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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHUNG THU'C DUYEN HA! 
So 189 dubng di Dinh Vu, phthng DOng Hãi 2, qun Hãi An, thành ph 05  Hâi Phông 

BAO CÁO CUA BAN TONG ClAM D6C VA HQI DONG QUAN TR! 

Ban Tone,  Giám dc và Hi dng Quãn tr COng ty C phn Vn tài Da phuong thtrc Duyên Hài (ggi tat là "Cong 
ty") M trinh báo cáo nay cüng vOi báo cáo tài chInh riêng giva niên dO dã dircic soát xét cüa COng ty cho k'S'  hoat 
dng tir ngày 01 thang 01 näm 2019 dn ngày 30 tháng 06 näm 2019. 

HQI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên cüa HOi  dtng Quãn trj vã Ban T6ng Giám dc Cong ty dä diu hành Cong ty trong k'S'  và den ngày 
lp báo cáo nay gOm: 

Hôi &ng Quin tn 

Ong Dào Vit Anh 
Ong Lê Thai CiiOng 
Ong Phan Thanh Binh 
Ong Trân Tuán Hung 
Ong T Minh Nguyen 

Ban Tong Clam d6c 

Chü tjch HOi  dng Quan trl 
Phó Chü tich HOi dong Quàn trj 
Thành viên (BO nhim ngày 20/04/2019) 
Thành viên HOi  dong Quan trj dOc  l.p 
Thãnh viên HOi  dOng Quáii trj dOc  l.p 

Ong Phan Thanh Binh 
	

Tong Giám dc 
Ong Lé Dc Binh 
	

PhO Tong Giám dôc 
BA Trjnh Thj Hue 
	

Phó lông Giám dOc 

Ngthi d/ di,i pháp luát 

Ngi.r&i di din theo pháp lut cüa Cong ty trong näm và cho den thai dim l.p báo cáo nay là Ong Dào Vit Anh 
- Chü tjch HOi  dong Quãn trj Cong ty. CU tich HOi dOng Quàn üj Cong ty dA fly quyen cho Tong Giám dOc k 
báo cáo tai chInh giva niên dO riéng và hQp nhât näm 2019 theo Giây üy quyên so 20/TASA-UQ nerdy 01 tháng 10 
nãm 2018. 

TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM DOC VA HO! DONG QUAN TRI 

Ban Tong Giám dc va HOi  dng Quãn trj Cong ty có trách nhim lp báo cáo tài chinh riêng giüa niên dO hang 
k'S' phãn ánh mOt  cách trung thi,rc va hap l' tInh hInh tai chinh cüa Cong ty, cling nhir kêt qua hoat dng kinh 
doanh va tInh hinh hru chuyên tien t8 cüa COng ty trong k'S'.  Trong vic lp báo cáo tài chInh riêng giva niên dO 
nay, Ban Tong Giám dOc và HOi  dOng Quàn trj duqc yêu cáu phâi: 

• La ch9n cac chfnh sách ke^ toán thich ho va áp diing các chfnh sách do mOt  cách nht quãn; 
• Dma ra các xét doán và mac tinh mOt  cách hçnp l' và th.n trng; 
• Nêu rO các nguyen tic ke^ toán thIch hp CO dmc tuân thu hay không, cO nhUng áp d%ing sai 1ch tr9ng yêu 

can dmqc cong bO va giài thIch trong báo cáo tài chInh riêng giva niên do hay khong; 
• Up báo cáo tài chInh riêng giva niên dO trên co sa hoat dOng  lien tiic trlr trmOng hqp khOng th cho rAng 

Cong ty së tip tiic hot dOng  kinh doanh; 
• Thit ke^ va thi:rc hin h thing kim soát nOi bO mOt cách hliui hiu cho mIjc dIch lp và trinh bay báo cáo tài 

chinh riëng ha p l' nhäm han  ch riM ro và gian len. 

Ban Tng Giám dc và HOi  dng Quãn trj darn bào các s6 k8 toán có lien quan drc imu giU d.y dü dphàn ánh 
tInh hinh tài chfnh, tinh hlnh hoat dng cia doarth nghip vOi mirc dO chInh xác hp 1' ti bat k'S'  thai diem nao và 
các sO kê toán và báo cáo tài chinh riêng giva niên do &r?c lp tuân thu Ché do Kê toán áp dung. Ban Tong Giám 
dOc và HOi  dOng Quàn tri cling chlu trách nhirn quàn l các tài san cüa doanh nghip và do dO dä thmrc hin các 
bin pháp thich hp dê ngan chan Va phát hin các hành vi gian ln và các quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic 
lp và trinh bay báo cáo tai chInh riêng giva nién do. 

Ban Tng Giám dc và HOi  dng Quán trj cam kt dã man thu các yeu cAn néu trén trong vic lp báo cáo tài 
chInh rieng giüa nién do. 



CONG TY CO PHAN VIN TAI DA PHUG THOC DUYEN HA! 
So 189 thräng di Dinh VU, phithng Dông Hãi 2, qun Hãi An, thãnh pho^ Hãi Phong 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC VA HQI DONG QUAN TRJ (TiEP THEO) 

TRACH NHIM CUA BAN TONG ClAM DOC VA HQI DONG QUAN TR! (TIEP THEO) 

Theo kin cUa Ban Tong Giám dc vá Hi dng Quãn tri báo cáo tài chinh riêng giUa nién d6 dA phãn ánh trung 
thgc và hop 1 tInh hinh tài chinh cUa Cong ty tai  thoi diem ngày 30 tháng 06 näm 2019 cUng nhir ket qua boat 
dng kinh doanh và các luOng Jiru chuyên tiên t cho k' báo cáo tr ngày 01 thang 01 nãm 2019 den ngày 30 tháng 
06 näm 2019, phU hcrp vài các Chuân mvc  Ké toán, CM dO Ké toán doanh nghip Vit Nam và các qui djnh pháp 
1 cO lien quan den vic lp va trinh bay báo cáo tãi chmnh riêng giUa niên dO. 

/.o2Oo 

Q7C6NGTY c9 

/ COPHAN 
* 	VANT 

DAPH(JCNGT 

Phan Thanh Binh 
Tong Giám dôc 
Hal Phông, ngày 07 tháng 08 nàin 2019 



CONG TYTNHH KIEM lOAN VACO vac:13 	 Tng12AtOanhàT6ngCongty319, S663 Lb Van LLtc1ng 
PhLtàng Trung HOa, Quân Cu Giâ'y, Tp. Ha Nôi, Viët Nam 

Tel: (84-24) 3577 078 1/ Fax: (84-24) 3577 0787 
Website: www.vaco.com.vn  

S: 	/VACO/BCSXNV2 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAI CHINH GICJ'A NIEN DO 

KInh gui: Các C6 dông, Hi dng Quin trj và Ban Tng Ciám dôc 
Cong ty Co phn Vn tãi Da phiro'ng thfrc Duyên Hal 

Chüng tôi dâ thc hin soát xdt báo cáo tài chfnh riêng gift niên dO kern theo cUa Cong ty C6 5  ph&n Vn tài Da 
phxorng thirc DuyOn Hãi (g9i tat là "Cong ty"), duc lp ngày 07 tháng 08 nãm 2019, tr trang 04 den trang 26, 
bao gôm Bang can dôi ké toán riéng gift niên dO ti ngày 30 tháng 06 näm 2019, Báo cáo kêt qua hot dOng kinh 
doanh rieng gita niên dO,  Báo cáo luu chuyn tiên t8 riêng giUa niên dO cho k' hoat dOng tr ngày 01 tháng 01 
nãm 2019 den ngày 30 tháng 06 närn 2019 và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng gifta nien dO (gui chung là 
"Báo cáo tài chinh riêng giüa niên do"). 

Trá ci: nhim câa Ban TJng Gidm dic và Hi &ing Quãn In 

Ban Tng Giám d6c và Hôi dng Quan tri Cong ty chju trách nhim ve^ vic lp và trInh bay trung thuc và hop  l 
báo cáo tài chinh riêng gifta niên dO cUa Cong ty theo Chuân mrc Kê toán, Chê do Kê toán doanh nghip Via 
Nam và các quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic lap và trinh bay báo cáo tài chInh riêng giUa niên dO và chju 
trách nhim ye kim soát nOi bO ma Tng Giám dôc và HOi  dng Quãn trj xác djnh là can thiêt dé darn bão cho 
vic lp va trinh bay báo cáo tài chInh riêng gifta niên do không cO sai sOt trçng yêu do gian 1n hoäc nhâm Ian. 

Trdch nhim cüa Kiêm loan viên 

- 	 Trách nhim cüa chUng tôi là dim ra kt 1un ve báo cáo tài chInh riêng gina niên dO dira trên kt qua soát xét cüa 
chüng tôi. Ching tôi dà thijc hin cong vic soát xét theo Chun mvc  Kirn toán Via Nam ye hqp dOng djch vi,i 
soát xét so 2410-Soát xét thông tin tài chfnh gitta niên dO do Kiêrn toán viên dOc  lp cüa don vj thc hin. 

Cong vic soát xét thông tin tài chfnh gifla then dO bao gm thi,rc hin các cuOc phOng vn, chü yu là phOng vAn 
nhttng nguii chju trách nhim ve^ các van de^ tài chInh ke^ toán, và thrc hin thu tic phân tIch và các thU Wc soát 
xét khác. MOt cuOc soát xét ve^ cci bàn cO pham vi hçp han mot cuOc  kiém toán d.rçic thuc hin theo các Chuân 
mirc Kiêm toán Via Nam và do 4y không cho phép chUng tOi dat dirçvc sir darn bào rang chUng tôi sê nhn biet 
dirçc tat cã các van de trQng yêu cO the duçvc phát hin trong mOt  cuOc kiêm toán. Theo dO, chUng tôi không dim 
ra kiên kiêm toán. 

- 	 Kit lun cüa KiIm loan vien 

Can clr trén kt qua soát xét cUa chUng tôi, chUng tôi không thAy có vAn dE gI khiAn chUng tOi cho rang báo cáo tài 
chInh rieng gifla nien do dinh kern khOng phan ánh trung thrc và hop 1, trén các khIa c?nh  trQng yêu, tIth hinh 

- tài chinh cUa Cong ty tai  ngày 30 tháng 06 nAm 2019, cling nhu két qua hoat dOng kinh doanh và km chuyên tien 
t8 cüa COng ty cho k' hoat dOng  t& ngày 01 tháng 01 näm 2019 den ngày 30 tháng 06 näm 2019, phU hop vài 
Chuân mirc Ke^ toán, Ché do Ké toán doanh nghip Via Nam yà các quy djnh pháp l có lien quan den vic lp và 
trinh ba'v báo cáo tài churth riéng gilia nien do. 

VACO 

- 	 PhO Tong GiIm dc 
Giày CN DKHN Kiêm toán so: 05 17-2018-156-1 

- 	 Thay mt và dqi d4n cho 
CONG TY TNHH KIEM TOAN VACO 

-- 	 Ha N54 ngày 07 tháng 08 näm 2019 

Van Phong tall Tp. Ho Chi Minh 
- 

	

	Lu 6, tOa nhà HUD, 159 Diên BiOn PhO 
P 15, Q. Binh Thanh, Tp. Ho Chi Minh 

- 	 Tel: (84-28) 3840 6618 
Fax: (84-28) 3840 6616 

Van Phàng ti Tp. DOng Nai 
SO' 79 D. Ha Huy Tp, P Quyê't Thong 
Tp. Biên HOa, T DOng Nal 
Tel: (84-251) 382 8560 
Fax: (84-251) 382 8560 
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Van PhOng ti Tp. Hãi Phong 
TOng 4, s6 19, D. Diên BiSn PhO, P May TO 
Q. NgO QuyOn, Tp. Ha'i PhOng 
Tel: (84-225) 353 4655 
Fax: (84-225) 353 4316 



CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHUONG THLC DUYEN HAt 	 MAU SO B 01 - DN 
So 189 &rng di Dinh Vu, phrOng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ttr s6 200/2014/TT-BTC 
Quãn Hãi An, thành phô Hài Phông 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chinh 

BANG CAN DOt Kt TOAN RIENG C1U NIEN DQ 
Tai ngày 30 iháng 06 näm 2019 

£o7? v/: JWD 

TAI SAN 

A - TAt SAN NGAN H3N 

I. Tien vi các khoãn ttrolig throng tin 

1. Tien 

2. Các khoán tlsong duong tiên 

H. Cie khoãn phãi thu ngn hn 

1. Phãi thu ngân han  cüa khách hang 
2. Ira trixâc cho ngiri ban ngân han 
3. Phãi thu ngän han  khác 

Ill. Tãi sin ngn ban We 

1. Chi phi trã trllâc ngn han 

B - TAISANDAIHN 

I. Cie khoãn phãi thu dài hn 

1. Phãi thu ve^ cho vay dài han 

2. Phài thu dài han khác 

II. TM sin co^ djnh 

1. Tài san co^ djnh hthi hInh 

- Nguyen giá 

- Giá trj hao mOn lu5 kI 
III. Dâu tu tài chinh dài hn 

1. Dâu tu vào cong ty con 

2. Dir phOng du lit tài chInh dài han 

IV. Tài sin dài hn We 

1. Chi phi trà tnrâc Li han 

TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 

Ma sob Thuyêt S6 cuôi k' S0^ dan k' 
minh 

100 73.629.907.381 80.624.657.657 

110 4 56.460.658.831 65.421.409.557 

111 4.460.658.831 17.397.576.129\\ 

112 52.000.000.000 48.023.833.428 I :c f 
130 17.068.114.065 15.107.650.821 *1 
131 5 1.275.849.662 707.606.463 // 

132 3.500.435 20.000.000 
136 6 15.788.763.968 14.380.044.358 

150 101.134.485 95.597.279 

151 7 101.134.485 95.597.279 

200 180.218.355.715 186.568.189.092 

210 18.555.000.000 24.778.768.572 

215 8 18.550.000.000 24.750.000.000 

216 6 5.000.000 28.768.572 

220 78.324.458 367.953.534 

221 9 78.324.458 367.953.534 

222 8.079.844.773 8.079.844.773 

223 (8.001.520.315) (7.711.891.239) 

250 10 161.477.623.921 161.292.995.323 

251 163.036.120.074 163.036.120.074 

254 (1.558.496.153) (1.743.124.751) 

260 107.407.336 128.471.663 

261 7 107.407.336 128.471.663 

270 253.848.263.096 267.192.846.749 

Các thuyCt in in/I kè,n iheo là niçät bó phdn hQp t/iành càa báo cáo tài chInh riCng gifa niêndç5 
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CONG TY CO PHAN VJN iAi DA PHUNG THLC DUYEN FL&1 	 MAU SOBOI- DN 
So 189 thrôTig di Dinh Vu, phi.räng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ttr s 200/2014/TT-BTC 
Qun Hài An, thành phô Hài Phông 	 ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüa BO Tài chinh 

BANG CAN DOI KE TOAN RIENG GIUA NI EN DQ (TIEP THEO) 
Tcii ngày 30 iháng 06 nàm 2019 

Don vj: iWD 

Ma so Thuyt S6 cu6i k' S6 du k' 
minh  

300 10.374.565.288 12.282.247.822 

310 10.371.565.288 8.279.247.822 

311 11 3.121.103.258 2.553.023.638 

312 27.505.355 32.096.790 

313 12 378.408.807 269.819.564 

314 162.348.250 155.069.600 

315 731.423.700 166.311.750 

319 13 5.773.708.284 4.688.288.508 

322 177.067.634 414.637.972 

330 3.000.000 4.003.000.000 
337 13 3.000.000 3.000.000 

338 - 4.000.000.000 

400 243.473.697.808 254.910.598.927 
410 14 243.473.697.808 254.9 10.598.927 

411 187.110.000.000 187.110.000.000 

411a 187.110.000.000 187.110.000.000 
412 9.772.359.500 9.772.359.500 

415 (22.095.490.5 00) (15.682.334.790) 

418 825.550.013 794.026.037 

420 521.734.052 259.392.390 
421 67.339.544.743 72.657.155.790 

421a 59.026183.348 53.180.579.534 

421b 8.313.361.395 19.476576.256 

NGUON VON 

C - NQPHAITRA 
I. NY ngn h3n 

1. Phãi trã ngirbi ban ngân hn 

2. Ngtthi mua trã tin trtràc ngn han 

3. Thus và các khoàn phãi ncp Nhà ni.ràc 

4. Phãi trâ ngithi lao dng 

5. Chi phi phãi trà ngân h?n 
6. Phãi trá ng&n hn khác 

7. Qu5' khen thi.rông, phUc lçri 

11. NY dài hn 
1.Phãitrãdài han khãc 

2. Vay và ng thuê tài chInh dài han 

VON CHU sO HJIJ 

I. V6n chü s6r hiiii 

1.Vng6pc6achüshthi 

- Co phié'u pho' thông có quyn biéu quyOt 
2. Thngdi.rvn co phân 

3. Co phiu qu 

4. Qu5 du ti.r phát trin 

5. Qu khác thuc vn chU sà h0u 

6. Lçi nhun sau thug chira phân phM 

- LNST chitaphán ph6i 1I7y id dé'n cuOi A3) trzthc 

- LNSTchtraphdnpho'i lcj) nay 

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

253.848.263.096 	267.192.846.749 

jk~ Li 
Nguyn Thu Thüy 
Ngtrôl lp biêu 
Hal Phông, ngày 07 tháng 08 nãin 2019 

Các thuyêl infnh kèin tlieo là 7726t bç3 ph2n hQp thành cia baa cáo !ài c/ii,ili riêng giza niên d5 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHU'O'NG THtJC DUVEN HAl 	 MAU SO B 03- DN 
S05  189 &rông di Dinh Vu. phir&ng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir s 200/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph o^ Hài Phông 	 ngày 22 thang 12 nAm 2014 cüa B6 Tài chInh 

BAO CÁO KET QUA HOJT DQNG KINH DOANH RIENG GI[1A NI EN DQ 
Cho A hoqi dng ti -  ng' 01 iháng 01 nãm 2019 den ngày 30 tháng 06 nain 2019 

Doii vj: J'ND 

CHI TIEU 

1.Doanh thu ban hang vA cung cp djch vi 

2. Các khoãn giâm trr doanh thu 

3. Doanh thu thun ve^ ban hang vã cung cap dlch  vi 
(10 = 01-02) 

4.Giavnhangbán 

5. Lçi nhun gp ve^ ban hang Va cung cap djch vii 
(20=10-11) 

6.Doanh thu hoat dng tài chInh 

7.Chi phi tài chInh 

- Trong do: Chi phi iCi vay 

8. Chi phi quàn 1' doanh nghip 

9. Lçi nhun/(I) thun tir hot dng kinh doanh 
(30=20+(21 -22)-26) 

10.Thu nhp khác 

11.Chi phi khác 

12.Lçi nhun/() khãc (40 = 31 - 32) 

13.Tng Içi nhunJ(l) kE toán triróc thu 
(50 = 30 + 40) 

14.Chi phi thud TNDN hin hành 

15.Chi phi thus TNDN hoAn Jai 

16.Loi nhun sau thud thu nhp doanh nghip 
(60 = 50 -51) 

MA Thuyt T& ngày 01/01/2019 Tr ngày 01/01/2018 
so minh dn ngãy 30/06/2019 dn ngày 30/06/2018 

01 15 10.049.346.477 7.749.569.772 

02 - - 

10 10.049.346.477 7.749.569.772 

11 16 8.798.504.804 6.925.206.517 

20 1.250.841.673 824.363.255 

21 18 9.248.164.350 11.041.552.517 

22 (168.073.042) 1.583.656.615 

23 16.555.556 140.777.777 

26 19 2.079.568.290 2.061.798.843 

30 8.587.510.775 8.220.460.314 

31 	 - 	 - 

32 	 14.025.175 	 - 

40 	 (14.025.175) 	 - 

50 	 8.573.485.600 	8.220.460.3 14 

51 	20 	 260.124.205 

52 	 - 

60 	 8.313.361.395 	8.220.460.314 

/ COPHAN \ 
*( VAN TAI —+ 

A APHUNG THUC ç 	 ' 
\DUNHWo 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyen Thu Thüy 	 Phan Thanh Binh 
Ngtrôi lip biêu 	 Kê toän trtrông 	 Tong Clam dôc 
Hal PhOng, ngày 07 tháng 08 náni 2019 

Các thuyCt ,ninh kèin theo là ni6t bç5 phcn hc.rp thành càa Ho cáo 1ài chinh riêng gffia niên dç3 
(c 



CONG TY CO PHAN V4N TAI DA PHUG THUC DUYEN RAJ 	 MAU SOB 03- DN 
S6 189 &rng di Dinh Vu, phirông Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông Pr so^ 200/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hãi Phöng 	 ngày 22 tháng 12 näni 2014 cüa B6 Tài chinh 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T9 RIENG GIUA NI EN DO 
(Theophwoizgpháp try -c tiê'p) 

Cho kj' hoot d6ng tà ngày 01 tháng 01 näm 2019 den ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

Dan vj: VND 

CHI lIEU 

I. Liru chuyên tin tir hot dng kinh doanh 
1.Tin thu t'r ban hang. cung cAp dch vii và doanh thu khác 

2. Tin chi trã cho ngirài cung cAp hang hóa và djch vi 

3. Tin chi trá cho ngirôi lao dng 

4. Tin lAi vay da trã 

5.Thu thu nhp doanh nghip dâ np 
6. hAn thu khác tr boat dng kinh doanh 
7.Tien chi khác cho hoat Ong kinh doanh 

Lru chuyên tin thun tIr hoW  dng kinh doani, 
II. Ltru chuyên tiAn tr hoot dng dAu tir 
1.hAn chi eho vay, mua các cong cii ng cüa dan v4 We 
2. Tien thu hci cho vay, ban lai các cone cu na cüa dan vi khác 
3. Tien thu lãi cho vay. c6 tic và lgi nhun dirge chia 
Liru chuj'n tkn thun tfr hozt dç5ng t1u tw 

Ill. Lu-u chuyAn tiAn tir hot ding tài chinh 

I. Tien trã Iai  v6n gOp cho các chü sO hOn, mua lai cô phiêu cüa 
doanh nghip dã phát hành 
2. TiAntranggôcvay 
3. Co tirc. Igi nhu.n dã trá cho chü sO hthi 

Lim chuyn tin thuc,, (à boat i5ng lài chinh 

Lu-u chuyAn tiAn thuAn trong k' (50 = 20 + 30 + 40) 

Tien và ttrcrng dtrong tiAn dAu k5 
Anh hirOng cüa thay dAi t' giá hi doái quy d6i ngoi t 

Tien và tirong throng tiAn cui k5' (70 = 50 + 60 + 61) 

Ma 	Tu- ngày 01/01/2019 	flr ngày 01/01/2018 
so 	den ngày 30/06/2019 	clAn ngày 30/06/20 18 

01 9.504.893.410 8.050.810.813 
02 (8.883.360.487) (7.012.311.609) 
03 (1.069.508.450) (982.593.135) 
04 (83.666.667) (117.444.444) 
05 (316.163.751) (439.088.227) 
06 7.748.364.353 8.909.371.606 
07 (8.115.574.409) (11.374.285.105) 
20 (1.215.016.001) (2961540.101) 

23 (2.000.000.000) - 

24 8.200.000.000 472.000.000 
27 9.791.929.203 10.705.682.448 
30 15.991.929.203 11.177.682.448 

32 (6.413.155.710) - 

34 (4.000.000.000) - 

36 (13.325.188.914) (17.519.148.527) 

40 (23.738.344.624) (17.519.148.527) 

50 (8.961.431.422) (9.307.006.180) 
60 65.421.409.557 67.095.186.124 
61 680.696 1.343.878 
70 56.460.658.831 57.789.523.822 

n 4 	 90 
CONGTY 
CO PHAN 
VAN T 

-A DAPHIJONG ,rH' 
DUYEN 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyn Thu Thüy 
NgcrOi 1p biAu 	 KA toán trtrOng 
Hal Phông, ngày 07 tháng 08 nà,n 2019 

Phan Thanh Binh 
Tong Giám dc 

Các thuyCt minh kern theo là rnçär hç3 phç5i7 hgp ihành cüa báo cáo iài chInh riCng giü-a niCn d(5 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHUONG THUC DUYEN HAl 	 MAU SO B 09- DN 
So 189 diräng di Dinh Vu, phng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph o^ Hài Phông 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa BO Tài chInh 

THIJYET MINH BAO CÁO TAI CHNH RIENG GIU'A NI EN fQ 
Cthc thuvét minh nay là mçil b3ph6ii ho p thành và cOn duxc dQC dong ih&i v&i bOo cáo tài chInh riêng gizta niên d6 kern iheo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

HInh thfrc sO hOii von 

COng ty C6 phn Vn tãi Da phirong thUc Duyên Hài (g9i tat là Cong ty) thrcc hoat dng theo Giy 
Chng nhn dang k' kinh doanh nghip s6 0200793081, do Sâ K hoach và Dáu tu thành phô Hãi PhOng 
cap lan du ngày 14/03/2008 và dang k thay dôi ln thU 14 ngày 14/05/2018. 

Cong ty có tn1 sâ tai: So^ 189 thrOng di Dinh Vu, phu&ng DOng Hãi 2, qun Hài An, thành pho^ Hãi 
PhOng. 

Von diu 18 cüa Cong ty theo GiAy Chthg nhn dAng k kinh doanh là: 187.110.000.000 VND. 

Tong so nhân vién cüa Cong ty t?i  ngày 30 thang 06 näm 2019 là 11 ngirOi (tai ngày 31 tháng 12 näm 
2018 là 11 nguOi). 

Hot dng kinh doanh chInh: Thi.wng mai  và djch vii. 

Ngành nghê kinh doanh: 

- 	Vn tãi hang hOa bang thrOn 	tit: Van b. Chi ti Vn tài hang boa bang ô tO, xe container; 
- Kho bãi va hru giü hang hOa; 
- 	Sira chUa may mOc, thit bj. Chi tit: Djch vii si'ra chua, bào throng may móc, thit b (khOng bao 

gOm tau biên, may bay, hoc các phuoiig tin và thiêt bi van tãi khác); 
- 	Hoat dng djch viii hO tror khác lien quan den van tãi. Chi tiêt: Djch vi thông quan; Van tãi da 

phuong thic (khOng bao gOm kinh doanh 4n chuyên hang khOng và kinh doanh hang khOng 
chung); Djch vu logistics; DIch  vi  dai  l tau biên; 

- Bàn phii tüng v à các bO phn phii trçr cUa 0 to và xe Co dng co khác. 
- Bàn buôn do dUng khác cho gia dinE. Chi tiêt: Bàn buOn nuàc boa, hang my phâm va ch ph am và 

chê phãm v8 sinh; 
- Kinh doanh bat dng san, quyên sir dung dat thuc sâ hthi, chU sir dung hoc di thuê (bao gm cho 

thuê van phOng, nhà xuàng); 
- San xuât than xe cO dng cd, ro mooc; 
- Vn tai hang hóa yen biên và vin dtwng; 
- 	Vn tãi hang hóa thrOng sat; 
- Bàn lé thuc, dung cu y tE, my phm và v.t pham v6 sinh trong các cCra hang chuyên doanh. Chi tik 

Bàn lè nuóc boa, m5 phâm và vat  phám v6 sinh trong cac cira hang chuyên doanh; 
- Cho thué may móc, thiët bj và do dung hUu hInh khác. Chi tiêt: Cho thuê may móc, thit bj xp d 

hang hOa; Cho thuê container; 
- Cho thuê xe CO dng ca. 

Chu k3' sin xut, kinh doanh thông thuOiig 

Chu k' san xuat, kinh doaith thông thu&ng cUa Cong ty duc thirc hin trong thOi gian khOng qua 12 
tháng. 

Cu true doanh nghip 

Cong ty C6 phn Van  tãi Da phirang thirc Duyên Hài - Chi nhánh HO Chi Minh: Hach  toán  dOc  lip. 

2. KY KE TOAN, CHUAN MIJ'C KE TOAN VA CHE DO KE TOAN AP DUNG 

K5' ke^ toán 

KS' ke^ toán nàm cUa Cong ty bat du tr ngây 01 tháng 01 và kt thUc vao ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài 
chmnh riëng gita niên d6 k5' nay thrgc trinh bay cho giai doan tr ngày 0 1/0 1/2019 dn ngày '30/06/2019. 
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CONG TY CO,  PHAN VAN TAI BA PH1JNG TH1]'C DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN 
So 189 thr?mg di Dinh Vu, phiräng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir so 200!2014/TT-BTC 
Qun Hâi An, thãnh ph6 Hãi Phong 	 ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüa BQ Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! C141NH RIENG GItJA MEN DO (TIEP THEO) 
Các ihuvél minh nay lb mI b6phn hcp ihành và can dirctc dQc dông th&i i0i btho cáo íàì chjnh riéng gizta nién d kern iheo 

2. K( Kt lOAN, CHUAN MV'C  Kt TOAN VA CHE DO KE TOAN AP DUNG (TIEP THEO) 

Cb d K toán áp ding 

Cong ty áp ding các Chuân mirc K toán, Ch d K toán doanh nghip Vit Nam &rqc ban hành theo 
Thông tr so 200/20141TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 và các thông tii hiiâng dan thirc hin Chuân 
mvc Ke^ toán cüa B6 Tài chinh trong vic lp và trInh bay báo cáo tài chinh riêng giüa niên M. 

Tuyên boA  v vic tuãn thu Chuãn mtrc  Kel toán và Ch4 do^ Kê toán 

Ban Tong Giám dc dam bào dä tuân thu yéu cu cUa các Chuân mrc Ke^ toán, CM d6 K6 toán doanh 
nghip Vit Nam thrgc ban hành theo Thông til s6 200/2014/TT-BTC ngày 22 thãng 12 näm 2014 cüng 
nhu các thông tu hir&ng dn thrc hin Chuân mirc Ké toán cüa B6 Tài chinh trong vic lp báo cáo tài 
chInh riêng giQa niên d. 

Báo cáo tài chinh riéng giüa niên dO kern theo không nhm phãn ánh tInh hinh tài chInh, kt qua hot 
dng kinh doanh va tinh hInh hru chuyén tiên t theo các nguyen täc và thông l ké toán thrc chAp nhan 
chung t?i các nuc khác ngoài Vit Nam. 

3. TOM TAT CAC CHfNH SACH KE TOAN CHU YEU 

Sau day là các chinh sách ke^ toán chü yu dircic Cong ty áp dung trong vic Ip báo cáo tài chInh riêng 
giva niên dO: 

Co s& Ip báo cáo tài chinh riêng gift lien dO 

Báo cáo tài chInh riêng giiia niên dO duçc lp trén cc sâ k toán dn tich (trir các thông tin lien quan dn 
các lung tiên). 

Báo cáo tãi chInh riêng giia niên dO kern theo duçc trInh bay b.ng Dng Vit Nam (VND), theo nguyen 
tc giá gc và phü hcrp vài Chuân mrc Ké toán, Ché dO Kê toán doanh nghip Vit Nam va các quy dnh 
pháp 1 cO lien quan d&n vic Id p va trmnh bay báo cáo tài chinh riêng giüa niên dO. 

UOc tInh ke^ toán 

Vic lp báo cáo tài chfnh riêng gifa nién dO tuan thu theo ChuAn rnrc Ke^ toán, Che^ dO Ke^ toán doanh 
nghip Vit Nam và các quy dlnh  pháp 1 cO lien quan den vic lp và trInh bay báo cáo tài chinh riêng 
giia niên dO yeu câu Ban lông Giám dôc phãi có nhng uóc tinh và già djnh ãnh huOng den so lieu bão 
cáo v& cong nor, tai san va vic trinh bay các khoãn cong ng và tài san tiem tang tai ngày 1.p báo cáo tài 
chmnh riêng giUa nién dO cüng nhi.r các so 1iu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suOt nm tài chinh. 
Mc dü các irâc tinh kê toán duc Id p bang tat Ca sr hiêu biêt cüa Ban lông Giárn dôc, sO th,rc th phát 
sinh cO the khác vài các uOc tfnh, giã dlnh  dt ra. 

Dánh giá và ghi nhn theo giá tri hop l 

Theo quy djnh t?i  Diu 28 - Dánh giá và ghi nhn theo giá trj ha 1 cia Ludt K toán s 
88/2015/HQH13 dA duc Quoc hOi  nuàc Cong hoa xà hOi  chü nghia Vit Nam khoá XIII, k' hop thd 10 
thông qua ngày 20 tháng 11 nãm 2015 có hiu lirc kO tir ngày ke tir ngày 01 tháng 01 näm 2017, tài san 
va cong nv duc dánh aid và ghi nhn theo giá trj ha p 1 ti thi diem ket thOc nãrn tài chInh. Tuy nhiên, 
den th&i diem phát hành báo cáo nay, chua Co van bàn hu(hng dn trong vic ap dung dánh giá và ghi 
nhn theo giá tri hp 1, do dO, Cong ty chtra áp dung giá trj hp 1 trong trInh bay báo cáo tài chInh 
riëng gifla nien dO.  Theo do, Ban lông Giárn dôc d xem xét và áp dung nhu sau: 

a) Cong cy tài c/linhdi4-çrc ghi nhn và dánh giá igi theo giá frj hQp l tren cci s& giá gO'c tn't di các 
khoán dyphông can trIch lçp  (nCu co) theo quy dfnh hi,i hành; 

b) Các khoán inyc lien tj cO gOc ngogi t dWQC dánh giá theo t5' giá giao df ch thrc (C; 
c) DOi v&i t& san và ncr phái trà (ngoài các niic a và b trCn day) COng ty khOng cO co s& dC xác djnh 

du-çrc giá trj ,nót cách dáng tin cy do do Cong ty dang ghi ii/in tlieo giá gOc. 



CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PRUNG THIJ'C DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
So 189 thrâng di Dinh Vu, phirông Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ttr s 200/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph 0^ Hái PhOng 	 ngây 22 thang 12 näm 2014 cüa BO Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG GIffA NI EN DO (TIEP THEO) 
('thc thuvt minh ithy là m5t b6phn ho p thành và can thrçic dQc dong thai vái báo cáo lài chinh riêng giza nién d6 kern theo 

3. 	TOM TAT CAC CH1NH SACH ICE TOAN CHU YEU (TIEP THEO) 

Cong ci tãi chinh 

GIzinhn ban du 

Tài san iai chInh: Tai ngày ghi nhn ban du, tài san tãi chinh &rcvc ghi nhn theo giá g6c cong các chi 
phi giao djch Co lien quan trrc tiêp dn vic mua sm tài san tài chinh do. Tài san tài chinh cüa Cong ty 
baogOm tiên, cac khoãn ti.rang dtxoiig tiên, các khoãn phãi thu khách hang, phãi thu khac, các khoãn k 
qu5. 

Cong ncrtài chmnh: Tai ngày ghi nh.n ban du, cong ng tài chInh dircrc ghi nhn theo giá gc cong các chi 
phi giao djch CO lien quan trtrc tiêp den vic phát hành cOng nor tài chinh dO. Cong nç tài chinh cüa Cong 
ty bao gm các khoàn phãi trã ngr&i bàn, phãi trã khác, các khoãn chi phi phãi trà, các khoãn vay. 

f)ánh giá 4,1 sau ghi nhn ban t7tu 

Hin tai, chisa có quy djnh ve^ dánh aid 1i cOng cu tài chinh sau ghi nhn ban dAu. 

Tin và các khoãn thong throng tin 

Tin và các khoãn tirang duong tin bao gm tin mat tai qu, các khoãn tin giri không k' han,  các 
khoàn dâu tir ngan han, cO khá näng thanh khoàn cao, d dàng chuyên dOi thành tién và it rüi ro lien quan 
den vic biên dng giá trj. 

Các khoân du fir tài chInh 

Du hr vào cong ty con 

Cong ty con là các cOng ty do COng ty kim soãt. Vic kim soát dat  &rqc khi COng ty có khâ näng kim 
soát các chinh sách tài chInh va hoat  dng cüa cãc cong ty nhn dâu tis nhm thu duçic 1i ich tr hoat 
dtng cüa các cOng ty nay. 

Cong ty ghi nh.n ban du khoàn du tir vào cOn g  ty con theo aid g'c. Cong ty hch toán vào thu nhp 
ti-en Báo cáo ket qua hoat dtng kinh doanh riéng giia nién d6 khoãn duçc chia t11 lQi nhuan thuàn lüy ké 
cUa ben nhn dâu tir phát sinh sau ngày dâu Ui. Các khoàn khác ma Cong ty nhn ducic ngoài lçri nhun 
dirçic chia ducrc coi là phn thu hôi các khoàn dâu tir và dirge ghi nhn là khoãn giãm trir aid gOc dâu tir. 

Các khoãn du tu vào cOng ty con dirge trInh bay trong Bang can dOi ke^ toán riêng giiia niên dQ theo aid 
gc trr di các khoàn dir phông giàm aid (nêu cO). Du phông giàm aid dâu Ui vào cOng ty lien ket dirge 
trIch lp  theo quy djnh tai  Thông Ui sO 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 näm 2009 cüa B Tài chinh 
v 'Hirâng dn chê d trfch lp và sr diving các khoãn dir phOng giãm aid hang ton kho, ton that các 
khoãn du tu tài chInh, ng phâi thu khO dOi và bào hành san phâm, hang hOa, cOng trinh xây lap tai  doanh 
nghip", Thông Ui so 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 näm 2013 cüa B6 Tài chinh ye vic sira dôi bO 
sung Thông Ui so 228/2009/TT-BTC và các quy djnh hin hành. 

Nqphãithu 

No,  phãi thu là so^ tin có the thu hi cüa khách hang hoac cac di tl.rqng khác. Ng phai thu dugc trInh bay 
theo aid tri ghi sO ti-Ci di các khoãn dir phông phài thu khó dOi. 

Dir phOng phài thu khO dOi di.rqc trich lp cho nhu-ng khoãn nor phài thu dA qua han  thanh toán tr sáu 
tháng trr len, hoac  cac khoãn nor phãi thu ma ngt.rOi nor khO cO kha näng thanh toán do bj thanh 1, phá 
san hay các khO khän tiroTig tir. 



CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHUNG T}{1C DUVEN HA! 	 MA,  U SO B 09- DN 
So 189 thrng di Dinh VU, phiiiing Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông t'..r s6 200/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thànli phô Hãi Phông 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH RIENG GIU'A NIEN DO (TIEP THEO) 
Cthc zhuvi minh nby lb ni5i b6ph<n hop thành và can thtcic d9c dóng th&i vó'i báo cáo tài chin/i riêng giita niên dç5 kern theo 

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

Tài sin C6 dinh hfru hInh và khAu hao 

Tài san co" djnh hUu hInh &rçYc trInh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mon lUy ké. Nguyen giá tài san cô 
djnh hUii hlnh bao gm giá mua Va toàn b6 cac chi phi khác lien quan trc tiêp dUn vic dua tài san vào 
trng thai sn sang sr dung. 

Tài san c6 djnh hu hInh dirçvc khAu hao theo phixong pháp thrOng thâng dira trUn thai gian hO -u dung iràc 
tinh, cii thU nhis sau: 

Thai gian hO-u dicing iràc tinh 
So nãm 

May móc và thit bj 	 03 - 05 

Phi.rong tin vn tãi 	 09 - 10 

Thi& bj quãn 1 	 03 - 05 

Các khoán 1i, lo^ phát sinh khi thanh l, bàn tài san là chênh lch giO-a thu nhp tir thanh l' và giá trj cOn 
Ii ciXa tài san va thiçic ghi nhn vào Báo cáo kUt qua hoat dng kinh doanh riUng gicra niUn d. 

Cie khoãn trã trtrOc 

Chi phi trã tnràc bao gôm các chi phi thc te dã phát sinh nhrng cO hUn quan dUn kët qua hot dng san 
xut kinh doanh cUa nhiu k' k8 toán. Chi phi trã trtrâc bao gôm khoán trã tnrOc tiUn van phOng và các 
khoãn chi phi trá triràc khác. 

Tin thuê van phOng the^ hin s6 tin thuU van phOng dâ thrcic trã tnrOc. Tin thuê van phOng trã trtràc 
thrcc phân b6 vào Báo cáo kUt qua hot dng kinh doanh riêng giO-a niUn Q theo phircmg pháp thrOng 
thâng tiwng ing vài th&i gian thuU. 

Các khoán chi phi trà truàc khác bao gm giá trj cong cv,  dung cii, linh kiin loai nhô dâ xut dUng. Các 
chi phi nay duc von hóa thrói hInh thirc các khoãn trã trtrâc và thrgc phân bô vâo Bdo cáo kêt qua hot 
dng kinli doanh riUng gicta niUn d, sir dung phtrcrng pháp thrOng thang theo các quy dnh hin hành. 

Cie khoãn ncr phãi trã và chi phi phãi trã 

Các khoãn ncr phãi trá va chi phi phãi trã dirçrc ghi nhn cho s6 tin phài trà trong trong lai hUn quan c1n 
hang hOa và dch vv dâ nhn thrqc. Chi phi phài trã dirçrc ghi nhn dira trUn cac trâc tinh hcrp l' ye s6 tiUn 
phãi trã. Vic phân Ioi cãc khoãn phãi trà là phài ti-a ngu&i ban, chi phi phâi trã và phài trá khác thrçrc 
thirc hin theo nguyen täc sau: 

• Phãi trá ngi.ri ban phàn ánh các khoãn phãi trà mang tinh cht thirang mi phát sinh t& giao 
djch mua hang hóa, dlch vv, tài san và ngirOi ban là don vj dc Ip vol Cong ty, bao gOrn cã các 
khoan phãi trã khi nhp khâu thong qua ngrOi nhn Uy thác. 

• Chi phi phài trá phàn ánh các khoãn phãi trà cho hang hOa, dlch  viii dà nhn &rcrc tr ngiiOi bàn 
hoc dã cung cap cho nglx&i rnua nhirng chua chi trã do ch.ra cO hOa clan hoc chua dU ho sa, tài 
hiu kU toán và các khoãn phãi trã cho ngri lao dng vU tiên krong nghi phUp, các khoán chi phi 
san xuât, kinh doanh phãi trich tnrâc. 

• Phái trã khác phãn ánh các khoân phài trá không có tInh thirong mai,  khOng hen quan dn giao 
djch mua, bàn, cung cap hang hóa djch v1i. 

V6n chU sO ,  hO'u 

Vdn Lop cia chz s& hihi: V6n gop ca chO sâ hO-u thrçic ghi nhn theo s6 von thirc te^ dà gOp cUa các c6 
dông/thành viUnlchU sâ hO-u. 

ThOng dii vo'n cd phcin: Thng dix v6n c6 phAn thrçrc ghi nhn theo s6 chênh 1ch gifta giá phát hành và 
menh giá co phieu khi phat hanh lan dau phat hanh bo sung chenh lech gicta gia tai phat hanh va gia tn 
so sách ccia cô phiUu quy và cau phân vOn cUa trái phiUu chuyUn dOi khi dáo han. Chi phi tnrc tiUp Mn 
quan dUn vic phát hành bô sung cO phiUu và tái phát hành cô phiCu quy ducrc chi giàm thng du von cô 
phân. 
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CONG TY cO PHAN VA-  N TAI DA PHII(YNG THU'C DUYEN HAl 	 MAU SOB 09- DN 
So 189 thrbng di Dinh Vu, phithng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tis s 200/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph6 Hãi Phàng 	 ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüa BO Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENC GIUA NIEN DO (TIEP THEO) 
Các shuyt minh nay là môt b6 ph6n ho p thành và cn ducxc dQc ding th&i v6i báo cáo làï chinh riêng gilta niên d6 kern theo 

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

Vn chü s& hUii (Tip theo) 

Cd philu gui: Khi mua Ii c6 phiu do Cong ty phát hành, khoãn tin Ira bao gm Ca các chi phi lien 
quan den giao djch thrcic ghi nhn là cô phiêu qu> và drcic phãn ánh là mt khoãn giãm trCr trong vOn chO 
sâ hUu. Khi tái phát hãnh, chênh 1ch giva aid tái phãt hành và aid so sách cüa cô phiêu quy thrçic ghi vào 
khoän miic "Thng thr von cO phan". 

Ghi nhn doanh thu 

Doanh thu cUa giao djch ve^ cung cp dch vii ducic ghi nhn khi kt qua cüa giao dch do duçc xác djnh 
mt each dãng tin cay. Tnräng hp giao djch ye cung cap dch vu lien quan den nhiêu kS'  thI doanh thu 
dirçc ghi nh.n trong kS'  theo kt qua phAn cong vic dã hoàn thành tai ngày cüa Bang can dOi kê toán 
riêng giüa niên d6 cOa k' do. Kêt qua cüa giao djch cung cap djch vi duçc xác dlnh  khi thOa man tAt cã 
bôn (4) diêu kin sau: 

(a) Doanh thu diigc xác djnh Prong dM chic chân; 
(b) CO khã nãng thu dirgc Igi Ich kinh té tir giao djch cung cAp djch v11 do; 
(c) Xác djnh dirgc phân cong vic dâ hoàn thành tai  ngày cUa Bang can dôi ke^ toAn riêng gifla niên d; 

và 
(d) Xác djnh dirge chi phi phãt sinh cho giao dch và chi phi de^ hoán thánh giao djch cung cp djch vii dO. 

Läi tin gfri dirgc ghi nhn trén co sO dn tich, dugc xác djnh tren s6 du các tai khoàn tién giri và lài suit 
áp dung. 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay lien quan true tiep den vic mua, dâu Pr xây dirng hoc sAn xuAt nhng tAi san can mt thi 
gian lirong dM dài d8 hoàn thành dira vào sCr dung hoc kinh doanh dirge cong vào nguyen giá tAi san cho 
dEn khi tAi san dO dirge dira vào si:r dimg hoc kinh doanh. CAc khoAn thu nhp phát sinh ffr vic dau Pr 
tam th&i các khoãn vay dirge ghi giam nguyen aid tài san cO lien quan. 

Tt cã các chi phi li vay khác dirge ghi nhn yào Báo cáo kEt qua hot dng kinh doanh rieng giva niên 
d6 khi phát sinh. 

Thuê 

ThuE thu nhp doanh nghip thE hin tong aid trj cOa s6 thud phãi trà hin tai và SE thud hoàn Jai. 

sE thud phai IrA hién tai dirge tinh dira trén thu nhp chju thuE trong näm. Thu nhp ehu thud khác vOi Igi 
nhu.n thuAn dirge trinh bay trén Báo cáo kêt quA hot dng kinh doanh riêng giCia nien d yl thu nhp 
chju thud không bao gôm các khoAn thu nhp hay chi phi tinh thud hoc dirge khâu trr Irong cáe nãm 
khác (bao gOm cà l mang sang, nêu cO) va ngoài ra không bao gôni cae chi tiêu khOng chju thuê hoc 
không dirge khAu tri'r. 

Thud thu nhp hoãn Jai dirge tjnh trén các khoân chénh 1ch giüa aid trj ghi so vA ca sO tinh thud thu nhp 
cia cáe khoAn mpc tài san hoc cong nor trén báo cáo tài chinh vA dirge ghi nhn theo phirong pháp bang 
cAn dôi kê toán. Thud thu nhp hoãn Jai phài Ira phài dirge ghi nhn cho tat cA các khoãn chênh Ich tarn 
thai can tài san thud thu nhp hoän Jai chi dirge ghi nhn khi chäc chän cO dü lcii nhun tInh thud trong 
twxng Jai dé khAu tri'r eáe khoàn chénh loch tam thôi. Thud thu nhp hoãn Jai dirge xác djnh theo thud suât 
dii tfnh se ap dmg cho nm tài san dirge thu hM hay ng phài trâ dirge thanh toAn. Thud thu nhap hoän li 
dirge ghi nhn vào Báo cáo két qua hoat Ong kinh doanh riéng gifla nién d6 và chi ghi vào vOn chü sO 
hUu khi khoAn thud dO eO lien quan den eáe khoAn miie dirge ghi thng vAo vOn ehü sO hUu. 

Tài san thud thu nhp hon li vA ng thud thu nhp hoãn Jai phãi trA dirge bü trCr khi Cong ty co' quyn 
hcrp pháp dé bU trr giüa tAi san thuê thu nhp hin hành vOi thud thu nhp hin hành phãi np và khi các 
tài san thuê thu nhp hoan Jai vA nor thud thu nhp hoan Jai phai trA lien quan tOi thud thu nhp doanh 
nghip dirge quAn 1' bOi eüng mt ecr quan thud va Cong ty cO dir djnh thanh toán thud thu nhp hin 
hành trén eo sO thuAn. 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHUNG THUC DUYEN HAl 	 MAU SO B 09 - DN 
So^ 189 dtrng di Dinh Vu, phi.rng DOng Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph6 Hãi Phong 	 ngày 22 thang 12 nãrn 2014 cüa B6 Tài chinh 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHI NH RIENC GliTh NIEN DO (TIEP THEO) 
Các thu êí minh nay là m51 bçphn hcip thành và can di4-c/c dQc ding thai vái báo cáo tài chInh riéng pi-a niên dci kern theo 

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

Thug (Tip theo) 

Vic xac djnh thud thu nhp cUa Cong ty can cir vào cãc quy djnh hin hành ve^ thud. Tuy nhiên, nhthig 
quy djnh nay thay dôi theo trng thai kS' Va vicxác djnh sau cmg ye thuê thu nhp doanh nghip thy 
thuic vào kt qua kiêm tra cüa ca quan thuê có thâm quyên. 

Các 1oi thue^ khác thrçc ap dung theo các lut thud hin hành t?i  Vit Nam. 

Ben lien quan 

Các ben dugc coi là lien quan nu mt ben có khã näng kim soát hoac  CO ãnh hirang dang ke^ di vài ben 
kia trong vic ra quyêt djnh các chInh sách tài chInh và hoat dng. Các ben cflng dirçic xem là ben lien 
quan nêu ciing chju sir kiêm soát chung hay chju ãnh hirâng dãng kê chung. 

Trong vic xem xét mM quan h6 cUa cac ben lien quan, bàn cht ciia mM quan h duc chü trgng nhiu 
hcm hInh thirc pháp J. 

Các ben thrqc xác djnh là ben lien quan cUa Cong ty trong näm bao gm: 

• Cong ty TNHH Vdn tãi Duyên Hãi Phü ThQ: Cong ty sâ hthi 100% vn diu 1; 
• Cong ty TNHH Vn tãi DuOiig b Duyên Hãi: Cong ty sa hthi 99,35% von diêu l; 
• Cong ty TNHH Container Minh Thành: COng ty sO hthi 99,947% vn diu l; 
• Cong ty TNT-IH San xut và Thirang mai  Duyên Hài: Cong ty sO hftu 99% vn diu 1; 
• Cong ty TNHH Vn tãi Duyen Hài: Con- ty sO hUu 99,68% vn diu l; 
• Cong ty TNHH MTV Vn tãi Da phirong thc Duyên Hài Ha Ni: COng ty sO hthi 100% vcn diu 

lê; 
• Các thành viên Ban Tng Giám dc va Hi ding Quãn trl. 

4. TIEN VA CAC iuIoAN TUONG DUONG TIEN 

	

S6cuMk' 	 S68  du k' 

	

VND 
	

\TND 
Tin mat 
	

2.039.700.227 
	

1.842.731.240 
Tin gCri ngân hang không k han 

	
2.420.958.604 
	

15.554.844.889 
Các khoàn tuong duung tin (i) 

	
52.000.000.000 
	

48.023.833.428 

Cong 
	 56.460.658.831 	65.421.409.557 

Ghi chU: 

(i) 	Các khoãn thong &rong tin là các khoãn tin gui có k' han  tr 3 tháng trO xung. 

PHAI THU NGN HIN KHACH HANG NG 

Phãi thu khách hang 
Cong ty TNHH Dai  K Vn tãi EVERGREEN (Viet Nam) 
Cong ty TNHH HAPAG-LLOYD Vit Nam 
Cong ty TNHH Thuong mi và XNK Sirc S6ng M&i 
Các dM tircmg khác 
Trong do: PhOi thu là cdc ben lieu, qua?? 
(('hi tilt (ii thurli mill/i 23) 

s6 cui k' S 	du k5' 
VND VND 

1.275.849.662  707.606.463 

	

264.851.099 
	

347.115.820 
264.449.117 
251.500.000 

	

495.049.446 
	

360.490.643 

	

154.000.000 	232.859.973 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
So^ 189 dtr&ng di Dinh Vu, phi.rng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir so 200/20 14.7T-BTC 
Qun Hãi An, thành ph 05  Hãi Phang 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH RIENC CIliA NIEN IX) (TIEP THEO) 
Các thuyI minh nay là móf bphn ho q thành và can dL -Q'C dQC dông th&i v6i báo cáo iài chInh riëng g/za niên d6 kern theo 

6. PHA! THU KHAC 

a) Ngn hrn 
 -Tmüiig 

- Phãi thu Iii tin gri cO k hn 
- Phãi thu Ai vay ngn hn - ben lien quan 
COng ty ThRH J'n iáí DitOiig b6 DuyCn Hthi 
Cong ty TNHH Container Minh Thành 

Phãi thu c0^ t(rc, Içi nhun dirçic chia - ben lien quan 
Cong ' TNHH Jin tthi DwOig h6 DuyCn HOi 
COng ry TNHI-1 J'n iOi DuyCn Hái PH Th9 
COng ft TNHH Fin iOi DuyCn Hal 
COng v TNHH SOn xu1 và Thztong mi Duvén Hal 

Cie khoãn phãi thu We 
Cong ty TNHFI San xuât \'à Thuang mi Duyên Hal . ben 
lien quan 
Các khoàn phãi thu khác 
b)Daihgn 
- Tam frng 
 -Kcirçic,kqu; 
Cong 

7. CHI PHI TRA TRUOC 

Scuiki? Sduk 
Cia tri 	Dr phbng.  Cia trj 	D! phOng 

VND 	VND VND 	VND 
15.788.763.968 	 - 14.380.044.358 

1.498.732.000 	 - 853.881.000 	 - 

179.139.726 	 - 150.213.020 	 - 
220.098.631 	 - 289.917.808 	 - 
15.123.288 	 . 22.082.192 	 . 

204.975.343 	 - 267.835.616 	 - 
11.702.387.443 	 - 12.551.273.530 	 - 
1.653.688.157 	 . 3.044.976.738 	

- 'J) 
( 

8.126.776.554 	 - 7.453.426.001 	 - 

1.921.922.732 	 . 1.923.372.392 	 - 1/ \ 
656.756.668 129.498.399 

2.1 88.406.168 	 - 534.759.000 
1.462.164.000 	 . 534.259.000 	 - 

	

726.242.168 	 - 	500.000 

	

5.000.000 	- 	28.768.572 

	

5.000.000 	 - 	18.768.572 	 - 

	

10.000.000 	 - 

	

15.793.763.968 	 - 	14.408.812.930 	 - 

	

s6 cui k' 	 S du k' 

	

VND 	 VND 

	

101.134.485 	 95.59 7.2 79 

151.511 5.583.334 
100.982.974 90.013.945 

107.40Z336 128.4 71.663 

21.032.797 18.270.372 
86.374.539 110.201.291 

S 	cui k 	 S 	du k' 
Giá trj ghi sob 	Cia trj dtr 	Gig trl ghi sob Cia trj dir  

VND 	VND 	VND VND 

	

18.550.000.000 	 - 	24.750. 000. 000 

	

4.600.000.000 	 - 	6.500.000.000 

	

13.950.000.000 	 - 	18.250.000.000 

Ngön hzn 
- Chi phi sCra chU'a TSCD 
- Chi phi trã tnrâc ngân hn khác 
Dài 1zrn 
Chi phi phân b6 cong cu dung c11 

Thit bj van phOng và süa xe 

S. 	PHAI THU YE CHO VAY DAI HJN 

Pitai thu 4^ cho rv dài hin là cdc ben lien quan 
Cong ty INHIT V.n tái Duthng b6 Duyên Hài (i) 
Cong ly TNHH Container Minh Thành (ii) 

Ghi chU: 

(i) Khoãn phãi thu ve^ cho vay theo Hçp ding cho vay sO 03/HDCV/2017 ngày 30/12/2017 sO tin 
4.500.000.000 VND, Phi Ic hp dOng vay von so 01/PLHDVV/2017 ngày 01/07/2017 sO tin 
2.472.000.000 VND, Phi 1ic ho p dOng vay von so 04/PLHDVV/2018 ngày 31/12/2018 ye vic gia 
han thOi  han  vay den ngày 31/12/2021. Lai sut cho vay 4 0/o/nãm, muic dich vay von dung dé san 
xuât kinh doanh. 

(ii) Khoãn phãi thu ve cho vay theo Hcrp dng cho vay s05  01/HDVV/2017 ngày 01/01/2017 so-' tin 
26.750.000.000 VND và Phu 1c h9p dông vay von so 0 1 /PLHDVV/2018 ngày 30/03/2018 ye vic 
gia han  th&i ha vay dn ngày 33 1/12/2021.  Lãi suât cho vay 4%/nãm, muic dIch vay vOn dung dê 
phc vi san xuât kinh doanh, sCra chila nâng cap, cãi t?o  nén bäi. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUONG THIYC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
s6 189 throng di Dinh Vu. phirong Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s 200!2014/TT-BTC 
Qun Hài An, thành ph6 Hãi PhOng 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG GIU'A NIEN DO (TIEP THEO) 
Các thuy1 minh nay lb m1 bphn hop thành và can di.-cic dQc dOng thôi vái báo cáo tài chinh riêng giia Win d6 kern theo 

9. 	TANG! GIAM iAi SAN CO D!NH  HU HINH 

	

May móc, Phtrong tin vn Thit bi,  dung Cz 	Tong con 
thiêt bi 	 tãi 	guãn l  

NGUYEN GIA 

SA I o du ky 

S cui k' 

HAO MON LOY ICE 

So^ du kS' 
Khauhaotrongk' 
s6 cui k' 

GIA TR! CON LiJ 
s6 du kS' 

so cuOl 

	

31.348.182 	8.004.769.317 
	

43.727.274 	8.079.844.773 

	

31.348.182 	8.004.769.317 
	

43.727.274 	8.079.844.773 

	

31.348.182 	7.636.815.783 	43.727.274 	7.711.891.239 

	

- 	289.629.076 	 - 	289.629.076 

	

31.348.182 	7.926.444.859 	43.727.274 	8.001.520.315 

	

367.953.534 	 - 	367.953.534 

	

78.324.458 	 - 	78.324.458 

Nguyen giá tài san c0 djnh hüu hmnh h& khu hao vn sfr dimg tai  ngày 30 106/2019 là 7.492.410.773 
VND (Tai ngày 3 1/12/2018 là 75.075.456 \TND). 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHUJNG THUC DUYEN HAl 
So^ 189 dung di Dinh Vu, phung Dông Hãi 2, 
Quân Hal An, thành ph6 Hái PhOng 

MAUSOBO9-DN 
Ban hành theo Thông tu s6 200/201 4/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 näm 2014 cOa BQ Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG CIlIA NI EN DQ (TIEP THEO) 
Các lhuyét ui/nh nay là niç3t bç3 phan  hQp thành và can dtrçic CIQC ding ih&i vol báo cáo lài chIn/i riêng gifta n/en dç3 kè,n i/leo 

10. 	CAC KHOAN DAU TUTAI CHINH 

Du tu'gOp vii,, vào C'ôiig ty con 
COng ty TNHH Container Minh Thành 
COng ty TNHH Vn tái Duyên Hái 
COng ty TNHH San xut và Thung rni Duyôn Hái 
Cong ty TNHH Vii tái di.rng bo Duyên Hái 
COng ty TNHH Vn tái DuyOn Hãi PhO Thç 
COng ty TNHH MTV Viii tái Da phirang thüc Duyên Hal 
Ha Ni (ii) 

Sócuiik3' 	 S6d6 k3' 

	

Cia góc 	Dtr phOiig 	Cia trj hQp 1 	 Cia gk 	Dr pliOng 	Cia tn hQi)  l 

	

VND 	 VND 	VND 	 VND 	 VND 	VND 

	

163.036.120.074 	(1.558.496.153) 	 - 	 163.036.120.074 	(1.743.124.751) 	 - 

	

60.990.000.000 	 - 	(i) 	60.990.000.000 	(231.647.758) 	 (I) 

	

45.655.576.172 	 - 	(i) 	45.655.576.172 	 - 	 (I) 

	

32.867.444.563 	 - 	(1) 	32.867.444.563 	 - 	(I) 

	

14.503.099.339 	 - 	(1) 	14.503.099.339 	 - 	(1) 

	

6.500.000.000 	 - 	(I) 	6.500.000.000 	 - 	(i) 

	

2.520.000.000 	(1.558.496.153) 	 (i) 	 2.520.000.000 	(1.511.476.993) 	(i) 

Gui chO: 

(i) Cong ty cht.ra xc dlnh  giá trj hqp 1 cOa các khoán du ti.r nay d thuyt minh trong báo cáo tài chinh riêng giva iliOn dQ bâi vI khOng cO giá niOrn y& trOn till truäng 
cOa các khoán dãu tu nay và các Chun mirc KO toán Vit Nam, Chê dO Kê toári doanh nghip Vit Nan -i và các quy djnh hin hành CO lien quan chi.ra lìuàng dan ye 
cách tInh gia trj hp 1. Giá trj hp 1' cOa các khoán dAu ti.r nay nu xác dlnh duc cO the" khác vâi gia trj ghi so. 

(ii) Trong näm, Cong ty dà thirc hin trIch lp dir phOng giàm giá khoán du ttr dài hin theo quy djnh ti Thông tt.r sO 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 vã Thông tu so" 
89/201 3/TT-BTC ngãy 28/06/2013 huàrig dan chO dO trich ip và scr dyng các khoãn dir phOng giãm giá, ton that các khoán du tu tái chlnh. 

Thông tin chi ti& ve^ cong ty con, cOng ty liOn kt và các khoán dAu tu dài h?n  khác tai ngãy 30/06/2019 nhi.r sau: 

TOn Cong ty 	 Nol thành Ip 	Ty i 	 T' I 	 Hoit dng chlnh 
vi hoat Ong phn s0 hiiu guyn biii guyt 

Cong ty TNHH Container Mirth Thành TP. Hãi PhOng 99,947% 99,947% Kirth doanh kho bAi 
Cong ty TNHH Vn tái DuyOn Hal TP. Hal PhOng 99,680% 99,680% Kinh doanh kI-io bãi 
Cong ty TNHH San xut và ThLrnng mii DuyCri Hãi TP. I-Iãi PhOng 99,000% 99,000% Kinh doanh kho bài và thung inti 
Cong ty TNHH Vn tãi Dung bO DuyOn Hi TP. Hal PhOng 99,350% 99,350% Kinh doanh vn tái 
Cong ty TNHH Vn tãi DuyOn Hãi PhO Thç Tinh PhO ThQ 100,000% 100,000% Kinh doanh vii tái 
Cong ty TNHH MTV Vn tãi Da phucing thCrc DuyOn Hái Ha Ni TP. Ha NOi 100,000% 100,000% Thucing rni 
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CONG TY CO PHAN VAN TAU DA PHU'NG THUt DUVEN HAl 	 MAU sO B 09- DN 
s6 189 &rng di Dinh Vu, phi.r&ng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s 200!2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph6 Hài Phông 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH RIENG GIUA NI EN D (TIEP THEO) 
Các lhuvi minh nay là m6l bph4n hop thành và can dircic dQc dông thai vol bOo cáo lài chInh riéng gizra men d5 kern theo 

10. 	CAC KHOAN DAU TO TA! CHINH (TIEP THEO) 

Cong ty con là Cong ty TNHH Container Minh Thành ("Minh Thành"): Hoat dng kinh doanh trong 6 
tháng dâu näm 2019 van duy tii On djnh, dat  li nhuan sau thuê khoàng 244 triu VND. Trong 6 tháng 
dâu nãm 2019, COng ty Co cho Minh Thành vay von khoãng 18 t VND, doanh thu lâi tiên vay phát sinh 
khoàng 320 triu VND. 

Cong ty con là Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi ("Tasaco"): Hoat dng kinh doanh trong 6 tháng d.0 
näm 2019 v.n duy tri On dnh, dat  lçii nhun sau thuê khoàng 304 tniu VND. Trong 6 thárig du näm 
2019, Cong ty cO cho Tasaco thuê xe nâng vài doanh thu phát sixth khoâng 420 tniu VND. 

COng ty con là Cong ty TNHH San xut và Thng mai  Duyên Hãi ("Trading"): Hoat dng kinh doanh 
trong  6 tháng du näm 2019 vn duy trI n djnh, dat  li nhu.n sau thuê khoãng 670 triu VND. Trong 6 
tháng dâu näm 2019, Cong ty cO thirc hin thuê van phOng và sCr diving djch vii nâng ha và v6 sixth 
container cüa Trading vài tong giá trj khoãng 3,4 t VND. 

Cong ty con là Cong ty TNHH Vri tài Dung b6 Duyên Hãi ("Di.rOng b6 Duyên Hãi"): Hoat dng kinh 
doanh trong 6 tháng dâu näm 2019 vn duy trI n djnh, dat  Iqi nhun khoãng 1,7 t9 VND. Trong 6 tháng 
dâu näm 2019, COng ty CO cho Dung b Duyên Hài vay von khoãng 4,5 t' VND, doanh thu lAi tin vay 
phãt sinh khoãng 90 tniu VND. 

Cong ty con là Cong ty TNHH Vn tâi Duyên Hai Phü Th9 ("Duyén Hãi PhU Thç"): Hoat dng kinh 
doanh trong 6 tháng du nam 2019 vn duy tri 6n djnh, dat  lqi nhun khoãng 5,1 t' VND. Trong6 tháng 
dâu näm 2019, COng ty phát sinh doanh thu thuong mai  khác dOi vâi Duyên Hãi PhCi Th9 vài tong phát 
sinh khoãng 460 triu VND. 

Cong ty con là COng ty TNHH MTV Vn tãi Da phi.rong thic Duyên Hãi Ha Ni ("Duyên Hãi Ha Ni"): 
hoat dng kinh doanh trong 6 thang dâu näm 2019 phãt sinh it, I khoãng 47 tniu VND. Trong 6 tháng 
dâu näm 2019, COng ty phát sinh doanh thu thircmg mai  khác vài Duyên Hãi Ha Ni là tin din thoai 
khoãng 1 tiu VND. 

11. PHA! TRA NGU'YI BAN NGAN HN 

Phi trã ngirôi ban ngn ban 
Cong ty TNHH D?i  1 V.n tài EVERGREEN (Vit Nam) 
COng ty TNHI1 1-1APAG-LLOYD Vit Nam 
Các di tuçYng We 
Trong do: P/idi lTd ngirdi bdn là cdc ben lien quan 
(Chi tiji igi thuyit minh s6 23) 

Scuik' Sduk 
Giã tij So cO khã näng Giã tri So^ cO khã näng 

trã nor trã no *  
VND VND VND VND 

3.121.103.258 3.121.103.258 2.553.023.638 2.553.023.638 
214.338.450 214.338.450 195.327.450 195.327.450 
472.196.992 472.196.992 - - 

2.434.567.816 2.434.567.816 2.357.696.188 2.357.696.188 

2.316.216.3 78 	2.316.216.3 78 	2234.973.933 	2.234.973.933 

12. THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NU'OC 

Thuê giá trj gia tang 
Thue^ thu nhp doanh nghip 
Thuthunhpcánhân 
Các loai inue khác 

S6phainp S6phãinp 
duk' trongk 

VND VND 

	

30.229.204 	301.059.181 

	

218.070.720 	260.124.205 

	

21.519.640 	456.683.601 

	

- 	3.000.000  

SdAthircnp 	S6phainp 
trong k' cuôi k' 

VND VND 
291.655.938 39.632.447 
316.163.751 162.031.174 
301.458.055 176.745.186 

3.000.000 - 

Cong 	 269.819.564 	1.020.866.987 
	

912.277.744 	378.408.807 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHUNG THIYC DUYEN HA! 	 MAU SOB 09- DN 
So 189 &räng di Dinh Vu, phrng Dông Hài 2, 	 Ban hành theo Thông Ui so 200/20141TT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hãi Phang 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa BO Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH RIENG GIlIA NIEN DO (TIEP THEO) 
Cthc thuj'ei minh nay lb m6l bph4n hcip !hành và can duçic dgc dông thôi vOl báo cáo iài chinh riêng giza niên d5 kern iheo 

13. 	PHAI TRA KHAC 
S 40 cui k' 	 s6 du k3' 

Ngn hn 
- Cotic, Jçii nhu.n phãi trâ 
- Cãc khoàn phãi trá phãi np khác 
-COng ry TNHH SOn xuOl và Thuviig mgi DuyCn HOi - Ben 

lien quan 
-COng ry TNHH MTV V4n 101 Da phuing th&c Dz.'yên 1-I6i 
HàN5i- Bin liCnquan 
-COng ly Th'HH Vn /01 Duyên HOi - Ben lien quan 
-Quj khen !hzr&ng, phOc lcii 
-Các di luring khác 

Dài hn 
- Nhn ky" qu5, k circc dài hn 

Cong 

	

VND 	 VND 

	

5.773.708.284 	4.688.288.508 

	

534.668.100 	447.749.500 

	

5.239.040.184 	4.240.539.008 

	

4.100.000.000 	2.600.000.000 

	

810.000.000 	810.000.000 

	

- 	 67.111.111 

	

311.424.254 	750.811.967 

	

17.615.930 	 12.615.930 

	

3.000.000 	 3.000.000 

	

3.000.000 	 3.000.000 

	

5.776.708.284 	4.691.288.508 
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CONG TV CO PHAN VAN TAI f)A PHUONG Ti-IUC DUYEN 1-IAI 	 MAU SO,  B 09- DN 
So 189 &r&ng di Dinh VQ, phuoiig Dông 1-lái 2, 	 Ban hành theo Thông Ui so" 200/201 4/TT-BTC 
QunHãi An, thãnh phO Hãi PhOng 	 ngày 22 thang 12 nrn 2014 cüa BO Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH RIENG GIUA NI ER N DQ (TIEP THEO) 
Các 1hziyt ;ninh nay là inçt bçs p/iç2n hop ihành và can dzcçrc dQC clOng ih&i vái báo cáo íàí chin/i riêng giffa niên dc3  kèin theo 

14. 	VON CHU so HU'U 

Thay di trong von chü sO hüu 

SO dir du kS'  tru*c 
Ui trong kS' 
Phân phOi lcri nliun 2018 
TrIch quy tir lqi n1iun cUa các 
côngty con chuyênvO 
Giãrn khãc 
SO du du k' nay 
CO phiu quy mua trong kS' 
Lãi trong kS' 
Phán phOi Iqi nhun 2019 (i) 
Inch quy tr Igi nhun cCia các 
cOng ty con chuyên vO 
Giárn khác 
SO dir cuOi k' nay 

Ghi chü: 

	

Von gOp cüa 	T1ing du - 

	

A 
 sO hüii 	vOn Co phn 

	

VND 	 VND 

	

187.110.000.000 	9.772.359.500 

Co phiOu qu5 

VND 
(15.682.334.790) 

	

Qu5 t1u 1w 	Quy khác thuc 	LNST chira 

	

phát triên 	von chO sO liUti 	phãn phOi 

	

VND 	 VND 	 VND 

	

722.553.956 	 - 	70.958.635.206 

	

- 	 - 	19.476.576.256 

	

71.472.081 	71.472.081 	(17.562.073.570) 

Cong 

VND 
252.881.213.872 

19.476.576.256 
(17.4 19.129.408) 

187.110.000.000 

- 	 - 	
- 	 402.639.764 - 402.639.764 

- 	 - 	
- 	 (214.719.455) (215.982.102) (430.701.557) 

9.772.359.500 	(15.682.334.790) 	794.026.037 	259.392.390 72.657.155.790 254.910.598.927 

(6.413.155.710) 	 - (6.413.155.710) 
- 	 - 	 - 	

- 8.313.361.395 8.313.361.395 
- 	

- 	 31.523.976 	31.523.976 (13.477.032.728) (13.413.984.776) 

	

- 	 - 	375.405.686 	 - 	375.405.686 

	

- 	 - 	(144.588.000) 	(153.939.714) 	(298.527.714) 
187.110.000.000 	9.772.359.500 

	
(22.095.490.500) 	825.550.013 	521.734.052 	67.339.544.743 	243.473.697.808 

(I) Trong kS'  Cong ty thrc hin phân phOi Igi nhun theo Nghj quyt diii hOi  cO dông sO 01/NQ-DHDCD ngày 20/04/20 19 nhu sau: 

sO tin 

Chi trã cO trc närn 2018 
Qu5 khen t1iirrng phOc lçri 
Qu5 dAu tu phát triOn 
Qu5' phát triOn thj tri.rng 

Cing 

VND 
13 .382.460.800 

31.523.976 
31.523.976 
31.523.976 

13.477.032.728 

SO cottrcCongty dätrãtrongk'1â 13.325.188.914 VND. 



VND 
6.812.174.247 
2.305.267.001 

877.389.120 
49.774.639 

4.741.470 

VND 
3.900.275.553 
2.390.325.273 

641.43-3.6.36 
798.364.573 

19.170.737 

	

10.049.346.477 	7.749.569.772 

	

1.622.031.704 	2.340.900.152 

CONG TV CO PHAN VAN TAI DA PHUONG THU DUYEN HA! 	MAU sO B 09 - UN 
So 189 &rOng di Dinh Vu, phung Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ti.r s 200/2014/TT-BTC 
Quan Hãi An, thành ph o^ Hãi Phông 	 ngãy 22 thang 12 nãm 2014 cüa B6 Tãi chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHI NH RIENG GIUA NIEN DO (TIEP THEO) 
Các thuyét minh nay lb mç5t b c3pl2n hop thành và ccn thrçxc dQc ding th&i v6i báo cáo iài chInh riêng giTra niên dç5 kern theo 

14. 	VON CHU SOHCJU (TIEP THEO) 

Co phiu 

SO hrqng cô phiu ding k phát hành 
SO luç'ng cob phiu dä ban ra cong chüng 
+C phi uphthông 
• C o^ phiu uu dâi 
S A 0 hrqng cob phiu qu5 
+C phi uphthông 
+Cô phi uuudãi 
S hr9ng cô phiu dang liru hành 
• Co^ phiu ph 0^ thông 
• C6̂  phiu tru dãi 
Mnh giá (VND) 

Chi tit v6n dan ttr cUa Chü s& hUu 

Von gOp cUa các Co dong 
Co phiu qu5' 

Cu6ik' Duk'' 
Ca phiu Co phiEu 

18.711.000 18.711.000 
18.711.000 18.711.000 
18.711.000 18.711.000 

	

1.982.924 	 1.395.734 

	

1.982.924 	 1.395.734 

	

16.728.076 	17.315.266 

	

16.728.076 	17.315.266 

	

10.000 	 10.000 

	

Cuik 	 Dãuk' 

	

VND 	 VND 

	

187.110.000.000 	187.110.000.000 

	

19.829.240.000 	13.957.340.000 

15. DOANTI THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH  VU 

hr ngày 01/01/2019 	hr ngày 01/01/2018 
dn ngIy 30/06/2019 	dn ngày 30/06/2018 

Doanh thu bäi 
Doanh thu cuàc vn tãi bin (trung gian) 
Doanh thu van tãi và cho thuê xe 
Doanh thu thi.rcing mai 
Doanh thu dich vu khác 
Cong 

Trong do: Doanh thu vOi cdc ben lien quan 
(Chi tilt tai thuylt nzinh sj 23) 

16. CIA VON HANG BAN VA CUNG CAP D!CH vv 

Ta' ngày 01/01/2019 	Ta' ngày 01/01/2018 
den ngày 30/06/2019 	den ngày 30/06/2018 

Giã vn bãi 
Giá vn ci.rrc vn tãi biên (trung gian) 
Giá vn van tãi N ,A cho thuê xe 
Giá vn thuang mi 
Giá vn dich vu khác 
Hoàn nhp du phông giàm giá hang ton kho 
C A ng 

VND VND 
6.463.836.335 3.471.469.161 
1.741.304.729 2.107.953.285 

591.146.612 533.590.618 
- 2.296.257.484 

2.217.128 15.935.969 
- (1.500.000.000) 

8.798.504.804 6.925.206.517 
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CONG TV CO PHAN VAN TA! DA PHU'ONG TH!1C DUYEN HA! 	 MAU SO B 09 - DN 
So 189 thr&ig di Dinh Vu. phix?ing Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thàrih phô Hal PhOng 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa B6 Tài chlnh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cthc thu êí minh nàv là mot b6phn hqp thành và can ducic dQc dong th&i vOi báo cáo tài chInh riéng gia nién d5 kern theo 

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

	

Tfr ngày 01/01/2019 	Tr ngày 01/01/2018 

	

dn ngày 30/06/20 19 	dn ngày 30/06/2018 

	

VND 	 VND 
1.059.888.002 979.345.387 

289.629.076 419.757.774 
9.419.076.316 6.673.826.206 

109.479.700 94.887.600 
(1.500.000.000) 

	

10.878.073.094 
	

6.667.816.967 

	

Tn ngày 01/01/2019 	Tu ngIy 01/01/2018 
It 	

I 

	

den ngày 30/06/2019 	dn ngày 30/06/2018 

	

VND 	 VND 

	

7.420.922.059 	8.870.958.283 

	

1.826.556.718 	2.169.236.409 

	

685.573 	 1.357.825 

	

9.248.164.350 	11.041.552.517 

Chi phi nhân cong 
Chi phi khAu hao tài san c djnh 
Chi phi djch vii mua ngoài 
Chi phi khác bang tin 
Hoàn nhp dir phOng 

Cng 

18. DOANH THU HOiT DQNG TA! CHINH 

C 6 tlrc IcTi nhuân ducic chia 
Ui tiên gri. tiên cho \'ay 
Lãi chênh Jch 1 giá 

Cong 

19. CHI PHI QUAN LY DOANH NGHItP 

	

Tir ngày 01/01/2019 	Tir ngày 01/01/2018 

	

den ngAy 30/06/2019 	dn ngày 30/06/2018 

	

VND 	 VND 
Các khoãn chi phi quãn I doanh nghip phát sinh trong k' 
Chi phi nhân viên 	 1.059.888.002 	979.345.387 
Chi phi khâu hao tài san c0^ djnh 	 29.37 1.704 	 29.371.704 
Chi phi djch V11 mua ngoài 	 880.828.884 	 958.194.152 
Các khoàn chi phi quàn 1 doanh nghip khác 	 109.479.700 	 94.887.600 

Cng 	 2.079.568.290 	2.061.798.843 

20. CHI PHI THUE THU NHIAP DOANH NGH1P 

L9i nhun/(I) keihoin trwóc thus 
Diu chinh cho thu nhp chlu thud 
Tnt: Thu izhp không chju thul 
+C0^ lzrc i0 nhuçn thtcjc chia 
Cong: Clii phi không dwçtc tnt 
Thu nhp chlu thud 
Tinil suál thud thu nhp doanh nghip 
Chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hin hành näm nay 
Diu chinh tang chi phi thue6  TNDN theo biên bàn thanh tra 
thud  
Tng chi phi thud TNDN hin hành phài np trong näm 

	

Tr ngày 01/01/2019 	Tn ngày 01/01/2018 

	

den ngãy 30/06/2019 	dn ngày 30/06/2018 

	

VND 	 VND 

	

8.573.485.600 	8.220.460.314 

	

(7.42 0.922. 059) 	(8.8 70.958.283) 

	

(7.42 0.922.059) 	(8.870.958.283) 

	

14.025.175 	 - 
1.166.588.716 

	

20% 	 20% 
233.317.743 

	

26.806.462 	 - 

	

260.124.205 	 - 

Cong ty dang tarn xác djnh chi phi thus thu nhp doanh nghip trén ca s& Igi nhu.n ke^ toãn khôngcO sr 
khác bit dáng ké. Vic xác djnh sau cOng ye thud thu nhp doanh nghip toy thuOc vao ket qua kiërn tra 
cOa ca quan thud CO thâm quyen. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PH1YONG THIJC DUYEN HAl 	 MAU sO B 09 - DN 
So 189 drOng di Dinh Vu. phung Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ti.r s 200/2O14iTT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph o^ Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 1 2 näm 2014 cüa B Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG G1U'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuye'i rninh nay lb m6 bc$phn ho p thành và can thtQv dpc ding th&i vOl bdo cáo tài chinh riêng gizra niên do kern theo 

21. BO PHLN THEO LtNH WC IUNH DOANH VA THEO KHU VC DIA  Lir  

Thông tin b6 phn thr9c trmnh bay theo linh vrc kinh doanh và khu vrc dja 

Khu virc da 1 

Trong näm, boat dng cüa Cong ty chi din ra tai khu vijc Min Bc, Uong lânh th0^ Vit Nam. Do do, 
Cong ty khOng lp báo cáo b6 phn theo khu vrc da 

Linh v,rc kinh doanh 

Hoat dng chInh cüa Cong ty là cho thuê bâi. Do dO, Cong ty khOng 1p báo cáo b6 phn theo ITnh vrc 
kinh doanh. 

22. CONG CV TAI CHfNH 

Quin I rüi ro v6n 

Cong ty quãn 1 ngun von nh&m dam bào rang Cong ty Co W vtra hoat dng lien flic vira tM da hOa loi 
ich cüa các cô dong thông qua tOi iru boa so thr nguOn von và cOng nor. 

Cu trOc vn cUa Cong ty gm co cac khoãn ncy thun (bao gm các khoãn vay thr di tin và các khoãn 
ttiong ducmg tiên) và phân von cüa các CO dông (bao gôm von gop, các qu5' dutrti, lçri nh4n sau thud 
chtra phân phOi). 

H9 so dOn bAy tài chinh 

H6 s0^ dOn by tài chinh cüa Cong ty tai ngày kt thüc niên d6 ke^ toán nhi.r sau: 
30/06/2019 
	

01/01/2019 

Các khoàn vay 
Tr&: Tiên và các khoãn ttrcmg di.rong tiên 
Ng thun 
VnchüsOhfiu 
T5 le^ ngr thuãn trên vOn chü s& hU'u 

WIP 

(56.460.658.831) 

243.473.697.808 
0,00% 

VND 
4.000.000.000 

(65.421.409.557) 

254.910.598.927 

Các chinh sách ke^ toán chil yu 

Chi tit các chinh sách ke^ toán chU yu và các ph.rcmg pháp ma COng ty ap dung (bao gm các tiêu chi d 
ghi nhân, ccr sâ xác djnh giá trj và ca sä ghi nh.n các khoãn thu nhp và chi phi) dôi vài t&ng loai tài san 
tài chinh và cOng nor tài chInh duqc trinh bay tai  Thuyêt minh so 4. 

Các 1oi cOng cu tài chInh 
Cia tri ghi so 	 Giá trl hçp I 

30/06/2019 	01/01/2019 	30/06/2019 	01/01/2019 
VND 	 VND 	VND 	 VND 

Tài sin tãi chInh 
Tién và các khoân tt.rang throng tin 

Phãi thu khách hang và phãi thu khác 

COG 

Cong nq tãi chInh 
Các khoãn vay 
Phãi trà ngr&i ban và phài trâ khác 
COng ncr tài chinh khác 
Cong 

	

- 	4.000.000.000 	 - 

	

8.897.811.542 	7.244.312.146 	8.897.811.542 

	

731.423.700 	166.311.750 	731.423.700 

	

9.629.235.242 	11.410.623.896 	9.629.235.242 

4.000.000.000 
7.244.312.146 

166.311.750 
11.410.623.896 

	

56.460.658.831 	65.421.409.557 	56.460.658.831 	65.421.409.557 

	

35.619.613.630 	39.866.419.393 	35.619.613.630 	39.866.419.393 

	

92.080.272.461 	105.287.828.950 	92.080.272.461 	105.287.828.950 
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CONG TY co PHkN VAN TAI BA PHUOG THITC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
so 189 dtrang di Dinh Vu, phrng Dông Hài 2, 	 Ban hãnh theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 
Quân Hãi An, thành phô Hãi Phong 	 ngãy 22 thãng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG G!U'A NIEN DO (TIEP THEO) 
Cc thuvi minh nay là m6t b6phn hctp thành và can du-çxc dQC dông thOi v&i btho cáo iài chinh riêng giiJa niên do kern theo 

22. 	CONG CIJ TA! CHINH (TIEP THEO) 

Cong ty dánh giá aid trj hcip 1 cüa tãi san tài chInh và con- nor tài chinh t?i  ngày két thüc niên d6 kê toán 
theo giá g6c vá du phông. Thông tu s o^ 210/2009/TT-BTC cUa BO Tài chinhngày 06 tháng 11 nam 2009 
('Thong 1:11 210") cung nhii các quy djnh hin hành cbua có huàng dan cii the ye vic xác djnh aid trjhcp 
1' cUa các tài san tâi chmnh và cong nor tài chInh yêu câu áp diing Chuân mirc Bão cáo tài chinh Quôc tê 
ve vic trInh bay bão cáo tài chinh riêng giva niên dO và thuyt minh thông tin dôi vài cong cii tài chinh 
nhung không dua ra huàng d.n tuong duoiig cho vic dánh giá và ghi nhn cong ci tãi chinh bao gOm cã 
ap dung giá trj hcip 1, nh&m phü hçrp vài Chuân mrc Báo cáo tài chinh QuOc tê. 

Mtjc tiêu quãn I rüi ro tãi chInh 

Cong ty dà xáy dung M thng quân I ni ro nhm phát hin và dánh aid các rUi ro ma Cong ty phãi chju, 
thit 1p các chInh sách va quy tinh kim soát r-Cli ro a mic chip nhn du?c. H8 thông quâii 1' rài no thrqc 
xem xét 1i djnh k' nhm phàn ánh nhQng thay d6i cüa diu kin thi truOng và hoat dng cüa Cong ty. 

RUi ro tài chInh bao gm rüi ro th trumg (bao gtm rüi ro t giá, rCii ro läi suAt và rQi ro v giá), rüi ro tin 
dung và rüi ro thanh khoàn. 

Rüi ro thj trwông 

Hot dng kinh doanh cüa Cong  ty s chü yu chju rài ro khi Co sir thay dM v lài suit va aid. Cong ty 
không thc hin các bin pháp phong ngira rUi ro nay do thiêu thj tnrOng mua các cOng cii tài chInh nay. 

Râi ro tin dyng 

Rüi ro tin dung xáy ra khi mOt  khãch hang hoc dM tác không dáp rng &rccc các nghTa v1i trong hçp dng 
dan den các ton that tài chinh cho Cong ty. Cong ty cO chinh sách tin dung phü hcip va thuo'ng xuyên theo 
dOi tinh hinh dé dánh giá xem Cong ty cO chu rüi ro tin ding hay không. Cong ty không cO bat k3 rüi ro tin 
ding trçrng yu nào vài cac khách hang hoc dOi tác bâi vi các khoãn phài thu den tir mOt  so hrcmg Ian 
khách hang hoat dng trong nhiêu ngành khác nhau và phân bô & các khu virc dja l khác nhau. 

Quân ij' nil ro than/i khoân 

Mic dich quãn 1 rüi ro thanh khoãn nhm dam bão dü ngun vn d6 dáp üng các nghia vii tài chInh hin 
t?i va trong tirang Iai. Tinh thanh khoãn cüng duc Cong ty quãn 1' nhäm dam bão mlc phii trOi  giva 
cOng no, dn hn và tài san den hn trong näm & mOt có the &r?c kiêm soát dôi vOi so vOn ma Cong ty 
tin rang có the t?o  ra trong näm dO. ChInh sách cüa Cong ty là theo dOi thirOiig xuyen các yéu cu v 
thanh khoán hin t?i  và du kiên trong tuGng lai nhäm dam bão Cong ty duy trl dü niirc dir phOng tiên m.t, 
cac khoãn vay va dii vOn ma các cO dOng cam kEt gop nhm dáp Ong các quy djnh v6 tinh thanh khoãn 
ngan han  và dài han  ho-n. 

Các bang duài day trInh bay chi tit các mrc dáo han  theo hp dng cOn lai  di vOi tài san tài chInh và 
cOng nc tài chInh phi phái sinh va th&i han  thanh toán nlnr dd dizçrc thOa thun. Các bang nay ducic trInh 
bay dra tren dOng tién chi.ra chiét khãu cüa tài san tài chinh gOm lãi tir các tài san dO, nu cO va dOng tin 
chiia chiêt khâu ciha cong ncr tài chinh tinh theo ngày sam nhât ma Cong ty phãi trá. Các bang nay trInh 
bay dOng tiên ciia các khoàn gOc và tien lãi. Vic trInh bay thOng tin tài san tài chinh phi phái sinh là cn 
thiet de hiêu duc vic quàn l rài ro thanh khoàn cüa Cong ty khi tInh thanh khoãn dugc quail I tren c 
sâ cOng nq và tài san thuân. 
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CONG TY CO PHAN VAN TAT BA PHUONG THIC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
S

A o 189 throng di Dinh Vu. phiräng Dong Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir s 200/2O14iTT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hâi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG GWA NIEN DO (TIEP THEO) 
Cthc ihuyI ininh nay là mI b6 ph4n hcip ihành và can thtc dQc dông ih&i vái báo cáo iài chInh riéng gitta niên d6 kern theo 

22. CONG CV TA! CHfNH (TIEP THEO) 
Drrói 1 näm Tir 1 -5 nAm T6ng 

VND VND VND 
Ti ngãy 30/06/2019 
Tin vA các khoán trng throng tin 56.460.658.831 - 56.460.658.831 
Phài thu khách hang va phãi thu khác 17.064.613.630 18.555.000.000 35.619.613.630 
Cáckhoãnkqu5  - - 

Tong cong 73.525.272.461 18.555.000.000 92.080.272.461 

Ti ngày 30/06/2019 
Cáckhoánvay - - - 

Phãi trãngis?ri bánvàphài trâkhác 8.894.811.542 3.000.000 8.897.811.542 
Chi phi phài trã 731.423.700 - 731.423.700 
Tong cong 9.626.235.242 3.000.000 9.629.235.242 

Chênh ich thanh khoãn thuân 18.552.000.000 63.899.037.219 82.451.037.219 

Tai ngày 01/01/2019 
Tin và các khoãn Wang dtrang tin 65.42 1.409.557 - 65.421.409.557 
Phãi thu khách hang và phài thu khác 15.087.650.821 24.778.768.572 39.866.419.393 
T6ng cong 80.509.060.378 24.788.768.572 105.297.828.950 

Ti ngày 01/01/2019 
Các khoãn vay - 4.000.000.000 4.000.000.000 
Phãi trã ngiiôi ban và phãi trá khác 7.24 L3I 2.146 3.000.000 7.244.312.146 
Chi phi phãitrà 166.311.750 - 166.311.750 
Tong cong 7.407.623.896 4.003.000.000 11.410.623.896 
Chênh 1ch thanh khoãn thuân 73.1 01.436.482 20.785.768.572 93.887.205.054 

23. BEN LIEN QUAN 

Nhir dA de cp ti Thuyt minh s04  5; 6; 8; 11; 13; 15: Chi tit so dtrvói các ben lien quan cüa COng 
ty ciii the nhtr sau: 

Phãi thu khãch hang no -an h3n 
Cong ty TNHI-1 Vn tãi Duyên Hâi 
Cong ty TNHH Vn tãi DuyOn Hài Phü Th 

Cu 0^i k$ Du k 
VND VND 

154.000.000 232.859.973 
154.000.000 77.000.000 

155.859.973 

Phãi thu khác 
('dc Alzoãn phdf thu Fzg6n hzn khdc 
Cong ty TNHH Vn tâi Dr.rOng bo Duyên Hâi 
Cong ty TNHH Container Mirth Thành 
Cong ty TN1-IH San xuAt và Thscrng mi Duyên Hài 
C'dc khodn phd! thu 4ri nhun 
Cong tyTNHH Vn tài DuOng b Duyên Hài 
Cong ty TNHH San xut và Thirong mi Duyên HE 
Cong ty TN14I-1 Vn tãi DuyCn Hâi Phü Th 
COng ty TNHI-1 Vin tãi Duyên Hãi 

14.041.406.742 
1.682.262.631 

15.123.288 
204.975.343 

1.462.164.000 
12.359.144.111 

1.653.688.157 
656.756.668 

8.126.776.554 
1.921.922.732 

13.375.450.338 
824.176.808 

22.082. 192 
267.835.616 
534.259.000 

12.551.273.530 

3.044.976.738 
129.498.399 

7.453.426.001 
1.923.372.392 

Phãi thu ve^ cho say dài hn 	 18.550.000.000 	24.750.000.000 
COng ty TNI-11-1 Vin tãi ThrOng b) Duyên Hãi 

	
4.600.000.000 	6.500.000.000 

Cong ty TNHH Container MinhThành 
	

13.950.000.000 	18.250.000.000 
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Cui ki' 
VND 

2.316.216.378 
17.400.000 

2.256.411.578 
42.404.800 

4.910.000.000 
4.100.000.000 

810.000.000 

Du k' 
VND 

2.234.973.933 
11.000.000 

2.214.421.445 
9.552.488 

3.477.111.111 
2.600.000.000 

67.111.111 
810.000.000 

4.000.000.000 
4.000.000.000 

CONG TV CO PHAN VAN TA! BA PHUNC THIIC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
SO 189 &r&ng di Dinh Vu, phung Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Quan Hãi An, thành pho^ Hãi Phong 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG GIU'A NIEN DO (TIEP THEO) 
Cthc ihuyêt minh nay là m1 bphn hop thành và cn duçrc dQC dong th&i vói báo cáo íàí chinh riêng giia niên do kern iheo 

23. 	BEN LIEN QUAN (TIEP THEO) 

S 40 dir vói các ben lien quan (Tip theo) 

Phãi trã ngirOi ban ngän h3n 
Cong ty Th1-11-1 Vn tai Diring b6 Duyên Hài 
COng ty TNHH San xut và Thi.rcrng mi Duyên Hãi 
Cong ty TNJ-IH Vn tài Duyên Hài 

Cie khoãn phãi trã ngän hn We 
COng ty TNI-IH San xuât và Thiicmg mai Duyên Hãi 
COng ty TNI-fl-1 Vn tài Duyên Hài 
Cong ty TNHH MTV Vn tãi Da phrong thrc Duyên Hài Ha Ni 

Phãi trã vay dài hn 
COng ty TNH}1 \'.n tài Duyên Hãi 

Ngoãi giao djch vol ben lien quan nhtr trmnh bay ti Thuyt minh sol,  14 và Thuyt minh so^ 16, Cong 
ty cOn giao djch sau: 

Tà ngày 01/01/2019 	hr ngày 01/01/2018 
dn nãv 30/06/2019 	din nav 30/06/2018 

Mua hang hOa, dlch  vi 
COng ty TN}IH Vn tãi Duyên Hãi 
Cong ty TNHH San xut và Thuong mi Duyên Hái 
Cong ty TNI-IH Vn tãi DuOng b6 Duyên Hài 
Doanh thu cung cap dch vi và hot dng tui chinh 
Cong ty TNHH Vn tái Duyên Hài 
Cong ty TNHH San xuât và Thuong mi Duyên Hãi 
Cong ty TNHH Vn tài DuOng b6 Duyên Hài 
Cong ty TNT-il-i Vn tài Duyén Hâi Phü Thç 
COng ty TNHH MTV V.n tãi DPI Duyên Hài Ha Nti 
Cong ty TNIHH Container MinliThành 
Cot&c, 19i nhun dirqc chia 
Cong ty TNHH Vn tài Dung b6 Duyên Hãi 
Cong ty TNHH San xut Va Thuong mi Duyên Hài 
Cong ty TNI-ll-I Vn tâi Duyên Hal 
COng ty TNHH Vn tái Duyên Hãi PH ThQ 
Chi phi lai va' 
Cong ty TNHH V.n tâi Duyên Hãi 

VND VND 
3.806.920.003 2.851.983.062 

48.229.046 28.318.329 
3.691.718.230 2.746.484.733 

66.972.727 77.180.000 
1.622.031.704 2.340.900.152 

441.009.121 538.005.964 
98.735.590 14.100.434 

196.022.560 200.580.531 
565.219.581 1.135.448.541 

1.028.413 1.504.408 
320.016.439 451.260.274 

7.420.922.059 8.870.958.283 
1.586.190.682 1.255.660.465 

629.950.274 - 

286.364.573 975.624.609 
4.918.416.530 6.639.673.209 

16.555.556 140.777.777 
16.555.556 140.777.777 

Thu nhp, thu lao, thui5ng ctia Hi dng Quãn trj và Ban Tng Giám dc nhir sau: 

	

Ti ngãy 01/01/2019 	Ttr ngày 01/01/2018 

	

dn ngày 30/06/20 19 	den ngIy 30/06/20 18 

	

VND 	 VND 
Thu nh.p cCia Ban Tng Giám dc, Hi dng quán trj 

	
805.816.300 	726.866.500 
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CONG TY cO PHAN VN TA! DA PHIYOG THLC DUYEN HAl 	 MAU sO B 09 - DN 
S o^ 189 thrOng di Dmnh Vu, phuäng Dông Hài 2, 	 Ban hành theo Thông m so 200/2014/TT-BTC 
Quan Hài An, thành ph6 Hài PhOng 	 ngãy 22 thang 12 nãm 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET MINH BAO cAo TA! CH!NH RIENG GICJA NIEN DO (TIEP THEO) 
Cthc thuyI minh nay là rnç5t bç5phn hQp ihành Va can dzrçic doe ding th&i vol báo cáo là! chInh riêng giza niên d5 kern theo 

24. 	SO LIEU  so SANH 

S6^ 1iu so sánh trên Bang can di ke^ toán riêng giQa nien d6 là so^ lieu trén báo cáo tài chfnh nãm 2018 dã 
thr?c kiêm toán. S6 lieu so sánh trên báo cáo két qua kinh doanh riêng gifla niên Q và liru chuyên tiên t 
riëng giUa niên d6 là sO Iiu trén báo cáo tài chinh riêng gifla niên d cho k' hot dng tr ngày 
01/01/2018 den ngãy 30/06/2018 dä &rc soát xét. 

cb 

CÔ'PHA 
/ 4—VAN rAjT, 

_ 	PHL(ONG 

\\\UYEHA 
IlôH P'1J 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyn Thu ThCy 
	

Phan Thanh Binh 
NgtrOi Ip biêu 	 Kê toán triröng 

	
Tong Giám d6c 

Ha! Ph6ng, ngày 07 tháng 08 nã,n 2019 
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