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T Ỏ N G  CÔNG TY KHO

Địa chỉ: số 02 Vũ Quang

ẬNG s ả n  v à  t h ư ơ n g  m ạ i  h à  t ĩ n h  - CTCP Báo cáo của Ban T ổn g  Giám đốc

Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh đính kèm BCTCHN cho năm  tài chính 2017

BÁO CÁO CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐỐC

TBan Tổng Giám đốc 
ty") đệ trình Báo cáo n

ổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (gọi tăt là " Tông Công 
ày cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Hội đồng quản trị, Ệan Tỗng Giám đốc và Ban Kiếm soát Tổng Công ty tại ngày lập báo cáo tài 
chính:

H ôi đồng quản tri:

- Ông Trương Hữu Trung
- Ông Nguyễn Huy Hùng
- Bà Nguyễn Thị Hà
- Ông Võ Văn Lưu

Ban Tổng Giám đốc,

- Ông Nguyễn Huy Hùng
- Bà Nguyễn Thị
- Ông Vồ Vàn Lưụ
- Ông Lê Viết Thả
- Ông Nguyễn Đì
- Ông Bùi Văn Mi 

Ban Kiểm soát:

- Ông Phùng Văn
- Ông Đào Anh Dằng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

Hà

0
nh Toàn 
inh

Tân

Chủ tịch HĐQT 
Thành viên HĐQT 
Thành viên HĐQT 
Thành viên HĐQT

Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc
Kế toán trưởng (bổ nhiệm tháng 11 năm 2017)

Trưởng Ban Kiểm soát 
Thành viên 
Thành viên

Tổng Công ty Khoáng 
Quyết định sổ 61/2002 
phần hóa theo phươnậ 
11/10/2013. Theo đó:

- Vốn diều lệ : 1.3
- Theo Ọuyết định 

chỉnh cơ cấu vốr. 
ty Cổ phần, theo 
đó:
Cổ phần Nhà nươ< 
Cổ phần bán un 
Cổ phần bán cho 
Cổ phần bán cho

Số vốn thực góp

sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo 
/QĐ-TTg ngày 18/04/2003 của Thủ tướng Chính Phủ. Tổng Công ty đã thực hiện cổ 

án cổ phần đã được chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày

20.00U.U00.000 đồng (Một nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng).
số 463/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của ủ y  ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc điều ị  
điều lệ khi chuyển Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh thành Công 

đó: Vốn điều lệ là 1.320.000.000.000 đồng tương ứng với 132.000.000 cổ phần trong ;

đãi
'C năm giữ 109.560.000 cổ phần chiếm 83% vốn điều lệ; 

i 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 tư bên ngoài 1.937.800 cổ phần chiếm 1,47% vốn điều lệ.

đến thời điểm 31/12/2017 (đơn vị tỉnh: đồng)

Nội đur g
Số tiền theo Quyết định 

số 463/QĐ-UBND Số vốn thực góp Số vốn còn góp thiếu

Vôn Nhà nước 1.095.600.000.000 1.072.153.914.618 23.446.085.382
Vôn của các cô ổông 28.982.000.000 28.982.000.000 -

Cô lông chiên lu ợc 195.418.000.000 195.418.000.000
Tông cộng 1.320.000.000.000 1.101.135.914.618 218.864.085.382
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TT Các Công ty cor1 của Tổng; Công ty r r u  sỏ'
1 Công ty TNHH 

Nông nghiệp N 
quyền biểu quyế

MTV Giống và Vật tư 
[itraco, tỷ lệ lợi ích và 

100%.

rhôn Hòa Thịnh, Xã Thiên Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà 
lĩnh.

2 Công ty TNHH 
triển Hạ tầng I 
quyền biểu quyế

£)ầu tư Xây dựng và Phát 
viitraco, tỷ lệ lợi ích và 
tỉ 100%.

Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

3 Công ty Cổ p] 
Thiên Lộc, tỷ 
quyết: 60,64%.

lần Thức ăn Chăn nuôi 
ệ lợi ích và quyền biểu

Khu Công nghiệp Hạ vàng, Xã Thiên Lộc, Huyện Can 
^ộc, Tỉnh Hà Tĩnh.

4 Công ty Cô phâ 
ệ lợi ích và quy

n Vận tải và Xây dựng, tỷ 
ìn  biểu quyết: 65%.

Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh.

5 Công ty Cô phí 
Xây dựng Đồn£ 
ích và quyền biể

ìn Gạch ngói và Yật liệu 
Nai - Hà Tĩnh, tỷ lệ lợi 

u quyết: 60%.

Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.

6 Công ty TNHH 
quyền biểu quyế

Việt Lào, tỷ lệ lợi ích và 
t: 100%.

Bản Bưng Houana - Xebangfay -Khawmmouane - Lào.

7 Công ty Cô phâ 
lợi ích và quyền

11 Chăn nuôi Mitraco, lỷ lệ 
biểu quyết: 51,28%.

Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh.

8 Công ty Cô phí 
ích và quyền biể

ìn May Hà Tĩnh, tỷ lệ lợi 
u quyết: 52,55%.

Số 450 đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh.

9 Công ty Cô phể 
Tĩnh, tỷ lệ lợi 
58,70%.

n Phát triển Nông lâm Hà 
ích và quyền biểu quyết:

Xóm 10, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà 
Tĩnh.

10 Công ty Cô phí 
lệ lợi ích và quy

in Thương mại Mitraco, tỷ 
ền biểu quyết: 73%.

Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

11 Công ty Cô p 
Mitraco, tỷ lệ lc 
63,83%.

hần Cơ khí và Xây lắp 
ri ích và quyền biểu quyết:

Tổ 12 Thị trấn cẩm  Xuyên, Huyện cẩm  Xuyên, Tỉnh Hà 
Tĩnh

12 Công ty Cô phí 
và quyền biểu q

ìn Thiên Ý 2, tỷ lệ lợi ích 
uyết: 75%.

Thị trấn Thiêm cầm , Huyện cẩm  Xuyên, Tỉnh Hà Tỉnh.

13 Công ty Cô phâ 
Tĩnh, tỷ lệ lợi 
60%.

n Vật liệu và Xây dựng Hà 
ích và quyền biểu quyết:

Xã Kỳ Phương, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.

14 Công ty Cô ph 
Thạch Khê, tỷ 
quyết: 91,85%.

ìn  Vật liệu và Phụ gia sắt 
lệ lợi ích và quyền biểu

Xóm 4, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh.

15 Công ty Cô ph 
Lào, tỷ lệ lợi 
53%.

ần Cảng Vũng Áng Việt - 
ích và quyền biểu quyết:

Xã Kỳ Lợi, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.

16 Công ty TNH 
Mitraco, tỷ lệ 1< 
100%.

[-1 Thực phẩm Chế biến 
ri ích và quyền biểu quyết

Xã Kỳ Trinh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.

17 Công ty Cô ph 
lệ lợi ích và quA

ần Khoáng sản Mangan, tị 
rền biểu quyết: 50,95%.

Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh.
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Ngành nghề sản xuất
- Khai khoáng 

quặng có chất
- Sản xuất vật liệu 

cao, sản xuất bê 
Bán buôn vật liệ

- Kinh doanh khá
- Dịch vụ lưu trú 

đại lý du lịch,
- Bán buôn máy 

khẩu các loại mé:
- Giáo dục nghề
- Cung ứng và q 

ở nước ngoài;
- Bốc xếp hàng
- Chăn nuôi trâu
- Sản xuất thức ăi
- Sản xuất thực p 

hươu;
- Chế biến bảo q 

thịt, chế biến và
- Bán buôn nhiên 

và các sản phẩm
- Nuôi trồng thủy
- Sản xuất phân b
- Sản xuất phụ tù 

tô;
- Sản xuất hàng n
- Bán buôn tổng 

dân dụng, xe

- Kinh doanh bất 
nhà, đất, kinh

- Xây dựng các c 
thủy lợi, hạ tầng 
hạ tầng khu côn,

- Xây dựng các c
- Chuẩn bị mặt b
- Hoạt động kiến 

tư, tư vấn đấu t  
kế kỹ thuật các 
thuật đô thị,

- Vận tải hàng hó

■ Nhân và chăm 
giống cây 
doanh giống

kinh doanh theo Đăng ký kinh doanh:
IC chưa được phân vào đâu: Khai thác chế biến kinh doanh các loại khoáng sản, 

jng xạ;
xây dựng từ đất sét, sản xuất sản phẩm gốm sứ khác, sản xuât xi măng, vôi và thạch 

tông và các loại sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
u thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Kinh doanh và nhập khâu vật liệu xây dựng; 

_  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, 
ỈU hành tua du lịch, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tô chức tua du lịch; 

lóc thiết bị và phụ tùng máy khác chưa dược phân vào đâu: Kinh doanh và xuất nhập 
iy móc thiết bị;

nghiệp: Đào tạo dạy nghề;
lý nguồn lao động: Dịch vụ tuyển chọn lao động ở Việt Nam đi xuât khâu lao động

ma:

do;

khu

lương
thư

Hoạt động clịch 
và quốc tế.

ta: Kinh doanh xếp dỡ, giao nhận hàng hóa đường biển và đưừrig bộ; 
ì), lợn, hươu, gia cầm; 
gia súc, gia cầm và thủy sản; 

lẩm khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất chế biên thực phâm chức năng từ nhung

[uản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, chê biên bảo quản thịt và các sản phâm từ 
bảo quản rau quả;
liệu rắn lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, kinh doanh và xuất nhập khẩu xăng dầu 
có liên quan;
sản nội địa: Trồng và chế biến các loại thủy sản, sản xuất giống thủy sản;

>ón và hợp chất ni tơ: Sản xuất và kinh doanh phân bón hữu cơ;
ựig và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe: Sản xuất linh kiện phụ tùng ô

iiay sẵn (trừ trang phục), may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
hợp: Kinh doanh thương mại tổng họp, xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng: điện lạnh, điện
.úy, bếp ga, giày, dép, quần, áo, hàng gốm sứ, dụng cụ thê thao;

động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Kinh doanh 
Danh văn phòng cho thuê, xây dựng nhà các loại;
3ng trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, 
kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp đến 35KV, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở 

ơ nrrhiên. cum dân cư và đô thi, kinh doanh nhà; 

ông trình đường sắt và đường bộ;

công trinh dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cẩp thoát nước, hạ tâng kỹ 
công nghiệp;

a bằng đường bộ: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;

sóc giổng Nông nghiệp: Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hạt giống rau quả, 
thực chất lượng cao, sản xuất và kinh doanh giông cây ăn quả, sản xuât và kinh 

y  sản;

vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không: Dịch vụ bán vé máy bay trong nước
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Tổng Công ty có 

Kiểm toán viên

Báo cáo tài chí 
TNHH Kiểm toá

Tình hình tài c
Tình hình tài 
Tổng Công ty 
trang 45.

Tại báo cáo nà)

Ban Tổng Giám 
nhất một cách tri

Chúng tôi đã c 
nhiệm về tính

Việc thiết lập 
công việc quản

Tài sản mà Tổn 
có bất kỳ một sv

Chúng tôi khôn 
cách phân loại

Chúng tôi khôn 
xuất, ngừng xâ) 
thể dẫn đến tình 
được hạch toán

trụ sở tại: số  02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, 

độc lập
hợp nhất cho năm tài chính 2017 của Tổng Công ty được kiêm toán bởi Công ty 

n và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI).

hỉnh và kết quả hoạt động kinh doanh
ính tại ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2017 của

1 1 1  r» f r 1 r. 1 ____ A í __l. IrẰ»« UẤn rtó/A ti'r C\ Q đôn

nh

và

được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm báo cáo này từ trang 08 đến

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty xin khẳng định những vấn đề sau đây

đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp 
ung thực và họp lý;

ung cấp toàn bộ các tài liệu kế toán cần thiết cho các Kiểm toán viên và chịu trách 
trung thực của các tài liệu đã cung cấp;

duy trì một hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu lực, để thực thi 
ý là thuộc trách nhiệm của Ban Tông Giám đôc.

y Công ty đang nấm giữ là thuộc quyền sở hữu họp pháp của Tổng Công ty và không 
• kiện nào có thể dẫn tới việc tranh chấp các tài sản mà Tổng Công ty đang sử dụng;

T CÓ bất kỳ một kế hoạch dự tính nào có thể làm sai lệch đáng kể số liệu kế toán hoặc 
tài sản và khoản nợ đã được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhât;

- có bất kỳ một kế hoạch nào nhằm ngừng sản xuất một loại sản phẩm đang được sản 
dựng các công trình đang dở dang cũng không có một kế hoạch hay dự tính nào có 
trạng hàng tồn kho ứ đọng hoặc lạc hậu và không có bât kỳ khoản hang ton kho nao 

với giá trị cao hơn giá trị thực hiện thuần;

Báo cáo tài chí: 
sản, công nợ và 
động sản xuất kír

Báo cáo tài chí 
đã được trình 
Chế độ Kc toár 
bày báo cáo tài

Theo nhận định 
thường xảy ra í 
liệu hoặc công

Chúng tôi khẳr g 
doanh của mình 

TP Hà Tĩnh, ng 

: và

Nguyễn Huy ĩs “ r
Ạ ______• £ ____ -» ATông giám đôc

ĩih hợp nhất cho năm tài chính 2017 đã phản ánh một cách trung thực vê tình hình tài 
nguồn vốn chủ sở hữu của Tông Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kêt quả hoạt 
toh doanh và tinh hình lưu chuyển tiên tệ của Tông Công ty cho năm tài chính 2017;

iih hợp nhất cho năm tài chính 2017 đã được lập phù họp với các Chính sách kê toán 
bày trong bản thuyết minh Báo cáo tài chính và phù hợp với các Chuân mực Kê toán, 

doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình 
chính;

3 của Ban Tổng Giám đốc, xét trên các khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện nào bất 
í au ngày 31/12/2017 cho đến thời điểm lập báo cáo này cần thiết phải điều chỉnh số 
ịố  trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2017;

7 định rằng Tổng Công ty tiếp tục hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 
trong năm tài chính tiếp theo. 

ày 06 tháng 03 năm 2018 

ai diên
TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP

ùng 4%--̂ '
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DNG TY KIÊM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI
[ẬNH VIÊN HẢNG KIÊM to án  a l l ia n c e  o f INTER-CONTINENTAL ACCOUNTANTS 

SỞ chính: Số 3, ngõ 1295, đường Giải Phóng, p. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Fax: (84) 24 3974 5083(84) 24 3974 5080/81/82 

ail: cpahanoil999@gmail.com Website: www.cpahanoi.com
J L i c A

số: q o  /2018/BCKT/ÍBCTC/CPAHANOI

Kính gửi:

BÁO CÁO KIỂM TOÁN Đ ộ c  LẬP 
về Báo cáo tài chínỉt hợp nhất cho năm tài chính 2017 

cứa Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

H ộ ĩ ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỎNG GIÁM ĐỐC 
TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP

Chúng tôi đã kiểm to 
mại Hà Tinh - CTCI' 
toán họp nhất tại ngí 
tiền tệ họp nhất cho

Trách nhiệm của

Ban Tổng Giám đốc 
cáo tài chính hợp nhâì 
và các Quv định pháp 
nhiệm về kiểm soát 
bày Báo cáo tài chính

Trách nhiệm của

áy 31/12/2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh họp nhất, Báo cáo lưu chuyền 
năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

.n Tổng Giám đốc đon vị

Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo
_  V < ỉ  T T  k  . r /-'li Ẩ A  A T / í  \  ỉ '* ỉ í t  M »«

Ba

Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Bảo 
it của Công ty theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Viột Num 
) lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách 
Ộ1 bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết đổ đảm bảo cho việc lập và trinh 
hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Kiếm toán viên

Trách nhiệm của chú: 
kiểm toán. Chúng 
này yêu cầu chúng tổ 
hiện cuộc kiểm toáni 
Công ty có còn sai S'

Công việc kiểm toán 
liệu và thuyết minh 
đoán của kiểm toán 
hoặc nhầm lẫn khi 
công ty liên quan đế 
kiểm toán phù họp ’I 
kiểm soát nội bộ củạ 
chính sách kế toán 
đánh giá việc trình t

Chúng tôi tin tưởng 
họp làm cơ sờ cho ý

ing tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả của cuộc 
: đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực

-  -  2 « r  -i • t  X -1. X '  _____1- ! í __ 1 £___________________________TrẰ -fl'» 1

: trọng yếu hay không.

thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiêm soát nội bộ của 
V  việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục 
rói tinh hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của 
I Tổng Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các 

được áp dụng và tính họp lý của các ước tính kê toán của Ban Giám đôc cũng như 
ày tổng thể Báo cáo tài chính họp nhất.

rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đây đủ và thích 
kiến kiểm toán của chúng tôi.

mailto:cpahanoil999@gmail.com
http://www.cpahanoi.com


Ý idến của kiểm toán viên
Theo ý kiến chúng tôi, 
trọng yếu tình hình tài 
chính 2017, cũng như 
chính 2017, phù họp V 

pháp lý có liên quan đạr:

Bao cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và họp lý, trên các khía cạnh 
chinh của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP cho năm tài 
íết quả sản xuat kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhât cho năm tài 
01 Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định 
a việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo kiểm toán đưi 
ngang nhau. Tổng Côn 
tiếng Anh, Công ty TN

Y ã

Hà Nội, ngày tháng

CÔNG TYTNHH
HÀ NỘI

Phó T

/  ' * ?_>

t ìI o : 'rs- OsT -ò-

•ợc lập thànli 05 bản tiếng Việt và 05 bản tiếng Anh, các bản có giá trị pháp lý 
g ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP giữ 04 bản tiếng Việt và 04 bản 
HH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội giữ 01 bản tiếng Việt và 01 bản tiêng Anh.

03 năm 2018

ẺM TOÁN VÀ KẾ TOÁN 
(CPAHAMOĨ)

ổng Giám đốc

Giấy CNĐKHNrK T số: 1695-2018-016-1

Kiểm toán viên

^ y / Ị y ỵ y v ớt

Đặng Ngọc Phấn
Giấy CNĐKHNKT so: 2459-2018-016-1

*
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TỎNG CÔNG TY  K h o á n g  s ả n  v à  t h ư ơ n g  m ạ i  h à  t ĩ n h  - CTCP

Đ ịa chỉ: số  02 Vũ Q
Điện thoại: 0239 385

Mầu số BOla-HN

uang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
5 603 Fax: 0239 3855 606

Báo cáo tài chính hợp nhất
cho năm tài chính 2017

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

TÀI

A. TÀI SẢN NGẮN

SẢN

HẠN
I. Tiền và các khoản tương đưong tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đẩu tư tài chính ngắn 
hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Đầu tư nắm giữ đện ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng

ời bán ngắn hạn 
khác

2. Trả trước cho ngư à
3. Phải thu ngắn hạn
4. Dự phòng phải thiịi NH khó đòi (*)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm gjá hàng tồn kho (*)

V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu về cho vay dài hạn
2. Phải thu dài hạn khác
II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình

- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kể (*)

2. Tài sản cố định vệ hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn ỉuỹ kế (*)

III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn

Mã Thuyết 
sổ minh

Số cuối năm

Đơn vị tính: đồng

Số đầu năm

2 3 4 5

100 692.248.428.624 703.074.933.454

110 v . l 183.146.674.701 76.627.547.188

111 74.908.861.787 73.452.606.988

112 108.237.812.914 3.174.940.200

120 v . l l a 326.205.920 83.419.094.809

121 100.000.000 100.000.000

123 226.205.920 83.319.094.809

130 163.124.350.036 169.030.431.078

131 V.2 117.856.262.205 122.766.714.679

132 V.3 38.705.158.280 30.732.126.636

136 v.4a 26.793.441.833 33.865.015.520

137 (20.231.721.368) (18.334.634.843)

139 1.209.086 1.209.086

140 V.5 316.925.033.050 343.837.788.682

141 325.559.062.466 353.352.793.965

149 (8.634.029.416) (9.515.005.283)

150 28.726.164.917 30.160.071.697

151 V.12a 23.752.350.969 13.898.318.543

152 V.6 4.586.898.233 11.330.243.948

154 V.7 386.915.715 4.931.509.206

200 1.425.794.516.320 1.449.776.588.818
210 2.445.583.000 3.850.112.643

215 1.179.803.000 2.584.332.643

216 v.4b 1.265.780.000 1.265.780.000

220 870.267.951.839 850.378.205.623
221 V.8 855.845.502.669 832.910.771.245
222 1.521.630.782.404 1.444.036.441.173
223 (665.785.279.735) (611.125.669.928)

227 V.9 14.422.449.170 17.467.434.378

228 23.702.715.191 25.547.137.191

229 (9.280.266.021) (8.079.702.813)

230 - -
240 230.299.894.960 254.543.968.426

(Các thuy ết minh từ trang 14 đến trang 45 là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chỉnh hợp nhât)
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TỎNG CÔNG TY
Địa chỉ: số 02 Vũ Q

KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
uang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Báo

Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606

Mẩu số BOla-HN
cáo tài chính họp nhất
cho năm tài chính 2017

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

1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 2 4 1

dài hạn
1. Chi phí xây dụng cơ bản dở dang 242 y .io

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 v . l l b
1. Đầu tư dài hạn khác 253

á chứng khoán ĐT2. Dự phòng giảm giá 
DH (*)
VI. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
4. ĩ.ợi thế thương mại

TỎNG CỘNG TÀI SẢN

254

260
261
262
268
269

270

V.12b

V.13

230.299.894.960

237.194.438.500
237.206.627.800

(12.189.300)

85.586.648.021
69.173.293.835

5.050.730.925
10.300.000.000

1.062.623.261

2.118.042.944.944

254.543

232.229
237.881

.968.426

,438.500
.627.800

(5.652.189.300)

108.774
92.151

5.050
10.300

1.272

863.626
.558.326
730.925

.000.000
574.375

2.152.851.522.272

(Các thuyết minh từ trang 14 đến trang 45 ỉà bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP Mầu số BOla-HN
^ 1  ,  « Ẵ  A A 1 T -  ^ _______  ____U Á  TUA U ò  T ĩ t - i Vi  R a n  r á n  t à i  r h í n h  h í V n  n h ấ tĐịa chỉ: số  02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
Đien thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606

Báo cáo tài chính họp nhất
cho năm tài chính 2017

BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN HỌP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 
(Tiếp theo)

Đơn vị tỉnh: đồng

NGUÒ: V VỐN
Mã

Ấsô
Thuyết
minh

Số cuối năm Số đầu năm

2 3 4 5

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 756.739.671.898 700.074.798.836

I. Nợ ngắn hạn 310 510.276.148.017 446.235.818.474

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.14a 133.394.910.426 98.753.557.665

2. Người mua trả tiềi trước ngắn hạn 312 V.15a 20.232.750.680 15,613.705.933

3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 313 V.16 19.033.297.729 19.995.428.062

4. Phải trả người lao động 314 24.364.945.833 32.194.314.352

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V.17 22.117.606.669 15.916.170.328

6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 2.948.192.582 1.639.343.637

7. Phải trả ngắn hạn ]chác 319 V.18a 41.286.784.290 34.934.985.460

8. Vay vầ nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.19a 230.095.376.096 209.715.301.052

10. Qu) khen thưởng , phúc lợi 322 16.802.283.712 17.473.011.985

II. Nơ dài hạn 330 246.463.523.881 253.838.980.362

1. Phải trả người bán dài hạn 331 V.14b 78.927.000 78.927.000

3 . Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 16.288.386.108 19.105.407.909

4. Phải trả dài hạn khác 337 V.18b 731.787.678 731.787.678

5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 V.19b 229.364.423.095 233.736.576.491

6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 - 186.281.284

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1.361.303.273.046 1.452.776.723.436

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.20 1.278.963.710.142 1.346.498.898.036

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

- Cổ phiếu phổ thôn g có quyền biểu 411a 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618
quyêt
2. Thặng dư vốn cổ >hần 412 4.087.089.965 4.087.089.965

3. Cổ phiếu quỹ (*) 415 (40.728.290) (40.728.290)

4. Quỹ đầu tư phát tr iển 418 10.525.487.498 24.227.869.549

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (19.051.807.328) 4.573.341.792

6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 429 PL01 182.307.753.679 212.515.410.402

(Các thuyết minh từ trang 14 đến trang 45 là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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TỎNG CÔNG TY
Địa chỉ: số  02 Vũ
Điện thoại: 0239

KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Quang - Thành phô Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 

¡5 603 Fax: 0239 3855 606___________385

Mẩu số BOla-HN
Báo cáo tài chính hợp nhất

cho năm tài chính 2017

II. Nguồn kinh phí
1. Nguồn kinh phí D

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

và quỹ khác 430 82.339.562.904
ụ; án 431______________ 82.339.562.904

TỎNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 2.118.042.944.944

106.277.825.400
106.277.825.400

2.152.851.522.272

Ngưòi lập biểu

Võ Thị Hoa

Kế toán trưởng

Bùi Văn Minh

TP Hà lĩnh^m ày.ơó  tháng 03 năm 2018
j |p Ị Ì ặ ị k m đ Ố c

.y^ỹioNGCỎNỈĩr^
/ / c o /  KHOẶNGSẢI 

ỉ
\ A  H Ằ T Ĩ N H  / > J

(Các thuyết mình từ trang 14 đến trang 45 ỉà bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhât)
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TÔNG CÔNG TY KHOÁN
Địa chỉ: sổ  02 Vũ Quang - Th
Điện thoại: 0239 3855 603

G SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
ành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Fax: 0239 3855 606

Mầu số B02a-HN
Báo cáo tài chính hợp nhất

cho năm tài chính 2017

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 

cho năm tài chính 2017
Don vị tính: đòng

CHỈ TIÊu Mã
XSÔ

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

1. Doanh thu bán hàng và :ung cấp dịch vụ 01 VI. 1 956.961.076.273 1.339.562.843.854
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.2 5.030.107.554 5.080.988.478

3.
Doanh thu thuần về bí 
DV

11 hàng và cung cấp 10 VL3 951.930.968.719 1.334.481.855.376

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.4 928.701.490.861 1.204.132.915.501

5.
Lợi nhuận gộp về bán 
dịch vụ

bàng và cung cấp 20 23.229.477.858 130.348.939.875

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.5 6.271.612.542 10.184.992.529

7. Chi phí tài chính 22 VI.6 42.583.089.031 38.347.454.729
- Trong đó: Chi phi lãi vay 23 42.327.929.376 32.001.289.061

8. Chi phí bán hàng 25 VI.7 49.961.745.549 54.098.238.482
9. Chi phí quản lý doanh Ìghiệp 26 VI.8 67.851.964.064 78.426.444.929

10.
Lợi nhuận thuần từ hi 

doanh
)ạt động kinh 30 (130.895.708.244) (30.338.205.736)

11. Thu nhập khác 31 VI.9 64.671.372.408 72.566.157.842
12. Chi phí khác 32 VI. 10 3.591.858.846 2.454.950.711
13. Lợi nhuận khác 40 61.079.513.562 70.111.207.131
14. Tổng lọi nhuận kế toáni trước thuế 50 (69.816.194.682) 39.773.001.395
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI. 11 7.013.400.704 17.664.872.038
16. Chi phí thuế TNDN holin lại 52 (186.281.284) (500.922.278)

17.
Lọi nhuận sau thuế th 

nghiệp
u nhập doanh

60 (76.643.314.102) 22.609.051.635

-
Lợi nhuận sau thuế của 
soát

:ổ đông không kiểm
61 (39.151.904.870) 25.890.650.728

- Lợi nhuận sau thuế của :ổ đông Công ty mẹ 62 (37.491.409.232) (3.281.599.093)

18. Lãi CO' bản trên cổ phiế 1 70 VI. 12 (696) 792

Người lập biểu Kế toán trưởng

Võ Thị Hoa Bùi Văn Minh [¡ityền Huy Hùng

(Các thuyết minh từ trang 14 đến trang 45 là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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TỎNG CÔNG TY KHO
Địa chỉ: số 02 Vũ Quang
Điện thoại: 0239 3855 60

ÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
- Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Fax: 0239 3855 606 ___________

Mẩu số B03a-HN
Báo cáo tài chính hợp nhất

cho năm tài chính 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỌP NHẤT 
(Theo phương pháp trực tiếp) 

cho năm tài chính 2017

Chỉ tiêu
Mã
Ẩ

SO

I. Lưu chuyển tiền t ừ  hoạt động kinh doanh
. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 
TNồti trả «'Vin norirnrí rnnơ rốn hànơ hóa. dich vu2. Tiên chi trả cho ngưỜ!

3. Tiền chi trả cho người
4. Tiền chi trả lãi vay
5. Tiền chỉ nộp thuế thu
6. Tiền thu khác từ hoạt
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần

II. Lưu chuyển tiền từ
1. Tiền chi để mua sắm,

cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
la o  động

nhập doanh nghiệp 
động kinh doanh

từ hoạt động kỉnh doanh

hoạt động đầu tư
xây dựng TSCĐ và các TSDH khác1. Tiền chi đê mua sãm, xây dựng TSCĐ và các 1ÍSDH khac

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khí
m  • A 1 * 1 _-  _ í      ~ » .  « M /-o / VM 1 r M A3. Tiền chi cho vay, mu

4. Tiền thu hồi cho vay,
5. Tiền c h i đầu tư góp V

a các công cụ nợ của đơn vị khác 
bán lại các công cụ nợ của đơn vị kl 
ốn vào đơn vị khác

6. Tiền thu hồi đầu tư góp 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 cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở
2. Tiền chi trà vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã
3. Tiền thu từ đi vay
4. Tiền chi trả nợ gố'C vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tui chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chỉnh

Lưu chuyển tiền thuầr trong kỳ 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
ảnh hưcmg của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

1
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

Ngưòi lập biểu

Võ Thị Hoa

Kế toán trưỏng

Năm nay

1.205.699.911.682 
(680.107.755.240) 
(136.361.083.660) 

(38.495.247.648) 
(9 394.079.893) 
52.096.272.347 

(135.135 540.547) 
258.302.477.041

(32.577.527.155)
881.346.148

(47.100.000.000)
136.028.732.421

1.000.000.000
6.038.517.045

64.271.068.459

52.999.670.000

358.003.090.656
(559.488.036.362)

(67.538.835.917)
(216.024.111.623)

106.549.433.877
76.627.547.188

(30.306.364)
183.146.674.701

Đơn vị tính: đồng

Năm trưóc

1.478.133.723.144 
(1 080.255.382.744) 

(163.793.849.385) 
(3^1.373.318.401) 
(16.369.496.562) 
64.257.546.098 

(281.612.732.075) 
(34.013.509.925)

(43.504.225.528)
1.904.818.864

(203.800.000.000)
272.122.620.220

48.315.280.666
75.038.494.222

6 .000.000.000

649.826.122.860
(649.888.794.063)

(87.144.837.664)
(81.207.508.867)

(40.182.524.570)
115.862.529.294

947.542.464
76.627.547.188

Q6 tháng 03 năm 2018

Bùi Văn Minh NguyÊnHuy Hùng

(Các thuyết minh từ trang 14 đến trang 45 là bộ phận hợp thành Bảo cáo tài chính hợp nhất)
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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT
cho năm tài chính 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở  hữu vốn:
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP là doanh nghiệp Nhà nước dược thành 
lập theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg ngày 18/04/2003 của Thủ tướng Chính Phủ. Tông Công tỵ 
đa thực hiện cổ phần hóa theo phương án cổ phần đã được chính phủ phê duyệt theo quyết định số 
1847/QĐ-TTg ngày 11/10/2013. Theo đó:

Vốn điều lệ : 1.320.000.000.000 đồng (Một nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng).
Theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của ủ y  ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc 
điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi chuyển Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại H à Tĩnh thành 
Công ty Cổ p|hần, theo đó: v ốn  điều lệ là 1.320.000.000.000 đồng tương ứng với 132.000.000 cổ 
phần trong đó:
Cổ phần Nhà nước năm giữ 109.560.000 cổ phần chiếm 83% vốn điều lệ;
Cổ phần bán Itru đãi cho người lao động 960.400 cổ phần chiếm 0,73% vốn điều lệ;
Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 19.541.800 cổ phần chiếm 14,8% vốn điều lệ;
Cổ phần bán cho nhà đầu tư bên ngoài 1.937.800 cổ phần chiếm 1,47% vốn điêu lệ.
Công ty có trụ sở tại: số  02 Vũ Quang, Thành phô Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

2. Lĩnh vực kinh doanh
Khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản.

3. Ngành nghề kinh doanh:
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu; Kha.1 thác che bien kinh doanh c&c loại khoang san, 
quặng có chất phóng xạ;
Sản xuất vật ịliệu xây dựng từ đất sét, sản xuất sản phẩm gốm sứ khác, sản xuât xi măng, vôi và 
thạch cao, sảậ xuất bê tông và các loại sản phẩm từ xi măng và thạch cao;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Kinh doanh và 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 uong^ phục vụ lưu 
động đại lý du lịch, điều hành tua du lịch, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quàng bá và tổ chức tua du 
lịch;

- Bán buôn máv móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh và xuất 
nhập khẩu cáp loại máy móc thiết bị;
Giáo dục nghề nghiệp: Đào tạo dạy nghề;
Cung ứng vễJ quản lý nguồn lao động: Dịch vụ tuyên, chọn lao động ở Việt Nam đi xuât khau lao 
động ở nước ngoài;

- Bốc xếp hàng hóa: Kinh doanh xếp dỡ, giao nhận hàng hóa đường biển và đường bộ;
Chăn nuôi trâu bò, lợn, hươu, gia cầm;
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
Sản xuât thục phâm khác chưa đươc phân vào đâu: Sản xuỉìt che bien thực phcini chưc na.ng tư 
nhung hươu;
Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ 
thịt, chế biến và bảo quản rau quả;

TÔNG CÔNG TY KH OÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP Mẩu số B09a-HN
Địa chi: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Thuyết minh BCTCHN
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606___________________________________cho năm tài chính 2017

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhât)
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Mau số B09a-HN
Ẩ,

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, kinh doanh và xuất nhập khẩu xăng 
dầu và các sản phẩm có liên quan;

Nuôi trồng thủy sản nội địa: Trồng và chế biến các loại thủy sản, sản xuất giống thủy sản;
Sản xuất phân bón và họp chất ni tơ: Sản xuất và kinh doanh phân bón hữu cơ;
Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe: Sản xuât linh kiện phụ tùng 
ô tô;

- Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục), may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
Bán buôn tổr g hợp: Kinh doanh thương mại tổng hợp, xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng: điện lạnh, 
điện dân dụng, xe máy, bếp ga, giày, dép, quần, áo, hàng gốm sứ, dụng cụ thê thao;

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Kinh 
doanh nhà, đât, kinh doanh văn phòng cho thuê, xây dựng nhà các loại;

TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Địa chi: SỐ 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Thuyết minh BCTCHN
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606________  ________________________ cho năm tài chính 2017

4.

5.

doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị, kinh doanh nhà; 
Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ;

1  ̂ r  ^

aau iư, lu van uau Liiau, qua.il ly uụ au, LU van Mimi V*Ị» VII««., V.Ị« ..M U., «I« n-v “ -"í— 5
thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, câp 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 viễn dương;
Nhân và chăm sóc giống Nông nghiệp: Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hạt giống rau quả, 
giống cây lương thực chất lượng cao, sản xuất và kinh doanh giống cây ăn quả, sản xuât và kinh 
doanh giống thủy sản;
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không: Dịch vụ bán vé máy bay trong 
nước và quốc tế.
Đại lý, môi giới, đấu giá: Đại lý rượu, bia, nước giải khát, đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa.

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: Ngắn hạn

toán bởi Côn 
II. Niên độ kế t

Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chỉnh:
Số liệu so sá ih  là số liệu trên Báo cáo tài chính họp nhất năm 2016 của Tổng Công ty đã được kiêm 
' ' 1 ? “g ty TNHH Kiểm toán và Ke toán Hà Nội (CPA HANOI),

oán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm Dương lịch.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (Đồng).

III. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng
1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty mẹ và các Công ty con áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm 
theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư sửa đổi, bồ 
sung kèm theo.

2. Tuyên bố tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kê toán
Ba.n lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tuyên bố tuân thủ các 
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam đã ban hành, phù hợp 
với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chỉnh hợp nhât)
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IV. Các: chính sách kế toán áp dụng
Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Tổng Công ty áp dụng trong việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính:

1. ước tính kế toán
Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh

1 # Ạ  . . \  ĩ "  "X T _________ ______________ ______________ 1  ______________  ______________ 1_ 1 . 2 ______________ 1 .  A  4- M  Ắ  1 * A««  1 A  » T A  \  X— 1% A  T r  TD  r \

TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP Mẩu số B09a-HN
Địa chỉ Số 02 Vũ Quậng - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Thuyết minh BCTCHN
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606___________________________________cho năm tài chính 2017

cáo về các công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiêm tàng tại ngày lập Báo 
cáo tài chính cũng như các số liệu Báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt kỳ hoạt động. Kết quả 
hoạt động kinn doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

2. Cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty và Báo cáo tài chính của các công ty do Tổng Công ty 
Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày 31 
tháng 12 năm 2017. Việc kiểm soát này đạt được khi Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà 
Tĩnh - CTCP có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu 
tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.

Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính 
sách kế toán được áp dụng tại Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP và các 
công ty con khác là giống nhau.
Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhất Báo 
cáo tài chính.
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là

A ,  1  1  i * / v  1 - 1  - Z l  1 -  h  Í - . A »  T m a  T  r v i  r » V i o  r *  A  / t A t ^ r r

u và phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong sự biến động của tổng vốn chủ sở 
hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông không 
kiểm soát vượt quá phần vốn của họ trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty con được tính giảm vào 
phần lợi ích QÙa công ty trừ khi cổ đông không kiểm soát có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù 
đắp khoản lỗ dó.

3. Trình tự và phương pháp hợp nhất
Hạp cộng cácị chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty mẹ và 
công ty con;

Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con và phần vốn của 
công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của công ty con và ghi nhận lợi thế thương mại (nếu có);

Phân bổ lợi thế thương mại (nếu có);
Tách và trình bày lợi ích của cổ đông không kiểm soát thành chỉ tiêu riêng biệt;
Loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ trong toàn Tổng Công ty;
Lập bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất;
Lập Báo cáo i tài chính họp nhất căn cứ vào bảng tổng họp các chỉ tiêu hợp nhât sau khi đã được 
điều chỉnh và loại trừ.

Đổi với các chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu và chi p h í được trình bày như đã trình bày 
ở báo cáo tài chỉnh riêng của công ty mẹ và công ty con có điều chỉnh nliũngyêu tô sau khi hợp

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chỉnh hợp nhát)
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Doanh thu, giá vốn, lãi và công nợ nội bộ;
Vốn đầu tư cua công ty mẹ tương ứng phần vốn chủ sở hữu công ty con;
Lợi ích cổ đông không kiểm soát;
Các chỉ tiêu khác theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

4. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:
4.1 Tỷ giá hối đoái sử dụng để hạch toán kế toán là tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh giao dịch tại Ngân 

hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản.
4.2 Tỷ giá hối đoái sử dụng để đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của 

ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lập Báo cáo tài 
chính.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
5.1 Nguyên tắc gllii nhận các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm: các khoản tiền mặt tại quỹ, tiền gửi không kỳ hạn, 
các khoản đầụ tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao. Các khoản đầu tư có 
tính, thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền xác định và ít rủi ro 
liên quan đến việc biến động giá trị các khoản này.

5.2 Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đều được quy đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ 
giá thực tế.
Tài sản là tiền và công nợ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá

TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP Ma u số B09a-HN
Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Thuyết minh BCTCHN
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606___________________________________cho năm tài chính 2017

tỷ giá mua của chính ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ tại ngày lập Báo cáo tài 
chính.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ các khoản mục có gốc ngoại tệ được kết chuyển vào 
doanh thu hoặc chi phi tài chính trong kỳ kế toán. Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do 
việc đánh giá lại số dư cuối kỳ kế toán là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ tại
thời điểm lập Báo cáo tài chính sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm, số chênh lệch
còn lại được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư  tài chỉnh

6.1 Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: là các khoản tiền gửi có kỳ hạn được ghi nhận theo
nguyên tắc giá gốc.

6.2 Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc. Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận của các
kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Tiền 
lãi, cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khoản đầu tư được mua được ghi nhận vào doanh thu.

Khi thanh lý piột khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được 
hạch toán vào 'thu nhập hoặc chi phí.

7. Nguyên tắc kề toán nợ phải thu

7.1 Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, và các khoản phải
thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:
Có thời hạn tliu hồi hoặc thanh toán dưới 01 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được 
phân loại là Tài sản ngắn hạn.

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhẩt)
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7.2

8.
8.1

8.2

8.3

8.4

9.

9.1

9.2

Có thời hạn thu hôi hoặc thanh toán trên 01 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được 
phân loại là Tài sản dài hạn;

Lạp dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn 
thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán đối với các khoản 
phải thu tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 
228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính cụ thể như sau:
30% giá trị đoi với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 06 thảng đến dưới 01 năm.
50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm.
70% giá trị đồi với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm.
100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 03 năm trở lên.
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hơp giá trị thuần 
có thê thực hịiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá 
gốc. hàng tồn khu bao gồm chi phí mua, chi phí chế biển và các chi phí liên quan trực tiếp khac phát 
sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại chi phí 
vận chuyên, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp 
đến việc mua hàng tồn kho.

Giá gốc của hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực 
tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình 
chuyên hoá nguyên liệu vật liệu thành thành phẩm. Các chi phí sản xuất chung được phân bổ trên 
cơ sở tỉ lệ sản phẩm hoàn thành trong kỳ.

tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền).

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch 
toán hàng tồn kho cho hầu hết hàng tồn kho, duy nhất áp dụng kiểm kc định kỳ đối với nguyên liệu 
công cụ tại bộ phận dịch vụ khách sạn.

chúng. Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự 
phòng phải lập năm nay với sô dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải 
lập thêm hay hoàn nhập.

Nguyên tắc ghì nhận và khẩu hao tài sản cố định, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
Nguyên tắc ghi nhận:

Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi 
nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khâu hao TSCĐ: Khấu hao TSCĐ được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời 
gian khấu hao phù họp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về 
việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 
của Bộ Tài chính sửa đôi, bổ sung kèm theo, sổ  năm khấu hao của các tài sản cố định như sau'

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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10.

11.

+
+

+

12.

13.
13.1

Loại tài sản
Nhà cửa, vật 
Máy móc thi 
Phương tiện 
Thiết bị quản 
Vườn cây lâu 
Tài sản cố đị 
Quyền sử dụn 
Phần mềm vi 
Tài sản cố đị 
Nguyên tắc 
Chi phí xây 
xưởng chưa 
dở dang khôn

Nguyên tắc k 
Các chi phí 
nhận là chi

kiến trúc 
- b ị
vận tải, truyền dẫn 
lý
năm, súc vật 

ah hữu hình khác 
Ig đất 
tính 

vô hình ikhác

toán chi p h í xây dựng cơ bản dở dang

W 8 Cu , ht l d? dang p!?ản ánh các chi phí liên quan tn-rc tiếP đến việc xây dựng nhà J1 ^  chưa ráp đặt xonẽ- Các tài sản đang trong quá trình xay dựng cơ bản 
ng được tính khẩu hao.

ể toán chi p h í  trả trước

trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi 
í trả trước ngăn hạn.

Iih

kế

trả
phí

Sít!
bấ

Các chi phí 
hạn để phán 

Công cụ dụng 
Chi phí sửa cí 
Các khoản chi 
thì cần thiết

Nguyên tắc kế  
Các khoản phái 
Có thời hạn t 
nợ ngắn hạn. 
Có thời hạn th 
dài hạn.

Tài sản thiếu 
Nguyên tắc gỉí 
Các khoản chi 
trong kỳ để 
doanh trên cơ 
sinh, nếu có 
ứng với phần 

13.2 Đối với những 
này được trích 
lý và được hạc:

14. Nguồn vốn
Vốn chủ sở 
Thặng dư vốn 
mệnh giá cổ ph

đ à :

Thời gian KH
03 - 10 năm 
03 - 06 năm 
06 -1 0  năm 
0 3 -1 0  năm 
05 - 08 năm 
03 - 08 năm 

20 năm 
02 - 05 năm 
0 3 -1 0  năm

Mầu số B09a-HN
Thuyết minh BCTCHN

cho năm tài chính 2017

tu đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được ghi nhận là chi phí trả trước dài 
3 dân vào kết quả hoạt động kinh doanh, bao gồm:
cụ xuất dùng có giá trị lớn.

lữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

phí trả trước khác có phát sinh lớn mà theo xét đoán của ban lãnh đạo doanh nghiêp 
rợc phân bổ cho nhiều kỳ kế toán.

toán nợ  phải trả

ti trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác tại thời điểm báo cảo nếu:
Lanh toán dưới 01 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là

anh toán trên 01 năm hoặc Irên một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nạ

c|hờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn. 
i nhộn chi p h ỉ  phả i trả

phí thực tế chưa phát sinh nhưng dược trích trước vảo chi phỉ sản xuất, kinh doanh 
m bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biển cho chi phí sản xuất kinh

cỊhênh lệch.

TSCĐ đặc thù, việc sửa chữa có tính chu kỳ thì chi phí sửa chữa lớn những tài sản 
trcn cơ sơ dự toan hoặc theo kê hoạch đã thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản 
1 toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

chủ sở  hữu:

h ữ i được ghi nhận theo sô vôn thực lế được các chủ sở hữu góp vốn
cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và 
iếu khi phát hành cổ phiếu.

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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cố  phiếu qư 
quan đến việ 
Lợi nhuận sai 
phí thuế thu 
chính sách kế
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u

Nguyên tắc 
được thực hiên

15.

15.1

tron

bán

1C)
a;

15.2

Nguyên tắc V 

Doanh thu 
cây trồng,... V

Doanh thu

Phần lớn rủi 
cho người mu 
Công ty khôn 
soát hàng hóa: 
Doanh thu đư< 
Công ty đã thu 
Xác định được: 
Doanh thu cun 
đáng tin cậy. 
trong kỳ theo 
Kết quả của

Doanh thu đưỢ' 
Có khả năng 
Xác định được 
Xác định được 
Phần công việ 
việc hoàn thành

nhập

toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

ĩ  từr-iợi nhuì 1 sa“ thuế- v ièc « < * % >  các quỹ từ lại nhuận sau thuế 
theo điêu lệ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng c ổ  đông của Công ty.

tích

Ị còn năm giữ quyên quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm

gia-

15.3 Doanh thu hoạt 
nhuận được chfi 
thời hai điều k 
Có khả năng tí 
Doanh thu đưc

16, Nguyên tấc kế

Giá vốn bán 
dịch vụ, phù h

17. Nguyên tắc và

hár

Chi phí tài ch íri 
chi phí tài chím

mua lại co pmeu. ' 1 ----

thuế chưa phân phôi là số lại nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi 

Ï  ệp í a ”  nay và các ,k h 0 à n  điề“ chinh d0 áP ĩ «  hoi 16 thay đôioán và điêu chỉnh hôi tố sai sót tro nữ vếu r.iĩa r á c  n ă m

phương pháp ghi nhận doanh thu

Ig năm của Công ty bao gồm doanh thu xuất khẩu khoáng sản, doanh thu bán súc vật, 
doanh thu hoạt động tài chính.

hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

và lạ i ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao

'C xác định tương đối chắc chắn;
được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng- 
chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Lg câp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách 
Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận 
' lcêt quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đo. 
!ao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau: 
rc xác định tương đối chắc chắn;
LU được lợi ích kinh t ế  t ừ  giao dịch cung cấp dịch vụ đó- 
phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán' 
chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch VỊT 
'  cung câp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công

động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bán cổ phiếu đầu tư cổ tức lợi 
a và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng 

j ện sau:

.u được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
xác định tương đối chắc chắn. 

toán giả vốn hàng bán

ng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh để hoàn thành 
với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

phương pháp ghi nhận chi p h ỉ tài chỉnh

h được ghi nhận toàn bộ trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là tổng 
■ không được vôn hoá phát sinh và không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

ợp

18. Nguyên tắc kế toán chi p h í bán hàng và chỉ p h ỉ quản lý doanh nghiệp

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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TỔNG CÔNG TY
Địa chỉ: số 02 Vũ Q 
Điện thoại; 0239 38

KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Ịiang - Thành phố Hà Tĩnh - Tinh Ha Tĩnh 
5 603 Fax: 0239 3855 606

1

lập

19.

Chi phí bán 
dịch vụ, bao 
phí chào hàn 
phẩm, hàng 
kỳ kế toán 
Chi phí quản 
lương và các 
phòng, công 
bài; khoản 
tài sản, cháy 
đưọrc ghi nhận

Nguyên tắc V 
thuế thu nhập
Chi phí thuế 
thuế suất thuế 
Chi phí thuế t  
khấu trừ, số c 
thuế thu nhập

20. Các bên liên 
Các bên được 
tiếp, kiểm 
chính và hoạt 
hưởng đáng 
thành viên gia

làng
gồm

soát

kể

kh

'ơn

Tiên và cá c

Tiền mặt 
Tiền gửi Ngân 
Các khoản tư< 
hạn dưới 03 thí 
Cộng

Phải thiu ngắn
Công ty mẹ 
Công ty TNHH 
Công ty TNHIÌ 
Công ty Cổ 
Công ty Cổ 
Công ty Cổ phi 
Công ty TNHH 
Công ty Cổ ph' 
Công ty Cổ ph; 
Công ty Cổ phầ: 
Công ty Cổ phầ:

ph a
phí.r

Mẩu số B09a-HN
Thuyết minh BCTCHN

cho năm tài chính 2017
àng là Cảc oh p h í ^ c  tế phảt sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoi c u r l  cấn

Ú n f f -  h Z f - n ™ :,Ting C i0Sin  p ’ h0a h° " g b“  M"8. chi phi b™ hành’s t ,
„ r  i f  ph,? á0 ?"*“■ ê goi, vfa chuyen,. phát sinh t Z

uợc ghi nhận toàn bộ trên Báo cáo kết quả hoạt đọng san xuat kinh doanh

n l i  T l : ^ p ' i ct chi phi quản lỷ chung cùa doanh " ¿ S p  gầm  các chi phí về 
: oản trích theo tiền lương của bộ phận quản lý doanh nghiệp; chi phTvât liêu văn

» đ ư °h  ^  A ĩ J S? Đ dùng q lý d .  ̂ p ; ! n  thuê đ à  thuê môn
p dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm

I  khác (tiếp khách’ hội nêhi khách hàng...) phát smỉi trong kỳ
I toàn bộ và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất dinh doanh.

Pĩ ươa gl ^ í  ghi nhận ch iph í íhuẠ thu nhập doanh nshỉệp hiện hành và chi ph í doanh nghiệp hoãn lại 1

tỉlu.nh,ậL d0anh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở tổnể thu nhập chịu thuế và thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

1U nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời đươc 
lênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Không bu trư 
doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

quan

coi là bên liên quan của Tổng Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián 
t bên kia hoặc gây ảnh hưởng đáng kể tới bên kia trong việc ra các quyết định tai 
động, hoặc khi rông Công ty và bên kia cùng chịu sự kiểm soát chung hoặc ảnh 
ỉ chung. Các bên liên quan có thể là các công ty hoặc các cá nhân, bao gồm cả cac 
đình thân cận của các cá nhân được coi là liên quan.

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

oản tương đương tiền

hàng
g đương tiền (Tiền gửi có kỳ 

ẳng)

hạn khách hàng

Số cuối năm Số đầu năm

9.263.118.780 8.808.967.396
65.645.743.007 64.643.639.592

108.237.812.914 3.174.940.200

183.146.674.701 76.627.547.188
Số cuối năm Số đầu năm

MTV Giống và Vật tư Nông nghiệ 
MTV Đầu tư Xây dựng và Phát tri. 
1  Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc 
ti Vận tải và Xây dựng 

Gạch ngói và Vật liệu Xây dựng : 
Việt Lào 

Chăn nuôi Mitraco 
May Hà Tĩnh 

n Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh 
n Thương mại Mitraco

ỉn
r \
an
in

54.596.449.253 
1.681.158.176 
2.311.287.468 
9.630.429.818 
3.765.075.000 
5.782.171.543 

11.887.382.400 
1.869.856 992 
1.183.258 327 

772.292.263 
1.969.988.938

57
3

15,
4.
5. 

14.
1.
1.

8 .

.076.206.965 

.330.371 600 
24.106 660 

,270.097.251 
836.681.486 
060.147.214 
810.905.908 
815.048.007 
037.256.477 
834.152.714 
119.831.475

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tinh Ha Tinh 
Điện thoại: 0239 385^ 603___Fax: 0239 3855 606

TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MAI HÀ TĨNH - CTCP

Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây láp Mitraco 
Công ty Cổ phần Thiên Ý 2 
Công ty Cổ p ian Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh 
Công ty Cổ p iần Vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Kh 
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào 

Công ty TNH hL Thực phẩm Chế biến Mitraco 
Công ty Cô pỉiân Khoáng sản Mangan

Cộng

Mẩu số B09a-HN
Thuyết minh BCTCHN

cho năm tài chính 2017

3. Trả trước ch¿
Công ty mẹ 
Công ty TNHH 
ệông tý TNHH 
Công ty Cổ pb/ 
Công ty Cổ ph 

Công ty Cổ ph 
Công ty TNHH 
Công ty Cổ phầ: 
Công ty Cổ phầi 
Công ty Cổ phầ; 
Công ty Cổ phầ] 

Công ty Cổ' phầi 
Công ty Cổ ph 
Công ty Cổ phi] 
Công ty Cổ ph u 

Công ty Cổ phẩ;i 
Công ty TN H t 

Công ty Cổ phi

Cộng

2.347.596.162
623.537.484

1.488.036.997
823.261.649

15.830.845.594

789.822.543

503.811.598

117.856.262.205

731.906.012 
319.693.442 

1.251.061 481 
832.945.649 

5.465.080.960 

958.766.780 

992.454.598 

122.766.714.679~
người bán ngắn hạn Số cuối năm Số đầu năm

MTV Giống và Vật tư Nông nghiệ 
 ̂MTV Đầu tư 'Xây dựng và Phát tri

an Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc 
ần Vận tải và Xây dựng

ần Gạch ngói và Vật liệu Xây dựng 
Việt Lào 

ần Chăn nuôi Mitraco 
ần May Hà Tĩnh 
'm Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh 
in Thương mại Mitraco 

ìn  Cơ khí và Xây lắp Mitraco 
L in Thiên Ý 2
ìn Vật liệu và Xây dựng Iỉà  Tĩnh 
n  Vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Kh 

m Cảng Vũng Áng Việt - Lào 

Thực phẩm Chế biến Mitraco 

Khoáng sản Mangan

8.794.476.585 
43.690.489 

2.199.435 357 
355.744.650 
472.561.786 

549.880.520

.ẩn

95
5

388
60

393
190

3.506,
55.

21.422.

145.

25.

.628.040

.667.889

.439.486

.979.454

.832.836

.672.929

.087.689

. 000.000

.145.670

914.900

000.000

38.705.158.280

13.608.045.407
216.090.489

7.411.215.096
2.731.544.700

447.561.786

155.347.091

1.001.056.331 
22.000 000 

1.176.618 717 
108.359.804 

533.615.337 
6.505.065 

2.691.939.613 
30.000.000 

504.882.800 

87.344.400

30.732.126.636

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
22



Địa chỉ: sổ 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP

P llả í  i ỉ l  *1 Iiírìín Ị/Ị.Ó/. 
-Ẵ. i iu i  i i iu  lig r tii KiũiC

AĩrrstM /</in Ấ ĩg íiĩi ĩ lt l i ĩ

Công ty mẹ

Mẩu số B09a-HN
Thuyêt minh Báo cáo tài chính họp nhất

cho năm tài chính 2017

26.793.441.833
!! .0 í ! .549.101

49.901.320
1.465.655.084

317.669.853
44.711.000 

318.159.033
2.523.952.984
5.281.247.946
1.319.276.672

271.523.607
424.921.413
145.867.411
469.528.114

1.527.429.232
315.917.706
615.273.125
683.794.232

7.064.000

1.265.780.000
1.265.780.000

33.865.015.520

b.

Công ty TNHH MTV Giống và Vật tư Nông nghiệp Mitraco 
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Mitraco 
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc 
Công ty Cổ phần Vận tải và Xây dựng
Công ty Cổ phần Gạch ngói và Vật liệu Xây dựng Đồng Nai - Hà Tĩnh
Công ty TNHH Việt Lào
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco
Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Phát ừiển Nông lâm Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Thương mại Mitraco
Công ly Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Mitraco
Công ty Cổ phần Thiên Ý 2
Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Khê
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào
Công ty TNHH Thực phẩm Chế biến Mitraco
Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan
Dài hạn
Cầm cố, ký cược, ký quỹ dài hạn

13.285.462.586
75.871.251

1.882.392.944
3.609,951.779

297.091.000
298.392.147

3.900.817.403
1.619.952.660

477.475.316
3.202.053.373

428.851.833
157.664.616
568.441.604

1.517.693.732
340.471.706

1.102.503.221
1.092.864.349

7.064.000

1.265.780.000

Cộng 28.059.221.833 35.130.795.520
5. Hàng tồn kho Số cuối năm Số đầu năm

Nguyên liệu, vật liệu
Giả gốc Dư phòng Giá gấc Dưphòne

44.001.567.469 57.257.640.674

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Bảo cáo tài chính hợp nhất)
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Địa chỉ: SỐ 02 Vũ Quang - T h àn h  phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606 

Công cụ, dụng cụ 
Chi phí s x ,  KD dở dang 
Thành phẩm 
Hàng hoá

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP

3.393,592.778 
160.053.080.816 
106.128.968.170 
ĩ 1.981.853.233

3.727.172.196 
148.557.303.762 
128.030.454.941

_______ 15.780.222.392
(8.634.029.416)___ 353.352.793.965

Mẫu số B09a-HN 
Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

cho năm tài chính 2017 
(51.237.184)

( Ọ  A  O i T A  O / C Ovo.jj4.o0u.zojj
(47.931.967)

(9.415.836.132) 
~ (47.931.967)Cộng

6. Thuế GTGT được khấu trừ

Công ty mẹ

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây đựng và Phát triển Hạ tầng Mitraco
Công ty Cổ phần Gạch ngói và Vật liệu Xây dựng Đồng Nai - Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco
Công ty Cồ phần May Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Thiên Ý 2
Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Thương mại Mitraco
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào

Cộng

7. Thuế và các khoản phải thu Nhà nưóc

Công ty mẹ 
Thuế GTGTphải nộp 
Thuế xuất nhập khẩu 
Thuế tiêu thụ đặc biệt 
Thuế nhà đẩt, tiền thuê đất

325.559.062.466

Số cuối năm

697.099.146
1.121.460.327

6.714.957

1.062.890.008

113.845.667
1.584.888.128

4.586.898.233

SỐ đầu năm sỗphải nêp tronS
__________ năm

1.282.061.324
435.882

1.281.624.214

14.152.658.038

13.339.861.094

Số đã nộp trong
năm

1.228 812.796.944

12.871.468.478
435.882

12.058.236.880

812.795.716

(9.515.005.283)

Số đầu năm

1-791.315.162
715.491.615

1-615.233.065

817.791.697
65.426.652

6.324.985.757

11.330.243.948

Sô cuối năm

- -----

(Cac thưyet minh nay là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hơp nhất)
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Địa chỉ: sổ 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606_____________

Công ty TNHH MTV Giống và Vật tư Nông nghiệp Mitraco 
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Mitraco 
Công ty cổ  phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh 
Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh

TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP

617.732,982
2.611.492.470

Công ty TNHH Việt Lào 
Công ty Cổ phần Thiên Ỷ  2 
Công ty Cổ phần Vận tải và Xây dựng 
Công ty Cổ phần Vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Khê 
Cộng

Ọf)f) /Cnn cnny \J\J. Kjỳu. 0 uu

7.179.292.763

31.235.700

Thuyết minh Báo

318.384.500 
4.672.891.795

99.221.495 
52.379.700

Mẫu số B09a-HN 
cáo tài chính hợp nhất
cho năm tài chính 2017 

35.426.982 
105.091.502
99.221.495

260.851.643
40.607.991

118.076.707
686.089

70.120.703
124.909.090

260.851.643
63.690.742
98.000.000

4.931.509.206 22.458.906,794 18.436.888.353

21.144.000

34.178.030
91.167.617

686.089
386.915.715

--.N. ĩ-i .% I  >

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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TỐNG CỘNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tinh Hẳ Tình 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606

Mầu số B09a-HN
Thuyết minh Báo cáo tài chính họp nhất

cho năm tài chính 2017

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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) V I  ì

TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨN H  - CTCP
Địa chỉ: sổ 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Ha Tĩnh 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606

9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hìnhVU U ỊilU  VU ỉ iẵ l ỉ l

Khoản mục Quyền sử dụng đất Phần mềm máy tính
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Sô dư  đâu năm 19.503.264.944 1.798.706.290
- Mua trong năm -

- XDCB hoàn thành -

- Tăng khác - 250.000.000
- Thanh lý, nhượng bán -

- Giảm khác 2.214.422.000 _
Sô dư cuối năm 17.288.842.944 2.048.706.290
Giá trị hao mòn luỹ kế
Sô dư  đâu năm 4.338.723.619 1.771.206.290
- Khâu hao trong năm 842.755.984 102.500.000
- Tăng khác 12.302.343
- Thanh lý, nhượng bán - _
- Giảm khác 61.511.715 _

Sô dư  cuôi năm 5.132.270.231 1.873.706.290
Giá tri còn lai 

• é

- Tại ngày đầu năm 15.164.541.325 27.500.000
- Tại ngày cuối năm 12.156.572.713 175.000.000

(Các thuyèt minh này là bộ phận hợp thành Báo
27



Mẩu số B09a-HN 
Thuyêt minh Báo cáo tài chính họp nhất

c h n  n ă m  tà i rMr>V> T A 1-7 ------- ---------------Lai Ì̂UIUI zu i /

Bản quyền, bằng
sáng chế X VO lHữil Kiiac Tổng cộng

4 OC7
-

25.547.137.191

- -

- 370.000.000 620.000.000
-

-
250.000.000

4.365.165.957
2.464.422.000

23.702.715.191

- 1.969.772.904 8.079.702.813
- 304.516.596 1.249.772.580
- - 12.302.343
-

-

- 2.274.289.500
61.511.715

9.280.266.021

- 2.275.393.053 17.467.434.378
- 2.090.876.457 14.422.449.170

cảo tài chính hợp nhất)



Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606

TONG CONG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP

10. Chi n h í  Y g v  í ì  irriíT r»/V K ỏ n  rlẢ<1' " a u  V “ 6  U i i i i  Uư UHug Số cuối năm

a.

y'"'! • r  ẶGiá ưoc
o

(Ị tr ĩ r»Á //< sì 4Ĩ* * m /. í  *— **» tứ  íííe  i i ĩ i l  r ĩ  O i

Công ty mẹ
Mua sắm tài sản cổ định 
Xây dụng cơ bản
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc
Công ty Cổ phần Gạch ngói và Vật liệu Xây dựng Đồnơ Nai - Hà Tĩnh
Công ty TNHH Việt Lào
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco
Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Thiên Ý 2
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Mitraco
Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào
Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan
Cộng

11. Các khoản đầu tư tài chính

Ngắn hạn
Chứng khoản đầu tư  ngắn hạn 
Đầu tư ngắn hạn khác 
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco 
Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây đựng Hà Tĩnh 
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào

1Ổ8.7Ứ9-735.942
2.644.422.064

166.125.313.878

29.321.432.127

6.403.924

9.843.873.692

22.186.519.275
171.930.000

230.299.894.960

168.769.735.942
2.644.422.064

166.125.313.878

29.321.432.127

6.403.924

9.843.873.692

22.186.519.275
171.930.000

230.299.894.960

Số cuối năm
Giá gốc Dự phòng

326.205.920
100. 000.000
226.205.920

226.205.920

/ ’¿'/(&jhỊỆ>ểịjặỆk này là bộ phận hợp

í ■ ‘ơ  P* ừ’ ?  £  m iai 3 í iV jÔj I A II

thành Báo cảo tài chính hợp nhất)

s ổ  đầu năm

Mấu số B09a-HN
Thuyết minh Báo cáo tài chính họp nhất

______ cho năm tải chính 2017

Giả gốc

202.187.101.576
5.757.544.966

196.429.556.610
2.645.212.512

800.000.000
25.670.167.271

6.403.250

9.503.742.364

13.559.411.453
171.930.000

254.543.968.426

Giá trị có thể thu hồi

^02.187 101.576
5.757.544.966

196.429.556.610
2.645.212.512

800.000.000
25.670.167.271

6.403.250

9.503.742.364

13.559.411.453
171.930.000

254.543.968.426

Số đầu năm
Giá gốc

83.419.094.809
100. 000.000

83.319.094.809
500.000.000
226.205.920

82.592.888.889

Dự phòng



TÒNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯONG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606

Mẫu số B09a-HN 
cáo tài chính hợp nhất

Dài hạn
Đầu tư dài hạn khác 
Công ty Cồ phần Đioxit Titan Việt Nam

237.194.438.500
237.206.627.800

67.500
5.640.000

108.000

232.229.438.500 
237.881.627.800

675.000.000
56.400.000.000

179.659.088.500 
1.080.000.000

67.539.300
(5.652.189.300)

Công ty CỔ phần Thủy điện Hương Sơn (*)
Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê (**)
Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Phát Mitraco 
Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Cộng

(*): Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn với số tiền~56
(**): Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần sắt Thạch Khê với số tiền: 
2.400.000.000.000 đồng chiếm 7,49% vốn diều lệ.

12. Chi phí trả trưửc

a. Ngắn hạn
Công ty mẹ
Công ty TNHH MTV Giống và Vật tư Nông nghiệp Mitraco
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc
Công ty Cổ phần Gạch ngói và Vật liệu Xây dựng Đồng Nai - Hà Tĩnh
Công ly TNHH Việt Lào
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco
Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Thương mại Mitraco
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Mitraco
Công ty Cổ phần Thiên Ý 2

Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh

5.640.000

108.000

56.400.000.000
179.659.088.500

1.080.000.000
67.539.300

(12.189.300)

237.520.644.420
.400.000.000 đồng (5.640.000 CP) chiếm 19,8% vốn 
179.659.088.500 đồng ưong tổng số vốn điều lệ

315.648.533.309
điều lệ.
của Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê:

Số cuối năm Số đầu năm
23.752.350.969 13.898.318.543
14.345.217.306 6.856.986.338

101.428.507 164.000.584
26.741.832 94.305.328

5.339.017.590 5.375.622.732
36.033.513 243.331.416

266.282.483 244.111.159
57.064.486 26.054.044
50.062.000 57.000.000

111.118.017 15.102.501
800.000.000 17.254.437

(Các thuyêt minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606

Công ty Cô phần Vật liệu và Phụ gia sất Thạch Khê 
Công ly Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào 
Công ty TNHH Thực phẩm Chế biến Mitraco 

b. Dài hạn

TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP

í-866.656.161
' ~ r r \ f \  r \ i - Ị  4/52.729.074

69.173.293.835 

1.202.712.183 

482.791.208

51.791.157
1-556.106.244
1-298.165.201
1.514.779.503

33.092.110.893
896.909.188

15.260.170.307
3.479.877

18.578.333
886.404.972

4.104.184.842
8.656.780.927

148.329.000

166.652.921 
637.897.083 

92.151.558.326
3.191.321.038 

741.456.094 
186.671.898 
252.319.197 

1.556.106.244 
664.180.319 

1.731.823.305 
38.730.335.715 

1.135.630.026 
26.179.249.017 

302.825.213 
40.000.000 

900.558.553 

155.109.199 
363.143.511 

6.342.271.206 
9.450.547.791 

228.010.000

Mẫu số B09a-HN
Thuyết minh Báo cáo tài chính họp nhất

cho năm tài chính 2017

Công ty mẹ

Công ty TNHH MTV Giống và Vật tư Nông nghiệp Mitraco
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Mitraco 
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc 
Công ty Cổ phần Vận tải và Xây dựng
Công ty Cổ phần Gạch ngói và Vật liệu Xây dựng Đồng Nai - Hà Tĩnh 
Công ty TNHH Việt Lào

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco
Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Thương mại Mitraco
Công ty Cô phân Cơ khí và Xây lắp Mitraco
Công ty Cổ phần Thiên Ý 2

Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Khê
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào
Công ty TNHH Thực phẩm Chế biển Mitraco
Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan

Cộng

13. Lọi thế thirong mại

SỐ lợi thế thương mại phát sinh sau khi đánh giá lại vốn góp vào Công ty con 
Số lợi thể thương mại phân bổ các năm trước

92.925.644.804 

Số cuối năm

2.112.378.831
839.804.456

106.049.876.869
Số đầu năm

2.112.378.831
629.853.342

(Các thuyêt minh này là bộ phận hợp thành Báo
30

cáo tài chỉnh hợp nhất)
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TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606 

Số lợi thế thương mại phân bổ năm nay 
Số iọi thế thưong mại cuối năm

14. Phảỉ trả ngưòi bán

cu Ngẳỉt hạn
Công ty mẹ

Công ty TNHH MTV Giống và Vật tư Nông nghiệp Mitraco 
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Mitraco 
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc 
Công ty Cổ phần Vận tải và Xây dựng
Công ty Cổ phần Gạch ngói và Vật liệu Xây dựng Đồng Nai - Hà Tĩnh
Công ty TNHH Việt Lào
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco
Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Thương mại Mitraco
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Mitraco
Công ty Cổ phần Thiên Ỷ  2
Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây đựng Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Khê
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào
Công ty TNHH Thực phẩm Chế biến Mitraco
Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan

b. Dài hạn
Công ty Cổ phần Thiên Ý 2 
Cộng

(Các thưyêt minh này là bộ phù



I

Mẩu số B09a-HN
Thuyết minh Báo cáo tài chính họp nhất

—_____ __________________ _______  cho năm tài chính 2017
—209.951.114 209.951.114
L062.623.261^ 1.272^7437*

SỔ cuối năm VẴ ** a------------   ---------  --------———----------------- jo  đau nam
Giá trị Sô có khả năng trả 

nơ Giá trị Số có khả năng trả nơ
133.394.910.426 133.394.910.426 98.753.557.665 98.753.557.665

9.327.639.130 9.327.639.130 12.018.636.583 12.018.636.5833.228.877.525 3.228.877.525 5.322.914.425 5.322.914.42519.516.218.850 19.516.218.850 15.942.787.451 15.942.787.45128.999.694.127 28.999.694.127 7.998.811.361 7.998.811.3613.254.706.867 3.254.706.867 3.910.327.867 3.910.327.867
3.106.245.485 3.106.245.485 3.412.511.101 3.412.511.10116.588.429.285 16.588.429.285 30.150.028.725 30.150.028.72521.671.040.004 21.671.040.004 9.729.448.321 9.729.448.321840.975.773 840.975.773 1.790.772.533 1.790.772.53318.226.100.358 18.226.100.358 1.763.409.241 1.763.409.241513.232.931 513.232.931 495.933.971 495.933.971
1.445.056.247 1.445.056.247 906.554.475 906.554.47571.118.561 71.118.561 29.675.071 29.675.071

869.891.469 869.891.469 1.091.228.732 1.091.228.732450.781.161 450.781.161 450.781.161 450.781.1614.792.562.940 4.792.562.940 3.266.843.514 3.266.843.514403.743.720 403.743.720 97.769.300 97.769.30088.595.993 88.595.993 375.123.833 375.123.833
78.927.000 78.927.000 78.927.000 78.927.000
78.927.000 78.927.000 78.927.000 78.927 OỮO

133.473.837.426 133.473.837.426 98.832.484.665 98.832.484.665
ìn hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)



TONG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Địa chỉ: s ố  02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606
15. Ngưòi mua trả tiền trưóc

a. Ngắn hạn 

Công ty mẹ

_  í  r

Số cuôi năm

20.232J50.680 
1-768.758.831

Mẩu số B09a-HN 
Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

i chính 2017 
Số đầu năm

15.613.705.933
6.412.455.907uông ty TNHH MTV Giống và Vật tư Nông nghiệp Mitraco 

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Mitraco 
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc 
Công ty Cổ phần Vận tải và Xây dựng

Công ty Cổ phần Gạch ngói và Vật liệu Xây dựng Đồng Nai - Hà Tĩnh
Công ty TNHH Việt Lào

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco
Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Thương mại Mitraco

Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Mitraco
Công ty Cổ phần Thiên Ý 2

Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây đựng Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần Vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Khê
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào
Công ty TNHH Thực phẩm Chế biến Mitraco

Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan

b. Dài hạn

Công ty Cổ phần Thương mại Mitraco

Cộng

21.500.000

213.922.000
1.888.227.561

1.584.135.112

431.968.799

112.614.697
166.630.222

2.442.395.443
8.657.290.378
1.241.367.621

807.329.473

14.358.001

478.944.007

3.000
403.305.535

24.713.250

335.564.914
1.525.790.611

22.413.620
235.380.480

97.330.100
891.062.275

5.969.695.625
47.454.121

423.597.919
14.358.001

208.857.370
1.726.205

403.305.535

20.232.750.680 15.613.705.933

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
/  ^  \  32



Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606

TONG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP

16. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước

Công ty mẹ
Thuê GTGTphải nọp
Thuế Thu nhập cá nhân
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tài nguyên và phỉ môi trường
Phỉ, lệ phí rà các khoản phải nộp khác
Các loại thuế khác
Công ty TNHH MTV Giống và Vật tư Nông nghiệp Mitraco
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Mitraco
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc
Công ty Cổ phần Gạch ngói và Vật liệu Xây dựng Đồng Nai - Hà Tĩnh
Công ty TNHH Việt Lào
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco
Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Thiên Ý 2
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Mitraco
Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Thương mại Mitraco
Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Khê
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào
Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan
Công ty TNHH Thực phẩm Chế biến Mitraco
Cộng

SỐ đầu năm Sô phải nộp trong 
năm Sô đã nôn trong năm

1.540.277.719 --------ĩ-4.800 743 21 s
- 8.100.196.431

A*f.3yy.450.yi / 
8.100.196.431

59.350.600 113.066.050 83.114.600
36.633.748 409.952.220 221.278.100

920.380.791 3.903.908.950 3.738.367.242
523.912.580 1.724.307.564 1.907.218.544

- 549.312.000 549.312.000
1.231.268 _

428.292.394 4.139.507.899 4.567.800.293
406.937.853 475.480.067 853.231.014

1.150.297.125 2.669.694.063 3.098.134.301
5.339.753.463 12.670.541.360 13.306.3.89.117

812.784.515 151.380.880 953.340.004
1.440.000 _

32.942.331 857.866.993 727.384.644
128.061.123 1.205.155.302 962.640.727
206.904.908 71.024.069 265.136.200

12.500 5.349.622.758 5.270.472.758
5.759.082.720 3.085.591.200 851.487.146
1.316.652.246 16.466.936
1.995.786.945 13.958.840.839 14.893.683.400

543.074.393 273.862.555 234.837.236
331.896.559 265.029.308 368.914.020

19.995.428.062 59.990.807.444 60.952.937.777

Mẫu số B09a-HN
Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

cho năm tài chính 2017

So cuôỉ năm
1 n Ạ Ị r-ọ Ạ r\ Ịí . /41034.017

89.302.050
225.307.868

1.085.922.499
341.001.600

1.231.268

29.186.906
721.856.887

4.703.905.706
10.825.391
1.440.000

163.424.680
370.575.698

12.792.777
79.162.500

7.993.186.774
1.333.119.182
1.060.944.384

582.099.712
228.011.847

19.033.297.729

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
.—T v ; * ị! 33

L ... ; s '-4 Ôv o  ! 3 ii



Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606 
17. Chi phí phải trả

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Mầu số B09a-HN

Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc
Công ty Cô phân Gạch ngói và Vật liệu Xây dựng Đồng Nai - Hà Tĩnh
Công ty TNHH Việt Lào
Công ty Cổ phần Thiên Ỷ 2
Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào

Cộng 

18. Phải trả khác

102.004.079
299.480.726

222.790.797

a. Ngắn hạn
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tể
Bảo hiểm thất nghiệp
Phải trả, phải nộp khác
Công ty mẹ
Công ty TNHH MTV Giống và Vật tư Nông nghiệp Mitraco 
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Mỉtraco 
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc 
Công ty Cổ phần Vận tải và Xây dựng
Công ty Cổ phần Gạch ngói và Vật liệu Xây dụng Đồng Nai - Hà Tĩnh 
Công ty TNHH Việt Lào

11.068.318.744
3.605.839.474

17.000.000
7.024.963.646

22.117.606.669

11.474.203.987
3.741.980.090

21.527.215

413.879.171

15.916.170.328

Số cuối năm Số đầu năm

Giả trị Số có khả năng trả 
nơ Giá trị Số có khả năng trả nơ

41.286.784.290 41.286.784.290 34.934.985.460 34.934.985.460
860.010.536 860.010.536 687.302.353 687.302.353

3.315.723.917 3.315.723.917 3.431.764.071 3.431.764.071
437.959.802 437.959.802 _
196.351.468 196.351.468 _

36.476.738.567 36.476.738.567 30.815.919.036 30.815.919.036
22.554.654.117 22.554.654.117 20.205.412.233 20.205.412.233

57.780.000 57.780.000 40.440.000 40.440.000
1.633.840.857 1.633.840.857 2.599.801.839 2.599.801.839

14.425.746 14.425.746 68.215.000 68.215.000
6.520.749 6.520.749 238.794 238.794

75.000.000 75.000.000 13.992.800 13.992.800

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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TỎNG CÔNG TY KHOẢNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoai: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606

Thuyết minh Báo
Mẩu số B09a-HN 

cáo tài chính họp nhất

Công tv Cô nhan Chăn nuôi Mìtraco<_> X  - - - - -

Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh
Cône tv Cổ nhan Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh
Cône tv Cổ phần Thương mai Mitraco

8 801 4 1 1  007ư. (_/>'• 1 ,‘TẨ /
(820.008.236) 
409.792.877 

-...... 258.073.294

c> ơn 1 À T D nnnõ. 071.^13. ỳ ỳ /
(820.008.236)
/.tnn nm ann4Uy. / ỳ l.o / /
258.073 294

234.699.243 
92.505.324 
56.717.772 
H4 RÚS 9?*)—

cno nam tài chinh 2017 
234.699.243 

92.505.324 
56.717.772

Công ty Cổ phần Cơ khỉ và Xây lắp Mitraco
Công ty Cổ phần Thiên Ỷ  2
Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh

284.789.564
2.493.807.547

284.789.564
2.493.807.547

717.771.563
32.935.832

717.771.563
32.935.832

Công ty Cổ phần Vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Khê 200.930.572 200.930.572 50.962.656 50.962.656
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Ang Việt - Lào 71.156.813 71.156.813 521.757.156 521.757.156
Công ty TNHH Thực phẩm Chế biến Mitrơco 147.527.670 147.527.670
Cổng ty Cố phần Khoáng sản Mangan 
Phải trả khác

197.033.000 197.033.000 310.601.000
5.785.001.899

310.601.000
5.785.001.899

b. Dài hạn 731.787.678 731.787.678 731.787.678 731.787.678
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào 731.787.678 731.787.678 731.787.678 731.787.678
Cộng 42.018.571.968 42.018.571.968 35.666.773.138 35.666.773.138

(Các thưyêt minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chỉnh hợp nhất)



TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ TIIƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẫu số B09a-HN

19. Vay và nợ thuê tài chính Số cuiU năm Phát sinh trong năm
cho năm tài chính 2017 

Số đầu năm

Giá trị Số có khả năng trả 
nợ 1  ang Giảm Giá trị Số cỏ khả năng trả 

nơ
a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 230.095.376.096 230.095.376.096 545.949.154.731 525.569.079.687 209.715.301.052 209.715.301.052

Công ty mẹ 76.772.200.128 76.772.200.128 140.820.504.066 146.650.109.979 82.601.806.041 82.601.806.041
Công ty TNHH MTV Giống và Vật 

tư Nông nghiệp Miíraco 350.000.000 350.000.000 500.000.000 400.000.00° nnn HAA c f\ nnn r\r\r\z jU.uuu.UUU
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi 

Thiên Lộc 32.850.677.345 32.850.677.345 105.740.692.379 105.743.441.349 32.853.426.315 32.853.426.315
Công ty Cổ phần Vận tải và Xây 

dựng - - 100.000.000 400.000.000 300.000.000 300.000.000

Công ty Cổ phần Gạch ngói và Vật 
liệu Xây dựng Đồng Nai - Hà Tĩnh 4.303.757.174 4.303.757.174 200.000.000 4.503.757.174 4.503.757.174

Công ty TNHH Việt Lào 29.782.407.621 29.782.407.621 50.586.458.398 54.326.745.487 33.522.694.710 33.522.694.710
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco 39.915.818.159 39.915.818.159 109.388.445.788 93.472.627.629 24.000.000.000 24.000.000.000
Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm 

Hà Tinh 24.980.358.669 24.980.358.669 80.447.398.943 73.357.040.274 17.890.000.000 17.890.000.000
Công ty Cổ phần Thương mại 

Mitraco 7.314.260.900 7.314.260.900 37.658.233.550 40.323.876.665 9.979.904.015 9.979.904.015
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 

Mitraco 1.668.800.500 1.668.800.500 2.699.857.973 2.237.824.473 1.206.767.000 1.206.767.000
Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây 

dựng Hà Tĩnh 1.300.000.000 1.300.000.000 3.100.000.000 3.378.225.953 1.578.225.953 1.578.225.953
Công ty Cổ phần Vật liệu và Phụ gia 

sắt Thạch Khê 918.719.844 918.719.844 - - 918.719.844 918.719.844
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng 

Việt - Lào 9.938.375.756 9.938.375.756 14.907.563.634 4.969.187.878 - -

(Cúc thuyêt minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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TONG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây 
dựng và Phát triển Hạ tầng Mitraco

Công ty Cô phần Thức ăn Chăn nuôi 
Thiên Lộc

Công ty Cổ phần Gạch ngói và Vật 
liệu Xây đựng Đồng Nai - Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco
Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm 

Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 
VTitraco
Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây 

dựng Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Vật liệu và Phụ gia 

sắt Thạch Khê
Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng 

Việt - Lào

590.000.000

10.510.143.400

20.588.025.931

25.394.213.620

23.550.000.000

142.179.300

400.000.000

57.576.056.603

459.459.799.191

590.000.000

10.510.143.400

20.588.02S.931

25.394.213.620

23.550.000.000

142.179.300

400.000.000

57.576.056.603

459.459.799.191

3.230.143.400

630.000.000

21.314.223.513

584.723.521.644

760.000.000

2.520.000.000

667.270.714

4.680.000.000

8.660.000.000

168.000.000

534.934.030

19.943.894.512

568.715.599.996

Mẫu số B09a-HN 
Thuyết minh Báo cáo tài chính họp nhất

cho năm tài chính 2017

1.350.000.000

9.800.000.000

21.255.296.645

30.074.213.620

31.580.000.000

310.179.300

534.934.030

400.000.000

56.205.727.602

[.350.000.000

9.800.000.000

21.255.296.645

30.074.213.620

31.580.000.000

310.179.300

534.934.030

400.000.000

56.205.727.602

Khoản vay tại Tông Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (Công ty mẹ:

^  u  hà"g S 0mb/ nk thCO hợp đồng tín dụngngày HĐ14/2699 "gày 05/12/2015. Hạn mức tín dụng là 120.000.000.000 đồng. Thời hạn hiệu lực của han

2 “ nhdoanh ngàybẽn 8 "ự chotừ”8Iần 6 (,heogiấy • " ^ “ • * si n

(Các thuyêt minh này là bộ phận hợp thành Bảo cáo tài chính hợp nhất) 
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TÔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phổ Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606

m h f " ?  t dT 8 ^  ™ 2/” n m ứ c d ụ n « «.840.000.000 đồng. ThM hạn vay .20 thâng. Lãi suắt ,heo lãi suất huy dọ„E ,iế, kiêm kv han
12 tháng+ 3% năm.Lãi suất hiện tại là 9%/năm. Mục đích vay: thực hiện dự án nhà máy chế biến súc sản MỈtraco. ■ ạ

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cảo tài chính hợp nhất)
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TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Địa chỉ: SỔ 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Ha Tĩnh , u S0 B09a_ĩỵ v
Điện thoại: 0239 3855 603 Fax: 0239 3855 606 chính họ,p n h ^

-----------—------------------------ —-------- ------------ --------------------------- ------ cho năm tài chính  2017

21. Tăng, giảm vốn chủ sở hữu
A -  R Ẳ Ị V Q  ĩ ) Ó I  r H ĩ í ĩ ĩ  P Ĩ Í 7N  r \ A \ ĩ p  ÍVT/^TỵAtvt \7 A tv t  r u Ỉ T  ĩr T r V ĩ  '•  ‘ t / Ụí >b iiliULIIN VUiS C H U  s o  H u  u

Quỹ đầu tư phát 
triển

LN sau thuế chưa 
phân phối

1. Sổ dư đầu năm trước
- Tăng vôn trong năm trước

Lãi trong năm trước

(40.728.290) 24.227.869.549
(40.728.290) 24.227.869.549

- Giảm khác

- Giảm khác

1.101.135.914.618

501.469.501- Tăng khác
- Giảm vốn trong năm trước
- Lô trong năm trước

Số dư cuối năm trước
dư đầu năm nay

- Tăng vốn trong năm nay
- Lãi trong năm nay
- Tăng khác
- Giảm vốn trong năm nay
- Lỗ trong năm nay

4. Số dư cuối năm nay 1.101.135.914.618

1.101.135.914.618

1.374.940.229.856

9.332.007.336
25.890.650.728

(3.281.599.093)
(63.651,080,983)

12.600.697.528

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính hợp nhất)
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TỎNG CÔNG TY
Địa chỉ: số 02 Vũ Q
Điện thoại: 0239 385

KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
uang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Ha Tĩnh 

603 Fax: 0239 3855 606

đầu tư của chủ SHB. Chi tiết vốn
Vôn góp củi. Nhà nước

écCố đông kh; 

Cộng

c . Các giao dịch

m

Vốn đầu tư
Vốn góp đầu 
Vốn góp tăng 
Vốn góp giảm 
Vốn góp cuối 
Cổ tức, lọi nh

D. Cổ phiếu
- Số lượng cổ
- Số lượng cổ 
+ Co phiếu ph  
+ Cổ phiếu
- Số lượng cổ 
+ Cổ phiếu p  
+ Cổ phiếu ưụ

- Số lượng cổ 
+ Cổ phiếu p  
+ Cổ phiếu

* Mệnh giá cc

E. Các quỹ doamỉi
Quỹ đầu tư 

VI. Thông tin bổ 
(ĐVT: đồng)

1. Tổng Doanh 
Doanh thu bán

Cộng

2. Các khoản giả f 
Hàng bán bị trà

Cộng
3. Doanh thu thu

ưu

phát

4. Giá vốn hàng

Giá vốn hàng h< 

Cộng

5. Doanh thu hoạ

Lãi tiền gửi ng;

Mẩu số B09a-HN
Thuyết minh BCTCHN

cho năm tài chính 2017
T ỷlệ Số cuối năm
97,37%
2,63%

1.072.153.914.618
28.982.000.000

Số đầu năm
1.072.153.914.618

của chủ sở hữu
năm
trong năm 
trong năm 

năm
luận đã chia

phiếu đăng ký phát hành 
phiếu bán ra công chúng 
10  thông 
đãi

phiếu được mua lại 
ho thông 

đãi
phiếu đang lưu hảnh 
’ thông 

đãi

phiếu đang lưu hành:

1 nghiệp
triển

'hô

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
hàng và cung cấp dịch vụ

tn trừ  đoanh thu
lại và Chiết khấu thương mại

n về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

bán

óa đã bán và dịch vụ đã cung cấp

•t động tài chính

hàng, cho vayân

1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

n phối cổ tức, lọi nhuận được chia:

Năm nay Năm trước

1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

1.101.135.914.618 1.101.135.914.618
- 21.600.000.000

Số cuối năm Số đầu năm
110.113.591 110.113.591
110.113.591 110.113.591
110.113.591 110.113.591

4.073 4.073
4.073 4.073

110.109.519 110.109.519
110.109.519 110.109.519

'.000 V N D /1 Cổ phiếu

Số cuối năm Số đầu năm
10.525.487.498 24.227.869.549

trên Báo cáo kết quả kinh doanh

Năm nay Năm trước
956.961.076.273 1.339.562.843.854
956.961.076.273 1.339.562.843.854

Năm nay Năm trước
5.030.107.554 5.080.988.478
5.030.107.554 5.080.988.478

951.930.968.719 1.334.481.855.376

Năm nay Năm trước

928.701.490.861 1.204.132.915.501

928.701.490.861 1.204.132.915.501

Năm nay Năm trước

5.426.668.703 9.039.294.261
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TỔNG CÔNG TY
Địa chi: s ố  02 Vũ QMi
Điện thoại: 0239 385

aiOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI IIÀ TĨNII - CTCP
uang - Thành phố Hà Tĩnh - Tinh Ha Tĩnh 
5 603 Fax: 0239 3855 606

Mầu số JB09a-HN 
Thuyết minh BCTCIIN

cho năm tài chính 9017

314.943.839 1.145.698.268
530.000.000 -

6.271.612.542 10.184.992.529
Năm nay Năm trước

42.327.929.376 32.001.289.061
144.160.043 569.177.327
110.999.612 5.776.988.341

42.583.089.031 38.347.454.729
Năm nay Năm trưóc

10.966.270.600 11.575.122.433
1.202.530.043 1.685.432.726
1.735.528.480 1.409.515.569
4.868.327.797 3.019.112.134

1 674.823.034 1.673.988.213
9.394.859.712 8.370.245.834

21.119.405.883 26.364.821.573

49.961.745.549 54.098.238.482

Năm nay Năm trưóc

34.073.463.326 30.455.280.446
207.050.863 552.471.883

2.299.765.603 2.175.461.051
4.637.501.353 5.744.322.476
1.208.726.250 1.156.595.157
1.390.506.463 7.793.288.055
ố.594.859.617 8.107.587.751

17.440.090.589 22.441.438.110

67.851.964.064 78.426.444.929

Năm nay Năm trước

460.547.029 824.860.575
- 454.909.088
- 561.814.537
- 6.652.546.454

6.183.088.579 1.688.416.449
58.027.736.800 62.383.610.739

64.671.372.408 72.566.157.842

Năm nay Năm trước

Lãi chênh lệ 
Cổ tức được

lệch1 tỷ giá 
:hia

6.
Cộng

Chi phí hoạt

Chi phí lãi vay 
Lỗ chênh lệcặ 
Chi phí tài chí:

Ạ:ộng

Chi phí quận lý bán hàng

động tài chính

tỷ giá 
'nh khác

liểi.
Chi phí nhân 
Chi phí vật 
Chi phí dụng 
Chi phí kh ấu 
Chi phí Quảng 
Chi phí dịch V 

Chi phí bằng

viên 
u, bao bì 
:ụ đồ dùng 
hao TSCĐ 

cáo, tiếp thị, khuyến mại, thưởng khá 
ụ mua ngoài 

liền khác

( " 1 A __:ộng 

8. Chi phí quả m lý doanh nghiệp

liệu
Chi phí nhân 
Chi phí vật li, _ 
Chi phí đồ dùn; 
Chi phí khấu ‘ 
Thuế, phí và 
Chi phí dự ph<3>i 
Chi phí dịch V 

Chi phí bằng t:

viên quản lý 
quản lý 

Ig văn phòng 
TSCĐ 

phí 

ng
ụ mua ngoài 
ền khác

hao
lệ

Cl A

’ông

9. Thu nhập khác

3ồi thường 
tư liên kết 

¿hòng

10.

Được thưởng,
Thu hỗ trợ đầu 
Cho thuê văn 
Thu tiền điện 
Thu thanh lý TịSCĐ 
Thu nhập khác

Cộng 

Chi phí khác

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cảo tài chỉnh hợp nhất)
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TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Ha Tĩnh

Chi phí bồi t  
Chi thanh, lý 
Chi phí đất C M> thuê 
Chi phí khác

Cộng

11. Chi phí thuế thu nhập doanhi nghiệp hiện hành

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Phát 
triển Hạ tầng Mitraco

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc
Công ty TNHH Việt Lào
Công ty Cổ phần Thương mại Mitraco
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco
Công ty Cổ phẩn Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh
Công ty Cổ phẩn Cảng Vũng Áng Việt - Lào
Thuế TNDN phải nộp

12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

toán sau thuế TNDN
ặc lô phân bô cho cổ đông sở hữu cổ 
«g
thông lưu hành đầu năm 
thông phát hành thêm 

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân 
Lãi CO’ bản trên  cổ phiếu 
Lãi suy giảm trên cổ phiếu

14.036.673 
12.150.000

3.565.672.173

Lợi nhuân kế 
• #

Lợi nhuận hoặ 
phiếu phổ thôi 
Cổ phiếu phổ 
Cổ phiếu phổ

(696)

71.206.573

285.247.898
2.098.496.240

3.591.858.846 2.454.950.711

Năm nay Năm trước

28.575.524 507.450.567

290.728.477 1.466.957.908
2.045.005.595 2.575.080.260

72.093.835 -

- 2.784.533.143
31.510.992 821.314.236

4.545.486.281 9.509.535.924
7.013.400.704 17.664.872.038

Năm nay Năm trưóc

(76.643.314.102) 22.609.051.635

(76.643.314.102) 22.609.051.635

110.109.519 110.109.519

110.109.519 110.109.519
792

VII. Những thông tin khác

1. Công cụ tài chính

1.1 Quản lỷ rủ i ro vốn

Công ty thực Hiện quản trị nguồn vốn để đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động vừa tối đa hoá 
lợi ích của cô đông thông qua việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Câu trúc vôn của Công ty bao gồm: v ố n  điều lệ cộng (+) thặng dư vốn cổ phần trừ (-) cổ phiếu quỹ

Tài sản tài chính

Tai san tai chiỆh là các tài sản mà qua đó Công ty có thê phát sinh các khoản thu nhập trong tương 
lai. C-ac tai san nay đã được xác đinh lại theo giá trị họp lý tại ngày lập báo cáo tài chính'

Giá trị ghi sổ Giá trị họp lý

Tiền và tương đương tiền 183.146.674.701 183.146.674.701

Khoản phải thụ ikhách hàng và phải thu khác 183.354.862.318 163.123.140.950

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chỉnh hợp nhất)
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Mẩu số B09a-HN
Thuyết minh BCTCHN

cho năm tài chính 2017

1.2 Công nợ tài

2.

3.

chính

Các khoản nợ tài chính đã được đánh giá lại theo đúng qui định của Chuẩn mực kế toán hiện hành 
đê đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Công ty và các khoản chi phí đi vay phải trả đã được ghi nhận 
trong kỳ vào báo cáo kết quả kinh doanh.

1.3

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn dài hạn 
Phải trả người bán

Quản lý rủi ro tài chính

Số dư ngày 31/12/2017
459.459.799.191
133.394.910.426

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro dòng tiền. 
Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa các rủi ro này do thiếu thị trường mua các công 
cụ này.

Rủi ro thị trường: Công ty mua nguyên vật liệu, hàng hoá từ các nhà cung cấp trong nước để phục 
vụ cho hoạt động kinh doanh. Do vậy Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán của nguyên vật 
liệu, hàng hoá. Rủi ro này Công ty quản trị bằng việc thực hiện mua hàng từ một số lượng lớn từ các 
nhà cung cấp phân bổ ở các khu vực khác nhau, cũng như linh hoạt trong việc đàm phán và điều 
chỉnh giá bán cho người mua khi có biến động lớn về giá cả của hàng hoá.

Rủi ro tín dụng: Bao gồm rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất: Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản 
nhằm đảm Ipảo đủ nguồn vốn để thanh toán cho các khoản nợ phải trả hiện tại và tương lai. Chính 
sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản đối với các khoản nợ phải trả 
hiện tại dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo việc duy trì một lượng tiền mặt đáp ứng tính thanh 
khoản ngắn hạn và dài hạn.
Bảng tính dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng đối với các khoản nợ phải trả 
tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017:

Dưói 01 năm
133.394.910.426
230.095.376.096

Từ 01 đến 05 năm

229.364.423.095

Tổng cộng 
133.394.910.426 
230.095.376.096 
229.364.423.095

Đôi tượng
Phải trả người bán 
Vay và nợ ngắn hạn 
Vay và nợ dài hạn

Thông tin so sánh

Số liệu so sáịnh là sổ liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2016 của Tổng Công ty 
đã được k iể n  toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI).

Những thông tin khác

Quyết toán thuế của Tổng Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng Luật và 
các quy định về thuế với việc áp dụng các quy định và Chuẩn mực kế toán cho các giao dịch tai 
Tổng Công ty có thể được giải thích theo cách khác nhau vì vậy số thuế được trình bày trên Báo cáo 
tài chính có ịhể thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế.

4. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bân
Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm

1 Bỗ trí cơ' cấu tài sản và nguổn vốn
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản (%)

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 67,32% 67,34%

(Các thuyết mình này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chỉnh hợp nhất)
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Địa chì: s ố  02 Vũ Qiịí
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603 Fax: 0239 3855 606

2
2 .1.
? ? 
2.3. 

3
3.1

3.2

1.2
Tài sản ngắn 
Bố trí cơ cẩu 
Nợ phải trả/Ti 
Nguồn vốn d:

lạn/Tổng tài sản 
nguồn vốn (%) 
ổng nguồn vốn 
ủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

Khả năng tha
Khả năng than: 
Khả năng thi 
Khả năng thi 
Tỷ suất sinh 
Tỷ suất sinh 
Tỷ suất lợi 
Tỷ suất lợi 
Tỷ suất lợi nh 
Tỷ suất lợi 
Tỷ suất lợi

anl:
anỉ:

lời 
nhu; 
nhu

nhu;
nhu;

nh toán
lIi toán tổng quát (lần) 
h toán nợ ngắn hạn (lần) 
h toán nhanh (lần) 
òi
ời trên doanh thu thuần (%)
lận trước thuế trên doanh thu thuần 
ận sau thuế trên doanh thu thuần 

uận trên tổng tài sản (%) 
lận trước thuế trên tổng tài sản 
lận sau thuế trên tổng tài sản

Mẫu số B09a-HN
Thuyết minh BCTCHN

cho năm tài chính 2017
32,68%

35,73%
6427%

2,80 
1,36 
0,74 

Năm nay

32,66%

32,52%
67,48%

3,08 
1,58 
0,81 

Năm trước

-7,33%
-8,05%

-3,30%
-3,62%

2,98%
1,69%

1,85%
1,05%

Người lập biểu

Võ Thị Hoa

Ke toán trưửng
TP Hà Tĩ^hmgàỵSỊó tháng 03 năm 2018 

.^Tonp Qỉấm đôc
/70/ TÕNGCÕNGTY' 
f  oại KHOÁNG SẨN 

2

THI
H À  T ĨN H
XTCP

v°
r °

W N
Bùi Văn Minh % , rủy Hùng

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chỉnh hợp nhất)
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TỎNG CÔNG TY KHOÁ
_  Địa chỉ: số 02 Vũ Quang - 

Điện thoại: 0239 3855 603

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

Fax: 0239 3855 606

M ẩu số B09a-HN 
Thuyết minh BCTCHN

cho năm tài chính 2017
Phụ lục 01: Bảng xác định Lọi ích của cổ đông không kiểm soát

T T Chỉ tiêu

---------------- -

Vốn chủ sở hữu

Tông Công ty 
Khoáng sản và 

Thương mại Hà Tĩnh 
- CTCP

Lợi ích của Cổ đông 
không kiểm soát

1
2
3
4
5

Vốn đầu tư của chủ 
Thặng dư vốn cổ phí 
Cổ phiếu quỹ 
Quỹ đầu tư phát triểi 
Lợi nhuận chưa phâx

3Ở hữu
ìn

1
1 phối

619.160.166.735 
8.015.527 899 

(61.529 958) 
18.558.558.865 

(219.205.901 275)

372.354.046.735 
4.087.089 965 

(40.728.290) 
10.102.158.998 

(142.343.498 821)

246.806.120.000
3.928.437934

(20.801.668)
8.456.399.867

(76.862.402.454)

Cộng 426.466.822.266 244.159.068.587 182.307.753.679

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