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Mẫu CBTT - 02  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 
Năm báo cáo               :    2014 

Mã chứng khoán         :   TJC 

Tên công ty niêm yết  :    Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải và Thương mại 
 

I.  THÔNG TIN CHUNG 

1.  Thông tin khái quát: 

-  Tên Công ty  : Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại 

-  Tên tiếng Anh : Transportation and trading services joint stock company 

-  Tên viết tắt  : Transco 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200387594 

- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

-  Trụ sở giao dịch : Số 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

-  Điện thoại : ( 84 - 31 ) 3842565   Fax : ( 84-31) 3822155 

-  Email : transco@transco.com.vn  Website  : www.transco.com.vn 

- Mã cổ phiếu: TJC 

 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

 a.  Việc thành lập  

 Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải và Thương mại tiền thân là Xí nghiệp dịch 

vụ - vận tải hàng hoá và hành khách trực thuộc Công ty vận tải biển III, thành viên 

của Tổng công ty Hàng Hải Vi ệt Nam. 

 b.  Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần 

Công ty được cổ phần hoá theo Quyết định số 3827/1999/QĐ-BGTVT ngày 

30/12/1999 của Bộ Giao thông vận tải và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 

Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0203000006 ngày 31 

tháng 03 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 6 số 0200387594 ngày 28 tháng 06 năm 

2010. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 2000 với vốn 

điều lệ 4 tỷ đồng trong đó vốn Nhà nước do Tổng công ty Hàng hải Vi ệt Nam làm đại 

diện chiếm 30%, vốn của các cổ đông khác chiếm 70%. Từ tháng 5/2010 đến nay vốn 

điều lệ của Công ty là 60 tỷ đồng. 
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 c. Niêm yết  

Ngày 12 tháng 12 năm 2007 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp 

giấy chứng nhận số 368/ ĐKGD cho phép Công ty “ được đăng ký giao dịch cổ phiếu 

tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2007” với 

mã chứng khoán TJC. 

Cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 12 

năm 2007. 

 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 a.  Ngành nghề kinh doanh 

-  Vận tải , dịch vụ vận tải hàng hoá và hành khách trong và ngoài nước; 

-  Dịch vụ đại lý tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hoá, môi giới 

và cung ứng tàu biển; 

-  Dịch vụ sửa chữa tàu biển; 

-  Kinh doanh xuất nhập khẩu; 

 b. Tình hình hoạt động  

 Với những nỗ lực của cán bộ công nhân viên Công ty và sự hỗ trợ từ Tổng công ty 

Hàng hải Vi ệt Nam, sau gần 15 năm hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và 

Thương mại đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Vốn điều lệ của Công ty đã tăng 

từ 4 tỷ đồng năm 2000 lên 10 tỷ đồng năm 2004, tháng 11 năm 2007 vốn điều lệ của 

Công ty đạt 30 tỷ đồng, tháng 5/2010 vốn điều lệ của Công ty đã đạt 60 tỷ đồng.Đội 
tàu của Công ty từ lúc cổ phần hóa chỉ có 01 tàu với trọng tải 8.294 DWT, đến đầu 
năm 2013 đội tàu của Công ty gồm 04 chiếc tàu hàng khô với tổng trọng tải 29.711 
DWT. Đội tàu được khai thác ổn định, tình trạng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng tiêu 

chuẩn của đăng kiểm. Tuy nhiên để cơ cấu, trẻ hoá đội tàu, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, Công ty tiến hành bán một số tàu già, tiêu hao nhiên liệu cao như tàu Transco 

Sun, tàu Hà Tây. Đến tháng 8/2014 đội tàu của Công ty có 02 chiếc tàu 17 tuổi với 
tổng trọng tải 14.440 DWT. Hai con tàu này hiện có tình trạng kỹ thuật tốt, khai thác 
có hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn trả nợ Ngân hàng theo đúng kế hoạch và có lãi.  

Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu ở 02 mảng: khai thác vận tải và dịch vụ 

vận tải. Các hợp đồng vận chuyển hầu hết đã được ký trước với các bạn hàng truyền 

thống. Đội tàu được khai thác chủ yếu ở các tuyến Đông Nam á và Đông Bắc á chở 

chủ yếu là loại hàng rời, hàng bao và hàng bách hoá. Trong quá trình hoạt động, 

Công ty luôn chú trọng đầu tư phát triển đội tàu, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực. Với 
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đội ngũ thuyền viên có bề dày kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, 

Công ty luôn nằm trong top những doanh nghiệp thành viên có hiệu quả sản xuất 

kinh doanh và tỷ suất lợi nhuận cao trong Tổng Công ty hàng hải Vi ệt Nam. 

 

4. Thông tin về mô hình quản tr ị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

Cơ cấu tổ chức của Công ty trong năm 2014 như sau: 

 -  Hội đồng quản trị : gồm 06 thành viên 

 -  Ban kiểm soát      : gồm 03 thành viên 

 -  Ban Giám đốc      : 01 Giám đốc, 01 phó giám đốc 

 -  Khối quản lý : gồm 05 phòng ban chức năng, 01 chi nhánh.  

 + Phòng Quản lý tàu  

   + Phòng Kế toán 

   + Phòng Kinh doanh 

   + Phòng Nhân chính 

                               + Phòng kỹ thuật Vật tư 

   + Chi nhánh tại TP HCM 

 

 

 
5.  Định hướng phát triển 

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 -  Về kinh doanh đội tàu: Tiếp tục duy trì quan hệ với các khách hàng 

truyền thống vận chuyển hàng nội địa, xuất nhập khẩu theo tuyến Đông Nam á, Đông 

Bắc Á, đồng thời khai thác các tuyến vận chuyển mới ở các tuyến xa hơn. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
GIÁM ĐỐC 

 

P. K. doanH P. QLÝ TÀU P. KẾ TOÁN P. NHÂN CHÍNH CN TẠI TP HCM 

BAN KI ỂM SOÁT 

P. KT -VẬT  TƯ 
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- Về hoạt động dịch vụ: đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển thị trường dịch 

vụ hàng container, hàng bao, hàng rời, mở rộng quan hệ với các hãng tàu, khách hàng 

lớn có nguồn hàng vận chuyển ổn định. 

- Tiếp tục công tác tuyển dụng thuyền viên, đặc biệt ưu tiên tuyển dụng các 

chức danh sỹ quan đã có kinh nghiệm đi tàu để hoàn thiện tốt hơn đội ngũ thuyền bộ 

cho các tàu của Công ty. 

 b.  Chiến lược phát triển trung và dài hạn  

-  Phát triển thành doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải có trình độ 

và năng lực cạnh tranh quốc tế, cung cấp các dịch vụ vận tải biển và giao nhận hàng 

hoá có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài 

nước trong đó kinh doanh vận tải biển là chủ lực.  

 -  Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, trong quá trình hoạt 

động, Công ty luôn chú trọng việc đầu tư phát triển, trẻ hóa đội tàu và tăng cường 

năng lực vận tải. Năm 2015 Công ty có kế hoạch mua 01 tàu hàng khô trọng tải 8.000 

– 12.000 DWT. Từ năm 2016 – 2020 Công ty có kế hoạch đầu tư thêm từ 02 đến 03 

chiếc tàu hàng khô trọng tải 9.000 – 12.000 DWT tuỳ theo khả năng tài chính của 

Công ty để đáp ứng kịp thời yêu cầu vận tải của các bạn hàng truyền thống, nâng 

tổng số tấn trọng tải đội tàu vào năm 2020 là 45.000 DWT.  

 -  Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ hàng hải và vận tải, tiến tới xây dựng mô 

hình kinh doanh dịch vụ khép kín vận tải biển, vận tải bộ, bốc xếp, giao nhận hàng 

hoá. 

 - Nghiên cứu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu 

nguyên vật liệu phục vụ các nhà máy sản xuất xi măng trong và ngoài nước. 

 

6. Các rủi ro: 

a) Rủi ro kinh doanh: 

Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty – hoạt động vận tải biển – 

chịu rất nhiều tác động từ môi trường kinh tế vĩ mô và các biến động chính trị trên 

toàn thế giới. Tất cả các biến động về kinh tế – chính trị trên thế giới đều làm ảnh 
hưởng đến quan hệ thương mại giữa các quốc gia, khu vực, và do đó tất yếu ảnh 
hưởng đến hoạt động vận tải biển của Công ty. 

Trong năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi nhưng 

thị trường vận tải biển vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn . Thị phần vận tải biển Việt 
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Nam bị cạnh tranh gay gắt bởi không chỉ các hãng tàu nước ngoài mà cả rất nhiều các 
công ty khác hoạt động trong lĩnh trong lĩnh vực vận tải, trong khi giá cước vận tải 
vẫn ở mức thấp, các chi phí đầu vào vẫn liên tục tăng cao như nhiên liệu, sửa chữa, 
cảng phí, … ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Đặc biệt ngày càng nhiều các Công ty hoạt động về lĩnh vực vận tải trong và 

ngoài nước nên sự cạnh tranh về giá cước rất khốc liệt.  

b) Rủi ro bất khả kháng: 

Ngành hàng hải là một trong những lĩnh vực kinh doanh có nhiều rủi ro nhất 

bao gồm những rủi ro bất khả kháng do thiên tai, địch họa, bão lụt, chiến tranh…, có 

thể gây ra tổn thất đối với phương tiện vận tải, hàng hoá và con người trên tàu. 

c) Rủi ro về tỷ giá: 

Lĩnh vực kinh doanh vận tải của Công ty chủ yếu là vận tải quốc tế nên doanh 

thu thu về chủ yếu là bằng đồng đô la Mỹ. Mặt khác đầu tư phát triển đội tàu với giá 

trị lớn hầu hết đều mua ở nước ngoài nên khoản vay Ngân hàng để đầu tư đều bằng 

đồng đô la Mỹ. Do vậy sự tăng giảm của tỷ giá USD/VNĐ sẽ tác động rất lớn đến kết 

quả kinh doanh của Công ty. 

 

II.  TÌNH HÌNH HO ẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1.  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Theo Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán : 

 -  Doanh thu                  :    221.864.779.297 đồng 

-  Lãi trước thuế :                 27.755.378.083 đồng 

 

 Bảng 1 : So sánh tình hình thực hiện năm 2014 với kế hoạch năm 2014 

 

                Đơn vị : triệu đồng 

STT TÊN CHỈ TIÊU K Ế HOẠCH 

 

THỰC HI ỆN 

 

TỶ LỆ  % TH ỰC HI ỆN 

SO VỚI KẾ HOẠCH  

1 Tổng doanh thu 180.000 221.864 123,25% 

2 Tổng lợi nhuận sau thuế   3.900  23.020 590,25% 

3 Tỷ lệ LN sau thuế/ tổng doanh thu 

(%) 

2,17 10,37 480% 

4 Tỷ lệ LN sau thuế/ vốn điều lệ (%) 6,5 38 584,6% 

5 Cổ tức / Cổ phiếu( %/vốn điều lệ ) 5% tiền mặt và 

chia cổ phiếu 

thưởng 

5% tiền mặt và 

chia cổ phiếu 

thưởng 20%/vốn 
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20%/vốn điều lệ 

bằng nguồn vốn 

chủ sở hữu 

điều lệ bằng 

nguồn vốn chủ 

sở hữu 

  

Năm 2014 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì sự ổn định và 

tiếp tục phát triển bền vững. Mặc dù tình hình kinh tế trong nước khó khăn vẫn kéo 
dài, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc Công ty đã xây dựng chiến lược kinh 
doanh phù hợp với tình hình hiện có của Công ty, tiếp tục tái cơ cấu đội tàu để nâng 
cao hiệu quả khai thác vận tải biển, chú trọng hợp tác, liên kết với các bạn hàng, đối 
tác chiến lược nhằm xây dựng các sản phẩm trọn gói, hiệu quả cao. Đội tàu được hoạt 
động trong điều kiện kỹ thuật tốt, có chân hàng ổn định, chuyên chở hàng cho các 

bạn hàng truyền thống, khai thác hiệu quả hơn trước, đảm bảo nguồn vốn trả nợ Ngân 
hàng theo đúng kế hoạch và hoạt động có lãi. Mảng kinh doanh dịch vụ vận tải vẫn 

duy trì những nguồn hàng ổn định như chuyển tải xi măng, clinker, dịch vụ hàng 

container…đem lại hiệu quả cao. Tháng 7/2014 Công ty bán thanh lý tàu Hà Tây đã 

hết khấu hao, quá già, chi phí sửa chữa nhiều, tiêu hao nhiên liệu cao, khai thác 

không phù hợp. Việc bán tàu này đã đem lại cho Công ty một khoản lợi nhuận là 17,6 

tỷ đồng. Doanh thu và giá vốn hàng bán năm 2014 giảm so với năm 2013 là do Công 

ty đã bán bớt 01 tàu Hà Tây, hiện Công ty chỉ khai thác 02 con tàu là Transco Star và 

Transco Sky nhưng vẫn rất hiệu quả. Do đó kết thúc năm 2014, doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ đạt 221 tỷ đồng, bằng 96,37% so với năm 2013 và tăng 23,25% 

so với kế hoạch đặt ra. Giá vốn hàng bán năm 2014 là 202,3 tỷ đồng, bằng 95,12% so 

với năm 2013.  Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế của Công ty đạt: 23.020 tỷ đồng, 

bằng 590,25% kế hoạch đề ra và bằng 771% năm 2013. 

 

 

2. Tổ chức và nhân sự: 

* Tóm tắt lý l ịch của các cá nhân trong Ban điều hành 

   a.  Ông Lê Tất Hưng - Giám đốc điều hành 

 -  Sinh ngày : 20/04/1964 

 -  Giới tính : Nam 

          -   Nơi sinh  : Hải Phòng 

 -  Số điện thoại :  0913244180 

 -  Số CMTND  : 030679230 

 -  Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty 
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 -  Nơi ở hiện nay : Khu 9, Phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng 

 -  Trình độ văn hoá : 10/10 

 -  Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải biển 

 -  Quá trình công tác : 

  + Từ 1988 đến 06/2002 :  công tác tại Công ty vận tải biển III, kiêm uỷ 

viên HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại. 

  +  Từ 6/2002 đến 12/10/2009 : Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty. 

  + Từ 12/10/2009 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty. 

 -  Số cổ phiếu sở hữu cá nhân     : 110.000 cổ phần 

 -  Đại diện sở hữu vốn nhà nước : 1.800.000 cổ phần 

   b.  Ông Phan Duy Vân - Phó Giám đốc Công ty 

 -  Sinh ngày : 18/05/1966 

 -  Giới tính : Nam 

          -   Nơi sinh  : Nghệ An 

 -  Số điện thoại :  0912452896 

 -  Số CMTND  : 030802311 

 -  Chức vụ hiện nay : uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty 

 -  Nơi ở hiện nay : Số 9 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng bàng, 

Hải Phòng 

 -  Trình độ văn hoá : 10/10 

 -  Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Khai thác máy tàu thủy 

 -  Quá trình công tác : 

  + Từ 01/2001 đến 02/2003 :  Sỹ quan máy Công ty vận tải biển III. 

          +  Từ 02/2003 đến 10/2004 : cán bộ phòng kinh doanh Công ty CP Dịch 

vụ vận tải và Thương mại. 
  + Từ 10/2004 đến 04/2007: cán bộ phòng Quản lý tàu Công ty CP Dịch 

vụ vận tải và Thương mại. 
+ Từ 04/2007 đến 07/2008: Phó phòng Quản lý tàu Công ty CP Dịch vụ 

vận tải và Thương mại. 
+ Từ 07/2008 đến 09/2013: Trưởng phòng Kỹ thuật-vật tư Công ty CP 

Dịch vụ vận tải và Thương mại. 
 

+ Từ 09/2013 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ vận tải và 

Thương mại. 



 10 

+ Từ 05/2013 đến nay: Uỷ viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ vận tải và 

Thương mại. 
 -  Số cổ phiếu sở hữu cá nhân     : 32.200 cổ phần 

  

b.  Bà Tr ần Thị Kim Lan   -  Kế toán trưởng 

 -  Ngày sinh :  22/01/1962 

 -  Giới tính : Nữ 

 -  Nơi sinh : Hải Phòng 

 -  Số CMTND : 030168425 

 -  Số điện thoại : (031)3823351 

 -  Nơi ở hiện nay : Số 1 cảng 2 Lê Lợi, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

 -  Quá trình công tác : 

  +  Từ 1985 - 1997 : Cán bộ Thương vụ Công ty vận tải biển III. 

  +  Từ 4/1997 - 5/2001 :Phó phòng Tài chính Kế toán Cty vận tải biển III. 

  +  Từ 5/2001 đến nay : Kế toán trưởng Cty CP dịch vụ vận tải và TM , 

từ tháng 5/2008 đến nay : kiêm uỷ viên HĐQT Công ty. 

 -  Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng Cty CP dịch vụ vận tải và thương mại 

kiêm uỷ viên HĐQT Công ty. 

 -  Trình độ văn hoá : 10/10 

 -  Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải sông 

 -  Số cổ phần nắm giữ : 21.000 cổ phần 

 

*Tình hình bi ến động nhân sự của Ban điều hành : không có. 

* Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:  

 +  Số lượng cán bộ công nhân viên trong công ty : 126 người 

 +  Chính sách đối với người lao động : 

  -  Chế độ làm việc : Người lao động trong công ty đều có hợp đồng theo 

đúng luật lao động và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của 

pháp luật về Luật lao động và các khoản trợ cấp, thưởng, đóng bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội ... Công ty thực hiện chế độ làm việc 5 ngày / tuần và 8giờ/ ngày. 

  -  Chính sách tuyển dụng, đào tạo nhân lực :  Đối với thuyền viên, 

thường xuyên tổ chức công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên trực tiếp ngay tại 

Công ty và trên các phương tiện vận tải biển, gửi thuyền viên tham dự các khoá đào 

tạo cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hành tại các cơ sở đào tạo thuyền viên chuyên 
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nghiệp trong nước. Các sỹ quan thuyền viên mới tuyển dụng phải trải qua các khoá 

huấn luyện ngắn hạn trước khi đưa xuống các phương tiện vận tải. Đối với lao động 

gián tiếp, công ty luôn tạo điều kiện tham gia học cả trong và ngoài nước với ngành 

nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu công việc, tham gia các khoá tập huấn các chế độ 

chính sách mới của Nhà nước. 

  -  Chính sách lương, thưởng, phúc lợi : Công ty áp dụng chính sách trả 

lương theo năng suất và hiệu quả làm việc của từng lao động. Có chính sách khen 

thưởng xứng đáng cho các cá nhân , tập thể có thành tích xuất sắc, có sáng kiến và 

giải pháp kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh doanh cao. 

  Quy chế lương của Công ty xây dựng trên cơ sở khuyến khích tối đa 

mức độ đóng góp của nhân viên, định kỳ hai lần trong năm Hội đồng Khen thưởng 

Kỷ luật họp đánh giá mức độ cống hiến của từng nhân viên trong Công ty, trên cơ sở 

đó đề ra mức khen thưởng lợi ích cụ thể với từng người, điều này đã khuyến khích 

cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty. Hằng 

năm, Công ty có tổ chức cho Cán bộ công nhân viên đi tham quan, du lịch nhằm 

khuyến khích động viên người lao động gắn bó với công ty. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: không có 

 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 190.025.445.082 189.301.562.708 - 0,38% 

Doanh thu thuần 230.205.217.571 221.864.779.297   -3,62% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 

   4.201.682.954    9.070.572.562    115,8% 

Lợi nhuận khác (1.215.214.833)  18.684.805.521  

Lợi nhuận trước thuế   2.986.468.121  27.755.378.083 829,3% 

Lợi nhuận sau thuế   2.986.468.121  23.020.874.051 771% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 498 3.837  
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

 

Các chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Ghi chú 

1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

      Nợ ngắn hạn 

 

 

1,28 

 

0,66 

 

 

0,83 

 

1,16 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: 
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0,56 

1,3 

 

0,44 

0,79 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 
     Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 

 

21,77 

 

1,21 

 

 

31,85 

 

1,17 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 
sở hữu 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
KD/Doanh thu thuần 

 

 

0,01 

 

0,03 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,1 

 

0,21 

 

0,12 

 

0,04 

 

 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần: 6.000.000 cổ phần 

- Loại cổ phần: phổ thông, chuyển nhượng tự do. 
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b) Cơ cấu cổ đông: 

-  Chi tiết về cơ cấu cổ đông tính đến ngày 30/05/2014: 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

 Số lượng Tỷ lệ  Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 
             Danh mục 
 
 sở hữu   Giá tr ị  (%) sở hữu   Giá tr ị  (%)  cổ phiếu Giá tr ị  (%) 
I. Tổng số vốn chủ sở 
hữu 5,983,775 59,837,750,000  99,73 16,225 162,250,000 0,27 6,000,000 60,000,000,000 100  

1. Cổ đông Nhà nước 1,800,000 18,000,000,000 30       1,800,000 18,000,000,000 30 

2. Cổ đông đặc biệt 233,262 2,332,620,000 3,89       233,262 2,332,620,000 3,89 

- Hội đồng quản trị 221,000 2,210,000,000 3,68.       221,000 2,210,000,000 3,68 

- Ban giám đốc - -        - -   

- Ban kiểm soát 12,262 122,620,000 0,21       12,262 122,620,000 0,.21 

- Kế toán trưởng               
3. Cổ đông trong công 
ty: 108,014 1,080,140,000 1,8    108,014 1,080,140,000 1,8 

- Cán bộ công nhân viên 108,014 1,080,140,000 1,8    108,014 1,080,140,000 1,8 
4. Cổ đông ngoài công 
ty: 3,842,499 38,424,990,000 64,04 16,225 162,250,000 0,27 3,858,724 38,587,240,000 64,31 

- Cá nhân 3,791,032 37,910,320,000 63,18 16,225 162,250,000 0,27   3,807,257 38,587,240,000 63,45 

- Tổ chức 51,467 514,670,000 0,86    51,467 514,680,000 0,86 

II. C ổ phiếu quỹ                   

 

 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

 Số lượng Tỷ lệ  Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ              Danh mục 
 sở hữu   Giá trị  (%) sở hữu   Giá trị  (%)  cổ phiếu Giá trị  (%) 
Tổng số vốn chủ sở hữu 
 5,983,775 59,837,750,000  99,73 16,225 162,250,000 0,27 6,000,000 60,000,000,000 100  
 
1Cổ đông sáng lập 
 

264,599 
 

2,645,990,000 
 

4,41 
       

264,599 
 

2,645,990,000 
 

4,41 
 

 
2. Cổ đôngsở hữu trên 5% 
cổ phiếu có quyền biểu 
quyết 
 

1,800,000 
 

18,000,000,000 
 

30 
       

1,800,000 
 

18,000,000,000 
 

30 
 

3. Cổ đông nắm giữ dưới 
1% cổ phiếu có quyền biểu 
quyết 

3,919,176 
 

39,191,760,000 
 

65,32 
 

16,225 
 

162,225,000 
 

0,27 
 

3,935,401 
 

39,354,010,000 
 

65,59 
 

 

 

 -  Chi tiết về từng cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên : 

+  Tên cổ đông :   Tổng công ty Hàng hải Vi ệt Nam  

+  Số cổ phần nắm giữ :  1.800.000 cổ phần 
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+  Số giấy phép đăng ký kinh doanh : 0106000600 - Sở Kế hoạch Đầu tư 

Hà nội cấp ngày 27/09/2007 

+  Địa chỉ :Toà nhà Ocean Park - Số 1 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà 

Nội 

+  Người đại diện : Lê Tất Hưng -Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám 

đốc  Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại. 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

e) Các chứng khoán khác: không có 

 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2014 tình hình thị trường vận tải biển trong khu vực và thế giới đã có xu 

hướng tăng nhẹ nhưng xét tổng thể cả năm vẫn chưa có những chuyển biến tích cực 

rõ rệt. Đội tàu của Công ty tiếp tục hoạt động chủ yếu trong khu vực Đông Nam và 

Bắc Á với mặt bằng giá cước vận chuyển cho cỡ tàu dưới 10.000 tấn chưa có nhiều 

thay đổi đáng kể. Giá nhiên liệu trong nước và trong khu vực đã giảm nhưng giảm 

nhiều vào những tháng cuối năm nên không ảnh hưởng nhiều vào chi phí nhiên liệu 

trong năm, do vậy tỷ trọng chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải vẫn ở mức cao, 

chiếm tỷ trọng khoảng 45% - 46% tổng chi phí. Điều kiện thời tiết tại các cảng trong 

trong quý III + IV không mấy thuận lợi, mưa nhiều và gió mùa ảnh hưởng đến tốc độ 

giải phóng tàu ở các đầu bến và hành hải của tàu, phát sinh nhiều chi phí ngày tàu 

nằm chờ. Kinh doanh dịch vụ vận tải vẫn duy trì những nguồn hàng ổn định. Tháng 

7/2014 Công ty đã bán thành công tàu Hà Tây đã hết khấu hao, khai thác không phù 

hợp và đã thu về một khoản lợi nhuận 17,6 tỷ đồng. Hiện Công ty đang tích cực tìm 

kiếm đầu tư thêm 01 tàu hàng khô trọng tải 7.000 DWT – 12.000 DWT đã qua sử 

dụng.Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực của cán bộ công 

nhân viên toàn Công ty, kết thúc năm 2014 Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch 

10,65% tổng sản lượng vận tải , tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 221 

tỷ đồng, tăng 23,25% so với kế hoạch và bằng 96,3% so với năm 2013, lợi nhuận 

trước thuế tăng 455% so với kế hoạch và tăng hơn 9 lần so với năm trước. 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

Giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014 : 
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  + Tổng giá trị tài sản            :   189.301.562.708 đồng 

     Trong đó : -  Tài sản ngắn hạn   :      53.567.131.040 đồng 

    -  Tài sản dài hạn      :    135.734.431.668 đồng 

  +  Tổng nguồn vốn              :    189.301.562.708 đồng 

      Trong đó: -   Nợ phải trả           :      83.947.939.563 đồng 

    -  Vốn chủ sở hữu     :    105.353.623.145 đồng 

Đầu năm 2014 Công ty khai thác trên 03 con tàu với tổng trọng tải 22.640 DWT. Tàu 

Transco Star và tàu Transco Sky có độ tuổi bình quân 16 -17 tuổi, còn tàu Hà Tây đã 

già cỗi nên phát sinh rất nhiều chi phí nhiên liệu, sửa chữa, bảo hiểm, chi phí quản 

lý…, hạn chế khả năng cạnh tranh. Tháng 7/2014 Công ty bán thành công tàu Hà Tây 

đã hết khấu hao, không còn đảm bảo tình trạng kỹ thuật để tiếp tục khai thác. Năm 

2014 Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những biện pháp mạnh nhằm tiết kiệm chi phí 
như chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa, khai thác tàu phù hợp, đảm bảo hàng hai 

chiều, tăng được doanh thu, có lợi nhuận ổn định. Các tàu đều ở trong tình trạng kỹ 

thuật tốt, không có tàu nào phải lên đà sửa chữa, đội tàu được khai thác hiệu quả hơn 

trước, đảm bảo nguồn vốn trả nợ Ngân hàng theo đúng kế hoạch và kinh doanh có lãi. 

b) Tình hình nợ phải trả: 

-  Nhìn chung Công ty đều thanh toán các khoản nợ cho khách hàng tương đối đều 

đặn và ổn định theo đúng quy định trong hợp đồng. Trong năm 2014 Công ty đã trả 

984,000 USD nợ gốc và 147,634.22 USD lãi vay mua 02 tàu Transco Star và Transco 

Sky. Đến cuối năm 2014 Công ty còn nợ Ngân hàng Công thương Hồng Bàng là 2,5 

triệu USD tiền đầu tư mua 02 tàu Transco Star và Transco Sky. Công ty luôn cân đối 

nguồn vốn để trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng đúng thời hạn.  

3. Những cải ti ến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

Năm 2014, Công ty liên tục rà soát để phân loại, đào tạo lại những thuyền viên 

có năng lực yếu kém, không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, đào tạo nâng 

cao trình độ quản lý và vận hành tàu của các sỹ quan thuyền viên, tăng cường tuyển 

dụng những thuyền viên có trình độ cao để hoàn thiện bộ máy thuyền bộ của Công ty. 

Xây dựng quy chế tiền lương mới để kích thích người lao động làm việc có trách 

nhiệm, nâng cao năng suất lao động. 

Đối với cán bộ phòng ban, Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo cán bộ trẻ, 

luôn tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ đi học thêm các lớp bồi dưỡng về chuyên môn 

nghiệp vụ và ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.  

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 
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Thị trường vận tải biển dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn trước mắt. Nhu cầu 

vận chuyển hàng vẫn chưa nhiều trong khi dư thừa tấn trọng tải. Do đó, các công ty 

vận tải biển cần có chiến lược cơ cấu lại đội tàu cho phù hợp với nguồn hàng vận 

chuyển, năng lực khai thác. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành, siết chặt 

các khoản mục chi phí để duy trì hoạt động khai thác tàu, đảm bảo cân bằng hoặc có 

lãi nhất định, vượt qua giai đoạn khó khăn. Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc 

Công ty đã đưa ra các biện pháp thực hiện như sau: 

 a,  Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014, Công ty đang triển khai 

công việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng. Hiện việc tăng vốn từ 60 tỷ 

lên 72 tỷ đồng đã được thực hiện xong vào ngày 09/03/2015 theo Danh sách tổng hợp 

người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số B003/2015-

TJC/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Công ty đang tiếp tục 

chào bán thêm 2.400.000 cổ phiếu ra công chúng với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu, 

thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 10/03/2015 đến hết 08/04/2015. Số tiền thu 

được từ việc bán cổ phần phát hành thêm sẽ được sử dụng làm nguồn vốn đối ứng để 

đầu tư thêm 01 tàu hàng khô trọng tải từ 7.000 – 12.000 DWT đã qua sử dụng phù 

hợp với tình hình tài chính của Công ty. 

 b, Tiếp tục duy trì vận tải mặt hàng xuất nhập khẩu than, thạch cao truyền 

thống trên tuyến Việt Nam – Thái Lan. Đồng thời tìm kiếm, mở rộng quan hệ với các 

khách hàng Hàn Quốc, Nhật Bản có uy tín để cho thuê tàu định hạn. 

  c, Dựa trên cơ sở nhu cầu vận tải, Công ty nghiên cứu phương án thuê tàu trần 

(01 tàu) để khai thác. 

  d, Nâng cao năng lực quản lý, siết chặt hợp lý các khoản mục chi phí trong giá 

thành vận tải, đặc biệt là nhiên liệu và sửa chữa. 

          e, Đẩy mạnh hơn nữa mảng hoạt động dịch vụ logistic và đại lý vận tải, đồng 

thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dịch vụ, từng bước nâng cao hình ảnh, 

uy tín của Công ty trên thị trường trong nước và quốc tế. Công ty đang nghiên cứu 

phương án đầu tư phương tiện hỗ trợ cho hoạt động dịch vụ như đầu tư sà lan để đáp 

ứng yêu cầu của khách hàng trong giai đoạn tới. 
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 f, Đào tạo và nâng cao trình độ quản lý của CBCNV viên cũng như sỹ quan, 

thuyền viên dưới tàu nhằm  nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu những sai 

sót, rủi ro trong quá trình vận hành và khai thác tàu. 

 

Căn cứ vào tình hình thị trường, nhận thức trách nhiệm với các cổ đông và cân 

nhắc nội lực của Công ty, Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2015 như sau: 

 

STT TÊN CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH KẾ HOẠCH NĂM 2015 

1 Tổng sản lượng Tấn 750.000 

2 Tổng doanh thu Triệu đồng 160.000 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế Triệu đồng     9.500 

           

5.Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản tr ị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

* V ề sản xuất kinh doanh: 

Trong khi tình hình thị trường vận tải biển trong khu vực cũng như trong nước còn 

nhiều biến động thất thường, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đi đúng 

hướng phù hợp với năng lực và khả năng tài chính của Công ty. Công việc kinh 

doanh tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính là khai thác vận tải và dịch vụ logistics, 

không hoạt động dàn trải, phân tán. Trong điều kiện một số chi phí luôn giữ ở mức 

cao, Ban giám đốc đã kịp thời chỉ đạo các bộ phận chức năng áp dụng nhiều biện 

pháp hữu hiệu nhằm giảm bớt chi phí vận hành tàu, thực hiện chế độ bảo quản, bảo 

dưỡng tàu tốt, giữ tàu sạch đẹp, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt, đồng thời khai thác 

tàu đảm bảo hàng hai chiều, kinh doanh có lãi. Trước tình hình cạnh tranh thị trường 

ngày càng gay gắt, kinh doanh dịch vụ logistics vẫn duy trì các nguồn hàng ổn định 

với những bạn hàng lớn như Công ty xi măng Chinfon, Công ty TNHH MTV thép 

Hoà Phát, Công ty TNHH Vĩnh Phước…). Do vậy trong điều kiện khó khăn, hầu hết 
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các doanh nghiệp vận tải bị thua lỗ thì Công ty từng bước ổn định vượt qua khó khăn, 

kinh doanh có lãi và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với năm trước. 

* Công tác quản lý tài chính của Công ty luôn đảm bảo tính chính xác và trung thực, 

thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách kế toán tài chính hiện hành. 

*V ề công tác đầu tư: 

Nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng cao về khai thác vận tải biển, Công ty đang tích 

cực đầu tư phát triển trẻ hoá đội tàu, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công nhân 
viên, nâng cao khả năng khai thác, vận hành tàu biển để giảm thiểu rủi ro, tăng cường  

hiệu quả kinh doanh. Để cơ cấu, trẻ hoá đội tàu, nâng cao năng lực cạnh tranh, cuối 
tháng 7/2014 Công ty đã bán tàu Hà Tây hết khấu hao, khai thác không phù hợp. Đến 
tháng 8/2014 đội tàu của Công ty chỉ còn 02 chiếc tàu 17 tuổi với tổng trọng tải 
14.440 DWT. Hai con tàu này hiện có tình trạng kỹ thuật tốt, khai thác có hiệu quả, 
đảm bảo nguồn vốn trả nợ Ngân hàng và kinh doanh có lãi. Sau khi bán thành công 

tàu Hà Tây, Công ty cũng đã triển khai công tác tìm tàu phù hợp với điều kiện khai 
thác hàng và tình hình tài chính của Công ty nhưng chưa tìm được tàu phù hợp. Hiện 
tại Ban giám đốc vẫn tiếp tục triển khai công tác tìm tàu để đầu tư thêm 01 chiếc vào 

năm 2015 để cơ cấu trẻ hoá đội tàu, tăng năng lực cạnh tranh và khai thác của Công 
ty. 

2)Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc: 

Công tác chỉ đạo kinh doanh của Ban giám đốc luôn theo sát kế hoạch và phương 

hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện vượt 

mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

Ban giám đốc làm việc tích cực, làm việc có trách nhiệm, luôn bám sát các công việc 

hàng ngày, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, quán triệt tinh 

thần tiết kiệm chi phí trong khai thác quản lý tàu. Các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị được triển khai kịp thời đến các cấp quản lý và các phương tiện. Do vậy 

kết quả kinh doanh năm 2014 đã đạt được rất tốt, vượt mức toàn diện các chỉ tiêu do 

Đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. 



 19 

Kết hợp với công tác chuyên môn, Ban giám đốc luôn quan tâm đến chế độ lương 

thưởng và đời sống của CBCNV, tạo sự đoàn kết nhất trí, làm việc nhiệt tình của 

CBCNV và sỹ quan thuyền viên. 

V. Quản tr ị Công ty 

1.  Hội đồng quản trị :  
Hội đồng quản trị Công ty gồm 06 người trong đó số thành viên độc lập không điều 

hành 03 người ;  01 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty, 01 Uỷ viên 

hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc công ty, 01 Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Kế 

toán trưởng Công ty. 

a) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu 
quyết và các chứng khoán khác do Công ty phát hành tính đến hết 31/12/2014: 

 

TT HỌ VÀ TÊN SỐ 
CMTND 

CHỨC VỤ 
SỐ CP 

SỞ 
HỮU 
CÁ 

NHÂN 

SỐ CP 
ĐẠI 

DIỆN 
NHÀ 

NƯỚC 

TỶ LỆ SỞ 
HỮU CỔ 

PHẦN/VỐN 
GÓP 

TĂNG 
(+) 

GIẢM 

(-) 

1 Lê Tất Hưng 030679230 Giám đốc/ Chủ tịch 
HĐQT/ Đại diện vốn của 

TCT Hàng hải VN 

110.000 1.800.000 31.83% 0 

2 Đỗ Văn Hội 030840161 Phó chủ tịch HĐQT 10.000  0.16% 0 

3 Vương Ngọc Sơn 031288529 Uỷ viên TT HĐQT 5.000  0.08% 0 

4 Phan Duy Vân 030802311 Uỷ viên HĐQT 32.200  0.54% 0 

5 Trấn Thị Kim 
Lan 

030168425 Uỷ viên HĐQT 21.000  0.35% 0 

6 Mai Xuân Ngoạt 030767200 Uỷ viên HĐQT 37.800  0.46% 0 

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị họp định kỳ 3 tháng/ lần, tổng 

kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý và đưa ra phương hướng kế 

hoạch cho quý sau. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành căn cứ 

nhiệm vụ được phân công chỉ đạo công tác điều hành trong các lĩnh vực kỹ thuật, an 

toàn hàng hải, nhân sự, tài chính, kinh doanh. 

d) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ về quản trị Công ty: 

không có 
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2. Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 người trong đó có 01 trưởng ban kiểm soát và 02 uỷ 

viên.  

a) Danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 
và các chứng khoán khác do Công ty phát hành tính đến hết 31/12/2014: 

 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN SỐ 
CMTND 

CHỨC VỤ 
SỐ CP 

SỞ 
HỮU 
CÁ 

NHÂN 

TỶ LỆ SỞ 
HỮU CỔ 

PHẦN/VỐN 
GÓP 

TĂNG (+) 

GIẢM 

(-) 

1 Đỗ Ngọc Thao 131095809 Trưởng ban kiểm soát 12.000 0.2% 0 

2 Bùi Ngọc Thanh 030969366 Uỷ viên ban kiểm soát 62 0.001% 0 

3 Đan Hải Long 030946351 Uỷ viên ban kiểm soát 200 0.003% 0 

 

b) Ban kiểm soát căn cứ chức năng nhiệm vụ hàng quý kiểm tra tính hợp lý hợp pháp, 

tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác 

kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo các lợi ích hợp pháp 

của các cổ đông. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản tr ị, Ban Giám 

đốc và Ban kiểm soát 

a) Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát, Giám đốc và các cán bộ quản lý: 

* Thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2014: 144.000.000 đồng/ năm, cụ thể như sau: 
 + Thành viên HĐQT:                             1.500.000đ/người/tháng 

 + Thành viên ban kiểm soát:                  1.000.000đ/người/tháng 

ST

T 

HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH THÙ LAO N ĂM 2014 

I 

1 

2 

3 

4 

Hội đồng quản trị 
Lê Tất Hưng 

Đỗ Văn Hội 
Vương Ngọc Sơn 

Phan Duy Vân 

 

Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ 

Phó chủ tịch HĐQT 

Uỷ viên HĐQT 

Uỷ viên HĐQT kiêm Phó GĐ  

 

18.000.000 

18.000.000 

18.000.000 

18.000.000 



5

6

il

1

2
J

Trdn Thi Kim Lan

Mai Xudn Ngo4t

Ban ki6m so6t

D6 Nggc Thao

Bti Nggc Thanh

Dan H6i Long

Uf vi€n IDQT ki6m KT tru0ng

Uj vi6n HDQT

TrudngBKS

Uj'vi6n BKS

Uj'vi6n BKS

18.000.000

18.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

* Chi phi hQi hpp, ho4t dQng kh6c cta [DQT: kh6ng c6.
* C6rc khodrn lqi ich khdc cua HQi diing quan tri, Ban kitim sorit : Kh6ng c6

t  r . tb) Giao dich cO phi€u cria c6 d6ng nQi b9 n6m 2014:

Bd Phan Thj Hai - ngudi c6 li€n quan toi 6ng Phan Duy Vdn - Uj'vi€n HQi <t6ng
quin tri C6ng ty c6 ban 3.900 cd phi.5u TJC. SO c6 phi,lu cdn 14i: 0 cO phi6u.

Bd Phan Thi Ki6u - nguoi c6 li6n quan tdi 6ng Phan Duy Vdn - Uj'vi6n HQi d6ng
quan tri C6ng ty c6 brin 9.500 cO phii5u TJC. S5 cd phii5u cdn lpi: 0 cd phit5u.

Bd Phan Thi Hoa - ngudi c6 li€n quan t6i 6ng Phan Duy VAn - Uf vi€n Hdi tl6ng

qu6n tri C6ng ty c6 b6n l 300 c6 phitiu TJC. SO cd phii5u cdn l4i: 0 c6 phiiiu.

BdNguy6n ThiHai - ngudi c6 li6n quan tcri 6ng D6 Ven HOi - Ph6 chti tich HQi tt6ng
quin tri C6ng ty c6 b6n 20.000 c6 phi6u TJC. Sd c6 phitiu cdn l4i: 0 c6 phi6u.

Ong Dd Vdn HQi - Ph6 chri tich HQi d6ng quan tri C6ng ty c6 brin 5.000 c6 phi6u

TJC. SO c6 phi6u cdn l4i: 10.000 c6 phi6u.
- :c) Hqp d6ng hodc giao dich v6i c6 d6ng nQi bQ : kh6ng c6

d) ViQc thUc hiQn c6c quy dinh v€ quan tri C6ng ty:

HQi <t6ng quin tri lu6n ho4t dQng phir hqp v6i c6c quy tlinh v6 quan tri C6ng ty
,  . . .  ; .a) Klem roan oQc lap :

- Eon vi ki6m toan dQc 10p : C6ng ty TNHH Hdng Ki6m to6n AASC dd ki6m

to6n Brlo crio tdi chinh cho ndm tdi chinh kdt thric ngdy 3111212014 cria C6ng ty c6

phAn Dich vu Van tii vd Thuong m4i.

CHU TICH HEQT CONG TY 6[/
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CHO TICH HOQT
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qud ho4t dQng kinh doanh va rtnh hinh luu chuyi3n tidn te cho nAm tiri chinh k6t thic ngdy 3l thring 12 nam 2014,

ph,;1 frqp u,ti 6huan muc kii toAn, Chii dO k5 to6n doanh nghiQp ViCt Nam va c6c quy tllnh ph6p lf c6 li6n quan diln

viQc lSp vn trinh bdy b6o c6o tdi chinh.
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150 V. Tdi sin ngin hqn khric
151 l. Chi phi fia trudc ngdn han
152 2. Thuti gi6 tri gia tAng dugc kh6u tuiI
154 3. Thu6 vd ciic khodn khric phdi thu Nhd nu6c
158 5. Tdi sdn ngdn han kh6c

2OO B. TAI SAN DAI HAN

220 Ir.
2 2 1  1 .
222

223
22',7 3.
228 -

229 -

TAi s{n c6 dlnh
l - , , , - . . ,

I at san co qtnr nuu nlnn

Nguy\n gid

Gid tri hao mdn lui kii
r al san co olnn vo nlnn

Nguy€n gid

vta trl nao mary tuy Ke

260 V. Tii sin diri h4n khic
261 L Chi phi trd trudc ddi han
268 3. Tdi sdn ddi han khric

270 TONGCONGTAISAN

Thuy€t
minh VND

53.567.131.040

38.412.229.100

7 .472.229.t00

31.000.000.000

9.350.799.418

8.889.137.823
60.446.147

644.688.078
(243 .472 .630)

5.019.958.885
5.019.958.885

724.143.637
4.023.000

'720.120.637

135.734.431.668

135.725.231.668
128.469 .935.668

226.704.220.465
(98.2 34.281.797)

7 .25 5 .29 6 .000

7.2 5 5.296.000

9.200.000

9.200.000

VND

37.314.269.511

14.496.170.013

t4.496. t70.013

13.853.69r .710
4.54'7.602.340

305.616.742

9.t86.244.258
(  18s.771.630)

7.682.312.605
7.682.3',72.605

1.342.035.249

27.538.000
9 1 3 . 5 3  0 .  l 3  9

4.543.97'7

396.423.t33

t f , z . o5 r . l  / ! . t u5

150.854.103.796
143 .598 .807 .7 9 6

245.325.519.916
( t  01.7 26.712.120)

'7 .255.296.000
7.2 5 5.296.000

1.797.071.709

1 .'7 82 .87 | .7 09
14.200.000

189.301.562.708 190.025.445.082



CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI VA THIJONG MAI

56 0l Hodng Vdn ThU, Quan Hdng Bdng, Bdo c6o tei chinh

Thanh phd Hdi Cho nam tei chinh kct thuc 3 | /12/2014

3ut2t2074 0t/0tn0L4MA
s0

NGUdN V6N

3()O A. Nq PHAI TRA

310 I. Nq ngin hgn
. i ,

i I I l. vay va ng ngan nqn

312 2. Phei trA nguoi b6n

313 3. Ngudi mua trd ti6n trudc

314 4. Thuii vi c6c khodn ph6i nQp Nhi nu6c

315 5. Phdi tri nguoi lao dQng

316 6. Chi phi phni tri

319 9. C6c khoin phai re, phai nop kh6c

323 I l. Qu! khen thudng, phfc lqi

330 IL Nq dai hen

334 4. Vay vd no ddi h4n

4OO B. V6N CHU Sd HUU

410 L Vi6n chri sf hiiu

4ll l. V6n dAu tu cira chri sd hftu

412 2. ThAng du v6n c6 phAn

417 7. Qu! ddu tu ph6t trien

418 8. QUY du phdng tdi chinh

420 10. Lgi nhudn sau thu6 chua phdn ph6i

440 roNG C9NG NGUON V6N

BANG cANDoI rf roAN
Tgi ngdf 31 thdng 12 ndm 2014

(iiip theo)

Thuy6t
minh

l l

t2
l 3

VND

83.947.939.563

4r.817.067.443

13.212.840.000

t0 .404 ;t 44 .524

3.790.601.991
2.135.421.400
4.250.947.2'14
7.035.381.448

6'7r.210.r73
3 1 5 . 8 6 0 . 6 3 3

42.130.812.120
42.130.872.120

105.353.623.145

105.353.623.145
60.000.000.000

17.169.335.000
2.041 .519.690
2.543.003.763

23 .593 .7 64.692

VND

10?.413.507.901

44.547.020.1r1

18.951.235.000
14 .483 ;t 67 .302
1.056.884.359

4'7.384.483

3.093.445.878
4302.668.9 -45

2.3'77.187.008
234.447 .146

62.866.481.790
62 .866 .487 .790

82.611.937.181

82.611.937.181
60.000.000,000

17.169.335.000
2 .047 .5 t9 .690

2.s43 .003.763

8s2.078.728

l 0

1 4

1 5

I
U
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u
U
U
I
I
I
I

189.301.562.708 190.025.44s.082



CONG TY cO PHAN DICH vU vAN TAI vA THIIONG MAI

no u I Eoaog vao rou, qu4o t1olrg Bd,ng, B',o cio tdi chinh

Thani Dh6 Hai Phdne Cho nam tdi chlnh k 6t th6c ngdy 3U1212014

cAC CHi TITU NGoAI BANG CAN O6T KE TOAN

cHi TIEU
3U12/2014 0l/012014

194.018,68 184.238,31

Hdi Ph,ing, ngay 27 thdng 0l ndn 2015

5 . Ngo?i te c6c loai
- Ddng dd la My (USD)

\

Trin Thi Thanh l\hgn
Nguiri lflp

/{'jaY"-:::!'t""+7'c i'-it E '1.'J '

3i caPHt[

P:t'fl'Ii"',Tili!
trin ttrl Xim t an
Ke to6n tru&ng
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CONG ry cO PHAN DrcH vu vAN rrir vA rHuoNc lrAl
56 0l Hoang Van Thu, Qudn H6ng Bang, B60 c6o tai chinh
Thdnh ph6 Hai Phdng cho nam tdi chinh k6t thic ngey 3ll12l2014

sAo cAo rfr quA Ho4TDONG KrNH DoANH
Ndm 2014

MA
so

01

02

cni rrtu

l. Doanh thu b6n hdng vi cung c6p dlch vr,r

2. Cric khoan gidm tru doanl thu

3.  Doanh thu thuin bdn h i tng vA cung cdp d ich vq

4. Gi6 viin hirng bdn

5. Lqi nhuin gQp vd brin hing vi cung c6p dich vg

6. Doanh thu ho?t d6ng tai chini
7. Chi phi tdi chfnh

Trong d6: Chi phi lAi vay
Chi phi b6n hdng
Chi phi quan llt doanh nghi€p

Lqi nhufn thuin ti.ho4t ttQng kinh doanh

Thu nhdp kh6c
Chi phi khric

Lqi nhufn khdc

T6ng 19i nhu{n k6 torin tru.6c thuti

Chi phi thuri thu nhdp doanh nghifp hi€nldnh

Lqi nhuan sau rhu6 thu nhAp doanh nghiep

Lei co b6n tr€n c6 phi6u

23.020.874.051 2.986.468.r21

Gi6m <t6c

Hdi Phdng, ngay 27 thdng 0 t ndm 20t5

Thuyi5t
minh

1 6

t 7

l 8
t9

20
2 l

Nnm 2014 Nnm 2013
VND

221.864.779.291

221.864.779.297

202.337.298.331

19.527.480.966

t .179.770.755
4 .301 .066 .897
3. 184.229.248

1.008.430.706
6.327.181.556

9 .07 0 .57 2.562

26.801.164.796

8 . t22 .3 59 .27 5

18.684.805.521

27.7 55.378.083

4 .7 34504 .032

VND

230.205.217.511

230.205.217.571

212.704.984.283

17.500.233.288

578.030.921
6.587 .425.253
4.969.283.806

1 . 6 0 8 . 1 3 9 . 1 9 1
5 . 6 8 1 . 0 1 6 . 8  I  I

4.201.682.954

1 6 . 5 6 1 . 8 9 1 . 7 5 5

17.777 . t06.588

(r.21s.2r4.833)

2.986.468.121

1 0

l t

20

2 l
22
23

24
.L )

30

3 1

32

40

!U

5 1

60

8 .
9 .

10.

l l .

t 2 .

13.

14.

1 5 .

17.

22

70 18.

24

3.8377< 498

Trin Th! Thanh Nhgn
Ngudi ldp

Trin Thi Kim Lan
K6 to6n trudng

,-.;zgr;1: :=lr\

f7ci,';t iv'i-:
a/ i6 r nitl,

:-\','l']lid;flli



CONG TY cO PHAN
JO U  l  noang  van  I nu ,

l  nann pno nal Fnong

DICH VU VAN TAI VA THLIONG M4.I

Qufln Hdng Bdng, Brio c6o ti i  chinh

Cho nim tdi chinh k€t tl:.()c \ei\y 3111212014

BAO CAO LTIU CHUYEN TIEN TE
Ndm 2014

(Theo phrang phtip trgc tiip)

M6
so CHi TITU Thuyilt

minh

I. LdU CHUYTN TIiN TV HOAT DQNG KINH DOANH
0l L Tiin thu hr bdn hang. cung cdp dich vu vd doanh

thu khdc
02 2. Ti€n chi trd cho ngudi cung c6p hdng h6a vd dich vu
03 3. Tidn chi trd cho ngudi lao dQng
04 4, Ti€n chi trd l6i vay
05 5. Tidn chi ndp thuti thu nh4p doanh nghiQp
06 6. Ti€n thu kh6c ttr hoat dgng kinh doanh
07 7. Ti6n chi kh6c cho hoat d6ng kinh doanh
20 Lru chuy€n tiin thuAn tit hott d|ng kinh dodnh

II. L[,tJ CHUYEN TItN TtI HoAT DONG EAU TII
22 2. Titin thu tir thanl.r l1i, nhuong b6n tdi san c6 dinh

vd c6c tdi srin ddi han kh6c
27 7. Ti6n thu ldi cho vay, c6 tric vd loi nhudn dugc chia
30 Lnu chuyiln tiin ttruin tir ho4t dQng ttdu tu

I I I .  LLIJ  CHUYIN TI iN TI . I  HOAT DQNG TAI CHiNH
33 3. TiCn vay ngdn han, ddi han nhdn duoc
34 4. Tiiln chi trd no g6c vay
40 Luu cltuyiln tiin thuiin tir hogt dpng titi chinh

50 Luu chuy6n tiin thuin trong ntrm

60 Tiiln vi clic k-hoi.n tuong tluo.ng ti6n tliu nlm

61 Anh huong cria thay d6i ry giA h6i doei quy d6i ngoai t€

70 Tiijn vi c6c khotin tuong alu.ong tian cu6i nnn

u/

t.-
L-

NIm 2014 Nim 2013
VND

231,.2t9.920.434

(  185.710,444.386)
( t4 .63 s .797 .89 t )
(3.642,7 13.s29)
(2.672 .s93 .0 50)
10.555.990.000

(3.809.091.403)

31.305.270.175

19.387.068.182

558.467.128
19.945.535.310

(2'r ,317 .820.000)
(27.3 r7.820.000)

23.932.985.485

r4.496.170.013

43.013.602 9.462.203

38.472.229.100 r4.496.170.013

[:

_l
:

-1
...1

::

VND

238 .47 0 .254 .3 5 6

(200 .633 .47 4 .63 0)
(17 .9 |  |  .643 .2s 6)
(5.'t70.849.39',/)

37.457.96t .260
(26 .2s8 .04',7 .466)
25.354.200.867

16 .4 t3  .3  63 .63 ' t

2t.930.660
16.435.294.297

6.'154.340 .206
(3 6 .'7 44 .7 53 .623)
(29.990.413.417)

tt.799.081.747

2.687.626.063

I

I

Trin Thi Thanh Nhan
Ngudi lap

TrAn Thi Kim Lan
KC to6n truOng

Hung

t 0

Hdi Phdng, ngay 27 thdng 01 ndm 2015
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cONc ry cO PHAN DICH vu vAN TAr vA rHrJo-Nc MAr
Sd 0l Hoang Vdn Thu, Qu6n H6ng Bdng,
I nann Dno fl41 rnong

B6o c6o tdi chinh

Cho ndm tdi chinlr k&thnc nedy 3l/12/2014

1 . 1

THUYNT MINH sAo cAo TAI CHINH
Nim 2014

. THONG TIN CHUNG

. Hinh thric s0 hiru v6n

COng ty Cd phAn Dicb W V{n tdi va Thuong mei dugc thanh lap theo giAy chung nlan DAng k! kinh doanh
COng ry c0 phdn dang k! ldn ldn dau s6 0203000006 ngay 3l thdng 03 ndm 2000, Gi6y chring nhQn dang kj
kinh doanh thay d6i s6 0200387594 ngiy 28 th6ng l0 nam 2010 do Sd DAu tu Hai Phdng c6p.

Try sd cr)a C6ng ty tAi: 56 01 Hoang Van Thu, Qudn Hdng Bdrg, Thanh ph6 Hai Phdng.

Vdn di€u l€ cria Cdng ry la 60.000.000.000 ddng; tuong duong 6.000.000 c6 phdn, rnQnh gid mQt cii ph6n ld
10.000 d6ng.

C6 phi6u cria COng ty chinn thirc d6ng kf giao dich tai Trung tem Giao dich Chfng kho6n Hd N6i (nay la Sd
Giao djch Chrlng kho6n HA NQi) tU ngdy 17 th6tg 12 ndm2007 vdi md giao dich ld TJC.

C6c don vi trqc thuQc crla C6ng ty nhu sau:

TCn don vi
Noi thdnh l{p vd Ho4t tlOng kin}r doani

hoat dons chlnh

L
T
L

Chi nh6nn Thdnh phd Hd Chi Mini 56 l lA LAu I - Hodng Dieu -
Phudng 12 - Qu6n 4

Thanh ph6 H6 chi Minh

Dich 4r vfn tii

1.2 . Ngirnh ngha kinh doanh

Theo Gi6y dang k! kinh doanh si5 0200387594 do Sd rii hoach Diu tu Thenh ph6 Hai Phdng c6p ngdy 28 th6ng
l0 ndm 2010, hoat d6ng kinh doanh cria C6ng ty lA:

- Dich vu vdn tii hang h6a vd hnnh khrich trong vd ngoi.i nudc;
- Dich 4r d4i l!: tdu bi,3n, t€n hi€p vdn chuy6n, giao n-tr{n hdng h6a, mdi gioi vd cung Lmg tdu bi6n;
- Dich vg sria chfra tdu bi6n,
- Kinh doanh xu6t nhdp khdu;

- Kinh doanh b6t dOng san, quydn srl dung dAt thu6c chf sd hAu, chri sri dung ho{c di thu6, ddu tu xdy dmg
cho thu6 vdn phdng;

- I(}ro.bdi vd luu rrf hang h6a;

- Cung img vd quan l! ngudn lao d6ng hong nu6c: cung fng vi cho thu€ thuydn vi€n.

1.,3 . Dic tli€m hogt ttQng cia doanh nghiQp trong nim tii chinh c6 6nh hu'&ng ttCn 86o c6o tii chinh

Thuc hi€n Nghi quyi5t Dei h6i ddng c6 d6ng thudng ni€n nam 2014, Cong ty C6 phAn Dicb vu Van rai va Thuong
m4i dd b6n thdnh c6ng tau Hi Tay, trqng tai 8.200 DWT, ndm d6ng 1976 dA hiit hen dang ki€m cho Cdng ty C6
ph6n Thuong mai Eai Huy theo Hgp d6ng mua b6n tdu bi6n s6 Olzot+/gOgt n giry 2llT7/2014 v|i tdng gi6 tri
ld 17,68 tj vd chlnh thfc ban giao tau cho C6ng ty C6 phAn Thuong m4i D4i Huy vao ngdy 25l\'t/2014.

I
I
I
t
I
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cdNG ry co rHAN olcH vV vAN rAr vA THUoNG NrAr
56 0l Hoang Vdn Thu, Qudn Hdng Bdng,
I nann Dno Har fnons

Brio crio ti i  chinh

Cho nam tai chinh k 6t th$c ngdy 3111212014
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2 , CHT DQ vA cHiNH SACH KT ToAN AP DUNG TAI CONG TY

2.1 . Ki, k6 to6n, tton vj tidn tG sri dung trong kd todn

Kt k.i to6n ndm cfra C6ng ty b6t ddu tu ngdy 01/01 va k6t thfc vdo ngdy 31/12 hdng nam.

Don vi ti€n tQ sri dung trong ghi ch6p k6 to6n le dong ViCt Nam (VND).

2.2 . Chuin muc vh Chii dQ k6 todn dp dgng

Ch€ dQ kd todn dp dung

C6ng ty 6p dgng Che d6 Ki! torin doanh nghi€p ban hdnh theo Quy5t dinn s6 tS/ZOOOlqO-etC ngny 20103/2006
da duoc sta d6i, bi5 sung theo quy dinh tai Thong tu 244/2OO9TT-BTC ngdy 3l/12/2009 cria 86 tnrdng 86 Tdi
chlnh.

Tuyan bi5 vi vi6c tudn thi Chudn muc kd todnyd Chd dO ki todn

C0ng ty dd 6p dung c6c Chudn mqc ki5 torin Vi€t Nam vd cric vdn b6n hu6ng din ChuAn muc do Nhd nudc dd ban
hdnh. C6c bao c6o eri chinh dugc lap va trini bey theo clLing mgi quy dinh c0a tmg chudn muc, thOng tu huong
din thuc hi6n chudn muc va Cn6 d6 k6 toiin hiQn hdnh dang 6p dUng.

Ifinh thtic lu! todn dp &.tng

C6ng ty 6p dung htnh thtc kii toan tl€n mey vi tinh.

, Co s0llp b6o c6o tii chinh

Biio cdo tdi chinh duoc trinh bay theo nguy€n rac gi6 gric.

Brio cdo tdi chinh cira C6ng ty dugc lap tren co sd t6ng hqp cac nghi€p vu, giao dich ph6t sinh vir duoc ghi s6 k6
to6n tai VAn phdng Cong ty vd c6c nghiep vu, giao dich ph6t sinh cluo;c Chi nh6nh hach to6n biio s6.

. C6ng cg tAi chinh

Ghi nhdn ban ddu

Tdi san tai chinh

TAi sin tdi chinh cria C0ng ty bao g6m tiAn vd c6c khodn tuong ttuong tiAn, c6c khodn phdi thu kh6ch hdng vdr
phai thu ldl6c, cAc khoan cho vay, c6c khoin tldu tu ngin han vd ddi han. Tai thdi di6rn ghi nhdn ban ddu, tai sdn
tAi chinh duoc x6c dinh theo giri mua/chi phi ph6t hAnh c6ng c6c chi phi phdt sinh kh6c li€n quan truc tiiSp di5n
viQc mu4 phiit hdnh tdi sdn tdi chinh d6.

No phai tra tai chinh

Nq phii trd tdi chfnh cia C6ng ty bao gdm ciic khodn vay, ciic khodn phdi tri ngudi b6n vd phii trd kh6c, chi pht
phAi fia. Tai thdi di6m ghi nh6n lin ddu, c6c khoan no phei tra tei chinh dugc x6c dinh theo gi6 ph6t hdnh c6ng
cric chi phl ph6t sinh li€n quan trUc fii5p d6n vi€c phet hdnh ng phdi tr6 tdi chinh d6.

Gid tri sau ghi nhdn ban ddu

HiCn tai chua c6 c6c quy dinh v€ danh giri lai cOng cu tdi chinh sau ghi nh6n ban ddu.
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coNrc ry cO rnAN otcu vg vAN TAr vA THUoNG MAI
56 01 Hodng VEn Thu, Qudn H6ng Bdng,
r nann pno r1ar rnong

B60 c6o ti i  chinh

Cho nam di chlnh ket thic ngary J l/12l2014
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2.7

. Tidn vA cdc khoen tu,ong tluong tidn

Tian va cac khoan tuong duong tiAn bao g6m tidn mAt tai qu!, tiAn gti ng6n hdng, c6c khoan dAu tu ngan h4n c6
thdi gian cl5o han kh6ng qu6 03 thiing, c6 tinh thanh khoin cao, c6 khd nang chuydn d6i d6 dang thdnh c6c luqng
ti6n x6c dinh vd kh6ng c6 nhidu rti ro trong chuytin d6i thdnh tiAn.

, Ctic kho6n phii thu

Cric khoan phdi lhu dugc trinh bay tr€n Bao cd,o tAri chinh rheo giri tri ghi sd cdc khodn phdi thu k}iich hang v-r
phai thu khAc sau khi trir di c6c khodn dg phdng duo. c l{p cho c6c khodn no phai thu kh6 ddi.

Dg phdng no phdi thu kh6 ddi dugc *ich l{p cho tung khodn phai thu kh6 ddi cdn cf veo tu6i ng que h4n cia c6c
kho6n no hotrc du kiiin mrlc t6n thAt c6 th6 xiy ra.

. Hhng tdn kho

Hing tdn kho dugc tinh theo gi6 g6c. Truong hqp gi5 trfthuAn c6 th6 thgc hiQn duqc th6p hsn gi6 gtic rhi hdng
tdn kho duo. c tinh theo giri tri thuin c6 thC thuc hiCn dugc. Giri g6c hdng t6n kho bao gdrn chi phi mua, chi phi
ch6 bi6n vd c6c chi phl li6n quan truc ti6p kh6c ph6t sinh dd c6 duo. c hdng t6n kho d dia cti6m vd treng th6i hien
tai-

Gi6 tri hdng tdn kho dugc xiic dinh theo phuong ph6p binh qudn gia quydn.

Hdng tdn kho du,.c h4ch to6n theo phuong phap kC khai thulng xuy€n.

Du phdng giam gi6 hang tdn kho duoc l6p vdo thoi diem cu5i nim ld si5 ch€nh lQch gita gi6 g6c c0a hdng trin
kho lon hon gi6 tri rhuAn c6 thd thuc hi€n dusc.

2.8 , Tii sin c6 dlnh ver kh6u hao tii sAn c6 dinh

Tdi sdn ci5 dinh h&u hinl, tdi san cii dinl vd hinh duo.,c ghi nh{n theo gi6 g6c. Trong qu6 trinh srl dgng, tdi sdn ci5
dinh hfru hinh, tdi san c6 dinh vO hinh dugc ghi nhdn theo nguy€n gi6, hao mdn luy kd vd gi6 tri cdn lei.

Kh6u hao duoc trich theo phuong ph6p cluong thing. Thdi gian kh6u hao duoc udc tinh nhu sau:

- Phuong ti€n van tei 06 - 15 n5m
- Thi6t bi, dung cu quan lli 03 ndm

TAi san c6 dinl vo hinh ld quydn st clgng dAt khOng c6 thdi h4n vd kh6ng thuc hi€n trtch kh6u hao.

. Cdc khoen ttiu tu tii chfnh

C6c khoan ddu tu tdi chlnh t4i thdi di€m b6o c6o, nt5u:

- K! phii5u, tin phi6u kho b4c, tidn grii ngan hang c6 thoi h4n thu hdi hodc drio h4n kh6ng qu6 3 th6ng kii ttr
ngdy mua khoan tlAu tu d6 duoc coi la ,.tuong duong tien,';

- Cd thoi han thu hdi v6n dudi I nam ho4c ftong 1 chu k! kinh doanh duo. c phdn lo4i ld tdi sdn ngin h4n;
- C6 thdi h4n thu hoi v6n tr€n 1 nAm hotrc hol I chu k! kinh doanh duorc phan loai le tei sdn ddi h4n.

;(
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860 c6o ti i  chinh

Cho nam tdi chinh ketthtc nsdy 3l/12/2014
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2.10 . Chi phi tli vay

Chi phi di vay dugc ghi nh$n vdo chi phi sdn xu6t, kinh doanh trong nam khi phrit sinh, hir chi phi di vay li€n
quan trgc titip di5n viec dau tu xay dung ho4c san xu6t tdi sen dd dang duorc tinh vdo gi6 tri cta tdi sdn tl6 (clugc
v6n ho6) khi c6 cni c6c di€u kiQn quy dinh trong Chu6n mgc K6 to6n Viet Narn s6 16 "Chi phi cli vay",

Chi phi di vay li€n quan truc ti6p diln viQc ddu tu xdy dgng ho{c sdn xu6t tdi sdn dd dang cdn c6 thdi gian dt ddi
(tren l2 th6ng) dC c6 thii dua vao st dung theo muc dich dinl trudc holc b6n thi dugc tlnh vdo gi6 tri crla tdi san
d6 (duoc v6n ho6), bao g6m c6c khoin lai tidn vay, phdn b6 cdc khodn chitit khdu hoic phu troi khi ph6t hdnh tr6i
phi6u, c6c khodn chi phl phu ph6t sinh li€n quan t6i qu6 trlnh ldm thrl tuc vay.

2.11 , Chi phi tre tru6c

C6c chi phi tre trudc chi li€n quan d6n chi phi sdn xuiLr kinh doani qia mot nAm tdi chinh ho{c mgt chu k} kinh
doanh dugc ghi nhQn ld chi phi tra trudc ngin h4n vd du. c tinh vdo chi phl sdn xu6t kinh doanh trong nAm tAi
chinh.

C5c chi phi da ph6t sinh trong n6m tdi chinh niung li6n quan ct6n k6t qu6 ho4t ttQng s6n xu6t kinh doanh cia
nhi6u ni€n <10 k6 to6n duoc hach todn vdo chi phi tr6 trudc ddi han d6 phan b6 ddn vdo kilt qu6 ho4t dQng kinh
doanh trong c6c ni€n d0 k6 to6n sau.

Viec tinh va phan b6 chi phl tr6 trudc ddi han vdo chi phi san xudt kini doanh lung ki hach to6n <tugc cdn cL? vao
tinh ch6t, mric dO trmg lo?i chi phi dd chgn phLrong phap va tieu thrtc phan b6 hqp ly. Chi phi tra trudc duoc
phdn bd d6n vdo chi phi sdn xudt kinh doanl theo phuong phrip ttuong thing.

2.12 . Chi pht ph6i tri

C6c khoan chi phi thuc ti5 chua ph6t sinh nhrmg duqc trich trudc vdo chi phl sdn xudt, kinh doanh trong n6m dd
ttdm b6o khi chi phi ph6t sinh thuc t6 khong g6y ttot bi6n cho chi phi sdn xu6t kinh doanl.r tr€n co sd dam bao
nguy€n tdc ph[ hqp giita doanh thu vd chi phl. Khi c6c chi phi d6 phdt sinh, n6u co ch€nh l€ch vdi s6 da rich, k6
to6n ti6n hAnh ghi b6 sung hodc ghi gidm chi phi tuong fng vdi phAn ch€nh lQch.

2.13 . V6n chi sf hiiu

V6n dAu tu cria chi sd htu ttugc ghi nlrdn theo sii v6n thgc g6p cria ch{r sd hftu.

Th{ng du vOn c6 phdn dugc ghi nhfn theo s6 ch€nh l€ch ldn hon&oic nhd hon gifia gi6 thuc t6 ph6t hanh vd
menh gi6 cd phi6u khi phAt hanh c6 phiiSu ldn dAu, ph6t hdnh b6 sung hoic t6i phAt hdnh c6 phi6u qu!. Chi phi
truc ti6p li€n quan dt5n vi€c ph6t hdnh b6 sung cd phiiiu ho{c t6i ph6t hanh c6 phiiiu qu! rluoc ghi giim Th6ng du, (  r  , :von co Dnan_

Lgi nhudn sau thuii chua ph6n ph6i ld s6 lgi nhuan tir cac hoat dQng cria doanh nghiQp sau khi trt C) c6c khoan
clidu chirih do 6p dung hoi tO thay d6i chinh s6ch kt' todn vd clidu chinh hdi t6 sai s6t trgng y6u cia c6c n6m trudc.
Loi nhuan sau thu6 chua phdn ph6i c6 thd dugc chia cho cdc nhd ddu tu dga tr€n t'! l€ g6p v6n sau khi duoc Dai
hOi ddng c6 ddng thdng qua vd sau khi dA ffIch lap c6c qu! dU phdng theo Didu l0 COng ty vd c6c quy dinh cria
phdp luat ViCt Nam.

C6 tric phai tra cho cric c6 d6ng cluoc ghi nhdn Id khoin phai tra trong Bang can d6i kd ro6n cta COng ty sau khi
c6 th6ng b6o ngdy ch6t quy€n nh6n c6 t0c cria Trung tdm Luu lci chung khoAn Viet Nam.
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CONG ry cO pHAx orcn vq v4x rAr vA rnuoNc tr4r
56 0l Hodng VAn Thu, Qu6n Hdng Bdng,
r nann pno Hal rnong

B{o cdo tdi chlnh

Cho nam tdi chfnh k &thnc neiry 3l/12/2014

2.14 , Cdc nghiOp vg btrng ngo4i tQ

Cric nghiQp vu ph6t sinh blng c6c tton vi tidn tQ kh6c vdi tlon vi tidn t€ k6 toan cia COng ty (\rND) dugc hach
to6n theo ti gi6 giao dich vao ngdy phAt sinh nghiQp 4r. T4i ngdy k6t thrlc nAm tdi chlnh, c6c khodn muc tidn tp
(ti6n m{t, ti€n grii, ti6n dang chuy6n, ng phai thu, no phai trd kh6ng bao g6m c6c khodn Ngudi mua ftng trudc vd
Ung trudc cho ngudi biin, Doanh thu nhdn trudc) c6 g6c ngoai tQ ttugc <tiinh gi6 lei theo ti gi6 mua vdo cta ngan
hdng thuong mai noi COng ty md tdi khoan cong b6 tai thdi di6m lap 860 c6o tii chinh. T6t ce c6c khodn ch€nh
l€ch t)i gi6 thgc ti5 ph6t sinh trong ndm vd ch€nh l6ch do tl6nh gi6 l4i s6 du c6c khoan muc tidn tC cO gdc ngoai te
cu6i ntrm duoc hach to6n vdo k6t qui hoat dong kini doanh cia n6m tdi chin-tr.

2 .15 .  Ghi  nhAn doanh thu

Doanh thu bdn hdng

Doanh thu b6n hdng dugc ghi nh6n khi d0ng thdi th6a mdn c6c didu kiQn sau:

- Ph6n l6n nii ro vd loi ich gin li€n v6i quydn sd hiru sdn ph6m hodc hdng h6a dd dugc chuydn giao cho ngudi
mua:

- Cdng ty khong cdn nim giil quyAn qudn lf hdng h6a nhu ngudi sd htu hdng h6a ho{c quydn kidm sorit hdng
h6a;

- Doanh thu dugc xiic tlinh tuong d6i chic chan;
- COng ty da thu duoc holc s€ thu duoc loi ich kinh t6 ttr giao dich b6n hdng;
- Xdc dinh dugc chi phl li€n quan tltin giao dich brin hdng.

Doanh thu cung cilp dich vu

Doanh thu cung c6p dich vu tlugc ghi nhan khi kiit qui cria giao dich <16 <tugc x6c dinh mot c6ch d6ng tin cay.
Trudng hgp viQc cung c6p dich vu li€n quan di5n niidu n6m thl doanh thu duo. c ghi nh6n hong ndm theo k6t qua
phdn cOng vi6c dd hodn thdntr vdo ngdy l{p Bing cdn d6i kd to6n cta nam d6. KiSt que cria giao dich cung idp
dich vg dugc x6c <linh khi thda man c6c di6u ki€n sau:

- Doanh thu duoc xac dinh tuong d6i chic ch6n;
- C6 kha nang thu duoc loi ich kinh d tU giao dich cung c6p dich w d6;
- X6c dinh duoc phin cdng vi€c cld hodn thdnh vdo ngdy lap Bang can d6i k6 ro6n;
- Xiic dinh duoc chi phi phdt sinl cho giao dich vd chi phi di5 hodn thanh giao dich cung c6p dich ru d6.

PhAn cdng viQc cung c5p dich m dd hodn thdnh itugc x6c dinh theo phuong ph6p d6nh gi6 c6ng vi€c hodn thanh.

Doanh thu hoat dQng tdi chinh

Doanh thu ph6t sinh tir tidn l6i, c6 tfc, lgi nhuan tlugc chia vd c6c kho6n doanh thu hoet dong tdi chinh kh6c
duoc ghi nh@n khi thda mdn d6ng thdi hai (2) didu ki€n sau:

- C6 kha nang thu <lugc loi ich kinh t€ tir giao dich 116;
- Doanh thu duo;c x6c dinh tuong diii ch*c chin;

CO tric, lqi nh!6n duoc chia tlugc ghi nhan khi COng ty duoc quyAn nhQn c6 tuc hodc duoc quydn nidn lgi n-tru6n
tir viQc g6p v6n.

N
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CONG ry cd PHAN orcn vu vAN rAr vA THdoNG MAr
56 0l Hoang van Thg, Qu6n Hdng Bdng,
l nann Dno Har ynone

B6o c6o ti i  chinh

Cho nim tdi chinh kCtth{c nsdy 3lll2l2\14

2.16 . Ghi nhAn chi phi tii chinh

Cdc kho6n chi phi du;c ghi nhdn vdo chi phi tdi chinn gdm:

- Chi phi hobc c6c khodn 16 li€n quan d6n ciic hoat dQng ddu hr tdi chlnh;
- Lnl pnl ot vay von;
- Cdc kho6n 16 do thay d6i bi gi6 h6i doiii cria c6c nghiep .,u phrit sinh lien quan d6n ngo4i tg;
- Du phdng giim gi6 diu tu chL?ng khoan.

C6c khodn h€n dugc ghi nh{n theo t6ng s6 ph6t sinh trong ndm, khdng bir trir vdi doanh thu ho?t d6ng tAi chtnh.

2,17 . Cdc khoin thu6

4 '  : 1 , "  ' '  'I nue nlen nann

Tdi san thue va c6c khoAn thu6 ph6i nQp cho k! kii toan hiQn hdnlr vd c6c lci k6 ro6n tru6c dugc x6c dinh bing s6
fier dg kiiin PhAi nQp cho (hofu ducrc thu hdi tu) co quan thu6, dua tr€n c6c mrtc tiu6 sufi ve c6c lu6t rhu6- c6
hi€u luc d6n ngdy krit thrtc ky tinh thuri.

2.18 , CAc b€n li€n quan

C6c doanh nghiQp, c6c cii nhin, truc ti6p hay gi6n tii5p qua m6t hodc nhidu trung gian, c6 quyAn ki6m soat C6ng
ty hodc chiu su ki6m so6t cria cong ty, ho6c cung chung su ki6m so6t v6i cong ty, bao gdm ca c6ng ty me, cong
tycon vd c6ng ty lien kiit la cAc ben li6n quan. C6c b€n li€n k6t, c6c c6 ntr6n huc ti5p hoAc gian tiilp n6m quyCn
bi6u quytit cria C6ng ty ma c6 anh hudng dang kc d6i voi COng ty, nhirng nhan sg qGn ly 

"tti 
.t 6t .uu cong ry,

nitng thanh vi€n met thiSt trong gia dinh cria c6c c6 nhdn ndy ho6c c5c b6n li€n k6t nay hoic nhtng c6ng ty li€n
kiit vdi c6c c6 nhen nd.y ctng duoc coi ld b€n li€n quan.

Trong viQc xem xdt timg m6i quan h€ cia c6c b€n li€n quan, c6n chrl j tdi bin ch6t cta m6i quan h€ chrl khong
chi hinh thric phrip l:i cta cec quan hC al6.

TITN v^i cAc KHoAN TT'oNG DIJ0NG TIiN

Ti€n mdt
- . 1r ren gn ngan hang

C6c kho6n tuong tluong ti6n

31112/2014 0U0v2014

\>
/ (

. 'Ricl
.{AN

1/'.-\\

x

V}ID
666.846.47 5

6 .805 382 .625
31.000.000.000

\'}ID
s02.376.380

13.993 .793 .633

38.472.229.100 14.496.170.013

Tai ngai 3l thang 12 ndm 20t4, c6c khoan tuong duong tiAn ld khoin tidn gii tai Ng6n hang TMcp cong
thuo'ng Viet Nam voi k! han 01 th6ng, l6i sudt ttr 4,5 Wndrn d6n 5o/olndrl..
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CONG Ty cO PHAN DrcH W vAN TAr vA rHrtoNG MAr
56 0l Hodng Van Thu, Qudn Hdng Bang,
I nam Dno nat tsnong

Brio c6o ti i  chinh

Cho ndm tdi chinh kctth$c nsily 31112/2014
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cAc KHOAN PHArfiru NcAx nAN KHAC

Phai thu vC bao hi6m xa hOi
Phei thu va bao hiem thdt nghigp
Phei thu vd lai tian grii, lai ti6n cho vay
Phii thu chri hdng vA chi phi khic phUc su c6 tdu Transco Srar
vd Transco Sky (*)
Phi tu v6n ph6t hdnh ting v6n di€u 16
Phai thu ti6n hdng hdng do vrin chuydn
Phai thu khac

. CHI PHi TRA TRUdc xc,{r.{ HAN

Tai ngay 0liOl
TAng trong nam
K6t chuydn vao chi phi san xrdt kinh doanh
Gi6m kh6c

T4i ngiy 3tl12

Trong tt6 chi tiilt s6 du cu6i nam bao gdm:

Trich truOc chi phi bdo hi6m
Chi phi tri trudc ngin han khdc

. TAr sAN NG.{N H+N KHAC

T4m rmg

3 | /12t20 L4 01101/2014
VND

20.495.298

2. t57.401
209.88 8.8 89

390.146.490
22.000.000

8.697.782.028

48 8.3 86.63 0

75.600

\,TID

644.688.078 9.186.244.258

(*) Khoan phei thu c6c chri hdng vA chi phi khic phuc su c6 tau Transco Star vd Transco Sky theo quy dinl tai
cic hgp ddng vfn tii vd c6c phu lqc bO sung. Kho6n phii thu sd duoc xri lj khi c6c b€n thFc hi6n quySt torin theo
quy clinh tai hgp ctdng vd c6c php lqc bi5 sung.

. HANG TON KHo

3U12/20r4 0 t /0t  t20t4

Nguy€n li€u, vdt li€u
VND

5.019.958.88s

5.019.958.885 7.682.312.605

VND
7.682.372.605

NAm 2014 NAm 2013
\n lD

27.538.000
6 .582.71 6.646

(6 .4s6 .877 .239)
(r49 .414.407)

. \"IID

4.95 1.8 18
1.'1s9.958.14'l

(7 .639.262.326)
(98. r0e.639)

J 5 .

i Y

itlx
{T (
SC

. 1 ?
-24

4.023.000 27.538.000

31^2/2014 0t/0y2014
'vt{D

4.023.000
VI.ID

23.83 8.000
3.700.000

4.023.000 27.538.000

3U12n0r4 0t/0v2014
VND

720.t20.637
YND

396.423.133

t 7
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CONG ry cO PHAN DICH vV vAN rAr vi. rHr.roNc MAr
56 0l Hodng Van Thg, Qu6n Hdng Bdng,
Thdnh ph0 H4i Phdng

86o cdo ti i  chinh

Cho ndm tdi chinh k'tl.*lnc \eary 3l/1212014
T
t
t
t

. TAI sAN co DINH HLru HiNH

Nguy€n gi{

T?i ngey 0l/01/2014
Thanh lj, nhuong b6n
T4i ngny 3lll2/2014
Gi6 tri hao mdn liiy k6
Taingdy 0l/0112014
I rlcn Knau nao

Thanl lli, nhuong biin

T4i ngiry 3l/12/2014

Gi6 tri cdn lqi

Tai ngdy 01/01/2014

Tqi nghy 31/12n014

Nguyen gi6

Tei ngey 0l/01/2014
T4i ngiy 3lll2/2014
Gid tri cdn l4i
T4i ngdy 01/01/2014
'rqi ngiry 3U1212014

Vay ngin hgn
Vay c6 nh6n
Nq dii h4n ttiin h4n trA
Vay ddi han diSn hpn trd
(Xem thuy6t minh t4)

rnuqng U9n van I nler ol, oung cu
t6i, truy€n din quen lY c0ng

VND

245.325.519.916
(18.62r .299.4sr)
226.704.220.465

\o{D

245 .29 0 .1 t0 .48s
(t8.621.299.4sr)
226.668.811.034

VND

35.409.431

35.409.43r

r 01.691.302.689
1s .r28 .872.t28

(r8.62t.299.451)
98.198.87s.366

i5 ,409.431 t0 | .726 .7 t2.r20
15 .128 .872 .128

(r8 .621 .299 .4s r)
98.234.2E4.79735.409.431

143.598.80'1 .'196 143.598.807.796
128.469.93s.668 r28.469.935.668

Trong d6:
- Gi6 tri cdn lai cu6i ndm cta tai san c6 dinh hitu hini da dnng th6 ch6p, cArn c6 ddm b6o ciic khoin vay:

128.469.935.668 tl6ng
- Nguy€n gi6 tdi san cO dinh cu6i nEm da kh6u hao hiit nhung v6n cdn st dung: 189.817.240 ddng

TAI sAN cO DrNH vO HiNH
ula rl quyen su

rfi,no d4t
-___--_--____::i

\n lD

7 .255 .296 .000

c0ng
VND

7 .255 .296 .000
7.255.296.000 7.2ss.296.000

'7.255-296.000 7 .255 256.000
7.255.296.000 7.255.296.900

10

Tdi san c6 dinh vO hinh Cong ty dang theo doi vd hach toan ld quyen sir dgng ldu dai dien tich dAr 595m2 tai thria
dat so 05 16 28 Kh do thi mdi ngi 5 sdn bay c6t Bi - D6ng Kh€ - Ng6 euydn - Hdi phdng. Tdi s6n ndy ctang
dung ldm tai san thii ch6p cho c6c hqp d6ng vay cria C6ng ty.

VAYVANgNG.{NHAN

31fiz/2014 01/01/20t4
VIID \}ID

6.490.000.000
6.490.000.000

12.461.235.000
t2.461.235.000

r3.212.840.000
13.212.840.000

l 8

13.212.840.000 18.9sr.235.000
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CONG Ty cd rHAN nrcg vV vAN TAr vA THtloNG MAr
S0 01 Hodng Vin Thrr, Qu{n Hdng Bdng,
Thdnh Dh6 Hai Phdns

86o c{o ti i  chinh

Cho n6m tdi chinh ket thfc nsdy 3111212014

Chi ti6t nq dni han tl€n han trri

Ngdn hdng TMCP Cdng thuorrg Viet Nam - CN H6ng Bdng

lr . rHUE vA cAc rnoAu puAr Nop NH.A. Nrtdc

Thu6 Gi6 trl gia ting
l nue I nu nnap ooann ngntep

-, ,i -,r nue l nu nnap ca nnan

Trich trudc chi phi sua chta lqn tau
Chi phi lai vay phai tra
Chi phi phai trd khiic

13 . cI,c KHoAN PHiI TRi, PH,4,I NOP NGAN HAN KHAC

KinI phi c6ng dodn
Phei tra cho COng ty Cd phdn Vdn tdi bi6n Vinaship
Phai fia luong t4m gift cira thuydn vi€n tt6 rdi tdu
PhAi tre thuit thu nhap cA nhan thu thta
Phdi tr6, phdi ndp kh6c

14 .  VAYVANqDAIHAN

Vay dii h?n
Vay Ngan hang TMCP Cdng thuong Vi€t Nam - CN H6ng Bdng

3 | /12/2014 0u01n0 t4

t_
t=

Ir:
lt:
I
LJ

n
n
u
n

VND
13.212.840.000

\t{D
12.461.235.000

13.212.840.000 12.461.23s.000

31/t2/20r4 0 l  / 0 t  n014
VND

69.302.509
2.057.367.005

8.75 1.8 8 6

\}ID

47.384.48;

12

2.135.421.400 47.384.48J

Quytit toan thu6 cia Cdng ty sc chiu sg kirim tra crla co quan thu6. Do viQc 6p dung luat vA c6c qui dinh vd thu6
d6i vOi nhi€u loai giao dich kh6c nhau c6 thd duoc giai thich theo nhidu c6ch kh6c nhau, si5 thu6 duoc trinh bdy
tren 86o c6o tdi chinh c6 thia bi thay d6i theo quyiit dinl cia co quan thu6.

CHI PHi PHAI TRA

3l l t2 /2014 01/01/20t4
\.I.{D

5.883.333.330
'7 3 5 .621 .29 |
416.426.827

\1.ID
2.400.000.000
1.t94.105.5'12

708.563.363

7.035.381.448 4.302.668.93s

31/12/2014 0U0t/20t4
\TND

t4.866220
269.209.406

1 5 9 . 1 1 1 . 9 6 1

158.096.407
69.986.'t79

. \'TID

33.660.268

914.362.597
1.292.559.044

94.22t.24Q
42.383.859

671.270.173 2.377.r81 .008

31/t2/2014 0t/01,2014
VNID

42.130.872.120

42.130.872.t20

\t{D
62.866.481.790
62.866.48't .'790

l 9

42.130.872.129 62.866.487.790



cONG ry cO eHAN olcn vU vAN TAr vA rHrIoNG MAr
Sd 01 Hodng VAn Thu, Qudn Hdng Bdng,
- ! , ,  , t , - , . - . .
I nann Dno flat rnons

86o cdo ti i  chinh

Cho ndm tdi chinh kCt thfc ngdy 3ll1212014

Th6ng tin b0 sung cho cic khorin vay diri h?n

Khodn vay tai Ng6n heng TMCP Cong thuo'ng Viet Nam - Chi nh6nh H6ng Bdng bao g6rn 02 hgp ddng tin d\rng:

(l) Hqp ddng tin dgng s6 oI/HDDHA{HHB ngay 12 th6ng 09 ndm 2007 vd c6c phg luc sta d6i hgp ddng un
dung, v6i c6c tti6u khoin chi ti6t sau:

+ 56 tiAn ngan hdng cho vay: 6.450.000 USD;
+ Muc dich vay: thanh to6n tidn mua tdu chd hdng kho New Lucky XI theo ban ghi nhd Hgp ddng ngdy

l4/06/2007 lcii giira Cdng ry C6 phdn Dich vu VAn tei vd Thuong mai v2r C6ng ty Franbo Navigator S.A.,
PANAMA;

+ Thdi han cho vay:9,5 ndm(114 thiing) kd ngay gidi ngdn tliu ti€n;
+ Lai su6t cho vay: ld lai su6t tha ni3i, Olntr tcy 3 th6ng xiic dinh I lAn vi bing ldi su6t huy d6ng ti6t kigm

USD 12 th6ng tra lai sau tai thdi diiSm didu chinh 16i su5t c6ng bien dO 3%/nam;
+ SO du nq giic tai thdi diiim cu6i nam h 1.318.574 USD (tuong duong vdi 28 .lg1.ll2.l2} ddng), trong d6

s6 du no gilc phii tra trong n5m ldi ld 365.000 USD (tuong duong ?.803.700.000 ddng).

(2) Hqp dOng tin dung s6 0I/TSC-HB/2009 ngey 08 th6ng 07 nam 2009 ve c6c phr,r luc sria ctdi hqp ddng rln
dung, v6i c6c didu khodn chi tiiit sau:

+ 56 tien ngen hang cho vay: 3.800.000USD;
+ Muc dich vay: Thanh to6n tidn mua tiru chd hdng khO HAWAIIAN EYE fiqng tei 7.833 DWT theo ban

ghi nhd Hqp <l6ng ngdy 26/06/2009 hj gita COng ty C6 phdn Dich yU Van tii vd Thuong m4i vd
Continent Maritime S.A of PANAMA:

+ Thdi han cho vay: 8 nam (96 th6ng) k6 tu ngdy gi6i ngdn ddu ti6n;
+ L6i su6t cho vay: ld lai su6t tha n6i, dinh kj 3 th6ng x6c dinh l lAn vd bing lai sudt huy dOng tiiit kiem

USD 12 th6ng tra lai sau r?i thoi di6m didu chinh l6i suAt cQng bi6n il6 3%o/ndm;
+ 56 du ns g6c tai thdi di6m cudi ndm td 1.270.000 USD (tuong duong v 6i27.152.600.000 ddng), trong tt6

sii du nq g6c phdi tra trong nam tdi la 253.000 USD (tuong ttuong vdi 5.409.140.000 ddng).

Cric khorin vay tr€n ddu dugc tldm bao bang tii san th6 ch6p ld tdu Transco Srar, teu Transco Slcy vd quydn sri
dsng di€n tich dit 595m2 rai thia d6t s6 OS tO Ze Khu dO thi m6i nga 5 Sdn bay C6t Bi - E6ng Kh6 - Ngo euy€n
- Hdi Phdng theo Hqp d6ng th6 ch6p tdi s6n s6 01/TSC-HB/2010 vd 02/TSC-HB/2010 ngdy 13 th6ng 08 nam
2010.

20
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cONc ry cO PHAN orcn vU vAN rAr vA rnuo-Nc u4.r
S60t  Hoeng Van Thg.  eu4n Hdng Bdng,  Bdocrota ich inh

f; Cni tii it vi5n Oiu tu cia cht sd hii.u

ri le
(%)

30,00%
70,00%

31/12/2014 0l/01/2014

V6n g6p cLia T6ng COng ty Hdng
hdi Vi€t Nam
V6n g6p cta ciic c6 d6ng kh6c

\t{D

18.000.000.000
42.000.000.000

ri lc
(%)

30,00%
70,000/o

YND

18.000.000.000
42.000.000.000

__J!0%_

Cric giao dich vdiv6n vdi c6c chri sd htu vi phen

V6n dAu tu cria chri sd htu
-. Viin g6p diu ndm
- Vtin g6p cui5i ndm.

c6 phi6u

56 luong c6 phi6u dang ky ph6r hanl
Sd luong c6 phi€u dd biin ra c6ng chung
- Cii phiilu phri th6ng
56 luong cd phiiiu dang luu hdnh
- Cii phiiiu ph6 th,ing
M€nh gi6 c6 phi6u da luu hanh (VND)

Cdc quy c6ng ty

Qu! dAu tu ph6t tri6n
Quy du phdng rdi cbinh

l00yo

phiii c6 t[.c, chia loi nhufn
Nam 2014

\,T.{D
60.000.000.000
60.000.000.000
60.000.000.000

3I /12/2014

60.000.000.000 60.000.000.000

c)

d)

Ndm 2013

\T.ID
60.000.000.000
60.000.000.000
60.000.000.000

01/01/2014

e)

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000

10.000

3 t/12/2014

6.000.000
6.000.000
6.000.000

6.000.000
6.000.000

10.000

0t/01/2014
VND

2.047.519.690
2 .543 .003 .7 63

VIiD
2.047.5t9.690
2.543.003.7 63

l 6 ToNG DOANH THU BANHiNG vA cunc cAr olcn w

Doanh tlu hoat d6ng v6n rii bi6n
Doanh thu cung c6p dich vu

4.590.523.453 4.590.523.453

Nim 2014 Nim 2013
VI{D

t20.628.957.r85
t0 |  .23 5 .822 . l  t2

\t{D
t62.986.62t.501
67.218.s96.070

22

221.864.779.297 230.205.217.571,



cONG Ty c0 rHAN DrcH vu vAN TAr v,\ THtIoNc M4I
Si501 Hoang Vdn Thu, eudn Hdng Bdnc, Biio cao tii chinhT h i n h  h h A  L I i :  D L : - -...-.". 

"..".,", , ,,",,s Cho nam tdi chinh k6t thric ngay 3t/t2/2014

17 . GIA v6N H.i,NG BAN

Ndm 2014 NAm 2013

Giri v6n hoat ddng v6n tni bidn
Giri v6n crla dich nr dE cung c6p

18 . DOANTT THU HOAT DONG TAr CHiNH

LEi ti€n grii, ldi cho vay v6n
L6i ch€ntr lQch rii gi6 ph6t sinh trong ndm

19 . CHI PHi TAI CHiNH

Lal en vay

L6 ch€ni l€ch lj gid phiit sini trong nam
L6 ch€nh l€ch d giri do d:inn giri lai s6 du cui5i nam

20 . CHI PHi BAN HANG

Chi pht dich 4r mua ngodi

21 , CHI PHi QU;.N Lf DOANH NGHIEP

Chi phi nguy€n tiQu, vat tieu, dd dang
Chi phi nh6n c6ng
Chi phf khAu hao tdi s6n c6 dinh
Thuii, pht, l€ phi
Chi phi dq phdng
Chi phi dich w mua ngodi
Chi phi khric bing tidn

202.337 .298.331 212.701.984.283

Nam 2014 NAm 2013

\,.\ID
105.713.707 .546
96.623.590.785

\}ID
150.029.096.305

62 .67 5 .881 .97 I

VND
'1 68 .3 56 .01'7
411.414.738

VND
21.930.660

5 5 6 . 1 0 0 . 2 6 1

$

I
I

r.r79.170.155 578.030.921

[ :

li
ir
I
I
T
I
I

NEm 2014 Nam 2013
\TND

3.184.229.248
340.750.440

77 6.087 .209

VND
4 .969 .283 .806
1.583 .813 .227

34.328.220

4.30t.066.897 6.s81.425.2s3

NAm 2014 NAm 2013
VlvD \n tD

1.008.430.706 1.608.139. l9l

1.008.430.706 r .608.139.191

NAm 2014 Ndm 2013
VND

102.195.76Q
4 .026 .t 52.3 60

7.463.000
57.701.000

1 . 1 5 0 . 8 6 3 . 1 8 6

982.806.2s0

!}rD
3 7 . 1 8 8 . 0 6 1

4.018.743.080

t .912. t65
I 1 . 5 1 3 . 0 0 0

| .04'7 .902 .97 6
563.7 57 .529

23

6.327.181.556 5.681.016.81I



coNc ry cO pH.iN Dlclr vu vAN rAt vA THrtoNG NrAr
56 01 Hodng Vdn Thu, Qudn H6ng Bdng, B60 crio tii chinh
Thdnh phd Hai Phdng Cho n5m rdi chinl l(iir thfc ngdy 31/1212014

22 . THU NHAP KHAC

Ndm 2014 Ndm 2013

Thu nhap dr thanl l)i tdi san
Thu nh6p tir b6n sit thdp ph6 liCu, deu 16n
Thu nhap tir tien phat, thudng phai thu khech hdng
Thu nhdp tu tidn h5 tro chi phi khic phr,rc su c6
Thu nhdp kh6c

23 . CHI PHi KHAC

Chi phi thanh ly tdi san
Chi phi nhi€n li€u ben thani l.v
tiin bdi thuong, n6p phat theo hqp ddng
Chi phi khEc phuc su c6 tdu kh6ng duoc bdi thuong
Chi phi khric

. THUE THU NHAP DOANH NGHIEP
ThuS thu nhap doanh nghiep hi€n hinh

T6ng loi nhu{n ki5 torin tru6c thu6
Cric khodn di€u chinh ting
- Chi phi kh6ng hop Ia
Cric khodn didu chinh giim
- Chuydn 16 cdc ndm tru6c
- Ch1nh l6ch tj, giti cia khodn m4c tidn vd phdi thu ngdn han
T6ng thu nhdp tinh thuii
Thuti suit thu6 thu nh6p doanh nghi€p hi€n hdnh
Chi phJ thui rhu nh6p doanh nghi€p tinh tr6n thu nh{p chiu thuii
vd thue suet hien hdni
DiAu chinh chi phi thuri thu nh6p doanh nghi€p cia c6c ndm
h-udc vdo chi phi thu6 thu nh6p doanh nghi€p ndm nay

Chi phi thu6 thu nh6p doanh nghifp hiQn hnnh

ThuC thu nhap doanh nghidp ph6i n6p ddu ndm
Thui5 thu nhdp doanh nghi€p dA nOp rrong nam

Thu6 thu nhAp doanh nghifp phii nQp curii ntrm

26.807.164.796 16.561.891.755

NEm 2014 Ndm 2013

\1.{D
1 7 . 6 8 1 . 8  1 8 . 1 8 2

t04.923 .269
1.800.083.769
7 .217 .839 .21 6

2.500.360

VND
14.92'/.272.727

356.395.064
1 . 1 5 6 . 0 0 0 . 8 5 6

122.223.108

\

)

1]
A
I
t'
t
t
t
I
I
t
L
I

\}ID
6 2 . 9 3  1 . 8 1 8

103.636.216
258.144.261

7.682.947 .532
t4.699.448

\.'t {D
15 .5 66 .639 .7 | 6

355.763.068
510.286.598

t .327 .297 .805
r7.119.401

8.122.359.27 5 r7.777 .t06.588

Nam 2014 Ndm 2013
\TND

27.755.378.083

58.500.000
58.500.000

(6 .294 .087 .03 r)
(6.289.792.384)

(4.294.647)

21.519.79t .052

22o/o

4.734.354.031

1 5 0 . 0 0 1

VND
2.986.468.121

69.332.532
69.332.532

(3.0s5.800.653)

Q.45s.800.65 3)

25%

I
I
t
t
t

4.734.504.032

(4.s43.977)
(2 .672 .s93 .0s0)

(4.s43.e7'1)

(4.543.977\

:..1

2.057 .367.005
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cONc rY cO PHAN DICH W vAN rAI vA THLIoNG MAI
860 cdo ti i  chinh

56 01 Hoang Van Thu, Qudn H6ng Bdng,

iiJi'oi3'riu*Ho#' 
-** ^*.'" 

crl" nr. Iai .Hinh te,,h,i. .nar : trtzrzo tq

25 .  LAICOBANTRENCOPHIEU

vicc tinh to6n lai co bdn tr€n cii phiiiu c6 thti ph6n ph5i cho cec c6 dong sd hiru c6 phdn phd thong cia cong ty

dugc thFc hiQn dua tr€n c6c s6 liQu sau :

T6ng lgi nhuin sau thut!

Lqi nhu{n phan b6 cho c0 phii5u ph6 th6ng

C0 phii5u ph6 th6ng luu henl binl quan tlong nam

Lni co bin tr€n c6 Phi6u

. cHI PHI SAN XUAT KINH DOAN'H TIIEO YiU T6

Chi phi nguy€n li€u, vdt li€u

Chi phi nh6n c6ng

Chi phi kh6u hao tii san cO dinh

Chi phi dich w mua ngodi

Chi phi khric bang ti€n

Narn 2014

209.61s.209.593 219.994.140.285

2? . CONG cq rAI cHiNH
C6c lo4i cdng cu tai chtnh c0a C6ng ty bao gdm:

N6m 2013

VNID

23.020.87 4.051

23.020.8'7 4.051,

6.000.000

\ND

2.986.468.\21
2 .986 .468 .121

6.000.000

N6m 2014 Nam 2013

VND

49.644.7 63 .467

18.668.963.448
15 .128 .872 .128

124.959 .422.300

1 . 2 1 3 . 1 8 8 . 2 5 0

\"1'{D

85.484.918.498
21.907.080.15 I

15 .510 .'7 58 .224

96.10s.726.s33
985.656.879

I
I
t 3111212014 0v0ll2014

Gi6 g6c Du Phdng Giri g6c Du Phdng

I
t

TAi sAn tii chinh
Tidn va c6c khoen
tucngduong tiAn

Phdi thu kh6ch
hang, phii thu kh6c

\,t{D

38 .472 .229 .100

9.533.825.901 (243 .472 .630)

VND

r4.496.170.013

13.733.846.598 ( 18s.771.630)

I
I
I
I
l
I

28.230.016.61r (18s.771.630)48.006.05s.001

Ng phAi tr6 tAi chinh

Vay v2l ng

Phii trl ngudi b6n, phai fie kh6c

Chi phi phai fia

3u12D014
YI'ID

55.343 .712.170
tt .07 6 .014 .697
7.035.3 81.448

Vl'lD

81 .817 .722.790

16.860.954.310
4 .302 .668 .935

0t10112014

t )

73.455.108.26s 102.981.346.035



t:
BItto

[\l
I '

rl

I
t
ir
I
It
I
iI
I
I
t

t:
lr
It
ll

t
t

c6nc rv cO pnAN DICH W vAN rAI vA TIIIJoNG MAI

56 0l Hodng Van Thu, Quan H6ng Bdng,

Tai san tai chinh va ng ph6i ffa tai chinh chua dusc d6nh gi6 l4i theo gi6 tr! hqp ll tal tgiv. t6l m. uc 
li 

k6 to6n do

Thongtu2l0/20091rr.",".un.*quydinhhiQnhdnhy€ucdutrinhbdy86oc6otdichin}rvdttruyctminhthong
tind6iv6icongcu,ui.r'r, 'r '"r,""gtr'ongduaIaciichu6ngd6ntuongduongchoviQcd6nlrgi6vdghinl{ngi6
tr.i hgp lj cira c6c tdi ,ull ,r, 

"r,i"r, 
ii,n piai tra tdi ctrtnh,_ngoai trtr cai klloan ttich lap du phdng nq phdi thu kh6

ddivdduphdnggi6m9i6cackloanodutuchfngkho6ndaduocncuchiti6ttaic6cThuy5tminhli€nquan'

Quin lf rti ro tii chinh

Riri ro tai chinh cira Cong ty bao gdm rui ro thl.truong' rui ro tin dung vA rui ro thanh khoAn C6ng ry da xay

dyng hQ th0ng kicm .oa nr'i- Oa'i Uao su cdn bing d mrlc hqp ly gita;hi Phl riiro phat sinh vir chi phi qudn lf

rtii ro. Ban ci6m d6c c6ng ty c6 tr6ch nhiem theo d6i quy trtnf q-uan ty ii ro e6 oam beo su can bing h9p l!

gita rii ro vi ki6m so6t rii ro'

Rrti to th! tttitng

Hoet dong kinh doanh cria cong ty sc chri y6u chiu rui ro khi c6 su thay d6i vA ry gi6 h6i do6i vd lai suat'

Rni ro Ya * gie h6i dotii:

c6ng t) chiu rui ro Ya ry gia do gi6 tri hqp I! cia olc.ludng ti€n trong tuong lai cta mOl cln-C cu Al chtnh s€ bi6n

dong theo nhfrng th"y uu, 
"tiu 

*?Ilgoai '6 rur 
"a" 

rutoan vay' doanh thu ve chi phi cira Cdng ty duqc thuc hien

bang tlor vi tiAn t€ khac Y6i dong Viet Nam'

Rrli ro vE lai su6t:

C6ng ty chiu rui ro vc lai suat do gi6 fi hgp f cria c6c.ludng tidn trong tuong lai c0a mot cong cu tili chinh se

bi6n dQng theo nhtng tl,uy'ddi 
",iuiai 

,u6t Gitnrone khi cong w c6 phiit sinh c6c khoan ti€n gui c6 hoac kh6ng

c6 k! h4n, .a" morn 
"uy 

uJnn 
"friulJ 

,"ai,f,'i 
"ai. 

CO"e b, {Jn ty rui ro tai su6t bdng crich phdn tich tin}r hinh

cantr tranfr tr€n ttri truong d'3 c6 duo;c c6c lai suAt c6 lgi cho muc dich cia C6ng ty

Rii ro tln dang

Rrii ro ttn clpng ld rii ro ma m6t ben tham giarrong mot c6ngcu ai chinh ho6c hoo ddng kh6ng c6 khd ndng thuc

hi€n dugc nghia vu 
"* ",rrrr,^la, 

ai5rr,ar,-,t6, nd-,ai .tint 
"ho 

c6ng ty. C6ng ty c6 c6c rii ro tin dung tir ho4t

dong san xuet kinh doanh (chr: y6u tt6i voi c6c khoin pbii thu rna"rr'l*e) 
"aioat 

dong tii chinh (bao g6m ti€n

gtri ngdn hdng, cho vay vd c6c c6ng cu tai chlnh kh6c)'

Tren I nam
tliin 5 nim TrCn 5 nam

Bio c6o ti i  chinh

(]Ano

VND

38.472.229.100

9 .290 .3s3 .z'7 l

'f4i ngdy 31112/2014
Tidn vd c6c khoin 38.412 229 100

tuong duong ti6n

Phai thu kh6ch 9.290.353.271

hdng, phii thu kh6c

\ND

41.762.s82.371

zo

47.762.582.371

I



CONG ry cO IHAN oIcH W vAN r,4.t vA rnuorc vr4t
S0 0l Hodng VAn Thrr, QuQn H6ng Bang, B60 c6o tl i  chinh

Thdnh oh6 Hdi

Tir 1 nim
ro xuong

TrCn I ndm
tt6n 5 ndm Tr€n 5 nlm

T9i ngny 01/01/2014
I len va cac Knoan
tuong ttucng ti€n
Phdi thu kh6ch
hing, phii thu khSc

VND

14 .496 .17 0 .0t3

13.548.074.968

cOng
\"1'lD

t4.496.r70.013

13.548.074.968

Cho ndm tdi chlnh ktit thrlc

28.044.244.981 28.044.244.98r

Rfil ro thanh khodn

Rrii ro thanh khoan ld rui ro COng ty g4p kh6 kh6n khi thlrc hign c6c nghia W tAi chinh do thi6u v6n. Rrii ro thanh

khodn crja Cong ty cht y6u phet sinh tU viec c6c tdi sin tai chinh vd ng phii tri tdi chinh c6 c6c thdi di6m d6o
han kh6c nhau.

Thli h4n thanh to6n crla c6c khotur ng phai ffi tai chlni dlra tr€n c6c kho6n thanh to6n dg ki6n theo hqp d6ng
(tr€n co sd ddng tidn c$a c6c khoan g6c) nhu sau:

.,1

,,|]
(l

I

' r i

Tir I ndm
trd xuling

TrCn 1 nem
oen ) narn TrCn 5 ndm

'l1i ngAy 3lll220l4
Vay ve ng
Phai tre ngudi b6n,
phii tri kh6c

Chi phi phdi tri

VND

13.212.840.000
| | .07 6 .0 14 .697

7.035.38 i .448

VND

42.130.872.120

c0ng
VND

55.343.7 t2.r20
11 .07 6 .0 t4.697

7.035.381.448

VI{DI
I
I
I
I
T
I
t
I
I
I
T

31.324.236.145 42.130.872.120 73.4s5.108.265

Tqi ngiry 0ll0ll20l4
Vay vd ng
PhAi tre ngudi bAn,
phii tri kh6c

Chi phi phAi tri

1&95i.235.000

16.860.954.310

4.302.668.935

62.&66.487.790 8t.817 .722.794
I 6. 860.954.3 I 0

4.302.668.935

40.114.858.245 62.866,487.790 102.981.346.035

Cdng ty cho ring mtc dO tAp trung rui ro d6i vdi viec tre nq b th6p. Cong ty c6 khi ning thanh to6n c6c khotur
ng d6n h4n ttr ddng tian tt hoet dong kinh doanh vi ti6n thu tt cic tii sin tai chinh tl6o h4n.

2'7



cONc ry co pH.{N ntcu vu vAN TAr vA rHrJoNc MAI
56 0l Hodng Vdn Thu, Qudn Hdng Bang,
I nann Dno Hal rnons

Bdo cio ti i  chinh

Cho ndm tdi chinh k6t thric nsdv 31/1212014
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. NHTING sU KIEN PHAT SINH SAU NGAY KI1T THuc Ti <i ToAN NinT

Ngay 23101/2015, C6ng ty dd c6 th6ng bdo vd vi€c ph6t hdnh c6 phii5u ra c6ng chring cAn cf theo Gi5y chung
nhdn chdo b6n c6 phi6u s6 0:/GCN-UBCK do Chrl tich 0y ban Chrmg khodn Nhd nuoc cdp ngdy 16101/2015.
Theo d6 s6 luong ddng ky chao bdn cho c6 ddng hiQn hrju Ia 2.400.000 c6 phi6u vd t! l€ thUc hi€n quy€n ld 5:2
(c6 d6ng sd hftu 05 c6 phii5u tqi ngdy ch6t danh srich thuc hi0n quydn s€ dugc quyAn mua th6m 02 cii phi6u moi
phrit hdnh th€m). Edng thdi COng ty cfing thuong c6 phiiiu cho ci5 ddng hign hftu v6i sii luong ld L200.000 c6
phi6u vdi rj l€ thuc hi€n quyAn ld 5:1. T6ng v6n ddu tu cia chi sd htu ttng them sau ph6t hani du ki6n ld 36 g
ddng trong d6 bao gdm v6n huy dQng th6ng qua chdo b6n dq ki6n ld 24 t! d6ng, tu cd phii5u thuong ld 12 tj
ddng. Ngdy dAng k! cuOi cr)ng cua dot chdo biin c6 phii5u ld ngdy 04/03/2015. Thdi han nh{n dAng loi mua tu
ngdy 10/03/2015 d6n ngiy 08/04/2015. Thdi gian chuydn nhuqng quydn mua c6 phi6u ph6t hdnh th€m tir ngay
10/0312015 d6n ngdy 0l/04/2015.

Ngodi ra kh6ng c6 sq ki€n trong y6u ndo xiy ra sau ngdy k6t thric ki k6 to6n ndm doi h6i dugc didu chinh hay
cong b6 tren B60 c6o tdi chinh.

, BAo cAo BO PHAN
Theo linh yqc kin-h doanh

lJ Hoat d6ng van tai
blen

VND

t20.628.95'7 .t85
t05.7 t3.707 .546

Hogt dOng kinh
doar:l dich vu

\TND

10 |  .23 5 .822 . t  t2
96 .623 .590 .7 8s

T6ng cQng toirn
doanh nghiep

VND

221.864.7'79.29'7
202.337.298.331

1
!

I
J

I
.l

J

Doanh thu thuAn brin hirng vir cung cAp
dich vq
Chi phi bd phdn tnrc ti6p

Loi nhuan gQp tt hoet d6ng kinh doanh

Tii sdn b6 phdn truc ti6p
r ar san Knong pnan bo

T6ng tii sin

No ph6i trd bd pbdn truc ti6p
No phni trd kh6ng ph6n bd

T6ng ng phii tr6

Theo khu vrc alla Iy

Doani thu thuAn ban hdng vi cung c6p
dlch vu
Tdi sdn b0 phdn
No phdi trd b0 phin

14.9t5.249 .639 4.612.231.327 t9 .521 .480 .966

13s.043.689.044 15.095.891.083 1 5 0 . 1 3 9 . 5 8 0 . 1 2 7

3 9 . 1 6 1 . 9 8 2 . 5 8 1

r3s.043.689.044 1s.095.891.083 189.301.562.708

70.013.923.969 7.2169?0.06'7 't7 .230 .844 .036
6.7t7.09s.s27

70.013.923.969 7.216.920.067 83.947.939.563

Trano nr r l { r

\TND

106 .422 .563 .7 I1
54.257 .873 .664
13.934.015.594

Qutic t6
\"1'{D

n5.442.215.586
13s .043.689.044
70.0r3.923.969

T6ng c0ng toin
doanh rghiep

VND

22t .864 .77 9 .297
189.301.s62.708

83.947 .939 .563
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coNG ry co pHi.N DICH vU vAN TAr vA rHrJoNG rvrAr
Sd 01 Hodng Vin Thu, Qudn H6ng Bdng,
Thenh ph6 Hai Phdns

860 c6o tAi chinh

Cho nim tii chinh k|tthlc nsity 3l/l2ll0l4

30 . NcHrEp w vA s6 Duvor cAc ntN r,rtN qulN

Trong n6m, COng ty cd giao dich vdi c6c b€n li€n quan nhu sau:
M6i quan he

Mua v$t tu, hirng h6a, dlch vg
Cdng ty c6 ph6n vrin rai bi€n VINASHIP Thdnh vi€n Tdng

COng ty

56 du vdi c6c b€n lien quan t4i ngAy k6t rhric lcj/ k5 roan:

M6i quan hQ

Nim 2014 Nam 201l
VND

351.117 .260

\,'}.ID

7 58.232.064

31112/2014 0t/01120t4

n
t|
h
t

Phni tri tidn mua hing h6a, dich y!t

Cdng ty cO ph6n vfn tii bi€n VINASHIP

Phii tri kh6c
Cdng ty cd phdn vdn tdi bi6n VINASI P

Giao dlch vdi c6c b€n li€n quan kh6c nhu sau:

Thu nhdp cria Ban Girim dOc vd Hdi ttdnC QuAn d

I nann vlen I ong
COng ty

rnann vlen I ong
COng ty

\TlD

95.917.500

269.209.406

427.2d

914.3
/nl

v
Nam 2014 NIm 2013

VND
907 .420.547

\n{D
692.095.261

31 . SO LEU SO SANH

SO lieu so s6ni ld s6 lieu hen B60 c6o tai chtuh cho nam tai chlnh k6t thfc ngdy 31 th6ng 12 nam 2013, da dugc
C6ng ty TNHH Heng Ki6rn to6n AASC kiiim to6n.

W
I
I Ou/'

llr'l
I

Trin Thi Thanh Nhqn
Ngudi l6p

Trin Th! Kim Lan
K6 to6n hudng

Hung
\rlam ooc

Hdi Ph6ng, ngdy 27 thdng 0l ndm2015
t
L
L
L

8ri,.lc r I
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