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VĂN PHÒNG CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Mầu số B 01a - DN

(Ban hành theo Thông tư sổ 200/2014/TT-BTC

Điện thoại: 0240.222.6669

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐ I KÉ TO ÁN
(Dạng đầy đủ)
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020
Đơn vị tính: đồng
TÀI SẢN

Mã số

Thuyết
minh

31/03/2020

01/01/2020

197,119,483,207

195,174,532,730

620,280,428

1,546,481,037

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

1. Tiền

111

620,280,428

1,546,481,037

II. Các khoán đầu tư tài chính ngắn hạn

120

0

0

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

137,260,465,057

138,026,572,926

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

131

V.2

86,651,983,069

86,651,983,069

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn

132

v.3

2,015,500,000

2,015,500,000

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

133

78,279,343,290

78,045,451,159

3. Phải thu ngắn hạn khác

136

V.4

16,500,000,000

17,500,000,000

4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

137

V. 2,3

(46,186,361,302)

(46,186,361,302)

IV. Hàng tồn kho

140

57,769,402,345

54,158,289,622

1. Hàng tồn kho

141

57,769,402,345

54,158,289,622

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

1,469,335,377

1,443,189,145

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

152

1,469,335,377

1,443,189,145

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

200

437,550,806,757

442,598,824,540

I. Các khoản phải thu dài hạn

210

43,484,000,000

43,484,000,000

1. Phải thu dài hạn khác

216

43,484,000,000

43,484,000,000

II. Tài sản cổ định

220

259,876,109,175

264,913,258,950

1. Tài sản cố định hữu hình

221

259,876,109,175

264,913,258,950

v .l

V.5

V.6
V.7

Nguyên giá

222

316,818,669,988

316,818,669,988

Giá trị hao mòn luỹ kế

223

(56,942,560,813)

(51,905,411,038)

III. Bất động sản đầu tư

230

0

0

IV. Tài sản dỏ- dang dài hạn

240

58,057,523,952

58,057,523,952

1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

242

58,057,523,952

58,057,523,952

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

250

75,115,762,105

75,115,762,105

1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

252

75,200,000,000

75,200,000,000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

254

(84,237,895)

(84,237,895)

V. Tài sản dài hạn khác

260

1,017,411,525

1,028,279,533

1. Chi phí trả trước dài hạn

261

1,017,411,525

1,028,279,533

TỎNG CỘNG TÀI SẢN

270

634,670,289,964

637,773,357,270

V.8
V.9

V.10

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận họp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHÀN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
Địa chi: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Son Động, tinh Bắc Giang

Mẩu số B Ola - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Điện thoại: 0240.222.6669

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chinh)

BẢNG CÂN ĐỚI KÉ TOÁN (tiếp theo)
(Dạng đầy đủ)
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020
Đon vị tính: đồng
NGUỒN VỐN

Mã số

c. NỌ PHẢI TRẢ

Thuyết
minh

31/03/2020

01/01/2020

300

167,601,781,869

168,208,046,767

I. Nọ’ ngắn hạn

310

131,733,812,861

132,340,077,759

1. Phải trà người bán ngắn hạn

311

v.ll

2,972,923,056

2,972,923,056

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

313

V.12

7,620,694,601

7,620,694,601

5. Chi phí phải trả ngắn hạn

315

V.13

30,585,346,287

28,363,667,775

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn

316

20,125,435,790

22,953,379,200

6. Phải trả ngắn hạn khác

319

V.14

26,866,381,108

26,866,381,108

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

320

V.15a

42,639,032,019

42,639,032,019

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322

924,000,000

924,000,000

II. Nợ dài hạn

330

35,867,969,008

35,867,969,008

1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

338

35,867,969,008

35,867,969,008

D. VÓN CHỦSỞHỬU

400

467,068,508,095

469,565,310,503

I. Vốn chủ sỡ hữu

410

467,068,508,095

469,565,310,503

1. Vốn góp của chủ sở hữu

411

510,000,000,000

510,000,000,000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

41 la

510,000,000,000

510,000,000,000

2. Quỹ đầu tư phát triển

418

1,800,000,000

1,800,000,000

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

(44,731,491,905)

(42,234,689,497)

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến
cuối kỳ trước

42 la

(42,234,689,497)

(40,584,297,661)

- Lợi nhuận sau thuế chưa phần phối kỳ này

42 lb

(2,496,802,408)

(1,650,391,836)

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

430

0

0

TỎNG CỘNG NGUỎN VÓN

440

634,670,289,964

637,773,357,270

V.15b
V.16

Bắc Giang, ngày ữw. thángĩ/ty.. năm 2020

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính
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Mau số B 02a - DN

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỎ PHÀN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-NTC

Địa chì: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Điện thoại: 0240.222.6669

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Dạng đầy đủ)
Quý I năm 2020
Đơn vị tính: đồng
CHỈ TIÊU
Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ
Doanh thu thuần về bán
2.
hàng và cung cấp dịch vụ
1.

3. Giá vốn hàng bán
Lọi nhuận gộp về bán
hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài
5.
chính
4.

Mã Thuyết
SÔ

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này

Quý I
Năm 2020

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2019

01

VI. 1

0

14,979,600,000

0

14,979,600,000

10

VI.2

0

14,979,600,000

0

14,979,600,000

11

VI.3

0

13,506,546,766

0

13,506,546,766

0

1,473,053,234

0

1,473,053,234

20
21

VI.4

2,560

4,439

2,560

4,439

6. Chi phí tài chính

22

VI.5

2,221,678,512

2,120,152,594

2,221,678,512

2,120,152,594

- Trong đó: Chi phí lãi vay
7. Chi phí quản lý doanh

23

2,221,678,512

2,120,152,594

2,221,678,512

2,120,152,594

275,126,456

749,198,436

275,126,456

749,198,436

30

(2,496,802,408)

(1,396,293,357)

(2,496,802,408)

(1,396,293,357)

9. Thu nhập khác

31

0

0

10. Chi phí khác

32

0

0

11. Lọi nhuận khác

40

0

-

0

0

50

(2,496,802,408)

(1,396,293,357)

(2,496,802,408)

(1,396,293,357)

0

0

(2,496,802,408)

(1,396,293,357)

8.

Lọi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh

Tổng lợi nhuận kế toán
truóc thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh
13.
nghiệp hiện hành
Lọi nhuận sau thuế thu
14.
nhập doanh nghiệp
12.

26

51
60

VI.6

VI.7

0
(2,496,802,408)

(1,396,293,357)

Bắc Giang, ngày ¿Hù tháng ữrf. năm 2020

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính
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VĂN PHÒNG CÔNG TY CÓ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tinh Bắc Giang

Mầu số B 03a - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Điện thoại: 0240.222.6669

ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÈN TỆ
(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I năm 2020
___________________________________________________________________________________ Đơn vị tính: đồng
Lũy kê từ đâu năm
TT
Chỉ tiêu
Mã số _________ đến cuối quý này_________
Năm 2020
Năm 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

01

0

221,376,700

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ

02

(288,035,725)

(245,850,343)

3. Tiền chi trà cho người lao động

03

(135,167,444)

(488,045,288)

5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

06

10,000,000,000

663,277,453

6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

07

(10,503,000,000)

(420,103,226)

20

(926,203,169)

(269,344,704)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kỉnh doanh
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

0

4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

2,560

4,439

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

2,560

4,439

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

0

0

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

50

(926,200,609)

(269,340,265)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

1,546,481,037

276,814,487

Anh hưởng của thay đôi tỳ giả hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

0

0

Tiền và tưong đương tiền cuối kỳ

70

620,280,428

7,474,222

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Bắc Giang, ngày,l i . tháng ũỉỉ. năm 2020

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính
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M ẩu số B 09a - DN

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Á CƯỜNG
Địa chi: Thôn Gốc Gạo, xâ Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Dan hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chỉnh

Điện thoại: 0240.222.6669___________________________________________________________________________
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY I NĂM 2020
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quý I)
I-

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1-

Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (sau đây viết tắt là "Công ty") tiền thân là Công ty TNHH
Tam Cường. Công ty được Sở Kể hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 048157 lần đầu ngày 15/02/1996, và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100511368 thay đổi lần thứ 25 ngày 14/06/2018. Doanh nghiệp đăng ký
chuyển đổi sang công ty cổ phần ngày 16/9/2011.
Mã chứng khoán niêm yết: ACM
Trụ sở: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Hình thức sở hữu vốn: cổ phần
Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp là: 510.000.000.000 đồng (Năm trăm mười tỷ
đồng chẵn).
- Cơ cấu Công ty c ổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường bao gồm:
- Văn phòng Công ty c ổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường có trụ sở tại thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn,
huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;
- Chi nhánh Công ty c ổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường tại Bắc Giang có trụ sở tại thôn Gốc Gạo, xã
Cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang: Chi nhánh được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh với mã số là 0100511368-004, đăng ký lần đầu ngày 26/6/2008,
đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 31/3/2014;
- Chi nhánh Công ty Cổ phẩn Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Mỏ than Đồng Tàn có trụ sở tại thôn Lái, xã
An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang: Chi nhánh được sỏ' Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh với mã số là 0100511368-005, đăng ký lần đầu ngày 22/7/2008,
đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 19/11/2012.
- Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cưòng tại Hà Nội có trụ sở tại số 5 Nguyễn
Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Văn phòng đại diện được Sở Kế hoạch và
Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện với mã số là
0100511368-006, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2015.
- Văn phòng đại diện Công ty c ổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường tại Hà Nội có trụ sở tại số 4 Lò Rèn
phưòng Hàng Bồ,quận Hoàn Kiếm,thành phố Hà Nội. Văn phòng đại diện được Sở Ke hoạch và Đầu tư
Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện với mã số là 0100511368-007,
đăng ký lần đầu ngày 04/07/2017.

2-

Lĩnh vực kinh doanh
Trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, lĩnh vực kinh doanh chính của Văn phòng
Công ty là chế biến quặng đồng và tinh quặng, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồng.

3-

Ngành nghề kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty là:
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Mẩu số B 09a - DN

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Á CƯỜNG

Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Địa chi: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

Điện thoại: 0240.222.6669
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quý 1)
- Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc; Khai thác khí đốt tự nhiên; Khai thác dầu thô; Khai thác và
thu gom than non, than cứng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Bán buôn, bán lẻ ô tô con (loại 12 chồ ngồi trở xuống);
3-

Ngành nghề kinh doanh
- Sản xuất hóa chất cơ bản; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Sản xuất vật liệu
xây dựng từ đất sét; Sản xuất kim loại màu và kim loại quý; Sản xuất than cốc; Xử lý và tiêu hủy rác thải
độc hại; Chuẩn bị mặt bằng;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán
buôn xăng dầu, khí đốt và các sản phấm liên quan;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu; Bán buôn
nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác; Bán
buôn vải, hàng may sẵn giày dép;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Dịch vụ liên quan đến in; In ấn; Hoạt động dịch vụ
hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác; Đại lý, môi giới; Dịch vụ vận tải;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng nhà các loại.

3-

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Văn phòng Công ty là 12 tháng.

4-

Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính quý IV
Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trinh bày trong Báo cáo tài chính quý I năm 2020 được thực hiện
theo nguyên tắc có thể so sánh được giữa các kỳ kế toán tương ứng.

II1-

KỲ KÉ TOÁN, ĐƠN VỊ TIÈN TỆ s ử DỤNG TRONG KÉ TOÁN
Kỳ kế toán
Kỳ kế toán năm của Văn phòng Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Kỳ kế toán quý I năm từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 03 hàng năm.

2-

Đon vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đồng Việt Nam (đồng) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

HI1-

CHUẨN Mực VÀ CHÉ Đ ộ KÉ TOÁN ÁP DỤNG
Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2-

Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng
Chúng tôi đã thực hiện công việc kế toán theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có
liên quan. Báo cáo tài chính quý I đã được trình bày một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính
kết quả kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp.
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VĂN PHÒNG CÔNG TY CÓ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Á CƯỜNG
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tình Bắc Giang

Mẩu số B 09a - DN
Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

Điện thoại: 0240.222.6669___________________________________________________________________________
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Bảo cáo tài chính quỷ I)
Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình bày ừong bản Thuyết minh báo cáo tài chính quý I được thực
hiện theo nguyên tắc trọng yếu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 "Trình bày Báo cáo tài chính".
IV1-

CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG
Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền
Các khoản tiền được ghi nhận trong Báo cáo tài chính quý I năm 2020 gồm: Tiền mặt, tiền gửi thanh toán
tại các ngân hàng, tại công ty chứng khoán đảm bảo đã được kiểm kê, có đối chiếu xác nhận đầy đủ tại thời
điểm kết thúc kỳ kế toán.
Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản dầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không
quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi
ro trong việc chuyển đổi thành tiền.

2-

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận khi công ty nắm giữ từ 20% đến
dưới 50% quyền biểu quyết của các Công ty được đầu tư, có ảnh hường đáng kể trong các quyết định về
chính sách tài chính và hoạt động tại các công ty này. Các khoản đầu tư vào Công ty liên kết được phản ánh
trên báo cáo tài chính theo phương pháp giá gốc.
Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác được ghi nhận dưới các hình thức Công ty
đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác nhưng không có quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát, không có
ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư. Các khoản đầu tư được phản ánh theo giá gốc, bao gồm giá
mua cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư (nếu có) như: Chi phí giao dịch, môi giới, tư
vấn, kiểm toán, lệ phí, thuế và phí ngân hàng... Trường hợp đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ, giá phí khoản
đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý cùa tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh.
Phương pháp lập dự phòng tổn thất đầu tư
Dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết và đơn vị khác: Là khoản dự phòng tổn thất
do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến Văn phòng Công ty có khả năng mất vốn hoặc khoản
dự phòng do suy giảm giá trị các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
Riêng khoản đầu tư mà Văn phòng Công ty nắm giữ lâu dài (không phân loại là chứng khoán kinh doanh)
và không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư, việc lập dự phòng được thực hiện như sau:
+ Đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị hợp lý khoản đầu tư được xác định tin cậy, việc
lập dự phòng dựa trên giá trị thị trường của cổ phiếu.
+ Dối với khoản đầu tư không xác định được giá trị họp lý tại thời điểm báo cáo, việc lập dự phòng được
thực hiện căn cứ vào khoản lỗ của bên được đầu tư.
Căn cứ để trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết và đơn vị khác là
báo cáo tài chính hợp nhất của công ty được đầu tư nếu công ty này là công ty mẹ, và là báo cáo tài chính
của công ty được đầu tư nếu công ty này là doanh nghiệp độc lập không có công ty con.
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VĂN PHÒNG CÔNG TY CÓ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Mầu số B 09a - DN
Á CƯỜNG
Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Địa chi: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC
Điện thoại: 0240.222.6669___________________________________________________________________________
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Bảo cáo tài chính quỹ I)
3-

Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác
Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu: theo giá gốc trừ dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi.
Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: dự phòng phải thu khó đòi được ước tính cho phần giá trị
bị tổn thất của các khoản nợ phải thu và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác có bản chất tương
tự các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi đã quá hạn thanh toán, chưa quá hạn nhưng có thể không đòi
được do khách nợ không có khả năng thanh toán.

4-

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc (-) trừ dự phòng giảm giá và
dự phòng cho hàng tồn kho lỗi thời, mất phẩm chất. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm giá mua, chi phí chế biến
và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền.
Hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập khi giá trị
thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá
bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí bán hàng ước tính, số dự phòng
giảm giá hàng tồn kho là số chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện
được của chúng. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng tồn
kho. Đối với dịch vụ cung cấp dờ dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính theo từng loại
dịch vụ có mức giá riêng biệt.

5-

Nguyên tắc ghi nhận và tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

5.1 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình
Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá là
toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó
vào trạng thái sẵn sàng sử dụng theo dự tính. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng
nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng
tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.
Khi tài sản cố định được bán hoặc thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy ké được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi
lỗ nào phát sinh từ việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.
Tài sản cố định hữu lỉìnlt mua sắm
Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá),
các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc
đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, như chi phí lắp đặt, chạy thử, chuyên gia và các chi phí liên
quan trực tiếp khác.
Tài sản cố định hữu hình do góp vốn
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp là giá trị do các thành viên, cổ đông
sáng lập định giá nhất trí hoặc doanh nghiệp và người góp vốn thỏa thuận hoặc do tổ chức chuyên nghiệp
định giá theo quy định của pháp luật và được các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.
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VĂN PHÒNG CÔNG TY CÓ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Mầu số B 09a - DN
Á CU ỜNG
Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Son Động, tinh Bắc Giang
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC
Điện thoại: 0240,222.6669_____________________________________________________________________ _____
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quỷ 1)
5- Nguyên tắc ghi nhận và tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) (tiếp theo)
5.2 Phương pháp khấu hao TSCĐ
Tài sản cố định được khấu hao theo phưong pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản.
Thời gian hữu dụng ước tính là thời gian mà tài sản phát huy đưọc tác dụng cho sản xuất kinh doanh.
Thời gian hữu dụng ước tính của các TSCĐ như sau:
Nhà cửa, vật kiến trúc

5 -3 0 năm

Máy móc, thiết bị

3 -1 0 năm

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

6 -1 0 năm

Thiết bị, dụng cụ quản lý
Tài sản cố định hữu hỉnh khác
6-

3 - 8 năm
4 - 20 năm

Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm: chi phí mua sắm mới
tài sản cố định, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình.
Chi phí này được kết chuyển ghi tăng tài sản khi công trình hoàn thành, việc nghiệm thu tổng thể đã thực
hiện xong, tài sản được bàn giao và đưa vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

7-

Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
Văn phòng Công ty ghi nhận các khoản mang đi góp vốn vào BCC ban đầu theo giá gốc và phản ánh là nợ
phải thu khác.
BCC phân chia lọi nhuận
Nếu BCC quy định các bên khác trong BCC chỉ được phân chia lợi nhuận nếu kết quả hoạt động của BCC có
lãi, đồng thời phải gánh chịu lỗ; Văn phòng Công ty ghi nhận phần doanh thu, chi phí tương ứng với phần
mình được chia từ BCC.

8-

Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước
Chi phí trả trước tại Văn phòng Công ty bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào
chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ kế toán sau.
Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chí phí sản xuất kinh
doanh từng kỳ theo phương pháp đường thẳng. Căn cứ vào tính chất và mức độ từng loại chi phí mà có thời
gian phân bổ như sau: chi phí trả trưóc ngắn hạn phân bổ trong vòng 12 tháng; chi phí trả trước dài hạn
phân bổ trên 12 tháng.

9-

Nguyên tắc ghi nhận nợ phải trả
Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa
dịch vụ, tài sản và người bán (là đơn vị độc lập với người mua, gồm cả các khoản phải trả giữa công ty mẹ
và công ty con, công ty liên doanh, liên kết).
Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thưong mại, không liên quan đến giao dịch mua bán
cung cấp hàng hóa dịch vụ.
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THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quý I)
9-

Nguyên tắc ghi nhận nợ phải trả (tiếp theo)
Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp được hạch toán chi tiết cho từng đối
tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả, tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho
người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ,
khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao.

10- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các
khoản vay của doanh nghiệp được ghi nhận như khoản chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chi phí
này phát sinh từ các khoản vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang
được tính vào giá trị tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ điều kiện quy định tại Chuẩn mực kế toán số 16
"Chi phí đi vay".
11- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
Chi phí phải trả bao gồm các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ mà Văn phòng Công ty đã nhận được từ
người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế Công ty chưa chi trả do chưa có
hóa đon hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo
cáo, như: chi phí phải trả về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; chi phí lãi tiền vay; chi phí để tạm
tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm.
12- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sỏ- hữu: Nguồn vốn kinh doanh được hình thành từ số tiền mà
các cổ đông đã góp vốn mua cổ phần, cổ phiếu, hoặc được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông. Nguồn vốn kinh doanh được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp bằng tiền hoặc
bằng tài sản tính theo mệnh giá của cổ phiếu đã phát hành khi mới thành lập, hoặc huy động thêm để mở
rộng quy mô hoạt động của Công ty.
Nguyên tắc ghi nhận lọi nhuận chưa phân phối: được ghi nhận là số lợi nhuận (hoặc lỗ) từ kết quả hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ hiện hành và
các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu
của các năm trước.
13- Nguyên tắc và phưong pháp ghi nhận doanh thu
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện sau: 1. Doanh nghiệp đã chuyển giao
phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; 2. Doanh nghiệp
không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như ngưòi sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 3.
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 4. Doanh nghiệp đã thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán
hàng; 5. Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quý I)
13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu (tiếp theo)
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một
cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi
nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó.
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện: 1. Doanh thu
được xác định tương đối chắc chắn. Khi họp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua
theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó
không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp; 2. Doanh nghiệp đã hoặc sẽ
thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 3. Xác định được phần công việc đã hoàn thành
vào ngày lập bảng Cân đối kế toán; 4. Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí hoàn thành
giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
Neu không thể xác định được kết quả họp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức
có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định
tại Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác, bao gồm: lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận
trên cơ sở thông báo lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng, cổ tức lợi nhuận được chia, lãi chênh lệch tỷ giá
thực hiện, lãi thu được từ hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Khi không thể thu hồi một khoản mà trước đó đã ghi vào doanh thu thì khoản có khả năng không thu hồi đưọc
hoặc không chắc chắn thu hồi được đó phải hạch toán vào chi phí phát sinh trong kỳ, không ghi giảm doanh thu.
14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận giá vốn hàng bán
Giá vốn hàng bán phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Giá vốn được ghi nhận tại thời
điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân
biệt đă chi tiền hay chưa. Giá vốn hàng bán và doanh thu do nó tạo ra được ghi nhận đồng thời theo nguyên
tắc phù họp.
15- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính bao gồm: Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm;
các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán và các
khoản chi phí đầu tư tài chính khác.
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.
16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định gồm tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ kế toán.
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đong thời với Báo cáo tài chính quý I)
16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (tiếp theo)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi
được) tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành theo luật
thuế TNDN hiện hành được ghi nhận.
Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000046 của ủ y ban nhân dân tỉnh Bắc Giang lần đầu ngày
06/11/2007, thay đổi lần thứ 01 ngày 25/9/2012 về việc đầu tư Nhà máy tuyển và luyện đồng công suất
1.000 tấn/năm tại xã cẩm Đàn, huyện Son Động, tình Bắc Giang thì dự án của Công ty thuộc phụ lục A danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và phụ lục B - danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư; ngoài ra theo quy định đối
với hoạt động đầu tư có lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái,
nâng cao năng lực sản xuất Văn phòng Công ty sẽ được miễn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03
năm tiếp theo tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập. Dự án đã
hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động vào tháng 3/2013, tuy nhiên trong năm 2013 Công ty được
chuyển lỗ từ các năm trước nên không có thu nhập tính thuế. Vì vậy, Văn phòng Công ty thực hiện áp dụng
miễn Thuế TNDN trong 02 năm 2014 và 2015; giảm thuế TNDN trong 03 năm tiếp theo.
Việc xác định thuế TNDN của Văn phòng Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên,
những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế TNDN tùy thuộc vào kết
quả kiểm tra của cơ quan thuế có thấm quyền. Chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo sổ sách và số liệu
kiểm tra quyết toán sẽ được điều chinh khi có quyết toán chính thức với cơ quan thuế.
17- Công cụ tài chính
Tài sản tài chính
Theo Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính, các tài sản tài chính được phân
loại một cách phù họp cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo tài chính thành các nhóm: tài sản tài
chính được ghi nhận theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; các khoản cho vay
và phải thu, các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn và tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Văn phòng Công ty
quyết định phân loại các tài sản tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu.
Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo nguyên giá cộng với chi phí giao dịch
trực tiếp có liên quan.
Các tài sản tài chính của Văn phòng Công ty bao gồm tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải
thu khách hàng và phải thu khác, các công cụ tài chính được niêm yết.
Nợ phải trả tài chính
Nợ phải trả tài chính theo phạm vi quy định tại Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài
chính, cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo tài chính, được phân loại một cách phù hợp thành các
khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản nợ
phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. Văn phòng Công ty xác định việc phân loại các khoản
nợ phải trả tài chính thời điểm ghi nhận lần đầu.
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quý I)
17- Công cụ tài chính (tiếp tlieo)
Tất cả nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá cộng với các chi phí giao dịch trực tiếp
có liên quan.
Nợ phải trả tài chính của Văn phòng Công ty bao gồm các khoản phải trả người bán, chi phí phải trả, các
khoản phải trả khác, các khoản vay ngắn hạn và dài hạn.
Giá trị sau ghi nhận lần đầu
Hiện tại không có yêu cầu xác định lại giá trị của các công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.
Bù trừ các công cụ tài chính
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên các báo cáo
tình hình tài chính nếu, và chỉ nếu, đơn vị có quyền hợp pháp thi hành việc bù trừ các giá trị đã được ghi
nhận này và có ý định bù trừ trên cơ sở thuần, hoặc thu được các tài sản và thanh toán nợ phải trả đồng thời.
18- Các bên liên quan
Các bên liên quan là các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hay nhiều trung gian, có
quyền kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát của Văn phòng Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực tiếp
hoặc gián tiếp nắm giữ quyền biểu quyết và có ảnh hưởng đáng kể đối với Văn phòng Công ty, những chức
trách quản lý chủ chốt như Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, những thành viên thân cận trong gia
đình của những cá nhân hoặc các bên liên kết hoặc những công ty liên kết với cá nhân này cũng được coi là
các bên liên quan. Trong việc xem xét từng mối quan hệ giữa các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ
được chú ý chứ không phải là hình thức pháp lý.
19- Các nguyên tắc và phưong pháp kế toán khác
Thuế GTGT: Công ty thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế GTGT áp dụng
là 10%.
Các loại thuế, phí khác thực hiện theo quy định về thuế, phí hiện hành của Nhà nước.
V- THÔNG TIN BỒ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN
Đơn vị tính: đồng
1-

Tiền
31/03/2020

01/01/2020

Tiền

620,280,428

1,546,481,037

Tiền và các khoản tương đương tiền

620,280,428

1,546,481,037

Cộng

620,280,428

1,546,481,037
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VĂN PHÒNG CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Mẩu số B 09a - DN
Á CƯỜNG
Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC
Điện thoại: 0240.222.6669___________________________________________________________________________
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quý I)
2- Phải thu của khách hàng
31/03/2020
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn
Công ty CP Khai thác, chế biến
KS Thăng Long
Công ty TNHH Kim loại màu Vũ
Gia
Công ty Cổ phần Diệp Bảo Anh
Công ty TNHH MTV TM TH
XNK Thảo Anh

01/01/2020

Giá trị

Dự phòng

Giá trị

Dự phòng

18,742,096,167

0

18,742,096,167

0

17,202,629,752

17,202,629,752

17,202,629,752

17,202,629,752

18,155,060,000

18,155,060,000

128,453,800

0

128,453,800

0

Công ty TNHH ĐTPT DHA Hà
Nội

32,423,743,350

28,983,731,550

32,423,743,350

28,983,731,550

Cộng

86,651,983,069

46,186,361,302

86,651,983,069

46,186,361,302

3- T rả trước cho người bán
31/03/2020

01/01/2020
Giá trị

Giá trị

Dự phòng

915,000,000

0

915,000,000

0

500,000,000

0

500,000,000

0

600,500,000

0

600,500,000

0

2,015,500,000

0

2,015,500,000

0

Dự phòng

a- Trả trước cho người bán ngắn hạn
Công ty CP TV TN MT Việt Nam
Công ty TNHH MTV Xây lắp Bắc
Giang
Trả trước cho các đối tượng khác
Cộng
4- Phải thu ngắn hạn khác
31/03/2020
Giá trị

Dự phòng

01/01/2020
Giá trị

I. Tạm ứng

7,500,000,000

Phạm Xuân Thanh

3,500,000,000

8,500,000,000

Phạm Thị Thúy Hạnh

4,000,000,000

9,000,000,000

II. Phải thu ngắn hạn khác

9,000,000,000

Cộng
5- Hàng tồn kho

0

16,500,000,000

0

31/03/2020
Nguyên liệu, vật liệu
Chi phí sản xuất kinh doanh dở
dang
Thành phẩm
Cộng

Dự phòng

17,500,000,000

0

17,500,000,000
01/01/2020

Giá gốc

Dự phòng

Giá gốc

Dự phòng

37,427,671,274

0

37,400,416,728

0

4,920,937,750

0

1,337,079,573

0

15,420,793,321

0
0

15,420,793,321
54,158,289,622

0
0

57,769,402,345

14

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Mầu số B 09a - DN
Á CƯỜNG
Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
ngày 22/12/2014 cùa Bộ trưởng BTC
Điện thoại: 0240.222.6669___________________________________________________________________________
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Bảo cáo tài chính quý 1)
6-Phải thu dài hạn khác
31/03/2020
Công ty Cổ phần Đô Linh (*)
Cộng

01/01/2020

Giá trị
43,484,000,000

Dự phòng
0

Giá trị
43,484,000,000

Dự phòng
0

43,484,000,000

0

43,484,000,000

0

(*): Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu số 0644603665 ngày 12/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Nghệ An chứng nhận dự án khai thác, sản xuất và chế biến quặng vàng gốc tại khu Tà sỏi, xã Châu Hạnh,
huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đối với Công ty c ổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường và Công ty c ổ phần
Đô Linh.
Tổng vốn đầu tư của dự án là 330,22 tỷ đồng trong đó:
Vốn góp để thực hiện dự án là 89,5 tỷ đồng (Công ty c ổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường góp
80,55 tỷ đồng, chiếm 90% vốn góp)
Phần còn lại là vốn huy động để thực hiện dự án là 240,72 tỷ đồng.
Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày nhận được bàn giao mặt bằng.
7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
Khoán mục

Nhà cửa, vật
kiến trúc

Phương tiện
vận tải, truyền
dẫn

Máy móc
thiết bị

Thiết bị,
dụng cụ
quan lý

TSCĐ hữu hình
khác

Tống cộng

N g u y ê n g iá
8 5 ,7 9 5 ,0 4 3 ,0 0 5

6 3 ,0 6 0 ,9 6 4 ,4 7 5

5 ,9 3 1 ,2 1 8 ,6 7 9

5 9 ,8 0 6 ,0 0 0

1 6 1 ,9 7 1 ,6 3 7 ,8 2 9

3 1 6 ,8 1 8 ,6 6 9 ,9 8 8

0

0

0

0

0

0

8 5 ,7 9 5 ,0 4 3 ,0 0 5

6 3 ,0 6 0 ,9 6 4 ,4 7 5

5 ,9 3 1 ,2 1 8 ,6 7 9

5 9 ,8 0 6 .0 0 0

1 6 1 ,9 7 1 ,6 3 7 ,8 2 9

3 1 6 ,8 1 8 ,6 6 9 ,9 8 8

3 0 ,5 2 0 ,4 7 4 ,6 6 6

1 6 ,6 9 6 ,4 3 2 ,3 7 5

4 ,6 2 8 ,6 9 7 ,9 9 7

5 9 ,8 0 6 ,0 0 0

3 ,3 9 0 ,5 1 5 871

1 ,5 8 2 ,5 7 5 ,5 1 0

6 4 ,0 5 8 ,3 9 4

0

3 3 ,9 1 0 ,9 9 0 ,5 3 7

1 8 ,2 7 9 ,0 0 7 ,8 8 5

4 ,6 9 2 ,7 5 6 ,3 9 1

5 9 ,8 0 6 ,0 0 0

0

T ạ i n g à y 0 1 /0 1 /2 0 2 0

5 5 ,2 7 4 ,5 6 8 ,3 3 9

4 6 ,3 6 4 ,5 3 2 ,1 0 0

1 ,3 0 2 ,5 2 0 ,6 8 2

0

1 6 1 ,9 7 1 ,6 3 7 ,8 2 9

2 6 4 ,9 1 3 ,2 5 8 ,9 5 0

T ạ i n g à y 3 1 /0 3 /2 0 2 0

5 1 ,8 8 4 ,0 5 2 ,4 6 8

4 4 ,7 8 1 ,9 5 6 ,5 9 0

1 ,2 3 8 ,4 6 2 ,2 8 8

0

1 6 1 ,9 7 1 ,6 3 7 ,8 2 9

2 5 9 ,8 7 6 ,1 0 9 ,1 7 5

T ạ i n g à y 0 1 /0 1 /2 0 2 0
M u a tro n g kỳ
G iả m do th a n h lý

0

T ạ i n g à y 3 1 /0 3 /2 0 2 0
G iá tr ị

hao m ò n

lũ y kế

T ạ i n g à y 0 1 /0 1 /2 0 2 0
K h ấu h ao tro n g ký
T ạ i n g à y 3 1 /0 3 /2 0 2 0

5 1 ,9 0 5 ,4 1 1 ,0 3 8
5 ,0 3 7 ,1 4 9 ,7 7 5
5 6 ,9 4 2 ,5 6 0 ,8 1 3

G iá t r ị cò n lại

8-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
31/03/2020

01/01/2020

8,820,993,284

8,820,993,284

Chi phí xây dựng "Nhà máy tuyển và luyện đồng theo
phương pháp tuyển nổi công suất 500 tấn/ngày"

46,682,316,936

46,682,316,936

Chi phí dự án "Đầu tư, xây dựng Nhà máy luyện đồng
công suất 1000 tấn/nãm"

2,554,213,732

2,554,213,732

58,057,523,952

58,057,523,952

Chi phí xây dựng hệ thống kè, đập

Cộng
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VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Mầu số B 09a - DN
Á CƯỜNG
Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Địa chi: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC
Điện thoại: 0240.222.6669
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quý I)
9- Đầu tư góp vốn vào đo n vị khác
Giá gốc

31/03/2020
Dự phòng

Giá trị họp lý

Giá gốc

84,237,895 75,115,762,105

75,200,000,000

75,115,762,105

75,2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

01/01/2019
Dự phòng

Giá trị họp lý

a- Đầu tư vào công
ty liên doanh, liên
kết
C ông ty C P Tập
đoàn khoáng sản
Tam C ường

Cộng

75,200,000,000
75,20 0 ,0 0 0 ,0 0 0

8 4,237,895

84,237,895 75,115,762,105
8 4 ,237,895

75,115,762,105

10- Chi phí trả trước

Công cụ, dụng cụ xuất dùng
Phí cấp quyền khai thác tài nguyên
Phí thăm dò mỏ
Chi phí trồng rừng thay thế
Cộng
11- Phải trả ngưòi bán

31/03/2020

01/01/2020

1,017,411,525
14,989,832
165,333,333
454,545,455
382,542,905
1,017 411,525

1,028,279,533
19,389,821
169,333,333
454,545,455
385,010,924
1,028,279 533

31/12/2019

01/01/2019
Số có khả
năng trả nự

Giá trị

Số có khả
năng trá nơ

a- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
Công ty TNHH Ngọc Diệp
1,471,558,706
Công ty Cổ phần Đại Đồng Xuân
514,382,724
DNTN Dưong Hải Anh
377,565,613
Phải trả các đối tượng khác
609,416,013

1,471,558,706
514,382,724
377,565,613
609,416,013

1,471,558,706
430,218,074
377,565,613
690,413,892

1,471,558,706
430,218,074
377,565,613
690,413,892

Cộng

2,972,923,056

2,969,756,285

2,969,756,285

Số phải nộp
trong kỳ

Số đã nộp
trong kỳ

Giá trị

2,972,923,056

12-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nưóc
01/01/2020
a- Phải nộp
Thuế giá trị gia tăng
Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Thuế Thu nhập cá nhân
Thuế môn bài
Phí khai thác tài nguyên, phí khác
Cộng

5,829,025,711
1,203,787,245
278,498,645
0

0
3,000,000

3,000,000

309,383,000
7,620,694,601

31/03/2020

5,829,025,711
1,203,787,245
278,498,645
0
309,383,000

3,000,000

3,000,000

7,620,694,601
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VĂN PHÒNG CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN

Mẩu số B 09a - DN

Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Địa chi: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Son Động, tinh Bắc Giang
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC
Điện thoại: 0240.222.6669___________________________________________________________________________
Á CƯỜNG

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp tlieo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quý I)
13- Chỉ phí phải trả
31/03/2020

01/01/2020

a- Ngắn hạn
Trích trước chi phí lãi vay

30,585,346,287

28,363,667,775

Cộng

30,585,346,287

28,363,667,775

31/03/2020

01/01/2020

261,786,406

261,786,406

Bảo hiểm y tế

39,565,398

39,565,398

Bảo hiểm thất nghiệp

19,353,263

19,353,263

25,500,000,000

25,500,000,000

1,045,676,041

1,045,676,041

26,866,381,108

26,866,381,108

14-Phải trả ngắn hạn khác
Bảo hiểm xã hội

Phải trả về cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm
Các khoản phải trả khác

15-Vay và nợ thuê tài chính
01/01/2020 s ố c “ " i " s" !!

a- Ngắn hạn (*)
Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát
ưiển Việt Nam CN Tây Hồ
C ộng

b- Dài hạn (**)
Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát
triển Việt Nam CN Tây Hồ
Cộng

Tang

42,639,032,019

42,639,032,019

0

42,6 3 9 ,0 3 2 ,0 1 9

42,6 3 9 ,0 3 2 ,0 1 9

0

35,867,696,008

35,867,696,008

35,8 6 7 ,6 9 6 ,0 0 8

35,8 6 7 ,6 9 6 ,0 0 8

0

Giảm

31/03/2020 số có k h ản ă"g

42,639,032,019

42,639,032,019

0

4 2 ,639,032,019

42,639,032,019

0

35,867,696,008

35,867,696,008

0

3 5 ,867,696,008

35,867,696,008

(*) Chi tiết hợp đông vay ngắn hạn:
- Hợp đồng Hạn mức số 02/2013/HĐ ngày 02/12/2013, hạn mức vay 45.000.000.000 đồng;
Mục đích vay: “Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất đồng tấm, khoáng sản đi kèm với khai thác
than”; Thế chấp, cầm cố bằng các tài sản thuộc quyền sở hữu; Các tài sản hình thành bằng vốn vay; Toàn
bộ số dư tài khoản tiền gửi sản xuất kinh doanh bằng VND và ngoại tệ; Các khoản thu theo các Hợp đồng
kinh tế với bên vay là người thụ hưởng;
Lãi suất thả nổi; Thời hạn vay theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể.
Họp đồng số 01/2015/2635737/HĐTD ngày 18/12/2015, hạn mức vay 15.000.000.000 đồng;
Mục đích vay: “Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh”.
Thế chấp, cầm cố bằng các tài sản thuộc quyền sở hữu; Các tài sản hình thành bằng vốn vay; Toàn bộ số dư
tài khoản tiền gửi sản xuất kinh doanh bằng VND và ngoại tệ; Các khoản thu theo các hợp đồng kinh tế với
bên vay là người thụ hưởng;
Lãi suất thả nổi; Thời hạn vay theo từng họp đồng tín dụng cụ thể.
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VĂN PHÒNG CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Mẩu số B 09a - DN
Á CƯỜNG
Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC
Điện thoại: 0240,222.6669___________________________________________________________________________
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quỹ I)
- Họp đồng số 01/2014/2635737/HĐTD ngày 27/06/2014, hạn mức vay 15.697.000.000 đồng;
Mục đích vay: “Bù đắp vốn ngắn hạn đã đầu tư vào Dự án mở rộng nhà máy tuyển và luyện đồng theo
phưong pháp tuyển nổi và truyền từ tại nhà máy tuyển và luyện đồng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”;
Thế chấp, cầm cố bằng các tài sản thuộc quyền sở hữu; Các tài sản hình thành bằng vốn vay; Toàn bộ số dư
tài khoản tiền gửi sản xuất kinh doanh bằng VND và ngoại tệ; Các khoản thu theo các Họp đồng kinh tế với
bên vay là người thụ hưởng;
Lãi suất thả nổi; Thời hạn vay theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể.
(**) Chi tiết hợp đồng vay dài hạn:
- Họp đồng số 01/2009/2635737/HĐTDTH ngày 24/11/2009, hạn mức vay 30.000.000.000 đồng;
Mục đích vay: “Thực hiện dự án đầu tư nhà máy tuyến và luyện đồng, công suất 1.550 tấn/năm giai đoạn II
- Hỏa luyện - Phần thiết bị của Công ty TNHH Tam cường”;
Tài sản thế chấp: Thế chấp bằng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, số dư tài khoản tiền gửi tại
ngân hàng; Doanh thu từ dự án chuyển vào tiền gửi thanh toán mở tại chi nhánh; Các khoản thu theo các
hợp đồng kinh tế với bên vay là người thụ hưởng;
Lãi suất thả nổi; Thời hạn vay: 120 tháng;
Họp đồng sửa đổi bổ sung điều khoản số 03/2014/2635737/HĐTD ngày 30/06/2014, trong đó điều chinh
thời gian cho vay từ ngày nhận món vay đầu tiên đến ngày 31/12/2019.
- Hợp đồng hạn mức số 01/2013/HĐ ngày 25/03/2013, Hạn mức vay 3.700.000.000 đồng;
Mục đích vay: “Đầu tư dự án Mua 5 xe ô tô tải VOLVO phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
t y ”;
Lãi suất thả nổi; Thời hạn vay 48 tháng.
16- Vốn chủ sở hữu
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
Khoản mục
Số dư đầu quý I 2019
Lãi trong kỳ
Số dư cuối quý 12019
Số dư đầu quý I 2020
Lãi trong kỳ
Sổ dư cuối quý I năm 2020

Vốn góp của chủ
sở hữu
510.000. 000.000
0
510.000. 000.000
510.000. 000.000
0
510.000. 000.000

Lọi nhuận sau thuế
chưa phân phối
(82,855,498,765)
(1,449,155,563)
(84,304,654,328)
(42,234,689,497)
(2,496,802,408)
(44,731,491,905)

Quỹ đầu tư
phát triển
1,800,000,000
0
1,800,000,000
1,800,000,000
0
1,800,000,000

Cộng
428,944,501,235
(1,449,155,563)
427,495,345,672
469,565,310,503
(2,496,802,408)
467,068,508,095

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sử hữu
31/03/2020

01/01/2020

Vốn góp của các cổ đông

510,000,000,000

510,000,000,000

Cộng

510,000,000,000

510,000,000,000

c- Các giao dịch về vốn vói các chủ sỏ' hữu và phân phối cổ tức, chia lọi nhuận
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VĂN PHÒNG CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Mẩu số B 09a - DN
Á CƯỜNG
Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC
Điện thoại: 0240.222.6669___________________________________________________________________________
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp tlieo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quỷ I)
Từ 01/01/2020
đến 31/03/2020

Từ 01/01/2019
đến 31/03/2019

510,000,000,000

510,000,000,000

Vốn đầu tư của chủ sở hữu
+ Vồn góp đầu năm
+ Vốn góp tăng trong kỳ

0

+ Von góp giảm trong kỳ

0

0

510,000,000,000

510,000,000,000

25,500,000,000

25,500,000,000

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
+ Cổ phiếu pho thông

31/03/2020
CP
51,000,000
51,000,000

01/01/2020
CP
51,000,000
51,000,000

+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cô phiếu phô thông
+ Cổ phiếu ưu đãi

0
51,000,000
51,000,000
0

0
51,000,000
51,000,000
0

10,000

10,000

31/03/2020
1,800,000,000
924,000,000
2,724,000,000

01/01/2020
1,800,000,000
1,094,000,000
2,894,000000

+ Vốn góp cuối kỳ
Cổ tức để chi trả theo HĐCĐ năm 2016
d-

Cổ phiếu

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:
17- Các quỹ của doanh nghiệp
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu
tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty.
VI- THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đơn vị tính: đồng
1-

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Quý I
năm 2020

Quý I
năm 2019

Từ 01/01/2020
đến 31/03/2020

Từ 01/01/2019
đến 31/03/2019

Doanh thu bán sản phẩm,
hàng hóa,dịch vụ

0

14,979,600,000

0

14,979,600,000

Cộng

0

14,979,600,000

0

14,979,600,000
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VĂN PHÒNG CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Mầu số B 09a - DN
Á CƯỜNG
Ban hành theo Thông tư200/2014/TT-BTC
Địa chi: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tinh Bắc Giang
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC
Điện thoại: 0240.222.6669
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Bảo cáo tài chính quỷ 1)
2-

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Quý I
Quý I
năm 2020
năm 2019
Doanh thu bán sản phẩm,
0
14,979,600,000
hàng hóa,dịch vụ
Cộng
14,979,600,000
0

Tù 01/01/2020
đến 31/03/2020

Từ 01/01/2019
đến 31/03/2019

0

14,979,600,000

0

14,979,600,000

3- Giá vốn hàng bán
Quý I
năm 2020

Quý I
năm 2019

Từ 01/01/2020
đến 31/03/2020

Từ 01/01/2019
đến 31/03/2019

Giá vốn bán sản phẩm, hàng
hóa, dịch vụ

0

13,506,546,766

0

13,506,546,766

Cộng

0

13,506,546,766

0

13,506,546,766

Quý I
năin 2020
2,560

Quý I
năm 2019
4,439

Từ 01/01/2020
đến 31/03/2020
2,560

Từ 01/01/2019
đến 31/03/2019
4,439

2,560

4,439

2,560

4,439

Quý I
năm 2019
2,120,152,594

Từ 01/01/2020
đến 31/03/2020

Từ 01/01/2019
đến 31/03/2019

Lãi tiền vay

Quý I
năm 2020
2,221,678,512

2,221,678,512

2,120,152,594

Cộng

2,221,678,512

2,120,152,594

2,221 678512

2,120,152,594

4-

Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Cộng
5-

6-

Chi phí hoạt động tài chính

Chi phí quản lý doanh nghiệp

a- Chi phí quản lý doanh
nghiệp
Chi phí nhân viên
Chi phí khấu hao TSCĐ
Thuế, phí, lệ phí
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Cộng

Quý I
năm 2020

Quý I
năm 2019

Từ 01/01/2020
đến 31/03/2020

Từ 01/01/2019
đến 31/03/2019

275,126,456

749,198,436

275,126,456

749,241,404

111,886,154
158,516,862
3,000,000
1,723,440
275,126456

281,036,153
97,006,815
3,000,000
368,155,468
749,198,436

111,886,154
158,516,862
3,000,000
1,723,440
275 126 456

281,036,153
97,006,815
3,000,000
368,198,436
749241 404
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VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Mẩu số B 09a - DN
Á CƯỜNG
Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC
Điện thoại: 0240.222.6669___________________________________________________________________________
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp tlieo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quý I)
7-

Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp

Loi nhuân kế toán trước
thuế Quý IV

Q uýl
năm 2020

Quý I
năm 2019

Từ 01/01/2020
đến 31/03/2020

Từ 01/01/2019
đến 31/03/2019

(2,496,802,408)

(1,396,293,357)

(2,496,802,408)

(1,396,293,357)

0

0

0

0

(2,496,802,408)

(1,396,293,357)

(2,496,802,408)

(1,396,293,357)

(2,496,802,408)

(1,396,293,357)

(2,496,802,408)

(1,396,293,357)

Các khoản điều chỉnh tăng
thu nhập tính thuế
LN kế toán tính thuế Quý
IV
LN kế toán Quý 1 + 2+ 3
Thu Nhập tính thuế Quý II
Chi phí thuế TNDN hiện
hành

0

0

9- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yểu tố
Q u ýl
năm 2020

Quý I
năm 2019

Từ 01/01/2020
đến 31/03/2020

Từ 01/01/2019
đến 31/03/2019

135,167,444

349,414,980

135,167,444

349,414,980

3,476,814,234

410,492,007

3,476,814,234

410,492,007

244,002,955

449,297,769

244,002,955

449,297,769

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,858,984,633

1,212,204,756

3,858,984,633

1,212,204,756

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền
Cộng

VIII- NHƯNG THÔNG TIN KHÁC
1-Giao dịch vói bên liên quan
Thông tin chung về các bên liên quan
Công ty Cỗ phần Tập đoàn Khoáng sản Tam Cường
Trụ sở chính: Tầng 6, 7 tòa nhà 136F Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Lĩnh vực hoạt động: Trong kỳ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho thuê xe trọng tải 06 - 07 tấn và bán máy
móc, thiết bị.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Tam Cường là Công ty liên kết cùa Công ty c ổ phần Tập đoàn
Khoáng sản Á Cường với tỷ lệ sở hữu vốn và biểu quyết là 37,6 %.
Ông Phạm Văn Tiến
Ông Phạm Văn Tiến là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Tam Cưòng; đồng thời là
thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.
Các bên liên quan khác
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VÃN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
Mầu số B 09a - DN
Á CƯỜNG
Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Son Động, tinh Bắc Giang
ngày 22/12/20ỉ 4 của Bộ trưởng BTC
Điện thoại: 0240.222.6669
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quỷ I)
Mối
quan hệ

Tính chất
giao dịch

Ông Nguyễn Xuân
Thanh

Chủ tịch
HĐQT

Tạm ứng

Bà Phạm Thị Thúy
Hạnh

Tổng
giám
đốc

Tạm ứng

Bên liên quan

Phát sinh
tăng trong
kỳ

Phát sinh
giảm trong kỳ

Số du' cuối kỳ

8,500,000,000

5,000,000,000

3,500,000,000

9,000,000,000

5,000,000,000

4,000,000,000

Số du' đầu kỳ

Bắc Giang, ngờyS.Ọ. thúng..íf năm 2020
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