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TỎNG CộiN G TÀI SẢN

Mã số TM

270

Đon vị tính: đồng

Số cuối năm Số đầu nám

■-Ị?
100 258.623.786.702 313.245.711.l& Ị '
110 V.01 4.492.929.546 224.585. ú x \
111 4.492.929.546 224.585.132 .
112 - -
120 V.02 100.000.000 100.000.000
121 100.000.000 100.000.000 ỷ
130 124.682.142.012
131 V.03 108.811.802.555 142.612.839.51#?/
132 V.04 11.111.703.846 32.833.405.388^
136 V05 12.011.549.101 14.780.785.41 Ỉ S  

(6.787.334.721)137 (7.252.913.490)
140 114.306.398.692 119.551.067.585
141 V.06 114.306.398.692 119.551.067.585
149 - -
150 V.07 15.042.316.452 9.930.362.824
151 14.345.217.306 6.856.986.338
152 697.099.146 1.791.315.162
153 - 1.282.061.324
200 1.258.139.111.441 1.234.668.652.313
210 1.000.000.000 1.000.000.000
216 1.000.000.000 1.000.000.000
220 148.253.000.722 79.592.587.204
221 V.08 135.368.080.092 65.589.551.914
222 307.772.285.918 239.322.806.239
223 (172.404.205.826) (173.733.254.325)
227 V.09 12.884.920.630 14.003.035.290
228 20.147.814.890 20.147.814.890
229 (7.262.894.260) (6.144.779.600)
240 168.769.735.942 202.187.101.576
242 V.10 168.769.735.942 202.187.101.576
250 v . l l 510.757.220.687 519.795.915.550
251
252

374.466.425.566 353.460.201.931

253 237.139.088.500 237.814.088.500
254 (100.848.293.379) (71.478.374.881)

260 429.359.154.090 432.093.047.983
261 V.12 1.202.712.183 3.191.321.038
268 V.13 428.156.441.907 428.901.726.945

1.516.762.898.143 1.547.914.363.448

( Các thuyết m irh từ trang 11 đến trang 53 là bộ phận hợp 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 chi: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Báo cáo tài chính
Cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2017 

Kết thúc ngày 31/12/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

(Tiếp theo)
____________________________________Đơn vị tính: đồng

NGUÒIV VÓN Mã số TM Số cuối năm Số đầu năm

1 2 3 4 5
A. NỢ PHẢI TRẢ 300 309.794.266.937 322.686.670.938
I. Nợ ngắn hạn 310 219.180.462.696 240.460.445.644
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.14 66.943.334.552 65.690.327.668
2. Người mua trả tiền trưóx ngắn hạn 312 V.15 1.768.758.831 5.412.455.907
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 313 V.16 1.741.534.017 1.540.277.719
4. Phải trả người lao động 314 4.823.613.295 8.032.405.865
5. Chi phí phải trả ngắn hạ n 315 102.004.079 222.790.797
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316
7. Phải trả theo tiến độ kế íìoạch hợp đồng XD 317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 638.820.000
6. Phải trả ngắn hạn khác 319 V.17 23.290.434.310 27.686.348.163
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V 18 109.872.200.128 120.101.806.041
8. Dự phòng phải trả ngắn lạn 321 -

9. Quỹ khen thường phúc 1?i 322 10.638.583.484 11.135.213.484
II. Nợ dài hạn 330 90.613.804.241 82.226.225.294
1 ..Vay và nợ thuê tài chínl 1 dài hạn 338 V.19 90.613.804.241 82.226.225.294
B. VON CHỦ SỞ HỮU 400 1.206.968.631.206 1.225.227.692.510
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.20 1.124.629.068.302 1.118.949.867.110
1. Vốn góp chủ sở hữu 411 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411A 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618
- Cổ phiếu ưu đãi 411B
2. Lọi nhuận chưa phân ph 421 23.493.153.684 17.813.952.492
- LNST chưa phân phối lũ> kế đến cuối kỳ trước 421A 14.813.952.492 10.662.333.723
- LNST chưa phân phối kỳ này 421B 8.679.201.192 7.151.618.769
3. Nguồn vốn đầu tư XDC1 ỉ 422 - -

II. Nguồn kinh phí và qu5 khác 430 82.339.562.904 106.277.825.400
1. Nguồn kinh phí 431 82.339.562.904 106.277.825.400
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - -

TỎNG CỘNG NGUÒN VỎN____________440______________ 1.516.762.898.143 1.547.914.363.448
V :: .. Ị:

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 2 năm 2018

Võ Thị Hoa Bùi Văn Minh Nguyễn Huy Hùng

( Các thuyết minậ từ trang 11 đến trang 53 là bộ phận họp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)
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T ổ n g  Công ty Khoáng sản và Thưoìig mại H à Tĩnh - CTCP
Đ ịa chỉ: số  2 Vũ Q uang - TP Hà Tĩnh - T ỉnh H à Tĩnh

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho giai đoạn hoạt động từ  01/10/2017 đến 31/12/2017

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU Mã số TM Quý 4 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5 4 5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 VI. 1 46.455.279.482 80.265.714.180 184.058.652.804 207.156.377.296

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

46.455.279.482 80.265.714.180 184.058.652.804 207.156.377.296

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.4 45.838.853.942 83.522.041.662 185.621.571.095 229.985.123.425

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 20 616.425.540 (3.256.327.482) (1.562.918.291) (22.828.746.129)

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.5 4.960.989.719 35.222.708.603 31.950.638.154 60.293.629.689

7. Chi plií tài chính 22 V I.6 35.741.621.515 14.387.523.659 41.269.666.536 35.489.917.860

- Trong đó: Chi ph í lãi vay 23 1.940.703.017 3.401.020.315 11.339.810.481 10.889.751.207

8. Chi phí bán hàng 25 VI.7 4.106.103.825 7.330.343.311 16.577.515.326 21.674.720.614

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.7 5.786.503.946 7.466.688.951 21.584.863.047 32.732.581.509

( Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 49 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)
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CHỈ TIÊU Mã số TM Quý 4 Lũy kế từ  đầu năm đến cuối quý này

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trưóc
1 2 3 4 5 4 5

10. Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (40.056.814.027) 2.781.825.200 (49.044.325.046) (52.432.336.423)

11. Thu nhập khác 31 45.828.061.760 30.304.027.033 64.113.098.039 65.297.376.632

12. Chi phí khác 32 2.807.585.527 4.840.443.393 6.389.571.801 5.713.421.440

13. Lợi nhuận khác 40 43.020.476.233 25.463.583.640 57.723.526.238 59.583.955.192

14. Tổng lợi nhuận kể toán trước thuế 50 2.963.662.206 28.245.408.840 8.679.201.192 7.151.618.769

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.8 - -

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52
- -

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 2.963.662.206 28.245.408.840 8.679.201.192 7.151.618.769

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70

Hà Tĩnh, ngày 21 thảng 2 năm 2018

( Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 49 là bộ phận hợp 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 Rà Tĩnh - Tỉnh Hà TĩnhTP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Báo cáo tài chính
Cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2017 

_____________ Kết thúc ngày 30/06/2016

BÁO CÁO LƯU CHUYÈN TIÊN TỆ
(Theo phưong pháp trực tiếp)

Cho giai đoạn hoạt động từ 01/10/2017 đến 31/12/2017

Chỉ tiêu

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
2. Tiền chi trả cho người <pung cấp hàng hóa, dịch vụ
3. Tiền chi trả cho người lao động
4. Tiền lãi vay đã trả
5. Thuế thu nhập doanh nịghiệp đã nộp
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu cliuyển tiền thuần tự hoạt động kinh doanh

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bạn lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốm vào đon vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư gób vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành c|ổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của 

doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền thu từ đi vay
4. Tiền trả nợ gốc vay
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trà cho chủ sở hữu 
Luu chuvển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 
Tiền và tương đưong tiềb đầu kỳ
Ảnh hường cùa thay đổi ty giá quy đổi ngoại tệ 
Tiền và tương đưong tiền cuối kỳ

Ngưòi lập biếu

Võ Thị Hoa

Ke toán trưỏng

/ Ọ * v ú

Bùi Văn Minh

Đơn vị tính: đồng
Mã
số

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

Năm nay Năm truóc
2 3 4

1 39.737.750.470 45.377.835.221
2 (3.668.563.960) (5.596.865.580)
3 (6.941.488.862) (12.292.972.391)
4 (2.611.387.428) (2.624.100.326)
5
6 2.330.606.855 34.650.567.630
7 (3.167.928.212) (1.346.484.316)

20 25.678.988.863 58.167.980.238

21 (300.000.000) (678.300.000)
22 5.000.000
23
24
25 1.000.000.000
26
27 1.325.289 637.981
30 701.325.289 (672.662.019)

31 0

32

33 5.661.511.400 15.829.681.530
34 (27.623.203.684) (74.714.636.987)
35
36 -3.198.749.000 58.178.000
40 -25.160.441.284 (58.826.777.457)

50 1.219.872.868 (1.447.815.238)
60 3.273.056.678 1.672.400.370
61
70 4.492.929.546 224.585.132

tháng 02 năm 2018 
Tồngầáui đốc

• .vNGỖÌGTrOr
KHOÁNG SÀN Y ọ \ \

THI
HÀ'ĩ ĨNH

" Ngũỹôh Huy Hùng

( Các thuyết minh từ  trang 11 đến trang 53 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
Đia chỉ: số 2 Vũ Ọuanu 1 TP Hà l ìn h  - Tính Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

TH U Y ẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Qúy IV/2017

I. Đặc điểm hoạt <^ộng của doanh nghiệp

1. H ình thứ c  sở  h ữ u  von:
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (sau đây viết tắt là "Tổng Công ty") là Doanh 
nghiệp N hà nươc được thành lập theo Quyết định số 61/2003/Q Đ -TTg ngày 18/4/2003 của Thủ 
tướng Chính Phu. Tổng Công tv đã thực hiện cổ phần hóa theo phương án cổ phần đã được chính 
phủ Phê duyệt theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2013. Theo đó:

Vốn điều lệ : 1 4 2 0 .000.000.000 Dồng. (Bằng chữ: M ột nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng./.).

Theo Quyết địnậ số 463/Q Đ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh 
cơ cấu vốn điều lệ khi chuyển T ổnạ Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh thành Công ty cổ 
phần theo đó: v ố n  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 người lao động 960.400 cổ phần chiếm 0,73%  vốn điều lệ;
Cổ phần bán ch() nhà đầu tư chiến lược 19.541.800 cổ phần chiếm 14,8% vốn điều lệ 
Cổ phần bán chị} nhà đầu bên ngoài 1.937.800 cổ phần chiếm 1,47% vốn điều lệ

2. N gành n g h ề  kinh  doanh:

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Khai thác chế biến kinh doanh các loại khoáng 
sán. quặng có chlất phóng xạ.

Sản xuất VLXDỊtừ đất sét; s x  sản phẩm gốm sứ khác; s x  xi măng, vôi và thạch cao; Sx bê tông và các 
sán phẩm từ xi măng và thạch cao.

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

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

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Kinh doanh khách sạn; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 
Đại lv du lịch; Epiều hành tua du lịch; Dịch vụ hồ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Bán buôn máy rpóc. thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu: kinh doanh và xuất nhập 
khẩu các loại máy móc thiết bị;

Giáo dục nghề nghiệp: Đào tạo dạy nghề;

Cung ứng và q ịản  lý nguồn lao động: Dịch vụ tuyển chọn lao động ở Việt Nam đi xuất khẩu lao động 
ở nước ngoài

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

Chăn nuôi trâu DÒ. lợn. Hươu, gia cầm 

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

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

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

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu: Sx chế biến thực phẩm chức năng từ nhung hươu;

Chế biến bảo quản thuy sán và các sán phẩm từ thúy sán; Chế biến bảo quản thịt và các sán phẩm từ 
thịt; Chế biến và pảo quản rau quá;
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Kinh doanh và XNK xăng dâu và các sản 
phẩm có liên quan;

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

s x  phân bón và Ểiợp chất Nito: s x  và kinh doanh phân bón hữu cơ;

s x  phụ tùng và tỊộ phận phụ trợ cho cho xe có động cơ và động cơ xe: s x  linh kiện phụ tùng ô tô;

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

Bán buôn tổng hịrp: Kinh doanh thương mại tổng họp. XNK hàng tiêu dùng: Điện lạnh, điện dân dụng, 
xe máy, bếp ga, aày, dép, quần, áo, hàng gốm sứ, dụng cụ thể thao;

Kinh doanh bất qộng sản, quyền sứ dụng đất thuộc chu sở hữu, chủ sư rdiỳng hoặc đi thuê: Kinh doanh 
nhà, đất, kinh doanh văn phòng cho thuê; Xây dựng nhà các loại;

Xây dựng các cổng trình kỹ thuật dân dụng khác: Xâv dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, 
thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp đến 35KV. Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở 
hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị. kinh doanh nhà;

Xây dựng các côỊig trình đường sắt và đường bộ; Chuẩn bị mặt bằng: San lấp mặt bằng; Hoạt động kiến 
trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: Lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án, tư vấn đầu tư, tư vấn đấu 
thầu, quản lý dự án, Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình, tư vấn thiết kế, quy hoạch, thiết kế kỹ thuật các 
công trình dân dụng và công nghiệp, giao 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 biển và viến dương;
Nhân và chăm Sịóc giống Nông nahiệp: Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hạt giống rau quả, 
giống cây lươnạ 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;

II. Niên độ kế toárỊi, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toáh: Bắt đầu chuyển sang Công ty CP từ ngàv 01/03 và kết thúc vào ngàv 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. Đon vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (Đồng).

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

Chế độ kế toán áp dụng:

Tổng Công ty ap dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 
ngày 22/12/2014 của Bộ l a i  chính và các Thông tư bổ sung, sửa đổi kèm theo.

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tuyên bố về việc tuân thủ chuấn mực kế toán và chế độ kế toán

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

Hình thức kế toán áp dụng:

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. N guyên tắc g h i nhận  các khoản  tiền và các khoản  tương dư ơng  tiền

Nguyên tắc xác aịnh các khoản tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các 
khoản đầu tư n^ắn 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 ứng các cam 
kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

2. Các khoản  đầu tư

2 .1 Chírna khoán kinh doanh

nh doanh là các loại chứng khoán được Công ty nắm giữ vì mục đích kinh doanh, 
bán ra để thu lợi nhuận trong thời gian ngắn. Chứng khoán kinh doanh được ghi 

nhận ban đầu tqeo giá gốc bao gồm giá mua cộng các chi phí mua. Sau ghi nhận ban đầu, chứng 
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 dự phòng được lập, nếu giá thị trường của 
chứng khoán tăủg lên thì khoản dự phòng sẽ được hoàn nhập. K hoản dự phòng chỉ được hoàn nhập 
trong phạm vi sạo cho giá trị ghi sổ của 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.

2.2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Ban Giám đốc của Công ty dự định và có 
khả năng nắm eiữ  đến ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giũ' 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 điểm nhất 
định trong tương lai và các khoán cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư này được 
ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng cho các khoán phải thu khó đòi.

2.3. Đầu tư vào côru’ ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

Các khoản đầu tư 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 m ua có liên quan trực tiếp. Sau ghi 
nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được xác định theo eiá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản

Chứng khoán ki 

Chứng khoán ki 
tức là mua vào

đâu tư. Dự phc 
họp khoản lỗ đ( 
tư được hoàn n

ng giảm giá đâu tư được lập khi đơn vị nhận đâu tư  phát sinh lô, ngoại trừ trường 
) đã nằm trong dự kiến của Công ty khi quyết định đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu 
lập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ cho các khoản lỗ đã 

được lập dự phòng trước kia. Khoan dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị 
ghi sổ của khoắn đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của các chúng khi giả định không có khoản

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

2.4. Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác:

Đầu tư vào các công cụ vốn chủ sở hữu của các đơn vị khác 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 đầu
tư này được xácỊ định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu
tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, neoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong dự 
kiến của C ôna 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 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 đầu tư không 
vượt quá giá trị ghi sổ của các chúng khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận.

3. Cóc khoản phải thu

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

4. H àng tồn kho

Hàng tồn kho được phản ánh theo eiá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể 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 để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành 
phẩm và sản phàm dở dang, giá e;ốc bao gồm nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và các chi 
phí sản xuất chụng được phân bổ. Giá trị thuần có thể thực hiện được ước tính dựa vào giá bán của 
hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí bán hàng.

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

5. Tài sẵn co định h ữ u  liìnli
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 cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn lại 
và chi phí liên q|uan 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 để tháo dỡ, di dời tài sản và khôi phục hiện trường tại địa điểm đặt tài sản. 
Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, 
bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mà chi phí phát sinh. 
Trong các trườmg hợp có thế chứng minh một cách rõ ràng ràng các khoản chi phí này làm tăng lợi 

ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức 
hoạt độns 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 được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài 
sản cố định hữu hình. Thời gian khấu hao được tính theo thời gian khấu hao quy định tại Thông tư 
số 45 /2013/TT-BTC ngàv 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính. Thời gian hữu dụng ước tính

Loại tài sản Thòi gian KH

Nhà cửa, vật kiể n trúc 1 0 -2 0  năm

Máy móc thiết t ị 3 - 1 2  năm

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

Tài sản cố định vô hình 3 - 34 năm

Các thuyết minh nảy là bộ phận hợp thảnh Báo cáo tài chính)
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6. Tài sản cố định h ữ u  h ình  th u ê  tài chính

Các hợp đồng thuê được phân loại là thuê tài chính nếu theo các điều khoản của họp đồng, Công ty 
đã nhận phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu. Tài sản cố định hữu hình dưới hình 
thức thuê tài chính được thể hiện bằng số tiền lương đương với số thấp hơn giữa 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 lũv kế.
Khấu hao của tài sản thuê tài chính được hạch toán theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời 
gian hữu dụng ươc tính của tài sản thuê tài chính. Thời gian hữu dụng ước tính của tài sản thuê tài 
chính nhất quán với tài sản cổ định hữu hình

7. Tài sản cố định vô h ình

Quyền sử dụng đỊất 

Quyền sứ dụng dất gồm có:

Quyền sử dụng đất được N hà nước giao có thu tiền sử dụng đất;

Quvền sử dụng đất nhận chuyển nhượng hợp pháp; và

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

Quyền sử 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 cua quyền sử dụng đất được ghi nhận trong [Giấy phép Đầu 
tư/Giấy chứng nhận Đầu tư]/ giá mua] và các chi phí liên quan trực tiếp tới việc có được quyền sử 
dụng đất. Khấu hao dược tính theo phương pháp đường thảng.

Phần mềm máv vi tính

Giá mua của phầỊì mềm máy vi tính mới mà phần mềm nàv không phải là một bộ phận gắn kết với 
phần cứng có liêri quan thì được 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 triển khai mà thông qua các hoạt động này các kết quả nghiên cứu được 
áp dựng vào việc lập kế hoạch hoặc thiết kế các quy trình sản xuất và sản xuất các sản phẩm mới 
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 để hoàn tất việc triển khai. Các chi phí 
triển khai được v ! 
chung được phân

5n hóa bao gôm nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiêp và một phân chi phí 
chung được phân bố 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 tír.h theo phương pháp đường thẳng .
Bất động sản  đầu tư

Bất động sản đầu tư  cho th u ê

( <Ịác thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tổng Công ty Khoáng s
Địa chỉ: Số 2 Vũ Quang

ản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
TP Hà lìn h  - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Nguyên giá
Bất động sản đầiu tư cho thuê được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên 
giá ban đầu của |bất động sản đầu tư cho thuê bao gồm giá mua, chi phí quyền sử dụng đất và các 
chi phí liên quar. 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 bởi ban quản 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 hợp có thể chứng 
minh một cách rồ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính 
thư được từ bất động sản đầu tư cho thuê 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 bất động sản 
đầu lư cho thuê.
Khấu hao
Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của bất 
động sản đầu tư.
B ất động sản đầu tư  nắm  g iữ  chờ  tăng gió

Trước ngày 1 tháng 1 năm 2015, bất động sản đầu tư nắm giữ  chờ tăng giá được kế toán tương tự 
như đối với bất động sản đầu tư cho thuê. Ke từ ngàv 1 tháng 1 năm 2015, do áp dụng Thông tư 
200. bất động sản 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 nắm giữ chờ tăng giá sẽ được ghi giảm nếu có bàng 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 tổn thất có thể xác định được một cách đáng tin cậy. Khoản ghi giảm giá trị của bất động 
sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá được tính vào giá vốn hàng bán

9. X ây  dự ng  cơ  bủn dở  dang

Xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các khoản chi phí [xây dựng và máy móc] [chưa được hoàn
thành hoặc chưa 
[xây dựng và lắp 

Giá trị hợp đồng

10.
10.1

lăp đặt xong]. Không tính khâu hao cho xây dựng cơ bản dở dang trong quá trình 
đặt].

xâ y  dự ng  dỡ  dang

Giá trị hợp dồng xây dựng dơ dang được phan ánh theo giá vốn cộng với lợi nhuận ước tính cho 
đến thời điếm kết thúc kỳ kế toán. Giá vốn phản ánh các khoản chi phí liên quan trực tiếp và có thế 
tính vào giá thànịh theo hợp đồng xây dựng. K hoản chênh lệch của giá trị họp đồng xây dựng cơ 
bản dở dang cao hơn hoặc thấp hơn so với thanh toán theo tiến độ kế hoạch và tạm ứng từ khách 
hàng được thể hiện là khoản phải thu hoặc phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.

Chi p h í  trả trước dài hạn

Chi phí trước hoạt động:

)ạt độna, được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [hợp nhất], 
thành lập, chi phí đào tạo. quáng cáo, khuyến mại phát sinh từ ngày thành lập cho 
hoạt độna, là [ngày bắt đầu sản xuất thử]. Các chi phí này được ghi nhận là chi 
hạn, được phản ánh theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường 

thăng trong 3 nărn kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh.

10.2 Chi phí hỗ trợ kỹ| thuật: Chi phí hồ trợ kỹ thuật phát sinh do công tv cung cấp các hỗ trợ về mặt kỳ
thuật và được ph ân bô theo phương pháp đường thang trong suốt thời hạn của họp đồng hồ trợ kỳ
thuật.

Chi phí trước ho 
ngoại trừ chi phí 
tới ngày bắt đầu 
phí trả trước dài

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

Thuyết minh Báo cáo tài chính

10.3 Chi phí đất trả ti 
quan đến đất thu

10.4

11.

tước: Chi phí đất trả trước hao gồm tiền thuê đất trả trước, kể cả các khoản liên 
lê mà Công ty đã nhận dưọ’c giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không đủ 

điều kiện ghi nhận tài sản cố định vô hình theo Thông tư số 4 5 /2 0 13/TT-BTC do Bộ Tài chính ban 
hành ngày 25 tháng 4 năm 2013 Hướne dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố 
định, và các chi phí phát sinh khác liên quan đến việc bảo đảm cho việc sử dụng đất thuê. Các chi 
phí này đưọ'c gh nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng 
dựa trên thời hạn của hợp đồng thuê đất.

Công cụ và dụne cụ:

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

L ợ i th ế  thư ơng  m ại

Lợi thế thương rpại phát sinh trong việc mua lại công ty con, công ty liên kết và liên doanh. Lợi 
thế thương mại pược xác định theo giá gốc trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Giá gốc của lợi thế 
thươna mại là knoản chênh lệch giữa chi phí mua và lợi ích của Công ty trong giá trị hợp lý thuần 
của các tài sản, nợ phải trả và nợ tiềm tàng của đơn vị bị mua. K hoản 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 bổ theo phương pháp đường thẳng. 
Giá trị ghi sổ của lợi thế thương mại phát sinh khi mua công ty con được ghi giảm xuống bằng giá 
trị có thể thu hồi khi Ban Giám đốc xác định khoản lợi thế thương mại không thể thu hồi toàn bộ.

Đối với các khoản đầu tư  được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, giá trị ghi sổ của lợi thế
th  1 m o i  n i m r  K on  cr 1 Ó t r  1 rrnì CA IQ 1/rì Aỏn /1 o 11 fl 1»thương mại được bao gôm trong giá trị ghi sô của khoản đâu tư.

Trước ngày 1 tháng 1 năm 2015, lợi thế thương mại bao gồm trong giá trị ghi sổ của khoản đầu tư 
vào côna ty liên kết hoặc cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được phân bổ theo phương pháp đường 
thẳng. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. do áp dụne Thông tư 200, lợi thế thương mại bao gồm trong

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

12. Các khoản p h ả i trả ngư ờ i bán và các khoản  p h ả i trả khác

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

13. D ự  phòng
Một khoản dự p iò n g  được ghi nhận 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 ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc 
chắn sẽ làm giảm sứt các lợi ích kinh tế trong tương lai đế thanh toán các khoản nợ phải trả do 
nghĩa vụ đó. Khoản dự phòng được xác định bàng cách chiết khấu dòng tiền dự kiến phải trả trong 
tương lai với tỷ llệ chiết khấu trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường ở thời điểm hiện tại về 
giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thế của khoản nợ đó.

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

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Chi ph í khôi phục  hiện trường :
Công ty có nghĩa vụ phải phục hồi nguyên trạng mặt bằng đất mà Công ty đã xây dựng nhà máy 
vào thời điếm két thúc giai đoạn thuê đất. Dự phòng được lập dựa trên lãi suất chiết khấu. Lãi suất 
chiết khấu áp dung là lãi suất trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường về giá trị thời gian của 
tiền và các rủi ro cụ thế liên quan đến khoản phái trả mà chưa được bao gồm trong ước tính tốt nhất 
về các khoản chi.

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

14.2

14.

14.1

Dựphỏne; 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 đủ điều kiện”) tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động của mình thì bên sử dụng lao động phải 
thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho nhân viên đó tính dựa trên số năm làm việc và mức lương tại 
thời điểm 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, Công ty và các nhân viên phải đóng 
vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. Với việc áp dụng chế độ bảo 
hiểm thất nghiệp, Công ty không phải lập dự phòng trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc của 
nhân viên sau ngày 1 tháng 1 năm 2009. Tuy nhiên, trợ cấp thôi việc phải trả cho các nhân viên đủ 
điều kiện hiện co tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015 sẽ được xác định dựa trên số năm làm 
việc của nhân viên được tính đến 31 tháng 12 năm 2008 và mức lương bình quân của họ trong 
vòng sáu tháng trước thời điểm thôi việc.

Trái p h iếu  p h á t hành

Trái phiếu thườrịg:

Tại thời điếm ghi nhận ban đầu, trái phiếu thường được xác định theo giá gốc bao gồm khoản tiền 
thu đưọ'c từ  việc phát hành trái phiếu trừ đi chi phí phát hành. Các khoản chiết khấu, phụ trội và 
chi phí phát hàn 
hạn của trái phiế

Trái phiếu chuy€

1 được phân bổ dần theo phương pháp [lãi suất thực tế/đường thẳng trong suốt kỳ 
u].

n đổi:

Trái phiếu có thê 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 đổi trái phiếu sang một lượng 
không xác định (tố phiếu không được kế toán riêng biệt.

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

( Các thuyêt minh này ià bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tổng Công ty Khoán« sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: số  2 Vũ Quanạ - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Tại thời điêm ghi nhận ban đầu, cấu phần nợ phải trả tài chính được xác định bằng cách chiết khấu 
các khoản thanh toán trong tương lai của trái phiếu về giá trị hiện tại theo lãi suất của trái phiếu 
tương tự trên thị trường nhưng không có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu hoặc theo lãi suất thị 
trường mà Cônậ ty có thể vay với các điều khoản tươníĩ tự (nếu không có lãi suất thị trường của trái 
phiếu tương tự nhưng không có quyền chuyển 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 phương pháp [lãi suất thực tế/đường thẳng trong suốt kỳ hạn của trái phiếu].

Cấu phần vốn cnủ sớ hữu được ghi nhận ban đầu theo giá trị còn lại của công cụ tài chính sau khi 
trừ đi giá trị cấu|phần nợ phải trả tài chính.

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

Khi đáo hạn, quyền chọn chuyển đối trái phiếu thành cổ phiếu được kết chuyển vào thặng dư vốn 
cổ phần bất kể trối phiếu có được chuyển đổi hay không.

15. [Vốn cổ p h ầ n /V ố n  góp]

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

15.2 Cổ phiếu phổ th^ng:
Chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành cố phiếu, trừ đi ảnh hưởng thuế, được ghi 
giảm vào thặng dự vốn cổ phần.

15.3 Cổ phiếu ưu đãi:
Loại cổ phiếu ƯU| đãi được phân loại là nợ phải trả tài chính do cổ phiếu ưu đãi này có mức cổ tức 
được xác định không phụ thuộc vào quyết định của đơn vị và người nắm giữ cổ phiếu có quyền bán 
lại cho đơn vị để 'lấy tiền. M ức cổ tức được xác định không phụ thuộc vào quyết định của Công ty 
được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ phát sinh.
Cổ phiếu ưu đãi không được đơn vị mua lại được phân loại là vốn chủ sở hữu do cổ phiếu này có 
mức cổ tức tùy theo quyết định của Công ty, không có nghĩa vụ chuyển giao tiền hay tài sản tài 
chính khác và khpng có yêu cầu phải thanh toán bằng một số lượng có thể thay đổi công cụ vốn

15.4

chủ sỏ' hữu của Công ty. Do đó cô tức tùy theo quyêí định của Công ty được ghi nhận là phân phôi 
vốn chủ sở I hữu theo nghị quyết của các cổ đông của Công ty.

Mua lại và phát hanh lại cô phiêu phô thông (cô phiêu quỹ):
Khi mua lại cổ pỈTjiếu đã được ghi nhận là vốn chủ sở hữu, giá trị khoản thanh toán bao gồm các chi 
phí liên quan trựcỊ tiếp, trừ  đi thuế, được ghi giảm vào vốn chủ sở hữu. c ổ  phiếu đã mua lại được 
phân loại là cổ plliếu quỹ trong phần vốn chủ sở hữu. Khi cổ phiếu quỹ được 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 được và giá vốn của cổ phiếu phát hành lại được trình bày 

trong thặng dư vốiỊì cổ phần.

16. P hân loại các cô/ig cụ  tài ch ính

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

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Nhằm mục đích duy nhất là cung cấp các thông tin thuyết minh về tầm quan trọng của các công cụ 
tài chính đôi với 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 sán tài chính

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

* Tài sản tài chính được xác định theo giá trị họp 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 sản được mua chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian ngắn;

- Có bằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhằm 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 bảo lãnh tai chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

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

Các khoản đầu tự  nắm g iữ  đến ngày đáo hạn:

Các khoản đầu t!ư nắm giữ đến ngàv đáo hạn là các tài sản 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 Công ty có ý định và có khả 
năng giữ đến ngậy đáo hạn, ngoại trừ:

- Các tài sản tài chính m à tại thời điêm ghi nhận ban đâu đã được Công ty xêp vào nhóm xác định 
theo giá trị hợp ly thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

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

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

Các khoản cho vay và p h ả i thu:

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

- Các khoản m à C ône ty có ý định bán ngay hoặc sẽ bán trong tương lai gần được phân loại là tài 
sản nắm giữ vì mục đích kinh doanh, và các loại mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu được C ông ty 
xếp vào nhóm x á t định theo eiá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

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

- Các khoản mà <tône 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 để bán.

Tài sản tài chính 'săn sàng đê bản:

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

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

( Các thuyết minh nảy là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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- Các khoán đậu tư giữ đến ngày đáo hạn; hoặc

- Các khoản cho vay và các khoản phải thu.

16.2 Nợ phải trả tài chính

N ợ  phả i trả tàiị chính được xác định theo gì á trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoat đỏng kinh  
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 kliioản nợ phải trả tài chính thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

Nợ phải trả tài chính được Ban Giám đốc phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh. M ột khoản 
nợ phải trả , tài chính được phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh nếu:

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

- Có hằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhầm mục đích thu 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 tại chính hoặc một công cụ phòns ngừa rủi ro hiệu quả).

N ợ phả i trả tài chính được xác định theo giá trị phân bẻ

Các khoản nợ phải trả tài chính không được phân loại là nợ phải trả tài chính được xác định theo 
giá trị hợp lý thống qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ được phân loại là nợ phải trả tài 
chính được xác ¿tịnh theo giá trị phân bổ.

Việc phân loại cằc công cụ tài chính kể trên chỉ nhầm mực đích trình bày và thuyết minh và không 
nhằm mục đích jỊnô tả phương pháp xác định giá trị của các công cụ tài chính. Các chính sách kế 
toán về xác định giá trị của các công cụ tài chính dược trình bày trong các thuyết minh liên quan 
khác.

17. Thuế

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

Thuế thu nhập hiện hành ià 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 đếq những năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm 
thời giữa giá trị gại sổ cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính thuế của 
các khoản mục tài sản và nợ phải trả. G iá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên 
cách thức dự kiếnI thư hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử 
dụng các mức thuẹ suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngàv kết thúc kỳ kế toán.

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

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

Thuyết minh Báo cáo tài chính

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

D oanh th u  và m u  nhập  khác

Doanh thu bán nàng

Doanh thu bán hàng được 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 sàn phẩm hoặc hàng hoá được chuyển giao cho người mua. 
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 hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu 
hàng bán được ạhi nhận theo số thuần sau khi đã trừ đi sổ chiết khấu giảm giá ghi trên hóa đơn bán
hàng.
Cung cấp dịch vụ

Doanh thu cungicấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ 
phần trăm hoànithành 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.

Dịch vụ gia công

Doanh thu cungicấp dịch vụ gia công được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
khi hàng hoá đườc 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.

Iiợp đồng xây dựng

Doanh thu hợp đpng xây dựng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tiến 
độ hoàn thành kỊii kết quả của hợp đồng xây dựng có thể ước tính được 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 chắn liên quan đến khả năng thu hồi 
các khoản phải thu.

Doanh thu cho thuê

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

Doanh thu từ  tiềrt lãi

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

Doanh thu từ  cổ tức

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

Các khoản thanh Ị:oán thuê hoạt động

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Các khoản thaiỷi toán thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
theo phương pháp đường thăng dựa vào thời hạn của họp đồng thuê. Các khoản hoa hồng đi thuê 
được ghi nhận p-ong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [họp nhất] như là một bộ phận hợp 
thành của tống ẹhi phí thuê.

19. Chi phí vay

Chi phí vay được ghi nhận là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh, ngoại trừ trường họp chi 
phí vay liên quapi đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ 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 cổ phiếu

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

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

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

1. Tiền và các khoản tưong đương tiền ___31/12/2017 _01/01/2017

Tổng Công ty Khoáng sản và Thuong mại Hà Tĩnh - CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

- Tiền mặt 1.775.756.434 58.922.553
Tiền Việt Nam 1.767.977.041 51.143.160
Tiền ngoại tệ 7.779.393 7.779.393

- Tiền gửi Ngân hàng (VND) 2.698.447.949 152 192.850
+ Ngán hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Hà Tĩnh 2. J 45.395.127 62 710.064
+ Ngàn hàng ĐT&^T Hcì Tĩnh 469.105.152 4.401.856
-t Ngân hàng VP bank 36.128.93] 35.837.170
+ Ngân hàng Phát triển 3.471.033 3.458.539
+ Ngân hàng Đại Dương 38.126.259 37.921.659
+ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 4.807.288 6.232.288
+ Ngân hàng QiiânịĐội 1.414.159 1.631.274
- Tiền gửi Ngân Ipiàng (USD) 18.725.163 13.469.729

+ Ngân hàng TMCỈ? Ngoại Thương VN - CN Hà Tình 13.267.924 8.012.490
+ Ngán hàng Đại ữương 3.686.893 3.686.893
+ Ngán hàng TMCẺ Hàng Hải Việt Nam 1.770.346 1.770.346
- Tiền và các khoan tương đương tiền

+ Tiền gửi có kỳ hạt\ dưới 3 tháng
- -

Cộng 4.492.929.546 224.585.132

( dác 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 Ọuang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 31/12/2017 01/01/2017
Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

- Chứng khoán kinh doanh 100.000.&00 - ỈD0.ỠỮ0.Ủ0Ơ

Cộng 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 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

Phải thu khách hàng
Phải thu khách hàng bên ngoài
Ban Quản lý Mỏ sắt Thạch Khê 
BƯCKABOO, LLC 

Chi nhánh CN hóa chất mỏ Hà Tĩnh 
CN Cty TNHH MM mega market tại TP Hà nội 
Cn ' Công ty CP Ceravi - NM sứ cao cấp 
Ct^ CP dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí VN 
Cohg ty CP 474

Công ty CP gạch ĩVien sứ Long Hầu
Côrig ty CP Lữ hành Thành Sen
Côtig ty CP s x  và KD THơp Xuân Sinh
Côhg ty CP TMại Đông Dương
Công ty CP vật liệu mới Việt nam
Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Hà tĩnh
Côilig ty CP XD và dịch vụ thương mại Sơn Hải
Côilig ty CP xi măng Thái bình
Côrtg ty CP Đông Nam á

Côr% ty CP CERAVI
Cộrtg ty CP đầu tư PT công thương Miền Trung 
CôrỊg ty cổ phần DORICO Việt Nam 
Côn^ ty CP dịch vụ đường sắt Hà Thái 
Cồtig ty cổ phần gốm sứ Thái Bình 

Công ty CP Hà Phát Việt Nam 
Côrtg ty cổ phần T và T 
Công ty TNHH An Phú Quý 

Công ty TNHH Fineton VN 
Cônlg ty CP gạch men sứ Thanh Hài 
Côqg ty TNHH kỷ thuật FAMAS 
Côr^g ty TNHH MTV Thuý Thông 
Cônậ ty TNHH 1 thành viên GPM Bình Thuận 
Công ty TNHH Phương Chỉ 
Công ty TNHH phát triển kỷ thuật DTC 
Côn^ ty TNHH Quốc Toản 
Công ty TNHH s x  XD TM và DV Cường Thịnh 
Công ty TNHH SXK.D sứ Hảo Cảnh 
Cônp ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Thanh 
Cônạ ty TNHH Sứ Đông Lâm 
Cônẹ ty TNHH Thương mại Hoàng Long 

Công ty thương mại quốc tế Thảo Dung 
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vũ Đạt 
Công ty TNHH TM và DV TH Đại nghĩa 
Công ty TNHH Tmại và DV VTải Viết Hải 

Công ty TNHH tấn Phát 
Công ty TNHH vận hành kinh doanh MCC 
Công tv TNHH vật tư Tây Bắc 
Công ty TNHH Đức Toàn 
Công ty xi măng Hướng Dương

31/12/2017 01/01/2017
49.577.496.205 53.273.691.505

602.329.000 602.329.000
1.068.720.000 1.068.720.000

8.000.000 10.000.000
23.225.000
52.000 000

119.448.000
327.049.000 327.049.000
159.960.000 129.000.000

11.934.243
319.128.800 249.660.000

32.835.000 32.835.000
257.500.000 287.500.000
605.118.000 605.118.000

11.613.088.800 10.783.233.000
197.590.000 197.590.000

9.839.000 9.839.000
104.000.000 104.000.000

5.916.000 5.916.000
436.177.549 471.905.731

39.000.000
1.102.690.000 1.140.120.000

409.600.000
61.600.000 61.600.000
32.492.000 32.492.000

440.000
422.900.000 355.700.000

44.600.000 44.600.000
695.702.300 7.695.702.300
394.203.636
118 771 612 118.771.612
288.629.400 288.629.400

6.220.985.100 4.024.329.500
409.633.150 409.633.150
229.289.000 637.900.000
135.000.000 250.000.000

1.450.800.000 1.840.680.000
431.400.000 431.400.000

3.237.767.600
115.200.000 115.200.000

2.243.072.800 309.105.200
5.338.973.926 7.893.505.788

155.400.000
175 741.600 451.740.500
250.000.000 250.000.000

11.433.600 11.433.600
290.995.409 290.995.409

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

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Công ty CP thiết bị xây dựng Nam Trung 
DN tư nhân nội thất Hữu Toàn 
Ime rand d inc
Doanh nghiệp tư nhân Minh Linh 
Doanh nghiệp tư nhân sx và TM Tự Do 
Doanh nghiệp tư nhân TM Hải Anh 

Fineton Industrial
HTX TMại DV TH và chăn nuôi Hà Trung 
Nguyễn Văn Bình
Họp tác xã dịch vụ NN tổng họp Nam Viên 
Hợp tác xã rau củ quả Đức La 
Trần Văn Đoàn

TT ứng dụng KHKT và BVCT vật nuôi huyện Nghi Xuân 
TT ứng dụng KHKT và BVCT vật nuôi Txã Hồng Lĩnh 
Tổ họp tác trồng rau,củ ,quả xã Ân Phú 
Xưởng s x  Hao hậu Thanh Trì 
Xí nghiệp bê tông Vĩnh Thạch 
Đoàn Văn Biếc

b Phải thu khách hàng là các bên liên quan
Công ty TNHH đầu tư XD và PT hạ tầng Mitraco.
Công ty cổ phần Thiên Y 2 
Gông ty cổ phần vận tải 
Gông ty TNHH Việt lào 
CTCP vật liệu & phụ gia sắt Thạch Khê 
Công ty CP cơ khí và xây lắp Mitraco 
Công ty CP cảng Vũng áng - Việt Lào 
Công ty CP gạch ngói Đồng Nai - Hà tĩnh 
Công ty CP khoáng sản Man gan 
Công ty CP may Hà tĩnh 
Công ty CP phát triển Nông Lâm Hà tĩnh 
Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên lộc 
Công ty cổ phần ctiăn nuôi Mitraco 

Công ty CP thủy điện Hương Sơn 
Công ty TNHH Thực phẩm và chế biến Mitraco 

Cộng

4. Trả trước cho ngưòi bán 
a Trả trước cho ngilròi bán

Agro Global Concept International 
Bưu điện thành phố Hà Tĩnh 
CN Công ty TNHH Metro Cash Cary Vn tại NA 
CT CP Công nghệ Y- sinh học DNA Việt nam 
CT CP Tư vấn và xấy dựng á Châu 
CT TNHH MTV cơ  kh? CTM và TĐH Thanh Hoàng

151.000.000 291.500.000
34.197.000 34.197.000

3.910.160
- 188.101.800

119.760.000 119.760.000
7.861,102.100 7.958.754.900

2.303.155.875
26.251.380 26.251.380
62.500 000 62.500.000
84.249.450 84.249.450

204.216 900 204.216.900
175.087.000 130.087.000
287.400 000

63.700.000
41.529.850 41.529.850

103.999.000 106.040.000
16.634.000 16.634.000

125.130.000 125.130.000

59.234.306.350 89.339.148.011
- 1.700.000.000

1.308.064.887 1.098.704.000
1.152.540.580 1.139.253.460

16 660302.793 41.576.995.290
35.457.126 35.457.126

1.575.455.720 1.394.631.720
9.277.962.465 18.442.776.379

658.236.060 1.545.084.060
238.456.199 238.456.199

1.340.227.268 355.977.500
7.076.926.000 6.871.476.000
1.760.693.517 3.268.380.000
8.819 300.000 7.178.500.000

211.484.438
9.119.199.297 4.493.456.277

108.811.802.555 142.612.839.516

31/12/2017 01/01/2017
8.540.046.933 13.353.615.755

42.249.157 42.249.157
2.169.986

2.180.720 2.180.720
275.239.460 275.239.460
197.000.000 197.000.000

25.850.000
80.419.537

187.500.000 187.500.000
60.000.000

Công ty TNHH vận tải hàng hóa Advance VN 
CT TNHH Đông trùrtg hạ thảo số 1 Việt Nam 
Công ty CP công ngỉ-Ịệ rượu và đồ uống Việt

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
25



Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: số 2 Vũ Quaạg - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Công ty CP Công nghệ Ytex Việt 19.000.000 19.000.000
Công ty CP Hoàng Ngân Hà Tĩnh 400.000.000
Công ty CP Mắt Bão - 3.468.000
Công ty Cp Hươu1 giống Hương Sơn 812.682.000 812.682.000
Công ty CP Texo Tư vấn và Đầu tư 742.688.000

Công ty CP thiết kế chế bản điện tử và in CN 120.441.850
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 dụng Hải Long 524.940.000 524.940.000
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng 236.032.559 1.063.334.059
Công ty Luật TNHH Inteco 65.000.000 65.000.000
Công ty TNHH Hạ Hiệp 227.850 000 227.850.000
Công ty TNHH NTS Partners 66.938.580 66.938.580

Cty TNHH thiết bị KH & CN Kim Ngân 14.778.990
40.000.000

Công ty TNHH Thanh niên Việt 1.046.767.660
Công ty TNHH TM Xây dựng Đại Thanh 200.000.000 200.000.000

Cty TNHH tư vấn Đại học xây dựng 136.500.000
Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh 1.741.000.000
DN tư nhân DV và XD Minh Chiến 100.000.000
Doanh nghiệp tư nhân Thanh tâm 2.482.983.095 2.482.983.095
Giáo sư Nguyễn Minh Đức 368.650.000 368.650.000
HTX TMại DV TH và chăn nuôi Hà Trung 20.806.600 20.806.600
Hội vì cuộc sống bền vững 47.625.000 47.625.000
Họp tác xã Kim Sơn 27 500 000 27.500.000
INSTITUTE OF ANTLER RENDEER BREEDING 430.068.000 430.068.000
Kha Chấn Truyền 57.500.000 57.500.000
Trung tâm NC máy Nông nghiệp và Thuỷ kh? 65.000.000
Khách sạn BMC Hà Tĩnh 10.278.721
Viện nghiên cửu quản lý kinh tế trung ưng 308.000.000 308.000.000
Viện nghiên cứu rau quả 60.000.000 60.000.000
Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng 720.020.000
Xí nghiệp Thạch Đỉnh 1.095.272.051 1.095.272.051

Trả truóc cho ngưòi bán là các bên liên quan 2.571.656.913 19.479.789.633
Công ty TNHH đầu tư XD và PT hạ tầng Mitraco. 15.443.901.220
Công ty TNHH Giống và Vật tư NN Mitraco 668.063.034 1 528 948.534
Công ty cổ phần vận tải 254.429.652 254.429.652
Công ty CP cơ khí và xây lắp Mitraco 1.155.546.822 1.358.892.822
Công ty CP khoáng sản Man gan 493.617.405 893.617.405

Cộng 11.111.703.846 32.833.405.388

(' Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tổng Công ty Khoáng sản và Thưong mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chi: số 2 Vũ Quana - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Cho giai đoạn hoạt động từ 01/10/20ỉ 7 

Kết thúc ngày 31/12/2017

Phải thu khác 31/12/2017 01/01/2
Giá trị Dự phòng Giá trị

Du-nợTK 138 4.313.317.206 3.929.680.856
Ban chuẩn bị Dự án Liên doanh Mitraco và Fineton - 25.500
Bảo hiểm xã hội 111.645.426 191.062.926
Công ty TNHH đầu tư XD và PT hạ tầng Mitraco. 100 157000 37.908.000
Công ty TNHH Việt lào 1.516.799.825 1.457.414.825
Công ty TNHH Thương mại Hoàng Long 312.715.898 312 715.898
Dự án Hợp Kim sắt 87.120.000 87.120.000
Dự án nhà thu nhập thấp 88.881.818 88.881.818
Nguyễn Anh Thắng - 4.612.000
Ngân hàng Ngoại thương 401.575.956 401.575.956
Sở tài chính Hà Tĩnh - 22.372.000
Sở Tài nguyên Môi trường 328.558.000 328.558.000
Thuế thu nhập cá nhân 72.707.127 64.476.177
Nguyễn Duy Thành 100.000.000
Trung tâm sản xuất Hươu giống Hương Sơn 1.293.156.156 832.957.756

D ư n ợ T K  141 4.600.687.435 6.697.196.975
Tạm ứng lương và PC theo lương 9.000.000 56.836.000
Tạm ứng chi phí sản xuất 1.579.673.812 1.772.461.571
Tạm ứng khác 3 012.013.623 4.867.899.404
Du Nợ TK 338
Chương trình xâv dưn£? nôn£? thôn mới

2.657.416.100
3£U)Qa.f)00

3.828.434.100
30.000.000v— X * w 1.1 L. LI ỉỉ li 1 J  vi viAẲC« Ầ. AV/Ẳ lỉ XV/ XX XA 1 X _______________________________

Hội đồng bồi thường Hỗ trợ tái định cư Huyện Kỳ Anh 2.627416 100 3.798.434.100
Quỹ vì người nghèo
Đảng phí
Du- nọ- TK 244 440.128.360 - - 325.473.480
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn 440.128.360 325.473.480

( Các thuyết minh này ià 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 Cho giai đoạn hoạt động từ 01/10/2017

Kết thúc ngày ỉ  l / l 2/2017
Cộng______________________________  12.011.549.101 - 14.780.785.411

Hàng tồn kho 31/12/2017 01/01/2017
Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

- Nguyên liệu, vật liệu 19.742.457.947 20.942.939.095
+ Nguyên liệu, vật liệu chính 6.371.232.369 7.108.485.962
+ Nhiên liệu 719.930.877 883.404.812
+ Phụ tùng thay thế 9.310.292.338 9.279.995.163
+ Nguyên vật liệu khác 3.341.002.363 3.671.053.158
- Công cụ, dụng cụ 2.249.062.900 2.055.607.288
- Chi phí s x ,  KD dở dang 43.624.304.404 30.023.838.965
- Thành phẩm 47.580.483.311 63.723.116.348

+ Thành phẩm Imenite 47.580.483.311 63.723.116.348
+ Thành phâm vàng
- Hàng hoá 1.110.090.130 2.805.565.889

Cộng 114.306.398.692 119.551.067.585

* 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 hợp 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
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tính Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

7. Tài sản ngắn hạn khác 31/12/2017 01/01/2017
• -------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------o •

- Chi phí trả trước ngắn hạn

.. .

14.345.217 .306 6.856.986.338
Chi ph í trả trước 12.808.83li.715 4.872.097.0X9
Chi ph í bán hàng chờ kêt chuyên 1.984.889.249
Chi ph í quản lý chờ két chuyến 1.536.3851.591

- Thuế GTGT được khấu trừ 697.099 .146 1.791.315.162
- Các khoản thuế phải thu nhà nước - 1.282.061.324
Thuế GTGT - 435.HX2
Thuế Tiêu thụ đặc biệt
ThuếX NK - ỉ .281.624.214
Thuế TNDN
Thuế khác 1.228

Cộng 15.042.316 .452 9.930.362.824

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chínlh)
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Tổng C ông ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: s ố  2 V ũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

31/12/2017

8. Tăng, giảm tài sán cố định hữu hình

Khoản mục Nhà cửa, vật 
kiến trúc

Máv móc thiết bị
PTVT - truyền  

dẫn
Thiết bị quản lý

Vườn cây lâu 
năm , súc vật

Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu năm 75.209.755.162 128.002.507.982 14.613.122.664 80S.01S.181 20.689.402.250 239.322.806.239
- M ua trong năm 2.920.454.550 3.054.271.452 5.974.726.002
- XDCB hoàn thành 88.253.660.139 88.253.660.139
- Tăng khác -
- Chuyển sang BĐS đầu tư -
- Thanh lý, nhượng bán 7.736.083.913 10.266.509.049 740.000.000 7.036.313.500 25.778.906.462
- Giảm khác -

Số du’ cuối năm 155.727.331.388 120.656.453.483 16.927.394.116 808.018.181 13.653.088.750 307.772.285.918
Giá trị hao mòn luỹ kể
Số du- đầu năm 58.433.414.638 102.049.487.431 8.455.949.532 727.185.683 4.067.217.041 173.733.254.325
- Khấu hao trong năm 6.156.868.127 7.892.519.062 1.689.793.950 61.260.075 2.394.603.243 18.195.044.457
- Tăng khác -
- Chuyển sang BĐS đầu tư -
- Thanh lý, nhượng bán 7.505.740.582 9-170.112.527 740.000.000 2.108.239.847 19.524.092.956
- Giảm khác -

Số du’ cuối kỳ 57.084.542.183 100.771.893.966 9.405.743.482 788.445.758 4.353.580.437 172.404.205.826
*jia ĩri con I<ítĩ CUÍÌ 1 ƯV_,I/ 11 uu 

hình
- Tại ngày đầu năm 16.776.340.524 25.953.020.551 6.157.173.132 80.832.498 16.622.185.209 65.589.551.914
- Tại ngày cuối năm 98.642.789.205 19.884.559.517 7.521.650.634 19.572.423 9.299.508.313 135 368.080.092

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tông Công ty Khoáng sản và Thưong mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: s ố  2 V ũ Quang - TP H à Tĩnh - Tinh H à Tĩnh

_______________ Ngày 31/12/2017

Thuyết minh Báo cáo tài chính

9. Tăng, giảm tài sản cố định vỏ hình

K hoản mục Quyền sử đụng đất Phần mềm máy tính
Bản quyền, bằng 

sáng che
Tài sản cố định vô 

hình khác
Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ vô hình
Số d ư  đ âu  năm  
- M ua trong năm

16.283.520.000 1.599.908.290 2.264.386.600 20.147.814.890

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
- Tăng do hợp nhất kinh doanh
-Tăng khác
- Thanh lý, nhượng bán

250.000.000 250.000.000

- Giảm khác 250.000.000 250.000.000
Sô dư cuôi kỳ 16.283.520.000 1.849.908.290 2.014.386.600 20.147.814.890
Giá trị hao mòn luỹ kê
Sô dư đâu năm 3.867.336.000 1.572.408.290 - 705.035.310 6.144.779.600
- Khâu hao trong năm
- Tăng khác
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

814.176.000 102.500.000 201.438.660 1.118.114.660

Sô đư cuôi năm

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình

4.681.512.000 1.674.908.290 “ 906.473.970 7.262.894.260

- Tai ngày đầu năm 12.416.184.000 27.500.000 _ Ị S50 u t  .>)() 14 003 (M5 :')<>
-T ạ i ngày cuối năm 11.602.008.000 175.000.000 - 1.107.912.630 12.884.920.630

( Các thuyết minh này là bộ phân hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tổng Công ty K hoáng sản và Thưong mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: s ổ  2 Vũ Q uang - TP Hà Tĩnh - T inh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

10. Tài sản dỏ’ dang dài hạn

Nhà m áy sản xuất phân  vi sinh
Dự án Hươu
D ự án rau củ quả
Dự án hò ihii chat lượng cao
Thiên Cầm Xanh
Dự án nhà thu nhập thấp
Nhcì m áy sản xuấ t trần thạch cao
Nhà m ảy x ỉ  titan
Trạm biến áp Thạch văn
Chi p h í thiết kế trạm Kỳ Trình
Nhà m áy H ươu
Nhà m áy chế biến hạt giong

31/12/2017 01/01/2017

1.140.202.363

300.000.000

167.067.293.942

13.636.364

248.603.273

992.211.363
312.649.000

15.922.484.677
302401 .691

183.646.066.122
154.545.455

8 . 100.000
15.654.545
13.636.364

570.749.086
248.603.273

C ộn s 168.769.735.942 202.187.101.576

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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T ổng Công ty K hoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh -
Địa chỉ: số  2 V ũ Quang - TP Hà TTnh - Tỉnh H à Tĩnh

C TCP Thuyết minh Báo cáo tài chính

Ngày 31/12/2017
11. Các khoăn đầu tư tài chính dài hạn 31/12/2017 01/01/2017

Số lưọn<ĩ Giá tri Số lượng Giá trị
a. Đầu tu- vào công ty con (chi tiết cho
cố phiếu của từng công ly con) 374.466.425.566 353.460.201.931

1 Công ty CP M ay Hà Tình 229.500 2.295.000.000 229.500 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 K hoáng sản Mangan 1.610.000 4.991.000.000 ỉ .610.000 4.991.000.000

5 Công ty CP Vận tải & Xây dựng ¡10.500 1.146.213.314 110.500 1.146.213.314

6 Công ty TN H H  M T V  Việt Lào 70.083. ỉ 36.270 47.826.912.635

7
Công ty CP Vật liệu & Xây dựng Hà 
Tĩnh 720.000 8.214.281.603 720.000 8.214.281.603

5
Công ty CP G ạch ngói & VLXD Đồng 
Nai Hà Tỉnh 1.200.000 12.000.000.000 1.020.000 10.200.000.000

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 C h ế  biến TAGS Thiên Lộc 1.819.100 18.191.000.000 1.819.100 18.191.000.000

11 Công ty CP P hát triển Nông Lâm Hà 
Tĩnh 2.054.500 21.798.596.050 2.054.500

21.798.596.050

12 Công ty Cơ kh í & X âv 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 chinh)
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Tổng Công ty K hoáng sản và Thirong mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: sổ  2 Vũ Q uang - TP Hà l ìn h  - Tinh Hà Tĩnh

_______________ Ngày 31/12/2017

Thuyết minh Báo cáo tài chính

13 Công ty CP Cảng Vững Ang Việt - Lào

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

15 Công ty• TNỈ:'III Hạ tầng MITRA C()

16
Công ty TNH H  Giống và VT Nông 
nghiệp Mitraco

ỉ 8 Công ty Chế biến thực phẩm Mỉtraco

¡2.455.000

1.190.947

131.290.571.456 

12.400.468.767

¡4.729.230.065

7.945.379.322

30.000.000.000

12.455.000

1.190.947

131.290.571.456

12.400.468.767

14.729.230.065

10.995.379.322

30.000.000.000

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

+về sổ lượng (đối với cổ phiếu)
+ về giá trị
(*) Giá trị các khoản đầu tư vào Công ty con tăníỊ là do khi xác định lại von nhà nước các khoàn đầu tư  đỏ được đánh giá lại. 

h. Đầu tư góp vốn vào đon vị khác 237.139.088.500

- Công ty CP D ioxit Titan Việt Nam

- C ổns ty CP Thủy điện Hương Sơn _

- Công ty CP Sắt Thạch Khê
- Công ly CP K S  Hòa Phát

£ 4 40.000

108.000
179.659.088.500

1.080.000.000

67.500

5.640.000

ỉ 08.000

237.814.088.500

675.000.000

56.400.000.000

179.659.088.500 
1.080.000.000

Dự phòng giảm giá dầu tư CK. dải hạn

___ ______________Cộng______________

(100.848.293.379)
510.757.220.687

( Các thuyết minh này là bô phận hợp thành Báo cáo tài chinh)
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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 Q uang - TP H à Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 3 l i  2/2017

12. Chi phí trả truóc dài hạn: 31/12(2017 01/01/2017
Chi phí thăm dò mỏ Phố Thịnh, Cương Gián 0 65.084.091
Chi phí thăm dò mỏ Đỏng Kèm - Man gan 596.342.560
Dự án xỉ Titan 271.775.455
Phân vi sinh hữu cơ 131.250 001 331.390.1 50
Nhà máy gỗ viên 238.084 436 303.016.556
Ban dự án bò thịt CLC 45.498 384 190.042.453
Dự án nhà Công nhân 583.695 266 923.715.159
Dự án Hươu 74.549 148 96.193.188
Nhà máy chê biên Nhung Hươu 105.653 681 197.220.203
Dự án rau củ quả 23.981. 267 216.541.223

C ộng 1.202 .712]183 3.191.321.038

13. Tài sản dài han khác 31/12/2017 01/01/2017

Đầu tư khác 428.156.441. 907 428.901.726.945
- Công ty CP Vận tải &■ Xây dựng 3.694.696 .811 3.694.696.811
- Công ty CP Thiên ỷ 3.311.749 298 4.311.749.298
- Công ty CP Thương Mại Mitraco 6.018.042 349 6.01 8.042. >49
- Công ty CP Xăng dâu dâu khí Vũng Ang 9.000.000 looo 9.000.000.000
- Công ty Cơ khí & X á \’ lăp Mitraco 2.410.980 602 2.510.980.602
- Công ty CP CNTT Lum Hông 300.000 1000 300.000.000
- Công ty CP Cảng Hù Tĩnh 303.192.116 .985 303.192.116.985
- Công íy Vinatex Hôn;.' Lĩnh 1.000.000 000 1.000.000.000
- Công ty CP May Hà Tĩnh 20.057.873 1458 21.057.873.458
- Công ly CP phát triên Nông Lâm Hà Tĩnh 1.618.839 954 1.618.839.954
- Công ly CP Khoảng san Man gan 4.298.716 464 4.298 716.464
- Câng ly CP gạch ngói & VLXD Đông Nai - H T 12.175.345 928 12.175.345.928
- Công IV TNHH thực phẩm và chế biến Mitraco 61.078.080.058 59.723.365.0%

C ộng 428.156.441.907 428.901.726.945

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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T ổng  Công ty Khoáng sản và Thưong mại Hà Tĩnh - CTCP
Đ ịa chỉ: s ố  2 Vũ Q uane - TP Hà Tĩnh - Tinh H à Tĩnh

_______________ Ngày 31/12/2017

Thuyết minh Báo cáo tài chính

P h ải t r ả  ng irò i b án 31/12/2017 01/01/2017

. Số có khả năng  tră  
G iá  tr i  &

! nọ-
Số có khả n ă n g  t r ả

G iá tri
no’

Phái trả  khách  hàng  ngắn hạn 13.330.175.343 13.330.175.343 12.018.636.583 12.018.636.583
Bưu điện TP Hà tĩnh 14.235 955 14.235.955
Báo bảo vệ pháp luậí 8.000.000 8.000.000
Ban khách hàng tổ chức DN-CN TCT DV - 18.260.000 18.260.000
Báo khuyến học và dân trí 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Bệnh viện đa khoa TP Hà Tĩnh 68.608.000 68.608.000 95.083.000 95.083.000
Chi nhánh điện c ẩ m  Xuyên 18.286.364 18.286.364 18.286.364 18.286.364
CT Kiểm toán và Kế toán - 99.000.000 99.000.000
CTCP xây dựng Nhật Quang 11.272.000 11.272.000 11.272.000 11.272.000
Công ty CP xây dựng và TM Đại Phát HT 23.960.000 23.960.000
Công ty Cp chứng khoán Bảo Việt - 77.000.000 77.000.000
Công ty CP CNTT Lam hồng 93.291.370 93.291.370 92.729.370 92.729.370
Cône ty CP công nghệ rượu và đồ uống Việt - 59.812.500 59.812.500
Công ty CP cơ khí và thương mại Đức Nhật 22.536.260 22.536.260 22.536.260 22.536.260
Công ty CP giám định ASIA control Hà tĩnh 111.929.401 111.929.401 189.268.401 189.268.401
Công ty CP giống gia súc Bắc Trung Bộ - 17.640.000 17.640.000
Công ty CP Greenfarm 14.708.000 14.708.000 14.708.000 14.708.000
Công ty CP nông sản thực phẩm Hải Dương Xanh 115.700.000 115.700.000 115.700.000 115.700.000

-Công ty CP thiết kế chế bản điện tứ vồ in công nghệ-cao— 
Công ty CP thiết kế và Tư vấn xây dựng Hà Nội

^ 4 8 .9 3 9 .7 0 0  
183.110.433

148.939.700
183.110.433 183.110.433 183.110.433

Công ty CP thương mại Hồng hà - 90.053.000 90.053.000
Công ty CP thương mại và đầu tư Hưng Sơn - 119.727.200 119.727.200
Công ty CP tiếp vận Tân cảng miền Bắc - 30.000.000 30.000.000
Công tv CP Toyota Vinh - 91.425.000 91.425.000
Cône tv CP TV Dầu tư Ọuy hoạch Thiết kế XD TH 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000

( Các thuyết minh nảy là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tổng Công ty Khoáng sản và T huong mại Hà Tĩnh - C TC P
Địa chỉ: s ố  2 Vũ Ọ uana - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

_______________ N gày 31/12/2017

Thuyết minh B áo cáo tài chính

Phải trả ngưcri bán 31/12/2017 01/01/2017

, Số có khả năng trả 
Giá tri &

nợ
. Số có khả năng trả 

Giá tri 6
nơ

Công ty CP tư vấn và XD Hồng lam - 19.000.000 19.000.000
-Công ly CP tư vấn và xâv dưnu Xu vẻn Viêt— 
Cóng ly Cp tư vấn xây dụng cùng trình vixđ

- 10.000.239~  
34.000.000

“ 10.000.23 9 ~
34.000.000

10.000.239
34.000.000

10.000.239
34.000.000

Công íy CP tư  vấn và XB tổng họp Tân Hưng Long 91.222.000 91.222.000 66.803.000 66.803.000
Công ty CP tư  vấn và XD Đại Việt 195.803.000 195.803.000 295.803.000 295.803.000
Công ty CP Điện Lực Nam Hà 9.000.000 9.000.000 9 000.000 9.000.000
Công ty CP Đầu tư -TM-DV-Kết Phát Thịnh 2.155.910.000 2.155.910.000 2.155.910.000 2.155.910.000
Công ty CPTM quảng cáo mới Hà tĩnh - 57.319.900 57.319.900
Công ty CPTM và công nghiệp Thành Đạt 64.673.000 64.673.000 64.673.000 64.673.000
Công ty CP Tổng công ty Miền Trung 51.800.000 51.800.000 64.102.500 64.102.500
Công ty CP Hải Linh 12.423.000 12.423.000
Công ty CP Trung Kiên 359.366.400 359.366.400
Công tv 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 83.157.500 83.157.500
Công ty TNHH dịch vụ tổng họp Trung Hòa - 40.500.000 40.500.000
Công ty TNHH giải pháp và CN truyền thông 2 .000.000 2.000.000 2 .000.000 2 .000.000
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY 90.750.000 90.750.000
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 Savills Việt nam - 95.700.000 95.700.000
Công ty TNHH s x  và TM nhựa Hải Long - 20.790.000 20.790.000
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 465.732 340 465.732.340
Công ty TNHH TM Tổng Hợp Hải Linh 169.460.000 160.460.000
Còng tv TNHH thiết bị Kll và CN Kim Ngân - 6.253.010 6.253.010

( Các thuyết minh này là bô phận hợp thành Báo cáo tài chinh)
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T ổng Công ty K hoáng sản và Thưong mại Hà Tĩnh - CTCP
Đ ịa chỉ: số  2 Vũ Q uang - TP Hà Tình - Tinh H à Tĩnh

________________Ngày 31/12/2017

Thuyết minh Báo cáo tài chính

P h ả i t r ả  ngư ờ i bán 31/12/2017 01/01/2017
A . Số có k h ả  n ăn g  t r ả  

G iá tr i
n ợ

A . Số có khả n ăn g  trả  
G iá tr i  &

nơ
Công ty TNHH TMDV Hải Dao 6 .200.000 6.200.000 6 .200.000 6 .200.000

-Cung ty TNHH TM Binh kính 2 <8.900.000 28.900.000
Công tv TNHH Tư vấn Aliai ỉeuaỉ 10.301.000 ỉ 0.301.000 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 1.118.271.000 1.118.271.000
Công ty TNHH XNK và thương mại Kim - 244.244.000 244.244 000
Công ty TNHH Xây dựng và công nghệ M T SAGI 157.100.000 157.100.000 157.100.000 157.100.000
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại TH Nhật Thái -
Công ty TNHH xây lắp và thương mại Quang Phát 152.721.978 152.721.978 752.721.978 752.721.978
công ty TNI iI ỉ Đầu tư Thương mại và PTNN 258.027.000 258.027.000
Công ty TNHH đầu tư XD và PT hạ tầng M itraco 4.051.647.918 4.051.647.918
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 Tĩnh 60.000 000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh 19.196.682 19.196.682
Công ty Điện báo - Điện thoại 4.104.297 4.104.297 36.000 36.000
Cơ sở 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
Doanh nghiệp Tư nhân Trường Vinh 178.211.400 178.211.400 1.239.193.400 1.239.193.400
Fangcheng Port Yihua Trading Co;LTD 148.599.951 148.599.951 148.599.951 148.599.951
Gara ô tô Phúc Hoa - 25.398.000 25.398.000
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 BMC Hà tĩnh - 89.721.279 89.721.279
Khách sạn binh minh Hà Tĩnh 197.366.272 197.366.272 284.655.000 284.655.000
KS Ngân hà 15.450.000 15.450.000 51.851.000 51.851.000
Nguyễn Thế Giáp 234.889.500 234.889.500 81.108.900 81.108.900

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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T ổng Công ty Khoáng sàn và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Đ ịa chỉ: s ố  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh H à Tình

_______________ N gày 31/12/2017

Thuyết minh Báo cáo tài chính

14. Phải trả ngưòi bán 31/12/2017 01/01/2017

, * . Số có khả năng trả _  . . s ố  có khả năng trả
Giá trị & Giá trị &

_________ ____________  __________ nợ_________  _____________ ________  nợ
Nguyễn Thị Thu Hà
'V T Ạ r|M1 • rp  A

- 29.290.000 29.290.000
■Nguyễn Thị Tâm - 9.440.000 9.440.000
Nguyễn Vãn 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
N hà hàng Bà Đào 28.920.000 28.920.000 336.059.000 336.059.000
Nhà hàng Thủy Đơ 165.783.000 165.783.000 165.783.000 165.783.000
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 KD VNPT Hà Tĩnh - CNTCTDV
Trung tâm kiểm định chất lượng CTXD HT 5.400.000 5.400.000 87.853.000 87.853.000
Trung tâm Quan trắc và KT môi trường HT 82.050.200 82.050.200 48.130.200 48.130.200
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 28.571.400 28.571.400
Trân Huy Mạnh 63.630.720 63.630.720 113.401.020 113.401.020
Trần Hồng Quân 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000
TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng HT - 12.400.000 12.400.000
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 22.706.000 22.706.000 34.135.000 34.135.000
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
XN Tư nhân Tân khang 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Xí nghiệp s x  bao bì - CTCPXNK Nghệ An - 17.875.000 17.875.000
Xí nghiệp xây dựng Phong cách 401.825.008 401.825.008 401.825.008 401.825 008
Đài truyền hình Tỉnh - 28.000.000 28.000.000
Đại lv Dương Thanh - 8.780.000 8.7X0.000

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chinh)
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T ổng Công ty Khoáng sàn và Thưong mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: số  2 Vũ Q uana - TP Hà Tĩnh - T inh H à Tĩnh

Thuyêt minh Báo cáo tài chính

Ngày 31/12/2017

P h ái t r ả  ngư ờ i bán 31/12/2017 01/01/2017

G iá  tr ị
Số có k hả  n ăn g  tr ả  

n ợ
Số có khả năng  t rả  

G iá tr i  ẽ
n ơ

Đặng Hoài Thửc(DNTN Xãv dựns & TM Hoàng Hà) - 334.642.615 334.642.615
Đo Thanh Binh - 23.500.000 23.500.000
Phải Irả  ngưòi hán là các bên liên quan 53.613.159.209 53.613.159.209 53.67I.691.0S5 53.671.691.085
Công tv CP cảng Vũng áne - Việt Lào 7.841.083.239 7.841.083.239 4.554.663.486 4.554.663.486
Công ty CP may Hà Tĩnh - 350.921.000 350.921.000
Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên lộc - 5.941.589.439 5.941.589.439
Công ty cô phân Thiên Y 2 - 24.855.813 24.855.813
Công ty TNHH Việt lào 45.242.505.265 45.242.505.265 41.595.287.804 41.595.287.804
Công ty CP chăn nuôi Mitraco 480.459.000 480.459.000 73.889.000 73.889.000
Công ty cô phân thương mại Mitraco 49.111.705 49.111.705 165.746.467 165.746.467
Công ty TNHH Thực phâm và chê biên Mitraco - 964.738.076 964.738.076

C ộng 66.943.334.552 66.943.334.552 65.690.327.668 65.690.327.668

( Các thuyết minh này là bộ phân hơp thành Báo cáo tài chính)
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Tổng Công ty Khoáng sải, và Thưưng mại Hà Tĩnh - CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số  2 Vũ Q uang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh H à Tĩnh

N gười mua trả tiền tn rớ c 31/12/2017 01/01/2017

N gười m ua trả  tiền tr iró c 1.768.758.831 5.412.455.‘>07
CN CTCP Đại lý Hàng ỉ lài VN- ĐL HH Bến Thuỷ 8.000.000 8.000.000
CN Tổng công ty điện lực (lầu khí VN 16.000.000
Công ty gạch men Coscvco Đà Nằng
Công ty CP Vinatex. Hồng Lĩnh 30.000.000 30.000.000
Công ty TNHH một thành viên GPM Bình Thuận 98.853.969
Liên minh HTX Việt nam 763.800.000 763.800.000
Công ty Cổ phần Điện 1 íương Sơn 615.817.062
Công ty CP sứ sạch Thiên An 22.990.000
Công ty TNHH XlỊ1 và TM Việt Lào 4.200.100 4.200.100
Công tyTN H H  s x & Tivl Minh Thịnh 60.000.000 60.000.000
Công ty TNHH TM vận tải Bình Nguyên 30.192.450 30.192.450
Nguyền Trọng Hai 120.000.000
Công ty TNHH vận liành kinh doanh MCC Việt nam
Của hàng An Ngà (Lê Thị Ngà)
Fineton Industrial
DENG SHI KANG 199.156.060 199.156.060
D oanh nghiệp tư  nl lân Hình An 4.988.400 4.988.400
H unan M imetals 3.182.998.325
QINZHOU QINNẢN C1IUANGDA TRADE 368.449.541 368.449.541
Solid Titanium Tralđ¡nụ Limited 126.982280
Công ty CP TMDV1 Num 1 là l ìn h 30.000.000 30.000.000

Ngưòi mua trả tiề 11 tnróe là các bên liên quan - -

Cộng 1.768.758.831 5.412.455.907

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tổng Công ty Khoáng sản và Thirong mại Hà Tĩnh - C TCP
Đ ịa chỉ: số  2 Vũ Q uane - TP Hà Tĩnh - T ỉnh H à Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Thuế và các khoản phải nộp nhà nuó’c 01/01/2017 * - - n i _  s ố  đã thực nôp trong  Sô phải nôp năm 2017 . V I
năm

31/12/2017

Phải nộp
Thuế GTGT đầu ra phải nộp — 0 1.100.711.089-------  1.100.711.089 0
Thuê GTGT hàng nhập khâu phải nộp 6.999.485.342 6.999.485.342 0
Thuê Thu nhập cá nhân 59.350.600 113.066.050 83.114.600 89.302.050
Thuê tài nguyên 920.380.791 3.903.908.950 3.738.367.242 1.085.922.499
Thuê tiêu thụ đặc biệt 36.633.748 409.952.220 221.278.100 225.307.868
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 523.912.580 1.724.307.564 1.907.218.544 341.001.600
Thuê nhà đât, tiền thuê đât 812.795.716 812.795.716 0
Các loại thuế khác 0 549.312.000 549.312.000 0

Cộng 1.540.277.719 15.613.538.931 15.412.282.633 1.741.534.017

Phải thu
Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp 435.882 435.882 -

Thuê xuât nhập khâu 1.281.624.214 13.339.861.094 12.058.236.880 -

Thuê tiêu thụ đặc biệt 0
Thuê nhà đât, tiền  thuê đât 1.228 1.228 -

Cộng 1.282.061.324 13.340.298.204 12.058.236.880 -

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tống Công ty Khoáng sản và T hương  mại Hà Tĩnh - CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang - Ti' I là Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

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

Bảo hiểm xã hội, BHYT
- Các khoản phải tra, phải nộp khác 

Chi ph í đỏng của mỏ
Công ly CP công iịglỉÌỊ'j> ỉioủ cốc Hà lĩnh
Công ty CP lữ hành Thành sen
Công ly cổ phần gang thép Hà tĩnh
Công ty CP M ay hả lĩn h
Công ly cổ phần Thiên Ỷ 2
Công ty co phần Tư vun Tin học và Viễn thông
Công ty TNHH Vụn Lọi
Lệ p h í bảo lãnh cỉụịllìan
Cún bộ CNV TCT
Lệ ph í đấu thầu xúy dựiiíỊ
Phụ cấp H Đ Q T  + BKS
Quỹ công đoàn
Quỹ mái ẩm công ầocm
Quỹ phòng chống bào lụl
Quỹ đền ơn đáp nghĩa
Qũy vì người ngìico
Đoàn p h í đoàn thanh Iiicn
Qũy ủng hộ Trường Sa
Đảng ph í

- Dư có TK 138
- Dư có TK 141

Tạm ứng lương và IX ' theo lương 
Tạm ứng chi p h í sùi ì Xiíấl 
Tạm ủng khác

C ông

31/12/2017 01/01/2017
102.329.616 140.093.616
633.450.577 924.939.577

19.542.852.650 23.205.412.233
373.835.000 373. ff35.000

6.800.000.000 6.800.000.000
1.200.000.000
3.000.000.000 3.000.000.000
1.000.000.000 3.000.000.001)

459.899 000 3.080.514.5K 3
4.000.000 4.000.000

6.000.000.000 ố. 000.000.000
25.000.000 25.UOO.UOO

107.205.250 146.425.250
52.900.000 52.900.000

192.040.400 410.100.400
11.181.000 5.5X4.000

7.600.000 7.600.000
84.550.000 84.550.000

115.665.000 115.665.000
92.529.000 92.529.000

840.000 H40.000
ì .800.000 ì M 0.O i Kì

13.808.000 4.069.000
407.300.000 -

2.604.501.467 3.415.902.737
7 589.000 7.5X9.000

2.011.935.929 2.564.828.170
584.976.538 843.4H5.56~’

23.290.434.310 27.686.348.163

( Cpc t-v.iyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
43



Tống Công ty Khoáng sản và Thirtmg mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chì: số  2 Vũ Quans - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Vay và nọ' thuê tài chính ngăn hạn 31/12/2017 Trong năm 01/01/2017

Giá trị
Số có khả năng tră 

nọ-
Tăng Giảm Giá trị

Số có khả năng trả
nọ’

Vay ngắn  hạn 109.872.200.128 109.872.200.128 140.820.504.066 151.050.109.979 120.101.806.041 120.101.806.041
Vietcombank - CN Hà Tĩnh (VND) 76.772.200.128 76.772.200.128 140.820.504.066 146.650.109.979 82.601.806.041 82.601.806.041

^Vayứửi tượng khác 33.100.000.000 33.100.000.000 4.400.000.000 37.500.000.000 37.500.000.000

C ộn° 109.872.200.128 109.872.200.128 140.820.504.066 151.050.109.979 120.101.806.041 120.101.806.041

K hoản vay của ngân hàng  V ietcom bank theo họp  đồng  tín dụng ngày H Đ 14/2699 ngày 05 /12 /2015 . H ạn m ức tín dụng là 120 .000 .000 .000  đồng. T hờ i hạn h iệu  lực của  hạn m ức là 6 
.  tháng  kể từ  ngày rút vốn đến ngày bên vay trả  xong nợ tính  cho từ ng  lần rút vốn ( theo giấy nhận  nợ). M ục đích sử  dụng vốn vay là: Vay vốn lưu đ ộ n g  phục  vụ sản  xuất kinh doanh

19. V a y d à i l iạ n 31/12/2017 Trong năm 01/01/2017

Giá trị
Sô có khã năng trả 

nợ
Tăng Giám Giá trị Số có khã năng trả 

no'
Vay dài hạn 90.613.804.241 90.613.804.241 13.600.000.000 5.212.421.053 82.226.225.294 82.226.225.294
Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (STC) 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000
Quỹ ĐT phát triên 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) 23.413.804.241 23.413.804.241 5.2 ì 2.421.053 28.626.225.294 28.626.225.294
Ngân hàng phát triên Việt Nam - CN NHPT Hà Tĩnh 41.600.000.000 41.600.000.000 13.600.000.000 28.000.000.000 28.000.000.000

Cộng 90.613.804.241 90.613.804.241 13.600.000.000 5.212.421.053 82.226.225.294 82.226.225.294

- H ợp đồng tín dụng vay vốn  01/2011 'H Đ T D -Đ P ngàv 13/09/2011 số tiền 25 .000 .000 .000  đồng. Lãi suấ t năm  đầu là 0% . từ  năm  th ứ  2 trở  đi lãi vay cụ  thể do  Hội đồng  quán  lý quỹ hỗ
trợ  đầu tư  Hà T ĩnh quy định. Thời hạn vay là  36 tháng  .M ục đích khoản vay là góp vốn đ iều  lệ vào C ông ty CP sắ t T hạch  Khê theo công văn số 28 7 4 /Ọ Đ -U B N D  Tinh ngày
31/08/2011 cùa U B N D  tinh  Hà Tĩnh.

H ợp đồng tín dụng số 14/2650/V C BH Ti ngày 1 1/12/2014. Hạn m ức tín dụng  48 .840 .000 .000  đồng. T hờ i hạn vay 120 tháng. Lãi suất theo lãi suất huy  động  tiết k iệm  kỳ hạn 12 
tháng+  3%  năm .Lãi suất hiện tại là 9% /năm . M ục đ ích  vay: thực hiện d ự  án nhà m áy chế biến súc sản  M itraco.

H ợp đồng tín dụng số 0 3 /2 0 15/HĐTDĐT-NHPT ngày 16/12/2015 số tiền 400.000.000.000 đồng. Áp dụng lai suất cho vav vốn tín dụng đầu tư theo quy định hiện hành của nhà nước tại từng
- thời điêm giải ngân. Lãi suất quá hạn ( tính trên nọ- gốc và lãi trả chậm) là 150% lãi cho vay trong hạn. Thời hạn cho vay tối đa 12 năm kế từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, nhưn« khôn«

vưọt quá thời điếm trả nợ gốc cuối cùng cùa dự án. Mục đích sử dụna vốn vay: Thực hiện dụ' án khu nhà ở  thí điểm cho công nhân và ngưòi lao động thuê tai Khu kinh tế Vùn« Áng.

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chinh)
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Tổng Công ty K hoáng sản và Thưong mại Hà Tĩnh - C T C P
Đ ịa chỉ: số  2 V ũ Q uang - TP Hà Tĩnh - T ỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

20. Tăng, giảm  vốn chủ sỏ' hữu
A- BẢNG ĐỐI C HIẾU BIÉN ĐỘ NG  NGUÔN VÓ N CHỦ SỎ HỮU

Nội dung Vốn đầu tu* chủ sở hữu Quỹ đâu tư phát 
triển

Quỹ dự phòng tài 
chính

LN sau thuê chưa 
phân phối Tỗng cộng

1. Số dư đầu năm trước 1.101.135.914.618 - - 10.662.333.723 1.111.798.248.341
- Tăng vôn trong năm trước -

- Lãi trong năm trước 7.151.618.769 7.151.618.769
- Tăng khác -

- Giảm vôn trong năm trước -

- Chia cô tức -

- Giảm khác -

-

2. Số dư cuối năm trước 1.101.135.914.618 - - 17.813.952.492 1.118.949.867.110
3. Số dư đầu năm nay 1.101.135.914.618 - - 17.813.952.492 1.118.949.867.110
- Tăng vôn trong kỳ này -

-  L ãi tro n g  kỳ 8.679.201.192 8.679.201.192
-  T ă n g  khác (* ) -

-  G iảm  v ô n  tro n g  k ỳ  n à y -

-  L ô  tro n g  kỳ -

-  G iảm  khác (* ) 3 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0
-

4. Số dư cuối năm nay 1.101.135.914.618 - - 23.493.153.684 1.124.629.068.302

( 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
0

B. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của nhà nước 
Vốn góp của các cổ đông khác

31/12/2017 01/01/2017

[.072.153.914.618
28.982.000.000

1.072.153.914.618
28.982.000.000

1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

c. Các giao dịch về vốn vói các chủ sở hữu và phân phối cỗ tức, lợi nhuận được chia:

Vốn đầu tư của chủ sử hữu 31/12/2017 01/01/2017

Vốn góp đầu năm
Vốn góp tăng trong năm (*)
Vốn góp giảm trọng năm
Vốn góp cuối năm
Lọi nhuận đã phân phối

1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh (ĐVT:
íínna\

3.

Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý IV.2017 Quý IV.2016

+ Doanh thu bán 1làng hóa, thành phẩm 46.455.279.482 80.265.714.180

Cộng 46.455.279.482 80.265.714.180

Các khoản giảm trừ doanh thu Quý IV.2017 Quý IV.2016

+ Chiết khấu thưcmg mại - -

Cộng - -

Doanh thu thuầrt về bán hàng và cung cấp dịch vụ 46.455.279.482 80.265.714.180

Giá vốn hàng báp Quý IV.2017 Quý IV.2016

Giá vốn hàng hóa bán, thành phẩm 45.838.853.942 83.522.041.662

CỘI1ỈỈ 45.838.853.942 83.522.041.662

Doanh thu hoạt động tài chính Quý IV.2017 Quý IV.2016

l.ăi tiền gửi ngân hàng, cho vay 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ 
Cổ tứ c  lợi nhuận dưọ'c chia

3.112.831.100
(2.323.185)

1.850.481.804

2.518.479.931
55.393.672

32.648.835.000
Cộng 4.960.989.719 35.222.708.603

( 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 Q uang - [TP Hà T ĩnh - T ỉnh H à Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính
0

Chi phí hoạt động tài chính Quý IV.2017 Quý IV.2016

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

1.940.703.017
33.800.918.498

3.401.020.315

10.986.503.344
Cộng 35.741.621.515 14.387.523.659

Chi phí bán hàhg, chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng Quý IV.2017 Quý IV.2016

Chi phí nhân viên 
Chi phí vật liệu, bao bì 
Chi phí dụng cụ đồ dùng 
Chi phí khấu hao TSCĐ 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác

4.106.103.825
599.815.000 

73.981.418 
232.922.403 
949 704 820 

1.574.629.180 
675.051.004

7.330.343.311
940.343.000
106.214.982
96.541.301

202.409.732
5.080.605.891

904.228.405

Chi phí quản lý doanh nghiệp Quý IV.2017 Quý IV.2016

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

5.786.503.946
2.360.679.000

126.626.495
569.092.376

319.025.894
2.411.080.181

7.466.688.951
3.186.889.000

709.753.942
662.847.159

36.634.678

222.972.742
2.647.591.430

Cộng 9.892.607.771 14.797.032.262

Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành Quý IV.2017 Quý IV.2016

Chi phí thuê TNDN tính trên thu nhập chịu thuê năm 
hiộn hành
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiêp hiện hành

VII. Nliửnií thôn lĩ tin khác
I NliíhiỊ» sự kiện phát sinh sau ngày khoá số

Kố từ ngẳy kết th|úc 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 hưởng đáng kể đến các thông tin đã được trình bày 
trong Báo cáo tài chính và ảnh hưởng tới hoạt động của Tổng Công ty cho năm tài chính tiếp theo.

Hà Tình,
Ngựời lập biểu

Võ Thị Hoa Bùi Văn Minh Nguyễn Huy Hùng

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