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56: 400/ CV-KVMN

Cdng ty:
Md chtmg kho6n:

CQNG HOA XA ngr Crr0 NGHIA Vrpr NAM
DQc I$p - Tg do - H4nh phfc

Tp. H6 Chi Minh, ngay 04 thdng 4 ndm 2016

c6xc Bo rHONG TrN rntN c6Nc rHONG rrN DIEN rtl cua
UV BAN CH{]'NG KHOAN NHA NTIOC VA SGDCK TPHCM

@6 the s* dung dA c6ng b6 th6ng tin ding thdi diSn UBCKNN vd SGDCK)

Kinh giri: - (Jy ban Chfng khoin Nhir nufc
- S& Giao dich Chrfrng khofn TP HCM

C6ng ty CO PhAn Kho Vf,n MiAnNam
STG

Di4 chi try sd chinh: 1B Hodng DiQu, phuong 13, Qufln 4, TP.HCM
DiQn tho4i:
Fax:

08.38266594

08.38266593
Nguoi thqc hiQn c6ng b6 th6ng tin: 6ng Dang Vt Thanh - T6ng Gi6m d6c
Dia chi: lB Hodng Di6u, phuong 13, QuQn 4, TP.HCM
Di6n tho4i (di dQng, co quan, nhd ri6ng): 08.38266594
Fax: 08.38266s93

tr b6t thunng n theo yOu c6u n dinh kj,Loai c6ng UO tfrOng tin fl 24 giit 272 giil

NQi dung c6ng b6 th6ng tin:

Tdi 1i6u hgp DFDCD thucrng niOn ndm 2016.

Th6ng tin ndy dd <tugc cdng b6 tr6n trang th6ng tin <IiQn tu cria c6ng ty tpi duong d6n
w-ww.sotrans.com.vn

Chfng t6i xin cam ktit c5c th6ng tin c6ng b6 tr6n il6y ld <hing sp th4t vi hodn todn chlu tr6ch
nhi6m trudc ph6p luflt v0 nQi dung c6c th6ng tin da c6ng b6.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Luu VT.

CONC TY CP KHo vAN MIEN NAM
NGTIOI DAI DIEN THE6 PHAP LUAT

TONG CrlNr O6C
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cONG Ty co pHAN KHo vAN MrtN NAM coNG HoA xa nor crr0 Ncni.t vtpr NAM
(sorRANS)
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S5: 022/2016/TB-HDQT

EQc lfp - Trp do - H4nh phric

--------o0o-------

Tp. HCM, ngay 3I thdng 3 ndm 2016

TH6NG BAO
16 cntrc cuec Hep D4,r ugr oONc c6 oONc rHrIoNG NrtN NAI\{ zoto

- CAn cr? Di6u l€ C6ng ty C6 fnin Kho Vfin MiAn Nam;
- c6n cri Bien bttn cuQc hqp s6 002/2016tsB-HDQT ngiry 02/02/2016, s6 018/2016/BB-HDQT

ngiry 3110312016 cira Hdi cl6ng quan tri C6ng ty C6 pfran Kho Van Mi6n Nam,

HQI DONG QUAN TRI CONG TY C6 PHAN KHo vAN MITN NAM

Tr6n trgng th6ng b6o toi Quy cO dOng vA viQc t6 chric cuQc hgp Dai hQi tl6ng c6 tl6ng thudng ni6n
ndm20l6 nhu sau:

1. Thli gian: Tri 8h30' d6n 11h30', Thri Tu ngity 2010412016.
2. Dia tli6m: HQi truong C6ng ty CP Kho VAn MiAn Nam

Si5 tn Hoang Di6u, Phudng 13, Qufn 4, TP.HCM.

3. Thinh phAn tham dfr: CO cl6ng sd htu c6 ph6n cira C6ng ty CP Kho Vfn Mi6n Nam.

4. NQi dung cuQc hgp:
- 86o c5o k6t qu6 san xu6t kinh doanh nim 2015 vd k6 ho4ch ho4t c1Qng SXKD ndm2016;
- B5o c5o Tii chinh (ila <tugc ki6m torin) nim 2015; Phuong 6n phAn ptrOi tqi nhufn vd. trich lfp

cric qu! nam 2015;

- B5o c5o hoqt tlQng cria HQi d6ng quin tri vir Ban ki6m so6t n6m 2015;

- Td trinh tri tht lao HDQT, BKS nirn 2015 vd dU ki6n ndm20l6
- Td trinh lga chgn dcrn vi ki6m toin2016;
- Td trinh vd viQc ph6t hdnh c6 phi6u tdng v5n di6u 16.

5. Thdi gian rlnng kf vir xfc nh$n tham dr; cuQc hgp:
- C6 <tdng c6 th6 iry quydn cho ngudi kh6c tham du cuQc hgp. ViQc iry quyAn phii lflp thdnh v[n

ban (theo m6u). Ngudi du-o. c riy quy6n khdng tlugc riy quy6n l4i cho ngudi kh6c.

- CO cl6ng khdng tham dg, cflng nhu kh6ng ty quy€n cho ngudi khric tham dg cuQc hgp, dugc
xem ld tp nguyQn tir b6 quy6n tham dy cuQc hgp. Mqi thic m6c, khitiu n4i sE kh6ng dugc gi6i
quyOt.

- D6 nghl Quf CO tlOng gti Gi6y da:rg kry vd gi6y riy quyAn bang ducrng buu diQn ho{c fax dC x6c
nh{.n tham dg cuQc hgp vA Vdn phdng C6ng ty tru6c 11h00' ngdy 1510412016;

- C6 tl6ng khi tham dr,r cuQc hgp vui ldng dem theo CMND hoflc hQ chii5u (bdn chinh)

6. Tii liQu: Tdi liQu cuQc hgp Dai hQi cl6ng cd cl6ng thudng ni6n nim 2016 ilugc tl6ng tr6n website
www.sotrans.corn.vn (chuy6n muc c6 d6ng), vi du-o. c grii trgc tiSp cho Quf CO tl6ng t4i ngdy di6n
ra cuQc hgp.

Eia chi li0n h6:

Vin phdng COng ty Ca pndn Kho V$n Mi6n Nam
18 Hodng Di6u. Phudng 13, Qufn 4, TP.HCM.
DiQn thopi: (08) 3825 3009 - Fax: (08) 3826 6593
Ngudi liOn h€: (Ms) Tran Thi Cem'fti - Thu hi HEQT
DD: 0984 384 575 - Email:tu.cam@solrans.com.vn

* Phin cO Odng x6c nh$n tham dq cuQc hgp:
cO o6Nc

(K!,, ghi rd hq tcn)

tr C6 tham dg cuQc hgp.
il Uy quy6n ngudi khric.
tr Khdng tham dg cuQc hgp.
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cONc ry c6 pnAN Krro vAN MrtN NAM
,r r( rt rt:t

56: 023/2016/TM-HDQT

ceNG nd.q, xA ngr cnO NGHia vrpr NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phric

--------o0o-------
Tp. HCM, Ngay 3l thdng 03 ndm 2016

THt' MOt THAM DTI
cuQC Hgp D4,r HQr DONG CO ooNC TrilIONi NrtN NAM 2016

HQI DONG QUAN TRIr!
CONG TY CO PHAN KHO VAN MIEN NAM

Trdn trqng kfnh mdi:

C6 il6ng:

Mi s5 c6 d6ng:

sd cNffvN/so orco:
Dia chi:

56 c6 phAn sd hiru:

D6n tham du cuQc hop Dpi hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n n6m 201'6 COng ty CP Kho Vfln
Mi6n Nam:

. Vdo hic: 8 gid 30', Thrfr Tu ngny 20t0412016.

, Dia diiSm: HQi truong COng ty CP Kho VQn MiAn Nam
SO 18 Hodng DiQu, Phudng 13, Qudn 4, TP.HCM

. NQi dung cuQc hop:

+Biio c6o k6t qua sin xu6t kinh doanh ndm 2015 vd kti ho4ch hopt dQng SXKD n[m
2016;

+B6o c6o Tdi chinh (tl6 du-o. c ki€m to6n) nlm 2015; Phuong 6n phdn pfr5i tqi nhufln
vd trich l0p c6c qu! nim 2015;

+B6o c6o ho4t tlQng cta HOi tl6ng quin tri vd Ban ki6m so6t nim 2015;

+Td trinh tri tht lao FDQT, BKS ndm 2015 vd dg kitin ndm2016;
+Td trinh lua chon tton v!ki6m to6n 2016;

+Td trinh v6 viQc ph6t hnnh c6 phi6u ting v6n dieu le.
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cQNG rroA xA ngr cnt Ncni.l, vtr0T NAM

'u"'i:.:.1x3: : I:1 
nno'

fp. Hi Chi Minh, ngdy....thdng....

GIAY UY QUYEX

Kinh efti: C6ng ty CO pnan Kho Vfln n[i6n Nam

Cdn c* BQ luQt dAn slr nubc C)ng hda xd h|i chil nghTa Vi€t Nam;

Cdn cu ntiu G C6ng ty CO Phdn Kho VQn Miin Nam.

ld c6 d6ng C6ng ty CP Kho V4n Mi6n Nam.

DKKD/CMND s6:.... ......C6p ngiy:. ....T4i:

Dia chi

T6ng s6 c6 phAn sd htu: Bang s6 :

Bdng chfr:

Nay t6i riy quydrn cho:

6ngiBd

so cmvo
Dia chi

Cdpngdy:. .......T4i:

tu6n thri c6c quy dinh ctia ph6p luat vd cria c6frg ty;

3. Thcri h4n ty quy6n: Ke ffi ngdy ky d6n thdi rli6m ktSt thric
20t4t2016.

hep ngdy

ndm 2016

N6i dung frv quydn:

l. Du-o.c quy6n thay thtl t6i tham dg vi bi6u quytit t4i.cuQc hgp Dai hQi c6 <16ng

thucmg niOn n6m 2016 c;ira C6ng ty C6 phdn I(ho Van Mi0nNam;

2. Trong qu6 trinh tham dg vd bi6u quytit t4i cuQc hop, nguoi duo. c riy qtiyAn phii

cuoc

BtN NHAN OY euYtN
(Ky vd ghi rO hq t6n)

rtN uv errYiN
(Ky vd ghi rO hq tOn)



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO 
VẬN MIỀN NAM 

    ***** 
Số:    025/2016/QC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------o0o------- 
 Tp. HCM, ngày 31 tháng 03  năm 2016 

 
 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM  
 

1. Quy chế này quy định chế độ làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2016. 

2. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chỉ được tiến hành khi có đủ 
số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. 

4. Nhiệm vụ của Chủ tọa: 

- Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận. 

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết. 

- Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu. 

- Làm việc theo nguyên tắc  tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một 
cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện 
cổ đông tham dự. 

5. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội 
đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể: 

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung cuộc họp.  

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của cuộc họp 
và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.  

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.  

6. Thể lệ biểu quyết: 

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề trong chương trình 
nghị sự của cuộc họp bằng cách giơ thẻ  biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa 
cuộc họp (tán thành;  không tán thành; không có ý kiến). Mỗi cổ đông được cấp 
một Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết 
tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.  

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn 
phiếu và theo Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị trong đại hội này. 

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu trên sẽ được thông 
qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết 
có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ 
đông. 
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7.

8.

- Ri6ng c6c quytit <[nh ctra- Eai hQi d6ng cO d6ng li6n quan d6n viQc sira eOi va UO

sung Ei6u lQ, lo4i c6 phi6u vd s6 lugng cd phitiu dugc chd.o b6n, viQc t6 chric l4i
hay giai th6 doanh nghipp, giao dich mua, b.6n tdi sin COng ty ho{c cric chi nh6nh
thgc hiQn c6 gi6 tr! tir 35% trd 16n t6ng gi6 tri tdi sin cria COng ty tinh theo B5o
c5o tdi chinh gan 4r6t duqc kiem to6n dugc !h6ng qua khi c6 ti 65Yo trO 16n tdng
s6 phi6u bAu c6c cd d6ng c6 quy6n bi6u quytit c6 mft tr.uc ti6p ho{c th6ng qua d4i
diQn du-o. c uj'quy6n c6 mdt tai Dai hQi il6ng c6 d6ng.

Bi6n bAn, Nghi quy6t cuQc hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng:

"tilt cacdc nQi dung duo. c bi6u quytit tai cu6c hqp D4i hQi d6ng cO d6ng phfri duo.c Thu
ky cuQg hqp ghi vdo Bi6n bin, Nghi quy6t. Bi0n bdn, Nghi quytit cira cuQc hqp Dai hQi

ddng c6 d6ng phni du-o. c dgc vd thdng qua tru6c khi be m4c Dqi hQi.

Quy chii dugc trinh Dai hQi d6ng cd tl6ng C6ng ty xem xdt th6ng qua dC viQc td chric
cuQc hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng dugc thgc hiQn thanh cdng t6t dgp vi tu6n theo c6c qui
dinh ph6p lu6t cria Nhi nu6c, DiAu lQ cria C6ng ty.

c0Nc rY cO PHAN xtto v4n NIITN NAM

Noi nhdn:.-----------:;_
- C6 d6ng;
-' Luu VT. (y*)
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CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  026/2016/TT-HĐQT       -------------- 
Tp. HCM, ngày 31 tháng 03  năm 2016 

 
THỂ THỨC BIỂU QUYẾT  

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 
khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam. 

Để việc lấy biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho Vận Miền Nam 
được công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ 
các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2016 Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua Thể thức biểu quyết 
gồm các điều khoản sau đây: 

I. Đối tượng tham gia biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu 
cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 08 tháng 03 năm 2016 
và cổ đông thực hiện quyền mua của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015. 

Cổ đông có thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau 
đây:  
a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức 
không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 96 của Luật 
Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.  

II. Phiếu biểu quyết. 
- Khi đăng ký tham dự cuộc họp, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp phiếu biểu quyết 

cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông 
(tương ứng với cổ phần Sở hữu và cổ phần được ủy quyền) đã được đăng ký; 

- Phiếu biểu quyết được in thống nhất, do ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty 
ở góc trên, bên trái. Trên mỗi phiếu có thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được 
ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết,… 

- Hình thức biểu quyết: các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp đều phải được 
thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ 
đông theo hướng dẫn của Chủ tọa cuộc họp (tán thành; không tán thành; không có ý 
kiến).  

III. Ban kiểm phiếu, ban bầu cử. 
- Ban kiểm phiếu, ban bầu cử là bộ phận giúp việc cho cuộc họp trong việc biểu quyết, bầu 

cử, do Đoàn chủ tịch giới thiệu và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Thành viên của Ban kiểm phiếu, ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách 
đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
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I - Ban ki6m phi6u c6 1 Tnr&ng ban AC AiCu hdnh c6ng tric ki6m phi6u, cric thdnh vi6n kh6c
thUc hi6n nhiQm vu theo sg phdn c6ng cira Tru&ng ban.

IV. Phi6u bi6u quy6t hqp l0 vir khdng hgp lQ.

Phi6u bi6u quvet hcrp 16

Phi6u bi6u quy6t hqp lQ td phi6u do ban t6 chric phdt ru, c6 d6ng d6u ctra C6ng ty CP Kho
Vfn Mi6n Nam, kh6ng c6 dAu hiQu tAy x6a, c4o, sria b6t k) nQi dung ndo dd in trong phii5u.

Phi6u bi6u quv6t kh6ns hm 16. n6i dune bi6u quv6t khdns hop 16.

Phi6u bi6u quy6t kh6ng hqp lQ ln phitiu kh6ng do Ban td chric ph6t hanh, khdng c6 d6ng d6u
cira COng ty; tU f ghi th6m c6c nQi dung kh6c, c4o sta ho4c tdy x6a tr6n phitSu;

NQi dung phi6u bi6u quytit c6 3 lua chgn (T5n thanh, Kh6ng t6n thdnh, Kh6ng y ki6n) c6
-id6ng dugc quy6n bi6u quy6t 1 trong 3 lga chgn trdn. Trulng hqp cd d6ng kh6ng bi6u quy6t

nQi dung ndo ctra 3 lga chon trdn ho{c bi6u quy6t nhi6u hcrn 1 lua chon thi nQi dung bi6u
quy6t d6 kh6ng hqp lQ.

V. Ki6m phi6u bi6u quy6t.

ViQc ki6m phi6u biOu quy6t do Ban ki€m phiiSu thlrc hiQn. Ktlt qud ki6m phi6u dugc c6ng b6
ngay trong cuQc hgp;

Sau khi.ki6m.phi6u, Ban ki6m phil5u phni $p bi{ b1n kiOm phi6u. NQi dung bi6n bin-bao'gdm: 
Tdng s6 c6 d6ng tham dg cuQc hgp, t6ng s6 c6 d6ng tham gia bo phi6q T6ng s6 c6

phi6u c6 quy6n bi€u quy6t tham gia b6 phi6u, s6 phitiu hqp lq, s6 phiiiu kh6ng hqp lQ, cdc nQi
dung bi6u quy6t kh6ng hqp lQ, k6t qui c6c nQi dung bii5u quytlt...

C6c nQi dung bi6u quytit dugc cuQchqp th6ng qua sE cdn cri vdo ktit qud ki6m phitiu vd di6u
20 Di6u lQ Cdng ty CP Kho Vfln Mi6n Nam.

VI. Khi6u n4i vir giii quy5t khi6u n4i.

Nhirng khitlu n4i vC viQc ki6m phi6u sE do Chri tich doin gini quy6t vd dugc ghi vdo bi6n bin
cu6c hop.

Th0 thric bi6u quyi5t niy dugc trinh bdy tru6c cuQc hqp D4i h6i d6ng cO d6ng Cgrg ty Cp
Kho. vfn Mi6n nam vd th6ng qua khi duoc sg chAp thudn cria it nn6t S l% s6 cd phAn c5

L.l Iquydn bi6u quy6t tham du cuQc hgp.

Noi nhdn:
^a -^uo dong;
Luu VT-KT.
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CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số :  027/2016/BC - HĐQT TP.HCM, ngày  31 tháng 03   năm 2016 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014 và 
Điều Lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam; Nghị quyết số 025/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
29/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Nghị quyết số 
051/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/8/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 
2015; Nghị quyết số 090/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2015,  Hội đồng quản trị báo 
cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 cụ thể như sau: 

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015: 

1. Cơ cấu HĐQT: 

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Miền Nam năm 2015 gồm: 
• Ông Trần Quyết Thắng - Chủ tịch HĐQT 
• Bà Đoàn Thị Đông    - Thành viên HĐQT  
• Ông Lê Việt Thành  - Thành viên HĐQT (từ nhiệm từ 24/7/2015) 
• Ông Đặng Vũ Thành  - Thành viên HĐQT (từ nhiệm từ 24/7/2015) 
• Ông Trần Mạnh Đức  - Thành viên HĐQT (từ nhiệm từ 24/7/2015) 
• Ông Đinh Quang Hoàn - Thành viên HĐQT  (từ nhiệm từ 23/6/2015) 
• Ông Lê Bá Thọ  - Thành viên HĐQT  (bổ nhiệm từ 29/6/2015) 

-  Phó Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 29/9/2015) 
• Ông Trần Văn Thịnh  - Thành viên HĐQT  (bổ nhiệm từ 20/8/2015) 
• Ông Đỗ Hoàng Phương - Thành viên HĐQT  (bổ nhiệm từ 20/8/2015) 

2. Các cuộc họp của HĐQT: 

− HĐQT tổ chức họp 11 cuộc gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết 
bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng 
như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng 
thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các 
vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các 
thành viên tham dự đầy đủ. Một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung 
từng cuộc họp có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự. 

− Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm 
bảo các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt 
đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng 
trình tự. 
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− HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 
biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt 
tờ trình của Tổng Giám Đốc và nghe Tổng Giám Đốc báo cáo, giải trình kế hoạch 
SXKD của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều có Tổng Giám đốc tham dự. 

− Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành được thực hiện thông qua 
việc HĐQT chất vấn Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả 
hoạt động trong kỳ tại các phiên họp định kỳ và khi đến làm việc với các đơn vị. 

− Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, HĐQT đã có báo cáo quản trị Công ty 06 
tháng và năm  gửi UBCK, các Sở GDCK và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo 
cáo này tại Website Công ty). Qua đó, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động 
quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của 
Công ty. 

3. Các biên bản nghị quyết HĐQT: 

Tất cả các cuộc họp HĐQT đều ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua. 
Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 30 Nghị quyết và Quyết định. Ngoài các 
Nghị quyết về công tác thường kỳ, HĐQT còn ban hành 1 số nghị quyết sau:  

3.1. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2015 như: báo cáo hoạt động 
SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015, phương án trích lập các quỹ 
và phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán, thù lao của HĐQT và 
BKS, số lượng thành viên HĐQT, phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát 
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, ... 

3.2. Chủ trương chuyển đổi công năng sử dụng khu đất 1B Hoàng Diệu, 117A 
Nguyễn Tất Thành, Quận 4 và khu đất Km9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường 
Thọ, Quận Thủ Đức. 

3.3. Bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 
15/7/2015, thời hạn là 03 năm. 

3.4. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty. 

3.5. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam. 

3.6. Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Hạ tầng Miền 
Nam. 

3.7. Phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành 400 tỷ đồng trái 
phiếu riêng lẻ. 

3.8. Thông qua các hồ sơ, thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 

3.9. Tái cơ cấu Công ty, giải thể Ban Nghiên cứu và Phát triển, Ban Kiểm soát 
nội bộ, các Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam gồm: Xí 
Nghiệp Dịch Vụ Kho Vận Giao Nhận, Xí Nghiệp Dịch Vụ Kho Bãi Cảng, 
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Xí Nghiệp Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Tiêu Điểm, Xí Nghiệp Đại Lý Giao 
Nhận Vận Tải Quốc Tế, Cảng Kho Vận. 

• Công tác tài chính: 

3.10. Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014 là 10% bằng tiền mặt, thanh toán cổ tức 
đợt 2 năm 2014 là 15% bằng cổ phiếu. 

3.11. Thông qua việc vay vốn với tổng hạn mức tín dụng năm 2015 là 
100.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm tỷ đồng chẵn), giao Ban điều 
hành đàm phán với các Ngân hàng có uy tín để tiến hành ký kết hợp đồng 
theo nhu cầu kinh doanh. 

3.12. Yêu cầu ban điều hành xem xét  kiểm soát chặt chẽ chi phí, kiểm soát công 
nợ, xây dựng định mức và tiêu chí cụ thể về công nợ.  

4.  Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:  
4.1.    Việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi: do thị trường chưa thuận 

lợi nên Công ty chưa thực hiện phát hành được trong năm 2015. Năm 2016, 
không tiếp tục thực hiện phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi mà 
thay đổi bằng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 

4.2.    Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: đã thực hiện phát hành thành 
công, tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết là 
275.606.980.000 đồng.   

  Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sau khi phát hành cổ phiếu tăng 
vốn điều lệ đã sửa đổi Điều lệ với vốn điều lệ sau khi sửa đổi là 
 275.606.980.000 đồng. 

4.3.    Tái cơ cấu Công ty: hoàn tất quá trình tái cơ cấu Công ty theo từng mảng 
kinh doanh chính; sáp nhập, giải thể các Xí nghiệp, chi nhánh trực thuộc 
Công ty.   

4.4.  Thành lập hai Công ty con: 
 * Góp vốn thành lập Công ty CP Cảng Miền Nam: với  vốn điều lệ là 

20.000.000.000 đồng, trong đó Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam 
(SOTRANS) góp 51%, tương đương 10.200.000.000 đồng để khai thác 
cảng. 

 * Góp vốn thành lập Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng 
SOTRANS: 

 Góp 100% vốn thành lập Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ 
Tầng SOTRANS với vốn điều lệ là 350.000.000.000 đồng.  

 Ngày 07/12/2015, HĐQT thống nhất góp thêm 50.000.000.000 đồng vào 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS để tăng vốn 
điều lệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS 
từ 350.000.000.000 đồng lên 400.000.000.000 đồng.  

 Ngày 31/03/2016, HĐQT thống nhất thông qua việc góp thêm 
200.000.000.000 đồng vào Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ 
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Tầng SOTRANS, tăng vốn điều lệ từ 400.000.000.000 đồng lên 
600.000.000.000 đồng.  

 

5. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:  
-  Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.  
-  Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo 

đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông. 
-  Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp 

luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT. 
-  Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công 

ty.  

6.  Kết luận: 

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự 
phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã nỗ lực hoàn thành 
chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát 
đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc, trong quá trình triển khai thực hiện 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tích 
cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư mới. Những kết quả này khẳng định tính 
đúng đắn, kịp thời, phù hợp, hiệu quả của các giải pháp đã được HĐQT và Ban 
điều hành đặt ra, đồng thời thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của các đơn vị 
trực thuộc, cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong toàn Công ty.   

 
II. Phương hướng hoạt động năm 2016: 

Năm 2016, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn 
gặp nhiều khó khăn như các doanh nghiệp sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro 
tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, … Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định 
phương hướng hoạt động của Công ty năm 2016 như sau: 

o Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông giao. 

o Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm 
bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả. 

o Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. 
o Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, phát triển lĩnh vực hoạt động của Công ty 

kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
khách hàng. 

o Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền 
hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động 
Công ty và các quy chế khác. 
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Tiiip tpc tim ki6m c6c co h0i M&A cilc doanh nghiQp ti€m ndng ctrng ngdnh
,l

ngne.

Chi d4o viQc c6ng bd th6ng tin doanh nghiep theo dtrng quy clinh cria ph6p 1u4t

hiQn hdnh.

Tii5p tpc duy tri vd dAy rnanh mgi rnflt ho4t dQng khSc cria HDQT theo dring
quyAn h4n vd trdch nhiQm cta minh, kip thdi kh6c phpc nhtng mflt y6u k6m
chua ldm dugc nhim cing v6i Ban T6ng Gi5m d6c C6ng ty ph6n ddu dua
Cdng ty ngdy cbng ph6t tri6n xurg d6ng v6i mong mu6n cria D4i hQi il6ng cO

d6ng C6ng ty.

TrCn ddy li 86o c6o ho4t tlQng cria HDQT ndm 2015 vd phucrng hu6ng hopt dQng

ndm20l6, kfnh trinh E4i hdi tl6ng c6 dOng xem xdt thdng qua. Chring tdi r6t mong nhpn
dugc f kii5n d6ng g6p cria Quy vi cO ddng, d4c biQt chi ra nhtnghqn ch6 ytiu k6m trong
cdng t6c quin ly c6ng ty vd gi6m s6t Ban tli€u hdnh, gifp HDQT ho4t rlQng ngdy cdng t5t
hcrn vd c6 dqgc chi6n lugc tOt nfrfu cho sg phSt tri€n 6n dinh vd b6n vffng_cria.C6ng ty.

' Trdn trgng kfnh chdo!

CONC TY COPHAN KHO vAN MIIN NAM
Noi nhdnz
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coNc ry c6 pnAN

KIro vAN urrtN NAM
TP. HO Chi Minh, ngay 29 thdng 3 ndm 2016

BAo cAo BAN KIEM soAr
NG TY CO PHAN KHO VAN MIEN NAM

Vi hoqt it\n1 ki\m sodt ni,dm 2015

- C4 cti quyAn h4n.vd trSch .triQT cta Ban Ki€m so6t quy clinh tai kho6n 1

Di6u 36 CAn crl Di6u lQ C6ng ty cO phdn Kho vQn Mi6n Nam dugc b6 sung sta
OOi tAn thf t6m ngdy t\l\3liLe;

- C[n cri Quy chti hopt ilQng cria Ban Ki6m so6t COng ty .6 pha, Kho vQn Mi0n
Nam ban hdnh kdm theo Quyi5t clinh s6 325IQD-KVMN ngdy 171412007;

- Cin cri 86o cilo tdi chfnh circ ndm ctia COng ty 16 phan Kho v$n Mi0n Nam dd
dugc ki6m toSn;

- Cdn cf Thdng tu l21l2012lTT-BTC cria B0 Tai chinh hgdy 261712012 Quy
dinh vA quin tri c6ng ty 6p dsng cho c6ng ty d4ichfng;

Ban Ki6m so6t b6o c6o Dpi hQi cO ddng thulng ni€n 2016 k€t qui ho4t dQng
ndm2015 cria Ban Ki€m soiit vdi nhiing nQi dung chfnh sau:

I. Ho4t tlQng vdr thil lao Ban Ki6m so6t:

1. Hogt il\ng cfia Bun Kihm sodt ndm 2015:

o Tham gia cdc cuQc hgp quan trgng cria HDQT

Kh6o sdt circ dU liQu di.r:rh giirtinh hinh cdng ng cria COng ty.

Ki6m tra tinh tu6n thri trong viQc thUc hiQn cric quytit dfnh, chi dpo, vd c6c quy
dinh ban hdnh.

Ki6m tra tinh hinh thUc hi€n c6c chi ti6u kti hopch kinh doanh.

Ki6m tra c{rc b5o c6o tdi chinh gita kj,vd c6 ndm 2015.

ehOi hgp Ban Gi6m d6c x6t chgn thAu OOi vOi viQc lga chgn Don vf ki6m to6n
b6o c6o tdi chinh ndm2015. CIn cu c6c ti6u chudn d6nh gi6 hO so dg thAu,
Cdng ty TNHH Ernst & Young d5 tning thAu ki€m toiln b6o c5o tdi chinh 6
thpng, ci n6m 2015. Xem x6t thu qu6n ly, cfing nhu y ki6n ph6n h6i cria ban
<li6u4rann c6ng ty.

CQNG HOA XA ngr CH0 NGHIA VrET NAM
DQc lflp - Tq do - H4nh phtic

a

a
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2. Thit lao Ban Kihm sotit:

56 luqng thdnh vi6n Ban Ki6m so6t:

Tu ngdy 0I/0112015 - 3110712015: 2 thdnh vi6n.

Tit ngdy 3110712015 *2010812015: I thdnh vi6n.

Tu ngdy 20/0812015 -3111212015: 3 thdnh vi€n.

Trong n6m 2015, Ban ki6m so6t nhfln dugc tht lao cria n6m 2014 ld
129.246.688 rt6ng.

ff. K6t quf, gi6m sit tinh hinh ho4t tlQng vh thi chinh cdng ty:
1. Tinh hinh hogt il|ng COng ty:

o Tinh hinh ho4t clOng vd k6t qu6 kinh doanh ndm 2015 theo b5o c6o cira TOng
GiSm d6c C6ng ry da ph6n 6nh phr) hqp thpc t5. Ban ki€m so6t nh6t tri c6c nQ1

dung chri ytiu trong biio ciio kt5t qui sinxu6t kinh doanh ndm.20l5.
o B6o c6o tdi chinh ndm 2015 clA ki6m to6n phin 6nh trung thgc vd hqp ly tinh

hinh tdi chinh ndm 2015 Cdng ty, pht hqp v6i ciic quy dinh cta ph6p luflt, v6i
chudn mgc vd cne A9 k6 todn hiQn hdnh. 

-

o COng ty tuAn.thri ciic quy ilinh ph6p lu6t cria Nhd nu6c, thyc hiQn EiAu lQ c6ng
ty, Nghi quytit DHCD thudng ni6n.

2. Tlnh hinh tdi ch{nh COng ty:

MQt s6 chi ti6u tdi chinh ndm 2015:
Chi ti6u EVT Sd cudi nim Sd dAu nIm

1. T6ne tdi s6n \TND 672.011.394.038 256.2$.427.321
+ Tdi sdn nsdn han \.TND 53s.614.669.117 t86.285.094.928
+ Tdi sin ddi han \TND 136.396.724.921 69.9s7.932.393

2. T6ne nsu6n v6n \TND 672.0t 1.394.038 256.243.027.321
+ Nq ng[n han \TND 94.210.699.383 94.994.343.867
+ No ddi han \,TND 398.440.881.000 s.144.442.2s0
+ V6n chri scy hiru \TND 179.359.813.655 1s6.104.241.204

3. Doanh thu b5n hdng,
dich vu

\TND
1.010.596.638.027 872.723.744.485

4.Loi nhu0n sau thu6 \TND 24.599.453.992 28.076.986.548

Ngu6n: Bdo cdo tdi chinh hqp nhfu ndm 2015 dd ki€m todn.

Iil. K6t qui giSm sr{t diii vfi th}rnh vi6n HQi tliing quin tri, thirnh vi6n Ban Gir{m
tl6c vir c6c cin bQ quf,n If khic:

TrCn co sd nhting cdng viQc dd thpc hiQn, Ban Ki6m so6t c6 nhfrng tt6nh giri nhu
sau:

o Trdn,co sd thpc hi6n nghi quy6t Dai hOi ct6ng c6 d6ng, ndm 2015, Hqi cl6ngI . -l-_

qugri tri c6ng ty d5 xdy dUng mgc ti6u phrit tri6n-k6 ho4ch cho hopt dQng sin
xu6t kinh doanh cria COng ty. DOng thdi, Hgi tl6ng qu6n trf c6ng ty clA ph0
, A , .).

chudn nhi6u vdn d€ quan trgng dC tang culng quin ly vd dinh hucmg ho4t dQng
cria C6ng ty nhu:
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> TAi c0 cau C6ng ty.
> Cht truong tim ki6m vd xdy dUng th6m kho dO ph6t tri6n ngdnh nghe kinh

doanh chinh cta COng ty.
> Thanh lpp c6ng ty con.

o Trong ho4t dQng qu6n ly, Ban GiSm <16c COng ty c16m b6o dring ph6p lu0t, diAu
lQ C6ng ty, thyc hi6n Nghi quytit Dai hQi cl6ng c6 d6ng vd dinh hu6ng, mpc
ti6u cria HQi <16ng qu6n trf cdng ty.

o Ban GiSm <16c COng ty dd' chi dpo t6t c6ng tirc xdy durrg k6 hoach s6n xu6t
kinh doanh, cing cdc biQn ph6p t6 chfc thUc hiQn. Trong quri trinh qu6n ly,
cli6u hdnh Ban Gi6m d6c c6ng ty lu6n th6 hien tinh chri dQrg, kip thdi vd linh
ho4t, d6m b6o mgi ho4t <tQng nhlp nhdng, il6ng b0 theo dtng clfnh huong, ffirJC

ti6u dA ra.

IV. Brf,o crflo d6nh gi6.sg ptrdi trqp ho4t tlQng gifra Ban Ki6m soit vfi HQi tl6ng
qufrn tri, Ban Gi6m ddc vh cd d6ng:

Ngodi sp gi6m s6t thudng xuy6n hopt clQng cria c6ng ty. Trong n6m 2015, Ban

ki6m so6t dd ph6i trq'p v6i HQi cl6ng qu6n tri, T6ng gi6md6c vd cdc cinbQ quin
ly c6ng ty tr6n nhiAu linh qrc li6n quan trong hopt dQng kinh doanh.

Ban Gi6m tt6c C6ng ty cl6 h6 trg, cung c6p citc titi liQu ttieo y6u cdu cta Ban
Ki€m so6t kip thdi.

V. Ki6n nghi:

Qua c6c v6n cl6 trinh bdy, Ban ki€m so6t dC xudt cecki6n nghi sau:

o Tich cgc thu h6i, giam c6ng nq ph6i thu t16 trdnh rui ro phrlt sinh cdng ng
kh6 ddi.

^).o Cdn ndng c6p chuong trinh quin lf nhdm giatdngtinh ki6m so6t vd cung c6p
dAy dri c6c dfr liQu, th6ng tin k6 to6n cAn it i€t pt uc vg cho c6ng t6c quin tri
doanh nghiQp.

. ti€n fuc hodn thiQn vd ban hdnh quy trinh hopt dQng cria timg linh nuc kinh
doanh cia C6ng ty dC ldm co so d6nh gi6 ho4t c10ng, kiOm tra, phifi hiQn kip
thdi nhimg v6n de ph6t sinh g6y 6nh hucrng k€t qui hopt ctQng kinh doanh
cta Cdng ty.

VI. K6 ho4ch ho4t tlQng Ban Ki6m soft nIm 20162

V6i chric rtog, nhiQm vu quydn han d5 dugc quy dinh, Ban ki6m so6t thay mflt
I -^ ; .^

cO d6ng cria C6ng ty thyc hi6n ki6m tra, giitm s6t viQc qu6n l;f , di6u hdnh hoat
dQng s6n xu6t kinh doanh vd c6c hopt tlQng khilc cria C6ng ty.

Trong ndm 2016, Ban ki6m soSt sE thgc hiQn nhiQm vu kii5m sodt thuong xuy6n
vd clinh ky, tflp trung vdo c6c m{t cdng t6c sau:

o Gi6m s6t c6ng tdc xdy dung k6 hopch, cfuc gihi ph6p, vd tinh hinh thpc hiQn
k6 ho4ch ndm 2016, thgc hi6n c6c nQi dung khrlc theo Nghi quytit cria Epi
h6i d6ng c6 dOng thulng ni6n n6m 2016.

Trang 3

,$ffi^. \:AN \9
1|,r l;



' Ki6m tra tinh tuan tht trong viQc thgc hi6n c6c cht trucrng, chi dpo cria HQi
d6ng quan tri, Ban Gi6m rl6i c6ng ty.

' Ki6m tra viQc ch6p hanh c6c quy dinh vA quin ly tai chinh ki5 to6n, ki6m tra
tfnh chinh xdc, tntngthuc, hgp ph6p trong viQc lflp, sr? dgng, lu6n chuy€n vd
luu trfr chimg tir k6 b6n, viQclap rao 

",io 
tui chinh 

"a^iol6.. Tr€n co se ki51qu6 ki€m tra, c6 dC xu6t, kiiSn nghivdi HQi ctdng quin trf, Ban
T6ng Gi6m <I6c-dC n6ng cao hiQu qua cdng tac-quan tri, dieu fra'nf, COngty.

. Thdm dinh tfnh kha thi vd hiQu qu6 cria c6c dq6n dAu tu (n6u c6).

Xdy dpg ki5 hopch ki6m tra, gi6ms6t ndm 2016.

o ThUc hiQn crlc c6ng viQc khdc khi c6 y6u cAu cria c6 d6ng.

Ban Ki6m so6t trdn trgng b6o c6o D.pi hQi cl6ng co d6ng vd mong nhAn dugc y
ki6n <I6ng g6p cta Quf co dong il6 viQc t6ng hgp, pten tfch f,ong *"-ty b6o c6o tii
dugc hoan thiQn hcrn.

TM. BAN KIEM SOAT

Trang4
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CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:   028/2016/BC-HĐQT 

 
TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2016 

 
 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 

 
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ: 

1.1. Bối cảnh: 

- Năm 2015 là năm có ý nghĩa to lớn và quan trọng vì là năm cuối thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.  

- Thị trường toàn cầu có những bất ổn. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà 

tăng trưởng và phục hồi chậm.  

- Giá dầu thô giảm mạnh.  

- Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu.  

1.2. Các chỉ tiêu Kinh tế vĩ mô năm 2015: 
 

 Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 (tăng/giảm) so với năm 2014 (%) 

 Tổng sản phẩm trong nước +6,68 

 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản +2,4 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp +9,6 

 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +6,3 

 Tổng kim ngạch xuất khẩu +8,1 

 Tổng kim ngạch nhập khẩu +12,0 

 Nhận xét: Tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất ổn tuy nhiên tình hình kinh tế 

Việt Nam khá thuận lợi trong đó có sự tăng trưởng của xuất khẩu và nhập khẩu.  
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II. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU:

Năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 327,76 tỷ 

USD, tăng 10% so với năm 2014, trong đó xuất hàng hóa đạt 162,11 tỷ USD, tăng 

7,9% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu hàng hóa là 165,65 tỷ USD, tăng 12% so 

với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa cả nước thâm hụt 3,54 tỷ USD 

(tương đương khoảng 2,2% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước) và ngược lại 

so với xu hướng thặng dư 2,37 tỷ của năm trước.

Như vậy, so với năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm, kim ngạch xuất nhập 

khẩu đã tăng hơn 124 tỷ USD (từ 203,7 tỷ năm 2011 lên 327,76 tỷ USD năm 2015) 

nhưng xét về tốc độ tăng thì năm 2015 có tốc độ tăng thấp nhất cả giai đoạn và thấp 

hơn nhiều so với mức tăng bình quân 15,8%/năm giai đoạn 2011-2015.

Biểu đồ 1: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và cán cân 

thương mại giai đoạn 2006-2015

Nguồn: Tổng cục Hải quan

2.1. Xuất khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2015 ước tính đạt 162,4 tỷ USD, tăng 8,1% 

so với năm 2014, loại trừ yếu tố giá tăng 12,4% (chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa giảm 

3,8%). Kim ngạch xuất khẩu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước tính đạt 115,1 tỷ 

USD, tăng 13,8%; khu vực trong nước ước tính đạt 47,3 tỷ USD, giảm 3,5%. 
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 Đóng góp chính vào mức tăng chung chủ yếu là nhóm hàng của khu vực có vốn 

đầu tư nước ngoài với tỷ trọng cao: Điện thoại các loại và linh kiện chiếm 99,7%, 

điện tử máy tính và linh kiện chiếm 98,2%, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 

chiếm 89,5%, giày dép chiếm 79,7%; hàng dệt may chiếm 60,4%.  

 Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản 

chiếm 45,5% tổng kim ngạch, tăng 1,5 điểm phần trăm so với năm 2014; nhóm hàng 

công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chiếm 39,9%, tăng 0,6 điểm phẩn trăm; 

hàng nông, lâm chiếm 10,5%, giảm 1 điểm phần trăm;  hàng thủy sản chiếm 4,1%, 

giảm 1,1 điểm phần trăm. 

 Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 

kim ngạch ước tính chiếm tỷ trọng 20,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; tiếp đến là EU 

chiếm 19%... 

2.2. Nhập khẩu: 

 Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2015 ước tính đạt 165,6 tỷ USD, tăng 12% 

so với năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98 tỷ USD, tăng 

16,4%; khu vực kinh tế trong nước đạt 67,6 tỷ USD, tăng 6,3%. Nếu loại trừ yếu tố giá 

(giá nhập khẩu giảm 5,8%), kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm tăng 18,9%, cao hơn 

mức tăng 13,2% của năm 2014.  

 Kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng cao so với 

năm trước: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 23,1%; vải đạt tăng 8,2%; 

nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép tăng 7,5%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập 

khẩu lớn tăng so với năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 24,2%; điện thoại 

các loại và linh kiện tăng 25,4%; ô tô tăng 59%, trong đó ô tô nguyên chiếc tăng 

87,7%. 

 Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tới 91,3% 

tổng kim ngạch, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm 2014; hàng tiêu dùng chiếm 

8,7%, giảm 0,2 điểm phần trăm.  

 Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 

kim ngạch chiếm 28,8% tổng kim ngạch nhập khẩu; tiếp đến là Hàn Quốc chiếm 

16,7%; ASEAN chiếm 14,4%... 
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 Cán cân thương mại năm 2015 nhập siêu 3,2 tỷ USD (sau 3 năm liên tiếp xuất 

siêu), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,3 tỷ USD; khu vực FDI xuất 

siêu 17,1 tỷ USD. Đáng chú ý là thị trường Trung Quốc ước tính nhập siêu tới 32,3 tỷ 

USD, tăng 12,5% so với năm trước; thị trường Nhật Bản sau nhiều năm xuất siêu, năm 

2015 nhập siêu hơn 300 triệu USD.  

 Nhận xét: Tình hình xuất nhập khẩu trong năm có tăng trưởng là tiền đề tốt cho 

sự phát triển các năm sau. 

III. TÌNH HÌNH NGÀNH LOGISTICS NĂM 2015: 
3.1. Tình hình chung: 

 Vận tải hàng hóa năm 2015 đạt 1133,9 triệu tấn, tăng 6% và 226,8 tỷ tấn.km, 

tăng 3,1% so với năm trước, trong đó: 

- Vận tải trong nước đạt 1102 triệu tấn, tăng 6,1% và 98,8 tỷ tấn.km, tăng 
6,9%;  

- Vận tải ngoài nước đạt 31,9 triệu tấn, tăng 3,8% và 128 tỷ tấn.km, tăng 
0,3%.  

- Vận tải hàng hoá đường bộ đạt 874 triệu tấn, tăng 6,6% và 50,1 tỷ tấn.km, 
tăng 6,9%;  

- Vận tải đường sông đạt 194,6 triệu tấn, tăng 4,5% và 39,9 tỷ tấn.km, tăng 
4,9%;  

- Vận tải đường biển đạt 58,4 triệu tấn, tăng 4% và 132 tỷ tấn.km, tăng 1,4%;  

- Vận tải đường sắt đạt 6,7 triệu tấn, giảm 7,1% và 4,2 tỷ tấn.km, giảm 2,5%. 
 Nhận xét: Tình hình vận tải nhìn chung trong năm 2015 tăng trưởng thấp. 

3.2. Các doanh nghiệp cùng ngành (Số liệu 9 tháng): 

 Công ty CP Transimex Saigon:  

- Doanh thu đạt 110%, Lợi nhuận đạt 137% so với năm 2014. 

 Công ty CP Giao nhận vận tải và Thương mại (Vinalink): 

- Doanh thu đạt 115%, Lợi nhuận đạt 125% so với năm 2014. 

 Công ty CP Gemadept (Gemadept): 

- Doanh thu đạt 127%, Lợi nhuận đạt 58,4% so với năm 2014. 

 Công ty CP Giao nhận vận tải và Thương mại (Vinafreight): 
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- Doanh thu đạt 129%, Lợi nhuận đạt 130% so với năm 2014. 

 CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (Tân Cảng 
Logistics): 

- Doanh thu đạt 98,8%, Lợi nhuận đạt 96,3% so với năm 2014. 
 Nhận xét: Các công ty trong ngành có doanh thu đều tăng rất khả quan. Lợi 

nhuận hiện cũng tăng khá ấn tượng. Một số Công ty lợi nhuận giảm do tăng vượt bậc 

năm trước nhờ vào lợi nhuận tài chính. Sotrans có doanh thu đạt 113% và lợi nhuận 

mảng kinh doanh cốt lõi đạt 121.1% so với cùng kỳ cũng là một trong những công ty 

tăng trưởng mạnh. 

3.3. Thuận lợi & Cơ hội: 

- Tình hình chính trị, xã hội tại Việt Nam tương đối  ổn định;  

- Kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi. 

- Quyết tâm cải cách thể chế kinh tế từ chính phủ bằng việc cổ phần hóa một 

số tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước. 

- Dịch chuyển đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia từ Trung Quốc sang Việt 

Nam và một số nước khác 

3.4. Khó khăn & thách thức: 

- Cấm tải và hạn chế tải trọng trong vận chuyển đường bộ làm giá thành vận 

tải tăng cao, ảnh hưởng đến giá đầu vào của công ty. 

- Tình hình cạnh tranh gay gắt của các Forwarder, hãng tàu, hãng hàng không 

để tồn tại dẫn đến việc giá thành dịch vụ bị sụt giảm. 

- Tình hình xuất nhập khẩu tăng trưởng không cao. 

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015: 

4.1. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

 

 Chỉ tiêu 
Năm  2015 So 2014 So KH 
(Tỷ VND) %  % 

Doanh thu 1.005 111,6 106,9 

Lợi nhuận trước thuế 32.7 84,3 84,9 
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Hoat động KD cốt lõi 41.8 121,1 108,7 

Thu nhập bình quân 14.9 109,6   
 
4.2. Thực hiện SXKD năm 2015 theo khối kinh doanh: 

 Doanh thu: 

Khoản mục 
Kế hoạch  
năm 2015 

(đồng) 

Ước thực hiện  
năm 2015 

(đồng) 

Thực hiện  
năm 2014 

(đồng) 

So sánh kết quả ước 
thực hiện năm 2015 với 
Kế hoạch 
năm 2015 

Thực hiện 
năm 2014 

Doanh thu 
                

940,000,000,000  
            

1,005,677,752,890  
             

901,113,287,692  107.0% 111.6% 

Khối Cước 
                

297,000,000,000  
                

392,982,803,031  
             

309,553,219,904  132.3% 127.0% 

 - Đường Không 
                

135,000,000,000  
                

215,594,678,297  
             

169,294,252,753  159.7% 127.3% 

 - Đường Biển 
                

162,000,000,000  
                

177,388,124,734  
             

140,258,967,151  109.5% 126.5% 

Khối Kho và Giao Nhận 
                

235,000,000,000  
                

234,184,493,012  
             

213,766,295,754  99.7% 109.6% 

 - Kho 
                  

45,000,000,000  
                  

82,435,531,542  
                

64,256,075,858  183.2% 128.3% 

 - Giao Nhận 
                

190,000,000,000  
                

151,748,961,470  
             

149,510,219,896  79.9% 101.5% 

Kinh doanh xăng dầu 
                

270,000,000,000  
                

217,989,789,833  
             

232,721,995,213  80.7% 93.7% 

Chi nhánh Hà Nội 
                  

58,000,000,000  
                  

56,192,155,782  
                

53,325,065,097  96.9% 105.4% 

Khác (ICD + ...) 
                  

80,000,000,000  
                

104,328,511,232  
                

91,746,711,724    
 

 Lợi nhuận gộp: 

Khoản mục Ước thực hiện  
Năm 2015 

Thực hiện  
năm 2014 

So sánh kết quả ước thực 
hiện năm 2015 với  Thực 

hiện năm 2014 

Lợi nhuận gộp                 158,172,510,248  
             

139,569,359,825  113.3% 

Khối Cước                   31,466,055,836  
                

22,822,917,332  137.9% 

 - Đường Không                   12,116,363,553  
                  

8,641,596,543  140.2% 

 - Đường Biển                   19,349,692,283  
                

14,181,320,789  136.4% 

Khối Kho và Giao Nhận                   59,193,615,859  
                

49,850,139,148  118.7% 

 - Kho                   40,227,097,685  
                

31,540,274,640  127.5% 

 - Giao Nhận                   18,966,518,174  
                

18,309,864,508  103.6% 

Kinh doanh xăng dầu                   15,635,577,175  
                  

9,660,792,043  161.8% 

Chi nhánh Hà Nội                     7,276,361,885  
                  

4,761,640,058  152.8% 
Khác 44,600,899,493  52,473,871,244   
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4.3. Cic hoat d6ns chinh trone nlm:

. Chuy6n tl6i co c6u c6 tl6ne:

- Trong n6m COng ty dA chuy,Sn d6i co cdu cd d6ng tri s& hftu nhd nudc chitim

da s6 sang lo4i hinh doanh nghiQp kh6ng cdn v6n sd hiru nhd nu6c.

Thdi gian ti6n hdnh chuy6n Adi: Oe-Ollz}ts.

. Tdi ccr c6u t6 chrfrc:

. EO phn hqp xu hu6ng phSt tri6n vd tinh hinh th! trulng C6ng ty dE tri6n

khai t6i co c6u td chric v6i viQc ph6t tri6n c6c kh6i kinh doanh nhu sau:

- Khoi Kho vd Giao nhdn tr6n co s& s6p nhw 2 don vi c[ ld xN DV Kho bdi

C6ng vd XN DV Kho Vfln Giao Nh6n.

, 
-aKhOi'Cu6c QuOc T6 tren co s0 s6p nh4p Xi\i DL .GNVT Qu6c TC vd XN

GNVT QT Ti€u Diiim.

- Chi nhdnh He NQi khdng thay tt6i.

- XI{ Vflt tu Xdng dAu kh6ng thay r10i.

- Thdnh lQp C6ng ty CP Cing Mi6n Nam tr6n co s6 Cing Kho V4n.

' M& rOng h€ th5ns. mang lu6,i:

- Trong n[m cong ty ti6n hdnh ph6t tri6n hc thdng v6i viQc mo rQng ho4r

dQng t4i V[n Phdng Qu6ng Ninh, Hii Phdng, CAn Tho.

coNc ry co rnAx KHo vaN MrtN NAM
IM c QUiN TRI

- Mua c6 phAn cria c6ng ty MHC.

- Ky k6t hqp t6c chi6n lugc vdi COng ry ITL.

Noi nhdn:
- C6 d6ng;
- Luu VT-TK.

Kfql
al
*\
\oN

7t8
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cOxc rY cP KHo vAN nrrnN NAM

SAn 02912016/KH-KVMN

ceNG HoA xA ngt cnu Ncnia vlpr NAM

EQc lflp - Ty do - Hanh Phric
** * {<*

Tp. HCM, ngdy 31 thitng 03 ndm 2016

KE HO+CH TAr CH1NH NAvr 20,6
CONC TY CP KHO VAN MIEN NAM

- C6n cri 86o c6o tdi chinh n6m 2015 dd dugc ki6m to6n;

HQi d6ng quan tri kinh tdnh Dai hQi ddng c6 ddng thong qua K6 hoqch tdi chinh ndm 2016 nhu sau:

cONc rY co PHAN KHo vAN I\{ItN I\AM
G QUAN TRI

Noi nhdn:
- C6 ddng

- Luu VT - KT.

CH:,.

STT cAC Cgi TIEU DVT ri r,n KE HOACII NAM
2016

I Doanh thu tI6ne 1,034,259,442,857

2 Chi phi ho4t tlQng il 970,432,668,184

Trong d6:

2.1 Gi5 v6n hing b5n lt 879,188,486,925

2.2 Chi phi b6n hdng 2,613,562,887

2.3 Chi phi quin lf doanh nghiCp lt 88.630,618,372

3 Hoqt tlQng titi chinh

Doanh thu tu ho4t dQng tdi chinh 32,590,578,000

Chi phi ho4t dQng tdi chinh I 5s,922,5"14,885

Trong d6: chi phi 16i vay tl 55,922,574,885

L5 tir ho4t ilQng tdri chinh il (23,331,996,885)

4 Lgi nhufln truOc thu6 I 40,494,777,788

5 CO t['c
d1t ki6n kh6ng":chr tra cO tuc

c61
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CÔNG TY 
 
Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Công ty”) tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được 
thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 612TM/TCCB do Bộ Thương mại (nay là Bộ Công 
thương) cấp ngày 28 tháng 5 năm 1993. Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) đầu 
tiên của Công ty số 102783 được Ban Trọ g tài Kinh tế cấp ngày 16 tháng 6 năm 1993 và sau đó 
được sửa đổi bằng GCNĐKKD số 4106000166 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (“SKHĐT”) Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 5 năm 2006.  
 
Vào ngày 27 tháng 9 năm 2006, Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1546/QĐ-BTM do 
Bộ Thương mại cấp. Việc cổ phần hóa đã được SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thông 
qua việc cấp GCNĐKKD số 0300645369 vào ngày 29 tháng 12 năm 2006 và theo các GCNĐKKD 
điều chỉnh sau đó. 
 
Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
(“SGDHCM”) theo Quyết định Niêm yết số 22/QĐ-SGDHCM do SGDHCM cấp ngày 4 tháng 2 năm 
2010. 
 
Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kinh doanh 
kho, bãi, cảng, nhà xưởng, văn phòng làm việc; xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, dịch vụ đại lý vận tải 
bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, vận tải đa phương 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 hàng hóa; đại lý kinh doanh xăng 
dầu, mua bán dầu nhớt, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); mua bán, sửa chữa tân trang 
các loại thùng phi sắt – nhựa, mua bán vật tư, thiết bị vận tải kho hàng. 
 
Công ty có trụ sở chính đăng ký tại số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. 
 
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau: 

Ông Trần Quyết Thắng Chủ tịch  
Ông Lê Bá Thọ Phó Chủ tịch bổ nhiệm ngày 29 tháng 9 năm 2015 
 Thành viên bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2015 cho 

đến trước ngày 29 tháng 9 năm 2015 
Bà Đoàn Thị Đông Thành viên  
Ông Trần Văn Thịnh Thành viên bổ nhiệm ngày 20 tháng 8 năm 2015 
Ông Đỗ Hoàng Phương Thành viên bổ nhiệm ngày 20 tháng 8 năm 2015 
Ông Đặng Vũ Thành Thành viên từ nhiệm ngày 24 tháng 7 năm 2015 
Ông Trần Mạnh Đức Thành viên từ nhiệm ngày 24 tháng 7 năm 2015 
Ông Đinh Quang Hoàn Thành viên từ nhiệm ngày 23 tháng 6 năm 2015 
Ông Lê Việt Thành Thành viên từ nhiệm ngày 15 tháng 7 năm 2015 
 
 
BAN KIỂM SOÁT 
 
Các thành viên của Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau: 
 
Bà Nguyễn Thị Oanh Trưởng Ban  bổ nhiệm ngày 20 tháng 8 năm 2015 
Bà Trần Thị Thanh Bình Thành viên bổ nhiệm ngày 20 tháng 8 năm 2015 
Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân Thành viên  
Bà Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên từ nhiệm ngày 31 tháng 7 năm 2015 
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau: 
 
Ông Đặng Vũ Thành Tổng Giám đốc  
Ông Trần Mạnh Đức Phó Tổng Giám đốc   
Ông Trần Văn Thịnh Phó Tổng Giám đốc  
Ông Lê Bá Thọ Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày 15 tháng 7 năm 2015 
 
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
 
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Đặng Vũ 
Thành. 
 
 
KIỂM TOÁN VIÊN 
 
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.



C6ng iy C6 phan Kho van Midn Nam

3AO CAO C'IA EAN TONG G AM OOC

Baf r6fs Gem d6c c6nq ry cd phan Kho vAn M.n Nan (conq ryt hen hanh lrinh bay bro cao
nay vd bao clo G chinh hqp nh5tcta C6n9 ry va caccdnq ty con (Nhdm Conq ry")cho nam rd

TRACH NHIEIII CUABAN TONG GIAM OOC EOI Vd| BAO CAO TAICH|NH HqP NHAT

Ban TaLng Glm d6c chiu ldcb nh em din b5o bao do ia chrnh h?p nharchoiimo nrm uichrnrr
phdn 3^h rung rhuc ve hdp i rinh h nh la chhh hqpnher k,arquahoal dafs kiih doa.h hqp fhil
va nnh hhh u! dhuydn rdn G hqp nh6r cia Nh6m cons q lons nam Trons qua rnh ap bao cao

Ban IOno G6m doc can phi

n rrirch hdp va apdunq ca. ch'nh sach nay m6tcach nhet quan

. thuc hien cac danh s a vd u?clrnh morcech hqp y va thai trens

' n-;u r0 cbc chuan muc ka btu 3p dung c6 duqc iuan rh'l hay khang va t6i ca nh0ng sa ech
tans ycu so vdinhtnq chGn muc nayda duoc trrnh bay va gd ihrcrr ircng broclo u chrnrr

. ip blo cio iaichr^h h?p nhstra^ dd sd nouydn rdd hdar dons ian rlc ru rudns hgp kh6ng
thc cho lanq c0ns iy s. tdp tuc ho?rdo^a

Banr6ns G afr d6o chiu lrbch nh em d6m b,jo v'ec cec s6 seoh ki toan thich hsp dusd uu qilda
phin Anh I nh hlih ld' chinh hqp nhatcrla Nhdm COns ry vd' mLjc dO chlnh xAc hep i, r?ibel ky
lhd dem iao Vl ddm bio ranq clc s6 sAch ke ban uri ihU vd/ched0 kCloen de duocdpdunq
3"1-o'96"'do..-19!1.r".r-1e,.e.e.qri- .c! b s; .ie \fd1 Cdlo1 Jdod6
o-; rr- r e- c. oe' p-rp1r r,opd" -9r' cr"" o\dr e- J. \d \, 9a Dr /) -':. o.

Ban l6ng cefr ddc cam kdtde tu3^ lh'j

coNG BO cUA BAN ToNG G AM ooc

nhnng ydu c,u neu ire^ ircd9 viec ap bdo cao i3 chrnh

rheo y kdn cLja Ban T6ns c am d6c $o cro 13' ch nh hqp nh6l kdm llreo da phAnanh tunq
ve hqp t t nh hrih iaL ch nh hqp nhar cia NhaLm cong tlao ngay 31 theig 12 idn 2015 kel
hoaritonq knrr doanrr rrdpnhalvarrnh hrih ru! d'uydtr len ie hqp nh
cuig i93y phrr hqp vo c3c chuen muc ko toan vel Nam. ch-6 d0 k6loan doanh nghGp vei
va cacquy dnh ohrp ry co dnquan den v'ec ap V) trirh bey b

Thanh ph6Nd ch Mnh velNam
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VNĐ 

Mã  
số TÀI SẢN 

Thuyết 
minh Số cuối năm Số đầ  năm 

     
100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  535.614.669.117 186.285.094.928  

     
110 I. Tiền và các khoản tương  

đương tiền 4 418.025.035.540 57.119.281.063  
111 1. Tiền  18.025.035.540 42.119.281.063  
112 2. Các khoản tương đương tiền  400.000.000.000 15.000.000.000 

     
120 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 5 1.470.579.700 2.667.778.040 
121 1. Chứng khoán kinh doanh  2.590.272.558 6.979.120.100 
122 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán 

kinh doanh  (1.119.692.858) (4.311.342.060) 
     

130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn  6 111.257.663.439 122.707.132.626  
131 1. Phải thu ngắn hạn của  

khách hàng  86.786.969.665 87.740.596.060 
132 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn  11.837.763.919 18.358.543.305 
136 3. Phải thu ngắn hạn khác  19.418.044.172 18.996.566.113  
137 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn  

khó đòi  (7.086.472.884) (2.388.572.852) 
139 5. Tài sản thiếu chờ xử lý  301.358.567 - 

     
140 IV. Hàng tồn kho 7 3.850.341.588 1.053.460.876 
141 1. Hàng tồn kho  4.132.598.591 1.053.460.876 
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  (282.257.003) - 

     
150 V. Tài sản ngắn hạn khác  1.011.048.850 2.737.442.323  
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn  591.122.954 839.817.529 
152 2. Thuế GTGT được khấu trừ   419.925.896 1.897.624.794 

     
200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN  136.396.724.921 69.957.932.393  

     
210 I. Các khoản phải thu dài hạn 8 3.559.580.000 4.740.855.000  
212 1. Trả trước cho người bán dài hạn  3.362.700.000 4.585.500.000  
216 2. Phải thu dài hạn khác  196.880.000 155.355.000  

     
220 II. Tài sản cố định  56.719.743.288 33.382.577.256 
221 1. Tài sản cố định hữu hình 9 55.432.193.288 32.078.319.131 
222  Nguyên giá  132.967.865.523 105.644.109.259 
223  Giá trị hao mòn lũy kế  (77.535.672.235) (73.565.790.128) 
227 2. Tài sản cố định vô hình 10 1.287.550.000 1.304.258.125 
228  Nguyên giá  2.465.843.779 2.465.843.779 
229  Giá trị hao mòn lũy kế  (1.178.293.779) (1.161.585.654) 

     
240 III. Tài sản dở dang dài hạn  3.600.778.947 26.118.194.232  
242 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11 3.600.778.947 26.118.194.232  

     
250 IV. Đầu tư tài chính dài hạn  69.174.809.527 - 
252 1. Đầu tư vào công ty liên kết 12.1 2.732.432.827 - 
253 2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 12.2 75.558.898.375 - 
254 3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 12.2 (9.116.521.675) - 

     
260 V. Tài sản dài hạn khác  3.341.813.159 5.716.305.905 
261 1. Chi phí trả trước dài hạn 13 2.904.596.959 4.950.921.450 
262 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 27.2 437.216.200 765.384.455 

     

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN  672.011.394.038 256.243.027.321 
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BANG cAN ool KE roAN HOP NNAr (tdp iheo)
vaongay3l rhanq 12 nam 2015

1 Pha'r.i nsud ban nsanhan
2 Nsuo mua rij t 6n tuarc nsen han
3 rhrovbcickhorn phe nop

4 Pharid ngud aodois
5 Chr phrprrdr rfri ngai h?n
6 Ph6 lrd nor^han khac

4 Od ph6n9 phe iada h?n

c6 phrbu ph6 th6nq .n quyen

out liau ru phdhen
Lq'nhuan sa! rhuachua Phan Phd

Lq nhuen sau Lhue chua phen
ph6i tay ke den cu6 nan ttubc

. Ld nhuen sau kue chua phan
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VNĐ 

Mã  
số CHỈ TIÊU 

Thuyết 
minh Năm nay Năm trước 

     
 I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH 
   

01 Lợi nhuận kế toán trước thuế  34.056.187.023 36.070.698.797 
 Điều chỉnh cho các khoản:    

02  Khấu hao và hao mòn 9, 10 6.897.790.232 4.584.775.075 
03 Các khoản dự phòng   9.612.090.258 359.106.806 
04 (Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái 

do đánh giá lại các khoản mục tiền 
tệ có gốc ngoại tệ  (1.966.819) 20.569.465 

05 Lỗ (lãi) từ hoạt động đầu tư   766.466.545 (7.593.356.386) 
06 Chi phí lãi vay 23 1.831.408.810 836.744.834 
     

08 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
trước thay đổi vốn lưu động  53.161.976.049 34.278.538.591 

09 Giảm (tăng) các khoản phải thu  7.969.840.243 (59.193.160.330) 
10 (Tăng) giảm hàng tồn kho  (3.079.137.715) 919.737.075 
11 (Giảm) tăng các khoản phải trả   (19.575.515.795) 46.818.033.219 
12 Giảm (tăng) chi phí trả trước   2.295.019.066 (3.580.600.673) 
13 Giảm chứng khoán kinh doanh  4.388.847.542 - 
14 Tiền lãi vay đã trả  (1.269.408.810) (836.744.834) 
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp  

đã nộp 27.1 (10.115.918.461) (7.908.479.786) 
17 Tiền chi khác cho hoạt động  

kinh doanh   (3.235.079.945) (4.537.883.504) 
     

20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
kinh doanh  30.540.622.174 5.959.439.758  

     
 II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT 

ĐỘNG ĐẦU TƯ    
21  Tiền chi để mua sắm và xây dựng 

tài sản cố định  (7.717.540.979) (37.143.741.539)  
22 Tiền thu do thanh lý tài sản  - 67.909.090 
25 Tiền chi đầu tư góp vốn vào  

đơn vị khác  (79.720.958.375) - 
26 Tiền thu hồi từ thanh lý khoản đầu 

tư góp vốn vào đơn vị khác  - 8.331.914.394 
27  Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi 

nhuận được chia  2.334.634.494 6.059.278.827 
      

30 Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào 
hoạt động đầu tư   (85.103.864.860) (22.684.639.228) 
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1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

 
Nhóm Công ty bao gồm Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Công ty”), các công ty con 
và một công ty liên kết như sau: 
 
Công ty 

Công ty tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập tại Việt Nam theo Quyết 
định số 612TM/TCCB do Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) cấp ngày 28 tháng 5 
năm 1993. Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) đầu tiên của Công ty số 
102783 được Ban Trọ g tài Kinh tế cấp ngày 16 tháng 6 năm 1993 và sau đó được sửa đổi 
bằng GCNĐKKD số 4106000166 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (“SKHĐT”) Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp ngày 22 tháng 5 năm 2006.  

Vào ngày 27 tháng 9 năm 2006, Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1546/QĐ-
BTM do Bộ Thương mại cấp. Việc cổ phần hóa đã được SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh 
phê duyệt thông qua việc cấp GCNĐKKD số 0300645369 vào ngày 29 tháng 12 năm 2006 
và theo các GCNĐKKD điều chỉnh sau đó. 

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh (“SGDHCM”) theo Quyết định Niêm yết số 22/QĐ-SGDHCM do SGDHCM cấp ngày 4 
tháng 2 năm 2010. 

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; 
kinh doanh kho, bãi, cảng, nhà xưởng, văn phòng làm việc; xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, 
dịch vụ đại lý vận tải bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, vận tải 
đa phương 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 hàng hóa; đại lý kinh doanh xăng dầu, mua bán dầu nhớt, hóa chất (trừ 
hóa chất có tính độc hại mạnh); mua bán, sửa chữa tân trang các loại thùng phi sắt – nhựa, 
mua bán vật tư, thiết bị vận tải kho hàng. 

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam. 
 
Công ty con 

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty có ba công ty con được trình bày như sau: 

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO (“SORECO”) 

Công ty sở hữu 51% vốn chủ sở hữu của SORECO, một công ty trách nhiệm hữu hạn với 
hai thành viên trở lên được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo GCNĐKKD số 
0312576215 do SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 5 tháng 12 năm 2013. 

Hoạt động chính của SORECO là kinh doanh bất động sản. 

SORECO có trụ sở đăng ký tọa lạc tại số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam (“Cảng Miền Nam”) 

Công ty sở hữu 51% vốn chủ sở hữu của Cảng Miền Nam, một công ty cổ phần được 
thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo GCNĐKKD số 0313440288 do SKHĐT 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14 tháng 9 năm 2015 và các GCNĐKKD điều chỉnh sau 
đó. 

Hoạt động chính của Cảng Miền Nam là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới vận tải. 

Cảng Miền Nam có trụ sở đăng ký tọ  lạc tại số 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

 Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty đã góp 10,2 tỷ VNĐ vào Cảng Miền Nam, tương 
đương 51% tỷ lệ sở hữu trong công ty con này.
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1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP (tiếp theo) 
 
Công ty con (tiếp theo) 

Công ty TNHH Một Thà h Viên Đầu tư Hạ ầng Sotrans (“SII”) 

Công ty sở hữu 100% vốn chủ sở hữu của SII, một công ty trách nhiệm hữu hạn với một 
thành viên được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo GCNĐKKD số 
0313558071 do SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 1 tháng 12 năm 2015 và 
GCNĐKKD điều chỉnh lần thứ nhất. 

Hoạt động chính của SII là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới vận tải, vận tải hàng 
hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, bốc xếp hàng hóa, kho bãi và lưu giữ hàng hóa. 

SII có trụ sở đăng ký tọ  lạc tại số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. 

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty đã góp đủ 400 tỷ vốn điều lệ vào công ty con này. 
 
Công ty liên kết 
Công ty TNHH Lô-Gi-Stíc Gefco – Sotrans (“Gefco – Sotrans Logistics”) 

Công ty sở hữu 24,5% vốn chủ sở hữu của Gefco – Sotrans Logistics, một công ty trách 
nhiệm hữu hạn với hai thành viên trở lên được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 
411022000830 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 5 tháng 6 năm 2015.  

Hoạt động chính của Gefco – Sotrans Logistics là dịch vụ vận tải đường bộ. 

Gefco – Sotrans Logistics có trụ sở đăng ký tọa lạc tại số 55-57 Nguyễn Văn Giai, Phường 
Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Nhóm Công ty là 12 tháng. 

Số lượng công nhân viên của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 346 (31 
tháng 12 năm 2014: 351). 

 
 
2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY 
 
2.1 Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 

Báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam (“VNĐ”) 
phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam  
do Bộ Tài chính ban hành theo: 

 Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 1); 

 Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2);  

 Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3);  

 Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4); và 

 Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5). 

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày kèm theo và việc sử dụng các báo cáo 
này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục và 
nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tình 
hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp 
nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh 
thổ khác ngoài Việt Nam.  
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2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY (tiếp theo) 

 
2.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng  

Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Nhóm Công ty là Nhật ký chung. 
 

2.3 Kỳ kế toán năm 

Kỳ kế toán năm của Nhóm Công ty áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất bắt đầu 
từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12. 
 

2.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập bằng đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán của Nhóm 
Công ty là VNĐ. 
 

2.5 Cơ sở hợp nhất 
Báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty bao gồm báo cáo tài chính của Công ty và 
các công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015. 
Các công ty con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày mua, là ngày Nhóm Công ty thực sự 
nắm quyền kiểm soát công ty con, và tiếp tục được hợp nhất cho đến ngày Nhóm Công ty 
thực sự chấm dứt quyền kiểm soát đối với công ty con. 
Báo cáo tài chính của các công ty con đã được lập cùng kỳ báo cáo với Công ty theo các 
chính sách kế toán nhất quán với các chính sách kế toán của Công ty.  
Số dư các tài khoản trên bảng cân đối kế toán giữa các đơn vị trong cùng Nhóm Công ty, 
các khoản thu nhập và chi phí, các khoản lãi hoặc lỗ nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các 
giao dịch này được loại trừ hoàn toàn. 
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát là phần lợi ích trong lãi, hoặc lỗ, và trong tài sản thuần 
của các công ty con không được nắm giữ bởi cổ đông của Nhóm Công ty và được trình bày 
riêng biệt trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và được trình bày riêng biệt 
với phần vốn chủ sở hữu của các cổ đông của Công ty trong phần vốn chủ sở hữu trên 
bảng cân đối kế toán hợp nhất. 
 
 

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 
 

3.1 Thay đổi trong các chính sách kế toán và thuyết minh 

Các chính sách kế toán của Nhóm Công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính hợp nhất được 
áp dụng nhất quán với các chính sách đã được sử dụng để lập báo cáo tài chính hợp nhất 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, ngoại trừ các thay đổi về chính 
sách kế toán liên quan đến việc áp dụng các thông tư dưới đây: 

3.1.1 Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp 

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng 
dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp (“Thông tư 200”) thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 
2009 của Bộ Tài chính. Thông tư 200 có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau 
ngày 1 tháng 1 năm 2015. 

Nhóm Công ty áp dụng các thay đổi về chính sách kế toán theo quy định tại Thông tư 200 
và có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty trên cơ sở phi hồi tố 
do Thông tư 200 không yêu cầu áp dụng hồi tố đối với các thay đổi này. Nhóm Công ty 
cũng đã trình bày lại dữ liệu tương ứng của năm trước đối với một số chỉ tiêu cho phù hợp 
với cách trình bày theo Thông tư 200 trong báo cáo tài chính hợp nhất năm nay như đã 
trình bày tại Thuyết minh số 32. 
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3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 
 

3.1 Thay đổi trong các chính sách kế toán và thuyết minh (tiếp theo) 

3.1.2 Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính 
hợp nhất 

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (“Thông tư 202”) thay 
thế phần XIII - Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007. Thông tư 202 
có hiệu lực áp dụng cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính 
bắt đầu từ hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2015. 

Nhóm Công ty áp dụng các thay đổi về kế toán theo quy định tại Thông tư 202 trên cơ sở 
phi hồi tố do Thông tư 202 không yêu cầu áp dụng hồi tố đối với các thay đổi này. 
 

3.2 Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng 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 và không có nhiều rủi ro trong 
chuyển đổi thành tiền. 
 

3.3 Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá thành để đưa mỗi sản phẩm đến vị 
trí và điều kiện hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện 
được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường trừ chi 
phí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính. 

Nhóm Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho, 
chủ yếu bao gồm hàng hóa, với giá trị được xác định là chi phí mua theo phương pháp 
nhập trước, xuất trước. 

 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các 
khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thể xảy ra đối với 
hàng hóa và các hàng tồn kho khác thuộc quyền sở hữu của Nhóm Công ty dựa trên bằng 
chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Số tăng hoặc giảm 
khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào tài khoản giá vốn hàng bán 
trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 

 
3.4 Các khoản phải thu 

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất theo giá trị ghi sổ các 
khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác sau khi dự phòng được lập cho các khoản 
phải thu khó đòi. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản không 
được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại ngày kết thúc kỳ 
kế toán năm. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào tài khoản chi 
phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 

 
3.5 Tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực 
tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi 
mới tài sản cố định hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và chi phí bảo trì, sửa 
chữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh. 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do 
thanh lý tài sản (là phần chênh lệch giữa giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị 
còn lại của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.  
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3.6 Tài sản cố định vô hình 

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp 
đến việc đưa tài sản vào sử dụng như dự kiến. Các chi phí nâng cấp và đổi mới tài sản cố 
định vô hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và các chi phí khác được hạch toán vào 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh.  

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh 
lý tài sản (là phần chênh lệch giữa giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại 
của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 

Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất được ghi nhận như tài sản cố định vô hình, thể hiện giá trị của quyền 
sử dụng đất đã được Nhóm Công ty mua. Thời gian hữu dụng của quyền sử dụng đất được 
đánh giá là không có thời hạn hoặc có thời hạn. Theo đó, quyền sử dụng đất có thời hạn 
thể hiện giá trị tiền thuê đất được khấu trừ theo thời gian thuê, còn quyền sử dụng đất 
không có thời hạn thì không được trích hao mòn. 

 
3.7 Khấu hao và hao mòn  

Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định vô hình được trích theo 
phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau: 

Nhà cửa và vật kiến trúc 6 - 40 năm 
Máy móc và thiết bị 6 - 10 năm 
Phương tiện vận tải 6 - 10 năm 
Thiết bị văn phòng 3 - 5 năm 
Phần mềm máy tính 5 năm 
Trang web 5 năm 

 
3.8 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm tài sản cố định đang xây dựng và được ghi 
nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí về xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị 
và các chi phí trực tiếp khác. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chỉ được tính khấu hao khi 
các tài sản này hoàn thành và đưa vào sử dụng.  

 
3.9 Chi phí trả trước 

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hay dài hạn trên bảng cân đối kế 
toán hợp nhất và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi phí tương ứng với 
các lợi ích kinh tế được tạo ra từ các chi phí này. 

Chi phí sửa chữa tài sản cố định phát sinh với giá trị lớn được hạch toán vào chi phí trả 
trước dài hạn và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong 
ba năm. 
 

3.10 Chi phí đi vay 
Chi phí đi vay bao gồm tiền lãi vay và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến các khoản 
vay của Nhóm Công ty và được hạch toàn vào chi phí phát sinh trong năm. 
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3.11 Các khoản đầu tư 
 Đầu tư vào công ty liên kết 

Khoản đầu tư của Nhóm Công ty vào công ty liên kết được hợp nhất theo phương pháp 
vốn chủ sở hữu. Công ty liên kết là công ty mà trong đó Nhóm Công ty có ảnh hưởng đáng 
kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh của Nhóm Công ty. Thông 
thường, Nhóm Công ty được coi là có ảnh hưởng đáng kể nếu sở hữu trên 20% quyền biểu 
quyết. 

Theo phương pháp vốn chủ sở hữu, khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu trên bảng cân 
đối kế toán hợp nhất theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần 
sở hữu của Nhóm Công ty trong tài sản thuần của công ty liên kết sau khi mua. 

Phần sở hữu của Nhóm Công ty trong lợi nhuận của công ty liên kết sau khi mua được 
phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và phần sở hữu của Nhóm 
Công ty trong thay đổi sau khi mua của các quỹ của công ty liên kết được ghi nhận vào các 
quỹ. Thay đổi lũy kế sau khi mua được điều chỉnh vào giá trị còn lại của khoản đầu tư vào 
công ty liên kết. Cổ tức nhận được từ công ty liên kết được cấn trừ vào khoản đầu tư vào 
công ty liên kết. 

Báo cáo tài chính của công ty liên kết được lập cùng kỳ với báo cáo tài chính hợp nhất của 
Nhóm Công ty và sử dụng các chính sách kế toán nhất quán. Các điều chỉnh hợp nhất thích 
hợp đã được ghi nhận để bảo đảm các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán với 
Nhóm Công ty trong trường hợp cần thiết. 

 Chứng khoán kinh doanh và ầu tư góp vốn và  đơn vị khác 

Chứng khoán kinh doanh và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác được ghi nhận theo giá mua 
thực tế. 

Dự phòng giảm giá trị các khoản chứng khoán kinh doanh và hoản đầu tư góp vốn  

Dự phòng cho việc giảm giá trị của các chứng khoán kinh doanh và khoản đầu tư góp vốn 
vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm được lập theo hướng dẫn của Thông tư 200, Thông tư số 
228/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 7 tháng 12 năm 2009 và Thông tư số 
89/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2013. Tăng hoặc giảm số 
dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào tài khoản chi phí tài chính trên báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh hợp nhất. 
 

3.12 Các khoản phải trả và chi phí trích trước 

Các khoản phải trả và trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên 
quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được mà không phụ thuộc vào việc Nhóm Công ty 
đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa. 
 

3.13 Trợ cấp thôi việc phải trả 

Trợ cấp thôi việc cho nhân viên được trích trước vào cuối mỗi kỳ báo cáo cho toàn bộ 
người lao động đã làm việc tại Nhóm Công ty từ trước ngày 31 tháng 12 năm 2008 bằng 
một nửa mức lương bình quân tháng cho mỗi năm làm việc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 
2008 theo Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 
Mức lương bình quân tháng để tính trợ cấp thôi việc sẽ được điều chỉnh vào cuối mỗi niên 
độ báo cáo theo mức lương bình quân của sáu tháng gần nhất tính đến thời điểm lập báo 
cáo. Phần tăng lên trong khoản trích trước này sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất. 

Khoản trợ cấp thôi việc trích trước này được sử dụng để trả trợ cấp thôi việc cho người lao 
động khi chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 48 của Bộ luật Lao động. 
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3.14 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ  

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế 
toán của Nhóm Công ty (VNĐ) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế vào ngày phát 
sinh nghiệp vụ theo nguyên tắc sau: 

- Nghiệp vụ làm phát sinh các khoản phải thu được hạch toán theo tỷ giá mua của ngân 
hàng thương mại nơi Nhóm Công ty chỉ định khách hàng thanh toán; và 

- Nghiệp vụ làm phát sinh các khoản phải trả được hạch toán theo tỷ giá bán của ngân 
hàng thương mại nơi Nhóm Công ty dự kiến giao dịch; 

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại 
theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày của bảng cân đối kế toán theo nguyên tắc sau: 

- Các khoản mục tiền tệ được phân loại là tài sản được hạch toán theo tỷ giá mua của 
ngân hàng thương mại nơi Nhóm Công ty thường xuyên có giao dịch; và 

- Các khoản mục tiền tệ được phân loại là nợ phải trả được hạch toán theo tỷ giá bán 
của ngân hàng thương mại nơi Nhóm Công ty thường xuyên có giao dịch. 

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong năm và chênh lệch do đánh giá 
lại số dư tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhất.  

 
3.15 Phân chia lợi nhuận  

Lợi nhuận thuần sau thuế có thể được chia cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ 
đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Nhóm Công ty và các 
quy định của pháp luật Việt Nam.  

Nhóm Công ty trích lập các quỹ dự phòng sau từ lợi nhuận thuần sau thuế của Nhóm Công 
ty theo đề nghị của Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên. 

Quỹ đầu tư phát triển 

Quỹ này được trích lập nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư chiều sâu của 
Nhóm Công ty.  

Quỹ khen thưởng và phúc lợi  

Quỹ này được trích lập để khen thưởng, khuyến khích vật chất, đem lại lợi ích chung và 
nâng cao phúc lợi cho công nhân viên và được trình bày như một khoản phải trả trên bảng 
cân đối kế toán hợp nhất. 

Quỹ dự trữ bổ sung vốn lưu động 

Quỹ này được trích lập nhằm bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Điều lệ hoạt động của 
Nhóm Công ty. Quỹ này đang được ghi nhận trên tài khoản vốn khác của chủ sở hữu trên 
bảng cân đối kế toán hợp nhất. 

Cổ tức 

Cổ tức phải trả được đề nghị bởi Hội đồng Quản trị của Nhóm Công ty và được phân loại 
như một sự phân phối của lợi nhuận chưa phân phối trong khoản mục vốn chủ sở hữu trên 
bảng cân đối kế toán hợp nhất cho đến khi được các cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên. Khi đó, cổ tức sẽ được ghi nhận như một khoản nợ phải trả trên bảng 
cân đối kế toán hợp nhất. 
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3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 
 
3.16 Lãi trên cổ phiếu 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông 
sở hữu cổ phiếu phổ thông của Nhóm Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho việc trích lập quỹ 
khen thưởng và phúc lợi) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông 
đang lưu hành trong năm. 

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ 
đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Nhóm Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho cổ tức của 
cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu 
phổ thông đang lưu hành trong năm và số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ 
thông sẽ được phát hành trong trường hợp tất cả các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác 
động suy giảm đều được chuyển thành cổ phiếu phổ thông. 

 
3.17 Ghi nhận doanh thu 

Doanh thu được ghi nhận khi Nhóm Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có 
thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các 
khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá 
hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp 
ứng khi ghi nhận doanh thu: 

Doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa 
đã được chuyển sang người mua, thường là trùng với thời điểm chuyển giao hàng hóa. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi dịch vụ đã được cung cấp và hoàn thành. 

Tiền lãi 

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích trừ khi khả năng thu hồi 
tiền lãi không chắc chắn. 

Cổ tức 

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Nhóm Công ty 
được xác lập. 

 
3.18 Thuế 

Thuế thu nhập hiện hành 

Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước 
được xác định bằng số tiền dự kiến được thu hồi từ hoặc phải nộp cho cơ quan thuế, dựa 
trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp 
nhất ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi 
thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi 
nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu. 

Nhóm Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện 
hành phải nộp khi Nhóm Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu 
nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và Nhóm Công ty dự định thanh toán 
thuế thu nhập hiện hành phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần. 

Thuế thu nhập hoãn lại  

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc 
kỳ kế toán năm giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ 
của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính hợp nhất.  

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời 
chịu thuế.   
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3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 
 
3.18 Thuế (tiếp theo) 

Thuế thu nhập hoãn lại (tiếp theo) 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các 
khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để 
sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi 
thuế chưa sử dụng này. 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào 
ngày kết thúc kỳ kế toán năm và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
đến mức bảo đảm chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc 
toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế 
toán năm và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để có 
thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế 
suất dự tính sẽ áp dụng cho kỳ kế toán năm khi tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được 
thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế 
toán năm. 

Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 
ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng 
vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trực 
tiếp vào vốn chủ sở hữu. 

Nhóm Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải 
trả khi Nhóm Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với 
thuế thu nhập hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn 
lại phải trả này liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan 
thuế đối với cùng một đơn vị chịu thuế hoặc Nhóm Công ty dự định thanh toán thuế thu 
nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu hồi 
tài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các khoản trọ g 
yếu của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán 
hoặc thu hồi. 

 
3.19 Thông tin bộ phận 

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt, tham gia vào việc cung cấp các 
sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh) hoặc cung cấp 
sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý). 
Mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Hoạt động 
kinh doanh của Nhóm Công ty chủ yếu được tạo ra từ hoạt động cung cấp dịch vụ kho vận, 
giao nhận vận tải và kinh doanh xăng dầu, nhớt trong một khu vực địa lý là Việt Nam. 

 
 
4. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầ  năm 

   
Tiền mặt  790.534.933 2.475.936.800  
Tiền gửi ngân hàng  17.234.500.607 39.643.344.263  
Các khoản tương đương tiền 400.000.000.000 15.000.000.000 

TỔNG CỘNG 418.025.035.540 57.119.281.063  
 
Các khoản tương đương tiền thể hiện khoản tiền gửi tại ngân hàng với kỳ hạn gốc dưới ba 
tháng và hưởng lãi suất 4%/năm. 



Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam              B09-DN/HN 
 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

 20 

 
 
5. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 
 

Chứng khoán kinh doanh 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầ  năm 
 Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng 

       
Chứng khoán niêm yết 127.872.558 16.929.700 (110.942.858) 4.516.720.100 1.562.878.040 (2.953.842.060) 

Trong đó:       
Công ty Cổ phần Simco Sông Đà  126.752.447 16.440.700 (110.311.747) 507.036.000 44.684.640 (462.351.360) 
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ  
Khoan Dầu khí  639.018 159.000 (480.018) 639.018 387.000 (252.018) 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương 
Việt Nam 368.771 263.400 (105.371) 1.150.320.000 597.040.400 (553.279.600) 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn  112.322 66.600 (45.722) 1.396.647.832 777.150.000 (619.497.832) 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - - - 1.462.077.250 143.616.000 (1.318.461.250) 

       
Chứng khoán chưa niêm yết 2.462.400.000 1.453.650.000 (1.008.750.000) 2.462.400.000 1.104.900.000 (1.357.500.000) 

Trong đó:       
Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa 1.537.500.000 528.750.000 (1.008.750.000) 1.537.500.000 180.000.000 (1.357.500.000) 
Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định – Phong Phú 417.000.000 417.000.000 - 417.000.000 417.000.000 - 
Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến 368.900.000 368.900.000 - 368.900.000 368.900.000 - 
Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú 139.000.000 139.000.000 - 139.000.000 139.000.000 - 

TỔNG CỘNG 2.590.272.558 1.470.579.700 (1.119.692.858) 6.979.120.100 2.667.778.040 (4.311.342.060) 
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6. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầ  năm 

   
Phải thu ngắn hạn từ khách hàng 86.786.969.665 87.740.596.060 

Trong đó:   
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải 37.212.750 10.958.814.275 
Các khoản phải thu khách hàng khác 86.749.756.915 76.781.781.785 

   
Trả trước cho người bán ngắn hạn 11.837.763.919 18.358.543.305 

Trong đó:   
Công ty TNHH Một thành viên  
Thương mại Xây dựng Cẩm Anh 8.773.817.614 14.932.587.814  
Các khoản trả trước khác 3.063.946.305 3.425.955.491 

   
Phải thu ngắn hạn khác  19.418.044.172 18.996.566.113  

Trong đó:   
Phí vận chuyển trả hộ 10.805.975.900 7.731.092.994 
Tạm ứng cho nhân viên 6.181.412.821 6.217.850.332 
Ký quỹ ngắn hạn 2.081.298.000 1.395.998.000 
Phải thu cổ tức - 1.611.890.533 
Phải thu khác 349.357.451 2.039.734.254 

   
Tài sản thiếu chờ xử lý – Hàng tồn kho 301.358.567 - 
   
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (7.086.472.884) (2.388.572.852) 

GIÁ TRỊ THUẦN 111.257.663.439 122.707.132.626 
 

Chi tiết tình hình tăng giảm dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 
 

VNĐ 
 Năm nay Năm trước   

   
Số đầu năm (2.388.572.852) (1.811.381.686) 
Dự phòng trích lập trong năm (4.935.017.509) (646.050.469) 
Hoàn nhập dự phòng trong năm 237.117.477 68.859.303 

Số cuối năm (7.086.472.884) (2.388.572.852) 
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7. HÀNG TỒN KHO 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầ  năm 

   
Hàng hóa 4.132.598.591 1.053.460.876 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (282.257.003) - 

GIÁ TRỊ THUẦN 3.850.341.588 1.053.460.876 
 
 
8. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầ  năm 
   
Trả trước cho người bán dài hạn - Công ty  
Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ 3.362.700.000 4.585.500.000 
Phải thu dài hạn khác - Ký quỹ, ký cược dài hạn  196.880.000 155.355.000 

TỔNG CỘNG 3.559.580.000 4.740.855.000 
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9. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 
 

VNĐ 
 Nhà cửa và  

vật kiến trúc 
Máy móc và  

thiết bị 
Phương tiện  

vận tải 
Thiết bị  

văn phòng Tổng cộng 

      
Nguyên giá:      

Số đầu năm 48.325.609.729 6.007.517.506 49.611.686.456 1.699.295.568 105.644.109.259 
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành 29.843.737.173 - - - 29.843.737.173 
Mua trong năm - - - 391.219.091 391.219.091 
Thanh lý trong năm (2.911.200.000) - - - (2.911.200.000) 

Số cuối năm 75.258.146.902 6.007.517.506 49.611.686.456 2.090.514.659 132.967.865.523 

Trong đó:      
Đã khấu hao hết 34.784.931.994 4.117.889.687 22.584.479.426 952.999.565 62.440.300.672 

      
Giá trị hao mòn lũy kế:      

Số đầu năm 41.591.684.373 4.470.766.014 26.287.770.670 1.215.569.071 73.565.790.128 
Khấu hao trong năm 2.259.922.721 371.709.419 4.033.026.419 216.423.548 6.881.082.107 
Thanh lý trong năm (2.911.200.000) - - - (2.911.200.000) 

Số cuối năm 40.940.407.094 4.842.475.433 30.320.797.089 1.431.992.619 77.535.672.235 
      

Giá trị còn lại:      

Số đầu năm 6.733.925.356 1.536.751.492 23.323.915.786 483.726.497 32.078.319.131 

Số cuối năm 34.317.739.808 1.165.042.073 19.290.889.367 658.522.040 55.432.193.288 
 

Nhóm Công ty đã sử dụng nhà cửa và vật kiến trúc với giá trị còn lại là 34.317.739.808 VNĐ làm tài sản thế chấp cho khoản trái phiếu thường trong nước. 
Chi tiết của khoản trái phiếu này được thể hiện trong Thuyết minh số 17.2. 
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10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 
 

VNĐ 
 Quyền sử  

dụng đất 
Phần mềm  

máy tính Trang web Tổng cộng 

     
Nguyên giá:     

Số đầu năm  
và số cuối năm 1.287.550.000 1.016.430.750 161.863.029 2.465.843.779 

Trong đó:     
Đã khấu trừ hết - 1.016.430.750 161.863.029 1.178.293.779 

     
Giá trị hao mòn lũy kế:     

Số đầu năm - 999.722.625 161.863.029 1.161.585.654 
Hao mòn trong năm - 16.708.125 - 16.708.125 

Số cuối năm - 1.016.430.750 161.863.029 1.178.293.779 
     

Giá trị còn lại:     

Số đầu năm 1.287.550.000 16.708.125 - 1.304.258.125 

Số cuối năm 1.287.550.000 - - 1.287.550.000 
 

Nhóm Công ty đã sử dụng quyền sử dụng đất với giá trị còn lại là 1.287.550.000 VNĐ làm 
tài sản thế chấp cho khoản trái phiếu thường trong nước. Chi tiết của khoản trái phiếu này 
được thể hiện trong Thuyết minh số 17.2. 

 
 
11. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 
 
  VNĐ 

 Số cuối năm Số đầ  năm 

   
Dự án Km9 Xa Lộ Hà Nội 3.600.778.947 2.805.200.000 
Dự án kho Long Bình - 23.312.994.232 

TỔNG CỘNG 3.600.778.947 26.118.194.232 
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12. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 
 

12.1 Đầu tư vào công ty liên kết 

Chi tiết khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 như sau: 

VNĐ 

 
Gefco – Sotrans 

Logistics 

  
Giá trị đầu tư:  

Số đầu năm - 
Tăng giá trị đầu tư 4.162.060.000 

Số cuối năm 4.162.060.000   
  
Phần lũy kế lỗ sau khi đầu tư: 

Số đầu năm - 
Phần lỗ trong năm (1.429.627.173) 

Số cuối năm (1.429.627.173) 
  
Giá trị còn lại:  

Số đầu năm - 

Số cuối năm 2.732.432.827  

Công ty TNHH Lô-Gi-Stíc Gefco – Sotrans (“Gefco – Sotrans Logistics”) là một công ty trách 
nhiệm hữu hạn với hai thành viên trở lên được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 
411022000830 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 5 tháng 6 năm 2015 
với vốn điều lệ là 16.988.000.000 VNĐ. Nhóm Công ty đã cam kết góp đủ vốn tương đương 
49% vốn chủ sở hữu của Gefco – Sotrans Logistics đến ngày 5 tháng 9 năm 2015. 

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Nhóm Công ty đã góp 4.162.060.000 VNĐ vào Gefco - 
Sotrans Logistics, tương ứng 24,5% tỷ lệ sở hữu. Do đó, tỷ lệ sở hữu của Nhóm Công ty 
trong Gefco – Sotrans Logistics giảm từ 49% xuống còn 24,5% theo các quy định hiện 
hành. 
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12. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (tiếp theo) 
 

12.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 
 

VNĐ 
 Số cuối năm 
 Số lượng Giá trị Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

    
Đầu tư cổ phiếu niêm yết -  
Công ty Cổ phần MHC (“MHC”) 4.342.639 75.558.898.375 16,02 
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn  (9.116.521.675)  

GIÁ TRỊ THUẦN  66.442.376.700  

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 7 tháng 12 năm 2015, HĐQT thống nhất 
thông qua việc mua cổ phiếu MHC. Theo đó, Nhóm Công ty sẽ nắm giữ đến 20,01% tỷ lệ 
sở hữu trong MHC để có ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động của công ty này cho các 
mục tiêu đầu tư lâu dài. 

Sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, Nhóm Công ty cũng đã hoàn tất việc mua thêm 
1.082.610 cổ phiếu của MHC với giá trị là 14.950.467.097 VNĐ. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của 
Nhóm Công ty trong MHC tăng từ 16,02% lên 20,01% và MHC trở thành một công ty liên 
kết của Nhóm Công ty. 

Tất cả cổ phiếu của MHC với giá trị còn lại là 66.442.376.700 VNĐ được sử dụng làm tài 
sản thế chấp cho khoản vay ngắn hạn và trái phiếu thường trong nước của Nhóm Công ty. 
Chi tiết của khoản vay và trái phiếu này được thể hiện trong Thuyết minh số 17.1 và 17.2. 

 
 
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầ  năm 

   
Chi phí sửa chữa 2.823.316.285 4.552.926.763 
Công cụ, dụng cụ 81.280.674 397.994.687 

TỔNG CỘNG 2.904.596.959 4.950.921.450 
 
 
14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầ  năm 

   
Phải trả bên liên quan (Thuyết minh số 28) 491.700.000 - 
Phải trả cho Công ty Unitex Logistics Limited 398.883.248 9.860.051.117 
Phải trả người bán khác 56.018.428.691 57.850.022.433  

TỔNG CỘNG 56.909.011.939 67.710.073.550 
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15. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 

 
VNĐ 

 Số đầ  năm Phải nộp  Đã nộp/ Cấn trừ Số cuối năm 

     
Thuế giá trị gia tăng 1.332.100.279 55.306.904.592 (54.325.280.396) 2.313.724.475 
Thuế thu nhập doanh 
nghiệp  
(Thuyết minh số 27.1)  3.118.268.851 8.352.152.240 (10.115.918.461) 1.354.502.630 
Thuế thu nhập cá nhân  291.045.087 3.104.684.472 (3.014.540.487) 381.189.072 
Tiền thuê đất 1.818.386.010  8.517.366.042 (10.335.752.052) - 
Các loại thuế khác -    1.151.566.963 (1.151.566.963) -    

TỔNG CỘNG 6.559.800.227 76.432.674.309 (78.943.058.359) 4.049.416.177 
 
 
16. PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầ  năm 

   
Tiền nhận ký quỹ 2.460.861.365 1.795.637.761 
Phí hoa hồng  1.085.957.547 722.297.702 
Cổ tức phải trả  183.567.363 173.605.063 
Các khoản phải trả, phải nộp khác 1.524.485.415 1.703.525.205 

TỔNG CỘNG 5.254.871.690 4.395.065.731 
 
 
17. VAY 
 

VNĐ 
 Số đầ  năm  Vay  Trả nợ vay  Số cuối năm 

     
Vay ngắn hạn -  
Vay từ đơn vị khác  
(Thuyết minh số 17.1) - 35.671.418.775 (17.697.438.197) 17.973.980.578 
Vay dài hạn - Trái phiếu 
thường trong nước 
(Thuyết minh số 17.2) - 396.000.000.000 - 396.000.000.000 
Vay từ bên khác - 334.989.292.413 (334.989.292.413) - 

TỔNG CỘNG - 766.660.711.188 (352.686.730.610) 413.973.980.578 
 
17.1 Vay ngắn hạn 
 

Nhóm Công ty có khoản vay ngắn hạn từ Công ty Cổ phần Chứng khoán IB nhằm mục đích 
thực hiện các giao dịch mua chứng khoán niêm yết. Số cuối năm được trình bày như sau: 

 
Số hợp đồng Ngày 31 tháng 12 

 năm 2015 
Kỳ hạn  Lãi suất  Hình thức  

đảm bảo 

 VNĐ  %/năm  

    

C000052/2015/IB
SC/HĐ-GDKQ 

17.973.980.578 Từ 14 tháng 3 
năm 2016 đến 28 

tháng 3 năm 2016 

13,50  Toàn bộ chứng 
khoán có trong 
tài khoản giao 

dịch ký quỹ 
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17. VAY (tiếp theo) 

 
17.2 Trái phiếu thường trong nước 
 

Chi tiết trái phiếu vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 được trình bày như sau: 
 
Tổ chức thu xếp phát hà h Ngày phát hành Giá trị Kỳ hạn 

 

VNĐ  

   
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 
Thương Việt Nam - Chi nhánh  
Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngày 23 tháng 12 
năm 2015 

400.000.000.000 6 năm  

Chi phí phát hành trái phiếu  (4.000.000.000)  

TỔNG CỘNG  396.000.000.000  

Vào ngày 23 tháng 12 năm 2015, Nhóm Công ty đã phát hành trái phiếu với tổng giá trị là 
400 tỷ VNĐ (mệnh giá cho mỗi trái phiếu là 1 tỷ VNĐ) do Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Vietinbank”) đặt mua. 

Trái phiếu này được hoàn trả sau sáu (6) năm kể từ ngày phát hành với lãi suất 5,87%/năm 
cho kỳ ba tháng đầu tiên và lãi suất áp dụng cho các kỳ ba tháng tiếp theo sẽ bằng lãi suất 
huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn mười hai (12) tháng được 
công bố tại Vietinbank cộng với biên độ 3,5%/năm. Nhóm Công ty được quyền mua lại trái 
phiếu trước hạn sau hai (2) năm kể từ ngày phát hành hoặc duy trì các khoản tiền gửi (bao 
gồm cả tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn) tại ngân hàng Viettinbank và các khoản 
tiền gửi này sẽ được phong tỏa sao cho tổng số dư các khoản tiền gửi này là: 

- tối thiểu tương đương 100 tỷ VNĐ từ thời điểm hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày 
phát hành; và 

- tối thiểu tương đương 200 tỷ VNĐ từ thời điểm ba mươi sáu (36) tháng đến bốn mươi 
tám (48) tháng kể từ ngày phát hành. 

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng để bổ sung và tái cơ cấu nguồn 
vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhóm Công ty. 

Tài sản đảm bảo cho trái phiếu này là các tài sản thuộc sở hữu của Nhóm Công ty bao gồm 
các quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất là văn phòng, nhà xưởng và nhà kho 
tại số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; quyền sử dụng đất, 
nhà kho và cầu cảng tại Km số 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức; quyền 
sử dụng đất và nhà số 36/1 Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt; Kho Sotrans 
Long Bình – Đồng Nai; và các tài sản hình thành trong tương lai gồm tài sản thuộc Dự án 
Kho Sotrans Phú Mỹ, 5.614.669 cổ phiếu tương đương 20,71% tỷ lệ sở hữu trong MHC và 
36.905.000 cổ phiếu tương đương 55% tỷ lệ sở hữu trong Tổng Công ty Cổ phần Đường 
sông Miền Nam. 

 
 
18. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ DÀI HẠN 
 

Dự phòng phải trả dài hạn thể hiện chi phí trích trước khoản trợ cấp thôi việc cho nhân viên. 
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19. VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 
19.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu 
 

 VNĐ 

  Vốn cổ phầ  
Vốn khác của 

 chủ sở hữu 
Quỹ đầu tư 
 phát triển 

Quỹ dự phòng  
tài chính 

Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối  Tổng cộng 

     
Năm trước     

Số đầu năm 83.518.570.000 6.894.818.939 23.316.847.261 4.822.713.838 19.949.114.757 138.502.064.795 
Lợi nhuận thuần trong năm - - - - 28.076.986.548 28.076.986.548 
Cổ tức đã công bố - - - - (10.022.228.400) (10.022.228.400) 
Trích lập các quỹ - 1.203.071.233 - - (3.809.213.699) (2.606.142.466) 
Thù lao Hội đồng quản trị - - - - (770.299.256) (770.299.256) 

Số cuối năm 83.518.570.000 8.097.890.172 23.316.847.261 4.822.713.838 33.424.359.950 153.180.381.221 
       
Năm nay     

Số đầu năm 
(đã được trình bà  trước đây) 83.518.570.000 8.097.890.172 23.316.847.261 4.822.713.838 33.424.359.950 153.180.381.221 
Trình bày lại (Thuyết minh số 32) - - 4.822.713.838 (4.822.713.838) - - 

Số đầu năm  
(được trình bà  lại) 83.518.570.000 8.097.890.172 28.139.561.099 - 33.424.359.950 153.180.381.221 
Tăng vốn trong năm (i) 41.758.430.000 - (20.862.700.000) - (20.895.730.000) - 
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (i) 12.526.490.000 - - - (12.526.490.000) - 
Cổ tức đã công bố (ii) - - - - (8.351.857.000) (8.351.857.000) 
Lợi nhuận thuần trong năm - - - - 24.599.453.992 24.599.453.992 
Trích lập các quỹ - 280.649.950 - - (3.287.149.450) (3.006.499.500) 
Thù lao Hội đồng Quản trị - - - - (561.937.577) (561.937.577) 

Số cuối năm 137.803.490.000 8.378.540.122 7.276.861.099 - 12.400.649.915 165.859.541.136 
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19. VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 
 

19.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu 

(i) Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 20 tháng 8 năm 2015, cổ 
đông của Công ty đã thống nhất thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phát hành thêm 
cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty với giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 
VNĐ/cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (mỗi cổ đông nắm giữ 2 cổ phiếu sẽ 
nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm), tương đương với 4.175.928 cổ phiếu được 
phát hành thêm. Nguồn vốn tăng được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 
quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2014. 
 
Cổ đông của Công ty cũng đã thống nhất thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phát 
hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết trên. Theo đó, Công ty phát hành thêm cổ 
phiếu với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15% (mỗi cổ 
đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm), tương đương 
với 1.252.778 cổ phiếu được phát hành thêm. Nguồn chi trả cổ tức được trích từ nguồn 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất vào ngày 31 tháng 
12 năm 2014. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, Công ty đã hoàn thành việc phát hành thêm 5.428.492 cổ 
phiếu trị giá 54.284.920.000 VNĐ, trong đó 4.175.843 cổ phiếu được phát hành để tăng 
vốn điều lệ của Công ty (tương đương với 41.758.430.000 VNĐ) và 1.252.649 cổ phiếu 
được phát hành để trả cổ tức (tương đương với 12.526.490.000 VNĐ). Công ty cũng 
đã nộp báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Công ty đã nhận được GCNĐKKD điều chỉnh lần thứ 9 từ 
SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cho việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên. 

(ii) Theo Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 6 năm 2015, 
các cổ đông của Công ty đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện 
hữu của Công ty trong năm 2015 tại mức 25% trên mệnh giá của cổ phiếu phổ thông. 

Công ty đã công bố trả tạm ứng cổ tức bằng tiền tại mức 10% trên mệnh giá cổ phiếu 
phổ thông theo Nghị quyết của HĐQT ngày 16 tháng 1 năm 2015, tương đương với 
8.351.857.000 VNĐ. 

Phần cổ tức còn lại tại mức 15% trên mệnh giá cổ phiếu được trả bằng hình thức phát 
hành thêm 1.252.649 cổ phiếu, tương đương với 12.526.490.000 VNĐ, như đã trình 
bày trên. 

Ngày 8 tháng 10 năm 2015, Công ty đã nhận được Quyết định số 455/QĐ-SGDHCM 
cấp bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc chi trả cổ 
tức này. 

 

19.2 Cổ phiếu 
 

 Số cuối năm Số đầu năm 

 Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 
  VNĐ  VNĐ 
     
Số lượng cổ phiếu phổ thông được 
phép phát hành 13.780.349 130.780.349.000 8.351.857 80.351.857.000 
Số lượng cổ phiếu phổ thông đã 
được phát hành và góp vốn đầy đủ 13.780.349 130.780.349.000 8.351.857 80.351.857.000 

 
 Mệnh giá mỗi cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VNĐ (2014: 10.000 VNĐ). 
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19. VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 
 
19.3 Lãi trên cổ phiếu  

 Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính toán như sau: 
 

 Năm nay Năm trước  
(được điều chỉnh lại) 

   
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (VNĐ) 24.599.453.992 28.076.986.548 

Trừ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (VNĐ) (*) (3.203.000.000) (3.006.499.500) 
Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ 
đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (VNĐ) 21.396.453.992 25.070.487.048 
Số cổ phiếu bình quân lưu hành bình quân  
(cổ phiếu) (**) 13.780.349 13.780.349 

Lãi trên cổ phiếu (VNĐ)   
- Lãi cơ bản 1.553 1.819 
- Lãi suy giảm 1.553 1.819 

(*) Lợi nhuận dùng để tính lãi trên cổ phiếu cho năm trước đã được điều chỉnh lại so với số 
liệu đã trình bày trong báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 
năm 2014 để phản ánh khoản thực trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối để lại của năm trước theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 
29 tháng 6 năm 2015. 

Lợi nhuận dùng để tính lãi trên cổ phiếu cho năm nay được điều chỉnh giảm cho khoản 
dự tính trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 
nay theo kế hoạch được phê duyệt trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu trên. 

(**) Tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân cho năm tài chính kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2014 đã được điều chỉnh cho việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ 
đông hiện hữu và tăng vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát 
triển trong năm 2015. 

Không có cổ phiếu phổ thông tiềm tàng suy giảm trong năm và đến ngày lập báo cáo tài 
chính hợp nhất này. 

 
19.4 Cổ tức 

 
VNĐ 

 Năm nay   Năm trước   

   
Cổ tức trên cổ phiếu phổ thông đã  
công bố và đã trả trong năm  

Cổ tức đã công bố trong năm 20.878.347.000 16.703.714.000 

Trong đó:   
Cổ tức đã trả trong năm 8.341.894.700 10.029.293.400 
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức  12.526.490.000 - 
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20. LỢI ÍCH CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT 
 

VNĐ 
 SORECO Cảng Miền Nam Tổng cộng 

    
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015    

Vốn điều lệ đã góp 2.940.000.000 9.800.000.000 12.740.000.000 
(Lỗ) lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối lũy kế (16.770.384) 777.042.903 760.272.519 

 2.923.229.616 10.577.042.903 13.500.272.519 
    
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015  

Phần (lỗ) lợi nhuận sau khi mua  (630.367) 777.042.903 776.412.536 
 
 
21. DOANH THU 

 
21.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
 

VNĐ 
 Năm nay  Năm trước   

   
Doanh thu cung cấp dịch vụ 796.218.053.135 643.775.442.340 
Doanh thu bán hàng hóa  214.378.584.892 228.948.302.145 

TỔNG CỘNG 1.010.596.638.027 872.723.744.485 

 
21.2 Doanh thu hoạt động tài chính 
 

VNĐ 
 Năm nay  Năm trước   

 
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái 558.782.958 212.540.880 
Lãi tiền gửi 554.450.628 2.407.710.201 
Cổ tức, lợi nhuận được chia 108.710.000 5.123.042.492 
Lãi từ thanh lý khoản đầu tư - 4.028.633.274 

TỔNG CỘNG 1.221.943.586 11.771.926.847 
 
 
22. GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP 

 
VNĐ 

 Năm nay  Năm trước   

   
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 652.798.853.991 538.326.936.906 
Giá vốn của hàng hóa đã bán 200.892.766.133 220.117.931.451 

TỔNG CỘNG 853.691.620.124 758.444.868.357 
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23. CHI PHÍ TÀI CHÍNH 

 
VNĐ 

 Năm nay  Năm  trước   

Dự phòng (hoàn nhập dự phòng)  
giảm giá các khoản đầu tư  8.312.704.986 (218.084.360) 
Chi phí lãi vay  1.831.408.810 836.744.834 
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái 821.282.660 221.470.595 
Lỗ thanh lý các khoản đầu tư tài chính 67.028.029 - 

TỔNG CỘNG 11.032.424.485 840.131.069 
 
 
24. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

 
VNĐ 

 Năm nay  Năm trước   

   
Chi phí bán hàng 75.519.456.828 54.687.973.220 

Trong đó:   
Chi phí lương 48.093.464.975 38.049.331.373 
Chi phí bán hàng khác 27.425.991.853 16.638.641.847 

   
Chi phí quản lý doanh nghiệp 33.879.929.230 36.166.259.207 

Trong đó:   
Chi phí lương 15.557.378.546 14.961.713.999 
Dự phòng nợ phải thu khó đòi 4.697.900.032 577.191.166 
Tiền thuê đất 2.555.209.813 4.717.838.807 
Trợ cấp thôi việc 130.536.500 3.704.775.813 
Chi phí quản lý doanh nghiệp khác 10.938.904.339 12.204.739.422 

 
 
25. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ 

 
VNĐ 

 Năm nay  Năm trước   

   
Chi phí dịch vụ mua ngoài 664.070.930.924 554.626.499.551 
Giá vốn hàng hóa đã bán 200.892.766.133 220.351.933.023 
Chi phí nhân công 63.650.843.521 53.011.045.372 
Chi phí khấu hao và hao mòn 
(Thuyết minh số 9 và 10) 6.897.790.232 4.584.775.075 
Chi phí khác 27.578.675.372 16.724.847.763 

TỔNG CỘNG 963.091.006.182 849.299.100.784 
 
 
26. CHI PHÍ KHÁC 

 
VNĐ 

 Năm nay  Năm trước   

   
Chi phí nộp phạt 2.611.809.327 141.024.183 
Chi phí khác 76.134.627 4.669.751 

TỔNG CỘNG 2.687.943.954 145.693.934 
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27. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 Nhóm Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) bằng 22% lợi nhuận 
chịu thuế.  
 
Các báo cáo thuế của Nhóm Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp 
dụng luật và các qui định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải 
thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất có 
thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế. 
 

27.1 Thuế TNDN hiện hành 
 
Thuế TNDN hiện hành phải nộp được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện 
hành. Thu nhập chịu thuế của Nhóm Công ty khác với thu nhập được báo cáo trong báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các 
khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các 
kỳ khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu 
trừ cho mục đích tính thuế. Thuế TNDN hiện hành phải nộp của Nhóm Công ty được tính 
theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

Dưới đây là đối chiếu giữa lợi nhuận kế toán trước thuế theo báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhất và thu nhập tính thuế: 

 
VNĐ 

 Năm nay  Năm trước   

   
Lợi nhuận kế toán trước thuế 34.056.187.023 36.070.698.797 

Các khoản điều chỉnh:   
Chi phí không được trừ  2.976.969.640 1.363.933.907 
Lỗ từ công ty liên kết 1.429.627.173 2.722.502.682 
Lỗ của các công ty con  4.786.463 24.472.542 
Dự phòng trợ cấp thôi việc  (1.292.939.250) 3.479.020.250 
Thu nhập không chịu thuế (108.710.000) (5.123.042.492) 

Thu nhập chịu thuế ước tính 37.065.921.049 38.537.585.686 

Chi phí thuế TNDN ước tính phải nộp  8.154.502.630 8.478.268.851 
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu năm trước 197.649.610 292.819.399 

Chi phí thuế TNDN trong năm 8.352.152.240 8.771.088.250 
Thuế TNDN phải nộp đầu năm 3.118.268.851 2.255.660.387 
Thuế TNDN đã trả trong năm (10.115.918.461) (7.908.479.786) 

Thuế TNDN phải nộp cuối năm  1.354.502.630 3.118.268.851 
 
27.2 Thuế TNDN hoãn lại 
 

Công ty đã ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại cho khoản chênh lệch tạm thời như sau: 
 

VNĐ 

 

Bảng cân đối kế toán  
hợp nhất  

Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhất 

Số cuối năm Số đầ  năm Năm nay Năm trước 

     
Dự phòng trợ cấp thôi việc 437.216.200 765.384.455 (328.168.255) 765.384.455 
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28. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 
 

Các điều kiện và điều khoản của các giao dịch với bên liên quan 

Các nghiệp vụ với các công ty có liên quan bao gồm tất cả các nghiệp vụ được thực hiện 
với các công ty mà Nhóm Công ty có mối liên kết thông qua quan hệ đầu tư, nhận đầu tư 
hoặc thông qua một nhà đầu tư chung và do đó sẽ là thành viên của cùng một công ty. Các 
nghiệp vụ mua bán với các bên liên quan được thực hiện dựa trên các điều khoản đã được 
thỏa thuận trong hợp đồng. 

Giao dịch trọng yếu của Nhóm Công ty với bên liên quan trong năm bao gồm: 
 

VNĐ 
Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung 

nghiệp vụ 
Năm nay Năm trước 

     
Công ty TNHH Lô-Gi-Stíc 
Gefco – Sotrans 

Công ty liên kết Trả hộ 1.332.503.636 - 

 
Khoản phải trả với bên liên quan vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm như sau: 

 
VNĐ 

Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung 
nghiệp vụ 

Số cuối năm Số đầ  năm 

     
Phải trả người bán ngắn hạn    

Công ty Cổ phần Phát triển 
và Tài trợ Địa ốc R.C 

Bên liên quan 
 

Mua dịch vụ 491.700.000 - 

 
Lương, thưởng và thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 
Tổng Giám đốc như sau:  

 
VNĐ 

 Năm nay Năm trước 

   
Lương, thù lao và thưởng 4.037.703.218 2.713.464.587 

 
 
29. CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG 

Nhóm Công ty hiện đang thuê kho và thuê đất theo các hợp đồng thuê hoạt động. Vào ngày 
kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản tiền thuê phải trả trong tương lai theo hợp đồng thuê 
hoạt động được trình bày như sau: 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầ  năm 

   
Đến 1 năm 11.616.464.307 11.924.311.440 
Từ 1 đến 5 năm 23.921.132.080 25.005.348.160 
Trên 5 năm 483.623.920 5.835.286.969  

TỔNG CỘNG 36.021.220.307 42.764.946.569 
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30. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 

 Số cuối năm Số đầ  năm 

   
Ngoại tệ:   
- Đô la Mỹ (USD) 18.449 15.793 
- Đồng Euro (EUR) 1.658 1.292 

1. Nợ khó đòi đã xử lý (VNĐ) 624.958.040 624.958.040 
2. Giá trị ước tính của vật tư, hàng hóa  

nhận giữ hộ (VNĐ) 428.118.897.001 454.770.114.513 
 
 

31. THÔNG TIN THEO BỘ PHẬN 

Nhóm Công ty lựa chọn các bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là bộ phận báo cáo chính yếu 
vì rủi ro và tỷ suất sinh lời của Nhóm Công ty bị tác động chủ yếu bởi những khác biệt về sản 
phẩm và dịch vụ do Nhóm Công ty cung cấp. Các bộ phận theo khu vực địa lý là bộ phận báo 
cáo thứ yếu. Các hoạt động kinh doanh của Nhóm Công ty được tổ chức và quản lý theo tính 
chất của sản phẩm và dịch vụ do Nhóm Công ty cung cấp với mỗi một bộ phận là một đơn vị 
kinh doanh chiến lược cung cấp các sản phẩm khác nhau và phục vụ các thị trường khác 
nhau. 

Nhóm Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực là cung cấp dịch vụ cảng, kho vận, giao nhận vận 
tải và kinh doanh xăng dầu, nhớt.  
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31. THÔNG TIN THEO BỘ PHẬN (tiếp theo)  

Thông tin về doanh thu, lợi nhuận và một số tài sản và công nợ của bộ phận theo lĩnh vực 
kinh doanh của Nhóm Công ty như sau: 
 

VNĐ 

 
Dịch vụ kho vận, 
giao nhận vận tải 

Kinh doanh  
xăng dầ , nhớt Tổng cộng 

    
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 
Doanh thu bộ phận    
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ 
và bán hàng ra bên ngoài 796.218.053.135 214.378.584.892 1.010.596.638.027 
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ 
và bán hàng giữa các bộ phận - 1.682.276.574 1.682.276.574 

 796.218.053.135 216.060.861.466 1.012.278.914.601 

Đối chiếu:    
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ 
và bán hàng giữa các bộ phận   (1.682.276.574) 

Doanh thu trong năm   1.010.596.638.027 

Lợi nhuận bộ phận 38.345.129.181 5.300.721.010 43.645.850.191 

Đối chiếu:    
Lãi tiền gửi   554.450.628 
Chi phí lãi vay   (1.831.408.810) 
Dự phòng giảm giá các khoản 
đầu tư   (8.312.704.986) 

Lợi nhuận kế toán trước thuế    34.056.187.023 
    
Các thông tin bộ phận khác    
Khấu hao và khấu trừ 6.819.844.949 77.945.283 6.897.790.232 
Dự phòng phải thu khó đòi 450.980.173 4.246.919.859 4.697.900.032 
Dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho -    282.257.003 282.257.003 

    
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Tài sản bộ phận 193.960.639.598 27.064.600.197 221.025.239.795 
Đối chiếu:    
Phải thu bộ phận   (21.088.862.157) 
Tài sản không phân bổ   472.075.016.400 

Tổng tài sản   672.011.394.038 

Nợ phải trả bộ phận 93.790.723.922 5.975.738.040 99.766.461.962 
Đối chiếu:    
Phải trả bộ phận   (21.088.862.157) 
Nợ phải trả không phân bổ   413.973.980.578 

Tổng nợ phải trả   492.651.580.383 
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31. THÔNG TIN THEO BỘ PHẬN (tiếp theo)  
 

Thông tin về doanh thu, lợi nhuận và một số tài sản và công nợ của bộ phận theo lĩnh vực 
kinh doanh của Nhóm Công ty như sau: (tiếp theo) 
 

VNĐ 

 
Dịch vụ kho vận, 
giao nhận vận tải 

Kinh doanh  
xăng dầ , nhớt Tổng cộng 

    
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 

Doanh thu bộ phận    
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ 
và bán hàng ra bên ngoài 643.775.442.340 228.948.302.145 872.723.744.485 
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ 
và bán hàng giữa các bộ phận - 2.703.453.933 2.703.453.933 

 643.775.442.340 231.651.756.078 875.427.198.418 

Đối chiếu:    
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ 
và bán hàng giữa các bộ phận   (2.703.453.933) 

Doanh thu trong năm   872.723.744.485 

Lợi nhuận bộ phận 34.139.129.298 3.835.201.358 37.974.330.656 

Đối chiếu:    
Lãi tiền gửi   2.407.710.201 
Dự phòng giảm giá các khoản 
đầu tư   (4.311.342.060) 

Lợi nhuận kế toán trước thuế    36.070.698.797 
    
Các thông tin bộ phận khác    
Khấu hao và khấu trừ 4.474.767.613 110.007.462 4.584.775.075 
Dự phòng phải thu khó đòi 335.894.541 241.296.625 577.191.166  
Chi phí lãi vay - 836.744.834  836.744.834 

    
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 

Tài sản bộ phận 151.403.753.903 28.236.343.413 179.640.097.316 

Đối chiếu:    
Phải thu bộ phận   (24.625.265.729) 
Tài sản không phân bổ   101.228.195.734 

Tổng tài sản   256.243.027.321 

Nợ phải trả bộ phận 74.543.498.981 28.236.343.413 102.779.842.394 

Đối chiếu:    
Phải trả bộ phận   (24.625.265.729) 
Nợ phải trả không phân bổ   21.984.209.452 

Tổng nợ phải trả   100.138.786.117 
 
Một vài dữ liệu tương ứng trên thông tin bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Nhóm Công 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được phân loại lại cho phù hợp 
với cách trình bày trên thông tin bộ phận năm nay. 
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32. PHÂN LOẠI LẠI SỐ LIỆU TƯƠNG ỨNG  
 

Một vài dữ liệu tương ứng trong báo cáo tài chính hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 
2014 đã được phân loại lại cho phù hợp với cách trình bày theo hướng dẫn của Thông tư 
200 trên báo cáo tài chính hợp nhất của năm nay, chi tiết như sau: 

 
VNĐ 

 Số đầ  năm  
(đã được trình bà  

trước đây) 

Ảnh hưởng của 
phân loạ  lại 

Số đầ  năm 
(được trình bà  lại) 

 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 
Trả trước cho người bán 22.944.043.305 (22.944.043.305) - 
Trả trước người bán ngắn hạn - 18.358.543.305 18.358.543.305 
Trả trước người bán dài hạn - 4.585.500.000 4.585.500.000 
Phải thu khác 11.382.717.781 (11.382.717.781) - 
Tài sản ngắn hạn khác 7.613.848.332 (7.613.848.332) - 
Phải thu ngắn hạn khác - 18.996.566.113 18.996.566.113 
Thuế GTGT được khấu trừ 274.017.310 1.623.607.484 1.897.624.794 
Thuế và các khoản khác phải 
thu Nhà nước 1.623.607.484 (1.623.607.484) - 
Tài sản dài hạn khác 155.355.000 (155.355.000) - 
Phải thu dài hạn khác - 155.355.000 155.355.000 
Phải trả dài hạn khác 5.144.442.250 (3.479.020.250) 1.665.422.000 
Dự phòng phải trả dài hạn - 3.479.020.250 3.479.020.250 
Quỹ đầu tư và phát triển 23.316.847.261 4.822.713.838 28.139.561.099 
Quỹ dự phòng tài chính 4.822.713.838 (4.822.713.838) - 

 
VNĐ 

 Năm trước  
(đã được trình 
bày trước đây) 

Ảnh hưởng của 
phân loạ  lại 

Năm trước 
(được trình bà  lại) 

   
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT  
Thu nhập khác 284.480.211 (5.305.397) 279.174.814 
Chi phí khác (150.999.331) 5.305.397 (145.693.934) 
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CÔNG TY 
 
Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Công ty”) tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được 
thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 612TM/TCCB do Bộ Thương mại (nay là Bộ Công 
thương) cấp ngày 28 tháng 5 năm 1993. Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) đầu 
tiên của Công ty số 102783 được Ban Trọ g tài Kinh tế cấp ngày 16 tháng 6 năm 1993 và sau đó 
được sửa đổi bằng GCNĐKKD số 4106000166 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (“SKHĐT”) Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 5 năm 2006.  
 
Vào ngày 27 tháng 9 năm 2006, Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1546/QĐ-BTM do 
Bộ Thương mại cấp. Việc cổ phần hóa đã được SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thông 
qua việc cấp GCNĐKKD số 0300645369 vào ngày 29 tháng 12 năm 2006 và theo các GCNĐKKD 
điều chỉnh sau đó. 
 
Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
(“SGDHCM”) theo Quyết định Niêm yết số 22/QĐ-SGDHCM do SGDHCM cấp ngày 4 tháng 2 năm 
2010. 
 
Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kinh doanh 
kho, bãi, cảng, nhà xưởng, văn phòng làm việc; xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, dịch vụ đại lý vận tải 
bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, vận tải đa phương 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 hàng hóa; đại lý kinh doanh xăng 
dầu, mua bán dầu nhớt, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); mua bán, sửa chữa tân trang 
các loại thùng phi sắt – nhựa, mua bán vật tư, thiết bị vận tải kho hàng. 
 
Công ty có trụ sở chính đăng ký tại số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. 
 
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau: 

Ông Trần Quyết Thắng Chủ tịch  
Ông Lê Bá Thọ Phó chủ tịch bổ nhiệm ngày 29 tháng 9 năm 2015 
 Thành viên bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2015  

cho đến trước ngày 29 tháng 9 năm 2015 
Bà Đoàn Thị Đông Thành viên  
Ông Trần Văn Thịnh Thành viên bổ nhiệm ngày 20 tháng 8 năm 2015 
Ông Đỗ Hoàng Phương Thành viên bổ nhiệm ngày 20 tháng 8 năm 2015 
Ông Đặng Vũ Thành Thành viên từ nhiệm ngày 24 tháng 7 năm 2015 
Ông Trần Mạnh Đức Thành viên từ nhiệm ngày 24 tháng 7 năm 2015 
Ông Đinh Quang Hoàn Thành viên từ nhiệm ngày 23 tháng 6 năm 2015 
Ông Lê Việt Thành Thành viên từ nhiệm ngày 15 tháng 7 năm 2015 
 
 
BAN KIỂM SOÁT 
 
Các thành viên của Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau: 
 
Bà Nguyễ  Thị Oanh Trưởng Ban bổ nhiệm ngày 20 tháng 8 năm 2015 
Bà Trần Thị Thanh Bìn  Thành viên bổ nhiệm ngày 20 tháng 8 năm 2015 
Bà Nguyễ  Vũ Hoài Ân Thành viên  
Bà Nguyễ  Thị Thu Hà Thành viên từ nhiệm ngày 31 tháng 7 năm 2015 
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau: 
 
Ông Đặng Vũ Thành Tổng Giám đốc  
Ông Trần Mạnh Đức Phó Tổng Giám đốc   
Ông Trần Văn Thịnh Phó Tổng Giám đốc  
Ông Lê Bá Thọ Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày 15 tháng 7 năm 2015 
 
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
 
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Đặng Vũ 
Thành. 
 
 
KIỂM TOÁN VIÊN 
 
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.
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VNĐ 

Mã  
số TÀI SẢN 

Thuyết 
minh Số cuối năm Số đầu năm 

     
100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  128.412.292.020 183.123.233.738 

     
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 4 12.189.528.769 55.985.234.549 
111 1. Tiền  12.189.528.769 40.985.234.549 
112 2. Các khoản tương đương tiền  - 15.000.000.000 

     
120 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 5 1.470.579.700 2.667.778.040 
121 1. Chứng khoán kinh doanh  2.590.272.558 6.979.120.100 
122 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán 

kinh doanh  (1.119.692.858) (4.311.342.060) 
     

130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn  6 110.234.741.884 120.938.227.626 
131 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  86.572.360.602 87.740.596.060 
132 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn  11.837.103.127  18.358.543.305 
136 3. Phải thu ngắn hạn khác  18.610.392.472 17.227.661.113 
137 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn  

khó đòi  (7.086.472.884) (2.388.572.852) 
139 5. Tài sản thiếu chờ xử lý  301.358.567 - 

     
140 IV. Hàng tồn kho 7 3.850.341.588 1.053.460.876 
141 1. Hàng tồn kho  4.132.598.591 1.053.460.876 
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  (282.257.003) - 

     
150 V. Tài sản ngắn hạn khác  667.100.079 2.478.532.647 
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn  574.602.499 839.817.529 
152 2. Thuế GTGT được khấu trừ   92.497.580 1.638.715.118 

     
200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN  547.480.573.147  70.212.732.393 

     
210 I. Các khoản phải thu dài hạn 8 3.554.580.000 4.740.855.000 
212 1. Trả trước cho người bán dài hạn  3.362.700.000 4.585.500.000 
216 2. Phải thu dài hạn khác  191.880.000 155.355.000 

     
220 II. Tài sản cố định  56.719.743.288 33.382.577.256 
221 1. Tài sản cố định hữu hình 9 55.432.193.288 32.078.319.131 
222  Nguyên giá  132.967.865.523 105.644.109.259 
223  Giá trị hao mòn lũy kế  (77.535.672.235) (73.565.790.128) 
227 2. Tài sản cố định vô hình 10 1.287.550.000 1.304.258.125 
228  Nguyên giá  2.465.843.779 2.465.843.779 
229  Giá trị hao mòn lũy kế  (1.178.293.779) (1.161.585.654) 

     
240 III. Tài sản dở dang dài hạn  - 23.312.994.232 
242 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  - 23.312.994.232 

     
250 IV. Đầu tư tài chính dài hạn 11 483.864.436.700 3.060.000.000 
251 1. Đầu tư vào công ty con  413.260.000.000 3.060.000.000 
252 2. Đầu tư vào công ty liên kết  4.162.060.000 - 
253 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  75.558.898.375 - 
254 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn  (9.116.521.675) - 

     
260 V. Tài sản dài hạn khác  3.341.813.159 5.716.305.905 
261 1. Chi phí trả trước dài hạn 12 2.904.596.959 4.950.921.450 
262 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 26.2 437.216.200 765.384.455  

     

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN  675.892.865.167 253.335.966.131 
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VNĐ 

Mã  
số CHỈ TIÊU 

Thuyết 
minh Năm nay Năm trước 

     
 I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH 
 

  
01 Lợi nhuận kế toán trước thuế  33.457.521.375 38.817.674.021 

 Điều chỉnh cho các khoản:    
02  Khấu hao và hao mòn 9, 10 6.897.790.232 4.584.775.075 
03 Các khoản dự phòng   9.612.090.258 359.106.806 
04 (Lãi) lỗ hênh lệch tỷ giá hối đoái  

do đánh giá lại các khoản mục tiền 
tệ có gốc ngoại tệ  (1.966.819) 20.569.465 

05 Lãi từ hoạt động đầu tư   (617.256.127) (7.571.316.119) 
06 Chi phí lãi vay 22 1.831.408.810 836.744.834 

     
08 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

trước thay đổi vốn lưu động  51.179.587.729 37.047.554.082 
09 Giảm (tăng) các khoản phải thu  7.287.413.138 (60.300.014.336) 
10 (Tăng) giảm hàng tồn kho  (3.079.137.715) 919.737.075 
11 (Giảm) tăng các khoản phải trả   (2.378.355.528) 46.818.033.219 
12 Giảm (tăng) chi phí trả trước   2.311.539.521 (3.580.600.673) 
13 Giảm chứng khoán kinh doanh  4.388.847.542 - 
14 Tiền lãi vay đã trả  (1.269.408.810) (836.744.834) 
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 26.1 (10.115.918.461) (7.908.479.786) 
17 Tiền chi khác cho hoạt động  

kinh doanh   (3.235.079.945) (4.537.883.504)  
     

20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
kinh doanh  45.089.487.471 7.621.601.243  

     
 II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT 

ĐỘNG ĐẦU TƯ    
21 

 
 Tiền chi để mua sắm và xây dựng 

tài sản cố định  (6.921.962.032) (34.347.181.539) 
22 Tiền thu do thanh lý tài sản  - 67.909.090 
25 

 
 Tiền chi đầu tư góp vốn vào  

đơn vị khác  (489.920.958.375) (1.530.000.000) 
26 Tiền thu hồi từ thanh lý khoản đầu 

tư góp vốn vào đơn vị khác  - 8.331.914.394 
27  Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi 

nhuận được chia  2.288.729.993 6.037.238.560 
      

30 Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào 
hoạt động đầu tư   (494.554.190.414) (21.440.119.495) 
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1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Công ty”) tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước 
được thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 612TM/TCCB do Bộ Thương mại (nay là 
Bộ Công thương) cấp ngày 28 tháng 5 năm 1993. Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh 
(“GCNĐKKD”) đầu tiên của Công ty số 102783 được Ban Trọ g tài Kinh tế cấp ngày 16 
tháng 6 năm 1993 và sau đó được sửa đổi bằng GCNĐKKD số 4106000166 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư (“SKHĐT”) Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 5 năm 2006.  

Vào ngày 27 tháng 9 năm 2006, Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1546/QĐ-
BTM do Bộ Thương mại cấp. Việc cổ phần hóa đã được SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh 
phê duyệt thông qua việc cấp GCNĐKKD số 0300645369 vào ngày 29 tháng 12 năm 2006 
và theo các GCNĐKKD điều chỉnh sau đó. 

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh (“SGDHCM”) theo Quyết định Niêm yết số 22/QĐ-SGDHCM do SGDHCM cấp ngày 4 
tháng 2 năm 2010. 

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; 
kinh doanh kho, bãi, cảng, nhà xưởng, văn phòng làm việc; xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, 
dịch vụ đại lý vận tải bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, vận tải 
đa phương 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 hàng hóa; đại lý kinh doanh xăng dầu, mua bán dầu nhớt, hóa chất (trừ 
hóa chất có tính độc hại mạnh); mua bán, sửa chữa tân trang các loại thùng phi sắt – nhựa, 
mua bán vật tư, thiết bị vận tải kho hàng. 

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng. 

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam. 

Số lượng công nhân viên của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 257 (31 tháng 12 
năm 2014: 348). 

 
 
2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY 
 
2.1 Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 

Báo cáo tài chính riêng của Công ty được trì h bày bằng đồng Việt Nam (“VNĐ”) phù hợp 
với Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài 
chính ban hành theo: 

 Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 1); 

 Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2);  

 Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3);  

 Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4); và 

 Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5). 

Theo đó, báo cáo tài chính riêng được trìn  bày kèm theo và việc sử dụng các báo cáo này 
không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục và 
nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tình 
hì h tài chính riêng, kết quả hoạt động kinh doanh riêng và lưu chuyển tiền tệ riêng theo 
các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác 
ngoài Việt Nam.  
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2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY (tiếp theo) 

 
2.1 Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng (tiếp theo) 

Công ty có các công ty con như được trìn  bày tại Thuyết minh số 11.1. Công ty lập báo 
cáo tài chính riêng này nhằm đáp ứng các yêu cầu về công bố thông tin, cụ thể là theo quy 
định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC - Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán và Công văn số 1419/UBCK-PTTT - Hướng dẫn Thông tư số 52/2012/TT-
BTC. Cũng theo quy định tại các văn bản này, Công ty cũng đang trong quá trìn  lập báo 
cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (“Nhóm Công ty”) cho năm tài chính 
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015. 

Người sử dụng báo cáo tài chính riêng nên đọ  báo cáo tài chính riêng này cùng với báo 
cáo tài chính hợp nhất nói trên để có được các thông tin đầy đủ về tì h hì h tài chính hợp 
nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tì h hì h lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của 
Nhóm Công ty. 
 

2.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng  

Hìn  thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Công ty là Nhật ký chung. 
 

2.3 Kỳ kế toán năm 

Kỳ kế toán năm của Công ty áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính riêng bắt đầu từ ngày 1 
tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12. 
 

2.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Báo cáo tài chính riêng được lập bằng đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán của Công ty là 
VNĐ. 
 
 

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 
 

3.1 Thay đổi trong các chính sách kế toán và thuyết minh 

Các chính sách kế toán của Công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính riêng được áp dụng 
nhất quán với các chính sách đã được sử dụng để lập báo cáo tài chính riêng cho năm tài 
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, ngoại trừ thay đổi về chính sách kế toán liên 
quan đến Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. 

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng 
dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp (“Thông tư 200”) thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 
2009 của Bộ Tài chính. Thông tư 200 có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau 
ngày 1 tháng 1 năm 2015. 

Công ty áp dụng các thay đổi về chính sách kế toán theo quy định tại Thông tư 200 và có 
ảnh hưởng tới Công ty trên cơ sở phi hồi tố do Thông tư 200 không yêu cầu áp dụng hồi tố 
đối với các thay đổi này. Công ty cũng đã báo cáo lại dữ liệu tương ứng của năm trước đối 
với một số chỉ tiêu cho phù hợp với cách trìn  bày theo Thông tư 200 trong báo cáo tài 
chính riêng năm nay như đã trìn  bày tại Thuyết minh số 30. 
 

3.2 Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng 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 và không có nhiều rủi ro trong 
chuyển đổi thành tiền. 
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3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 
 

3.3 Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá thành để đưa mỗ  sản phẩm đến vị 
trí và điều kiện hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện 
được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bì h thường trừ chi 
phí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính. 

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho, chủ yếu 
bao gồm hàng hóa, với giá trị được xác định là chi phí mua theo phương pháp nhập trước, 
xuất trước. 

 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các 
khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, kém phẩm chất, lỗ  thời v.v.) có thể xảy ra đối với 
hàng hóa và các hàng tồn kho khác thuộc quyền sở hữu của Công ty dựa trên bằng chứng 
hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Số tăng hoặc giảm khoản dự 
phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào tài khoản giá vốn hàng bán trên báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh riêng. 

 
3.4 Các khoản phải thu 

Các khoản phải thu được trìn  bày trên báo cáo tài chính riêng theo giá trị ghi sổ các khoản 
phải thu từ khách hàng và phải thu khác sau khi dự phòng được lập cho các khoản phải thu 
khó đòi. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản không 
được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại ngày kết thúc kỳ 
kế toán năm. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào tài khoản chi 
phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng. 
 

3.5 Tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hì h bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực 
tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi 
mới tài sản cố định hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và chi phí bảo trì, sửa 
chữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng khi phát sinh. 

Khi tài sản cố định hữu hì h được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do 
thanh lý tài sản (là phần chênh lệch giữa giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị 
còn lại của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng. 

 
3.6 Tài sản cố định vô hình 

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 
Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp 
đến việc đưa tài sản vào sử dụng như dự kiến. Các chi phí nâng cấp và đổi mới tài sản cố 
định vô hìn  được ghi tăng nguyên giá của tài sản và các chi phí khác được hạch toán vào 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng khi phát sinh.  
Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh 
lý tài sản (là phần chênh lệch giữa giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại 
của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng. 

Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất được ghi nhận như tài sản cố định vô hì h, thể hiện giá trị của quyền 
sử dụng đất đã được Công ty mua. Thời gian hữu dụng của quyền sử dụng đất được đánh 
giá là không có thời hạn hoặc có thời hạn. Theo đó, quyền sử dụng đất có thời hạn thể hiện 
giá trị tiền thuê đất được khấu trừ theo thời gian thuê, còn quyền sử dụng đất không có thời 
hạn thì không được trích hao mòn. 
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3.7 Khấu hao và hao mòn  

Khấu hao tài sản cố định hữu hì h và hao mòn tài sản cố định vô hình được trích theo 
phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau: 

Nhà cửa và vật kiến trúc 6 – 40 năm 
Máy móc và thiết bị 6 – 10 năm 
Phương tiện vận tải 6 – 10 năm 
Thiết bị văn phòng 3 – 5 năm 
Phần mềm máy tính 5 năm 
Trang web 5 năm 

 
3.8 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm tài sản cố định đang xây dựng và được ghi 
nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí về xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị 
và các chi phí trực tiếp khác. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chỉ được tính khấu hao khi 
các tài sản này hoàn thành và đưa vào sử dụng. 
 

3.9 Chi phí trả trước 
Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hay dài hạn trên bảng cân đối kế 
toán riêng và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi phí tương ứng với các 
lợi ích kinh tế được tạo ra từ các chi phí này. 
Chi phí sửa chữa tài sản cố định phát sinh với giá trị lớn được hạch toán vào chi phí trả 
trước dài hạn và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trong ba 
năm. 

 
3.10 Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay bao gồm tiền lãi vay và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến các khoản 
vay của Công ty và được hạch toán vào chi phí phát sinh trong năm. 

 
3.11 Các khoản đầu tư 

Đầu tư vào công ty con 

Khoản đầu tư vào công ty con mà trong đó Công ty nắm quyền kiểm soát được trìn  bày 
theo phương pháp giá gốc.  
Các khoản phân phối lợi nhuận mà Công ty nhận được từ số lợi nhuận lũy kế của công ty 
con sau ngày Công ty nắm quyền kiểm soát được ghi vào báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh riêng. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi của các khoản đầu tư 
và được trừ vào giá trị đầu tư. 

 Đầu tư vào công ty liên kết 

Khoản đầu tư vào công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trìn  
bày theo phương pháp giá gốc. 
Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận thuần lũy kế của công ty liên kết sau ngày 
Công ty có ảnh hưởng đáng kể được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
riêng. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi các khoản đầu tư và được 
trừ vào giá trị đầu tư. 

 Chứng khoán kinh doanh và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 

Chứng khoán kinh doanh và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác được ghi nhận theo giá mua 
thực tế. 

Dự phòng giảm giá trị các khoản chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư góp vốn  

Dự phòng cho việc giảm giá trị của các chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư góp 
vốn vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm được lập theo hướng dẫn của Thông tư số 
228/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 7 tháng 12 năm 2009 và Thông tư số 
89/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2013. Tăng hoặc giảm số 
dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào tài khoản chi phí tài chính trên báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh riêng.   
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3.12 Các khoản phải trả và chi phí trích trước 

Các khoản phải trả và trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên 
quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được mà không phụ thuộc vào việc Công ty đã 
nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa. 

 
3.13 Trợ cấp thôi việc phải trả 

Trợ cấp thôi việc cho nhân viên được trích trước vào cuối mỗ  năm báo cáo cho toàn bộ 
người lao động đã làm việc tại Công ty từ trước ngày 31 tháng 12 năm 2008 bằng một nửa 
mức lương bì h quân tháng cho mỗ  năm làm việc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 
theo Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Mức 
lương bì h quân tháng để tính trợ cấp thôi việc sẽ được điều chỉnh vào cuối mỗ  niên độ 
báo cáo theo mức lương bình quân của sáu tháng gần nhất tính đến thời điểm lập báo cáo. 
Phần tăng lên trong khoản trích trước này sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh riêng. 

Khoản trợ cấp thôi việc trích trước này được sử dụng để trả trợ cấp thôi việc cho người lao 
động khi chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 48 của Bộ luật Lao động. 

 
3.14 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ  

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế 
toán của Công ty (VNĐ) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế vào ngày phát sinh 
nghiệp vụ theo nguyên tắc sau: 

- Nghiệp vụ làm phát sinh các khoản phải thu được hạch toán theo tỷ giá mua của ngân 
hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng thanh toán; 

- Nghiệp vụ làm phát sinh các khoản phải trả được hạch toán theo tỷ giá bán của ngân 
hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch; và 

- Giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ 
(không qua các tài khoản phải trả) được hạch toán theo tỷ giá mua của ngân hàng 
thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán. 

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại 
theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày của bảng cân đối kế toán theo nguyên tắc sau: 

- Các khoản mục tiền tệ được phân loại là tài sản được hạch toán theo tỷ giá mua của 
ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch; và 

- Các khoản mục tiền tệ được phân loại là nợ phải trả được hạch toán theo tỷ giá bán 
của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch. 

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong năm và chênh lệch do đánh giá 
lại số dư tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh riêng. 
 

3.15 Phân chia lợi nhuận  

Lợi nhuận thuần sau thuế có thể được chia cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng Cổ 
đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy 
định của pháp luật Việt Nam.  

Công ty trích lập các quỹ dự phòng sau từ lợi nhuận thuần sau thuế của Công ty theo đề 
nghị của Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên. 

Quỹ đầu tư phát triển 

Quỹ này được trích lập nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư chiều sâu của 
Công ty.  
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3.15 Phân chia lợi nhuận (tiếp theo) 

Quỹ khen thưởng và phúc lợi  

Quỹ này được trích lập để khen thưởng, khuyến khích vật chất, đem lại lợi ích chung và 
nâng cao phúc lợi cho công nhân viên và được trì h bày như một khoản phải trả trên bảng 
cân đối kế toán riêng. 

Quỹ dự trữ bổ sung vốn lưu động 

Quỹ này được trích lập nhằm bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Điều lệ hoạt động của 
Công ty. Quỹ này đang được ghi nhận trên tài khoản vốn khác của chủ sở hữu trên bảng 
cân đối kế toán riêng. 

Cổ tức 

Cổ tức phải trả được đề nghị bởi Hội đồng Quản trị của Công ty và được phân loại như một 
sự phân phối của lợi nhuận chưa phân phối trong khoản mục vốn chủ sở hữu trên bảng cân 
đối kế toán riêng cho đến khi được các cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên. Khi đó, cổ tức sẽ được ghi nhận như một khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán 
riêng. 

 
3.16 Ghi nhận doanh thu 

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác 
định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản 
đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 
bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng 
khi ghi nhận doanh thu: 

Doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa 
đã được chuyển sang người mua, thường là trùng với thời điểm chuyển giao hàng hóa. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi dịch vụ đã được cung cấp và hoàn thành. 

Tiền lãi 

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích trừ khi khả năng thu hồi 
tiền lãi không chắc chắn. 

Cổ tức 

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Công ty được 
xác lập. 

 
3.17 Thuế 

Thuế thu nhập hiện hành 

Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước 
được xác định bằng số tiền dự kiến được thu hồi từ hoặc phải nộp cho cơ quan thuế, dựa 
trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng 
ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng 
vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi nhận 
trực tiếp vào vốn chủ sở hữu. 

Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện hành 
phải nộp khi Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành 
với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện 
hành phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần. 
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3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 
 
3.17 Thuế (tiếp theo) 

Thuế thu nhập hoãn lại  

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc 
kỳ kế toán năm giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ 
của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính riêng. 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời 
chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm 
thời được khấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính 
thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận 
tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và 
các ưu đãi thuế chưa sử dụng này. 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào 
ngày kết thúc kỳ kế toán năm và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
đến mức bảo đảm chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc 
toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế 
toán năm và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để có 
thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế 
suất dự tính sẽ áp dụng cho kỳ kế toán năm khi tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được 
thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế 
toán năm. 
Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng 
ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng 
vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trực 
tiếp vào vốn chủ sở hữu. 
Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi 
Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập 
hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả này 
liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế đối với cùng 
một đơn vị chịu thuế hoặc Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và 
tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời với việc 
thanh toán nợ phải trả trong từng năm tương lai khi các khoản trọ g yếu của thuế thu nhập 
hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi. 

 
 
4. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Tiền mặt  722.141.171 2.460.930.300 
Tiền gửi ngân hàng  11.467.387.598 38.524.304.249 
Các khoản tương đương tiền - 15.000.000.000 

TỔNG CỘNG 12.189.528.769 55.985.234.549 
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5. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 
 
 Chứng khoán kinh doanh 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầu năm 
 Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng 

       
Chứng khoán niêm yết 127.872.558 16.929.700 (110.942.858) 4.516.720.100 1.562.878.040 (2.953.842.060) 

Trong đó:       
Công ty Cổ phần Simco Sông Đà 126.752.447 16.440.700 (110.311.747) 507.036.000 44.684.640 (462.351.360) 
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ 
Khoan Dầu khí 639.018 159.000 (480.018) 639.018 387.000 (252.018) 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 
Thương Việt Nam 368.771 263.400 (105.371) 1.150.320.000 597.040.400 (553.279.600) 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn  112.322 66.600 (45.722) 1.396.647.832 777.150.000 (619.497.832) 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt  - - - 1.462.077.250 143.616.000 (1.318.461.250) 

       
Chứng khoán chưa niêm yết 2.462.400.000 1.453.650.000 (1.008.750.000) 2.462.400.000 1.104.900.000 (1.357.500.000) 

Trong đó:       
Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa 1.537.500.000 528.750.000 (1.008.750.000) 1.537.500.000 180.000.000 (1.357.500.000) 
Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định – Phong Phú 417.000.000 417.000.000 - 417.000.000 417.000.000 - 
Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến 368.900.000 368.900.000 - 368.900.000 368.900.000 - 
Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú 139.000.000 139.000.000 - 139.000.000 139.000.000 - 

TỔNG CỘNG 2.590.272.558 1.470.579.700 (1.119.692.858) 6.979.120.100 2.667.778.040 (4.311.342.060) 
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6. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Phải thu ngắn hạn từ khách hàng 86.572.360.602 87.740.596.060 

Trong đó:   
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải 37.212.750 10.958.814.275 
Các khoản phải thu khách hàng khác 86.070.192.852 76.781.781.785 
Phải thu từ bên liên quan  
(Thuyết minh số 27) 464.955.000 - 

   
Trả trước cho người bán ngắn hạn 11.837.103.127 18.358.543.305 

Trong đó:   
Công ty TNHH Một thành viên  
Thương mại Xây dựng Cẩm Anh 8.773.817.614 14.932.587.814 
Các khoản trả trước khác 3.063.285.513 3.425.955.491 

   
Phải thu ngắn hạn khác 18.610.392.472 17.227.661.113 

Trong đó:   
Phí vận chuyển trả hộ 10.805.975.900 7.731.092.994 
Tạm ứng cho nhân viên 5.381.027.821 4.448.945.332 
Ký quỹ ngắn hạn 2.081.298.000 1.395.998.000 
Phải thu cổ tức - 1.611.890.533 
Phải thu khác 342.090.751 2.039.734.254 

Tài sản thiếu chờ xử lý - Hàng tồn kho 301.358.567 - 

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (7.086.472.884) (2.388.572.852) 

GIÁ TRỊ THUẦN 110.234.741.884 120.938.227.626 
 

Chi tiết tình hình tăng giảm dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 
 

VNĐ 
 Năm nay Năm trước   

   
Số đầu năm (2.388.572.852) (1.811.381.686) 
Dự phòng trích lập trong năm (4.935.017.509) (646.050.469)  
Hoàn nhập dự phòng trong năm 237.117.477 68.859.303 

Số cuối năm (7.086.472.884) (2.388.572.852) 
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7. HÀNG TỒN KHO 

 
VNĐ 

 Năm nay Năm trước   

   
Hàng hóa 4.132.598.591 1.053.460.876 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (282.257.003) - 

GIÁ TRỊ THUẦN 3.850.341.588 1.053.460.876 
 
 

8. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Trả trước cho người bán dài hạn – Công ty 
Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ 3.362.700.000 4.585.500.000 
Phải thu dài hạn khác – Ký quỹ, ký cược  
dài hạn  191.880.000 155.355.000 

TỔNG CỘNG 3.554.580.000 4.740.855.000 
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9. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 
 

VNĐ 
 Nhà cửa và  

vật kiến trúc 
Máy móc và  

thiết bị 
Phương tiện  

vận tải 
Thiết bị  

văn phòng Tổng cộng 

      
Nguyên giá:      

Số đầu năm 48.325.609.729 6.007.517.506 49.611.686.456 1.699.295.568 105.644.109.259 
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành 29.843.737.173 - - - 29.843.737.173 
Mua trong năm - - - 391.219.091 391.219.091 
Thanh lý (2.911.200.000) - - - (2.911.200.000) 

Số cuối năm 75.258.146.902 6.007.517.506 49.611.686.456 2.090.514.659 132.967.865.523 

Trong đó:      
Đã khấu hao hết 34.784.931.994 4.117.889.687 22.584.479.426 952.999.565 62.440.300.672 

      
Giá trị hao mòn lũy kế:      

Số đầu năm 41.591.684.373 4.470.766.014 26.287.770.670 1.215.569.071 73.565.790.128 
Khấu hao trong năm 2.259.922.721 371.709.419 4.033.026.419 216.423.548 6.881.082.107 
Thanh lý (2.911.200.000) - - - (2.911.200.000) 

Số cuối năm 40.940.407.094 4.842.475.433 30.320.797.089 1.431.992.619 77.535.672.235 
      

Giá trị còn lại:      

Số đầu năm 6.733.925.356 1.536.751.492 23.323.915.786 483.726.497 32.078.319.131 

Số cuối năm 34.317.739.808 1.165.042.073 19.290.889.367 658.522.040 55.432.193.288 
 

Công ty đã sử dụng nhà cửa và vật kiến trúc với giá trị còn lại là 34.317.739.808 VNĐ làm tài sản thế chấp cho khoản trái phiếu thường trong nước. Chi tiết 
của khoản trái phiếu này được thể hiện trong Thuyết minh số 17.2. 
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10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 
 

VNĐ 
 Quyền sử  

dụng đất 
Phần mềm  

máy tính Trang web Tổng cộng 

     
Nguyên giá:     

Số đầu năm và  
số cuối năm 1.287.550.000 1.016.430.750 161.863.029 2.465.843.779 

Trong đó:     
Đã khấu trừ hết - 1.016.430.750 161.863.029 1.178.293.779 

     
Giá trị hao mòn lũy kế:     

Số đầu năm - 999.722.625 161.863.029 1.161.585.654 
Hao mòn trong năm - 16.708.125 - 16.708.125 

Số cuối năm - 1.016.430.750 161.863.029 1.178.293.779 
     

Giá trị còn lại:     

Số đầu năm 1.287.550.000 16.708.125 - 1.304.258.125 

Số cuối năm 1.287.550.000 - - 1.287.550.000 
 

Công ty đã sử dụng quyền sử dụng đất với giá trị còn lại là 1.287.550.000 VNĐ làm tài sản 
thế chấp cho khoản trái phiếu thường trong nước. Chi tiết của khoản trái phiếu này được 
thể hiện trong Thuyết minh số 17.2. 

 
 
11. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầu năm 
 Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng 

     
Đầu tư vào các  
công ty con  
(Thuyết minh số 11.1) 413.260.000.000 - 3.060.000.000 - 
Đầu tư vào  
công ty liên kết  
(Thuyết minh số 11.2) 4.162.060.000 - - - 
Đầu tư góp vốn vào 
đơn vị khác  
(Thuyết minh số 11.3) 75.558.898.375 (9.116.521.675) - - 

TỔNG CỘNG 492.980.958.375 (9.116.521.675) 3.060.000.000 - 
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11. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (tiếp theo) 
 

11.1 Đầu tư vào các công ty con 
 

Tên công ty con Lĩnh vực  
kinh doanh 

Tình trạng  
hoạt động 

Số cuối năm Số đầu năm 
Tỷ lệ  

sở hữu  Giá gốc 
Tỷ lệ  

sở hữu  Giá gốc 

  (%) VNĐ (%) VNĐ 
      

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng Sotrans (i) Logistic Đang hoạt động 100,00 400.000.000.000 - - 
Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam (ii) Logistic Đang hoạt động 51,00 10.200.000.000 - - 
Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO (iii) Bất động sản Trước hoạt động 51,00 3.060.000.000 51,00 3.060.000.000 

TỔNG CỘNG    413.260.000.000  3.060.000.000 
 

(i) Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng Sotrans (“SII”) là một công ty trách nhiệm hữu hạn với một thành viên được thành lập theo Luật Doanh 
nghiệp Việt Nam theo GCNĐKKD số 0313558071 do SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 1 tháng 12 năm 2015 và GCNĐKKD điều chỉnh lần thứ 
nhất. Hoạt động chính của SII là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới vận tải, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, bốc xếp hàng 
hóa, kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty đã góp đủ 400 tỷ VNĐ vốn điều lệ vào công ty con này. 

 
(ii) Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam (“Cảng Miền Nam”) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo GCNĐKKD số 

0313440288 do SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14 tháng 9 năm 2015 và các GCNĐKKD điều chỉnh sau đó. Hoạt động chính của Cảng Miền 
Nam là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới vận tải. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2015, Công ty đã góp 10,2 tỷ VNĐ vào Cảng Miền Nam, tương 
đương 51% tỷ lệ sở hữu trong công ty con này. 

 
(iii) Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO (“SORECO”) là một công ty trách nhiệm hữu hạn với hai thành viên trở lên được thành lập theo Luật 

Doanh nghiệp Việt Nam theo CNĐKKD số 0312576215 do SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 5 tháng 12 năm 2013. Hoạt động chính của 
SORECO là kinh doanh bất động sản. 
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11. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (tiếp theo) 
 

11.2 Đầu tư vào công ty liên kết 

Đầu tư vào công ty liên kết thể hiện khoản đầu tư vào Công ty TNHH Lô-Gi-Stíc Gefco – 
Sotrans (“Gefco – Sotrans Logistics”), một công ty trách nhiệm hữu hạn với hai thành viên 
trở lên được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 411022000830 do Ủy ban Nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 5 tháng 6 năm 2015 với vốn điều lệ là 
16.988.000.000 VNĐ. Công ty đã cam kết góp đủ vốn tương đương 49% vốn chủ sở hữu 
của Gefco – Sotrans Logistics đến ngày 5 tháng 9 năm 2015. 

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty chỉ góp 4.162.060.000 VNĐ vào Gefco - Sotrans 
Logistics, tương ứng 24,5% tỷ lệ sở hữu. Do đó, tỷ lệ sở hữu của Công ty trong Gefco – 
Sotrans Logistics giảm từ 49% xuống còn 24,5% theo các quy định hiện hành. 
 

11.3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác thể hiện khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần MHC (“MHC”). 
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty sở hữu 4.342.639 cổ phiếu tương đương 16,02% 
vốn chủ sở hữu của MHC. 

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 7 tháng 12 năm 2015, HĐQT thống nhất 
thông qua việc mua cổ phiếu MHC. Theo đó, Công ty sẽ nắm đến 20,01% tỷ lệ sở hữu 
trong MHC để có ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động của công ty này cho các mục tiêu 
đầu tư lâu dài. 
 
Sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, Công ty cũng đã hoàn tất việc mua thêm 1.082.610 cổ 
phiếu của MHC với giá trị là 14.950.467.097 VNĐ. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của Công ty trong 
MHC tăng từ 16,02% lên 20,01% và MHC trở thành một công ty liên kết của Công ty. 

Tất cả cổ phiếu của MHC với giá trị còn lại là 66.442.376.700 VNĐ được sử dụng làm tài 
sản thế chấp cho khoản vay ngắn hạn và trái phiếu thường trong nước của Công ty. Chi tiết 
của khoản vay và trái phiếu này được thể hiện trong Thuyết minh số 17.1 và 17.2.  

 
 
12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Chi phí sửa chữa 2.823.316.285 4.552.926.763 
Công cụ, dụng cụ 81.280.674 397.994.687 

TỔNG CỘNG 2.904.596.959 4.950.921.450 
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13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầu năm  

   
Phải trả cho Công ty Unitex Logistics Limited 398.883.248 9.860.051.117 
Phải trả người bán khác 46.556.439.119 57.850.022.433  
Phải trả bên liên quan (Thuyết minh số 27) 6.310.428.039 - 

TỔNG CỘNG 53.265.750.406 67.710.073.550 
 
 
14. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầu năm  

   
Bên liên quan trả tiền trước  
(Thuyết minh số 27) 15.951.866.064 - 
Người mua khác trả tiền trước 493.280.129 255.291.749 

TỔNG CỘNG 16.445.146.193 255.291.749 
 
 
15. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 
 

VNĐ 
 Số đầu năm Phải nộp Đã nộp/ Cấn trừ Số cuối năm 

     
Thuế giá trị gia tăng  1.332.100.279 54.546.509.349 (54.325.280.396) 1.553.329.232 
Thuế thu nhập  
doanh nghiệp  
(Thuyết minh số 26.1) 3.118.268.851 7.904.874.798 (10.115.918.461) 907.225.188 
Thuế thu nhập  
cá nhân  291.045.087  2.860.731.742 (3.014.598.087) 137.178.742 
Tiền thuê đất 1.818.386.010 8.517.366.042 (10.335.752.052) - 
Các loại thuế khác -    1.151.566.963 (1.151.566.963) - 

TỔNG CỘNG 6.559.800.227 74.981.048.894 (78.943.115.959) 2.597.733.162 
 
 
16. PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Tiền nhận ký quỹ 9.460.861.365 1.795.637.761 

Trong đó: 
Nhận ký quỹ từ bên liên quan 
(Thuyết minh số 27) 7.000.000.000 - 
Nhận ký quỹ từ bên khác 2.460.861.365 1.795.637.761 

Phí hoa hồng 1.085.957.547 722.297.702 
Cổ tức phải trả  183.567.363 173.605.063 
Các khoản phải trả, phải nộp khác 1.520.835.415 1.703.525.205 

TỔNG CỘNG 12.251.221.690 4.395.065.731 
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17. VAY  
 

VNĐ 
 Số đầu năm  Vay  Trả nợ vay  Số cuối năm 

     
Vay ngắn hạn -  
Vay từ đơn vị khác  
(Thuyết minh số 17.1) - 35.671.418.775 (17.697.438.197) 17.973.980.578 
Vay dài hạn -  
Trái phiếu thường  
trong nước 
(Thuyết minh số 17.2) - 396.000.000.000 - 396.000.000.000 
Vay từ các bên khác - 334.989.292.413  (334.989.292.413) - 

TỔNG CỘNG - 766.660.711.188 (352.686.730.610) 413.973.980.578 
 

17.1 Vay ngắn hạn 
 

Công ty có khoản vay ngắn hạn từ Công ty Cổ phần Chứng khoán IB nhằm mục đích thực 
hiện các giao dịch mua chứng khoán niêm yết. Số cuối năm được trình ày như sau: 

 

Số hợp đồng 
Ngày 31 tháng 12 

 năm 2015 Kỳ hạn  
 Lãi suất  

%/năm 
Hình thức  
đảm bảo 

 VNĐ    
    

C000052/2015/IB
SC/HĐ-GDKQ 

17.973.980.578 Từ 14 tháng 3 
năm 2016 đến 28 

tháng 3 năm 2016 

13,50% Toàn bộ chứng 
khoán có trong 
tài khoản giao 

dịch ký quỹ 
 

17.2 Trái phiếu thường trong nước 
 

Chi tiết trái phiếu vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 được trình ày như sau: 
 

Tổ chức thu xếp phát hành Ngày phát hành Giá trị Kỳ hạn 

 

VNĐ  

   
Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Công Thương Việt Nam - Chi 
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngày 23 tháng 12 
năm 2015 

400.000.000.000 6 năm  

Chi phí phát hành trái phiếu  (4.000.000.000)  

TỔNG CỘNG  396.000.000.000  
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17. VAY (tiếp theo) 
 

17.2 Trái phiếu thường trong nước (tiếp theo) 

Vào ngày 23 tháng 12 năm 2015, Công ty đã phát hành trái phiếu với tổng giá trị là 400 tỷ 
VNĐ (mệnh giá cho mỗ  trái phiếu là 1 tỷ VNĐ) do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 
Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Vietinbank”) đặt mua.  

Trái phiếu này được hoàn trả sau sáu (6) năm kể từ ngày phát hành với lãi suất 5,87%/năm 
cho kỳ ba tháng đầu tiên và lãi suất áp dụng cho các kỳ ba tháng tiếp theo sẽ bằng lãi suất 
huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn mười hai (12) tháng được 
công bố tại Vietinbank cộng với biên độ 3,5%/năm. Công ty được quyền mua lại trái phiếu 
trước hạn sau hai (2) năm kể từ ngày phát hành hoặc duy trì các khoản tiền gửi (bao gồm 
cả tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn) tại ngân hàng Viettinbank và các khoản tiền 
gửi này sẽ được phong tỏa sao cho tổng số dư các khoản tiền gửi này là: 

- tối thiểu tương đương 100 tỷ VNĐ từ thời điểm hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày 
phát hành; và 

- tối thiểu tương đương 200 tỷ VNĐ từ thời điểm ba mươi sáu (36) tháng đến bốn mươi 
tám (48) tháng kể từ ngày phát hành. 

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng để bổ sung và tái cơ cấu nguồn 
vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Tài sản đảm bảo cho trái phiếu này là các tài sản thuộc sở hữu của Công ty bao gồm các 
quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất là văn phòng, nhà xưởng và nhà kho tại 
số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; quyền sử dụng đất, nhà 
kho và cầu cảng tại Km số 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức; quyền sử 
dụng đất và nhà số 36/1 Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt; Kho Sotrans 
Long Bì h – Đồng Nai; và các tài sản hì h thành trong tương lai gồm tài sản thuộc Dự án 
Kho Sotrans Phú Mỹ, 5.614.669 cổ phiếu tương đương 20,71% tỷ lệ sở hữu trong MHC và 
36.905.000 cổ phiếu tương đương 55% tỷ lệ sở hữu trong Tổng Công ty Cổ phần Đường 
sông Miền Nam. 

 
 
18. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ DÀI HẠN 
 

Dự phòng phải trả dài hạn thể hiện chi phí trích trước khoản trợ cấp thôi việc cho nhân viên. 
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19. VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 
19.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu 
 

 VNĐ 

  Vốn cổ phần 
Vốn khác của 

 chủ sở hữu 
Quỹ đầu tư 
 phát triển 

Quỹ dự phòng  
tài chính 

Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối  Tổng cộng 

     
Năm trước     

Số đầu năm 83.518.570.000 6.894.818.939 23.316.847.261 4.822.713.838 17.230.929.872 135.783.879.910 
Lợi nhuận thuần trong năm - - - - 30.811.970.226 30.811.970.226 
Cổ tức đã công bố - - - - (10.022.228.400) (10.022.228.400) 
Trích lập các quỹ - 1.203.071.233 - - (3.809.213.699) (2.606.142.466) 
Thù lao Hội đồng Quản trị  - - - - (770.299.256) (770.299.256)  

Số cuối năm 83.518.570.000 8.097.890.172 23.316.847.261 4.822.713.838 33.441.158.743 153.197.180.014 
       
Năm nay     

Số đầu năm 
(đã được trình bày trước đây) 83.518.570.000 8.097.890.172 23.316.847.261 4.822.713.838 33.441.158.743 153.197.180.014 
Trìn  bày lại  
(Thuyết minh số 30) - - 4.822.713.838 (4.822.713.838) - - 

Số đầu năm  
(được trình bày lại) 83.518.570.000 8.097.890.172 28.139.561.099 - 33.441.158.743 153.197.180.014 
Tăng vốn trong năm (i) 41.758.430.000 - (20.862.700.000) - (20.895.730.000) - 
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (i) 12.526.490.000 - - - (12.526.490.000) - 
Cổ tức đã công bố (ii) - - - - (8.351.857.000) (8.351.857.000) 
Lợi nhuận thuần trong năm - - - - 25.224.478.322 25.224.478.322 
Trích lập các quỹ - 280.649.950 - - (3.287.149.450) (3.006.499.500) 
Thù lao Hội đồng Quản trị - - - - (561.937.577) (561.937.577) 

Số cuối năm 137.803.490.000 8.378.540.122 7.276.861.099 - 13.042.473.038 166.501.364.259  
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19. VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 
 

19.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu (tiếp theo) 
 

(i) Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 20 tháng 8 năm 2015, cổ 
đông của Công ty đã thống nhất thông qua Tờ trìn  của HĐQT về việc phát hành thêm 
cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty với giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 
VNĐ/cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (mỗ  cổ đông nắm giữ 2 cổ phiếu sẽ 
nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm), tương đương với 4.175.928 cổ phiếu được 
phát hành thêm. Nguồn vốn tăng được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 
quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2014. 
 
Cổ đông của Công ty cũng đã thống nhất thông qua Tờ trìn  của HĐQT về việc phát 
hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết trên. Theo đó, Công ty phát hành thêm cổ 
phiếu với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15% (mỗ  cổ 
đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm), tương đương 
với 1.252.778 cổ phiếu được phát hành thêm. Nguồn chi trả cổ tức được trích từ nguồn 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất vào ngày 31 tháng 
12 năm 2014. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, Công ty đã hoàn thành việc phát hành thêm 5.428.492 cổ 
phiếu trị giá 54.284.920.000 VNĐ, trong đó 4.175.843 cổ phiếu được phát hành để tăng 
vốn điều lệ của Công ty (tương đương với 41.758.430.000 VNĐ) và 1.252.649 cổ phiếu 
được phát hành để trả cổ tức (tương đương với 12.526.490.000 VNĐ). Công ty cũng 
đã nộp báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Công ty đã nhận được GCNĐKKD điều chỉnh lần thứ 9 từ 
SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cho việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên. 

(ii) Theo Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 6 năm 2015, 
các cổ đông của Công ty đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện 
hữu của Công ty trong năm 2015 tại mức 25% trên mệnh giá của cổ phiếu phổ thông. 

Công ty đã trả tạm ứng cổ tức bằng tiền tại mức 10% trên mệnh giá cổ phiếu phổ thông 
theo Nghị quyết của HĐQT ngày 16 tháng 1 năm 2015, tương đương với 
8.351.857.000 VNĐ. 

Phần cổ tức còn lại tại mức 15% trên mệnh giá cổ phiếu được trả bằng hì h thức phát 
hành thêm 1.252.649 cổ phiếu, tương đương với 12.526.490.000 VNĐ, như đã trìn  
bày trên. 

Ngày 8 tháng 10 năm 2015, Công ty đã nhận được Quyết định số 455/QĐ-SGDHCM 
cấp bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc chi trả cổ 
tức này. 

 

19.2 Cổ phiếu 
 

 Số cổ phiếu 
 Số cuối năm  Số đầu năm   

   
Số lượng cổ phiếu phổ thông được phép  
phát hành 13.780.349 8.351.857 
Số lượng cổ phiếu phổ thông đã được  
phát hành và góp vốn đầy đủ 13.780.349 8.351.857 

 
 Mệnh giá mỗ  cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VNĐ (2014: 10.000 VNĐ). 
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19. VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 
 

19.3 Cổ tức 
 

VNĐ 
 Năm nay Năm trước 

   
Cổ tức trên cổ phiếu phổ thông đã công 
bố và đã trả trong năm    

Cổ tức đã công bố trong năm 20.878.347.000 16.703.714.000 
Cổ tức đã trả trong năm 8.341.894.700 10.029.293.400 
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 12.526.490.000 - 

 
 
20. DOANH THU 
 

20.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
 

VNĐ 
 Năm nay  Năm trước   

   
Doanh thu cung cấp dịch vụ 781.268.742.699 643.775.442.340 
Doanh thu bán hàng hóa  214.840.796.257 228.948.302.145 

TỔNG CỘNG 996.109.538.956 872.723.744.485 

 
20.2 Doanh thu hoạt động tài chính 
 

VNĐ 
 Năm nay Năm trước 

   
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái  558.782.958 212.540.880 
Lãi tiền gửi 508.546.127 2.385.669.934 
Cổ tức, lợi nhuận được chia 108.710.000 5.123.042.492 
Lãi từ thanh lý khoản đầu tư - 8.331.914.394 

TỔNG CỘNG 1.176.039.085 16.053.167.700 
 
 
21. GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP 

 
VNĐ 

 Năm nay  Năm trước   

   
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 647,846.775.519 538.326.936.906 
Giá vốn của hàng hóa đã bán 201.354.977.498 220.117.931.451 

TỔNG CỘNG 849.201.753.017 758.444.868.357 
 
  



Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam B09-DN 
 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày  

 31 

 
 
22. CHI PHÍ TÀI CHÍNH 

 
VNĐ 

 Năm nay  Năm trước   

   
Dự phòng (hoàn nhập dự phòng)  
giảm giá các khoản đầu tư 8.312.704.986 (218.084.360) 
Chi phí lãi vay 1.831.408.810 836.744.834   
Lỗ chênh lệch tỷ giá  821.282.660 221.470.595 
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính 67.028.029 - 

TỔNG CỘNG 11.032.424.485 840.131.069 
 
 
23. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

 
VNĐ 

 Năm nay  Năm trước   

   
Chi phí bán hàng 69.354.231.992 54.687.973.220 

Trong đó:   
Chi phí lương 45.649.471.975 38.049.331.373 
Chi phí bán hàng khác 23.704.760.017 16.638.641.847 

   
Chi phí quản lý doanh nghiệp 32.031.430.422 36.119.756.898 

Trong đó:   
Chi phí lương 15.045.721.546 14.961.713.999 
Dự phòng nợ phải thu khó đòi 4.697.900.032 577.191.166 
Tiền thuê đất 2.555.209.813 4.717.838.807 
Chi phí trợ cấp thôi việc 130.536.500 3.704.775.813 
Chi phí quản lý doanh nghiệp khác 9.602.062.531 12.158.237.113 

 
 
24. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ 

 
VNĐ 

 Năm nay  Năm trước   

   
Chi phí dịch vụ mua ngoài 656.574.821.524 554.626.499.551 
Giá vốn hàng hóa đã bán 201.354.977.498 220.351.933.023 
Chi phí nhân công 60.695.193.521 53.011.045.372 
Chi phí khấu hao và hao mòn 
(Thuyết minh số 9 và 10) 6.897.790.232 4.584.775.075 
Chi phí khác 25.064.632.656 16.678.345.454 

TỔNG CỘNG 950.587.415.431 849.252.598.475 
 
 
25. CHI PHÍ KHÁC 

 
VNĐ 

 Năm nay  Năm trước   

   
Chi phí nộp phạt 2.611.809.327 141.024.183 
Chi phí khác 75.014.627 4.659.251 

TỔNG CỘNG 2.686.823.954 145.683.434 
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26. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
 

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) bằng 22% lợi nhuận chịu 
thuế.  
 
Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật 
và các qui định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo 
nhiều cách khác nhau, số thuế được trìn  bày trên báo cáo tài chính riêng có thể sẽ bị thay 
đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế. 

 
26.1 Thuế TNDN hiện hành 

 
Thuế TNDN hiện hành phải nộp được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện 
hành. Thu nhập chịu thuế của Công ty khác với thu nhập được báo cáo trong báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh riêng vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu 
nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và 
cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho 
mục đích tính thuế. Thuế TNDN hiện hành phải nộp của Công ty được tính theo thuế suất 
đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 
 
Dưới đây là đối chiếu giữa lợi nhuận trước thuế theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
riêng và thu nhập tính thuế: 

 
VNĐ 

 Năm nay  Năm trước   

   
Lợi nhuận kế toán trước thuế 33.457.521.375 38.817.674.021 

Các khoản điều chỉnh:   
Trợ cấp thôi việc phải trả (1.292.939.250) 3.479.020.250 
Chi phí không được khấu trừ 2.976.969.640 1.363.933.907 
Thu nhập không chịu thuế (108.710.000) (5.123.042.492) 

Thu nhập chịu thuế ước tính 35.032.841.765  38.537.585.686 

Chi phí thuế TNDN ước tính phải nộp  7.707.225.188 8.478.268.851 
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu năm trước 197.649.610 292.819.399 

Chi phí thuế TNDN trong năm 7.904.874.798 8.771.088.250 
Thuế TNDN phải nộp đầu năm 3.118.268.851 2.255.660.387 
Thuế TNDN đã trả trong năm (10.115.918.461) (7.908.479.786) 

Thuế TNDN phải nộp cuối năm  907.225.188 3.118.268.851 
 

26.2 Thuế TNDN hoãn lại 
 

Công ty đã ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại cho khoản chênh lệch tạm thời như sau: 
 

VNĐ 

 

Bảng cân đối kế toán riêng  
Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh riêng 
Số cuối năm Số đầu năm Năm nay Năm trước 

     
Dự phòng trợ cấp thôi việc 437.216.200 765.384.455 (328.168.255) 765.384.455 
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27. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Các điều kiện và điều khoản của các giao dịch với bên liên quan 

Các nghiệp vụ với các công ty có liên quan bao gồm tất cả các nghiệp vụ được thực hiện 
với các công ty mà Công ty có mối liên kết thông qua quan hệ đầu tư, nhận đầu tư hoặc 
thông qua một nhà đầu tư chung và do đó sẽ là thành viên của cùng một công ty. Các 
nghiệp vụ bán hàng và mua hàng với các bên liên quan được thực hiện dựa trên các điều 
khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Các bên liên quan của Công ty phần lớn là các 
công ty con của Công ty. 

Các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm bao gồm: 
 

VNĐ 
Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Năm nay 

    
Công ty TNHH Lô-Gi-Stíc  
Gefco – Sotrans 

Công ty  
liên kết 

Trả hộ 1.332.503.636 

    
Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam 
(“Cảng Miền Nam”) 

Công ty con Cho thuê cảng 8.728.402.146 
 Trả hộ (6.328.585.487) 

 
Các khoản phải thu và phải trả với bên liên quan vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm như sau: 

 
VNĐ 

Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm 

    
Phải thu ngắn hạn của khách hàng   

Cảng Miền Nam Công ty con Cung cấp dịch vụ  464.955.000 
 
Phải trả người bán ngắn hạn    

Cảng Miền Nam Công ty con Trả hộ (6.310.428.039) 
 
Người mua trả tiền trước ngắn hạn 

   

Cảng Miền Nam Công ty con Cho thuê cảng (15.951.866.064) 
 
Phải trả ngắn hạn khác 

   

Cảng Miền Nam Công ty con Nhận ký quỹ  
cho thuê cảng (7.000.000.000) 

 
Lương, thưởng và thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 
Giám đốc như sau:  

 
VNĐ 

 Năm nay Năm trước 

   
Lương, thù lao và thưởng 3.953.299.218 2.713.464.587 
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28. CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG 

Công ty hiện đang thuê kho và thuê đất theo các hợp đồng thuê hoạt động. Vào ngày kết 
thúc kỳ kế toán năm, các khoản tiền thuê phải trả trong tương lai theo hợp đồng thuê hoạt 
động được trình bày như sau: 
 

VNĐ 
 Số cuối năm Số đầu năm 

Đến 1 năm 11.616.464.307 11.924.311.440 
Từ 1 đến 5 năm 23.921.132.080 25.005.348.160 
Trên 5 năm  483.623.920 5.835.286.969 

TỔNG CỘNG 36.021.220.307 42.764.946.569 
 
 
29. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 

 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Ngoại tệ:   

- Đô la Mỹ (USD) 18.449 15.793 
- Đồng Euro (EUR) 1.658 1.292 

Nợ khó đòi đã xử lý (VNĐ) 624.958.040 624.958.040 
Giá trị ước tính của vật tư, hàng hóa  
nhận giữ hộ (VNĐ) 428.118.897.001 454.770.114.513 

 
 
30. PHÂN LOẠI LẠI SỐ LIỆU TƯƠNG ỨNG  
 

Một vài dữ liệu tương ứng trong báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2014 đã được phân loại lại cho phù hợp với cách trìn  bày theo hướng dẫn 
của Thông tư 200 trên báo cáo tài chính riêng của năm nay, chi tiết như sau: 

 
VNĐ 

  31 tháng 12  
năm 2014  

(đã được trình bày 
trước đây) 

Ảnh hưởng của 
trình bày lại 

31 tháng 12  
năm 2014 

(được trình bày lại) 

 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG 
Trả trước cho người bán 22.944.043.305 (22.944.043.305) - 
Trả trước người bán ngắn hạn - 18.358.543.305 18.358.543.305 
Trả trước người bán dài hạn - 4.585.500.000 4.585.500.000 
Phải thu khác 11.382.717.781 (11.382.717.781) - 
Tài sản ngắn hạn khác 5.844.943.332 (5.844.943.332) - 
Phải thu ngắn hạn khác - 17.227.661.113 17.227.661.113 
Thuế GTGT được khấu trừ 15.107.634 1.623.607.484 1.638.715.118 
Thuế và các khoản khác phải 
thu Nhà nước 1.623.607.484 (1.623.607.484) - 
Tài sản dài hạn khác 155.355.000 (155.355.000) - 
Phải thu dài hạn khác - 155.355.000 155.355.000 
Phải trả dài hạn khác 3.479.020.250 (3.479.020.250) - 
Dự phòng phải trả dài hạn - 3.479.020.250 3.479.020.250 
Quỹ đầu tư và phát triển 23.316.847.261 4.822.713.838 28.139.561.099 
Quỹ dự phòng tài chính 4.822.713.838 (4.822.713.838) - 
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c0Nc rY cP KHo vAN vrrpN NAM
56: 030i2016/TTr-HDQT

cgNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrET NAM
DQc l$p - tq do - h4nh phrfic

Tp HCM, ngdy 31 thdng 03 ndm 2016

TO TRiNH
pHUoNG AN pnAN pHOr LoJ NHUAN va rRicH LAp cAc euY NAM 20rs

- Cdn cri 86o c6o tdi chinh hqp nh6t ndm 2015 dd dugc ki6m to6n,

- CIn cft Ngh! quyi5t dai hQi <t6ng c6 tt6ng ng ni6n n[m 2015 sO OZSTZOTSNQ-EHECD ngdy 2910612015,
'i

HQi d6ng quin tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua phunn g Sntrdphen ph6i lqi nhu?n vd trich lfp
c6c quf ndm 2015 nhu sau:

STT Cdc chi ti6u DVT Nehi Quy6t20ts T[uc h!6n 2015 ChQnh lQch

1 VOn di6u lQ OOng 83,518,570,000 275.606.980.000 192,088,410,000

2 T6ng doanh thu ll 1,000,000,000,000 1,0t2,297 ,188,817 12,297,188,8t1

J Doanh thu thu6n n
1,000,000,000,000 t,012,297 ,t88,8t7 t2,297,188,8t1

4 T6ng chi phi il 961,500,000,000 976.81t.374.621 t5,3t1,374,621

5 Lqi nhuan tru6c'thu6 'il
38,s00,00q000 34,056,187,023 (4,443,812;917)

6 Thuil thu nhfp doanh nghiQp ll 8,470,000,000 8,680,320,495 210,320,495

7 Lqi nhufn sau thuO (A) I 30,030,000,000 25,375,866,528 (4,6s4,1,33,472

8 Phdn ph6i lqi nhuAn sau thu6 il 24.633_392.500 r4,196,262,516 (t0,437,129,984

-T16 c6 tric: il

+Tj/ lC cO ttrclmpnh gia % 25 4 (2r)

+ SO ti0n tri c0 tr?c D6ng 20,879,642,500 tt,024,279,200 (9,85s,363,300)

- Quy khen thucmg, phric lgi :
t0%A ll 3,003.000.000 2.531,586,653 (465,413,341

- Thir lao HDQT, BKS It
750,750,000 634.396.663 (tt6,3s3,337)

+ Tht lao HDQT :2o/oA il 600,600.000 507,511,331 (93,082,669'

+ Tht lao BKS :0,5YoA il
150,150,000 t26,879,333 (23,270,661.

- Lqi nhufln sau thu6 cdn lai chua
, i.

pnan pnol il 5,396,607,500 tl.1',79.604.012 5,782,996,5t2

Noi nh6n:

- C6 d6ng;

- Luu VT - KT.
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cdNc rY cP KHo vAN urnN NAM
{.**

Sii: 031/2016/TTr-HDQT

CQNG HOA XA ngr Cn0 NGHIA VIEr NAM
EQc L$p - Trp Do - H4nh Phfic

***
Tp.HCM, ngdy 3l thdng 03 ndm 2016

TorniNn
Vi Phuong in Trd Thit Lao Hli D6nS Qudn Tri

Q Bgn Ki€m Sodt Ndm.201! vd dar kiiin ndm 20!6

Kfnh sfti: DAI Hgr DONG CO D6NG THII0NG NIEN NAM 20t6

Cdn cr? B5o c6o tdi chinh hqp nhAt ndm 2015 dd dugc ki€m to6n,

HOi d6ng quin tr! kinh trinh Dai hQi il6ng cO d6rg ndm20t6th6ng qua phucrng

Sntrhtht lao HQi d6ng qu6n tri vd Ban kitim so6t nhu sau:

l. Thit loo HQi d6ng qudn tr!vd Ban kidm sodt ndm 2015:

+ Thi lao HDQT vd Thu k1f C6ng ty Q.0% LNST): 507.517.331 d6ng.

+ Thir lao Ban ki6m sodt (0.5%LNST): 126.879.333 d6ng.

Cin cf tht lao dugc hu&ng, Tdng gi6m d6c 10p bing thanh to6n tri tirng

thanh vi6n theo ti 19 dA th6a thuQn.

2. Thil lao HQi ddng qudn tri vd Ban kidm sodt dqr kidn ndm 2016:

EC thupn lgi cho c6ng tdck| hopch h6a vd qu6n lf chi phi, HQi d6ng qu6n
tri trinh Dai hQi cl6ng cd d6ng ph6 duyQt
+ Thil lao cira HDQT lit2.0% lqi nhu?n sau thu6 nim2016
+ Thi lao cria Tru&ng Ban Ki6m soSt li 2 triQu d6ng/thdng, thi lao cfra

thenh vi6n Ban Ki6m so6t ld 1 triQu d6ng/th6ng.

Kinh trinh D4i hQi ddng c6 d6ng xem xdt vd ch6p thu{n.

c0xc rY cO PHAN KHo vAN mtN NAM
Noi nhdn:

^ I -^uo dong;

Luu VT-KT.
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cONc rY cP rno vAN vrrtN NAM cgNG no.q. xA ngr crr0 Ncnia. vrpr NAM
DQclSp.- Tg do - H4nhphr[c

56: 032i2016/TTr-HDQT
TP.HCM, ngdy 31 thdng 03 ndm 2016

TO TRiNH
V/v: Laa chen donvi kiAm tudn d\c lQp ndm tdi ch{nh 2016

Kfnh stri: DAI HQr DONG CO DoNG THIIoNG NIEN 2016

- Cdn cri Lu4t Doanh nghiQp sO OOIZOO5IQH11 dugc Qudc HQi th6ng qua ngdy

291tU2005;

- Cdn cri DiCu l€ C6ng ty CO phAn Kho Vfln Mi6n Nam,

- Cdn cri nhu ciiu ki€m toSn cta C6ng ty;

HQi d6ng quin tr! kfnh irinh Dai hQi ddng cO d6ng ndm 2016 th6ng qua viQc rhy

quy6n Ban Ki6m So6t ph6i trqp f6ng Gi6m D6c titln henh lga,chgn rnQt don vi kii5rn

to6n dQc 14p cho ndm tdi chinh 2016 phn hqp vdi quy dinh cria BQ Tai Chinh vd theo

danh s6ch dii nghi sau:

1. PricewaterhouseCoopers ViQtNam
2. Deloitte ViQt Nam

3. KPMG Viet Nam

4. Ernst & Young Vi€t Nam

Kinh trinh D4i hQi dOng cO d6ng xem x6t vd ch6p thu{n.

Noi nhdn:
^a -^- uo oong;

- LuuVT.
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CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN  
MIỀN NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 033/2016/TTr-KVMN    TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016       
 

TỜ TRÌNH 
 Phương án phát hành cổ phiếu  

tăng vốn điều lệ từ 275.606.980.000 đồng lên 854.381.620.000 đồng 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY 
 

Căn cứ: 
 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014; 
 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; 
 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật chứng khoán; 
 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Chứng khoán; 

 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; 

 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng 
dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát 
hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ 
phiếu; 

 Điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam. 

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua Phương 
án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016 như sau: 

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 

1. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 

3. Vốn điều lệ hiện tại: 275.606.980.000 đồng 

4. Số lượng cổ phần phát hành thêm dự kiến: 57.877.464 cổ phần 

5. Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 578.774.640.000 đồng 

6. Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành dự kiến:  85.438.162 cổ phần 

7. Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 854.381.620.000 đồng 

8. Đơn vị tư vấn phát hành:  CTCP Chứng khoán IB  
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B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH: 

Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam 
từ 275.606.980.000 đồng lên 854.381.620.000 đồng sẽ được tổ chức thực hiện thông 
qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở 
hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau: 
1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 
 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam 

 Mã chứng khoán: STG 

 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

 Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 4% (Bốn phần trăm) 
 Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:4 
 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ 
 phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 
 quyền được nhận 4 cổ phiếu phát hành thêm để 
 trả cổ tức) 

 Số lượng cổ phiếu phát hành:  1.102.427 cổ phiếu (Một triệu một trăm lẻ hai 
 nghìn bốn trăm hai mươi bảy cổ phiếu), tương 
 đương 4% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty 
 (27.560.698 cổ phiếu). 

 Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần 

 Giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.024.270.000 đồng (Mười một tỷ không trăm 
hai  mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng). 

 Hình thức phát hành:  Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015  

 Đối tượng phát hành:  Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do 
 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại 
 ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ 
 phiếu. 

 Nguồn vốn sử dụng phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo 
 tài chính kiểm toán năm 2015. 

 Xử lý cổ phiếu lẻ:  Số lượng cổ phiếu phát hành chia cổ tức sẽ được 
 làm tròn xuống đến hàng đơn vị. 

  Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ 
 bỏ. 

 Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế 

 Thời gian phát hành dự kiến: Quý III/2016, sau khi được UBCKNN chấp thuận. 

 Thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 
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• Vào ngày phân phối chứng khoán phát hành thêm, tất cả cổ đông có tên trong 
Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 
lập tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được 
nhận cổ phiếu theo tỷ lệ được chia; 

• Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký 
thực hiện quyền tại thành viên lưu ký đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng 
ký thực hiện quyền tại Sotrans (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện 
phân phối chứng khoán).  

2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 
 Số lượng cổ phiếu phát hành:  1.653.641 cổ phiếu (Một triệu sáu trăm năm 

 mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi mốt cổ 
 phiếu). 

 Giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.536.410.000 đồng (Mười sáu tỷ năm trăm ba 
 mươi sáu triệu bốn trăm mười nghìn đồng). 

 Tỷ lệ thực hiện quyền:  100:6  
 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ 
 phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 
 quyền được nhận 6 cổ phiếu phát hành thêm để 
 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)  

 Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu 
 tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu trên báo 
 cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2015. 
 Trong đó, sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân 
 phối: 881.008.779 đồng; Quỹ đầu tư phát triển: 
 7.276.861.099 đồng; Vốn khác của chủ sở hữu: 
 8.378.540.122 đồng. 

 Đối tượng phát hành:  Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Sotrans 
 có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ 
 quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
 Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng. 

 Xử lý cổ phiếu lẻ:   Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn 
 chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. 

  Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn 
 xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. 

 Nguyên tắc phân phối:   Người sở hữu cổ phiếu được quyền nhận cổ 
 phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và 
 không được phép chuyển nhượng quyền nhận 
 cổ phiếu của mình cho người thứ ba; 
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  Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu 
 không bị hạn chế chuyển nhượng;  

 Thời gian phát hành dự kiến:  Quý II/2016, sau khi được UBCKNN chấp thuận. 

 Thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu: 

• Vào ngày phân phối chứng khoán phát hành thêm, tất cả cổ đông có tên trong 
Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 
lập tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn 
vốn chủ sở hữu sẽ được nhận cổ phiếu theo tỷ lệ được chia; 

• Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký 
thực hiện quyền tại thành viên lưu ký đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng 
ký thực hiện quyền tại Sotrans (hoặc đơn vị được Công ty uỷ quyền thực hiện 
phân phối chứng khoán). 

3. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 
 Số lượng cổ phiếu phát hành:  55.121.396 cổ phiếu (Năm mươi lăm triệu một 

 trăm hai mươi mốt nghìn ba trăm chín mươi sáu 
 cổ  phiếu). 

 Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

 Giá trị phát hành theo mệnh giá: 551.213.960.000 (Năm trăm năm mươi mốt tỷ hai 
 trăm mười ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn) 
 đồng; 

 Số tiền thu được:  551.213.960.000 (Năm trăm năm mươi mốt tỷ hai 
 trăm mười ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn) 
 đồng; 

 Tỷ lệ thực hiện quyền:  Cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký mua theo 
 phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ  
 1 : 2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực 
hiện  quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 
01  quyền mua, cứ 01 quyền mua cổ đông được mua 
 02 cổ phiếu mới của đợt chào bán này theo 
nguyên  tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).  

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ 
được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được 
mua như sau: 654 x 2 = 1.308 CP. 

 Đối tượng phát hành:  Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Sotrans 
 có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ 
 quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
 Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng. 
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 Nguyên tắc phân phối: 
• Quyền mua được phép chuyển nhượng: Quyền mua cổ phiếu được chuyển 

nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng 
quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền 
mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.  
Ví dụ: cổ đông A có quyền mua 1.000 cổ phiếu, cổ đông A có thể chuyển nhượng 
quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B quyền mua 400 cổ phiếu và nhà đầu tư C 
quyền mua 200 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển 
nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào. 

• ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng 
khác phần cổ phiếu dôi dư phát sinh với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn 
giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu dôi dư phát sinh là số cổ phiếu 
được ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng cổ đông từ chối mua.  

 Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong Quý II/2016 sau khi được UBCKNN 
chấp thuận.  

 Thủ tục đăng ký, chuyển nhượng và thực hiện quyền mua cổ phiếu: 
• Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyền mua có hiệu lực, cổ đông có 

tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán 
Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được đăng ký thực hiện quyền mua 
cổ phiếu mới chào bán theo tỷ lệ được mua theo quy định.  

• Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký 
thực hiện quyền tại thành viên lưu ký đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng 
ký thực hiện quyền tại Sotrans (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện 
phân phối chứng khoán). 

C. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VÀ NGUỒN VỐN TÀI TRỢ: 
1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán cổ phần 

Cổ đông 

Số lượng 
cổ phiếu 
chào bán 

(cp) 

Giá chào 
bán dự 

kiến 
(VND) 

Tăng vốn 
điều lệ 

Số tiền dự kiến 
thu được từ đợt 

phát hành 

Phát hành trả cổ tức 
bằng cổ phiếu 1.102.427 0 11.024.270.000 0 

Phát hành từ nguồn 
vốn chủ sở hữu 1.653.641 0 16.536.410.000 0 

Phát hành cho cổ 
đông hiện hữu 55.121.396 10.000 551.213.960.000 551.213.960.000 

Tổng cộng 57.877.464 10.000 578.774.640.000 551.213.960.000 
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2. Nhu cầu và nguồn tài trợ vốn của Sotrans 
Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán: 

Nhu cầu sử dụng 
vốn 

Số tiền 
(VND) 

Thời 
điểm 
giải 

ngân 

Nguồn vốn 
tài trợ 

Số tiền 
(VND) 

Mua bán và sáp 
nhập doanh nghiệp, 
trả nợ trái phiếu đã 
phát hành 

551.213.960.000 Quý 
2/2016 

Thu từ phát 
hành cổ phiếu 551.213.960.000 

Tổng cộng: 551.213.960.000   551.213.960.000 

 

D. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ 
PHA LOÃNG CỔ PHẦN DỰ KIẾN SAU KHI PHÁT HÀNH 

1. Nguyên tắc xác định giá phát hành: 

Giá thị trường của cổ phiếu vào thời điểm tính toán là 17.600 đồng/cổ phần trong 
khi giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán công 
ty mẹ năm 2015 của Công ty là 12.082 đồng/cổ phần.  

Giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty do Hội đồng quản trị đề 
xuất là 10.000 đồng/cổ phần, được xác định dựa trên nguyên tắc so sánh với giá trị sổ 
sách tại thời điểm 31/12/2015 và giá thị trường của cổ phiếu, đồng thời có chiết khấu 
xuống để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

2. Mức độ pha loãng thu nhập cơ bản trên cổ phiếu và pha loãng giá do ảnh 
hưởng của việc phát hành thêm cổ phiếu 

Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 275.606.980.000 đồng dự 
kiến lên 854.381.620.000 đồng. Trong trường hợp chào bán thành công thì số cổ phiếu 
đang lưu hành của Công ty dự kiến sẽ là 85.438.162 cổ phiếu. Sau khi lượng cổ phiếu 
mới phát hành được chính thức lưu hành, các cổ đông nên lưu ý vấn đề sau: 
 Pha loãng về thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 

Do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên sẽ có ảnh 
hưởng đến chỉ số EPS của Công ty 

𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế − 𝐶ổ 𝑡ứ𝑐 𝑐ủ𝑎 𝑐ổ 𝑝ℎ𝑖ế𝑢 ư𝑢 đã𝑖
𝑆ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑐ổ 𝑝ℎ𝑖ế𝑢 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙ư𝑢 ℎà𝑛ℎ 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ỳ

= 𝐸𝑃𝑆 

Trong đó: 

𝑆ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝐶𝑃 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙ư𝑢 ℎà𝑛ℎ 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ỳ =
𝑋 ∗ 12 + 𝑌 ∗ 𝑇

12
 

 𝑋: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành 
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 𝑌: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm 
 𝑇: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng). 

Giả sử ngày hoàn tất đợt chào bán này của Sotrans là 30/06/2016. Khi đó: 

𝐶𝐿𝐶𝑃 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙ư𝑢 ℎà𝑛ℎ 𝐵𝑄 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ỳ =
27.560.698 ∗ 12 + 57.877.464 ∗ 6

12
= 56.499.430 

EPS dự kiến của năm 2016 trong trường hợp không phát hành thêm cổ phần: 

32.395.822.231 − 0
27.560.698

= 1.175 đồ𝑛𝑔 

EPS dự kiến của năm 2016 khi 19.209.269 cổ phiếu chính thức được phân phối: 

32.395.822.2311 − 0
56.499.430

= 573 đồ𝑛𝑔 

1 Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2016 của Công ty. 

Như vậy, thu nhập trên mỗi cổ phiếu Sotrans sau khi Công ty phát hành cổ phần tăng 
vốn điều lệ giảm 602 đồng (giảm 51,23%) so với khi Công ty không phát hành thêm cổ 
phần. 

 Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu Sotrans trên thị trường 

Khối lượng cổ phiếu tăng lên và giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường 
tại ngày không hưởng quyền mua cổ phiếu. Giá cổ phiếu Sotrans sau khi pha loãng: 

𝑃𝑅𝑡−1 + (𝐼1 × 𝑃𝑅1) + (𝐼2 × 𝑃𝑅2) + (𝐼3 × 𝑃𝑅3) − 𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑇𝐻𝑐𝑝
1 + 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3

 

Trong đó: 

- 𝑃𝑅𝑡−1 : Giá chứng khoán trước khi thực hiện quyền mua cổ phần. 

- 𝐼1: Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ phiếu trả cổ tức 

- 𝐼2: Tỷ lệ vốn tăng do phát hành thưởng bằng cổ phiếu 

- 𝐼3: Tỷ lệ vốn tăng do phát hành quyền mua cổ phần 

- 𝑃𝑅1: Giá cổ phiếu tính cho người được chia cổ tức bằng cổ phiếu 

- 𝑃𝑅2: Giá cổ phiếu tính cho người được thưởng bằng cổ phiếu 

- 𝑃𝑅3: Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu 

- 𝑇𝑐𝑝: Giá trị tiền trả cổ tức bằng cổ phiếu 

- 𝑇𝑇𝐻𝑐𝑝: Giá trị tiền thưởng bằng cổ phiếu 

Tại thời điểm tính toán, giá thị trường của cổ phiếu Sotrans là 17.600 đồng/cổ phiếu. 
Sau khi phát hành trả cổ tức theo tỷ lệ 100:4, phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ 
lệ 100:6 và phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu 
thì giá cổ phiếu Sotrans sau khi pha loãng là: 
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17.600 + (4% × 10.000) + (6% × 10.000) + (200% × 10.000)− 400 − 600
1 + 4% + 6% + 200%

= 12.129,03 đồ𝑛𝑔 

E. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÊN VỐN ĐIỀU LỆ 
MỚI 

Chỉ tiêu Đơn vị Sau phát hành 

Vốn điều lệ Đồng 854.381.620.000 

Doanh thu thuần (2016) Đồng 1.034.259.442.857 

Lợi nhuận sau thuế (2016) Đồng 32.395.822.231 

Tỷ lệ sinh lời trên doanh thu (ROS) % 3.13 

Tỷ lệ sinh lời trên Vốn điều lệ (ROE) % 3.79 

 

F. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN: 

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản 
trị thực hiện các nội dung sau:  
1. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát 

hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; 
2. Xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ 

đông và Công ty; 
3. Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành để đảm bảo khả năng thành công của đợt phát 

hành; 
4. Chủ động điều chỉnh/thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho 

phù hợp với thực tế tình hình kinh doanh của Công ty tại thời điểm giải ngân và báo 
cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi phương án sử 
dụng vốn (nếu có). 

5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; 

6. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sotrans theo quy mô 
vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần 
nhất; 

7. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung 
tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao 
dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông 
được phát hành theo phương án nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

8. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát 
hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát 
hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh 
thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn của Công ty hợp pháp, đúng 
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CONG TY CP KIIO VAN MIEN NAM cgNG no.q. xA ngr crr0 Ncnia vrET NAM
DQc lflp - Tq do - H4nh phlic

Sii : 034/20t6tBC- HDQT TP.HCM, ngay 31 thdng 03 ndm 2016

BAo cAo
V/v Thay Odi ntr6n sg HQi tl6ng quf,n tri nim 2016

Cdn cri.Luflt Doanh Nghi6p s0 6S/2014/QH13 dugc ban hdnh ngAy 26llll20t4;
CIn cr? Di6u LQ C6ng ty CP Kho Vfln Mi6n Nam;

Cf,n c(r Nehi quy6t DHDCD dugc th0ng qua bing hinh thuc lay y kv€n c6
d6ng bdng v6n b6n s6 090/2015/NQ-DHECD ngdy 05/11/2015, DHDCD da th6ng
nhSt th0ng qua t[ng sd luqng 01 thdnh vi€n HDQT; ndng sO lugng thdnh vi€n
HDQT nhiQm kj,2012-2016 tri 05 thdnh vi6n l6n 06 thdnh Vi6n.

Cin crl.khoin 3 tli6u 24 DiAu lQ cdng ty, HDQT 4uong nhieqr da hgp th6ng
qua vd t10 cri Ong Trfln Tufn An! ldm thdnh vi6n HEQT kC tu ngity 02102/2016.

HQi tl6ng quin tri b6o ciio vd trinh DHDCD thucrng ni6n ndrn 2016 xem xdt

th6ng qua.

Noi nhdnz
^A -^- uo dong;

- LUUVT-TK.

cONc rY cO PII{N KHo vAN Ir,fltN NAM
NG QU.I-N TRI
XJ rlcs'r:
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