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cONG TY cO PHAx xno v4x trlrbN Nam
lB Hoeng Dieu. Phudng 13, Qutin 4

Thdnh ph6 H6 Chl Minh, CHXHCN Vi€t Nam

BAo cAo ctA BAN rONG GIAM Ddc

Ban T6ng Girim d6c Cong ry CO phAn Kho Van Midn Nam (gei tit la "Cdng ty") de trinh b6o c6o ndy cing

vdi biio c7o tdi ctrinh cua -ong ty iho k! hoat dQng 6 thdng k6t thfc ngey 30 thdng 6 ndm 2013'

HOI DdNC QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DdC

C6c thdnh viCn cia HOi ddng Qu6n tri vd Ban T6ng Gi6m diic C6ng ty dd didu hdnh COng ty trong kj' vd ddn

ngdy lip b5o c6o ndy g6m:

HOi tldne OuAn tri
Bd Dodn Thi Edng Chti tich
Ong Dlng Vi ThAnlr Th2rnlr vi6n
6ns Trdn Mani Duc Thdnh vi6n

on! ointl Quang Hodn Thdnh vi€n

Ong Trrin Quydt Thdng Thdnh vi€n

Ong Ld Viet Thdnh Thtrnh vi6n

lons ulam ooc
Ph616ng Gidm d6c (tii nhiQm ngev 0l th6ng 01 nbm 2013)

Ph6 Tdng Gi6m d6c

TRACH NHIEM CUA BAN T6NG GIAM D6C

Ban ciich trung thuc va hqp l)' tinh

hinh tidn t0 cia C6ng tY ffong kj"

3it f,?,li;:gi;"Y#dlTe:
dugc y6u cdu phdi:

. LUa chgn cdc chinh sdch ki! to6n thich hgp vd dp dung c6c chinh srich do m6t cdch nhat quALn;

o Eua ra c6c xdt do6n va udc tinh mot c6ch hqp li va than fqng;
. NCu 16 c6c nguyCn tic k6 toAn thich hqp c6 alugc tuan thi hay khdng, c6 nhtng 6p dUng sai lCch trQng yeu

cdn duoc c6ng bt5 vd gidi thich trong b6o ctio tei chinh hay khong;

. Lap b6o cao tai chinh trCn co sd hoat d6ng li€n t rc tru trudng hqp kh6ng th6 cho rang C6ng ty se tiep tuc

ho4t <l6ng kinh doanh; vd
. Thirit ki va th*c hign hQ th6ng kj6m so6t nOi b6r m6t c6ch htu hiQu cho mUc dich lap vd trinh bdy b6o c5o

tdi chinh hqp l! nham hen che dri ro vd gian lQn

nqP di
cao tdi
c6 li€n
an loan

cho tdi s6n cria C6ng ty vd thgc hiQn cdc biQn phdp thich hqp di ngAn ch4n vd phrit hi6n c6c hanh vi gian lan

vd sai ph4m kh6c.

Ban Tiing Gi6m d6c x6c nhdn ring C6ng ty ala tuan thrl c6c y€u cdu n€u tr€n trong viCc l4P biio c6o tdi chinh

Thay mdt vd d4i diQn cho Ban T6ngGidm dric' 
^,,xJ.,^ ^-.---4

D4ng V[ ThAnh
T6ng Gi6m tl6c
Ngdy 12 th6ng 8 ndm 2013

pso rdruc clAv odc

r/"'l'"1'\1
CO PHA N

mAu nnnnsndc



Deloitte

s6, ]c)E

C6ng ty TNHH Deloitte ViCt Nam
lang l6, loa nha lrmes uquare,
22-36 Nguyen Hue, Quan 1

Tp H6 ChiMinh, vlct Nam
Tel : +848 39'10 0751

Fax: +848 3910 0750
www deloitte com/vo

Kinh eti;

/VNIA-HC-BC

BAo cAo KIEM roAN Doc LAp

Cdc c6 dOng, H9i d6ng QuAn tri vd Ban T6ng Gidm ttiic
Cdng ty C6 ph6n Kho vf n Mi€n Nam

Chring t6i da ki6m to6n bang can d6i kii to6n tai ngay 30 th6ng 6 nim 2013 cirng v6i brio crio k6t qu?r hoat
done.kinh doanh, b6o crio luu chuy6n ti€n t€ cho kj, hoat ddng 6 thAng kiir thtc ngdy 30 th6ng 6 nAm tol3 va
thuyet minh b6o.c6o tdi chinh kdm theo (goi chung ld "b6o c6o tdi chinh,,) cira C6ng ty C6 phAn Kho Vdn
MiCn Nam (goi tit ld "COng ty"), lAp ngdy l2 th6ng 8 n5m 2013, tu trang 3 d6n trang 24.

TrAch nhi6m crla Ban T6ne Cidm diic vA KiCm toAn vi6n

Nhu da &ini bdy trong 860 cao cria Ban T6ng Gidm d6c tai trang 1,, Ban T6ng Girim d6c c6ng ty c6 tr6ch
nhi€m IAp b6o c.rio tdi chinh. Tr6ch nhi6m cria chlng t6i ld dua ra )r kiiin vc bAo c6o tdi chinh ndy dua tr€n krit
qud cria cudc kidm to6n.

C<r s6 cria f ki6n

ciu
cao
cac
ong
onat;

f t<ttin

Theo ! ki6n crla chring tdi, biio crio tii chinh kdm rheo da phan 6nh trung thqc vd hgp li, tr6n c6c khia canh
trong ycu, tinh hinh tai chinh cta cong ty tai ngdy 30 thiing 6 ndm 2013 ciing nhu k6t que hoat al6ng kinh
doanh va. tinh hinh luu chuy6n tidn 16 cho ndm tdi chinh k6t thuc ctrng ngdy, phri hgp vdi ihrdnrnr." k!to6n,
che do ke loan doanh nghiep Viet Nam va c6c quy dinh phdp llj co lidn quan ddn vi€c ldp vd trinh bdy brio ciio

Ph6 T6ng Girirn diic
Ctrung nh6n ding k1/ hdnh ngh€ ki€rn toan
sd 0488-2013-001- I
Ths! mdt vd itgi dian cho
cONc TY TNHH DELoITTE VIET NAM
Ngdy 12 th6ng 8 n5m 2013
Thdnh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN Vi€r Nam

TOn Deloitte du'oc dirng d6 chi mot hoec nhi6u thenh v Cn cLla Deloitte Touche Tohmatsu Lim ted,
m6t cOng ty TNHH c6 trLt sd ta Anh, va mang lu'oi cac hang ihdnh vi6n - m6 thenh vl6n la mot
t6 chr,c doc lap v6 m5t ph6p y Vu dng xem iai website v!,ww de oitte com/aboul dO biot thCm

th6ng tin chitiet ve co cau phap ly cia Delollte Touche Tohmatsu Llmited va c6c heng thdnh vien

Hulnh V[ Dai Trong
Kiem todn vi€n
Chring nhdn dAng bi hdnh ngh6 kidm toiin
s6 1204-2013-001- I

<,'/ "i--^ )<i \l
>llrlr0HflHl .HIil li
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BẢ   CÂ  ĐỐI K  TOÁN 

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 

 MẪU B 01-DN 

Đơn vị: VND 

TÀI SẢN 

Mã 

số 

Thuyết 

minh 

 

30/6/2013  31/12/2012 

      
A.  TÀI SẢN NGẮN HẠN 100  140.877.041.360  136.062.901.110 

 (100=110+120+130+140+150)      

      

I.  Ti n và các khoả  tƣơ   đƣơ   ti n 110 5  60.535.605.118   62.477.239.278 

 1. Tiền 111   10.335.605.118   4.119.169.621 

 2. Các khoản tươn  đươn  tiền 112   50.200.000.000   58.358.069.657 

      

II.  Các khoả  đầu tƣ t i c í     ắn h n 120 6 2.972.690.280  2.672.781.360 

 1. Đầu tư n ắn hạn 121   6.979.120.100   6.979.120.100 

 2. Dự phòng giảm  iá đầu tư n ắn hạn 129  (4.006.429.820)  (4.306.338.740) 

      

III.  Các khoản phải thu ngắn h n 130  68.760.820.730  59.364.550.018 

 1. Phải thu khách hàng 131  59.021.852.836  56.467.180.551 

 2. Trả trước cho n ười bán 132   2.230.795.607   1.066.244.156 

 3. Các khoản phải thu khác 135 7 9.424.333.839  3.641.602.832 

 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn  h  đòi 139 8 (1.916.161.552)  (1.810.477.521) 

      

IV.  Hàng tồn kho 140   2.594.889.855   3.667.811.986 

 1. Hàng t n kho 141 9  2.594.889.855   3.667.811.986 

      

V.  Tài sản ngắn h n khác 150  6.013.035.377  7.880.518.468 

 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151  2.613.996.651  1.006.319.659 

 2. Thuế giá trị  i  tăn  được khấu trừ 152   22.859.340   2.815.768 

 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nh  nước  154   -     147.660.765 

 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 10  3.376.179.386   6.723.722.276 

      

B.  TÀI SẢN DÀI HẠN 200  31.802.529.217  33.242.520.509 

(200=220+250+260)      

      

I.  Tài sản cố định 220   29.253.974.107   30.978.074.493 

 1. Tài sản cố định hữu hình 221 11  28.028.339.315   29.623.322.795 

          - Nguyên giá 222   98.184.361.498   99.048.737.288 

          - Giá trị hao mòn lũy kế 223   (70.156.022.183)  (69.425.414.493) 

 2. Tài sản cố định vô hình 227 12  1.225.634.792   1.354.751.698 

          - Nguyên giá 228   2.465.843.779   2.534.943.731 

          - Giá trị hao mòn lũy kế 229   (1.240.208.987)  (1.180.192.033) 

      

II.  Các khoả  đầu tƣ t i c í   d i   n 250  1.680.000.000  1.680.000.000 

 1. Đầu tư v o côn  ty liên  ết 252 13 1.680.000.000  1.680.000.000 

      

III.  Tài sản dài h n khác 260  868.555.110  584.446.016 

 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 14 692.626.510  408.517.416 

 2. Tài sản dài hạn khác 268   175.928.600   175.928.600 

      

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270  172.679.570.577  169.305.421.619 
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BẢ   CÂ  ĐỐI K  TOÁN (Tiếp theo) 

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 

MẪU B 01-DN 

Đơn vị: VND 

NGUỒN VỐN Mã số 

Thuyết 

minh 

 

30/6/2013  

 

31/12/2012 

      

A.   NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300   44.043.654.505  40.784.687.703 

      

I.   Nợ ngắn h n 310   43.441.153.505  40.216.811.703 

     1. Phải trả n ười bán 312   31.823.155.498  28.835.899.275 

     2. N ười mua trả tiền trước 313    361.649.232   401.140.262 

     3. Thuế và các khoản phải nộp Nh  nước 314 15 1.863.765.969  3.124.736.596 

    4. Phải trả n ười l o động 315  6.074.210.804  4.243.114.288 

    5. Chi phí phải trả 316   166.498.000   212.218.008 

    6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 16  2.708.918.254   2.812.755.373 

    7. Quỹ  hen thưởng, phúc lợi 323    442.955.748   586.947.901 

      

II.  Nợ dài h n 330   602.501.000   567.876.000 

    1. Phải trả dài hạn khác 333   602.501.000   567.876.000 

      

B.  NGUỒN VỐN (400=410) 400   128.635.916.072  128.520.733.916 

      

I.  Vốn chủ sở hữu 410 17 128.635.916.072  128.520.733.916 

    1. Vốn điều lệ  411    83.518.570.000   83.518.570.000 

    2. Vốn khác của chủ sở hữu 413    6.894.818.939   5.654.810.040 

    3. Quỹ đầu tư phát triển 417    23.316.847.261   20.836.829.464 

    4. Quỹ dự phòng tài chính 418    4.822.713.838   4.078.708.499 

    5. Lợi nhuận chư  phân phối 420   10.082.966.034  14.431.815.913 

      

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440  172.679.570.577  169.305.421.619 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



coNG TY COPHANKHovANMIEN NAM
B60 c6o tli chfnh

BANG cAN DOI Kf ToAN Gi6p theo)
Tai ngdy 30 thdng 6 ndm 2013

\
Ell
-ll
+ll

/

cAc cHi TItu NcoAI B.ANG cAN DOI KE roAN

1. V$t hr, hdng h6a nhan git h0, nhan gia oong (VI'ID)

2. Ns kh6 cldi tld xtl li gfrD)

3. Nsoei t€ (USD)

4. Ngoai t0 @uR)

Ph4m Tulng Minh
Nguli lap

ci6 hien gi6 tri cia c6c loai hdng h6a dang

dug
TPNGGIAM.DUU

Thuy6t
minh 3016/2013

002 571.087.073.276

004 624.958.040

007 3s.359

007 296

MAU sO B OI.DN

rllw20l2

504.987.308.658

624.9s8.040

49.268

554

rnAu uAnu otJc

Df ng Vii Thenh
T6ng Gi6n tloc
Ngay 12 th6ng 8 ndm 2013
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CONG TY cd PHAN KHo vAN MItN NAM
18 Hodng Di€u, Phudng 13, Quan 4 Bto c6o tii chlnh

Thdnh Dh6 Hd Chf Minh, CHXHCN viet Nam cho ky hoat dong 6 th6n

BAo cAo Kfr QUA HoAr DoNG KII\IHDOANH
Cho kJ hoat dong 6 th6ng k6t thric ngdy 30 th6ng 6 ndm 2013

cHi TITU
M6 Thuv6t Tir 0l/0u2013
s6 mintr d6n 301612013

MAU B O2-DN

Don vi: MtlD

Tn'0ll0ll20l2
ddn 30t6/2012

l. Doanh thu b6n hdng vd cung cAp dich vu 0l
2. C6c khodn eidm tnl doanh thu 02

3. Doanh thu ihudn vA ben hang vd cung c6p dich vu

60=01-02) l0
4. ci6 v6n heng bdr vd dich vu cung c6p I I
5. Lqi nhuan g0p vd b6n hdng va cung cdP dich ru

(20=10-l t) 20

6. Doanh thu hoet dong tai chtnh 21 22

7. Chi phi Ai chinh 22 23

Trong d6: Chi phi ldi vaY 23

8. Chiphibdnheng 24

9. Chi phl qu6n l! doanh nghiPP 2s

10. Lqi nhu0n thuen tr! ho4t clQng kinh doanh
(3 0=20+ (21 -22)-(24 +25))

I l. Thu nhap kh6c
12. Chi phi kh6c
13. (L6)/Lqi nhuAn khdc.(40=3r-32)
14. Lqi nhuan trudc thue (50:30+a0)
I 5 . Chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hien henh

16, Lqi nhuin sau thu€
(60:50-51-s2)

17, Lai co bAn tror c6 phi6u

I 9 31 | .485 .47 | .E49_

31 1 .485 .47 1 .849
20 255.01'l .172.2'7'7

56.468.299.572
2.907.860.620
(139.639.218)

8.555.064
36.602.71',l.951

6 .'139 .136 .446

16.173.945.013
943.4r7.827

4 .534 .325 .867
(3.590.908.040)
t2.s83.036.973
2.9s2.597 .368

60 9.630.439.60s
10 26 1.153

295.636.r25.152_

295.636.lzs.1s2
240.729.335.746

54 .906 .789 .406
2 .97 4 .515 .447

74.626.842
5.139.278

35.826.838.842
5.289.054.155

16 .690 .785 .414
2t3.367 .468

10.3 82.198
202.985.2'70

t6.893.7'70.284
4 .068 .52'7 .5'7 |

12.825.242.113
1.536

24

30
JI

40
50
5t

r6xc crAr'l p6c

Df ng Vii Thenh
Tdng Gi6m d6c
Ngay 12 th6ng 8 nIm 2013

('"999Qto\

CONG TY
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cdNG TY cO PHAx xHo vAN MIEN NAM
18 Hodng Di€u, Phudng 13, Quan a Bdo c6o tai chinh

Thdnh phd H6 Chi Minh, CHXHCN

BAo cAo LUU cHUYfN rItN rE
Cho ndm tdi chinh kCt thfc ngay 30 thdng 6 nam 2013

ME
so

Tn 01/01/2013
d6n 30/6/2013

MAU B O3-DN

Don v j: VND

Ti! 0110112012
din 30/612012

16.893.770.284

2.85'1.704.24'.1
(538.s94.197)

(2.7 63 .s7 9 .541)
5.139.278

16.454.440.071
(t2.869 .972.s45)

(2.53 | .07 4 .3 t7 )
7.169.265.679

(t4.247.029)
(5.139.278)

(3 .',l s4.87 0 .7'7 1)

334.516.430
(3.106.870.917)

1.676.047.323

(r 78.14r .820)
818.1 81

2.497.868.),04
2.320.544.465

4.500.000.000
(4.500.000.000)
(8.343,161.100)
(8.343.161.100)

(4.346.s69.312)
56.839.351 .320

86.950.555

60.535.605.118 s2.5't 9 .7 32.563

cHi TIT,U

I. Ltru CHUYTN TITN TU'HOAT DONG KINH DOANH
1. L.oi nhuPn trr,c thud
2. Diiu chinh cho cdc khoAn:
Khau hao tei sdn c6 dinh
C6c khodn du phdng
L6 ch€nh lQch bj gi6 h6i do6i chua thgc hiCn

Lai h) ho4t dong dau tu
Chi phi laivay
3. Lqi nhu|n Or ho dAng kinh doanh t ?tc thay diSi v6n ltu
d0nc
Thay d6i c6c khodn phdi thu
Thay d6i hdng t6n kho

Thay ddi cdc khoan phei tra
Thay d6i chi phl tra trudc
Tidn lai vay da tra
Thuti thu nh{p doanh nghiep da ndP

Tian thu khdc tit hoat dong kinh doanh

TiAn chi kh6c cho ho4t dQng kinh doanh

Lnu chuyin tiin lhuAn it hogl il|ng kinh doanh

II. LU.U CHUYtN TIiN TU HOAT DQNG DAU TU'
1. Tidn chi mua tdi san c6 dinh vd a6c tdi s2rn ddi h4n kh6c

2. Tian thu tir thanh ly tai san c6 dinh
3. TiCn thu c6 tfc vd lgi nhuan dugc chia

Lnu chuyin tiin thuiin tir hogt dQng tliu tn

rrr. LtlU cHUYliN TIi'N TiJ Ho4r DQxc rAI cniNn
1. Tidn vay ngin han nhfln duoc
2. Tien chi trA ng gdc vay
3, CO tfc de tra
Luu chuydn tiin thuin tt hogt aI\ng tdi chinh

01

02
03
04
05
06

OE

09
l0
ll
t2
t3
l4
l5
l6
20

12.583.036.973

2.581.626.305
(t94 .224.889)

24.453.81,8
(2.9s4.885.222)

8.555.064

12.048.562.049
(6.ts1.216.102)

| .123 .146.4'77
4 .299 .036.6'7 |

( l.353.223.148)
(8.5s5.064)

(4.038.082.990)
6',7 5.232.023

(3 .406.458 .77 t)
3.188.441.145

( 1.542.828.399)
2'70.240.909

2.805.102.545
1.532.515.055

| .416 .3 50 .'77 6
(r .4t6 .3 50 .7',7 6)
(6 .662.s90 .360)
(6.662.s90.360)

(r.941.634.160)
62,477.239.218

2l
22
2'7

30

33

34
36
40

Tidn chi trd ci5 tfc vd thu fi lAi trong k! khdng bao gdm s6 ti6n ldn luot ld 161.166.133 d6ng (ndm 2012:

tqz-zlo.iit ;d";i "; 
j+o.ooo.ooo o"oni ina.iotz, 263.943.036 ddng) ld sii c6 tuc da cong. b6 trong kj
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1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
 

Hình thức sở hữu vốn 

 

Công ty Cổ phần  ho Vận  iền N m (gọi tắt l  “ ôn  ty”) là công ty cổ phần được chuyển đổi từ 

Doanh nghiệp Nh  nước là Công ty Kho Vận Miền Nam theo Quyết định số 1546/QĐ-BTM ngày 27 

thán  9 năm 2006 của Bộ Thươn  mại (nay là Bộ  ôn  thươn ).  ôn  ty hoạt động theo Giấy chứng 

nhận đăn   ý  inh do nh số 0300645369 đăn   ý lần đầu ngày 29 thán  12 năm 2006 v  th y đổi lần 

thứ 7 n  y 1 thán  12 năm 2011 do Sở Kế hoạch v  Đầu tư Th nh phố H  Chí Minh cấp. Cổ đôn  

chính của Công ty là Tổn   ôn  ty Đầu tư v   inh doanh vốn Nh  nước  “S I ”) với tỷ lệ sở hữu 

chiếm 47,73% vốn điều lệ của Công ty  tươn  đươn  với quyền biểu quyết tươn  ứng. Cổ phiếu của 

Công ty chính thức đăn   ý  i o dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố H  Chí Minh từ ngày 

4 thán  2 năm 2010 với mã cổ phiếu là STG.  

 

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 là 326 n ười (năm 2012: 330 n ười). 

 

   Ho t động chính 

 

Hoạt động chính của Công ty là vận tải h n  h   đường thủy nội địa,  inh do nh  ho  bãi  cản   nh  

xưởn   văn phòng làm việc, xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, dịch vụ đại lý vận tải bằn  đường hàng 

 hôn   đường biển  đường bộ  đường sắt, vận tải đ  phươn  thức  đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, 

dịch vụ logistics, dịch vụ hải quan, dịch vụ phát chuyển nhanh, kinh doanh kho ngoại Quan CFS 

(gom, phát hàng lẻ), ICD (cảng thông quan nội địa), trung tâm phân phối (logistics center), dịch vụ 

kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải h n  h    đại lý  inh do nh xăn  dầu, mua bán dầu nhớt, 

hóa chất (trừ hóa chất c  t nh độc hại mạnh), sản xuất gia công các sản phẩm dầu nhớt, dầu mỡ bôi 

trơn. sản xuất bao bì các loại (trừ tái chế phế thải, sản xuất bột giấy, chế biến gỗ), mua bán, sửa chữa 

tân trang các loại thùng phi sắt - nhựa, mua bán vật tư  thiết bị vận tải kho hàng, mua bán hàng may 

mặc và nguyên phụ liệu may mặc, kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở), kinh 

doanh lữ hành nội địa và quốc tế  đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏ . đại lý bảo hiểm, cho thuê xe ô tô, 

mua bán phụ gia, nguyên liệu pha chế dầu nhờn, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vận tải hàng 

hóa bằng ô tô; vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đ n   đại lý bán vé tàu thủy, bán buôn 

phân bón, bình ắc quy. 

 

 

2. CƠ SỞ LẬP BÁ  CÁ  TÀ  C Í   VÀ     TÀ  C Í   

 

Cơ sở lập báo cáo tài chính  

 

Báo cáo tài ch nh  èm theo được trình bày bằn  Đ ng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và 

phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt N m v  các quy định pháp lý có 

liên qu n đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.   

 

Các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh 

do nh v  tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung 

tại các nước khác ngoài Việt Nam. 

 

 ăm t i c í   

 

Năm t i ch nh của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài 

chính giữ  niên độ củ   ôn  ty được lập cho  i i đoạn 6 tháng từ n  y 1 thán  1 đến ngày 30 tháng 6 

h n  năm. 
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3. ÁP DỤ    ƢỚNG DẪN K  TOÁN MỚI 

 

 ƣớng dẫn mới v  chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 

 

N  y 25 thán  4 năm 2013   ộ T i ch nh đã b n h nh Thôn  tư số 45/2013/TT- T   “Thôn  tư 45”) 

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thôn  tư n y thay thế Thôn  tư 

số 203/2009/TT- T   “Thôn  tư 203”) n  y 20 thán  10 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 

độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thôn  tư 45 c  hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 

tháng 6 năm 2013 v  áp dụn  cho năm t i ch nh 2013 trở đi.   n Tổng Giám đốc đánh  iá Thôn  tư 

45 không có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ hoạt động 6 tháng kết 

thúc n  y 30 thán  6 năm 2013. 

 

 ƣớng dẫn mới v  trích lập dự phòng giảm giá đầu tƣ d i   n vào doanh nghiệp 

 
Ngày 28 tháng 6 năm 2013   ộ T i ch nh đã b n h nh Thôn  tư số 89/2013/TT- T   “Thôn  tư 89”) 

sử  đổi, bổ sun  Thôn  tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ T i ch nh hướng 

dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng t n kho, tổn thất các khoản đầu tư 

tài chính, nợ phải thu  h  đòi v  bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp. 

Thôn  tư 89 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2013.   n Tổng Giám đốc đ n  đánh  iá 

mức độ ảnh hưởng của việc áp dụn  Thôn  tư n y đến báo cáo t i ch nh tron  tương lai của Công ty. 

 

 

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH K  TOÁN CHỦ Y U 

 

S u đây l  các ch nh sách  ế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính: 

 

Ƣớc tính kế toán  
 

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

v  các quy định pháp lý c  liên qu n đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính yêu cầu Ban Tổng 

Giám đốc phải có nhữn  ước tính và giả định ảnh hưởn  đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và 

việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc niên độ kế toán cũn  như các 

số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt kỳ hoạt động. Mặc dù các ước tính kế toán được 

lập bằng tất cả sự hiểu biết của Ban Tổn  Giám đốc, số liệu phát sinh thực tế có thể khác với các ước 

tính, giả định đặt ra. 

  

 Công cụ tài chính 

 

Ghi nhận ban đầu 

 

Tài sản tài chính 

 

Tại ngày ghi nhận b n đầu, tài sản t i ch nh được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch có 

liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản t i ch nh đ . Tài sản tài chính của Công ty bao g m tiền 

và các khoản tươn  đươn  tiền, các khoản đầu tư t i ch nh n ắn hạn, các khoản phải thu khách hàng 

và phải thu khác, các khoản  ý cược, ký quỹ. 

 

Công nợ tài chính 

 

Tại ngày ghi nhận b n đầu, công nợ t i ch nh được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch 

có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ t i ch nh đ . Công nợ tài chính của Công ty bao 

g m các khoản phải trả n ười bán và phải trả khác, chi phí phải trả và nhận  ý cược, ký quỹ. 

 

Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu 

 

Hiện tại  chư  c  quy định về đánh  iá lại công cụ tài chính sau ghi nhận b n đầu. 
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Ti n và các khoả  tƣơ   đƣơ   ti n 

 

Tiền và các khoản tươn  đươn  tiền bao g m tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các 

khoản đầu tư n ắn hạn, có khả năn  th nh  hoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên 

qu n đến việc biến động giá trị. 

 

 Dự phòng phải thu k ó đòi 

 

Dự phòng phải thu  h  đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu 

tháng trở lên, hoặc các khoản phải thu m  n ười nợ khó có khả năn  th nh toán do bị thanh lý, phá 

sản h y các  h   hăn tươn  tự. 

 

 Hàng tồn kho 

 

Hàng t n  ho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn  iữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện 

được. Giá gốc hàng t n kho bao g m chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  chi ph  l o động trực tiếp và 

chi phí sản xuất chung, nếu c   để c  được hàng t n kho ở đị  điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của 

hàng t n  ho được xác định theo phươn  pháp nhập trước xuất trước. Giá trị thuần có thể thực hiện 

được được xác định bằn   iá bán ước tính trừ các chi ph  để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán 

hàng và phân phối phát sinh. 

 

Dự phòng giảm giá hàng t n kho củ   ôn  ty được trích lập cho hàng t n kho lỗi thời, hỏng, kém 

phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của hàng t n  ho c o hơn  iá trị thuần có thể thực hiện được 

tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

  

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao 
 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị h o mòn lũy  ế. Nguyên giá tài 

sản cố định hữu hình bao g m giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đư  t i 

sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Tài sản cố định hữu hình được khấu h o theo phươn  pháp 

đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụn  ước tính, cụ thể như sau: 

 Số năm 

Nh  xưởng và vật kiến trúc 6 - 40  

Máy móc và thiết bị 6 - 10  

Thiết bị văn phòn  3 - 5 

Phươn  tiện vận tải 6 - 10  

  

Các khoản lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý và giá trị 

còn lại của tài sản v  được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

 

 Thuê ho t động 

 

Một khoản thuê được xem là thuê hoạt động khi bên cho thuê vẫn được hưởng phần lớn các quyền lợi 

và phải chịu rủi ro về quyền sở hữu tài sản. 

 

Doanh thu cho thuê hoạt độn  được ghi nhận theo phươn  pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho 

thuê. Chi phí trực tiếp b n đầu phát sinh tron  quá trình đ m phán  ý hợp đ ng thuê hoạt độn  được 

ghi nhận vào giá trị còn lại của tài sản cho thuê và kế toán theo phươn  pháp đường thẳng trong suốt 

thời gian cho thuê. 

 

Chi phí thuê hoạt độn  được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt độn   inh do nh theo phươn  pháp 

đường thẳng trong suốt thời gian thuê. 

 

Tài sản cố định vô hình và khấu hao  

 

Tài sản cố định vô hình thể hiện quyền sử dụn  đất, phần mềm máy t nh v  tr n  web được trình bày 

theo nguyên giá trừ giá trị h o mòn lũy  ế. 
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Quyền sử dụn  đất thể hiện quyền Công ty sử dụng lô đất tại 36/1 Sươn  N uyệt Ánh, Phường 9, 

Thành phố Đ  Lạt, CHXHCN Việt Nam tron  50 năm. Quyền sử dụn  đất được khấu hao theo 

phươn  pháp đường thẳng theo thời gian sử dụng củ  lô đất.  

 

Phần mềm máy t nh v  tr n  web được khấu h o theo phươn  pháp đường thẳn  tron  vòn  5 năm. 

 

Các khoả  đầu tƣ c ứng khoán 

 

Các khoản đầu tư chứn   hoán được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư chứng khoán và 

được xác định giá trị b n đầu theo n uyên  iá v  các chi ph  liên qu n đến giao dịch mua các khoản 

đầu tư chứng khoán.  

 

Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứn   hoán được xác định theo nguyên giá trừ các 

khoản dự phòng giảm  iá đầu tư chứng khoán. 

 

Dự phòng giảm  iá đầu tư chứn   hoán được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành. Theo 

đ    ôn  ty được phép trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư chứng khoán tự do tr o đổi có giá trị 

ghi sổ c o hơn  iá thị trường tại ngày kết thúc niên độ kế toán.  

 

Đầu tƣ tài chính dài h n 

 

Đầu tư t i ch nh d i hạn là các khoản đầu tư v o côn  ty liên  ết được xác định giá trị b n đầu theo 

n uyên  iá v  các chi ph  liên qu n đến giao dịch này. Tại các năm t i ch nh tiếp theo, các khoản đầu 

tư t i ch nh d i hạn được xác định theo nguyên giá trừ các khoản giảm giá khoản đầu tư.  

 

Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởn  đán   ể nhưn   hôn  phải là công ty con 

hay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởn  đán  kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đư  r  

các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưn   hôn  c  ảnh hưởng 

về mặt kiểm soát hoặc đ ng kiểm soát những chính sách này. 

 

Các khoản trả t ƣớc dài h n 

 

Chi phí trả trước dài hạn bao g m giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng  được xem 

là có khả năn  đem lại lợi ích kinh tế tron  tươn  l i cho  ôn  ty với thời hạn từ một năm trở lên. 

 ác chi ph  n y được vốn h   dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn v  được phân bổ vào báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụn  phươn  pháp đường thẳn  tron  vòn  b  năm. 

 

Ghi nhận doanh thu 

 

 o nh thu bán h n  được ghi nhận  hi đ ng thời thỏa mãn tất cả năm  5) điều kiện sau: 

 

(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng 

h   cho n ười mua; 

(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý h n  h   như n ười sở hữu hàng hóa hoặc quyền 

kiểm soát hàng hóa; 

(c)  o nh thu được xác định tươn  đối chắc chắn; 

(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và 

(e) Xác định được chi ph  liên qu n đến giao dịch bán hàng. 

 

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đ  được xác 

định một cách đán  tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì 

do nh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã ho n th nh tại ngày kết thúc niên 

độ kế toán của kỳ đ .  ết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn 

 4) điều kiện sau: 

 

(a)  o nh thu được xác định tươn  đối chắc chắn; 

(b) Có khả năn  thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đ ; 

(c) Xác định được phần công việc đã ho n th nh tại ngày kết thúc niên độ kế toán; và 

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch v  chi ph  để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ đ . 
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Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở d n t ch  được xác định trên số dư các t i  hoản tiền gửi và lãi 

suất áp dụng. 

 

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi. 

 

Ngo i tệ   

  

Công ty áp dụng xử lý chênh lệch tỷ  iá theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 

 VAS 10) “Ảnh hưởng của việc th y đổi tỷ giá hối đoái” và Thôn  tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 

thán  10 năm 2012 của Bộ T i ch nh quy định về ghi nhận  đánh  iá  xử lý các khoản chênh lệch tỷ 

giá hối đoái tron  do nh n hiệp. Theo đ   các n hiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi 

theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc 

niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ  iá phát sinh được hạch toán 

vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi chênh lệch tỷ  iá do đánh  iá lại các số dư tại ngày 

kết thúc niên độ kế toán  hôn  được dùn  để chia cho cổ đôn .  

 

C i p í đi v y 

 

Chi phí lãi vay được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh. 

 

Các khoản dự phòng 

 

Các khoản dự phòn  được ghi nhận  hi  ôn  ty c  n hĩ  vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã 

xảy ra, và Công ty có khả năn  phải th nh toán n hĩ  vụ này. Các khoản dự phòn  được xác định trên 

cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để th nh toán n hĩ  vụ nợ này 

tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

 

 Thuế 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. 
 

Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế tron  năm. Thu nhập chịu thuế khác 

với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế 

không bao g m các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ tron  các năm  hác  b o 

g m cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao g m các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không 

được khấu trừ. 
 

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ v  cơ sở tính thuế thu 

nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo t i ch nh v  được ghi nhận theo phươn  

pháp bản  cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản 

chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn c  đủ lợi 

nhuận tính thuế tron  tươn  l i để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.  
 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụn  cho năm t i sản được thu h i 

hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đ  c  liên qu n đến các khoản mục                                           

được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. 
 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền 

hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi 

các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập 

doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ qu n thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu 

nhập hiện h nh trên cơ sở thuần. 
 

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và thuế thu nhập hoãn lại củ   ôn  ty căn cứ vào 

các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, nhữn  quy định n y th y đổi theo từng thời kỳ và việc 

xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra củ  cơ qu n thuế có 

thẩm quyền. 
 

 Các loại thuế  hác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 
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Các quỹ 
 

 ôn  ty được trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế h n  năm theo điều lệ Côn  ty v  theo N hị 

quyết củ  Đại hội đ n  cổ đôn  thường niên. 
 

 

5. TI N VÀ CÁC KHOẢ  TƢƠ   ĐƢƠ   T  N 

 30/6/2013  31/12/2012 

 VND  VND 

    

Tiền mặt 1.695.967.971  1.267.195.171 

Tiền gửi ngân hàng  8.639.637.147   2.851.974.450 

Các khoản tươn  đươn  tiền  50.200.000.000   58.358.069.657 

 60.535.605.118  62.477.239.278 
 

Các khoản tươn  đươn  tiền thể hiện các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng bằn  Đ ng Việt 

Nam với thời  i n đáo hạn từ 1 tháng đến 3 tháng với lãi suất từ 6% đến 7% (năm 2012: từ 8% đến 

9%). 
 

 

6. CÁC KHOẢ  ĐẦU TƢ TÀ  C Í     ẮN HẠN 

 30/6/2013  31/12/2012 

 VND  VND 

Đầu tƣ c ứng khoán ngắn h n    

 hứn   hoán đã niêm yết 4.516.720.100  4.516.720.100 

 hứn   hoán chư  niêm yết 2.462.400.000  2.462.400.000 

 6.979.120.100  6.979.120.100 
Dự phòng giảm  iá đầu tư n ắn hạn (4.006.429.820)  (4.306.338.740) 

 2.972.690.280  2.672.781.360 
 

Công ty trích lập dự phòng giảm  iá đầu tư dự  trên  iá đ n  cửa tại ngày giao dịch cuối năm t i 

ch nh đối với những chứng khoán niêm yết. Đối với những chứn   hoán chư  niêm yết, Công ty trích 

lập dự phòng dựa trên báo giá trung bình của 3 công ty chứng khoán hoặc giá giao dịch bình quân 

trên thị trường giao dịch củ  các côn  ty đại chún  chư  niêm yết (UPCom)  trường hợp không thu 

thập được giá thị trường của chứn   hoán chư  niêm yết thì Công ty không trích lập dự phòng. 
 

  

7. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC 
 

Các khoản phải thu khác chủ yếu là các chi trả hộ tiền phụ phí xếp dỡ tại cảng bao g m các khoản phí 

liên qu n đến việc xếp dỡ, tập kết container từ kho bãi ra cầu t u  lưu  ho tại cảng.  
 

 

8. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠ    Ó ĐÒ  

 30/6/2013  31/12/2012 

 VND  VND 

    

Công ty TNHH Dos-Tex Việt Nam  789.775.980  789.775.980 

Công ty TNHH Glory Oceanic (Việt Nam) -     442.926.708 

Công ty TNHH TM DV XNK Hiệp Tiến Phát 370.823.240  259.576.268 

 ôn  Ty  ổ Phần   b co Tiền Gi n  402.615.020  241.404.012 

Các khách hàng khác 352.947.312  76.794.553 

 1.916.161.552  1.810.477.521 
 

 

9. HÀNG TỒN KHO 

 30/6/2013  31/12/2012 

 VND  VND 

    

Hàng hoá 2.594.889.855  3.667.811.986 
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10. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 

 30/6/2013  31/12/2012 

 VND  VND 

    

Tạm ứng 2.960.734.586  6.193.537.476 

Ký quỹ   ý cược ngắn hạn 415.444.800  530.184.800 

 3.376.179.386  6.723.722.276 

 

 

11. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH  
 Nh  xưởng và   Máy móc và  Phươn  tiện  Thiết bị   

 vật kiến trúc  thiết bị  vận tải  văn phòn   Tổng 

 VND  VND  VND  VND  VND 

NGUYÊN GIÁ          

Tại ngày 1/1/2013 50.797.337.102  5.952.224.757  39.810.344.625  2.488.830.804  99.048.737.288 

Tăn  trong kỳ 1.279.782.945  -     -     263.045.454  1.542.828.399 

Thanh lý -     -     (703.445.043)  (45.338.600)  (748.783.643) 

Phân loại theo Thông 

tư 45/2013/TT-BTC (156.910.318)  (153.798.160)  (40.036.797)  (1.307.675.271)  (1.658.420.546) 

Tại ngày 30/6/2013 51.920.209.729  5.798.426.597  39.066.862.785  1.398.862.387  98.184.361.498 

          

GIÁ TRỊ      Ò  LŨ           

Tại ngày 1/1/2013 43.179.506.780  3.767.516.079  20.758.924.262  1.719.467.372  69.425.414.493 

Khấu hao trong kỳ 677.117.586  206.223.622  1.514.999.870  76.665.977  2.475.007.055 

Thanh lý -     -     (617.280.459)  (34.987.988)  (652.268.447) 

Phân loại theo Thông 

tư 45/2013/TT-BTC (146.304.250)  (96.034.576)  (28.880.544)  (820.911.548)  (1.092.130.918) 

Tại ngày 30/6/2013 43.710.320.116  3.877.705.125  21.627.763.129  940.233.813  70.156.022.183 

         

GIÁ TRỊ CÒN LẠI         

T i ngày 30/6/2013 8.209.889.613  1.920.721.472  17.439.099.656  458.628.574  28.028.339.315 

          

T i ngày 31/12/2012 7.617.830.322  2.184.708.678  19.051.420.363  769.363.432  29.623.322.795 

 

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013, tài sản cố định của Công ty bao g m một số tài sản đã  hấu hao hết 

nhưn  vẫn đ n  còn tiếp tục sử dụng với nguyên giá là 41.915.581.339 đ ng (năm 2012: 

43.263.712.847 đ ng).  

 

 

12. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 
  Quyền sử   Phần mềm  Trang    

  dụng đất  máy tính  web  Tổng 

  VND  VND  VND  VND 

NGUYÊN GIÁ         

Tại ngày 1/1/2013   1.287.550.000  1.069.512.750  177.880.981  2.534.943.731 

Phân loại theo Thôn  tư 45/2013/TT-BTC  -     (53.082.000)  (16.017.952)  (69.099.952) 

Tại ngày 30/6/2013  1.287.550.000  1.016.430.750  161.863.029  2.465.843.779 

       

 
  

GIÁ TRỊ      Ò  LŨ           

Tại ngày 1/1/2013  171.673.360  835.653.027  172.865.646  1.180.192.033 

Khấu hao trong kỳ  12.875.502  93.743.748  -     106.619.250 

Phân loại theo Thôn  tư 45/2013/TT-BTC  -     (35.599.679)  (11.002.617)  (46.602.296) 

Tại ngày 30/6/2013  184.548.862  893.797.096  161.863.029  1.240.208.987 

         

GIÁ TRỊ CÒN LẠI         

T i ngày 30/6/2013  1.103.001.138  122.633.654  -     1.225.634.792 

         

T i ngày 31/12/2012  1.115.876.640  233.859.723  5.015.335  1.354.751.698 
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13. ĐẦU TƢ VÀ  C    T  L Ê    T 

 

Đầu tư v o côn  ty liên kết thể hiện khoản đầu tư v o  ôn  ty  ổ phần SDB Việt N m  “ ôn  ty 

liên kết”)  một công ty cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăn   ý  inh do nh số 

41132000017 do Sở Kế hoạch v  Đầu tư Th nh phố H  Chí Minh cấp n  y 13 thán  12 năm 2007  

và các giấy chứng nhận sử  đổi. Hoạt động chính của Công ty liên kết là kinh doanh dịch vụ kho bãi; 

dịch vụ đại lý vận tải; dịch vụ thủ tục, hải quan; dịch vụ logictics. Giá gốc của khoản đầu tư l  

1.680.000.000 đ ng (năm 2012: 1.680.000.000 đ ng) chiếm 35% (năm 2012: 35%) vốn điều lệ cũn  

như quyền biểu quyết trong Công ty liên kết. Tại ngày ngày lập báo cáo, Công ty liên kết không phát 

sinh lỗ lũy  ế nên không cần trích lập dự phòng. 

 

 

14. CHI PHÍ TRẢ TRƢỚC DÀI HẠN 

 Từ 1/1/2013 

đến 30/6/2013 

 Từ 1/1/2012 

đến 31/12/2012 

 VND  VND 

    

Số dư đầu kỳ/năm 408.517.416  813.369.399 

Tăn  tron  kỳ/năm 564.135.963  213.581.737 

Phân bổ vào chi phí trong kỳ/năm (280.026.869)  (618.433.720) 

Số dư cuối kỳ/năm 692.626.510  408.517.416 

 

 

15. THU  VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ  ƢỚC 

 30/6/2013  31/12/2012 

 VND  VND 

    

Thuế giá trị gia tăn  742.908.349  843.738.111 

Thuế thu nhập doanh nghiệp  952.597.368  2.038.082.990 

Thuế thu nhập cá nhân  168.012.452  242.859.695 

Các loại thuế khác  247.800  55.800 

 1.863.765.969  3.124.736.596 

   

 

16. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC 

 30/6/2013  31/12/2012 

 VND  VND 

    

 inh ph  côn  đo n 5.548.396  25.863.591 

Bảo hiểm xã hội 6.750.354  -    

Bào hiểm y tế 9.182.807  3.817.977 

Bảo hiểm thất nghiệp 3.357.462  8.031.074 

Nhận ký quỹ   ý cược ngắn hạn  1.280.250.698  1.217.092.496 

Phải trả khác 1.403.828.537  1.557.950.235 

 2.708.918.254  2.812.755.373 



CÔNG TY CỔ PHẦ      VẬ            

1   o n   iệu  Phường 13, Quận 4         Báo cáo tài chính 

Thành phố     h   inh, CHXHCN Việt Nam      Cho kỳ hoạt độn  6 thán   ết thúc n  y 30 thán  6 năm 2013 
 

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)            MẪU B 09-DN 

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo 
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17. VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 

T  y đổi trong vốn chủ sở hữu 

 Vốn điều lệ  

Vốn khác của  

chủ sở hữu  

Chênh lệch tỷ  

giá hối đoái   

Quỹ đầu tư  

và phát triển  

Quỹ dự phòng  

tài chính  

Lợi nhuận chư  

phân phối 

 

Tổng 

 VND  VND  VND  VND  VND  VND  VND 

              

Tại ngày 1/1/2012 83.518.570.000  4.453.538.386  37.257.128  18.434.286.157  3.763.537.087  15.673.576.074  125.880.764.832 

Lợi nhuận tron  năm -  -  -  -  -  24.800.177.972  24.800.177.972 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái -  -  (37.257.128)  -  -  -  (37.257.128) 

Phân phối quỹ -  1.201.271.654  -  2.402.543.307  720.762.992  (4.324.577.953)  - 

Chia cổ tức -  -  -  -  -  (18.374.085.400)  (18.374.085.400) 

Trích lập quỹ  hen thưởng, phúc lợi   -  -  -  -  (2.396.515.722)  (2.396.515.722) 

Giảm khác -  -  -  -  (405.591.580)  (946.759.058)  (1.352.350.638) 

T i ngày 31/12/2012 83.518.570.000  5.654.810.040  -  20.836.829.464  4.078.708.499  14.431.815.913  128.520.733.916 

Lợi nhuận trong năm -  -  -  -  -  9.630.439.605  9.630.439.605 

Tăn  vốn -  1.240.008.899  -     -     -     (1.240.008.899)  -    

Phân phối quỹ -    -  2.480.017.797  744.005.339  (3.224.023.136)  -    

Chia cổ tức -  -  -  -  -  (6.681.485.600)  (6.681.485.600) 

Trích lập quỹ  hen thưởng, phúc lợi -  -  -  -  -  (2.680.017.797)  (2.680.017.797) 

Giảm khác -  -  -  -  -  (153.754.052)  (153.754.052) 

T i ngày 30/6/2013 83.518.570.000  6.894.818.939  -  23.316.847.261  4.822.713.838  10.082.966.034  128.635.916.072 

 

Theo Nghị quyết Đại hội đ ng Cổ đôn  số 080/NQ- ĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2013, Hội đ ng Quản trị đã quyết định trả cổ tức lần hai cho năm t i ch nh  ết thúc ngày 31 tháng 

12 năm 2012 với tỷ lệ 8% trên vốn điều lệ  tươn  đươn  6.681.485.600 đ ng. Bên cạnh đ , theo Nghị quyết Đại hội đ ng Cổ đôn  số 086/NQ-Đ Đ Đ n  y 25 thán  4 năm 2013  

các Cổ đôn   ôn  ty đã quyết định thanh toán thù lao cho Hội đ ng Quản trị và Ban kiểm soát là 620.004.449 đ ng cho năm tài chính kết thúc n  y 31 thán  12 năm 2012.  

 

Các quỹ đầu tư v  phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ  hen thưởng phúc lợi được trích lập theo điều lệ của Công ty v  n hị quyết Đại hội đ n  cổ đôn  thườn  niên 2013 số 

086/NQ-Đ Đ Đ n  y 25 thán  4 năm 2013.  



CÔNG TY CỔ PHẦ      VẬ            

1   o n   iệu  Phường 13, Quận 4 Báo cáo tài chính 

Thành phố     h   inh, CHXHCN Việt Nam    Cho kỳ hoạt độn  6 thán   ết thúc n  y 30 thán  6 năm 2013   
 

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)            MẪU B 09-DN 

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo 
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Vố  đi u lệ 

 

Theo Giấy chứng nhận đăn   ý  inh do nh, vốn điều lệ củ   ôn  ty l  83.518.570.000 đ ng. Số 

lượng cổ phần và mệnh giá cổ phần như s u: 

 30/6/2013 

  

Số lượng cổ phần được phép phát hành 8.351.857 

Số cổ phần đã phát h nh v  góp vốn đầy đủ 8.351.857 

Mệnh giá cổ phiếu (VND) 10.000 

 

Công ty chỉ có một loại cổ phần thườn   hôn  hưởng cổ tức cố định. Cổ đôn  sở hữu cổ phần thường 

được nhận cổ tức  hi được công bố và có quyền biểu quyết theo tỉ lệ một quyền biểu quyết cho mỗi 

cổ phần sở hữu tại các cuộc họp cổ đôn  của Công ty. Tất cả các cổ phần đều có quyền thừ  hưởng 

như nh u đối với giá trị tài sản thuần của Công ty. 

 

Tình hình góp vốn điều lệ Công ty của các cổ đôn  cùng với tỉ lệ sở hữu tại ngày kết thúc niên độ kế 

toán như sau: 

 Số lượng cổ phiếu  Vốn đã   p 

 30/6/2013  31/12/2012  30/6/2013  31/12/2012 
     VND  VND 

        

SCIC 3.985.942  3.985.942  39.859.420.000  39.859.420.000 

 ác cổ đôn   hác 4.365.915  4.365.915  43.659.150.000  43.659.150.000 

 8.351.857  8.351.857  83.518.570.000  83.518.570.000 

 

 

18. BỘ PHẬ  T E  LĨ   VỰC KINH DOANH  

 

Để phục vụ mục đ ch quản lý  cơ cấu tổ chức củ   ôn  ty được chia thành 2 bộ phận hoạt động - Bộ 

phận dịch vụ cảng, kho vận, giao nhận vận tải và Bộ phận  inh do nh xăn  dầu, nhớt. Công ty lập 

báo cáo bộ phận theo hai bộ phận kinh doanh này. Các thông tin bộ phận về hoạt động kinh doanh 

củ   ôn  ty như s u: 

 
 hỉ tiêu  ịch vụ  ho vận  

 i o nhận vận tải  

 inh do nh xăn  

dầu  nhớt  Tổn  cộn  

 VND  VND  VND 

Cho  i i đo n tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 

 ăm 2013  

 

 

 

 

Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài 230.618.547.334  80.866.924.515  311.485.471.849 

Giá vốn h n  bán v  dịch vụ cun  cấp 177.190.345.997  77.826.826.280  255.017.172.277 

Lợi nhuận  ộp về bán h n  v  dịch vụ cun  cấp 53.428.201.337  3.040.098.235  56.468.299.572 

 o nh thu hoạt độn  t i ch nh v  thu nhập  hác 3.851.278.326  121  3.851.278.447 

Các chi phí trực tiếp 43.857.041.095   1.297.873.646   45.154.914.741 

Chi phí khấu hao và chi phí phân bổ 2.517.051.667   64.574.638   2.581.626.305 

Lợi nhuận trước thuế 10.905.386.901  1.677.650.072  12.583.036.973 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2.533.184.850  419.412.518  2.952.597.368 

Lợi nhuận sau thuế  8.372.202.051  1.258.237.554  9.630.439.605 

      

T i ngày 30 tháng 6  ăm    3      

Tài sản bộ phận 93.844.217.975  10.887.867.361  104.732.085.336 

Tài sản không phân bổ  -      -     67.947.485.241 

Tổng tài sản 93.844.217.975   10.887.867.361   172.679.570.577 

Nợ phải trả bộ phận 37.694.204.353  705.427.801   38.399.632.154 

Nợ phải trả không phân bổ -     -     5.644.022.351 

Tổng nợ phải trả 37.694.204.353  705.427.801  44.043.654.505 
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Cho  i i đo n tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 

 ăm 2012 
     

Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài 207.641.303.984  87.994.821.168  295.636.125.152 

Giá vốn h n  bán v  dịch vụ cun  cấp 156.308.423.667  84.420.912.079  240.729.335.746 

Lợi nhuận  ộp về bán h n  v  dịch vụ cun  cấp 51.332.880.317  3.573.909.089  54.906.789.406 

 o nh thu hoạt độn  t i ch nh v  thu nhập  hác 3.018.201.944  169.680.971  3.187.882.915 

Các chi phí trực tiếp 35.782.420.829  2.560.776.961  38.343.197.790 

Chi phí khấu hao và chi phí phân bổ 2.767.527.911  90.176.336  2.857.704.247 

Lợi nhuận trước thuế 15.801.133.521  1.092.636.763  16.893.770.284 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 3.795.368.380  273.159.191  4.068.527.571 

Lợi nhuận sau thuế  12.005.765.141  819.477.572  12.825.242.713 

      

T i    y    t á      ăm           

Tài sản bộ phận 97.872.655.179  12.596.515.560  110.469.170.739 

Tài sản không phân bổ -  -  60.935.671.608 

Tổng tài sản 97.872.655.179  12.596.515.560  171. 404.842.347 

Nợ phải trả bộ phận 36.451.385.582  953.646.353  37.405.031.935 

Nợ phải trả không phân bổ -  -  6.838.909.786 

Tổng nợ phải trả 36.451.385.582  953.646.353  44.243.941.721 

 

 

19. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

 Từ 1/1/2013 

đến 30/6/2013 

 Từ 1/1/2012 

đến 30/6/2012 

 VND  VND 

    

Doanh thu bán hàng 80.866.924.515  87.921.876.550 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 230.618.547.334  207.714.248.602 

 311.485.471.849  295.636.125.152 

 

 

20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP 

 Từ 1/1/2013 

đến 30/6/2013 

 Từ 1/1/2012 

đến 30/6/2012 

 VND  VND 

    

Giá vốn củ  h n  h   đã bán 77.826.826.280  85.908.540.874 

Giá vốn của dịch vụ đã cun  cấp 177.190.345.997  154.820.794.872 

 255.017.172.277  240.729.335.746 

 

  

21. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO Y U TỐ 

 Từ 1/1/2013 

đến 30/6/2013 

 Từ 1/1/2012 

đến 30/6/2012 

 VND  VND 

    

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 341.501.453  296.508.119 

Chi phí nhân công 27.081.579.200  27.199.275.353 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 2.581.626.305  2.857.704.347 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 8.690.374.965  6.834.171.553 

Chi phí khác 4.541.088.443  4.112.800.095 

 43.236.170.366  41.300.459.467 

 



CÔNG TY CỔ PHẦ      VẬ            
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22. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 
 

 Từ 1/1/2013 

đến 30/6/2013 

 Từ 1/1/2012 

đến 30/6/2012 

 VND  VND 

    

Lãi tiền gửi   2.008.512.009  2.147.563.660 

Cổ tức, lợi nhuận được chia 772.647.500  619.660.000 

Lãi chênh lệch tỷ  iá đã thực hiện 126.701.111  207.291.787 

 2.907.860.620  2.974.515.447 

 

 

23. CHI PHÍ TÀI CHÍNH 
 

 Từ 1/1/2013 

đến 30/6/2013 

 Từ 1/1/2012 

đến 30/6/2012 

 VND  VND 

    

Lãi tiền vay 8.555.064   5.139.278 

Lỗ do bán khoản đầu tư -   267.095.871 

Lỗ chênh lệch tỷ  iá đã thực hiện 127.260.820  16.566.873 

Lỗ chênh lệch tỷ  iá chư  thực hiện 24.453.818  - 

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư (299.908.920)  (214.175.180) 

 (139.639.218)  74.626.842 

 

 

24. (LỖ)/LỢI NHUẬN KHÁC 
 

 Từ 1/1/2013 

đến 30/6/2013 

 Từ 1/1/2012 

đến 30/6/2012 

 VND  VND 

    

Thu từ thanh lý tài sản cố định 270.240.909  818.181 

B i thường từ thu h i đất củ  Nh  nước 662.142.777  -    

Khác 11.034.141  212.549.287 

Thu nhập  hác 943.417.827  213.367.468 

    
Giá trị còn lại của tài sản cố định đã th nh lý 96.094.046  (4.462.300) 

Tiền thuế đất nộp bổ sung từ nhữn  năm trước 4.438.182.140  -    

Khác 49.681  (5.919.898) 

Chi phí khác 4.534.325.867  (10.382.198) 

    

(Lỗ)/Lợi nhuận khác (3.590.908.040)  202.985.270 

 

 

25. CHI PHÍ THU  THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH 

  Từ 1/1/2013 

đến 30/6/2013 

 Từ 1/1/2012 

đến 30/6/2012 

 VND  VND 

    

Lợi nhuận trước thuế 12.583.036.973  16.893.770.284 

Trừ: Thu nhập không chịu thuế (772.647.500)  (619.660.000) 

Thu nhập chịu thuế 11.810.389.473  16.274.110.284 
Thuế suất 25%  25% 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 2.952.597.368  4.068.527.571 

   

 ôn  ty c  n hĩ  vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 25% tính trên thu nhập chịu thuế. 

 

Công ty không ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả vì không có 

chênh lệch tạm thời đán   ể giữa giá trị ghi sổ v  cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản 

và nợ phải trả trên báo cáo tài chính. 
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26. LÃ  CƠ BẢN TRÊN CỔ PHI U  

 

Việc t nh toán lãi cơ bản trên cổ phiếu phân bổ cho các cổ đôn  sở hữu cổ phần phổ thông của Công 

ty được thực hiện trên cơ sở các số liệu sau: 

  
Từ 1/1/2013 

đến 30/6/2013 

 Từ 1/1/2012 

đến 30/6/2012 

 VND  VND 

    

Lợi nhuận để t nh lãi cơ bản trên cổ phiếu 9.630.439.605  12.825.242.713 

Số cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền của cổ phần 

phổ thông  8.351.857  8.351.857 

Lãi cơ bả  t ê  cố p iếu 1.153  1.536 

 

 

27. CÁC KHOẢN CÔNG NỢ TI M TÀNG 

 

Tron   i i đoạn 6 thán  đầu năm 2013   ôn  ty đã nhận thông báo nộp tiền thuê đất từ Chi cục thuế 

Quận 4 với tổng số tiền thuê đất còn phải nộp n ân sách nh  nước là 14.394.465.140 đ ng. Khoản 

tiền n y liên qu n đến việc truy thu tiền thuê đất từ năm 2011 do sự th y đổi về đơn  iá đất hiện 

h nh. Tuy nhiên  vì chư  c   ôn  văn của Sở T i ch nh xác định đơn  iá đất nên chư  thể quyết toán 

được tiền thuê đất từ năm 2011.  o đ    ôn  ty đã  ửi côn  văn số 130/CV-KVMN ngày 11 tháng 4 

năm 2013 đề xuất tạm nộp tiền thuê đất các năm 2011  2012  2013 với số tiền là 5.876.016.720 đ ng 

và Chi cục thuế Quận 4 đã đ ng ý số tiền tạm nộp trên. Hiện tại  ôn  ty đ n  chờ Chi cục thuế và Sở 

tài chính xác định lại đơn  iá tiền thuê đất. Tại thời điểm lập báo cáo này, số công nợ tiềm tàng liên 

qu n đến lô đất quận 4 ước tính là 8.518.448.420 đ ng. 

 

Bên cạnh đ   tron   i i đoạn 6 tháng đầu năm 2013   ôn  ty đã  ửi  ôn  văn lên  hi cục thuế quận 

Thủ Đức liên qu n đến việc xác định đơn  iá thuê đất đối với  hu đất thuê ở quận Thủ Đức. Theo 

 ôn  văn số 3293/STC-BVG gửi đến Chi cục Thuế quận Thủ Đức v   ôn  ty   hu đất Thủ Đức đã 

hết thời hạn ổn định đơn  iá thuê đất chu kỳ 5 năm nên Sở T i ch nh đã xác định đơn  iá thuê cho 

chu kỳ tiếp với đơn  iá thuê đất l  86.400 đ ng/m
2
/năm. Tron   i i đoạn 6 thán  đầu năm 2013  

 ôn  ty đ n  tạm nộp theo đơn  iá cũ l  9.000 đ ng/m
2
/năm v  đ n  yêu cầu Sở Tài chính xem xét 

lại đơn  iá thuê đất  do đ   tại thời điểm lập báo cáo, có một khoản công nợ tiềm t n  liên qu n đến 

tiền thuê đất của lô đất tại quận Thủ Đức ước t nh l  3.634.413.750 đ ng. Hiện tại   ôn  ty đ n  chờ 

quyết định chính thức từ các cơ qu n c  thẩm quyền. 

 

Ban Tổn  Giám đốc tin tưởng rằng, Công ty không cần lập dự phòng cho những khoản công nợ tiềm 

tàng nêu trên vì các khoản nợ này phát sinh từ sự không nhất quán trong việc áp dụn  các quy định 

liên qu n đến việc t nh toán đơn  iá tiền thuê đất. 

 

 

28. CAM K T THUÊ HOẠT ĐỘNG 

 Từ 1/1/2013 

đến 30/6/2013 

 Từ 1/1/2012 

đến 30/6/2012 

 VND  VND  

Chi phí thuê hoạt động tối thiểu đã  hi nhận vào  

báo cáo kết quả hoạt độn   inh do nh tron  năm 10.100.416.254 

 

11.093.555.528 

 

Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, Công ty có các khoản cam kết thuê hoạt động không hủy ngang với 

lịch th nh toán như s u: 

 

 30/6/2013  31/12/2012 

 VND  VND 

    

Trong vòng một năm 14.990.522.430  3.466.419.023 

Từ năm thứ h i đến năm thứ năm 4.638.303.095  5.068.413.301 

S u năm năm       2.871.647.408  3.303.859.500 

Tổng cộng 22.500.472.933  11.838.691.824 
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Các khoản thanh toán thuê hoạt động thể hiện số tiền thuê đất d i hạn, thuê kho v  thuê văn phòn  tại 

các x  n hiệp. 

 

29. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 

 

Quản lý rủi ro vốn 
 

Công ty quản trị ngu n vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đ  h   

lợi ích của các cổ đôn  thông qua tối ưu h   số dư n u n vốn và công nợ. Cấu trúc vốn của Công ty 

bao g m các khoản nợ, tiền và các khoản tươn  đươn  tiền, và phần vốn thuộc sở hữu của các cổ 

đôn  của Công ty (bao g m vốn góp, các quỹ và lợi nhuận sau thuế chư  phân phối). 
 

Các chính sách kế toán chủ yếu 
 

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu v  các phươn  pháp m   ôn  ty áp dụng (bao g m các tiêu 

chí để ghi nhận, cơ sở xác định giá trị v  cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập v  chi ph ) đối với từng 

loại tài sản tài chính và công nợ t i ch nh được trình bày tại Thuyết minh số 4.  
 

 

Các loại công cụ tài chính  

  Giá trị ghi sổ 

  30/6/2013  31/12/2012 

  VND  VND 

T i sả  t i c í       

Tiền v  các  hoản tươn  đươn  tiền  60.535.605.118  62.477.239.278 

Phải thu  hách h n  v  phải thu  hác  

 trừ dự phòn  phải thu n ắn hạn  h  đòi)  

 

66.530.025.123  58.298.305.862 

Đầu tư n ắn hạn  2.972.690.280  2.672.781.360 

T i sản t i ch nh  hác   591.373.400  706.113.400 

Tổ   cộ    130.629.693.921  124.154.439.900 

     

Cô    ợ t i c í       

Phải trả  hách h n  v  phải trả  hác  34.532.073.752  31.648.654.648 

 hi ph  phải trả   166.498.000   212.218.008 

Công nợ t i ch nh  hác   602.501.000   567.876.000 

Tổ   cộ    35.301.072.752  32.428.748.656 
 

 ôn  ty chư  đánh  iá  iá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên 

độ kế toán do Thôn  tư số 210/2009/TT-BTC do Bộ T i ch nh đã b n h nh n  y 06 thán  11 năm 

2009  “Thôn  tư 210”) cũn  như các quy định hiện h nh chư  c  hướng dẫn cụ thể về việc xác định 

giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ t i ch nh. Thôn  tư 210 yêu cầu áp dụng Chuẩn 

mực báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thôn  tin đối với 

công cụ t i ch nh nhưn   hôn  đư  r  hướng dẫn tươn  đươn  cho việc đánh  iá v   hi nhận công cụ 

tài chính bao g m cả áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế. 
 

Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính 
 

 ôn  ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện v  đánh  iá các rủi ro mà Công ty phải 

chịu, thiết lập các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được. Hệ thống quản lý 

rủi ro được xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh nhữn  th y đổi củ  điều kiện thị trường và hoạt động 

của Công ty. 
 

Rủi ro tài chính bao g m rủi ro thị trường (bao g m rủi ro tỷ giá và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng và 

rủi ro thanh khoản. 
 

Rủi ro thị trường 

 

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chịu rủi ro khi có sự th y đổi về tỷ giá hối đoái v  giá. Công ty 

không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính 

này 

 

Quản lý rủi ro tỷ giá 
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Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đ   ôn  ty sẽ chịu rủi ro khi có biến 

động về tỷ giá. Tuy nhiên, Công ty không có rủi ro lớn về tỉ  iá vì luôn đảm bảo dự trữ ngu n ngoại 

tệ cần thiết để đáp ứng các nhu cầu của Công ty. Giá trị ghi sổ của các tài sản bằng tiền và công nợ 

bằng tiền có gốc bằng ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo như s u: 

 

 Tài sản  Cộng nợ 

 30/6/2013 31/12/2012  30/6/2013 31/12/2012 
 VND VND  VND VND 

      

Đô l   ỹ (USD) 6.098.751.649 4.697.435.201  4.320.626.312 8.580.146.719 

Euro (EUR) 8.089.013 68.650.822   4.939.749 195.410.730 

Bảng Anh (GBP) - -  16.382.651 - 
Đôl   c  AU ) - -   29.965.208 

Đôl  Sin  pore  SG ) - -   39.981.680 

 

Phân tích độ nhạy đối với ngoại tệ 

 

Công ty chủ yếu chịu ảnh hưởng củ  th y đổi tỷ giá củ  Đ n  Đô l   ỹ  Đ ng Euro, Đ ng Bảng 

Anh, Đ n  Đô l   c v  Đ n  Đô l  Sin  pore. 

 

Bản  s u đây thể hiện phân t ch độ nhạy đối với ngoại tệ củ   ôn  ty tron  trường hợp tỷ  iá đ ng 

Việt N m tăn / iảm 10% so với các đ ng tiền trên. Tỷ lệ th y đổi 10% được Ban Tổn  Giám đốc sử 

dụng khi phân tích rủi ro tỷ giá và thể hiện đánh  iá của Ban Tổn  Giám đốc về mức th y đổi có thể 

có của tỷ  iá. Phân t ch độ nhạy với ngoại tệ chỉ áp dụng cho các số dư của các khoản mục tiền tệ 

bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối năm v  điều chỉnh việc đánh  iá lại các khoản mục này khi có 10% 

th y đổi của tỷ giá. Nếu tỷ  iá các đ ng ngoại tệ dưới đây so với Đ ng Việt N m tăn / iảm 10% thì 

lợi nhuận trước thuế tron  năm của Công ty sẽ tăn / iảm các khoản tươn  ứn  như s u: 

  

 
 Từ 1/1/2013 

đến 30/6/2013 

 

 
Từ 1/1/2012 

đến 30/6/2012 

   VND  VND 

     

Đô l   ỹ (USD)  177.812.534   533.801.186  

Euro (EUR)  314.926   (19.451.465) 

Bảng Anh (GBP)  (1.638.265)   -    

Đôl   c  AU )   -      (2.953.075) 

Đôl  Sin  pore  SG )   -      (854.169) 

Tổng cộng  176.489.195  510.542.478 

 

Quản lý rủi ro về giá cổ phiếu 

 

Các cổ phiếu do Công ty nắm giữ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro thị trường phát sinh từ tính không chắc 

chắn về giá trị tươn  l i của cổ phiếu đầu tư.  ôn  ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết 

lập hạn mức đầu tư.  ội đ ng Quản trị củ   ôn  ty cũn  xem xét v  phê duyệt các quyết định đầu tư 

vào cổ phiếu như n  nh n hề  inh do nh  côn  ty để đầu tư.  ôn  ty đánh  iá rủi ro về giá cổ phiếu 

l   hôn  đán   ể.  

 

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa  

 

Công ty mua nguyên vật liệu, hàng hóa và thuê dịch vụ từ các nhà cung cấp tron  v  n o i nước để 

phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ  chịu rủi ro từ việc th y đổi giá bán 

của nguyên vật liệu, hàng hóa và giá thuê dịch vụ. 

 

Rủi ro tín dụng 
 

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác  hôn  đáp ứn  được các n hĩ  vụ trong hợp 

đ ng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp v  thường 

xuyên theo dõi tình hình để đánh  iá xem  ôn  ty c  chịu rủi ro tín dụng hay không. Công ty không 
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có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối tác bởi vì các khoản phải thu đến 

từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động trong nhiều ngành khác nhau và phân bổ ở các khu vực địa 

lý khác nhau. 

 

Quản lý rủi ro thanh khoản 

 

Mục đ ch quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ ngu n vốn để đáp ứn  các n hĩ  vụ tài chính 

hiện tại v  tron  tươn  l i. T nh th nh  hoản cũn  được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội 

giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn 

mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đ .  h nh sách củ   ôn  ty l  theo dõi thường xuyên các 

yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến tron  tươn  l i nhằm đảm bảo  ôn  ty duy trì đủ mức dự 

phòng tiền và, các khoản vay nhằm đáp ứn  các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn 

hơn. 

 

Các bản  dưới đây trình b y chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đ ng còn lại đối với tài sản tài chính 

và công nợ tài chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Các bản  n y được 

trình bày dựa trên dòng tiền chư  chiết khấu của tài sản tài chính g m lãi từ các tài sản đ   nếu có và 

dòng tiền chư  chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. Các 

bảng này trình bày dòng tiền của các khoản gốc và tiền lãi. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính 

phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh 

khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần. 

 

 

 ưới 1 năm   Từ 1-5 năm   Tổng 

 VND  VND  VND 

30/6/2013      

Tiền v  các  hoản tươn  đươn  tiền 60.535.605.118   -      60.535.605.118  

Phải thu  hách h n  v  phải thu  hác  

 trừ dự phòn  phải thu n ắn hạn  h  đòi)  66.530.025.123   -     66.530.025.123 

Đầu tư n ắn hạn 2.972.690.280   -     2.972.690.280 

Tài sản tài chính khác  415.444.800   175.928.600   591.373.400  

Tổng cộng 130.453.765.321  175.928.600  130.629.693.921 

      

30/6/2013      

Phải trả  hách h n  v  phải trả  hác 34.532.073.752   -     34.532.073.752 

 hi ph  phải trả  166.498.000    -      166.498.000  

Công nợ khác  -      602.501.000    602.501.000  

Tổng cộng 34.698.571.752   602.501.000   35.301.072.752 

      

Chênh lệch thanh khoản thuần 95.757.675.789  (426.572.400)  95.331.103.389 

 

 

 ưới 1 năm   Từ 1-5 năm   Tổng 

 VND  VND  VND 

31/12/2012      

Tiền v  các  hoản tươn  đươn  tiền 62.477.239.278  -  62.477.239.278 

Phải thu  hách h n  v  phải thu  hác  

 trừ dự phòn  phải thu n ắn hạn  h  đòi)  58.298.305.862  -  58.298.305.862 

Đầu tư n ắn hạn 2.672.781.360  -  2.672.781.360 

Tài sản tài chính khác 530.184.800  175.928.600  706.113.400 

Tổng cộng 123.978.511.300  175.928.600  124.154.439.900 

      

31/12/2012      

Phải trả  hách h n  v  phải trả  hác 31.648.654.648  -  31.648.654.648 

 hi ph  phải trả 212.218.008  -  212.218.008 

Công nợ khác -  567.876.000  567.876.000 

Tổng cộng 31.860.872.656  567.876.000  32.428.748.656 

      

Chênh lệch thanh khoản thuần 92.117.638.644  (391.947.400)  91.725.691.244 
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VNID

475.796.394
1.48E.368.503

COng ty C6 phAn SDB Viet Nam
Doanh thu
Mua hdne

S5 du voi cac b€n licn quan t?i ngay k6t thric ni€n tlo k6 to6n nhu sau:

C0ng ty C6 phAn SDB ViCt Nam
C6c khodn phii thu
C6c khodn phdi tri

30/6/2013
VND

17.750.157
571 .124

3Ur2n012
VI\fD

3.700.000
t7 .041.972

Thu nh{p cria HQi ddng Qudn tri, Ban T6ng Gi6m tttlc vd Ban Kii5m so6t duo. c hudng trong k} nhu

sau:

TL 0r/01/2013 Tt 0tl0t/20t2
d6n30/612013 d6n30/612012

VND

't 19.492.324
86.621.903

120.380.495

VND

1.271.43'1 .089
372.934.165
413.308.661 \

/pH6 rdNc ctAtrl odc

rnAu u4,nunfc

D{ng Vii ThAnh
T6ng Gi6m tloc
Ngdy 12 th6ng 8 ndm 2013

CO PHA N

24


