CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ
THƯƠNG MẠI

Số:

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

/2014/CV-KT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2014

“V/v:công bố thông tin định kỳ”
Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
2. Mã chứng khoán: TJC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng
Bàng, TP Hải Phòng.
4. Điện thoại: 031.3823351

Fax: 031.3822155

5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Lê tất Hưng - Chức vụ: Giám đốc Công ty
6. Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo tài chính quý 1/2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và
Thương mại được lập ngày 18/04/2014 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo
cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh
báo cáo tài chính, công văn giải trình chênh lệch lớn hơn 10% lợi nhuận sau
thuế so với quý 1/2013.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính:
www.transco.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận
- Như k/g
- Lưu KT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Lê Tất Hưng

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ
THƯƠNG MẠI

Số:

/2014/CV-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2014

“V/v: Giải trình chênh lệch lớn hơn
10% LNST cùng kỳ năm trước”
Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại xin giải trình nguyên dẫn
đến lợi nhuận sau thuế lớn hơn 10% so với quý 1/2013 như sau:
Năm 2014 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có sự khởi sắc rõ rệt
so với năm trước. Kết thúc quý 1/2014, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
đạt 56,9 tỷ đồng, tăng 1,32% (tương đương tăng hơn 800 triệu đồng) so với cùng
kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đạt 52,1 tỷ đồng, giảm 2,61% so với cùng kỳ năm
trước do Công ty đã kiểm soát tốt các chi phí. Về hoạt động vận tải: Năm 2014 giá
cước vận tải có tăng lên một chút so với quý 1/2013, đội tàu của Công ty vẫn hoạt
động ổn định trên các tuyến Đông Nam á trong tình trạng kỹ thuật tốt, không có
tàu nào phải lên đà sửa chữa. Trong quý 1/2014 Công ty có cho tàu Transco Star
thuê định hạn nên hiệu quả kinh doanh cao hơn quý 1/2013 (lợi nhuận của tàu
Transco Star quý 1/2014 là 444 triệu đồng trong khi quý 1/2013 tàu Transco Star
khai thác theo chuyến đã bị lỗ 2,4 tỷ đồng). Kết thúc quý 1/2014 lợi nhuận thuần
của hoạt động vận tải đạt 2,22 tỷ đồng, tăng 520 % so với cùng kỳ năm trước. Kinh
doanh dịch vụ vận tải vẫn duy trì tốt ở các mảng chuyển tải xi măng, clinker, dịch
vụ hàng container…đem lại hiệu quả cao. Chi phí hoạt động tài chính quý 1/2014
đạt 865 triệu đồng, giảm 33,5% so với cùng kỳ năm trước do Công ty đã trả bớt
được những khoản vay USD mua tàu từ những năm trước và lãi suất vay Ngân
hàng cũng giảm. Từ những nguyên nhân trên dẫn đến kết thúc quý 1/2014 tổng lợi
nhuận kế toán trước thuế của Công ty là: 2.869.193.641 đồng, (tương đương tăng
hơn 3,8 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước (quý 1/2013 hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty lỗ hơn 931 triệu đồng).
Nơi nhận
- Như k/g
- Lưu KT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Lê Tất Hưng

CÔNG TY CP DICH VU VAN TAI VA THUONG MAI
Địa chỉ: So 1 Hoang Van Thu, Hai Phong
Tel: .............
Fax: .............

Báo cáo tài chính
Quý I năm tài chính 2014
Mẫu số ......

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu Thuyết minh

Số cuối kỳ

Số đầu năm

TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

1. Tiền

111

2. Các khoản tương đương tiền

112

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

120
121
129

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

1. Phải thu khách hàng

131

2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư dài hạn khác
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại

132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262

V.01
V.02

V.03
V.04

V.05

45,337,128,763
22,031,160,739
16,031,160,739
6,000,000,000
0

37,374,269,577
14,496,170,013
14,496,170,013

14,284,489,938
5,137,627,115
231,963,915

13,853,691,710
4,547,602,340
305,616,742

9,100,670,538
(185,771,630)
6,189,763,846
6,189,763,846

9,186,244,258
(185,771,630)
7,682,372,605
7,682,372,605

2,831,714,240
874,479,462
1,304,414,319
4,543,977
648,276,482
148,095,428,791
0

0

1,342,035,249
27,538,000
913,530,139
4,543,977
396,423,133
152,651,175,505
-

V.06
V.07

V.08

147,062,444,953
139,807,148,953
245,325,519,916
(105,518,370,963)

150,854,103,796
143,598,807,796
245,325,519,916
(101,726,712,120)

V.09

V.10

7,255,296,000
7,255,296,000

7,255,296,000
7,255,296,000

V.11
V.12

0

-

0

-

V.13

V.14
V.21

1,032,983,838
1,018,783,838

1,797,071,709
1,782,871,709

3. Tài sản dài hạn khác
VI. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ
I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
5. Phải trả người lao động
6. Chi phí phải trả
7. Phải trả nội bộ
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả dài hạn người bán
2. Phải trả dài hạn nội bộ
3. Phải trả dài hạn khác
4. Vay và nợ dài hạn
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
7. Dự phòng phải trả dài hạn
8. Doanh thu chưa thực hiện
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU
I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Vốn khác của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu quỹ
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Quỹ đầu tư phát triển
8. Quỹ dự phòng tài chính
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG
1. Tài sản thuê ngoài
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Ngoại tệ các loại
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

268
269
270
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
439
440
01
02
03
04
05
06

14,200,000

V.15

V.16
V.17

V.18
V.18

14,200,000

193,432,557,554

190,025,445,082

107,951,426,732
53,055,068,942
24,433,335,000
14,161,050,591
4,233,280,129
52,464,527
5,563,080,973
3,691,637,476

107,413,507,901
44,547,020,111
18,951,235,000
14,483,767,302
1,056,884,359
47,384,483
3,093,445,878
4,302,668,935

744,674,700

2,377,187,008

175,545,546
54,896,357,790

234,447,146
62,866,487,790

54,896,357,790

62,866,487,790

V.19
V.20
V.21

-

V.22

-

85,481,130,822
85,481,130,822
60,000,000,000
17,169,335,000

82,611,937,181
82,611,937,181
60,000,000,000
17,169,335,000

2,047,519,690
2,543,003,763

2,047,519,690
2,543,003,763

3,721,272,369

852,078,728

-

-

V.23
193,432,557,554

USD

190,025,445,082

558,209.80

H¶I phßng, ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2014
Ng−êi lËp

TrÇn ThÞ Thanh Nh¹n

KÕ to¸n tr−ëng

TrÇn ThÞ Kim Lan

gi¸m ®èc

Lª TÊt H−ng

184,238.31

CÔNG TY:
Địa chỉ:
Tel: .............

Báo cáo tài chính
Quý ... năm tài chính .....
Fax: .............
Mẫu số ......
DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}
11. Thu nhập khác
12. Chi phí khác
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)

Mã chỉ tiêu Thuyết minh Quý này năm nay
01
02
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
32
40
45
50
51
52
60
61
62
70

Quý này năm trước

Số lũy kế từ đầu năm Số lũy kế từ đầu
đến cuối quý này
năm đến cuối quý
(Năm nay)
này (Năm trước)
56,928,086,664
56,185,579,257
56,928,086,664
56,185,579,257
52,118,516,393
53,591,887,022
4,809,570,271
2,593,692,235
140,407,471
54,152,685
865,294,795
1,302,985,982
837,211,603
1,260,504,268
543,648,356
372,523,776
1,384,191,101
1,273,556,041
2,156,843,490
(301,220,879)
712,350,219
15,325,033,691
68
15,955,655,774
712,350,151
(630,622,083)

56,928,086,664
56,928,086,664
52,118,516,393
4,809,570,271
140,407,471
865,294,795
837,211,603
543,648,356
1,384,191,101
2,156,843,490
712,350,219
68
712,350,151

56,185,579,257
56,185,579,257
53,591,887,022
2,593,692,235
54,152,685
1,302,985,982
1,260,504,268
372,523,776
1,273,556,041
(301,220,879)
15,325,033,691
15,955,655,774
(630,622,083)

2,869,193,641
-

(931,842,962)
-

2,869,193,641
-

(931,842,962)
-

2,869,193,641

(931,842,962)

2,869,193,641

(931,842,962)

478

(155)

478

(155)

CÔNG TY:
Địa chỉ:
Tel: .............

Báo cáo tài chính
Quý ... năm tài chính .....
Fax: .............
Mẫu số ......
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêuThuyết minh

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
01
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
02
3. Tiền chi trả cho người lao động
03
4. Tiền chi trả lãi vay
04
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
05
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
06
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
07
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác22
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
23
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
24
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 và lợi nhuận được chia
27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
31
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh
32 nghi
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
36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)
50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)
70

Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ đầu năm đến
cuối quý này(Năm
đến cuối quý
này(Năm nay)
trước)
61,536,578,644
(46,599,795,308)
(3,303,215,016)
(1,473,295,872)
953,176,824
(1,159,038,926)
9,954,410,346

67,630,380
67,630,380

92,545,154,955
(50,498,673,333)
(4,994,054,303)
(2,493,016,910)
3,928,075,829
(24,049,967,968)
14,437,518,270

9,236,325
9,236,325

(2,487,050,000)

4,074,340,206
(17,049,003,623)

(2,487,050,000)
7,534,990,726
14,496,170,013

(12,974,663,417)
1,472,091,178
2,687,626,063

22,031,160,739

4,159,717,241

MÉu sè : B04-HH

Tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam
C«ng ty CP dÞch vô VËn t¶i vµ Th−¬ng m¹i

B¸o c¸o Tæng hîp chi phÝ SXKD
Quý I - 2014
Kho¶n môc
I. Chi phÝ trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh
Chi phÝ nhiªn liÖu
Chi phÝ dÇu nhên
Chi phÝ vËt liÖu
Chi phÝ l−¬ng
Chi phÝ BHXH
Chi phÝ KPC§
Chi phÝ ¨n ca ®Þnh l−îng
Chi phÝ BH thÊt nghiÖp
Chi phÝ khÊu hao TSC§
Chi phÝ s÷a ch÷a lín tµu
Chi phÝ s÷a ch÷a th−êng xuyªn tµu
Chi phÝ b¶o hiÓm HULL
Chi phÝ b¶o hiÓm P&I
Chi phÝ ®¨ng kiÓm
Chi phÝ c¶ng phÝ, hoa tiªu
Chi phÝ bèc xÕp
PhÝ kiÓm ®Õm
Chi phÝ n−íc ngät
Chi phÝ giao nhËn ¸p t¶i
Chi phÝ b¶o hiÓm tai n¹n cao cho TV
Chi phÝ gi¶i phãng tµu nhanh
Chi phÝ vÖ sinh hÇm hµng
Chi phÝ th«ng tin
C−íc « t«
C−íc tµu biÓn
C−íc sµ lan
B¶o hiÓm hµng ho¸
Chi phÝ thuª thuyÒn viªn
Chi phÝ BHL§, thuèc, b¸o
Chi phÝ tiÕp kh¸ch
C−íc n©ng h¹ cont,vÖ sinh, DO
Chi kh¸c

Kú nµy
52,118,516,393
17,452,872,318
974,006,808
497,737,581
3,934,815,133
171,747,555
16,356,910
460,303,077
8,178,455
3,791,658,843
1,364,087,871
266,111,912
351,461,073
1,411,025,583
13,540,909
4,421,590,030
1,233,045,348
32,660,468
66,805,080
300,594,976
45,893,453
271,681,623
15,000,000
24,712,897
5,117,440,320
6,589,902,118
2,352,465,635
226,010,364
33,854,849
8,072,298
69,518,000
282,058,603
313,306,303

Luü kÕ
52,118,516,393
17,452,872,318
974,006,808
497,737,581
3,934,815,133
171,747,555
16,356,910
460,303,077
8,178,455
3,791,658,843
1,364,087,871
266,111,912
351,461,073
1,411,025,583
13,540,909
4,421,590,030
1,233,045,348
32,660,468
66,805,080
300,594,976
45,893,453
271,681,623
15,000,000
24,712,897
5,117,440,320
6,589,902,118
2,352,465,635
226,010,364
33,854,849
8,072,298
69,518,000
282,058,603
313,306,303

II. Chi phÝ b¸n hµng
III. Chi phÝ qu¶n lý
Chi phÝ l−¬ng
Chi phÝ BHXH
Chi phÝ KPC§
Chi phÝ BH thÊt nghiÖp
Chi phÝ tiÕp kh¸ch
Chi phÝ thuÕ
Chi phÝ v¨n phßng phÈm
Chi phÝ söa ch÷a «t«
Chi phÝ cÇu ®−êng
Chi phÝ x¨ng dÇu
Söa ch÷a thiÕt bÞ v¨n phßng
Chi phÝ thuª nhµ
Chi phÝ thï lao Ban kiÓm so¸t
Chi phÝ thï lao H§QT
Chi phÝ c«ng t¸c phÝ
PhÝ chuyÓn tiÒn
Chi phÝ ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn
Chi phÝ ¨n tr−a
PhÝ t− vÊn, qu¶n lý niªm yÕt, kiÓm to¸n
Chi phÝ qu¶n lý kh¸c
IV. Tæng céng:

543,648,356
1,384,191,101
850,000,000
86,123,730
8,202,260
4,101,130
20,866,614
3,000,000
5,460,182
1,050,000
1,010,000
13,322,229
70,000
88,044,000
9,000,000
27,000,000
50,299,507
48,754,493
23,571,987
55,630,000
60,454,545
28,230,424
54,046,355,850

543,648,356
1,384,191,101
850,000,000
86,123,730
8,202,260
4,101,130
20,866,614
3,000,000
5,460,182
1,050,000
1,010,000
13,322,229
70,000
88,044,000
9,000,000
27,000,000
50,299,507
48,754,493
23,571,987
55,630,000
60,454,545
28,230,424
54,046,355,850

H¶i Phßng, ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2014
Ng−êi lËp

Trần Thị Thanh Nhạn

KÕ to¸n tr−ëng

Trần Thị Kim Lan

gi¸m ®èc

Tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam

MÉu sè : B05-HH

C«ng ty CP dÞch vô VËn t¶i vµ Th−¬ng m¹i

B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh c¸c ho¹t ®éng
quý I - 2014
ChØ tiªu
Ho¹t ®éng vËn t¶i
I. Doanh thu b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô
II. C¸c kho¶n gi¶m trõ

Kú nµy

Luü KÕ

39,728,014,170

39,728,014,170

III. Doanh thu thuÇn BH vµ c/c dÞch vô (10=01-02)
IV. Chi phÝ

39,728,014,170
37,501,816,713

39,728,014,170
37,501,816,713

1.Chi phÝ trùc tiÕp

36,000,366,557

36,000,366,557

2.Chi phÝ b¸n hµng

543,648,356

543,648,356

3.Chi phÝ qu¶n lý

957,801,800

957,801,800

V. Lîi nhuËn thuÇn ho¹t ®éng vËn t¶i

2,226,197,457

2,226,197,457

Ho¹t ®éng dÞch vô
A. H§ DÞch vô vËn t¶i
I. Doanh thu

17,134,072,494

17,134,072,494

III. Doanh thu thuÇn
IV. Chi phÝ

17,134,072,494
16,544,539,137

17,134,072,494
16,544,539,137

1. Chi phÝ trùc tiÕp

16,118,149,836

16,118,149,836

3. Chi phÝ qu¶n lý

426,389,301

426,389,301

V. Lîi nhuËn thuÇn ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i

589,533,357

589,533,357

66,000,000

66,000,000

II. C¸c kho¶n gi¶m trõ
III. Doanh thu thuÇn
IV. Chi phÝ

66,000,000

66,000,000

V. Lîi nhuËn thuÇn ho¹t ®éng cho thuª v¨n phßng

66,000,000

66,000,000

140,407,471
59,000,000

140,407,471
59,000,000

72,777,091

72,777,091

+ Gi¶m gi¸ hµng b¸n

II. C¸c kho¶n gi¶m trõ
+ ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i

2. Chi phÝ b¸n hµng

B.H§ DÞch vô cho thuª v¨n phßng
I. Doanh thu

Ho¹t ®éng tµi chÝnh
I. Doanh thu tµi chÝnh
1. Ho¹t ®éng ®Çu t−
2. Chªnh lÖch tû gi¸

3. L·i tiÒn göi ng©n hµng

8,630,380

8,630,380

II. Chi phÝ tµi chÝnh
1. Chi phÝ H§ ®Çu t−

865,294,795

865,294,795

2. Chªnh lÖch tû gi¸

28,083,192

28,083,192

837,211,603

837,211,603

(724,887,324)
59,000,000

(724,887,324)
59,000,000

44,693,899

44,693,899

(828,581,223)

(828,581,223)

Ho¹t ®éng kh¸c
I. Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c
1. Thu nhËp thanh lý, nh−îng b¸n TSC§

712,350,219

712,350,219

2. Thu nhËp kh¸c

712,350,219

712,350,219

II. Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c
1. Chi phÝ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§

68

68

2. Chi phÝ kh¸c

68

68

712,350,151

712,350,151

712,350,151

712,350,151

4. Ho¹t ®éng kh¸c

3. Chi phÝ l·i vay
4. Ho¹t ®éng kh¸c
III. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh
1. Ho¹t ®éng ®Çu t−
2. Chªnh lÖch tû gi¸
3. Chªnh lÖch l·i tiÒn göi vµ tr¶ l·i vay vèn
4. Ho¹t ®éng kh¸c

III. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§ kh¸c
1. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§
2. Lîi nhuËn kh¸c

H¶i Phßng, ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2014
Ng−êi lËp

Trần Thị Thanh Nhạn

KÕ to¸n tr−ëng

Trần Thị Kim Lan

gi¸m ®èc

C«ng ty CP dÞch vô vËn t¶i vµ th−¬ng m¹i

§Þa chØ : Sè 1 Hoµng V¨n Thô – H¶i Phßng

MÉu sè : B09a-DN
( Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña BTC)

B¶n ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh chän läc
quý I n¨m 2014
I - §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
1- H×nh thøc së h÷u vèn : C«ng ty cæ phÇn
2- LÜnh vùc kinh doanh : vËn t¶i vµ dÞch vô vËn t¶i
3- Ngµnh nghÒ kinh doanh :
- VËn t¶i vµ dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸ trong vµ ngoµi n−íc;
- DÞch vô ®¹i lý tµu biÓn, m«i giíi vµ cung øng tµu biÓn;
- Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
4- §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong kú kÕ to¸n cã ¶nh h−ëng ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh quý 1
n¨m 2014
Quý 1 n¨m 2014, c¸c tµu cña c«ng ty ho¹t ®éng liªn tôc kh«ng cã tµu nµo ph¶i dõng söa ch÷a hay chê ®îi
nªn kÕt qu¶ kinh doanh vËn t¶i biÓn ®· cã hiÖu qu¶ râ rÖt. TiÕt kiÖm chi phÝ, kiÓm so¸t ngµy tµu, tÝch cùc t×m
kiÕm nguån hµng chuyªn chë, cho thuª tµu ®Þnh h¹n lµ nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu mµ c«ng ty ®· lµm vµ ®·
®em l¹i kÕt qu¶ kh¶ quan cho ho¹t ®éng vËn t¶i biÓn. M¶ng dÞch vô vËn t¶i tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng dÞch vô cã
hiÖu qu¶ tèt ®· lµm trong n¨m tr−íc nh− chuyÓn t¶i clinker, xi m¨ng, hµng container....
KÕt thóc quý 1/2014, c«ng ty ®¹t doanh thu 56,9 tû ®ång, lîi nhuËn tr−íc thuÕ ®¹t 2 tû 869 triÖu ®ång.
II – Kú kÕ to¸n, ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n :
1- Kú kÕ to¸n n¨m : b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m
2- §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n : §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n lµ §ång ViÖt Nam .
III – ChuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông :
1- ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông : C«ng ty ¸p dông ChÕ ®é KÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè
15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé Tµi ChÝnh vµ Th«ng t− sè 244/2009/TT-BTC ngµy 31/12/2009 cña
Bé Tµi ChÝnh h−íng dÉn söa ®æi, bæ sung ChÕ ®é kÕ to¸n Doanh nghiÖp.
2- Tuyªn bè vÒ viÖc tu©n thñ ChuÈn mùc kÕ to¸n vµ ChÕ ®é kÕ to¸n :
- C«ng ty tu©n thñ theo c¸c ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ®· ®−îc c«ng bè.
- C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®−îc lËp vµ tr×nh bµy theo ®óng qui ®Þnh cña tõng chuÈn mùc, th«ng t− h−íng dÉn
thùc hiÖn chuÈn mùc vµ ChÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh.
3- H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông : C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh
IV- C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông :

1- Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n tiÒn, t−¬ng ®−¬ng tiÒn; nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c
®ång tiÒn kh¸c ra ®ång tiÒn sö dông trong kÕ to¸n :
- C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ®−îc quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo theo tû gi¸ giao dÞch thùc
tÕ hoÆc tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh c¸c
kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ®−îc quy ®æi theo tû gi¸ mua vµo cña Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt Nam
c«ng bè vµo ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n.
- Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn : c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n cã thêi h¹n thu håi hoÆc ®¸o
h¹n kh«ng qu¸ 3 th¸ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi dÔ dµng thµnh mét l−îng tiÒn x¸c ®Þnh vµ kh«ng cã nhiÒu rñi
ro trong chuyÓn ®æi thµnh tiÒn kÓ tõ ngµy mua ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o.
2- ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®èi víi hµng tån kho :
- Nguyªn t¾c ghi nhËn hµng tån kho : theo gi¸ gèc.
- Ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho : gi¸ ®Ých danh
- Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho : kª khai th−êng xuyªn
- LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho : ch−a thùc hiÖn
- ViÖc qu¶n lý hµng tån kho theo ChuÈn mùc kÕ to¸n sè 02
3- Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ khÊu hao TSC§:
- Nguyªn t¾c ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh, v« h×nh: Theo chuÈn mùc kÕ to¸n 03, 04 vµ th«ng t− h−íng dÉn thùc
hiÖn chuÈn mùc TT 89/2002/TT-BTC ngµy 9/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh; Th«ng t− 45/2013/TT-BTC ngµy
25/4/2013 cña Bé Tµi ChÝnh. Ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh theo nguyªn gi¸. Trong B¶ng c©n ®èi
kÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh, v« h×nh ®−îc ph¶n ¸nh theo 3 chØ tiªu : Nguyªn gi¸, hao mßn lòy kÕ, gi¸ trÞ cßn l¹i.
- Nguyªn t¾c ghi nhËn TSC§ thuª tµi chÝnh: theo chuÈn mùc sè 06; Th«ng t− h−íng dÉn chuÈn mùc sè
105/2003/TT-BTC ngµy 4/11/2003 cña Bé Tµi chÝnh.
- Ph−¬ng ph¸p khÊu hao vµ thêi gian sö dông h÷u Ých TSC§ h÷u h×nh vµ v« h×nh: trÝch khÊu hao TSC§ theo
ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng vµ x¸c ®Þnh thêi gian sö dông h÷u Ých TSC§ thùc hiÖn theo Th«ng t− 45/2013/TTBTC ngµy 25/4/2013 cña Bé Tµi chÝnh.
4- Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ khÊu hao BÊt ®éng s¶n ®Çu t− :
- Nguyªn t¾c ghi nhËn bÊt ®éng s¶n ®Çu t−: theo ChuÈn mùc sè 05- BÊt ®éng s¶n ®Çu t− vµ Th«ng t− h−íng
dÉn chuÈn mùc sè 23/2005/TT-BTC – 30/3/2005 cña Bé Tµi ChÝnh. Ghi nhËn bÊt ®éng s¶n ®Çu t− theo
nguyªn gi¸.
- Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p khÊu hao bÊt ®éng s¶n ®Çu t− : trÝch khÊu hao TSC§ theo ph−¬ng ph¸p ®−êng
th¼ng vµ x¸c ®Þnh thêi gian sö dông h÷u Ých TSC§ thùc hiÖn theo Th«ng t− 45/2013/TT-BTC ngµy 25/4/2013
5- Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh :
- Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− vµo C«ng ty con theo ChuÈn mùc sè 25, C«ng ty liªn kÕt theo ChuÈn
mùc sè 07, C¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t theo ChuÈn mùc sè 08.
- Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n : C¸c kho¶n ®Çu t− cã thêi h¹n thu håi vèn
d−íi 1 n¨m, ®−îc ghi nhËn theo gi¸ gèc.
- Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− chøng kho¸n dµi h¹n : C¸c kho¶n ®Çu t− cã thêi thu håi vèn tõ 1 n¨m
trë lªn. Ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh theo gi¸ gèc.

6- Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ ®i vay :
- ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®−îc ¸p dông cho chi phÝ ®i vay: Thùc hiÖn theo chuÈn mùc 16 “ Chi phÝ ®i vay” vµ
Th«ng t− h−íng dÉn chuÈn mùc TT105/2003/TT-BTC ngµy 4/11/2003: Chi phÝ ®i vay ®−îc ghi nhËn vµo chi
phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú khi ph¸t sinh, trõ khi ®−îc vèn ho¸. ViÖc vèn ho¸ chi phÝ ®i vay vµo gi¸ trÞ tµi
s¶n dë dang ®−îc b¾t ®Çu khi ph¸t sinh chi phÝ ®i vay trong thêi gian ®Çu t− x©y dùng, s¶n xuÊt dë dang cho
®Õn tµi s¶n ®Çu t− ®· hoµn thµnh ®−a vµo sö dông.
- Tû lÖ vèn ho¸ ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ ®i vay ®−îc vèn ho¸ trong kú: kh«ng
7- Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c :
- C¸c chi phÝ tr¶ tr−íc chØ liªn quan ®Õn chi phÝ kinh doanh trong n¨m ®−îc ghi nhËn lµ chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n
h¹n vµ ®−îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh trong n¨m tµi chÝnh. C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh lín, cã liªn quan ®Õn
nhiÒu kú h¹ch to¸n kÕ to¸n nh−: c«ng cô, dông cô xuÊt dïng cã gi¸ trÞ lín, chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ ph¸t
sinh mét lÇn cho 1 kú vµo ®µ (2,5 n¨m) ®−îc hach to¸n vµo chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n ®Ó ph©n bæ dÇn vµo chi
phÝ kinh doanh trong nhiÒu n¨m.
KÕ to¸n c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é tõng lo¹i chi phÝ ®Ó chän tiªu thøc ph©n bæ hîp lý.
Chi phÝ tr¶ tr−íc ®−îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ kinh doanh theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng.
- Ph−¬ng ph¸p vµ thêi gian ph©n bæ lîi thÕ th−¬ng m¹i : Kh«ng cã.
8- Nguyªn t¾c ghi nhËn chi phÝ ph¶i tr¶ :
Nguyªn t¾c ghi nhËn chi phÝ ph¶i tr¶: C¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ch−a ph¸t sinh, nh−ng ®−îc tÝnh tr−íc vµo chi
phÝ ho¹t ®éng SXKD kú nµy cho c¸c ®èi t−îng chÞu chi phÝ ®Ó ®¶m b¶o khi chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh kh«ng g©y
®ét biÕn cho chi phÝ SXKD.
- TrÝch tr−íc chi phÝ söa ch÷a lín: C«ng ty trÝch chi phÝ söa ch÷a lín cho ®éi tµu biÓn cña c«ng ty. C«ng ty x©y
dùng dù to¸n chi phÝ söa ch÷a cho mét lÇn lªn ®µ (chu kú söa ch÷a trªn ®µ lµ 2,5 n¨m 1 lÇn), sau ®ã tÝnh trÝch
chi phÝ söa ch÷a cho 1 n¨m. Sau 2,5 n¨m sÏ quyÕt to¸n sè chi phÝ söa ch÷a lín ®· trÝch vµ sè thùc tÕ ®· ph¸t
sinh.
9- Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn c¸c kho¶n dù phßng ph¶i tr¶ :
- Nguyªn t¾c ghi nhËn: theo chuÈn mùc sè 18 “ C¸c kho¶n dù phßng vµ nî tiÒm tµng” : Doanh nghiÖp cã
nghÜa vô nî hiÖn t¹i do kÕt qu¶ tõ mét sù kiÖn ®· x¶y ra; sù gi¶m sót vÒ nh÷ng lîi Ých kinh tÕ ; cã mét −íc tÝnh
®¸ng tin cËy vÒ gi¸ trÞ cña nghÜa vô nî ®ã.
- Ph−¬ng ph¸p ghi nhËn: ®−îc h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 21/2006/TT-BTC ngµy 20/3/2006: Gi¸ trÞ ®−îc ghi
nhËn cña mét kho¶n dù phßng ph¶i tr¶ lµ gi¸ trÞ ®−îc −íc tÝnh hîp lý nhÊt vÒ kho¶n tiÒn sÏ ph¶i thanh to¸n
nghÜa vô nî hiÖn t¹i t¹i ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n. Kho¶n dù phßng ph¶i tr¶ ®−îc lËp mçi n¨m mét lÇn vµo cuèi
niªn ®é kÕ to¸n.
10- Nguyªn t¾c ghi nhËn vèn chñ së h÷u :
- Nguyªn t¾c ghi nhËn vèn chñ së h÷u: Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u ®−îc ghi nh©n theo sè vèn thùc gãp cña
chñ së h÷u.
- Nguyªn t¾c ghi nhËn thÆng d− vèn cæ phÇn: ®−îc ghi nhËn theo tæng sè ph¸t sinh thÆng d− cña ®ît ph¸t
hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn.

- Nguyªn t¾c ghi nhËn chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n:
- Nguyªn t¾c ghi nhËn chªnh lÖch tû gi¸: theo CM sè 10 vµ Th«ng t− sè 179/2012/TT-BTC ngµy 24/10/2012
cña Bé Tµi ChÝnh
- Nguyªn t¾c ghi nhËn lîi nhuËn ch−a ph©n phèi: Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi lµ sè lîi nhuËn tõ c¸c
ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp sau khi trõ (-) c¸c kho¶n ®iÒu chØnh do ¸p dông håi tè thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ
to¸n vµ ®iÒu chØnh håi tè sai sãt träng yÕu cña c¸c n¨m tr−íc.
11- Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu :
Doanh thu ®−îc ghi nhËn theo ChuÈn mùc sè 14 “Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c”, Th«ng t− h−íng dÉn ChuÈn
mùc sè 105/2003/TT-BTC ngµy 4/11/2003 cña BTC.
- Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu b¸n hµng: Khi c«ng ty ®· chuyÓn giao quyÒn së h÷u hµng ho¸, s¶n phÈm vµ
xuÊt ho¸ ®¬n b¸n hµng, ®−îc ng−êi mua chÊp nhËn thanh to¸n.
- Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu cung cÊp dÞch vô: Khi c«ng ty hoµn thµnh viÖc cung cÊp dÞch vô cho ng−êi
mua; hoµn thµnh hîp ®ång hoÆc xuÊt ho¸ ®¬n b¸n hµng, ®−îc ng−êi mua chÊp nhËn thanh to¸n.
- Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh:
+ §èi víi l·i cho vay, l·i tiÒn göi, l·i ®Çu t− tr¸i phiÕu th× thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu theo thêi gian cña hîp
®ång cho vay hoÆc kú nhËn l·i.
+ Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia x¸c ®Þnh khi cã quyÕt ®Þnh, nghÞ quyÕt hoÆc th«ng b¸o ®−îc chia.
+ L·i b¸n ngo¹i tÖ, chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú cña ho¹t ®éng kinh doanh x¸c ®Þnh khi c¸c
giao dÞch hoÆc nghiÖp vô hoµn thµnh.
+ L·i chªnh lÖch tû gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i sè d− tiÒn mÆt, tiÒn göi, tiÒn ®ang chuyÓn, c¸c kho¶n nî ph¶i thu, nî
ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ x¸c ®Þnh khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cuèi kú.
12- Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ tµi chÝnh:
Ghi nhËn chi phÝ tµi chÝnh c¸c kho¶n chi phÝ hoÆc c¸c kho¶n lç liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− tµi chÝnh,
chi phÝ cho vay vµ ®i vay vèn, chi phÝ gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt, lç chuyÓn nh−îng chøng kho¸n ng¾n h¹n,
chi phÝ phÝ giao dÞch b¸n chøng kho¸n, dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− chøng kho¸n, lç ph¸t sinh khi b¸n ngo¹i tÖ;
lç tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh khi thanh to¸n c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ; lç tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do
®¸nh gi¸ l¹i sè d− cuèi kú cña tiÒn mÆt, tiÒn göi, tiÒn ®ang chuyÓn, nî ph¶i thu, nî ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ.
13- Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh, chi phÝ thuÕ
thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i: theo ChuÈn mùc sè 17, Th«ng t− h−íng dÉn chuÈn mùc sè 20/2006/TTBTC ngµy 20/3/2006 cña BTC.
14- C¸c nghiÖp vô dù phßng rñi ro hèi ®o¸i : Kh«ng cã
15- C¸c nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n kh¸c:
V- C¸c sù kiÖn hoÆc giao dÞch trong kú kÕ to¸n gi÷a niªn ®é :
1- Tr×nh bµy tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n môc ¶nh h−ëng ®Õn tµi s¶n, nî ph¶i tr¶, nguån vèn chñ
së h÷u, thu nhËp thuÇn hoÆc c¸c luång tiÒn ®−îc coi lµ lµ yÕu tè kh«ng b×nh th−êng do tÝnh chÊt, quy
m« hoÆc t¸c ®éng cña chóng :
2-Tr×nh bµy nh÷ng biÕn ®éng trong nguån vèn chñ së h÷u ( trang sau )
3- Cæ tøc ®· tr¶ : 0

4- Tr×nh bµy doanh thu vµ kÕt qu¶ kinh doanh theo bé phËn ( theo biÓu B05-HH )
5- Tr×nh bµy nh÷ng sù kiÖn träng yÕu ph¸t sinh sau ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n gi÷a niªn ®é ch−a ®−îc
ph¶n ¸nh trong b¸o c¸o tµi chÝnh gi÷a niªn ®é : kh«ng cã
6- C¸c th«ng tin kh¸c: Sè liÖu so s¸nh lµ sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2013 ®· ®−îc C«ng ty TNHH
H·ng KiÓm To¸n AASC kiÓm to¸n.
LËp, ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2014
Ng−êi lËp biÓu
( Ký, hä tªn)

TrÇn ThÞ Thanh Nh¹n

KÕ to¸n tr−ëng
(Ký, hä tªn)

TrÇn ThÞ Kim Lan

Gi¸m ®èc
( Ký, hä tªn)

V.22 - Vèn chñ së h÷u
a) B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng cña Vèn chñ së h÷u quý 1 n¨m 2014
Vèn ®Çu t− cña
chñ së h÷u
1
Sè d− ®Çu n¨m
tr−íc

60,000,000,000

ThÆng d− vèn cæ Quü ®Çu t− ph¸t Quü dù phßng LN sau thuÕ ch−a
phÇn
triÓn
tµi chÝnh
ph©n phèi
2
17,169,335,000

3
2,047,519,690

4
2,543,003,763

- L·i n¨m tr−íc

5

Céng
6

(2,134,389,393)

79,625,469,060

2,986,468,121

2,986,468,121

Ph©n phèi lîi
nhuËn

-

Sè d− cuèi n¨m
tr−íc

60,000,000,000

17,169,335,000

2,047,519,690

2,543,003,763

852,078,728

82,611,937,181

Sè d− ®Çu n¨m
nay

60,000,000,000

17,169,335,000

2,047,519,690

2,543,003,763

852,078,728

82,611,937,181

- L·i trong quý
1/2014

2,869,193,641

2,869,193,641

Ph©n phèi lîi
nhuËn

Sè d− cuèi kú
nµy

60,000,000,000

17,169,335,000

2,047,519,690

2,543,003,763

3,721,272,369

85,481,130,822

+ C¸c chØ tiªu cña n¨m tr−íc lµ sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2013 ®· ®−îc kiÓm to¸n bëi C«ng ty TNHH H·ng
KiÓm to¸n AASC.
b) Chi tiÕt vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u
- Vèn gãp cña Nhµ n−íc (Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam): 30%
- Vèn gãp cña c¸c ®èi t−îng kh¸c : 70%
Céng
c) C¸c giao dÞch vÒ vèn víi c¸c chñ së h÷u vµ ph©n phèi cæ tøc , chia lîi nhuËn
- Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u :
+ Vèn gãp ®Çu n¨m
+ Vèn gãp t¨ng trong n¨m
+Vèn gãp gi¶m trong n¨m
+ Vèn gãp cuèi n¨m
- Cæ tøc, lîi nhuËn ®· chia
d) Cæ tøc :
- Cæ tøc ®· c«ng bè sau ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n
+ Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu phæ th«ng
®) Cæ phiÕu
- Sè l−îng cæ phiÕu ®¨ng ký ph¸t hµnh
- Sè l−îng cæ phiÕu ®· b¸n ra c«ng chóng
+ Cæ phiÕu phæ th«ng
+ Cæ phiÕu −u ®·i
- Sè l−îng cæ phiÕu ®ang l−u hµnh
+ Cæ phiÕu phæ th«ng
+ Cæ phiÕu −u ®·i
- MÖnh gi¸ cæ phiÕu ®ang l−u hµnh: 10.000 ®ång/ 1 CP

Cuèi kú

§Çu n¨m

18,000,000,000
42,000,000,000
60,000,000,000

18,000,000,000
42,000,000,000
60,000,000,000

Quý nµy
60,000,000,000
0
0
60,000,000,000
0

N¨m tr−íc
60,000,000,000

0
Cuèi kú
6,000,000
6,000,000
6,000,000
0
6,000,000
6,000,000
0

0
§Çu n¨m
6,000,000
6,000,000
6,000,000
0
6,000,000
6,000,000
0

Cuèi kú

§Çu n¨m

0
60,000,000,000

e) C¸c quü cña doanh nghiÖp
- Quü ®Çu t− ph¸t triÓn
- Quü dù phßng tµi chÝnh

4,590,523,453
2,047,519,690
2,543,003,763

4,590,523,453
2,047,519,690
2,543,003,763

