
	

CONG TV CO PHAN VAN TA! 
	

CQNG HOA XA 1101 CHU NGH1A VIET NAM 

DA PHU5NG THUC DUYEN HA! 
	

IJc lp - Tiy do - Hnh phác 

FJái PIióng, ngày 01 tháng 10 näm 2019 

GIAY UY QUYEN 

(S6:. 2$./TASA-UQ) 

- Can cz't' Diu l và Quy ché' quán 0/ Cong ty cO' phcn Vn tái da phuv'ng ihic 
Duyên Hái, 

- Can cz'c vào quyn hçtn cia Chi tjch Hói ding quán tr/ quy djnh tai Diu lj Cong 
ty có phán Vçn tái da phi ro'ng thzc Duyên Hal; 

- Can cz' yêu ccu san xuO't kinh doanh cia Cong ty, 

Ngu*i u5 quyn: Ong Dào Vit Anh 

Chirc v1: Chü tjch Hi dng quán trj, là ngui di din thco pháp luat cUa Cong ty Co 

phân Van  tãi da phuang thirc Duyén Hài. 

CMND s& 012348941 do Cong an thành ph I-là Ni cp ngày 20/02/2014. 

Ngtrô'i thrqc u quyn: Ong Phan Thanh Binh 

Chirc vii: Tong Giám dc Cong ty co^ ph An Van  tãi da phi.rang thirc Duyên I-Iài. 

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

Ni dung u5 quyn: 

1. Trong pham vi quyn htn cüa rnInh, Ong Dào Vit Anh üy quyn cho Ong Phan 
Thanh Binh k' các loii Báo cáo tài chInh và các van bàn giái trInh lien quan den các 1oi 
Báo cáo tài chfnh cüa Cong ty côphân Van  tái da phtrng thic Duyên HE 

2. Ngir&i dirçyc üy quyn chju trách nhirn truO'c Ngu&i Uy quyn, Cong ty và truóc pháp 
luat ye cong vic duc üy quyên. 

3. Th?yi hrn üy quyn: Vic üy quyn nay có hiu 1irc 12 tháng ke^ ttr ngày k giAy üy 
quyên. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUONG THI5'C DUVEN HAl 

BAO CÁO TA! CIJIMI RIENG GrETA MEN IX) BA B1JQC SOAT XET 

Cho kS ho3t dng tü' ngIy 01/01/2020 den ngãy 30/06/2020 

Thing 08 nAm 2020 



CONG TY CO PHAN V3N TAI DA PHUONG TH1'C DUYEN riAi 
S A o 189 duxng di Dinh Vu, phuing Dông Hal 2, q4n Hal An, thành pM Hal Phông 

MJC LVC 

NO! DUNG 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOc VA HOT  DONG QUAN TRI 

BAO CÁO SOAT XET THONG TIN TAT CHINH GrcTA NN DO 

- 	 BANG CAN DO! K.E TOAN RING GIIYA NIEN DO 

- 	 BAO CÁO KET QUA FIOT DONG  KINH DOAN}I RNG GIUA NN t0 

BAO CÁO 11W CHUYEN lIEN T RIENG GIU'A NIEN DO 

THUYET M!NH BAO CÁO TA! CFNH RIENG GIUA NItN DO 

TRANG 

1-2 

4-s 

6 

7 

8 - 26 



CONG TY CO PHAN V3N TAI DA PHUONG THUC DUYEN HI 
So 189 dithng di Dinh Vu, phuOng Dông Hái 2, qun Hái An, thành pM Hãi PhOng 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM JOC vA HO! DONG QUAN TRI 

Ban Tang Giám dc va Hi d6ng Quin trj Cong ty Co phAn Vn tái Da phi.rang thirc Duyên Hái (gçi tAt là "COng 
ty") d trInh báo cáo nay cüng vOi báo cáo tài chInh riOng gia niOn d6 dã &rgc soát xét cüa Cong ty cho k' hoat 
dng tr ngày 01 tháng 01 nãm 2020 den ngày 30 thing 06 nãm 2020. 

HQI DONG QUAN TR! VA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành vién cüa Hi dng Quin tri và Ban Tang Giám d6c Cong ty da diu hành COng ty trong k' và dn ngày 
lip báo cáo nay gôm: 

Hi dông 0 i tn 

Ong Dào Vit Anh 
Ong Lê Thai Ci.r&ng 
Ong Phan Thanh Binh 
Ong Trân Tuân Hiing 
Ong Ta Minh Nguyen 

Ban T6n2 Giam dôc 

Ong Phan ThanhBInh 
Ba Trinh Thi Hue 
Ong Nguyn Dinh Tiing 
Ngr&i ä'ai dién pháp luát 

Chü tjch Hi dông Quin trj 
Phó ChÜ tjch Hi dOng Quin tn 
Thành viên H'i dông Quin trj 
Thành viên Hi dong Quin trj dôc lip 
Thành vien Hi dông Quin trj dc lip 

TOng Giám dc 
Phó Tong Giám dOc 
PhO Tong Giám dc 

Ngvi dai  din theo pháp lut cüa Cong ty trong nãm và cho dn thai dim lp báo cáo nay là Ong Dào Vit Anh 
- Chi tich  Hi dông Quàn trj COng ty. Ch tjch Hi dOng Quin j Cong tydã Uy quyên cho TOng Giám dc k 
báo cáo tài chInh gifla niên 0 riêng và hqp nhât nãm 2020 theo Giáy üy quyên sO 25/TASA-UQ ngày 01 thing 10 
nãm 2019. 

TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM DOc vA HO! DONG QUAN TRI 

Ban T6ng Giám d6c và H)i ding Quãn trj COng ty có trách nhim lip báo cáo tài chInh riêng gi(a niên dt hang 
kS' phãn ánh mt cách trung thc và hqp l tInh hInh tài chInh cüa COng ty, cüng nhr kêt qua hoat dng kinh 
doanh va tinh hInh luuchuyên tin t8 cüa COng ty trong ks'. Trong vic lp báo cáo tài chInh riêng gitia niên do 
nay, Ban TOng Giám dOc và Hi dOng Quin trj dtrçc yeu câu phái: 

• Ltra chon cac chInh sách ke^ toán thIch hqp và áp di,ing các chinh sách do mt each nhAt quán; 
• Dtra ra các xét doán và uâc tInh mt cách hcip l' và than  trQng; 
• Nêu M các nguyen tAc k4 toán thIch hcrp có thrqc than thU hay không, có nhng ap dung sai lch trQng yêu 

can duoc cong bO và giâi thIch trong báo cáo tài chInh riêng gifla niên d hay khOng; 
• Lap báo cáo tài chInh riêng gifla nien d trén ccr sâ hot dng lien tic thi tnirông hqp khOng th cho rang 

Cong ty sê tip ti,ic hoat dng kinh doanh; 
• Thit ke^ và thirc hin h6 th6ng kiêrn soát n'i bo mt each hOu hiu cho mvc  dIch lap và trInh bay báo cáo tài 

chInh riéng giQa nien d6 hçip l nhãm han  chel  rUi ro và gian l.n. 

Ban Tcng Giám dc và Hôi dng Quin tnj dam báo các so^ kE toán có lien quan duvc liru giQ day dü dé phãn ánh 
tInh hInh tài chInh, tInh hInh hoat dng cUa Cong ty vOi mCrc d chInh xác hcp l tai bat k' th&i dim nào và cc 
so ke toán và báo cáo tài chinh nieng gira niOn d6 duc lip tuân thU Ché d6 Ke toán ap dung. Ban Tong Giám dOc 
và Hi dông Quin tr cUng chju trách nhim quàn 1y các tài san cUa COng ty và do do dä thi,rc hin các bin pháp 
thich hgp d8 ngan chn và phát hiên các hành vi gian ln và các quy dnh pháp l có lien quan den vic lp  và 
trInh bay báo cáo tài chInh nieng giva niên d. 

Ban Ttng Giám d6c và Hi dng Quin trl cam kEt dã tuân thU các yêu cAu nêu tren trong vic lp báo cáo tai 
chInh niêng gita nien d. 



CONG TY CO PHAN VN TA! BA P!{UCJNG THUC DUYEN HA! 
S6 189 dung di Dinh Vu, phi.thng Bong Hal 2, qun Hãi An, thành ph Hãi PhOng 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM iD6c VA HO! BONG QUAN TR! (TrEP THEO) 

TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM DOc VA HQI BONG QUAN TR (TIEP THEO) 

Theo kin càa Ban Tng Giám dc Va Hi dng Quãn trj báo cáo tài chmnh riêng gifla niên do dã phãn ánh trung 
thrc va hqp I tInh hlnh tài chInE cüa COng ty tai  thi diOm ngãy 30 tháng 06 näm 2020 cüng nhtx kêt qua hot 
&ng kinh doanh và các luông liru chuyên tin té cho kS'  báo cáo tir ngày 01 thang 01 nãm 2020 dn n9 Ay 30 tháng 
06 nãm 2020, phü hçip v&i các Chuân mtrc Kê toán, Chê do Kê toán doanh nghip Vit Nam và các qui dlnh  pháp 
1' có lien quan den viêc Ip Va trInh bay báo cáo tài chInh riOng gira niên d. 
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CONG TY TNHH KIEM MAN VACO \,1r 3£ 0 	 Tng 12At6a nhà T6ng Cong ty 319, S6 63 Lê Van Liføng 
PhiiOng Trung Hôa, Quân Câu Giâ'y, Tp. Ha Nôi, Viêt Nam 

Tel: (84-24) 3577 0781/ Fax: (84-24) 3577 0787 
Website: www.vaco.com.vn  

So: ZL /VACO/BCSXNV2 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TA! CHiNH GIUA NIEN 09 

Kfnh gui: 	Các c6 dông, Hi ding Quin trj vA Ban Tong Giám dóc 
Cong ty C6 phn Vn till Da phiro'ng thfrc DuyOn Hãi 

Chüng tOi dA thrc hin soát xt báo cáo tài chmnh riOng gift niOn dO kern theo cUa Cong ty C6 phn Vn tãi Da 
phuong th(rc DuyOn Hãi (gui tit là "Cong ty"), thrçc lp ngày 12 thing 08 nãm 2020, tir trang 04 din trang 26, bao 
gm Bang can doi kO toán riOng gina niOn dO tgi ngày 30 thing 06 nám 2020, Báo cáo kit qua hoat dng kinh 
doanh riOng gift niOn dO,  Báo cáo lu.0 chuyn tin t riOng gita niOn dO cho k hoat dOng  tr ngày 01 thing 01 näm 
2020 din ngày 30 thing 06 nm 2020 vi Bin thuyOt minh báo cáo tài chinh riOng gita niOn dO (gQi chung là "báo 	\A 
cáo tài chinh riOng gift niOn dO"). 

Trách nhim cüa Ban Tong Gidm dOc và Hji d!ing Quan trj 

Ban Tng Giám dc và HOi  d6ng Quin trj Cong ty chju trách nhirn ve vic lp vi trinh bay trung thc và hçp 1' 
báo cáo tài chinh riOng gift niOn dO cüa COng ty theo Chuk m%Tc KO toán, Chi dO KO toán doanh nghip Viet  Nam 
vi các quy djnh pháp ly có liOn quan dOn vic lp  và trInh bay báo cáo tài chlnh ri6nfz gift niOn dO vã chlu  trách 
nhiOm ye kiOm soát nOi bO ma Ban T6ng Giám dôc và HOi d6ng Quin trj xác dinh là can thiOt dO dam bâo cho vic 
lp va trinh bay báo cáo tài chInh riOng gift niOn dO không cO sai sOt trcng yOu do gian ln hoc nhárn 11n. 

Track nhim cáa Kiim Iodn viên 

Trách nhim cOa chüng tôi là dtra ra kit luân vt báo cáo tài chmnh riOng glita niOn dO da trOn kit qua soát xét cüa 
chUng tOi. ChOng tôi dA thi,rc hin cong vic soát xét theo Chuán mvc  Kim toán Viêt Nam ye hçp dong djch vi,i 
soát xét sO 2410 - Soát xét thông tin tài chfnh gift niOn dO do KiOm toán viOn dOc  lap cOa don vi thc hiên. 

Cong vic soát xOt thông tin tài chinh giUa niOn dO bao gm thc hin các cuOc phOng van, thu yu là phOng An 
nhftng ngithi chju trách nhiêm v6 các vAn di tài chinh ké toán, vi thc hin thA t,ic phAn tfch và các thu tuc soát xOt 
khác. MOt cuOc soát xét v cci bin có phm vi hçp hcm mot cuOc  kiOm toán duic thrc hin theo các Chu An mi,rc 
KiOm toán Vit Nam vi do 4y không cho phOp chüng tôi dat  dtrcic si,r dam bAo rang chung tôi se nhãn biOt duvc 
tht cã các An di trQng yu co th6 duqc phát hin trong mot cuOc kirn toán. Theo do, chiing tOi không dua z 
kién kiOm toán. 

Kb 1un cüa Kilin todn viên 

CAn cir irOn kit quA soát xét cOa chtng tôi, chung tôi khOng thy cO vAn dA gI khin chOng tOi cho rang báo cáo tài 
chInh riOng gift niOn dO dinh kern không phAn ánh n-ung thc vi hçp l', trOn cAc khfa canh  tr9ng yOu, tlnh hlnh tài 
chfnh cüa Cong ty tgi ngay 30 thing 06 nAm 2020, cUng nhu k& qua hoat dOng kinh doanh và hru chuyOn tiOn t 
cüa COng ty cho k' hoat dOng tr ngay 01 thing 01 nAm 2020 den ngày 30 thing 06 nAm 2020, phu hçip vOi Chu fin 
mrc KO toán, Chi dO KA toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l' cO liOn quan dOn vic lp và trinh 
My bAo cáo tAjSjunb gifla niOn dO. 

(Q7CoNG TY 
C15! 	TNHH 

KIEMTOX 
*\\ VACJJ  

Nguyen Düc liOn 
Pho Tong GiAmd6c 
GiAy CN DKHN KiOrn toán sO: 0517-2018-156-1 
Thaymltvàdqidin cho 
CONG TY TNHH KIEM TOAN VACO 
Ha N5i, ngày 12 lhang 08 ndm 2020 

Vin Phong tai Tp. H 6  Chi Minh 	 Vin Phong tai Tp. 06ng Nai Vin Phong tai Tp. Hal PhOng 
L4u 6, tOa nhA HUD, 159 Din Bién PhO 	 So' 79 D. Ha Huy Tap, P QuyO't Thing Thng 4, s6 19, D. Di, Bièn PhO, P MAy To 
P 15, Q. Binh Thanh, Tp. HO Chi Minh 	 Tp. Biên Hôa, T DOng Nai 	 0. Ngo QuyOn, Tp. HAl Phong 
Tel: (84-28) 3840 6618 	 Tel: (84-251) 382 8560 	 Tel: (84-225) 353 4655 
Fax: (84-28) 3840 6616 	 Fax: (84-251) 382 8560 	 Fax: (84-225) 353 4316 



CONG TY CO PHAN V.N TA! BA PHU(YNG TR(JC DUYEN HA! 	 MAU SO B 01- DN 
S 189 di.r&ng di Dinh Vu, phisang Dông Hâi 2, 	 Ban hành theo Thông ti.r so^ 200/2014/TT-BTC 
Quin Hâi An, thành ph6 Hii Phông 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa B6 Tii chInh 

BANG CAN DO! Kt TOAN RIENG GICXA NIEN DO 
Tçzi ngày 30 tháng 06 nãm 2020 

Dan vi: VND 

Mã so Thuyet L 	( 	 . So cuoi ky Sodauky 
minh  

100 78.939.818.449 73.758.924.111 

110 4 12.591.944.701 11.162.131.062 

111 6.591.944.701 5.162.131.062 

112 6.000.000.000 6.000.000.000 
120 48.000.000.000 45.000.000.000 
123 5 48.000.000.000 45.000.000.000 
130 18.222.111.727 17.566.084.418 

131 6 1.611.354.641 1.363.014.519 

132 18.453.370 20.003.370 
136 7 16.592.303.716 16.183.066.529 
150 125.762.021 30.708.631 

151 8 125.762.021 30.708.631 

200 177.327.427.329 177.890.803.996 

210 11.515.000.000 15.205.000.000 
215 9 11.500.000.000 15.200.000.000 
216 7 15.000.000 5.000.000 
220 1.174.784.963 1.266.600.119 

221 10 1.174.784.963 1.266.600.119 

222 9.328.713.864 9.328.713.864 

223 (8.153.928.901) (8.062.113.745) 

250 11 164.508.205.083 161.310.361.240 

251 166.146.120.074 163.036.120.074 
254 (1.637.914.991) (1.725.758.834) 

260 129.437.283 108.842.637 
261 8 129.437.283 108.842.637 

270 	 256.267.245.778 	251.649.728.107 

TA! SAN 

A - TA! SAN NGAN HN 

I. Tin và cic khoin tiro'ng dwo'ng tin 

1.Tin 

2. Các khoán tung dung tin 
II. Du tw tii chInh ngn han 
1.Du ti.r nm giCt den ngiy dáo hn 
HI. Cãc khoin phii thu ngn hn 

I. Phài thu ngn han  cüa khich hang 

2.Trd truâc cho nguài ban ng.n han 
3.Phii thu ngn han khác 
IV. Tii sin ngAn hn We 

1. Chi phi trd truâc ngn han 

B -TA! SAN DAt RAN 

I. Cie khoin phil thu dii hn 
I. Phii thu ve^ cho vay dii han 
2. Phii thu dii hn khác 
II. Tài sin co" dinh 

1. Iii sin cô dinh hu hInh 

- Nguyen giá 

- Giá tri hao mon hcV k 

III. Wu tin tii chInh dii hn 

1.Dâutuvào côngtycon 
2. Dr phóng d&u tu tii chinh dii han 

IV. Tii sin dii han We 
1. Chi phi trA tnr&c dài han 

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

Các thuylt minh kern theo là mt b(3 phdn hqp thành cüa baa cáo tai chInh riêng giia niên d5 nay 

4 



CONG TY CO PlAN V.N TA! BA PHU(YNG THIYC DUYEN HA! 	 MAU sO B 01- DN 
So 189 throng di Dinh Vu, phthng Bong Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir s o^ 200/2014/TT-BTC 
Quin Hãi An, thành ph o^ Hâi PhOng 	 ngây 22 tháng 12 näm 2014 cüa B Tài chInh 

BANG CAN DO! Kt TOAN RIENG GIUA NIEN DO (TIEP THEO) 
TQi ngày 30 tháng 06 nám 2020 

Dow vi: VND 

NGUON VON Ma so" Thuyêt So^ cui k' So du k5' 
minh 

C - NQ PR! TRA 300 4.5 11.646.928 8.322.326.339 

I. NY ngn han 310 4.508.646.928 8.319.326.339 

1. Phâi tranguäi ban ngAn ban 311 12 1.552.924.056 1.922.738.683 
2. NguOi mua trà tin truôc ngn ban 312 49.355 61,896.168 
3. Thue^ và các khoân phài np Nhã nuOc 313 13 445.446.275 346.820.886 
4. Phãi trà nglr&i lao dng 314 192.661.200 175.672.250 
5. Chi phi phâi trãng.nban 315 413.974.200 827.652.600 
6. Phãi trang&n ban khác 319 14 1.519.241.075 4.955.978.118 
7. Qu khen thuâng, phUc Igi 322 384.350.767 28.567.634 
II. NT dài han 330 3.000.000 3.000.000 

1. Phâi trà dài han khác 337 14 3.000.000 3.000.000 

O - ON CHU sO HU'U 400 251.755.598.850 243.327.401.768 

I. Von chü s& hü'u 410 15 251.755.598.850 243.327.401.768 

1. Von gop cCia chU sâ hthi 411 187.110.000.000 187.110.000.000 
- Côphiéuphthôn.có Quyé'n biéuquylt 411a 187.110.000.000 187.110.000.000 
2. Thang du von cO phân 412 9.772.359.500 9.772.359.500 

3. Co phiu qu 415 (22.095.490.500) (22.095.490.500) 
4. QudAutupháttriên 418 875.146.852 825.550.013 
5. Qu khác thuôc v6n thU sà hthx 420 358.532.185 70.539.052 
6. Lgi nh4n sau thus chua phân phi 421 75.735.050.8 13 67.644.443.703 

- LNSTchzta phán phô'i lüy ké den cuoi nãm trithc 421a 67.326236621 50.585.345.348 
- LNSTchttaphánpho'i k5' nay 421b 8.408.814.192 17.059.098.355 

TONG CONG NGUON ON (440 = 300 + 400) 440 256.267.245.778 251.649.728.107 

4G 
CÔNGTY 
CÔPHAN - 

* 	VANTA1 

- DAPHUYNG C V. 

Ho HP 

Nguyen Thu ThUy 	 Nguyn Thu ThUy 	 Phan Thanh Binh 
Ngtrbi lip biéu 	 Ke toãn trirOng 	 Tong Giám dôc 
Hái Phông, ngày 12 tháng 08 nãm 2020 

IX 

Các thuyét minh kern theo là mç$t bó phán hçp thành cüa báo cáo tài chInh rieng giia niên do nay 
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CONG TY CO PHAN V.N TA! DA PIWONG THtC DUYEN HA! 	 MAU SO B 03- DN 
So^ 189 &thng di Dinh WI, phuäng Dông Hii 2, 	 Ban hành theo Thông tr so 200/2014/TT-BTC 
Qun Hii An, thành ph 0^ Hal Phang 	 ngày 22 thing 12 nim 2014 cüa B6 Tài chInh 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH RIENG GffJA NIEN DQ 
Cho kj) hogt ding tz't ngày 01 tháng 01 näm 2020 den ngày 30 tháng 06 nàm 2020 

Do?? vi. VND 

CHI TIEU 

1.Doanh thu bin hang và cung cp djch v 
2.Cic khoãn gum tth doanh thu 
3.Doanh thu thuân v bin hang vi cung cp djch vi 

(10 =01 -02) 
4.Giá vn hing bin 
5.Lçi nhun/(I) gp v bin hang vi cung cAp dch v 

(20=10-11) 
6.Doanh thu hot dng tii chInh 

7.Chi phi tii chInh 
- Trongdó: Chi phi làivay 

8.Chi phi quin 1 doanh nghip 
9.Lqi nhun/(I) thun tfr hot dng kinh doanh 

(30=20+21 -22-26)} 
10.Chi phi khic 
11.Loi nhuãn/(I) khic (40 = 31 -32) 
12.lông 19i nhun/(I) ki toin tnthc thuex  

(50 = 30 + 40) 

13.Chi phi thus TNDN hin hinh 
14.Lçi nhun/(I6) sau thuê thu nhp doanh nghip 

(60 =50-51) 

MA Thuyt Tirngiy0l/01/2020 Trngiy01/01/2019 
so minh din ngiy 30/06/2020 den ngiy 30/06/2019 

01 16 13.030.672.434 10.049.346.477 

02 - - - 

10 13.030.672.434 10.049.346.477 

N 
11 17 10.612.693.779 8.798.504.804 TN 
20 2.417.978.655 1.250.841.673 M 

A 
21 19 8.739.653.354 9.248.164.350 

22 20 (84.745.128) (168.073.042) 

23 - 16.555.556 

26 21 2.377.747.694 2.079.568.290 
30 8.864.629.443 8.587.510.775 

32 - 14.025.175 
40 - (14.025.175) 

50 8.864.629.443 8.573.485.600 

51 22 455.815,251 260.124.205 

60 8.408.814.192 8.313.361395 

O 20 

(7 c/CONGTY\ (7 COPHAN \ 
* VAN TA 

DAPHUONGTH' 4 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyn Thu Thüy 
	

Phan Thanh Binh 
Ngtrbi lip biêu 	 Ké toán trw&ng 

	 Tong Gum dc 
Hal Phông, ngày 12 tháng 08 nám 2020 

Các thuyt minh lcèm theo là môt b5 phdn hcip thành cza báo cáo tài chmnh riéng giia nién do thy 

6 



CONG TY CO PHAN V.N TAI BA PIIUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 03- DN 
SO4  189 duäng di Dinh Vu, phithng Bong Hài 2, 	 Ban hinh theo Thông tii s6 200/20141TT-BTC 
Qun Hâi An, thành ph*' Hài PhOng 	 ngày 22 thing 12 nãm 2014 cUa Bô Tii chInh 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T RIENG G1UA NIEN oQ 
(Theo phwong ph áp gián dip) 

Cho k.i> hogt d5ng it ngày 01 tháng 01 nãm 2020 den ngày 30 tháng 06 nãm 2020 

Doii vj: VND 

CHI TIEU 
	

Mi so" 	1w ngiy 01/01/2020 	lit ngiy 01/01/2019 

	

den ngiv 30/06/2020 	din ngàv 30106/2019 

01 8.864.629.443 8.573.485.600 

02 91.815.156 289.629.076 
03 (87.843.843) (184.628.598) 
04 3.098.715 (680.696) 

05 (8.737.016.056) (9.558.907.313) 
06 - 16.555.556 

08 134.683.415 (864.546.3 75) 

09 (6.987.45 1.611) (2.169.716.562) 
11 (4.083.726.817) 3.116.931.233 

12 (115.648.036) 15.527.121 
14 - (83.666.667) 
15 (311.813.935) (316.163.751) 
17 (201.054.000) (913.381.000) 
20 (11.565.010.984) (1.215.016.001) 

23 (3.000.000.000) (2.000.000.000) 
24 3.700.000.000 8.200.000.000 

25 (3.110.000.000) - 

27 15.407.923.338 9.791.929.203 
30 12.997.923.338 15.991.929.203 

32 - (6.413.155.710) 

34 - (4.000.000.000) 
36 - (13.325.188.914) 
40 - (23.738.344.624) 

50 1.432.912.354 (8.961.431.422) 
60 11.162.131.062 65.421.409.557 
61 (3.098.715) 680.696 
70 12.591.944.701 56.460.658.831 

/T0O?9  
7 	CONGT'' 

c6PHAN 
(I VAN TA' 

fJAPHIJONGTHU 
DUVENHA 

I. Lwu chuyn tin fir ho3t dng kinh doanh 
1.LO nhuân trw&cthui 
2.Dieu chink cho các k/wan 
- Khâu hao TSCD 
• Các khoin du phãng 
- (Lãi)/ L chênh 1ch t giá hôi doái do dánh gii Iai  các khoin miic tiên 
t cO gOc ngo4l t 
- (Lii)! Lo^ tr hot dng dáu t.r 
• Chi phi lii vav 
3.LØ nhugn it hofl dng kink doanh trithc thay do2i van Iwu dçing 
• Tang, gum cic khoin phii thu 
- Ting, giàm cic khoin phii tn (Không kê lii vay phii tn, thuê thu 
nhp doanh nghip phài np) 
- Tang, gum chi phi tri tniOc 
- Tien 1iivayditri 
- Thue thu nhâp doanh nghiêp di np 
- Tien chi khác cho hoat dông kinh doanh 
Litu chuyen tin thuan ft hogi ding kink doanh 
II. Luu chuyên tin tfr hot dng dAu ttr 
1.Tiên chi cho vay, mua cic cOng ct.i nq cUa don vi khác 
2.Tin thu hi cho vay, bin Ii các cOng ci nq cOa don vi khác 

3.Tiên chi du tu gop On vio don vi khác 
4. Tin thu lii cho vay, cô tüc vi Içi nhu.n &rqc chia 
Luu chuyên tien thun fit hogi d3ng dãu fit 
Ill. Luu chuyn tin tfr ho3t dng tài chInh 
1.Tin tri Ii van gop cho các chCi sâ Mu, mua 1i cO phiu cüa doanh 
nghip di phát hinh 
2.Tien trirnigocvay 
3.CO tirc, mi nhuân di tn cho chü sO hthi 
Lwu chuyên fien fhun fit hogt dgng fài chInh 
Liru chuyn tin thuân trong 4 (50 = 20 + 30 + 40) 
Tien vi tlro'ng dtrung tiên diu k' 
AM huOng cüa thay dii t gii h6i doii quy dOi ngoi t 
Tien vi tinnig diroiig tiên cu ON k3i (70 = 50 + 60 + 61) 

Nguyen Thu Thuy 	 Nguyen Thu Thuy 	 Phan Thanh Binh 
NgirOi lp biêu 	 Kê toán trirO'ng 	 Tong Giám dôc 
HáiPhông ngày 12 thdng 08 nám 2020 

Các thuyat rn/nh kern theo là mot bO phdn hcip thành cza báo cáo tà/ chink riéng giIa niên dçi nay 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHUaNG THI5C DUYEN HAl 	 MAU sO B 09- DN 
S 05  189 &rng di Dinh Vu, phi.r&ng Dông Hài 2, 	 Ban hãnh theo Thông tu s6 200/20 14,TT-BTC 
Quin Hãi An, thành phHâi Phông 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Ba Tài chInh 

THUYET MIN}I BAO CÁO TA! CHINH RIENG GICrA MEN DO (TIEP THEO) 
Cthc thuyêt minh thy là m5t bo ph4n ho p thành va cdn ditc dQc dông thai v&i baa cáo tài chmnh riêng gü?a niên d kàm thea 

1. 	THÔNG TIN KHAJ QUAT 

Hinh thfrc s& hüu v6n 

Cong ty Co^ phAn Vn tài Da phixcmg thrc Duyên Hãi (gQi tAt là "Cong ty") di.rc hoat dng theo GiAy 
ChCrng nh.n dang k' kinh doanh nghip so 0200793081, do Sâ Kê hoch và Diu tu thành phô Hài Phong 
cap Ian dAu ngày 14 tháng 03 nãm 2008 và dang k thay dôi Ian thir 14 ngày 14 thang 05 nàm 2018. 

Cong ty có tri sâ ti: So^ 189 di.ràiig di Dinh WI, phu&ng Dông Hài 2, qun Hãi An, thành ph o^ Hãi 
PhOng. 

Von diu 18 cüa COng tytheo GiAy Chrng nhn dang k' kinh doanh IA: 187.110.000.000 VND. 

TOng s nhân viên cüa COng ty tai  ngày 30 thang 06 näm 2020 là 11 ngi.rài (tai ngày 31 tháng 12 nãm 
2019 là 11 ngu&i). 

Hot dng kinh doanh chInh: Thircrng mai  và dch "u. 

Nganh nghe kinh doanh: 

- Vn tãi hang hóa bang dtràng b. Chi ti&: Vn tãi hang hóa bang 0 tO, xe container; 
- 	Kho bãi và h.ru gify hang hoa; 
- 	SCra chEia may móc, thiêt bi. Chi tiêt: Dich vu süacha, bào duäng may mOc, thiêt bj (không bao 

gm tau biên, may bay, hoc các phuang tin vd thiêt bi vin tãi khác); 
- 	Hoat dng dich  vii h6 tror khãc lien quan den vn tâi. Chi tiêt: Dch vu thông quan; Vn tai da 

phi.rang thc (khong bao gm kinh doanh vn chuyên hang khOng và kinh doanh hang không 
chung); Djch vu logistics; DIch  vi di l tau biên; 

- Ban phu tang và các b6 phn phii trq cüa ô tôvà xe có dng co khác. 
- Ban buOn do dung khác cho gia dInh. Chi tiêt: Ban buôn nuâc hoa, hang m phâm và the phâm và 

ché phâm v sirih; 
- Kinh doanh bat &ng san, quyên sir dung dat thuc sO hthi, chü sr dung hoc di thuê (bao gôm cho 

thué van phông, nhà xtrOng); 
- San xuât than xe cO dang  co, ro niooc; 
- Vn tâi hang hóa yen biên và vin duong; 
- Vn tài hang boa thrOng sat; 
- Ban lé thuc, dung ci,i yt& m5 phAm Va vt phAm v8 sinh trong các cra hang chuyên doanh. Chi tik 

Ban lé ni.rOc hoa, mg phâm và vt pham ye sinh trong các cira hang chuyOn doanh; 
- Cho thuO may móc, thiêt bi và do dung hu hinh khác. Chi tiOt: Cho thuê may móc, thit bj xêp dâ 

hang hOa Cho thué container; 
- Cho thuê xe cO dng ca. 

Chu k' sin xuAt, kinh doanh thông thLrOng 

Chu k' sin xuAt, kinh doanh thông thtthng cüa Cong ty &rçc thi,rc hin trong thOi gian khOng qua 12 
thána. 

du trüc doanh nghip 

Ten Ong ty/chi nhánh Noi thành lp 
và hot dng 

T5 li 
phn s& hthi 

T l 
quyn biêu quyt 

COng ty TNHH Container Minh Thãnh 1?. Hãi PhOng 99,947% 99,947% 
COng ty TNHH Vin tãi Duyên Hài TP. Hãi PhOng 99,68% 99,68% 
COng ty TNHH San xu&t vi Thtrong mi Duyên hãi TP. Hài PhOng 99,00% 99,00% 
Cong ty TNHH Vin tãi Bithng b Duyén hái TP. Hài PhOng 99,35% 99,35% 
Cong ty TNHH Vn tái Duyên hái Phu Tho Tinh Phil Thç 100,00% 100,00% 
COng ty TNHH MTV Vn tãi Da phuong thCrc Duyén Hãi Ha Ni TP. Ha NÔi 100,00% 100,00% 
Cong ty TNHH COng ngh Logistics Tasa Duyên Hal TP. Hal PhOng 100,00% 100,00% 
Cong ty TNHH Fujiaire Malaysia Viêt Nam TP. Ha Ni 51,00% 51,00% 
Cong ty C? V.n tãi Da phirong thc Duyén Hài - Chi nhánh HCM 	IF. 1-16 Chi Minh 



CONG TY CO PHAN V4N TAI DA PIWNG THTYC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
So 189 ththng di Dinh Vii, phizmg Dông Hâi 2, 	 Ban hành theo Thông ti.r s6 200/2014/TT-BTC 
Quin Hái An, thành phô Hài Phang 	 ngày 22 thing 12 nm 2014 cña B6 Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH RIENG GIA MEN DO (TIEP THEO) 
(iác :huyt minh này lb mr b6 phdn hp thành và cn dwc dQc dông thai vái báo cáo tai chinh riêng giia niên d6 kern thea 

2. KY KE TOAN, CHUkN MVC  Kt TOAN VA CHE DO KE TOAN AP DJJNG 

K' k toán 

Näm tài chInh cüa Cong ty bit Mu tir ngày 01 thing 01 và kt thic vão ngày 31 thing 12. Baa cáo tãi 
chinh riêng giia niên do k' nay ducic trInh bay Cho giai don tir ngày 01 thing 01 nAm 2020 den ngày 30 
thing 06 näm 2020. 

Che do K toán ãp dung 

Cong ty ap dung cac Chun misc Ke toán, CM do K6 toãn doanh nghip Vit Nam dixqc ban hành theo 
Thông ttz so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 và các thông tir htrông Mn thi,rc hin Chuân 
mijc Ké toán cüa B6 Tài chInh trong viéc lip và trInh bay báo cáo tài chInh riêng gira niên Q. 

Tuyên bô ve^ vic tuán thu Chuãn mc K toán vi Ch d6 K toán 

Ban Tng Giám dc dam báo dâ tuân thii yêu cu ciia các Chuân mrc K6 toán, Che^ do Ke toán doanh 
nghip Vit Nam thrc ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngáy 22 thing 12 näm 2014 cling 
nhi.r các thông tu huàng Mn thi,rc hin Chuán mirc K toán cüa B6 Tài chInh trong vic 1p báo cáo tài 
chInh riéng gi&a niên d. 

Báo cáo tài chinh riêng gulia niên d6 kern theo không nh&m phán ánh tInh hInh tãi chInh, kt qua hoat 
dong kinh doanh và t'mh hinh hru chuyên tiên t6 theo các nguyen tAc và thông 16 ke toán disgc chap nhn 
Chung tai các nuóc khác ngoài Vit Nam. 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH K.E TOAN CHU YEU 

Sau dày là các chInh sách ke^ toán chü yu ducic COng ty áp ding trong vic Up báo cáo tai chInh rieng 
guQaniêndô: 

Co s& lp báo cáo tài chInh riêng guua niên d 

Báo cáo tài chInh riêng gira niên do duac lap trén ca s& k6 toán dn tIch (trir các thông tin lien quan den 
các lung tin). 

Báo cáo tài chInh riêng giia niên do kern theo &ric trinh bay bang Dng Vit Nam (VND), theo nguyen 
tAc giá gôc và ph hcrp vài Chuán mirc Kê toán, Ch Q Ke toán doanh nghip Vit Nam và các quy dnh 
pháp l có lien quan den vic lip và trinh bay baa cáo tài chInh riêng giia niên do. 

U&c tInh k toán 

Vic lap báo cáo tài chlnh riêng gifla niên do tuân thU theo Chuân mrc K6 toán, Ch do K6 toán doanh 
nghiêp Vit Nam và các quy djnh pháp I' cO lien quan den viêc Ip và trInh bay báo cáo tài chInh riêng 
gi(a niên do yêu câu Ban Tong Giám dôc phái có nhQng uâc tinh và giádjnh ãnh hwrng den so lieu báo 
cáo ye cong ny, tài sin và viec trInh bay các khoán cOng no và tài San tiêm tang tai  ngày lip báo cáo tài 
chInh riêng gifla nién do cQng nhu các sO liu báo cáo ye doanh thu và chi phi tong suôt nãm tài chInh. 
Mc dü các u&c tlnh ke toán &rgc lp bang tat cã si,r hiêu biêt ciia Ban Tong Giárn dôc, s6 thirc te4  phát 
sinh có the khác vi các ucc tinh, giá djnh dt ra. 

Dinh giá và ghi nhn theo giá trj hqp l' 

Theo quy dnh ti Diu 28 - Dinh giá và ghi nhn theo giá trj hop l' cUa Lut Ke^ toán so 
88/2015/HQH13 dd dircc QuOc hôi nu&c Cong hoâ xA hi chii nghTa Vit Nam khoá XIII, k' h9p thr 10 
thông qua ngày 20 thing 11 näm 2015 cO hiu lrc ke tr ngày ke tir ngày 01 thing 01 nãm 2017, tài sin 
và cOng nor duc dánh giá và ghi nhn theo giá trl hp l ti thai diem két thUc näm tãi chinh. Tuy nhiên, 
den thai diem phát hành báo cáo nay, chisa có van bin huàng Mn tong vic áp dung dánh giá và ghi 
nhân theo giá tTi hop l', do do, Cong ty chuaáp ding giá trj hap l tong trInh bay báo cáo tài chinh 
riêng guiia niên d. Theo do, Ban Tong Giám dOc dà xem xét và áp dung nhu sau: 

a) COng ci tài chmnh duçv ghi nhn và dánh giá iQi theo giá tri hcrp 1j trên co th giá gc tnìt di cOc 
khoàn dtrphOng can trich lap (nêu cO) theo quy djnh hin hành; 
b,) Các khoOn myc tién te cO gOc ngoqi t6 thtc dánh giá theo giá giao dfch thrc é; 
cWOi v&i tài san và nçphOi trâ 'ngoài các myc a và b trén d) Cong ly không có cc s& dé xác dfnh 
dizc giá tni môt cách a'áng tin ca y do do Cong ty dang ghi nht2n thea giá gOc. 



CONG TY CO PHAN VN TAI BA PHUONG TH!.JC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN 
S 0^ 189 duing di Dinh Vu, phtrông Bong Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC 
Quin Hái An, thành phO Hal PhOng 	 ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cOa B6 Tài chinh 

THUYET MINi-I BAO CÁO TA! CH!N}I RIENG GffJA MEN 0<) (TIEP THEO) 
Các thwjêt minh nay là mç3t b3 ph2n hQp thành và can thtc dcc ddng thai vói btho cáo tài chInh riêng giia niên d5 kern theo 

3. 	TOM TAT CAC CHINH SACH ICE TOAN CHU YEU (TIE? THEO) 

Cong ciii tài chInh 

Ghi nhn ban dâu 

Tài san tài chInh: Tai ngày ghi nh.n ban du, tài san tài chInh dixc ghi nhn theo giá g6c cong các chi 
phi giao dich có lien quan tqrc tiêp den vic mua sam tài san tài chInh do. Tài sin tài chInh cüa Cong ty 
bao gôm tién, các khoãn Prong throng tiên, các khoãn phài thu khách hang, phài thu khác, các khoàn k 
quy. 

Cong nç là! chInh. Tai  ngày ghi nhân ban du, cOng nor tài chInh drçc ghi nhn theo giá gc cong các chi 
phi giao dich có lien quan trrc tiep den vic phát hành cOng nq tài chInh do. Cong nçi tài chInh cOa COng 
ty bao gOm các khoân phâi trà ngu&i ban, phãi trá khác, các khoán chi phi phãi trá, các khoán vay. 

Dãnh gid 1d sau ghi nhn ban Jiu 

Hin ti, chua có quy dnh ve^ dánh giá 1i cong cu tài chinh sau ghi nhn ban du. 

Tién vi các khoãn tiroug dirong tin 

Tin vàcác khoân nwng &rcmg tin bao g&n tin mat tai  qu, các khoãn tin g&i khôn g  k' han, cac 
khoán dâu tu ngan han, có khà nang thanh khoán cao, de dàng chuyen dOi thành tiên và it rCii ro lien quan 
den vic biên dtng giá trj. 

Các khoãn dAu tir tài chinh 

Du tit vào cong ty con 

COng ty con là các cong ty do Cong ty kim soát. Vic kim soát dat  thrcc khi COng ty có khà nang kim 
soát cãc chinh sách thi chInh và hoat dng cOa các cong ty nhn dâu us nhãm thu thrgc li Ich tr hoat 
dng cña các cOng ty nay. 

Cong ty ghi nhn ban du khoãn du tu vào cong ty con theo giã gc. Cong ty hach  toán vào thu np 
trên Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh rieng giQa niên d6 khoàn &rc chia 6r lqi nhun thuân lay ké 
cüa ben nhn dáu tu phát sinh sau ngày dâu tu. Các khoãn khác ma COng ty nhân dtrcc ngoài lcii nhu.n 
&wc chia dwc coi là phân thu hOi các khoãn dâu Pr và dLrçYc ghi nhân là khoân giãm tth giá gOc dáu Pr. 

Các khoãn d&u Pr vào cOng ty con thrcic trinh bay trong Bang can d6i ke^ toán riéng theo giá gc tth di các 
khoàn du phOng giám giá (nu ca). Dir phOng giãm giá dâu Pr vào cong ty lien kt d.rc trich lp theo 
quy djnh tai Thông tu so 48/2019/1T-BTC ngày 08 thang 08 nãm 2019 cüa B6 Tài chInh ye "Hi.ràng dn 
the dO trIch lap và sü di cing càc khoàn dir phOng giàm giá hang tn kho, ton that các khoàn d&u Us W 
chInh, no phái thu khó dôi và bào hành sin phâm, hang hóa, cong trinh xây lap tai  doanh nghip. 

N' phãi thu 

Nci phâi thu là sq^ tin cO the^ thu hi cUa khách hànghoc các di Urcrng khác. No phãi thu di.rcic trInh bay 
theo giá tri ghi sO trr di các khoân dii phOng phái thu khó dOi. 

Dr phông phái thu khó dOi dircic trIch Up cho nhQng khoán nor phai thu dã qua han thanh toàn tr sáu 
thàng trO len, hoãc cac khoán no phài thu ma ngi.rvi nor khó có kha nang thanh toán do bj thanh l, phá 
san hay các khó khãn urong tir. 

Tài sin co" dinh hüu hlnh và khu hao 

Tài sin c04  dinh hUu hlnh dirac trIth bay theo nguyen giá trfr giá tri hao mOn iüy k. Nguyen giá tài sin c 
dinh hthi hlnh bao gOm giá mua và toan b6 các chi phi khác lien quan trrc tiep den vic dim tài sin vào 
trng thai sn sang sCr dung. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PIIU'ONG THUC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN 
So^ 189 di.rxng di Dinh Yü, phrrng Dong Hài 2, 	 Ban hành theo Thông tLr so 200/2014/TT'-BTC 
Quin Hài An, thành phô Hái Phóng 	 ngày 22 thing 12 nãm 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH R!ENG GIfJ'A MEN DO TIEP THEO) 
Các rhuyEt minh nay là m5t bç5 phn hQp thành và can dwqc dQc dông thöi vái báo cáo tài chInh riêng giia niên d5 kern theo 

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

Tài sin cô djnh hfru hInh vi khu hao (tip theo) 

Tài san cô djnh hthi hInh ducc khâu hao theo phLwng pháp di.râng thang da ti -en thi gian hthi dung ixàc 
tinh, cu the nhi.r sau: 

Th&i gian hthi dung uôc tInh 
Sônãm 

May móc và thiêt bi 	 03 - 05 

Phuo'ng tin 4n tãi 	 09 -  10 

Thiêt bj quan l 	 03 - 05 

Các khoàn IAi, 10 phát sinh khi thanh 1, ban tài san là chênh lch giCia thu nhâp tr thanh ly và giá tri can 
lai cüa tài san và duçic ghi nhân vào Báo cáo két qua hot dng kinh doanh riêng gifa niên d. 

Cie khoãn trã trithc 

Chi phi ti-a trtrâc bao grn các chi phi thrc te^ dA phát sinh nhffng có lien quan den kt qua hot dng san 
xuât kinh doanh cüa rthiêu k' ké toán. Chi phi trá trlróc bao gôm khoàn trã truâc tiên vAn phông và các 
khoân chi phi trà trlxàc khác. 

Tin thuê vAn phang the hiên s6 tin thuê vAn phóng dA thrcjc tra tnràc. Tin thuê vAn phông trá trl.ràc 
thrcc phân bô vào Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh riêng gi&a niên d6 theo phucing pháp du&ng 
thang ttrong ing vâi thii gian thuê. 

Cie khoán chi phi trá tnróc khác bao gm giá tri cOng cu, dung cu, linh kin loai nhO dã xut dUng. Cie 
chi phi nay dtrcc vOn hóa dtrâi hInh thcrc các khoàn trà truàc và ducc phân bô vào Báo cáo ket qua hoat 
dng kinh doanh riêng gi€a niOn d, sCr dung phuong pháp dtràng thing. 

Cie khoãn nq phái trã và chi phi phãi trã 

Các khoàn nor phãi ti -a va chi phi phài trá &rcyc ghi nhn cho so" tin phài trà trong tirang lai lien quan dn 
hang hóa và djch vu dA nihn discic. Chi phi phâi trá drçic ghi nhn dçra trên các trdrc tinh hqp 1 ye son tiOn 
phâi trã. Vic phân loi các khoàn phãi ti-a là phài trá nguii ban, chi phi phãi ha và phãi trá khác dirçrc 
thirc hin theo nguyen tAc sau: 

• Phái trà ngiz&i ban phãn ánh các khoán phâi trà mang tinh chit thisong mai  phát sinh tr giao 
dch mua hang hóa, djch vi, tài san vã ngu&i ban là dmi vi dc lp  vài Cong ty, bao gôm cá các 
khoán phái trá khi nhp khâu thông qua ngLri nhn Uy thác. 

• Chi phi phái trã phãn ánh các khoán phái trá cho hang hóa, dlch  vii dA nhn dixc tir ngtthi bàn 
hoc dA cung cap cho ngir&i mua nhirng chira chi trá do chisa có boa ckin hoc chtra dU hO sa, tài 
1iu ké toán và các khoàn phái trã cho ngix&i lao dông ye tiên h.rcrng nghi phép, các khoán chi phi 
sin xuât, kinh doanh phài trich tnr&c. 

• Phái trà khác phán ánh các khoán phãi trà khOng có tinh thucrng mai,  khOng lien quan den giao 
djch mua, ban, cung cap hang hOa djch vu. 

Von chU sO' hfru 

Vin z6P cza chz s& hIu: Vn gop cUa chU sâ hOu discic ghi nhn theo so' v6n thrc t6 dã gop cUa các Co 
dông!thành viênlchU so hthi. 

Thdnjz dw vn cj yhdn: Thng du vn c6 phn dirçic ghi nhn theo s6 chênh Ich gifia giá phát hành va 
menh gla co phieu khi phat hanh Ian dau phat hanh bo sung chenh lech gIra gia tat phat hanh va gia tnt 
so sách cUa CO phiêu qug và câu phán vOn cUa trái phiêu chuyên dôi khi dáo han.  Chi phi trtjc tiOp lien 
quan den vic phát hành b6 sung cô phieu va tái phát hành cO phiu qug du-qc ghi giàm thng du vn CO 
phân. 

Cc phieu puiY: Khi mua lai  co^ phiu do Cong ty phát hành, khoán tiên ti-a bao gm cã các chi phi lien 
quan den giao djch dirçc ghi nhn là co' phiu qu5 và duçc phan ánh là mot khoãn giám trfr hong von chU 
sO hUu. Khi tái phát hành, chOnh léch gifla giá tái phát hành và giá so sách cUa cô phieu qu dirçc ghi vào 
khoàn mic "Thng dir vn cO phn". 



CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHIJcING THC DUYEN HAl 	 MAU sO B 09- DN 
S ô  189 &r&ng di Dinh Vü,phithng Dông Hâi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TI'-BTC 
Quân Hái An, thành phô Hài Phông 	 ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüa Bô Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH RIENG GIOA MEN DO (TP THEO) 
Các thuyét minh nay lb inç5t bO phán hQp thành vii can thtçic dcc dng thai v&i báo cáo tài chinh riênggila niên d3 kern theo 

3. 	TOM TAT CAC CHH SACH Kt TOAN CHU YEU (TIEP THEO) 

Ghi nhán doanh thu 

Doanh thu cüa giao djch ye cung cap dich vi dirçic ghi nhn khi ket qua cüa giao djch do &rcic xác dlnh 
môt cách dáng tin cay.  Tnrmg hqp giao djch ye cung cap djch vu lien quan den nhiêu kS'  thi doanh thu 
dtryc ghi nhân trong kS'  theo két qua phân cOng vic da hoàn thành ti ngày cOa Bang can dôi k4 toán 
riêng giCkaniên do cüa k' do. Kêt qua cOa giao djch cung cap djch vi, &rqc xác djnh khi thôa man tat Ca 
bn (4) diéu kiên sau: 

(a) Doanh thu duqc xac dnh ti.rong di chic chin; 
(b) Co khá nàng thu dircic Iqi ich kinh té tir giao djch cung cap dich vi dO; 
(c) Xác djnh &rçlc phân cong vic da hoàn thánh tai ngãy cUa Bang can dOi kê toán riêng gifla niên d; 

và 
(d) Xác djnh &rcic chi phi phát sinh cho giao dch và chi phi de' hoàn thành giao dlch  cung cap djch vi do. 

Lâi tin gri &rçlc ghi nhn trên ccr sâ dn tIch, drcc xác dnh trên so^ du các tài khoãn tiên gfri và lãi suât 
áp dung. 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay lien quan truc tiêp den viêc mua, dâu nr xáy dung hoAc san xuât nhüng tài san can mt th&i 
gian tixong dôi dãi de hoãn thành dtra vào si dung hoc kinh doanh &rçlc cong vào nguyen giá tài san cho 
den khi tài san dO duçc dira vào sir dung hoc kinh doanh. Các khoàn thu nhp phát sinh tü vic dâu tir 
tam th&i các khoán vay duqc ghi giãm nguyen giá tãi san có lien quan. 

Tat Ca các chi phi lAi vay khác dirçic ghi nhân vào Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh riêng gia niên 
d6 khi phát sinh. 

Thuê 

Thue^thunhip doanh nghip th hiên tong giá trj cUa s thu phái trá hin tai  và s thuê hoàn lai 

s6 thue^ phãi trâ hiên tai dwc tInh dtra trén thu nhp chiu thu trong näm. Thu nhâp chiu thuê khác vài li 
nhuân thuân dircic trInh bay trên Báo cáo két qua hoat dong kinh doanh riêng gia nién do vi thu nhâp 
chlu thuê không bao gOm cac khoãn thu np hay chi phi tInh thuê hoc duc kháu trü trong các nám 
khác (bao gm cá 16 mang sang, flU Ca) và ngoài ra khOng bao gm các chi tiêu không chju thué hoc 
không dircic khu trir. 

Thus thu nhp hoan lai  dtrçic tinh tren các khoãn chênh 1ch gia giá tn ghi s và co sâ tinh thus thu nhp 
cüa các khoàn mvc tài san hoc cong nçi trên báo cáo tài chInh va dirqc ghi nhn theo phw:mg pháp bang 
can dOi k6 toán. Thuê thu nhâp hoãn li phai trá phâi dirge ghi nhân cho tat cá các khoán chénh lch tam 
th&i cOn tài san thué thu nhâp hoân Iai  chi ducic ghi nhn khi chäc chan CO dti lçi nhuãn tInh thué trong 
tirong lai dê kháu tr& các khoán chênh lch tam  th&i. Thus thu nhp hoän 1i di.rqc xác dnh theo thuê suát 
du tinh s áp dung cho nãm tài san ducrc thu hi hay rig phài tra duçic thanh toán. Thue thu nhp hoân li 
dtrgc ghi nhn vào Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh riêng gira niên d6 vã chi ghi vào vOn chü sO 
hthi klii khoán thué do có lien quan den các klioãn mi,xc dixçic ghi thang vào v6n chci sO hüu. 

Tài san thud thu nhp hoan Iai  và nçi thus thu nhp hoan Iai  phái trá &rcic bCi trr khi COng ty có quyên 
hqp pháp dé bO trO gi&a tài san thus thu nhp hin hành vOi thuê thu nhp hin hành phãi np và khi các 
tài san thuê thu nhp hoan 1ai  và no thuê thu nhp hoAn li phái trá lien quan tOi thue thu nhp doanh 
nghip dirge quãn l bOi cüng mt co quan thuê và Cong ty cO di,r djnh thanh toán thuê thu nhp hin 
hành trên co sO thuãn. 

Viêc xác dinh thu6 thu nhâp cüa Cong ty can cO vào các quy djnh hin hành vel  thus. Tuy nhien, nhcthg 
quy dinh nay thay dOi theo tOng thai kS  và vic xác djnh sau cüng ye thuê thu nhp doanh nghip thy 
thuc vào kêt qua kiem tra eüa co quan thuê có thám quyn. 

Các loai thuê khác duçic áp dung theo các 1ut thue hin hành tai  Vit Nam 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHUONG THL5C DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN 
So 189 dung di Dinh Yu, phr&ng Dông Hài 2, 	 Ban hãnh theo Thông ttr so 200/20I4iT7-BTC 
Quân Hài An, thành phô Hãi Phông 	 ngày 22 thing 12 näm 2014 cUa B6 Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH RIENG GIUA NIEN DO (TLEP THEO) 
Các thuyér minh nay là m5t b6ph4n hqp thành va cn dwqc doc dng thO'i wi-i báo cáo tài chinh riêng gffi-a niên do kern theo 

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

Ben lien quan 

Các ben duqc coi là lien quan nu mt ben có khã nãng kim soát hoc có ãnh hix&ng dáng k dôi vâi ben 
kia trong vic ra quyet dlnh  các chmnh sách tài chInh và hoat dng. Các ben cling &rqc xem là ben lien 
quan nêu cling chju s.r kiém soát chung hay chlu ânh hrông dãng ke chung. 

Trong vic xem xét mM quan h8 cüa các ben lien quan, bàn chit cüa mM quan h& dtrçc chli tr9ng nhiêu 
hnhInhthlicphápl. 

Các ben dirçic xác djnh là ben lien quan cüa Cong ty trong nrn bao gôm: 

• Cong ty TNHH Vn tài Duyén Hài Phü Th9: COng ty sâ hlru 100,00% v 6 diu l; 
• Cong ty TNT-il-I Vn tái Dtràng b6 Duyén Hal: Cong ty sâ hthi 99,35% vn diu l; 
• Cong ty TNHI-1 Container Minh Thành: Cong ty sâ h&u 99,947% vOn diêu l; 
• COng ty TNHJI San xut và Thiicrng mai  Duyên Hal: COng ty sä hthi 99,00% vn diu lé; 
• COng ty TNHI-J V.n tái Duyên Hal: Cong ty sO h&u 99,68% vOn diêu l; 
• Cong ty TNHH MTV Vn tài Da phLrong thlrc Duyên Hal Ha Nti: COng ty sO hthi 100,00% vn 

diêu Iê; 
• COng ty TNHH Cong ngh8 Logistics Tasa Duyên Hãi: Cong ty sO hlu 100,00% vOn diéu l; 
• COng ty TNHH Fujiaire Malaysia Vit Nam: Cong ty sO hliu 5 1,00% vOn diêu l; 
• Các thành vién Ban Tang Giám dcc và Hi dng Quan trj. 

4. TIEN VA CAC KHOAN TUONG DUONG TIEN 

	

ScuMk' 	 Sduk' 

	

VND 	 VND 
Tin mt 
Tin gIrl ngân hang khOng k' hn 
Các khoán flrong duoiig tin (i) 

Cong 

Ghi chü: 

	

1.880.230.632 	2.266.140.072 

	

4.711.714.069 	2.895.990.990 

	

6.000.000.000 	6.000.000.000 

	

12.591.944.701 	11.162.131.062 

(i) 	Các khoãn tuong diwng tin là các khoàn tin gi:ri có kS' han tlr 3 tháng trO xuOng. 

DAU TV NAM G1( DEN NGAY DAO H3N 

Scuik Sduk'' 
Cii g6c Gii tri ghi so Cii g6c Cii tri gbi s 

VN'D VND VND VND 
N23 a han 	 48.000.000.000 48.000.000.000 45.000.000.000 45.000.000.000 
Tin gui có kS'  hp (i) 	 48.000.000.000 48.000.000.000 45.000.000.000 45.000.000.000 

Ghi chü: (i) LA các khoãn tin gIrl tai  ngân hang có k5' han  tO 6 tháng. 

PHAI THU KHACH HANG 

Phãi thu khách hang 
Cong ty TNT-ill Hapag Lloyd Viêt Nam 
COng ty TNHI-I TIP Vina 
Cong ty TNHH KSA Polymer Ha Ni 
Các dôi ti.rçnng khác 
Trong do: Thai thu là các ben lien quan 
(Chi tiet tai thuyet minh 25) 

So cuoi ky 
VND 

1.611.354.641 
296.773.400 
285.712.306 
248.862.851 
780.006.084 

90.174.262 

So dal  u Icy 
VND 

1.363.014.519 
408.936.330 
200.279.823 
184.652.761 
569. 145.605 
186.280.267 

6. 
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CONG TY CO PHAN V.N TA! DA PHUNG THUC DUYEN HAl 	 MAU SO B 09- DN 
So 189 duàng di Dinh Vu, phi.rông Dông Hal 2, 	 Ban hành theo Thông tu so^ 200/2014/TT-BTC 
Qun Hái An, thành ph 10 Hãi Phông 	 ngày 22 thIng 12 nãm 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG CIA MEN DO (TIEP THEO) 
C'ác thuyêt minh nay là m5t b5 phçn hç,p thành vii can thtqc d9c dông thöi vá5 báo cáo tài chInh riêng gffia niên dç5 kern theo 

7. PHAI THU !UAC 

a) Ngin hn 
Tmrng 
Phil thu IN tién gfri có k hn 
Phil thu lãi vay ngin h9n - Ben lien quan 
CIng ty TNHI'I Vin tii Dithng b6 Duyên Hal 
Cong ty TNHH Container Minh Thành 
Phil thu cô tic, lçi nhun dirçt chia - Ben lien quan 

Ong ty TNHH Vin tli Dithng b6 Duyin Hal 
Cong ty TNHH Vin tll Duyên Hal PhI Th 
COng ty TNFII'l Vin tIl Duyén Hal 
COng ty TNHH Sin xuit vi Thuong mi Duyên Hii 
Cic klioin phil thu khic 
COng ty TNHH Sin xuit vi Thizong mai  Duyên Hal - Ben lien quan 
Cic khoin phil thu khic 
b)Diiban 
T?m hg 
Kcuqc,k'qu 

8. CHI PHI TR TRUOC 

ScuEik S&duk' 
Gil trj 	Dt

.
r phing Gil tri 	Dt,n phing 

VND 	VND VND 	VND 

16.592.303.716 16.183.066,529 
2.218.987300 	 . 1306.781.000 
1.305.958.906 	 • 1.228.000.000 

86.553.425 	 • 170.991.780 
15.945206 	 - 16.416.438 	 - 

70.608.219 	 - 154.575.342 

5376.884.885 	 - 11.691.829.738 	 - 

1.739.538.525 	 . 3.616.092.055 	 - 

2.388.899.233 	 - 6.130.412.592 
958.621.965 	 - 1.911.436.125 	 - 

289.825.162 33.888.966 

7.603.919.000 	 - 1.785.464.011 	 - 

7.532.960.000 	 - 1.707.904.000 	 - 

70.959.000 77.560.011 
15.000.000 5.000.000 
10.000.000 	 - 

5.000.000 	 - 5.000.000 	 - 

Socuoiky Sodauky 
VND VND 

125.762.021 30.708.631 
- 4.704.545 

125.762.021 26.004.086 
129.437.283 108.842.637 

6.944.792 17.510.670 
122.492.491 91.331.967 

Scuôik" Sdiuk 
Gil gôc Gil tri gbi so Gil gôc Gil tri ghi so 

VND VND VNI) 
11.500.000.000 11.500.000.000 	15.200.000.000 15.200.000.000 

4.800.000.000 4.800.000.000 5.300.000,000 5.300.000.000 
6.700.000.000 6.700.000.000 9.900.000.000 9.900.000.000 

Ngn han 
- Chi phi sra chQa tài san c6 djnh 
- Chi phi trI tnràc ng han  khIc 
Dli hn 
- Chi phi phân bô cong cu dung cu 
- Thit bj vAn phOng và sCra xe 

9. 	PHA! THU VE CHO VAY DAL HN 

Phii thu v cho vay dii hn là dc ben lien quan 

COng ty TNHH Vin iii Dtr&ng b6 Duyên Hal (I) 
COng ty TNHH Container Minh ThInh (ii) 

Ghi chü: 

(I) Khoàn phãi thu ve^ cho vay theo ho p dng cho vay s 03/1-{DCV/2017 ngày 30/12/2017 S6 tin là 
4.500.000.000 VND, phu luc hgp dông vay vOn so 0I/PLHDVV/2017 ngIy 01/07/2017 so- tién là 
2.472.000.000 VND, phu 1c hc'p dong vay von so 04/PLI-IDVV/2018 ngày 31/12/2018 ye vic gia 
han th&i  han  vay den ngày 31/12/2021. LAi suât cho vay 4%/nAm, miic dich vay vOn dung dé san 
xuàt kinh doanh. 

(ii) Khoàn phâi thu ye cho vay theo hgp dong cho vay so 02/HDVV/2017 ngày 0 1/0 1/2017 so tin là 
22.000.000.000 VND va phii h,ic hqp ding vay von so-  01/PLHDVV/2018 ngày 30/03/2018 ye vic 
gia han  th&i  han  vay dn ngAy 31/12/2021. LAi suIt cho vay 4%/n5rn, mvc  dich vay von dOng dê 
phiic vi sIn xuât kinh doanh, sira cha nIng cap, cài tao nên bAi. 
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CONG TY CO PHAN VAN TM DA PIIUcING THII'C DUYEN HAl 	 MAU SO B 09- DN 
So" 189 dung di Dinh Vii, phithng Dông Hãi 2, 
Qun Hài An, thành phô Hal Phông 

Ban hành theo Thông tir so^ 200/201 4iTF-BTC 
rigày 22 thang 12 nãm 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET MINI BAO CÁO TAI CHINIH RIENG GIIYA MEN Do (TIEP THEO) 
Oc thuyét minh nay là rnt bphn hQp thành và can duqc dQC dông thai vol báo cáo tài chInh riênggffi-a niên d6 kern rheo 

10. 	TANG! GIAM TAI SAN CO DNH HIYU HINH 

May móc, Phircrng tin 	Thiét bi 	 Cong 
thiétbl vin 	guãn1  

NGUYEN GIA 

So" du k5' 	 31.348.182 9.253.638.408 	43.727.274 	9.328.713.864 

Muatrongk' 	 - - 	 - 	 - 

So cuOi kS' 	 31.348.182 9.253.638.408 	43.727.274 	9.328.713.864 

HAOMONLUYKE 

So du k' 	 31.348.182 7.987.038.289 	43.727.274 	8.062.113.745 

Khuhaotrongk' 	 - 91.815.156 	 - 	 91.815.156 

SO cu6i k5' 	 31.348.182 8.078.853.445 	43.727.274 	8.153.928.901 

GIA TR! CON LiJ  
SO dãu k 	 - 1.266.600.119 	 - 	 1.266.600.119 

SO cu6i k5' 	 - 1.174.784.963 	 - 	 1.174.784.963 

Nguyen giá tài san c0^ dlnh  hOu hInh ht khu hao vn sir dung tai ngày 30/06/2020 là 7.492.410.773 
VND (Ti ngày3l/12/2019 là 75.075.456 VND). 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHUUNG THUC DUYEN HAl 	 MAU sO B 09- DN 
S6 189 dtring di Dinh Vu, phu&ng Dong Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir s0A  200/20141TT-BTC 
Qun HâiAn, thành ph6 Hal PhOng 	 ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cOa BO Tài chlnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 1UENG GlOA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuylt minh nay là m5I b5 phin hqp thành vii can dwqc dQc ding thai vái báo cáo fai chInh riênggiia nien d3 kern tiwo 

11. 	CAC KHOAN DAU TLITAI CH1NH 
So"  cui k5' 	 S (Nu k 

Giá g6c 	I)u lAi6ng Giá trj hyp 	 Cia gc 	i)y phông Gi6 tri l'çp 

VND 	 VND 	VND 	 VND 	 VND 	VND 
Du tLr gOp vn vào cong ty con 166.146.120.074 
Cong ty TNHH Container Minh Thánh (ii) 60.990.000.000 
Cong iy TNHH Vn tái DuyOn Hãi 45.655.576.172 
Cong ty TNHH San xut và Thuang mai  Duyên hãi 32.867.444.563 
COng ty TNI-IH Vn tãi Du&ng bO DuyOn hãi 14.503.099.339 
COng ty TNHH Vn tãi DuyOn hal PhO ThQ 6.500.000.000 
COng ty TNHH MTV Vn thi Da phtrang th(rc DuyOn Hãi Ha Ni (ii) 2.520.000.000 
Cong ty TNHH Cong ngh Logistics Tasa Duyên Hái (ii) 50.000.000 
Cong ty TNHH Fujiaire Malaysia Vit Nam 3.060.000.000 

(1.637.914.991) - 163.036.120.074 
(105.192.153) (i) 60.990.000.000 

-. (I) 45.655.576.172 
- (i) 32.867.444.563 
- (I) 14.503.099.339 
- (i) 6.500.000.000 

(1.531.720.649) (i) 2.520.000.000 
(1.002.189) (i) - 

	

(1.725.758.834) 	 - 

	

(164.424.148) 	(1) 

	

- 	(I) 

	

- 	(I) 

	

- 	(i) 

	

- 	(I) 

	

(1.561.334.6116) 	(I) 

	

- 	(I) 

	

- 	(i) 

GhichO: 

(I) 	Cong ty chua Ac djnh giá trj hcfp l' cOa các khoán du ttr nay & thuyM minh trong báo cáo tài chlnh riOng gifl'a niOn dO b?ii vi khOng cO giá niêm y& trên thj trtr?Yng 
cOa các khoán du Ut nay vi các Chuân mrc K toán Vit Nam, Ch6 do K toán doanh nghip Vit Nam và các quy dnh hin hành cO liOn quan chua hwrng dn v 
cách tlnh giá trj hcp l'. Cia trj hqp I' cAa các khoãn dAu Ut nay nu xác djnh duçcc cO tht khác vOl giá trj ghi so. 

(ii) Trong näm, Cong ty dä thrc hintrIch Ip dr phOng giàm giá khoán du Ut dài hn theo quy djnh t3i Thông Ut so" 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 huOng dn chel  dO 
trich lp Wi sir dung các khoãn dr phOng giãm giá, t6n that các khoán du tu tài chinh. 

Thông tin chi ti& vel  Cong ty con, Ong ty liOn k& và cOc khoân du Ut dài hn khác t0i ngày 30/06/2020 nhu sau: 

Ten Ong ty Nol thành lap 
và hoOt  dng 

T5 1§ 
phn s& hUu 

T 14 Hot dng chhih 
guyn biu guyt 

Cong ty TNHH Container Minh Thành TP. Hal PhOng 99,947% 99,947% Kinh doanh kho bAl 
Cong ty TNHH Vn tãi DuyOn Hái TP. Hãi PhOng 99,68% 99,68% Kinh doanh kho bAi 
COng ty TNHH San xut vi Thixcrng mai  DuyOn hal TP. Hal PhOng 99,00% 99,00% Kinh doanh kho bAl Wi thuang mal 
Ong ty TNHH Vn tãi Dtring bO DuyOn hal TP. Hal PhOng 99,35% 99,35% Kinh doanh von tai 
Cong ty TNHI-1 Vn tái DuyOn hal Phu ThQ Tinh PhO Thç 100,00% 100,00% Kinh doanh van tái 
Ong ty TNHH MTV Vn tái Da phuong thCrc DuyOn Hài Ha NOi TP. Ha NOi 100,00% 100,00% Thtrcrng mai 
Cong ty TNHH COng ngh Logistics Tasa Duyên Hãi TP. Hal PhOng 100,00% 100,00% Thuxng mi 
Cong ty TNHH Fuj iaire Malaysia ViOt Nam TP. Ha NOi 51,00% 51,00% Thuang mai 
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CONG TY CO PHAN VN TAI DA PHTXONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09 - DN 
So 189 thrOng di Dinh Vu, phuOng D6ng Hâi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TF-13TC 
Quin Hài An, thành phô Hái PhOng 	 ngày 22 thing 12 nãm 2014 cüa B Tài chInh 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CH!NH RLENG GIUA NIEN f)Q (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là m5t b(3 ph4n hçp thành và ccn thtqc dQc dông thai vái baa cáo tài chInh riêng giia niên d3 kern theo 

11. CAC KNOAN Mu TV TA! CHIN!! (TIEP THEO) 

Cong ty con là Cong ty TNHH Container Minh Thãnh ("Minh Thành"): Float dng kinh doanh trong 6 
thing dâu nãm 2020 vn duy frI on djnh, dat  lçri nhu.n sau thuê khoang 59 triu dOng Trong 6 thing dâu 
nãm 2020, COng ty có cho Minh Thành vay khoãng 6,7 t ding, doanh thu lâi tién vay phát sinh khoáng 
156 triu dOng. 

COng ty con là COng ty TNHH Vn tâi Duyên Hãi ("Tasaco"): Float dng kinh doanh trong 6 thing du 
näm 2020 van duy trI On djnh, dt li nhun sau thuO khoâng 661 triu dng. Trong 6 thing dâu nAm 
2020, Cong ty có cho Tasaco thuê xe nâng, nâng ha vài doanh thu phát sinh khoàng 224 triu dOng. 

Cong ty con là COng ty TNHH San xut và Thtrang mai Duyên Hâi ("Trading"): Hoat dng kinh doanh 
trong 6 thing dãu nãm 2020 van duy trì on djnh, dat  lqi nhun sau thu khoãng 300 triu dOng. Trong 6 
thing dâu nm 2020, COng ty co thc hin thué van phàng và sCr dung djch vii nâng ha và v8 sinh 
container cüa Trading vOi tOng aid trj khoàng 3,5 t dông. 

COng ty con là Cong ty TNHH Vin tãi ThrOng bo Duyên Hài ("ThrOng bo Duyên Hâi"): Hoatdong kinh 
doanh trong 6 thing dãu nãm 2020 van duy tri on djnh, dat  lori nhuân sau thuê khoáng 1,8 t' dOng. Trong 
6 thing dâu näm 2020, Cong ty có cho fhrong b6 Duyên Hài vay khoãng 4,8 t' dOng, doanh thu lãi tiên 
vay phát sinh khoãng 104 triu dOng. 

Cong ty con là Cong ty TNI-IH Vn tãi Duyên Hài Phil Tho ("Duyên Hâi Phil Tho"): Float dng kinh 
doanh trong 6 thing dâu nãm 2020 van duy trI On djnh, dat  lqi nhun sau thuê khoãng 4,2 t dOng. Trong 
6 thing du näm 2020, Cong ty phát sinh doanh thu thtrang mai  khác dOi vói Duyên Hài PhÜ ThQ vài 
tong phát sinh khoàng 24 tniu dông. 

Cong ty con là Cong ty TNI-rH MTV Vn tài Da phirong thilc Duyên Hái Ha Ni ("Duyên Hài Ha Ni"): 
Hoat dng kinh doanh trong 6 thing dâu näm 2020 phát sinh it, lai khoâng 29 friu dông. Trong 6 tháng 
dâu nàm 2020, Cong ty phát sinh doanh thu thixang mai  khác vói Duyên Hái Ha Ni là tian quàn l' 
khoàng 17 triu dOng. 

COng ty con là Cong ty TNHI-1 COng ngh6 Logistics Tasa Duyên Hâi ("Tasa Tech"): MOi thành lip ké tir 
ngày 24/04/2020, hot dng kinh doanh trong 6 thin g  dâu näm 2020 hâu nhi.r china có phát sinh. 

COng ty con là COng ty TNHH Fujiaire Malaysia Vit Nam ("Fujiaire Malay"): Dtrçrc Cong ty dâu ti.r 
mua Iai  vào ngày 16/06/2020. Fujiaire Malay dirdc thãnh lp vào ngày 15/11/2019 hoat dông kinh doanh 
den nay phát sinh it, trong 6 thing dâu nãm 2020, Fujiaire Malay phát sinh doanh thu thtrang mai  khác 
vai Duyên Hãi Ha Nii là tiên ban diêu hOa khoâng 7 triu dông. 

12. PHAI TRA NGU'ÔI BAN NGAN HN 

Sôcuôik$ S4du4 
Cii tij Si ci khi nãng Cii tij So' có khi nlng 

tri nor trino 
VND VND VND VND 

Phii tri ngiröi bin ngn h9n 1.552.924.056 1.552.924.056 1.922.738.683 1.922.738.683 
Cong ty TNHH D8i  l' van Iii EVERGREEN (Vit Nan) 60.606.450 60.606.450 92.892.450 92.892.450 

COngtyTNHHTip Vin vi Vântii D6 Dirong Xanh 137.411.000 137.411.000 156.074.750 156.074.750 
Cic dôi tirng khic 1.354.906.606 1.354.906.606 1.673.771.483 1673.771.483 
Trong do: Phii 6 ngithi bin là cic ben lien quan 1.187.897.206 1,187.897.206 1.551.462383 1.551.462.583 
(Chi tiOt tai thuyêt minh s 	25) 
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CONG TY CO PHAN VN TA! DA PHU'ONG TIIUC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN 
So 189 dithng di Dinh VU, phung Dông Hâi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s6 200/201411T-BTC 
Quân Hâi An, thành phô Hãi Phông 	 ngãy 22 tháng 12 nãm 2014 cUa B Tài chInh 

THUYET MINE BAO CÁO TA! CHINH RI.ENG GIUA NIEN JEX) (TIEP THEO) 
(20c thuyt minh nay là mç5t b3 ph<in hçip thành và can thtçxc dQc clOng thai vOi báo cáo tài chinh riêng giia niên dt3 kern theo 

13. THUE vA CAC KNOAN PHA! NOP  MIA NUOC 

	

so phãi np 	SO phãi np So^ di thic np 	S6 phãi np 

	

dâuk5' 	trongk' 	trongk5r 	cuik5' 

VND VND VND VND 
98.738.276 443.528.721 470.114.678 72.152.319 

211.813.935 455.815.251 311.813.935 355.815.251 
36.268.675 56.075.515 74.865.485 17.478.705 

3.000.000 3.000.000 - 

346.820.886 958.419.487 859.794.098 445.446.275 

ThuE giá tri gia tang 
Thud thu nhp doanh nghip 
Thus thu nhâp cá nhán 
Thuê mon bài 

Cong 

14. 	PHAJ TRA KHAC 

Ngãn hn 
Co tire, Igi nhun phài trâ 
Các khoãn phãi trà phãi np khác . Ben lien quan 
- GOng ty TNHH San xudt và Thrung mqi Duyên HOi 

- Cong ty TNHH MTV Vn íáï DPT Duyén hal Ha Ni 

- Cong 4'  TNHH Vtn tOi Duyên HOi 

- Qu9 klien thithng, phác li igi các cOng ty con 

- Các dái 1eong khác 

DII han 
Nhn k q0, k ci.rqc dli hn 

Cong 

So^ cui ki So du ki 
VND VND 

1.519.241.075 4.955.978.118 
557.142.165 520.989.600 
962.098.910 4.434.988.518 

- 3.000.000.000 

600.000.000 810.000.000 

	

349.482.980 	612.3 72.588 

	

12.615.930 	12.615.930 

3.000.000 3.000.000 
3.000.000 3.000.000 

1.522.241.075 4.958.978.118 
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CONG TV CO PHAN VAN TAI BA PHUONG TH(JC DUYEN I-iAI 	 MALi sO B 09- UN 
Si 189 du&ng di Dinh Vii, phuing Dông }Iãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s0^ 200/2014/TT-BTC 
Qun 1-Jâi An, thành ph04  l-Iãi Phông 	 ngày 22 tháng 12 nàm 2014 ecia B0 Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH1NH RING C1UA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các 1huyt1 rninh nay là ,,,t ho phn hi7p Ihành vii can dwQc dQc cling lhOi vOl bay cáo iài chinh riêng giüa niên d3 kOrn iheo 

15. 	VON CHU SOHUU 

Thay di trong vin thu s& hiiu 

	

Von gOp cüa 	Thilng dir 	Co phi&i quj 
	

Quy du tir Qu5 khác thuc 	LNST chum 	 Cong 

	

chü sOr hUu 	vin co Phan 	 phát trin vn chü sir hOu 	phãn phi 

So du' da
A

u nàm trixo'c 
Tang v04  n trong näm 
Lâi trong nãm 
Phán ph6i Içri nhun 
Tang qu5' tir Içii nhun cong ty con 
Chi Quy và chi khác 
Sdu'du kj' 
Ui trong k5' 
Phân phi Ii nhun (I) 
Tang qu5 lit Içii nhun cOng ty con 
Chi Quy và chi khác 

So dir cuEi k5' 

Ghi chtI: 

VND 	VND 	 VND VND VND VND VND 
187.110.000.000 	9.772.359.500 	(15.682.334.790) 794.026.037 259.392.390 72.657.155.790 254.9 10.598.927 

- 	
- 	 (6.413.155.710) - - - (6.413.155.710) 

- 	 - 	 - - 
- 17.059.098.355 17.059.098.355 

- 	 - 	
- 31.523.976 31.523.976 (21.870.717.442) (21.807.669.490) 

- 	 - 	
- 375.405.686 - 375.405.686 

- 	 - 	 - 
- (595.783.000) (201.093.000) (796.876.000) 

187.110.000.000 	9.772.359.500 	(22.095.490.500) 825.550.013 70.539.052 67.644.443.703 243.327.401.768 
OAflUQlAlfl) QAAQOIAI(V) 

	

- 	 - 	 - 	49.596.839 	49.596.839 	(184.943.082) 	(85.749.404) 

	

- 	 - 	 - 	 - 	306.186.294 	 - 	306.186.294 

	

- 	 - 	 - 	 - 	(67.790.000) 	(133.264.000) 	(201.054.000) 

	

187.110.000.000 	9.772.359.500 	(22.095.490.500) 	875.146.852 	358.532.185 	75.735.050.813 	251.755.598.850 

(I) Trong kS'  Cong ty thrc hin phân phi Icci nhun theo nghj quyt d?i  hi C6 dông s6 0l/NQ-D1-IDCD ngày 06/06/2020 nlur sau: 

S6 tin 

TrIch li  nhun phOi trà ciia cô dông thiu s6 
Quq khen thtthng phOc Içii 
Qu9 du ttr phOt tri6n 
Qu9 phát trin thj trtrirng (Qu9 khác thuOc  v6n clui sit hIiu) 

VND 
36.152.565 
49.596.839 
49.596.839 
49.596.839 

184 .943 082 

S6 co tfrc Cong ty dä trO trong kS'  là 0 VND. 
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CONG TY CO PHAN VN TA! DA PHUONG THC DUYEN HAl 	 MAU SO B 09- DN 
S0^ 189 duàng di Dinh Vu, phtràng Dông Hài 2, 	 Ban hành theo Thông tx s6 200/2014/TT-BTC 
Qun Hái An, thành ph Hâi Phông 	 ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cüa B0 Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHI NH RIENG GIIJA MEN BQ (TIP THEO) 
Các thuyêt minh nay là m5t b3 phán hop rhành và can thtcic dQc dông thai v&i báo cáo tài chInh riéng giiia niên dci kern theo 

15. 	ON CHU SO HUU (TIEP THEO) 

Co phiu 

S hrçng cô phiêu däng k phát hành 
So hrçng co phiu dä ban ra cong chüng 
~ 

 
C6 phiu phô thông 

± Co phiu iru dâi 
Sohrqngcôphiêuqu 
• Co phiu phô thông 
• Co phiu i.ru dAi 
S06  hrç'ng Co phiu dang hru hành 
± CO phiu phô thông 
+ u phiêu LTu dài 
Minh giá (VND) 

Chi tit vn dAu tw cüa Chü s& hfiu 

V6n gop cia các c  dông 
Co phiu qu 

So cuoi k5' S6 dãu k)' 
Co phiu Co phiêu 

18.711.000 18.711.000 
18.711.000 18.711.000 
18.711.000 18.711.000 

	

1.982.924 
	

1.982.924 

	

1.982.924 
	

1.982.924 

	

16.728.076 
	

16.728.076 

	

16.728.076 
	

16.728.076 

	

10.000 
	

10.000 

. 	 x. 	• 

	

So'  cuoi ky 	 So dau ky 

	

VND 	 VND 

	

167.280.760.000 	167.280.760.000 

	

19.829.240.000 	19.829.240.000 

16. DOANB THU BAN HANG VA CUNG CAP D!CH vv 

	

Tir ngày 01/01/2020 	Ttr ngày 01/01/2019 

	

dn ngàv 30/06/2020 	dn ngày 30/06/2019 

	

VND 	 VND 
Doanh thu ban hang và cung cap dlch  vu 
Doanh thu bâi 
Doanh thu cuàc 4n tâi biên (trung gian) 
Doanh thu van tài và cho thuê xe 
Doanh thu thi.rong mi 
Doanh thu dich vu khác 
Trong do: doanh thu vOi các ben lien quan 
(chi tiêt ti Thuyt minh s 25) 

17. GIA VON HANG BAN VA CUNG CAP D!CH  VU 

Giá v6n bAi 
Giá von cirôc van tái biên (trung gian) 
Giá vn vn tãi và cho thué xe 
Giá v6n dich vV We 

Cong  

	

13.030.672.434 	10.049.346.477 

	

7.276.998.599 	6.812.174.247 

	

4.636.296.906 	2.305.267.001 

	

1.071.207.272 	 877.389.120 

	

45.912.612 	 49.774.639 

	

257.045 	 4.74 1.470 

	

423.388.131 	1.210.848.142 

	

Tir ngãy 01/01/2020 	Tu ngày 01/01/2019 

	

dnngàv 30/06/2020 	den nàv 30/06/2019 

	

VND 	 VND 

	

6.554.970.457 	6.463.836.335 

	

3.293.547.871 	1.741.304.729 

	

764.175.451 	 591.146.612 

	

- 	 2.217.128 

	

10.612.693.779 	8.798.504.804 
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CONG TY CO PHAN VN TM DA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN 
S6 189 &rmg di Dinh Yü, ph.thng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu so 200/2014,Tr-BTC 
Quin Hal An, thành ph 05  Hãi Phàng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chinh 

THUYET MINI BAO CÁO TAI CHIN!! R!ENG GIUA MEN DO (TrEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là m5t bô phn hcrp thành và can du-crc dQc ding thai v&i báo cáo tai chinh riêng giia niên dç3 kàm theo 

18. 	CHI PH! sAr' XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO 

	

Tir ngày 01/01/2020 	Tfr ngày 01/01/2019 

	

den nav 30/06/2020 	den nav 30/06/2019 

Chi phi nhân cong 
Chi phi khAu hao tâi san cO dnh 
Chi phi djch vu mua ngoâi 
Chi phi khác bang tién 
Cong 

19. DOANTI THU HOT DONG TA! CHIN}I 

Lai den vay 
LZ chénh 1ch t giá 
Hoàn nhp dr phông dâu tir tài chInh vào cong ty con 
Cng 

	

VND 	 VND 

	

1.218.648.998 	1.059.888.002 

	

91.815.156 	 289.629.076 

	

11.561.005.719 	9.419.076.316 

	

118.971.600 	 109.479.700 

	

12.990.441.473 	10.878.073.094 

	

Tir ngày 01/01/2020 	Ttr ngày 01/01/2019 

	

dn ngàv 30/06/2020 	dn ngàv 30/06/2019 

	

VND 	 VND 

	

6.585.553.188 	7.420.922.059 

	

2.151.462.868 	1.826.556.718 

	

2.637.298 	 685.573 

	

8.739.653.354 	9.248.164.350 

	

Tfr ngay 01/01/2020 	Tir ngãy 01/01/2019 

	

den nãv 30/06/2020 	den ngàv 30/06/2019 

	

VND 	 YND 
16.555.556 

	

3.098.715 	 - 

	

(87.843.843) 	(184.628.598) 

	

(84.745.128) 	(168.073.042) 

CO tc kyi nhun dtrcic chia 
Lài tiên gri, tiên cho vay 
Lài chênh lch t giá 

Cong 

20. CHI PHI TA! CH!NH 

ii 

21. 	CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIEP 

Chi phi nhân viên 
Chi phi khu hao tài san cO djnh 
Chi phi dich vi mua ngoài 
Thus, phi, 1 phi 
Các khoãn chi phi quàn l doanh nghip khác 
Cng 

	

Tir ngày 01/01/2020 	Tu ngày 01/01/2019 

	

den này 30/06/2020 	den nàv 30/06/2019 

	

VND 	 VND 

	

1.229.407.600 	1.059.888.002 

	

91.815.156 	 29.371.704 

	

866.252.423 	 880.828.884 

	

3.000.000 	 3.000.000 

	

187.272.515 	 106.479.700 

	

2.377.747.694 	2.079.568.290 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHIXaNG THUC DUYEN Mil 	 MAU sO B 09- DN 
So 189 ththng di Dinh Vu, phuOiig Dông Hãi 2, 	 Ban hinh theo Thông tu sO 200/201 4,TT-BTC 
Qun Hái An, thành phô Hãi PhOng 	 ngày 22 thing 12 nAm 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET MINI-I BAO CÁO TAI CHINE RIENG GIOA MEN 0<)  (TIEP THEO) 
Các thuydt minh nay là mt bo phn hqp thành và can dwçic dQc dông thai vai baa cáo tài chInh riêng giia niên do kern thea 

22. CHI PHI THUE THU NIH3P DOAN}I NGHIP 
lu ngiy 01/01/2020 Tir ngiy 01/01/2019 

den ngàv 30/06/2020 din ngàv 3.0/06/2019 
\TND VND 

Lqi nhun ke toin trtthc thuê 	 8.864.629.443 8.573.485.600 
Oiêu chinh tang/(giim) thu nhp chju thué (1) 	 (6.585.553.188) (7.406.896.884) 
+Cô tcrc lai nhuin duqc chia 	 (6.585.553.188) (7.420.922.059) 
Cç5ng: Chi phi không dwcjc trà 	 - 14.025.175 
Thu nhp chju thug 	 2.279.076.255 1.166.588.716 
Thud suit thuê thu nhâp doanh nghiêp 	 20% 20% 
Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hinh nãm nay 	 455.815.251 233.317.743 
Dieu chinh giam chi phi thus TNDN theo biên bin thanh tra thuê 	 - 26.806.462 
Tong chi phi thue^ TNDN hin hinh phil np trong nãm 	 455.815.251 260.124.205 

Cong ty dang tam xác djnh chi phi thus thu nhp doanh nghip trén co sâ Icri nhu.n kE toán khOng Co s'j 
khác bit dáng ké. Vic xác dinh sau cOng ye thuê thu nhp doanh nghip tOy thuc vào ket qua kiêm tra 
cOa co quan thu có thám quyn. 

23. BQ PHN ThEO LINH VUC KINTI DOANH VA THEO KHU V1fC DIA LY 

Thông tin b6 phn thrcic trInh bay theo linh vrc kinh doanh và khu vic dja 1: 

Khu virc dia I 

Trong nãm, hoat dng cUa Cong ty chi din ra ti khu vrc MiOn Bc, trong lãnh th Vi  Nam. Do do, 
Cong ty khong lap báo cáo bt phn theo khu v,rc dla l:;. 

LTnh vtrc kinh doanh 

Hoat dng chInh cOa Cong ty là dlch  vi,m bAi và djch vi cu -ac bin, vin chuyén. Do dO, COng ty khOng lap 
báo cáo b phn theo ITnh vLrc kinh doanh. 

24. CONG CV TAI CH!NH 

Quin l rOi ro v6n 

COng ty quân l ngun v6n nhm dam bào r&ng Cong ry có tM vira hoat d)ng lien ti,ic vira ti da hOa lqi 
Ich cOa các cô dOng thông qua tOi u-u hóa sO du- nguôn vOn và cong n. 

Cu trCic v6n cüa Cong ty g6rn có các khoãn nor thun (bao gm các khoàn vay trr di tin va các khoan 
tu-ong throng tiên) vi phán vOn cOa các cô dOng (bao gôm vOn gOp, các qu5 dir tr, lçii nhuân sau thuê 
chtra phân ph 02 i). 

Quin I rOi ro vn (tiêp theo) 

He s6 ã'ôn bátài chInh 

W s6 dOn by tâi chinh cOa Cong ty tai ngày k& thOc niên do ke^ toán nhm.r sau: 

	

ScuikS' 	 Sôduk' 

	

VND 	 VND 
Các khoán vay 
Trir: Tién va các khoàn tuong throng tiên 

	
(12.591.944.701) 	(11.162.131.062) 

VOn chO sO hOu 
	

251.755.598.850 	243.327.401.768 
T I nq thuân trên v6n chO s& h&u 	 0100% 	 0.00% 

2' 
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CONG TY CO PHAN VN TAI BA PHUONG THTIC DUYEN HAl 	 MAU sO B 09- DN 
So 189 dithng di Dinh Vu, phtr&ng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ttr so^ 200/20141FT-BTC 
Qu.n Hal An, thành ph Hái Phóng 	 ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüa B0 Tái chInh 

THUYET MINI BAO CÁO TM CHINH RING GriYA MEN IX) (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là m5t b6 ph<in hcrp than/i và can thtqc dQc dông thai vai baa cáo tai chInh riénggiuia niên d3 /thm thea 

24. 	CONG CV iAi CHNH (TIEP THEO) 

Các chmnh sách k toán chü yu 

Chi tiét các chmnh sách ké toan chCi yêu Va các phtrcmg pháp ma Cong ty áp ding (bao gôm các tiêu chi dê 
ghi nhân, Co sâ xác djnh aid trj và co sâ ghi nhn các khoán thu nhp và chi phI) dOi vOi trng loai tài san 
tài chInh và cOng nçi tái chInh dixçc trInh bay ti Thuyét minh so 4. 

Các 1oi cong ciii tãi chInh 
Gil tri ghi so Gil trl hqp I 

Scuild' 	SôduIdt SO  cuoi ki Sdluk' 

VND VND VND 
Tãi sin tIi chInh 
Tien vàcic kholnnrangduangtién 12.591.944.701 	11.162.131.062 12.591.944.701 11.162.131.062 
PhIl thu khlch hang và phIl thu khlc 29.718.658.357 	32.751.081.048 29.718.658.357 32.751.081.048 
Dâu tu tái chinh dli han 164.508.205.083 	161.310.361.240 164.508.205.083 161.310.361.240 
Clc kholn k qu 5.000.000 	5.000.000 5.000.000 5.000.000 
Tong cng 206.823.808.141 	205.228.573.350 206.823.808.141 205.228.573.350 

COng nqtIi chInh 
Clc kholn vay - 

Phlitringuôi bin vlphlitrlkhlc 3.075.165.131 	6.881.716.801 3.075.165.131 6.881.716.801 
Chi phi phIl trI 413.974.200 	827.652.600 413.974.200 827.652.600 
Tong cong 3.489.139.331 	7.709.369.401 3.489.139.331 7.709.369.401 

Cong ty dánh aid aid trj hçip I' cCia tài san tài chinh và cong nor tài chInh ti ngly kt thtic niên dt ke toán 
theo aid gôc Va dij phOng. Thông ttr so 210/20091T7-BTC cüa B6 Tãi chinh ngáy 06 tháng 11 nàm 2009 
("Thong tir 210") cüng nhu các quy dlnh  hin hành chira cO huàng dnci the ye vic xác djnh aid trhqp 
19 cüa các tài san tài chInh vl cong no ,  tài chInh yeu cu áp dung Chuân mi,rc Báo cáo tài chinh QuOc té 
ye vic trInh bay báo cáo tài chInh và thuyêt minh thông tin d61 v&i cong cu tài chInh nhimg khOng di.ra ra 
huâng dn tuong throng cho vic dánh giá và Phi nhn cOng cu tài chInh bao gOm cã áp di cing aid trj h9p 
1, nhãm phO hop vâi Chuán mrc Báo cáo tài chInh Quôc te. 

Mkic tiêu quIn 1y rüi ro tài chInh 

COng ty dã xly dung h8 thng quln 1y rOl ro nhm phát hin và dánh aid các rUi ro ma Cong ty phli chju, 
thiêt lp các chInh sách Va quy nih kiêm soát rüi ro 0 mic chap nhn duc. H6 thông quIn I' rüi ro dirqc 
xem xét 1i dnh kS'  nh1.rn phln lnh nhung thay dOi cüa diéu kin thj trirOng và hot ding cüa Cong ty. 

Rüi ro tai chInh bao gm rüi ro thj tn.ràng (bao gôm rUi ro t' gil, rOi ro Ili suát và rüi ro ye aid), rOi ro tin 
dung và rüi ro thanh khoIn. 

Rüi ro thj trwông 

Hoat dông kinh doanh cüa Cong ty s chü yeu chiu rOi ro khi có sr thay dôi ye lãi suât và aid. Cong ty 
khOng thrc hiên các biên pháp phOng ng0a rOi ro nay do thiêu thj trirOng mua các cOng cu tài chInh nay. 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHUNG THUC DUYEN HAl 	 MAU SO B 09- DN 
So 189 dung di Dinh Vii, phizOng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tr so" 200/2014iTF-BTC 
Quân Hâi An, thành ph o^ Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 närn 2014 cüa B) Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN!! RIENG G!UA MEN DO (TIEP THEO) 
Các thuyt rninh nfry lb rn3r bO phn hçp thành và can dwqc dQc dóng thai v&f báo cáo tai chinh riênggi!a niên dt5  kern thea 

24. 	CONG CV TAI CH!NH (TIEP THEO) 

Rüi ro tin dyng 

Ri to tin di,ing xãy ra khi mt khách hang hoc di tác không dap frng duqc các nghTa Vp trong hçip dng 
dan den các ton that tài chInh cho Cong ty. Cong ty có chInh sách tin dung phü hp và thi.r&ng xuyén theo 
dOi tInh hmnh de-  dánh giá xem Cong ty Co chju rüi ro tin dung hay không. COng ty khOng có bAt k' rui ro tin 
dung tr9ng yu nào vol cac khách hang hoc di tác bâi vi các khoàn phài thu dn tx mt s6 hrçng iOn 
khách hang hoat Ong trong nhiêu ngành khác nhau và phàn bô 0 các khu vrc dja I' khác nhau. 

Quânlj5ráirofhanh khodn 

Mpc dIch quán I ni to thanh khoàn nh&m dam bão dü ngun von & dap thig các nghia Vp tai chinh hin 
tai va trong tuang lai. TInh thanh khoãn cüng &rqc Cong ty quán 1' nhãm dam bão rnrc php trti gi[ia 
cOng nç den han  và tài san den hn trong näm 0 nic cO the duc kiêm soát dOi vôi so von ma Una ty 
tin rang có the tan  ra trong nãm do. ChInh sách cia Cong ty là thea dOi thu0ng xuyên các yêu câu ye 
thanh khoân hin tai  và dçr kiên trong ttrang lai nhãm dam bâo Cong ty duy trI dü mrc dir phOng tiên mat, 
các khoân vay và dü von ma các co dOng cam két gop nhãm dáp thig các quy djnh ye tinh thanh khoán 
ngän han va dài h?n  horn. 

Các bang disOi dày trInh bay chi tit cac m(rc dáo han  theo hp dng cOn li d6i vOi tài sin tài chinh va 
cOng na tài chinh phi phái sinh và thai han thanh toán nhis dã duc thôa thun. Các bang nay di.rqc trInh 
bay dtra trén dOng tiên chua chit khâu cüa tii san tai chinh gôm lài tir các tài san do, neu CO và dOng tien 
chua chiêt khâu cOa cong ncr tài chinh tinh theo ngày sOm nhAt ma Cong ty phai trã. Các bang nay trInh 
MY dOng tiên cUa các khoân gc va tiên lãi. Vic trinh bay thông tin tài san tài chinh phi phái sinh là cAn 
thiOt de hiêu diioc viêc quán i' rOi to thanh khoãn cüa Cong ty khi tInh thanh khoãn ducc quàn 1' trên ca 
sO cong nçi và tài san thuân. 

	

DirOilnàm 	Tirl-5nãm 	 Tong 

	

VND 	 VND 	 VND 

	

12.591.944.701 	 - 	12.591.944.70 1 

	

18.203.658.357 	11.515.000.000 
	

29.7 18.658.357 

	

- 	164.508.205.083 
	

164.508.205.083 

	

- 	5.000.000 
	

5.000.000 

	

30.795.603.058 	176.028.205.083 
	

206.823.808.141 

	

3.072.165.131 	3.000.000 	3.075.165.131 

	

413.974.200 	 - 	413.974.200 

	

3.486.139.331 	3.000.000 	3.489.139.331 

	

27.309.463.727 	176.025.205.083 	203.334.668.810 

	

11.162.131.062 	 - 	11.162.131.062 

	

17.546.081.048 	15.205.000.000 	32.751.081.048 

	

- 	161.310.361.240 	161.310.361.240 
- 5.000.000 5.000.000 

73.708.212.110 176.520.361.240 250.228.573.350 

6.878.716.801 3.000.000 6.881.716.801 
827.652.600 - 827.652.600 

7.706.369.401 3.000.000 7.709.369.401 

66.001.842.709 176.517.361.240 242.519.203.949 

Ti ngày cuOi kr 
Tiên và các khoàn ttrong duong ti&n 
Phài thu khách hang và phài thu khác 
Dâu tu tài chInh dài han 
Các khoãn k qu 
Tong Ong 

Ti ngày cuôi k)' 
Phãi trã ngtthi bàn và phài trà khác 
Chi phi phài trà 
Tôngcng 

Chênh lch thanh khoãn thuân 

Tai ngày dAu k' 
Tien và các khoàn tuang drang tin 
Phãi thu khách hang và phãi thu khác 
Dâu tr tài chInh dài han 
Các khoân k qu5 
Tong cng 

Ti ngày dâu k5' 
Các khoàn vay 
Phài trà ngu0i bàn và phai trã khác 
Chi phi phài trà 
Tong cong 

Chênh lch thanh khoin thuAn 
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• 

	

So cuot ky 	 So dig ky 

	

VND 	 VND 

	

90.174.262 	186.280.267 

	

66.000.000 	 165.000.000 

	

18.611.740 	 - 

	

5.562.522 	 21.280.267 

12.996.398.310 
7.619.513.425 

15 .945 .206 
70.608.219 

7.532.960.000 
5.3 76.884.885 
1.739.538.525 
2.3 88 .899.233 

958 .62 1.965 
289.825. 162 

13.570.725.518 
1.8 78.895. 780 

16.416.438 
154.575.342 

1.707.904.000 
11.691.829.738 

3.616.092.055  
6.130.412.592 
1.911.436.125 

33 .888 .966 

	

11.500.000.000 	15.200.000.000 

	

4.800.000.000 	5.300.000.000 

	

6.700.000.000 	9.900.000.000 

1.187.897.206 1.551.462.583 
- 11.440.000 

1.103.636.706 1.537.250.583 
500.500 2.772.000 

83 .760.000 - 

	

600.000.000 	3.810.000.000 

	

- 	3.000.000.000 

	

600.000.000 	810.000.000 

CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHUTJNG THITC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN 
S6 189 diràiig di Dinh Yü, phLthng Dông Hâi 2, 	 Ban hành theo Thông tir so' 200/20 14iTT-BTC 
Quin Hài An, thàrth ph OA  Hâi Phông 	 ngày 22 thing 12 nAm 2014 cCia Bc Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHi NH RIENG GrUA MEN DO (TIEP THEO) 
cac thuyét minh thy là mot b5 ph4n  hqp thành va can thzçic dcc &ng th&i vói báo cáo tài chInh riênggia niên do kern theo 

25. 	GIAO D!CH  VA SO NJ' vOi CAC BEN LIEN QUAN 

Nhw di de^ cp ti Thuyêt minh s6 6; 7; 9; 12; 14: Chi tiêt s6 dir vôi các ben lien quan cüa Cong ty 
cu the uhir sau: 

Phãi thu khách hang ngn hn 
Cong ty TNI-IH Van tãi Duyén Hãi 
Cong ty TNI-IH MTV Vin tãi Da phircmg thiic Duyén 
HâiHàNi 
COng ty TNHH Vn tài Duyên Hal Phñ Thç 

Phãi thu We 
Cdc khodn phãi thu ngn hzn khác 
Cong ty TNHH Vn tãi Duàng b6 Duyên Hâi 
COng ty TNHH Container Minh Thành 
COng ty TNHH San xuât và Thi.rang mai  Duyén Hal 
Các khoán phái thu 10 nhuin 
COng ty TNHH V.n tãi Dumg b6 Duyên Hài 
Cong ty TNHH V.n tài Duyên Hii Phü Thç 
Cong ty TNHH V.n tãi Duyên Hâi 
COng ty TNHH San xuAt và Thucrng mai  Duyên Hái 

Phãi thu v cho vay dài hn 
COng ty TNHH Vn tâi Dithng bO Duyén Hãi 
Cong ty TNHH Container Minh Thành 

Phãi trã ngu*i ban ngn hn 
Cong ty TN1-IH V.n tãi Dtthng bO Duyên Hal 
Cong ty TNHH San xut và Thirong mai  Duyên Hãi 
Cong ty TNH1-1 V.n tãi Duyên Hài 
COng ty TNHH Container MinhThành 

Cie khoãn phãi trã ngn hn We 
COng ty TNHH San xuAt và Thuong mai  Duyên Hài 
COng ty TNHH MTV V.n tãi Da phuong thirc DuyOn 
Hài HàNci 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PH1NG TH1YC DUYEN HAL 	 MAU SO B 09- DN 
So^ 189 thràng di Dinh YO, phràng Dông I-Iãi 2, 	 Ban hãnh theo Thông tir s 0^ 200/2014T1T-BTC 
Qu.n Hãi An, thành ph 0^ Hâi Phàng 	 ngày 22 thang 12 närn 2014 cOa B0 Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG GItA NIEN IX) (TIEP THEO) 
Các thuyêr minh nay lb m<5t b5 ph<n ho p thành và can duc ã'Qc dông thai vái bdo cáo tài chInh riêng giia niên do kàm theo 

25. BEN LIEN QUAN (TIEP THEO) 

Ngoài giao djch vOi ben lien quan nhir trinh bay ti Thuyêt minh s6 14 và Thuyt minh so" 16, Cong 
ty con giao djch trQng yu sau: 

1w ngày 01/01/2020 Tu ngày 01/01/2019 
dn ngày 30/06/2020 dn ngày 30/06/2019 

VND 'V-ND 
Mua hang hóa, dch vi 4.377.234.704 3.806.920.003 
COng ty TNHH Vin tái Duyên Hài 2.45 0.000 48.229.046 
Cong ty TNHH San xuãt và Thi.rang mai  Duyén Hâi 3.776.180.159 3.691.718.230 
Cong ty TNHH V.n tài Du&ng b6 Duyên Hái 48.954.545 66.972.727 
COng ty TNHH Container Minh Thành 549.650.000 - 

Doanh thu cung cap djch vy và hot dng tài chInh 683.585.390 1.622.031.704 

COng ty TNHH Vin tài Duyên Hài 240.181.640 441.009.121 
Cong ty TNHH San xuât và Thucmg mi Duyen Hài 20.78 8.595 98.735.590 
Con- ty TNHH Vin tái DuOng bo Duyên Hái 224.705.377 196.022.560 
Cong ty TNHH Vin tái Duyén Hái PhO Th9 24.700.256 565.219.581 
Cong ty TNHH MTV Vn tái Da phuon g  thc Duyen 17.242.400 1.028.413 
Hài HàNi 
Cong ty TNHH Container Minh Thành 155.967.122 320.016.439 
Co tfrc, icr1 nhun dtro'c chia 6.585.553.188 7.420.922.059 
COngty TNHH Vn tái Ehthng b6 Duyén Hài 1.650.786.559 1.586.190.682 
COng ty TNHH San xuât và Thixang mai  Duyên Hâi 275.038.165 629.950.274 
COngtyTNHH Vntãi DuyênHái 614.166.155 286.364.573 
Cong ty TNHH Vn tài Duyén Hái PhO Thç 4.045.562.309 4.918.416.530 
Chi phi Iii vay - 16.555.556 
COngtyTNHH Vntãi DuyênHái - 16.555.556 

Thu nhp, thu lao, thu&ng cüa Hi dng Quin trj và Ban TOng Giám dc nhir sau: 

 

Thu nhâp can Ban Tong Giárn dOe, Hi dông Quan tn 

	

Tw ngãy 01/01/2020 	Tir ngày 01/01/2019 

	

dn ngàv 30/06/2020 	den ngày 30/06/2019 

	

VND 	 VND 

	

716.708.876 	805.816.300 

26. sO LIEU SO SANH 

 

S6 lieu so sánh trén Bang can d6i ke^ toán riêng gia niên d6 là s lieu trên báo cáo tài chinh näm 2019 dä 
duqc kiêm toán. So liu so sánh trén báo cáo két qua kinh doanh riêng gia niên d và hru chuyén tiên t 
niêng giUa niên do là sO lieu trên báo cáo tài chInh niéng gifla niên d6 cho k' hot dng tir ngày 
01/01/2019 den ngày 30/06/20 19 dã duçic soát xét. So 1iu so sánh trên Báo cáo h.ru chuyên tiên t niéng 
glila nin do là so lieu di.rçc trmnh bay lai theo phuong pháp gián tiêp. 

0200 7%,. 

(c CNGTY c 

• 	CÔPHAN 

* VAN TAI 	* 

DAPHUONG 
% 	DUYENHAI 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyen Thu Thüy 
NguOi lp biêu 	 Ké toán trlr&ng 
Hal PhOng, ngay 12 tháng 08 nàm 2020 

Phan Thanh BInh 
Tang Giám dc 
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