác 25 (800.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư gõp vốn vào đon vị khác 26
7. Tiền thu lãi cho vay, zổ tức và lợi nhuận được chia 27 447.345 791.521
Liru chuyên tiền thuần từ  hoạt động đầu tư 30 (798.552.655) 8.726.521

III. Lưu chuvến tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sỏ' hữu 31 -
2. Tiền trả lại vốn góp c ho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của

doanh nghiệp đã phát hà 11h
J Á

3. Tiền thu từ đi vay J J 3.615.165.570 5.632.545.950
4. Tiền trả nợ gốc vay 34 (23.758.367.374) (52.808.554.636)
5. Tiên trà nợ gốc thưê jt;ài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã t rả cho chủ sở hữu 36 (1.052.119.000) (1.000.000.000)
Luu chuyên liền thuần từ  hoạt động tài cliínlì 40 (21.195.320.804) (48.176.008.686)

Lưu chuvên tiền thuần trong kỳ 50 2.531.854.448 5.983.858.386
Tiền và tưong đưong tiền đầu  kỳ 60 2.373.594.012 2.964.372.159
Anh hường của thay đôi tỷ giá quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương dưong tiíền cuối kỳ 70 4.905.448.460 8.948.230.545

Ngiròi lập biểu

Võ Thị Hoa

Kế toán trưỏìig

Bùi Văn Minh

( Các thuyết minn tù' trang 6 đến trang 44 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)
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TỒNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNII -CTCP
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CIIÍNII 

Quý II năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu von:

Tổng Công ty Knoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (sau đây viết tắt là "Tống Công ty") là Doanh 
nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg ngày 18/4/2003 của Thù tướng Chính 
Phủ. Tổng Công ty đã thực hiện cổ phần hóa theo phương án cố phần đã được chính phù Phê duyệt theo Quyết 
định số 1847/QĐ-jTTg ngày 1 1 tháng 10 năm 2013. Theo đó:

Vốn điều lệ : 1.320.000.000.000 Đồng. (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng./.).

Theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tinh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh cơ cấu vốn 
điều lệ khi chuyểị Tổng Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh thành Công ty cổ phần theo đó: vốn 
điều lệ là 1.320.000.000 tỷ đồng tương ứng với 132.000.000 cổ phần trong đó 
Cổ phần nhà nước nắm giữ 109.560.000 cổ phần chiếm 83% vốn điều lệ;
Cổ phần bán ưu đãi cho cho ngưòi lao động 960.400 cổ phần chiếm 0,73% vốn điều lệ;
Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 19.541.800 cổ phần chiếm 14,8% vốn điều lệ 
Cổ phần bán cho nhà đầu bên ngoài 1.937.800 cổ phần chiếm 1,47% vốn điều lệ

2. Ngành nưhề kình doanh

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Khai thác chế biến kinh doanh các loại khoáng sản. quặnu 
có chất phóng xạj

Sản xuất VLXD từ đất sét; sx sản phẩm gốm sứ khác; sx xi măng, vôi và thạch cao; Sx bê tông và các sản 
phẩm từ xi măng và thạch cao;

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong XD: Kinh doanh và xuất nhập khâu vật liệu xây dựng;

Kinh doanh khách sạn, thương mại du lịch, nhà hàng, văn phòng cho thuê;

Dịch vụ lưu trú n 
du lịch; Điều hàn

gắn ngày: Kinh doanh khách sạn; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Đại lý 
h tua du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tố chức tua du lịch;

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu: kinh doanh và xuất nhập khấu các 
loại máy móc thiẻt bị;

Giáo dục nghề nghiệp: Đào tạo dạy nghề;

Cung ứng và quán lý nguồn lao động: Dịch vụ tuyến chọn lao động ỏ' Việt Nam đi xuât khấu lao động ở nước 
ngoài;

Bốc xếp hàng hóa: Kinh doanh xếp đỡ, giao nhận hàng hóa đường biến và đường bộ;

Chăn nuôi trâu bò, lợn, Hươu, gia cầm;

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu: Sx chế biến thực phẩm chức năng từ nhung hươu;

( pác thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỐNG CÔNG TY KHOẬNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẩu số B09a-DN
Thuvết minh BCTC

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;

Sản xuâl thực phâ n  khác chưa đưọ'c phân vào đâu: Sx chê biên thực phâm chức năng từ nhung hươu;

Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chế 
biến và bảo quản rau quả;

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Kinh doanh và XNK. xăng dầu và các sản phấm 
có liên quan;

Nuôi trồng thủy san nội địa: Trồng và chế biến các loại thủy sàn; Sản xuất giống thủy sản; 

s x  phân bón và hợp chất Nito: s x  và kinh doanh phân bón hữu CO';

s x  phụ tùng và bô phận phụ trợ cho cho xe có động CO' và động CO' xe: s x  linh kiện phụ tùng ô tỏ; 

s x  hàng may sẵn (trừ trang phục); May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);

Bán buôn tổng h 
máy, bếp ga, dày,

ọp: Kinh doanh thương mại tổng hợp. XNK hànu tiêu dùng: Điện lạnh, điện dân dụng, xe 
dép, quần, áo, hàng gốm sứ, dụng cụ thể thao:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chù sỏ' hữu hoặc đi thuê: Kinh doanh nhà, đất, kinh doanh 
văn phòng cho thuê; Xây dựng nhà các loại;

Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, thủy lọi, 
hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp đến 35K.V. Đầu tư xây dựng v à  kinh doanh CO’ sỏ' hạ tầng khu công 
nghiệp, cụm dân cư và đô thị, kinh doanh nhà;

Ìg trình đưÒTtg sắt và đường bộ; Chuẩn bị mặt bàng: San lấp mặt bằng; Hoạt động kiên trúc và 
í) liên quan khác: Lập dự án đầu tư, thấm tra dụ' án. tư vấn đầu tư, tư vân đấu thâu, quản lý dự
sát địa chất, địa hình, tư vấn thiết kế. quy hoạch, thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và

công nghiệp, giai]) thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị. khu công nghiệp;

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa ven biến và viến dương;

Xây dựng các cỏ 
tư vấn kỹ thuật c 
án. Tư vấn khảo

Nhân và chăm sóc giống Nông nghiệp: Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khấu hạt giống rau quả, giống cây 
lưong thực chất lượng cao; s x  và kinh doanhh giống cây ăn quả; s x  và kinh doanh giống thủy sản;

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp trực tiếp khác cho vận tải hàng không: dịch vụ bán vé máy bay trong nước 
và quốc tế.

T ổng C ông ty ĉ > trụ sở tại: s ố  2 V ũ  Q u an g  - TP H à T ĩnh - T ỉnh  I là  Tĩnh

II. Niên độ kế toán* đon vỉ tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Niên độ kế toán Ị  Bắt đầu chuyển sang Công ty CP từ ngày 01/03 và kết thúc vào ngày 31/12 năm Dương lịch. 

Niên độ kế toán tiếp theo bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm Dương lịch

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (Đồng).

III. Chuẩn mực kế toán và chế độ kể toán áp dụng 

Chế độ kế toán áp dụng:

Tổng Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 của Bộ Tài chỉnh vả các Thông tư bổ sung, sửa đối kèm theo.

( ,C ác thuyết minh này  ià bộ p hận  h ợ p  th àn h  Báo c á o  tài chính)
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TỐNG CÔNG TY K H 0 4 NG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chi: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mầu số B09a-DN
Thuyết minli BCTC

IV.

1.

Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ ké toán

Tổng Công ty đã ap dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bàn hướng dần chuẩn mực do Nhà nước
đã ban hành. Các páo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông
tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toáh áp dụng:

Tổng Công ty đã ap dụng hình thức Nhật ký chung thực hiện ghi sổ theo phần mềm kế toán trên máy vi tính. 

Các chính sách ke toán áp dụng

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoan tương đương tiền là các khoản đầu tư 
ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều 
rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứnsĩ các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục 
đích đầu tư hay là các mục đích khác.

2. Các khoản đẩu tii

2.1
t!

Chứng khoán kinậ doanh

Chứng khoán kinh doanh là các loại chứng khoán được Tổng Công ty nắm giữ vì mục đích kinh doanh, tức là 
mua vào bán ra đe thu lợi nhuận trong thời gian ngắn. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận ban đầu theo 
giá gốc bao gồm giá mua cộng các chi phí mua. Sau ghi nhận ban đâu. chửng khoán kinh doanh được xác định 
theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 
được lập khi giá thị trường của chứng khoán giảm xuống thấp hơn giá trị ghi sổ của chúng. Sau khi khoản dụ' 
phòng được lập, ịiểu giá thị trưÒTig của chứng khoán tăng lên thi khoản dự phòng sẽ đu'Ọ'c hoàn nhập. Khoản 
dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ cùa chứng khoán kinh doanh không vượt quá 
giá trị ghi sổ của các chứng khoán này khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận.

1 1

2.3.

Đầu tư nắm giữ dến ngày đáo hạn

Dầu tư nắm giữ c ến ngày đáo hạn là các khoán đầu tư mà Ban Tỏng Giám dốc của Công ty dự định và có khá 
năng nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, trái 
phiếu, cổ phiếu ưu đãi mà bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điếm nhất định trong tương lai và 
các khoản cho v ịy  nắm giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư này dược ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự 
phòng cho các khoản phải thu khó đòi.

Đầu tư vào công ịy con, công ty liên kết và cơ sỏ' kinh doanh đồng kiểm soát.

Các khoản đầu ti ' vào công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận ban đầu 
theo giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí mua có liên quan trực tiếp. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đẩu 
tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư đirac lập 
khỉ đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ dó đã nam trong dự kiến cùa Tổng Công ty 
khi quyết định đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được hoàn nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi 
nhuận để bù trừ cho các khoản lồ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong 
phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ cua các chúng khi giả định không 
có khoản dự phòng nào đã đưọc ghi nhận

( bác thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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2.4. Dầu tư góp vốn vẳo các đơn vị khác:

Dầu tư vào các cồng cụ vốn chủ sở hữu của các đơn vị khác đưọc ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gôm giá 
mua và các chi phí mua có liên quan trực tiếp. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đâu tư này được xác định theo 
ttiá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư. Dự phòng giam giá đầu tư đirợc lập khi đơn vị nhận đầu tư 
phát sinh lỗ, ngoại trừ trưòng họp khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Tổng Công ty klìi quyết định đàu tư. 
Dự phòng giảm giá đầu tư được hoàn nhập khi đon vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi nhuận đê bù trừ cho các 
khoản lỗ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị 
ghi sổ của khoản Ịđầu tư không vưọt quá giá trị ghi sổ của các chúng khi giả định không có khoản dự phòng nào 
đã được ghi nhận

Các klioản phủi ịhu

Các khoản phải tlịiu khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ di dự phòng 
phải thu khó đòi.

ỉỉ(ìng tồn kho

Hàng tồn kho được phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thế thực hiện được. Giá gốc 
được tính theo phương pháp [nhập trước xuất trước/ bình quân gia quyền] và bao gồm tất cả các chi phí phát 
sinh đế có đưọ'c nàng tồn kho ỏ' địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối vói thành phẩm và sản phâm dỏ' dang, giá 
gốc baơ gồm ngiíyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung được phân bô. Giá trị 
thuần có thể thực hiện được ước tính dựa vào giá bán của hàng tồn kho trù đi các khoản chi phí ước tính đế 
hoàn thành sản pnẩm và các chi phí bán hàng.

Công ty áp dụng phương pháp [kê khai thường xuyên/phương pháp kiểm kê định kỳ] đê hạch toán hàng tồn 
kho.

Tài sản cố định hữu lùnli

Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cô 
định hữu hình bậo gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và chi phí liên quan 
trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến, và chi phí đế tháo 
dỡ, di dời tài sản và khôi phục hiện trường tại địa điêm đặt tài sản. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cô 
định hữu hình đa đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kỗt 
quả hoạt động k nh doanh mà chi phí phát sinh. Trong các trường hợp có thế chứng minh một cách rõ ràng 
rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế tron« tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố 
định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa 
như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

Khấu hao

Khấu hao đu'Ọ'c tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định 
hữu hình. Thời ịian khấu hao được tính theo thời gian khấu hao quy định tại Thông tư số 45 /2013/TT-BTC 
ngày 25 tháng 04 năm 2013 cùa Bộ Tài chính. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

Loại tài sản Thòi gian KH

Nhà cửa, vật kiế 1 trúc 1 0 -2 0  năm

Máy móc thiết t ị 3 - 1 2  năm

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 6 - 1 0  năm

Tài sản cố định /ô hình 3 - 3 4  năm

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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6. Tài sản cố định hữu liìnli thuê tài chính

Các họp đồng thuê được phân loại là thuê tài chính nếu theo các điều khoản của hợp đồng, Công ty đă nhận
phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sỏ' hữu. Tài sản cố định hữu hình duới hình thức thuê tài chính
được thể hiện bằng số tiền tưong đương vói số thấp hơn íỊÌữa giá trị hợp lý của tài sản cố định và giá trị hiện tại 
của các khoản tiền thuê tối thiểu, tính tại thời điểm bắt đầu thuê, trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.
Khấu hao cùa tài sản thuê tài chính được hạch toán theo phương pháp dường thăng dựa trên thòi gian hữu 
dụng ước tính của tài sản thuê tài chính. Thời gian hữu dụng KỚC tính cùa tài sản thuê tài chính nhất quán vói 
tài sản cố định hữu hình

7. Tài sản cổ định vô lùnli 

Quvền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất gồm có:

Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất;

Quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng hợp pháp;

Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 mà tiền thuê đât đã được trả trước 
cho thời hạn dài hơn 5 năm và đưọ'c cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quyền sứ dụng đất được thể hiện theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá ban đầu của quyền sử 
dụng đất bao gồm [giá trị của quyền sử dụng đất được ghi nhận trong [Giấy phép Đầu tư/Giấy chứng nhận Đâu 
tư]/ giá mua] và các chi phí liên quan trực tiếp tới việc có được quvền sử dụng đất. Khấu hao được tính theo 
phương pháp đường thẳng.

Phần mềm máy vi tính

Giá mua của phần mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng 
có liên quan thì đưọ'c vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần mềm máy vi tính được tính khấu 
hao theo phương pháp đường thẳng.

Chi phí triển khai

Chi phí cho các hoạt động triến khai mà thông qua các hoạt động này các kết quả nghiên cửu được áp dụng vào 

việc lập kế hoạch hoặc thiết kế các quy trình sản xuất và sản xuất các sản phấm mói hoặc được cải tiến đáng 

kể, sẽ được vốn hóa nếu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất đó khả thi về mặt kỹ thuật và thương mại và Công ty 

có đủ nguồn lực đế hoàn tất việc triển khai. Các chi phí triển khai được vốn hóa bao gồm nguvên vật liệu, chi 

phí nhân công trực tiếp và một phần chi phí chung đuợc phân bô thích hợp. Các chi phí triển khai khác được 

ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [hợp nhất] như là một khoản chi phí trong kỳ khi các chi 

phí này phát sinh. Chi phí triển khai đã vốn hóa được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế,

trong đó khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng .
8. Bất động sản đầu tu

Bất động sản đầu tư  cho thuê

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Nguyên giá
Bất động sản đầu tư cho thuê được thê hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kê. Nguyên giá ban đâu 
của bất động sản đầu tư cho thuê bao gồm giá mua, chi phí quyền sử dụng đất và các chi phí liên quan trực tiếp 
đến việc đưa tài sản đến điều kiện cần thiết để tài sản có thể hoạt động theo cách thức đã dự kiến bời ban quan 
lý. Các chi phí phát sinh sau khi bất động sản đầu tư cho thuê đã được đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa 
và bảo trì được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm] mà các chi phí này phát sinh. 
Trong các trường họp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tê 
trong tương lai dự tính thu được từ bất động sản đầu tư cho thuê vượt trên mức hoạt động tiêu cluiân theo như 
đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa Iilnr một khoản nguyên giá tăng thêm của bất động sản đâu 
tư cho thuê.
Khấu hao
Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính cùa bất động sản đầu 
tư.

Bất động săn đầu tir nắm g iữ  chờ tăng giá

Trước ngày 1 tháng 1 năm 2015, bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá được kế toán tương tự như đối vói 
bất động sản đầu tư cho thuê. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, do áp dụng Thông tư 200, bất động sàn đầu tư 
nắm giữ chờ tăng giá không được tiếp tục trích khấu hao nữa. Giá trị ghi sổ của bất động sản đầu tư nam giữ 
chờ tăng giá sẽ được ghi giảm nếu có bằng chứng cho thấy giá thị trường của bất động sản đầu tư giảm xuống 
thấp hơn giá trị ghi sổ của bất động sản này và giá trị khoản tốn thất có thể xác định được một cách đáng tin 
cậy. Khoản ghi giảm giá trị của bất động sản đầu tư nắm giữ chò' tăng giá được tính vào giá vốn hàng bán

9. Xây dựng cơ bản dở dang

Xây dựng cơ bản dỏ' dang phản ánh các khoản chi phí [xây dựng và máy móc] [chưa được hoàn thành hoặc 
chưa láp đặt xong]. Không tính khấu hao cho xây dựng cơ bản dở dang trong quá trinh [xây dựng và lắp đặt].

Giả trị hợp đồng xây dựng dở (lang

Giá trị hợp đồng xây dựng dở dang được phản ánh theo giá vốn cộng vói lợi nhuận ước tính cho đến thời điểm 
kết thúc kỳ kế toán. Giá vốn phản ánh các khoản chi phí liên quan trực tiếp và có thể tính vào giá thành theo 
hợp đồng xây dựng. Khoản chênh lệch của giá trị hợp đồng xây dụng cơ bản dỏ’ dang cao hon hoặc thấp hon 
so với thanh toán theo tiến độ kế hoạch và tạm ứng từ khách hàng được thể hiện là khoản phải thu hoặc phái 
trả theo tiến độ kế hoạch họp đồng xây dựng.

10. Chi p h í trá trước (lài hạn

10.1 Chi phí trước hoạt động:

Chi phí trước hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [hợp nhất], ngoại trừ chi 
phí thành lập, chi phí đào tạo, quảng cáo, khuyến mại phát sinh từ ntiày thành lập cho tới ngày bắt đầu hoạt 
dộng, là [ngày bắt đầu sản xuất thử]. Các chi phí này được slìi nhận là chi phí trả trước dài hạn, được phàn 
ánh theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt độn« 
kinh doanh.

10.2 Chi phí hỗ trợ kỹ thuật: Chi phí hỗ trọ- kỹ thuật phát sinh do công ty cung cấp các hồ trợ về mặt kỹ thuật và
được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn của hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật.

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thảnh Báo cáo tài chính)
11



TỎNG c ÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -C TCP
Địa chi: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Mẩu số B09a-DN
Thuyết Iìiinh BCTC

10.3 Chi phí đất trả trước: Chi phí đất trả trước bao gồm tiền thuê đất trả trước, kể cả các khoản liên quan đến đất 
thuê mà Công ty đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện ghi nhận tài sàn 
cố định vô hình theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2013 
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dạng và trích khấu hao tài sản cố định, và các chi phí phát sinh khác liên quan 
đến việc bảo đảm cho việc sử dụrig đất thuê. Các chi phí này được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn của hợp đồng thuê đất.

10.4 Công cụ và dụng cụ:

Công cụ và dụng cụ bao gồm các tài sản Tổng Công ty nắm giữ để sử dụng trong quá trình hoạt động kinh 
doanh bình thường, với nguyên giá của mỗi tài sản thấp hơn 30 triệu VND và do đó không đủ điều kiện ghi 
nhận là tài sản cố định theo Thông tư 45. Nguyên giá cua công cụ và dụng cụ được phân bổ theo phương pháp 
đường thăng.

11. Lợi thế tliương mại

Lợi thể thương mại phát sinh trong việc mua lại công ty con. công ty liên kết và liên doanh. Lợi thê thương 
mại được xác định theo giá gốc trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Giá gốc của lợi thế thương mại là khoản chênh 
lệch giữa chi phí mua và lợi ích của Tổng Công ty trong giá trị hợp lý thuần cùa các tài sản, nợ phải trả và nợ 
tiềm tàng của đon vị bị mua. Khoản chênh lệch âm (lãi từ giao dịch mua giá rẻ) được ghi nhận ngay vào báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Lợi thế thương mại phát sinh khi mua công ty con được phân bố theo phương pháp đường thăng. Giá trị ghi sô 
của lợi thế thương mại phát sinh khi mua công ty con được ghi giảm xuống bằng giá trị có thê thu hôi khi Ban 
Giám đốc xác định khoản lợi thế thương mại không thế thu hôi toàn bộ.

Đối vói các khoản đầu tư được kế toán theo phương pháp vốn chủ sỏ' hữu, giá trị ghi sổ của lọi thế thương mại 
được bao gồm trong giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.

Trước ngày ] tháng 1 năm 2015, lợi thế thương mại bao gồm tron« giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty 
liên kết hoặc cơ sỏ' kinh doanh đồng kiểm soát được phân bổ theo phương pháp đường thắng. Ke từ ngày \ thán

Thay dổi chính sách kế toán này được áp dụng phi hồi tố

12. Các khoản plưìi trả người bán và các khoản phải trả khác

Các khoản phải trả người bán và khoản phải trả khác thể hiện theo nauyên giá.Các khoản phải trả ngưòi bán và 
khoản phải trả khác thể hiện theo nguyên giá.

13. Dự phòng

Một khoản dự phòng được ghi nliận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, [Công ty/Tập đoàn] có 
nghĩa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ưóc tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm sút các 
lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các khoản nợ phải trà do nghĩa vụ đó. Khoản dự phòng được xác 
định bang cách chiết khấu dòng tiền dự kiến phải trả trong tươni» lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh 
đánh giá cùa thị trường ở thòi điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nọ' đó.

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thảnh Báo cáo tài chính)
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Chi p h i khôi phục hiện trư ờ n g :
Tồng Công ty có nghĩa vụ phải phục hồi nguyên trạng mặt bằng đắt mà Tông Công ty đã xây dựng nhà máy 
vào thời điểm kết thúc giai đoạn thuê đất. Dự phòng được, lập dựa trên lãi suất chiết khấu. Lãi suất chiết khấu 
áp dụng là lãi suất trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường về giá trị thòi gian của tiên và các rủi ro cụ thê 
liên quan đến khoản phải trả mà chưa được bao gồm trong ước tính tốt nhất về các khoản chi.

Chi p h i bào hcinh
Khoản dự phòng về chi phí bảo hành liên quan chủ yếu tới hàng hóa đã bán ra và dịcli vụ đã cung cấp trong kỳ 
kế toán. Khoản dự phòng được lập dựa trên ưóc tính xuất phát từ các dữ liệu thống kê lịch sử về chi phí bao 
hành đã phát sinh liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ tương tự

Dự phòng trợ cấp thôi việc

Theo Bộ luật Lao động Việt Nam, khi nhân viên làm việc cho công ty từ 12 tháng trở lên ("nhân viên đù điều 
kiện”) tự nguyện chấm dút họp đồng lao động của mình thỉ bên sử dụng lao động phải thanh toán tiền trợ câp 
thôi việc cho nhân viên đó tính dựa trên số năm làm việc và mức lương tại thời điếm thôi việc của nhân viên 
đó. Dự phòng trợ cấp thôi việc được lập trên cơ sở mức lương hiện tại của nhân viên và thời gian họ làm việc 
cho Công ty.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, Tổng Công ty và các nhân viên phải đóng vào quỹ 
bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. Vói việc áp dụng chế độ bảo hiêm thất nghiệp, 
Công ty không phải lập dự phòng trợ cấp thôi việc cho thòi gian làm việc của nhân viên sau ngày 1 tháng I 
năm 2009. Tuy nhiên, trợ cấp thôi việc phải trả cho các nhân viên đủ điều kiện hiện có tại thời điểm ngày 3 1 
tháng 12 năm 2015 sẽ được xác định dựa trên số năm làm việc của nhân viên đu'Ọ'c tính đến 31 tháng 12 năm 
2008 và mức lưong bình quân của họ trong vòng sáu tháng trước thời điểm thôi việc.

14. Trái phiếu phát hành

14.1 Trái phiếu thường:

Tại thơi điếm ghi nhận ban đầu, trái phiếu thường được xác định theo giá gốc bao gồm khoản tiền thu được từ 
việc phát hành trái phiếu trừ đi chi phí phát hành. Các khoản chiết khấu, phụ trội và chi phí phát hành được 
phân bổ dần theo phương pháp [lãi suất thực tế/đường thẳng trong suốt kỳ hạn của trái phiếu].

14.2 Trái phiếu chuyển đổi:

Trái phiếu có thể chuyển đổi sang một lượng cổ phiếu không xác định được kế toán theo phương pháp tương 
tự như đối với trái phiếu thường. Quyền chọn chuyển đối trái phiếu sang một lượng không xác định cổ phiếu 
không được kế toán riêng biệt.

Trái phiếu có thể chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu xác định được coi là công cụ tài chính phức họp 
gồm hai cấu phần: cấu phần nợ phải trả tài chính (nghĩa vụ phải thanh toán gốc và lãi) và cấu phần vốn chu sờ 
hữu (quyền chọn chuyên đối trái phiếu thành cố phiếu).

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, cấu phần nợ phải trả tài chính được xác định băng cách chiết khâu các khoản 
thanh toán trong tương lai cùa trái phiếu về giá trị hiện tại theo lãi suất cùa trái phiếu tương tự trên thị trường 
nhưng không có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu hoặc theo lãi suất thị trường mà Tổng Công ty có thê vay với 
các điều khoản tương tự (nếu không có lãi suất thị trường của trái phiếu tương tự nhưng không có quyên 
chuyến đổi thành cổ phiếu). Các khoản chiết khấu, phụ trội và chi phí phát hành được ghi giảm/tăng vào giá trị 
cấu phần nợ phải trả và sau đó được phân bổ dần theo plurong pháp [lãi suất thực tế/đường thăng trong suốt kỳ 
hạn của trái phiếu].

Cấu phần vốn chủ sỏ' hữu được ghi nhận ban đầu tlieo giá trị còn lại cùa công cụ tài chính sau khi trừ đi giá trị 
cấu phần nợ phải trả tài chính.

Sau ghi nhận ban đầu, cấu phần nợ phải trả tài chính của trái phiếu chuyến đổi được xác định theo giá trị phân 
bổ sử dụng phương pháp lãi suất thực tế.Tổng Công ty tính toán chi phí lãi trái phiếu dựa trên lãi suất thực te 
và phần nợ gốc của cấu phần nợ phải trả tài chính được xác định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Chênh lệch 
giữa chi phí lãi trái phiếu tính toán và lãi trái phiếu danh nghĩa được ghi tăng phần nợ gốc của cấu phần nợ.

Khi đáo hạn, quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành cố phiếu được kết chuyến vào thặng dư vốn cố phân bât 
kể trái phiếu có được chuyển đổi hay không.

15. /Vốn cổ phần/Vốn gópỊ

15.1 Vốn góp:
Vốn góp được ghi nhận tại ngày góp vốn theo số thực góp trừ di các chi phí liên quan trực tiếp đến việc góp 
vốn.

15.2 Cổ phiếu phổ thông:
Chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành cố phiếu, trừ đi ảnh hưởng thuê, được ghi giảm vào 
thặng dư vốn cố phần.

15.3 Cổ phiếu ưu đãi:
Loại cố phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả tài chính do cố phiếu ưu đãi này có mức cố tức được xác 
định không phụ thuộc vào quyết định của đơn vị và người nắm liiữ cổ phiếu có quyền bán lại cho đơn vị để lấy 
tiền. Mức cố tức được xác định không phụ thuộc vào quyết định của Tống Công ty được ghi nhận vào chi phí 
tài chính trong kỳ phát sinh.
Cố phiếu ưu đãi không được đơn vị mua lại được phân loại là vốn chủ sỏ' hữu do cổ phiếu này có mức cổ tức 
tùy theo quyết định của Tổng Công ty, không có nghĩa vụ chuyển iỊÍao tiền hay tài sản tài chính khác và không 
có yêu cầu phải thanh toán bằng một số lượng có thế thay đổi công cụ vốn chủ sỏ' hữu của Công ty. Do đó cố 
tức tùy theo quyết định của Tổng Công ty được ghi nhận là phân phối vốn chủ sỏ’ hữu theo nghị quyết cùa các 
cố đông của Tống Công ty.

15.4 Mua lại và phát hành lại cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu quỹ):
Khi mua lại cổ phiếu đã được ghi nhận là vốn chủ sỏ’ hữu, giá trị khoản thanh toán bao gồm các chi phí liên 
quan trực tiếp, trừ đi thuế, được ghi giảm vào vốn chủ sỏ' hữu. c ổ  phiếu đã mua lại đu'Ọ'c phân loại là cổ phiếu 
quỹ trong phần vốn chủ sở hữu. Khi cổ phiếu quỹ đưọc bán ra sau đó (phát hành lại), giá vốn của cổ phiếu 
phát hành lại được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Chênh lệch giữa giá trị khoản nhận đưọc 
và giá vốn của cố phiếu phát hành lại được trình bày trong thặng dư vốn cổ phần.

( Các thuyết minh này lả bộ phận hợp thảnh Báo cáo tải chính)
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16. Pliân loại các công cụ tài chính

Nhàm mục đích duy nhất là cung cấp các thông tin thuyết minh về tầm quan trọng của các công cụ tài chính 
đối vói tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh [hợp nhất] của [Công ty/Tập đoàn] và tính chất và 
mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính, [Công ty/Tập đoàn] phân loại các công cụ tài chính như sau:

16.1 Tài sản tài chinh

Tài sàn lài chính được xác định theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kêi que) hoạt động kinh doanh

Tài sản tài chính được xác định theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một tài 
sản tài chính thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

- Tài sàn được mua chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian ngắn;

- Có bằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nham mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc

- Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một hợp đồng bão
lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

- Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, Tổng Công ty xếp tài sản tài chính vào nhóm phản ánh theo giá trị họp lý 
thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Các khoản đầu tư  nam g iữ  đến ngày đáo hạn:

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các tài san tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố
định hoặc có thể xác định và có kỳ đáo hạn cố định mà Tông Công ty có ý định và có khả năng giữ đen ngày
đáo hạn, ngoại trừ:

- Các tài sản tài chính mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu đã được Tổng Công ty xếp vào nhóm xác định theo
giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Các tài sản tài chính đã được Tổng Công ty xếp vào nhóm sẵn sàng để bán;

- Các tài sản tài chính thỏa mãn định nghĩa về các khoản cho vay và phải thu.

Các khoản cho vay và phải thu:

Các khoản cho vay và phải thu là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có
thê xác định và không được niêm yết trên thị trường, ngoại trừ:

- Các khoản mà Tổng Công ty có ý định bán ngay hoặc sẽ bán trong tương lai gần được phân loại là tài sản 
nắm giữ vỉ mục đích kinh doanh, và các loại mà tại thời điếm ghi nhận ban đầu được Tống Công ty xếp vào 
nhóm xác định theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Các khoản được Tổng Công ty xếp vào nhóm sẵn sàng để bán tại thời điếm ghi nhận ban đầu; hoặc

- Các khoản mà Tổng Công ty có thể không thu hồi được phần lớn giá trị đầu tư ban đầu, không phải do suy 
giảm chất lượng tín dụng, và được phân loại vào nhóm sẵn sàng đế bán.

Tài sàn tài chính san sàng đê bán:

Tài sản tài chính sẵn sàng đe bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là săn sàng đê bán hoặc 
không được phân loại là:

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thảnh Báo cáo tài chính)
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Địa chi: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

- Các tài sản-tài chính xác định theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn; hoặc

- Các khoản cho vay và các khoản phải thu.

16.2 Nọ' phải trả tài chính

Nợ phai trà tài chính được xác định theo giá trị hợp lý thông Í/IICI Báo cáo kết qua hoại (lộng kiìih doanh

Nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một 
khoản nợ phải trả tài chính thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

Nợ phai trá tài chính được Ban Giám đốc phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh. Một khoản nọ' phải trả 
tài chính đưọ'c phân loại vào nhóm năm LỊÍ ữ đế kinh doanh nêu:

- Khoản nợ đó được tạo ra chủ yếu cho mục đích mua lại trong thời gian ngắn;

- Có bằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích tlui lợi ngắn hạn; hoặc

- Là công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một hợp đồng bảo 
lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

Nợ phai trả tài chinh được xác định theo giá trị phân bô

Các khoản nợ phải trả tài chính không được phân loại là nợ phải trả tài chính đưọ’c xác định theo giá trị hợp lý 
thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ được phân loại là nợ phải trả tài chính được xác định theo 
giá trị phân bô.

Việc phân loại các công cụ tài chính kế trên ch í nhăm mục đích trình bày và thuyết minh và không nhăm mục 
đích mô tả phương pháp xác định giá trị của các công cụ tài chính. Các chính sách kế toán về xác định giá trị 
cùa các công cụ tài chính đu'Ọ'c trình bày trong các thuyết minh liên quan khác.

Tlniế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế tlui 
nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp đưọ'c ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại 
trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sỏ' 
hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sỏ' hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các 
mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến 
những năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại đưọ'c tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá 
trị ghi sổ cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính thuế cùa các khoản mục tài sàn 
và nợ phải trả. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức dự kiến thu hồi hoặc thanh 
toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc CO' bàn 
có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

17. Thuế

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thảnh Báo cáo tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chi: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ đưọc ghi nhận trong phạm vi chăc chắn có đủ lợi nhuận tính thuê trong 
tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đưọc ghi giảm 
trong phạm vi không còn chắc chắn là các lọi ích về thuế liên quan này sẽ sử dụng được.

/<v. Doanh thu và thu nhập khác

18.1 Doanh tlni bán hàng

Doanh thu bán hàng đưọc ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích 
gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đưọc chuyên giao cho người mua. Doanh thu không đưọc 
ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải 
thu hoặc liên quan tói khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu hàng bán được ghi nhận theo số thuần sau khi 
đã trừ đi số chiết khấu giảm giá ghi trên hóa đơn bán hàng.

18.2 Cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ đưọ'c ghi nhận trong báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ phân trăm 
hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ. Tỷ lệ phần trăm hoàn thành công việc được đánh giá dựa 
trên khảo sát các công việc đã được thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố 
không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

18.3 Dịch vụ gia công

Doanh thu cung cấp dịch vụ gia công được ghi nhận trong báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh khi hàng hoá 
được gia công xong và được người mua chấp nhận. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố 
trọng yếu không chắc chắn liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

18.4 Họp đồng xây dựng

Doanh thu họp đồng xây dựng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tiến độ hoàn 
thành khi kết quả của họp đồng xây dựng có thế ưó'c tính đưọ'c một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành 
được đánh giá dựa trên khảo sát các công việc đã thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có 
những yếu tố trọng yếu không chắn chấn liên quan đến khả năng thu hồi các khoản phải thu.

18.5 Doanh thu cho thuê

Doanh thu cho thuê tài sản được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [hợp nhất] theo phương 
pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của họp đồng thuê. Các khoản hoa hồng cho thuê được ghi nhận như là 
một bộ phận hợp thành của tổng doanh thu cho thuê.

18.6 Doanh thu từ tiền lãi

Doanh thu từ tiền lãi được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất áp dụng.

1 8.7 Doanh thu từ cổ tức

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỐNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

Doanh thu tử cổ tức được ghi nhận khi quyền nhận cô tức được xác lập. c ổ  tức bằng cố phiếu không được ghi 
nhận là doanh thu hoạt động tài chính (xem chi tiêt cô tức bằng cô phiếu nhận được trong năm trong thuyết 
minh số 37). c ố  tức nhận được liên quan đến giai đoạn trước khi mua khoản đầu tư được ghi giảm vào giá trị 
ghi số của khoản đâu tư.

1 8.8 Các khoản thanh toán thuê hoạt động

Các khoản thanh toán thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương 
pháp dường thẳng dựa vào thời hạn của họp đồng thuê. Các khoản hoa hồng đi thuê được ghi nhận trong báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh [hợp nhất] như là một bộ phận hợp thành của tổng chi phí thuê.

19. Chi pllií vay

Chi phí vay được ghi nhận là chi phí trong năm khi chi phí này phật sinh, ngoại trừ trường họp chi phí vay liên 
quan đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đù điều kiện thì khi đó chi phí vay sẽ được vốn hóa và 
được ghi vào nguyên giá các tài sản này

20. Lãi trên cố phiếu

Công ty trình bày lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cố phiếu (EPS) cho các cố phiếu phô thông. Lãi cơ bản trên 
cổ phiếu được tính bằng cách lấy lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phố thông của Tổng Công ty chia cho số lượna 
cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền lưu hành trong [kỳ/năm]. Lãi suy giảm trên cố phiếu được xác định 
bàng cách điều chỉnh lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông và số lượng cổ phiếu phổ thông bình quàn đang 
lưu hành có tính đến các ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông tiềm năng, bao gồm trái phiếu có thể chuyến đối 
và quyền mua cổ phiếu.

Trước ngày 1 tháng 1 năm 2015, lãi hoặc lồ thuộc về cổ đông phô thông của Tổng Công ty bao gồm cà số phân 
bổ vào quỹ khen thưởng phúc lợi, nếu có. Ke tù' ngày 1 tháng 1 năm 2015, lãi hoặc lỗ thuộc về cố đông phô 
thông của Tổng Công ty được xác định sau khi trù' đi khoản phân bổ vào quỹ khen thưởng phúc lợi. Thay đổi 
chính sách kế toán này đưọ'c áp dụng phi hồi tố.

V. Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trên Bản« cân đối kế toán (ĐVT: đồng)

Tiền và các khoản tương đu'0'ng tiền Sô cuôi quý Số đẩu nám

- Tiểu mặt 3.313.674.247 1.775.756.434

Tiền Việt Nam 3.305.894.854 1.767.977.041

Tiền ngoại tệ 7.779.393 7.779.393

- Tiền gửi Ngân hàng (VND) 1.573.073.994 2.698.447.949

+ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Hcì Tỉnh 1.479.920.172 2.145.395.127

Ngân hìtng Đ T& P TH à Tình 9.206.152 469. ì  05.152

+ Ngân hàng VP bank 36.128.931 36.128.931

+ Ngân hàng Phát triến 3.471.033 3.471.033

Ngân hàng Đại Dương 38. J 26.259 38.126.259

-t- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 4.807.288 4.807.288

+ Ngân hùng Quân Đội 1.4¡4. ¡59 1.414.159

- Tiền ỵíri Ngân hàng (USD) 18.700.219 18.725.163

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thảnh Báo cáo tài chính)
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■ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - C N  Hà Tình 13.242.980

Ngán hàng Đại Dưcmg 3.686.893

• Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ì . 770.346

C ộ n g _____________________________  _________ 4.905,448.460

TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chi: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cá o  tài chính)
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3.686.893  

1. 770.346 

4.492.929.546

'7



TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chi: số  2 Vũ Ọuana - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà ’lình

Thuyết  minh Báo cáo tài chính
Quý 11/20IX

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Chứng khoán kinh doanh

Cộng

SÔ cuôi năm

Giá gốc Dụ phòng

- -

CA í Ị o i l  tl ‘"ĩ I-ỊỊỊUu u ĩitĩiãã
Giá gốc Dụ phòng

100.000.000 -

100.000.000

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỔ N G  ( ỔNG I \  K H O Á N G  SẢN VÀ T H Ư Ơ N G  M ẠI HÀ T ĨN H  -CTCI*
Dịa chi: số  2 Vù Quang - TP Hà l in h  - T inh Hà Tĩnh

Thuyết Iiiinh Báo cáu lài chính

Quý 11/201H

1’hái (lui khách  hàng Số cuối (|UÝ Sổ (lầu năm

1’hải thu khách  hàng bcn ngoài 53.767.724.94y 48.972.378.205

Ban Quàn lý Mó sát Thạch K.hẽ 602.329.000 602.329.000

B U C kA BO O . LLC 1.068.720.000 1.068.720.000

Chi nhánh CN hóa chất mò Hà Tĩnh 7.500.000 8.000.000

CN Cty TNHH MM mega m arket tại TP Hà nội 23.225.000 23.225.000

CN Công ly CP Ceravi - NM sứ cao cấp 52.000.000 52.000.000

Cty CP dịch vụ kỳ thuật điện lực dầu khí VN 92.326.500 119.448.000

Còng ty CP 474 327.049.000 327 049.000

Công ty CP chuyển phát nhanh Thái Bình -

Công ty CP gạch men sứ Long Hẩu 190.900.000 159.960.000

Còng ty CP Lữ hành Thành Sen 23.564.879 1 1.934.243

Còng ty CP s x  và K.D TH op Xuân Sinh 457.517.200 319 128.800

Còng ụ  C ĩ’ TMại Dông Dương 32.835.000 32.835.000

Cõng ty CP vật liệu mới Việt nam 257.500.000 257.500.000

Công ty CH XD và dịch vụ thương mại Sơn Hài 10.856.643.600 11.613.088.800

Công ty CP xi măng Thái binh 197.590.000 197.590.000

Còng ty CP Đông Nam Á 9.839.000 9.839.000

Còng ty CP C ER A VI 104.000.000 104.000.000

Công ty CP đầu tư PT công thương Miền Trung 5.916.000 5.916.000

Công ty cổ phần DORICO Việt Nam 436.177.549 436.177.549

Còng ty cồ phần gốm sứ Thái Bình 994.600.000 1.102.690.000

Công ty C l’ 1 là Phát Việt Nam 646.800.000 409.600.000

Còng ty cô phân T và T 61.600.000 61.600.000

Công ty TNIIH An Phú Quý 32.-W2.000 32.-t92.000

Công ty sứ Hài Dương 57.000.000 -

Công ty Cl' gạch men sứ Thanh Hãi 272.500.000 -I22.y00.000

Công ty TNHH kỷ thuật FAMAS 44.600.000 44.ft00.000

Công ty TNHH MTV Thuý Thông 695.702.300 695.702.300

Còng ty TNH11 MTV Thông Thuý -

Còng ty TNHH 1 thành vicn GPM Bình Thuận 3 16.936.36*1 394.203.636

Công ty TNHH Plurong Chi 118.771.612 118.771.612

Công ty TNHH phát triển kỷ thuật DTC 288.629.400 288.629.400

Công tv TNI-IH Quốc Toàn 6.8-17.648.300 6.220.985.100

Công ty TNHH s x  XD TM  và DV Cuờng Thịnh 409.633.150 409.633.150

Còng ty TN1IH SXK.D sứ Hảo Cành 252.209.000 229.289.000

Công tv TNHH sản xuất thuơng mại Hung Thanh 175.000.000 135.000.000

Công ty TNHH Sứ Đông Lâm 1.425.720.000 1.450.800.000

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Long 431.400.000 431.400.000

Công ty thương mại quôc tế Thào Dung 7.826.722.400 3.237.767.600

Công ty TNHH Thương mại và Sàn xuất Vũ Đạt 115.200.000 115 200.000

Cõng (V TN1IH TM và DV TH Đại nghĩa 2.722.294.800 2.243.072.800

Cõng ty TNHH Tmại và DV VTái Viết Hải 7.291.771.006 5.338.973.926

Củng ty TN11H tẩn Phát 323.400.000 155.400.000

Còng ty TNHH vận hành kinh doanh MCC 175.741.600

Công ty TNHH vật tư Tây Bẳc 250.000.000 250.000.000

Công ly TNHH Đức Toàn 11.433.600 11.433.600

Công ly xi măng Hướng Dương 290.995.409 290.995.409

Công ty CP thiết bị xây dựng Nam Trung 151.000.000 151.000.000

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tàỉ chính)
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TỐ N G  CÔ N G  TY K H O Á N G  SẢN VÀ T H Ư Ơ N G  M Ạ! HÀ T ĨN H  -C T C P 1 huyết minli Ráo cáo tài chinh

Dia chi: số  2 Vù Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh Quỷ 11/2018

l)N lư nhân nội thất Hữu Toàn 31 197.000 34.197.000

DNTN Hoành Sơn 1.104.740,800

Doanh nghiệp lư nhân s x  và TM Tự Do 1 19.760.000 119.760.000

Doanh nghiệp tư nhân TM Hải Anh 4.886.237.500 7.861.102.100

HTX TMại DV TH và chăn nuôi Hà Trung 26.251,380 26.251.380

Nguyễn Vãn Binh 62.500.000 62.500.000

1 lọp tác xã dịch vụ NN tống hợp Nam Viên 84.249.450 84.249.450

1 lọp tác xà rau cũ quà Đức La 204.216.900 204.216.900

Trùn Văn Doàn 175.087.000 175.087.000

TT ừng dụng KI IKT và BVCT vật nuôi huyện Nghi Xuân - 2 8 7 .400000

T ì ứng dụng Kl 1K.T và BVCT vật nuôi Txã Hồng Lĩnh - 63.700.000

Tô hựp tác trồng rau,cũ ,quá xà Ân Phú -11.529.850 41 529.850

Xưởng s x  Hao hậu Thanh Trì 1U3.999.000 103.999,000

Xi nghiệp bẽ tỏng Vĩnh Thạch 16.634.000 16.634.000

Đoàn Vãn Biêc 78.630 000 125.130.000

b 1’liài thu khách  hàng là các bên liên qu an 53.937.993.057 59.839.-424.350

Công ty IN I  111 đầu tư XD và PT hạ tầng Mitraco. - -

Cóng ty cỏ phần Thiên Y 2 1.394.5-17.887 1.308.064.887

Công ty cỏ phân vận tài 1.152.540.580 1.152.540.580

Công ty TNHH Việt lào 15.316.146.673 16.660.302.793

CTCP vật liệu & phụ gia sắt Thạch K.hê 35.457.126 35.457.126

Công ty CP cơ khí và xây lắp Mitraco 1.671.867.720 1.575.455.720

Công ty CP cẳng Vũng áng - Việt Lào 3.214.600.21 1 9.277.962.465

Công ty CP gạch ngói Đồng Nai - Hà tĩnh l.l  14.812.060 658.236.060

Công ty CP khoáng sản Man gan 238.456.199 238.456.199

Công IV CP may Hà tĩnh 2.069.512.698 1.340.227.208

Công ty CP phát triển Nông Lâm Hà tĩnh 7.076.926,000 7.076.926.000

Công ly CP llúrc ăn chăn nuôi Thiên lộc 139.097.034 1.760.693.517

Cóng ly cỏ phẩn chăn nuôi Mitraco 8.819.300.000 8.819.300.000

Công ty CT tliùy điện Hương Sơn 21 1.184.438 211.484.438

Cõng ty Cl’ Vậi liệu Xây dựng Hà Tĩnh 605.1 18.000 605.118.000

Công tỵ TNHH Thực phấm và chế biến M itraco ] 0.878.126.431 9.119.199.297

Cộng 107.705.718.006 108.811.802.555

4. T rả  tru ó c  cho nỊ>uò'i luín Sô ciiôi quỷ $0  dâu  năm

>• T rà  (rum ' cho I1ỊÍUÒÌ bán 8.983. J27.631 8.540.0-16.933

Agro Global Concept International 74.029.855 42.249.157

CN Cõng ly TNHH Metro Cash Cary Vn tại NA 2.180.720 2.180.720

CTCP chúng khoán NH Đẩu tư và PT Việt nam S8 000.000

CT CP Công ngliệ Y- sinh hợc DNA Việt nam 275.239.460 275.239.460

CT CP Tu vấn và xây dựng Á Châu 197.000.000 197 000.000

CT TNHH Dông Irùng hạ thảo số  1 Việt Nam 187.500.000 187.500.000

Công tv CP công nghệ rượu và đô uông Việt 60.000.000

Cóng ty Cl‘ Công nghệ Vtex Việt 19.000.000 19.000.000

Cóng ty CP 1 loáng Ngân Hà Tĩnh 400.000.000 400,000.000

Cõng ty Cp 1 lươu giống Hương Sơn XI?..682.000 812.682.000

Công ty CP Nam Khánh 500,000.000

Công t> CP Tư vấn và XD Hùng Cường ■48.-172.000 48.472.000

Công ty Cl5 Tư vẩn và Đẩu tư Xây dựng Vinaxim 75.000.000 75.000.000

Còng ty CP xây dựng Hải Long 524.940.000 524 940.000

Công tv CP Đấu tư và XD Bách Khoa 60.000.000

Công ty cả phẩn xây dựng Sông Hồng 236.032.559 236.032.559

C-An.. !<• 1 MÔI TOHII I n l m 65 000 000 65.000.000
( C á c  th u y ế t minh này  là bộ p h ận  h ợ p  th àn h  B áo c á o  tài ch ính)
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T O M ,  ( Ô N C  T Y  K IIO Ả N G  SÁ N  V À  T H Ư Ơ N G  M Ạ I  H À  T ỈN H  -C T C P

Dja chi: số 2 Vù Quang - TP Hà Tĩnh - Tĩnh Hà Tình

Tliuyêt minli Báo cáo tài chính

Quỷ 11/2018

Công ty TNHH Hạ Hiệp 

Công ty TNHH NTS Partners 

C ụ  TNHH thiết bị K.H & CN Kim Ngân 

Ct\ TNI IU TM và sàn xuất Phúc Nguyên 

Cõng t\ T N I111 TM Xây dựng Đại Thanh 

Clỵ '['NI IH tư vắn Đại học xây dụng 

Doanh ngliiệp tư nhân Thanh tâm 

Giáo sư Nguyền Minh Đức 

11TX TMại DV TU và chăn nuôi Hà Trung 

Hội vi cuộc sống bền vững 

Họp tác xã Kim Sơn

INSTITUTE OF ANTLER RENDEER BREED1NG 

Kha Chấn Truyền 

Khách sạn BMC Hà Tình 

Viện nghiên cứu quan lý kinh tê trung ương 

Viên nghiên cứu rau quả 

Xi nghiệp Thạch Đính

b T ră  triróc cho nguòi hán  là các bcn liên quan

Công ty TNHH Giống và Vật tư NN M itraco 

Cõng ty cò phẩn vận tái 

Cóng IV CP cơ khí và xây lãp Mitraco 

Công tv CP khoáng sán Man gan

CộnỊí

227.850.000 227.850.000

66.938.5X0 66.938.580

14.778.990 14.778.990

40.000.000

200.000.000 200.000.000

136.500.000

2.482.983.095 2,482.983.095

368.650.000 368 650.000

20.806.600 20.806.600

47.625.000 47.625.000

27.500.000 27.500.000

430.068.000 430.068.000

57.500.000 57.500,000

10.278.721 10.278.721

308.000.000 308.000.000

60.000.000 60.000.000

1.095.272.051 1.095.272.051

2.072.737.279 2.571.656.913

- 668.063.034

254,429.652 254.429.652

1.324.690.222 1 155.546.822

493.617.405 493.617.405

11.056.064.910 11.111.703.846

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)

23



TỐNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VẢ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cá« tài chính
Quỷ I I /2018

5. Phải thu khác _________________số cuối quý________________  _________________ số đầu năm

\jrlU 111 u  u ịỹĩiUiiị^ V» i «» ii 1 lìir nhnno“  . r ỉ;" o

D ư n ợ T K  138 2.743.140.304 4.313.317.206

Bảo hiếm xã hội 149.243.426 111.645.426 -

Công ty TNHH đâu tư XD và PT hạ tâng Mitraco. - 100.157.000 -

C ông ty TNHH Việt lào - 1.516.799.825 -

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Long 312.715.898 312.715.898 -

D ự án Họp Kim Săt 87.120.000 87.120.000 -

D ự án nhà thu nhập thâp - 88.881.818 -

Nguyên Anh Thăng - - -

Ngân hàng Ngoại thương 401.575.956 401.575.956 -

Sở  tài chính Hà Tĩnh - - -

Sỏ' Tài nguyên Môi trường 328.558.000 328.558.000 -
Thuê thu nhập cá nhân - 72.707.127 -

Nguyễn Duy Thành - -

Trung tâm sản xuât Hươu giông Hương Sơn 1.463.927.024 1.293.156.156 -

D ơ n o rT K  141 4.712.889.361 4.600.687.435 -

Tạm ứna lương và PC theo lương 9.000.000 9.000.000 -

Tạm  ứng chi phí sản xuất 1.881.786.957 1.579.673.812 -

Tạm ứng khác 2.822.102.404 3.012.013.623 -

D ư  N ơ TK 338 2.665.988.100 2.657.416.100 -

Chương trình xây dựng nông thôn mới 30.000.000 30.000.000 -

Hội đông bôi thường Hỗ trọ' tái định cư Huyện Kỳ Anh 2.627.416.100 2.627.416.100 -

Du lịch hè 2018 8.572.000
Đ ảng phí
D ư  no- T K  244 440.128.360 440.128.360 -

KÝ quỹ, ký cược ngan hạn 440.128.360 440.128.360 -

C ộ n g 10.562.146.125 12.011.549.101 -

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỒNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chi: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Ouỷ II  /2018

6. Hàng tồn kho _________________số cuối quý________________  _________________ số đầu năm
Vjia ĵ OC r\.„ĩ/ li ịiiiuiiị; r^!íó rrn/' Tiu- nhnno

. ĩ n

- Nguyên liệu, vật liệu 17.823.335.653 - 19.742.457.947 -

+ Nguyên liệu, vật liệu chính 5.430.151.353 - 6.371.232.369 -
+ Nhiên liêu 671.133.388 - 719.930.877 -
+ Phụ tùng thay thế 9.035.673.483 - 9.310.292.338 -
+ Nguyên vật liệu khác 2.686.377.429 - 3.341.002,363 -

- Công cụ, dụng cụ 2.116.049.126 - 2.249.062.900 -

- Chi phí sx, KD dở dang 42.224.681.252 - 43.624.304.404 -

- Thành phẩm 49.623.220.459 - 47.580.483.311 -

+ Thành phẩm Imenite 49.623.220.459 - 47.580.483.31 1 -

+ Thành phẩm vàng - - - -
- Hàng hoá 975.858.758 - 1.1 10.090.130 -

Cộng 112.763.145.248 - 114.306.398.692 -

* Giá trị của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Các trường họp hoặc sự kiện dan đen phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòns Síiàm giá HTK:

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỒNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chi: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Quỷ 11/2018

7. Tài sán ngắn hạn khác ________________ số  cuối năm________________số  dầu năm

- Chi phí trả trước ngấn hạn 1 1.331.991.233 14.345.217.306
Chi phi trà trước 10.240.949.985 12.808.831.7 ¡5
Chi phí bán hàng chờ kết chuyển 
Chi phi quàn ìỷ chờ kêt chuyên 1.091.041.248 1.536.385.591

- Thuế GTGT được khấu trừ 281.635.432 697.099.146
- Các khoản thuế phải thu nhà nước - -
Thuê GTGT - -
Thuế Tiêu thụ đặc biệt - -
1 huê XNK - -
ThueTNDN - -
Time khác

Cộng 11.613.626.665 15.042.316.452

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thảnh Báo cáo tài chính)
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TỐNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chỉ: số 2 Vũ Quans  - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quỷ /1/20]8

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục
Nhà cửa, vật kiến 

trúc
Máy móc thiết bị PTVT - truyền dẫn Thiết bị quản lý

Vưòn cây lâu năm 
. súc vật

Tống cộng

Nguyên giá TSCĐ hữu hình
So dư đẩu năm 155.727.331.388 120.656.453.483 16.927.394.116 808.018.181 13.653.088.750 307.772.285.918

- Mua trong năm - 681.180.957 681.180.957

- XDCB hoàn thành 505.400.000 505.400.000

- Tăng khác -

- Chuyển sang BĐS đầu tư -

- Thanh lý, nhượng bán 1.675.362.856 817.180.000 385.638.400 4.068.499.750 6.946.681.006

- Giảm khác -

Số dư cuối năm 154.557.368.532 119.839.273.483 17.222.936.673 808.018.181 9.584.589.000 302.012.185.869

Giá trị hao mòn luỹ kế
Số dư đầu năm 57.084.542.183 100.771.893.966 9.405.743.482 788.445.758 4.353.580.437 172.404.205.826

- Khấu hao trong năm 3.260.949.461 3.741.662.594 956.344.672 30.761.760 814.305.024 8.804.023.511

- Tăng khác -

- Chuyển sang BĐS đầu tư -
- Thanh lv, nhượng hán 1.592.1 19.101 591.314.712 385.638.400 ĩ .499.043.623 4.068.115.836

- Giảm khác -
Sô dư cuối kỳ 58.753.372.543 103.922.241.848 9.976.449.754 819.207.518 3.668.841.838 177.140.113.501

G iá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
- Tại ngày đầu năm 98.642.789.205 19.884.559.517 7.521.650.634 19.572.423 9.299.508.313 135.368.080.092
- Tai nạày cuối năm 95.803.995.989 15.917.03 1.635 7.246.486.919 (11.189.337) 5.915.747.162 124.872.072.368

( Các thuyết minh này là bộ phận họp thành Báo cáo tài chính)
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TỐNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chi: s ố  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quv 11/2018

9. Tăng, giảm tài sản cố đinh vô hình

Khoản mục Quyền sử  dụng đất Phân mểm máy tính
Bản quyền, bang 

sáng chế
Tài sản cố định vô 

hình khác
Tông cộng

Nguvên giá TSCĐ vô hình
Số dư đầu năm 16.283.520.000 1.849.908.290 2.014.386.600 20.147.814.890
- Mua trong năm -

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp -

- Tăng  do họp nhất kinh doanh -

- Tăng khác -

- Thanh lý, nhượng bán -

- Giảm khác -

Số d ư  cuối kỳ 16.283.520.000 1.849.908.290 2.014.386.600 20.147.814.890
Giá trị hao mòn luỹ ke
Số d ư  đâu năm 4.681.512.000 1.674.908.290 - 906.473.970 7.262.894.260
- Khấu hao trong năm 407.088.000 25.000.000 100.719.330 532.807.330

- Tăng khác -

- Thanh lý, nhượng bán -

- Giảm khác -

Số d ư  cuối năm 5.088.600.000 1.699.908.290 - 1.007.193.300 7.795.701.590

Giá trị còn lại ciia TSCĐ vô hình

- Tại ngày đâu năm 1 1.602.008.000 175.000.000 - 1.107.912.630 12.884.920.630

- Tại ngàv cuối năm 1 1.194.920.000 150.000.000 - 1.007.193.300 12.352.113.300

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỒ N G  C Ô N G  TY K H O Á N G  SẢN VÀ T H Ư Ơ N G  M Ạ I  H À  TĨNH -C TC P
Địa chi: s ố  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

T hu vế t  minh Báo cáo tài  chính
Quỷ 11/20 ỉ  8

Tài sản dỏ’ dang dài hạn Số cuối quý Số đầu năm

N hà máy san xuât phân vi sinh
D ự  án Hươu 1.140.202.363 1.140.202.363
D ự  án rau cù quả
D ự  án bò thịt chất lượng cao 300.000.000 300.000.000
Thiên Cầm Xanh
D ự  án nhà thu nhập thấp 179.142.516.669 167.067.293.942
C ài tạo nhà VP 223.363.636
N hà m áy x i titan
Trạm biên áp Thạch văn
Chi p h í thiết kế trạm Kỳ Trinh 13.636.364
N hà máy Hươu
N hà m áy chê biên hạt giông 248.603.273 248.603.273

Cộng 181.054.685.941 168.769.735.942

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TÒNG C Ô N G  TY KHOẢNG SAN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chỉ: s ố  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tĩnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quỷ 11/2018

11. Các khoản đẩu tư tài chính dài hạn

a. Đầu tư  vào công tv con (chỉ tiêt cho cô phiêu 
của từng công ty con)

/  Công ty CP May Hà Tình

2 Công ty CP Thiên ỷ

3 C ông ty  CP Thưong Mại M itruco

4 Công tỵ Khoảng sàn Mangan

5 Công ty CP Vận tải & X ây dimg 

ố C ông ty  TNHH M TV Việt Lào

7 Công ly CP Vật liệu & Xây (ỉựìiíĩ Hà Tĩnh

C ông ty CP Gạch ngói & VLXD Đồiiạ Nai 
Iỉà  Tĩnh

9 C ông ly  CP Chăn nuôi Mitraco

10 C ông ty CP Chế biến TAGS Thiên Lộc

ì 1 C ông ty CP Phút triên N ông Lâm Hà Tĩnh

12 C ông ty C ơ khí & Xây lắp M ilraco

Số cuôi quý
Số lượn2 Giá trị

239.500 

600.000 

584.000

1.610.000

110.500

720.000

1. 200.000

2.051.000

1.819.100

2.054.500

287.250

376.034.488.600

2.395.000.000

6.225.982.875

5.840.000.000

4.991.000.000

1.146.2 ỉ  3.3 ỉ  4

70.083.136.270

8.214.281.603

12.000.000.000

24.443.065.844

18.191.000.000

21.798.596.050

2.872.500.000

Số đấu năm
Số lượng Giá trị

229.500 

600.000 

584.000

1.610.000

110.500

720.000 

1.200.000 

2.05 ỉ. 000 

1.819.100 

2.054.500 

287.250

374.466.425.566

2.295.000.000

6.225.982.875

5.840.000.000

4.991.000.000 

1.146.213.314

70.083.] 36.270

8.214.281.603

12. (ì00.000.000

24.443.065.844

18.191.000.000

21.798.596.050

2.872.500.000

( Các thuyết minh nảy là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỔNG C Ô N G  TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chỉ: s ố  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quý 11/2018

13 Công ly CP Câng Vũng Ang Việt - LÌIO

14 Công ty CP VLXD & Phụ giơ sắ t Thạch Khê

15 Công ty TNHH Hạ tầng MITRACO

¡2.455.000

1.190.947

16
Công ty TNHH Giống và VT Nông nghiệp
M itraco

131.290.571.456

12.400.468.767

14.729.2ỉ  0.065

9.413.442.356

12.455.000 

1.190.947

131.290.571.456

12.400.468.767

14.729.230.065

7.945.379.322

18 Công ty Chê biên thực phâm Mitraco 30.000.000.000 30.000.000.000

- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại 
cổ phiếu cùa công tv con

+ v ề  số lượng (đối với cô phiêu)
+ v ề  giá trị
(*) G iá  trị các khoan đầu tư  vào Công ty con tăng là do khi xác định lại von nhà nước các khoan đầu tư  đó được đánh giá  lại.

b. Đầu tư góp vốn vào đon vi khác 237.139.088.500 237.139.088.500

- C ông ty CP Dio.xil Ti/an Việt Nam

- C ủng ty CP Thủy điện Hirơiig Sun 5.640.000 56.400.000.000 5.640.000 56.400.000.000

- C ông ty CP Sắt Thạch Khê 179.659.088.500 179.659.088.500
- C ông ty CP K SH oa Phát 108.000 1.080.000.000 108.000 1.080.000.000

Dự phòng giảm giá đầu tư CK dài hạn (]00.848.293.379) (100.848.293.379)
Cộng - 512.325.283.721 - 510.757.220.687

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỒNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chi : số  2 Vũ Ọuang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quý I I /2018

12. Chi phí t rả  trước dài hạn:
Chi phí thăm dò mỏ Phổ Thịnh, Cương Gián 
Chi phí thăm dò mỏ Đồng Kèm - Man gan 
Dự án xỉ Titan 
Phân v i  s i n h  h ữ u  CO'

Nhà máy gỗ viên 
Ban dự án bò thịt CLC 
Dự án nhà Công nhân 
Dụ' án Hươu
Nhà máy chế biến Nhung Hươu 
l)ự án rail củ quả

Cộng

13. Tài sản dài hạn khác

Đầu tư khác
- Công ty CP Vận tài & X ây dựng
- Công ty CP Thiên ỷ
- Câng ty CP Thương M ại M itraco
- CÔHỊỊ ty CP Xăng dầu dầu kh í Vũng Ả ng
- c 'òniỊ ty ( 'ơ khi & X ây lắp Mitraco
- ( 'ÔIIX ly c 'P CNTT Lam Hồng
- ( 'ÒIIỊỈ ly ( 'P Cang Hà Tĩnh
- ( 'ông ty Vinatex Hồng Lĩnh
- í 'ôm; ty ( 'P May Hà Tĩnh
- Côtìg ty CP phát triên Nông Lâm Hà Tĩnh
- Công ty CP Khoáng sản Ma ngan
- Còng ly CP gạch ngói & VLXD Đồng Nai - H T
- Công ty TNHH thực phàm  và ché biên Mitraco
__________________________ Công______________

Số cuối quý Số dầu năm
- -

78.750.001 131.250.001
194.796.356 238.084.436

11.938.536 45.498.384
389.130.176 583.695.266

74.549.148 74.549.148
63.392.209 105.653.68!

23.981.267

812.556.426 1.202.712.183

Số cuối quý Số đầu năm

428.156.441.907 428.156.441.907
3.694.696.811 3.694.696.81 1
3.31 1.749.298 3.31 1.749.298
6.018.042.349 6.018.042.349
9.000.000.000 9.000.000.000
2.410.980.602 2.410.980.602

300.000.000 300.000.000
303.192.1 16.985 303.192.116.985

1.000.000.000 1.000.000.000
20.057.873.458 20.057.873.458

1.618.839.954 1.618.839.954
4.298.716.464 4.298.716.464

12.175.345.928 12.175.345.928
61.078.080.058 61.078.080.058

428.156.441.907 428.156.441.907

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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T Ồ N G  C Ô N G  TY  K H O Á N G  SẢN VÀ T H Ư O N G  M Ạ I  HÀ T Ĩ N H - C T C P
Địa chỉ: sổ  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Q uỷ  / /  /2018

14. Phải trả ngưòi bán

Phải trả khách hàng ngắn hạn
Bưu điện TP Hà tĩnh
Báo bảo vệ pháp luật
Báo khuyến học và dân trí
Bệnh viện đa khoa TP Hà Tĩnh
Bảo việt Hà Tĩnh
Chi nhánh điện cẩm  Xuyên
CTCP du lịch và tiếp thị G TV T VN - Chi nhánh Vinh
CT Kiểm toán và kể toán
C TC P xây dựng Nhật Quang
Công ty CP xây dựng và TM Đại Phát HT
Công ty CP CNTT Lam hồng
Công ty CP cơ khí và thương mại Đức Nhật
Côntì ty CP giám định AS1A control Hà tĩnh
Công tv CP Greentầrm
Công ty CP nông sản thực phâm Hải Dương Xanh
Công ty CP Texxo Tư vấn và Đầu tư
Côn Sỉ tv  CP th iế t  ke  chế bản điện tử  và in c ô n g  nghệ cao
Côn« ty CP thiêt kê và T ư  vân xây dựng I là Nội
Công ty CP TV Đầu tư Quy hoạch Thiết kế XD TH
Công ty CP tư vẩn và xây dựng Xuyên Việt
Công ty Cp tư vấn xây dựng công trinh vixd
Công ty CP tư vấn và XD tống hợp Tân Hưns Lon”
Công ty CP tư vấn và XD Đại Việt
Công ty CP Điện Lực Nam Hà
Côniĩ ty CP Đầu tư -TM-DV-Kết Phát Thịnh
Côn« tv CPTM và công nghiệp Thành Đạt
Công ty CP Tổng công ty Miền Trung

Số cuối quý Số đầu năm

Giá trị

8.807.822.826
16.506.628
8 . 000.000

300
18.286.364
43.092.000
99.000.000
11.272.000

106.915.370
22.536.260
78.814.401
14.708.000
85.000.000

555.940.000

183.1 10.433 
8.250.000

10.000.239
34.000.000
91.222.000

195.803.000 
9.000.000

2.155.910.000
64.673.000
51.800.000

Số có khả năng trả nợ

8.807.822.826
16.506.628
8 .000.000

300
18.286.364
43.092.000
99.000.000 
1 1.272.000

106.915.370
22.536.260
78.814.401
14.708.000
85.000.000

555.940.000

183.110.433
8.250.000

10.000.239
34.000.000
91.222.000

195.803.000 
9.000.000

.155.910.000
64.673.000
51.800.000

Giá trị Số có khả năng trả nọ’

9.278.527.425
14.235.955
8 . 000.000

15.000.000
68.608.000

18.286.364

1 1.272.000
23.960.000 
93.291.370 
22.536.260 

11 1.929.401
14.708.000

115.700.000

148.939.700 
183.110.433 

8.250.000
10.000.239
34.000.000
91.222.000

195.803.000 
9.000.000

2.155.910.000
64.673.000
51.800.000

9.278.527.425
14 235.955 
8 . 000.000 

15.000.000 
68.608.000

18.286.364

11.272.000
23.960.000 
93.291.370 
22.536.260

1 11.929.401
14.708.000

115.700.000

148.939.700 
183.1 10.433 

8.250.000
10.000.239
34.000.000
91.222.000

195.803.000 
9.000.000

2.155.910.000
64.673.000
51.800.000

( Các thuyết minh này là bộ phận hơp thành Báo cáo tài chính)
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TỐNG CÓNG TY KHOẢNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chỉ: s ố  2 Vũ Ọu;'.nc - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quỷ ĩ  1/2018

P hải  t r ả  người bán Số cuối quý Số đ ầ u  n ăm

Giá trị Số có khá năng  t r ả  nọ- Giá trị Số có khả năng t rả  nọ’

Công ty CP Hải Linh - 12.423.000 12.423.000

Công ty CP Trung Kiên 109.366.400 109.366.400 359.366.400 359.366.400

Công ty cổ phần tự Thành 8.245.000 8.245.000 8.245.000 8.245.000

Công ty cổ phần ĐTXD Liên Minh 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Công ty TNHH bureau veritas - 53.550.000 53.550.000

Công ty TNHH giải pháp và CN truyền thông 2.000.000 2.UUU.000 2 000.000 2.000.000

Công ty TNHH Kiểm toán và tư van UHY 22.000.000 22.000.000 90.750.000 90.750.000

Công ty TNHH MTV ENE POWER 62.221.600 62.221.600
Công ty TNHH Máy móc thiết Bị Tân Sao Bắc á 10.736.000 10.736.000 10.736.000 10.736.000

Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Nguồn Việt 41.159.800 41.159.800 41.159.800 41.159.800

Công ty TNHH Thanh niên Việt 449.688.340 449.688.340 465.732.340 465.732.340

Công ty TNHH TM Tổng Hợp Hải Linh - - 169.460.000 169.460.000

Công tv TNHH TMDV Hải Đào 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000

Công tý TNHH TM Bình kính 10.000.000 10.000.000 28.900.000 28.900.000

Công ty TNHH Tư vấn Aliat legal 10.301.000 10.301.000 10.301.000 10.301.000

Công ty TNHH Viettel - CHT - - 15.972.000 15.972.000

Công ty TNHH Vận tải Thương mại Chí Bảo - 197.428.000 197.428.000

Công ty TNHH Xây dựnẹ và côn a niỉhệ MT SAG1 157.100.000 157.100.000 157.100.000 157.100.000

Công ty TNHH xáy lắp và thương mại Quan« Phát 508.920.230 508.920.230 152.721.978 152.721.978

công ty TNHH Đẩu tư Thương mại và PTNN - - 258.027.000 258.027.000

Công ty tư vấn thiết kế xây dựng 29.242.800 29.242.800 29.242.800 29.242.800

Công ty Tư vấn xây dựng Hà Tĩnli 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

Công tv XNK Tuấn Phát 650 650
Công ty xăng dâu Hà Tĩnh 42 42 19.196.682 19.196.682

Công ty Điện báo - Điện thoại 3.522.583 3.522.583 4.104.297 4.104.297

Cơ sỏ' nghiên cứu , ứng dụng máy NN Hồng chương 4.998.000 4.998.000 4.998.000 4.998.000

DNTN DV Và XD Minh Chiến _ - 55 198.000 55.198.000

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
34



TÔNG CÔNG TY KHOÁNG SAN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo lài chính
Quỷ I I /20IS

14. Phải trả ngưòi bán

DNTN TM Tú Trọng
Doanh nghiệp Tư nhân Trường Vinh
Fangcheng Port Yihua Trading Co;LTD
Jiangsu Zhengchang Cereal Oil And Feed Machinery

Khách sạn bình minh Hà Tĩnh

KS Ngân hà

Nguyễn Thể Giáp

Nguyễn Thị Tố Nga

Nguyễn Tiến Chương

Nguyễn Văn Son ( Tam)

Nguyễn Đình Hy 

N hà hàng Bà Đào 

Nhà hàng Thủy Đo'

Phạm Văn Thống 

Thiều Thị Hoà

Trung tâm kiểm định chất lượng CTXD HT 

Trung tâm Quan trăc và KT môi trường HT 

Trung tâm nghiên cứu VL POLYME 

Trung tâm tư vấn & kỹ thuật môi trường 

Trung tâm ứng dụng tiến bộ K.HCN 

Trường cao đăng nghê công nghệ Hà Tĩnh 

Trần Huy Mạnh 

Tran Hồng Quân

TT  kỷ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Tĩnh

Số cuối quy Số đẩu năm

Giá trị

117.405.000

148.599.951
.183.967.660

97.366.272

15.450.000 

102.163.700

21.400.000 

41 1.978.000

24.625.000 

21.176.401

240.405.000

7.024.000

5.400.000 

] 19.171.500 

238.699.900

78.573.000 

30.000.000

58.390.000

2.800.000

12.400.000

Số có khả năng trả nợ

117.405.000

148.599.951
1.183.967.660

97.366.272

15.450.000 

102.163.700

21.400.000 

41 1.978.000

24.625.000

21.176.401

240.405.000

7.024.000

5.400.000 

! 19.171.500

238.699.900

78.573.000

30.000.000

58.390.000

2.800.000

12.400.000

Giá trị

178.211.400 
148.599.951 

.183.967.660 

197.366.272 

15.450.000 

234.889.500

24.625.000 

21.176.401

28.920.000

165.783.000

370.450.000

7.024.000

5.400.000 

82.050.200

238.699.900

78.573.000 

28.571.400

63.630.720

2.800.000

Số có khả năng trả nọ

178.211.400
148.599.951

1.183.967.660

197.366.272

15.450.000 

234.889.500

24.625.000

21.176.401

28.920.000

165.783.000

370.450.000

7.024.000

5.400.000 

82.050.200

238.699.900

78.573.000

28.571.400

63.630.720

2.800.000

( Các thuyết minh này là bộ phận họp thành Báo cáo tài chính)
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TỐNG CÔ NG  TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quỷ ỉ  ỉ /2018

Phải trả nguòi bán Số cuối quý Số đầu năm

Giá trị Số có khả năng trả nọ' Giá tri Số có khả năng  trả nợ

Văn phòng Đănơ ký quyền sử dụng đất - - 22.706.000 22.706.000

Viện Mỏ Luyện Kim 29.999.994 29.999.994 29.999.994 29.999.994

Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng 41.760.000 41.760.000 41.760.000 41.760.000

Văn phòng công nhận chất lượng 14.700.000 14.700.000

XN Tư nhân Tân khang 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Xí nghiệp xây dựng Phong cách 401.825.008 401.825.008 401.825.008 401.825.008

Phải trả ngưòi bán là các bên liên quan 71.714.394.782 71.714.394.782 57.664.807.127 57.664.807.127

Công ty CP cảng Vũng áng - Việt Lào 9.060.417.680 9.060.417.680 7.841.083.239 7.841.083.239

Công ty TNHH đầu tư XD và PT hạ tầng Mitraco 10.383.911.798 10.383.911.798 4.051.647.918 4.051.647.918

Công ty TNHH Việt lào 51.835.259.797 51.835.259.797 45.242.505.265 45.242.505.265

C ông ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc 244.286.850 244.286.850

C ông ty CP chăn nuôi Mitraco 33.452.000 33.452.000 480.459.000 480.459.000

Công ty TNHH Thực phẩm và chế biến Mitraco 27.576.753 27.576.753

Công ty cố phần thương mại Mitraco 129.489.904 129.489.904 49.111.705 49.1 ] 1.705

Cộng 80.522.217.608 80.522.217.608 66.943.334.552 66.943.334.552

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỐNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chi: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Quỷ 11/2018

Ngiròi mua trả tiền trước Số cuối quý Sô đâu năm

Ngiròi mua trả tiền truóc 2.549.525.031 1.768.758.831

CN CTCP Đại lý Hàng Hải VN- ĐL HH Ben Thuỷ 
CN Tổng công ty điện lực dầu khí VN 
Công ty gạch men Cosevco Đà Nằng

9.000.000 8.000.000

Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh
Công ty TNHH một thành viên GPM Bình Thuận

30.000.000 30.000.000

I.iên minh HTX Việt nam 763.800.000 763.800.000
Ctv CP giái pháp VL chịu lửa Resoso 80.000.000
Công ty CP sứ sạch Thiên An 22.990.000
Công ty TNHH XD và TM Việt Lào 4.200.100 4.200.100
Công ty TNHH MTV Thông Thuý 278.082.200
Công tý TNHH s x  & TM Minh Thịnh 60.000.000 60.000.000
Công ty TNHH TM vận tải Bình Nguyên 30.192.450 30.192.450
Nguyễn Trọng Hải 10.000.000 120.000.000
Công ty TNI IU vận hành kinh doanh MCC Việt nam 229.817.000
Cùa hàiiụ An Ní>à (Lc Thị Ngà) 
1 iiicton Inclustrial

324.857.000

1)1 N(ì SIII KANG 199.156.060 199.156.060
1 )o;mh nghiệp tư nhân Bình An 
1 liinan Mimctals

4.988.400 4.988.400

ỌIN/.I l()U ỌINNAN CHUANGDA TRADE 368.449.541 368.449.541
Solid Titanimn Trading Limited 126.982.280 126.982.280
Công ty CP TMDV Nam Hà Tĩnh 30.000.000 30.000.000

Nguòi nuia trả tiền trước là các bên liên quan - -

Cộng 2.549.525.031 1.768.758.831

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỐ NG  CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chi: s ố  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quỷ 11/20IX

Thuế và các khoản phải nộp nhà nưóc 

Phải nộp
Thuế GTGT đầu ra phải nộp
Thuế GTGT liàng nhập khau phải nộp
Thuế Thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Các loại thuế khác

Số đầu năm
Số phái nộp trong 6 

tháng
Số đã thực nộp tron« 6 

tháng
Số cuối quý 2/2018

89.302.050
1.085.922.499

225.307.868
341.001.600

286.159.153
3.486.663.250

9.082.000
2.108.441.400

78.649.298
771.522.570

12.000.000

286.159.153
3.486.663.250

96.303.050
2.733.186.799

289.356.567
1.062.638.850

12.000.000

2.081.000
461.177.100

14.600.599
49.885.320

Cộng 1.741.534.017 6.752.517.671 7.966.307.669 527.744.019

Phải thu
Thuế GTGT liàng nhập khẩu phải nộp - -

Thuê xuât nhập khâu 740.043.975 740.043.975 -

Thuế tiêu thụ đặc biệt - - -

Thuế nhà đất, tiền thuê đất 367.034.874 367.034.874 “

Cộng - 1.107.078.849 1.107.078.849 -

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TÓNG CỐNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Quỷ 112018

Phai trả ngắn hạn khác Số cuối quý Số đầu năm
Kinh phí công đoàn 86.752.616 102.329.616
Bào hiểm xã hội, BHYT 615.156.577 633.450.577
Các khoản phải trả, phải nộp khác 22.548.952.392 19.542.852.650
Clii phi đóng của mỏ 373.835.000 373.835.000
Công ty CP công nghiệp hoá cốc Hà tĩnh ố. 800.000.000 6.800.000.000
Công ty CP gạch ngói Đồng Nai - H T 2.000.000.000
Công ly CP lữ hành Thành sen 2. "00.000.000 1.200.000.000
Công ty cỏ phần gang thép Hà tĩnh 3.000.000.000 3.000.000.000
Công ty CP May hà Tình 1.000.000.000 1.000.000.000
Cóng ty cô phán Thiên Y 2 - 459.899.000
Công ty cô phần Tư vấn Tin học và Viễn thông 4.000.000 4.000.000
Công ty TNHH Vạn Lợi 6.000.000.000 6.000.000.000
Lệ phí bào lãnh dự thầu 25.000.000 25.000.000
Cán bộ CNV TCT 107.205.250 107.205.250
l.ệ phỉ đấu thầu xây dựng 57.200.000 52.900.000
¡'hụ cấp l/D Ọ T + DKS 122.052.142 192.040.400
()uỹ côiìịi (loàn 25.805.000 11.181.000
[)nv múi ủm công đoàn 14.900.000 7.600.000
i)nỳỊìliniiị’ chổng bào lụt 84.550.000 84.550.000
Oiiỹ ílcn im í/ú/ì niỊÌiĩa 115.665.000 115.665.000
Ọũy vì nại rời n^hèo 92.529.000 92.529.000
Doàn phi docm thanh niên 840.000 840.000
Ọũy liiiiỊ hộ Tnrờnq Sa 1.800.000 1.800.000
Dainì plú 23.571.000 ¡3.808.000
Dư có TK 138 425.427.023 407.300.000
Dư có TK 141 556.561.848 2.604.501.467
Tạm ứng lương và PC theo lương 7.589.000 7.589.000
Tạm ứng chi ph í sản xuất 34.951.000 2.011.935.929
Tạm ứng khác 514.021.848 584.976.538

Cộng 24.232.850.456 23.290.434.310

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TÔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THI O M ,  MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chỉ: s ổ  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Q uỹ I  1/201H

Vav và nọ' thuê tài chính ngăn 
han

Số cuối quý Trong 6 tháng Số đầu năm

Giá trị
Số có khả năng trả 

nợ
Tăng Giảm Giá trị

Số có khả năng trả 
nọ'

Vay ngăn hạn 95.149.325.879 95.149.325.879 53.793.844.500 68.516.718.749 109.872.200.128 109.872.200.128

Vietcombank - CN Hà Tĩnh 
(VND) 64.670.922.362 64.670.922.362 53.793.844.500 65.895.122.266 76.772.200.128 76.772.200.128

Vay đối tượng khác 30.478.403.517 30.478.403.517 2.621.596.483 33.100.000.000 33.100.000.000

N ợ  dài hạn đến hạn trả

Cộng 95.149.325.879 95.149.325.879 53.793.844.500 68.516.718.749 109.872.200.128 109.872.200.128

Khoản vay của ngân hàng Vietcombank theo hợp đồng tín dụng ngày HĐ14/2699 ngày 05/12/2015. Hạn mức tín dụng là ]20.000.000.000 đồng. Thời hạn hiệu lực của
hạn mức là 6 tháng kê từ ngày rút vốn đến ngày bên vay trả xong nợ tính cho từng iần rút vốn ( theo giấy nhận nợ). Mục đích sử dụng vôn vay là: Vay vôn lưu động
pliục vụ sản xuât kinh doanh

Vay và nọ' thuê tài chính dài 
hạn

Số cuối kỳ Trong 6 tháng Số đẩu  năm

G iá tr ị
Số có khá  năng  trả

I1Ọ'
T ăn g  G iảm Giá trị

Số có khả năng trả
nọ'

Vay dài hạn 88.653.804.241 88.653.804.241 1.960.000.000 90.613.804.241 90.613.804.241

Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 
(STC)

600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000

Quỹ ĐT phát trien Hà Tĩnh 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000

Ngân hàng Ngoại thương VN - 
CN Hà Tĩnh (VND)

21.453.804.24] 21.453.804.241 1.960.000.000 23.413.804.241 23.413.804.241

Ngân hàng phát triên Việt Nam - 
C N N H P T H à T ĩn h

41.600.000.000 41.600.000.000 41.600.000.000 41.600.000.000

Cộng 88.653.804.241 88.653.804.241 1.960.000.000 90.613.804.241 90.613.804.241

( Các thuyết minh này là bộ phận họp thành Báo cáo tài chính)
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TỒNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VẢ THƯƠNG MẠI HÀ TÌNH -CTCP
Địa chi: s ố  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Q u ỷll/2018

Hợp đồng tín dụng vay vốn 01/2011/HĐTD-ĐP ngày 13/09/2011 số tiền 25.000.000.000 đồng. Lãi suất năm đẩu là 0%, từ năm thử 2 trờ đi lãi vay cụ thể do Hội đông 
quản lv quỹ hỗ trợ đầu tir Hà Tĩnh quy định. Thời hạn vay là 36 tháng .Mục đích khoản vav là sóp vốn điều lệ vào Công ty CP sắ t  Thạch Khê theo công văn sỏ 
2874/ỌĐ-UBND Tỉnh ngày 31/08/201 1 của UBND tình Hà Tĩnh.

Hợp đồng tín dụng số 14/2650/VCBHTi ngày 1 1/12/2014. Hạn mức tín dụng 48.840.000.000 đồng. Thời hạn \ a \  120 tháng. Lãi suất theo lãi suất huy động tiết kiệm 
kỳ hạn 12 tháng+ 3% năm.Lãi suất hiện tại ià 9%/năm. Mục đích vay: thực hiện dự án nhà máy chế biến súc sàn Mitraco.

Hợp đồng tín dụng số 03/2015/HĐTDĐT-NHPT ngày 16/12/2015 số tiền 400.000.000.000 đồng. Áp dụng lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định hiện 
hành của nhà nước tại từng thời điểm giải ngân. Lãi suất quá hạn ( tính trên nợ gốc và lãi trả chậm) là 150% lãi cho vay trong hạn. Thời hạn cho vay tôi đa 12 năm kê 
từ ngày giải neân khoản vay đầu tiên, nhưng không vưọt quá thời điểm trả nợ gốc cuối cùng của dự án. Mục đích sử dụng vốn vay: Thực hiện dự án khu nhà ỏ' thí 
điểm cho công nhân và ngưòi iao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng.

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TONG CÔNG TY KHOẢNG SAN VẢ THU ONG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chỉ: số  2 Vũ Ọuaiìiĩ - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Q uỷ I Ỉ /20ÍS

20. Tăng, giảm vốn chủ sờ hữu
A- BẢNG ĐỐI CHIÊU BI ÉN ĐỘNG N G UỒ N VỐN CHỦ SỞ  HỬU

Nội dung Vốn đâu tư chủ sở hữu
Quỹ đâu tư phát 

triển
Quỹ dự phòng tài 

chính
LN sau thuê chưa 

phân phoi
Tống cộng

1. Số dư đầu năm trưóc 1.101.135.914.618 - - 14.813.952.492 1.115.949.867.110

- Tăng vốn trong năm trước -

- Lãi trong năm trước 8.679.201.192 8.679.201.192

- Tăng khác -

- Giảm vôn trong năm trước -

- Chia cổ tức -

- Giảm khác -

2. So dư cuối năm trưóc 1.101.135.914.618 _ _ 23.493.153.684 1.124.629.068.302

3. Số dư đầu năm nay 1.101.135.914.618 - - 23.493.153.684 1.124.629.068.302

- Tăng vôn trong kỳ này -

- Lãi trong kỳ 1.472.283.188 1.472.283.188

- Tăng khác (*) 4.500.000.000 4.500.000.000

- Giảm vỏn trong kỳ này -

- Lô trong kỳ -

- Giảm khác (*) 8.000.000.000 8.000.000.000

4. Số dư cuối năm nav 1.101.135.914.618 4.500.000.000 16.965.436.872 1.122.601.351.490

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quý 11/2018

Chi tiêt vôn đâu tư của chủ sở hữu 30/06/2018 01/01/2018

Vốn góp của nhà nước 1.072.153.914.618 1.072.153.914.618
Vôn góp của các cô đông khác 28.982.000.000 28.982.000.000

Công 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

Các giao dịch về vốn với các chủ sỏ' hữu và phân phối cố tức, lọi nhuận dược chia:

Vốn đầu tư cúa chủ sỏ' hữu 30/06/2018 01/01/2018

Vốn góp đầu năm 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

Vốn góp tăng trong năm (*) -

Vỏn góp giảm trong năm -
Vốn góp euôi năm 1.101.135.914.618 1.101.135.914.61 8
Lọi nhuận (tã phân  phối

T1|ÔIIJỈ tin 1)0 sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh (ĐVT: đồng)

rống Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý 11.2018 Quý 11.2017

t Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm 50.601.819.607 57.997.505.572

Cộng 50.601.819.607 57.997.505.572

Các khoản giảm t r ừ  doanh  thu Quý 11.2018 Quý 11.2017

+ Chiết khấu thương mại - -

Cộng - -

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 50.601.819.607 57.997.505.572

Giá vốn hàng bán Quý 11.2018 Quý 11.2017

Giá vốn hàng hóa bán, thành phẩm 54.084.671.847 58.798.323.646

CỘI1R 54.084.671.847 58.798.323.646

Doanh thu hoạt động tài chính Quý 11.2018 Quý 11.2017

1 ài liền uửi ngân hàng, cho vay 9.075.534.070 3.162.1 17.580

IV) tức lợi nhuận được chia 4.533.620.000 16.953.800.000

CỘIIK 13.609.154.070 20.115.917.580

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: s ố  2 Vũ Quang - TP H à Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quý 11/2018

6. Chi phí hoạt động tài chính Quý 11.2018 Quý 11.2017

Chi phí lãi vay
Dụ' phòng giảm giá đầu tư dài hạn
Chênh lệch do đánh giá lại

Hoàn nhập dụ’ phòng đầu tư TC dài hạn

3.145.144.279 4.146.878.050

Cộng 3.145.144.279 4.146.878.050

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng Quý 11.2018 Quý 11.2017

2.803.092.279 5.679.865.715

C hi phí nhân viên 449.1 17.500 522.319.500

Chi phí vật liệu, bao bì 37.397.413 76.339.468

Chi phí dụng cụ đồ dùng 217.139.030 197.964.953
Chi phí khâu hao TSCĐ 862.301.502 1.034.427.384
Chi phí dịch vụ mua ngoài 172.997.953 2.569.563.164

Chi phí băng tiên khác 1.064.138.881 1.279.251.246

Chi phí quản lý doanh nghiệp Quý 11.2018 Quý 11.2017

4.231.369.352 6.969.917.208

Chi phí nhân viên quản lý 1.755.763.000 1.954.609.000
Chi phí đồ dùng văn phòng 55.517.488 659.379.082

Chi phí khâu hao TSCĐ 582.223.224 525.973.254

Thuế, phí và lệ phí 21.034.853 83.846.155

Chi phí dịch vụ mua ngoài 218.626.944 201.744.294

Chi phí bằng tiền khác 1.598.203.843 3.544.365.423

Cộng 7.034.461.631 12.649.782.923

Chi phí thuế thu nhâp DN hiện hành Quý 11.2018 Quý 11.2017

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiêp hiện hành
VII. Những thông tin khác

1 Nhũng sụ kiện phát sinh sau ngày khoá số

Kè từ ntiày kết thúc kỳ hoạt động đến ngày lập Báo cáo tài chính, chúng tôi khẳng định rằng không phát sinh bất 
kỳ một sự kiện nào có thể ảnh hưỏng đáng kể đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính và ảnh 
hưởng tới hoạt động cùa Tổng Công ty cho năm tài chính tiếp theo.

Hà Tĩnlì, ngày 25 tháng 7 năm 2018

Nguòi lập biểu Ke toán trưỏng

Võ Thị Hoa Bùi Văn Minh

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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