
GUfl UY QUYEN 

c6NGTY 0,  
COPHAN 

* 	VAN TAI 
DAPHUUNGTH 

DUYEN HA 
.7 

HU TICH HO! SONG QUAN IR! 

CONG TY CO PHAN VAN TAI 	CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

BA PHU'€ING THUC DUYEN HAT 	Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 
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WAY UY QUYEN 

(S6:. 1LE/TASA-UQ) 

- Can th Diu le vi Quy ché' quán trj Cong ty c0^ phcn Vçn tái da phziang thc 
Duyên Hái; 

- Can cz vào quyn hgn cza Chi tjch Hói cMng quán trj quy djnh tai Diu l Cong 
ty cO phán Vn tái da phwo'ng tht'c Duyên Hái, 

- Can ctyêu ccu san xuá't kinh doanh caa Cóng ty, 

Ngirôi u' quyn: Ong Bào Vit Anh 

Chirc vii: ChU tjch Hi dng quãn trj, là ngithi di din theo pháp 1ut cUa Cong ty c 
phân Vn tái da phucing thtrc Duyên HE 

CMND s: 012348941 do Cong an thành pM Ha Ni cp ngày 20/02/2014. 

Ngtrôi thrçrc u quyn: Ong Phan Thanh Binh 

Chirc vi: Tng Giám dc Cong ty c 6A phn Vn tãi da phrning thirc Duyên HE 

CMND s: 030800017 do Cong an thành pM Hãi PhOng cp ngày 12/11/2008. 

Ni dung u quyn: 

1. Trong pht vi quyn htn cUa minh, Ong Dào Vit Anh üy quyn cho O m 	 ng Phan 
Thanh Binh k các loti Báo cáo tài chInh và các van bàn giãi trInh 1in quan den các 1oi 
Báo cáo tài chInh cüa Cong ty cô phân Vn tãi da phi.rang thirc Duyên Hãi. 

2. Ngix?ii duqc üy quyn chju trách nhim truâc Ngui Uy quyn, Cong ty và truâc pháp 
lutt ye cong vic ducic üy quyên. 

3. Th?yi htn üy quyn: Vic Uy quyn nay cO hiu 1irc 12 tháng ke^ tr ngày k giAy ñy 
quyên. 
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CONG TV CO PHAN VAN TA! DA PHU'ONG THUC DUYEN HA! 
So 189 di.rông di Dinh Vu, phung DOng Hãi 2, qun Hãi An, thành phó Hãi Phong 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC VA CHU TICH HQI DONG QUAN TRI 

Ban Tng Giám dc va ChU tjch Hi dng Quàn trj Cong ty Co^ phAn Yn tái Da phuong thüc Duyên Hãi (g9i tat 
là "Cong ty") de trInh báo cáo nay cüng vài báo cáo tài chInh hp nhât dA dirqc kiêm toán cüa Cong ty cho nAm 
tài chInh két thüc ngày 31 thang 12 nAm 2019. 

HQI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên cüa Hi dng Quin trj và Ban Ttng Giám dc Cong ty dA dik hành Cong ty trong nAm và den 
ngày lp báo cáo nay gm: 

Hôi dinr Ouãn tn 

Ong Dào Vit Anh 	 ChX tjch Hôi dông Quãn trj 
Ong Lé Thai Cumg 	 PhO Chü tjch Hi dong Quãn trj 
Ong Phan Thanh Binh 	 Thành viên (B 0^ nhim ngày 20 tháng 04 nAm 2019) 
Ong Trn TuAn Hung 	 Thành viên HOi  dong Quãn trj dOc  lp 
Ong Ta Mirth Nguyen 	 Thành vien Hi dông Quãn tij dOc  1p 

Ban T6n2 Giám dôc 

Ong Phan Thanh Binh 	 Tong Giám dôc 
Ong Lé Dc Binh 	 Phó Tong Giám dc (Min nhim ngày 25 tháng 09 nAm 2019) 
BA Trjnh Thj Hue 	 PhO Tong Giám d6c 

NirOi dai dién Dháo Iuât 

Ngu&i dai  din theo pháp 1ut cüa Cong ty trong nAm Va cho dn thôi dim lp báo cáo nay là Ong Dào VitAnh 
- Chü tjch Hôi dông Quân trj COng ty. Chü tjch Hi dOng Quân nj COng ty dA fly quyên cho Tong Giám dOc k 
báo cáo tài chinh riêng Va hqp nhât nAm 2019 theo Giây Uy quyOn sO 25/TASA-UQ ngày 01 tháng 10 nAm 2019. 

TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM DOC VA CHU TJCH HO! DONG QUAN TRJ 

Ban Tng Giám dc và Chü tjch Hi dng Quàn trj COng ty cO trách nhim lp báo cáo tài chfnh hp nhAt hang 
nAm phãn ánh mt cách trung thuc và hçrp l tlnh hinh tài chInh cüa COng ty tai ngày 31 tháng 12 nAm 2019, cüng 
nhu k& qua hoat dng kinh doanh Va tlnh hinh liru chuyên tiên td cüa Cong ty cho nArn tài chfnh két thüc ding 
ngay. Trong vic lp báo cáo tãi chinh hqp nhât nay, Ban TOng Giám dOc và Chü tjch HOi  dOng Quin trj thrçxc yêu 
câu phãi: 

• Urn ch9n các chinh sách k toán thich hçxp và áp dung các chInh sách dO mOt  cách nhAt quan; 
• Dira ra cãc xét doán va râc tinh môt cách hop l' và then  tr9ng; 
• Néu rO các nguyen tAc k toán thIch hcip cO dtrçic tuân thu hay không, cO nhthig áp dung sai léch tr9ng yêu 

can di.rçic cong b6 và giâi thich trong báo cáo tãi chfnh hçip nhât hay khOng; 
• Lp báo cáo tài chInh hcip nht trén cci sr hoat dong lien tiic trir tru&lg hcrp khOng th cho rang COng ty së 

tiêp t1ic hoat dng kinh doanh; va 
• Thiêt keA vã thirc hin h6 thng kim soát ni bô mt cách hthi hiu cho miic dIch lp và tr'inh bay báo cáo tài 

chinh hap nhât hop 1 nhAm han  ché rüi ro và gian ln. 

Ban T6ng Giám d,c va Chü tjch Hôi dSng Quãn trj dam bão cac so^ k toán cO lien qun thrçic liru giü day dü dé 
phân ánh tinh hlnh tai chinh, tinh hInh hot dng cUa doanh nghip vài m(rc d chInh xác hcip l tai  bat k' thii 
diem não và các so ke toán Va báo cáo tài chInh hçip nhát duçic lp tuân thu Che d6 K toán áp dimg. Ban TOng 
Giám dOc va ChU tich Hôi dOng Quãn tri cüng chju trách nhim quân l các tái san cüa doanh nghip và do dO dA 
thrc hin các bin pháp thich hp de ngAn chn và phát hin các hành vi gian ln và các quy dnh pháp 19 cO lien 
quan den vic lp và trinh bay Báo cáo tài chInh hqp nMt. 



CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHIXONG THUC DUYEN HA! 
S 0^ 189 duing di Dinh Vu, phixäng Dông Hâi 2, qun Hãi An, thành pho^ Hãi Phong 

- 	 BAO CÁO CUA BAN TONG CLAM DOC vA CHU TJCH HI BONG QUAN TRJ (TIEP THEO) 

TRACH NllIM CUA BAN TONG GIAM DOC VA CHU T!CH  HO! BONG QUAN TRJ (TIEP THEO) 

Ban Tng Giám d6c và ChU tich HOi dng Quãn trl cam két dä tuán thu các yeu cAu nêu trén trong viêc lap Báo 
cáo tài chmnh hçip nhât. 

Theo ' kin cüa Ban Tang Giám dc và Chü tjch Hti dng Quãn trj, Báo cáo tài chInh hap nht dA phãn ánh 
trung thirc va hçip 1 tInh hinh tài chfnh ha p nhât cüa Cong ty t1i thii diem ngày 31 tháng 12 näm 2019 ding nhir 
két qua hot dng kinh doanh và các lung liru chuyen tiên t6 cho näm tài chmnh két thüc cüng ngày, phü hçip vài 
các Chuân mi,rc Ké toán, Ché Q Ké toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 Co lien quan den vic 
lp và trmnh bay Báo cáo tài chInh hcp nht. 
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Tong Clam doe 
Hal Phông, ngày 12 tháng 03 nám 2020 
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CONG TY TNHH KIEM TOAN VACO 
V2 £0 	 Thng 12At6a nhà Tong Cong ty 319, S663 Lê Van Wong 

Phu'Ong Trung Hôa, Quân Cu Giy, Tp. Ha NOI, Viët Nam 
Tel: (84-24) 3577 0781/ Fax: (84-24) 3577 0787 

Website: www.vaco.com.vn  

S: O 1VAC01BCKiTNV2 

BAO CÁO KIEM TOAN BQC LAP 

Kmnh gui: 	Các Co dong, Hi (lông Quin trj và Ban Tong Giãm dôc 
Cong ty Co phn Vn tãi Da phtro'ng th(rc Duyên Hãi 

Chüng tôi (là thuc hin kim toán báo cáo WchInh ho nhAt kern theo cüa Cong ty Co phn Van tãi Da phucing 
thrc Duyén Hãi (g9i tat là "Cong ty"), dwrc lap ngày 12 tháng 03 nAm 2020, tü trang 04 den trang 25, bao gôm 
Bang can d6i k toán hçip nhât ti ngày 31 tháng 12 nàm 2019, Báo cáo kêt qua hoat (lông kinh doanh hçp nhát, Báo 
cáo km chuyn tin t hçip nht cho nàm tài chInh kt thUc cüng ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chinh hçp nhât 
(gQi chung là "Báo cáo tài chInh hcip nht 

Track nhim cáa Ban Tong Giám dóc và Uzü tjch Hi dEng Quän trj 

Ban Tong Giám dc và Chü tjch HOi  dng Quân trj Cong ty chju trách nhim ve^ vic lp và trinh bay trung th,rc và 
hcp l' báo cáo tài chInh hcp nMt cüa Cong ty theo Chuân mrc Kê toán, Ché dO  Kê toán doanh nghip Vit Nam và 
các quy djnh pháp 12 có lien quan den vic lp và trinh bay báo cáo tài chinh hçip nhât và chju trách nhim ye kiêm 
soát nôi bO ma Ban lông Giám dôc va ChU tjch HOi  (lông Quàn trj xác dinh là can thiêt dê (lam bão cho viéc lp và 
trInh bay báo cáo tài chmnh hçp nhât không có sai sOt tr9ng yêu do gian 1n hoac nhâm lam. 

Trdck nh4m cüa Klein loan viên 

Trách nhim cüa chüng tôi là (ira ra ' kin v Báo cáo tài chInh ho nht dra trên k& qua cüa cuôc kim toán. 
Ching tôi (là tiên hành kiêm toán theo Chuân miic Kiêm toán Vit Nam. Các chuân mi.rc nay yêu câu chOng tôi tuân 
thu chuan misc va các quy dinh ye dao disc nghe nghiep, lap ke hoach va thuc hien cuoc kiem toan de dat duçic sir 
than bào hcrp l' ye viêc lieu Báo cáo tài chInh hçip nhât cüa Cong ty cO cOn sai sOt tr9ng yu hay khOng. 

Cong vic kim toán bao gm thc hin các thU tiic nhm thu thp các bang chUng kim toán v các s lieu và 
thuyt minh trên Báo cáo tài chinh hcip nhât. Các thU t%ic kiêm toán di.rc lra chn dra trên xét (bàn cUa Kiêm toán 
viên, bao gm dánh giá rUi ro cO sai sot tr9ng yêu trong Báo cáo tài chinh hqp nhât do gian ln hoc nhâm Ian. Khi 
thc hin dánh giá các rUi ro nay, Kiêm toán vién (là xem xét kiêm soát nOi bO cUa Cong ty lien quan den vic lp và 
trinh bay Báo cáo tài chInh hp nht tnmg thijc, hp l nhm thiêt k8 các thU ti,ic kiêm toan phU hp vài tinh hinh 
thi,rc té, tuy nhiën không nhàm mi,ic dIch (lisa ra ? kiên ye hiu qua cüa kiêm soát nOi bO cUa Cong ty. Cong vic 
kiêm toán cUng bao gm dánh giá tInh thIch hçrp cUa các chInh sách k toán dirçic áp dung và tinh hçip l' cUa các 
irâc tInh ke toán cUa Ban Tong Giám dôc va ChU tjch HOi  (lông Quãn trj cUng nhu dánh gia vic trInh bay tong th 
Báo cáo tài chinh ho p nhât. 

ChUng tôi tin tis&ng rang các bang chirng kim toán ma chUng tôi (là thu thp (li.rçrc là (lay dU và thich hop lam cci sâ 
cho ' kiên kiêm toán cUa chUng tôi. 

V IdE,, cáa Klein loan vien 

Theo kin cUa chUng tOi, Báo cáo tài chInh hop nht (là phán ánh trung thi,rc và hçip l', trén các khIa canh  trong 
yu, tinh hinh tài chInh cUa Cong ty tai  ngày 31 thang 12 näm 2019, ciing nhu kt qua hot dng kinh doanh yà firth 
hInh km chvexuiin t6 cho nàm tài chInh ket thUc cOng ngày, phO hqp vài Chuân mi,rc M toán, CM dO  K8 toán 
doanh yà các quy djnh pháp l cO lien quan den yiêc lp và trinh bay báo cáo tài chmnh hop nMt. 
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Nguyn Btrc Tin 
PhO Ting Giám d6c 
So Giây CN DKHN Kiem toán: 05 17-2018-156-1 
Thay ml và dgi din cho 
CONG TY TNHH KIEM TOAN VACO 
HàN3i, ngày 12 tháng03 nãm 2020 

S Giy CN DKI-IN Kim toán: 3754-2016-156-1 

Van Phong tai Tp. H 6  Chi Minh 
Lu 6, tOa nhà HUD, 159 Diên Biên PhO 
P 15, Q. Binh Thanh, Tp. H6 Chi Minh 
Tel: (84-28) 3840 6618 

Fax: (84-28) 3840 6616 

Van PhOng tai Tp. 06ng Nai 
S6 79 D. Ha Huy Tap, P. Quyê't Thing 
Tp. BiOn HOa, T Dâng Nai 
Tel: (84-251) 382 8560 
Fax: (84-251) 382 8560 
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Van Phong ti Tp. Hal Phong 
Tang 4, s6 19, S. DiOn BiOn P/ia, P May To 
Q. NgO Quyn, Tp. Hi PhOng 
Tel: (84-225) 353 4655 

Fax: (84-225) 353 4316 



CONG TY CO PHAN VN TA! DA PHUcNG THUC DUVEN HA! 	 MAU sO B 01- DNIHN 
s6 189 dixing di Dinh Vu, phtthng Dông Hâi 2, 	 Ban hãnh theo Thông ttz s6 202/2014/'TT-BTC 
Qun Hii An, thanh phô Hãi Phông 	 ngay 22 tháng 12 näm 2014 cUa BO Tài chinh 

BANG CAN nOi Kt TOAN H1P NHAT 
C/ia nám tài chmnh Mr thzc ti ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

TA! SAN Ma Thuyt SO cui nim S du nim 
s minh  

A. TM SAN NGAN RAN 100 110.929.631.176 121.542.055.204 

I. 	Tin vi cic klioin tiro'ng duong tin 110 4 21.404.756.530 76.876.290.511 

1. Tin 111 15.404.756.530 28,852.457.083 
2. Các khoàn ttxo'ng thrang tin 112 6.000.000.000 48.023.833.428 

120 	 45.000.000.000 

123 	5 	45.000.000.000 

130 38.098.186.942 37.737.814.595 At 

0 131 6 24.340.547.325 24.694.944.086 

132 3.239.343.370 3.360.845.164 

136 7 10.518.296.247 9.682.025.345 

140 8 4.420.794.434 4.399.431.936 

141 4.420.794.434 4,399.43 1.936 

150 2.005.893.270 2.528.518.162 

151 9 308.054.405 538.789.038 

152 1.327.572.642 1.385.783.840 
153 16 370.266.223 603.945.284 

200 102.93 1.609.680 104.893.489.817 

210 3.145.239.293 4.791.711.890 

215 2.472.000.000 2.472.000.000 

216 7 2.295.943.318 2.319.711.890 
219 10 (1.622.704.025) - 

220 92.282.086.617 85.167.378.414 
221 11 85.970.678.930 78.426.747.803 
222 201.429.478.212 183.532.856.482 
223 (115.458.799.282) (105.106108.679) 
227 12 6.311.407.687 6.740.630.611 
228 12.418.804.956 12.418.804.956 
229 (6.107.397.269) (5.678.174.345) 
230 13 785.200.660 901.964.791 

231 2.429.441.525 2.429.441.525 
232 (1.644.240.865) (1.527.476.734) 

240 - 5.781.347.408 
242 - 5.78 1.347.408 

260 6.719.083.110 8.251.087.314 

261 9 2.105.401.959 2.105.252.894 
269 14 4.613.681.151 6.145.834.420 

270 213.861.240.856 226.435.545.021 

Các thuy& minh kern thea là môt b5 phçn hop thành cüa baa cáo tài chIn/i hqp nhcit 

4 

H. Du tirtii chinh ngin hn 

1. Dâu tti nm giu den ngiy dáo h?n 

M. Cic khoin phil thu ngn h3n 

1.Phil thu ngn hn cüa khich hing 

2. Trã tniàc cho nguôi ban ng.n hn 

3. Phii thu ng.n hn khác 

IV. Hing toI n kho 

1. Hang t6n kho 

V. Tii sin ngn hn We 

1.Chi phi trA trir&c ngn h?n 

2. Thu giá tij gia thng ducic khâu tth 
3. ThuE và các khoàn phai thu cüa Nba nuâc 

B. TA! SAN DAI iiN 

I. Cic khoin phil thu dii h3n 

1.Phii thu v cho vay dài hn 

2. Phil thu dii han khác 
3. Dj phàng phai thu dii h?n  khó dôi 

II. Til sin c djnh 
1.Tài san cô djnh hihi hinh 

- Nguyen giá 
- Giá tr; hao mon lu) ké 

2. Tài sin co dinh vô hlnh 
- Nguyen giá 
- GkI fri hao mOn 1u9 ké' 

Ill. Bat dng sin du fir 

 -Nguyêngii 
- Giá tri hao mon 1u9 k 

IV. Til sin dôrdang dli hn 
1. Chi phi xay dung cabin der dang 

V. TM sin dii h3n We 

1.Chi phi trA truàc dài ban 
2. Li the thtzang mai 

TONG CONG TA! sAN (270 = 100 + 200) 



CONG TV CO PHAN VAN TA! DA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 01- DNIHN 
So 189 throng di Dinh Vu, phirOng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s 202/2014/TT-BTC 
Quân Hãi An, thành pho^ Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tãi chInh 

BANG CAN DO! Kt TOAN HP NIIAT (TIEP THEO) 
Cho nám tài chInh k& thüc ri ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Dan vi: VND 

NGUON VON 	 Ma Thuyt 	S cu6i näm 	So du näm 
s 	minh  

C. NQ PHA! IRA 	 300 	 18.378.534.066 	17.945.380.512 

I. Nq ngãn hn 	 310 	 14.854.174.948 	13.138.548.211 

1.Phài trâ ngu1i ban ng&i hn 	 311 	15 	8.803.618.255 	7.139.453.992 
2. Ngthi mua trã tin triràc ng.n hp 	 312 	 276.948.525 	461.782.120 
3. Thue^ Va CáC khoãn phâi nip Nhà nuàc 	 313 	16 	1.469.446.827 	1.618.847.544 
4.Phàitringtr6ri1aodng 	 314 	 1.264.138.456 	1.205.131.815 
5. Chi phi phãi trâ ngn han 	 315 	 827.652.600 	166.311.750 
6. Doanh thu chua thrc hin ngn han 	 318 	 15.090.911 	15.090.909 
7.Phâitrángnhnkhac 	 319 	17 	2.168.711.740 	2.117.292.109 
8. Qu5 khen thuOng. phüc Içii 	 322 	 28.567.634 	414.637.972 

U. Ngr dli han 	 330 	 3.524.359.118 	4.806.832.301 

1.Phii trl dli han khác 	 337 	17 	3.225.490.000 	4.504.490.000 

2. Thu8 thu nhp hon 1i phâi trâ 	 341 	 298.869.118 	302.342.301 

D. VON CHiJ SO iiUu (400 = 410) 	 400 	 195.482.706.790 	208.490.164.509 

1. Von chü s& hüu 	 410 	18 	195.482.706.790 	208.490.164.509 

1.Von gop cüa chü sà htru 	 411 	 187.110.000.000 	187.110.000.000 

- Co phle^u ph6 thông có quyn biu quylt 	411a 	 187.110.000.000 	187.110.000.000 
2. Thng du v 6 co^ phn 	 412 	 9.287.359.500 	9.287.359.500 
3. Co phiu qu 	 415 	 (22.095.490.500) 	(15.682.334.790) 
4. Qq dâu tu phát triên 	 418 	 6.585.394.258 	6.435.343.114 
5. Qu khác thuc vn chü sO hQu 	 420 	 70.539.052 	259.392.390 
6. Lçn nhun sau thud chua phân pMi 	 421 	 14.094.237.591 	20.656.393.257 

- LNST chita phán phôi lüy kJ' dn cuôi nám trwác 	421a 	 6243.459.808 	5.959.692.966 
- LNST chua phán phi nãm nay 	 421b 	 7.850.777.783 	14.696700.291 

7. Lçii Ich cüa Co dông không kiém solt 	 429 	 430.666.889 	424.011.038 

TONG CONG NGUON ON (440 = 300+400) 	440 	 21$0.24.$56 	226.435.545.021 

CO 

V~ N TAI 

Nguyh Thu Thüy 	 Nguyn Thu Thüy 
	

Phan Thanh Binh 
Ngu*i Ip biéu 	 Kk toin tnrông 

	
Tng Giám dtc 

Hài Phông, ngày 12 thdng 03 ndm 2020 

Các thuyéz minh kern theo là rn3t bç3 p/ian hop thành cza báo cáo tài chink hop  nhdt 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 02- DNIHN 
S 189 du&ng di Dinh Vu, ph.rông Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tti s6 202/20 I4IFT-BTC 
Quân Hãi An, thành phô Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chfnh 

BAO CÁO KET QUA HO3T DQNG KINH DOANIH H1P NHAT 
Cho nám tài chInh két t/thc tqi ngày 31 tháng 12 nám 2019 

Dow vj: VND 

CHI iiEu 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vy 

2. Cãc khoân giãm tri doanh thu 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch viii 
(10=01-02) 

4. Giá v6n hang ban và cung cp djch vi 

5. Lqi nhun gp v ban hang vi cung cp djch vii 

(20= 10- 11) 

6. Doanh thu hot Ong tài chinh 

7. Chi phi tâi chInh 
- Bao gcm: Chi phi lài vay 

8. Chi phi quân 1 doanh nghip 

9. Lqi nhun thun tfr ho?t  dng kinh doanh 
(30 =20 + (21 - 22) - 26) 

10. Thu nhp khác 

11. Chi phi khác 

12. Lcri nhuán khác (40=31 - 32) 

13. Tang Içri nhuân 0 toãn trirrc thud (50 = 30+ 40) 

14. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 

15. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoân 1i 

16. Lçn nhuãn sau thu thu nhâp doanh nghip 

(60 = 50 - 51 - 52) 

- Lçii nhun sau thud cüa Co dông cüa cong ty me 

- Lori nhu.n sau thuE cüa cO^ dOng không kim soát 

17. LAi co ban trên c6 phiu  

Ma Thuyt 	Nàm nay 	Nim tnu*c 
s6 	minh  

01 19 161.096.195.325 158.488.353.948 

02 - - 

10 161.096.195.325 158.488.353.948 

11 20 125.465.592.081 121.974.209.122 

20 35.630.603.244 36.514.144.826 

21 22 3.062.115.744 3.041.680.658 

22 52.883.765 41.982.933 
23 47.422.629 40.552.153 

26 23 18.316.829.336 19.809.591.285 

30 20.323.005.887 19.704.251.266 

31 420.431.967 440.540.594 

32 14.025.175 80.541.923 

40 406.406.792 359.998.671 

50 20.729.412.679 20.064.249.937 

51 24 4.481.917.514 5.353.737.736 

52 (3.473.183) (15.834.804) 

60 16.250.968.348 14.726.347.005 

61 16.214.815.783 14.696.700.291 

62 36.152.565 29.646.714 

70 25 951 825 

Nguyen Thu Thüy 	 Nguyn Thu Thüy 
Ngu*i Ip  biu 	 Ke toãn tru*ng 
Hal Phông, ngày 12 tháng 03 ném 2020 

CO 

 PHA 
* 	VAN TA 

PHN!
DUYENH  

T~ HP' 

Phan Thanh Binh 
Tong Giãm dôc 

Các thuylt minh kern theo là môt b3 phn hcfp rhành cza báo cáo tài chInh hp nhdt 

6 



Luu chuyn tin thun trong nãm (50 =20 +30 + 40) 	50 
Tin vi tirong dirong tin du nim 	 60 
Anh huâng cUa thay dôi t giá hôi doái quy di ngoai t8 	61 
Tin và tirong d ong tin cui nim (70 = 50 + 60 + 61) 70 

L. 
(55.469.761.886) 

76.876.290.511 

CONGTY 
CO PHAN 

* 	VAN TAI 	* 

DAPHtJiNG 
DUYENHA 

- , PH Ô 

CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHUNC THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 03- DN/HN 
So 189 ththng di Dinh VU, phung Dong Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông Ui s 202/2014iTT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa BO Tài chInh 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TE HVP  NHAT 
(Theophwmgphdp gián hip) 

Cho nãm tai chInh kit iliac tai ngày 31 tháng 12 nám 2019 

Dow vi: VND 

CHI TIEU 

I. Luu chuyn tin fir boat dng kinh doanh 
1. Ln nhun trithc thul 
2. EJiu chinh cho các khoán 
- Khu hao TSCD 
- Các khoãn du phông 
- (LAi)/ LZ chênh 1ch t) giá hôi doái do dánh giá 1i các khoãn 
mtic tiên t8 có gôc ngoai t 
- (LAi)/ Lo^ tr boat dng du tu 
- Chi phi Iäi vay 
3. Ln nhuin fir hozt ang kinh doanh trwóc thay ãôi vn iwu 
d(ng 

- Tang, Giãm các khoãn phãi thu 
- Tang, Giãm hang tn kho 
- Tang, Giãm các khoãn phãi trâ (Khong ké lAi vay phâi trã, thuE 
thu nhp doanh nghip phâi np) 
- Tang, Giãni chi phi trã tnrâc 
- Tin lAi vay dA trá 
- Thue^ thu nhp doanh nghip di np 
- Tin thu khác tü hoat dng kinh doanh 
- TiEn chi khác cho hoat dng kinh doanh 
Lwu chuye4z titn thun fir hojt 4ng kinh doanh 
II. Liru chuyn tin ta hoat dng du tir 
1. Tin chi dé mua sam, xay drng TSC[) vi các TSDH khác 
2.Tin thu tCr thanh 1', nhuçrng ban TSCF) vi các TSDH khác 
3.Tin chi cho vay, mua các cong cu nç cUa don vi khác 
4. Tin thu läi cho vay, co^ tüc vi Icii nhuán di.rçic chia 
Lieu chuyn titn thun fit hozt ct3ng du fir 
III. Luu chuyn tin tü hot dng tài chInh 
1.Tin trã lai vn gop cho các chU sâ hthi, mua lai cô phiu cUa 
doanh nghip dâ phát Minh 
2. Tin thu tr di vay 
3. Tien trãncigcvay 
4. C6 tLrc, Iqi nhuân di trâ cho chU sà hU'u 
Lieu chuyn tien thun tie ho(zt d(3ng tài chInh 

Ma s Mm nay Nàm trithc 

01 20.729.412.679 20.064.249.937 

02 13.181.431.197 14.531.011.248 
03 1.622.704.025 (1.500.000.000) 
04 2.468.779 (1.593.790) 

05 (3.307.492.892) (3.331.276.532) 
06 47.422.629 40.552.153 

08 3Z275.946.417 29.802.943.016 

09 (1.172.246.780) (5.264.471.876) 
10 (21.362.498) 2.859.381.926 
11 2.259.762.280 3.110.408.239 

12 230.585.568 731.235.864 
14 (47.422.629) (40.552.153) 
15 (4.400.366.671) (6.532.421.325) 
16 - - 

17 (1.594.357.064) (599.433.235) 
20 27.530.538.623 24.067.090.456 

21 	(12.504.977.865) 
	

(6.050.022.759) 
22 	570.909.091 

	
1.032.727.273 

23 	(45.000.000.000) 
27 	2.049.829.389 

	
3.331.276.532 

30 	(54.884.239.385) 
	

(1.686.018.954) 

32 	(6.413.155.710) 

33 	20.482.630.000 
	

26.370.128.000 
34 	(20.482.630.000) 

	
(26.370.128.000) 

36 	(21.702.905.414) 
	

(17.533.368.527) 
40 	(28.116.061.124) 

	
(17533.368.527) 

4.847.702.975 
72.026.993.746 

1.593.790 
76.876.290.511 

Nguyn Thu Thüy 
	

Nguyen Thu Thüy --Ph-an Thanh Binh 
Ngtrôi lip biêu 
	

K toán trtr&ng 	 Tong Giäm 06c 
Hal Phông, ngày 12 tháng 03 nám 2020 

Các thuylt minh kern theo là môt b5 phn hop thành caa báo cáo tài chlnh hq'p nhdt 
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CONG TY co PHAN VAN TA! BA PH!XONG TH!YC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN/HN 
S6 189 &rng di Dinh Vu, phthng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s 202/20141FT-BTC 
Quân Hãi An, thành phO Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bt Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
Các thuyêt minh nay là mot b5phn hcrp thành va can ducxc dQC &ng thai vat báo cáo tài chinh hQp nhát kern theo 

1. 	THONG TIN KHAI QUAT 

}frnh thfrc s6 huu vn 

Cong ty Co^ phAn Vn tãi Da phuong thc Duyên Hãi (gi tit là Cong ty) ducic hoat dng theo Giy 
chirng nhn dang k doanh nghip so 0200793081, do Sâ Kê hoach và Dâu ttr thành phô Hãi Phong cap 
1n du ngày 14/03/2008 và dng k thay dOi lan thir 14 ngày 14/05/20 18. 

Cong ty cO tri,i sà tai: s6 189 dithng di Dinh Vu, phtring Dông Hãi 2, qun Hãi An, thành ph Hãi PhOng. 

Von diu 1 cUa Cong ty theo GiAy chUng nhn däng k kinh doanh là 187.110.000.000 VND. 

Tong so^ nhân vien cüa Cong ty t?i  ngày 31/12/2019 là 11 ngixii (tai ngày 31/12/2018 là 11 nguii). 

Ngành ngh kinh doanh 

- Vn tâi hang hOa b&ng duäng b. Chi ti&: Vn tãi hang hóa bang ô to, xe container; 
- Kho bài va liru gift hang boa; 
- Sira chfta may mOc, thiêt bj. Chi tier. Djch vi sira chfta, bão dirng may móc, thiét bj (khong bao 

gm tau biên, may bay, hoc các phumig tin và thiét bj vn tãi khac); 
- Hoat dông djch viii h8 trçl khác lien quan den vn W. Chi tiêt: Djch vi thông quan; Van tãi da 

phtrcrng thi'rc (khOng bao gOm kinh doanh van chuyên hang khOng và kinh doanh hang không 
Chung); Djch vi logistics; Djch vi dai  l tàu biên; 

- Ban phii thng và các bo phân ph%L trçi cüa o to và xe có dông ca khác; 
- Bdn buôn do dung khác Cho gia dinh. Chi tiêt: Ban buOn nuàc hoa, hang m5 phâm và ché phâm và 

ché phâm ve^ sinh; 
- Kinh doanh bat dng sin, quyên sCr dung dat thuc sâ hthi, chU st'r ding hoac di thuê (bao gôm Cho 

thuê van phOng, nhà xuâng); 
- S xuât than xe có dng ccv, rcv mooc; 
- Vn tãi hang hóa yen biên và vin dtrcvng; 
- 	Vn tãi hang hóa thr.vng sat; 
- Bdn ie thuôc, dung ciii y te, my phâm và vat phám v sinh trong các cira hang chuyen doanh. Chi tiét: 

Ban lé nuóc hoa, my phâm Va vt phâm v sinh trong các cCra hang chuyên doanh; 
- Cho thuê may mOc, thiêt bj Va do dung httu hInh khác. Chi tit: Cho thuê may mOc, thiêt bj xep d 

hang hOa; Cho thud container; 
- Cho thué xe cO dông ccv. 

Hot dng kinh doanh chinh: Thtrang mai và djch vu. 

Chu k sin xut, kinh doanh thông thu*ng 

Chu k' san xut, kinh doanh thông thtrung cüa Cong ty duqc thi,rc hin trong th&i gian không qua 12 
thang. 

Cu trüc doanh nghip 

Ten Cong ty/ Chi nhánh Noi thinh Ip 	Tj 1 
vi hoyt dng ph 'an sr hOu 

T' I 
quyn biu 

quyt 

Cong ty TNHH Container Minh Thinh TP. Hãi PhOng 99,95% 99,95% 
Cong ty TNHH V.n tâi Duyên Had TP. Hãi PhOng 99,68% 99,68% 
Cong ty TNFIH San xuAt và Thtrong mai  Duyén hal TP. Hal PhOng 99,00% 99,00% 
Cong ty TNHH Vn tâi Dthng bo Duyên hal TP. Hài PhOng 99,35% 99,35% 
Cong ty TNHH Van tâi Duyên hal Phü Tho Tinh Phü Thç 100,00% 100,00% 
Cong ty TNHH MTV Van tái Da phuong tlthc Duyên Hal Ha Nôi TP. Ha Ni 100,00% 100,00% 
COng ty C64  phn Vn tai Da phuong thüc Duyên Hal - Chi nhánh 	TP. Ho Chi Minh 
Ho Chi Mirth 



CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHU'ONG THUC DUYEN HAL 	 MAU SO B 09 - DNIHN 
s6 189 dirông di Dinh Vu, phthng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir s6 202/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph 05  Hãi PhOng 	 ngáy 22 thang 12 näm 2014 cüa BO Tài chinh 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là m5t bç3phn hop thanh va can du-qc dcc c1ng th&i v&i báo cáo tài chInh hçxp nhát kern theo 

2. NAM iAi CH!NH, CHUAN MIYC KE TOAN VA CHE DO  Kt, loAN AP DVNG 

NAm tài chfnh 

Näm tài chfnh cUa Cong ty bit dAu tfx ngày 01 tháng 01 Va kt thüc vào ngày 31 tháng 12. 

Ch d K toán áp thing 

Cong ty áp ding cac Chun mirc K toán, Ch dO K6 toán doanh nghip Vit Nam duc ban hành theo 
Thông Pr s6 200/20I4fFT-BTC ngày 22 thang 12 näm 2014, Thông Pr so 202/2014iTT-BTC ngày 22 
thang 12 nãm 2014 và các thông Pr hirOng dn thirc hin chuân mrc kê toán cüa BO Tãi chmnh trong vic 
lp và trInh bay Báo cáo tài chInh hop nhât. 

Tuyên b6 ve vic tuân thu Chun m1c K toán và Ch dO K toán 

Ban Thng Giám dc va Chü tjch HOi  dng Quãn iij dam bào dA tuán thu yêu cAu cUa các Chuân mrc Kê 
toan, Ché dO Ke^ toan doanh nghip Vit Nam thrçic ban hành theo Thông Pr so" 200/2014iTf-BTC ngày 
22 thang 12 nni 2014 ciTing nhu các thông Pr hirang d.n thrc hin Chuân mirc Ké toán cüa BO Tài chInh 
trong vic lp Báo cáo tài chInh hçip nht. 

Báo cáo tài chinh hqp nMt kern theo không nhAm phãn anh tinh h'mh tài chfnh, kt qua hoat dng kinh 
doanh và tInh birth liru chuyên tiên t8 theo các nguyen tAc và thông 1^ kê toán dirçrc chap nhn chung tai 
các nisàc khác ngoài ViOt Nam. 

3. TOM TAT CAC CH!NH SACH Kt TOAN CHU YEW 

Sau day là các chinh sách ke^ toán chü yu duc Cong ty áp dung trong viêc lp Báo cáo tài chinh hop ,  
nhât: 

Cor s& Up báo cáo tài chInh hçrp nht 

Báo cáo tài chmnh hcip nh.t dixçic lp va trInh bay bang D6ng Vit Nam (VND) trén cas k toán dn tIch 
(trir cac thông tin lien quan den các luông tiên) phü hop vài Chuân rnrc Kê toán, Ché dO Ké toán doanh 
nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic Ip Va trinh bay báo cáo tãi chfnh he 
nhât. 

Ilórc tinh k toán 

Vic lp báo cáo tài chInh hop nhát tuân thu theo ChuAn mrc Ke^ toán, Che^ dO Ke^ toán doanh nghip Viét 
Nam Va các quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic lp và trinh bay báo cáo tài chInh hçip nhât yêu câu 
Ban Tong Giám dôc va Chu tjch HOi  dOng Quãn trj phãi có nhting uàc tInh và giã djnh ành hirông den so 
1iu báo cáo ye cong no tài san và vic trInh bay các khoãn cong nçi và tài san tiém tang tai  ngày lp báo 
cáo tài chinh hqp nhát cüng nhi.r các so 1iu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suôt näm tài chmnh. 
Mac dii các trâc tInh ké toán ducic 1p b.ng tat Ca si,r hiêu biêt cüa Ban Tong Giám dôc và Chü tjch HOi 
dong Quán trj, so thrc té phát sinh cO the khác vài các uOc tInh, giã djnh dat  ra. 

Dánh giá và ghi nhn theo giá trj hqp 1 

Theo quy djnh tai Diu 28 - Dánh giá và ghi nh.n theo giá trj hçip 1 ca Ludt Ke^ toán s 
88/2015/HQH13 dA thrçc Quôc hOi  nuàc Cong hoà xA hOi  chü nghTa Vit Nam khoá XIII, k' h9p thir 10 
thông qua ngày 20 thang 11 närn 2015 cO hiu hrc ke^ tir ngày kê tir ngày 01 tháng 01 näm 2017, tài san 
và cong nor thrqc dánh giá và ghi nhn theo giá tn hqp 1 ti thin dim kt thüc näm tài chinh. Tuy nhiên, 
den thini diem phát hành báo cáo nay, chixa cO van bàn hiràng dn trong vic áp diing dánh giá và ghi 
nhn theo giá trj hop 1, do dO, Cong ty chtra ap diving giá tri hop 1 trong trinh bay Báo cáo tài chInh ho p 
nhãt. Theo dO, Ban Tong Giám d& và Chá tjch HOi  dng Quãn trj dA xem xét và áp di cing nhu sau: 

a) COng cy tài chInh dutrc ghi nhan  và dánh giá iqi theo giá trj hcip lj trén ca sà giá gdc trfe di các 
khoãn dzphOng can trIch 14p  (neu có) theo quy dinh hin hành; 

b) Cdc khoán rnzic tiên t cOgOc ngoqi t9 dwcrc dánh giá theo tj giá giao djch thyc td; 	* 
c,) DOi v&i tài san và nciphái trá (ngoai các muc a và b trén day) COng ty khong cO co,  s& dé xác dfnh 

dtrçtc giá tr/ mot cách dáng tin ca-y, do dO Cong ty dang ghi nhn theo giá gOc. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHU'ONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN/HN 
So^ 189 throng di Dinh Vu, phuông Dông Hãi 2, 	 Ban hânh theo Thông tu so^ 202/20141TT-BTC 
Quãn Hãi An, thành phô Hài Phong 	 ngay 22 tháng 12 nAm 2014 cCia Bô Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH HP NHAT (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh thy là mç5t b3 phán hop thành và cdn dircrc dQc thing thai v&i báo cáo tài chInh hctp nhát kàm theo 

3. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (T!EP THEO) 

Cor s& hç'p nht báo cáo tài chinh 

Báo cáo tài chInh hçrp nhAt bao gm báo cáo tài chinh cüa Cong ty và báo cáo tài chmnh cüa các cong ty 
do Cong ty kiêm soát (các cong ty con) thrcic 1p cho den ngày 31 tháng 12 hang nAm. Vic kiêm soát nay 
dat dixc khi Cong ty cO khã nng kiêm soát các chInh sách tài chInh và hoat dng cüa các cong ty nh.n 
du tii nhm thu di.rc 1i Ich tfr hog dOng cUa các cong ty nay. 

Kt qua hoat dung kinh doanh cüa các cOng ty con duoc mua lai  hoc ban di trong nAm duçic trinh bay 
trong Báo cáo két qua hoat  dng kinh doanh ha nhAt ni ngày mua hoac cho den ngày bàn khoãn dâu tir a 
cong ty con do. 

Trong triiäng hqp c.n thit, báo cáo tài chinh cüa các cong ty con di.rqc diu chinh dE các chInh sách k 
toán duçic áp ding tai Cong ty và các cOng ty con là giông nhau. 

TAt cã các nghip vi và s du gina các cong ty trong cIng tp doàn dugc loai bO khi hcip nhAt báo cáo tài 
chinh. 

Lqi ich cüa c o^ dOng không kim soát bao gm giá trj các lçvi Ich cüa c6 dông không kiêm soát t?i  ngày 
hop nhât kinh doanh ban dan (chi ti& xem nOi  dung trinh bay du('n day) và phân lcii Ich cüa cô dông 
không kim soát trong sir biên dng cüa tong vn chü sâ hthi ke ttr ngày hçrp nhât kinh doanh. Các khoãn 
l6 phát sinh t?i  cOng ty con phãi duçic phân bô ttrong ing vài phân sâ hthi cüa cô dOng khOng kiêm soát, 
kê cã tnr&ng hop so^ 105  dO Ian han phAn sâ huu cüa c6 dông không kiém soát trong tài san thuAn cüa cong 
ty con. 

Hçp nhAt kinh doanh 

TAU san, cOng nor va cong nor tim tang cüa cOng ty con duvc xác djnh theo giá trj hop 1 ti ngày mua 
cOng ty con. Bat k' khoân phi tri nào gifla giá mua và tong giá tij hqp l cüa tãi san duçic mua dtrçxc ghi 
nhn là lcii the thuang mai.  Bat  kS  khoãn thiêu hiit nao gift giá mua và tong giá trj hop 1 cUa tài san 
ducvc mua duçic ghi nhn vào kêt qua hoat dng kinh doanh cOa kS'  kê toãn phát sixth hoat dung mua cOng 
ty con. 

LQi thk thtr(rng mi 

Lcn the thircmg mai  trên báo cáo tài chinh hçrp nhAt là ph An phi trOi gitta mi.rc giá phi hop nhAt kinh doanh 
so vâi phân lqi ich cüa COng ty trong tong giá tij hçp 1' cüa tài san, cOng no và cOng nor tiem tang cUa 
cong ty con, cOng ty lien kêt, hoc don vj gop von lien doanh tai  ngày thc hin nghip vi dâu tii. Lçii th 
thuang mai  dugc coi là mt loai tài san vO hlnh, duçic khâu hao theo phucvng pháp du?mg thng tren thai 
gian httu dung uàc tInh cüa 1çi the'kinh doanh dO là 10 näm. 

Lçii the kinh doanh cO duçc tir vic rnua cOng ty lien kt và ca sà kinh doanh dng kiêm soát duçic tInh 
vào giá trj ghi so cüa cong ty lien két và ca sâ kinh doanh dong kim soát. Lçxi the kinh doanh tr vic 
mua các cong ty con di.rcic trinh bay rieng nhu môt loai tài san cO khác tren Bang can di k toán hop 
nhât. 

Khi Mn cOng ty con, cOng ty lien kt hoc dan vj gOp vn lien doanh, giá tij cOn lai  cUa khoãn lçxi the  
thuang mai  chua khau hao het thrçic tinh vào khoãn ldi/107  do nghip vi nhirçng Win cOng ty tircxng fmg. 

Cong cy tài chmnh 

Ghi nhân ban dâu 

Tài san tài chInh: Tai ngày ghi nhn ban dâu, tài san tãi chinh duçxc ghi nhn theo giá gOc cong các chi 
phi giao dich cO lien quan trxc tiep den vic mua s.m tài san tài chInh do. Tài san tài chfnh cüa Cong ty 
bao gOm tién, các khoãn tuang duong liEn, các khoân phãi thu khách hang, phài thu khác Va các khoán k) 
qu5. 

Cong no,  tài chInh: Ti ngay ghi nhn ban dAu, cOng na tài chInh duqc ghi nhn theo giá gEc cong các chi 
phi giao dich có lien quan trrc tiêp den vic phát hãnh cOng no tài chInh do. Cong no tài chInh cüa COng 
ty bao gOm cac khoàn phãi trã ngu&i bàn, phãi trã khác, các khoan chi phi phâi trá và các khoãn vay. 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHUNG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DNIHN 
S6 189 diiing di Dinh Vu, phuing Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s6 202/201411T-BTC 
Qun Hii An, thành ph o^ Hãi Phông 	 ngày 22 thing 12 nAm 2014 cüa BO Tii chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT (TIEP THEO) 
cac thuyêt minh nay là m5t b3 phán hçip thành và cin ducic dQC dng thai v&i báo cáo tài chInh ho nht kern theo 

3. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (TIEP THEO) 

Cong ci tii chInh (Tiêp theo) 

Dánh gid lçzi sau ghi nhn ban dâu 

Hin tai,  chtra CO quy dnh v8 dinh aid 1i Cong c11 tii chfnh sau ghi nhn ban dâu. 

Tin vi cic khoin tiro'ng throng tin 

Tin va cic khoin ttrong ducing tin bao gm tin mat tai qu, cic khoin tin gCri không kS' han, cac 
khoãn diu tu ngàn han, cO khã nng thanh khoin cao, d ding chuyOn dôi thành tién vi It rCii ro lien quan 
den vic bin dng aid tn. 

Nqphãithu 

Ncy phii thu là s 65  tin có the thu Mi cüa khich hang hoac  cic dM tliçing khic. Ng phii thu thrçic trinh bay 
theo aid trj ghi sO trr di các khoin dir phOng phãi thu khO dOi. 

Dir phOng phii thu khO dôi thrçc trich lp cho nhüng khoin no phãi thu dâ qua han thanh toán tir siu 
thing tth len, hoäc cac khoin nq phii thu mi ngu?ii nçi khó có khi näng thanh toán do bj thanh 12, phá 
sin hay các kho khan tirang tu. 

Tii san d dinh hOu hlnh vI khu hao 

Tài sin c6 dinh  hQu hinh dircic trmnh bay theo nguyen aid thr aid tri hao mOn liy k. Nguyen aid tài sin c 
dinh hthi hInh bao gOm giá mua vi tob bO cic chi phi khác lien quan trirc tiêp den vic thra tài sin vio 
trng thai san sing sr dung. 

Tii sin c0^ djnh hthi hInh thrçrc khu hao theo phuong phip thrO'ng thâng di,ra trên thai gian hQu ding uâc 
tinh, cu the nhu san: 

Thai gian hthi dicing uàc tInh 
So näm 

Nhi cüa vt kin tric 	 03 - 50 

MiymOcvithitbj 	 03-10 

Phuong tin 4n tii 	 04 - 10 

Thi& bj quin l 	 03 -  10 

Tii sin khác 	 03 -  10 

Các khoin Imi, l phit sinh khi thanh l, bin tii sin là chênh lch gitta thu nhp tir thanh l vi giá trj cOn 
lai cüa tii sin vi duec ghi nh.n vao Báo cáo k& qua boat dng kinh doanh hqp nhât. 

Cic khoin trã trir&c 

Chi phi trd truàc bao gm cac chi phi thi,rc th da phát sinh nhixng CO lien quan dn kt qua hoat dQng sin 
xuit kinh doanh cia nhiêu k' kê tom. 

Các khoin chi phi trA truâc khác bao gm chi phi sira chCta tii sin c6 djnh, aid trj cong cu, dung cu, linh 
kin loai nhO dA xuAt ding. Cic chi phi nay dirc vn hOa duài birth thirc các khoin trd tnràc vi thrçic 
phin M vao Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hcrp nEAt, sr dung phirong pháp thrang tháng theo 
chinh sách ke toán cia Cong ty. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! PA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DNIHN 
S A o 189 ththng di Dinh Vu, phu&ng Dông Hâi 2, 	 Ban hành theo Thông UI so 202/2014/TT-BTC 
Quân Hài An, thành ph 02  Hãi Phông 	 ngày 22 thang 12 nAm 2014 cüa Bo Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là mç3t b3ph2n hp thành viz can duçxc dQc ding th&i vói báo cáo tài chinh hop nhdt kIm theo 

3. 	TOM TAT CAC CH1NH SACH KE TOAN CHU YEU (nEi THEO) 

CAc khoãn ncr phãi trã và chi phi phãi trã 

Cãc khoãn nçi phãi trã và chi phi phãi trã duçic ghi nhn cho s6 tin phãi trã trong tumlg lai lien quan dEn 
hang hOa và djch vi dA nhn dixçic. Chi phi phãi trã dirqc ghi nhn dtra trên các uàc tinh hçip i ye so tiên 
phãi trà. Vic phán loai các khoàn phãi trã là phài trã nguYi ban, chi phi phãi trà và phãi trã khác duçic 
thi,rc hin theo nguyen tAc sau: 

• Phãi trã nguvi ban phãn ánh các khoan phãi trâ mang tinh chEt thirong mai  phát sinh tir giao 
djch mua hang hOa, djch vi, tài san và ngtthi ban là &n vi doc lp vài Cong ty, bao gôm cã các 
khoân phâ.i trá khi nhp khâu thông qua nguii nhn üy thác. 

• Chi phi phãi trã phãn ánh các khoãn phãi trã cho hang hOa, djch vi cIA nhin &rçlc tr ngtr&i ban 
hoc cIA cung cap cho ngixii mua nhung chira chi trã do chua CO hOa don hoc chua dü ho sa, tài 
lieu k6 Wan và cac khoân phãi trã cho ngui lao dng ye tiên lirang nghi phdp, các khoán chi phi 
san xuât, kinh doanh phâi trich tnrâc. 

• Phãi trã khác phan ánh các khoãn phãi trã không cO tinh thuong mai,  không lien quan dEn giao 
djch mua, ban, cung cap hang bOa djch vii. 

YEn chü sôhuu 

Von gOp cña chñ s& hfru: VOn gOp cüa chü sâ hUu dtrçvc ghi nhn theo sO vOn thirc td dA gop cüa các Co 
dong. 

Thang dw vin cd phn: Thng du yEn cE phn duçic ghi nhn theo sE chênh 1ch gift giá phát hành vã 
mnh giá cE phiEu khi phãt hành Ian du, phát hành bo sung, chênh loch  gilia giá tái phát hành vA giá iii so 
sách cüa Co phiEu qu5 và cAu phãn von cüa trái phiêuchuyên dOi khi dáo han. Chi phi tn,rc tiêp lien quan 
den vic phát hành bô sung c 0 phieu và tái phát hành cO phiêu quy dtrcic ghi giám thong  du vOn cô phân. 

C philu gu: Khi mua li cE phiEu do Cong ty phát hành, khoân tiEn trã bao gm Ca CãC chi phi lien 
quan den giao djch thrc ghi nhn là cO phiêu quy và duc phân ánh là mot khoãn giãm trr trong von chü 
sâ hCru. Khi tãi phát hành, chênh 1ch gifta giá tãi phát hãnh và giá so sách cUa cô phiêu quy dtc ghi vào 
khoãn miic "Thng du v 6 cE phán". 

Ghi nhn doanh thu 

Doanh thu cüa giao djch vt cung cp djch vi ii dirçvc ghi nhn khi kEt qua cüa giao djch dO ducic xác djnh 
mt cách dáng tin cy. Tritiing hcp giao dch ye cung cap djch vi lien quan den nhiêu k' thi doanli thu 
duqc ghi nhn trong k theo két qua phãn cong yiêc cIA hoàn thãnh ti ngày cüa Bang can dOi ke toán cüa 
k do. Két qua cüa giao djch cung cp djch vu dtrçic xác djnh khi thOa man tEt cã bOn (4) dieu kin 

(a) Doanh thu duçvc xac dnh tiicYng dEi chic chán; 
(b) CO khã nAng thu dtrçc lci Ich kinh té tir giao djch cung cap dich vi do; 
(c) Xác dinh  duçic phân cong vic cIA hoàn thành ti ngày cüa Bang can dEi kE toán hçip nhât; và 
(d) Xác djnh duçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dE hoàn thành giao djch cung cap djch vi do. 

LA1 tiEn gin dirçic ghi nhn trên ca sâ d6  tich, drcic xác clinh tren sE du các tài khoan ti En gri và lAi suEt 
áp dung. 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay lien quan trrc tiEp dEn vic mua, dAu UI xây dung hoc san xuAt nhIhig tài sin can mot thxi 
gian thong dOi dài dé hoàn thành dua vào sCr di,ing hoc kinh doanh dtrçvc cong  vào nguyen giá tai san cho 
den khi tài sin dO dtrçic dtra vào sir dung hoc kinh doanh. Các khoân thu nhp phát sinh tCi vic dAu UI 
tam thai các khoãn vay dirçic ghi giãm nguyen giá tAi san có lien quan. 

Tat Ca CáC chi phi lAi vay khác duc ghi nhn vao báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! PA PHIJONG THU'C DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN/HN 
s A o 189 thrôtig di Dinh Vu, phung Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ttr s6 202/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph 0^ Hâi Phong 	 ngày 22 thang 12 nãm 2014 cüa B0 Tài chinh 

THUYET MINI BAO CÁO TAI CH1NH HP NHAT (TIEP THEO) 
Các thuyêt mm/i nay là mç5t bç5 p/ian hcrp thành va cOn ditcic dQc dong thom vOl báo cáo tài chlnh hc'p nhOt kern theo 

3. 	TOM TAT CAC CH!NH SACH Kt TOAN CHU YEU (TIEP THEO) 

Thus 

Thud thu nMp doanh nghip th hin thng giá trj cüa s thuE phãi trâ hin tai  và s thuE hoAn 1i. 

S A o thud phãi trá hin tai  duçic tInh chra trn thu nhp chju thue^ trong nm. Thu thp chju thue^ khác vOi lçii 
nhun thuãn thrcic trInh bay trên Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hcip nhât vi thu nhp chju thuê 
không bao gOm các khoãn thu nhp hay chi phi tinh thud hoc diiçic kháu trii trong các nAm khác (bao 
gm Ca 1o mang sang, nu cO) và ngoài ra không bao gOm các chi tiêu không chju thuê hoc khOng ducvc 
khâu trr. 

Thue^ thu nhp hoAn lai  &rçxc tinh trên các khoãn chênh 1ch giüa giá tri ghi S6 và co sCy tinh thuê thu nhp 
cüa các khoãn miic tài san hoc cOng nor tren báo cáo tài chInh vã duçic ghi nh.n theo phi.wng pháp bang 
can dOi kê toán. Thud thu nhp hoân !ai  phãi trá phãi duçic ghi nhn cho tat cã các khoãn chênh lch tm 
th?ii cOn tài san thuê thu nhâp hoAn lai  chi d.rçc ghi nhn khi chic chAn có dü lqi nhun tfnh thuê trong 
ttrcYng lai dê khau trü các khoán chênh lch tam th?yi. Thuê thu nhp hoAn lai  dtrçic xác djnh theo thuê suât 
dir tInh sê áp ding cho nAm tài san &rçc thu hôi hay ncr phãi trã dirçvc thanh toán. Thuê thu nhp hoAn Ii 
&rçvc ghi nhn vào Báo cáo kêt qua boat dng kinh doanh hçrp nhât và chi ghi vào von chU si hUu khi 
khoàn thud dO CO lien quan den cãc khoãn miic thrcvc ghi thAng vào von chU sà hu. 

Tài san thu6 thu nhp hoAn lai  và northu6 thu nhp hoAn lai phãi Ira &rçrc bü trii khi COng ty CO quy6n 
hçrp pháp dé bU thr giUa tài san thu6 thu nhp hin hành vài thud thu nhp hin hành phãi ntp và khi các 
tài san thuê thu nhp hoAn lai và nor thuê thu nhp hoAn li phãi trã lien quan tai thud thu nhâp doanh 
nghip dtrçc quân 1 bOi cüng mt cc quan thuO và Cong ty cO dir dnh thanh toán thuê thu nhp hin 
hành trên cc sâ thuân. 

Vic xác djnh thu6 thu nhp cüa Cong ty can cir vao các quy dInh  hin hành v6 thu6. Tuy nhiên, nhilng 
quy djnh nay thay dOi theo nrng th&i k và vic xác djnh sau cüng ye thud' thu nhp doanh nghip tOy 
thuc vào kêt qua kiêm tra cOa cc quan thud cO thâm quy6n. 

Các loai thu6 khác duçrc áp dung theo các luât thu6 hin hành tai  Vit Nam. 

Ben lien quan 

Các ben duvc coi là lien quan n6u mOt  ben cO khà nang ki6m soát hoc cO ãnh hung dáng k6 do-  i vOi ben 
kia trong vic ra quyét djnh các chinh sách tài chinh và hoat dng. Các ben cüng thrçrc xem là ben lien 
quan nêu cOng chju si,r kiém scat chung hay chju anh hwerng dang kê chung. 

Trong vic xem xét m6i quan h cUa các ben lien quan, ban chit cUa m6i quan he dixçic chü trong nhi6u 
han hlnh thirc pháp l. 

Các ben duçrc xac djnh là ben lien quan cUa Cong ty trong nAm bao g6m: 

• Các thành viên Ban T6ng Giám d6c và Hi d6ng Quan trj; 
• COng ty TNHI-1 MTV Quân l Qu' ngán hang TMCP COng thrrang Vit Nam: C6 dOng iOn; 
• Ong Nguyn Thành Lê: CO dông IOn; 
• BA Nguyn Thj Nhung: C6 dông iOn; 
• Cong ty Co phAn Hang Hãi Macs: c6 dOng IOn. 
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so cui DAM 
VND 

3.737.783.673 
2.266.140.072 

205.734.458 
778.675.854 

5.638.461 
18.765.856 

293.734.130 
169.094.842 

11.666.972.857 
2.895.990.990 
3.801 .438.5 12 

505.090.910 
105.224.077 
325.42 1.182 

2.651.861.2 18 
1.381.945.968 

Sdunäm 
VND 

5.738.396.472 
1.842.731.240 

215.266.772 
2.222.854.492 

29.537.328 
27.58 1.915 

180.758.033 
1.219.666.692 

23.114.060.611 
15.554.844.889 
1.855.925.272 
1.903.821.935 

116.883.806 
724.349.598 

2.129.433.110 
828.802.001 

6.000.000.000 
6.000.000.000 

48.023.833.428 
48.023.833.428 

21.404.756.530 76.876.290.511 

CONG TY cO PHAN VAN TA! BA PHU'ONG THfJC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DNIHN 
So 189 dirông di Dinh VU, phung Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s6 202/20I4iTT-BTC 
Quan Hãi An, thành phô Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa Bô Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT (TIEP THEO) 
Các thuyit minh nay là m5t b5 phn hcrp thành và can dztçic dQc dông thai vái báo cáo tài chInh hqp nhát kim theo 

4. 	TIEN VA CAC KHOAN TU1NG DUYNG TIEN 

Tin mt 
Cong ty C6 ph An Vn tãi Da phuang th(ic Duyên Hal 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi Phu' ThQ 
Cong ty TNHH Vn tãi Dixthig b6 Duyên Hâi 
COng ty TNHH MTV Vn tãi Da phuung thCrc Duyên Hãi Ha NOi 
Cong ty TNHH Container Minh ThOnh 
Cong ty TNHH San xut và Thuang mi Duyên Hãi 
Cong ty TNHI-1 Vn tài DuyUn Hãi 
Tin gui ngân hang không kj hn 
Cong ty C6 ph.n Vn tãi Da phuong thi'ic Duyên Hal 
Cong ty TNFIH Vn tãi Duyên Hãi PhU ThQ 
Cong ty TNHH Vn tai Dung bo Duyên Hal 
Cong ty TN}IH MTV Vn tâi Da phuong thüc Duyên Hal Ha Ni 
Cong ty TNHI-1 Container Minh Thành 
Cong ty TNI-IH San xuit và Thuong mai Duyên Hal 
Cong ty TNHH Vn tai Duyên Hãi 
Các khoãn tirong dining tin (I) 
Cong ty Co phân Vn tãi Da phuong th(rc Duyên Hãi 

Cong 

Ghi chi: 

Các khoãn tlrcing duing tin là các khoân tin gri cO k' h?n  tir 3 tháng tth xung. 

5. BAU TV NAM GlU BEN NGAY BAO HN 

	

Scuinim 	 Sdunãm 
L 	 ., 

	

Gia goc 	Gia fri ghi so 	Gia goc 	Gia fri ghi so 

	

VND 	VND 	VND 	VND 
Ngn han 	 45.000.000.000 45.000.000.000 	 - 	 - 
Tin giri có k' hn (i) 	 45.000.000.000 	45.000.000.000 	 - 	 - 

Ghi chü: (i) LA cãc khoãn tin gri tai ngan hang cO k' hn ttr 6 tháng tai ngan hang. 

6. PHA! THU KHACH HANG 
SS cui 11am 

VND 
1.176.734.252 

18.893.117.445 
1.533.995.500 

COng ty C6 ph.n Vn tãi Da phi.rong thic Duyên Hãi 
Cong ty TNHH Vn tái Duyên Hãi Phü ThQ 
COng ty TNHH Vn tai Duing b) Duyen. Had 
Cong ty TNI-ll-1 MTV Van tai Da phuong thCrc DuyOn Hài Ha Nii 
COng ty TNHH Container Mirth Thành 
Cong ty TNI-1H san xuát và Thuong mai  DuyOn Hãi 
COng ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi 
C A ng  

Li So dau nàm 
VND 

474.746.490 
19.775.813.470 
1.316.356.432 

103. 199.00 1 

	

345.905.404 	448.135.464 

	

1.063.746.442 	95 7.046.624 

	

1.327.048.282 	1.619.646.605 

	

24.340.547.325 	24.694.944.086 
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Scu6inàm SdunAm 
Gil gc 	Du phOng Gil gc 	Dir phOng 

VND 	VND VND 	VND 

18.862.254 	- 12.390.901 	 - 

18.862.254 12.390.901 	 - 

385.021.590 	- 385.021.590 	 - 

385.021.590 385.021.590 	 - 

4.016.910.590 	- 4.002.019.445 	 - 

2.947.929.163 	 - 2.947.929.163 	 - 

1.068.981.427 	- 1.054.090.282 	 - 

4.420.794.434 	- 	4399.431.936 	 - 

S6 cui nIm 
VND 

308.054.405 
116.902.283 
21.600.001 

169.552. 121 
2.105.401.959 

974.942.974 
966.604.838 

18.939.397 
144.914.750 

So"  du nim 
YND 

538.789.038 
208.706.685 
136.811.285 
193.271.068 

2105.252.894 
1.130.154.443 

703.782.935 
41.666.667 

229.648.849 

CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHUJNG TH1C DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN/HN 
S6 189 dithng di Dinh VU, phuing Dông Hãi 2, 	 Ban hánh theo Thông ttr s6 202/201 4IFT-BTC 
Quan Hãi An, thành pho^ Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tãi chlnh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HçIPNHAT (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là mç5t bôphán hopthành và cdn dztcrc dQC thing thcn v&i báo cáo tài chInh hcip nhát kern theo 

7. PHAI THU KHAC 
S cui näm S6 du nIm 

VND VND 
Phii thu ngAn hn We 10.518.296.247 9.682.025.345 
COngty C62  phn Vn tãi Da phiscing thirc Duyên Hãi 2.612.341.011 1.004.594.020 
Congty TNHH Vn tãi DuyOn Hâi Phü ThQ 4.716.495.330 4.983.537.872 
COngty TNHH Vântãi Drbngb Duyên Hãi 1.745.141.707 1.783.750.802 
Cong ty TNT-IH MTV Vn tãi Da phuong thCrc Duyên Hãi Ha NOi 10.000.000 48.536.946 
Cong ty TNHH Container Minh Thinh 10.000.000 29.872.500 
Cong ty TNHH Sin xuAt và Thumg mai  DuyOn Hãi 374.400.000 386.500.000 
COngty TNHH V.n tâi Duyên Hài 1.049.918.199 1.445.233.205 

Phil thu dài han We 2.295.943.318 2.3 19.711.890 
Cong ty C6 ph.n V.n tãi Da phiiang thtrc Duyên Hãi 5.000.000 28.768.572 
Cong ty TNHH MTV V.n tãi Da phucmg th(ic Duyên Hãi Ha Ni 35.943.318 35.943.318 
Cong ty TNHH Sin xuAt va Thuang mai  DuyOn Hãi 2.255.000.000 2.255.000.000 

8. HANG TON KHO 

a) Nguyen lieu, vt liu 
Cong ty TNHH Vn tii Duyên Hii 
b) Chi phi sin xut, kinh doanh dO dang 
Cong ty TNI-IH Sin xuit vi Thirrng mi Duyin Hii 
c) Hing hol 
Cong ty TNHH Vn tii Duiing bo Duyén Hãi 
COng ty TN}il-1 Sin xuAt vi Thuang mai  Duyên Hal 

Cong 

9. CHI PHI TRA TRUOC 

Ngdn hin 
- Chi phi sra cha tai san co^ djnh 
- Phin bô cOng cii ding ciii 
- Chi phi trd tnrOc ng.n hn khác 
Dàihgn 
- Chi phi sCra chQa lan TSCD 
- Chi phi phin bo^ cong ci1i diing cti 
- Do dc bàn d, lp quy hoch bi 
- Chi phi trã tniàc dài hn khác 

10. DV PHONG PHA! THU DA! HAN KilO DO! 

Day là khoin dir phang trich lp  cho khoin phii thu tai Cong ty TNHH Vn tãi Dtring bô Duyên Hii. 
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CONG TY CO PHAN VIN TA! BA PHUONG THIYC DUYEN HAl 	 MAU sO B 09- DNIHN 
So 189 dtthng di Dinh Vu, phi.rông Dâng Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s6 202/2014/TT-BTC 
Qu.n Hài An, thanh phô Hài Phong 	 ngày 22 thang 12 n.m 2014 cüa BQ Tài chinh 

THUYET MINH BAO cAo TA! CHINH HP NHAT (TIEP THEO) 
Cthc thuyét minh nay là mit b5 ph4n hçrp thành và cdn du'çc dQc dong thai vâi báo cáo tài chinh hQp nhdt kern theo 

11. TANG! GIAM TA! SAN CO DINH HtIU HiNH 
Dan vi: VND 

NhI cfra, M6y née, Phireng tin Thi& bj Cng 
vt kin tnic thit bj vn tâi qua I 

NGUYEN GL4 
S6 dir du nm 129.755.882.783 8.073.274.718 44.840,065.268 863.633.713 183.532.856.482 
Mua trong nlin - 146.000.000 1.248.869.091 - 1.394.869.091 
Du tu xly dirng co bàn hob thành 18.361.460,164 747.237.182 - - 19.108.697.346 
Thad 1 nhucing bin (487.095.762) (108.995.670) (1.922.140.364) (88.712.911) (2.606.944.707) 
S du cu4i nIm 147.630.247.185 8.857.516.230 44.166.793.995 774.920.802 201.429.478.212 

GIATRjHAOMONLUtK1 
S dir din n5m 58.686.473.801 	6.209.046.841 39362.867.268 	847.720.769 105.106.108.679 
KhAu hao trong nln 9.243.699.161 	329.783.542 3.050.728.769 	11.232.670 12.635.444.142 
Thanh 1 	nhtrcing bin 	 (487.095.762) 	(108.995.670) 	(1.597.949.196) 	(88.712.911) (2.282.753.539) 
S6 dir cuii nAn 67.443.077.200 	6.429.834.713 40.815.646.841 	770.240.528 115.458.799.282 

CIA Till ON 141  
S6 dir cui nAn 80,187.169.985 	2.427.681.517 3.351.147.154 	4.680.274 85.970.678.930 
Si dir diu nAn 71.069.408.982 	1.864.227.877 5.477.198.000 	15.912.944 78.426.747.803 

Nguyen giá tài san co^ dinh hctu hInh ht khu hao vn sur ding tai ngày 31/12/2019 là 31.786.111.242 
VND (Tai ngay 31/12/2018 là 22.381.443.154 VND). 

12. TANG! GIAM TA! SAN CO BIN!! vO HtMl 
Dan vi: VND 

Quyn sir dung dt Phan mm Cong 

NGUYEN GU 
SA dir du ndm 12.348.804.956 70.000.000 12.41 8.804.956 
Mua trong nAni - - - 

So dir cuM nAm 12.348.804.956 70.000.000 12.418.804.956 

GL&TR!HA0MONLUc'KE 
S6 dir du nàm - 5.608.174.345 70.000.000 5.678.174.345 
K1i&u hao trong nãm 429.222.924 - 429.222.924 
So" dir cuöi nãm 6.037.397.269 70.000.000 6.107.397.269 

CIA TRI CON LJ  
S6 dir cui ndm 6.311.407.687 - 6.311.407.687 
So dir du nAm 6.740.630.611 - 6.740.630.611 

Nguyen giã tài san c0̂ dnh vô hinh ht khu hao vn sü dung tai ngay 31/12/2019 là 122.110.133 VND 
(Tai ngay3l/12/2018 là 122.110.133 VND). 
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Nhà cua, 
vt kin trüc 

2.429.441.525 

2.429.441.525 

1.527.476.734 
116.764.131 

1.644.240.865 

785.200.660 
901.964.791 

Cong 

2.429.441.525 

2.429.441.525 

1.527.476.734 
116.764.131 

1.644.240.865 

785.200.660 
901.964.791 

CONG TY CO PHAN VN TA! BA PHUONG TH1C DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DNIHN 
s6 189 throng di Dinh Vu, phi.thng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s 202/2014/TT-BTC 
Qun Hài An, thành ph6 Hãi PhOng 	 ngay 22 tháng 12 nm 2014 cüa BO Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HqP NHAT (TIEP THEO) 
Các thuyét minh nay là mot b5ph4n hqp thành và can dwc dQc dông th&i vO'i báo cáo tài chinh hp nht kern theo 

13. 	TANG/ClAM BAT DQNG sAN DAU TU 
Don vf.' VND 

NGUYEN GIA 
S6dirdunám 

S dir cuói nAm 

GIA TRj HAO MON LUI ICE 
S6dirdunm 
Khu hao trong näm 

SS dir cui nAm 

G!ATRJCONLJ 
SS dir cui nám 
S6dirdu näm 

14. 	LQI THE THUNC MI 

Cong ty TNHH Container Minh Thành 

Cong 

A 	. 	 £ 	. 

	

So cuoi näm 	So dau nàm 

	

WsD 	 VND  

	

4.613.681.151 	6.145.834.420 

	

4.613.681.151 	6.145.834.420 

15. PHAI TRA NGUI BAN NGN H4N 
S6 cui nm S6 du nàm 

VND VND 
Phil trA ngiröi bin ngn hn 8.803.618.255 7.139.453.992 
COng ty C6 phn Vn tii Da phizang thtrc Duyên Hii 37 1.276.100 318.049.705 
Cong ty TNFIH V.n tãi Duyén Hãi PhO Thp 227,533.600 158.249.000 
Cong ty TNHH Vn tãi DizOng bO Duyên Hài 5.485.207.000 4.361.993.700 
Cong ty TNHH MTV Vn tãi Da phuong thirc Duyên Hài Ha Ni 11.667.827 76.445.047 
COng ty TNHH Container Mirth Thành 4.950.000 4.950.000 
Cong ty TNHI-1 San xut vi Thirong mai Duyén Hal 1,499.101.458 873 .398.832 
COng ty TNHH V.n tãi Duyên Hài 1.203.882.270 1.346.367.708 

Cic khoân ncr trén du là nç trong h?n  vi có khi nang trã nç. 

16. THUE vA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NUOC 

s6 du nim 	 PhIt sinh trong näm S6 cui nm 
S6 phil thu 	S6 phil non 	Phil flop DA DO 	So phil thu 	So phii nôp 

VND 	VND 	VND YND VND 	VND 
Thugiátrj gia tAng 	 - 	 256.795.002 	4.332.928.548 4.312.313.710 	8.642.933 286.052.773 
Thu! thu nhap doanh nghip 	603.945.284 	616.781.398 	4.481.917.514 4.400.366.671 	361.623.290 	456.010.247 
ThuthunhâpcAnhin 	 - 	 45.271.144 	827.427.221 795.314.558 . 	 77.383.807 
Thué nhà ctt, tin thuê dt 	 700.000.000 	2.776.332.900 2.826.332.900 - 	 650.000.000 
Thuémônbii 	 - 	 - 	 19.000.000 19.000.000 - 

Cng 	 603.945.284 1.618.847.544 	12.437.606.183 12.353.327.839 	370.266.223 1.469.446.827 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHU'ONG THUC DUYEN HA! MA,  U SO' B 09- DNIHN 
So 189 di.thng di Dinh VU, phi.rng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir so^ 202/20141TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph 05  Hãi Phông 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa BO Tài chmnh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là mot bc5phn hcip thành va cdn dtrcic dQc dOng thOi v&i báo cáo tài chInh hcip nhOi kern theo 

17. 	PHAITRAKHAC 
so cui näm S6 du näm 

VND VND 
Ngn han 2.168.711.740 2.117.292.109 
Co tlrc, lçii nhun phãi trã 520.989.600 447.749.500 
- Cong ty Cdphdn Van tOi Daphiing thic Duyên Hái 520.989.600 447.749.500 
Các khoàn phãi trã phãi np khác 1.647.722.140 1.669.542.609 
- COng ty C'phn Van  tâi Daphwo'ng thik Duyên Hái 624.251.426 763.42 7.897 
- Cong ty TNHH V4n tái Duyên Hái Phz ThQ 11.477.000 24.307.513 

- 	 - Cong ty TNHH Van  tOi ThrOng b5 Dz4yên Hái 867.474.700 - 

- Cong ty TNHHMTV Van  tái Daphzsong th&c Duyên HOi HO Ni - 25.000.000 
- Cong ty TNHH Container Minh Thành - - 

- Cong ty TNHH SOn xuO't và Thirong rn1i Duyên Hal 140.074.614 502.193.787 
- Cong ty TNHH Van  tái Duyên Hal 4.444.400 354.613.412 

Dài han 3.225.490.000 4.504.490.000 
Nhn k cuçic 4 qu5' dãi hn 3.225.490.000 4.504.490.000 
- Cong ty COphán Van tái Daphuring thzc Duyên Hái 3.000.000 3.000.000 
- Cong ty TNHH Van  thi Thr&ng b6 Duyên Hái 2.940.000.000 4.221.300.000 

- 	
- COng ty TNHH Van  tOi Duyên Hái 63.490.000 61.190.000 
- Cong ty TNHH Container Minh Thành 219.000.000 219.000.000 
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CONG TY cO PHAN VAN TAI BA PHUONG THGC DUYEN HAl 	 MAU sO B 09- DN/HN 
So 189 dLr&ng di Dinh VU, phu?ing Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ttr so" 202/20 14/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành phó Hãi Phông 	 ngay 22 tháng 12 nm 2014 cUa BO Tãi chlnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH1NH HP NHAT (TIEP THEO) 
Các thuylt minh nay là rnc3t b3ph2n hQp ihành và cdn dttcvc dQc ding th&i vöi báo cáo tài chInh hQp nMt kern theo 

18. 	VON CHU SHUU 

Thay diii trong v6n chü so' hüu 
V6n góp cüa Thing dir 	Cophiu quy Qnj du fir Quj We thuc LNST chira Lçi ich cüa co" dông Cong 

chü Or hOu 	vim co Phan phát trin vim chU .s& hiru phãn phii khong kim soát 

VND VND 	 VND VND VND VND VND VND 
Si dir 4u näm trithc 187.110.000.000 9.287.359.500 	(15.682.334.790) 6.294.093.751 - 24.365.867.017 517.985.954 211.892.971.432 
Lãi trong näm - - 	 - - - 14.696.700.291 29.646.714 14.726.347.005 
Phãn phM Icii nhun - - 	 - 174.438.601 474.111.845 (18.067.679.854) - (17.419.129.408) 
Giãm We - - 	 - (33.189.238) (214.719.455) (338.494.197) (123.621.630) (710.024.520) 
Si dir du nàm nay 187.110.000.000 9.287.359.500 	(15.682.334.790) 6.435.343.114 259.392.390 20.656.393.257 424.011.038 208.490.164.509 
Tangv6ntrongk' (6.413.155.710) - (6.413.155.710) 
Lãi trong nAm - - 	 - - - 16.214.815.783 36.152.565 16.250.968.348 
Phân phil lçii nhun (i) - - 	 - 150.051.144 406.929.662 (21.870.717.442) - (21.313.736.636) 
Tang/Giãrn We - - 	 - - (595.783.000) (906.254.007) (29.496.7 14) (1.531.533.721) 
Si dir cuii näm nay 187.110.000.000 9.287.359.500 	(22.095.490.500) 6.585.394.258 70.539.052 14.094.237.591 430.666.889 195.482.706.790 

Ghi chü: 

(1) Khoãn phân phi 1çi nhun gm có: 

a. Phân pMi Icr1 nhun tai Cong ty mc: Thc hin phân phi Icr1 nhun theo Nghj quy& dai  hi c dOng s 01/NQ-DHDCD ngày 20/04/20 19 nhu sau: 

.A SoA  tien 

Chi trã co^ tcrc näm 2018 
Chi trã c6 tCrc nm 2019 
Quy khen thuâng phüc Içri 
Qu5r du ttr phat trim 
Quy phát trimn thj trtthng (Quy khác thuc vmn chü so' hitu) 

b. Trich quy ti các cong ty con vâi ting sm tie^n là 375.405.686 VND. 

Sm co ttrc Cong ty dä trã trong nAm là 21.702.039.214 VND. 

- 	VND 
13.4 12. 107.5 14 
8.364.038.000 

31.523.976 
31.523.976 
31.523.976 

21.870.717.442 



CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN/HN 
So^ 189 thing di Dinh Vu, phung Bong Hái 2, 	 Ban hành theo Thông tti s6 202/20I4iTT-BTC 
Quân Hãi An, thành phô Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa BO Tãi chinh 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! HP NHAT (TIE? THEO) 
Các thuylt minh nay là mç5t bç5phn hcrp thành va can dtrçic dQc ding th&i vài báo cáo tài chinh hcip nhát kern theo 

18. VON CHU sO HOt (riEp THEO) 

C0 phiu 

So" cu6inäm Sôdunäm 
Co phiu C6 phiu 

So ltrçrng Co phiu clang k phát hành 18.71 1.000 18.711.000 
So hrçrng c 6  phiu dA Win ra cong chüng 18.711.000 18.711.000 
• CO phiu phO thông 18.711.000 18.711.000 
• CO phiu tru dAi - - 
SO hrçng CO phiOn quy 1.982.924 1.395.734 
• CO phiOu phO thông 1.982.924 1.395.734 
+C6phiOuuudai - - 
SO hrçrng c 6  phiOu clang liru hành 16.728.076 17.315.266 
+C6phiOuphOthOng 16.728.076 17.315.266 
+C6phi&urudai - - 	/ 
Mnh giá (VND) 10.000 10.000 

Chi tiOt vOn du tir cüa Chü sr hfru 

S6cu6inAm SOdunAm 
VND VND 

VOn gop cüa các CO dOng 167.280.760.000 173.152.660.000 
CO phiOu qu' 19.829.240.000 13.957.340.000 

TiOn d sfr dyng vOn thu thrçrc tu dcl chào bin chthig khoán ra cong chüng 

Theo Giy chüng nhn chào ban c0 phiOu ra cOng chiing s 0 14/GCN-UBCK do Chü tch Uy ban Chng 
khoán Nhà rnràc cp ngày 07/04/20 15: 

SO hrcmg chi'rng khoán chào ban 3.303.000 	CO phiOu 
Giá trj cô phiêu theo giá chào ban 37.984.500.000 	VND 
Chi phi phát hành cô phiêu 142.000.000 	VND 
Tong so Iucing huy dng von tlr dot chào Win 37.842.500.000 	VND 
Ngày hoàn thành dot chào ban 24/07/2015 

TOng sO tiOn huy dng ttr dot chào bàn, Cong ty clang gUi tit kim tai Ngán hang Thixong mai  CO ph An 
Cong thixong Vit Nam - Chi nhánh NgO Quyên (so dr tai 31/12/2019 là 26.000.000.000 VND) va Ngân 
hang Thwmg mai  Co phân Bàn ti.r va Phát triên Vit Nam - Chi nhánh BOng Fiài PhOng (sO di.r ti 
31/12/2019 là 25.000.000.000 VND). 

19. DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP D!CH  YIIJ 
Mm nay Näm trirOc 

VND VND 
Doanh thu Mi 29.300.254.753 29.245.854.497 
Doanhthuvântáj 99.663.939.862 91.225.702.444 
Doanh thu khai thác CFS 18.955.617.597 20.125.170.621 
Doanh thu dich vu khác 13.176.383.113 17.891.626.386 

Cong 	 161.096.195.325 	158.488.353.948 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHU'cNG TH(JC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN/HN 
So 189 ththng di Dinh VQ, phirng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tii s6 202/2014iTT-BTC 
Quân Hái An, tharth phô Hài Phang 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa B6 Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HqP NBAT (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh rthy là mot b5ph4n hQp thành và can duçxc dc dóng thai vó'i báo cáo tài chinh hQp nhát kàm theo 

20. GL& VON HANG BAN VA CUNG CAP DICH "v 

	

Näm nay 	Näm tru*c 

	

VND 	 VND 

	

25.508.164.382 	18.938.155.845 

	

75.551.226.221 	69.094.497.080 

	

16.647.666.950 	17.735.321.140 

	

7.758.534.528 	17.706.235.057 

	

- 	(1.500.000.000) 

	

125.465.592.081 	121.974.209.122 

Näm nay N5m trLr&c 
VND VND 

5.662.706.478 5.180.764.841 
16.396.519.187 16.386.169.712 
13.181.431.197 14.531.011.248 

101.126.308.888 94.873.831.586 
4.262.755.030 4.319.764.746 
1.532.153.269 5.696.000.790 
1.622.704.025 - 

- 	 (1.500.000.000) 
143.784.578.074 139.487.542.923 

	

Nám nay 	Nãm trithc 

	

VND 	 VND 

	

3.060.774.969 	3.034.274.739 

	

1.340,775 	7.405.919 

	

3.062.115.744 	3.04 1.680.658 

	

Nm nay 	Nám tru*c 

	

YND 	 \'ND 

5.390.648.742 5.056.201.869 
594.305.467 762.981.205 

6.296.826.825 5.396.832.411 
2.793.332.900 2.095.879.907 

86.858.108 801.695.103 
1.622.704.025 - 

1.532.153.269 5.696.000.790 

18.316.829.336 	19.809.591.285 

Giá v6n bãi 
Giá vn dch vi vn tãi 
Giá v6n khai thác CFS 
Giá vn djch vi khác 
Hoàn nhp du phông giàm gia hang tn kho 

Cong 

21. CHI PHI SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO 

Chi phi nguyen vat Iiu 
Chi phi nhân cong 
Chi phi khu hao tài san c6 dnh 
Chi phi djch vii mua ngoãi 
Chi phi khãc bang tin 
Lçii th thuong mai 
Trich lp dir phông phài thu kho dôi 
bàn nhp du phông 
Cong 

22. DOANH THU HOAT DQNG iAi CHINH 

Lài tin giri, tién cho vay 
LAi chênh 1ch t giá 

Cong 

23. CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIP 

Cie klioãn chi phi quãn If doanh nghip phIt sinh trong nàm 
Chi phi nhân viên 
Chi phi khu hao tãi san c6 dinh 
Chi phi djch vu mua ngoài 
Thud phi, 18 phi 
Chi phi b.ng tin khác 
Inch 1p d phOng phãi thu khó dôi 
Lçi the thi.rang mat 

Cong 
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Näm nay 	Näm trirrc 
(trInh bay 1i) 

	

VND 	 VND 

	

16.214.815.783 	14.696.700.291 

306.185.997 
15.908.629.787 

16.728.076 

951 
10.000 

406.929.662 
14.289.770.629 

17.3 15.266 

825 
10.000 

CONG TY cO PHAN VAN TA! DA PHUNG THU'C DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DNIHN 
S 6 189 thr&ng di Dinh Vu, phung Dong Hài 2, 	 Ban hành theo Thông tr so 202/20141FT-BTC 
Quân Hãi An, thành phO Hãi PhOng 	 ngày 22 thang 12 nàm 2014 cUa BO Tài chinh 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là m(5t bç5 phn hcrp thành và cdn dztcrc dQc dông th&i vol báo cáo t&chInh hcrp nhát kIm theo 

24. CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIP 

Cong ty Co^ ph an Vn tãi Da phuang thirc Duyên Hãi 
Cong ty TNHT-1 Vn tãi Duyên Hài Phü Thp 
Cong ty TNHH V.n tãi Durng bO Duyên Hái 
Cong ty TNHI-1 MTV VAn tái Da phuang thirc Duyên Hãi Ha Ni 
COng ty TNHH Container Mirth Thành 
Cong ty TNHH San xuAt và Thiicrng mai  Duyên Hãi 
Cong ty TNHH Vn tai DuyOn Hãi 

Cong 

25. LA! CCI BÀN TREN CO PHIEU 

Näm nay Näm trir&c 
VND VND 

653 .468.555 394.049.700 
2.532.682.436 3.203.703.086 

922.472.464 821.010.377 
- 60.429.406 
- 162.456.965 

299.620.212 33.035.306 
73.673.847 679.052.896 

4.481.917.514 	5.353.737.736 

Lgi nhun ké toán sau thud phân bô cho c0^ dOng sà hu'u cô  phiu pht 
thông 

Trich Qu5 khen thuông phUc lcii (i) 
Lai nhu.n dE tInh lAi ca bàn trên ci phiu 
St bInh quân gia quyEn cüa co phiu ph6 thông dE tInh IAi ca bàn trén 
co phiu 
LAi Co Win trén co^ phiu 
Mnh giá trén mi c6 phiu (VND/C6 phiu) 

Ghi chü: 

26. 

(i) Näm tãi chinh kt thüc ngày 31/12/2019, Cong ty tam trich Qu5 khen thuâng phüc lçii tü iqi nht4n  näm 
2019 là 306.185.997 VND. S05  1iu so sánh näm tniâc dtrcrc trInh bay lai do trIch l.p Qu5 khen thuâng 
phüc lcii theo Nghj quyt dai  hi cô dông so 01/NQ-DHDCD ngày 20/04/2019. 

BO PHAN THEO L1NH VIIC  KINH DOANH VA THEO KHU VI)C lilA LY 

Thông tin bô phn di.rçrc trmnh bay theo lTnh vrc kinh doanh và khu v,rc dja 1: 

Khu vrc dja I 

Trong näm, hoat dong cUa Cong ty chi din ra tai khu vrc Min Bic, trong lânh th Viêt Nam. Do dO, 
Cong ty khOng lp  báo cáo bô phn theo khu vrc dja 1. 

LTnh vvc  kinh doanh 

Kinh doanh djch vii: Dich vu CFS, djch vi bi, djch vi 4n chuyn... 
Kinh doanh khác: Ban hAng hóa, thành phãm... 

Thông tin ve^ kt qua kinh doanh ve^ b6 phn theo lTnh vrc kinh doanh cüa Cong ty nhi.r sau: 
Dcii vi: VND 

NAm nay Doanh thu theo Chi phi theo Kêt qua kinh doanh  
bo phn bo phn theo bo phAn 

Kinh doanh djch vi 147.919.812.212 117.707.057.553 30.212.754.659 
Kinh doanh thirong mi 13.176.383.113 7.758.534.528 5.417.848.585 
Cong 161.096.195.325 125.465.592.081 35.630.603.244 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN/HN 
So 189 dithng di Dinh Vu, phräng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s6 202/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hài PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tài chInh 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CH!NH HP NIIAT (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là m3r bc5ph4n hçp thành va cn dttçrc doc &ng th&i v&i báo cáo tài chInh hop nhât kern theo 

27. 	CONG CV TA! CHINH 

Quin 1 rüi ro vn 

Cong ty quãn 1' ngun vn nhm dam bão rang Cong ty cO thd vira hot dng lien tiic vra ti da hóa lçii 
Ich cüa các co dong thông qua tOi iru hOa so^ di.r nguôn von và cong n. 

CAu früc vn cüa Cong ty gm có cãc khoãn nq thun (bao gm các khoãn vay trü di tin và các khoân 
ttiong dung tiên) va phân von cüa các cô dOng (bao gôm von gop, cac qu dir frft, lqi nhun sau thuê 
chua phân phôi). 

He s don My tài chInh 

He so^ dOn by tài chinh cüa Cong ty tai ngày kt thüc niên dO ke^ toán nhi.r sau: 
S6 cuôi näm 
	

SdunAm 

Tr&: Tin và các khoân tixong duung tiên 
Ng thun 
Von chü sà hihi 
T I ncr thun trên von chü s& huu 

Các chinh sách k6 toAn chü yu 

	

VND 
	

VND 

	

(21.404.756.530) 
	

(76.876.290.511) 

	

195.482.706.790 
	

208.490.164.509 

	

0100% 	 0100% 

Chi tit các chInh sách ke^ toán chü yu và cac phung pháp ma Cong ty ap dimg (bao gm cac tiéu chi d 
ghi nhn, ci sdr xác djnh giá trj và co,  sdr ghi nhn các khoãn thu nhp Va chi phi) dOi vài trng 1oi tài san 
tài chInh va cong nç tài chInh duçic trInh bay tai  Thuyét minh so 3. 

Các 1oi cong cy tài chmnh 
Gil fri ghi so Gil tri by I 

s6 cui nIm S On nAm S CUM näm So du nlm 
VND VND VND VND 

Iii sin tii chInh 
Tiên va các khoán urang dung tiên 21.404.756.530 76.876.290.511 21.404.756.530 76.876.290.511 
Phãi thu khách hang và phãi thu khác 39.626.786.890 39.168.681.321 39.626.786.890 39.168.681.321 
Tong cng 61.031.543.420 116.044.971.832 61.031.543.420 116.044.971.832 

Cong nq tii chinh 
Phãitrángrôibanvaphaitrákhac 14.197.819.995 13.761.236.101 14.197.819.995 13.761.236.101 
Chi phi phãi trà 827.652.600 166.311.750 827.652.600 166.311.750 
Tng cng 15.025.472.595 13.927.547.851 15.025.472.59, 13.927.547.851 

Cong ty dánh gia giá frj hcq 1)7 cüa tãi san tài chInh va cOng nçi tãi chInh ti ngày k& thüc niën dO ke^ toán 
theo giá gôc và dr phàng. Thông tu sO 210/2009iTT-BTC cüa BO Tài chInh ngãy 06 tháng 11 näm 2009 
("Thông nr 210") cüng nhi.r cac quy djnh hin hành chira CO htiâng dn C11 the ye vic xác djnh giá trj hqp 
1)7 cüa các tài san tãi chInh vã cong nci tài chinh yêu câu áp dung Chuân mirc Báo cáo tãi chmnh QuOc té 
ye vic trinh bay báo cáo tài chInh và thuyt minh thông tin di vài cong ci1 tài chInh nhirng khOng di.ra ra 
hi.rOng dn ttrang duong cho vic dánh giá và ghi nhn cOng ci tài chInh bao gOm Ca ap ding giá trj hqp 
1)7, nhäm phü hçp vài Chuán mac Báo cáo tài chinh QuOc t& 

Mic tiêu quail 1)7 rüi ro tài chmnh 

Cong ty dà xây dimg he thong quán I)7rCii ro nhilm phát hin và danh giá các rüi ro ma COng ty phái chju, 
thiét lp các chInh sách va quy trmnh kiêm soát rCii ro a mtrc chap nhn duçic. He^ thong quán 1)7 rüi ro di.rçic 
xem xét lai  djnh k)7 nhilm phân ánh nMng thay dOi cüa diéu kin thj tnthng va hoat dng cüa COng ty. 

Rüi ro tài chInh bao gm rCi ro thj tnx&ng (bao gm rüi ro t9 giá, rüi ro läi suit và rUi ro v giá), rüi ro tin 
dung và i-ui ro thanh khoãn. 
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CONG TV CO PHAN VAN TAI BA PHU'aNG THU'C DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DNIHN 
S6 189 duO'ng di Dinh Vu, phuäng Dong Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ftr s6 202/20141FT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hãi Phàng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT (TIEP THEO) 
Các thuyer minh nay là m6t bc5phan  ho p thành va cn dzzcrc dc ding thôi v&i báo cáo tài chmnh hcxp nhát kIm theo 

27. 	CONG CU TA! CH!NH (TIE THEO) 

Rái To thj trw?rng 

Hot dng kinh doanh cüa COng ty sd chü yu chju rüi ro khi CO sir thay d,i ve 1i suit và giá. COng ty 
không thirc hin các bin pháp phOng ngira rüi ro nay do thiêu thj tnr&ng mua các cong cu tài chinh nay. 

Rüi ro tin dyng 

Rüi ro tin dung xãy ra khi mt khách hang hoc d& tác không dáp üng thrçic các nghia vi trong hçp dng 
dk dn các tn that tai chInh cho COng ty. Cong ty cO chinh sách tin dmg phü hop và thuing xuyên theo 
dOi tmnh hinh de^ dánh giá xem Cong ty CO chlu rüi ro tin dung hay khOng. COng ty khOng CO bat k' rüi ro tin 
dung tr9ng yeu nao vO'i các khách hang hoac dOi tác bâi vi các khoãn phãi thu den tlr môt sO krçrng Ian 
khách hang hoat dong trong nhiêu nganh khác nhau và phân bô O các khu vi,rc dja 1 khác nhau. 

Quãn lj rüi ro thanh khoãn 

Mi,tc dIch quân 1 rüi ro thanh khoãn nhm dam bão du ngun von dd dáp frng các nghTa vi.i tài chinh hin 
tai và trong tuang lai. Tinh thanh khoân cüng thrcrc Cong ty quãn l nhäm dam bào mirc phii tri giCta 
cOng no dn han  và tãi san den hn trong näm a mirc cO the dtrçrc kiêm soát dOi vài so von ma COng ty 
tin rang cO the tao ra trong näm dO. ChInh sách càa Cong ty là theo dOi thuông xuyên các yêu câu ye 
thanh khoàn hin tai và di,r kin trong tlrccng lai nhâm dam bão Cong ty duy trI dü mCrc dr phOng tiên mat, 
cac khoân vay và dü vOn ma các c6 dOng cam két gOp nhäm dáp i'mg các quy djnh ye tinh thanh khoân 
ngan hn và dài han horn. 

Các bang dtrài dày trmnh bay chi tit các mirc dáo hn theo hçrp dng cOn lai  d& vài tài san tài chinh và 
cOng nor tài chinh phi phái sinh va thOi hn thanh toán nhii dA dtrqc thOa thun. Các bang nay duqc trmnh 
bay dira tren dOng tiên chia chiêt khâu cUa tãi san tài chInh gôm lAi tlr các tai sin dO, neu cO và dong tin 
chira chiêt khãu cüa cOng nor tài chinh tfnh theo ngày sam nhât ma Cong ty phãi trã. Các bang nay trinh 
bay dOng tiOn cüa các khoàn gôc và tiên lAi. Viêc trthh bay thông tin tài san tài chInh phi phái sinh là cAn 
thiêt dê hiêu ducic vic quãn l rCii ro thanh khoàn cüa COng ty khi tInh thanh khoãn duçrc quãn 1' trén ca 
sâ cong no và tài san thuán. 

DuOilnàm Tirl-5nAm Tong 
VND VND VND 

Ti ngãy dui nAm 
hAn vi cac khoân t.rang thrang tin 21.404.756.530 - 21.404.756.530 
Phài thu khách hang và phài thu khãc 34.858.843.572 4.767.943.3 18 39.626.786.890 
TAng cong 56.263.600.102 4.767.943318 61.031.543.420 

T3i ngày cui 11am 
Phài trã ngu&i bin và phài trã khác 10.972.329.995 3.225.490.000 14.197.819.995 
Chi phi phâi trã 827.652.600 - 827.652.600 
TAng cong 11.799.982.595 3.225.490.000 15.025.472.595 

Chênh 1ch thanh khoãn thun 1.542.453318 44.463.617.507 46.006.070.825 

Dtthilnäm Tfrl-5näm Tong 
VND VND VND 

Ti ngày dAn nAm 
TiAn và các khoãn tucing di.rcing tiAn 76.876.290.511 - 76.876.290.511 
Phái thu khách hang và phãi thu khác 34.376.969.431 4.791.711.890 39.168.681.321 
Tong cng 111.253.259.942 4.791.711.890 116.044.971.832 

Ti ngày aAn näm 
Phài trànguOi bánvàphãitrã khác 9.256.746.101 4.504.490.000 13.761.236.101 
ChiphIphãitrã 166.311.750 - 166.311.750 
Tng cong 9.423.057.851 4.504.490.000 13.927.547.851 
Chênh 1ch thanh khoãn thuán 101.830.202.091 287.221.890 102.117.423.981 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHUNG THUC DUYEN HA! 	 MAW SO B 09- DN/HN 
S 0^ 189 di.rông di Dinh VU, phung Dông Hài 2, 	 Ban hành theo Thông ttr so 202/20141fT-BTC 
Qun Hài An, thành phô Hài Phong 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa Bô Tài chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là m5t b5phan hop thành và can dwçvc dQc dông thti v&i báo cáo tài chInh hQp nhát kern theo 

28. GIAO D!CH Vfl BEN LIEN QUAN 

Thu nhp cüa Ban Ting Giám dc và Hi ding Quãn trj: 

	

Nãm nay 	Nãm tru&c 

	

VND 	 \TND 
Thu nhp cUa Ban Tng Giam d6c, Hi dng Quãn tri 	 1.442.289.300 	1.420.893.729 

29. sO LIU SO SANH 

S6^ lieu so sánh trên Bang can di ke^ toán hop nhAt và Báo cáo kt qua kinh doanh hçip nht là so 1iu trên 
báo cáo tài chInh hop nhât näm 2018 dâ dizqc kim toan. So 1iu so sánh trén Báo cáo hru chuyên tin t 
hop nhât là so lieu dirçic trInh bay lai theo phucing pháp gián tiêp. \\\ 

'11 
1*/I 

vy 9A4 f!Ia   - 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyn Thu Thüy 
	

Phan Thanh Binh 
Ngirôi 1p biêu 	 KeA toán trir&ng 

	
Tong Giám dc 

Hái Phông ngày 12 rháng 03 nãm 2020 
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