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CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Sổ 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quàng Ninh_________Giữa niên độ két thúc ngày 31/03/2016

BẢNG CÂN Đ Ố I  KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

TÀI SẢN Mã Thuyết 31/03/2016 01/01/2016

TÀI SẢN NGẮN HẠN

số minh VND VND
100 16,528,889,519 . 15,705,349,451

Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4 643,663,873 1,017,176,332
Tiền 111 643,663,873 1,017,176,332

Các khoán phải thu ngắn hạn 130 14,894,628,351 13,723,887,479
Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 5 13,846,824,235 13,328,320,680
Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 44,263,061 200,603,495
Phải thu ngắn hạn khác 136 6 1,103,041,753 294,464,002
Dự phòng các khoản phải thu ngắn 
hạn khó đòi

137 5 (99,500,698) (99,500,698)

Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - -
Hàng tồn kho 140 342,447,915 407,019,965

Hàng tồn kho 141 7 342,447,915 407,019,965
Tài sản ngắn hạn khác 150 648,149,380 557,265,675

Chi phí trả trước ngắn hạn 151 8 644,105,896 476,171,275
Thuế GTGT được khấu trừ 152 4,043,484 78,627,912
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà 
nước

153 15 - 2,466,488

TÀI SẢN DÀI HẠN 200 40,723,836,534 41,720,668,563
Tài sản cố định 220 7,397,454,928 6,690,434,382

Tài sản cố định hữu hình 221 9 7,397,454,928 6,690,434,382
- Nguyên giá 222 19,220,367,042 17,757,887,042
- Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (11,822,912,114) (11,067,452,660)

Tài sản cố định vô hình 227 10 - -
- Nguyên giá 228 71,580,000 71,580,000
- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (71,580,000) (71,580,000)

Bất động sản đầu tư 230 11 33,136,649,952 33,330,431,529
- Nguyên giá 231 36,430,936,788 36,430,936,788
- Giá trị hao mòn luỹ kế 232 (3,294,286,836) (3,100,505,259)

Tài sản dỏ’ dang dài hạn 240 - 1,400,000,000
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 12 - 1,400,000,000

Đầu tư tài chính dài hạn 250 13 - -
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên 
kết

252 473,212,674,000 473,212,674,000

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254 (473,212,674,000) (473,212,674,000)
Tài sản dài hạn khác 260 189,731,654 299,802,652

Chi phí trả trước dài hạn 261 8 189,731,654 299,802,652

TỐNG TÀI SẢN 270 57,252,726,Ơ53 57,426,018,014
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CỘNG TY CỒ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quàng Ninh_________Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN (TIÉP)
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

NGUỒN VỐN Mãisô
Thuyết
minh

31/03/2016
VND

01/01/2016
VND

NỌ PHẢI TRẢ 300 121,207,152,970 120,286,298,494

Nọ’ ngắn hạn 310 17,418,720,829 15,446,589,901
Phải trả người bán ngắn hạn 311 14 14,526,066,637 12,658,295,016
Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 61,319,533 -
Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
nước

313 15 427,861,560 -

Phải trả người lao động 314 482,864,559 449,876,364
Chi phí phải trả ngắn hạn 315 16 547,580,000 -
Phải trả ngấn hạn khác 319 17 257,525,228 1,084,587,229
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 19 1,113,782,020 1,252,110,000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 1,721,292 1,721,292

Nọ' dài hạn 330 103,788,432,141 104,839,708,593
Chi phí phải trả dài hạn 333 16 17,736,873,262 18,165,129,922
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 18 86,051,558,879 86,674,578,671

VỐN CHỦ SỞHỬU 400 (63,954,426,917) (62,860,280,480)

Vốn chủ sở hữu 410 20 (63,954,426,917) (62,860,280,480)
Vốn góp của chủ sở hữu 411 365,050,000,000 365,050,000,000
- Cổphiếu phổ thông có quyền biểu 
quyết

41 la 365,050,000,000 365,050,000,000

Vốn khác của chủ sở hữu 414 11,500,000,000 11,500,000,000
Quỹ đầu tư phát triển 418 2,340,736,096 2,340,736,096
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 163,000,000 163,000,000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (443,008,163,013) (441,914,016,576)
- Lỗ lũy kế chưa phán phối lũy kế đến 
cuối năm trước

421a (441,914,016,576) (287,197,635,080)

- Lo lũy kế chưa phân phổi năm nay 421b (1,094,146,437) (154,716,381,496)

57,252,726,053 57,426,018,014

Trân Thị Kim Anh 
Ngưòi lập

Toàn /  Nguyên Tư Thịnh
Giám đốc Kế toán trưỏìig

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGUỒN VỐN
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CỘNG TY CỎ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016

KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Chi tiêu Mã Thuyết 
số minh

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 01 
vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu thuân bán hàng và cung 
cấp dịch vụ

02

10

Giá vốn hàng bán 11

Lọi nhuận gộp về bán hàng và cung 20
cấp dịch vụ

Doanh thu hoạt động tài chính 21

Chi phí tài chính 22

Trong đó: Chi p h í lãi vay 23

Chi phí bán hàng 25

Chi phí quản lý doanh nghiệp 26

Lọi nhuận thuần từ  hoạt động kinh 30
doanh

Thu nhập khác 31

Chi phí khác 32

Lọi nhuận khác 40

Tổng lợi nhuận kế toán truóc thuế 50

Chi phí thuế TNDN hiện hành 51
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

Lọi nhuận sau thuế thu nhập doanh 60
nghiệp

Lỗ CO' bản trên cổ phiếu 70

^ 0 6 8 e ũ ^ ^ uy giảm trên cổ phiếu 71

Toàn 
rống Giám đốc

Quảng Ninh, ngày 20 thảng 04 năm 2016

2 1

22

23

24

25 

25

26

27

28
29

30

31

01/01/2016
31/03/2016

VND

14,464,341,976

13,642,570,512

821,771,464

3,492,525

22,031,322

1,182,548

220,136,245

1,885,025,457

(1,301,929,035)

207.782.598

207.782.598

(1.094.146.437)

(1.094.146.437) 

(29.97)

01/01/2015
31/03/2015

VND

16,167,741,973

14,464,341,976 16,167,741,973

14,633,417,121

1,534,324,852

6,993,517

15,134,722

171,462,553

1,769,000,804

(399,144,988)

211,509,871

65,645,454

145,864,417

(253.280.571)

(253.280.571) 

(6.94)

Ngưòi lập
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CÔNG TY CỒ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Sổ 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh_________Giữa niên độ két thúc ngày 31/03/2016

BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIÈN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Chi'tiêu Mã Thuyết Từ ngày 01/01/2016
số minh 31/03/2016

VND.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động 
kinh doanh 
Lọi nhuận trước thuế 
Điều chỉnh cho các khoản

Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 
(Lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái 
do đánh giá lại các khoản mục 
tiền tệ có gốc ngoại tệ 
(Lãi) hoạt động đầu tư 
Chi phí lãi vay

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

(Tăng)/Giảm các khoản phải thu 
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho
(Tăng)/Giàm các khoản phải ừả 
(không kể lãi vay phải ừả, thuế 
thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

Tăng/(Giảm) chi phí trả trước 
Tăng, giảm chứng khoán kinh 
doanh
Tiền lãi vay đã trả
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã
nộp
Tiền thu khác từ hoạt động kinh 
doanh
Tiền chi khác từ hoạt động kinh 
doanh

Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt
động kinh
doanh
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu 
tư

Tiền chi để mua sắm, xây dựng 
TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

Tiền thu thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi 
nhuận được chia

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt 
động đầu tư

01 (1,094,146,437)

02 949,241,031
04

05 3,492,525
06 (20,544,801)
08 (161,957,682)

09 (1,101,659,316)
10 64,572,050
11 1,137,625,127

12 (57,863,623)
13

14 (21,727,349)
15 -

16 767,585,269

17
20 626,574,476

21 (62,480,000)

22

27 721,045

30 (61,758,955)

Từ ngày 01/01/2015 
31/03/2015 

VND

(253,280,571)

880,553,445

627,272,874

1,055,976,734
(605,942,038)

(2,797,109,338)

(267,516,735)

144,518,869

(1,842,799,634)

6.993.517

6.993.517
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CÔNG TY CÓ PHẦN ĐẦU TU CẢNG CÁI LÂN
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( TIÉP THEO)
(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu Mã Thuyết Từ ngày Từ ngày
số minh 01/01/2016 01/01/2015

31/03/2016' 31/03/2015
VND VND

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
Tiền thu từ đi vay 33 813,782,020
Tiền trả nợ gốc vay 34 (1,752,110,000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trà cho chủ sở hữu 36 -

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài 40 (938,327,980) -

chính

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 (373,512,459) (1,835,806,117)
Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 4 1,017,176,332 4,608,487,926

Ảnh hường của thay đổi tỷ giá hối đoái quy 61
đổi ngoại tệ

Tiền và tuong đương tiền cuối năm 70 4 643,663,873 2,772,681,809

Nguyên TừThịnh  
Kế toán trưởng

Trần Thị Kim Anh 
Ngưòi lập

!gN inh , ngày 20 tháng 04 năm 2016
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CỘNG TY CỎ PHÀN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh_________Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016
THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chỉnh kèm theo)

1. ĐẶC ĐIẺM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 HÌNH THỨC SỞ HỮU VỐN

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp với mã số 5700688013 do Sở kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp lần đầu 
ngày 02/11/2007. Giây chúng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất thảy đổi lần thứ 3 ngày 
20 tháng 12 năm 2013.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần 03 ngày 
20/12/2013, Vốn điều lệ của Công ty là: 405.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm linh năm tỷ 
đông) được chia thành 40.500.000 cổ phần với mệnh giá trên 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Trụ sờ chính của Công ty đặt tại: số  1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh.

Số cán bộ công nhân viên tại 31/03/2016 là 52 nhân viên.

1.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
• Bán buôn tổng hợp;
• Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
• Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
• Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
• Bốc xếp hàng hóa;
• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi

thuê;
• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong năm 2015 là vận tải hàng hóa, hoạt động
dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

1.3 CHU KỲ SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG THƯỜNG

Chu kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty dưới 12 tháng, Công ty chủ yếu hoạt động trong 
lĩnh vực vận tải hàng hóa và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Hoạt 
động được thực hiện vận chuyển từ khách hàng đến cảng và thời gian thực hiện các hợp 
đồng ngắn.

1.4 TUYÊN BỐ VẺ KHẢ NĂNG s o  SÁNH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2015, Công ty lần đầu tiên áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp được hướng dẫn tại 
Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014 thay thế cho 
Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 
31/12/2104. Theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, Công ty không thực hiện 
điều chỉnh hồi tố các ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách kế toán.Thông tư 
200/2014/TT-BTC cũng thể hiện sự thay đổi trong cách trình bày một số khoản mục trên 
Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Công ty đa 
trình bày và phân loại lại các số liệu so sánh cho phù hợp với cách trình bày mới. Chi tiết 
về việc phân loại lại các số liệu so sánh được trình bày tại Thuyết minh số 34.6 Thuyết minh 
báo cáo tài chính.
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CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quàng Ninh__________ Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016
THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIEP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

2. CO SỎ LẬP BÁO CÁO VÀ KỲ KẾ TOÁN

2.1 C ơ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc 
giá gôc và phù hợp với Chuân mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 
(Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kể 
toán doanh nghiệp) và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo 
cáo tài chính.

2.2 NĂM TÀI CHÍNH

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 
năm Dương lịch. Báo cáo tài chính này được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 
31/03/20167

3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Sau đây là những chính sách kế toán quan trọng được Công ty áp dụng trong việc lập Báo 
cáo tài chính này:

3.1 ƯỚC TÍNH KÉ TOÁN

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam yêu cầu Ban
Tổng Giám đốc phải có những ước tính và già định ảnh hường đến số liệu báo cáo về các 
công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo 
cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài 
chính (kỳ hoạt động). Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, 
giả định đặt ra.

3.2 TIÈN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngàn hàng, 
các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các 
khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản 
tiền mặt xác định trong thời gian không quá 03 tháng và ít rủi ro liên quan đến việc biến 
động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

3.3 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đầu tư  nắm giữ  đến ngày đáo hạn

Đầu tư  nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Ban Tổng Giám đốc Công ty có 
ý định và có khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn, bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng 
có kỳ hạn, trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời 
điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục 
đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được trình bày theo giá trị thấp hon giữa giá 
gốc và giá trị có thể thu hồi được. Trường hợp có bằng chứng chắc chắn cho thấy một 
phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được, số tổn thất do không thu hồi 
được phải được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.
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CỘNG TY CỎ PHÀN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh__________Giữa niên dộ kết thúc ngày 31/03/2016
THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẸP)
(Các thuyêt minh này là bộ phận hợp thành và cân được đọc đông thời với Báo cáo tài chính kèm theo) 

3. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP)

3.4 CÁC KHOẢN ĐẦU Tư TÀI CHÍNH (TIẾP)

Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh

Công ty liên doanh: là Công ty được thành lập bởi các bên góp vốn liên doanh có 
quyền đồng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động, là đơn vị có tư cách pháp 
nhân hạch toán độc lập. Mỗi bên góp vốn liên doanh được hưởng một phần kết quả 
hoạt động của công ty liên doanh theo thỏa thuận của hợp đồng liên doanh.

Khoản đầu tư được phân loại là đầu tư vào công ty liên kết khi Công ty có ảnh hưởng 
đáng kê nhưng không phải là công ty con hoặc công ty liên doanh (nhà đầu tư nắm giữ 
trực tiếp hoặc gián tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư 
mà không có thoả thuận khác)

Thời điểm ghi nhận ban đầu của khoản đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh là thời 
điểm Công ty đạt được quyền đồng kiểm soát hoặc đạt được quyền biểu quyết ảnh hưởng 
đáng kể đến bên nhận đầu tư.

Các khoản đầu tư  vào Công ty liên kết, liên doanh và các khoản đầu tư  dài hạn khác được 
phản ánh trên báo cáo tài chính của Công ty theo giá gốc (giá mua và các chi phí mua trực 
tiếp liên quan) trừ đi dự phòng tổn thất đầu tư. Việc lập dự phòng tổn thất đầu tư căn cứ 
vào giá trị khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính của công ty liên kết, liên doanh và có thể 
được hoàn nhập khi có lãi. Sự tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 
được hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ.

3.5 CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ Dự PHÒNG NỌ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Các khoản phải thu gồm: các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán
và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo.

Dự phòng phải thu khó đòi của Công ty được trích lập theo các quy định tại Thông tư 
228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ tài chính về Hướng dẫn chế độ trích lập và sử 
dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ 
phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp về 
kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép lập dự phòng khoản thu khó đòi cho 
những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản phải thu 
mà người nợ khó có khả năng thanh toán hay các khó khăn tương tự. Sự tăng hoặc giảm 
khoản dự phòng phải thu khó đòi hạch toán vào chi phí quản lý trong năm.

3.6 HÀNG TÔN KHO

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể
thực hiện được. Giá gốc cùa hàng tồn kho bao gồm các khoản chi phí để có được hàng tồn 
kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại, bao gồm: giá mua, các loại thuế không được hoàn 
lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng, hao hụt định mức, và 
các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Công ty áp dụng 
phương pháp kê khái thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. Phương pháp tính giá hàng 
xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.
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3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YÉU (TIẾP)

3.6 HÀNG TỒN KHO (TIẾP)

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (nếu có) của Công ty được trích lập khi có những bằng 
chứng tin cậy về sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của 
hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các 
chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. Sự tăng hoặc 
giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong 
năm.

3.7 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ HAO MÒN

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị khấu hao lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan 
khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Đối với các tài sàn cố định đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quyết toán chính thức sẽ 
được tạm ghi tăng nguyên giá tài sản cố định và trích khấu hao, khi có quyết toán chính 
thức sẽ điều chỉnh lại nguyên giá và khấu hao tương ứng.

Chi phí liên quan đến tài sản cố định hữu hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải được 
ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm, trừ khi chi phí này có khả năng chắc 
chắn làm cho tài sản cố định hữu hình tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức 
hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian 
hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Nhóm tài sản

Nhà xưởng, vật kiến trúc 
Phương tiện vận tải 
Thiết bị, dụng cụ quản lý

3.8 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH VÀ HAO MÒN

Tài sàn cố định vô hình cùa Công ty là: phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm kế toán 
và phần mềm Win server).

Tài sản cố định vô hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian 
hữu dụng ước tính. Thời gian sử dụng hữu ích ước tính của các tài sản cố định cụ thể như 
sau:

Loại tài sản

Phần mềm kế toán

3.9 GHI NHẬN VÀ KHẤU HAO BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Bất động sàn đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất, nhà do công ty nắm giữ nhằm mục đích 
thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao 
mòn lũy kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi 
phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế trước bạ và chi 
phí giao dịch liên quan khác. Nguyên giá bất động sản đầu tư tự xây là giá trị quyết toán 
công trình hoặc các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tư.

Năm

0 2 -0 3

Thòi gian khấu hao 
(năm) 

11 
0 6 -0 8  

03

9



CỘNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TU CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh__________Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016
THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIEP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo) 

3. CÁC CHÍNH SÁCH KỂ TOÁN CHỦ YẾU (TIÉP)

3.9 GHI NHẬN VÀ KHẤU HAO BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU T ư (TIÉP)

Trong thời gian nắm giữ, bất động sản đầu tư cho thuê hoạt động được khấu hao theo 
phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính củà các tài sản cố định 
tương tự  của Công ty trong vòng 47 năm.

3.10 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Các khoản chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản chi phí chờ phân bổ, giá trị còn lại 
của những công cụ, dụng cụ không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định và có giá gốc trên 5 
triệu đồng, được đánh giá là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai với thời 
hạn sử dụng trên một năm. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả 
trước dài hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong 02 năm.

3.11 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Các khoản chi phí thực tể chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh 
doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí 
sàn xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 
Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích kế toán tiến hành ghi bổ 
sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

3.12 GHI NHẬN DOANH THU VÀ CHI PHÍ

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi các rủi ro, lợi ích và quyền sở 
hữu hàng hóa được chuyển sang người mua; Công ty có thể thu được lợi ích kinh tế đồng 
thời có thể xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu bán sản phẩm, hàns hóa

Doanh thu được ghi nhận khi kết quà giao dịch hàng hoá được xác định một cách đáng tin 
cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán 
hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua, khách hàng 
chấp nhận thanh toán và xác định được các chi phí liên quan đến dao dịch này. Doanh thu 
không được ghi nhận khi có yếu tố không chắc chắn mang tính trọng yếu về khả năng thu 
được tiền bán hàng hoặc về khả năng hàng bán bị trà lại.

Doanh thu cuns cấp dich vu

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả giao dịch và cung ứng dịch vụ 
được xác định một cách đáng tin cậy, Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ 
giao dịch này (được ghi nhận khi có bằng chứng về sản lượng dịch vụ cung cấp được hoàn 
thành tại ngày kết thúc năm tài chính) và xác định được chi phí phát sinh và chi phí để 
hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Đối với những trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ kế toán, doanh 
thu được xác định trên kết quả phần công việc đã thực sự hoàn thành trong năm.

Doanh thu không được ghi nhận khi có yếu tố không chắc chắn mang tính trọng yếu về 
khả năng thu hồi khoản phải thu.

Doanh thu hoat đônọ tài chỉnh

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền 
gửi và lãi suất áp dụng cho từng thời kỳ.

Cổ tức, lợi nhuận được chia ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc quyền 
nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.
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3. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YẾƯ (TIÉP)

3.13 THUẾ

Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và 
số thuế hoãn lại.

Sổ thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế ừong năm. Thu nhập chịu thuế 
khác với lợi nhuận thuần được trình bày ừên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh vì không 
bao gôm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao 
gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc 
không được khấu trừ. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo thuế suất có hiệu lực được 
áp dụng là 22% tính trên thu nhập chịu thuế.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy 
nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế 
thu nhập doanh nghiệp tuỳ thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

3.14 CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 

Ghi nhận ban đầu 

Tài sản tài chính

Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí 
giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó.

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền, các khoản đầu tư, phải thu khách hàng, phải 
thu khác.

Công nợ tài chính

Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ đi các chi phí 
giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó.

Công nợ tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trà người bán, phải trả khác và chi 
phí phải trà.

Đánh giá lại sau ghi nhận ban đầu

Hiện tại chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

Bù trừ các công cụ tài chính

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ cho nhau trên Bảng cân đối kế 
toán khi và chỉ khi' Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận và Công 
ty có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả 
cùng một thời điểm.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quàng Ninh__________Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016
THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIEP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đằng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

3. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU (TIÉP)

3.15 BÊN LIÊN QUAN

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng 
kê đôi với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Bên liên 
quan bao gồm:

• Những doanh nghiệp có quyền kiểm soát, hoặc bị kiểm soát trực tiép hoặc gián tiếp 
thông qua một hoặc nhiều bên trung gian, hoặc dưới quyền bị kiểm soát chung với 
Tổng Công ty gồm Công ty mẹ, các công ty con cùng Tập đoàn, các bên liên 
doanh, cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát, các công ty liên kết.

• Các cá nhân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết ở các doanh nghiệp Báo cáo
dẫn đến có ảnh hưởng đáng kể tới doanh nghiệp này, các nhân viên quàn lý chù chốt 
có quyền và trách nhiệm về việc lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát các hoạt động
của Tổng Công ty kể cả các thành viên mật thiết ừong gia đình của các cá nhân này.

• Các doanh nghiệp do các cá nhân được nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp quyền 
biểu quyết hoặc người đó có thể có ảnh hưởng đáng kể tới doanh nghiệp.

Khi xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú ý 
tới chứ không phải chi hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

Theo đó, Bên liên quan của Công ty là các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng 
Giám đốc của Công ty, Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh, Công ty TNHH Cảng 
Công- ten- nơ Quốc tế Cái Lân, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nan. Tất cả các giao dịch và 
số dư với các bên liên quan phát sinh trong năm 2015 được trình bày tại các thuyết minh 
dưới đây.

4. TIÈN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIÊN

31/03/2016 01/01/2016

VND VND

Tiền măt 4,724,267 112,128,212

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 638,939,606 905,048,120

643,663,873 1,017,176,332
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CỘNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quàng Ninh___________________________________________________________________ Giũa niên độ két thúc ngày 31/03/2016
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

5. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

31/03/2016 01/01/2016

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng
VND VND VND VND

Phải thu của khách hàng ngắn hạn

■ Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long
" Công ty cổ phần tiếp vận tân Cảng Miền Bắc
■ Công ty Cổ phần Thương mại Lương Sơn
■ Công ty TNHH Công Nghiệp Young Sun Wolfram Việt Nam
■ Công ty TNHH s x  nguyên liệu giấy Việt Nhật Cái Lân
■ Các đối tượng khác
Phải thu của khách hàng dài hạn

13,846,824,235
5,959,169,784 
2,095,280,000 
1,605,513,250 

17 982,635 
1,573,382 085 
2,595,496,481

-

13,328,320,680
6,337,414,784
1,401,400,000

803,720,100
784,861,000

4,000,924,796

(84.285.967)

(84.285.967)

13,846,824,235 - 13,328,320,680 (84,285,967)

Phải thu của khách hàng là các bên liên quan 19,799,211 _ _ .

■ Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân 19,799,211 - -
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CÔNG TY CỎ PHÀN ĐẦU TU CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh__________Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chỉnh kèm theo)

6. PHẢI THU KHÁC

31/03/2016 01/01/2016
Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

VND VND VND VND

Ngắn hạn 1,103,041,753 - 294,464,002 15.214.731

Tạm ứng cho nhân viên 1,080,617,384 - 246,004,384 -

Phải thu khác 22,424,369 - 31,735,369 15.214.731

Bảo hiểm xã hội - - 16,724,249 -

Dài hạn - - - -

1,103,041,753 - 294,464,002 15.214.731

7. HÀNG TÒN KHO

31/03/2016 01/01/2016
Giá gôc 

VND

Dụ
phòng
VND

Giá gôc 

VND

Dự phòng 

VND

Nguyên liệu, vật liệu 114,170,740 - 101,718,252 -

Chi phí sản xuất kinh 
doanh dở dang

228,277,175
'

305,301,713
'

342,447,915 - 407,019,965 -

8. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

31/03/2016 01/01/2016

VND VND

Ngắn hạn 644,105,896 476,171,275

Công cụ, dụng cụ xuất dùng 400,097,090 284,331,538

Chi phí bằng tiền chờ phân bổ 244,008,806 191,839,737

Dài hạn 189,731,654 299,802,652

Công cụ, dụng cụ xuất dùng 103,363,203 155,749,376

Chi phí bằng tiền chờ phân bổ
86,368,451 144,053,276

833,837,550 775,973,927
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CỘNG TY CỐ PHÀN ĐÂU TƯ CẢNG CÁI LÂN
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quàng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho n5m tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIỆP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

9. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Nhà cửa Máy móc Phương tiện Thiết bị Cộng
vât kiên trúc thỉêt bi vận tải, dụng cụ

truyên dân quản lý

VND VND VND VND VND

NGUYÊN GIÁ
1/1/2016 181,911,819 489,800,000 16,873,899,223 212,276,000 17,757,887,042

- Mua trong năm - 1,462,480,000 - 1,462,480,000
- Thanh lý, nhượng bán - - - -

31/03/2016 181,911,819 489,800,000 18,336,379,223 212,276,000 19,220,367,042

HAO MÒN LŨY KẾ
1/1/2016 (110,255,635) (81,633,334) (10,663,287,691) (212,276,000) (11,067,452,660)

- Khấu hao trong năm (7,579,659) (40,816,668) (707,063,127) - (755,459,454)
- Thanh lý, nhượng bán - - - -

31/03/2016 (117,835,294) (122,450,002) (11,370,350,818) (212,276,000) (11,822,912,114)

GIÁ TRỊ CÒN LẠI
- 1/1/2016 71,656,184 408,166,666 6,210,611,532 - 6,690,434,382

31/03/2016 64,076,525 367,349,998 6,966,028,405 7,397,454,928

Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/03/2016 là: 424.552.000 đồng.

Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại ngày 31/03/2016 là: 4.940.908.745 đồng.
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CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tài sản cố định vô hình của Công ty là phần mềm máy tính đã hết khấu hao nhưng vẫn còn 
sử dụng số tiền: 71.580.000 đồng.

11. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

01/01/2016 Tăng trong
ky

Giảm
trong

ky
VND VND VND

Bất động sản đầu tư cho thuê

NGUYÊN GIÁ 36,430,936,788 - -

- Quyền sử dụng đất 2,3 ha 33,623,389,808 - -
- Cơ sở hạ tầng trên đất 2,3 2,807,546,980 - -

ha

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KÉ (3,100,505,259) (193,781,577) -

Quyền sử dụng đất 2,3 ha (2,861,565,091) (178,847,817) -
Cơ sở hạ tầng trên đất 2,3 (238,940,168) (14,933,760) -

ha

GIÁ TRỊ CÒN LẠI 34,105,557,844 - -

Quyền sử dụng đất 2,3 ha 31,477,215,990 - -
Cơ sở hạ tầng trên đất 2,3 2,628,341,854 - -

31/03/2016

VND

36,430,936,788

33,623,389,808
2,807,546,980

(3,294,286,836)

(3,040,412,908)
(253,873,928)

33,136,649,952

30,582,976,900
2,553,673,052

ha

12. CHI PHÍ XÂY DựNG c o  BẢN DỎ DANG
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CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIỆP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cảo tài chính kèm theo)

13. ĐẦU T ư  TÀI CHÍNH DÀI HẠN

31/12/2015 01/01/2015
Giá gôc Giá trị họp lý Dự phòng 

VND
Giá gôc 

VND
Giá trị họp lý 

VND
Dự phòng 

VNDVND VND

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 473.212.674.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 
- Công ty TNHH Càng Công-ten-nơ 473.212.674.000
Quốc tế (CICT)

(473.212.674.000) 473.212.674.000 155.246.156.560 (317.966.517.440)

(473.212.674.000) 473.212.674.000 155.246.156.560 (317.966.517.440)

Khoản đâu tư vào Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Qụốc tế (CICT) theo Hợp đồng liên doanh ngày 06/11/2007. Tỷ lệ góp vốn của Công ty trong 
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế là 51%. số  vốn đã góp tương úng với 25.490.000 USD, tỷ lệ sờ hữu theo đồng tiền ghi sổ VNĐ là 
50,08%. Căn cứ quy định tại Khoản 3 điêu 8 Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Điều lệ của CICT thì Công ty chưa nắm quyền 
kiêm soát đôi với CICT, theo đó CICT không phải là Công ty con của Công ty. Công ty đã thực hiện phân loại khoản đầu tư này sang mục Đầu tư 
vào Công ty liên doanh, liên kết từ 01/01/2015.

Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn đối với khoận đầu tư vào Công ty TNHH Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân (CICT) đến 
31/12/2015 sô tiên: 473.212.674.000 đồng. Cơ sờ trích lập dự phòng, số lỗ lũy kế trên BCTC của CICT đã vượt quá vốn chủ sở hữu, theo đó Công 
ty đã trích lập 100% số vốn đầu tư vào CICT đến thời điểm 31/12/2015.

17



CÔNG TY CỒ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh____________________________________________________________Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (TIEP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

31/03/2016 01/01/2016
Giá trị Sô có khả năng Giá tri Số có khả năng

trả nọ' trả no’
VND VND VND VND

Ngắn hạn

Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân 
Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh 
Ban Quản lý dự án Hàng Hài 2 
Các đối tượng khác 

Dài hạn

14,526,066,637
3,084,725,996
1,057,798,007
6,665,333,000
3,718,209,634

14,526,066,637
3,084,725,996
1,057,798,007
6,665,333,000
3,718,209,634

12,658,295,016
2,126,968,675

572,257,971
6,665,333,000

3,293,735,370

12,658,295,016
2,126 968,675 

572,257,971 
6,665,333,000 
3,293,735,370

14,526,066,637 14,526,066,637 12,658,295,016 12,658,295,016

Phải trả nguừi bán là các bên liên quan

Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân 
Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

4,142,524,003
3,084,725,996
1,057,798,007

4,142,524,003
3,084,725,996
1,057,798,007

2,699,226,646
2,126,968,675

572,257,971

2,699,226,646
2,126,968,675

572,257,971
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CÔNG TY CỐ PHẦN ĐÀU T ư  CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cậi Lân, P.Bãi Chây, TP Hạ Long, Quảng Ninh____________________________________________________________ Giữa niên độ két thúc ngày 31/03/2016
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (TIẸP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

15. THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU/PHẢI N ộp  NHÀ NƯỚC

1/1/2016

VND

Số phải nộp 
trong kỳ 

VND

Số đã thực nộp 
trong kỳ 

VND

31/03/2016

VND

Thuế và các khoản phải nộp

Thuế giá trị gia tăng phải nộp 247,841,845 189,011,168 58,830,677

Thuế thu nhập cá nhân (*) (2,466,488) 38,286,037 35,819,549

Thuế môn bài - 3,000,000 3,000,000 -

Các loại thuế khác - -

(2,466,488) 289,127,882 192,011,168 94,650,226

(*) Số thuế và các khoản phải thu nhà nước.
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THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIỆP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cảo tài chính kèm theo)

16. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

CÔNG TY CỒ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quàng Ninh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

31/03/2016 1/1/2016
VND VND

Ngắn hạn 547,580,000 1,182,548
- Chi phí lãi vay dự trả - 1,182,548
- Các khoản trích trước khác 547,580,000

Dài hạn 17,736,873,262 18,165,129,922
- Thuế nhà đất phải trả (*) 17,736,873,262 18,165,129,922

18,284,453,262 18,166,312,470

(*) Tiền sử dụng đất các bến số 2,3,4 của Cảng Cái Lân, Quảng Ninh; với tổng diện tích 
đất được giao là 157.345,5 m2 tại Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 25/12/2007; thời 
gian sử dụng từ năm 2008 đến tháng 05/2058. Công ty đã thực hiện tham gia góp vốn vào 
Công ty TNHH Càng Công-ten-nơ Quốc tế (CICT) bằng quyền sử dụng đất này. số  tiền 
thuế đất phải trà một năm là: 428.256.660 đồng.

17. PHẢI TRẢ KHÁC

31/03/2016 1/1/2016
VND VND

Ngắn hạn 257,525,228 283,404,681

- Kinh phí công đoàn 99,386,604 86,296,865

- Các khoản phải trả, phải nộp khác 156,425,240 196,641,376

+ Cổ tức phải trả co đông 139,625,000 139,625,000
+ Đảng p h í thu qua lương 4,800,240 8,233,440
+ Khoản phải trả phải nộp khác 12,000,000 48,782,936

Dài hạn - -

257,525,228 283,404,681

18. DOANH THU CHƯA THựC HIỆN

31/03/2016 01/01/2015
VND VND

Ngắn hạn - -
Dài hạn 86,051,558,879 86,674,578,671
- Chênh lệch đánh giá góp vốn vào CICT 35,045,998,53-3 35,253,781,131
- Cho thuê mặt bằng 2,3 ha 51,005,560,346 51,420,797,540

86,051,558,879 86,674,578,671
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CÔNG TY CỎ PHẦN ĐÀU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quàng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

19. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Nội dung 31/03/2016 Trong kỳ 01/01/2016
Giá trị Sô có khả Tăng Giảm Giá tri Sô có khả

năng trả nợ năng trả nọ’

Vay và nọ' thuê tài chính ngắn hạn 1,113,782,020 1,113,782,020 813,782,020 2,052,110,000 2,052,110,000
Vay ngăn liạn
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương 813,782,020 813,782,020 813,782,020 1,252,110,000 1,252,110,000 1,252,110,000

Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long (1)

Công Ty TNHH Giang Tùng (2) 300,000,000 300,000,000 800,000,000 800,000,000

Vay và nọ' thuê tài chính dài hạn “ “ “ - -

1,113,782,020 1,113,782,020 813,782,020 2,052,110,000 2,052,110,000

(1) Khoản vay theo Họp đồng tín dụng hạn mức số 2015/HM/DTC/VTBN ngày 17/04/2015, hạn mức tín dụng là 10.000.000.000 đồng với các điều khoản 
cụ thể:

Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu đông và tài ừợ thương mại;
Lãi suất cho vay: được áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam -  Chi nhánh Hạ Long tại thời điểm nhận 
nợ cho từng giây nhận nợ và được tự động điều chỉnh theo mức lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -  Chi nhánh Hạ Long;
Tài sản đảm bảo: 16 Sơmi Rơmooc tải chở Container và 15 xe ô tô đầu kéo hiệu Freightliner đã qua sử dụng được quy định cụ thể theo Hợp đồng 
thế chấp số 2013/HĐTC/ĐTC/VTBN ký ngày 12/04/2013;

(2) Khoản vay theo Hợp đồng số 01/12/2015/HĐMT/CT-CPI ngày 28/12/2015 số tiền: 800.000.000 đồng, thời hạn vay từ 28/12/2015 đến hết ngày 
28/03/2016 với lãi suất 0%/năm.
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CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Số 1, Câi Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Giữa niên độ kết thúc ngày 31 /03/2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIỆP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo) 

20. VỐN CHỦ SỞ HỮU

20.1 BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quỹ dự
Khoản mục Vốn đầu tư Vốn khác của Quỹ đầu tư phòng Quỹ khác Loi nhuân Tổng cộng

thuôc
của chủ sỏ' hữu chủ sỏ’ hữu phát triên tài chính VCSH sau thuê

(1) (1) chưa phân phối
VND VND VND VND VND VND VND

01/01/2015 365,050,000,000 11,500,000,000 756,930,096 1,583,806,000 163,000,000 (287,197,635,080) 91,856,101,016

- Lỗ trong năm . _ _ _ _ (154,716,381,496) (154,716,381,496)
. Tăng khác (2) - _ _ _ _ _

Giảm khác
(3) - - - - - -

31/12/2015 365,050,000,000 11,500,000,000 756,930,096 1,583,806,000 163,000,000 (441,914,016,576) (62,860,280,480)

01/01/2016 365,050,000,000 11,500,000,000 2,340,736,096 - 163,000,000 (441,914,016,576) (62,860,280,480)

- Lỗ trong năm - - - - - (1,094,146,437) (1,094,146,437)

31/03/2016 365,050,000,000 11,500,000,000 2,340,736,096 - 163,000,000 (443,008,163,013) (63,954,426,917)

(1) Theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014, không còn khoản mục Quỹ Dự phòng tài 
chính trên Bàng Cân đối kế toán, số dư Quỹ Dự phòng tài chính được kết chuyển vào Quỹ Đầu tư phát triển. Do đó, Công tý đã kết chuyển số dư 
Quỹ Dự phòng tài chính vào Quỹ Đầu tư phát triển.

22



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Sổ 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quàng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Bảo cáo tài chỉnh kèm theo)

20. VÓN CHỦ SỎ HỮU (TIẾP)

20.2 CHI TIẾT VÓN CHỦ SỎ HỮU

31/03/2016 . 01/01/2016
VND VND

Tổng Công ty Hàng hài Việt Nam 206,550,000,000 206,550,000,000
Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh 53,000,000,000 53,000,000,000
Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp Hà Nội 18,000,000,000 18,000,000,000
Vốn góp cùa các đối tượng khác 87,500,000,000 87,500,000,000

365,050,000,000 365,050,000,000

20.3 CÁC GIAO DỊCH VÈ VỐN VÓÌ CÁC CHỦ SỞ HỮU VÀ CHIA LỢI NHUẬN

Quý 1/2016 Năm 2015
VND VND

Vốn đầu tư của chủ sỏ' hữu
+ Vốn góp đầu năm 365,050,000,000 365,050,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm - -
+ Vốn góp giảm trong năm - -
+ Vốn góp cuối năm 365,050,000,000 365,050,000,000

Cổ tức, lọi nhuận đã chia - -

20.4 CỎ PHIẾU
31/03/2016 1/1/2016

CP CP

.  Số lượng cổ phiếu đãng ký phát hành 40,500,000 40,500,000
- Số lượng cổ phiếu đa bán ra công chúng 36,505,000 36,505,000

+ c ổ  phiếu phổ thông 36,505,000 36,505,000
+ Cổ phiếu ưu đãi - -

. Số lượng cổ phiếu được mua lại - -

.  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 36,505,000 36,505,000
+ Cổ phiếu phổ thông 36,505,000 36,505,000
+ Co phiếu ưu đãi - -

* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CỔ phiếu) 10,000 10,000

20.5 CÁC QUỸ

31/03/2016 1/1/2016
VND VND

Quỹ đầu tư phát triển 2,340,736,096 2,340,736,096
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 163,000,000 163,000,000
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CÔNG TY CỒ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
Số 1, Câi Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quàng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chỉnh kèm theo)

21. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH v ụ

01/01/2016 01/01/2015
31/03/2016 31/03/2015

VND • VND

Doanh thu 14,464,341,976 16,167,741,973
- Doanh thu bán hàng hóa -

- Doanh thu cung cấp dịch vụ 14,049,104,782 15,752,504,779
- Doanh thu kinh doanh bất động sản 415,237,194 415,237,194

Doanh thu với các bên liên quan 626,505,113 -

Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái
Lân 626,505,113

22. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

01/01/2016 01/01/2015
31/03/2016 31/03/2015

VND VND

- Giá vốn bán hàng hóa -

- Giá vốn cung cấp dịch vụ 13,448,788,935 14,439,635,544
Giá vốn kinh doanh bất động sản 193,781,577 193,781,577

13,642,570,512 14,633,417,121

23. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

01/01/2016 01/01/2015
31/03/2016 31/03/2015

VND VND

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 721,045 3,749,917
- Lãi bán ngoại tệ
-  Lãi chênh lệch tỷ giá 2,771,480 3,243,600

3,492,525 6,993,517

24. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

01/01/2016 01/01/2015
31/03/2016 31/03/2015

VND VND

-  Lỗ chênh lệch tỷ giá 1,486,521 524,781
-  Lãi tiền vay 20,544,801
-  Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn

22,031,322 524,781
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIỆP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo) 

25. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỐ PHẦN ĐÀU T ư  CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh__________ Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016

01/01/2016 01/01/2015
31/03/2016 31/03/2015

VND VND

a. Các khoản chi phí quán lý doanh nghiệp 1,885,025,457 1,769,000,804
- Chi phí nhân viên quản lý 1,291,006,813 1,002,864,342
- Chi phí dịch vụ mua ngoài 312,804,864 358,996,382
- Chi phí bằng tiền khác 211,672,827 66,215,727
- Chi phí quản lý khác 69,540,953 340,924,353

b. Các khoản chi phí bán hàng 220,136,245 171,462,553
- Chi phí nhân viên 193,469,012 143,139,634
- Chi phí dich vụ mua ngoài 25,491,610 25,824,216
- Chi phí bán hàng khác 1,175,623 2,498,703

26. THU NHẬP KHÁC
01/01/2016 01/01/2015
31/03/2016 31/03/2015

VND VND

Thanh lý, nhượng bán TSCĐ 3,727,273
Chênh lệch đánh giá lại tài sản góp vốn liên doanh 207,782,598 207,782,598
Các khoản khác

207,782,598 211,509,871
27. CHI PHI KHAC

01/01/2016 01/01/2015
31/03/2016 31/03/2015

VND VND

Phạt vi phạm hợp đồng -

Các khoản chi phí khác 65,645,454

- 65,645,454

28. CHI PHÍ THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH
01/01/2016 01/01/2015
31/03/2016 31/03/2015

VND VND
Tổng lỗ kế toán trước thuế (1,094,146,437) (253,280,571)

Thuế suất 22% 22%

Chi phí thuế TNDN hiệiì hành - -

29. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI

Công ty không ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại tương ứng phần chênh lệch tạm thời 
được khấu trừ do Công ty đánh giá không chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương 
lai theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 17 -  “Thuế thu nhập doanh nghiệp”, để có thể
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THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chỉnh kèm theo)

sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi 
thuế chưa sử dụng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quàng Ninh__________ Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/2016

30. LÃI CO BẢN TRÊN CỎ PHIÉU
01/01/2016 
31/03/2016 '

01/01/2015
31/03/2015

Lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 
(ỴND)
Số bình quân gia quyền của cổ phiếu đang lưu hành 
trong kỳ (CP)

(1,094,146,437)

36,505,000

(253,280,571)

36,505,000

Lỗ co- bản trên cổ phiếu (VND/CP) (29.97) (6.94)

(i) Lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông sờ hữu cổ phiếu phổ thông

31. LÃI SỤY GIẢM TRÊN CỎ PHIẾU
Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá trong thời gian tiếp theo không có sự tác động của 
các công cụ có thể chuyển thành cổ phiếu và thay đổi giá trị cổ phiếu do đó Công ty không 
xác định lãi suy giảm trên cổ phiếu.

32. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YÉU TỐ

01/01/2016
31/03/2016

01/01/2015
31/03/2015

VND VND

Chi phí nguyên vật liệu 
Chi phí nhân công 
Khấu hao tài sản cố định 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác

1,161,149,866
1,836,409,931

949,241,031
11,362,172,877

438,758,509

1,889,752,728
2,242,799,356

880,553,445
10,917,061,189

643,713,760

15,747,732,214 16,573,880,478

33. THÔNG TIN KHÁC

33.1 CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

31/03/2016 01/01/2016

Ngoại tệ các loại 
+ USD 5,125.18 540.66

33.2 THÔNG TIN BÔ SUNG CHO CÁC KHOẢN M ự c TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU 
CHUYỂN TIỀN TỆ
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CỘNG TY CỎ PHẦN ĐÀU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Sổ 1, Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Giữa niên độ kết thúc ngày 31/03/20 ĩ 6

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Bảo cáo tài chỉnh kèm theo)

33.3 TÍNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

Lỗ lũy kế tính đến ngày 31/03/2015 là 443.008.163.013 đồng, vốn chủ sở hữu, vốn khác 
và các quỹ là 379.053.736.096 đồng, nguồn vốn chủ sở hữu âm là 63.954.426.917 đồng. 
Tuy nhiên, lỗ lũy kế xuất phát từ sự thận trọng của Ban Tổng G iánrđốc khi trích lập dự 
phòng đầu tư  vào Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế (CICT) với số tiền lũy kế là 
473.212.674.000 đồng. Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết vẫn đang duy trì hoạt động 
kinh doanh của Công ty một cách bình thường.

33.4 SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh là số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết

Phạm Văn Toàn 
Tống Giám đốc

Nguyễn Tư Thịnh 
Ke toán trưởng

Trân Thị Kim Anh
Ngưòi lập

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2016.
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