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TỔNG CÔNG TY KHCM
Địa chỉ: số 2 Vũ Q uang- T

NG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
p Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mầu số BOla-DN 
Báo cáo tài chính 

Quý 1/2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 
I. Tiền và các khoản tưoit
I. Tiền
II. Đầu tư tài chính ngắn
1. Chứng khoán kinh doan
III. Các khoản phải thu
1. Phải thu ngắn hạn của k
2. Trả trước cho người bár
3. Phải thu ngắn hạn khác
4. Dự phòng các khoản
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn h
2. Thuế GTGT được khấu
3. Các khoản thuế phải thi
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
1. Các khoản phải thu dà 
ì . Phải thu dài hạn khác 
II. Tài sản cố định 
ỉ . Tài sản cố định hữu hìn

- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ k

2. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ k

g đương tiền

hạn
1

ngan hạn
lách hàng 
ngắn hạn

phải thu ngắn hạn khó đòi

tồn kho (*)

ạn
trừ
Nhà nước 

i hạn

ế (V

IV. Tài sản dỏ dang dài

bảh1. Chi phí xây dựng cơ
V. Các khoản đầu tư tài
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên
3. Đầu tư góp vốn vào đơr
4. Dự phòng đầu tư tài chí

VI. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạ
2. Tài sản dài hạn khác

ế (V

hạn

dở dang 
chính dài hạn

kết, liên doanh 
vị khác 

nh dài hạn

TỔNG CỘNG TÀĨ SẢN 270

Mã số TM

Đơn vị tính: đồng

Số cuối năm Số đầu năm

100 233.961.209.067 258.623.786.702
110 V.01 2 373 594.012 4.492.929.546

111 2.373.594.012 4.492.929.546

120 V.02 100.000.000 100.000.000
121 100 000.000 100.000.000

130 108.641.236.138 124.682.142.012

131 V.03 92.934.324.046 108.81 1.802.555

132 V.04 10.685.356.312 11.111.703.846

136 V.05 12.274.469.270 12.011.549.101

137 (7 252.913.490) (7 252.913.490)

140 110.066.943.122 114.306.398.692

141 V.06 110.066.943.122 114.306.398.692

149 - -
150 V.07 12.779.435.795 15.042.316.452
151 12.779.435.795 14.345.217.306
152 - 697.099.146
153 - -
200 1.253.015.107.645 1.258.139.111.441
210 - 1.000.000.000
216 - 1 000.000.000
220 143.463.116.521 148.253.000.722
221 V.08 130 844.599.556 135.368.080.092
222 304.832.252.119 307.772.285.918
223 (173.987.652.563) (172.404.205.826)
227 V.09 12.618.516.965 12.884.920.630
228 20 147.814.890 20.147.814.890
229 (7.529.297.925) (7.262.894.260)

240 168.979.463.214 168.769.735.942

242 V.10 168.979.463.214 168.769.735.942

250 v . l l 511.425.283.721 510.757.220.687
251 375.134.488.600 374.466.425.566
252 - -
253 237.139.088.500 237.139.088.500
254 (100.848.293.379) (100.848.293.379)

260 429.147.244.189 429.359.154.090
261 V.12 990 802.282 1.202.712.183
268 V.13 428.156.441.907 428 156.441.907

1.486.976.316.712 1.516.762.898.143

( Các thuyết minh từ trang 6 đến trang 44 là bộ phận họp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)
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TÔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HA TINH -CTCP
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẩu số BOla-DN 
Báo cáo tài chính 

Quý 1/2018

NGUỒN VỐN

1

A. NỢ PHẢI TRẢ 

I. Nợ ngắn hạn
1. Phải trả ngưòi bán ngắn

2. Người mua trả tiền trước

3. Thuế và các khoản phải

4. Phải trả ngưòi-i lao động

5. Chi phí phải trả ngắn hạ

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn

7. Phải trả ngắn hạn khác

8. Vay và nợ thuê tài chính

9. Dự phòng phải trả ngắn

10. Quỹ khen thưởng phúc

11. Nợ dài hạn 

1. Vay và nợ thuê tài chín

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 

I. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn góp chủ sở hữu

- Cổ phiếu phổ thông có q

2. Lợi nhuận chưa phân p

- LNST chưa phân phối

- LNST chưa phân phối k)

3. Nguồn vốn đầu tư XDC 

II. Nguồn kinh phí và qu 

1. Nguồn kinh phí

hạn

ngắn hạn 

nộp nhà nước

lũy

TỎNG CỘNG

( Các thuyết minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

(Tiếp theo)

ngắn hạn 

hạn 

lợi

h dài hạn

uyền biểu quyết 

hối

kế đến cuối kỳ trước 

này 

B

lỹ khác

NGUỒN VỐN

Ngưcri lâp biếu

'ífp
ư

Võ Thị Hoa

Mã số TM

300

310

311

312
313

314

315

316

319

320

321
322 

330 

338 

400

410
411 

411A

421 

421A 

421B

422

430

431

V.14

V.15

V.16

V.17

V.18

V.19

V.20

440

Kế toán trưởng

Bùi Văn Minh

Đơn vị tính: đồng

Số cuối năm Số đầu năm

279.282.117.314

189.648.313.073
56.874.494.624

1.973.256.467

481.504.922

2.450.434.445

102.004.079

21.167.049.820

98.143.548.232

8.456

89.633
89.633 

1.207.694 

1.125.354
1.101.135
1.101.135 

24.218 

23.493

725.

.020.484

804.241
.804.241

,199.398

,636.494
.914.618
.914.618

.721.876

.153.684

568.192

82.339.562.904
82.339.562.904

309.794.266.937

219.180.462.696
66.943.334.552

1.768.758.831

1.741.534.017

4.823.613.295

102.004.079

23.290.434.310

109.872.200.128

10.638.583.484

90.613.804.241
90.613.804.241 

1.206.968.631.206 

1.124.629.068.302
1.101.135.914.618
1.101.135.914.618 

23.493.153.684 

14.813.952.492

8.679.201.192

82.339.562.904
82.339.562.904

1.486.976.316.712 1.516.762.898.143

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 4 năm 2018 

Tổng giám đốc

14

N’giiỹế'n Huy Hùng

từ trang 6 đến trang 44 là bộ phận họp thành và cần được đọc cùng 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

Mẩu số B02a-DN
Báo cáo tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
r ,Us- ìră tnArt íìì/n  1 / l í ) !p 4ẩn 11/fíi/?n 18 Ly riu Kỳ Kẽ luurĩ ỉu ụ l /v  1/¿\J Iv  CiVii / ¿V ẨU

Đơn vị tính: đồng

Mã
CH I TIEU sô

TM Q uý 1 JUUỴ 1VC IU uau UOI

Năm nay Năm trưóc Năm  nay Năm trước

1 2 3 4 5 4 5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 VI. 1 40.164.965.892 37.079.974.281 40.164.965.892 37.079.974.281

2. Các khoản giảm trừ 3 VI.2

+ Chiết khấu thương mại - - - -

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV
10 VI.3 40.164.965.892 37.079.974.281 40.164.965.892 37.079.974.281

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.4 38.881.086.687 40.786.789.164 38.881.086.687 40.786.789.164

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 20 1.283.879.205 (3.706.814.883) 1.283.879.205 (3.706.814.883)

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.5 9.361.065.859 3.136.796.108 9.361.065.859 3.136.796.108

7. Chi phí tài chính 22 VI.6 2.362.888.488 -1.964.629.700 2.362.888.488 -1.964.629.700

- Trong đổ: Chi p h ỉ lãi vay
23 2.360.847.738 2.466.370.300 2.360.847.738 2.466.370.300

8. Chi phí bán hàng
25 VI.7a 3.458.644.1 17 2.878.552.969 3.458.644.117 2.878.552.969

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
26 VI 7b 3.329.803.292 4.895.089.911 3.329.803.292 4.895.089.911

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 1.493.609.167 (6.379.031.955) 1.493.609.167 (6.379.031.955)

11. Thu nhập khác
31 VI.8 748.550.000 838.203.636 748.550.000 838.203.636

( C ác  thuyết minh từ  trang 6 đến  trang 44 là bộ phận  hợp thành  và cân  đ ư ợ c  đọc cùng Bao cao  tai chinh)



C H Ỉ TIÊU
M ã

Ẩsô
TM Quý 1 L ũy kế từ  đầu năm đến cuối quý này

Năm nay Năm trước Năm  nay Năm trưóc

1 2 3 4 5 4 5

12. Chi phí khác
32 VI.9 1.516.590.975 145.792.520 1.516.590.975 145.792.520

13. Lợi nhuận khác
40 (768.040.975) 692.411.116 (768.040.975) 692.411.116

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 725.568.192 (5.686.620.839) 725.568.192 (5.686.620.839)

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 60 725.568.192 (5.686.620.839) 725.568.192 (5.686.620.839)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70

( C ác thuyết minh từ  trang 6 đến trang 44 là bộ phận  hợp thành và cần  đ ư ợ c  đọc cùng Báo cáo  tài chính)
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TỐNG CÔNG TY KHO
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang

ẢNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

I. Lưu chuyến tiên từ h
1. Tiền thu từ bán hàng.
2. Tiền chi trả cho người
3. Tiền chi trả cho người
4. Tiền lãi vay đã trả
5. Thuế thu nhập doanh
6. Tiền thư khác từ hoạt
7. Tiền chi khác cho hoạt 
Lưu chuyển tiền thuần

II. Lưu chuyển tiềm từ
1. Tiền chi để mua sắm,
2. Tiền thu từ thanh lý,
3. Tiền chi cho vay, mu
4. Tiền thu hồi cho vay,
5. Tiền chi đầu tư góp V
6. Tiền thu hồi đầu tư g
7. Tiền thu lãi cho vay, 
Lưu chuyển tiền thuần

III. Lưu chuyển tiền tí
1. Tiền thu từ phát hành
2. Tiền trả lại vốn góp c 

doanh nghiệp đã phát hài
3. Tiền thu từ đi vay
4. Tiền trả nợ gốc vay
5. Tiền trả nợ gốc thuê
6. Cổ tức, lợi nhuận đã 
Lưu chuyển tiền thuần

Lưu chuyển tiền thuần 
Tiền và tương đưtrng i:í
Ảnh hưởng của thay đổi 
Tiền và tương đưtyng

oạt động kinh doanh
:ung cấp dịch vụ và doanh thu khác 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
lao động

Ngườiì lập biíiu

uifK

Võ Thị Hoa

Mẩu số B03a-DN
Báo cáo tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYẺN TIÊN TỆ 
(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
Đcm vị tinh: đồng

Chỉ tiêu

Ighiệp đã nộp 
động kinh doanh 

động kinh doanh 
từ  hoạt động kinh doanh

hoạt động đầu tư
xây dựng TSCĐ và các TSDH khác 

nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác 
a các công cụ nợ của đơn vị khác 
bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 
ấn vào đơn vị khác 

vốn vào đơn vị khác 
cổ tức và lợi nhuận được chia 
từ  hoạt động đầu tư

■ hoạt động tài chính
cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 
10 các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của

rih

l ài chính
trả cho chủ sở hữu 
từ  hoạt động tài chính

1» trong kỳ 
tiền đầu kỳ

tỷ giá quy đổi ngoại tệ 
i;iền cuối kỳ

Kế toán trưởng

Mã
isô

2
3
4
5
6 
7 

20

21
22
23
24
25
26 
27
30

31

32

33
34
35
36 
40

50
60
61
70

Quý 1/2018 Quý 1/2017

59.778.020.602 
(10 187.916.107) 

(6.800.941.450) 
(2 316.319.738)

2.260.690.792 
(6.238 116.269) 
36.495.417.830

43.706.186.652 
(4.847.441.945) 

(10.155 719.836) 
(2.336.092.300)

6.586.164.100 
(4.972.762.001) 
27 980.334.670

(706.230.000)
34.150.000

35.094.138
69.244.138

736.928
(705.493.072)

6.768.898.390
(44.957.754.892)

(495.141.000)
(38.683.997.502)

(2.119.335.534)
4.492.929.546

2.373.594.012

Hà TỉnhS:

12.288.457.050 
(36.038.204.621)

(785.307.000) 
(24.535.054.571)

2.739.787.027 
224.585.132

2.964.372.159

19 tháng 4 năm 2018 
đốc

Bùi Văn Minh

( Các thuyết minh từ trang 6 đến trang 44 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KHO
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang -

ẶNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
p Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

I.

1.

THUYẾT MINH BÁO CẢO TÀI CHÍNH 

Quý I năm 2018 

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Hình thức sở  hữu

Tổng Công ty K 
nghiệp Nhà nước 
Phủ. Tổng Công 
định số 1847/QĐ

Vốn điều lệ : 1.32

Theo Quyết định 
điều lệ khi chuyểịi 
điều lệ là 1.320.0 
Cổ phần nhà nước 
Cổ phần bán ưu đf 
Cổ phần bán cho 
Cổ phần bán cho

hoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (sau đây viết tăt là "Tông Công ty") là Doanh 
được thành lập theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg ngày 18/4/2003 của Thủ tướng Chính 

iy  đã thực hiện cổ phần hóa theo phương án cổ phần đã được chính phủ Phê duyệt theo Quyêt 
TTg ngày 11 tháng 10 năm 2013. Theo đó:

0.000.000.000 Đồng. (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng./.).

số 463/QĐ-ƯBND ngày 17/02/2014 của ƯBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh cơ cấu vốn
1 Tổng Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh thành Công ty cổ phân theo đó: Vôn
30.000 tỷ đồng tương ứng với 132.000.000 cổ phần trong đó
; nắm giữ 109.560.000 cổ phần chiếm 83% vốn điều lệ;
ãi cho cho người lao động 960.400 cổ phần chiếm 0,73% vốn điều lệ;
nhà đầu tư chiến lược 19.541.800 cổ phần chiếm 14,8% vốn điều lệ
nhà đầu bên ngoài 1.937.800 cổ phần chiếm 1,47% vốn điều lệ

2. Ngành nghề kinh doanh:

Khai khoáng khá 
có chất phóng xạ

Sản xuất VLXD 
phẩm từ xi măng

Bán buôn vật liệu.

Dịch vụ lưu trú 
du lịch; Điều hài

Bán buôn máy rn 
loại máy móc thip

Giáo dục nghề n:

Cung ứng và qu 
ngoài;

Bốc xếp hàng hó

Chăn nuôi trâu t  

Sản xuất thức ăn

Mầu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

vốn:

z chưa được phân vào đâu, chi tiết: Khai thác chế biến kinh doanh các loại khoáng sản, quặng

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

thiết bị lắp đặt khác trong XD: Kinh doanh và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng;

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

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

óc thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu: kinh doanh và xuât nhập khâu các
St bị;

hiệp: Đào tạo dạy nghề; "

ản lý nguồn lao động: Dịch vụ tuyển chọn lao động ở Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước

a: Kinh doanh xếp dỡ, giao nhận hàng hóa đường biển và đường bộ; 

ò, lọn, Hươu, gia cầm; 

gia súc, gia cầm và thủy sản;

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu: Sx chê biên thực pham chưc nang tư nhung hươu;

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;

Sản xuât thực phỉ

Chế biến bảo quả 
biến và bảo quản 
Bán buôn nhiên 1 
có liên quan;

Nuôi trồng thủy S i

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

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

ệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Kinh doanh và XNK xăng dầu và các sản phẩm

íốn nội địa: Trồng và chế biến các loại thủy sản; Sản xuất giống thủy sản- 

sx phân bón và hỊỵp chất Nito: sx và kinh doanh phân bón hữu cơ'

sx phụ tùng và bò phận phụ trợ cho cho xe có động cơ và động cơ xe: sx linh kiện phụ tùng ô tô-

sx hàng may sẵn

Bán buôn tổng h<
máy, bếp ga, dày,

Kinh doanh bất độ 
văn phòng cho thu

(trừ trang phục); May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)-

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

■ng sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê: Kinh doanh nhà, đất, kinh doanh 
ê; Xây dựng nhà các loại;

Xây dựng các côn 
hạ tầng kỹ thuật, đ 
nghiệp, cụm dân c

Xây dựng các công 
tư vấn kỹ thuật có 
án, Tư vấn khảo s 
công nghiệp, giao

Vận tải hàng hóa b

Nhân và chăm sóc 
lương thực chất lư

Hoạt động dịch vụ 
và quốc tế.

Tổng Công ty có
II. Niên độ kế toán, đ

1. Niên độ kế toán: B 

Niên độ kế toán tiế

2. Đơn vị tiền tệ sử d

III. Chuẩn mực kế toá

Chế độ kế toán áp

Tổng Công ty áp 
22/12/2014 cua Bộ

{ Cá

ị  trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thủy lợi 
ương dây và trạm biên áp đên 35KV. Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu cônơ 
I và đô thị, kinh doanh nhà;

trình đường săt và đường bộ; Chuân bị mặt bàng: San lấp mặt bằng; Hoạt động kiến trúc và 
hên quan khác: Lập dự án đâu tư, thẩm tra dự án, tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu quản lý dự 

at địa chất, địa hình, tư vấn thiết kế, quy hoạch, thiết kế kỹ thuật các công trình dan dụng và
1 hong, thuy lợi, cap thoat nước, hạ tâng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp-

ăng đường bộ; Vận tải hàng hóa ven biển và viến dương'

giong Nong nghiẹp: San xuât, kinh doanh và xuât nhập khẩu hạt giống rau quả giống cây 
ong cao; sx và kinh doanhh giông cây ăn quả; sx và kinh doanh giống thủy sản'

ho trợ trực tiep trực tiêp khác cho vận tải hàng không: dịch vụ bán vé máy bay trong nước

:rụ sở  tại: s ố  2 V ũ Q uang - TP Hà T ĩnh - Tỉnh H à Tĩnh 
ơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

ắt đầu chuyển sang Công ty CP từ ngày 01/03 và kết thúc vào ngày 31/12 năm Dương lịch, 

theo bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm Dương lịch

Lmg trong kế toán: Đồng Việt Nam (Đồng).

n và chế độ kế toán áp dụng 

dung:

iụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC nơày 
Tải chính và các Thông tư bổ sung, sửa đổi kèm theo.

c thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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2 . 1

2 .2 .

2.3.

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

Tổng Công ty đã 
đã ban hành. Các 
tư hướng dẫn thực

áp

Hình thức kế toa

Tổng Công ty đã

IV. Các chính sách 

1. Nguyên tắc gh i n 

Nguyên tắc xác đi

n áp dụng:

áp dụng hình thức Nhật ký chung thực hiện ghi sổ theo phần mềm kể toán trên máy vi tính 

toán áp dụng 

hận các khoản tiên và các khoản tương đương tiền 

nh các khoản tương đương tiền:

Kế

Tiền bao gồm tiềrli 
ngắn hạn có tính 
rủi ro về thay đổi 
đích đầu tư hay là

mặt và tiên gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư 
thanh khoản cao, có thê dê dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều 
giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho muc 
các mục đích khác.

Các khoản đầu tu 

Chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh 
mua vào bán ra đ(: 
giá gốc bao gồm 
theo giá gốc trừ đ 
được lập khi giá 
phòng được lập, n 
dự phòng chỉ được 
giá trị ghi sổ của c,

g>

th

Đầu tư nắm giữ đế 1 ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đế 
năng nắm giữ đến 
phiếu, cổ phiếu ưu 
các khoản cho vay 
phòng cho các khoii]

Đầu tư vào công ty

Các khoản đầu tư V 
theo giá gốc bao gc 
tư này được xác địiịi 
khi đon vị nhận đầm 
khi quyết định đầu 
nhuận để bù trừ cho 
phạm vi sao cho gié. 
có khoản dự phòn

dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước 
báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực thonơ 
: hiện chuân mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

doanh là các loại chứng khoán được Tổng Công ty nắm giữ vì mục đích kinh doanh tức là 
thu lợi nhuận trong thời gian ngắn. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận ban đẩu theo 

iá mua cộng các chi phí mua. Sau ghi nhận ban đầu, chứng khoán kinh doanh được xác định 
1 dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 
4 trường của chứng khoán giảm xuống thấp hơn giá trị ghi sổ của chúng. Sau khi khoản dự 
êu giá thị trường của chứng khoán tăng lên thì khoản dự phòng sẽ được hoàn nhập. Khoản 
hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của chứng khoán kinh doanh không vượt quá 

ác  chứng khoán này khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận

n ngày đáo hạn là các khoản đâu tư mà Ban Tổng Giám đốc của Công ty dự định và có khả 
ngày đáo hạn. Đâu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trái 
đãi mà bênphát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai và 
nam giữ đên ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dư 
.n phải thu khó đòi.

con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

ào công ty con, công ty liên kêt và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận ban đầu 
im giá mua và các chi phí mua có liên quan trực tiếp. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đau 
ih theo giá gôc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư, Dự phòng giảm giá đầu tư được lập 
' tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường họp khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Tổng Công ty 
tư. Dự phòng giảm giá đâu tư được hoàn nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi 
các khoản lô đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong 
tri ghi so cua khoan đau tư không vượt quá giá trị ghi sô của các chúng khi giả định không 

nào đã được ghi nhận

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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2.4. Đầu tư góp vốn

Đầu tư vào các 
mua và các chi p 
giá gốc trừ đi dụ 
phát sinh lỗ, ngoa: 
Dự phòng giảm 
khoản lỗ đã được 
ghi sổ của khoản 
đã được ghi nhận

5.

ào các đơn vị khác:

cụ vốn chủ sở hữu của các đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá
11 mua có liên quan trực tiêp. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được xác định theo 
phong giam giá khoản đâu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư 
i trừ trường họp khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Tổng Công ty khi quyết định đầu tư 

ị;iá đâu tư được hoàn nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ cho các 
c lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị 
đâu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của các chúng khi giả định không có khoản dự phòng nào

Các khoản phải ịhu

Các khoản phải th 
phải thu khó đòi

u khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho đư<Ịr< 
được tính theo ph 
sinh để có được 
gốc bao gồm ngu'
thuân có thế thực 
hoàn thành sản ph

Công ty áp dụng 
kho.

rc phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc 
ương pháp [nhập trước xuât trước/ bình quân gia quyền] và bao gồm tất cả các chi phí phát 
àng tôn kho ở địa điêm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm và sản phẩm dở dang giá 

lyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung được phân bổ. Giá trị 
hiẹn được ươc tinh dựa vao giá bán của hàng tôn kho trừ đi các khoản chi phí ước tính để 

lẩm và các chi phí bán hàng.

phương pháp [kê khai thường xuyên/phương pháp kiểm kê định kỳ] để hạeh toán hàng tồn

Tài sản cô định hự u  hình
Nguyên giá

Tài sản cố định 
định hữu hỉnh bac 
trực tiếp để đưa t  
dỡ, di dời tài sản 
định hữu hình đã 
quả hoạt động kin 
rằng các khoản ch 
định hữu hình vượt 
như một khoản ngu

IU hin hi được thê hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 
gom gia mua, thus nhạp khau, cac loại thuê mua hàng không hoàn lại và chi phí liên quan 

i sản đên vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến, và chi phí để tháo 
và khôi phục hiện trường tại địa điểm đặt tài sản. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố 

đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết 
■'h doanh mà chi phí phát sinh. Trong các trường họp có thể chứng minh một cách rõ ràno 
i phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản co
trí=»n m 1 m  Iknot /4Ann ft'mi ^Unnn Á  1____' 1 • 1 r y . Ắ t ,tren mưc hoạt đọng tieu chuân theo như đánh giá ban đâu, thì các chi phí này được vốn hóa 

lyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

Khấu hao

Khấu hao được tứ 
hữu hỉnh. Thời gia: 
ngày 25 tháng 04 r

h theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định 
in khâu hao được tính theo thời gian khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC 
ăm 2013 của Bộ Tài chính. Thời gian hữu dụng ước tính như sau;

Loai tài sản

Nhà cửa, vật kiến tjrúc 

Máy móc thiết bị

PhưoTig tiện vận tải, truyền dẫn

Tài sản cố định vô hình

Thòi gian KH

10 -20  năm 

3 -1 2  năm 

6 -1 0  năm 

3 - 34 năm

( Cặc thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KHO
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang -

6. Tài sản cố định

Các hợp đồng th 
phần lớn rủi ro V 

được thể hiện bằrt 
của các khoản tiề ì 
Khấu hao của tài 
dụng ước tính củii 
tài sản cố định hũ

hữu hình thuê tài chính

iê được phân loại là thuê tài chính nếu theo các điều khoản của hợp đồng, Công ty đã nhận 
|à lợi ích gắn liền với quyền sở hữu. Tài sản cố định hữu hình dưới hình thức thuê tai chính 
g sô tiên tương đương với số thấp hơn giữa giá trị hợp lý của tài sản cố định và giá trị hiẹn tại 
1 thuê tôi thiểu, tính tại thời điểm bắt đầu thuê, trừ đi giá trị hao mòn lũy kế 
sản thuê tài chính được hạch toán theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu
tài sản thuê tài chính. Thời gian hữu dụng ước tính của tài sản thue tài chính nhất quán VỚI 

u hình

7. Tài sản cố định vô hình 

Quyền sử dụng đế 

Quyền sử dụng đắt 

Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất

đấtQuyến sử dụng 
cho thời hạn dài h

thuê trước ngày có hiệu lực cùa Luật Đất đai năm 2003 mà tiền thuê đất đã được trả trước 
3T1 5 năm và được cơ quan có thâm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất 
dụng đất bao gồm ' 
tư]/ giá mua] và c 
phương; pháp đườtịi

Phân mêm máy vi

Giá mua của phần 
có liên quan thì đư< 
hao theo phương pháp đường thẳng

Chi phí triển khai 

Chi phí cho các ho 

việc lập kế hoạch 

kế, sẽ được vốn hó 

có đủ nguồn lực 

phí nhân công trực 

ghi nhận trong báo 

phí này phát sinh.

trong đó khấu hao 
Bất động sản đầu

Bất động sản đầu

»ÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

gồm có:

được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đấ t 

nhận chuyển nhượng họp pháp;

được thể hiện theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá ban đầu của quyền sử 
[giá trị của quyền sử dụng đất được ghi nhận trong [Giấy phép Đầu tư/Giấy chứng nhận Đau 
íc chi phí liên quan trực tiếp tới việc có được quyền sử dụng đất. Khấu hao được tính theo 

'”g thăng.

tính

mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng 
ợc vôn hóa và hạch toán như tài sản cô định vô hình. Phần mềm máy vi tính được tính khấu

ạt động triên khai mà thông qua các hoạt động này các kết quả nghiên cứu được áp dụng vào

loặc thiêt kê các quy trình sản xuât và sản xuất các sản phẩm mới hoặc được cải tiến đáng

a nểu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất đó khả thi về mặt kỹ thuật và thương mại và Côn» ty

hoan tat viẹc tnen khai. Các chi phí triên khai được vôn hóa bao gồm nguyên vật liệu chi

tiếp và một phần chi phí chung được phân bổ thích họp. Các chi phí triển khai khác được

cao kêt quả hoạt động kinh doanh [hợp nhât] như là một khoản chi phí trong kỳ khi các chi

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

được tính theo phương pháp đường thẳng .
'ư

¡Ịư cho thuê

( Cíic thuỵêt minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
10



TỎNG CÔNG TY K H0ÁNG
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang

10.2

Nguyên giá 
Bất động sản đầu 
của bất động sản 
đến Vìiệc đưa tài 
lý. Các chi phí 
và bảo trì được 
Trong các trường 
trong tương lai d 
đánh giá ban đầu 
tư cho thuê.
Khấu hao 
Khấu hao được t 
tư.

tư cho thuê được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá ban đầu 
đâu tư cho thuê bao gôm giá mua, chi phí quyền sử dụng đất và các chi phí liên quan trưc tiep

ỈT  điêu,k,iệ? f ần thiết để tài sản có thể ho& động theo cách thức đã dự kiến bởi ban quản 
hát sinh sau khi bất động sản đầu tư cho thuê đã được đưa vào hoạt động như chi phí sưa chưa

i nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm] mà các chi phí nay phat sinh
họp có thê chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tê

ự tính thu được từ bất động sản đầu tư cho thuê vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như
. thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của bất đọng san đau

phát
í;hi

:ính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của bất động sản đầu

Bất động sản đần

Trước ngày 1 thá 
bât động sản đầu 
nắm giữ chờ tăng 
chờ tăng giá sẽ -*■ 
thấp hơn giá trị 
cậy. Khoản ghi g

tư  nắm  g iữ  chờ tăng giá

Itig 1 năm 2015, bât động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá được kế toán tương tự như đối với 
tư cho thuê. Kê từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, do áp dụng Thông tư 200, bất động sản đầu tư 
giá không được tiêp tục trích khấu hao nữa. Giá trị ghi sổ cùa bất động sản đầu tư nắm giữ 
•ợc ghi giảm nếu có bằng chứng cho thấy giá thị trường của bất động sản đầu tư giam xuống 
li sô của bât động sản này và giá trị khoản tổn thất có thể xác định được một cách đáng tin 
lảm giá trị của bât động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá được tính vào giá vốn hàng bán

đư'
gh

9. Xây dựng cơ bản

Xây dựng cơ bản 
chưa lắp đặt xong)

Giá trị hợp đồng X 
kết thúc kỳ kế toá 
hợp đồng xây dựng 
so với thanh toán 
trả theo tiến độ kế

10. Chi p h í trả trước I iài hạn

10.1 Chi phí trước hoạt động:

Chi phí trước hoại 
phí thành lập, chi 
động, là [ngày bắt 
ánh theo nguyên g 
kinh doanh.

Chi phí hỗ trợ kỹ ' 
được phân bổ theo

ĩ  SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

dở dang

dơ dang phản ánh các khoản chi phí [xây dựng và máy móc] [chưa được hoàn thành hoặc 
Khong tinh khâu hao cho xây dựng cơ bản dở dang trong quá trình [xây dựng và lắp đặt]

Giá trị hợp đồng xây dựng dở dang

•ây dựng dờ dang được phản ánh theo giá vốn cộng với lợi nhuận ước tính cho đến thời điểm 
iti. Giá vôn phản ánh các khoản chi phí liên quan trực tiếp và có thể tính vào giá thành theo 

Khoản chênh lệch của giá trị hcrp đồng xây dựng cơ bản dở dang cao hơn hoặc thấp hon 
theo tiến độ kế hoạch và tạm ứng từ khách hàng được thể hiện là khoản phải thu hoặc phải 
hoạch hợp đồng xây dựng.

động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [hợp nhất], ngoại trừ chi 
phí đào tạo, quảng cáo, khuyến mại phát sinh từ ngày thành lập cho tới ngày bát đầu hoạt 
đau san xuat thư]. Cac chi phí này được ghi nhận là chi phí trả trước dài hạn được phản 
á và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động

:huật: Chi phí hô trợ kỹ thuật phát sinh do công ty cung cấp các hỗ trợ về mặt kỹ thuật và 
phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn của họp đồng hỗ trợ kỹ thuật.

( Các thuyết minh nảy là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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11.

13.

trir10.3 Chi phí đất trả 
thuê mà Công ty 
cố định vô hình 
Hướng dẫn chế 
đến việc bảo đảư 
kinh doanh theo

•óc: Chi phí đât trả trước bao gôm tiền thuê đất trả trước, kể cả các khoản liên quan đến đất 
tã nhận được giây chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện ghi nhận tài sản 
leo Thông tư số 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2013 
quản lý, sử dụng và trích khâu hao tài sản cố định, và các chi phí phát sinh khác liên quan 

cho việc sử dụng đât thuê. Các chi phí này được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động 
phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn của hợp đồng thuê đất.

đ?

10.4 Công cụ và dụng oụ

Công cụ và dụng 
doanh bình thườnl; 
nhận là tài sản cố 
đường thẳng.

cụ bao gôm các tài sản Tổng Công ty nắm giữ để sử dụng trong quá trình hoạt động kinh 
g, VƠI nguyen gia cua moi tai sản thâp hơn 30 triệu VND và do đó không đủ điều kiện ghi 
định theo Thông tư 45. Nguyên giá của công cụ và dụng cụ được phân bổ theo phương pháp

Lợi thế thương m,

Lọi thế thương m 
mại được xác địn 
lệch giữa chi phí 
tiềm tàng của đơn 
cáo kết quả hoạt đ

ại phát sinh trong việc mua lại công ty con, công ty liên kết và liên doanh. Lợi thế thương 
1 theo giá gôc trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Giá gốc của lợi thế thương mại là khoản chênh 
mua và lợi ích của Tổng Công ty trong giá trị hợp lý thuần của các tài sản, nợ phải trả và nợ 
1 vị bị mua. Khoản chênh lệch âm (lãi từ giao dịch mua giá rẻ) được ghi nhận ngay vào báo 
ộng kinh doanh.

ma:Lợi thế thương 
của lợi thế thương 
Giám đốc xác định

Đối với các khoản 
được bao gồm tron

Trước ngày 1 thár 
liên kết hoặc cơ

Các khoản phải tr 
khoản phải trả khá

hi<

Dự phòng

Một khoản dự phò 
nghĩa vụ pháp lý 
lợi ích kinh tế tror 
định bằng cách ch 
đánh giá của thị trưi

Mẩu sổ B09a-DN
Thuyết minh BCTC

ại

i phát sinh khi mua còng ty con được phân bổ theo phương pháp đường thẳng. Giá trị ghi sổ 
mại phát sinh khi mua công ty con được ghi giảm xuống bằng giá trị có thể thu hồi khi Ban 
khoản lợi thế thương mại không thể thu hồi toàn bộ.

đâu tư được kê toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, giá trị ghi sổ của lợi thế thương mại 
g giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.

g 1 năm 2015, lợi thế thương mại bao gồm trong giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty 
f kinh doanh đồng kiểm soát được phân bổ theo phương pháp đường thẳng. Kể từ ngày 1 thán

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

12. Các khoản phải tì ả người bản và các khoản phải trả khác

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

)ng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, [Công ty/Tập đoàn] có 
iện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm sút các 
g tương lai để thanh toán các khoản nợ phải trả do nghĩa vụ đó. Khoản dự phòng được xác 
iết khấu dòng tiền dự kiến phải trả trong tương lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh 
'ờng ở thời điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Chi phí khôi phục 
Tổng Công ty có 
vào thời điểm kết 
áp dụng là lãi 
liên quan đến kho

hục hiện trường :

có nghĩa vụ phải phục hồi nguyên trạng mặt bằng đất mà Tổng Công ty đã xây dựng nhà máy 
kêt thúc giai đoạn thuê đất. Dự phòng được lập dựa trên lãi suất chiết khấu. Lãi suất chiết khấu 
suâlt trước thuê phản ánh đánh giá của thị trường về giá trị thời gian của tiền và các rủi ro cụ thể 

ản phải trả mà chưa được bao gồm trong ước tính tốt nhất về các khoản chi.

Chi ph í bào hành 
Khoản dự phòng 
kế toán. Khoản c 
hành đã phát sinh

/ề chi phí bảo hành liên quan chủ yếu tới hàng hóa đã bán ra và dịch vụ đã cung cấp trong kỳ 
ự phòng được lập dựa trên ước tính xuất phát từ các dữ liệu thống kê lịch sử về chi phí bảo
i :a_______ _>_____________1 Ẵ____ ' 1- 1 . .

Dự phòng trợ cấp

Theo Eíộ lưật Lao 
kiện”) tự nguyện 
thôi việc cho nhâili 
đó. Dự phòng trợ 
cho Công ty.

14. Trải phiếu phá t h

14.1 Trái phiếu thường

Tại thời điểm ghi 
việc phát hành 
phân bổ dần theo

trái

14.2 Trái phiếu chuyển

Trái phiếu có thể 
tự như đối với trái 
không được kế toá

Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ tương tự

thôi việc

động Việt Nam, khi nhân viên làm việc cho công ty từ 12 tháng trở lên (“nhân viên đủ điều 
'hâm dứt hợp đông lao động của mình thì bên sử dụng lao động phải thanh toán tiền trợ cấp 
viên đó tính dựa trên sô năm làm việc và mức lương tại thời điểm thôi việc của nhân viên 

câp thôi việc được lập trên cơ sở mức lương hiện tại của nhân viên và thời gian họ làm việc

ỉm xã hội, kê từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, Tông Công ty và các nhân viên phải đóng vào quỹ 
iệp do Bảo hiêm xã hội Việt Nam quản lý. Với việc áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 
ải lập dự phòng trợ câp thôi việc cho thời gian làm việc của nhân viên sau ngày 1 tháng 1 
liên, trợ câp thôi việc phải trả cho các nhân viên đủ điều kiện hiện có tại thời điểm ngày 31 
5 sẽ được xác định dựa trên số năm làm việc của nhân viên được tính đến 31 tháng 12 năm 
g bình quân của họ trong vòng sáu tháng trước thời điểm thôi việc.

ành

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

đổi:

;huyển đổi sang một lượng cổ phiếu không xác định được kế toán theo phương pháp tương 
phiêu thường. Quyên chọn chuyên đôi trái phiếu sang một lượng không xác định cổ phiếu 

n riêng biệt.

chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu xác định được coi là công cụ tài chính phức họp 
cấu phần nợ phải trả tài chính (nghĩa vụ phải thanh toán gốc và lãi) và cấu phần vốn chủ sở

Trái phiếu có thể 
gồm hai cấu phần:
hữu (quyềri chọn dhuyển đối trái phiếu thành cổ phiếu).

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

15.

15.1

15.2

15.3

15.4

Tại thời điểm ghi 
thanh toán trong 
nhưng không có (|uyền 
các điều khoản 
chuyển đổi thành 
cấu phần nợ phải 
hạn của trái phiếu!]

tiơ ng
cô
trả

Cấu phần vốn chủ 
cấu phần nợ phải

Sau ghi nhận ban 
bổ sử dụng phươr 
và phần nợ gốc 
giữa chi phí lãi tráli

đầu, cấu phần nợ phải trả tài chính của trái phiếu chuyển đổi được xác định theo giá trị phân 
g pháp lãi suât thực tê.Tông Công ty tính toán chi phí lãi trái phiếu dựa trên lãi suất thực tế 
la câu phân nợ phải trả tài chính được xác định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Chênh lệch 
i phiêu tính toán và lãi trái phiếu danh nghĩa được ghi tăng phần nợ gốc của cấu phần nợ.

Khi đáo hạn, quy É 
kể trái phiếu có đir

;n chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được kết chuyển vào thặng dư vốn cổ phần bất 
ƯỢC chuyển đổi hay không.

[Vốn cỗ phần/Vốn góp]

Vốn góp:
Vốn góp được ghi 
vốn.

Cổ phiếu phổ thôn 
Chi phí phát sinh 
thặng dư vốn cổ pậần.

Cố phiếu ưu đãi: 
Loại cố phiếu ưu 
định không phụ th 
tiền. Mức cổ tức 
tài chính trong kỳ 
Cổ phiếu ưu đãi k 
tùy theo quyết địn 
có yêu cầu phải th 
tức tùy theo quyết 
cổ

Mua lại và phát 
Khi mua lại cổ ph 
quan trực tiếp, trừ 
quỹ trong phần vố 
phát hành lại được 
và giá vốn của cổ

nhận ban đầu, cấu phần nợ phải trả tài chính được xác định bằng cách chiết khấu các khoản 
ương lai của trái phiêu vê giá trị hiện tại theo lãi suất của trái phiếu tương tự trên thị trường
111 chuyển đổi sang cổ phiếu hoặc theo lãi suất thị trường ma Tổng Công ty có thể vay VỚI 

tự (nêu không có lãi suất thị trường của trái phiếu tương tự nhưng không có quyền 
phieu). Cac khoan chiet khâu, phụ trội và chi phí phát hành được ghi giảm/tăng vào giá trị 
va sau đo được phân bô dân theo phương pháp [lãi suất thực tế/đường thẳng trong suốt kỳ

sở hữu được ghi nhận ban đầu theo giá trị còn lại của công cụ tài chính sau khi trừ đi giá tri 
:rả tài chính.

nhận tại ngày góp vốn theo số thực góp trừ đi các chi phí liên quan trực tiếp đến việc góp

g:
liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu, trừ đi ảnh hưởng thuế, được ghi giảm vào

đãi được phân loại là nợ phải trả tài chính do cổ phiếu ưu đãi này có mức cổ tức được xác 
uộc  vào quyêt định của đơn vị và người nắm giữ cổ phiếu có quyền bán lại cho đon vị để lấy 
(tược xác định không phụ thuộc vào quyêt định của Tổng Công ty được ghi nhận vào chi phí
phát sinh.

lông được đơn vị mua lại đưọc phân loại là vôn chủ sở hữu do cổ phiếu này có mức cổ tức 
1 của Tổng Công ty, không có nghĩa vụ chuyển giao tiền hay tài sản tài chính khác và không 
inh toán băng một sô lượng có thể thay đổi công cụ vốn chủ sở hữu của Công ty. Do đó cổ 
định của Tông Công ty được ghi nhận là phân phối vốn chủ sở hữu theo nghị quyết của các 
đông của Tổng Công ty

1 chủ sở hữu. Khi cô phiếu quỹ được bán ra sau đó (phát hành lại), giá vốn của cổ phiếu 
xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Chênh lệch giữa giá trị khoản nhận được 
Hếu phát hành lại được trình bày trong thặng dư vốn cổ phần.Ph

( Cậc thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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16. Phân loại các công cụ tài chính

16.1

Nhăm mục đích 
đôi với tỉnh hình 
mức độ rủi ro

(luy nhât là cung câp các thông tin thuyết minh về tầm quan trọng của các công cụ tài chính 
tai chinh va kct qua hoạt đọng kinh doanh [hợp nhât] của [Công ty/Tập đoàn] và tính chất và 
t sinh từ các công cụ tài chính, [Công ty/Tập đoàn] phân loại các công cụ tài chính như sau'

Tài sản tài chính

Tài sán tài chỉnh

Tài sản tài chính 
sản tài chính thỏa

được xác định theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

iược xác định theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một tài 
mãn một trong các điều kiện sau:

- Tài sản được mii

- Có bằng chứng \

a chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian ngắn; 

ề việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc

- Công cụ tài chín 
lãnh tài chính hoặ

- Tại thời điểm g 
thông qua Báo cáo

Các khoán đầu tư

h phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một họp đồng bảo 
5 một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

li nhận ban đâu, Tông Công ty xếp tài sản tài chính vào nhóm phản ánh theo giá trị hợp lý 
kết quả hoạt động kinh doanh.

Các khoản đầu tư 
định hoặc có thể 
đáo hạn, ngoại trừ

- Các tài sản tài ci 
giá trị họp lý thôn

- Các tài sản tải ch

- Các tài sản tài ch

Các khoản cho va

Các khoản cho vaV 
thể xác định và kh

- Các khoản mà ĩ  
nắm giữ vì mục đ 
nhóm xác định the

- Các khoản được

- Các khoản mà T 
giảm chất lượng tí

Tài sản tài chính s

Tài sản tài chính 
không được phân

nắm giữ  đến ngày đáo hạn:

nắm giữ đến ngày đáo hạn là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố 
'ác định và có kỳ đáo hạn cô định mà Tông Công ty có ý định và có khả năng giữ đến ngày

lính mà tại thời điêm ghi nhận ban đầu đã được Tổng Công ty xếp vào nhóm xác định theo 
l  qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

ính đã được Tổng Công ty xếp vào nhóm sẵn sàng để bán; 

inh thỏa mãn định nghĩa về các khoản cho vay và phải thu.

> và phải thu:

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

ổng Công ty có ý định bán ngay hoặc sẽ bán trong tương lai gần được phân loại là tài sản 
ích kinh doanh, và các loại mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu được Tổng Công ty xếp vào
o giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

Tổng Công ty xếp vào nhóm sẵn sàng để bán tại thời điểm ghi nhận ban đầu; hoặc

ổng Công ty có thề không thu hồi được phần lớn giá trị đầu tư ban đầu, không phải do suy 
1 dụng, và được phân loại vào nhóm sẵn sàng để bán.

ăn sàng đê bản:

sẵn sàng để bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là sẵn sàng để bán hoặc 
oại là:

( Các thuỵêt minh nàỵ là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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16.2

17.

- Các tài sản tài ch

- Các khoản đầu tì

- Các khoản cho V 

Nọ- phải trà tài chính 

Nợ phái trả tài ch

ính xác định theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh'

X giữ đến ngày đáo hạn; hoặc 

ay và các khoản phải thu.

Nợ phải trả tài chi 
khoản nợ phải trả

Nợ phải trả tài ch 
tài chính c

inh được xác định theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

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

nh được Ban Giam đoc phân loại vào nhóm năm giữ đê kinh doanh. Một khoản nợ phải trả 
fược phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh nếu:

- Khoản nợ đó đượ<

- Có b ằng  chứng V

rc tạo ra chủ yếu cho mục đích mua lại trong thời gian ngắn- 

ề việc kinh doanh công cụ đó nhàm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc

- Là công cụ tài ch 
lãnh tài chính hoặc

inh phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một họp đồng bảo 
một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

Nợ phải trả tài chì

Các khoản nợ phả 
thông qua Báo các 
giá trị phân bổ.

nh được xác định theo giá trị phân bổ

trả tài chính không được phân loại là nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị hợp lý 
kết quả hoạt động kinh doanh sẽ được phân loại là nợ phải trả tài chính được xác định theo

Việc phân loại các 
đích mô tả phươnị; 
của các công cụ tà

công cụ tài chính kể trên chỉ nhằm mục đích trình bày và thuyết minh và không nhằm mục 
pháp xác định giá trị của các công cụ tài chính. Các chính sách kế toán về xác định giá trị 
chính được trình bày trong các thuyết minh liên quan khác.

Thuế

Thuế thu nhập doa 
nhập hoãn lại. Th 
trừ trưòng họp có 
hữu, thỉ khi đó các

nh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu 
iê thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại 
các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chu sỏ' 
thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiệ i 
mức thuế suất có 
những năm trước.

hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các 
hiệu lực tại ngày kêt thúc kỳ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến

hoãnThuể thư  nhập 
trị ghi sổ cho mục 
và nợ phải trả. Gi 
toán giá trị ghi sổ 
có hiệu lực tại ngàỷ

n lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá 
đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính thuế của các khoản mục tài sản 
trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức dự kiến thu hồi hoặc thanh 

của các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản 
"  kết thúc kỳ kế toán.

( Cậc thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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18.
18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Tài sản thuê thu 
tưoĩig lai để tài s 
trong phạm vi khò

nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế tron» 
ản thuế thụ nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm 
ing còn chăc chăn là các lợi ích vê thuế liên quan này sẽ sử dụng được.

Doanh thu và thu

Doanh thu bán hàh;

Doanh thu bán hà 
gắn liền với quyền 
ghi nhận nếu như 
thu hoặc liên quan 
đã trừ đi số ch iế t'

ng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích 
\ sở hữu sản phâm hoặc hàng hoá được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được 
có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải 

1 tới khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu hàng bán được ghi nhận theo số thuần sau khi 
khấu giảm giá ghi trên hóa đơn bán hàng.

Cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung c 
hoàn thành của gi 
trên khảo sát các 
không chắc chắn

ấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ phần trăm 
ao dịch tại ngày kêt thúc niên độ. Tỷ lệ phần trăm hoàn thành công việc được đánh giá dựa 
công việc đã được thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố 

trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

Dịch vụ gia công

Doanh thu cung c 
được gia công xon 
trọng yếu không c

Hợp đồng xây dựr

Doanh thu hợp đc 
thành khi kết quả 
được đánh giá 
những yếu tố trọnẩ

dựa

Doanh thu cho thuê

Doanh thu cho thi 
pháp đường thẳng 
một bộ phận họp

Doanh thu từ tiền 

Doanh thu từ tiền 

Doanh thu từ cổ tứ

nhập khác

ìp dịch vụ gia công được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi hàng hoá 
Ig và được người mua chấp nhận. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có nhũng yếu tố 
lắc chắn liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

ng xây dựng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tiến độ hoàn 
của hợp đồng xây dựng có thể ước tính được một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành 
'  trên khảo sát các công việc đã thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có 
yếu không chắn chắn liên quan đến khả năng thu hồi các khoản phải thu.

ê tài sản được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [hợp nhất] theo phương 
dựa vào thời hạn của họp đồng thuê. Các khoản hoa hồng cho thuê được ghi nhận như là 

thành của tổng doanh thu cho thuê.

ãi

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

( Các thuyêt minh này lả bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Doanh thu từ cổ tứ 
nhận là doanh thu 
minh số 37). c ổ  
ghi sô của khoản

tin
đai

được ghi nhận khi quyền nhận cổ tức được xác lập. c ổ  tức bằng cổ phiếu không được ghi 
hoạt đọng tai chinh (xern chi tiet cô tức băng cô phiêu nhận được trong năm trong thuyết 
'C nhận được liên quan đến giai đoạn trước khi mua khoản đầu tư được ghi giảm vào giá trị
LU tư.

18.8 Các khoản thanh tc

Các khoản thanh tc 
pháp đường thẳng 
cáo kết quả hoạt đệ

19. Chi phí vay

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

Chi phí vay được gh 
quan đến các khoảri 
được ghi vào nguyé

20. Lãi trên cổ phiỉếu

Công ty trình bày ] 
cổ phiếu được tính 
cổ phiếu phổ thông 
bằng cách điều chỉn 
lưu hành có tính đ í 
và quyền mua cổ ph

Trước ngày 1 tháng 
bổ vào quỹ khen th 
thông của Tổng Cô 
chính sách kế toán

V. Thông tín bổ sung

1. Tiền và các khoản

- Tiền mặt

Tiền Việt Nam 

Tiền ngoại tệ

- Tiền gử i Ngân h 

+ Ngân hàng TMCP 

+ Ngân hàng ĐT&P 

+ Ngân hàng VP ba 

+ Ngân hàng Phát 

+ Ngân hàng Đại L 

+ Ngân hàng TMCP 

+ Ngân hàng Quân

- Tiền gử i Ngăn h

án thuê hoạt động

i nhận là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh, ngoại trừ trường họp chi phí vay liên 
vay cho mục đích hình thành tài sản đủ điêu kiện thì khi đó chi phí vay sẽ được vốn hóa và 

n giá các tài sản này

ĩi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu (EPS) cho các cổ phiếu phổ thông. Lãi cơ bản trên 
băng cách lây lãi hoặc lô thuộc vê cô đông phổ thông của Tổng Công ty chia cho số lượng 
bình quân gia quyên lưu hành trong [kỳ/năm]. Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định 

ìh lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông và số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân đang 
n các ảnh hưởng của cô phiếu phổ thông tiềm năng, bao gồm trái phiếu có thể chuyển đổi

1 năm 2015, lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông của Tổng Công ty bao gồm cả số phân 
ưởng phúc lợi, nếu có. Kể từ ngày 1 tháng 1 nãm 2015, lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ 
ng ty được xác định sau khi trừ đi khoản phân bổ vào quỹ khen thưởng phúc lợi. Thay đổi 
này được áp dụng phi hồi tố.

cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán (ĐVT: đồng)

tương đương tiền Số cuối quý Số đầu năm

àng (VND)

Ngoại Thương VN - CN Hà Tình 

T Hà Tĩnh 

<nk 

ịrìển 

'ương

Hàng Hải Việt Nam 

Đội

àng (USD)

1.550.413.499 1.775.756.434

1.542.634.106 1.767.977.041

7.779.393 7.779.393

804.480.294 2.698.447.949

711.326.472 2.145.395.127

9.206.152 469.105.152

36.128.931 36.128.931

3.471.033 3.471.033

38.126.259 38.126.259

4.807.288 4.807.288

1.414.159 1.414.159

18.700.219 18.725.163
( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỔNG CÔNG TY K H 0
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang

+ Ngân hàng TA 

+ Ngân hàng Đại 

+ Ngân hàng 7M(

ẩCP Ngoại Thương VN - CN Hà Tĩnh 

Dương

rCP Hàng Hải Việt Nam

Cộng

»ÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

13.242.980

3.686.893

1.770.346

2.373.594.012

13.267.924

3.686.893

__________1.770.346

4.492.929.546

Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

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



TỐNG CỘNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chi: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Thuyết minh Báo cáo tài chính

Quý 1/2018

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: số  cuối năm Số đầu năm
Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

- Chứng khoán kinh doanh Ị 00 000 000 100.000.000 -

100.000.000 100.000.000 -

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỔNG CÔNG TY KHOÁN 
Địa chì: số  2 Vũ Quang - TP

G SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quý 1/2018

3. Phải thu khách hàng Số cuối năm Số dầu năm

a Phải thu khách Ihàng bên ngoài 39.732.004.593 48.972.378.205
Ban Quàn lý Mỏ sất Ti lạch Khê 602.329.000 602.329.000
BUCKABOO, LLC 1.068.720.000 1.068.720.000

Chi nhánh CN hóa chất mỏ Hà Tĩnh 7.500.000 8.000.000
CN Cty TNHH MM mega market tại TP Hà nội 23.225.000 23.225.000
CN Công ty CP Ceravi - NM sứ cao cấp 52.000.000 52.000.000
Cty CP dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí VN 92.326.500 119.448.000
Công ty CP 474 327.049.000 327.049.000
Công ty CP chuyển phát nhanh Thái Binh 104.000.000

Công ty CP gạch men sứ Long Hầu 180.600.000 159.960.000
Công ty CP Lữ hành TTịành Sen 21.575.567 11.934.243
Công ty CP SX và KD rHơp Xuân Sinh 249.628.800 319.128.800
Công ty CP TMại Đông Dương 32.835.000 32.835.000
Công ty CP vật liệu mớ Việt nam 257.500.000 257.500.000
Công ty CP XD và dịch vụ thương mại Sơn Hài 9.220.119.200 11.613.088.800
Công ty CP xi măng Thái binh 197.590.000 197.590.000
Công ty CP Đông Nam Ả 9.839.000 9.839.000
Công ty CP CERAVI 104.000.000 104.000.000
Công ty CP đầu tư PT c 5ng thương Miền Trung 5.916.000 5.916.000
Công ty cổ phần DORIC'O Việt Nam 436.177.549 436.177.549
Công tv cổ phần gốm sú Thái Binh 893.100.000 1.102.690.000
Công ty CP Hà Phát Việt Nam 319.600.000 409.600.000
Công ty cổ phần T và T 61.600.000 61.600.000
Công ty TNHH An Phú Quý 32.492.000 32.492.000
Công ty sứ Hải Dương 71.250.000 _
Công ty CP gạch men SI Thanh Hải 403.200.000 422.900.000
Công ty TNHH kỳ thuật FAMAS 44.600.000 44.600.000
Công ty TNHH MTV Thuý Thông 695.702.300 695.702.300
Công ty TNHH MTV Tricing Thuý 221.917.800
Công ty TNHH 1 thành /iên GPM Binh Thuận - 394.203.636
Công ty TNHH Phương Chi 118.771.612 118.771.612
Công ty TNHH phát triể 1 kỷ thuật DTC 288.629.400 288.629.400
Công ty TNHH Quốc Tc ản 4.903.061.100 6.220.985.100
Công ty TNHH SX XD TM và DV Cường Thịnh 409.633.150 409.633.150
Công ty TNHH SXKD sứ Hảo Cảnh 79.209.000 229.289.000
Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Thanh 112.500.000 135.000.000
Công ty TNHH Sứ Đông Lâm 1.405.200.000 1.450.800.000
Công ty TNHH Thương Lại Hoàng Long 431.400.000 431.400.000
Công ty thương mại quốc tế Thảo Dung 2.261.549.600 3.237.767.600
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vũ Đạt 115.200.000 115.200.000
Công ty TNHH TM và E V TH Đại nghĩa 2.317.979.000 2.243.072.800
Công ty TNHH Tmại và DV VTải Viết Hải 3.345.239.926 5.338.973.926
Công ty TNHH tấn Phát 167.400.000 155.400.000
Công ty TNHH vận hành kinh doanh MCC 175.741.600
Công ty TNHH vật tư Tây Bắc 250.000.000 250.000.000
Công ty TNHH Đức Toà 1 11.433.600 11.433.600
Công ty xi mãng 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 tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chì: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quý 1/2018

DN tư nhân nội thất Hữu Toàn 34.197.000 34.197.000
Doanh nghiệp tư nhân s x  và TM Tụ Do 119.760.000 119.760.000
Doanh nghiệp tư nhân TM Hải Anh 6.270.455.500 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
Hợp tác xã dịch vụ NN tồng hợp Nam Viên 84.249.450 84.249.450
Hợp tác xã rau cù quả Đức La 204.216.900 204.216.900
Trần Vãn Đoàn 175.087.000 175.087.000

TT ứng dụng KHKT và BVCT vật nuôi huyện Nghi Xuân 72.400.000 287.400.000
TT ứng dụng KHKT va BVCT vật nuôi Txã Hồng Lĩnh - 63.700.000
Tổ họp tác trồng rau,cù ,quã xã Ân Phủ 41.529.850 41.529.850
Xưởng s x  Hao hậu Thanh Tri 103.999.000 103.999.000
Xí nghiệp bê tông Vĩnh Thạch 16.634.000 16.634.000
Đoàn Văn Biếc 125.130.000 125.130.000

b Phải thu khách hàng lài các bên liên quan 53.202.319.453 59.839.424.350
Công ty TNHH đầu tư XD và PT hạ tầng Mitraco. - _

Công ty cổ phần Thiên Y 2 1.370.159.887 1.308.064.887
Công ty cổ phần vận tảí 1.152.540.580 1.152.540.580
Công ty TNHH Việt lào 17.140.302.793 16.660.302.793
CTCP vật liệu & phụ gia sắt Thạch Khê 35.457.126 35.457.126
Công ty CP cơ khí và xây lắp Mitraco 1.620.661.720 1.575.455.720
Công ty CP cảng Vũng áng - Việt Lào 1.871.536.644 9.277.962.465
Công ty CP gạch ngói Đồng Nai - Hà tĩnh 886.524.060 658.236.060
Công ty CP khoáng sàn Man gan 238.456.199 238.456.199
Công ty CP may Hà tĩnh 1.716.312.268 1.340.227.268
Công ty CP phát triển Hông Lâm Hà tĩnh 7.076.926.000 7.076.926.000
Công ty CP thức ăn chạn nuôi Thiên lộc 139.097.034 1.760.693.517
Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco 8.819.300.000 8.819.300.000

Công ty CP thủy điện Hương Sơn 211.484.438 211.484.438
Công ty CP Vật liệu X âị dựng Hà Tĩnh 605.118.000 605.118.000
Công ty TNHH Thực plỊiểim và chế biến Mitraco 10.318.442.704 9.119.199.297
Cộng 92.934.324.046 108.811.802.555

4. Tră triróc cho người bán Số cuối năm Số đầu năm
a Trả triróc cho ngirời bán 8.303.546.933 8.540.046.933

Agro Global Concept International 42.249.157 42.249.157
CN Công ty TNHH Metro Cash Cary Vn tại NA 2.180.720 2.180.720
CT CP Công nghệ Y- sinh học DNA Việt nam 275.239.460 275.239.460
CT CP Tư vấn và xây dimg Á Châu 197.000.000 197.000.000
CT TNHH Đông trùng tyạ thảo số  1 Việt Nam 

Công ty CP công nghệ rịrợu và đồ uống Việt
187.500.000 187.500.000

60.000.000
Công ty CP Công nghệ Vtex Việt 19.000.000 19.000.000
Công ty CP Hoàng NgâA Hà Tĩnh 400.000.000 400.000.000
Công ty Cp Hươu giống Hương Sơn 812.682.000 812.682.000
Công ty CP Tư vấn và XD Hùng Cường 48.472.000 48.472.000
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Vinaxim 75.000.000 75.000.000
Công ty CP xây dựng Hải Long 524.940.000 524.940.000
Công ty cổ phần xây dụnịg Sông Hồng 236.032.559 236.032.559
Công ty Luật TNHH Inteco 65.000.000 65.000.000

( C ác thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỔNG CÔNG TY K H O ÁNG  SẢ N  VÀ TH Ư Ơ N G  M ẠI HÀ TĨNH  -CTCP
Địa chi: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

T huyết minh Báo cáo tài chính
Quý 1/2018

Công ty TNHH Hạ Hiệp 

Công ty TNHH NTS Partners 

Cty TNHH thiết bị KH & CN Kim Ngân 

Cty TNHH TM và sản xuất Phúc Nguyên 

Công ty TNHH TM Xịây dựng Đại Thanh 

Cty TNHH tu vấn Đại học xây dựng 

Doanh nghiệp tư nhân Thanh tâm 

Giáo sư Nguyễn Minh E)ức

HTX TMại DV TH và chăn nuôi Hà Trung 

Hội vì cuộc sống bền vkỉng 

Họp tác xã Kim Sơn

INSTITUTE OF ANTLER RENDEER BREEDING

Kha Chấn Truyền

Khách sạn BMC Hà Tĩnh

Viện nghiên cứu quàn lý kinh tế trung ương

Viện nghiên cứu rau quả

Xi nghiệp Thạch Đỉnh

b Trả triróc cho ngirời bán là các bên liên quan

Công ty CP TACN Thiên Lộc

Công ty TNHH Giống và Vật tư NN Mitraco

Công ty cổ phần vận tải

Công ty CP cơ khí và xâv lắp Mitraco

Công ty CP khoáng sàn Man gan

Cộng

227.850.000 227.850.000

66.938.580 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

2.381.809.379 2.571.656.913

226.935.100

- 668.063.034

254.429.652 254.429.652

1.406.827.222 1.155.546.822

493.617.405 493.617.405

10.685.356.312 11.111.703.846

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

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quý 1/2018

5. Phải thu khác _______________số  cuối năm số  đầu năm

G iá trị D ự phòng Gỉá trị Dự phòng
B ư  nợ T K  138 4.716.860.640 4.313.317.206

Bảo hiêm xã hội 204.582.426 - 111.645.426 _

Công ty TNHH đầu tư XD và PT hạ tầng Mitraco. 114.356.000 _ 100.157.000
Công ty TNHH Viêt lào 1 7in  OQi l.M ồ. /yy.ôZD -

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Long 312.715.898 - 312.715.898 _

Dự án Hợp Kim Săt 87.120.000 _ 87.120.000 _
Dự án nhà thu nhập thấp 88.881.818 _ 88.881.818
Nguyên Anh Thăng - _

Ngân hàng Ngoại thưong 401.575.956 _ 401.575.956
Sở tài chính Hà Tĩnh _ .

Sở Tài nguyên Môi trường 328.558.000 _ 328.558.000
Thuê thu nhập cá nhân 72.707.127 _ 72.707.127
Nguyên Duy Thành _

Trung tâm sản xuất Hươu giống Hương Sơn 1.376.371.590 - 1.293.156.156 -

D ư  nợ TK 141 4.460.064.170 - 4.600.687.435 _
Tạm ứng lương và PC theo lương 9.000.000 - 9.000.000 _
Tạm ứng chi phí sản xuất 1.494.621.378 - 1.579.673.812 _
Tạm ứng khác 2.956.442.792 - 3.012.013.623 _
D ư  Nợ TK  338 2.657.416.100 - 2.657.416.100 _
Chương trình xây dựng nông thôn mới 30.000.000 - 30.000.000 _
Hội đông bôi thường Hô trợ tái định cư Huyện Kỳ Anh 2.627.416.100 - 2.627.416.100 _
Quỹ vì người nghèo
Đảng phí
Dư nợ TK 244 440.128.360 - 440.128.360 _
Ký quỹ, ký cược ngăn hạn 440.128.360 - 440.128.360 -

Cộng 12.274.469.270 - 12.011.549.101 -

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
24



TỎNG CÔNG TY KHOẢNG 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 1/2018

6. Hàng tồn kho ________________số cuối năm__________________________________ số đầu năm_____________

_________Giá gôc________  Dự phòng Giá gốc Dư phòng
- Nguyên liệu, vật liệu 

+ Nguyên liệu, vật liệu chính 
+ Nhiên liệu 
+ Phụ tùng thay thế

21.498.604.364 
8.799.281.405 

732.277.292 
9 44Q S77 97?

-

19.742.457.947 
6.371.232.369 

719.930877 
9 340 9Q9 TXR

+ Nguyên vật liệu khác 2.517.468.395 _ 3.341.002.363
- Công cụ, dụng cụ 2.232.932.846 - 2.249.062.900
- Chi phí s x ,  KD dở dang 43.667.033.957 - 43.624.304.404
- Thành phâm 41.685.580.566 - 47.580.483.311

+ Thành phẩm Imenite 41.685.580.566 _ 47.580.483.31 1
+ Thành phẩm vàng - _
- Hàng hoá 982.791.389 - 1.110.090.130

C ộng 110.066.943.122 _ 114.306.398.692

* Giá trị của hàng tồn kho dùng để thế chấp, câm 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 dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá HTK:

( 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 Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Quý 1/2018

7. Tài sản ngắn hạn khác ________________số cuối năm________  số  đầu năm

- Chi phí trả trươc ngắn hạn 12.779.435.795

ou uau nam

14.345.217.306
Chi p h í trả trước 11.479.893.900 12.808.831.715
Chi phí bán hàng chờ kết chuyển 
Chì ph ỉ quản lý chờ kết chuyển 1.299.541.895 1.536.385.591

- Thuế GTGT đưọ'c khấu trừ 697.099.146
- Các khoản thuế phải thu nhà nước
Thuê GTGT
Thuê Tiêu thụ đặp biệt
Thuê XNK _
Thuế TNDN

■lị
Thuế khác

-

Cộng 12.779.435.795 15.042.316.452

( Các thuỵêt minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
26



TONG 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 1/2018

- Mua trong năm
- XDCB hoàn thành 
-Tăng khác
- Chuyển sang BĐS đẩu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối năm 
Giá trị hao mòn luỹ kể 
Số dư đầu năm
- Khấu hao trong năm
- Tăng khác
- Chuyền sang BPS đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác 

số dư cuối kỳ
Giá trị còn lai của TSCĐ hữu hình
- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối năm

1.675.362.856

154.557.368.532

57.084.542.183
1.664.416.841

1.592.119 101

57.156.839 923

98.642.789.205
97.400.528.609

817.180.000

119.839.273.483

100.771.893.966
1.992.818.699

591.314.712

102.173.397.953

19.884.559.517
17.665.875.530

385.638.400

17.222.936.673

9.405.743.482
479.922.336

385.638 400

9.500.027.418

7.521.650.634
7.722.909.255

808.018.181

788.445.758
15.380.880

ỉ.248.433.500

12.404.655.250

803.826.638

19.572.423
4.191.543

4.353.580.437
426.659.298

426.679.104

4.353.560.631

9 299.508 313
8.051.094.619

505.400.000

4.126.614.756

304.832.252.119

172.404.205.826
4.579.198.054

2.995.751.317

173.987.652.563

135.368.080.092
130.844.599.556

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

Thuyết minh Báo cáo tài chính
cho năm tài chính 2017

9. Tăng, giám tài sàn cố định vô hình

Khoản mục Quyền sử dụng đất Phần mềm máy tính Bản quyền, bằng 
sáng chế

Tài sản cố định vô 
hình khác Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ vô hình
Sô dư đâu năm 16.283.520.000 1.849.908.290 2.014.386.600 20.147.814.890
- M ua trong năm
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp _
- Tăng do hợp nhât kinh doanh _
- Tăng khác _

- Thanh lý, nhượng bán „

- Giảm khác _
Số dư cuối kỳ 16.283.520.000 1.849.908.290 2.014.386.600 20.147.814.890
Giá trị hao mòn luỹ kế
Sổ dư đầu năm 4.681.512.000 1.674.908.290 - 906.473.970 7.262.894.260
- Khâu hao trong năm 203.544.000 12.500.000 50.359.665 266.403.665
- Tăng khác .

- Thanh lý, nhượng bán _

- Giảm khác _
Sô dư cuôi năm 4.885.056.000 1.687.408.290 - 956.833.635 7.529.297.925
Giá tr ị  còn lại của TSCĐ vô hình

- Tại ngày đâu năm 11.602.008.000 175.000.000 - 1.107.912.630 12.884.920.630
- Tại ngày cuôi năm 11.398.464.000 162.500.000 - 1.057.552.965 12.618.516.965

( 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 Thuyết minh Báo cáo tài chính

Quỷ 1/2018

10. Tài sản dử dang dài hạn

Nhà máy sản xuất phân vi sinh 
D ự án Hươu 
D ự án rau cù quả 
D ự án bò thịt chất lượng cao

Số cuối năm Số đầu năm

1.140.202.363

300.000.000

1.140.202.363

îeeÆüe.flôo

167.067.293.942

13.636.364

248.603.273

J68.769.735.942

T / . . '  í  . r i '  Tr  ' 1l  inen c  am Xanh 
D ự án nhà thu nhập thấp 
Cải tạo nhà VP 
Nhà máy x ỉ tìtan 
Trạm biến áp Thạch văn 
Chi p h í thiết kế trạm Kỳ Trinh 
Nhà máy Hươu 
Nhà mảy chế biến hạt giống

c 0°g

167.067.293.942
223.363.636

248.603.273

168.979.463.214

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

Quý 1/2018

Số đầu năm
. ------------ Sô lương Giá tri 

■ ___t Sôlưong Giá tria. Đâu tư vào công ty con (chi tiết cho cổ phiếu 
của từng công ty con)

1 Công ty CP May Hà Tình 229.500

375.134.488.600

2.295.000.000 229.500

— t

374.466.425.566

2.295.000.000

2 Công ty CP Thiên ỷ 600.000 6.225.982.875 600.000 6.225.982.875

3 Công ty CP Thương Mại Mitraco 584.000 5.840.000.000 584.000 5.840.000.000

4 Công ty Khoáng sản Mangan 1.610.000 4.991.000.000 1.610.000 4.991.000.000

5 Công ty CP Vận tải & Xây dụng 110.500 1.146.213.314 110.500 1.146.213.314

6 Công ty TNHH M TV Việt Lào
70.083. J36.270 70.083.136.270

7 Công ty CP Vật liệu & Xây dựng Hà Tình 720.000 8.214.281.603 720.000 8.214.281.603
ị ị  Công ty CP Gạch ngói & VLXD Đồng Nai

Hà Tĩnh 1.200.000 12.000.000.000 1.200.000 12.000.000.000

9 Công ty CP Chăn nuôi Mitraco 2.051.000 24.443.065.844 2.051.000 24.443.065.844

10 Công ty CP Chế biến TAGS Thiên Lộc 1.819.100 18.191.000.000 1.819.100 18.191.000.000

11 Công ty CP Phát triển Nông Lâm Hà Tình 2.054.500 21.798.596.050 2.054.500 21.798.596.050

12 Công ty Cơ khí & Xây lắp Mitraco 287.250 2.872.500.000 287.250 2.872.500.000

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

13 Công ty CP Cảng Vũng Ảng Việt - Lào

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

15 Công ty TNHH Hạ tầng MITRA c o

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quỷ 1/2018

12.455.000

1.190.947

131.290.571.456

12.400.468.767

14.729.230.065

12.455.000

1.190.947

131.290.571.456

12.400.468.767

14. 729, 230.005

16 ^ ()n£  ty TNHH Giống và VT Nông nghiệp 
Mitraco

18 Công ty Chế biến thực phẩm Mitraco

8.613.442.356

30.000.000.000

7.945.379.322

30.000.000.000

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

+ v ề  số lượng (đối với cổ phiếu)
+ về giá trị

(*) Giá trị các khoản đâu tư vào Công ty con tăng là do khi xác định lại vốn nhà nước các khoản đầu tư  đó được đánh giá lại 

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

- Công ty CP Dioxit Titan Việt Nam

- Công ty CP Thủy điện Hương Sơn

- Công ty CP Sắt Thạch Khê
- Công ty CP KS Hòa Phát

Dự phòng giảm giá đẩu tư CK dài hạn

Cộng____________

5.640.000

108.000

237.139.088.500

56.400.000.000

179.659.088.500
1.080.000.000

(100.848.293.379)
511.425.283.721

5.640.000

108.000

237.139.088.500

56.400.000.000

179.659.088.500
1.080.000.000

(100.848.293.379)
510.757.220.687

( Các thuyêt minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TONG CONG TY KHOANG SAN VA THƯƠNG MẠI HA TĨNH -CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Quỷ  Ị /2018

12. Chi phí trả trước dài hạn:
Chi phí thăm dò mỏ Phổ Thịnh, Cương Gián
Chi phí thâm dò mỏ Đồng Kèm - Man gan
Dự án xỉ Titan
Phân vi sinh hữu cơ
Nhà máy gỗ viên
Ban dự án bò thịt CLC
Dự án nhà Công nhếin
Dự án Hươu
Nhà máy chế biến Nhung Hươu 
Dự án rau củ quả

Cộng

13. Tài sản dài hạn khác

Đầu tư khác
- Công ty CP Vận tải & Xây dựng
- Công ty CP Thiên ỷ
- Công ty CP Thương Mại Mitraco
- Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng
- Công ty Cơ khí & Xây lắp Mitraco
- Công ty CP CNTT Lam Hồng
- Công ty CP Cảng Hà Tĩnh
- Công ty Vinatex Hồng Lĩnh
- Công ty CP May Hà Tĩnh
- Công ty CP phát triển Nông Lâm Hà Tình
- Công ty CP Khoáng sản Mangan
- Công ty CP gạch ngói & VLXD Đồng Nai - H T
- Công ty TNHH thực phẩm và chế biến Mitraco

c ộ»g _________

Sô cuỏi năm số đầu năm

105.000.001 131.250.001
216.440.396 238.084.436

23.877.071 45.498.384
486.412.721 583.695.266

74.549.148 74.549.148
84.522.945 105.653.681

23.981.267

990.802.282 1.202.712.183

Số cuối năm Số đầu năm

428.156.441.907 428.156.441.907
3.694.696.811 3.694.696.811
3.311.749.298 3.311.749.298
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
303.192.116.985 303.192.116.985

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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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 1/2018

14. P h ả i trả  ngưòi bán Số cuối năm

:.í CẤ „A V1 iii 11 ì ‘ lii co lrliỏ nốnnr fKO nA' tvỉia iĩaiĩg ii u i*Y

P h ả i trả  khách hàng ngắn hạn 8.335.136.299 8.335.136.299

Bưu điện TP Hà tĩnh 16.506.628 16.506.628

Báo bảo vệ pháp luật 8.000.000 8.000.000

Báo khuyến học và dân trí -

Bệnh viện đa khoa TP Hà Tĩnh -

Chi nhánh điện cẩm  Xuyên 18.286.364 18.286.364

CTCP xây dựng Nhật Quang 11.272.000 11.272.000

Công ty CP xây dựng và TM Đại Phát HT -

Công ty CP CNTT Lam hồng 105.695.370 105.695.370

Công ty CP cơ khí và thương mại Đức Nhật 22.536.260 22.536.260

Công ty CP giám định ASIA control Hà tĩnh 124.314.401 124.314.401

Công ty CP Greeníarm 14.708.000 14.708.000

Công ty CP nông sản thực phẩm Hải Dương Xanh 85.000.000 85.000.000

Công ty CP Texxo Tư vấn và Đầu tư 555.940.000 555.940.000

Công ty CP thiết kế chế bản điện tử và in công nghệ cao 98.939.700 98.939.700

Công ty CP thiết kế và Tư vấn xây dựng Hà Nội 183.110.433 183.110.433

Công ty CP TV Đầu tư Quy hoạch Thiết kế XD TH 8.250.000 8.250.000

Công ty CP tư vấn và xây dựng Xuyên Việt 10.000.239 10.000.239

Công ty Cp tư vấn xây dựng công trình vlxd 34 000.000 34.000.000

Công ty CP tư vấn và XD tổng hợp Tân Hưng Long 91 222.000 91.222.000

Công ty CP tư vấn và XD Đại Việt 195.803.000 195.803.000

Công ty CP Điện Lực Nam Hà 9.000.000 9.000.000

Công ty CP Đầu tư -TM-DV-Kết Phát Thịnh 2.155.910.000 2.155.910.000

Công ty CPTM và công nghiệp Thành Đạt 64.673.000 64.673.000

Công ty CP Tổng công ty Miền Trung 51.800.000 51.800.000

Công ty CP Hải Linh -

Công ty CP Trung Kiên 209.366.400 209.366.400

Công ty cổ phần tự Thành 8.245.000 8.245.000

Số đàu  năm

CZìá trị Số có khả năng trả  nợ

9.278.527.425 9.278.527.425

14.235.955
o AAA AAA

14.235.955 
8 nno 000ồ.OOu.uUU O . v U v . v u v

15.000.000 15.000.000

68.608.000 68.608.000

18.286.364 18.286.364

11.272.000 11.272.000

23.960.000 23.960.000

93.291.370 93 291.370

22.536.260 22.536.260

111.929.401 111.929.401

14.708.000 14.708.000

115.700.000 115.700.000

148.939.700 148.939.700

183.110.433 183.110.433

8.250.000 8.250.000

10.000.239 10.000.239

34.000.000 34.000.000

91.222.000 91.222.000

195.803.000 195.803.000

9.000.000 9.000.000

2.155.910.000 2.155.910.000

64.673.000 64.673.000

51.800.000 51.800.000

12.423.000 12 423.000

359.366.400 359.366.400

8.245.000 8 245.000

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỎNG 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 1/2018

14. Phải trả người bán

Công ty cổ phần ĐTXD Liên Minh 
Công ty TNHH bureau veritas

Số cuối năm Số đầu năm

iả tri CA «Ả 1 /liỏ  n õ n «  t r ỏ  t i n ’ o U  v u  iv i i* *  i Ĩ M Ì i g  i i  *» ■*Y Giá trị Số có khả năng trả nợ

i 0.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
_ 53.550.000 53.550.000

o c\í\í\ AHA 000 0002.U00.U00 2.000.000 2.UUU.UUU L.Uvv.vVv

22.000.000 22.000.000 90.750.000 90.750.000

10.736.000 10.736.000 10.736.000 10.736.000

41.159.800 41.159.800 41.159.800 41 159.800

449.688.340 449.688.340 465.732.340 465.732.340
_ 169.460.000 169.460.000

6 . 2 0 0 . 0 0 0 6 . 2 0 0 . 0 0 0 6200.000 6 . 2 0 0 . 0 0 0

46.970.240 46.970.240
_ 28.900.000 28.900.000

10.301.000 10.301.000 10.301.000 10.301.000

109.200.000 109.200.000
_ 15.972.000 15.972.000
_ 197.428.000 197.428.000

157.100.000 157.100.000 157.100.000 157.100.000

508.920.230 508.920.230 152.721.978 152.721.978
_ 258.027.000 258 027.000

29.242.800 29.242.800 29.242.800 29.242.800

60.000.000 60.000.000 60.000.000 60 000.000

650 650
42 42 19.196.682 19.196.682

3.359.616 3.359.616 4.104.297 4.104.297

4.998.000 4.998.000 4.998.000 4.998.000

_ - 55.198.000 55.198.000

137.682.000 137.682.000

Công ty TNHH giải pháp và CN truyên thông
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ƯHY
Công ty TNHH Máy móc thiết Bị Tân Sao Bắc á
Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Nguồn Việt
Công ty TNHH Thanh niên Việt
Công ty TNHH TM Tổng Họp Hải Linh
Công ty TNHH TMDV Hải Đào
Công ty TNHH TM và s x  Phúc Nguyên
Công ty TNHH TM Bình kính
Công ty TNHH Tư vấn Aliat legal
Công ty TNHH Tư vấn đại học xây dựng
Công ty TNHH Viettel - CHT
Công ty TNHH Vận tải Thương mại Chí Bảo
Công ty TNHH Xây dựng và công nghệ MT SAGI
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại TH Nhật Thái
Công ty TNHH xây lắp và thương mại Quang Phát
công ty TNHH Đầu tư Thương mại và PTNN
Công ty tư vấn thiết kế xây dựng
Công ty Tư vấn xây dựng Hà Tĩnh
Công ty XNK Tuấn Phát
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh
Công ty Điện báo - Điện thoại
Cơ sở nghiên cứu , ứng dụng máy NN Hồng chương
DNTN DV Và XD Minh Chiến
DNTN TM Tú Trọng

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TÓNG 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
Quỷ 1/2018

14. Phải trả ngưòi bán Sô cuôi năm __________________ So đau nam

G iá trị Oí? .  ' 1-1-Z _ X__+—Z n :ó  trì VJ ỉa ii i Sn CÓ khả nănp trả  nợ

Doanh nehiệp Tư nhân Trường Vinh 
Fangcheng Port Yihua Trading Co;LTD 148.599.951 148.599.951

178.211.400
148.599.951

178.211.400
148.599.951

1 1 oo c\rn //A
Jiangsu Zhengchang Cereal Oil And Feed Machinery 1.183.967.660 1.183.967.660 1.183.967.660 1.183.967.660

Khách sạn bình minh Hà Tĩnh 97.366.272 97.366.272 197.366.272 197.366.272

KS Ngân hà 15.450.000 15.450.000 15.450.000 15.450.000

Nguyễn Thế Giáp 100.643.400 100.643.400 234.889.500 234.889.500

Nguyễn Văn Sơn ( Tam) 24.625.000 24.625.000 24.625.000 24.625.000

Nguyễn Đình Hy 21.176.401 21.176.401 21.176.401 21.176.401

Nhà hàng Bà Đào 28.920.000 28.920.000 28.920.000 28.920.000

Nhà hàng Thủy Đơ - - 165.783.000 165.783.000

Phạm Văn Thống - - 370.450.000 370.450.000

Thiều Thị Hoà 7.024.000 7.024.000 7.024.000 7.024.000

Trung tâm kiểm định chất lượng CTXD HT 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

Trung tâm Quan trắc và KT môi trường HT 150.462.200 150.462.200 82.050.200 82.050.200

Trung tâm nghiên cứu VL POLYME 238.699.900 238.699.900 238.699.900 238.699.900

Trung tâm tư vấn & kỹ thuật môi trường 78.573.000 78.573.000 78.573.000 78.573.000

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN 30.000.000 30.000.000 28.571.400 28.571.400

Trần Huy Mạnh - - 63.630.720 63.630.720

Trần Hồng Quân 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 22.706.000 22.706.000 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

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

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỎNG 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
Quỷ 1/2018

14. Phải trả người bán

b Phải trả ngưòi bán là các bên liên quan
Công ty CP cảng Vũng áng - Việt Lào

Số cuối năm Số đầu năm

u i a  I I 1 r»/V Giá trị Số có khả năng trả nợ

48.539.358.325
8.242.198.503

48.539.358.325
8.242.198.503

57.664.807.127
7.841.083.239

57.664.807.127
7.841.083.239

4.051.647.918

45.242.505.265

480.459.000

49.111.705

66.943.334.552

Công ty TNHH đầu tư XD và PT hạ tầng Mitraco 

C ôngtyT N H H  Việt lào 

Công ty CP chăn nuôi Mitraco 

Công ty cổ phần thương mại Mitraco

Cộng

1.131.647.918

38.502.756.682

524.987.000

137.768.222

1.131.647.918

38.502.756.682

524.987.000

137.768.222

4.051.647.918

45.242.505.265

480.459.000

49.111.705

56.874.494.624 56.874.494.624 66.943.334.552

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KHOÁ
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang TP

NG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quỷ 1/2018

15. Người mua trả tiền I rước

a Người mua tirả tiền trước
CN CTCP Đại lý Hàng Hải VN- ĐL HH Bến Thuỷ
CN Tổng công ty điện lực dầu khí VN
Công ty gạch men Ccsevco Đà Nang
Công ty CP Vinatex nồng Lĩnh
Công ty TNHH một thành viên GPM Bình Thuận
Liên minh HTX Việt nam
Công ty Cổ phần Điện Hương Sơn
Công ty CP sứ sạch Thiên An
Công ty TNHH XD và TM Việt Lào
Công ty TNHH s x  Si TM Minh Thịnh
Công ty TNHH TM vận tải Bình Nguyên
Nguyễn Trọng Hải
Công ty TNHH vận hành kinh doanh MCC Việt nam 
Của hàng An Ngà (Lê Thị Ngà)
Fineton Industrial 
DENGSHIKANG 
Doanh nghiệp tư nhân Bình An 
Hunan Mimetals
QINZHOU QINNAN CHUANGDA TRADE 
Solid Titanium Trad ing Limited 
Công ty CP TMDV Nam Hà Tĩnh 

b Người mua trả tiền trước là các bên liên quan

Số cuối năm

1.973.256.467

8 .000.000

30,000.000 
39 263.636 

763.800.000

4.200.100
60.000.000
30.192.450
76.000.000

232.224.000

199.156.060
4.988.400

368.449.541
126.982.280
30.000.000

Số đầu năm

1.768.758.831

8 .000.000

30.000.000

763.800.000

22.990.000
4.200.100

60.000.000 
30.192.450

120.000.000

Cộng 1.973.256.467

199.156.060
4.988.400

368.449.541
126.982.280
30.000.000

1.768.758.831

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

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quỷ 1/2018

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 

Phải nộp
Thuế đầu va nhảị nộr>
Thuế GTGT hàng nhập khấu phải nộp

Số đầu năm
Số phải nộp trong

auv l/18__________________ẵ ai------I---------------------------------

286.159.153
1.224.138.500

Số đã thực nộp trong 
quý 1/2018_____

Số cuối quý 1/2018

4.739.000 
883 901.400 

38.902.174 
600.256.440

12.000.000

1.224.138.500
94.041.050

1.859.619.799
245.593.883
874.732.530

12.000.000

286.159.153

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

Cộng

89.302.050
1.085.922.499

225.307.868
341.001.600

1.741.534.017 3.050.096.667 4.310.125.762

110.204.100
18.616.159
66.525.510

481.504.922

Phải thu
Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp 
Thuế xuất nhập khẩu 
Thuế tiêu thụ đặc biệt 
Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Cộng

740.043.975

740.043.975

740.043.975

740.043.975

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KHOÁ
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - T

VG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
'b Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quỷ 1/2018

17. Phải trả ngắn hạn khác 
- Kinh phí công đoàn 

Bảo hiểm xã hội, BH 
Các khoản phải trả,
Chi phí đóng cửa mỏ 
Công ty CP công nghi 
Công ty CP lữ hành : 
Công ty cổ phần gan 
Công ty CP May hà 
Công ty cồ phần Thiê, 
Công ty cố phần Tư 
Công ty TNHH Vạn 
Lệ phí bảo lãnh dự 
Cán bộ CNV TCT 
Lệ phí đấu thầu xây 
Phụ cấp HĐQT + B 
Quỹ công đoàn 
Quỹ mái ấm công đo 
Quỹ phòng chổng bé’i 
Quỹ đền ơn đáp ngh 
Qũy vì người nghèo 
Đoàn phí đoàn thanh 
Qũy ủng hộ Trường 
Đảng phí

Số cuối năm Số đầu năm

YT
phải nộp khác

ệp hoá cốc Hà tĩnh 
''hành sen 
J thép Hà tĩnh 
ình 
n Ỷ 2

’Van Tin học và Viễn thông 
ợi 
ầu

93.372.616
613.825.577

19.500.863.392
373.835.000

6.800.000.000
1.200 .000.000
3 . 000.000.000
1.000.000.000

m

dựng
'KS

àn 
0 lụt
'a

niên
Sa

Dư CÓTK 138 
Dư có TK 141 
Tạm ứng lương và F 
Tạm úng chi phí sàn 
Tạm ứng khác

c  theo lương 
xuất

4 . 000.000

6. 000.000.000
25.000.000

107.205.250
52.900.000 

616.841.142
9.475.000
7.600.000

84.550.000
115.665.000
92.529.000 

840.000
1.800.000
8.623.000

407.300.000 
551.688.235

7.589.000 
103.509.490 
440.589.745

Cộng 21.167.049.820

102,329.616
633.450.577

19.542.852.650
373.835.000 

6.800.000.000 
1. 200 . 000.000 
3 . 000. 000.000 
1. 000 000.000

459.899.000 
4 . 000.000

6 . 000 . 000.000
25.000.000

107.205.250
52.900.000 

192.040.400
11.181.000

7.600.000
84.550.000

115.665.000
92.529.000 

840.000
1.800.000

13.808.000
407.300.000 

2.604.501.467
7.589.000

2.011.935.929
584.976.538

23.290.434.310

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỎNG 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
Quỷ 1/2018

18.
Vay và nợ thuê tài chính ngắn s * cux. năm Trong năm số  đầu năm
hạn

Số có khả năng trả r iảm  Ciá triGiá trị Tăng ^iam  Uiã tri
* nợ "

Vay ngấn tam 98.143.548.232 98.143.548.232 34.009.699.479 45.738.351.375 109.872.200.128 109.872.200.128

Vietcombank - CN Hà Tĩnh 67 665 144 715 67 665 144 715 34.009.699.479 43.116.754.892 76.772.200.128 76.772.200.128
(VND)
Vay đôi tưạng khác 30.478.403.517 30.478.403.517 2.621.596.483 33.100.000.000 33.100.000.000

b. Nợ dài hạn đến hạn trả

19.

Công 98.143.548.232 98.143.548.232 34.009.699.479 45.738.351.375 109.872.200.128 109.872.200.128

Khoản vay của ngân hàng Vietcombank theo hơp đồng tín dụng ngày HĐ14/2699 ngày 05/12/2015. Hạn mức tín dụng là 120.000.000.000 đồng. Thời hạn hiệu lực của 
hạn mức là 6 tháng kể từ ngày rút vốn đến ngày bên vay trả xong nạ tính cho từng lần rút vốn ( theo giấy nhận nạ). Mục đích sử dụng vốn vay là: Vay vôn lưu động

phục vụ sản xuất kinh doanh

Vay và nợ thuê tài chính dài 
hạn

Số cuối năm Trong năm Số đầu năm

Giá trị
SỐ có khả năng trả Giảm 

nơ
Giá trị

Số có khả năng trả 
nợ

Vay dài hạn 89.633.804.241 89.633.804.241 - 980.000.000 90.613.804.241 90.613.804.241

Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000
(STC)
Quỹ ĐT phát triển 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)

22.433.804.241 22.433.804.241 980.000.000 23.413.804.241 23.413.804.241

Ngân hàng phát triển Việt Nam - 
CN NHPT Hà Tĩnh

41.600.000.000 41.600.000.000 41.600.000.000 41.600.000.000

Cộng 89.633.804.241 89.633.804.241 - 980.000.000 90.613.804.241 90.613.804.241
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TÒNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chi: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quỷ 1/2018

- Hợp đồng tín dụng vay vốn 01/2011/HĐTD-ĐP ngày 13/09/2011 số tiền 25.000.000.000 đồng. Lãi suất năm đầu là 0%, từ năm thứ 2 trở đi lãi vay cụ thể do Hội đồng 
quản lý quỹ hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh quy định. Thời hạn vay là 36 tháng .Mục đích khoản vay là góp vốn điều lệ vào Công ty CP sắ t Thạch Khê theo công văn sô 
2874/QĐ-UBND Tỉnh ngày 31/08/20 ỉ 1 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hợp đồng tín dụng số 14/2650/VCBHTi ngày 11/12/2014. Hạn mức tín dụng 48.840.000.000 đồng. Thời hạn vay 120 tháng. Lãi suất theo lãi suất huy động tiết kiệm
. -»/•>, 1  r I A / w T 'S' • _ * .  1 i » ’ t ì  A O /  / „  X - _ - \  _L 4-L - — ~ ụ  Ị Ay. /4<» Ấ n U Ạ  rvi Á \ r  K i ô n  c / l P  c ỏ n  A A ì t r o  r*Akỳ hạn 12 tháng+ 3% năm.Lãi suat niên tại ỉa yỳo/nãm. Mục aicn vay: tnực mẹn ơự an nna may cne Dien suc san iviuracu.

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 tối đa 12 năm kê
từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, nhưng không vượt quá thời điểm trả nợ gốc cuối cùng của dự án. Mục đích sử dụng vôn vay: Thực hiện dự án khu nhà ở thí
điểm cho công nhân và người lao động thuê tại Khu kinh tê Vũng Ang.

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

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Quý 1/2018

20. Tăng, giảuĩ vôu chỏ Su hữu
A- BẢNG ĐỐI CHIỂU BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quỹ đâu tư phát Quỹ dự phòng tài LN sau thuê chưa
Nội dung Von đau tư chu SƯ hưu triển chính phân phôi

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 vốn trong năm trước -

- Chia cổ tức -

- Giảm khác _ _ . ...___ _— __________________ ___ "

2. Số dư cuối năm trước 1.101.135.914.618 - - 23.493.153.684 1.124.629.068.302

3. Số d ư  đầu năm nay 1.101.135.914.618 - - 23.493.153.684 1.124.629.068.302

- Tăng vốn trong kỳ này -

- Lãi trong kỳ 725.568.192 725.568.192

- Tăng khác (*) -

- Giảm vốn trong kỳ này “

- Lỗ trong kỳ -

- Giam khác (*)
-
-

4. Số d ư  cuối năm nay 1.101.135.914.618 - - 24.218.721.876 1.125.354.636.494

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tổng Công ty K hoáng sản
Địa chỉ: s ố  2 Vũ Q uang - T

và T hương m ại H à T ĩnh - CTCP T huyết m inh Báo cáo tài chính

p H à T ĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 0

R Chi tiết vốn đầu tư của chủ sử hữu 31/03/2018 01/01/2018

Vốn góp của nhà nư 

Vốn góp của. các cô

ớc 1.072.153.914,618 1.072.153,914.618 

đông khác 28.982.000.000 28.982.000.000

Cộng 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

c .  Các giao dịch về v< 

Vốn đầu tư của ch

11 vói các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lọi nhuận được chia: 

ỉ  sỏ. hữu 31/03/2018 01/01/2018

Vốn góp đầu năm 
Vốn góp tăng trong 

Vốn góp giảm tronị 
Vốn góp cuối năm 
Lọi nhuận đã phái

VI. Thông tin bổ SUI 

1. Tổng Doan

+ Doanh thu bán hỉ

1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

năm (*) 
năm

1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

1 phối

Lg cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh (ĐVT: đồng) 

1 thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý 1.2018 Quý 1.2017

rig hóa, thành phẩm 40.164.965.892 37.079.974.281

Công 40.164.965.892 37.079.974.281

2. Các khoản giảm t
+ Chiết khấu thươr

rừ doanh thu Quý 1.2018 Quý 1.2017 

2 mai --------------- L_------------------------ — ------
Công

3. Doanh thu thuần

4. Giá vốm hàng bán

Giá vốn hàng hóa [

yề bán hàng và cung cấp dịch vụ 40.164.965.892 37.079.974.281

Quý 1.2018 Quý 1.2017

>án, thành phẩm 38.881.086.687 40.786.789.164

Cộng 38.881.086.687 40.786.789.164

5. Doanh thu hoạt đ

Lãi tiền gửi ngân h 

Cổ tức lợi nhuận đ

ông tài chính Q uý 1-2018 Quý 1.2017

àng, cho vay 3.133.565.859 3.136.796.108 

ươc chia 6.227.500.000

Công 9.361.065.859 3.136.796.108

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tổng Công ty K hoáng sản và  T hương m ại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: số  2 Vũ Q uang - TP H à Tĩnh - T ỉnh H à Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
0

6. Chi phí hoạt động Itài chính

7.

a

Chi phí lãi vay 
Dự phòng giảm giá 
Chênh lệch do đánh 
Hoàn nhập dự phòng

Cộng

Chi phí bám hàng 

Chi phí bán hàng

Quý 1.2018 Quý 1.2017

íầu tư dài hạn 
giá lại
đầu tư TC dài hạn

2.360.847.738

2.040.750

2.362.888.488

2.466.370.300

(4.431.000.000)
(1.964.629.700)

chi phí quản iý doanh nghiệp

Quý 1.2018 Quý 1.2017

bao
Chi phí nhân viên 
Chi phí vật liệu, 
Chi phí dụng cụ đồ 
Chi phí khấu hao T 
Chi phí dịch vụ mu 
Chi phí bằng tiền k

Chi phí quản lý (loanh nghiệp

Chi phí nhân viên quản lý 
Chi phí đồ dùng văn phòng 
Chi phí khấu hao TSCĐ 
Thuế, phí và lệ phí 
Chi phí dịch vụ mi a ngoài 
Chi phí bằng tiền khác

bì
dùng 
SCĐ 
a ngoài 
lác

3.458.644.117 2.878.552.969

416.298.500 457.929.500

35.957.435 43.911.122

229.493.199 406.472.291
890.122.761 597.214.290

1.260.333.260 445.810.370

626.438.962 927.215.396

Quý 1.2018 Quý 1.2017

3.329.803.292 4.895.089.911 -

1.612.692.000 1.990.476.000 Ị'

107.445.425 69.549.848 J

582.223.256 547.743.828 ặ
4.000.000 58.697.557

87.516.611 174.907.459

935.926.000 2.053.715.219

Cộng 6.788.447.409 7.773.642.880

8.

VII.

1

»N

Chi phí thuế thu

Chi phí thuế TND 

Tổng chi phí thuế 
Những thông tin 

Những sự kiện p

Kể từ ngày kết thú 
kỳ một sự kiện nào 
hường tới hoạt độn

Quý 1.2018 Quý 1.2017nhập DN hiện hành

tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 

:hu nhập doanh nghiêp hiện hành 
thác

hát sinh sau ngày khoá sổ
c kỳ hoạt động đến ngày lập Báo cáo tài chính, chúng tôi khẳng định rằng không phát sinh bât 
. co the ảnh hưởng đáng kể đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính và ảnh 
[g của Tổng Công ty cho năm tài chính tiếp theo.

Người lập biểu Ke toán trưởng

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 4 năm 2018 

Tổng giám đốc

/ r ễ § ề S § > K

Võ Thị Hoa Bùi Văn Minh

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