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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 

Hái Phông, ngày 01 tháng 10 nám 2019 

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 TY CO PHAN 
VAN TA! BA PHU'OG THI5'C 

DUYEN HA! 

S: Q$ /CV-TASA DH - 2020 

CQNG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
Bc Up - Tir do - Hanh phüc 

Hãi PhOng, ngày 17 thang 01 näm 2020 

(V/v: Giãi trInh chênh lêch KQHDKD 
Hçpnhâtnam2019 ) 

KIn/i v ii: UY BAN CHU'NG KHOAN NHA NUOC 

sO GIAO DICH  CHIThG KHOAN TP HO CHI M!NH 

1. Ten t 	ir chc niêm yet: Cong ty C Phan 4n tái da phixcing thirc Duyên Hãi. 

2. Ma chi'rng khoán: TCO 

3. Dja chi tri,t si chInh: Sé 189 Dithng di Dinh Vu, Dông Hãi 2, Hãi An, Hãi Phông. 

4. Diên thoai: 0225 3.978.895 	FAX: 02253.978.895 

(DGn vi tInh: Dn) 

Báo cáo kt qua hott dçngsan Chênh Iêch 

xut kinh doanh hçp nhât  
Näm 2019 Näm 2018 

Doanh thu ban hang và cung cap 
161,096,195,324 158,835,685,824 2,260,509,500 1. 

djch vu 
ll/ 

Giá vn hang ban 
125,465,592,080 121,971,466,122 3,494,125,958 u. 

Lçii nhuiii gp v 	ban hang va 
35,630,603,244 36,864,219,702 (1,233,616,458) -314  cung dip djch vu 

Doanh thu Iloat thngtài chInh 3,055,596,118 3,041,680,658 13,915 5460 0.46% 

Chi phi tài chInh 52,883,765 41 1 982 11 933 10 5 900,832 25.96% 

- Trong do: Chi phi lâi vay 47,422,629 40,552,162 6,870,467 1694% 

Chi phi quán 1 	doanh ng!1ip 18,316,829,336 19,873 5 532,404 (1,556,703,068) -7.83% 

Li nhun thuAn Ur hoat dng 
kinh doanh 20 5 316,486,261 19,990 5 385,023 326,101,238 1.63% 

Thu nhp khác 420,431,967 756 1,427 5 550 (335 1,995 5 583) -44.42% 

Chi phi khác 14,025 5 175 600,000,716 (585,975,541) -97.66% 

Lai nhun khác 406,406,792 156 5426,834 249,979,958 159.81% 

Tong 1çi nhun ke^ toán tru'óc thu 20,722 5 893,053 20,146,804,857 576,088,196 2.86% 

Thug TNDN hin hành 4,481,917,513 5 5 353,737,735 (871 5 820,222) -16.28% 

Lç'i 	nhun 	sau 	thus 	thu 	n1p 
d oanh nghip 16 5 244 5448,725 14 5 436,795,950 1 5 807,652,775 12.52% 

Uri nhu.n sau thue^ TNDN 2019 tAng 12.52% so vOi nAm trixàc chü yu do các nguyen 
nhân sau: 

o2.( 
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+ Chi phi quãn ly doanh nghip näm 2019 giãm 7.83 % so v9i nãm 2018: Trong nAm, 
Cong ty dä diu tit, kim soát duçc chi phi QLDN. Dng th?ñ, tInh dn ngày 31/12/2018, Lçi 
the thxong mti cüa các Cong ty con cia phân b g.n hk Do dO, lçi the^ thuung mi phân b 
vào chi phi näm 2019 giãm so vOi näm ngoái. 

+ Lçi nhu.n khác näm 2019 tang 159.81 % so vth nAm 2018 do Cong ty thu drnc 1çi 
	A

A  nhun tir vic Cong ty con (Cong ty TNHH vn tâi Dung bo^ Duyên Hãi) ban phiiang tin 
van tãi và khoãn thu nhp khác tang. 

+ Chi phi thue^ TNDN näm 2019 giãm so vâi näm ngoái. 

Chung tôi xin cam kt bàn giài trInh trên day là dung sir that và hoàn toàn chju trách 
nhim trixOc pháp 1ut ve^ ni dung giâi trInh. 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHU'UNG THIYC DUYEN HA! 	Báo cáo tài chinh HQ'p nht 
Dja chi: S6 189 duOng di Dinh Vu, P.Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hãi PhOng 	 Qu' IV näm 2019 

BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 

QUY IV NAM 2019 

Hái PhOng, tháng 01 näm 2020 



CONG TY CO PHAN VIN TAI BA PHIING THU'C DU EN HAL 
	

Báo cáo tài chInh Hçrp nht 
Dja chi: SO^ 189 &r?ing di Dinh Vu, P.Dông Hâi 2, Q.Hãi An, TP Hãi PhOng 

	
Qu IV näm 2019 

MVC LVC 

STT Ni dung 	 Trang 

- 	Bang can di ki to in Hc.rp nhdt tçi ngày 3111212019 	 1-2 
- 	Báo cáo kêt qua hoqt c45ng  kinh doanh Hop nhât Qu3 IVnám 2019 	3 
- 	Báo cáo litu chuyên ti ^n t Ho nhât tic ngày 0110112019 den 	 4-5 

3111212019 
- 	Ban thuyt minh báo cáo tài chInh Hcp nhá't Qiij IV nalm 2019 	6-29 



CONG TV CO PHAN VAN TAI BA PHU'ONG THI1C DUYEN HA! 	 Báo cáo tAi chInh hp nht 

Dja chi: s6 189 du&ng di Dinh Vu, P.Dông Hâi 2,Q.Hâi An, TP Hãi PhOng 	 Qu IV nãm 2019 

BANG CAN DOt KE TOAN HOP NHAT 
Tii ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Don vi tInh: dng 

Tãi san 	 Ma so Thuyt 	So" cui k' 	 s6 dau näm 

(1) (2) (3) (4) (5) 
A. Tài san ngn han 100 110,929 9631 9 176 121,542,055,204 
I. Tin và các khoän ttro'ng throng tin 110 V.1 21 94049756,530 76 987692909511 
1. Tin 111 1 5,404,756,530 28,852,457,083 
2. Các khoãn tu'o'ng duang tiên 112 6,000,000,000 48,023,833,428 
II. Bãu tir tài chinh ngän htin 120 45 90009 000 9000 - 

1. DAu tu nm giir dn ngày dáo han 123 45,000,000,000 
III. Các khoan phäi thu ngn han 130 38 9 098,186,942 37 9737 9814,595 
1. Phãi thu ngân han  cUa khách hang 131 V.2 24,340,547,325 24,694,944,086 
2. Trã truOc cho ngirô'i ban ngän han 132 3,239,343,370 3,360,845 9 164 
3. Phãi thu ngAn han  khác 136 V.3.a 10,518,296,247 9,682,025,345 
IV. Hang ton kho 140 4 9420 9794,434 4,399 9431 9936 
1. Hàngtn kho 141 V.4 4,420,794,434 4,399,431,936 
V. Tài san ngän hn We 150 2 9005,893 9270 2 952895189 162 
1. Chi phi trã truâc ngn han 151 V.9.a 308,054,405 538,789,038 
2. Thue^ GTGT con duc khâu trCr 152 1,327,572,642 1,385,783,840 
3. Thug và các khoãn khác phãi thu Nhà nuâc 153 V.1 lb 370,266,223 603,945 9 284 
B. Tài san dài hn 200 102,931 96099680 104,893 9489,817 
I. Các khoän phãi thu dãi hn 210 3 1 145 92399293 4 1791 9711 9 890 
1. Phãi thu ve^ cho vay dài han 215 2,472,000,000 2 1 472,000 9 000 
2. Phãi thu dài han khác 216 2,295,943,318 2,319,711,890 
3. Dir phông phãi thu dài han  khó dôi 219 (1,622,704,025) 
II. Tài san c6 djnh 220 92 9282 90869617 85 9 1679378,414 
1. Tài san c6 djnh hiru hInh 221 V.5 85,970,678,930 78,426,747,803 
- Nguyen giá 222 201,429,478,212 183,532,856,482 
- Giá trf hao mon lu9ke (*) 223 (115,458,799,282) (105,106,108,679) 
2. Tài san co^ dinh thuê tài chInh 224 - - 

3. Tài sane6 djnh vô hInh 227 V.6 6,311,407 1 687 6,740,630,611 
 -Nguyêngiá 228 12,418,804,956 12,418,804,956 

- Giá trf hao mOn 1u9 IcE (*) 229 ('6,107,397,269) (5,678,174,345) 
III. Bt dng san Iu fir 230 V.7 785,200,660 901 9964 9 791 
- Nguyen giá 231 2,429 9 441,525 2,429,441,525 
- GiO tri hao mOn lii9 icE (*,, 232 Q,644,240,865,) (1,527,476,734) 
IV. Tãi san do dang dài han 240 - 5 9781 9347,408 
1. Chi phi xây ding ca ban dâ dang 242 V.8 - 5,781,347,408 
V. Bu tir tai chInh dài han 250 - - 

VI. Tài san dãi hin khác 260 6 97199 083 9 110 8 9251,087 9314 
1. Chi phi trã truóc dài han 261 V.9.b 2 5 105,401,959 2,105,252,894 
2. Lçi the thirang rnai 269  4,613,681,151 6 1 145,834,420 
Tong cong tài san (270=100+200) 270 213,861,240,856 226943595459021 
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28,567,634 

3,524 93599 118 

3,225,490,000 

298,869,118 

195 9481 9 969,698 

195 9481 99699698 

187,110,000,000 

167,280,760,000 

9,287,359,500 

414,637,972 

49806 9832,301 

4,504,490,000 

302,342,301 

2089490 9 164 9509 

20894909 1649 509 

187,110,000 9 000 

173,152,660,000 

9,287,359,500 

V. 14.b 

V.1 6b 

V.17 

Nguyn Thu Thüy Nguyen Thu Thüy 

CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHIXONG THU'C DUYEN HAl 	 Báo cáo tài chInh hqp nht 

Dja chi: So 189 duôiig di Dinh Vu, P.Dông Hãi 2,Q.Hãi An, TP Hãi Phông 	 Quy LV nm 2019 

BANG CAN DO! KE TOAN HOP NHAT  

Tii ngày 31 thing 12 nàm 2019 

(Tiép theo) 
Don vi tInh. dông 

Ngun v6n Ma s Thuyt S6 cu6i k)' s6 du nAm 
minh  

(1) (2) (3) (4) (5) 
C. Nç phäi trã 300 18 9379,271 9 158 17,945,3809512 
I. Nq ngn htin 310 14 9 8549912 9040 13 9 1389548 9211 

1. Phãi trã nguô'i ban ngn han 311 V.11 8,803,618,255 7,139,453,992 

2. Ngui mua trã tin truâc ngn han 312 276,948,525 461,782 9 120 

3. Thus và các khoãn phãi np Nhà nuóc 313 V. 12a 1,469,446,827 1,618,847,544 

4. Phãi trãngiräi lao dng 314 1,264,138,456 1,205,131,815 

5. Chi phi phãi trã ngn han 315 V.13 827,652,600 166,311,750 
6. Doanh thu chua thirc hin ngän han 318 V. 15.a 15,090,911 15 9 090,909 

7. Phãi trã ngân han  khác 319 V. 14.a 2 5 169,448,832 2,117,292,109 

8. Qu5 khen thuâng phüc lcii 323 

II. Ncr dãi htn 330 

1. Phãi trã dài han  khác 337 
2. Vay và nç thuê tài chInh dài han 338 

3. Thuê thu nhp hoãn lai  phãi trâ 341 

D Von chüs&hfru 400 

I. Von chü so hüu 410 

1. Von gopcuachUsâhfru 411 

- Co phiu phô thông có quyn biu quyt 411a 

2. Thng dir von cO phn 412 

3. Co phiêu qu5 (*) 415 

4. Qu5 du tu phát triên 416 

5. Qu5 khác thuc vn chU sâ hOu 418 

6. Li nhun sau thus chu'a phân pMi 421 

- LNST chira phân phôi My kê den cuôi kS'  tri.râc 421a 

- LNST chi.ra phân phôi k' nay 421b 
7. Lai Ich cüa cô dông không kiêm soát 429 

II. Ngun kinh phi vã qu5 khác 430 

Tong cong ngun von (440=300+400) 440 

	

(22,095,490,500) 	(15,682,334,790) 

	

6,585,437,182 	6,435,343,114 

	

70,539,052 	259,392,390 

	

14,091,990,297 	20,656,393,257 

	

6,247,241,862 	5,959,692,966 

	

7,844,748,43 5 	14,696,700,291 

	

432,134,167 	424,011,038 

	

213,861,240 9856 	226,435 95451021 

Hal Phông, ngày 17 tháng 01 nàm 2020 

Giámdc 

C. 
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"PHÔ'H ? Thanh Binh  
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CONG TY CO PHAN VJN TA! BA PHU'ONG THI5'C DUYEN HAl 
	

Bão c.Io tai chIiili hop nhãt 
Dja chi: S 0̂ 189 diiông di Dinh Vu, P.Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hãi Phông 	 Quv IV nim 2019 

BAO CÁO KET QUA HOALT BONG KINH DOANH HP NHAT 

QUYIVNAM2O19 

CHI iiEu Ma S6 
Thuyt 
minh 

Quy W Lily 0 tir du nãm dn cuôi qu9 
Näm nay Mm truö'c Nám nay Mm tnrc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Doanh thu ban hang và cung cp djch vi, 01 VI.1 42,017,193,925 39,504,510,871 161,096,195,324 158,835,685,824 
2 Các khoân giãm tru doanh thu 02 - VI.2  
3 Doanh thu thun vê  ban hang và cung cap djch vi 10  42,017,193,925 39,504,510,871 161,096,195,324 158,835,685,824 
4 
5 

Giá v6n hang ban  11 \T1.3 32,984,268,522 30,043,089,168 
9,461,421,703 

125,465,592,080 
35,630,603,244 

121,971,466,122 
36,864,219,702 Lçinhun gp vbán hang và cung cp dlch  vy 20 -  9,032,925,403 

6 Doanh thu hot dng tài chInh 21 VIA 856,374,636 739,259,024 3,055,596,118 3,041,680,658 
7 Chi phi tài chInh  22 VI.5 7,509,875 11,321,686 52,883,765 41,982,933 

- TrongdO: Chi phi làivay 23  5,041,096 10,012,161 47,422,629 40,552,162 
8 Chi phi ban hang  24  - - - - 

9 Chi phi quàn 19 doanh nghip 25 VI.8 5,044,328,490 4,852,154,113 18,316,829,335 19,873,532,404 
10 LQi nhun thun tirhot dung kinh doanh 30  4,837,461,674 5,337,204,928 20,316,486,262 19,990,385,023 
11 Thu nhp khác  31 VI.6 30,794,264 104,838,644 420,431,967 756,427,550 
12 Chi phi khác 32 VI.7 - 14,025,175 600,007,716 
13 Lqi nhuAn khác 40  30,794,264 104,838,644 406,406,792 - 156,419,834 
14 Tong lçri nhun kex  toán trtrórc thud 50  4,868,255,938 5,442,043,572 20,722,893,054 20,146,804,857 
15 Chi phi thuex  TNDN hin hành 51 VI.10 1,072,225,194 1,443,183,024 4,481,917,513 - 5,353,737,735 
16 Chi phi thud TNDN hoAn Iai 52 VI.1 1 33,165,218 (122,784,398) (3,473,184) 356,271,172 
17 Lçri nhuân sau thud TNDN 60  3,762,865,526 4,121,644,946 16,244,448,725 - 14,436,795,950 

- Lca nhuán sau thus cza Cong ty me 61  3,756,623,954 4,144,155,681 16,208,786,435 14,439,400,225 
- 

- LO nhuân sau thud cua cO dOng khong /czêm soat 62  6241 572 (22,510, 735) 35,662,290 (2,604,275) 
18 LM co bin trên Co phiu 70 VI.!! 225 240 969 826 

Nguyen Thu Thu9 

)oan 

guyên Thu Thus 

on 	7 tháng 01 nOin 2020 
ON Y 

CO PHMI'ôn Om dôc 
1* 
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anThanhBInh 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHUNG THU'C DUYEN HA! 
DIa chi: Si 189 thring di Dinh VU, P.Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hal Phông 

Báo cáo tUi chinh ho'p nhât 

Qu IV nUm 2019 

BAO CÁO LIYU CHUYEN TIEN TV HOP NH AT 
(Theo phucxng pháp gián tip) 

Cho k5r keA toán tir ngày 01/01/2019 dn ngày 31/12/2019 
Don vi tInh: VND 

Chi tiêti 
MU Tr ngUy 01/01/2019 TU' ngUy 01/01/2018 
SO dên3l/12/2019 d n 31/12/2018(*) 

1 2 3 4 

I. Ltru chuyên tin tu' hoit dng kinli doanh 

1. LØ nhuIn tnthc thue 01 20,722,893,054 20,146,804,857 

2. Dieu chmnh cho cdc k/joan 

 -KhuhaoTSCD 02 13,181,431,197 14,531,011,248 

- Các khoãn dtr phông 03 1,622,704,025 (1,500,000,000) 
- Ui, 18 các khoãn chênh lch t' giá Mi doái do dánh gia 1i 04 4,093,975 (1,593,790) 

- LUi, 106  hoat dng dAu tu 05 (2,149,947,041) (3,331,276,532) 

- Chi phi lUi vay 06 47,422,629 40,552,153 
3. LW nI,uin tfr hoqt ding kinh doanli trwO'c thay doi vOn jun dng 08 33,428,597,839 29,885,497,936 

- TAng, giãm các khoAn phãi thu 09 (44,713,516) (5,264,471,8) 

- TAng, glUm hang tn kho 10 (21,362,498) 2,859,381, 
- Tang glUm các khoUn phUi trU( Không ké lAi vay phUi trU, thuê thu  

nhp doanh nghip phUi np) 11 1,302,380,237 3,1 10408J 

- Tang, glUm chi phi trU trisâc 12 230,585,568 731,235,64 

- Tang, giUm chirng khoUn kinh doanh 13 - - 
- Tin lAi vay dAtrU 14 (47,422,629) (40,552,153) ( 
- Thus thu nhp doanh nghip dA np 15 (4,400,366,671) (6,532,421,325) \ 
- Tin thu khác tl'r hot dng kinh doanh 16 - - 
- Tin chi khUc ti'x hot dng kinh doanh 17 (550,996,392) (681,988,155) 

Lwu chuyn tthz thutn tit hogt ttng k!nh doanh 20 29,896,701,938 24,067,090,456 

I!. Liru chuyén tin tu hot dng du ttr 
1. Tien chi d mua sam, xây drng TSCD vU các TS dUi hn khác 21 (14,722,219,029) (6,050,022,759) 

2. Tin thu tir thanh 1, nhuçing ban TSCD và các TS dUi han  khác 22 570,909,091 1,032,727,273 

3. Tin chi Cho vay, mua các cong ciii nç cUa dan vj khác 23 (45,000,000,000) - 
4. Tin thu Mi Cho vay, ban lal cUc cong cii nq cUa dan vi khác 24 - - 
5. Tin chi du tix gop v6n vUo dan vi khác 25 - - 
6. Tin thu Mi du tx gop von 	vào dan vi khUc 26 - - 
7. Tin thu lAi cho vay, c 	tcrc và igi nhutn duçic Chia 27 1,903,229,118 3,331,276,532 

Lwu chuyJn tin thuin tit hoizt a'ng dtu 1w 30 (57,248,080,820) (11 686,0181 954) 

II!. Liru chuyên tin tu hot dng tài chInh 

1. Tin thu tir phát hành c6^ phi u, nhn On gop cUa chU so hUu 	31 

2. Tiên chi trU von gop Cho các CSH, mua lai  CP cUa DN dA PH 32 (6,413,155,710) - 
3. Tin vay ngn han,dài han nhn dirqc 33 20,482,630,000 26,370,128,000 

4. Tin trU nç gc vay 34 (20,482,630,000) (26,370,128,000) 

5. Tin trU nq g6c thuê tài chinh 35 - - 
6. Cotüc, lçi nhutn dA trU Cho chU sO htru 36 (21,702,905,414) (17,533,368,527) 

Lu'u chuyen tthn thuln lit hozt  d3ng là! chInh 40 (28,116) 061,124) (171 533,368,527) 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUNG THUC DUYEN HA! 	 Báo cáo täi chInh hçp nht 
Dja chi: SO^ 189 duing di Dinh Vu, P.Dông Hãi 2, Q.Hâi An, TP Hãi PhOng 	 Quy IV näm 2019 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TV HOP NHAT 
(Theo phuong pháp gián tiêp) 

Cho k)' k toán tu ngày 01/01/2019 dn ngày 31/12/2019 
Don vi tInh: VND 

Chi tiêu 
Ma Ttr ngày 01/01/2019 Tir ngày 01/01/2018 
s6 	den 31/12/2019 	den 31/12/2018(*) 

1 
	

2 	 3 
	

4 

Liru chuyên tin thuãn trong k 	 50 	(55 9467 9440,006) 	498479702 9975 

Tin và tirong du'o'ng tiên dãu k' 	 60 	769876 9290,511 	72 90269993,746 

Anh IurOng cüa thay di t giá hé,i doái quy di ngoi te^ 	 61 	 (4,093,975) 	1,593,790 

Tin và tiro'ng throng tiên cuôi k)' 	 70 	21 940497569530 	769876 92909511 

(*): Lu'u chuyén tin tç hcrp nhdt tie ngày 0110112018 dê'n 3111212018 &rç"c trinh bay lçi theo phtrcrngpháp gián tiêp. 
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Qu IV näm 2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 
QUY IV NAM 2019 

I. THONG TIN DOANH NGHIP. 

1. Hlnh thfrc s& hu'u vn: 

Cong ty Co phân 4n tãi Da phucng thirc Duyên Hãi (sau day gi tat là "Cong ty") là Cong ty C6 phn dugc 

thành lp theo Lut Doanh nghip Vit Nam, hot dng theo Giây chCtng nhn dang k doanh nghip Cong ty 

C
A 

o Phn s6 0200793081 do Sä K hoch và DAu tix thành ph6 Hãi PhOng cp dang k thn dâu ngày 14 tháng 03 

närn 2008, dang k thay d6  Ian thr 14, ngày 14 tháng 05 näm 2018. Theo do; 

Tru s& chInh cüa Cong ty: S0^ 189 duOng di Dinh Vu, Phuôiig Dông Hãi 2, Qun Hãi An, Thành pho^ Hài 

PhOng, 
Vi 

 et Nam 

Von diêu 18 cüa Cong ty: 187.110.000.000 dng 

Mnh giá Co phân: 	 10.000 dông 

2. Linh vçrc kinh doanh: Thuong mai,  djch vti. 

3. Ngành nghê san xut kinh doanh: 

- Vn tãi hang hóa bang duOiig b. Chi tiêt: Van tãi hang hóa bang 0 to, xe container. 

- Kho bài và luu giCr hang hOa; 

- Süa chra may móc thiêt bj. Chi tiêt: Djch vu s&a chra bão dung may móc, thit bj (không bao gm tàu 

bin, may bay, hoac càc phuong tin và thit bj 4n tãi khàc); 

- Hoit dng djch viii h6 trçY khác lien quan dn vn tãi. Chi tiêt: Djch vu thông quan; Vn tãi da phuung th(rc 

(không bao gôm kinh doanh vn chuyn hang không và kinh doanh hang không chung; Djch vu Logistics; 

Dich vu dai l' tàu bin; 

- Bàn phçi ting và các b6 phn phu trçi cüa xe 0 to cO dng co khác; 

- Bàn buôn do^ dung khác cho gia dInh. Chi tit : bàn buôn nuOc hoa, hang my phm và che^ phâm ve sinh; 

- Kinh doanh bit dng san, quyên scr dung dt thuc chQ sä hru, chü sCr di ving hotc di thuê (bao gm cho thuê 

van phOng, nhà xu&ng); 

- San xuAt than xe có dng Ca, ro inóc và bàn ro mooc; 

- Vn tãi hang hOa yen bin và vin duong; 

- Vn tãi hang hóa dung sit; 

- Bàn lé thu&, dung cut  ê, rn5 phm và 4t phm v sinh trong các cüa hang chuyên doanh. Chi tit: Ban lé 

nuc hoa, m5 plim và 4t phm v sinh trong các cira hang chuyên doanh; 

- Cho thuê may móc, thiêt bj và do dung hcru hInh khác. Chi tit : Cho thuê may móc, thit bj xp dOr hang hóa; 

Cho thuê Container; 

- Cho thuê xe CO dng co; 

4. Chu k)' sin xuãt kinh doanh thong thtrông : 03 thing 

5. Danh sách các Cong ty con và ty l s& hfru 

• Cong iv TNHH V?in  tãi Duyên Hal 

Cong ty TNHH Vn tài Duyên Hãi ducic thành Itp theo Giây chirng nhn dang k doanh nghip s6 0200183294 

do Sâ Kê hoach và Dau tu thành phô Hãi PhOng cap dang k lan dâu ngày 18 tháng 6 nam 1997, däng k thay 

di thn thi:r 9, ngày 13 tháng 10 näm 2016. Theo dO: 

Co 
Vi 

ou 
PH 
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QuyIVnàm2Ol9 

Von diéu 18 	 20.700.000.000 dng 

Tru si dang k tai 	: Km 104+ 200 dung Nguy en Binh Khiêm, Phung Dông Hài 2, Qun Hãi An, Thành 

pM Hãi PhOng, Vit nain. 

Hoat dng kinh doanh chInh là kho bãi và Iuu giU hang hóa, Vn tãi hang hóa bang dung b6 Cho thuê kho bãi, 

van phOng, hoat dng djch vu M trg khác lien quan dn 4n tãi. 

Cong ty näm giO 99,68% On diêu 18 cta Cong ty con nay dn thai dim 31/12/2019. Quyn biu quyt cüa Cong 

ty Mc: 99.68% tai COng ty con. 

Cong ty TNHH Vçin tái Duyên Ha! P/ia ThQ 
Cong ty TNI-IH V,n tãi Duyên Hãi Phü Th9 du'çc thành lp theo Giây chirng nhtn dang k doanh nghip so 

2600336943 do S& Kê hoach và Dâu tic tinh Phi ThQ cap dang k Ian dâu ngày 29 tháng 9 näm 2005, däng k 

thay di IAn thCc 8, ngày 05 tháng 05 närn 2017. Theo do: 

Vn diu le 	 6.500.000.000 dng 

Trii sO' dang k' ti 	: Lô so 2, Khu cong nghip Thiiy Van, xA Thiiy Van, thành pM Vit TrI, tinh Phü ThQ 

Viêt narn. 

Hoat dng kinh doanh chInh là Vn tãi hang hóa bang dung b, hoat  dng djch vii M trq khác lien quan dn 4n 

tãi, cho thuê kho bãi, van phOng, liru giO' hang hóa. 

Cong ty närn giü' 100,00% von diêu l cüa Cong ty con nay den thai dim 31/12/2019. Quyn biu quyt cüa 

Cong ty Mc: 100.00% ti Cong ty con. 

• Cong ty TNHH Vin tá! Duirng b3 Duyên Ha! 

Cong ty TNHH Vn tãi Du'O'ng b Duyên Hài du'cic thành Ip theo Giây chCrng nhn dang k doanh nghip so 

0200663942 do S& Ké hoach  và Dâu tu' thành phô Hâi PhOng cap dang k' ian dâu ngày 21 tháng 03 näm 2006, 

dang k thay di ian thu 10, ngày 27 tháng 04 nãm 2017. Theo do: 

Von diêu 16 	 10.800.000.000 dng 

Tri sâ dang k ti 	: S6 189, du'ô'ng di Dinh VU, Phu'ng Dông Hãi 2, Qun Hài An, Thành pM Hãi PhOng, 

Viet Nam 

Hoat dng kinh doanh chInh là 4n tài hang hóa bang du'ng b, scra cha bào dung may móc phu'ang tin 4n 

tài, Cho thuê xe có dng co. 

Cong ty näm gi67 99,35% vOn diêu 16 cUa Côngty con nay dênthô'i diem 31/12/2019. Quyn biu quyêt cUa Cong 

ty Mc: 99.35% ti Cong ty con. 

• Cong ty TNHH San xut và thwong mci! Duyên Ha! 
Cong ty TNHH San xuât và Thu'o'ng rni Duyên Hãi du'Q'c thành lp theo Gi.y chirng nhn dang k doanh nghip 

so 0200644957 do SO' Kê hoch và Dâu tu'thành ph6 Hài PhOng cap dang k iAn dAu ngày 01 tháng 08 nam 2005, 

dang k thay di iAn 14 ngày 28 tháng 04 nam 2017. Theo do: 

Von diu le 	 20.000.000.000 dng 

Trii sO' dang k tai 	: SO 189, du'äng di Dinh VU, Phu'ô'ng Dông Hal 2, Qun Hal An, Thành ph6 Hài Phông, 

Viet Nam 

Hot dng kinh doanh chInh là kho bâi và lu'u giti hang hOa, Cho thuê kho bai, van phOng s&a chtra bào dirO'ng 

may mOc phucrng tin 4n tãi, bàn buOn xang dAu và các san phAm lien quan. 

Cong ty näm gicr 99% vOn diêu 16 cUa Cong ty con nay dn thai diem 31/12/2019. Quyên biu quyt cüa COng ty 

Mc: 9900% ti COng ty con. 

• COng ty TNHH MTV V?in till Da p/i iwng thfrc Duyên Ha! Ha N! 
Cong ty TNHH MTV Vn tãi Da phu'ong thü'c Duyên Hãi Ha Ni (g9i tat là "Cong ty") du'çyc thành lap và hot 

d6ngtheoGi^aychangnh ^nddngk'doanhnglii ~̂ps^o 0102805652doS&Ke^hoachvdd^autLrthdnhph^OHaNio  

cp dang k IAn dâu ngày 04 tháng 07 näm 2008, dang k' thay dOi lAn 8 ngãy 25 tháng 09 nãm 2017. Theo dO; 

Von diêu I 	 : 2.520.000.000 dông 
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Tni sdr dang k tai 	: P212, Nhà N3A, Lê Van Li.rong, Trung hOa - Nhân chInh, phu'ông Nhân chInh, qun 

Thanh Xuân, thành phô Ha Ni, Vit nam. 
Hot Ong kinh doanh chU yu là 4n tãi hang hoá bang duông b, cho thuê xe cO dng co, kho bäi và lu'u gicr 

hang hóa. 
Cong ty nm gift 100% von diêu 1 cUa Cong ty con nay dn thai dim 31/12/2019. Quyn biu quyt cUa Cong 

ty Mc: 100% tai  Cong ty con. 

Côngty TNHH Container Mink Thank 

Cong ty TNHH Container Minh Thành (gçi tat là "Cong ty") di.rçic thành lp và hoat dng theo GiAy chfrng then 

dang k9 doanh nghip s 0200667880 do S& k hoach và Du tx thành ph6 Hãi PhOng cAp däng kS'  ln dAu ngày 

10 tháng 04 näm 2006, thay di thn thr 8 ngày 14 tháng 9 näm 2017. Theo do; 

Vn diu 18 	 45.000.000.000 dng 

Tru si däng kS' tai 	: S6 189 Dinh VU, Phrng Dong Hãi 2, Qun Hãi An, Thành ph6 Hâi PhOng, Vit Nam 

Hoat dng kinh doanh chU yu là kho bAi và km gitt hang hóa, Cho thuê kho bAi, van phOng, Cho thuê xe có 

dng co. 

Cong ty nm giU' 99,947% vn diu l cUa Cong ty con nay dn thii dim 31/12/2019. Quyn biu quyt cUa 
C A ng ty Mc: 99,947% tai  Cong ty con. 

II. KY KE TOAN, DON VI TIEN TE SU' DVNG  TRONG Kt TOAN. 

KS' keA toán cUa Cong ty bat d.0 tir ngày 01/01 và k& thUc vào ngày 3 1/12 

Dan vj tin W^ sCr ding trong ghi chép ke^ toán là dng Vit Nam (KS' hiu là dng). 

III. CHUAN MI)C VA CH EA  BQ KE TOAN AP DUNG. 
Cht Cl  A kex  toán áp dung: C A 	 A 

Ong ty áp diving Ché d U toán doanh nghip ban hành theo thông tt.r s : 200/201 4/TT-BTC ngày 22/12/2014 
cUa B TAU Chfnh, các thông tu ye vic htràng din, si'ra dOi, bô sung Che d kê toán doanh nghip Va các quyêt 
dlnh ban hành chuân mçrc U toán Vit Nam, các thông tu huàng dan,  sCra dOi,  bô sung chuân mirc kê toán 	Vit 
Nam do Bô Tài chInh ban hành có hiu lirc den th?yi diem kêt thüc niên do^ ke toánlp báo cáo WchInh näm. 
Tuyên b6 v vic tuân thu Chu mirc k toán và Ch d kê toán 
Cong ty dà áp ding các chuân mirc kê toán Vit Nam và các van bàn hiràng dn chuân mirc do Nha nuâc dà ban 
hành. Các báo cáo tài chInh duc lp Va trInh bay theo dUng mci quy djnh cUa tcrng chuân mrc, thông tu hiiàng 
dan thrc hi en chuân mtrc và Chê d kê toán hin hành dang ap dung. 
HInh thu'c kex toán áp dung, C A ng ty áp ding hInh thCrc kê toán: Nht k9 chung. 

IV. CAC CHINH SACH ICE TOAN AP DUNG 
Cong ty áp dung giã djnh hoat dng lien  t,ic. Sau day là các chInh sách ké toán chU yêu ducic Cong ty áp dung 
trong vic lp báo cáo tài chinh. 
1. Các 1oii tS'  giá hi doái áp ding trong k toán 
Nguyen täc xác djnh tS'  iá giao djch thirc tê: 
T5' giá giao djch thçrc tê áp dung khi dánh giá lai  so dir bang tiên mt bang ngoi t& là tS'  giá rnua ngoi t6 ci'ia 
ngân hang thucing mai  nai doanh nghip thung xuyên có giao djch. 
TS' giá áp diing trong thanh toán là tS'  giá di.rçc quy djnh trong các hçip dng djch vii và hçip dông mua ban tai  thai 
diem xuât hOa dan djch vii. 

2. Nguyen tAc ghi nhn các khoãn tin Va các khoán firang throng tin: 
Tien và khoãn tixang duang tiên bao gOm tiên mt tai  quS', ti gcri ngân hang, các khoân dâu ti.r ngän han  có thai 
han gOc khOng qua 3 tháng, cO tInh thanh khoãn cao, có kM näng chuyên dôi d dàng thành các krng tiên xác 
djnh và khOng CO nhiêu rUi ro trong chuyên dOi thành tiên. 

3. Nguyen tiic ké twin cc khoãn dãii tu tài chInh 
3.1. Nguyen tàc gui nhn 
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Khoãn d.0 tu vào cong ty con, cong ty lien két duQc ké loan theo phuang pháp giá gc. Lqi nhun thuAn dtrçc 
chia tU' cOng ty con, cong ty lien kêt phát sinh saungãy dâu ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh. 
Các khoãn duc chia khác là khoân giãm trr giá gôc dâu tu. 
Khoãn dâu tu vào cong ty lien doanh duçic kê toán theo phlrGng pháp giá gôc. Khoàn von gop lien doanh không 
dieu chinh thay dôi cUa phân sâ ht?u cUa cong ty trong tài san thuân cUa cong ty lien doanh. Báo cáo két  qua hoat 
dng kinh doanh cUa cOng ty phán ánh khoãn thu nhp duçc chia tr Igi nhun thuân lUy kê cUa cong ty lien doanh 
phát sinh sau khi gop von lien doanh. 
Hoat dng lien doanh theo hInh thtrc hoat dng kinh doanh dông kiêm soát và tài san dông kiêm soát duc Cong 
ty áp diing nguyen täc kê toán chung nhu vó'i các h9at dng kinh doanh thông thung khác. Trong dO: 
- Cong ty theo dOi riêng các khoán thu nhp, chi phi lien quan den hoat  dng lien doanh và thçtc hin phân bô cho 
các ben lien doanh theo hap dOng lien doanh. 
- COng ty theo dOi riêng tài san gop von lien doanh, phân von gop vào tài san dOng kiêm soát và các khoán cong 
ncr chung, cong ncr riêng phát sinh t& hoatdng lien doanh. 
Các khoãn dáu tu ching khoán tai th?yi diem báo cáo, nêu: 
- CO thai han  thu hôi hoc dáo han  không qua 03 tháng kê tr ngày mua khoàn dâu tu do duc coi là "wang thrang 
tiên"; 
- CO thai han  thu hi On duài I nam duc phân loai là tài san ngAn han; 
- CO thai han  thu hOi vOn trên I nãm dugc phân Ioai là tài san dài han. 
3.2. Lp dr phOng các khoän du ti.r tài chInh 
Dir phOng giãm giá dâu tu ngän han,  dài  han  duc áp dung theo huàng dan tai  thông tir sO 228/2009/TT-BTC 
ngày 07/12/2009 và Thông tu so 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 cUa B6 tài chInh. 
- D' phOng các khoán dâu tu' tài chInh dài han: 
Dts phOng dâu tir cho mi khoãn dâu tu tài chinh bang so von dã dâu tu' và tInh theo cOng thrc sau: 

Von gOp thçrc té cUa 	Von chU sâ 
	Von dâu tir cUa doanh nghip 

các ben tai to 	hQ'u 
chi'c kinh tê 	- 	thirc có 

	x 
Tong On gOp thrc t6 cUa các ben 

I 	 t,i to chic kinh tê 

4. Nguyen tc ke^ toán nor phäi thu: 	 * 
Nguyen tác ghi nhn: Các khoán phãi thu khách hang, khoãn trà tru'c cho ngu'i ban, phái thu ni b, phái thu / 
theo tin Q kê hoch hp dOng xây dung (nêu cO), và các khoán phãi thu khác tai  thai diem báo cáo, neu: 
- CO thai han  thu hôi ho.c thanh toán du'ài I nam dlrQ'c phân loai là Tài san ngän han. 
- CO thai han  thu hOi hoc thanh toán trên I nãm dirqc phân loai  là Tài san dàihan. 
Lp dr ph' hOng phãi thu khó dOi: D' phOng nq phài thu khO dOi the hin phân giá trj dr kiên bj tOn that cUa các 
khoán nç phái thu cO khã näng khOng duc khách hang thanh toán dOi vâi các khoãn phài thu tai  thai diem lp 
báo cáo tài chjnh. 
Dg phOng phãi thu khO dOi du'c lp cho tU'ng khoãn ncr phái thu khO dOi can ca vào tuOi ncr qua han  cUa các 
khoãn na hoc dir kiên mirc tOn that cO the xày ra cu the nhu sau: 
Doi vOi ncr phái thu qua han  thanh , toán thçrc hin theo dung hiràng dan tai  Thông tir sO 228/2009/TT-BTC ngày 
07/12/2009 c6a BO Tài chinh cir the nhu sau: 
+ 30% giá trj dôi vOi các khoán ncr phài thu qua han  tir tren 6 tháng den duài I näm. 
+ 50% giá trj dôi vO'i các khoãn ncr phài thu qua han  tir I närn den dirái 2 närn. 
+ 70% giá trj d6  vO'i khoán ncr  phãi thu qua hn tir 2 näm den du'Oi 3 nãm. 
+ 100% giá trj dOi vOi khoán ncr phái thu tU' 3 näm tr& len. 

5. Nguyen tc ghi nhn hAng tn kho: 
Nguyen tàc dánh giá hang ton  kho: Hang tOn kho duc  tInh theo giá gOc. Truônghp giá trj thuân cO the thirc 
Mn du'crc tháp han giágOc thI tInh theo giá trj thuân có the thçrc hin di.rcrc. Giá gOc hang On kho bao gOrn chi 
phi mua, chi phi che bien và các chi phi lien quan trçrc tiep khác phát sinh dé cO dircrc hang tOn kho & dja diem và 
trng thai hin tai. 
Giá gOc cCia hang tOn kho mua ngoái bao gOm giá mua, các loi thue khOng du'çrc hoàn lai,  chi phi vn chuyên bOc 
xep, bão quán trong qua trinh mua hang và các chi phi khác cO lien quan trçrc tiep den vic mua hang tOn kho. 
Phtro'ng pháp xác djnh giá trj hang On kho cuôi k: Giá trj hang tOn kho cuOi kS'  du'gc xác djnh theo phu'ang 
pháp bInh quân gia quyên. 
Phuo'ng pháp hch toán hang On kho: COng ty áp dung phirang pháp k khai thirang xuyen deA hach  than hang 
ton kho. 

Mtrc dir phOng 
tOn that các 
khoãn dâu = 
tu 
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6. Nguyen tic ghi nhn vã khu hao tài san co dlnh,  TSCB thuê tài chinh: 
Nguyen tic ghi nhn TSCB hUu hInh: TAMsan CO djnh thrçic ghi nhn theo giá gôc. Trong qua trInh sr ding tài 
san CO djnh thrçc ghi nhn theo nguyen giá, hao mon My kê và 	giá trj cOn lai. 
Phtrong pháp khu hao TSCD huu hInh: Khâu hao &rçYc trIch theo phuang pháp &nYng thang. Thai gian khâu 
hao ohü hcn, vol Thôna tr 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 näm 2013. Thôi gian khâu hao cu the nhix sau: 

Loti tài san Thii gian khu hao 
Nhà cCra, 4t kin trüc 06 näm —50 näm 
May móc thit bj 03 nAm - 12 näm 
Phucing tin 4n tãi 06 näm - 10 näm 
Thit bj q,uãn l 03 nAm - 10 näm 
Tài san cô djnh khác 01 näm —03 nãm 

Tài san c6 dnh thuê tãi chinh: là nhrng tài san c6 djnh chua thuc quyên sO hthi cUa doanh nghip nhung 
doanh nghip Co nghia vii và trách nhim pháp l cà scr diving nhis tài san cUa doanh nghip. Trong qua trInh sC 
diving ben di thuê phãi trIch khâu hao trong thii gian thuê theo hcip dông tinh vào chi phi san xuât kinh doanh dam 
bâo thu hôi dü von. 

7. Nuyên tic keA  toán thu thu nhp doanh nghip hoän li 
Thuê thu nhp hoãn lai  &rçc tInh trên các khoãn chênh 1ch tam thai tai  ngày kêt thüc kS'  kê toán 	gita ca sO tInh 
thus thu nhp cua các tài san và nçi phài trã và giá trj ghi so cho muc  dich lp báo cáo tai chInh. 
Thuê thu thp hoAn Iai  phãi trã dircic ghi nhn cho tat ca các khoâ.n chênh loch tam th?yi chju thuê ngoi tnt thuê 
thu nhp hoàn Iai  phãi trà phát sinh tr ghi nh.n ban dâu cüa mt tài san hay nci phãi trà tr mt giao djch ma giao 
djch nay không cO ãnh huOng den lçii nhun ke toán hoc Iqi nhu.n tinh thuê thu nhp doanh nghip tai  thai diem 
phát sinh giao djch. 
Tat ca cac chênh lch tam  thai duqc khâu tth phát sinh tIr các khoân dâu tir VI  Cong ty con khi chäc chin chênh 
J A 	 A wer ech tam thai se diroc hoan nhâp trong 	 ng !ai co the dir doan diroc, va co ku nhuân chiu thuê 
Thue thu nhp hoAn lai  dixçic xác djnh theo thue suât dir tInh sê áp dung cho näm tài san dixçrc thu hôi hay ncr phãi 
trã dirçrc thanh toán. Thuê thu nhp hoàn li dirge ghi nhn vào Báo cáo kêt  qua hoat dng kinh doanh. 

8. Nguyen tic k toán chi phi trã triró'c: 
Chi phi trà trixOc là các Ioai chi phi thirc tê dä phát sinh nhixng co' lien quan den kêt qua hoat dng SXKD cCia 
nhiêu kS'  keA toán và vic kêt chuyên các khoân chi phi nay vào chi phi SXKD cüa các kS'  kê toán sau. 
Chi phi trã trtr&c ngän hn: Là các Ioti chi phi phát sinh dirge ghi nhn trong näm Wchinh hi en tai  hoc dirgc 
phân bô vào chi phi không qua 12 tháng thI dirge ghi nhn vào chi phi trà truOc ngän htn. 
Chi phi trã trirórc dài han: LA các I# chi phi thire tê dA phát sinh nhi.rng có lien quan den ket qua 	hoat dng san 
xuât kinh doanh cüa nhieu niên do ke toán hoe disgc phân bô vào chi phi trén 12 tháng. 

9. Nguyen tic keA  toán nq phäi trã: 
Các khoãn phâi trà ngi.rai ban, phãi trã khác, khoãn vay tai  thai diem báo cáo, nêu: 
- Co thai han  thanh toán không qua 12 tháng hoc mt chu k5' SXKD thông thuang kê tir thai dieAm báo cáo thI 
dirge phân loai là phãi trá ngän han. 
- Co thai han  thanh toán trên 12 tháng hoc nhiêu chu kS'  SXKD kê tir thai diem báo cáo thI dirge phân loai là 
phái trâ dài han. 

10. Nguyen tic ghi nhn vay và nq phãi trã thuê tài chinh 
Các khoàn vay và ng thuê tài chinh cO thai han  trã ng han 12tháng kê tir thai diem lp  báo cáo tài chinh dirge 
trInh bay là vay và ng thuC tài chinh dài han.  Các khoán vay den han  tnã trong vOng 12 tháng k tir thai diem lp 
báo cáo tài chInh dirge trInh bay l vay và ng thue tài ehinh ngän han. 
Các khoãn chi phi lien quan trçrc tiep den khoãn vay dirge hach  toán vào chi phi tài chinh. Trtrang hap các chi phi 
phát sinh t& khoán vay riêng cho mime dich dâu tir hoc tài san dO dang thI thrgc von hOa. 

11. Nguyen tic ghi nhn von hóa các khoãn chi phi di vay 
ChInh sách ké toán áp ding cho chi phi di vay Cong ty thire hiii theo chuân rnirc kê toán so 16 ye chi phi di vay 
cu the: 
Chi phi di vay lien quan trIc ti 

 den vice dâu tu xây dung hoe tâi san do dang dirge tinh vào giá trj eüa tài san 
do (dirge von hOa) bao gôm lAi tien vay, các khoãn chi phi phát sinh lien quan tOi qua trInh lam thu timc vay. Vic 
von hOa chi phi di vay sê châm dCrt khi eác hoat dng chC yêu can thiet cho vice di.ra tài san do dang vào scr dung 
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hoc bàn dã hoàn thành. Chi phi di vay phát sinh sau do së duqc ghi nhn là chi phi san xuât kinh doanh trong kS' 
phát sinh. 

12. Nguyen tc ghi nhn chi phi phäi trä 
Chi phi phãi trã dung dê phãn ánh các khoàn phãi trã Cho các hang hóa, djch v11 dä nhn duqc tir ngui bàn nhung 
thrc tê  chua chi trã do chua có hóa dan hoc chua dCi tài lieu kê toán, duc ghi nhn vào chi phi san xuât kinh 
doanh cüa kS'  báo cáo. Chi phi phãi trã con phãn ánh các khoán phãi rã cho Nguiii lao dng nhir phãi trã krong 
nghi phép và các khoãn chi phi SXKD cuakS' báo cáo phãi trIch trisâc nhu trIch trisàc lAi tiên vay phãi trã trong 
truing h9p lãi trã sau, trIch trufic chi phi dê thm tInhgiá von hang hóa, bat dng san dã bàn. Vic hch toán các 
khoãn chi phi phãi trã vào chi phi SXKD trong k' phãi thirc hin theo nguyen täc phü hqp gicta doanh thu và chi 
phi phát sinh trong kS'. 

13. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhãn các khoän dtr phOng phäi trä 
Các khoãn dir phOng phãi trã là nghia vu ncr hin tai  thung chua xác djnh dirçic thyi gian thanh toán cu the. Các 
trIch truâc di.rçc phán ánh vào dLr phOng phãi trã duqc nhu chi phi sCra chcta kn cQa nhftng tài san dc thc do vic 
sCra chcta Ian có tInh Chu k5', doanh nghip dugc phép trIch trirâc chi phi scra chcta Ian Cho näm kê hoch hoc mt 
so näm tiêp theo. 

14. Nguyen tc ghi nhãn doanh thu chira thçrc hin 
Phãn ánh so hin cO và tInh hInh tang giãrn doanh thu chua thirc hin cua doanh nghip trong kS'  kê toán. Doanh 
thu chua thrc hin bao gôm doanhthu nhtn trrOc: Doanh thu nhn trincc là so tién cUa khách hang dä trã truâc 
cho mt hoc nhiêu k' kê toán ye tiên thuê van phOng, thuê tài san. 
- Co khã näng thu duc l?i  ich kinhtê tcr giao dich  do; 
- Doanh thu duc xác djnh tuang dôi chäc chãn 

15. Nguyen tc ghi nhn von chü s& hthi 
Von dâu rn cüa chU sâ hctu duQ'c ghi nhn theo so von thirc gOp cüa chü sa hcru. 
Thng du vn c6 phân là giá trj chênh lch giia giá bàn và ninh giá cô phiêu. 
C6 phiu qu5 thrcc ghi nhn theo giá thçrc tê mua li bao gOm giá mua và các chi phi trirc tiêp lien quan den vic 
rnua 'ai  cô phiêu. 
Lai nhuan sau thue chua phan phoi Id so loi nhuan tix cac hoat dong cua doanh nghiep sau khi tru cac khoan dieu 
chinh do áp dung hôi tO thay dôi chInh sàch U toán và diêu  chinh hôi to sai sOt trQng yêu ccia các näm truàc. 
Chênh Ich t$' giá duc phàn ành ngay vào doanh thu tài chInh nêu !âi hoc chi phi tài chInh nêu l& 

16. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn doanh thu 
16.1. Doanh thu ban hang du'qc hi nhãn khi dông thO'i thöa man các diêu kin sau: 
- Phan IOn rui ro và lci ich gn lien vOi quyên sO hctu san phâm hoc hang hOa dâ duqc chuyên giao Cho ngui 
mua; 
- Cong ty không con näm gict quyên quán l' hang hóa nhix ngiIi sO hctu hang hOa hoc quyên kiêm soát hang 
hOa; 
- Doanh thu dirçc xác dnh tlxang di chic chân; 
- Cong ty dã thu duc hoc se thu ducc 1i ich kinh tê tCr giao djch ban hang; 
- Xác djnh diiqc chi phi lien quan den giao djch bàn hang. 
16.2. Doanh thu cung cap dch viii: 
Duac ghi nhan khi ket qua cua giao dich do duoc xac dinh mot cach dana tin cay Truang hap viec cung cap dich 
vii lien quan den nhiêu kS'  thI doanh thu du?c  ghi nhn trong kS'  theo kêt qua phán cong vic dd hoàn thành vào 
ngày lp  Bang Can dOi k8 toán cüa kS'  do. Két qua ccia giao djch cung cap djch vii duc xác djnh khi thOa man các 
diêu kiên sau: 
- Doanh thu duçyc xác djnh tuang dôi chãc chan; 
- CO khã nang thu du'qc Igi Ich kinh te tir giao djch cung cap djch vv do; 
- Xác djnh dugc phân cong vic dä hoàn thành vào ngày !p Bang can dOi kê toán; 
- Xác djnh dugc chi phi phát sinh Cho giao djch và chi phi de hoàn thành giao djch cung cap djch vv do phân cOng 
vic cung cap djch vu da hoàn thành du'gc xác djnh theo phuang pháp dánh giá cOng 	vic hoàn thành. 
16.3. Doanh thu tu hoit dng tài chInh 
Doanh thu phát sinh tCr lài tiên gcri ngân hang, lãi cho vay, cô tCrc Igi nhun dugc chia sau ngày dâu ti.r và các 
khoán doanh thu hot dng tài chinh khàc dugc ghi nhn khi thOa man dOng thai hai (2) dieu kin sau: 
- CO khá nang thu dugc lgi ich kinh tê tCr giao djch dO; 
- Doanh thu dugc xác djnh tirang dOi chäc chän. 
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Thu nhp v hot dng dâu tu rnua ban chrng khoán, Iäi chuyên nhirçng von khi thanh 1g... 

17. Nguyen tc ke^ toán các khoän giärn trir doanh thu 
Cãc khoãn giãm trCr doanh thu duc diêu chinh giãm trtir doanh thu ban hang cung cap dch vii phát sinh trong k5' 
bao gm: Chiêt khâu thu'ong mi, giãm giá hang ban và hang ban bj trã 1ti. 

18. Nuyên tc k toán giá v6n hang ban 
Giá von hang ban phãn ánh giã trj cüa san phârn hang hóa, djch vu ban ra trong kS'. 
Khoãn dçr phOng giâm giá hang ton kho dircic tInh vão giá vOn hang ban trên Co sâ 1uçng hang ton kho và phân 
chênh !ch gia giá trj thuân có the thirc hin thrc nhO han giá gôc hang ton kho. ,  
Chi phi nguyen vat Iiu, nhân cOng virgt trén müc binh thung và chi phi san xuât Chung Co djnh không phân bô 
du'qc tinh vào giá von trong kS'. 
Các khoãn thuê nhp khâu, thuê tiêu thii dc bit, thuê bão v môi trirng dà tinh vào giá trj hang mua nêu khi 
xuât ban hang hóa ma các khoãn thuê dO duc hoan lai thi ghi giãm giá von  hang ban. 
Khoãn chiêt khâu TM, giãm giá hang ban nhn duc sau khi mua dà tiêu thii duc  ghi nhn giam giá hang ban. 

19. Nguyen tc ke^ toán chi phi tài chInh 
Chi phi tàichInh: 
Chi phi tai chinh bao gOm 1âi tiên vay vâ các chi phi khác phát sinh lien quan trrc tiêp den các khoãn vay dirçic 
ghi nhn vào chi phi trong kS'.  Chi phi dir phOng giãm gia chüng khoán kinh doanh, drphOng tn that dâu tr vao 
don vi khác, khoan to phát sinh ban ngoai t, to t5' giá hOi doái. 
Hoan nhp dir phOng giãm giá ch(rng khoán kinh doanh, dir phOng tOn that dâu tu vao dan vj khác duc ghi giam 
chi phi tai chinh. 

20. Nguyen tc ke^ toán chi phi ban hang, chi phi quãn t doanh nghip 
Chi phi ban hang Id các khoãn chi phi thirc tê phát sinh trong qua trInh phân phOi hang hóa, cung cap djch vu ra 
thj truOng bao gOm chi phi quãng cáo, tiep thj, chi phi bão quãn dóng gói, vn chuyên san phâm. 
Chi phi quãn t doanh nghip bao gOrn các chi phi ye luong, chi phi nhân viên quan 19, chi phi cOng cu diving 
cu, khâu hao TSCD dCing cho quãn 19, tiên thuê dat, thuê mOn bai, djch vii mua ngoai và chi phi bang tien khác 
phiic vv quãn 1)1. 
MQi khoãn chi phi ban hang va quãn 19 doanh nghip phát sinh trong kS'  diic ghi nhn ngay vao báo cáo kêt qua 
hot dng kinh doanh cüa kS'  do khi chi phi dO khOng dem li Igi Ich kinh tê trong các k9 sau. 

21. Nguyen täc vã phuong pháp ghi nhn Chi phi thu thu nhp doanh nghip hi  hành va chi phi thud 
thu nhp doanh nghip hoän lvi. 
Chi phi thue thu nhp doanh nghip hi  hãnh: 
Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành du'çc xác djnh tren ca sy thu nhp chju thuê và thuê suât thuê 
TNDN trong näm hin hãnh. 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT(tip theo) 

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TR1NH BAY TRONG BANG CAN 001 KE TOAN. 

Dan vi tInh: Dóng 

1. Tin và các khoän tirong du'ong tin Cui k' 0u nAm 

Tien mat 3,737,783,673 5,738,396,472 

Cong ty CP vn tãi Da phuong thUc Duyên Hãi 2,266,140,072 1,842,731,240 

Cong ty TNHH V.n tãi Duyên Hãi 169,094,842 1,219,666,692 

Cong ty TNHH Vn tãi Dring b6 Duyén Hãi 778,675,854 2,222,854,492 

Cong ty TNHH San xut và Thuang mi Duyên Hãi 293,734,130 180,758,033 

Cong ty TNHH vn tái Duyên Hãi Phü Th9 205,734,458 215,266,772 

COng ty TNHH MTV vn tãi DPT Duyên Hãi HN 5,638,461 29,537,328 

Cong ty TNHH container Minh Thành 18,765,856 27,581,915 

Tien gUi ngân hang 11,666,972,857 23,114 9060,611 

Cong ty CP vn tãi Da phi.wng thtrc Duyên Hãi 2,895,990,990 15,554,844,889 

Cong ty TNHH Vn tãi Duyën Hái 1,381,945,968 828,802,001 

Cong ty TNHH Vn tãi Dung b6 Duyên Hãi 505,090,910 1,903,821,935 

COngty TNHH San xut và Thuang mi Duyên Hãi 2,651,861,218 2,129,433,110 

Cong ty TNHH vn tãi Duyên Hái Phü ThQ 3,801 ,43 8,512 1,855,925,272 

COng ty TNHH MTV vn tãi DPT Duyên Hãi HN 105,224,077 116,883,806 

COng ty TNHH container Minh Thành 325,421,182 724,349,598 

Các khoãn twang duong tin 6,000,000,000 48,023,833,428 

COng ty CP vn tãi Da phuang thüc Duyên Hãi 6,000,000,000 48,023,833,428 

Cong: 21,404,756,530 76 987692909511 

2. Phäi thu cüa khäch hang Cu6i k' Du nAm 

Cia tri Dtr phOng Giá trj Dir phOng 

a. Phai thu cUa khách hang ngn hn 24,340,547,325 24,694,944,086 

COng ty CP vn tãi Da phLroilg thtrc Duyên Hãi 1,176,734,252 474,746,490 

COngtyTNHH Vntái Duyên Hãi 1,327,048,282 1,619,646,605 

Cong ty TNHH Vn tãi Dung b6 Duyén Hãi 1,533,995,500 1,316,356,432 

Cong ty TNHH SX và TM Duyén Hal 1,063,746,442 957,046,624 

COngty TNHH vn tái Duyên Hal Phü T119 18,893,117,445 19,775,813,470 

Cty TNHH MTV vn tai DPT Duyên Hãi HN - 103,199,001 

Cong ty TNHH container Minh Thành 345,905,404 448,135,464 

b. Phäi thu cUa khäch hang dài hn 

Cong: 249340,547,325 - 24,694,944,086 - 
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3. 	Phäi thu khäc Cu6i k' Du nàm 

Giã tr! 	Du phOng Giá tri o Dir phOng 

a. Phäi thu khác ngn hin 10,518,296,247 9,682,025,345 

Cong ty CP van  tái Da phung thrc Duyën Hãi 2,612,341,011 1,004,594,020 

Cong ty TNHH Van  tãi Duyên Hãi 1,049,918,199 1,445,233,205 

Côngty TNHH Van  tãi Dithng b6 Duyên Hãi 1,745,141,707 1,783,750,802 

COng ty TNHH SX và TM Duyên Hãi 374 5400,000 386,500,000 

Cong ty TNHH van  tái Duyên Hái Phü ThQ 4,716,495,330 4 5 983,537,872 

Cty TNHH MTV van  tái DPT Duyên Hãi HN 10,000,000 48,536,946 

Cong ty TNHH container Minh Thành 10,000,000 29,872,500 

b. Phäi thu We dài hn 2,295,943,318 2,319,711,890 

Cong ty CP van  tãi Da phuung thirc Duyén Hal 5,000,000 28,768,572 

Cong ty TNHH SX và TM Duyén Hai 2,255,000,000 2,255,000,000 

Cty TNHH MTV van  tãi DPT Duyên Hal HN 35,943,3 18 35,943,318 

Cong: 12,814,239 9565 	 - 12 9001,737 9235 

4. Hang On kho Cuôi k5' Du nm 

Cia gc 	Dir phOng Giá gc Dir phOng 

a. Nguyêiz lieu vat lieu 18,862,254 	 - 12,390,901 

COng ty TNHH Van tái Duyên Hal 18,862,254 12,390,901 

b. Chi phi sd,z xuit kinh doanh do'giang 385,021,590 	 - 385,021,590 
- 

COngty TNHH SX và TM Duyën Hãi 385 5 021,590 385,021 5 590 

c. Hang I,Oa 4,016,910,590 	 - 4,002,019,445 

Cong ty TNHH Van  tãi Dung b6 Duyên Häi 2,947,929,163 2,947,929,163 

Côngty TNHH SX và TM Duyên Hãi 1,068,981,427 1,054,090,282 

Cong: 4,420,794 9434 	 - 4 1399,431,936 

5. Tang, giäm Tii san Co anh hfiu hInh (Phu Ic 01) 

6. Tang, giäm Tãi san 0 djnh vO hInh ( Phy lyc 02) 

7. Tang, giäm Bt dng san du tu (Phu lyc 03) 

8. Chi phi XDCB dO dang Cui k3' Du nAm 

Cong ty TNHH Van  tái Duyên Hái - 5,351,664,662 

Cong ty TNHH van  tãi Duyën Hái Phu ThQ - 358,505,546 
Cong ty TNHH container Minh Thành - 71,177,200 

C$ng: 
- 5 9781,347,408 

9. Chi phi trä trtrôc Cuôi k' Du näm 
a 	Ngn hn 308,054,405 538 9789,038 
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- Chi phi sCra chfa TSCD 119,568,950 208,706,685 

- Chi phi phân b6 cOng ciii dung cu 49,721,001 136,811,285 

- Chi phi trã tru'àc ngn htn khác 138,764,454 193,271,068 

b Dài hn 2,105,401,959 2 9 105,252,894 

- Chi phi sira chcfa TSCD 1,026,424,031 1,130,154,439 

- Chi phi phân bO^ cOng cu dung cu 915,123,781 708,988,743 

- Chi phi trá truO'c dãi hn khác 163,854 1 147 266,109,712 

11. Phäi trã nguOi ban Cuôi k5' DAu näm 

Cong ty CP vn tãi Da phung thCrc Duyên Hãi 371,276,100 318,049,705 

Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hái 1,203,882,270 1,346,367,708 

Cong ty TNHH Vn tãi Dung b6 Duyên Hãi 5,485,207,000 4,361,993,700 

Cong ty TNHH San xut Va Thxang mi Duyên Hãi 1,499,101,458 873,398,832 

Cong ty TNHH vn tãi Duyên Hãi Phc Tho 227,533,600 158,249,000 

Cong ty TNHH MTV vn tãi DPT Duyên Hãi HN 11,667,827 76,445,047 

COng ty TNHH container Minh Thành 4,950,000 4,950,000 

Cong: 8,803 96189255 7,139,453,992 

12. Thus và cãc khoän phäi nIp Nhã nu-6 ,c - phii lyc 04 

13. Chi phi phãi trä Cu6i k5' Du näm 

Tin hoa hng nâng hi phai trã 827,652,600 166,311,750 

Cong: 827 5652,600 166,311,750 

14. Phäi trä khác Cu6i k' Du näm 

a. Ngiin hn 2,169,448,832 2,117,292,109 

COO tüc 191 nhun phái trã 520,989,600 447,749,500 	* ( 
Cong ty CP vn täi Da phuang thtrc Duyén Häi 520,989,600 447,749,500 

Phäi trã phãi np khác 1 9648,459,232 1 9669,542,609 

COng ty CP vn tãi Da phung thüc Duyën Hái 624,988,518 763,427,897 

COng ty TNHH Vn tãi Duyën Hãi 4,444,400 354,613,412 

COng ty TNHH V.n tãi Du'Oiig b6 Duyên Hãi 867,474,700 - 
COng ty TNHH San xut và Thuong mti Duyên Hãi 140,074,614 502,193,787 

COng ty TNHH vn tãi Duyén Hãi Phu ThQ 11,477,000 24,307,513 

COng ty TNHH MTV vn tãi DPT Duyên Hái HN - 25,000,000 

b. Diii han 3,225 94901000 4,504,490,000 
Phii trä k 	qu, k 	cuQ'c diii hn 3,225,490,000 41504,490,000 
COng ty CP vn tai Da phuong thüc Duyën Hai 3,000,000 3,000,000 

COng ty TNHH Vn tâi Duyên Hãi 63,490,000 61,190,000 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHU'OG THIYC DUYEN HA! 
Dja chi: S6189 dtxông di Dinh Vu, P Dông Hãi 2, Q.Hâi An, TP Hãi Phông 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH1NH HOP NHAT(tip theo) 

Cong ty TNHH Vn tãi DuOng b6 Duyên Hái 	 2,940,000,000 

COng ty TNHH container Minh Thành 	 219,000,000  

Thuyt minh 
Báo cáo Tài chInh hQ'p nht 

Qu IV näm 2019 

4,221,300,000 

219,000,000 

5,3949938,832 

Cu6i k' 

15,090,911 

15,090,911 

Cui k5' 

298,869,118 

298,869,118 

Cui k' 

167,280,760,000 

19,829,240,000 

187,110,000,000 

Näm nay 

187,110,000,000 

Cong: 

15. Doanh thu chu'a thtrc hiên 

a. Ngn hin 

Cong ty TNHH container Minh Thành 

b. Dãi hn 

Tãi san thue^ thu nhp hoãn 1i và thuê thu nhp hoân 1i phãi 
16  

trä 

a. Tài san thud thu nhp hoãn Ii 

Tài san thue^ thu nhp hoân Iii lien quan dn khoãn chénh Ich 
tam thOi duQc khu trtr 

Cong tãi san thuê thu nhp DN hoän Ii 

b Thuê thu nhp hoän li phai trä 

Thud thu nhp hoän 1aj  phãi trá phát sinh tCr các khoãn chênh 1ch 
tam thai chju thu 

Cong thu nhp doanh nghip hoän li phai trä 

17. Von chü sO hUu 

a. Bang c1i chiu bin Ong cUa von chü sO' hU'u (Phi lyc 05) 

b. Chi tiet von gOp cua chu so' huu 

Von gOp cüa cOa các di tu'çrng khác 

Cophiu qu5 

Cong: 

c. Cäc giao dch ve^ vn vOi cäc chü so hü'u vä phân phôi Co thc 

- Von dâu lii' cCia chU sâ hcru 

• Vn gOp du näm 

• Von gop tang trong kS' 

• Von gop giãm trong kS' 

• Von gop cu6i k' 

d. Co phiu 

- S o^ 1ung c6 phiu däng k phát hành 

- S6^ lu'ng c6 phiu dA ban ra cong chOng 

• Co^ phiu ph o^ thông 

• Co phiu uu dai 

- S0^ hxng c phiu du'c mua 1aj 

• Co phiu pho^ thông 

• Cô  phiu uu dai 

6,621,782,109 

Du näm 

15,090,909 

15,090,909 

Dãu nAm 

302,342,301 

302,342,301 

Du nAm 

173,152,660,000 

13,957,340,000 

187,110,000,000 

C 
Näm truóc 

TlPP 

187,110,000,000 

187,110,000,000 

Dãu näm 

18,711,000 

17,315,266 

17,315,266 

1,395,734 

1,395,734 

187,110,000,000 

Cui k)' 

18,711,000 

16,728,076 

16,728,076 

1,982,924 

1,982,924 
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CONG TV CO PHAN VAN TA! BA PHUONG THC DUVEN HA! 
Dja chi: S0̂  189 du'ông di Dinh Vu, P Dông Hâi 2, Q.Hái An, TP Hâi Phàng 

Thuyt minh 
Báo cáo Tài chInh ha p nht 

Qu IV näm 2019 

THUYET MINH BAO cAo TA! CHiNH HOP NHAT(tip theo) 

- S6 luvng c6 phiu dang Iuu hành 16 97289076 17,315,266 

• C 6  phiu phô thông 16,728,076 17,315,266 

• C0^ phi&i uu di - - 
Mnh giá c 6  phiu dang lisu hành: 10.000 dông Vit Nam/c6 phiu 

d. 	C 6  tfrc S6 näm nay S näm tru*c 

- c6 tirc da cong b6 sau ngày kt thc k6 toán närn: - 8% 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH 
DOANITI 

Din vi tInh: Dông 

1.Tông doanh thu ban hang và cung cap dch  vi1i Qu IV Näm 2019 Qu IV Näm 2018 

Doanh thu thuong mi, dch  vu 
Trong dO: 

Doanh thu kho CFS 5,161,061,251 7,253,110,802 

Doanh thu bi 7,673,609,045 6,026,726,484 

Doanh thu vn tãi 23,670,741,290 21,857,048,063 

Doanh thu thuo'ng mi, djch vu 5,511,782,339 4,367,625,522 

Cong: 42,017,193,925 39 9504,510,871 

2. Các khoän giäm trü doanh thu 

3. Cia von hang ban thuong mgi, dch vu Qu IV Näm 2019 Qu IV Näm 2018 

Giá vn kho CFS 4 5 392,970,445 5,866,575,931 

Giá vin bãi 6,582,404,869 4,577,373,204 

Giávn vn tãi 18,337,822,516 16,308,271,035 2 

Giá vn thuing mai,  djch vi 3,671,070,692 3,290,868,998 JN 

Cong: 32 9984,268 9522 309043,089,168 J' 
.jc 

4. Doanh thu hot dng tài chInh Qu IV NAm 2019 Qu IV Näm 2018 

Lãi tin gui, tin cho vay 856,374,636 739,259,024 

Lâi chénh 1ch t' giá - 
C6ng: 856,374,636 739,259 9024 

5. Chi phi tài chInh Qu IV Näm 2019 Qu2 IV Näm 2018 

Ui tin vay, phi bäo !ành 5,041,096 10,012,161 

Chênh 1ch t 	giá 2 5468,779 1,309,525 

Cong: 7,509,875 11 9321,686 

6. Thu nhp khác Qu IV Näm 2019 Qu IV Näm 2018 

Thanh 1, nhuçrng ban TSCD - 54,141,513 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUONG THUC DUYEN HA! 
Dja chi: Se, 189 duông di Dinh VU, P Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hãi Phông 

Thuyt minh 
Báo cáo TAU chInh hçp nht 

QuIV näm 2019 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT(tip theo) 

Thu nhp khác 30,794,264 50,697,131 

CIng 30,794,264 104,838 9644 

7. Chi phi khãc Qu IV Näm 2019 Qu IV Näm 2018 

Chi phi thanh 1, nhucing ban TSCD - 

Cong - - 

8. Chi phi quän J 	doanh nghip Qu IV Näm 2019 Qu2 IV Näm 2018 

Chi phi nhân viên 1,336,836,496 1,288,884,997 

Chi phi khu hao TSCD 145,959,044 211,057,131 

Chi phi djch vii mua ngoài 1,645,376,144 1,149,239,837 

Thu& phi 1 phi 1,002,363,710 584,443,720 

Inch 1p dtr phOng 370,800,000 

Chi phi bang tin khác 159,954,779 194,528,230 

Lçi the^ thuang mi 383,038,317 1,424,000,198 

Cong 5,044 9328,490 4 9852,154 9 113 

9. Chi phi san xut, kinh doanh theo yu t Qu IV Näm 2019 Qu2 IV Näm 2018 

Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu, hang hóa 1,438,457,227 1,345,374,895 

Chi phi nhân cong 4,103,195,324 4,015,132,923 

Chi phi Khu hao TSCD 3,265,989,380 3,395,801,760 

Chi phi djch vu rnua ngoai 27,871,063,164 24,129,199,678 

TnIch lp dir phOng 370,800,000 

Phân b6 1çi the^ thucing mai 383,038,317 1,424,000,198 ' 

Al 
Chi phi bang tin khác 596,053,600 585,733,827 TH 

HPl 
Cong 38,028 9 597,012 34,895,243,281 _- 

10. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hãnh Qu IV Näm 2019 Qu IV Näm 2018 

Chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hin hành 1,072,225,194 1,443,183,024 

Cong 1 1072,225 9 194 1,443 9 183,024 

11.Chi phi thue^ tnu nhp doanh nghip hoAn kii Qu IV Näm 2019 Qu IV NAm 2018 

Tong chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hoãn 1i 33,165,218 (122,784,398) 

Cong 33,165,218 (122 9784,398) 

12. Lãi co ban trên Co phiu 
Näm nay Näm trtrOc 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHIJ'ONG TH1TC DUYVAN EN HA! 	 Thuyt minh 
Dja chi: S 189 dtrông di Dinh Vu, P Dông Hâi 2, Q.Hâi An, TP Hal Phông 	Báo cáo Lii chInh hçrp nht 

Qu IV ham 2019 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HOP NHAT(tip theo) 

Lâi co bàn trén coA phiu dirqc tInh bang cách chia lçci nhun hoac 1^0 sau thut phân bo^ cho coAd6ng s& h&u co^ phiu phOAth6ng 
cüa Cong ty cho s krng bInh quân gia quyn cüa s c phiu dang km hành bInh quân trong k32. 

COng ty da sfr diing các thông tin sau di tInh lãi co ban trên c6 phiu 

	

Qu32 IV Näm 2019 	 Qu32 IV Näm 2018 

Lori nhun keA toán sau thue^ TNDN 	 3,762,865,526 	 4,121,644,946 
Các khoãn diu chinh tang hoc giãm lcii nhun U toán de^ xác djnh 
lqi nhun hoc loAphdn boA cho c6 dông s& htru c6 phiu phó thông: 

Các khoãn Mu chinh tang 

Các khoàn Mu chinh giãm 

Lni nhuan phân b6 cho co^ dông s6r htht c6 phiu ph6 thông 

L nhun sau thud cUa c dông Cong ty me 	 3,756 9623,954 	 4,144,155,681 

C phiu phó thong dang kru hành bInh quân trong kS' 	 16 9 728,076 	 179315 9266 

Läi CO ban tren CO
X  phieL u. 	 225 	 2 

VII NUU'NG THÔNG TIN KHAC 

1. Thông tin b6 phn 

Thông tin bO phn th.rçic trInh bay theo lTnh vrc kinh doanh và khu v1rc dja 132. Báo cáo bO phn chü yu theo khu vçrc dja 132 dira 
trôn ca du 0 chirc và quàn 132 nOi  b, h thong Báo cáo tài chInh nOi  bo^ cüa Cong ty 

Khu VirC da 132 

Float dng san xut kinh doanh cüa Cong ty dtrqc phân b6 thU yu U 2 Khu virc: Hái PhOng, Phü Th9. Thông tin v kt qua kinh 
doanh cUa Cong ty theo khu virc dja 132 nhi.r sau: 

Xem Chi tit tai  phu IUC sO6  06 

LTnh v1rc kinh doanh: 

- LTnh vxc 01: Kinh doanh djch vi 

- LTnh virc 02: Kinh doanh Thtrcmg mai 
	 * 

Chi tit hoat  dng san xut kinh doanh cüa Cong ty theo linh vyc kinh doanh nhi.r sau: 
	 •.'J oil 

Xem chi tit tai  phii IC s6 07 

2. Cong cy tài chfnh (Tài sin täi chInh và Nc' phäi trä tài chtnh) 

Tài san tài chInh 	 Gid tr/ gui so 
VND 

Tin và các khoãn Wang drng tin 	 21,404,756,530 

Các khoãn phai thu ngán han  cUa khách hang và 	
38,098,186,942 phãi thu ngãn han  khác 

Nq phãi trä tài chInh 

GM trj ghi so 
Ngn han 

Các khoãn phãi trã ngân han  cUa khách hang và 
11,250,015,612 phài trã ngn han  khác 

Tzi ngày 31 tlidizg 12 jid,,: 2019 

Gid tri /197) 1j2 

VND 

21,404,756,530 

38,098,1 86,942 

Gid tn 1197) /j'i 

11 ,250,015,6 12 

19 



CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHTXONG TH15'C DUYEN HA! Thuyt minh 
Dja chi: S0^ 189 duOng di Dinh Wi, P Dông Hái 2, Q.Hãi An, TP Hãi Phông Báo cáo Tài chInh hqp nht 

Qu IV näm 2019 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HOP NHAT(tip theo) 

Dãi hn 
Phãi trã dài han khãc 	 3,225,490,000 3,225,490,000 

3. 	Nghip vi vói các ben lien quan Don vi tInh: dng 

TT 	Ten tó chtc/ Ca nhân Mi quan h 

I 	Cong ty TNHH Vn tãi Duyén Hãi Cong ty con 

2 	Cong ty TNHH San xut và Thung mi Duyên Hãi Cong ty con 

3 	Cong ty TNHH vn tãi Dung bO Duyên Hãi Cong ty con 

4 	Cong ty TNHH Vn tãi Duyén Hâi Phü ThQ Cong ty con 

5 	COng ty TNHH MTV vn tãi Da phro'ng thc Duyén Hãi Ha Ni Cong ty con 

6 	COng ty TNHH Container Minh Thành Cong ty con 

7 	Ong Nguyn Thành Lé C6 dOng Ian 

8 	COng ty C6^ phAn Hang Hãi MACS C dOng Ian 

9 	COng ty TNHH MTV quãn 1 Qu Ngân hang TMCP Cong thuong Vit Nam Co^ dOng Ian 

10 	Ba Nguyen ThjNhung CdOng1an 

Các ben lien quan 	 NQ1 dung nghiçp viii Ta 01/01/2019 
dn 31/12/2019 

- Mua hang hOa dlch  vi (TK 632+ TK642) 89091,7499533 
1 	COng ty TNHH V.n tái DuyOn Häi 	 Giá vn djch vi 51,729,046 
2 	Cong ty TNHH San xut va Thuung mi Duyên Hãi 	Giá vn djch vii 7,905,193,213 
3 	COng ty TNHH vn tãi Dung b 	Duyên Hãi 	 Giá vn djch VI1 134,827,274 

Doanh thu dich v 

Doanh thu djch vv 
Doanh thu djch vi 

Doanh thu djch vii 

Doanh thu dich vu 
Doanh thu djch vi 

L9'i nhuan 

Lçi nhuan 

Lçi nhuân 

Lai nhuân 

COng nçphãithu 

COng nor phái thu 

COng nç phai thu 

- Doanh thu cung cap djch vy + DT HDTC 

I COng ty TNHH Vn täi Duyên Hãi 

2 COng ty TNHH San xut và Thu'ong mii Duyên Hãi 

3 COng ty TNHH vn tãi Dung bO Duyen Hãi 

4 COng ty TNHH vn tãi Duyên Hãi PhO ThQ 

5 COng ty TNHH MTV vn tãi DPT Duyên Hãi Ha Ni 

6 COng ty TNHH Container MinhThành 

- Co tóc Va Iqi nhun du9c chia 

1 COng ty TNHH vn tãi Dung b6 Duyên Hâi 

2 COng ty TNHH San xut và Thuong rni Duyên Hãi 

3 COng ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi 

4 COng ty TNHH vn tãi Duyên Hãi PhO ThQ 

- Cäc khoän phãi thu ngn hn 

I COng ty TNHH Vn tái Duyên Hái 

2 COng ty TNHH vn tãi Duyén Hãi PhO Th9 

C3izg 

- Cäc khoän phäi thu ngn hin khac 

1 COng ty TNHH van  tâi DuOng b6 Duyên Hái 

2,563,943,027 

764,992,456 

152,865,773 

444,718,190 

633,548,718 

1,932,958 

565,884,932 

14 957990059264 

3,468,496,461 

1,126,571,997 

276,306,030 

9,707,630,776 

Tii ngày 31/12/2019 

165,000,000 

21,280,267 

186,280,267 

Ti ngày 31/12/2019 

16,416,438 

2fl 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHU'NG TH(YC DUYEN HAl 	 Thuyt minh 
Dja chi: SO^ 189 duOng di Dinh Vu, P Dông Hái 2, Q.Hái An, TP Hái PhOng 	Báo cáo Tài chInh hop nht 

Qu IV näm 2019 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT (tip theo) 

2 Cong ty TNHH Container MinhThành 	 Cong nor phài thu 	 154,575,342 

3 Cong ty TNHH San xuAt và Thiwng mi Duyén Hãi 	 Cong ng phâi thu 	 1,707,904,000 

cong 	 198789895,780 

- Các khoän phãi thu 191 nhun 	 Ti ngày 31/12/2019 

1 Cong ty TNHH vn tãi Dung b6 Duyén Hãi 	 Cong nq phài thu 	 3,616,092,055 

2 Cong ty TNHH San xut và Thuong mi Duyên 1-Iãi 	 Cong nç phái thu 	 33,888,966 
3 COng ty TNHH Vn tãi Duyén Hãi Phü ThQ 	 Cong n phãi thu 	 6,130,412,592 
4 COng ty TNHH Vn tài Duyên Hãi 	 COng nor phãi thu 	 1,911,436,125 

Cizg 	 11,691,829,738 

- Phäi thu ve cho vay did hin 	 Tai này 31/12/2019 

1 COng ty TNHH vn tãi Du'ing bO Duyên Hài 	 Vay von kinh doanh 	 5,300,000,000 

2 COng ty TNHH Container MinhThành 	 Vay vn kinh doanh 	 9,900,00000 

Cong 	 15,20090009000 

- Phäi trã nguOi ban ngn hin 	 Ti ngày 31/12/2019 

I COng ty TNHH 4n tài Dung b6 Duyên Hái 	 COng nor phäi trá 	 11,440,000 

2 COng ty TNHH San xut và Thixong mi Duyên Hãi 	 COng nçi phái trâ 	 1,537,250,583 

3 COng ty TNHH Vn tãi Duyên Hài 	 COng nç phãi trã 	 2,772,000 
C3ng 	 1,551,462,583 

- Các khoan phãi trä ngn hn khác 	 Ti ngày 31/12/2019 

1 COng ty TNHH San xut và Thixong mii Duyén Hãi 	 COng nç phãi trã 	 3,000,000,000 

2 COng ty TNHH MTV vn tài DPT Duyên Hãi Ha Ni 	COng no phài trã 	 810,000,000 

Cong 	 3 9810,000,000 

Tir 01/01/2019 
- Thà lao, thu nhp, thuöng cüa Hi ding quän tr, Ban Tong Giäm dc 

den 31/12/2019 

Thu lao, thu nhâp, thisng cüa Hi dng quãn trj, Ban Tng Giám dc 	 1,509,828,300 

5. Thông tin so sänh 

S Iiu so sánh là s lieu trên Báo cáo tài chInh ha nht Qu IV näm 2018 COng ty Co phAn vn tài Da phu'cmg thtrc Duyën 
Hãi và Báo cáo tài chInh hcip nht cho närn tài chinh kt thUc ngày 31/12/2018 cüa COng ty C6 pMn vn tãi Da phisang thirc 
Duyên Hâi dà du9c kim toán bii COng ty TNHH Kim toán VACO. 

6. Thông tin ve^ tInh hot dng lien tyc 

Hi dng quail trj và Ban Tong giám dc cUa COng ty C6 phn Vn tái Da phucrng thcrc Duyên Hài khâng djnh rang COng ty s 
tip tyc hot dng Va thirc hin U hoch san xut, kinh doanh trong các näm tài chInh tip theo. 

NgtrOi p 	 K toán truiig 	

tháng 01 näm 2020 

CO HAN 
VAN TA'l 

DAPHUNG 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyn Thu Thüy 	 Phan Thanh Binh 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHUNG THUC DUYEN iiAi 
	

Thuyêt minh 
Dja chi: S ô  189 dng di Dinh VO, P.Dông Hãi 2, Q.Hái An, TP Hal Phông 	 Báo cáo tãi chInh hçp nht 

QuyIVnäm2Ol9 

Phu luc s 01: 

TANG, GIAM TA! SAN CO D4NH HtTU H!NH 

Dow vi tinh: ddng 

Khoán muc NU cira, vt kiên May móc thiét hI 
true  

PTVT - truyên (Ian Thit bj quãn 1 Cong 

Nguyen giá tài sin cö dinh 

--So dir du nãm  

- Mua trong k' 
129,755,882,783 8,073,274,718  44,840,065,268 863,633,713 

- 

183,532,856,482 
2,079,158,340 893,237,182 1,248,869,091 4,221,264,613 

- XDCB hoàn thành 16,282,301,824 - - - 16,282,301,824 
 - Tangkhác  

- Chuyn sang BDS dAu tu - - - - 

- Thanh I, nhircrng ban - - 1,922,140,364 - 1,922,140,364 
- Giãm khác  487,095,762 108,995,670 - 88,712,911 684,804,343 

S06  dir cui k' 147,630,247,185 8,857,516,230 44,166,793,995 - 	 774,920,8021 201,429,478,212 

Giá tri hao mon lu 	k 

S dir dâu 11am  

- KMu hao trong k' 
- 	 58,686,473,801 

 9,243,699,163 
6,209,046,841 - 	 39,362,867,268 

3,050,728,769 
847,720,769 105,106,108,679 

329,783,543 11,232,667 12,635,444,142 
- Tang khác - - - - - 

- Chuyn sang BDS dAu lii - - - - - 

- Thanh 1, nhtrcmg ban - - 1,597,949,196 - 1,597,949,196 
- Giám khác 

S6 dir cui ki, 	 1 

 487,095,762 108,995,670 - 

40,815,646,841 
 88,712,911 684,804,343 

67,443,077,202 6,429,834,714 770,240,525 115,458,799,282 

Cia tri con liii cOn TSCD 

- Tai ngãy dâu nOni 

- Tai ngày cuôi k: 

 71,069,408,982 1,864,227,877 

2,427,681,516 

5,477,198,000 15,912,944 78,426,747,803 

85,970,678,930 80,187,169,983 3,351,147,154 4,680,277 
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CONG TY CO PHAN VIN TA! BA PHUaNG THU'C DUYEN HA! 
	

Thuyêt mmli 

Dia chi: So^ 189 thrOng di Dinh VO, P.Dông Hal 2, Q.Hái An, TP Hãi PhOng 
	 Báo cáo tài chInh hQp nhãt 

Qii IV nüm 2019 

Phu tue so 02: 

TANG, GIAM TA! SAN CO D!NH  VO H1NH 

Doii vi tInh. &n' 

Khoãn muc Quyên sü' dung dat TSCD vô hInh khác Cong 

Nguyen giá tãi san cO d!nh 	 - 

1.S6dwdunám 

2 S63  tang trong kj 

 12,348,804,956 

- 

70,000,000 

- 

12,418,804,956 

- 	 - 

- Muatrongk'  

- Tang khác - - - 

3. SEi giãm trong kj) - - - 

- Thanh 1, nhuvng ban - - - 

- Giám khác - - - 

4. Si dw cui kj' 

Giá trl  hao mOn Iu5 k 

1. So"  dir dan Ham 	 - 

2. S6 tang trong kj' 

- Khu hao trong k' 

 12,348,804,956 70,000,000 12,418,804,956 

70,000,000 

- 

51 678,174,345 

429,222,924 

5,608,174,345 

429,222,924 

429,222,924 - 429,222,924 

- Tang khác - - - 

3. Sr) giám trong  

- Thanh 1, nhuçrng ban - - - 
- 

 -Giámkhác - - - 

4. SJ dir cu6i kj) 6,037,397,269 70,000,000 61107,397,269 

Giá tri con Ii  
- Tai ngày du nâm 6,740,630,611 - 6,740,630,611 

- Tai ngàycu6ikj': 6,311,407,687 - 6,311,407,687 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHU'ONG THU'C DUYEN HAl 
	

Thuyêt minh 

DIa chi: S05  189 duing di Dinh Vii, P.Dông Hal 2, Q.Hái An, TP Hãi Phông 
	 Báo cáo tài chInh hQ'p nhãt 

Qu IV näm 2019 

Phu luc so^ 03: 

TANG, GIAM BAT DQNG SAN DAU TV 

Dctn vi tlnh. ddng 

Khoãn muc Nhà cü'a, vt kin May móc thiêt bj PTVT - truyên dn Thit bi  quãn 1 Cong 
trüc  

Nguyen_giá_tãi_san_cô_d!nh  

S6 dir du näm 2 9429,441 9525 2 9429,441,525 

- Mua trong kS' - 

- XDCB hoàn thành - 

- Tang khác - 

- Chuyn sang BDS dAu ti' - 

- Thanh 1, nhuvng ban - 

- Giãm khác - 

So^ dir cui kk)' 1 	2,429,441,5251  - - 2,4299441,525 

Ghi tr i  hao m6n lu5 ke^  
So dir dãu näm 1,527 9476 9734 1,527 94769734 

 -Khtuhaotrongk' 116,764,131 116,764,131 

- Tang khác - 

- Chuyn sang BDS du t.r - 

- Thanh I, nhrqng ban - 

- Giám khác - 

So dir cu Ob i k)' 1 9644,240,865 - - - 1,644,240 9865 

Giá_tn_cOn_Iai_cuia_TSCB  

- Tai ngày dâu nãm 901,9649791 - - - 901 9964,791 

- Tai ngày cuôi k5r: 785,200 9660 - - - 785,200,660 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHUONG THIJ'C DUYEN HAl 
	

Thuyêt minh 

Dja chi: s6 189 &r&ng di Dinh Vu, P.Dong Hãi 2, Q. Hãi An, TP Hãi PhOng 
	

Báo cáo WchInh hop nhãt 

Qu IV näm 2019 

Phu luc S6 05: 

BANG 001 CHIEU BIEN BONG NGUON VON CHU SO HUU 
Eon vi tInh: ddng 

Ni dung 
Von gOp cOa chO sO 

h&u 
Thng du v6n Co 

phân 
CO phi6u qu 

Lçi Ich 6dông 
không kiêm soát 

Qu khác 
thuôc v6n 

CSH 

Qu5 du tu phát 
triên 

LN sau thuê chua 
phân phoi 

TOng cong 

1. So du 	u näm truóc 187,110,000,000 9,287,359,500 (15,682,334,790) 517,985,954 6,294,093,751 24,365,867,017 211,892,971,432 

Tang v6n trong näm truUc - 

Läi trong näm tnrâc 29,646,714 14,726,347,005  14,696,700,291 

Tang khác 259,392,390 141,249,363 400,641,75 3  

Giâm v6n trong näm trtxOc - 

L6 trong näm truàc - 

Giãm khác 123,621,630 18,406,174,051 18,529,795,681 

2. S6 du-  cu6i nam truOc 187,110,000,000 9,287,359,500 (15,682,334,790) 424,011,038 259,392,390 6,435,343,114 20,656,393,257 208,490,164,509 

3. s6 du' du nam nay 187,110,000,000 9,287,359,500 (15,682,334,790) 424,011,038 259,392,390 6,435,343,114 20,656,393,257 208,490,164,509 

Tangv6ntrongk'  (6,413,155,710) (6,413,155,710) 

Ui trong k' 3 5,662,290 16,208,786,435 16,244,448,725 

Tang khác 406,929,662 557,023,730   150,094,068 

Giãmv6ntrongk' - 

L6 trong k' - 

Giãm khác 27,539,161 595,783,000 22,773,189,395 23,396,511,556 

4. S6 du cu6i ks': 187,110,000,000 9,287,359,500 (22,095,490,500) 432,134,167 70,539,052 6,585,437,182 149091,990,297 195,481,969,698 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHIXO'NG THI'J'C DUYEN HA! 	 Thuyêt minh 
Da chi: S o^ 189 dung di Dinh Vu, P Dông Hal 2, Q.Hãi An, TP Hãi Phông 	 Báo cáo tãi chInh hQp nhãt 

Quy IV näm 2019 

Phu luc s 04: 

12.a. Thuê Va các khoãn phãi np nhà ntróc 

TT N9I dung So dau ky 
So phäi nôp 

trong ky 
So da thtrc nôp 

trong ky  
So cuoi ky 

1 
 

Thue^ GTGT 256,795,002 4,342,492,414 4,313,234,643 286,052,773 

Cong ty CP van tãi Da phixong thcrc Duyên Hal 30,229,204 618,432,064 549,922,992 98,738,276 
Cong ty TNHH Vn tái Duyên Hãi 67,018,995  67,018,995 0 
Cong ty TNHH Van tâi Duing bô Duyên Hal 90,875,524 1,289,064,242 1,266,501,709 113,438,057 
Cong ty TNHH San xut và Thrcing mai Duyên Hái 32,826,775 704,353,516 663,303,851 73,876,440 
Cong ty TNHH vn tâi Duyên Hãi PhO Th9 32,506,352 1,729,721,659 1,762,228,011 0 
Cong ty TNHH MTV vn tãi DPT Duyên Hãi HN 3,338,152 920,933 4,259,085 0 

2 Thué TNDN 616,781,398 3,741,105,881 3,901,877,032 456,010,247 

Cong ty CP vn tãi Da phtiang thirc Duyên Hal 218,070,720 653,468.555 659,725,340 211,813,935 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hái 173,561,363 73,673,847 247,235,210 0 
Cong ty TNHH Vn tãi DL r6rng- b6 Duyên Hái 225,149,315 922,472,464 912,070,612 235,551,167 
Cong ty TNHH San xut và Thuorng mai Duyên Hâi 0 276,462,901 267,817,756 8,645,145 
Cong ty TNHH vn tal Duyên Hãi PhU Th  1,815,028,114 1,815,028,114 0 

3 Thué TNCN 45,271,144 827,427,221 795,314,558 77,383,807 

Cong ty CP 4n tãi Da phircing th(rc Duyên Hal 21,519,640 771,461,466 756,712,431 36,268,675 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hái 1,061,273 9,319,922 9,263,792 1,117,403 
Cong ty TNHH Vn tái Dtring b6 Duyên Hái 1,554,381 10,838,545 9,586,056 2,806,870 
Cong ty TNHH San xut va Thiing mi Duyên Hal 3,353,360 4,449,140 6,453,400 1,349,100 
Cong ty TNHH vn tãi Duyên Hal Phü Thç 17,782,490 31,358,148 13,298,879 35,841,759 

4 Thuê nhà aeh và tin t/zuê At 700,000,000 2,776,332,900 2,826,332,900 650,000,000 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hâi  238,967,000 238,967,000 0 
Cong ty TNHH San xuAt và Thixong mi Duyên Hái  292,203,900 292,203,900 0 
Cong ty TNHH container Minh Thãnh 700,000,000 2,245,162,000 2,295,162,000 650,000,000 

26 



CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHU'O'NG THU'C DUYEN HA! 
	

Thuyêt minh 
Dia chi: Se, 189 dixông di Dinh V, P Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hãi Phông 

	 Báo cáo tài chInh hop nhât 
Qu IV nãm 2019 

Phu luc se, 04: 

5 Các loqi thué khác 0 19,000,000 19,000,000 0 

Cong ty CP vn tái Da phuong thirc Duyên Hãi  3,000,000 3,000,000 0 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hal  3,000,000 3,000,000 0 

Cong ty TNHH Vn tãi Dtrông bô Duyên Hãi  3,000,000 3,000,000 0 
Cong ty TNHH San xut và Thtsong rni Duyên Hal  3,000,000 3,000,000 0 
Cong ty TNHH vn tái Duyên Hái Phü Th9  2,000,000 2,000,000 0 
Cong ty TNHH MTV 4n tãi DPT Duyên Hãi HN  2,000,000 2,000,000 0 
Cong ty TNHH container Minh Thành  3,000,000 3,000,000 0 

Cong 1,618,847,544 11,706,358,416 11,855 9759,133 1,4699446,827 

12.b. Thuê vã các khoän phãi thu nhà nu'Oc 

STT Nidung SO du kr Sdãnp Sob phäinp Se,cue,ik' 

1 Thud GTGT 0 81 642,933 0 81 642,933 

Cong ty TNHH 4n tãi Duyên Hâi Phü ThQ  8,642,933  8,642,933 
2 Thui nhà dt và titn thuê dat 0 0 0 0 

Cong ty TNHH container Minh Thành  0 
3 Thud TNDN 603,945,284 276,834,281 519,156,275 361,623,290 

Cong ty TNHH Vn tái Duyên Hãi  2,490,675  2,490,675 

Cong ty TNHH San xuât và Thircmg mai  Duyên Hal 23,157,311  231 157,311 0 
Cong ty TNHH vn tãi Duyên Hãi PhU Th9 495,998,964 274,343,606 495,998,964 2741) 343,606 
Cong ty TNHH container Minh Thành 84,789,009  84,789,009 

Cong 603,945,284 285 9477,214 519,156,275 370,266 9223 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHU'ONG THIXC DUYEN HAl 
	

Thuyêt minh 
Dja chi: s6 189 dixng di Dinh Vu, P Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hãi Phông 

	 Báo cáo tài chInh ho 'p nhât 
Quy IV nãm 2019 

Phu luc sob 06: Thông tin v kt uã kinh doanh ye bô phân theo khu vtrc dia lv cüa Cong ty 

TT N91 dung 
Khuvu'cdialy 

TongCqng 
Phu Thç  Hai Phong 

1 Doanh thu thuãn ye ban hang và cungclip dich vu 18,094,840,384 23 9922,353,541 42 9017 9 193,925 

2 Giá vEn hang ban và cung clip dich vu 12,746,882,084 20,237,386,438 32 11 984,268,522 

3 Li nhun gp ve ban hang vã cung cap djch vu 5 9347,958,300 3,684,967,103 9 9032 9925 9403 

4 Doanh thu hoat dông tài chinh 854,684,013 1,690,623 856,374,636 

5 Chi phi tâi chinh 7 5 509 1 875 - 7 5 509,875 

6 Chi phi ban hang - - 

7 Chi phi quán 1 	doanh nghip 4 9434,682 5 783 609,645,707 5 3 044,328,490 

8 Loi nhun thulin tu hott dng kinh doanh 1,760,449 9655 3,077 9012 9019 4,837 9461,674 

9 Thu nhp khác 1,000 30,793,264 30,794,264 

10 Chi phi khác - - 

11 Lai nhuân khác 1,000 30,793,264 301 7941)264 

12 Tong lo'i nhuãn k toán triróc thug 1,760 9450,655 3 1 107 9805 9283 4,868 9255,938 

13 Chi phi thud thu nhãp doanh nghip hin hành 450,664,137 6211) 561 1 057 1,072,225,194 

Chi phi thuthunhpdoanhnghiphoanli 14 

 

33,1651)218 - 33,165,218 
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CONG TY CO PHAN VILN TAI BA PHU'ONG THIJ'C DUYEN HA! 
	

Thuyêt minh 
Dja chi: Sô 189 du&ng di Dinh VO, P Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hãi Phông 

	 Báo cáo tài chinh hçp nhât 
Qu IV nãm 2019 

Phu tue sô  07: Thông tin ve kt uã kinh doanh ve^ bô phân theo Iinh vtrc kinh doanh cüa Cong ty 

TT NOM dung 
Linhvuc Tong Cçng 

Kinh doanh thtrong miii Kinh doanh dich vu 

1 Doanh thu thuân v ban hang và cung cap dich vu 5,511 9782 9339 36 9505,411,586 42,017 9 193 9925 
2 Giá von hang ban vâ cung cap dich vu 3,671,070,692 29,313,197,830 32 5 984,268,522 

3 Loi nhun gp v '̂  ban hang và cung cap d1ch viii 1,840 9711 9647 7 9 192 9213,756 99032,925,403 
4 Các chi phi không phân bô theo bo phn  

Doanh thu boat dng tài chInh  8561 374,636 

Chi phi tài chInh  7,509,875  

Chi phi ban hang  - 

Chi phi quán I 	doanh ng1iip  5,044,328,490 

LQi nhun thuân tir hott dng kinh doanh  4,8379461,674 

Thu nhâp khác  305 794 1-264  

Chi phi khác - 

Lcyi nhuân khác  30,7941)264 

Tong Ioi nhuãn ke^ toán tru'ó'c thuê  4,8689255,938  

l Chi phi thus thu nhp doanh nghip hién hành  11)072,225,194 

Chi phi thu& thu nhp doanh nghip hoãn Iai  331,165,218 
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