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CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẨU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Số 1. đường Cái Lân. Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

BÁO CẢO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN Đ ộ

BẢNG CÂN Đ Ố I K É  TOÁN GIỮA NIÊN  Đ ộ  

T ừ  n g à y  0 1 /0 1 /2016  đ ến  n g ày  30 /09 /2016  

( Á p  d ụ n g  cho  d o a n h  n g h iệ p  đ á p  ứ n g  g iả đ ịn h  h o ạ t  đ ộ n g  liên  tụ c  )
Đơn vị tính: đông

TÀ I SẢN Thuyết
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 8.503.363.071 15.705.349.451

I. T iên và các khoản tư ơ n g  đương tiền 1.147.465.699 1.017.176.332

I. Tiền
II . Các khoản đầu  tu  tà i chính ngắn hạn

4 1.147.465.699 1.017.176.332

I I I .  Các khoản phải thu  ngắn hạn 6.135.486.777 13.723.887.479

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 5 5.658.208.009 13.328.320.680

2. T rả  trưóc cho người bán ngắn hạn 85.648.000 200.603.495

6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác 6 491.131.466 294.464.002

7. D ự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) (99.500.698) (99.500.698)

IV . Hàng tồn  kho 511.195.165 407.019.965

1. Hàng tồn kho 7 511.195.165 407.019.965

2. D ụ phòng giảm giá hàng tồn kho (*) - -

V. Tài sản ngắn hạn khác 709.215.430 557.265.675

1. Chi phí trả  trước ngắn hạn 8 706.016.030 476.171.275

2. Thuế G TG T dược khấu trù
3. Thuế và các khoản khác phải thu N hà nước

3.199.400 78.627.912
2.466.488

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 39.212.101.266 41.720.668.563

I. Các khoản phải thu dài hạn - -

II. Tài sản cố định 6.288.709.286 6.690.434.382

1. Tài sản cố định hữu hình 9 6.288.709.286 6.690.434.382

- N guvért g iá 19.220.367.042 17.757.887.042
- Giá trị hao mòn lũy kế(*) (12.931.657.756) (11.067.452.660)
3. Tài sản cố định vô hình 10 - -

- Nguyên giá 71.580.000 71.580.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*) (71.580.000) (71.580.000)

III. Bất động sản đầu tư 11 32.749.086.798 33.330.431.529

- Nguyên giá 36.430.936.788 36.430.936.788

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (3.681.849.990) (3.100.505.259)

IV . Tài sản dỏ’ dang dài hạn - 1.400.000.000

2. Chi phi xây dựng cơ bàn dở dang 12 1.400.000.000

V. Đ ầu tư  tà i chính dài hạn - -

1. Đ ầu tư vào công ty  con 13 473.212.674.000 473.212.674.000

4. D ự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư  dài hạn (*) 13 (473.212.674.000) (473.212.674.000)

V I. Tài sản dài hạn khác 174.305.182 299.802.652

1. Ch] phí trả  trước dài hạn 8 174.305.182 299.802.652

TÒ NG  CỌNG TÀI SẢN 47.715.464.337 57.426.018.014
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CÔNG TY CO PHẢN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Số 1, đương Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIŨA NIÊN Đ ộ

BẢNG CÂN ĐÓI K É  TOÁN GIỮ A N IÊ N  ĐỘ 

( Dạng đầy đủ )

T ừ  ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016 

( Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

( Tiếp theo)

NG ƯÒ N VÓN 47.715.464.337

Tống Giám đốc 
Phạm Văn Toàn

Ke toán trưỏng
Nguyễn Tu Thịnh

Đơn vị tính: đồng

N G U Ò N V Ó N Thuyết
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

c .  N Ọ  PH Ả I TR Ả 112.365.637.526 120.286.298.494

I. Nọ’ ngắn hạn 9.493.244.969 15.446.589.901

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 19 2.052.110.000

2. Phải trả  nguời bán ngắn hạn 14 8.380.580.234 12.658.295.016

3. Người m ua trả  tiền trước

4. Thuế và các khoản phải nộp N ha nước 15 35.572.651

5. Phải trả  người lao động 627.615.222 449.876.364

6. Chi phi phải trả  ngắn hạn 16 223.005.000 1.182.548

10. Các khoản phải trả  ngắn hạn khác 17 224.750.570 283.404.681

11. Quỹ khen ứiưởng phúc lọi 1.721.292 1.721.292

II . N ợ  dài hạn 102.872.392.557 104.839.708.593

1. Phải trả  dài hạn người bán -

2. Chi phi phải trả  dài hạn 17 17.736.873.262 18.165.129.922

5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 18 85.135.519.295 86.674.578.671

D. V Ố N C H Ủ  S Ở  H Ữ U (64.650.173.189) (62.860.280.480)

I. Vốn chủ sở  hũu 20 (64.650.173.189) (62.860.280.480)

1. Vốn dầu tư  của chủ sở hữu 20 365.050.000.000 365.050.000.000

4. Vốn khác của chủ sở hữu 11.500.000.000 11.500.000.000

8. Quỹ đầu tư  phát triển 2.340.736.096 2.340.736.096

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 163.000.000 163.000.000

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (443.703.909.285) (441.914.016.576)

-LN ST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỵ trưóc (441.914.277.387) (287.197.635.080)

- LN ST chưa phân phối kỳ này (1.789.631.898) (154.716.381.496)

II. N guồn kinh ph í v à  các quỹ khác - -

57.426.018.014

Trang:2
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Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2016

CÔ NG  TY C Ỏ  PHẢN ĐẨU T ư  CẢNG CÁI LÁN 
Số 1. đường Cái Lán. Bãi Cháy, H ạ Long, Ọuang Ninh

BÁO CÁO TÀI CH ÍN H  GIỮ A NIÊN Đ ộ

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN Độ
( Dạng đầy đủ )

T ừ  ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

ỉiám đốc 
Phạm Văn Toàn

Hạ Long, ngày 20 tháng lừ  năm 2016

Đon vị tính: đồng

C H Ỉ T IÊ U Thuyết
minh

T ừ  01/01/2016 
đến 30/09/2016

T ừ  01/01/2015 
đến 30/09/2015

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 21 33.192.535.461 54.057.363.535

2. Các khoản giảm trù' - -

3. Doanh thu thuần  bán hàng 33.192.535.461 54.057.363.535

và cung cấp dịch vụ

4. Giá vốn hàng bán 22 30.322.060.028 48.956.867.285

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 2.870.475.433 5.100.496.250

và cung cấp dịch vụ

6. Doanh thu hoạt động tài chính 23 5.386.891 37.910.065

7. Chi phi tài chính 24 33.290.037 488.434

- Trong đó: Chi phí lãi vay 31.803.516

8. Chi phí bán hàng 25 566.393.754 508.182.213

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.632.543.032 5.085.355.085

10. Lọi nhuận thuần từ  hoạt động (2.356.364.499) (455.619.417)

kinh doanh

11. Thu nhập khác 26 974.934.976 1.433.052.222

12. Chi phí khác 27 408.202.375 583.032.862

13. Lọi nhuận khác 566.732.601 850.019.360

14. Tông lợi nhuận kế toán truớ c thuế (1.789.631.898) 394.399.943

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 28

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 29

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1.789.631.898) 394.399.943

18. Lãi cơ bản trên cố phiếu 30 (49) 11

Kê toán trưởng
Nguyễn Tư Thịnh

Trang: 3
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CÔNG TY CỒ PIỈẢN ĐẨU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Số 1. đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quáng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2016

BÁO CÁO  LƯ U  C H U Y ÉN  TI ẺN TỆ GIỮA N IÊN  Đ ộ  
T ừ  ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

Đơn vị tính: đồng 

Lũy kế tù  đầu năm  đến cuối quý này

C H Ỉ TIÊU M ã số T ừ  01 /01/2016 
đến 30/09/2016

T ừ  01/01/2015 
đến 30/09/2015

I. L u u  chuyển tiền tù  hoạt động kinh doanh
1. Lọi nhuận trư ó c  thuế 01 (1.789.631.898) 394.399.943
2. Điều chỉnh cho các khoản

- Khấu hao TSCĐ 02 2.445.549.827 2.700.850.975

- Lãi, lỗ từ  hoạt động đầu tư 05 (27.903.146) 37.888.065
- Chi phí lãi vav 06 31.803.516

3. Lọi nhuận từ  hoạt động kinh doanh trư ó ’c thay 08 659.818.299 3.133.138.983
đôi vôn lun  động

- Tăng, giảm các khoan phải thu 09 7.666.295.702 (2.568.683.717)
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (104.175.200) (345.456.037)
- Tăng, giảm các khoản phải trả 11 (5.868.550.968) (1.557.754.714)

( không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
- Tăng, giảm chi phí trả  trước 12 (104.347.285) 780.178.137

- Tiền lãi vay đã trả 13 (31 803.516)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 30515.424 38.781.852
- Tiền chi khác từ  hoạt động kinh doanh 16 (1.958.061.556)

Liru chuyển tiền thuần từ  hoạt động kỉnh doanh 20 2.247.752.456 (2.477.857.052)

II. L u n  chuyến tiền từ  hoạt động đầu  tư
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSD H  khác 21 (67.658.000) (1.673.127.272)

2. Tiền thu từ  thanh lý, nhượng bán TSCĐ  và 22 461.272.727

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 2.304.911 37.888.065
L ưu chuyền tiền thuần từ  hoại động đầu tư 30 (65 353.089) (1.173.966.480)
III. Luu chuyển tiền từ  hoạt động tài chính
3. Tiền vay ngắn hạn. dài hạn nhận được 33 813.782.020
4. Tiền chi ư ả  nợ gốc vay 34 (2.865.892.020)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả  cho chủ sở hữu 36

L ư u  chuyển tiền thuần từ  hoạt động tài chính 40 (2.052.110.000) -

L un chuyển tiền thuần trong kỳ 50 130.289.367 (3.651.823.532)

Tiền và tiroug đương tiền đầu kỳ 60 1.017.176.332 4.608.487.926
Ảnh hương của thay đối tỷ giá hối đoái quy đồi ngoại tệ 61
T iền  và tiroìig đư ơng  tiền cuối kỳ 70 1.147.465.699 956.664.394

Tông Giám đôc 
Phạm Văn Toàn

Hạ Long, ngày 20 thảng 10 năm 2016

Kế toán trưởng
Nguyễn Tư Thịnh

Trang: 4
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C Ó N G  TY  C Ó  PH Á N  ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Số 1, đưòng Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long. Quảng Ninli

BÁO CÁO TÀI CH ÍN H  G IỮ A  NIÊN ĐỘ

BẢN T H U Y Ế T  M IN H  BÁ O CÁO  TÀI C H ÍN H  G IỮ A  NIÊN Đ ộ  
T ừ  ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

1. ĐẠC ĐIỀM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 HÌNH THỬC SỞ HỮU VỐN

C ông ty Cô phân Đâu tư  Cảng Cái Lân được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã sô
5700688013 do Sở kế hoạch và Đầu tư  Ọuảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007. Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp gần nhất thay đổi lần thứ 3 ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Theo Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp Công ty cồ phần thay đói lần 03 ngày 20/12/2013, v ố n  điều lệ cua 
C ông ty là: 405.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm linh năm tỷ đồng) 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, tinh Quảng Ninh.

Số cán bộ công nhân viên tại 30/09/2016 là 49 nhân viên.

1.2 NGÀNH NGHÈ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
Bán buôn tổng họp;
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
H oạt động dịch vụ hỗ ữ ợ  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 tv trong 9 tháng đầu năm 2016 là vận tải hàng hóa, hoạt động dịch vụ hỗ 
trọ’ 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 đưới 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 h iện các họp đồng ngắn.

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

C ông ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp đơợc hưóng dẫn tại Thông tư  200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban 
hành ngày 22/12/2014

2. C ơ  SỞ LẬ P BÁO CÁO VÀ KỲ KÉ TOÁN

2.1 CO SỎ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với 
Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp V iệt Nam (Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ 
Tấi chính hướng dẫn Chế độ kế 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 C H ÍN H

N ăm  tài chỉnh của Công ty  bắt đầu từ ngày 01 tháng 0] và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm Dưong lịch. Báo cáo tài 
chính này được lập cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016



CÔNG TY C ó  PHÀN ĐẢU T ư  CÁNG CẢI LÂN BÁO CÁO TAI CHÍNH GIŨ A NIÊN Đ ộ
SỐ 1, đuờng Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long. Quảng Ninh

“ 7" 7 ^ ,  » , „ .  —7—:— :—7----------  ------------------------------------;-—
BAN THUYÉT M INH BAO CÁO TÀI CHÍNH GIỬA NIEN ĐỘ
(Tiếp theo)

3. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU

Sau đây là những chính sácli kế toán quan trọng được Cóng 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 V iệt Nam yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có 
những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về các công nợ, tài sản và việc trình bày các khoan công nọ 
và tài sản tiêm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suối 
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 TIỀN VÀ CÁC KHOAN TƯƠNG ĐUONG TIỀN

Tiên mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân 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 ĐÀU 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 băt 
buộc phải mua lại tại m ột 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 giũ' đến ngày đáo hạn được trình bày theo giá trị thấp hơn giữa giá gốc và giá trị có thể thu hồi
được. Trường họp có bằng chúng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được, 
sô tôn thât do không thu hồi được phải được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.
Đâu tư vào Công ty liên kêt, liên doanh

Công ty liên doanh: là Công ty được thành lập bời 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 m ột phần kết quả hoạt động của công ty liên doanh theo thỏa thuận của họp đồng liên doanh.

Khoản đầu tư  được phân loại là đầu tư  vào công ty liên kết khi Công ty có ảnh hưởng đáng kể 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 m à không có thoả thuận khác)

Thời điêm ghi nhận ban đâu của khoản đầu tư  vào Công ty liên kết, liên doanh là thời điêm Công ty đạt được quyên
đông kiêm soát hoặc đạt được quyền biểu quyết ảnh hưỏng 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 cùa Công ty theo giá gốc (giá m ua 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 giả trị khoản lỗ lũy kể trên báo cáo tài chính của công ty liên kết, liên doanh 
và có thể đưọ'c hoàn nhập khi có lãi. Sự tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá đầu tư  tài chính đưọc hạch toán vào 
chi phí tài chính trong kỳ.

3.5 CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ D ự  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 H ưóng 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 kể 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 trỏ' lên, hoặc các khoản phải thu mà ngưòi nợ khó có khả năng thanh toán hay các 
khó khăn tưong tự. Sự tăng hoặc giảm  khoản dự phòng phải thu khó đòi hạch toán vào chi phí quản lý trong năm.
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BÁO CẢO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

BA N  THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN Đ ộ
(Tiếp theo)

3.6 HÀNG TÒN KHO

H àng tôn kho được xác định trên cơ sỏ' giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc cua 
hàng tồn kho bao gồm các khoản chi phí để có được hàng tồn kho ò' 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 qua trình mua hàng, hao hụt định
m ức, và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua liàng tồn kho. Công ty áp dụng phương pháp kê khai
thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. Phương pháp tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

D ự  phòng giảm giá hàng tồn kho (nếu có) của Công ty được trích lập khi có những bằng chứng tin cậy về sụ 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 CÓ 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.

N guyên 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 
v iệc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Đ ối với các tài sản 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 chinh lại nguyên giá và khấu hao tương ứng.

C hi phí liên quan đến tài sản cổ định hữu hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, 
k inh  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 tưong lai nhiều hon 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 khẩu hao cụ thể như sau:

N hóm  tài sản Thòi gian khấu hao

3.8 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH VÀ HAO MÒN

Tài sản cố định vô hình của Công ty là: phần mềm m áy tính (bao gồm phần mềm kế toán và phần mềm Win se rv er).

Tài sản cố định vô hình đưọc 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:

(năm)
N h à xưởng, vật kiến trúc 
M áy móc th iết bị 
Phương tiện vận tải 
T hiết bị, dụng cụ quản lý

11

7-12
8
3

L oại tài sản  
Phần mềm kế toán

Năm
03
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3.9 GHI NHẬN VÀ KHÁU HAO BÁT ĐỘNG SẢN ĐẢU TƯ
Bất động sản đầu tư  bao gồm quyền sử dụng đất, nhà do công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lọi 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 m ua 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 sàn 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.

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

3.10 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Các khoán chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản chi phí chò' phân bổ, giá trị còn lại của những công cụ, dụng 
cụ không đủ tiêu chuân là tài sản cố định và có giả gốc trên 5 triệu đồng, được đánh giá là có khả năng đem lại lọi ích 
k inh tế trong tư ong  lai với thòi hạn sử dụng trên một năm. Các chi phí này đuợc vốn hóa dưới hình thức các khoản trả 
trư ớ c dài hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong 02 năm.
3.11 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

C ác khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng đưọc trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ đê đàm 
bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc 
phù họp giũa 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 bô 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 đưọc 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 vhâm. hàn e hóa

D oanh thu đưọc ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định m ột 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 m ua, khách hàng chấp nhận thanh toán và xác định được các chi phí liên quan đen dao dịch này. 
D oanh 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 trả lại.

Doanh thu cu nọ cấy dich vu

D oanh thu cung cấp địch vụ được ghi nhận khi kết quả giao dịch và cung úng địch vụ được xác định một cách đảng 
tin cậy, Công ty  có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này (đưọc 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 địch vụ đó.

Đ ối với nhũng trường họp 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 cỏ yếu tố không chẳc chấn mang tính trọng yếu về khả năng thu hồi khoan phải 
thu.

Doanh thu hoat đôn2 tài chính

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, đưọc xác định trên số đư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp đụng cho 
tù n g  thời kỳ.

C ổ tức, lợi nhuận được chia ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc quyền nhận lợi nhuận từ  việc góp 
vốn.

CONG TY CÓ р HÀN ĐẢU TU CẢNG CÁI LẦN BÁ о  CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
So 1, đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

BAN TH U Y ÉT M IN H  BÁO C A O  TA I C H ÍN H  G IỮ A  NIEN ĐỘ
(Tiếp theo)

3 .1 3  T H U É

Thuê thu nhập doanh nghiệp (nếu có) thê hiện tồng giá trị cùa số thuế phâi trả hiện tại và số thuế hoãn lại.
Sô thuê hiện tại phải trả  được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận 
thuân được trinh bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh vi không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí 
tính thuê 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 đưọc khấu trừ. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo thuế suất có hiệu lực 
đưọc áp dụng là 20%  tính trên thu nhập chịu thuế.

Việc xác định thuê thu nhập của Cóng ty căn cứ vào các quy định hiện hành vê thuế. Tuy nhiên, những quy định này 
thay đôi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ thuộc vào kêt quả kiêm tra 
của cơ quan thuế có thẩm  quyền.
Các loại thuế khác đưọc 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 dưọc 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 nọ' tài chính

Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nọ' 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 nọ- tài chính đó.

Công nợ tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả  người bán, phải trả khác và chi phí phải trả.
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 nọ' phải trả tài chính được bù trừ  cho nhau trên Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi Công ty có 
quyền họp pháp để bù trừ  giá trị đã được ghi nhận và Công ty có dự định thanh toán trên CO' sở thuần hoặc ghi nhận 
tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng m ột thời điểm.
3.15 BÊN LIÊN QUAN

Các bên đưọc coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối 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 tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều bên 
trung gian, hoặc dưói 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 sỏ' kinh doanh đưọc đồng kiểm soát, các công ty liên kết.

Các cá nhân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết ỏ' các doanh nghiệp Báo cáo dẫn đến có ảnh hưỏng đáng 
kê tới doanh nghiệp này, các nhân viên quản lý chủ chốt có quyền và trách nhiệm về việc lập kế hoạch, quản lý và 
kiêm soát các hoạt động của Tông Công ty kể cả các thành viên mật thiết trong 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 hưcmg 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 tói chứ không phải chỉ 
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 Q uàng N inh, Công ty TNHH Cảng Công- ten- 11Ơ Quốc tế Cái Lân, Tổng Công ty Hàng hải Việt 
N an. Tất cả các giao dịch và số dư với các bên liên quan phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2016 được trình bày tại các 
thuyết minh dưới đây.
4.TIÈN VÀ CÁC KHOẢN TƯ Ơ N G  ĐƯƠNG TIÈN số  cuối kỳ số  đầu năm

Tiền mặt 44.691.724 112.128.212
Tiền gửi ngân hàng 1.102.773.975 905.048.120

Cộng 1.147.465.699 1.017.Ĩ76.332

Trang: 9



CÔNG TY C ỏ  PHÀN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
Số 1, đưòng Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NTÊN ĐỘ

BẢN THUYẾT M INH BÁO CẢO TÀI CHỈNH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Tiếp theo)

5. PHẢI THU CƯẢ KHÁCH HÀNG
Số cuối kỳ Sô đâu  năm

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Phải thu của khách hàng ngăn hạn 5.658.208.009 (84.285.940) 13.328.320.680 (84.285.940)

Công ty CP xi măng Thăng Long 3.086.346.000 6.337.414.784

Công ty CP tiếp vận Tân Cảng miền Bắc 883.850.000 1.401.400.000

Công ty CP Thương mại Lương Son 803.720.100

CN Công ty TNHH Bollore Logicstics Việt Nam 72.820.000 784.861.000

Công ty TNHH Diễn Loan 643.888.200

Các đối tượng khác 971.303.809 (84.285.940) 4.000.924.796 (84.285.940)

Phải thu của khách hàng ngăn hạn

Tông cộng 5.658.208.009 (84.285.940) 13.328.320.680 (84.285.940)

Trong đó:
Phải thu của các khách hàng là các bên liên quan

Công ty TNHH cảng Container Quốc tế Cái Lân 21.613.101



CÔNG TY CỒ PHẦN ĐÀU TƯ CẲNG CÁI LÂN
Sổ ], đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninli

BÁO CÁO TÀỈ CKÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

BẢN T H U Y Ế T  M IN H  BẢO C Á O  TÀI C H ÍN H  G IŨ  A N IÊ N  ĐỘ
(Tiếp theoj

6. P R Ả I TH U  K H Á C
---------- ---------
Sỏ cuôi kỳ Số đầu năm

G iá tr i D ự phòng G iá tr i D ự phòng

Ngăn hạn 491.271.466 (15.214.758) 294.464.002 (15.214.758)

Tạm ứng cho nhân viên 
Phải thu khác 
Bảo hiểm  xã hội

469.536.097
21.735.369 (15.214.758)

246.004.384
31.735.369
16.724.249

(15.214.758)

Dài hạn

Tông sô 491.271.466 (15.214.758) 294.464.002 (15.214.758)

7. HÀNG TÒ N K HO
£ '

Sô cuôi kỳ Sô đâu năm
Giá gôc Dự phòng Giá gôc Dự phòng

- Nguyên liệu và vật liệu
- Chi phí SXKD dở dang

47.322.050
463.873.115

101.718.252
305.301.713

Cộng 511.195.165 - 407.019.965 -

8. CHI PH Í TRẢ TRƯỚC
Số cuối kỳ Số đầu năm

Ngăn hạn 706.016.030 476.171.275
- Công cụ dụng cụ phân bổ
- Chi phí bằng tiền chò' phân bổ

222.753.384
483.262.646

284.331.538
191.839.737

D ài han 174.305.182 299.802.652
- C ông cụ dụng cụ phân bổ
- Chi phí bằng tiền chờ phân bổ

41.105.983
133.199.199

155.749.376
144.053.276

Cộng 880.321.212 775.973.927

Trang: 11



CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦỤ TƯ CẢNG CÁI LÂN
Số 1, đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

BẢO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NTÊN ĐỘ

BẢN THUYÉT M ĨNH BẢO CẢO TÀI CHỈNH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Tiếp theo)

9. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Nguyên giá
Tại ngày 01/01/2016
- M ua trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán 

Tại ngày cuối kỳ

Hao mòn lũy kế
Tại ngày 01/01/2016
- Khấu hao trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán 

Tại ngày cuối kỳ

Nhà cửa vật kiến 
trúc

Máy móc thiết bị
Phương tiện vận tải Thiết bị dụng cụ 

truyền dẫn quản lý
Cộng

181.911.819 489.800.000
1.462.480.000

16.873.899.223 212.276.000 17.757.887.042

181.911.819 1.952.280.000 16.873.899.223 212.276.000 19.220.367.042

(110.255.635)
(22.738.977)

(81.633.334)
(148.492.902)

(10.663.287.691)
(1.692.973.217)

(212.276.000) (11.067.452.660)
(1.864.205.096)

(132.994.612) (230.126.236) (12.356.260.908) (212.276.000) (12.931.657.756)

Giá trị còn lại ___________________  ___________________  _____________________  __________________  ___________________
Tại ngày 01/01/2016 71.656.184_________ 403.166.666__________ 6.210.611.532________________ 6.690.434.382
T ại ngày cuối kỳ 48.917.207 1.722.153.764 4.517.638.315 - 6.283.709.286

Nguyên gía TSCĐ đã liết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày cuối kỳ: 733.626.745

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thể chấp, cầm cổ đảm bảo các khoản vay cuối kỳ: 4.350.446.957
TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay bao gồm:

17 xe ô tô đầu kéo container hiệu Freight Liner
18 Rơ mooc

Năm 2016 Công ty thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ đối với một sổ TSCĐ mua sau năm 2012 làm cho số khấu hao 9 tháng năm 2016 giảm so với cách 
tính cùng kỳ năm trước 448.034.265 đồng

Trang: 12



CÔNG TY CỒ PHÀN ĐẦU TU CẢNG CÁI LÂN
Sổ 1, đưòng Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Ọuàng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIŨA NIÊN ĐỘ

BẢN T H U Y Ế T  M IN H  BÁO C Á O  TÀ I C H ÍN H  G IỮ A  N IÊN  ĐỘ
(Tiếp theo)
9. T À I SẢN CỐ  ĐỊN H VÔ H ÌN H

Tài sản cố định vô hình của cóng ty là phần mềm máy tính đã hết khấu hao nhưng vấn còn sử dụng có nguyên 
giá cuối kỳ 71.580.000 đồng

11. BÁT Đ Ộ N G  SẢN ĐẢU T Ư

B ất động sản đầu  tu- cho th u ê

T ại ngày  đ ầu  năm r^- , > G iảm  T ăn« tro n g  kỳ
6 ‘ tron«  kỳ

T ại ngày cuối kỳ

N G U Y ÊN  GIÁ 36.430.936.788 36.430.936.788

Quyền sử dụng đất 2,3 ha 33.623.389.808 33.623.389.808

Cơ sở hạ tầng trên đất 2,3 ha 2.807.546.980 2.807.546.980

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ (3.100.505.259) (581.344.731) (3.681.849.990)

Quyền sử dụng đất 2,3 ha (2.861.565.091) (536.543.451) (3.398.108.542)

Cơ sở hạ tầng trên đất 2,3 ha (238.940.168) (44.801.280) (283.741.448)

GIÁ TRỊ CÒN LẠI 33.330.431.529 (581.344.731) 32.749.086.798

Quyền sử dụng đất 2,3 ha 30.761.824.717 (536.543.451) 30.225.281.266

Cơ sở hạ tầng trên đất 2,3 ha 2.568.606.812 (44.801.280) 2.523.805.532

12. CHI PHÍ XÂY DỰNG DỎ DANG
Số cuối kỳ Số đẩu năm

1.400.000.000

Chi phí xây dụng CO' bản dỏ' dane tại ngày 01/01/2016 của Công ty là chi phí mua tài sản cố định “02 máy ủi 
K OM A TSU ”
Tài sản đưa vào sử dụng đầu tháng 03 năm  2016

Trang: 13



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Số 1, đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

BẢN THUYÉT M INH BẢO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Tiếp theo)

13. ĐẦU T Ư  TÀI CH ÍNH  DÀI H ẠN

Số cuối kỳ Số đầu năm

Giá gốc D ự phòng Giá gốc Gia tr i  Dự phònghon  1Ỷ V I s  Б h ơ v  1Ỷ . I to

Đầu tư  góp vốn vào đơn vị khác 473.212.674.000 - (473.212.674.000) 473.212.674.000 - (473.212.674.000)

Đầu tư  vào công ty liên doanh liên kết 
Công ty TNHH cảng Công-
ten-nơ quốc tế Cái Lân 473.212.674.000 - (473.212.674.000) 473.212.674.000 - (473.212.674.000)
(CICT)

Khoản đầu tư vào Công ty TNHH Càng Công-ten-nơ Quốc tế (CICT) theo Họp đồng liên doanh ngày 06/11/2007. Tỷ lệ góp vốn của C ôns ty trong Công tv 
TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tể là 51%. số  vốn đã góp tương ứng với 25.490.000 USD, tỷ lệ sỏ' hữu theo đồng tiền ghi sổ V1MĐ là 50.08%.. Căn cứ quy định 
tại Khoản 3 điều 8 Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Điều lệ của CICT thì Công ty chưa nắm quyền kiểm soát đối vói CICT. theo đó C1CT 
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

Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư  dài hạn đối với khoản đầu tư vào Công ty TNHH Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân (CICT) đến 3 1/12/2015 số tiền: 
473.212.674.000 đồng. Cơ sở trích lập dự phòng, số lỗ lũy kế trên BCTC của CICT đã vượt quá vổn chủ sở hữu, theo đó Công ty đã trích lập 100% số vốn đầu 
tư vào CICT
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CÓNG TY C Ỏ  PH ẦN  ĐÀU T ư  CẢNG C Á I LÂN
Số 1, đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Ọuảng Ninh

BÁO C Á O  TÀ Ỉ CHÍN H GIỮ A NIÊN ĐỘ

BẢN T H U Y ÉT  M INH BÁO  C Á O  TÀ I C H ÍN H  G IỮ A  NIÊN ĐỘ
(T iếp  theo)

16. C H I P H Í P H Ả I TRẢ
Số cuối kỳ Số đầu  năm

Ngan hạn 223.005.000 1.182.548
- Chi phí lãi vay dự trả
- Các khoản chi phí phải trả khác 223.005.000

1.182.548

Dài han 17.736.873.262 18.165.129.922
Thuê nhà đât phải trả 17.736.873.262 18.165.129.922

Cộng 17.959.878.262 18.166.312.470

(*) Tiền sứ dụng đất các bến số 2,3,4 của Cảng Cái Lân, Quảng Ninh; với tổng diện tích đất đưọc giao 
là 157.345,5 m2 tại Quyết định số 4869/QĐ-ƯBND 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 Cảng Công-ten-nơ Quốc 
tế (CICT) bằng quyền sử dụng đất này. số  tiền thuế đất phải trả một năm là: 428.256.660 đồng.

17. PH Ả I T R Ả  K H Á C
Số cuối kỳ Số đầu năm

N gắn hạn 224.750.570 283.404.681
Kinh phí công đoàn 81.663.810 86.296.865
Bảo hiểm  xã hội 322.920
Bảo hiểm y tế 143.520
Bảo hiểm thất nghiệp
Các khoản phải trả ngắn hạn khác 143.086.760 196.641.376

Co tức phải trả cho cổ đông 1 3 9 .6 2 5 .0 0 0 139 6 25 .000

Thu hộ Đáng phí 3 .4 6 1 .7 6 0 8 .2 3 3 .4 4 0

Các khoản phái trả ngan hạn khác 4 8 .7 8 2 .9 3 6

Dài hạn - -

Tống số 224.750.570 283.404.681

18. D O A N H  T H U  C H Ư A  T H ự C  H IỆ N
Số cuối kỳ Số đầu năm

N gắn hạn 330.000.000
Cho thuê kho A I-2 Q uang M inh 330 000.000

Dài hạn 84.805.519.295 86.674.578.671
Chênh lệch đánh giá góp vốn vào CICT 34.630.433.337 35 253.781.131
Cho thuê m ặt bằng 2,3 ha 50.175.085.958 51.420.797.540

Tổng số 85.135.519.295 86.674.578.671

Trang: 16
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CÔNG TY CỒ  PH Ầ N  ĐẦU T ư  CẢNG C Á I LÂN
Số ]. đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quàng Ninh BÁO CÁO  TÀ Ï CH ÍN H  GIỬ A NIÊN ĐỘ

BẢN TH U Y É T  M IN H  B Á O  C Á O  T À I C H ÍN H  G IỮ A NIÊN Đ ộ
(T iếp theo)

20. VỐN C H Ủ  SỎ H Ữ U  
20.2 Chi tiế t vốn chủ sỏ' hữu

Tông công ty Hàng hải V iệt Nam 
Công ty cổ phần cảng Quang Ninh 
Công ty cổ phần XNK tổng họp Hà Nội 
Các cổ đông khác

Số cuối kỳ

206.550.000.000
53.000.000.000
18.000.000.000 
87.500.000.000

Số đầu  năm

206.550.000.000
53.000.000.000
18.000.000.000 
87.500.000.000

C ộnị 365.050.000.000 365.050.000.000

20.3 Các giao địch vê vốn vó’i các chủ SO' hữu v à  chia lọi nhuận

Vốn đầu  tư  của chủ  sỏ’ hữ u
Vốn góp đầu năm 
Vốn góp tăng trong năm 
Vốn góp giảm trong năm 
Vốn góp cuối năm 

Cô tứ c  lọi n h u ận  đ ã  chia

20.4 CỎ  P H IÉ U

Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành 
Sô lượng cô phiêu đã bán ra công chúng 

C ô p h iế u  p h ổ  th ô n g  
C ổ  p h iế u  ưu đ ã i

Số lượng cổ phiếu được m ua lại 
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

C ổ  p h iế u  p h ổ  th ô n g  
C ô p h iế u  ưu đ ã i  

Mệnh giá cổ phiếu

20.5 CÁC QUỸ

Quỹ đầu tư  phát triển
Q u ỹ  đ ầu  tư  p h á t  tr iển  
Q u ỹ d ự  p h ò n g  tà i  ch ỉn h

9 th án g  2016

365.050.000.000

365.050.000.000

Số cuối kỳ 
Cỗ phần

40.500.000
36.505.000
3 6 .5 0 5 .0 0 0

36.505.000
3 6 .5 0 5 .0 0 0

10.000

số  cuối kỳ

2.340.736.096 
7 5 6 .9 3 0 .0 9 6  

1 .5 8 3 .8 0 6  000

N ăm  2015

365.050.000.000

365.050.000.000

Số đầu  năm  
Cổ phần

40.500.000
36.505.000
3 6 .5 0 5 .0 0 0

36.505.000
3 6 .5 0 5 .0 0 0

10.000

Số đầu  năm

2.340.736.096
7 5 6 .9 3 0 .0 9 6

1 .5 8 3 .8 0 6 .0 0 0

Quỹ khác thuộc vốn chủ sỏ' hữu 163.000.000 163.000.000

Trang: 19
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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮÁ NIÊN Đ ộ
(Tiếp theo)

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

CÔNG TY CỒ PHẢN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN ; ; .... ,
Sổ 1. dưòng Cái Lân. BãTcháy Ha Long, Quảng Ninh BẢ0 CÁO TÀ1 CHÍNH GIỮA NIÊN Dẽ

Doanh thu bán hàng hóa 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 
Doanh thu kinh doanh bất động sản 

Tổng doanh  thu

Trong đó

D oanh  th u  vó i các bên liên q uan

C ông ty TNHH càng Container quốc tế c 
C ông ty cổ phần cảng Quảng Ninh

22 . G IÁ  V Ó N  HÀ N G  BÁN

G iá vốn bán hàng hóa
G iá vốn cung cấp địch vụ
G iá vốn kinh doanh bất động sản

T ổng  Số

23. D O A N H  T H U  H O Ạ T  Đ ỘN G T À I C H ÍN H

Lãi tiền gửi, cho vay
Lãi bán ngoại tệ
C hênh lệch tỷ giá đã thực hiện
T ong  số

2 4 .C H I P H Í H O Ạ T  ĐỘ N G  T À I C H ÍN H

Lãi tiền vay
C hênh lệch tỷ giá đã thực hiện 
T ổng  số

9 tháng  năm  2016 9 th án g  năm  2015

31.946.823.879 52.811.651.953
1.245.711.582 1.245.711.582

33.192.535.461 54.057.363.535

2.257.772.735 566.455.460

n 897.212.150 566.455.460

1.360.560.585

9 tháng  năm  2016 9 th án g  năm  2015

29.740.715.297 48.375.522.554
581.344.731 581.344.731

30.322.060.028 48.956.867.285

9 th án g  năm  2016 9 th án g  năm  2015

2.304.911 10.507.965
18.450.000

3.081.980 8.952.100
5.386.891 37.910.065

9 th án g  năm  2016 9 th án g  năm  2015
31.803.516

1.486.521 2.482.885
33.290.037 2.482.885

Trang: 20
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CÔNG TY CÒ PHẢN ĐẦU T ư  CẢNG CÁI LẲN
Sô 1. đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh BÁO CÁO  TÀI C H ÍN H  G IỮ A  N IÊN  ĐỘ

BẢN T H U Y Ế T  M IN H  BÁO CÁ O T À I C H ÍN H  G IỮ A  N IÊN  Đ ộ
(T iếp theo)

25. CHI P H Í BÁN H À N G  VÀ C H I P H Í QUẢN LÝ  DOA NH  N G H IỆ P  
Các khoản  chi phí q u ản  lý doanh  nghiệp

Chi phí nhân viên quán lý 
Chi phí dịch vụ m ua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác 
Chi phí quản lý khác

Các k h o ản  ch i ph í bán  hàng

Chi phí nhân viên
Chi phí dịch vụ m ua ngoài
Chi phí bán hàng khác

26. TH U  N H Ậ P  K H Á C

Thanh lý, nhượng bán TSCĐ 
Chênh lêch đánh giá lại 
Các khoản thu nhập khác 

T ong số

27. C H I P H Í K H Á C

Chi phí thanh lý TSCĐ 
Phạt vi phạm họp đồng 
Các khoản chi phí khác 

T ổng  số

28. C H I P H Í T H U É  TN D N  H IỆ N  H À N H

Lợi nhuận kế toán trước thuế
Các khoản chi phí không được khấu trừ
Các khoản thu nhập không chịu thuế
Chuyển Lỗ các năm trước
Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ
Thuế suất thuế TNDN
Thuế TNDN phải trả ước tính
Chi phí thuế TNDN hiện hành

9 tháng  năm  2016 9 th án g  năm  2015

3.119.065.680 2.996.897.267
816.778.692 946.819.768
529.763.499 854.434.373
166.935.161 287.203.677

4.632.543.032 5.085.355.085

9 th án g  năm  2016 9 th án g  năm  2015
485.438.044 422.764.241

76.931.270 77.175.020
4.024.440 8.242.952

566.393.754 508.182.213

9 th án g  năm  2016 9 th án g  năm  2015
11.872.711 461.272.727

623.347.794 623.347.794
339.714.471 348.431.701
974.934.976 1.433.052.222

9 th án g  năm  2016 9 th ản g  năm  2015
423.737.275

407.170.638
1.031.737 159.295.587

408.202.375 583.032.862

9 tháng  năm  2016 9 th án g  năm  2015
(1.789.631.898) 394.399.943

(394.399.943)
(1.789.631.893)

- -

Trang: 21



BẢN THƯYÉT M INH BÁO CẢO TÀI CHÍNH GIŨ A NIÊN ĐỘ
(Tiếp theo)

29. CHỈ PHÍ THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI

Các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng tại thời điếm 30/09/2016

Diễn giải Chênh lệch tạm thòi được khấu trừ chưa

J Ghi nhận chênh lệch đánh giá lại quyền sử dụng đất
khi góp vốn liên doanh vào Công ty TNHH công-ten-nơ 35.253.781.131
quốc tế Cái Lân

2 Chênh lệch Chi phí lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
khoản đầu tư vào công ty con (xác định theoThông tư 35.762.667.288
89/2013/TT-BTC và xác định theo cách tính thuế)

3 Lỗ tính thuế phát sinh năm 2013 được chuyển cho các J 7 6 ] 580  494
năm sau đến 2018

4 Lỗ tính thuế phát sinh năm  2014 đưọc chuyển cho các g j 519 575  270
năm sau đển 2019

5 Lô tính thuế phát sinh năm  2015 đưọc chuyển cho các 222  52]
năm sau đến 2 0 2 0

CÔNG TY C ỡ PHẦN ĐÂU T ư  CẢNG CÁI LÂN ỊjÁO CÁO TÀI CHÍNH GIŨA NIÊN ĐỘ
Sô 1, đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Cộng 444.078.826.704

Công ty không ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại tương ứng phân chênh lệch tạm thòi được khâu trừ do 
Công ty đánh giá không chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai theo quy định của Chuân mực 
kế toán sổ 17 -  “Thuế thu nhập doanh nghiệp”, để có thể sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời được khấu 
trừ, các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.

30. LÃI CO BẢN TRÊN CỎ PH IÉU
9 tháng năm 2016 9 tháng năm 2015

Lãi/(LỖ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (1.789.631.898) 394.399.943
Số Bình quân gia quyền của cổ phiếu đang lưu hành trong kỳ 36.505.000 36.505.000
Lãi / (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (49) 11

31. LÃI SUY GIẢM TRÊN CỎ PH IÉ U
Ban Tông Giám đốc Công ty đánh giá trong thời gian tiếp theo không có sự tác động của các công cụ có thê 
chuyển thành cổ phiếu và pha loãng giá trị cổ phiếu do đó Công ty kliông xác định lãi suy giảm trên cô 
phiếu

32. CHI PHÍ SẢN XƯÁT K INH  DO ANH  THEO YÉU TÓ
9 tháng năm 2016 9 tháng năm 2015

Chi phí nguyên vật liệu 3.119.664.418 5.111.554.490
Chi phí nhân công 6.820.644.757 6.567.448.583
Khấu hao TSCĐ 2.445.549.827 2.700.850.975
Chi phí dịch vụ mua ngoài 20.219.377.519 38.261.008.521
Chi phí bằng tiền khác _______ 2.915.620.293 _____ 1.909.542.014

Tổng số 35.520.856.814 54.550.404.583
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C Ổ N G  TY  C Ò  PHẢN ĐÀU T ư  C Ả NG  CÁI LÂN
Số 1, đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

BÁO CẢO TÀ I C H ÍN H  GIỮA NIÊN ĐỘ

BẢN T H U Y É T  M IN H  BÁO  C Á O  T À I C H ÍN H  G IỮ A  NIÊN  ĐỘ
(Tiếp theo)

33. C Ô N G  CỤ TÀI C H ÍN H  
Q u ản  lí rủ i ro  vốn

Công ty quan trị nguồn vốn nhằm đam bào rằng Công ty vừa có thể hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích 
của các cô đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.
Cấu trúc vốn cùa Công ty gồm có các khoản nợ bao gồm các khoản vay đã trình bày tại Bảng cân đôi kê 
toán, tiền và tương đương tiền, phần vốn thuộc sờ hữu của cổ đông Công ty bao gồm vốn góp, quỹ dự trữ và 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

C ác chính sách kế toán chủ yếu
Chi tiế t các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu chí đê 
ghi nhận, cơ sỏ' xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản tài 
chính, công nợ  tài chính và công cụ vốn chủ sỏ' hữu được trình bày như tại Thuyết minh số 3.14.

C ác loại công cụ tài chính
Giá trị ghi sổ

Tại ngày 30/09/2016 Tại ngày 01/01/2016

Tài sản tài chính
Tiền và các khoản tưong đương tiền 1.147.465.699 1.017.176.332
Phải thu khách hàng và phải thu khác 
Đầu tư  dài han

6.135.486.777 13.360.056.049

7.282.952.476 14.377.232.381

Nọ’ phải trả tài chính
Phải trả người bán và phải trả khác 
Chi phí phải trả

8.605.330.804 12.658.761.456

Công nợ  tài chính khác 17.738.594.554 18.166.312.470
26.343.925.358 30.825.073.926

Trạng thái ròng (19.060.972.882) (16.447.841.545)

Công ty chưa đánh giá giá trị họp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc năm tài 
chính do Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính cũng như các quy định hiện hành 
chưa cỏ hưcmg dẫn cụ thể về việc xác đjnh giá trị họp lý của tài sản tài chính và công cụ nợ tài chính. 
Thông tư  210 yêu cầu áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tể về việc trình bày Báo cáo tài chính và 
thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đưong cho việc đánh 
giá và ehi nhân cône cu tài chính bao eồm cả áD dune eiá tri hot) lv. nhằm ohù hơD với Chuẩn mưc Báo cáo

M ục tiêu quản lý rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro tliị trưòng (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá), rủi ro tín 

•dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất của dòng tiền. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa các rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

R ủi ro thị trưòng
Rủi ro thị trường là rủi ro m à giá trị họp lý của các luồng tiền trong tuong lai của m ột công cụ tài chính sẽ 
biến động theo những thay đổi của giá thị trưòng. Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro 
khi có sự thay đổi về tỷ giá, lãi suất, giá hàng hóa và rủi ro về eiá khác như giá cổ phần. Công ty không thực 
hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường m ua các công cụ tài chính. Tuy nhiên, Ban 
Tổng Giám đốc Công ty đánh giá ảnh hường của rủi ro thị trưòttg đến các công cụ tài chính của Công ty là 
thấp.
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™  Ä L  BẢO C Á O  TÀI C H ÍN H  G IỮ A N IÊN  ĐỘ
So 1, đưòng Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

BẢN T H Ư Y É T  M IN H  BÁ O CẢ O TÀ I C H ÍN H  G IỮ A  N IÊN ĐỘ
(Tiếp theo)

Q uản  lý rủ i  ro  tín  đụng
Rùi ro tín dụng là rủi ro m à một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồnơ khách hàng không 
thực hiện các nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty quản lý rủi ro tín dụng từ các hoạt 
động sản xuất kinh doanh của mình (chủ yểu đối với các khoản phải thu khách hàng) và từ hoạt động tài 
chính cua mình bao gồm tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn và các công cụ tài chính khác. Các 
khoản tiền gửi ngân hàng được quản lý tại các ngân hàng được nhiều người biết đến ở Việt Nam. các khoản 
phải thu của Công ty chiếm tỷ trọng lớn là số dư với các bên liên quan, giá trị rủi ro tối đa là giá trị trình 
bày trên Báo cáo tài chính. Công ty đánh giá rủi ro tín dụng là thấp.

Quản lý rủi ro thanh khoản
Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và 
trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến 
hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ỏ' mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thê tạo 
ra trong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự 
kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà 
các chú sỏ' hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hon.
Bảng tính dưói đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo họp đồng còn lại đối với công nợ tài chính tính 
theo ngày sớm  nhất mà Công ty phải trả. Bảng được trình bày dựa trên đòng tiền chưa chiết khấu của công 
nợ tài chính tính theo ngày sóm nhất mà Công ty phải trả và trình bày dòng tiền của các khoản tiền gốc và 
tiền lãi (nếu có). Ngày đáo hạn theo họp đồng được dựa trên ngày sớm nhất m à Công ty phải trả.

Tại Ngày 30/09/2016
Phải trả người bán và phải trả khác 
Công nọ’ tài chính khác

Tại Ngày 01/01/2016
Phải trả người bán và phải trả  khác 
Công nợ  tài chính khác

D ưói 1 năm Từ 1 - 5  năm Tổng số
*

8.605.330.804 8.605.330.804 N
17.738.594.554 17.738.594.554
26.343.925.358 - 26.343.925.358

Á
ữỳ12.658.761.456

18.166.312.470
12.658.761.456 
18 166.312.470

12.658.761.456 18.166.312.470 30.825.073.926

Ban Tổng Giám đốc đánh giá mức độ tập trung rủi ro thanh khoản ỏ' mức thấp. Ban Tổng Giám đốc tin 
tường rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.
Bảng sau đây trình bày chi tiết mức đáo hạn cho tài sản tài chính phi phái sinh. Bảng đưọc lập trên cơ sở 
mức đáo hạn theo họp đồng chưa chiết khấu của tài sản tài chính gồm lãi từ các tài sản đó, nếu có. Việc 
trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản 
của Công ty  khi tính thanh khoản được quản lý trên cỏ' sỏ' công nọ và tài sản thuần

Du ói 1 năm Từ 1 - 5  năm Tổng số
T ại Ngày 30/09/2016

Tiền và các khoản tương đương tiền 1.147.465.699 1.147.465.699
Phải thu khách hàng và phải thu khác 6.135.486.777 6.135.486.777

7.282.952.476 7.282.952.476

Tại Ngày 01/01/2016
Tiền và các khoản tương đương tiền 1.017.176.332 1.017.176.332
Phải thu khách hàng và phải thu khác 13.360.056.049 13.360.056.049

14.377.232.381 - 14.377.232.381
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CÔNG TY C Ỏ  PH À N  DẦU T ư  CẢNG CÁI LÂN
Số 1, đường Cái Lán. Bãi Cháy, Hạ Long, Ọuảng Ninh

BÁO CÁ O TÀI C H ÍN H  GIỮ A N IÊN ĐỘ

BẢN TH U Y ẾT M IN H  BÁO C Á O  TÀ I C H ÍN H  GIỮ A N IÊ N  ĐỘ
(Tiếp theo)

34. THÔN G T IN  K H Á C
34.1 CÁC K H O Ả N  M Ụ C  N G O À I BẢNG CÂN Đ Ó I K É  TOÁN

Tại ngày 30/09/2016 Tại ngày 01/01/2016
Ngoại tệ các loại

USD 618,58 540,66

34.2 TH Ố N G  TIN  B Ỡ  SUNG C H O  CÁC K H O Ả N  M Ụ C  TRÌN H  BÀY TRONG
BÁO CÁO LƯU C H U Y ÈN  T IÈ N  TỆ

9 th án g  năm  2016 9 th án g  năm  2015
Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

Tiền thu từ đi vay theo khế ước vay thông thường 813.782.020
Sô tiên đã thực trả gốc vay  trong kỳ

Tiền trả gốc vay theo khế ước vay thông thường (2.865.892.020)

34.3 GIAO DỊCH VÓI CÁC BÊN LIÊN QUAN
9 tháng năm 2016 9 tháng năm 2015

Mua dịch vụ của các bên liên quan
M ua của Cty TNHH cảng Container quốc tể Cái Lân 4.479.565.931 10.217.254.916
M ua cùa Cóng ty CP cảng Quảng Ninh 3 140.752.754 6.393 220.746

Cộng 7.620.318.685 16.610.475.662

Bán dịch vụ cho các bên liên quan
Bán cho Cty TNHH cảng Container quốc tế Cái Lân 986.933.365 623.101.006
Bản cho Công ty CP câng Quảng Ninh 1.496.616.644

Cộng 2.483.550.009 623.101.006

34.5 THU NH ẬP CỦA BAN TỎNG GIẢM  ĐỐC
9 tháng năm 2016 9 tháng năm 2015

Tiền lương. Tiền thưởng 509.155.093 449.451.819

34.6 TÍNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC
Tính đến ngày 30/09/2016, lỗ lũy kế là 443.703.909.285 đồng, nguồn vốn chủ sỏ' hữu âm là 64.650.173.189 
đồng. Tuy nhiên, lỗ lũy kế xuất phát từ  sự thận trọng của Ban Tổng Giám đốc khi trích lập dự phòng đâu tư 
vào Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tể (CICT) với số tiền lũy kế là 473.212.674.000 đồng. Ngoài 
khoản dự phòng đầu tư  tài chính trên, hoạt động kinh doanh thông thưòng của Công ty vẫn đang bình thường. 
Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết vẫn đang duy trì hoạt động 
kinh doanh cùa Công ty m ột cách bình thường.

đã đưọc kiểm toán cho năm tài chính kết 
năm 2015

34.6 SỐ LIỆU SO SÁNH
liệu theo Báo cáo tài chính 
tài ch ín h ‘giữa niên độ Quý III

thúc ngày

Phạm Văn Toàn
Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Ke toán trưởng 
Nguyễn Tư Thịnh

Trang: 25


