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BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2010
I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TT

Tài sản

A
I
1
2
II
1
III
1
2
5
6
IV
1
V
1
2
3
5
B
I
1
II
1

Mã số

Tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền
Các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Đầu tư ngắn hạn
Các khoản phải thu
Phải thu khách hàng
Trả trước cho người bán
Các khoản phải thu khác
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
Hàng tồn kho
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Chi phí trả trước ngắn hạn
Thuế GTGT được khấu trừ
Các khoản phải thu khác của NN
Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn
Các khoản phải thu dài hạn
Phải thu dài hạn khác
Tài sản cố định
Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
Tài
sản cố định vô hình
3
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
V
1
2
3

Tài sản dài hạn khác
Chi phí trả trước dài hạn
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Tài sản dài hạn khác
Tổng cộng tài sản

Thuyết
minh

100
110
111
112
120
121
130
131
132
135
139
140
141
150
151
152
154
158
200
210
218
220
221
222
223
227
228
229
230
250

Số đầu năm

Số cuối kỳ

36,395,164,335
9,552,079,376
9,552,079,376
-

26,164,548,792
3,303,952,516
3,303,952,516

19,480,752,997
10,755,714,005
895,142,640
7,829,896,352

2,000,000,000
2,000,000,000
11,767,020,389
7,510,608,460
4,138,807,328
117,604,601

5,111,236,929
5,111,236,929
2,251,095,033
420,051,266
1,069,879,813

4,220,570,773
4,220,570,773
4,873,005,114
1,006,083,310
2,311,039,717

761,163,954
298,914,822,664

1,555,882,087
289,803,550,384

289,426,272,847
272,210,844,801
348,144,579,888
(75,933,735,087)
97,929,100
(97,929,100)
17,215,428,046

280,339,018,573
261,798,297,693
348,144,579,888
(86,346,282,195)
97,929,100
(97,929,100)
18,540,720,880

260
261
262
268

9,488,549,817
8,396,341,817

9,464,531,811
8,358,036,311

1,092,208,000

1,106,495,500

270

335,309,986,999

315,968,099,176

Trang 1

Nguồn vốn

TT

A Nợ phải trả

Thuyết
minh

Số đầu năm

Số cuối kỳ

300

220,568,510,488

202,232,208,810

Mã số

I
1
2
3
4
5
6
9

Nợ ngắn hạn
Vay và nợ ngắn hạn
Phải trả người bán
Người mua trả tiền trước
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Phải trả người lao động
Chi phí phải trả
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

310
311
312
313
314
315
316
319

61,518,904,588
27,113,875,000
18,977,069,580
1,165,825,150
79,707,094
4,116,736,782
230,386,926
9,835,304,056

43,357,874,910
17,379,489,500
13,207,349,510
772,064,973
70,156,363
4,349,087,842
160,689,840
7,419,036,882

II
3
4
5
6

Nợ dài hạn
Phải trả dài hạn khác
Vay và nợ dài hạn
Thuế TNDN hoãn lại phải trả
Dự phòng trợ cấp mất việc làm

330
333
334

159,049,605,900

158,874,333,900

158,921,733,200

158,750,151,200

336

127,872,700

124,182,700

400

114,741,476,511

113,735,890,366

410
411
412
414
416
418
419
420

114,741,476,511
40,740,520,000
67,421,720,000
(685,057,621)
(1,255,556,248)
2,205,051,846
10,200,000
6,304,598,534

113,735,890,366
40,740,520,000
67,421,720,000
(685,057,621)

335,309,986,999

315,968,099,176

B Vốn chủ sở hữu
I
1
2
3
6
8
9
10

Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Cổ phiếu quỹ
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Quỹ dự phòng tài chính
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Lợi nhuận chưa phân phối

II Nguồn kinh phí và quỹ khác

420

Tổng cộng nguồn vốn

430

Trang 2

2,205,051,846
10,200,000
4,043,456,141

II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý

Quý II
TT

Chỉ tiêu
Năm 2009

Năm 2010

Năm 2009

Năm 2010

19,561,870,400

30,389,902,543

39,515,227,542

61,228,084,657

3 Doanh thu thuần về bán hàng

19,561,870,400

30,389,902,543

39,515,227,542

61,228,084,657

4 Giá vốn hàng hóa

16,427,912,259

24,654,222,480

34,926,123,431

48,259,534,257

3,133,958,141

5,735,680,063

4,589,104,111

12,968,550,400

138,811,103

227,807,827

285,794,843

1,000,014,688

1,288,662,846

3,615,039,341

2,303,617,627

6,053,895,704

2,007,712,756

2,181,033,005

3,703,191,796

4,509,428,956

(1,131,910,469)

3,405,240,428

1 Doanh thu bán hàng
2 Các khoản giảm trừ doanh thu

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng
6 Doanh thu hoạt động tài chính
7 Chi phí tài chính
8 Chi phí bán hàng
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD

(23,606,358)

167,415,544

61,385,050

620,939,655

79,947,151

2,633,131,367

3

250

27,646,813

3,435,773,862

13 Lợi nhuận khác

61,385,047

620,939,405

52,300,338

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

37,778,689

788,354,949

11 Thu nhập khác
12 Chi phí khác

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN
17 Tổng số cổ phiếu (trừ CP quỹ)

-

2,602,597,933

-

37,778,689

788,354,949

4,053,752

4,053,752

9

194

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

(1,079,610,131)

(802,642,495)

(1,079,610,131)
4,053,752
(266)

2,602,597,933
4,053,752
642

19 Cổ tức trên một cổ phiếu
Lợi nhuận trước thuế quý II năm 2010 bằng 43,45% lợi nhuận trước thuế quý I năm 2010, do trong
quý II, công ty đã đưa 02 tàu INLACO và INLACO BRAVE (trong tổng số 5 tàu) vào Nhà máy lên đà
sửa chữa định kỳ theo quy định của cơ quan Đăng kiểm tàu biển, với
Trong thời gian tàu sửa chữa, mặc dù tàu không có doanh thu nhưng vẫn phải chi phí cho tàu các
khoản : tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiền ăn cho thuyền viên, phí bảo hiểm tàu, chi phí khấu hao và
các khoản phân bổ khác ….

Trang 3

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Đơn vị
tính

Năm nay

Năm trước

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

%

88.72%

93.16%

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

%

11.28%

6.84%

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

%

64.00%

48.39%

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

%

36.00%

51.61%

- Khả năng thanh toán nhanh

Lần

0.08

0.02

- Khả năng thanh toán hiện hành

Lần

1.56

2.07

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

0.25%

0.02%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

2.52%

0.19%

- Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn CSH

%

0.69%

0.03%

Chỉ tiêu

TT

1 Cơ cấu tài sản

2 Cơ cấu nguồn vốn

3 Khả năng thanh toán

4 Tỷ suất lợi nhuận

Trang 4

IV. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Phương pháp trực tiếp)
Mã
số

Chỉ tiêu

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
Năm nay
Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD
1.Tiền thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ và thu khác 01

71,790,509,692

49,320,497,388

2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV

02

(39,678,438,030)

(23,230,014,914)

3.Tiền chi trả cho người lao động

03

(15,883,956,882)

(17,933,801,479)

4.Tiền chi trả lãi vay

04

(6,115,749,078)

(2,420,599,162)

5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

05

(956,134,771)

(876,400,000)

6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

06

9,416,179,094

11,380,387,473

7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

07

(8,844,729,907)

(8,634,236,266)

20

9,727,680,118

7,605,833,040

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ , TS dài hạn

21

2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và TS dài hạn khác

22

(13,017,967,296)

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của ĐV khác 23
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại CC nợ của đơn vị khác24
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

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

27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

101,788,458
-

(12,916,178,838)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp

31

2.Tiền chi trả vốn góp

32

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

4.Tiền chi trả nợ gốc vay

34

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

700,000,000

18,548,227,254

(9,437,549,500)

(16,920,225,788)

36

(6,076,077,300)

(3,127,536,600)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

(14,813,626,800)

(1,499,535,134)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)

50

(5,085,946,682)

(6,809,880,932)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

9,552,083,196

8,184,034,370

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

837,816,002

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)

Trang 5

70

5,303,952,516

(254,059,495)
1,120,093,943

V. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II năm 2010
I. Đặc diểm hoạt động của doanh ngiệp
1. Hình thức sở hữu vốn
- Công ty cổ phần trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số
77/1999/QĐ-BGTVT ngày 07/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước chiếm 24,85% tổng số vốn điều lệ của Công ty
2. Lĩnh vực kinh doanh
- Vận tải biển
- Dịch vụ hàng hải
- Cho thuê lao động trong và ngoài nước
- Cho thuê văn phòng
3. Ngành ngề kinh doanh : Hàng hải
II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1. Niên độ kế toán : Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12. Đây là Báo cáo tài chính
được lập cho quý II năm 2010.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và cế độ kế toán áp dụng
1. Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam
2. Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các quy định của Chuẩn
mực kế toán Việt Nam. Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết
định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ
IV.Các chính sách kế toán áp dụng
1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền
Trong kỳ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam
theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Chênh lệch tỷ giá được hạch toán vào doanh thu
hoặc chi phí hoạt động tài chính.

Trang 6

2. Chính sách kế toán đối với Hàng tồn kho
Hàng tồn kho của Công ty bao gồm nguyên vật liệu chủ yếu là dầu nhờn, dầu DO, dầu FO còn
tồn tại trên các tầu biển đang hoạt động của Công ty và Công cụ dụng cụ là trị giá bảo hộ lao
động. Hàng tồn kho được trình bày theo giá gốc, giá gốc hàng tồn kho bao

Phương pháp hạch toán Hàng tồn kho là phương pháp kê khao thường xuyên. Giá hàng xuất
kho và hàng tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
3.1 - Tài sản cố định hữu hình và khấu hao
Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá và hao mồn lũy kế. Nguyên giá tài
sản cố định mua sắm bao gồm: giá thực tế phải trả; lãi tiền vay đầu tư cho tài sản cố định; các
chi phí vận chuyển, bốc dỡ; các chi phí sửa chữa, tân trang; chi phí
Nguyên giá tài sản cố định đầu tư xây dựng: Là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy
định tại Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan và lệ phí
trước bạ (nếu có).
Khấu hao tài sản cố định hữu hình tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử
dụng ước tính của tài sản phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của
Bộ Tài chính.
3.2 - Tài sản cố định vô hình và khấu hao
Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. Khấu hao tài sản
cố định vô hình tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của
tài sản phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ T
Tài sản cố định vô hình của công ty là: Hệ thống quản lý an toàn Hàng hải ISM CODE có thời
gian sử dụng ước tính là 5 năm.
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
Đầu tư dài hạn được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh
doanh trong kỳ khi có phát sinh.

Trang 7

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hòa các khoản chi phí khác:
Chi phí trả trước bao gồm chi phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm P & I cho đội tàu của công
ty; chi phí mua bảo hiểm tai nạn cho CBCNV, chi phí mua đồ dùng văn phòng, vật tư cấp cho
tàu phân bổ vào hoạt động SXKD trong kỳ.
Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: sử dụng phương pháp đường thẳng để phân bổ chi phí
cho từng kỳ.
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sỡ hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sỡ hữu, thặng dư vốn cổ phần:
+ Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sỡ hữu.
+ Thặng dư vốn cổ phần: được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát
hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành bổ sung.
- Các quỹ được trích lập và sử dụng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở quy
định của Điều lệ công ty.
- Lợi nhuận kinh doanh để lại sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định được
dùng để trích lập các quỹ với tỉ lệ nhất định căn cứ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
trên cơ sở quy định của Điều lệ công ty.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận trên cơ sở hóa đơn đã phát hành và dịch vụ đã
cung cấp, được người mua chấp nhận thanh toán.
- Doanh thu hoạt động tài chính: việc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tuân thủ Chuẩn
mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí hoạt động tài chính.
Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh là tổng chi phí tài
chính phát sinh trong kỳ ( không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính).
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cpow sở thu nhập chịu thuế
và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
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V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
Cuối kỳ
VNĐ

Tiền mặt tại quỹ
USD
Tiền mặt tại quỹ

USD

14,055.00

567,968,664

1,072,237,921

14,055.00

567,968,664

1,072,237,921

Cuối kỳ
VNĐ

Tiền gửi ngân hàng
USD
- Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi Việt Nam Đồng(VND)

USD

1,323,884,064

Tiền gửi Đô la Mỹ (USD)

Đầu năm
VND

71,389.28

1,412,099,788

Đầu năm
VND

792,913,973
428,455.91

7,686,927,482

2,000,000,000

- Tiền gửi có kỳ hạn
Cộng

71,389.28

4,735,983,852

428,455.91

8,479,841,455

Tổng cộng tiền

85,444.28

5,303,952,516

428,455.91

9,552,079,376

Cuối kỳ

03. Các khoản phải thu ngắn hạn
- Phải thu khác

Đầu năm

116,535,701

7,675,235,866

116,535,701

Cộng

7,675,235,866

Cuối kỳ

04. Hàng tồn kho
Nguyên liệu, vật liệu

4,196,429,773

5,099,636,929

24,150,000

11,600,000

4,220,579,773

5,111,236,929

Công cụ, dụng cụ
Cộng hàng tồn kho

Đầu năm

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
Khoản mục

Nhà cửa

Phương tiện

Vật kiến trúc

Công cụ

Cộng

Vận tải Dụng cụ QL

Nguyên giá
Số dư đầu năm

2,346,157,830

Tăng trong kỳ

-

Giảm trong kỳ

-

Số dư cuối kỳ

2,346,157,830

345,383,366,106

415,055,952

348,144,579,888

345,383,366,106
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415,055,952

348,144,579,888

Giá trị hao mòn
Số dư đầu năm
Tăng trong kỳ

1,042,736,802

74,569,155,346

321,842,939

75,933,735,087

195,513,150

10,184,033,035

33,000,923

10,412,547,108

Giảm trong kỳ

-

-

-

1,238,249,952

84,753,188,381

354,843,862

86,346,282,195

Số dư đầu năm

1,303,421,028

270,814,210,760

93,213,013

272,210,844,801

Số dư cuối kỳ

1,107,907,878

260,630,177,725

60,212,090

261,798,297,693

Số dư cuối kỳ
Giá trị còn lại

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình
Khoản mục
Số dư đầu năm
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
Số dư cuối kỳ
Giá trị hao mòn
Số dư đầu năm
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
Số dư cuối kỳ

Hệ thống
QL an toàn

Cộng

97,929,100

97,929,100

97,929,100

97,929,100

97,929,100

97,929,100

97,929,100

97,929,100

Giá trị còn lại
Số dư đầu năm
Số dư cuối kỳ

-

-

11. Chi phí XDCB dở dang
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản
Sửa chữa lớn TSCĐ
Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

10,781,554,000

10,777,754,000

238,989,371

238,989,371

7,520,177,509

6,198,684,675

18,540,720,880

17,215,428,046

15. Vay và nợ ngắn hạn

Vay dài hạn đến hạn trả
- Ngân hàng TMCP Hàng hải
Vay ngắn hạn
Cộng

Cuối kỳ

Giảm
trong kỳ

10,648,667,500

10,073,187,500

6,730,822,000

361,198,000

700,000,000

6,392,020,000

17,379,489,500

10,434,385,500

700,000,000

27,113,875,000
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Tăng
trong kỳ

Đầu năm

20,721,855,000

Cuối kỳ

Đầu năm

70,156,363

79,707,094

70,156,363

79,707,094

Cuối kỳ

Đầu năm

703,101,196

813,844,691

- BHXH + BHYT

208,460,113

234,543,164

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

611,245,490

540,717,490

16. Thuế và các khoản phải nộp
- Thuế GTGT
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Các loại thuế khác
Cộng
18. Các khoản phải trả,
phải nộp ngắn hạn khác
- Kinh phí Công đoàn

- Phải trả khác:
+ Lãi cổ đông
+ Các đối tượng khác

6,656,300

1,219,455,200

2,847,669,270

2,766,938,998

- Quỹ khen thưởng phúc lợi

3,041,904,513

4,259,804,513

7,419,036,882

9,835,304,056

Cộng

Cuối kỳ

20. Vay dài hạn
USD
Vay ngân hàng & CBCNV
Cộng
22. Vốn chủ sỡ hữu
Chi tiết vốn đầu tư của CSH
Vốn góp

USD

Đầu năm
VND

8,445,200

158,750,151,200

8,845,200

158,921,733,200

8,445,200

158,750,151,200

8,845,200

158,921,733,200

Cuối kỳ

Giảm
trong kỳ
-

107,487,382,379

Tăng
trong kỳ
-

Đầu năm
107,487,382,379

40,740,520,000

40,740,520,000

- Vốn Nhà nước

10,125,000,000

10,125,000,000

- Vốn cổ đông khác

30,615,520,000

30,615,520,000

Cổ phiếu quỹ

(685,057,621)

(685,057,621)

Thặng dư vốn
Vốn khác của chủ sỡ hữu

67,421,720,000

67,421,720,000

10,200,000

10,200,000

Các quỹ
- Quỹ dự phòng tài chính

2,205,051,846

2,205,051,846

2,205,051,846

2,205,051,846

Lợi nhuận chưa phân phối
- Lãi năm trước

4,043,363,976

4,863,832,491

1,440,858,208

4,863,740,326

- Lãi năm nay

2,602,505,768

92,165

2,602,597,933

Cộng

113,735,798,201

4,863,832,491

2,602,597,933
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2,602,597,933

6,304,598,534
6,304,598,534

115,997,032,759

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Quý II
25. Tổng doanh thu

Lũy kế từ đầu năm

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

30,389,902,543

19,561,870,400

61,228,084,657

39,515,227,542

30,389,902,543

19,561,870,400

61,228,084,657

39,515,227,542

29,214,232,023

18,417,090,475

58,906,627,992

37,043,653,049

1,071,227,467

1,023,074,289

2,079,213,613

2,236,599,585

104,443,053

121,705,636

242,243,052

234,974,908

26. Các khoản khấu trừ doanh thu
27. Doanh thu thuần
Trong đó:
- Doanh thu vận tải & DVHH
- Doanh thu cho thuê lao động
- Doanh thu cho thuê văn phòng
28. Giá vốn hàng hóa

Quý II

Lũy kế từ đầu năm

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

24,081,833,478

15,994,922,995

47,182,168,612

33,841,836,513

517,209,380

385,292,195

969,669,863

988,892,780

55,179,622

47,697,069

107,695,782

95,394,138

24,654,222,480

16,427,912,259

48,259,534,257

34,926,123,431

Trụ sở công ty
- Giá vốn vận tải & DVHH
- Giá vốn cho thuê lao động
- Giá vốn cho thuê văn phòng
Cộng

Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2010
Giám đốc

Kế toán trưởng
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