


Mẫu số B 01a - DN
(Theo 200/2014/TT-BTC)

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Mã 
số

Thuyết 
minh

Số cuối quý Số đầu năm

2 3 4 5

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 247,581,223,775         252,053,682,487        

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 129,341,256,404         133,330,165,061        

1. Tiền 111 68,206,733,729           61,196,421,509          

2. Các khoản tương đương tiền 112 61,134,522,675           72,133,743,552          

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 -                               -                              

1. Chứng khoán kinh doanh 121 -                               -                              

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 -                               -                              

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 -                               -                              

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 V.2 117,981,402,113         118,710,637,472        

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 115,955,922,927         111,535,621,609        

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 922,292,389                1,311,727,432            

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -                               -                              

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 -                               -                              

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 -                               900,000,000               

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 3,218,610,481             7,078,712,115            

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (2,115,423,684)            (2,115,423,684)           

8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 -                               -                              

IV. Hàng tồn kho 140 -                               -                              

1. Hàng tồn kho 141 -                               -                              

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -                               -                              

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 258,565,258                12,879,954                 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 258,565,258                12,879,954                 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 -                               -                              

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 -                               -                              

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 -                               -                              

5. Tài sản ngắn hạn khác 155 -                               -                              

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 86,852,151,791           86,820,259,844          

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 V.3 16,634,086,166           16,450,685,234          

1. Phải thu dài hạn khách hàng 211 -                               -                              

2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 7,973,352,207             7,973,352,207            

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 -                               -                              

4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 -                               -                              

5. Phải thu về cho vay dài hạn 215 -                               -                              

6. Phải thu dài hạn khác 216 8,660,733,959             8,477,333,027            

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 -                               -                              

II. Tài sản cố định 220 11,925,284,526           10,480,952,208          

TÀI SẢN

1

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK  (HỢP NHẤT)

145 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TPHCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 4 năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
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Mẫu số B 01a - DN
(Theo 200/2014/TT-BTC)

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Mã 
số

Thuyết 
minh

Số cuối quý Số đầu năm

2 3 4 5

TÀI SẢN

1

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK  (HỢP NHẤT)

145 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TPHCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 4 năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

1. TSCĐ hữu hình 221 V.4 11,925,284,526           10,480,952,208          

- Nguyên giá 222 40,054,972,825          35,417,941,814          

- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (28,129,688,299)         (24,936,989,606)         

2. TSCĐ thuê tài chính 224 -                               -                              

- Nguyên giá 225 -                               -                              

- Giá trị hao mòn lũy kế 226 -                               -                              

3. TSCĐ vô hình 227 -                               -                              

- Nguyên giá 228 -                               -                              

- Giá trị hao mòn lũy kế 229 -                               -                              

III. Bất động sản đầu tư 230 -                               -                              

1. Nguyên giá 231 -                               -                              

2. Giá trị hao mòn luỹ kế 232 -                               -                              

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 -                               -                              

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 -                               -                              

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 -                               -                              

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.5 57,306,539,431           59,888,622,402          

1. Đầu tư vào công ty con 251 -                               -                              

2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 56,580,389,431           59,162,472,402          

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 726,150,000                726,150,000               

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254 -                               -                              

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 -                               -                              

VI. Tài sản dài hạn khác 260 986,241,668                -                              

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 986,241,668                -                              

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 -                               -                              

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 -                               -                              

4. Tài sản dài hạn khác 268 -                               -                              

VII. Lợi thế thương mại 269 -                               -                              

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 334,433,375,566         338,873,942,331        

C. NỢ PHẢI TRẢ 300 143,852,294,443         148,876,775,410        

I. Nợ ngắn hạn 310 75,123,927,443           81,929,908,410          

1. Phải trả người bán  ngắn hạn 311 V.6 48,326,336,054           33,896,253,212          

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 V.6 1,298,011,516             13,758,642,826          

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 2,928,612,522             10,776,037,133          

4. Phải trả người lao động 314 7,659,158,871             11,586,354,846          

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 4,057,775,354             4,307,798,566            
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Mẫu số B 01a - DN
(Theo 200/2014/TT-BTC)

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Mã 
số

Thuyết 
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TÀI SẢN

1

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK  (HỢP NHẤT)
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 4 năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 -                               -                              

7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 317 -                               -                              

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 -                               -                              

9. Phải trả ngắn hạn khác 319 V.6 5,441,950,772             4,186,380,400            

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 -                               -                              

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn  321 -                               -                              

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 5,412,082,354             3,418,441,427            

13. Quỹ bình ổn giá 323 -                               -                              

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 -                               -                              

II. Nợ dài hạn 330 V.7 68,728,367,000           66,946,867,000          

1. Phải trả người bán dài hạn 331 -                               -                              

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332 -                               -                              

3. Chi phí phải trả dài hạn 333 -                               -                              

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 -                               -                              

5. Phải trả nội bộ dài hạn 335 -                               -                              

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 29,500,000,000           34,000,000,000          

7. Phải trả dài hạn khác 337 39,228,367,000           32,946,867,000          

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 -                               -                              

9. Trái phiếu chuyển đổi 339 -                               -                              

10. Cổ phiếu ưu đãi 340 -                               -                              

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 -                               -                              

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342 -                               -                              

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343 -                               -                              

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 190,581,081,123         189,997,166,921        

I. Vốn Chủ Sở Hữu 410 190,581,081,123         189,997,166,921        

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 90,000,000,000           90,000,000,000          

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 90,000,000,000          90,000,000,000          

- Cổ phiếu ưu đãi 411b -                              -                              

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 5,059,590,857             4,955,270,400            

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 -                               -                              

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 8,000,000,000             7,000,000,000            

5. Cổ phiếu quỹ 415 -                               -                              

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 -                               -                              

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 62,323,864                  43,804,284                 

8. Quỹ đầu tư phát triển 418 -                               -                              

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 -                               -                              

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 441,269,535                395,049,778               
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Mẫu số B 03a - DN
(Theo 200/2014/TT-BTC)

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

2016 2015

2 3 4 5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 01 28,275,118,894         44,322,801,007         

2. Điều chỉnh cho các khoản

- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT 02 3,192,698,693           3,172,373,598           

- Các khoản dự phòng 03 -                            321,126,722              

04 (2,048,503,019)         (1,219,088,936)         

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (11,867,560,627)       (22,033,270,832)       

- Chi phí lãi vay 06 -                            -                            

- Các khoản điều chỉnh khác 07 -                            -                            

3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động 08 17,551,753,941        24,563,941,559        

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 4,642,737,908           (21,066,334,097)       

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 -                            -                            

- Tăng, giảm các khoản phải trả 11 (11,799,056,521)       10,276,727,384         

- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (1,231,926,972)         237,039,186              

- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13 -                            -                            

- Tiền lãi vay đã trả 14 -                            -                            

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (7,846,445,632)         (13,773,631,684)       

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 -                            -                            

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 17 (2,165,859,073)         (1,589,900,000)         

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (848,796,349)            (1,352,157,652)         

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & TS dài hạn khác 21 (4,625,022,589)         (4,341,550,084)         

2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác 22 -                            186,363,636              

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ 23 -                            (30,000,000,000)       

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ 24 900,000,000              30,000,000,000         

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (900,000,000)            (2,000,000,000)         

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -                            1,220,940,000           

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 17,995,164,378         16,472,085,561         

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 13,370,141,789         11,537,839,113         

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 31 -                            -                            

2. Tiền trả lại vốn góp, mua lại cổ phiếu 32 -                            -                            

3. Tiền thu từ đi vay 33 -                            -                            

4. Tiền trả nợ gốc vay 34 -                            -                            

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 -                            -                            

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (18,000,000,000)       (18,353,878,000)       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (18,000,000,000)       (18,353,878,000)       

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK  (HỢP NHẤT)

1

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

145 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TPHCM

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2016

CHỈ TIÊU
Mã 
số

Thuyết 
minh

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
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Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Tổng vốn điều lệ của Công ty là:

2. Lĩnh vực kinh doanh

Dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh

4. Đặc điểm hoạt động trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

5. Tổng số Công nhân viên Công ty: 370 người

6. Thành viên Hội Đồng Quản trị
Họ tên

Ông Nguyễn Nam Tiến

Công ty chính thức được niêm yết giao dịch chứng khoán trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh theo Quyết định số 90/QĐ-SGDHCM ngày 10 tháng 08 năm 2009 do Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ
Chí Minh cấp.

Trụ sở chính công ty hiện đặt tại: 145 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh.

Công ty có đầu tư vào 01 công ty con là Công ty TNHH MTV Logistics Vinalink (Cambodia).

Ngoài ra, Công ty còn có các đơn vị trực thuộc như sau:

- Chi nhánh tại Hà Nội được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0113000049 ngày 29
tháng 12 năm 2000. Sau đó, Giấy chứng nhận này được thay đổi bằng Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh số
0301776205-001 ngày 13 tháng 06 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

- Chi nhánh tại Hải Phòng được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0213005696 ngày 22
tháng 09 năm 2009. Sau đó, Giấy chứng nhận này được thay đổi bằng Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh số
0301776205-002 ngày 30 tháng 05 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

Kinh doanh kho bảo quản hàng hóa, vận tải hàng hóa;

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Quý 4 năm 2016

Công ty Cổ Phần Logistics Vinalink được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 064162
ngày 31 tháng 07 năm 1999, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09 tháng 09 năm 2015 theo mã số doanh nghiệp
0301776205 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK (HỢP NHẤT)

145 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TPHCM

Kinh doanh các dịch vụ giao nhận vận tải, kho, gom hàng xuất nhập khẩu, dịch vụ thủ tục hải quan và các dịch vụ khác 
như tái chế, bao bì, mua bảo hiểm, giám định, kiểm kiện; 

Đại lý tàu biển, đại lý lưu cước, quản lý vỏ container cho các hãng tàu;

Đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận vận tải nước ngoài;

Kinh doanh xuất nhập khẩu, nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật; 

Đại lý bán vé máy bay, đại lý vận chuyển hàng hóa;

Kinh doanh vận tải đa phương thức;

Đại lý vận tải hàng hóa hàng không, gửi hàng;

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính 31/12/2016: Không có hoạt động nào làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của đơn
vị. 

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

90,000,000,000 VNĐ 
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Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Quý 4 năm 2016

Ông Vũ Thế Đức

Bà Trần Thị Bình

Ông Trương Minh Long

Ông Đinh Quang Ngọc

7. Thành viên Ban Giám Đốc
Họ tên

Ông Nguyễn Nam Tiến

Ông Đinh Quang Ngọc

8. Danh sách các công ty con được hợp nhất

Công ty con trực tiếp

 - 

9. Danh sách Công ty liên doanh, liên kết được tổng hợp quyền lợi vào báo cáo tài chính hợp nhất

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Vinalink
Số 145-147, Đường Nguyễn Tất Thành, 
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

40.00% 40.00%

Phó Tổng Giám Đốc

Phó Chủ tịch HĐQT

Tên công ty con Địa chỉ
Quyền biểu 
quyết của 

Công ty mẹ

Tỷ lệ 
lợi ích của 
Công ty mẹ

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH MTV Logistics             
Vinalink (Cambodia)

Số 144, Đường 169, Sangket Veal Vong, 
Khan 7Makara, Phnom Penh, Vương 
quốc Campuchia

100% 100%

Tên công ty liên doanh, liên kết Địa chỉ
Quyền biểu 
quyết của 
Công ty

Tỷ lệ 
lợi ích của 

Công ty

Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải 
Miền Trung 

Số 184, Đường Trần Phú, Quận Hải 
Châu, TP. Đà Nẵng

27.89% 27.89%

Công ty TNHH Vận Tải Việt Nhật 
Konoike Vina

Số 18A, Đường Lưu Trọng Lư, Phường 
Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí 
Minh.

25.00% 9.15%

Công ty TNHH Dịch Vụ Đại Lý Vận 
Chuyển

Số 44, Đường Trường Sơn, Phường 2, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

50% 51.00%

Công ty TNHH Điều Hành Vận Chuyển 
Hàng Hóa Liên Kết LCM

Số 30, Đường Phan Thúc Duyện, 
Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 
Minh

50% 30.00%

Công ty TNHH RCL (Việt Nam)
Số 145-147, Đường Nguyễn Tất Thành, 
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

33.33% 45.00%

Công ty áp dụng Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

Công ty Cổ Phần Logistics Kim Thành
Lô KB13, Đường T5, Khu TM-Công 
Nghiệp Kim Thành, P.Duyên Hải, 
TP.Lào Cai

30.00% 30.00%
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2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán việt nam

3. Hình thức kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán được áp dụng là chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và phương pháp chuyển đổi ngoại tệ 

2. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Thời gian khấu hao được áp dụng tại Công ty cho các nhóm tài sản như sau:

Nhà xưởng, vật kiến trúc năm

Máy móc, thiết bị năm

Phương tiện vận tải, truyền dẫn năm

Thiết bị, dụng cụ quản lý năm

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

4. Lương 

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả và dự phòng phải trả

6. Nguồn vốn chủ sở hữu

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư
ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng
tiền xác định .

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Công ty hạch toán tỷ giá
hối đóai theo phưong pháp tỷ giá hạch toán. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngọai tệ của các khoản mục tiền tệ được hạch
toán theo tỷ giá hạch toán trong kỳ, riêng các khỏan mục phi tiền tệ được hạch tóan theo tỷ giá hối đoái ngày phát sinh
nghiệp vụ. Các khoản mục tiền có gốc ngọai tệ được chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối đóai vào ngày
lập bảng Cân đối kế tóan. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc chuyển đổi vào
cuối niên độ được ghi nhận trong báo cáo kết quả họat động kinh doanh trong kỳ.

Công ty tuân thủ thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 202/2014/TT-BTC để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài
chính hợp nhất. 

Nguyên tắc ghi nhận Tài sản cố định: Tài sản cố định được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá tài sản
cố định bao gồm tòan bộ chi phí doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sử
dụng.

Phương pháp khấu hao Tài sản cố định: theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính
của các tài sản.

05 - 25

05 - 08

06 - 11

03 - 08

Các khoản đầu tư vào công ty con được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn
Cuối kỳ kế toán, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của chứng khoán đầu tư nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng 
giảm giá đầu tư chứng khoán. Số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của 
chứng khoán đầu tư lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Căn cứ quỹ lương được duyệt của Hội đồng quản trị

Chi phí phải trả được ghi nhận căn cứ vào các thông tin có được vào thời điểm cuối kỳ và các ước tính dựa vào thống kê
kinh nghiệm.  
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7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận Doanh thu và thu nhập

8. Thuế

9. Nghiệp vụ với các bên có liên quan

10. Nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính

V.

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt 

Tiền gửi ngân hàng

Các khoản tương đương tiền

Tổng cộng

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Phải thu khách hàng ngắn hạn

Trả trước cho người bán ngắn hạn 

Phải thu về cho vay ngắn hạn

Các khoản phải thu khác ngắn hạn

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Ghi nhận và trình bày cổ phiếu ngân quỹ: Cổ phiếu ngân quỹ được ghi nhận theo giá mua và được trình bày như một
khoản giảm vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán

Ghi nhận cổ tức: Cổ tức được ghi nhận là một khoản phải trả vào ngày công bố cổ tức.

Nguyên tắc trích lập các quỹ dự trữ từ lợi nhuận sau thuế: Việc trích lập quỹ được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông Công ty.

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được chia cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông
thông qua và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty và các quy định
của pháp luật Việt Nam.

Công ty ghi nhận doanh thu trong kỳ dựa trên hóa đơn tài chính phát hành và nghiệp vụ kinh doanh đã hoàn thành.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: chi phí thuế TNDN hiện hành được
xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Thuế suất công ty đang áp dụng là
20%.

Các bên được coi là có liên quan nếu 1 bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc
ra quyết định tài chính và hoạt động.

Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Logistics Vinalink, báo cáo tài chính công ty
con và phần quyền lợi của Công ty trong lãi, lỗ của các công ty liên doanh, liên kết được hợp nhất theo phương pháp vốn
chủ sở hữu. Các báo cáo tài chính của công ty con đã được lập cho cùng giai đoạn tài chính với Công ty theo các chính
sách kế toán thống nhất với các chính sách kế toán của Công ty. Các bút toán điều chỉnh đã được thực hiện đối với bất
kỳ chính sách kế toán nào có điểm khác biệt nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa công ty con và Công ty.

Các số dư và các giao dịch nội bộ đã được loại trừ.

Tại thời điểm thụ đắc Công ty con, lợi thế thương mại được xác định là khoản chênh lệch giữa các chi phí đầu tư và giá
trị thuần của những tài sản thuần có thể xác định. Lợi thế thương mại được trình bày thành một khoản mục riêng biệt
trên báo cáo tài chính hợp nhất và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng vào chi phí trong báo cáo tài chính hợp
nhất tối đa không quá 10 năm.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

31/12/16 01/01/16

6,657,444,777               6,377,576,689              

61,549,288,952             54,818,844,820            

61,134,522,675             72,133,743,552            

129,341,256,404           133,330,165,061           

31/12/16 01/01/16

115,955,922,927           111,535,621,609          

922,292,389                  1,311,727,432              

3,218,610,481               7,078,712,115              

-                                900,000,000                 

12



Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Quý 4 năm 2016

Cộng các khoản phải thu ngắn hạn

Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn

Giá trị thuần của các khoản phải thu ngắn hạn

3. Các khoản phải thu dài hạn

Trả trước cho người bán dài hạn 

Phải thu dài hạn khác

Cộng các khoản phải thu dài hạn

4. Tài sản cố định

Tài sản cố định 
Hữu hình

Nguyên giá 
Số dư đầu năm
- Tăng (do ảnh hưởng tỷ giá)

- Tăng trong năm

- Giảm khác

Số dư cuối quý

Giá trị hao mòn lũy kế 
Số dư đầu năm
- Khấu hao trong năm

- Giảm khác

Số dư cuối quý

Giá trị còn lại
Số dư đầu năm

Số dư cuối năm

* Nguyên giá Tài sản cố định cuối năm chờ thanh lý: 0 VNĐ.
* Các cam kết về việc mua, bán Tài sản cố định hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: không.
* Các thay đổi khác về Tài sản cố định hữu hình: không. 

5. Các khoản đầu tư tài chính 

1,668,890,673       24,052,208,384         35,417,941,814         8,052,973,806       1,643,868,951       -                            

120,096,825,797           120,826,061,156           

(2,115,423,684)             (2,115,423,684)             

117,981,402,113           118,710,637,472           

Thiết bi ̣̣ 
quản lý

Tài sản
khác

8,477,333,027              

16,634,086,166             16,450,685,234             

01/01/16

7,973,352,207               7,973,352,207              

Cộng

Phải thu khách hàng ngắn hạn  là các khoản phải thu thương mại phát sinh trong điều kiện kinh doanh bình thường của
Công ty.

Trả trước cho người bán dài hạn chủ yếu là 2 khoản ứng trước sau:

- Khoản ứng trước 60% giá trị hợp đồng cho Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Hiệp Phước Khánh về việc thực hiện
dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xin giấy phép đầu tư xây dựng kho bãi và nhà xưởng tại Xã Phước Hòa,
Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với số tiền là 3.087.000.000 đồng.

- Khoản ứng trước 18% giá trị hợp đồng cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phú An Thạnh - Long An
về việc thuê quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng trên đất tại Khu công nghiệp Bắc An Thạnh, Xã An Thạnh,
Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An với số tiền là 4.886.532.207 đồng.

Các khoản phải thu khác ngắn hạn chủ yếu là tiền tạm ứng .

31/12/16

8,660,733,959               

-                         4,625,000                  7,383,423              -                            

Nhà cửa, vật 
kiến trúc

Máy móc 
thiết bị

Phương tiện 
vận tải

12,008,423                

-                        -                         4,620,369,089           4,653,500              

-                        -                         -                            -                        

-                        

-                            24,936,989,606         

28,677,202,473         1,655,905,873       

-                            4,625,022,589           

-                            -                             

-                            40,054,972,825         8,052,973,806       1,668,890,673       

102,458,070          137,564,100          2,753,372,777           199,303,746          

7,285,370,424       1,267,661,996       15,198,116,480         1,185,840,706       

-                         -                            -                        

17,951,489,257         1,385,144,452       7,387,828,494       1,405,226,096       

-                            3,192,698,693           

-                            -                             

-                            28,129,688,299         

767,603,382          401,228,677          8,854,091,904           458,028,245          -                            10,480,952,208         

11,925,284,526         

* Giá trị nguyên giá của TSCĐHH đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 0 VNĐ.
* Nguyên giá Tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 10.850.027.050 VNĐ.

665,145,312          263,664,577          10,725,713,216         270,761,421          

31/12/16 01/01/16

Phải thu dài hạn khác chủ yếu là giá trị các khoản đầu tư vào 127.132 m2 đất ở Nhơn Trạch - Đồng Nai với số tiền là
7.579.870.277 đồng.
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Đầu tư vào công ty liên kết

Đầu tư vào công ty liên doanh

Đầu tư dài hạn khác

Cộng giá gốc các khoản đầu tư dài hạn

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư vào công ty liên kết được chi tiết như sau:

Tổng cộng

Đầu tư vào công ty liên doanh được chi tiết như sau:

Tổng cộng

Đầu tư dài hạn khác được chi tiết như sau:

Tổng cộng

6. Nợ ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 

28,251,963,589             28,282,788,974            

28,328,425,842             30,879,683,428            

726,150,000                  726,150,000                 

57,306,539,431             59,888,622,402            

-                                -                                

57,306,539,431             59,888,622,402            

Số lượng 
cổ phần

 Vốn góp 
theo phương pháp 

giá gốc 
đến 31/12/2016 

 Vốn góp 
theo phương pháp 

vốn chủ sở hữu 
đến 31/12/2016 

Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền 
Trung (Vinatrans Đà Nẵng)

439,200 4,392,000,000 7,677,932,320

Công ty Cổ phần Logistic Kim Thành 19,120,589,000 18,495,747,222

25,512,589,000 28,251,963,589

2,000,000,000 2,078,284,047Công ty Cổ phần Vận Chuyển Vinalink

Tỷ lệ 
quyền lợi

 Vốn góp 
theo phương pháp 

giá gốc 
đến 31/12/2016 

 Vốn góp 
theo phương pháp 

vốn chủ sở hữu 
đến 31/12/2016 

Công ty TNHH Vận Tải Việt Nhật Konoike 
Vina (Japan)

9.15% 4,908,430,302 10,033,055,919

Công ty TNHH Dịch Vụ  Đại Lý Vận 
Chuyển (Freight Consolidators)

51% 3,680,051,500 6,236,871,233

Công ty TNHH Điều Hành Vận Chuyển 
Hàng Hóa Liên Kết LCM

30% 1,927,800,000 7,652,858,872

Công ty TNHH RCL (Việt Nam) 45% 2,130,300,000 4,405,639,818

12,646,581,802 28,328,425,842

31/12/16 01/01/16

Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị

Công ty TNHH Vận Tải Ô Tô Vinatrans 9.81% 726,150,000 9.81% 726,150,000

726,150,000 726,150,000

31/12/16 01/01/16

48,326,336,054             33,896,253,212            

1,298,011,516               13,758,642,826            

5,441,950,772               4,186,380,400              
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Quý 4 năm 2016

Tổng cộng

7. Nợ dài hạn

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

Phải trả dài hạn khác

Tổng cộng

VI.

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

+ Doanh thu Khối Đường biển

+ Doanh thu Khối Hàng không

+ Doanh thu Khối Logistics

+ Doanh thu CN Hà Nội

+ Doanh thu CN Hải Phòng

+ Doanh thu Công ty con

2. Giá vốn hàng bán 

+ Giá vốn Khối Đường biển

+ Giá vốn Khối Hàng không

+ Giá vốn Khối Logistics

+ Giá vốn CN Hà Nội

+ Giá vốn CN Hải Phòng

+ Giá vốn Công ty con

3. Doanh thu hoạt động tài chính

Chênh lệch tỷ giá

Lãi ngân hàng, cho vay

VII.

 - Bản chất các giao dịch quan trọng và giá trị giao dịch trong năm như sau:

Cung cấp dịch vụ

Sử dụng dịch vụ

55,066,298,342             51,841,276,438             

31/12/16 01/01/16

Phải trả người bán ngắn hạn là các khoản phải trả thương mại phát sinh trong điều kiện kinh doanh bình thường của
Công ty.

29,500,000,000             34,000,000,000            

39,228,367,000             32,946,867,000            

68,728,367,000             66,946,867,000             

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn là doanh thu cho thuê kho bãi nhận trước theo hợp đồng số 2391/HĐHT.12 ngày 14
tháng 11 năm 2014

Phải trả dài hạn khác chủ yếu gồm 2 khoản sau:

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD.

 Quý 4 năm 2016  Quý 4 năm 2015

   - Tiền tạm ứng 80% tổng giá trị đền bù di dời phục vụ dự án chuyển đổi công năng và khai thác kho bãi khu vực 145-
147 Nguyễn Tất Thành mà Công ty Cổ Phần Đường Khánh Hội phải trả Công ty Cổ Phần Logistics Vinalink theo hợp 
đồng nguyên tắc số 2392/HĐĐB.14 ngày 14 tháng 11 năm 2014 số tiền 32.800.000.000 đồng.

   - Nhận tiền ứng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất Nhơn Trạch 6.100.000.000 đồng

199,349,083,839           193,358,509,432           

23,686,157,534             19,629,437,888             

43,295,857,389             38,778,137,694             

80,434,576,519             94,723,067,924             

12,825,545,032             12,381,204,334             

35,127,000,382             24,744,080,104             

3,979,946,983               3,102,581,488               

195,059,457,673           187,900,076,176           

21,119,913,477             17,600,311,216             

45,374,650,304             37,519,131,278             

81,199,240,328             93,780,857,547             

13,293,496,141             12,566,081,363             

31,973,289,184             25,779,959,217             

2,098,868,239               653,735,555                  

3,975,131,609               6,262,810,293               

3,233,291,358               5,233,137,654               

741,840,251                  1,029,672,639               

THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Năm nay Năm trước

1,331,598,502               1,684,532,090               

1,413,493,636               2,266,017,730               
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