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CONG TY CO PHAN VAN TAI 	CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

BA PHU'€ING THUC DUYEN HAT 	Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Hái Phông, ngày 01 tháng 10 nám 2019 

WAY UY QUYEN 

(S6:. 1LE/TASA-UQ) 

- Can th Diu le vi Quy ché' quán trj Cong ty c0^ phcn Vçn tái da phziang thc 
Duyên Hái; 

- Can cz vào quyn hgn cza Chi tjch Hói cMng quán trj quy djnh tai Diu l Cong 
ty cO phán Vn tái da phwo'ng tht'c Duyên Hái, 

- Can ctyêu ccu san xuá't kinh doanh caa Cóng ty, 

Ngirôi u' quyn: Ong Bào Vit Anh 

Chirc vii: ChU tjch Hi dng quãn trj, là ngithi di din theo pháp 1ut cUa Cong ty c 
phân Vn tái da phucing thtrc Duyên HE 

CMND s: 012348941 do Cong an thành pM Ha Ni cp ngày 20/02/2014. 

Ngtrôi thrçrc u quyn: Ong Phan Thanh Binh 

Chirc vi: Tng Giám dc Cong ty c 6A phn Vn tãi da phrning thirc Duyên HE 

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

Ni dung u quyn: 

1. Trong pht vi quyn htn cUa minh, Ong Dào Vit Anh üy quyn cho O m 	 ng Phan 
Thanh Binh k các loti Báo cáo tài chInh và các van bàn giãi trInh 1in quan den các 1oi 
Báo cáo tài chInh cüa Cong ty cô phân Vn tãi da phi.rang thirc Duyên Hãi. 

2. Ngix?ii duqc üy quyn chju trách nhim truâc Ngui Uy quyn, Cong ty và truâc pháp 
lutt ye cong vic ducic üy quyên. 

3. Th?yi htn üy quyn: Vic Uy quyn nay cO hiu 1irc 12 tháng ke^ tr ngày k giAy ñy 
quyên. 
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CONG TY CO PHAN 
VAN TA! BA PHUNG TH1XC 

DUYEN HA! 

S6: CA/CV-TASA DH - 2020 

CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
Dc lp - Tir do - Hnh phüc 

*** 

Hâi PhOng, ngày 17 tháng 01 näm 2020 

(V/v: Giãi trInh chênh léch KQHDKD 
QuflV/2019 ) 

Kin/i j'wi: UY BAN CHUNG KHOAN NHA NIIOC 

SO GIAO DICH CHING KHOAN TP HO CHI MINH 

i. Ten t chi.irc niêm yt: Cong ty Co^ Phan 4n tái Da phuo'ng thirc Duyên Hâi. 

2. Ma chirng khoán: TCO 

3. Dja chi trii sâ chfnh: SO^ 189 Dtr?ng di Dinh Vu, Dong Hãi 2, Hãi An, Hãi Phông. 

4. Diênthoai: 02253.978.895 	FAX: 02253.978.895 

(Don vi tInh: Don 

Báo cáo kt qua hoit dng s-in 
xut kinh doanh 

Qu IV/2019 Qu IV/2018 
Chênh tech 

+1- % 

Doanh thu báii hang Va cung cap 
djch vii 

7,051,536,903 3,831,029,609 3,220,507,294 84.06% 

Giá v&1 hang ban 5,749,263,880 3,284,035,962 2,465,227,918 75.07% 

Li nhun gp v 	ban hang và 
cung cp dch v ii 

1,302,273,023 546,993,647 755,279,376 138.0801 
Doanh thu hoat  Ong tâi chInh 4,311,481,618 5,327,724,468 (1,016,242,850) -19.07%s 
Chi phi tài chInh 165,993,901 (569,449,945) 735,443,846 -129.15% 

 -Trongdó.ChiphIlãivay - 67,111,111 (67,111,111) -100.00% 

Chi phi quân l 	doanh nghip 1,104,513 5454 1 5 027 5 784 1,959 76,728,495 7.47% 

Tong !çii nhun ke^ toán truOc thu 4,343,247,286 5,416,383,101 (1,073,135,815) -19.81% 

Thu TNDN fâi np 211,813,935 218,070,720 (6,256,785) -2.87% 

Lai 	nhuân 	sau thuê thu 	nhâp 
doanh nghiip  

4,131,433,351 5,198,312,381 (1,066,879,030) -20.52% 

Lçci nhun sau thue^ TNDN qu IV näm 2019 giãm 20.5 2% so vi cUng kr näm trtthc chU 
yu do các nguyen nhân sau: 

+ Khoãn miic doanh thu hott dng tài chinh giâm 19.07% so vOi cüng kS':  Trong qu IV 
näm 2019, 1çi nhun ca' cong ty con trich np theo thông báo v Cong ty mc It hcm Qu IV 
näm 2018. 

+ Khoãn miic chi phi tài chinh qu,2 IV näm 2019 tang 129.15% so vOi cUng kr: Qu IV 
näm 2018, Cong ty me hoãn nhp dir phông dAu tu tài chInh cüa Các Cong ty con ( Cong ty 
TNHH San xut và Thuong mi Duyên Hãi, Cong ty TNHH Container Minh Thành kinh 
doanh cO lai). Trong khi do Qu IV näm 2019 Cong ty me phãi trIch lp them dir phông du 
tu tài chInh cüa cong ty con. 
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Ming tôi xin cam kt bàn giái trinh trên dày la' dñng si.r that và hoàn toàn chju trách 

nhim tri.xc pháp 1ut ve ni dung giái trinh. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! 	CONG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
BA PHUNG TH(JC DUYEN HA! 	 We lp - Tv do - Hnh phüc 

***------------ 

S: 02-/CV-TASA DH - 2020 
Hãi PhOng, ngày 17 tháng 01 näm 2020 

(V/v: Giãi trinh chênh 1ch KQHDKD 
näm 2019 ) 

K,'nh gui: UY BAN CHNG KHOAN NHA NU'OC 

S6 G!AO D!CH  CHUNG KHOAN TP HO CHI MINH 

1. Ten t6 chirc niêm y&: Cong ty C6^ Phan 4n tái Da phucmg thirc Duyên Hãi. 

2. Ma chirng khoán: TCO 

3. Dja chi trii si chInh: Sô  189 Duông di Dinh Vu, Dông Hài 2, Hãi An, Hãi Phông. 

4. Diên thoai: 02253.978.895 	FAX: 02253.978.895 

(Dan vi tInh: Dnz) 

Báo cáo kt qua hoit dng san 
xuât kinh doanh 

Nàm 2019 Nàm 2018 
Chênh lêch 

+1- % 

Doanh thu ban hang và cung cp 
djchvii  

23,331,508,243 16 1213,315072 7,118,193,071 43.90% 

Giávnhàngbán 19,743,607,189 14,205,950,858 5,537,656,331 38.98% 

Lçi nhuii gp v 	ban hang và 
cung cp djch vii  

3,587,901,054 2,007,364,314 1,580,536,740 78.74% 

Doanh thu hoat thng tài chInh 18,422,228,793 22,059,243,617 (3,637,014,824) -16.49% 

Chi phi tài chInh 69,408 201 5 050,509 (200,981,101) -99.97% 

- Trong do: Chi phi ldi vay 16,555,556 279,444,443 (262,888,887) -94.08% 

Chi phi quãn 1 	doanh nghip 4 5 283,468,354 3,994,931,466 288,536,888 7.22% 

Tong igi nhun ke^ toán truóc thus 17,726,592,085 19,870,625,956 (2,144,033,871) -10.79% 

Thug TNDN fái np 653 1 468,555 394,049 5 700 259,418,855 65.83% 

Lçii 	nhu.n 	sau 	thue^ 	thu 	nhp 
doanh ng1iip  

17,059,098,355 19 5 476,576,256 (2,417,477,901) -12.41% 

Lai nhun sau thuê  TNDN 11am 2019 giâm 12.41% so vâi cüng kS'  näm truOc chü yu do 
các nguyen nhân sau: 

+ Khoãn miic doanh thu hoat dng tài chInh giâm 16.49% so vri cüng ks': Trong näm 
2019, igi nhun các cong ty con trIch np theo thông báo ve^ Cong ty me It horn nAm 2018. 

• Khoân miic chi phi quãn 1 doanh nghip näm 2019 tang 7.22% so vi näm 2018 

• Chi phi thue^ TNDN phái np tang 65.83% so vâi näm 2018 

Chung tôi xin cam kt bàn giãi trinh trên day là dung sr that Va hoàn toàn chju trách 
nhim tru'âc pháp 1ut v nOi  dung giãi trinh. 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHU NG THUG DUYEN HAI 	 Bao cao tai chinh 
Dia chi: So 189 du'Ong di Dinh Vu, P.Dong Hai 2, Q.Hai An, TP Hai Phong 	 Qu' IV narn 2019 

BAO CAO TAI CHINH 

QUY IV NAM 2019 

Hai Phong, thang 01 nam 2020 



CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHU'NG TH!YC DUYEN HA! 
	

Báo cáo tài chInh 
Dja chi: So 189 dung di Dinh Vu, P.Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hãi Phông 

	
Qu IV näm 2019 

MT.JC LVC 

STT Ni dung 

- 	Bang can di ki toán tgi ngày 3111212019 
- 	Báo cáo kêt qua hoqt d6ng kinh doanh Quy  IVnãm 2019 
- 	Báo cáo lu'u chuyên tiên tç tic ngày 0110112019 den 3111212019 
- 	Ban thuyêt minh báo cáo tài chInh Quy  IV nãm 2019 

Trang 

1-2 
3 

4-5 
6-24 



CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHU'NG THC DUYEN HA! 	 Báo cáo tài chinh 

Dia chi: S0^ 189 dirOTig di Dinh VO, P.Dông Hãi 2,Q.Hãi An, TP Hãi Phông 	 Qu IV nãm 2019 

BANG CAN DOT KE TOAN 

Tai ngày31 thángl2nãm20l9 
Doii vi tInh: thing 

Tài sin Ma so  Thuyt S 	cuj k' S du näm 
minh 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A. Tài sin ngän hn 100 73 9758 99249 111 80,624 96579657 

I. Tin và các khoan ttrong du'o'ng tin 110 V.1 11 9 162 9 131 9062 65 9421 9409,557 

1. Tien 111 5,162,131,062 17,397,576,129 

2. Các khoãn Wang duong tiên 112 6,000,000,000 48,023,833,428 

II. Bãu tu tài chInh ngän han 120 45 90009000,000 - 

1. DAu tu nrn gitr dn ngày dáo han 123 V.2 45,000,000,000 

III. Các khoän phãi thu ngn hin 130 17 956690849418 15 9 107 96509821 

1. Phãi thu ngn han  c0a khách hang 131 V.4 1,363,014,519 707,606,463 

2. Trà trrâc cho ngui ban ngan han 132 20,003,370 20,000,000 

3. Phãi thu ngn han  khác 136 V.5a 16,183,066,529 14,380,044,358 

IV. Hang ton kho 140 - - 

V. Tài sin ngn hin khác 150 30 9708 9631 95 9597 9279 

1. Chi phi trã truâc ngan han 151 V.8a 30,708,631 95,597,279 

B. Tãi sin dãi hin 200 177 98909803 9996 186 95689 1899092 

I. Các khoan phäi thu dãi hn 210 15 92059000 9000 24 9778 9768 9572 

1. Phãi thu ve^ cho vay dâi han 215 V.3b 15,200,000,000 24 5750,000,000 

2. Phãi thu dài han khác 216 V.5b 5,000,000 28,768,572 

II. Tài sin co^ dlnh 220 1,266 96009 119 367 9953 9534 

1. Tài san c6 djnh h&u hInh 221 V.7 1,266,600,119 367,953,534 

- Nguyen giá 222 9,328,713,864 8,079,844,773 

- GM trj hao mon 1u9 ké (*) 223 (8,062,113, 745) (7,711,891,239) 

V. Bu tir tãi chinh dãi hn 250 161 93109361 9240 161 9292 9995 9323 

1. Dutuvào côngty con 251 163,036,120,074 163,036,120,074 

4. Dr phông du tr tài chInh dãi han (*) 254 (1,725,758,834) (1,743,124,751) 

VI. Tãi sin dãi hn khác 260 108 9842 9637 128 9471,663 

1. Chi phi trã truc dài han 261 V.8b 108,842,637 128,471,663 

Tong Ong tãi sin (270100+200) 270 251 964997289 107 267,192 9 8469749 

1 



CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHUNG THU'C DUYEN HAl 
	

Báo cáo tài chInh 

Dja chi: S0^ 189 dung di Dinh VD, P.Dông Hãi 2,Q.Hãi An, TP Hãi Phông 
	 Qu IV näm 2019 

BANG CAN DO! KE TOAN 

Tii ngày 31 thing 12 näm 2019 
(Tiép theo) 

Dow vj tInh. ding 

A 	' Nguon von Ma so Thuyet . 	X So cuoi ky . 	A So dau näm 
minh  

(1) (2) (3) (4) (5) 

C. NY phãi trä 300 8 9322 93269339 12 9282 9247,822 

I. NY ngän hn 310 8 93199326 9339 8 9279 92479822 

1. Phãi trã ngIIôi ban ngân han 311 V.9 1 9 922,738,683 2,553,023,638 

2. NguOi mua trã tiên truàc ngän han 312 61,896,168 32,096,790 

3. Thus và các khoãn phãi np Nhà nirOc 313 V.lOa 346,820,886 269,819,564 

4. Phãi trãnguii lao dng 314 175,672,250 155,069,600 

5. Chi phi phãi trã 315 V.11 827,652,600 166,311,750 

6. Phãi trã ngän han  khác 319 V.1 2a 4,955,978,118 4,688,288,508 

7. Qu5 khen thuOng, phüc Icii 322 28,567,634 414,637,972 

II. NY dài hin 330 3 9000 9000 49003 9000 9000 

1. Phãi trã dài han  khác 337 V. 12b 3,000,000 3,000,000 

2. Vay và ncy thuê tài chInh dài han 338 V.13 - 4,000,000,000 

D Von chü sö hfru 400 V.14 243 93279401 9768 254 9910 95989927 

I. Von chü sö hfru 410 V.14a 243 9327,401 9768 254 9910 95989927 

1. Von gop cUa chü si hllu 411 187,110,000,000 187,110,000,000 

- Cophiu phô  thông có quyn biu quyt 411a 167,280,760,000 173,152,660,000 

2. Thtng du v6n coA ph An 412 9,772,359,500 9,772,359,500 

3. Cophiu qu5 (*) 415 (22,095 9490,500) (15,682,334,790) 

4. Qu5 du tu phát trin 416 825,550,013 794,026,037 

5. Qu5 khác thuc von chU sâ hQu 418 70,539,052 259,392,390 

6. Lai nhun sau thueA chu'a phân phi 421 67,644,443,703 72,657,155,790 

- LNST chu'a phân pMi My U dn cui kS'  trirOc 421a 50,585,345,348 53,180,579,534 

- LNST chua phân pMi kS'  nay 421b 17,059,098,355 19 5476 5 576,256 

II. Ngun kinh phi và gu5? We 430  - - 
Tong cong ngun vn (440=300+400) 440 251 96499728 9 107 267 9 192 98469749 

Ke^ toalp r 

Nguyn Thu Thüy 

#

CD 
17th6ng01 nám 2020 

Giám d6c 

* 

Nguyen Thu ThUy 

 

an Thanh Binh 
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CONG TY CO PHAN V4N TA! DA PHffiJNG TH15C DUYEN HA! 
	

Bio cáo tài chInh 
Da chi: S6 189 dithng di Dinh VO, P.Dông I-tãi 2, Q.Hai An, TP Hãi Phong 

	 Quy IVnim 2019 

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH 
QUY IV NAM 2019 

CIII lIEU Ma so 
Thu34t 
minh 

Qt' 	IV Lily k6 tr du nim dn cuôi qu 

Nãrn nay J 	NAM trtrc Näm nay Nim trtro'c 

(2) (3) (4) (5) - (6) (7) 

1 Doanh thu bin hang vàcung capdjchvy 01 Vii 7,051,536,903 3,831,029,609 23,331,508,243 16,213,315,172 
2 Cie khoin giâm trr doanh thu 03 - - - 

3 Doanhthuthunv bin hangvacung dp dchvi 10 7,051,536,903 3,831,029,609 23,331,508,243 16,213,315,172 
4 Giiv6nhang bin 	 - 11 V1.3 5,749,263,880 3,284,035,962 19,743,607,189 14,205,950,858 
5 Lqinhungp v bin hang vàcung cpdichvu 20 1,302,273,023 546,993,647 3,587,901,054 2,007,364,314 
6 Doanhthuhotdngtài chInh 21 VU 4,311,481,618 5,327,724,468 18,422,228,793 22,059,243,617 
7 Chiphi tâichInh 22 VI.5 165,993,901 (569,449,945) 69,408 201,050,509 

-Trongdó: Chi phi laivay 23 - 67,111,111 16,555,556 279,444,443 
8 Chi phi bin hang 24 - - - - 

9 Chiphi quin 1 doanhnghip 25 VI.6 - 1,104,513,454 1,027,784,959 4,283,468,354 3,994,931,466 
10 Lçinhunthuntfr hot dngkinhdoanh 30 4,343,247,286 5,416,383,101 17,726,592,085 19,870,625,956 
11 

12 

Thu nhpkhác 
- 	 31 

32 

40 

50 

- - - 

- 

- 

19,870,625,956 

394,049,700 

Chi phi We 
-  14,025,175 

13 
14 

15 

LQi nhun khác 
Tônglçn nhuin 0 tofin tnri'c thud 

- - (14,025,175) 

V18 
4,343,247,286 

211,813,935 

5,416,383,101 

218,070,720 

17,712,566,910 

653,468,555 Chiphi thusTNDNhinhành - 51 
16 Lçinhunsanthug thunhâp doanhnghip 60 4,131,433,351 5,198,312,381 17,059,098,355 19,476,576,256 

(çDUYNHA'l

O PHA'N 
VAN 	

17 thing 01 nám 2020 

(1* 	* 
LJONG 

O Giarndc 

 

Nguyn Thu Thuv 	 an Thanh Binh Nguyn Thu Thu 



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

Báo cáo tài chInh 

Dja chi: So 189 duing di Dinh V€, P.Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hãi Phông 
	 Quy IV nãm 2019 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE 
(Theo phuxong pháp gián tip) 

Cho k)' k toán tir ngày 01/01/2019 dn ngày 3 1/12/2019 
Don vi tInh: VND 

MA Tir ngày 01/01/2019 Tfr ngày 01/01/2018 
s den 	31/12/2019 den 	31/12/2018(*) 

2 3 4 

01 17,712,566,910 19870625956/ 

02 350,222,506 839,515,548 

03 (17,365,917) (1,579,174,018) 

04 167,810 454 5 026 

05 (18,935,183,626) (19,414,082,355) 

06 16,555,556 279 9444 1443 

08 (873,036,761) (3,216,400) 

09 (2,434,665,025) (3,242,941,091) 

10 - 2,296,257,484 

11 937,970,389 (2 9 184,646,184) 

12 84,517,674 (102,163,978) 

13 - - 

14 (83,666,667) (236,444,443) 

15 (659,725,340) (530,423,457) 

16 - - 

17 (1,350,758,366) (1,522,458,300) 

20 (4,3 79,364,096) (5,5261 0361369) 

21 (1,248,869,091) - 

22 - - 

23 (49,500,000,000) - 

24 14,050,000 9 000 4,972,000,000 

25 - - 

26 - - 

27 18,935,183,626 19,414,082 9 355 
30 (17)  763, 685.,465) 24,386,082,355 

31 - - 

32 (6,413,155,710) - 

33 - - 

34 (4,000,000,000) (3,000,000,000) 

35 - - 

36 (21 9 702,905,414) (17,533,368,527) 
40 (32,116,061,124) (20,533,368,527) 

Chi tiêu 

1 

I. Liru chuyên tin tir hoit dng kinh doanh 
1. L9i nhuin trzthc 1hu 

2. Ditu chinh cho cdc khoán 

- Khâu hao TSCD 

- Các khoãn dir phOng 
- LAi, 10 các khoãn chênh 1ch t5' giá Mi doái do dánh giã iti 

- LAi, 16̂  hoat dng dâu UI 

- Chi phi !ãî vay 
3. Loi nhuân tw hoyt dng kin/i doanli trirO'c thay dôi vn Iwu d(3ng 

- Tang, giãm các khoãn phãi thu 

- Tang, giãm hang ton kho 

- Tang, giãrn các khoãn phãi trã( Khong ke^ IAi vay phãi trâ, thue^ thu 
nhp doanh nghip phái np) 

- Tang, giãm chi phi trâ truc 

- Tang, giárn chtrng khoán kinh doanh 

- Tin IAi vay dã trã 

- Thu thu nhtp doanh nghip dA np 

- Tin thu khác tr hoat  dng kinh doanh 

- Tien chi khác Ur hoat Ong kinh doanh 

Lwu chuytn tin thun tic hozt d0na kinh doanh 

II. Liru chuyên tin tu hot dng du tir 
1. Tin chi deA mua sam, xây dirng TSCD và các TS dài han  khác 
2. Tin thu tCr thanh 1, nhung ban TSCD va các TS dài han  khác 

3. Tin chi cho vay, mua các cong cii no cUa don vi khác 

4. Tiên thu hôi cho vay, ban lai  các cong cii no cUa don vi khác 

5. Tin chi dAu tu gOp vn vào don vj khác 

6. Tin thu Mi du tu gop On vào don vi khác 

7. Tin thu Iäi cho vay, cô tCrc và Içii nhun ducc chia 

Lwu chuyn tin t/iun tfr hoit dng tiiu tu' 

; 	 . III. Ltru chuyen tien tir hot dQng tai chinh 
I. Tien thu tr phát hành cOA phiu, nhn On gop cQa chU sâ hü'u 

2. Tin chi trã vn gop cho các CSH, mua 1ai  CP cüa DN dA PH 

3. Tiên vay ngan han,  dài han nhn duoc 

4. Tin trá no gôc vay 

5. Tiên trã no gôc thuê tài chInh 

6. Cotirc, lçii nhun dA trã cho chü si h1'ru 

Lwu c/zuvên tin thuin tfr hoçzt tong tài chInh 

4 



CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHIrONG THUC DUYEN HA! 
	

Báo cáo tài chInh 
Dia chi: S 189 thräng di Dinh Vu, P.Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hâi Phông 	 QuIVnam 2019 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE 
(Theo phuang pháp gián tip) 

Cho k)' ke^ toán tu' ngày 01/01/2019 dn ngày 31/12/2019 

Chi tiêu 

Dan vi tInh: VND 

Ma Ttr ngày 01/01/2019 Tir ngày 01/01/2018 
so 	den 31/12/2019 	den 31/12/2018(*) 

2 	3 	 4 

Liru chuyên tiM thun trong k' 	 50 	(54,259 9 110,685) 	(1 9673,322 9541) 
Tien và tuong throng tiM du k3' 	 60 	65,421 94099 557 	6790959 1869 124 
Anh hirong cüa thay di t' giá Mi doái quy di ngoi t6 	 61 	 (167,810) 	 (454,026) 
Tien vã tu'o'ng throng tiM cui k' 	 70 	11 9 162 9 131 9062 	659421 9409 9557 

(*): Ltru chuyn tin td ti ngày 0110112018 dn 3111212018 dtrc trInh hay lçzi theo phirniigpháp gián tiIp. 

7 	 'y 17 tháng 01 nám 2020 
Ngtrô ijl 	 Ké toán t/oLng 	 ,.9>n Giám d6c 

NguyM Thu Thüy 	 NguyM Thu Thüy  

CONGTY 
CO PHAN 

* 	VAN TAI 
DAPH1!N 1iJ 

	

an 	 !Binh 

DUYEN 	-o 
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CONG TV CO PHAN VAN TA! BA PHUONG THUC DUYEN HAl 	 Báo cáo tài chInh 
DC: So 189 throng di Dinh Vu, P Dông Hái 2, Q Hái An, Hãi P!iOng 	 Qu IV närn 2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
QUY IV NAM 2019 

I. THONG TIN DOANH NGHIP. 

1. Hmnh thIrc s& hü'u von: 

Cong ty Co phân 4n tâi Da phuong tht'rc Duyên Hái (sau day gi tt là "Cong ty") là Cong ty C phAn 

duqc thành lp theo Ludt Doanh ngliip Vit Nam, hoat dng theo Giy ch(rng nlin däng k doanh 

nghip Cong ty C6 PhAn s6 0200793081 do So K6 hotch và Du tu thành pho^ Hãi PhOng cp däng k 

ln du ngày 14 tháng 03 näm 2008, dàng k thay di 1n tliir 14, ngày 14 tháng 05 näm 2018. Theo 

do; 

Tru só chInh cOa Cong ty: SAO 189 durng di Dinh Vu, PhuOng DOng Hãi 2, Qun Hâi An, Thành ph 
Hãi Phông, Vit Nam 

V6n diu lê cOa Cong ty: 187.110.000.000 dng 

Mnh giá c6A ph An: 	 10.000 ding 

2. Linh viuc kinh doanh: Thuoiig mai,  djch  vv. 

3. Ngành nghê san xut kinh doanh: 

- Vn tãi hang boa bang dung b. Chi tit: Van tãi hang boa bang ô to, xe container. 
- Kho bãi và luu giU hang boa; 

- Sira chOa may moe thit bj. Chi tit: Djch vi si:ra chfra bâo duOng may moe, thit bj (khong bao gm 

tàu bin, may bay, hotc các phuong tin và thit bj 4n tái khac); 

- Hoit dng djch vu h trçr khác lien quan dn 4n tãi. Chi tit: Djch vii thông quan; Vn tãi da ph.rong 

th(rc (khOng bao gm kinh doanh 4n chuyn hang không và kinh doanh hang không chung; Djch vu 
Logistics; Djch vii dai  l tàu bin; 

- Ban pliu tiing và các b6 phân p!11i trq cüa xe 0 tO có dng co khác; 

- Ban buôn d6 dung khác eho gia dInh. Chi tit: ban buOn nuóc hoa, hang my phm và ch phm v 
sinh; 

- Kinh doanb bat dng san, quyn scr dung dt thuc chO s& hun, chO scr dung hoac di thuê (bao gm 
cbo thuê van phOng, nba xrOng); 

- San xut than xc có dng eo, rcr moe và ban rcr mooc; 

- Vn tái hang hóa yen bin và vin duong; 

- Vtn tâi hang hóa duOng sat; 

- Ban lé thuc, ding ci y t& m phAm và vt phtm v sinh trong cáe ct'ra hang ehuyên doanh. Chi tit: 
Ban lé nu,óc hoa, m5 phm và vt phAm v sinh trong các ccra hang chuyên doanh; 

- Clio thuê may móc, thit bj và do^ dung hUn hinh khác. Chi tit: Cho thuê may moe, thit bj xp dO 
hang hOa; Cho thuê Container; 

- Cho thuê xe cO dng co; 

4. Chu k' san xut kinh doanh thong thirong : 03 thing 

5. Danh sách các Cong ty con và t 1e^ s& hüu 



CONG TY CO PHAN VIN TA! BA PH1J'NG THU5'C DUYEN HAl 	Báo cáo tài chInh 
DC So 189 ducing di Dinh Vu, P Dong Hai 2, Q Hai An, Hai Phong 	 Quy N näm 2019 

• Cong ty TNHH Vçin tãi Duyên Hal 
Cong ty TNHH Vn tâi Duyên Hái du'qc thành lp theo Giy ehrng nhan dang k doanh nghip s 
0200 183294 do S Ke^ hoach và DAu tu thành ph6 Hái Phông cp däng k ln du ngày 18 tháng 6 nãm 
1997, däng k thay di 1n thir 9, ngày 13 tháng 10 näm 2016. Theo do: 
Vn diu 1 	 : 20.700.000.000 dng 
Tru s dang k tai 	: Km 104+ 200 di.r&ng Nguyn Binh Khiêm, Phuing Dông Hãi 2, Qun Hal An, 
Thành phô  Hái Phông, Vit nam. 
Hoat dng kinh doanh chInh là kho bäi và h.ru giU hang hóa, Vn tài hang hóa bang dung b6 Cho thuê 
kho bAi, van phOng, hot dng djch vu h trq khác lien quan den 4n tâi. 
Cong ty nm gify 99,68% vn diu Ie^ cüa Cong ty con nay den the'ri dim 31/12/2019. Quyn biu quyt 
cüa Cong ty Mc: 99.68% tai  Cong ty con. 

• COng ty TNHH Vin tái Duyên Hal Pith Th9 
CA ng ty TNHI-I Vn tâi Duyên Hâi Phü ThQ duc thành lp theo Giy chüng nhn dang k doanh nghip 
s 2600336943 do SO K hoach và DAu tu tinh Phu'Thç cp dang k lAn Mu ngày 29 tháng 9 nAm 2005, 
dAng k thay di IAn thir 8, ngày 05 tháng 05 näm 2017. Theo do: 
Von & - 'u l 	 : 6.500.000.000 dng 
Trii sâ dang k' tai 	: Lo s 2,  Khu cOng nghip Thiiy Van, xã Thiiy Van, thãnh p116Vit TrI, tinh Phi 
ThQ Vit nam. 
Hoit dng kinh doanh chInh là Vn tâi hang hóa b&ng dir?ng b, hoat dng djch vu h trçY khác lien quan 
dn 4n tài, Cho thuê kho bAi, van phông, kru giU hang hóa. 
Cong ty nm gitr 100,00% VA  diu Ie^ cüa COng ty con nay d&i thO'i dirn 31/12/2019. Quyn biu quy& 
cüa Cong ty Mc: 100.00% tai  Cong ty con. 

• COng ty TNHH Vin tái Throng b(3 Duyên Hal 
Cong ty TNHH Vn tãi Duàng bo^ Duyên Hái dixcic thành lp theo Giy chtrng nhn dang k doanh 
nghip s 0200663942 do Sâ K hoach và DAu Ur  thành ph Hal PhOng cAp dang k' IAn Mu ngày 21 
tháng 03 näm 2006, dang k thay di lAn thir 10, ngày 27 tháng 04 näm 2017. Theo do: 
Vn diu l 	: 10.800.000.000 dng 
Trii sà dang k tai 	: S6^ 189, dirô'ng di Dinh Vu, Phuanng DOng Hal 2, Qun Hal An, Thành ph6 Hal 
Phông, Vit Nam 

Hoat Ong kinh doanh chInh là vn tái hang hOa bAng duanng b, sra cliQa bão duOng may rnoc phuang 
tin 4n tai, Cho thuô xe co' dng c. 

Cong ty nAm gi€ 99,35% v6n diu l cüa Cong ty con nay dn thai diiii 31/12/2019. Quyn biu quyt 
cüa Cong ty Mc: 99.3 5% tai COng ty con. 

• COng ty TNHH San xuãt và thwcrng mcii D
U yen Hal 

COng ty TNHH San xuAt và Thtrcmg mai  Duyên Hái duqc thành Ip theo GiAy chtrng nhn däng k 
doanh nghip s 0200644957 do S& K hoach và DAu tix thành ph Hai Ph cap dang k IAn Mu ngày 
01 thang 08 näm 2005, dang k thay di lAn 14 ngày 28 tháng 04 nAm 2017. Theo do: 
V6n 4-^u l 	 : 20.000.000.000 dng 
Tr sâ dang k tai 	: S 189, &ranng di Dinh VQ, Phuanng DOng Hài 2, Qun Hal An, Thành ph Hal 
Phàng, Vit Nam 

Hoat dng kinh doanh chlnh là kho bài và liru giU hang hOa, Cho thuê kho bAi, van phông scra cha bâo 
duOng may móc phi.rang tin vn tâi, ban buOn xang dAu và các san phAm lien quan. 
Cong ty nAm giO 99% von diu Ie^ cUa COng ty con nay dn thani dim 31/12/2019. Quyn biu quyt cüa 
C A 

ng ty Mc: 99.00% tai  Cong ty con. 
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CONG TV CO PHAN VAN TA! BA PHU'OG THC DUYEN HA! 	Báo cáo tài chInh 
DC: So 189 duông di Dinh Vu, P Dông Hâi 2, Q Hâi An, Hài Phông 	 Qu' IV näm 2019 

• Cong ty TNHH MTV Vin thi Da phu'o'ng thác Duyên Hái Ha N(3i 
Cong ty TNHH MTV Vn tâi Da phuong thi'rc Duyên Hái Ha Ni (gçi tat la' "Cong ty") duçc thành 1.p và 
lioat dng theo Giy chüng nhn dang k doanh nghip s 0102805652 do Si K hoach và du tix thành 
ph6 Ha Ni cp dang k ln dâu ngày 04 thang 07 näm 2008, dang k thay di ln 8 ngày 25 tháng 09 

näm 2017. Theo do; 
Von diu l 	 : 2.520.000.000 dng 
Trii s& dang kS' t?i 	: P2 12, Nhà N3A, Lê Van Luang, Trung hôa - Nhân ehInh, phung Nhân chInh, 
qun Thanh Xuân, thành pho^ Ha Ni, Vit nam. 
Hoat dng kinh doanh chü yu là 4n tãi hang hod bang dixOng b, cho thuê xe cO dng coP, kho bãi và Iisu 
giu hang hóa. 
Cong ty nm gi(i 100% von diêu 16 cüa Cong ty eon nay dn thai diem 3 1/12/2019. Quyn biu quyt cüa 
Cong ty Mc: 100% tai  Cong ty con. 

• COng ty TNHH Container Minh Thành 
Cong ty TNHH Container Minh Thành (gui tat là "Cong ty") duQe thành lp và hot dng theo Giy 
chng nhtn dang kS'  doanh nghip so^ 0200667880 do Si k6 hoach và Du tu thành ph6 Hâi PhOng cp 
dang kS'  lAn dAu ngày 10 thang 04 näm 2006, thay di IAn thu 8 ngày 14 tháng 9 nãm 2017. Theo do; 
Von diu le^ 	 45 .000.000.000 dng 
Tru sà dang kS' tai 	: So 189 Dinh Vu, PhuOng Dông Hài 2, Qun Hãi An, Thành pM Hái PhOng, 
Viêt Nam 

Hot dng kinh doanh chü yu là kho hal và luu giü hang hóa, Cho thuê kho bâi, van phOng, Cho thuê xc 
có dng co. 
COng ty nm gi& 99,947% v&i diu 16 cüa COng ty con nay dn thOi dim 3 1/12/2019. Quyn biu quyt 
cCia Cong ty Mc:  99,947% tai  Cong ty con. 

I!. KY KE TOAN, DON VI TIEN TfE SlY DUNG TRONG KE TOAN. 

KS' ke^ toán ella Cong ty bAt dAu tlr ngày 01/0 1 và kt thllc vào ngày 31/12 
Dan vi tin te^ sir dung trong ghi chép ke^ toán là dng Vit Nam (KS' hiu la' dng). 

III. CHUAN MIC VA' CHE DO KE TOAN AP DUNG. 
Ch d k toán áp diing: 

f

I 

Cong ty áp dung Ch do k toán doanh nghip ban hành theo thông tir s6 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 ella BC)Tài chInh, eác thông tu v vic hisóng dAn, scra d6i, M sung Ch8 Q k toán doanh 
nghip và các quyt djnh ban hành chuAn mirc k e^ toán Vit Nam,eác thông tu hu'ng dAn, si'ra di, M 
sung ehuAn mirc k6 toán Vit Nam do Bô Tài ehInh ban hành cO hiu hrc dn thai dim kt thllc niên do 
ke^ toán lap báo cáo tài chInh näm. 

Tuyên b v vic tuân thu ChuAn myc k twin và Ch d k toán 

Ong ty dâ áp dung eác chuAn mirc ke^ toán Vit Nam và eáe van bàn hu'Ong dAn chuAn mire do Nhà nuc 
da ban hành. Cáe báo cáo tài ehInh duçc lp và trinh bay theo dOng mi quy djnh ella tlrng chuAn mi,ic, 
thông tu huOng dAn thie hin chuAn mirc và CIi Q k6 toán hin hành dang áp dung. 

Hlnh thfrc k toán áp ding 

Cong ty áp dung hInh th(rc ke^ toán: Nht kS'  ehung 



CONG TV CO PHAN VAN TA! BA PHIYONG THC DUYEN HAl 	 Báo cáo tài chInh 
DC: So 189 diràng di Dinh Vu, P Dông Hái 2, Q Hãi An, Hal Phông 	 Qu' IV näm 2019 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN Ap DING 

(Tru'ing hçp doanh nghip dáp irng giã djnh hoat dng lien tiic) 

1. Nguyen tc ghi nhân các khoãn tiên và các khoãn tirong du'o'ng tin: 

Tin và khoãn tuouig duong tiên bao gôm tin rnt tai  qu, tin gui ngân hang, các khoán dtu tir ngân han 

có thô han  g6c không qua 3 tháng, có tinh thanh khoãn cao, có khá näng chuyn di d dàng thành các 

luvng tin xác djnh và không có nhiu ri:ii ro trong chuyn dM thành tin tai  thi dim báo cáo. 

2. Nguyen tc ghi nhn hang ton kho: 

Nguyen ttc tánh giá hang un kho: Hang tn kilo duc tInh theo giá gc. Truàng hQp giá trj thun có th 

thijc hin duQ'c thp lion giá gc thi phâi tInh theo giá trj thun có the^ thirc hin thrçc. Giá gc hang tn 

kho bao grn chi phi mua, chi phi ch4 bin và các chi phi hen quan trirc tip khác phát sinh de^ có thrçc 

hang tn kho ô da diem và trang thai hin tai. 

Giá gc cüa hang tn kilo mua ngoài bao gm giá mua, cac loai thue^ khong duçc hoàn 'ai,  chi phi 4n 
chuyn, bc xp, bào quãn trong qua trInh mua hang và các chi phi khác có lien quan trirc tip dn vic 
mua hang tii kho. 'V 
Phwong pháp xác dj;zh giá trj hang ton kho cu6i kj: Giá trj hang tn kilo cu6i k' diicic xác djnh theo 
phroiig pháp bInh quán gia quyn. 

Phtro'ng pháp hach  toán hang ton kho: Cong ty áp dung phuong pháp kê khai thuàng xuyên & hach 
toán hang tn khio. 

3. Nguyen tc ghi nhn các khoãn phái thu thuong mi và phãi thu khác: 

Nguyen tc ghi nhan: Các khoán phái thu khách hang, khoân trã truóc cho nguôi ban, phài thu ni b, 
phái thu theo tin Q k6 hoach hap dng xây ding (nu co), và các khoân phâi thu khác tai thi dim báo 
cáo, nêu: 

- 	Co thôi gian dáo hn không qua 12 thang hoc môt ehu k' san xut kinh doanh thông thtrng ke^ tr 
thOi dim báo cáo duct phân Ioai là Tài san ngn han. 

- Các khoán không duçc phân hoai là ngn han  thI duc phân loai la' Tài san dài han. 

Lip drphbngp1:ái thu khó dbi: Dir phông nor phái thu khó dôi th hin phAn giá trj dir kin bj thn tht 
cCa các khoãn nçi phái thu có khà näng khiông dut khách hang thanh toán di vol các khoãn phái thu tai 
tliôi dim lip báo cáo tài chinhi. Tang hoc giâm so^ du tài khoãn dr phOng hoc dtrqc hach  toán vào chi 
phi quán l doanh nghiép. 

4. Nguyen tc ghi nhn và khan hao tài min c dlnh: 

Nguyen tic ghi nhIn TSD hüu IiInh: Tài san c o^ djnh duc ghi nlin theo giá g&. Trong qua trInh scr 
ding, tài san c6 djnh dicic ghi nhitn theo nguyen giá, hao mon lu k và giá tri cOn lai. 

Phu'irng phdp khu hao TSCD lifru hInh: Kliu hao duc trIch theo phtxong pháp &rOng thing. Thñ 
gian khtu hao phO hp vó'i Thôiig tu 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 nãm 2013. 

5. Nguyen tc ghi nhn các khoãn du ttr tài chinh 

5.1. Nguyen tcghi nhçmn 

Khoán du tir vào cong ty con, cOng ty hen kt thrçc kE toán theo phung pháp giá g6c. Lçi nhun thun 

duc chia tr cOng ty con, cOng ty hen kt phát sinh sau ngày du tu ghi nhin vào báo cáo kt qua hoat 

thng kinh doanh. Các khoãn thrçc chia khác là khoán giam trir giá g6c dAu tu. 



CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHUNG THUC DUYEN HA! 	 Báo cáo tài chmnh 
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Khoán du tu vào cong ty lien doanh duqc k toán theo phuang pháp giá gc. Khoãn vn gop lien doanh 

không diu chinh thay dM cUa phn sO hUu cUa cong ty trong tài san thun cUa cOng ty lien doanh. Báo 

cáo kt qua hoat dông kinh doanh cUa cOng ty phân ánh khoàn thu nhp du'qc chia tr lçi nhun thun 1u5' 

U cUa cOng ty lien doanh phát sinh sau khi gop vn lien doanh. 

Hoat dng lien doanh theo hInh thü'c hot dng kinh doanh dng kim soát và tài san dng kim soát thrqc 

cOng ty áp diving nguyen tc U toán chung nhu vói các hoat dng kinh doanh thông thithng khác. Trong 

do: 

- Cong ty theo dOi riêng các khoán thu nlip, chi phi lien quan dn hoat dng lien doanh và thi,rc hin phân 

bo^ cho các ben lien doanh theo hop dng lien doanh. 

- Cong ty theo dOi riêng tài san gop von lien doanh, phn von gop vào tài san dng kim soát và các 

khoán cong ncr chung, Cong nçi riêng phát sinh tr hoat  dng lien doanh 

Các khoán du tu ch(rng khoán tai  tli?i dirn báo cáo , n&i: 

- Co thOi hn thu Mi hoäc dáo han  không qua 03 tháng k6 tir ngày mua khoãn du tu do duc coi là 
"tixong du'ang tin"; 

- Co thôi han  thu Mi vn dui I närn du'qc phân Ioai là tãi san ngn han; 

- Co thOi han thu Mi vn trén I nãm di.rc phân loai là tài san dài han. 

5.2. Lip d4rphbng các khoãn du 1w lài chInh 

- Dyphông các khoán ddu fir tài chInh dài hgn: 

Dir phOng dAu tu cho rni khoán dAu tu tài chInh bAng s6 von dã dAu tu và tinh theo Cong thrc sau: 

M0c dir 

phông tn 

that cac 	= 

khoãn dAu 

tu' tài chinh 

Vn gop thirc th 	Von chU 

cUa các ben tai 	sO hUu thrc 
t6 cliirc kinh t 	- 	co 

Von dAu tu cUa doanh nghip 

x Tng von gop tic t8 cUa các 

ben t?i t6 ch(rc kinh t 

6. Nguyen tc ghi nhn chi phi trã tru*c: 

chi phi Ira Irwóc ngn hçin: LA các loai  chi phi trá truOt Mu chi lien quan dn näm tài chInh hin tai  thI 
duc ghi nhn vào chi phi san xut kiiih doanh trong närn tài chInh. 

Chi phi Ira Irwóc dài hçin: Là các loi chi phi thc t dA phát sinh nhung có lien quan dn kt qua hot 
dng san xMt kinh doanh eCa nhiu nien d U toán. 

7. Nguyen tác ghi nhn các khoãn phãi trã thtro'ng mai  và phãi trã khác 

Các khoán phai trà ngtx&i ban, phãi tra khác, khoàn vay tai  thOi dim báo cáo, Mu: 
- Co thoi han  thanh toán duói I nãm dupc phân loai la'N ngAn han. 
- Co thOi han  thanh toán trên 1 näm dtxc phân loai la' Ncr dài han. 
Tài san thiu ehO xcr l' dire phan Ioai la' Ncr ngAn han. 
ThM thu nhp hoàn lai  duqc phân loai là Nq dài han. 

8. Nguyen tc ghi nhn vn chO sO hilu. 

Von dAu tu cCia cliU sO hU'u duac ghi nhii theo so^ v,n thrc gop cUa chU sO hUu. 

Thng du On c phAn là giá trj chêiih lch giUa giá ban và mnh giá c phiu. 
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Lai nhun sau thus chua phân phi là s6 lçi nhun tir các hot dông cüa doanh nghip sau khi trr các 

khoàn diu chinh do áp dung Iîi t6 thay di chInh sách U toán và diu chinh hi t6 sai sot tr9ng yêu eüa 

các nãm truàc. 

9. Nguyen tc trIch lp các khoãn diy trü các qu5 tu' lyi nhun sau thu: 

Lqi nhun sau thue^ thu niitp doanh ngliip sau khi duçic Hi dng quãn trj phê duyt duçrc trIch các qu 

theo Diu 16 Cong ty và các quy djnh pháp l hin hành, se phân chia cho các ben dira trên t" 1^ On gop. 

10. Nguyen tc và phtro'ng pháp ghi nhn doanh thu. 

10.1. Doanh thu ban hang duilc  ghi  n/iOn  khi dng th&i thou man các diu kin suu: 

- Phn lón rCii ro và lci  Ich gn lin vói quyn sô hüu san phm hoc hang boa dã duc chuyn giao 

cho nguôi mua; 
- Cong ty không cOn nAm gur quyn quân l' hang hóa nhu nguO'i sà hiiu hang hóa hoc quyn kim 

soát hang hóa; 

- Doanh thu du'gc xác djnh ttlolig di chic chân; 

- Cong ty dã thu duçc hoc sê thu duc lçi Ich kinh te^ tir giao djch ban hang; 

- Xác djnh duc chi phi lien quan dn giao djch ban hang 

10.2. Doanh thu cung cap dch vu: duçic ghi nhn khi kt qua cüa giao djch do duc xác djnh mt each 
dáng tin cay.  TruOng hap vic cuiig cp djch vu lien quan den nhiu kS'  till doanh thu duc ghi nhn trong 
k' theo kt qua phAn cong vic dà hoàn thành vào ngày lp Bang Can di k6' toán cüa k' do. Kt qua ccia 
giao djch cung cp dch vi du'qc xác djnh khi thOa man các diu kin sau: 

- Doanh thu duc xác dlnh ttroiig dôi chic chân; 

f

I 

- Co kha hang thu du-ac Ii Ich kinh t6 tir giao djch cung cp djch vii do; 

- Xác djnh duQ'c phAn cong vic da hoàn thành vào ngày 1p Bang can di ke^ toán; 

- Xác djnh duvc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi & hoàn thành giao djch cung cap djch vi d' 0 

Phn cong vic cung cap djch vi da hoàn thânh du'çic xác djnh theo phuong pháp daub giá cong vic hoàn 
thành. 

10.3. Doanh thu hoit ctng tài chInh: Doanh thu phát sinh tir tin IAi và các khoân doanh thu hot dng 
tài chInh khác dirçrc ghi nhn khi thOa man dng thOi hai (2) diu kin sau: 

- 	Co kha näng thu duc igi Ich kinh te^ tir giao djch do; 

- 	Doanh thu duc xác djnh tiio'ng di chc chin. 

Doanh thu hot dng tài chInh phát sinh trong nàni là Iài tin gcri ngân hang 

10.4. Doanh thu nhOn trwO'c: Phan ánh s hin có và tInh hInh tang giàm doanh thu chua thirc hin ccia 
doanh nghip trong kS'  ke^ toán. Doanh thu nhn tru'ót là s o^ tin cüa khách hang dâ trà truâc Cho Mt 

 hoc 
nhiu k' U toán v8 tin thuê van phOng, thuê tài san. 

- CO kha nang thu duc lçi ich kinh te^ tir giao djch do; 

- Doanh thu duc xác djnh Urong di chic clin 

ii. Nguyen tc vii phtrong pháp ghi nhn chi phi tài chinh, chi phi ban hang và chi phi quãn I 
doanh nghip 

Ciii phi tài chInh: Chi phi tài chInh bao gm lAi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tip 

dn các khoãn vay duc ghi nhn vào chi phi trong ks'. Chi phi di vay lien quan trrc tip dn vic du tu 

xây dirng hoc san xuAt tài san d0 dang thr9c tinh vào giá trj cüa tài san dO (dirçc vn boa), bao gm các 
khoãn lài tin vay, phân b6 các khoan cliit khu hoc phii tri khi phát hành trái pliiu, các khoàn chi phi 
phii phát sinh lien quan tól qua trInli lam thU tiic vay. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUONG THC DUYEN HA! 	 Báo cáo tài chInh 
DC: So 189 dung di Dinh Vu, P Dông Hãi 2, Q Hái An, Hãi Phông 	 Qu' IV nãm 2019 

Chi phi ban hang và chi phi quán 1j5 doanh nghip: là cáe khoãn chi phi gián tip pliiic viii cho hot dng 
phân phi san phm, hang hod, cung cp djch vi ra thj trung và diu hành san xut kinh doanh cüa Cong 
ty. MQi khoán chi phi ban hang và quail doanh nghip phát sinh trong k' duçc ghi nhn ngay vào báo 
cáo kt qua hoat dng kinh doanh cña kS'  do khi chi phi do không dem lai  lçi Ich kinh t6 trong các kS'  sau. 

12. Nguyen tc ghi nhn Chi phi thug thu nhp doanh nghip hin hành và các loai thue^ khác. 

Chi phi thueA  thu nhip doanh nghip (TNDN) hin hành: 

Chi phi thus TNDN hin hành the^ hin tng giá trj cOa s6 thu6 phài trã trong nãm hin tai và s6 thu8 hoãn 
l?i. Chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hin hành duçic xác djnh trên co sâ thu nhp chju thug và thus 
suit thus TNDN trong näm hin hành. Thu nhp chju thu6 khác vi lqi nhuân thun duoc trInh bay trên 
báo cáo kt qua hot dng kinh doanh vi không bao gm the khoãn thu nhp hay chi phi tInh thue^ hoe 
du9c khu tth trong CáC narn khác (bao gm cá lo^ mang sang, nu co). Vic xác djnh chi phi thug TNDN 
an Cl:( VàO the quy djnh hin hành veA thug. Tuy nhiên nhu'ng quy djnh nay thay di theo ttrng thii k' va 

 A A  vic xác djnh sau cüng v thug TNDN tu5' tIiuc vào kt qua kim tra cüa ccr quan thu có thm quyn. 

Thus suit thug thu nhâp doanh nghip Qu IV näm 2019 là 20%. 

Thud thu nhp hodn 4th DUQC tInh trén co sâ các khoán chênh 1ch tam thOi gitta giá trj ghi so cüa các 
khoàn mvc  tài san hoc cong nç trén Bang can di ke^ toán va ccr sO tInh thus thu nhp. Thu thu nhp 
hoãn lai  duçc xác djnh theo thue suAt thug TNDN dii tInh sê áp dung cho nAm tài san duc thu hi hay nç 
phài tra duçc thanh toán. Tài san thue^ thu nhp hoän lai  chi dtrc ghi nhn khi cIic chAn cO dü 1i nhun 
tinh thu trong trang Iai de^ su,  dung cáe khoãn chênh Ich tam  thO'i dirçe khu tth. 

Không bü trr chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành vii chi phi thud TNDN hoân 1i 

Thuè giá trj gia tang 

Thu& GTGT duve kê khai và hach toán theo quy djnh liin hành cua Nhà nu'O'c. 

Các loai thuè khac 

Các 1oi thtie^ khác Cong ty kê khai và np tliu theo quy dlnh  hin hành cOa Nhà nuó'c. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUNG THUC DUYEN HAl 
	

Thuyt minh 

Dja chi: So 189 duOg di Dinh VU, P Dông Hal 2, Q.Hãi An, TP Hài Phông 
	

Báo cáo TAU chInh 
Quy IV näm 2019 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

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

Don vi tInh: Dng 

1. Tin và các khoãn tu'ong throng tin 	 Cui k)' 	 Bu näm 

Tin mt 2 92669 1409072 1 9842 9731 9240 

Tin gfri ngãn hang 2 989599909990 159554 9844 9889 

Các khoän ttro'ng throng tin (i) 6 90009000 9000 48 9023 9833 9428 

GCri tit kiêm NH TMCP DT và PT VN-CN Dông HP 15,000,000,000 

GCri tiêt kim NH TMCP Cong thuang VN-CN Ngô Quyn 6,000,000,000 33,023,833,428 

Cong: 11 9 162 9 131 9062 659421 9409 9557 

(i): Các khoãn tung duang tién là các khoãn tiên gI'ri có k' han  tl'.r 03 tháng tr& xung. 

2. Bãu tLr tài chInh ngin han Cui k5' Bu näm 

Bâu tir näm gifr dn ngày dáo han 

GUi tit kim NH TMCP DT và PT VN-CN Dông HP 25,000,000 9 000 

GUi tiêt kim NH TMCP Cong thuong VN-CN Ngô Quyên 20,000,000,000 

Cong: 45,0009 000 9000 - 

3. 	Phäi thu v cho vay CU 
0i k)' Bu näm 

a. Phãi thu v cho vay ngän han - - 

b. Phãi thu veA cho vay dAi han 159200 90009000 249750,000 9000 

Cong ty TNHH Vn tãi Dirông b6 Duyên Hal 5,300,000,000 6,500,000,000 

Cong ty TNHH Container Minh Thành 9,900,000,000 18,250,000,000 

Cong: 1592009000 9000 2497509000 9000 

4. 	Phäi thu cüa khách hang 	 Cui k5' Bu 11am 

Giá tr! Dtr phông Giá trl Dr phông 

a. Phãi thu cüa khách hang ngän han 	 1 9 176 97349252 47497469490 

Cong ty TNHH Dai  l 4n tãi Evergreen VN 	22,974,017 347,115,820 

CN Cong ty TNHH KMTC VN tai  HP 	 10,711 1410 36,491,718 

Cong ty CP kinh doanh CBLS Yen Bái 	 97,012,480 47,843,520 

Djch vu hang hal Phircing Dông(Orirnas) 	 5,144,585 4,151,335 

Cong ty TNHH Hapag Lloyd Vit Nam 	 408,936,330 

Các di tucrng khác 	 631,955,430 39,144,097 

b. Phãi thu cüa khách hang dài han 

Phái thu cüa khách hang là các ben 
C. 	 186,280,267 lien quan 232,859,973  

(Xem phn thuyt minh BCTC mic V1I.4) 

Cong: 	 1936390149519 - 707,606 9463 - 

13 



CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHU'ONG THUC DUYEN HA! 
	

Thuyêt minh 
Dja chi: SO^ 189 thrOiig di Dinh VO, P Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hãi Phông 

	 Báo cáo Tãi chInh 
Quy!Vnam 2019 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

5. Phäi thu khãc 	 Cui k 	 Bu nám 

Giá trl 	Di.r phông 	Giá trj 	Dtr phông 

a. 	Ngn hn (Không qua 12 thang) 

+ 	Phái thu khãc cüa các ben lien quan 13,570 9725 9518 13,375,4509338 

- 	Phãi thu Iãi vay, phãi thu khác 1 98789895 9780 824 9 176,808 

-Congty TNHH Vn tãi Duing b6 Duyên Hãi 16,416,438 22,082,192 

-Cty TNHH San xut và Thwing mai  Duyên Hãi 1,707,904,000 534 5 259,000 

-Cong ty TNHH Container Minh Thành 154,575,342 267,835,616 

- 	Phãi thu ve^ Co tirc, hyi nhun thrQc chia 11 9691,8299738 12,551 9273 9530 

-Cong ty TNHH Vn tãi DixOrng b6 Duyén Hãi 3.616,092,055 3,044,976,738 

-Cty TNHH San xuât và Thi.rang mai  Duyên Hãi 33,888,966 129 5498,399 

-Con- ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi 1,911,436,125 1,923,372,392 

-Cong ty TNHH Vn tãi Duyén Hãi PhO Tho 6,130,412,592 7,453,426,001 

• 	Phãi thu khác các ben không lien quan 1 93059560 9011 150,713 9020 

Lãi tin gCri tit kim ngân hang 1,228,000,000 150,213,020 

Cãc di tung khác 77,560,011 500,000 

• 	Phãi thu khác 1 9306 9781,000 853 9881 9000 
C A ng: 	 16918390669529 	 - 1493809044,358 	 - 

b. Dài hin (Trên 12 tháng) 

-- 	Phii thu 1rhs' 

Cong: 

7. Tang, giãm Tãi san CO djnh hü'u hInh (Phi.i hic 01) 

8. Chi phi trätru*c 

a. Ngn hn 

- Chi phi scra chQa TSCD 

- Chi phi trã trirâc ngn han  khác 

C A ng: 

b. Dàihan 

- Chi phI phân bO^ cong cv dung cii 

- Thit bi van phOng và scra xe 

C A ng: 

9. Phäi trä nguôi ban 

Cui k)' 	 Bâu nãm 
Giá tri 	Dtr phông 	Giá tri 	Dir phông 

	

5,000,000 
	

28,768,572 

	

5,000,000 	 - 	2897689572 

Cuoi ky 	 Bu nam 

4,704,545 

26,004,086 

30,708,631 

Cui k3' 

17,5 10,670 

91,331,967 

1089842 9637 

CuSik5' 	- 

5,583,334 

90,013,945 

95,597,279 

Bu näm 

18,270,372 

110,201,291 

1289471 9663 

Bãu näm 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUONG THUC DUYEN HA! 
	

Thuyt minh 
Dja chi: Si 189 dung di Dinh VQ, P Dông Hãi 2, Q.Hái An, TP Hãi PhOng 

	 Báo cáo Täi chInh 
Quy IV nm 2019 

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

a. Phái trã các ben lien quan 

(xem phân thuyt minh BCTC mllc VI1.4) 

b. Phái trä thu'o'ng mi 

Giá trl 	So CO khã náng 	Giá trl 	So cO khá näng 
trä ncr 	 trä ncr 

1 9551 9462,583 	1 9 551,462 9583 29234,973 9933 	2,2349973 9933 

371 92769 100 	371 9276,100 	31890499705 	318 90499705 

Cong: 	 1,922 97389683 1 9922 97389683 2 9553,023 9638 2 9553,023 9638 

10. Thuê và các khoän phãi nh Nhà ntroc 	Bau näm 
SO phäi np S dä thuc nôp 

Cuoi ky 
trong k)' trongki 

a. 	Phãinp 
- Thue GTGT 	 30 5 229,204 618,432,064 549 5 922,992 98,738,276 

- Thue thu nhtp doanh nghip 	 218,070,720 653,468,555 659,725,340 211,813,935 
- Thue thu nhp cá nhân 	 21,519,640 771,461,466 756,712,431 36,268,675 

- Thuê mon bài 3,000,000 3,000,000 

Cong: 	 269,819 9564 2 90469362 9085 1 99699360,763 346 98209886 

11. Chi phi phai tra . CuoL i ky Bau nam 

TrIch truOc hoa hng cho Ever, Hapag 827,652,600 166,311,750 
C A  ng: 827,652,600 166,311,750 

12. Phãi trá khác 

a. Phãi trã ngän hin khác Cu6i k5' Bu näm 
Co tire 19i nhun phäi trã 5209989 9600 44797499500 

Các khoán phái trá, phäi np khác: 4943499889518 4924095395008 
-Cong ty TNHH San xuât và Thuong mti Duyên Hãi 3,000,000,000 2,600,000,000 
-Cong ty TNHH MTV Vtn tâi DPT Duyên Hãi HN 810,000,000 810,000,000 
-Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi 

- 67,111,111 
-Qu5 khen thi.ràng, phüc Içii 612,372,588 750,8 1 1,967 
-Các d6i tirçYng khác 12,615,930 12,615,930 

Cong: 49955,9789 118 496889288 9508 

b. Phãi trã dài han khác Cuôi k5' Bu niim 
Các khoãn phãi trä, phäi np We 
K cuac, k qu5 3,000,000 3,000,000 

Cong: 3 90009000 3 90009000 

13. Vay vã ncr thuê tài chInh (Phy lye 03) 

14.Vn chü s& hU'u 

a. Bang di chiu bin dng cüa von chü so.  Wu (Phu ltic 02) 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHU'ONG THUC DUYEN HA! 
Dja chi: So 189 duäng di Dinh VO, P Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hãi PhOng 

Thuyt minh 
Báo cáo Tài chInh 
Qu IV näm 2019 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

b. Chi tit von gOp cüa chü sO' hfru Cuôi ky Du näm 

Von gop cCia cüa các dM tung khác 167,280,760,000 173,152,660,000 

Cophiu quy 19,829,240,000 13,957,340,000 

Cong: 1879 110,000 9000 1879 1109000 9000 

c. Các giao d!ch  ve^ von vói các chü sO' hfru Va phãn phi Co tO'c 

Nàm nay Näm tru'O'c 

- Von dâu tir cüa chCi sO' hcru 

• Von gop dâu näm 187,110,000,000 187,110,000,000 

• Von gop tang trong kS' - - 
• Von gop giãm trong k5' - - 
• Von gop cuM k5' 187,110,000,000 187,110,000,000 

d. Cophiu 

- 
Cui k5' Bu näm 

S6 h.rqng c6 phiu däng k 	phát hành 189711 9000 189711 9000 

- So lu'crng cô phiêu dã ban ra cong chOng 16 9728 9076 17 93159266 

• Cophiu ph6 thông 16,728,076 17,31 5,26 

+Cphiuuudäi - 
- So Iuçng cô phiêu &rçlc mua Iai 1 9982 9924 

C 
1 9395,734 C 

• Cophiu ph6 thông 1,982,924 1,395,734 

• C6 phiu uu dâi - - 
- So Iung cO phiêu dang Iuu hành 16,728 9076 17 9315 9266 

• C o^ phiu ph o^ thông 16,728,076 17,315,266 

• Co phiu tru dAi - - 
Mnh giá c 0^ phiu dang kru hành: 10.000 dông Vit Nam/c6 phiu 

e. Co tfrc SO 11am nay So näm trwrc 

- C6 tO'c da cong b 0A sau ngày kt thüc keA toán näm: - 8% 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC  TR!NH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOAT BQNG 
KINH DOANH 

Dan vj tInh: Dông 

1.Tông doanh thu ban hang vã cung cap dch vii Qu IV Nm 2019 Qu IV Näm 2018 

Doanh thu thtroiig mi, dlch  vu 
Trong dO: 

Doanh thu xuát tàu Shipside 

Doanh thu bài 

Doanh thu van tãi 

Doanh thu thircnig mai,  djch vçi 

Cong: 

12,433,607 

3,883,176,964 

485,363,636 

2,670,562,696 

79051 9 536,903 

5,526,174 

2,210,976,749 

19,090,909 

1,595,435,777 

3 9831 90299609 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUUNG THUC DUYEN HA! 
	

Thuyt minh 

Dja chi: So 189 duäng di Dinh V, P Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hãi PhOng 
	 Báo cáo Tài chInh 

Quy IV nàm 2019 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

2. Các khoãn giãm tru' doanh thu 

3. Cia vn hang ban thtro'ng mi, dlch vi ii 

Giá vn xut tàu Shipside 

Giá vn bäi 

Giá vn van tãi 

Giá vn thtxang mi, djch vu 

Cong: 

4. Doanh thu hoit dng tài chInh 

Ui tiên gCri, tién cho vay 

Cotrc, Igi nhun ducic chia 

Lãi chênh Ich t giá 

C A ng: 

5. Chi phi tài chInh 

Ui tiên vay Cong ty con 

Chênh 1ch t giá 

TrIch !p dr phông 16 du tu tâi chInh vão 
cong ty con 
Hoàn nhp dy phOng du tis tài chInh váo 
cong ty con 

Cong: 

6. Chi phi quän 1 doanh nghip 

Chi phi nhân viên 

Chi phi khu hao TSCD 

Chi phi djch vi mua ngoài 

Chi phi bang tin khác 

C A ng 

7. Chi phi san xut, kinh doanh theo yêu to 

Chi phi nguyen 1iu, v.t !iu, hang hOa 

Chi phi nhân cong 

Chi phi Khu hao TSCD 

Chi phi djch vii mua ngoài 

Chi phi bang tin khác 

Cing 

Quy IV Näm 2019 Qu IV NAm 201 

3,322,528 4,933,891 

3,676,837,988 1,994,732,481 

398,693,637 11,081,818 

1,670,409,727 1 9273,287,772 

5,749,263 9880 3 9284 9035 9962 

Qu IV Näm 2019 Quy IV Näm 2018 

1,027,304,008 999,876,317 

3,284,177,610 4,327,848,151 

4 9311 9481,618 513279724 9468 

Qu IV Nm 2019 Qu IV Näm 2018 :  

- 67,111,111 

167,810 658,829 

165,826,091 

(637,219,885) 

165 9993 9901 (569 94499945) 

Qu IV Näm 2019 Qu IV NAm 2018 

557,884,997 506,261,497 

45,907,578 14,685,852 

441,902,129 451,116,010 

58,818,750 55,721,600 

1 9 10495139454 1 90279784,959 

Qu IV Nm 2019 QuY IV Nm 2018 

2,400,000 

557,884,997 506,261,497 

45,907,578 209,878,887 

6,191,166,009 3,537,558,937 

58,818,750 55,721,600 

6 9853 97779334 49311 9820 9921 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHffiING THUC DUYEN HA! 
	

Thuyt minh 
Dja chi: So 189 duing di Dinh Vu, P Dông Hãi 2, Q.Hài An, TP Hài PhOng 

	 Báo cáo Tài chInh 
Quy IV näm 2019 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

8. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 	 Qu IV NAm 2019 
	

Qu2 IV Näm 201 

Chi phi thué thu nh.p doanh nghip hin hành 	 211,813,935 
	

218,070,720 

Cong 	 211 9813 9935 
	

218 90709720 

VII NHUNG THÔNG TIN KIIAC 

1. Quãn trl rüi ro tãi chInh. 
Ng phãi trã tài chInh cüa Cong ty bao gm các khoãn vay và nv,  các khoàn phâi trà nguYi ban và các khoãn phâi trà phái 

np khác. Mic dich cQa nhcrng khoãn nçi phãi trã tài chInh nay là nhãm huy dng nguôn tài chInh phiic vi các hot dng 

cüa Cong ty. Cong ty có các khoãn cho vay và các khoãn phãi thu khác, tin mat, tin giri ngAn hin phát sinh trrc tip tr 

hoot dng cQa Cong ty. 
RUi ro tài chInh bao gm rüi ro thj trithng, rüi ro tin dyng, rui ro thanh khoán và rüi ro dông tién. Cong ty không thrc 
hin các bin pháp phông ngtira các rUi ro nay do thiu thj triräng mua cüa các cong cii nay. 
Nghip viiquãn l rUi ro là nghip vii không th thiu cho toàn b hoat dng kinh doanh cüa Cong ty. Cong ty xây dirng 

h8 thong kim soát nhrn dam bâo sv can bang a mirc d6 hp l' gii:ta chi phi rüi ro phát sinh và chi phi quân l rüi ro. 

Ban Tng Giám dc lien ttc theo dOi quy trinh quãn l' rüi ro cQa Cong ty dé dam bâo sir can bang hop I' giUa rUi ro và 

kim soát rui ro. 

Rüirothtruông 

Rai ro thj truäng là rui ro ma giá trj hçip l cUa các lung tin trong tuang lai cUa mt cong cii tài chInh së bin dng theo" 

nhctng thay di cUa giá thj tru?ng. Giá thj truOng có 4 loi rüi ro: rüi ro lài suit, rüi ro tin t, rCii ro ve giá hang hóa. 

Cong cii tài chinh bj ãnh huing bôi rüi ro thj tru?lng bao gm các khoãn vay và nçi, tin gCri và các khoàn dAu tu. 

A Rüi ro lãi suat 
RUi ro Iäi sut là rQi ro ma giá trj hçp l hotc các lung tin trong tuang lai cüa mt cong cii tài chInh sê bin dng thed 
nhiThg thay di cQa Ii sut thj trung. Rüi ro thj trumg do thay di Iãi sut cUa Cong ty chü yu lien quan dn nghTa vij 
nq dài han  có läi suAt thã nôi cUa Cong ty. 

Rüi ro tin d1ng 
Rüi ro tin diing là rüi ro ma rnt ben tham gia trong nit cong cii tài chInh hoac hap dng khách hang không thçrc hin 

nghia vv cüa mInh, dn dn tn that v6 tài chInh. Cong ty cO rtii ro tin dung tr hoat dng kinh doanh cüa mInh (chci yu 

là d6i vOi các khoãn phãi thu khách hang) và hoat dng tài chinh bao gm Ca tin gcri ngân hang. 

Phái thu khách hang 

COng ty quãn I rüi ro tin dung khách hang thông qua các chInh sách, quy trInh và thu c kim soát cCia Cong ty có lien 

quan dn vic quãn l rUi ro tin dung khách hang. 

Tin girl ngân hang 

COng ty chQ yu duy trI S6 du trong tài khoãn tin gcri tai cac ngân hang duc nhiu nguOi bitt dn. RUi ro tin ding do 
vOi s6 du tin giri tai  các ngân hang duc quãn l' bâi b6 phn ngân quy cUa COng ty. RÜi ro tin dung t6i da cUa COng ty 
d6i vâi khoàn mic tren Bang can d6i ke^ toán tai mi kS'  lp Báo cáo tài chInh là giá trj ghi s6 dA duqc trInh bay a trên và 
Cong ty nhn tMy rCii ro tin dung d6i vai khoân mvc nay là thp. 

Rüi ro thanh khoän 
RQi ro thanh khoãn là rOi ro ma Cong ty s gap  phãi khi thirc hin các nghia vv tài chInh do thiu v6n. RUi ro thanh 
khoàn cUa COng ty chü yu phát sinh tir vic các tài san tài chinh và n phài trã tài chinh có các thai dim dáo han  lch 
nhau. 

COng ty thtrc hin giám sat rüi ro thanh khoãn thông qua duy trI mt 1ung tin mat  và các khoãn vay ngân hang ma Ban 

T6ng Giám d6c cho là dü de dáp (mg các hoat dng cOa COng ty, de giàm thiu ành huang cüa nhQng bin dng ve^ lung 

tien. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUNG THIJ'C DUYEN HA! 
Dja chi: S0^ 189 dung di Dinh Vu, P Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hãi Phông 

Thuyt minh 
Báo cáo Tài chInh 
QuylVnäm 2019 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH (tip theo) 

2. Cong cu täi chInh (Tài sin tãi chInh và NY phäi trã tài chInh) 

Cong ty chua tin hành xác djnh giá trj ho p 1 	cüa các tài san vã nçi phài trã tài chInh do chua có huàng dn cu the ti'r co 

quan quãn 1. Bang drOi day sê trInh bay giá trj ghI s 	cCia các Cong cu tài chinh dUçYC trInh bay trong báo cáo tài chinh 

cüa Cong ty. 
Don vi tInh: ding 

T,i ngày 31 lhdng 12 nàm 2019 

Giá trj gui si Giá 14 htp Ifi 

Tài sin tài chInh 

Tiên và CãC khoãn trcmg duang tiên 11,162,131,062 11,162,131,062 
Các khoãn phâi thu ngn han cüa khách hang và 

17,566,084,418 17,566,084,418  
phái thu ngn h?n  khác 

l'çzi ngày 31 thdng 12 nöm 2019 

Gid 14 ghi sii Giá trj h9p ifi 

NY phai tra tài chInh 
Ngn htn 
Các khoãn phái trã ngn han cQa khách hang Va 
phãi trã ngn han khác 6,940,612,969 6,940,612,969  

Dàihn 
Phâi trã dài hin khác 3,000,000 3000QQ' 'j 

Mt so chi tiêu dánh giá khái quát tInh hInh hot dng Ti thôi diem Ti thôi d?Jn 
3. 

doanh nghip 31/12/2019 01/01/2 19 

a. 130" trI co' cu tài sin: 

- Tài sOn dOi hqn/ Tong tài sOn (%,) 71% 71% 
- Tai sOnlu'ud5ng/TdngtOisOn(%) 29% 29% 

b. Ty sut sinh lçi: 

- T sudt lçri nhuOn sau thuétrên doanh thu (%) 73% 143% 

-Tj suit lcri nhun sau thul trên ngudn vdn chO sà hü'u (%) 7% 9% 
c. TInh hInh tài chInh: 

- Tj lç ncrphOi Ira /Tóng tài sOn 3% 7% 

- Tien và ddu lit tài chInh ngn hQn/ Tong tOl sOn (%) 

- T lê ddu lit tai sOn cO' djnh trên van chO s& 
hIru (Tong giO trj cOn iqi cOa TSC'D/TOng vOn 0.52% 0.48% 
chO s& hihi) 

4. Nghip vu vOl các ben lien quan 	 Bon vi tInh: ding 

Trong qua trinh hot dng kinh doanh, Cong ty phát sinh các nghip vu vOi các ben lien quan. Các nghip vu chU yêu 
sau: 

Danh sách các ben lien quan dä cO giao dlch  trong k' vO'i Cong ty: 

TT Ten to chtrc/ Ca nhân 	 M6i quan h 

I COng ty TNHH Vtn tái Duyên Hãi 	 COng ty con 
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CONG TV CO PHAN VAN TA! BA PHUNG THIC DUYEN HA! 
Dja chi: SAO 189 duing di Dinh VG, P Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hài Phông 

Thuyt minh 
Báo cáo Tãi chInh 
Qu IV nám 2019 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

2 	Cong ty TNHH San xuât và Thtiong mai  Duyên Hãi Cong ty cor 

3 

	
CA 

	ty TNHH vn tãi Di.thng b6 Duyên Hal Cong ty con 

4 	Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi Phü ThQ Cong ty con 

5 	Cong ty TNHH MTV vn tãi Da phuGng thrc Duyên Hãi Ha Ni Cong 	ty con 

6 	COng ty TNHH Container Minh Thành Cong ty con 

7 	Ong NguynThànhLê CôdônglOn 

8 	Cong ty CoA phn Hang Hãi MACS Co Ong lan 

9 	CA ng ty TNHH MTV quãn 1 Qu5' Ngân hang TMCP Cong thucrng Vit Nam c6 dông lan 

10 	Ba Nguyn Thj Nhung CO dông lan 

Các ben lien quan 	 NON dung nghip vu 
ltr 01/01/20 19 

den 31/12/2019 

- Mua hang hóa dch v11 (TK 632+ TK642) 89091,7499533 
1 	Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi Giá von djch vi 51 5 729,046 

2 	Cong ty TNHH San xuât và Thuung mi Duyên Hãi Giá On djch vu 7,905,193,213 

3 	Cong ty TNHH vtn tãi Disäng b6 Duyên Hãi Giã von djch vu 134,827,274 

- Doanh thu cung cap dlch  vt* + DT HDTC 2956399439027 
1 	Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hal Doanh thu djch vu 764,992,456 
2 

	
CA 

	ty TNHH San xuât và Thuoiig mui Duyên Hái Doanh thu djch vii 152,865,773 
3 	Cong ty TNHH 4n tãi Dung b6 Duyên Hal Doanh thu djch vii 444,718,1 90 
4 	CA 	ty TNHH 4n tãi Duyên Hãi Phü ThQ Doanh thu djch vi,i 633,548,718' 
5 Cong ty TNHH MTV 4n tãi DPT Duyên Hal Ha Ni Doanh thu djch v11 1,932,958 
6 	Cong ty TNHH Container MinhThành Doanh thu djch vii 565,884,932 

Al - Co tu'c và lçn nhun dtrçrc chia 14,59392819617\ 
i 	Cong ty TNHH 4n tái Duing b6 Duyên Hal Lçii nhuân 3,468 5496,461 

2 	Cong ty TNHH San xuât và Thming mti Duyên Hãi Lçii nhuân 1,126,571,997 
3 	Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hal Lçii nhun 276,306,030 

4 	Cong ty TNHH vn tãi Duyên Hãi Phü ThQ Lqi nhun 9,721,907,129 

- Các khoän phäi thu ngãn hn Ti ngày 31/12/2019 
I 	Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hal CA ng nq phâi thu 165,000,000 
2 Cong ty TNHH 4n tãi Duyên Hal Phü ThQ CA 

ng nç phâi thu 21,280,267 
C3ng 1869280,267 

- Các khoán phäi thu ngän h,n khác Ti ngãy 31/12/2019 

I 	Cong ty TNHH 4n tãi Dir&ig b6 Duyên Hãi Cong ncr phãi thu 16,416,438 
2 	COng ty TNHH Container MinhThành COng nçi phãi thu 154,575,342 
3 	COng ty TNHH San xut và Thuang mi Duyén Hãi Cong nq phãi thu 1,707,904,000 

Cong 1,87898959780 

- Các khoán phäi thu lçri nhun T*i ngày 31/12/2019 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHU'NG THU'C DUYEN HA! 
	

Thuyêt minh 
Dja chi: So 189 dung di Dinh Vu, P Dông Hãi 2, Q.Hãi An, TP Hài PhOng 

	
Báo cáo TAU chmnh 
Qu IV näm 2019 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

3,616,092,055 

33,888,966 

6,130,412,592 

1,911,436,125 

11,691 98299738 

Tai ngày 31/12/2019 

5,300,000,000 

9,900,000,000 

15920090009000 

Ta. ngày 31/12/2019 

11,440,000 

1,537,250,583 

2,772,000 

1 9551 9462 9583 

Ti ngày 31/12/2019 

3,000,000,000 

810,000,000 

3,81090009000 

Ttr ngày,, 
01/01/2019 den '.  

31/12/2019;c 
Thu Lao, thu nhp, thuâng cüa Hi dng quãn trj, Ban Tng Giám déc 1,509,828,300-',(  

5. Thông tin so sánh 

So lieu so sánh là so !iu trén Báo cáo tài chInh Qu IV nãm 2018 cüa Cong ty C6^ pMn vn tãi Da phucing thtrc Duyên) 
Hãi và Báo cáo tài chInh cho närn tài chInh két thUc ngày 31/12/2018 cüa Cong ty Co phAn 4n tãi Da phuung thirc 
Duyên Hãi dä duçc kiêm toán bOi Cong ty TNHH Kim toán VACO. 

6. Thông tin ve^ tInh hot dng lien tic 

Hi dng quãn trj và Ban Tang giárn dc cüa Cong ty C6 phn Vn tãi Da phucnig thtrc Duyên Hãi khâng djnh rang 
Cong ty sê tip tiic hoat dng và thçrc hin ke^ hoch san xut, kinh doanh trong các näm tài chInh tip theo. 

Ke toán tr ng 

Nguy&i Thu Thüy 

Hái Phông, ngày 17 tháng 01 nárn 2020 
020Q? ông Giam doe 

CÔNGY 

' 	COPHAN 

* 	VAN TA 'l 

 ThU 

	

. nLIYWH 	- 

Nguyn Thu Thüy Thanh BInh 

I Ong ty TNHH vtn tài Du'ng b6 Duyên Hãi 
	

Cong no phãi thu 

2 Cong ty TNHH San xut và Thu'ang mai  Duyên Hãi 
	

Cong no phãi thu 

3 Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hài Phü Th9 
	

Cong no phãi thu 

4 Cong ty TNHH Vn tài Duyên Hãi 
	

Cong no phãi thu 

C'5ng 

- Phäithuvêchovaydàihn 

I Cong ty TNHH 4n tãi Du'ng b6 Duyên Hãi 
	

Vay vn kinh doanh 

2 Cong ty TNHH Container MinhThành 
	

Vay vn kinh doanh 

C3ng 

- Phãi trã ngtrOi ban ngn hn 

1 Cong ty TNHH vn tãi Dung b Duyên Hãi 
	

Cong no phãi trã 

2 Cong ty TNHH San xuât và Thuong mti Duyên Hãi 
	

Cong no phãi trã 

3 Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi 
	

Cong no phâi trã 

C3ng 

- Các khoän phãi trä ngn hn We 

I Cong ty TNHH San xuât và Thuung mai  Duyên 1-Iãi 
	

Cong no phãi trã 

2 Cong ty TNHH MTV 4n tãi DPT Duyên Hãi Ha Ni 
	

Cong no phãi trã 
Congo 

- Thu lao, thu nhp, thu'öng cüa Hi &ing quän trl,  Ban Tong Giám d6c 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHU'aNG THUC DUYEN HA! 
	

Thuyêt minh Báo cáo tài chInh 

Da chi: SO^ 189 disäng di Dinh VU, P.Dông Hãi 2, Q.Hái An, TP Hãi Phông 	 Quy IV näm 2019 

Phu luc so^ 01: 

TANG, GIAM TA! SAN CO D!NH  HU HINH 

Dow vi tInh. ddng 

Khoãn muc Nhà Cü'a, vt kiê n May moe thit bi PTVT - truyên dn Thiêt bi quãn I Cong 
trüc  

Nguyen giá tài san c dnh  

So^ dir dâu näm 31,3481 182 890049769,317 43 9727,274 8 90799844 9773 

- Mua trong kS' 1 9 248,869,091 1 9248 98699091 

 -XDCBhoànthành - - - - 

- Tang khác - - - 

- Chu-yen sangBDSduur - - - - 

- Thanh 1, nlnrong ban - 

 -Giámkhác - - 

S
A 

o dir cuii ky  3193489 182 99253,638 9408 43,727 9274 9,328,713,864 

Giá tri hao mon 1u5 k 

So dir dan Ham 	 - 31,3489 182 7,63698159783 43,727,274 7,711 9891,239 

- Khu hao trong kS' 350,222,506 - 3509222,506 

- Tang khác - 

- Chuyn sang BDSdutu - 

- Thanh I, nhucrng ban 	 - - 

 -Giámkhác - - - 

S o^ dir cui ky 	- 	 - - 	 - 	 - 	 - -- 	 - 31 93489 182 7,9879038,289 43 9727 9274 8,062 1 113,745 

Giá trj cOn 1i cOa TSCB 

- Tai ngày dan nãm - 	 - 	 - - 367,953,534 T 3679953,534 

- Tai ngày cuIi k:31/12/2019  - 19266,600,119 - 1,2669600,119 



CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHU'OG THIJ'C DUYEN HA! 
	

Thuyêt minh Báo cáo tài chInh 

Da chi: S o^ 189 &r&ng di Dinh VU, P.Dông Hal 2, Q.  Hái An, TP Hãi Phông 
	 Qu IV näm 2019 

Phu Inc so 02: 

BANG DO! CHIEU BIEN DQNG NGUON VON CHU SO' HUt 
£km vi tInh: dng 

NoI dung Von gop cua chu 
- 

so' htru 
Thang dir von co 

phan 
Co phieu quy 

Qukhác 
, 

thuoc von chu 
so' hiru 

- 

Quy dau tir phat 
trien 

LN sau thue chu'a 
phan phoi 

Tong cQng 

1. Sa dir dãu Ham trtró'c 1879110,0009000 9 9772,359 9500 (159682 93349790)  7229553,956 7099589635,206 252 9881 9213,872 
Tang von trong nãm tnró'c - 

Lãi trong nãrn trijóc 19,476,576,256 19,476,576,256 

Tang khác 259,392,390 71,472 5 081  330,864,471 
Giám vn trong näm truóc - 

Lo trong näm tru'ó'c - 

Giám khác  17,778,055,672 17,778,055,672 

2. So dir cui näm triro'c 187,110,000,000 99772 93599500 (15 9682,334,790) 259,392,390 7949026,037 72 9657 9 1559790 254 9910,598,927 
3. So dir dâu näm nay 1879 110,000 9000 99772,3599500 (15,682 93349790) 2599392 9390 7949026,037 72 96579 1559790 2549910 9598,927 
Tãngvntrongki   (6,413,155,710)  (6,413,155 1,710) 
Lãi trong k'  17,059,098,355 17,059,098,355 
Tang khác  4061 929,662 31,523,976  438,453,638 
Giâmvntrongki  - 

Lo trongk'  - 

Giám khác  595,783,000  22,071,810.442 22 5 667,593,442 

4. S 05  dir cuôi kr : 31/12/2019 1879 11090009000 99772,359 9500 (22 90959490,500) 70,539,052 825 9550,013 679644,443 9703 243,327,401 9768 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHUOG TH1C DUYEN HA! 
	

Thuyêt minh Báo cáo tài chInh 
Dia chi: Sô  189 dring di Dinh VU, P.Dông Hâi 2, Q. Hãi An, TP Hãi Phông 

	 Qu IV näm 2019 

Phu luc sô  03: Vay và no thuê tãi chInh 

a!- Vay ngän han Cui k' Trong nàm Du näm 

• Cia tn • So co kha nang tra no.  Tang Ciam •, 	. 
Cia tn 

So 0khä näng 
tra nc 

b/ - Vay dãi hin Cui k' Trong näm Dan näm 

• 
Gia tr! So co kha Wing trá n Tang 

•. Giam •. 	. 

Gia tr! 
S6cokhanang 

trä 119.  

Cong ty TNHH Vn tái Duyên Hãi 0 0 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 

Cong - - - 4,000,000,000 4,00090009000 4,000,000 9000 
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