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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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Thing 03 näm 2020 
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CONG TV CO PHAN VAN TAI BA PHU'ONG THUC DUYEN HA! 
So 189 duing di Dinh Vu, phing DOng Hài 2, qun Hãi An, thành ph 0^ Hãi Phong 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM oOc VA CHU T!CH HO! BONG QUAN TRJ 

Ban Tng Giám dc va CH tjch Hi d6 ng Quãn tij Cong ty C6 ph.n Vn tãi Da phzong thic DuyênHãi (g9i tAt 
là "Cong ty") d trInh báo cáo nay cUng vài báo cáo tài chInh riêng cüa Cong ty cho nAm tài chfnh kêt thüc ngày 
31 thAng 12n9im 2019. 

HO! BONG QUAN TR! VA BAN TONG GUM BOC 

Các thành vien cüa Hi dng Quán trj và Ban Tng Giám d6c Cong ty dA diEu hành Cong ty trong nAm va dn 
ngày lp báo cáo nay gôm: 

Hôi dn1! Ouãn tn 

Ong Dào Vit Anh 	 Chü tjch Hôi dong Quân trj 
Ong Lê Thai Cr&ng 	 PhO ChU tjch HOi  dOng Quin tn 
Ong Phan Thanh Binh 	 Thành viên (BO nhim ngày 20 tháng 04 nAm 2019) 
Ong Tr" Tuân Hung 	 ThAnh viên Hi dng Quâii tn dôc lap 
Ong Ta Minh Nguyen 	 Thành viên Hi dông Quãn tri dc lp 

Ban T6na Giám d6c 

Ong Phan Thanh Binh 	 Tong Giám dc 
Ong Lê fXrc Binh 	 PhO Tang Giám dOc (Min nhim ngày 25 tháng 09 nAm 2019) 
BA Trjnh Thj Hue 	 PhO Tong Giám d& 

N2Irôi dpi diên pháp lust 

Ngui dai  din theo pháp 1ut cüa Cong ty trong nAm và cho dEn th&i diEm lp báo cáo nay là Ong Dào VitAnh 
- Chü tjch Hi dOng Quãn nj Cong ty. Chü tjch HOi  dOng Quãn trj COng ty dA fly quyên cho Tong Giám dOc k 
báo cáo tài chInh riông và hcip nhât nAm 2019 theo GiAy Uy quy&n so 25/TASA-UQ ngày 01 tháng 10 nAm 2019. 

- 	 TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC VA CHU TICH HO! BONG QUAN TRj 

Ban Tng Giám dEc và Chü tjch HOi  dng Quàn tij Cong ty cO trách nhim lp báo cáo tài chfnh riêng hang nAm 
phãn ánh mot cách thing thirc và hçrp l tlnh hinh tài chInh cüa Cong ty tai  ngày 31 tháng 12 nAm 2019, ding nhu 
kêt qua hot dng kinh doanh va tlnh hInh hru chuyEn tiEn t cüa Cong ty cho nAm tài chfnh két thUc cüng ngày, 
phü hp vài ChuEn mvc  Ké toan, ChE do KE toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l cO lien quan 
den vic lp vi trmnh bay báo cáo tài chfnh riéng. Trong vic lp báo cáo tãi chinh riêng nay, Ban Tong Giám dOc 
và Chü tich  Hôi dOng Quãn tri duçc yeu câu phãi: 

• La ch9n các chinh sách kE toán thIch hcrp và áp ding các chinh sách dO mot cách thAt quán; 
• Dira ra các xét doán và trdrc tfnh mot cách hçip l va thn tr9ng; 
• Nêu rö các nguyen tc kE toán thich ha p cO duçrc tuán thu hay khOng, co' nhQng áp thing sai lch trong yêu 

can duçic cong bô và giãi thIch trong báo cáo tài chInh riéng  hay không; 
• Lp báo cáo tài chInh riêng trén ca sâ hot dng lien tic trü trithng ha p không thE cho rang Cong ty sd tiEp 

tiic hoat dng kinh doanh; Va 
• ThiEt kE và thi,rc hin hd thong kiEm soát nôi b6 mt cách hthi hiu cho mi,ic dIch lAp và tninh bay bão cáo tài 

chinh nieng hap l nhAm han che rüi ro vi gian lAn. 

Ban TEng Giám dEc vã Chü tich  Hi dng Quãn trj dam bAo các sE kE toán cO lien quan dirçrc liru giu dAy dü dé 
phân ánh tInh hinh tài chInh, tInh hInh hoat dng cüa doanh nghip vài muc dO chInh xác ho p 12 tai  bat k' thai 
diem nào và các so kE loan và báo cáo tài chinh dirçic lp tuân thu ChE dO KE toán áp dung. Ban Tong Giám dOc 
và Chü tjch HOi  dong Quãn trj cüng chju trách nhim quân l các tái san cüa doanh nghip và do dO dà thrc hin 
các bin pháp thich hçp dE ngAn chn và phát hin các hành vi gian ln và các quy djnh pháp l' cO lien quan den 
vic lAp và trInh bay Báo cáo tài chinh riêng. 



CONG TY CO PHAN VAIN  TAI DA PHUONG THU'C DUYEN HA! 
S6 189 &r&ng di Dinh Vu, phixng Dông Hãi 2, qun Hãi An, thành ph Hãi Phàng 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC VA CHU TICH HII DONG QUAN TRI (TIEP THEO) 

TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM DOC VA' CHU TICH HQI DONG QUAN TR! (TIEP THEO) 

Ban Tong Giám d6c và Chü tjch Hi dng Quãn trj cam kt dâ tuán thU các yêu cu nêu trên trong vic lp Báo 
cáo tài chInh riéng. 

Theo kin cUa Ban Tng Giám dc vã ChU tjch Hôi dng Quãn tn, Báo cáo tài chInh riêng dA phân ánh trung 
thirc va hcip 1 tlnh hinh tài chinh cUa Cong ty ti th&i diem ngày 31 thang 12 näm 2019 ding nhu kêt qua hoat 
dng kinh doanh và các luông liru chuyên tiên t8 cho näm tài chInh kt thUc cüng ngày, phU hçip vài các Chuân 
mirc Kê toán, Che do Ké toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1' có lien quan den vic 1p Va trInh 
bay Báo cáo tài chInh riêng. 

I 
C6PHfrT(' 

i(( VAN TAI J 

"A  DAPHUO 

anh Binh 
Tong Giám dc 
Hal Phông, ngày 12 tháng 03 nám 2020 
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S6 GiAy CN DKHN KiÀm toán: 3754-2016-156-1 

- 	 CONG TY TNHH KIEM lOAN VACO 
\.f 3 	 Tng 12At6a nhà T6ng Cong ty 319, S6 63 Lê Van Lu'dng 

PhLtOng Trung HOa, Qun Cu Giây, Tp. Ha Nôi, Viêt Nam 
Tel: (84-24) 3577 0781/ Fax: (84-24) 3577 0787 

Website: www.vaco.com.vn  

Sd: OZ /VACO/BC'KITNV2 

BAO CÁO KIEM TOAN BOC LAP 

KInh gui: 	Các Co (lông, Hi dng Quãn trj và Ban Tong Giám dôc 
Cong ty Co phn Vn tãi Da phtro'ng thfrc Duyên Hal 

ChUng tOi (lA thrc hin kim toán báo cáo tài chinh riêng kern theo cüa Cong ty Co^ phAn Vn tãi Da phixang thtrc 
Duyên Hãi (g9i tat là "Cong ty"), thicic 1p ngày 12 thang 03 nàm 2020, tfr trang 04 den trang 26, bao gôm Bang can 
d6i ke^ toán riéng ti ngày 31 thang 12 näm 2019, Báo cáo kêt qua hoat (lông kinh doanh riêng, Báo cáo lixu chuyén 
tiën t6 riêng cho nàm tãi chInh kêt thüc cüng ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (gQi chung là "Báo 
cáo tài chinh riêng "). H I- 

Trdch nhim cáa Ban Tong Giám ddc vii Chü tjch HjH dng Quán trj 

Ban Tang Giám dc và Chü tjch HOi  dng Quan trj Cong ty chju trách nhim ve^ vic lp và trInh bay trung thijc và 
hçip l bao cáo tài chInh riêng cüa Cong ty theo Chuán rnrc Kê toán, Chê do Kê toán doanh nghip Vit Nam và các 
quy djnh pháp l' có lien quan dn vic lp và trinh bay báo cáo tài chinh riêng và chju trách nhim ve^ kim soát nOi 
bO ma Ban Tong Giám dôc và CU tjch HOi (lông Quàn trj xác djnh là can thit dê darn bào cho vic lp và trmnh bay 
báo cáo tài chInh riêng khOng cO sai sOt trong yu do gian ln hoac nhám 1a-̂n. 

Trdch nhim cáa Kiêm loan viên 

Trách nhirn cüa chüng tôi là dua ra kin ve^ Báo cáo tài chInh riêng diia trên k& qua cüa cuOc kim toán. Chüng 
tOi (là tin hành kim toán theo Chu.n m1rc Kiêrn toán Vit Nam. Các chuân muc nay yêu câu chüng tOi tuân thu 
chuan muc va cac quy dinh ye (lao duc nghe nghiep lap ke hoach va thirc hien cuoc kiern toan dê dat duxic su darn 
bão hp l v6 vic lieu  Báo cáo tài chfnh riêng cüa Cong ty co con sai sOt trpng yêu hay khOng. 

Cong vic kim toán bao gm thiic hin các thu tic nhrn thu thp các bang ching kirn toán ve^ các sliu và 
thuyét minh trén Báo cáo tài chinh riêng. Các thu tçic kiêm toán thrçic lira ch9n chra trên xét (loan cüa Kiêrn toán 
viên, bao gOm dánh giá rCii ro CO sai sOt trpng yêu trong Báo cáo tài chinh riêng do gian ln hoc nhârn Ian. Khi thi,rc 
hin dánh giá các riXi ro nay, Kiem toán viên (là xern xét kiem soát nOi bO cUa COng ty lien quan den vic lap và 
trInh bay Báo cáo tài chmnh riéng trung thijc, hop l' nhàrn thiêt kê các thu ti,ic kiem toán phU hcip vài tInh hInh thi,rc 
te, my nhiên không nhàm mi,ic dhch dua ra ' kin ve^ hiu qua cUa kirn soát nOi bO cüa Cong ty. Cong vic kiêm 
toán cüng bao gm dánh giá tInh thIch  ho cüa các chinh sách ke^ man di.rcic áp di,ing Va tinh hçrp l' cüa các uàc tinh 
ke^ toán cüa Ban Tong Giárn dOc va Chü tjch HOi  (lOng Quãn trj cüng nhu dánh giá vic trmnh bay tong the Báo cáo 
tài chinh rieng. 

Chüng tôi tin tuâng rang các bang chirng kim toan ma chüng tOi (là thu thp duçrc là dÀy dü và thich ho làrn CY sâ 
cho kiên kiém toán cUa chung tOi. 

Y k,M cüa Kiêm loan viên 

Theo ' kin cüa chOng tOi, Báo cáo tài chInh riêng (là phân ánh trung thirc và hçrp 1, trên các khIa cnh trong yêu, 
tmnh hInh tài chInh cüa Cong ty tai  ngày3l tháng 12 närn 2019, cüng nhu kêt qua hoat (lOng  kinh doanh và tInh hInh 
kru chuyên tiên t cho näm tai chmnh két thüc cOng ngày, phO hp vâi Chuán mi,rc Ké toán, Che dO Kê toán doanh 
nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l' cO lien quan den vic lp va trInh bay Báo cáo tài chInh rieng. 

Nguyeh~, Tigk -_7 
Phó Tôngiirn-d& 
SO Giây CN DKHN Kiêm toán: 05 17-2018-156-1 
Thay ml và dqi dien cho 
CONG TY TNHH KIEM TOAN VACO 
Ha N34 ngày 12 tháng 03 nám 2020 

Van Phông tai Tp. H6 Chi Minh 	 Van Phông tai Tp. Ding Nal 	 Van Phông tai Tp. Hài Phông 
Lu 6, tOa nhà HUD, 159 DiOn Biên PhO 	 S6 79 D. Ha Huy Tap, P Quy6t Thong 	 Thng 4, s6 19, D. Diên BiOn PhO, P. May To 
P 15, Q. Binh Thanh, Tp. H6 Chi Minh 	 Tp. BiOn HOa, T D6ng Na! 	 Q. NgO Quyn, Tp. Hal PhOng 
Tel. (84-28) 3840 6618 	 Tel: (84-251) 382 8560 	 Tel: (84-225) 353 4655 
Fax: (84-28) 3840 6616 	 Fax: (84-251) 382 8560 	 Fax: (84-225) 353 4316 



CONG TY CO PHAN VIN TA! DA PHU'NG THU'C DUYEN HA! 	 MAU SO B 01- DN 
S6 189 dirOng di Birth Vu, phtrOng Bong Hái 2, 	 Ban hành theo Thông ttr s 200/2014/TT-BTC 
Qun Hài An, thành ph o^ Hii Phóng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa Bô Tài chinh 

BANG CAN DOI Kt TOAN RIENG 
Tgi ngày 31 thing 12 näm 2019 

Do71 vi: VND 

TA! SAN Ma s Thuyt S cu6i  Him So du nim 
Minh  

A - TA! SAN NGAN HAN 100 73.758.924.111 80.624.657.657 

L Tin vi dc khoin tirong dirong tin 110 4 11.162.131.062 65.421.409.557 

1. Tin 111 5.162.131.062 17.397.576.129 

2. Cie khoin tirong ducmg tin 112 6.000.000.000 48.023.833.428 
IL Du tu' tài chlnh ngn hn 120 45.000.000.000 - 
1. DAu tir n&n giu dn ngiy dio hn 123 5 45 .000.000.000 - 
ilL Cic khoin phil thu ngn hn 130 17.566.084.418 15.107.650.821 

1.PhàithungnhncOakháchhàng 131 6 1.363.014.519 707.606.463 

2. Tràtnràc cho ngtr&i bin ngn ban 132 20.003.370 20.000.000 
3.Phiithungn ban khic 136 7 16.183.066.529 14.380.044.358 
N. TM sin ngn hn khic 150 30.708.631 95.597.279 

1. Chi phi trãtnxâcngnban 151 8 30.708.631 95.597.279 

B - TA! SAN oAi H4N 200 177.890.803.996 186.568.189.092 

L Cic khoin phii thu dii hn 210 15.205.000.000 24.778.768.572 
1. Phil thu v& cho vay dii hn 215 9 15.200.000.000 24.750.000.000 
2.Phiithudài ban khic 216 7 5.000.000 28.768.572 
IL Tii sin c djnh 220 1.266.600.119 367.953.534 

1. Tai sin cdinhhUuhinh 221 10 1.266.600.119 367.953.534 

- Nguyen giá 222 9.328.713.864 8.079.844.773 
- Giá tr.i hao m6nlu9kA 223 (8.062.113.745) (7.711.891.239) 

Ill. Du tu'tài chinh dii han 250 11 161310.361.240 161.292.995.323 

1.Dutuiocôngtycon 251 163.036.120.074 163.036.120.074 
2. Dr phOng du tit tii chInh dài h?n 254 (1.725.758.834) (1.743.124.751) 

N. TM sin dli han kbic 260 108.842.637 128.47 1.663 
1. Chi phi tritruàcdaiban 261 8 108.842.637 128.471.663 

TONG CQNG TA! SAN (270 = 100 + 200) 270 251.649.728.1 07 267.192.846.749 

Các thuyit minh kern theo là môt bO phan hp thành cza báo cáo tàí chinh riêng 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHUONG THUC DUYEN HAl 	 MAU SO B 01- DN 
S6 189 du&ng di Dinh Vu, phuäng BOng 1-Iãi 2, 	 Ban hAnh theo Thông tu s0^ 200/2014/TT-BTC 
Quân Hài An, thành pho^ Hal Phông 	 ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa B6 Tài chInh 

BANG CAN BOl Kt TOAN RIENG (TIEP THEO) 
Tii ngày 31 tháng 12 nàm 2019 

Do?? vj. VND 

NGUON VON MA s6 Thuyt S6 cu6i nAm S6 du nAm 
ml nh 

C - NQ PHAI TRA 300 8322326.339 12.282.247.822 

L Nçrngn hn 310 8319.326.339 8.279.247.822 

1. Phãi trAngir&i bàn ng&ihn 311 12 1.922.738.683 2.553.023.638 
2.Ngix&i muatrãtintruàc ngnhan 312 61.896.168 32.096.790\ 
3.ThucáckhoAnphàinpNhAnuOc 313 13 346.820.886 269.819.564.\ 
4. PhàitrAnguôi lao dng 314 175.672.250 155.069.600:) 
5. Chi phi phàitrãngnhn 315 827.652.600 166.311.750/, 
6.Pháitringnh4nkhàc 319 14 4.955.978.118 4.688.288.508' 
7. Qu5 khen thu&ng, phOc lçri 322 28.567.634 414.637.972 
IL Nçdài hn 330 3.000.000 4.003.000.000 

1.PhAitrAdàihankhAc 337 14 3.000.000 3.000.000 
2. Vay vA nçithuê tAi chinh dài hn 338 - 4.000.000.000 

D - VON CHU sO HtJU 400 243327.401.768 254.910.598.927 
L Von chüs&hUu 410 15 243.327.401.768 254.910.598.927 
1.V6ng6pcuachüsahthi 411 187.110.000.000 187.110.000.000 

-CphiIuphdthôngcóquy&zbi1uquyEt 411a 187.110.000.000 187.110.000.000 
2. Thing di.rn c 	phAn 412 9.772.359.500 9.772.359.500 
3. C 6L  phiu qu5 415 (22.095.490.500) (15.682.334.790) 
4.Quduiipháxtrin 418 825.550.013 794.026.037 
5. Qu9 khác thuôc v6^ n chü sO hUu 420 70.539.052 259.392.390 
6. Lqi nhunsauthu chuaphAnphi 421 67.644.443.703 72.657.155.790 

- LNSTchuu phán ph.4i lily ki dIn culi nám trzthc 421a 50.585.345.348 53.180.579.534 
- LNSTchzra phán phli nám nay 421b 17.059.098.355 19.476.576.256 

TONG CQNG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 251.649.728.107 267.1 92.846.749 

Nguyn Thu Thüy 
NgtrOi lip biêu 
Hái Phông, ngày 12 tháng 03 nàm 2020 

Các fhuyet minh kern theo lit môt b5 phdn hop thành cüa báo cáo tai chinh riéng 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUJNG TH(JC DUYEN HA! 	 MAU SO B 02- DN 
So 189 &thng di Dinh Vu, phung Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu so^ 200/2014iTT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hái Phông 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa Bô Tài chInh 

BAO CÁO KET QUA HO3T BONG KINH DOANH RIENG 
Cho nãm tài chInh kit thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 

CIII TLEU 	 Ma Thuyt 
so minh 

1. Doanh thu In hang vã cung cpdch viii 	 01 	16 

2. Các khoãn giãmtrir doanh thu 	 02 
3. Doanh thu thun bin hang cung cn dich vu 	10  

Doii vi: VND 

	

Näm nay 	Näm trir&c 

	

23.331.508.243 
	

16.213.315.172 

	

23.331.508.243 
	

16.213.315.172 
(10 =01 -02) 

4. Giá vn hang ban ii 17 19.743.607.189 14.205.950.858 
5. Lqi nhun/(I)gp' 	ban hang va cung cap (Bch vy 20 3.587.901.054 2.007.364.314 

(20 =10-11) 
6. Doanh thu hot dng tài chInh 21 19 18.422.228.793 22.059.243.617 

7. Chi phi tàichinh 22 20 69.408 201.050.509 

- Trongdó: ChiphIlâivay 23 16.555.556 279.444.443 

8. Chi phi quãn l doanh nghip 26 21 4.283.468.354 3.994.931.466 

9. Lçi nhunJ(I) thun tfr hot dng kinh doanh 30 17.726.592.085 19.870.625.956 
130 =20 +21 -22 -26)} 

10. Thu nhpkhác 31 - - 
11. Chi phi khác 32 14.025.175 - 
12. Lqi nhun/(1) khác (40 =31 -32) 40 (14.025.175) - 
13. Tong Içri nhun/Q)k 	toán trtrórc thud 50 17.712.566.910 19.870.625.956 

(50 = 30 + 40) 

14. Chi phi thud TNDN hin hành 51 22 653.468.555 394.049.700 
15. W nhunJ(1) sau thud thu nhpdoanh nghip 60 17.059.098355 19.476.576.256 

(60 =50-51) 

VAN TA' 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyn Thu Thüy Phan Thanh Binh 
Ngiroi Ip biêu 	 K6 toán tru*ng Tong Giám dôc 
Hal Phông, ngày 12 tháng 03 nãm 2020 

Các thuydt minh kern theo là môt b6 phán hop thành cüa báo cáo tài chInh riêng 
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- 	 CONG TV CO PHAN VAN TAI BA PHUNG THUC DUVEN HA! 	 MAU SO,  B 03 - DN 
So 189 dithng di Dinh VU, phuông Dong Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir so 200/20 14/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph 05  Hãi Phong 	 ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cUa B0 Tài chInh 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE RIENG 
(Theo phwoizg phdp gián liêp) 

Cho nàm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

Do-n vi: VND 

CIII lIEU 	 Ma s6 	Näm nay 	Näm trtr&c 

L Lru chuyn tin tir hoyt ng kinh doanh 
1. LØ nhuçIn lrwóc thuê 01 17.712.566.910 19.8 70.625.956 

2. Diu chinh cho cdc khoãn 

- Khu hao TSCD 02 350.222.506 839.5 15.548 
- Các khoãn dis phOng 03 (17.365.917) (1.579.174.018) 

- (LAi)/ L3 chênh 1ch t' gia h6i doái do dánh giá 1i cac khoãn 04 167.810 454.026 
mtic tiên t8 cO gôc ngoi t 
- (Li)/ Li tü hoat dQng du tu 05 (18.421.543.220) (19.414.082.355) 

- Chi phi lAi vay 06 16.555.556 279.444.443 
3. Lpz nhu2n 1w hop d3ng kinh doanh trwöc thay dEii van iwu 08 (359.396.355) (3.216.400) 
d3ng 

- Tang, giãm các khoân phãi thu 09 (2.335.247.865) (3.242.941.091) 
- Tang, giãm hang ton kho 10 - 2.296.257.484 

- Tang, giãm các khoàn phài trã (Không k lAi vay phâi trã, thus 11 564.716.030 (2.184.646.184) 
thu nhp doanh nghip phãi np) 
- Tang, giãm chi phi trã trizàc 12 84.517.674 (102.163.978) 
- Tang, giãm chung khoán kinh doanh 13 - - 

- Tin lài vay dA trã 14 (83.666.667) (236.444.443) 
- Thu thu nhp doanh nghip dA np 15 (659.725.340) (530.423.457) 
- Tin chi khác cho hoat dông kinh doanh 17 (1.589.876.000) (1.522.458.300) 
Lw,, chuyln iih, thun 1w hop d3ng kinh doanh 20 (4.3 78.6 78.523) (5.526.036.369) 
II. Luu chuyn tin tir boat Mng dau hr 
1. Tin chi de^ mua sam, xay d%rng TSCD và các TSDH khãc 21 (1.248.869.091) - 

2. Tin chi cho vay, mua các cong cu nçi cUa dan vi khác 23 (49.500.000.000) - 

3. Tin thu hi cho vay, ban 1i các cong c%1 nçi cUa dan vi khãc 24 14.050.000.000 4.972.000.000 
4. Tin thu IAi cho vay, c0^ tüc và lçri nhun duçic chia 27 18.934.498.053 19.414.082.348 
Lwu chuyln iLIn thun 1w ho1 d3ng dtu 1w 30 (17.764.371.038) 24.386.082.348 
ifi. Lru chuyn tin tir hot dng tài chInh 
1. Tin trã 1i vn gop cho các chU sr hthi, mua lai  c6 phiu 32 (6.413.155.710) - 

cUa doanh nghip dA phat hành 
2. Tin trà nçx gc vay 34 (4.000.000.000) (3.000.000.000) 
3.d tc, Içii nhun dA trã cho chU sà hUn 36 (21.702.905.414) (17.533.368.520) 
Lw,, chuyán tLìn thui2n itt ho,i d3ng iài chmnh 40 (32.116.061.124) (20.533.368.520) 

Ltru chuyn tin thun trong nAm (50 = 20 + 30 + 40) 
Tin vA tirong dLrong tin (u näm 

Anh huang cUa thay dci t' giá hi doái quy d6 i ngoi t 

Tin vA tirong &rong tin cu6i nãm (70 = 50 +60 +61) 

Nguyn Thu Thüy 
	

Nguyen Thu ThUy 
NguOi Up biêu 
	

Ke toán trirong 
Hal Phông, ngày 12 tháng 03 nàm 2020 

50 	(54.259.110.685) 	(1.673.322.541) 
60 	65.421.409.557 	67.095.186.124 
61 	 (167.810) 	 (454.026) 

70 	11.162.131.062 	65.421.409.557 

ff/ COpi.jA 	\-\\ 
i*1 VAN TAI UG  

Al 

Joi• .- 

Các thuyr minh kern theo là m3t bç phán hop  thành cza báo cáo tài chInh riêng 
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CONG TV CO PHAN VAN TA! DA PHU'ONG THUC DUVEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
So 189 dir&ng di Dinh Vu, phi.thng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu so 200/20 14/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph o^ Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH RIENG 
Các thuyt rn/nh nay là rn(5t b5 phan  hçp thành và cn a'u-çic dQC dng th&i vái báo cáo tài chinh riêng kern theo 

1. 	THONG TIN KHAI QUAT 

HInh thfrc s& hOti vn 

Cong ty Co^ phAn Vn tãi Da phrang thrc Duyên Hãi (gQi tat là Cong ty) dirc hot dng theo GiAy 
ChUng nhn dang k doanh nghip sO 0200793 08 1, do Sâ Kd hoach và Dâu tu thành phô Hãi Phàng cap 
Ian dâu ngày 14/03/2008 và dang k thay dôi Ian thu 14 ngày 14/05/2018. 

Cong ty cO tni s& tai: s6 189 thr&ng di Dinh Vu, pht.r&ng DOng Hãi 2, qun Hài An, thàrth ph6 Hãi 
PhOng. 

Von diu Ie^ cüa Cong ty theo GiAy chirng nh.n dang k kinh doanh là 187.110.000.000 VND. 

Tong so^ nhân vien cüa Cong ty tai  ngày 31/12/2019 là 11 ngix?ñ (tai ngày 31/12/2018 là 11 ngthi). 

Ngành nght kinh doanh 

- Van tãi hang hóa bang &r&ng b. Chi tit: Vn tãi hang hóa bang ô to, xe container; 
- Kho bAi và Iuu giü hànghOa; 
- SCra chQa may móc, thiêt bj. Chi tiêt: DIch vi scra ch1a, bào dixO'ng may moe, thiêt bj (không bao 

gôm täu biên, may bay, hoäc cac phirong tin và thiêt bj van tài khác); 
- Hoat dng djch vi ho^ trçi khác lien quan den vn tãi. Chi tiêt: Djch vi thông quan; Vn tài da 

phtrang thirc (khOng bao gm kinh doanh vn chuyén hang không và kinh doanh hang khOng 
chung); DIch  vi logistics; Djch vi di l' tàu biên; 

- Ban phi tUng và các bO phn phii trç cüa ô to và xe CO dng car khác. 
- Bin buôn do dung khác cho gia dinh. Chi tiêt: Ban buôn rnràc hoa, hang my pham và ché phâm và 

ché phâm ve sinh. 
- Kinh doanh bat dng san, quyên sfr dung dAt thuOc  sâ hüii, chU sl'r dicing hoc di thud (bao gm cho 

thud vAn phOng, nhà xtrông); 
- San xuât than xe CO dng ca, rci mooc; 
- Van tãi hang hóa yen bién và vin dircrng; 
- Van tãi hang hóa dix&ng sAt; 
- Ban lé thuôc, dung cu yté, m5 phám và 4t phâm ve sinh trong các cira hang chuyên doanh. Chi tit: 

BAn lé nuàc hoa, m' pham và vt phâm ve sinh trong cAc cCra hang chuyên doanh; 
- Cho thud may moe, thiêt bj và dO dung huu hInh khác. Chi tiêt: Cho thud may mOe, thiêt bj xêp dr 

hang hOa; Cho thud container; 
- Cho thud xe cO dng Ca. 

Hot dng kinh doanh chmnh: Dch vi bAi, dch vii logistics và dch vi ii dai  l tàu bién. 

Chu k3' sin xuAt, kinh doanh thông thuông 

Chu kS' san xuât, kinh doanh thông thirng cUa Cong ty thrcic thc hin trong thai gian khOng qua 12 
tháng. 

CAn trüc doanh nghip 

Tin côngty/chinhmnh 

Cong ty TNFII-I Container Minh Thành 
Cong ty TNHH Van  tâi Duyên Hãi 
COng ty TNI-ll-1 San xuAt và Thiscrng mai Duyên hOi 
COng ty TNHH Van  tài ThrOng bo Duyên hãi 
Cong ty TNHJ-I Van  tãi Duyên hài Phü ThQ 
COng ty TNHH MTV Van  tãi Da phtxong thuc Duyên Hãi Ha Nai 
COng ty CO ph .n Van  tài Da phtrcrng thirc Duyên HE - Chi nhánh 
HO Chi Minh 

Noi thành lap 	T le 	 T' l 
i hot ng phn sãr hüu quyn liu quyt 

TP. Hãi PhOng 99,95% 99,95% 
TP. Hài PhOng 99,68% 99,68% 
TP. Hâi PhOng 99,000/0 99.00% 
TP. Hâi PhOng 99,35% 99.35% 
Tinh Phü ThQ 100,000/0 100,000/0 

TP. Ha Nai 100.000/0 100,000/0 

TP.HO Chi Minh 



CONG TY CO PHAN VIN TA! DA PHIJONG TH1C DUYEN HA! 	 MA,  U SO B 09- DN 
So 189 du&ng di Dinh Vu, phuOng Dông Hal 2, 	 Ban hành theo Thông ttr s6 200/20147TT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tài chInh 

THUYET M!NH BAO CÁO TA! CHINH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là m5t b5 phan hcrp thành và cn thtcrc ã'QC dng thdi v&i báo cáo tài chInh riêng kern theo 

2. NAM TA! CH!NH, CHUAN MçC KE TOÁN VA CHE DQ KE TOAN AP DVNG 

Näm tài chInh 

Näm tài chfnh cüa Cong ty bit du tcr ngày 01 thang 01 Va kt thüc vào ngày 31 tháng 12. 

ChdKtoánápdyng 

Cong ty áp dung các Chun mirc K toán, Ch d K toán doanh nghip Vit Nam dtrçic ban hành theo 
Thông tu so 200/20141TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 và các thông tu htrOng dn thiic hin Chuân 
mrc Ké toán cüa Bô Tài chInh trong vic lp và trInh bay Báo cáo tài chInh riêng. 

Tuyên b06  vet vivk tuãn thu Chun miyc Ke4  toán và Cht do K toán 

Ban Tng Giám dc và ChU tjch HOi  dng Quãn trj dam bão da tuãn thu yêu cu cüa các Chun m1rc K 
to", Chë dO K toán doanh nghip Vit Nam thrçic ban hành theo Thông tir so 200/2014/TT-BTC ngày 
22 tháng 12 näm 2014 cüng nhu các thông tu hixâng dn thirc hin Chun mirc Ké toán cüa Bô Tài chinh 
trong vic Up Báo cáo tài chinh riêng. 

Báo cáo tài chInh riêng kern theo không nhAm phãn ánh tInh hinh tài chinh, k& qua hoat  dng kinh doanh 
và tInh hInh hru chuyên tién te theo các nguyen tAc và thông 16 ké toán dirqc chap nhn chung tai  các 
nuàc khac ngoài Vit Nam. 

3. TOM TAT CAC CH!NH SACH KE TOAN CHU YEU 

Sau day là các chInh sách ke^ toán thu yu ducic Cong ty ap dung trong vic lp Báo cáo tài chInh riéng: 

Co s& Ip báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chinh riêng thrçic Ip trên c s& k toán dn tIch (trir các thông tin lien quan dn các lung 
tiên). 

Báo cáo tài chinh riêng kern theo duçic trInh bay bAng Dng Vit Nam (VND), theo nguyen tAc aid gic va 
phü hçip vài Chu .n mvc  KE toan, Chê do Kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 cO lien 
quan den vic lp và trinh bay Báo cáo tài chinh riêng. 

U'&c tInh k toán 

Vic lp báo cáo tài chInh riêng tuân thu theo Chu.n mvc  K toán, ChE dO Ke^ toán doanh nghip Vit 
Nam va các quy dinh pháp 1 cO lien quan dn vic Id p và trinh bay Báo cáo tãi chInh riéng yeu cáu Ban 
Tong Giám dc và Chü tjch HOi  dng Quàn trj phai cO nMng uàc tInh và aid djnh ânh hiiàng den so 1iu 
báo cáo ye cong nq, tài san và vic trinh bay các khoàn cong nç và tài san tiêm tang ti ngày lp Báo cáo 
tài chinh riêng cling nhix các so 1iu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suôt näm tãi chinh. Mc dU cãc 
i.rOc tInh ké toán di.rçxc lp bang tat cã sir hiêu biêt cüa Ban Tong Giám doe và Chü tch HOi  dông Quãn 
tr, so thirc te phát sinh có the khác vài các iràc tInh, aid dnh dt ra. 

Dánh giá vä ghi nhn theo giá trj hqp I 

Theo quy dinh tai Diu 28 - Dánh aid và ghi nhn theo aid trj hçip 1 cüa Ludt Ke^ toán s 
88/2015/HQHI3 dA duçic QuOc hOi  nuàc Cong hoà xA hOi  chu nghTa Vit Nam khoá XIII, k' h9p thir 10 
thông qua ngày 20 tháng 11 näm 2015 CO hiu hic k tlr ngày ké tlr ngày 01 tháng 01 nam 2017, tài san 
vã cOng nci thric dánh aid và ghi nhn theo aid trj ho p 1 ti thii diem két thüc näm tài chInh. Tuy nhiên, 
den thi diem phát hành báo cáo nay, chira cO van bàn hixàng d.n trong viêc ap dung dánh aid và ghi 
nhn theo aid trj hop 1, do do, Cong ty chua áp di,ing aid tij hop 1 trong tiinh bay Báo cáo tài chinh 
rieng. Theo do, Ban lông Giám d6c va Chü tjch HOi  dong Quan trj dA xem xét và áp di ving nhtr sau: 

a) Cong cy tài chInh dit'c ghi nhan  và dánh giá 4ii theo giá tri hçp l trén ca s& giá g6c trz't di các 
khoàn drphông can trIch lp  ('néu co) theo quy djnh hin hành; 

b) Các khoán myc lien td có gOc ngoai td duac dánh giá theo t3 giá giao djch thtc té; 
C) Doi vái tài san và ncrphái Ira ('ngoai các myc a và b trên day,) COng ty khong có ca s& dé xác dlnh 

dwçxc giá trj rn6t cách dáng tin cay, do do COng ty dang ghi nhn theo giá góc. 



CONG TV CO PHAN VAIN TA! BA PHUONG THU'C DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
so 189 thring di Dinh Vu, phiring Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir s6 200/20141fT-BTC 
Quãn Hãi An, thành phô Hãi PhOng 	 ngày 22 thang 12 nàm 2014 cüa Bô Tài chInh 

THUYET MINT! BAO CÁO TA! CHINH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyéz minh nay là mot bphan  hp ihành và cdn thtc dpc ding th&i v&i báo cáo tài chinh riêng kern theo 

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

Cong cti  tài chinh 

Ghi nhn ban dâu 

Tài san tài chInh: Tai  ngày ghi nh.n ban dAu, tài san tài chInh &rçic ghi nh.n theo giá gôc cong các chi 
phi giao djch cO lien quan trijc tiêp den vic mua sam tài san tài chinh do. Tài san tãi chinh cüa Cong ty 
bao gm tin, các khoãn tucing ducing tin, các khoãn phãi thu khách hang, phãi thu khác, các khoãn k 
qu5 và các khoãn dâu tir tài chinh. 

Cong nor tài chinh: Tai  ngày ghi nhn ban dAu, cong nçi tài chInh thiçc ghi nhn theo giá g6c cong  các chi 
phi giao dlch  có lien quan tn,rc tiêp den vic phát hành cong nç tài chinh do. Cong ng tài chinh cüa Cong 

k 11 
ty bao gOm cac khoân phãi nã ngu&i ban, phãi trã khác, cac khoãn chi phi phài tiã, các khoân nq thuê tai / 
chInh và các khoàn vay. 

Dank gid igi sau ghi nh2n ban du 

Hin tai, chira CO quy djn.h ve dánh giá lai  cOng Cu tài chinh sau ghi nhn ban du. 

Tin và các khoãn tirolig dwrng tin 

Tin và cac khoãn tucing diicng tin bao gtm tin mat tai  qu', các khoân tin giri khOng kS' han, các 
khoãn dâu tti ngn han,  có khã näng thanh khoãn cao, dê dàng chuyên do'i thành tiên và it rüi ro lien quan 
den vic bién ctng giá trj. 

Cie khoãn du fir tài chInh 

Du 1w vào cong ly con 

Cong ty con là các cong ty do Cong ty kim soát. Vic kiEm soát dt duqc khi Cong ty có khá näng kim 
soát cac chirth sách tai chInh va hoat dng cüa cac cong ty nhn dãu tLr nhäm thu di.rc 1i Ich tr hoat 
dông cUa các cong ty nay. 

COng ty ghi nhn ban du khoãn du tir vao cong ty con theo giá gc. Cong ty bach  toán vào thu nhp 
trên Báo cáo k& qua hoat dung  kinh doanh riêng khoân duçic chia tr lqi nhun thuân lOy ke cüa ben nhn 
dáu tix phát sinh sau ngày dâu tu. Các khoãn khác ma Cong ty nhn thrcic ngoài lqi nhun duçic chia di.rçc 
coi là phân thu hôi các khoãn dáu tu và thrçic ghi nhn là khoãn giâm trr giá gOc dâu ttr. 

Các khoãn du P1 Van cong ty con thrçic trinh bay trong Bang can di ke toán rieng theo giá gc trr di các 
khoân dV phOng giãm giá (nêu cO) Dr phOng giãm giá dâu tu vao cOng ty lien két dirçic trich lp theo 
quy djnh tai  Thông tu sO 48/2019iTF-BTC ngày 08 tháng 08 nAm 2019 cüa BO Tài chinh ye "HuO'ng dn 
chê do trich lp và sCr ding các khoãn dir phOng giãm giá hang ton kho, tOn that các khoân dâu P1 tài 
chinh, nçv phãi thu khO dôi và bão hành san phâm, hang hOa, cOng trmnh xay lap tai  doanh nghip". 

Nçrphãithu 

Nçi phài thu là s6'  tin CO thA thu hi cOa khách hang hoäc cac di tuclng khác. Nçi phãi thu thrcic trinh bay 
theo giá trj ghi sO thr di các khoãn du phOng phài thu khO dOi. 

Dir phOng phãi thu khO dOi dtrçic trich lp cho nhUng khoàn nçi phài thu dà qua han thanh toán ffr sáu 
thang trâ Mn, hoàc các khoán no phãi thu ma ngithi no kho cO khã näng thanh toán do bi thanh l, phá 
san hay các khó khan ttrang tir. 

LD 



CONG TV CO PHAN VAN TA! BA PHIXaNG THU'C DUVEN HAl 	 MAU SO B 09- DN 
So 189 &rng di Dinh Vu, phithng Dong Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir s 200/2014/TT-BTC 
Quân Hãi An, thành ph o^ Hãi Phàng 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa Bô Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuy& minh nay là mt bphn hop thành và cdn dwc dQc ddng thai vái baa cáo tai chInh riêng kern theo 

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

Tài sin C6 dnh hOii hInh và kh6u hao 

Tài san C6 dinh hüu hInh &rcic trinh bay theo nguyen aid tth aid tri hao mOn lily k6. Nguyen aid tai san cô 
djnh hihi hInh bao gOm aid mua và toàn b6 các chi phi khác lien quan tnrc tiêp den vic thra tài san vào 
trng thai san sang scr dung. 

Tài san c6 djnh hüu hinh ducc khu hao theo phumg pháp thrOng thing dira trên th&i gian hCtu dung trâc 
tinh, cu the nhu sau: 

Th&i gian hthi ding uâc tinh 
S6näm 

May mOc và thit bj 	 03 - 05 

Phtrng tin vn tãi 	 09 -  10 

Thi6tbjquanl 	 03-05 

Các khoán li, lo phát sinh khi thanh I, bàn tài san là chênh lch gi0a thu nhp tir thanh 12 và aid trj cOn 
lai cüa tài san và dircrc ghi nhn vào Báo cáo két qua hot dng kinh doanh niêng. 

CIc khoãn trã trtr&c 

Chi phi trã tnrâc bao gôm cac chi phi thrc tê da phát sinh nhirng cO lien quan den két qua hoat dng san 
xuAt kinh doanh cüa nhi6u k' ké toán. Chi phi trâ tnirOc bao gOm khoân trà trtràc tiên van phOng và cac 
khoân chi phi trã trilàc khác. 

Ti6n thud van phOng thE hin sE tiEn thud van phOng dA duoc trã tnràc. TiEn thud van phOng trã tnrâc 
dirçrc phân bO vao Báo cáo kEt qua hot dung kinh doanh riêng theo phuong pháp thrOng thing ftwng ing 
vài thii gian thud. 

Các khoãn chi phi trã trlIâc khác bao gEm giá trj cong cxi, diing cu, linh kin loai nhO da xut dung. Các 
chi phi nay thrçic vOn hOa dirai hlnh thrc các khoãn trã trir6c và diiçc phân bô vào Báo cáo kEt qua hoat 
dng kinh doanh riêng, sir dung phirong pháp dr&ng thing theo các quy dnh hin hành. 

Các khoãn nc phãi trã và chi phi phãi trã 

Các khoãn nor phãi trà và chi phi phãi tra ctiicvc ghi nhn cho sE tiEn phãi trã trong ftrong Iai lien quan dEn 
hang hóa va djch vi da nhn thrcrc. Chi phi phãi trã &rqc ghi nhin dra tren các isOc tinh hcvp I' ye so tiên 
phãi trã. Vic phân lo?i các khoàn phãi trã là phãi trã ngi.räi bàn, chi phi phãi trâ và phãi trà khác duvc 
th%rc hin theo nguyen tic sau: 

Phãi trã ngi.rri bàn phàn ánh các khoãn phãi trã mang tinh cht thucrng mai  phát sinh tir giao 
djch mua hang hóa, dch vii, tài san và ngi.rOi bàn là don vj dc lp vài Cong ty, bao gôm câ các 
khoãn phãi trã khi nhp kháu thông qua ngirri nhn fly thác. 
Chi phi phãi trã phàn anh cac khoãn phãi trã cho hang hOa, djch vii dA nhn duçic tir ngiräi bàn 
hoAc dä cung cap cho ngi.r?ñ mua nhtrng chua chi trà do chira cO hOa don hoäc chua dü ho so, tài 
lieu kê toán va các khoãn phãi trá cho ngi.tin lao dng ye tien krcmg nghi phép, cãc khoàn chi phi 
san xuât, kinh doanh phãi trich tnràc. 
Phài trà khác phàn ánh các khoãn phãi trã không cO tinh thirong mi, không lien quan den giao 
djch mua, bàn, cung cap hang hOa djch vi. 

YEn chü s& hüu 

Vcn gop cña chzi sá hiu: VEn gop cüa chü sâ hu dircrc ghi nhn theo sE yEn thuc tE dA gOp cüa các cô 
dOng. 

Thäng c/it vdn cd phn: Thäng dir yEn cE phn thrçic ghi nhn theo sE chênh lch giia aid phát hành và 
rnnh aid cO phiEu khi phát hành lan dAu, phát hành bô sung, chénh lch gift aid tái phát hành và aid tn 
so sách cUa cô phieu quy và cáu phân yEn cüa trái phiEu chuyen dOi khi dáo h?n.  Chi phi trirc tiêp lien 
quan den vic phát hành bô sung cO phiEu va tái phát hành cô phieu quy thrc ghi giãm thng di.r von cO 
phán. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUONG THU'C DUYEN HAl 	 MAU SO B 09- DN 
So 189 dung di Dinh V, phung Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tti s 200/20141TT-BTC 
Quân Hãi An, thành ph o^ Hãi Phong 	 ngày 22 tháng 12 nm 2014 cüa Bô Tài chInh 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CH!NH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là m5t b5phn hop thành và can ths-cxc dQc ding th&i vol báo cáo tài chinh riêng kern theo 

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

Von chü so' hfru (Tip theo) 

Cd phi g: Khi mua lai  co^ phiu do Cong ty phát hành, khoãn tin trã bao gm cã các chi phi lien 
quan den giao djch thrcc ghi nhn là Co phiéu quy va thrc phàn ánh là mot khoãn giám thr trong v6n chU 
sâ hthi. Khi tái phát hanh, chénh lch gifra giá tái phát hành va giá so sách cUa cO phiêu qu' di.rçc ghi vào 
khoãn mi,ic "Thng du von cô phãn". 

Ghi nhn doanh thu 

Doanh thu cüa giao djch ve^ cung cp djch vi.i du?c ghi nhn khi kt qua cüa giao djch do ducic xác dnh 
mot cách dang tin cay. Trtiing hcp giao djch ye cung cAp djch vi lien quan dn nhiêu kS'  thi doanh thu 
du?c ghi nhn trong kS'  theo kOt qua phân cOng vic dA hoàn thành ti ngày cfia Bang can dôi ké toán 
riOng cüa k' dO. KOt qua cüa giao djch cung cAp djch vi duçic xác djnh khi thôa man tAt cà bOn (4) diOu 
kiin sau: 

(a) Doanh thu du?c xac djnh tuang dM chic chân; 
(b) Co khã näng thu dtrcc lçii ich kinh tê tr giao djch cung cap djch vi do; 
(c) Xác djnh duçic phãn cong vic da hoàn thành ti ngày cüa Bang can dôi kê to,-In riêng; và 
(d) Xác dinh  diiyc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dé hoàn thành giao djch cung cap djch vu do. 

LAi tin gCri duçic ghi nhn tren cc sâ dn tich, duçc xác djnh trén so^ du các tài khoân tin gri và lai suAt 
áp diing. 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay lien quan tn,rc tip dn vic mua, dAu tir xây drng hoc san xuAt nhthig tài san cn mot thôi 
gian tuclng dôi dài dé hoàn thành dua vào sü di,ing hoäc kinh doanh ducic cong vào nguyen giã tài san cho 
dn khi tài san do duac dua vào sr dung hoc kinh doanh. Các khoàn thu nhp phát sinh tii vic dâu tu 
tam th?ii các khoãn vay dirçic ghi giãm nguyen giá tài san cO lien quan. 

Tit Ca các chi phi lãi vay khác ducic ghi nh.n vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh khi phãt sinh. 

Thue 

Thud thu nhp doanh nghip the^ hin tong giá trj cüa so^ thud phãi trã hin tai và so^ thud hoân li. 

SO thu6 phãi trã hin tai duçic tInh dira tren thu nhp chju thus trong näm. Thu nl4p  chju thud khác vâi Iqi 
nhun thuan dirçic trinh bay lien Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng vi thu nhp chju thuê không 
bao gOm các khoân thu nhãp hay chi phi tfnh thud hoc duc khâu tth trong cac närn khác (bao gOm Ca 108  
mang sang, nêu cO) và ngoài ra khOng bao gôm các chi tiêu khOng chju thud hoc khOng ducic khâu trir. 

Thué thu nhp hoãn lai  duçic tinh tren các khoãn chenh lch gita giá trj ghi s và ca s& tInh thud thu nhp 
cüa các khoan miic tài sin hoäc cong nor tren báo cáo tài chInh và duçxc ghi nhn theo phuong pháp bang 
can dOi ké toán. Thuê thu nhp hoàn li phai trà phai duçic ghi nhn cho tat ca các khoãn chénh loch  tam 
th&i cOn tài san thud thu nhp hoan lai  chi duçic ghi nhn khi chic chin cO dü Igi nhun tInh thud trong 
tuong lai del khau trr các khoan chênh lch tam  thii. Thud thu nhp hoan lai  ducic xác dinh  theo thuO suát 
dr tInh sd ap dicing cho näm tài san duçic thu hôi hay no phai trã duçic thanh toán. Thud thu nhp hoân lai 
duc ghi nhn yào Bdo cáo kt qua hoat dng kinh doanh riOng va chi ghi vao vOn chü sâ hthi khi khoan 
thud do cO lien quan den các khoãn mi,ic duçc ghi thang vào von chü so hthi. 

Tài san thud thu nhp hoan lai và nq thud thu nhp hoan 1aj  phãi trã duçic bU trtr khi Cong ty cO quyn 
hqp pháp dO bü thr gift tãi san thud thu nhp hin hành vOi thud thu nhp hin hânh phài flop và khi các 
tài san thud thu nhp hoAn lai  và nçi thud thu nhp hoAn lai  phâi trã lien quan tOi thud thu nhp doanh 
nghip duçc quan 17 bOi cüng mt co quan thud và Cong ty cO du djnh thanh toán thud thu nhp hin 
hành liOn co sO thuán. 

Vic xac djnh thud thu nhp cüa Cong ty can ctr yào các quy djnh hin hãnh vd thu. Tuy nhien, nhung 
quy djnh nay thay dOi theo trng thii k' và vic xác djnh sau cüng ye thud thu nhp doanh nghip tüy 
thuc vào kêt qua kiêm tra cüa co quan thud cO thâm quyOn. 

Các loai thud khác duçic ap dung theo các 1ut thud hin hành tai  Viét Nam. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUNG THUC DUYEN HAl 	 MAU SO B 09 - DN 
S o^ 189 throng di Dinh VU, phixng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tii s 200/2014/TT-BTC 
Quân Hãi An, thành phO Hãi Phang 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tài chinh 

THUYET MLNIH BAO CÁO TA! CH!NH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuy& minh nay là mt b phn ho thành và cdn thtc dQC a'óng thO'i vái báo cáo tài chInh rieng kern theo 

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

Ben lien quan 

Các ben di.rçic coi là lien quan nu mOt  ben có khã nang kim soát hoc có ãnh hi.rthig dang k6 d6i vài bUn 
kia trong vic ra quyUt dinh  các chinh sách tài chinh Va hot dng. Các bUn cUng thrcic xem là ben hUn 
quan nUu cUng chju sir kiêm soát chung hay chju ãnh huOng dáng kê chung. 

Trong vic xem xét môi quan hd cüa cac bUn hUn quan, bàn chat cüa môi quan h dtrçvc chü trçng nhiUu 
hon hInh thirc pháp l. 

Các ben dixçic xác dj.nh là ben hUn quan cüa COng ty trong näm bao gm: 

• Cong ty TNHH Van tãi DuyUn hãi Phü ThQ: Cong ty si hthi 100% vn diu 1; 
• COng ty TNHH Vn tái Du?ing b6 Duyên Hãi: COng ty s& hUn 99,35% von diu 1; 
• Cong ty TNHH Container Minh Thành: Cong ty sâ hUn 99,947% vn diu 1; 
• Cong ty TNHH San xut và Thuang mai  DuyUn Hãi: Cong ty sâ hUn 99% v6n diu l; 
• Cong ty TNHH Vn tãi DuyUn Hãi: Cong ty sâ hUn 99,68% v 6 diêu 1; 
• COng ty TNHH MTV Vn tãi Da phirang thc DuyUn Hãi Ha Ni: COng ty sâ hUn 100% von diêu 

• Các thành viUn Ban Tang Giám d6c và Hi dng Quãn tn 

4. TIEN VA CAC KHOAN TIfONG BIIONG TIEN 

	

SS cui näm 	S du näm 

	

VND 	 VND 
Tin mt 	 2.266.140.072 	1.842.731.240 
Tin gfri ngân hang khong k' hn 	 2.895.990.990 	15.554.844.889 
Các khoân lung ducing tin (i) 	 6.000.000.000 	48.023.833.428 

Cong 	 11.162.131.062 	65.421.409.557 

Ghi chü: (i) Các khoãn tuong dtrang tin là các khoãn tin gui cO k' h?n  tr 3 tháng trà xuông. 

5. BAU TV NAM GIIJ BEN NGAY DAO HIN 

L 	.0 	 £ 

	

So cuoi nám 	 So dau nãw 
£ 	 . 	. 	 ., 	.' 	 ., 

	

Gi goc 	G iã trj ghi so 	 C ia goc 	Gia tri ghi so 

	

VND 	 VND 	 VND 	 VND 
NgAn hp 	 45.000.000.000 	45.000.000.000 	 - 	 - 

Tingri có kS'han(i) 	 45.000.000.000 	45.000.000.000 	 - 

Ghi chii: (i) LA các khoãn tin gui tai  ngân hang có k' hn ffr 6 thang. 

6. 	PHAI THU KHACH HANG 

Phãi thu khách hang 
Cong ty TNHH Hapag Lloyd Vit Nam 
Các d06  i tiiclng khác 
Trong dO: Phãi thu là các bUn lien quan 
(Chi tit ti thuyt minh 25) 

	

So^ cu6i näm 
	

So dau näm 

	

VND 
	

VND 

	

1.363.014.519 
	

707.606.463 
408.936.330 

	

954.078.189 
	

707.606.463 

	

186.280.267 	232.859.973 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUONG THU'C DUYEN HA! 	 MAU SO,  B 09- DN 
S 0^ 189 dung di Dinh VU, ph.thng Dông Hài 2, 	 Ban hành theo Thông ti.r s06  200/2014/TT-BTC 
Quân Hãi An, thành ph 0̂ Hãi Phông 	 ngày 22 thang 12 nãm 2014 cUa BO Tãi chInh 

THUYET MINI BAO CÁO TA! CHINH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là m5t b(3 phan hçrp thành và can dztçxc dpc ding th&i v&i báo cáo tài chInh riêng kern theo 

7. 	PHAI THU KHAC 

a) Ngin hn 
Tm 1mg 
Phil thu Iii tin gãi có k hn 
Phii thu Ili vay ngn hn - Ben lien quan 
Cong ty TNHH Vin ti Du1mg b0 Duyên Hal 
CôngtylNHH Container Minh Thãrth 
Phil thu col tIc, li nhun dirqc chia - Ben lien quan 
COngty1NHH Vin tãi DirngbDuyênHii 
COngtyTNHHVntãi DuyênllàiPhCiTh9 
COngty1'NHH Vin tâi DuyénHii 
Côngty ThHH San xut vi Thtrcing m?i  Duyên Hal 
CIc khoin phil thu Wile 
COngtyNHH Sãnxuât 'vâThngmi DuyénHái - Ben 
lien quan 
Các khoinphâithukhlc 
b)Diihn 
T?m ng 
K cuçic, V qu 

Scuinim Sdunim 
Giátrl 	Dir  Giitrj 	DyphOng 

VND 	VND VND 	VND 
16.183.066.529 	 - 14.380.044358 	 - 

1306.781.000 	 - 853.881.000 	 - 

1.228.000.000 	 - 150.213.020 
170.991.780 	 - 289.917.808 	 - 

16.416.438 	 - 22.082.192 	 - 

154.575342 	 - 267.835.616 	 - 

11.691.829.738 	 - 12.551.273.530 	 - 

3.616.092.055 	 - 3.044.976.738 	 - 

6.130.412.592 	 - 7.453.426.001 	 - 

1.911.436.125 	 - 1.923.372392 	 - 

33.888.966 129.498.399 
1.785.464.011 	 - 534.759.000 	 - 

1.707.904.000 	 - 534.259.000 

	

77.560.011 	 - 	500.000 	 - 

	

5.000.000 	 - 	28.768.572 	 - 

	

- 	 - 	18.768.572 	 - 

	

5.000.000 	 - 	10.000.000 	 - 

8. CHI PHI TRA TRIXOC 
S6 cu6i näm So du nm 

Ngn han 
VND 

30.708.631 
VND 

95.597.279 
- Chi phi sira chiia tãi san c6 djnh 4.704.545 5.5 83.334 
- Chi phi trã tniâc ngân hn khác 26.004.086 90.013.945 
Dài han 108.842.637 128.471.663 
- Chi phi phân b6 cong cu ding ci 17.5 10.670 18.270.372 
- ThiEt bj vanphOngva sCra xe 91.331.967 110.201.291 

9. PHAI THU yE CHO VAY PA! HN 
Scu6inim 	 SdAumim 

Gil gc Gig frj ghi s 	Gil g6c Gil trj ghi so 
VND VND 	VND VND 

Phil thu v cho vay dii han  là dc ben lien quan 15.200.000.000 15100.000.000 	24.750.000.000 24.750.000.000 
COngtyTNHH Vin thi DO% bo DuyOnHâi (i) 5.300.000.000 5300.000.000 	6.500.000.000 6.500.000.000 
COngty TNHH Container Minh Thành (ii) 9.900.000.000 9.900.000.000 	18.250.000.000 18.250.000.000 

Ghi chü: 

(i) Khoân phãi thu v cho vay theo Ha dng cho vay s 03/HDCV/2017 ngày 30/12/2017 S6 tin 
4.500.000.000 VND, Phu luc ha p dông vay von so 01/PLHDVV/2017 ngày 01/07/2017 so tiên 
2.472.000.000 VND, Phu 1ic ho rp dOng vay vOn so 04/PLHDVV/2018 ngày 31/12/2018 ye vic 
gia hn thOi han vay den ngãy 31/12/2021. LAi suât cho vay 4 0/o/näm, miic dlch vay vOn dung dê 
san xuât kinh doanh. 

(ii) Khoãn phãi thu v cho vay theo Hop dng cho vay s6 01/HDVV/2017 ngày 0 1/0 1/2017 S6 tin 
26.750.000.000 VND vã Phi luc hcTp dOng vay von sO 01/PLHDVV/2018 ngày 30/03/2018 ye 
viéc gia han  thai han vay den ngày 31/12/2021. Li suât cho vay 4 0/o/näm, muc dIch vay von dUng 
dê phic v1 san xuât kinh doanh, sira cha nâng cap, cal tao  nên bi. 
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CONG TV CO PHAN VAN TA! BA PHU'NG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
So 189 dtiông di Dinh Vu, phthng Bong Hâi 2, 	 Ban hãnh theo Thông tii so 200/20141TT-BTC 
Qun HE An, thanh ph 05  Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cOa B6 Tài chmnh 

THUVET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENC (TIEP THEO) 
Các thwyêt minh nay là mt bd phán hp thành vii can dup'c d9c ding thô'i v&i báo cáo tài chInh riêng kern theo 

10. 	TANG! GIAM TA! SAN CO BINH  Hft HINH 
Doi vi: VND 

	

May mOc, 	Phiwng tin 	Thit bj 	 Cong 

	

thit bj 	vn tãi 	quãn ly  

NGUYEN GIA 

S6'(  du näm 31.348.182 8.004.769.317 43.727.274 8.079.844.773 

Muatrongk' - 1.248.869.091 - 1.248,869.091 

S6 cu6i nAm 31.348.182 9.253.638.408 43.727.274 9.328.713.864 

HAO MON 11W Kt 

So" du näm 31348.182 7.636.815.783 43.727.274 7.711.891.239 

Khkhaotrongnam - 350.222.506 - 350.222.506 

S6 cuii nàm 31.348.182 7.987.038.289 43.727.274 8.062.113.745 

GL& Tifi CON LA!  
So" du näm - 367.953.534 

__________  

- 367.953.534 

S6 cuói näm - 1.266.600.119 - 1.266.600.119 

Nguyen giá tài san c6 dinh  hOu hinh ht kMu hao vn sir dung tai ngay 31/12/2019 là 75.075.456 VND 
(Ti ngày 31/12/2018 là 75.075.456 VND). 
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CONG TV CO PHAN VAN TAI DA PHUONG TFHJC DUYEN HAl 	 MAU sO B 09- DN 
So^ 189 dLr&ng di Dinh Vu, phu&ng DOng Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu so 200/201 4/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành phO Hái PhOng 	 ngay 22 tháng 12 näm 2014 cOa B0 Tài chinh 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyui minh nay lei m(31 bó phán hqp thành vii cn dwçrc dQC d(ing thai vói báo cáo íàí chInh riêng kern theo 

11. 	CAC KHOAN DAU TU' TAI CHINH DAt HN 
SO cuOi näm SO du näm 

Gil gOc DrphOng Gil trl hp 
I 

Gil gOc DyphOng Gii tri hçp 
if 

VND VND VND VND VND VND 

163.036.120.074 (1.725.758.834) - 163.036.120.074 (1.743.124.751) - 

60.990.000.000 (164.424.148) (1) 60.990.000.000 (231.647.758) (1) 
45.655.576.172 - (i) 45.655.576.172 - (i) 
32.867.444.563 - (i) 32.867.444.563 - (i) 
14.503.099.339 - (1) 14.503.099.339 - (1) 
6.500.000.000 - (1) 6.500.000.000 - (i) 
2.520.000.000 (1.561.334.686) (i) 2.520.000.000 (1.511.476.993) (i) 

JJu fir gop v06  n vào cong ty con 

Cong ty TNHH Container Minh Thành (ii) 
Cong ty TNHH Vn tai Duyên Hal 
Cong ty TNHH San xu& 'i Thi.wng mai  Duyên hal 
Cong ty TNHH VOn tai Dumg b,0 Duyên hal 
Cong ty ThJHH Vn tai Duyên hal PhO ThQ 
Cong ty TNHH MTV Vn tãi IDa phuang thtrc Duyên Hal Ha NQi (ii) 

Ghi chO: 

(I) 	Cong ty chua xác djnh giá trj hcrp l cüa các khoãn du tu nay de^ thuyt minh trong báo cáo tài chmnh riOng bâi vi khOng CO giá niêm yet trén thj trumg cila các khoãn 
dâu tu nay vã cac Chuân m1ic Kê toán Vit Nam, Che^ dO Ke toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh hin hành CO liOn quan chua huàng dn ye cách tInh giá tn 
ho 1. Giá trj hçip 1 cOa cac khoãn du tir nay nu xac djnh duçic CO the'khác vâi giá trj ghi so". 

(ii) 	Trong näm, Cong ty da thc hin trich lp dij phOng giám giá khoãn dAu tu dài han  theo quy djnh tai  Thông tu s0^' 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 huâng dn chO 
dO trich lp và scr ding các khoãn dir phOng giám giá, tOn that các khoãn du tu tài chinh. 

Thông tin chi tit v6 cong ty con, cong ty lien kt và các khoãn du Ut dài han  khác  tai  ngày 31/12/2019 nhu sau: 

Nori thãnh lap 	T I 	 T' l Hot (1ng chinh 
vã hoit dng phn sr hilu quyn biu quyt_______________ 

Ten Cong ty 

Cong ty TNHH Container Minh Thành 
Cong ty TNHH Vn tái DuyOn Hal 
Cong ty TNHH San xut và Thuxmg mai  DuyOn hal 
Cong ty TNHH Vn tái Du?ivng bO DuyOn hal 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên hãi PhO ThQ 
Cong ty TNHH MTV Vn tái Da phwmg thfrc Duyén Hal Ha NOi 

TP. Hãi Phong 99,95% 
TP. Hài PhOng 99,68% 
TP. Hãi PhOng 99,00% 
TP. Hãi PhOng 99,35% 
Tinh PhO ThQ 100,00% 

TP. Ha NOi 100,00% 

99,95% Kinh doanh kho bAi 
99,68% Kinh doanh kho bâi 
99,00% Kinh doanh kho bAi và thung mai 
99,35% Kinh doanh 4n tli 

100,00% Kinh doanh 4n tãi 
100,00% Thuang mai 
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CONG TY CO PHAN VIN TA! BA PHU'ONG THII'C DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN 
So 189 thing di Dinh Vu, phu&ng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s 200/2014iTT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hài PhOng 	 ngày 22 tháng 12 n.m 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là mç5t b6 phdn ho p thành va can du-çrc dQc cldng th&i vol báo cáo tài chInh riéng kern theo 

11. 	CAC KHOAN DAU TV TA! CH1NH DA! HN (TIEP THEO) 

COng ty con là Cong ty TNHH Container Minh Thành ("Minh Thànlh"): Hoat dng kinh doanh trong nAm 
2019 van duy trI on djnh, COng ty da bat dâu CO lai. Tai  ngày 31/12/2019, Cong ty CO cho Minh Thành 
vay von khoãng 10 t' dng, doanh thu lài tiOn vay phát sinh trong näm khoãng 566 triu dong. 

Cong ty con là COng ty TN}IH Van tài Duyên hãi ("Tasaco"): Hoat dng kinh doanh trong näm 2019 v.n 
duy tri On djnh, dat  lçii nhun sau thuê khoãng 295 triu dông. Trong nàm, COng ty CO cho Tasaco thuê xe 
nâng vâi doanh thu phát sinh khoãng 720 triu dong. 

Cong ty con là COng ty TNHH San xuAt và Thirang mai  DuyOn hãi ("Trading"): ho?t dng kinh doanh 
trong näm 2019 vn duy ti-i on djnh, dat lqi nhun sau thuO khoãng 1,2 t dong. Trong nàm, Cong ty cO 
thirc hin thuê van phOng và sfr ding djch vi nâng ha và v8 sinh container cüa Trading vài tOng giá trj 
khoãng 7,4 t dông. 

Cong ty con là COng ty TNI-IH Vn tãi D±ng bO Duyên hãi ('Thr?mg bO Duyên hãi"): Hoat dông kinh 
doanh trong nAm 2019 vn duy trI on djnh, dat  Igi nhun khoãng 3,7 t dông. Tai  ngày 31/12/2019, COng 
ty cO cho Dirng bO Duyên hài vay vOn khoãng 5,3 t dong, doanh thu lAi tiên vay phát sinh trong näm 
khoãng 213 triu dOng. 

Cong ty con là Cong ty TNHH Vn tãi Duyên hãi PhO ThQ ("Duyén hài Phü ThQ"): Hoat dng kinh 
doanh trong näm 2019 vn duy th on djnh, dat  lqi nhun khoãng 10,1 t' dông. Trong näm, Cong ty phát 
sinh doanh thu cuOc van tâi biên dôi vOl Duyên hal Phü Th9 vài tOng phát sinh khoãng 529 triu dông. 

Cong ty con là Cong ty TNHH MTV Vn tãi Da phi.rmg thic Duyên Hãi Ha Ni ("Duyên hài Ha Ni"): 
Hoat dOng  kinh doanh trong näm 2019 phát sinh It, 1 khoãng 50 triu dông. Trong näm 2019, Cong ty 
không cO phát sinh giao djch vài Duyên hãi Ha Ni. 

12. PHAI TRA NGUY! BAN NGAN HLN 
Scuinäm 	 Sdunim 

Gii tri 	Scokhining 	Giitrj Scókhining 
tri nq trinçr 

VND 	VND 	VND VND 
Phil fri ngirOi bin ng.n hn 	 1.922.738.683 	1.922.738.683 	2.553.023.638 2.553.023.638 
Côngty TNHH Di 1 vn tii EVERGREEN (Vit Nam) 	92.892.450 	92.892.450 	195.327.450 195327.450 
Congty ThHH Tip Vn vi Vin tii Di Di.rang Xanh 	156.074.750 	156.074.750 	 - - 

Ci d6i tung khic 	 1.673.771.483 	1.673.771.483 	2357.696.188 2357.696.188 
Trong do: Phii tri ngirOi bin là dc ben hen quan 	1.551.462.583 	1.551.462.583 	2.234.973.933 2.234.973.933 
(Chi tit ti thuyt minh sol 25) 

Các khoãn nçn trén du là nçv trong hn và co' khâ nang ti-a nçi. 

13. THUE VA CAC KHOAN PHA! NQP NHA NuOc 

A .. 	 .... 	 A 	.. 	 A 	- Sophainçp 	Sophaln9p. 	Sodathycnçp A SophalnQp 
du näm 	trong näm 	trong näm cu6i näm 

	

VND 	VND 	VND 
'Ihue^ giátrj gia tang 	 30.229.204 	618.432.064 	549.922.992 

VND 
98.73 8.276 

Thuhhunhpdoanhnghiep 	218.070.720 	653.468.555 	659.725.340 211.813.935 
Thuthunhpcánhin 	 21.519.640 	771.461.466 	756.712.431 36.268.675 
Thumônbài 	 - 	 3.000.000 	3.000.000 - 

Cong 	 269.819.564 	2.046.362.085 	1.969.360.763 346.820.886 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN 
So 189 thräng di Dinh VU, phixing Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tix so 200/20I4iTT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph o^ Hãi Phong 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là môt b6 phán hçxp thành và can thrçrc doc thing th&i vài báo cáo tài chinh riêng kern theo 

14. 	PHAI TRA JUIAC 

Ngn hn 
CO tIrc, lqi nhu.n phãi trã 
Các khoãn phãi trã phãi np khãc - Ben lien quan 
- Cong ty TNHH SOn xudt vi Thwoiig mi Duyên Hái 
- Cong ty TNHH MTV Van  tái DPTDuyên hal Ha Nai 
- Cong ty TNHH Van  tOi Duyên Hal 
- Qu9 khen thw4ng, phñc lcii tl các cOng ty con 
- Cácdáitztcrngkhác 

Dài hn 
Nhn k qu5, k'I cuçc dãi han 

Cong 

S cu6i näm 
VND 

4.955.978.118 
520.989.600 

4.434.988.518 
3.000.000.000 

810.000.000 

612.372.588 
12.615.930 

3.000.000 
3.000.000 

4.958.978.118 

S6 du näm 
\TND 

4.688.288.508 
447.749.500 

4.240.539.008 
2.600.000.000 

810.000.000 
67.111.111 

750.811.967 
12.615.930 

3.000.000 
3.000.000 

4.691.288.508 
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CONG TV CO PHAN VAN TM DA PHU'aNG TH(JC DUYN hAl 	 MAU sO B 09-  DN 
s6 189 dtrxng di Dinh Vü,phuông Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir sol  200/2014/TT-BTC 
Qun Hài An, thành phô Hal PhOng 	 ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa Bi Tài chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyêl ,ninh nay là mot bo phmn hç.ip thành và can duqc dQc ding ih&i vol báo cáo Iài chInh riêng kern iheo 

15. 	VONCHUSOHfrU 

Thay d6i trong vn chü sOr hau 
V6n gop cüa Thing du d phiu qu5 Quy du lu Quy khác thuc LNST chira Cong 

- 	 chOshfru v6n co' phn plu%ttrin vnchOs?rhthi phãnph6i 

VND VND VND VND VND VND VND 
So dir du nm tnrOc 187.110.000.000 9.772.359.500 (15.682.334.790) 722.553.956 - 70.958.635.206 252.881.213.872 
Läi trong nàm - - - - - 19.476.576.256 19.476.576.256 

PhanpMi Içii nhuãn 2017 - - - 71.472.081 71.472.081 (17.562.073.570) (17.419.129.408) 
Tang quy tir Iqi nhun cOng ty con - - - 402.639.764 - 402.639.764 
Giàm khác - - - - 	 (214.719.455) (215.982.102) (430.701.557) 
So" dir du nàm nay 187.110.000.000 9.772.359.500 (15.682.334.790) 794.026.037 259.392.390 72.657.155.790 254.910.598.927 

Thngv6ntrongnam - - (6.413.155.710) - - (6.413.155.710) 
Lai trongnam - - - - - 17.059.098.355 17.059.098.355 

PhanpMi lçii nhun(i) - - - 31.523.976 31.523.976 (21.870.717.442) (21.807.669.490) 
Tang quy ttr Iqi nhun cOng ty con - - - - 375.405.686 - 375.405.686 

Chi Qu9vàchi khác - - - - 	 (595.783.000) (201.093.000) (796.876.000) 
S6 dir cui nàm nay 187.110.000.000 9.772.359.500 (22.095.490.500) 825.550.013 70.539.052 67.644.443.703 243.327.401.768 

Ghi chO: 

(i) 	Trong nãm Cong ty thrc hin phân ph6i Içri nhun theo Nghj quyt dai  hi c6 dOng so" 01/NQ-DHDCD ngày 20/04/2019 nhu sau: 

S6 On 
VND 

Chi trác6 tirc näm 2018 13.412.107.514 
Chi trãc6 t(rc näm 2019 8.364.038.000 
Qu7khenthuângphOc Içri 31.523.976 
Quy dAu tu phát trin 31.523.976 
Quy phát trin thl trisrng (Qu5 khác thuc von chü si hctu) 31.523.976 

21.870.717.442 

So cô tCrc Cong ty da trà trong nam là 21.702.902.4 14 VND. 
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Näm nay 
VND 

23.331.508.243 
15.219.024.249 
6.152.033.454 
1.74 1.530.700 

218.919.840 

Näm trir&c 
VND 

16.213.315.172 
9.045.129.378 
5.038.451.925 
1.120.306.363 

709.090.910 
300.336.596 

1.785.115.630 	3.445.124.679 

CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUNG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09 - DN 
s6 189 du?ng di Dinh Vu, phuing Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông 	tir so 200/20141FT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph 0^ Hãi Phong 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tài chmnh 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là m61 b6 ph2n hcip thành và can du-crc dQC ding thcri vái báo cáo tài chinh riêng kern theo 

15. VON CHU sO HUt (TIEP THEO) 

CO phiu 

	

Si du6i näm 	 s6 du nm 

	

C6 phiu 	 C6 phiu 
So lirqng co^ phiu dang ky phát hành 	 18.711.000 	 18.711.000 
S06  hrçng c0^ phiu dA ban ra cong chüng 	 18.711.000 	 18.711.000 
+Cphiuphthông 	 18.711.000 	 18.711.000 
• C 6 phiu iru dai 	 - 	 - 
S6 lirçng c1 phiu quy 	 1.982.924 	 1.395.734 
• Co phiu ph 0^ thông 	 1.982.924 	 1.395.734 
+CphiuirudAi 	 - 	 - 
S6 hrçrng c075  phiu dang liru hành 	 16.728.076 	 17.315.266 
• C06  phiu pho^ thông 	 16.728.076 	 17.3 15.266 
• Co^ phiu i.ru dAi 	 - 	 - 
Mnh giá (YND) 	 10.000 	 10.000 

Chi tit An du fir cüa chü sr hui 

	

SO cuOi nàm 	 SO du näm 

	

VND 	 VND 
VOn gop cüa các cO dong 	 167.280.760.000 	173.152.660.000 
CO phiOu quy 	 19.829.240.000 	13.957.340.000 

Tin dqQ sir dyng vOn thu thrçrc tir dcl chào ban ch(rng khoán ra cong chüng 

Theo Giáy chthig nhân chào ban c6'phiEu ra cong chUng sO 14/GCN-UBCK do Chü tjch Uy ban Chfrng 
khoán Nba ni.rOc cap ngày 07/04/2015: 

SO hrcmg chfrng khoán chào ban 	 3.303.000 CO phiOu 
Giá iij cO phiêu theo giá chào ban 	 37.984.500.000 VND 
Chi phi phat hành cô phiéu 	 142.000.000 VND 
Tong so hrcmg buy dng von tr dqt chào ban 	37.842.500.000 VND 
Ngay hoàn thãnh dot chào ban 24/07/2015 

Tong sO tMn huy dQng tir dcl  chào ban, Cong ty dang gCri tiOt kim tai Ngân hang Thirong mai  CO phn 
Cong thiiong Vit Nam - Chi nhánh NgO Quyn (so-  du ti 31/12/2019 là 26.000.000.000 VND) và Ngan 
hang Thtrcmg mai  Co phân Dau tir và Phát triOn Vit Nam - Chi nhánh Bong Hãi Phông (sO di.r tai 
31/12/2019 là 25.000.000.000 VND). 

16. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP D!CH %'V 

Doanh thu ban hang và cung cOp djch vi 
Doanh thu bAi 
Doanh thu cuàc van tãi bin (trung gian) 
Doanh thu van tãi và cho thuê xe 
Doanh thu thuong mai 
Doanh thu djch vii khác 
Trong dO: doanh thu vOi các ben lien quan 
(chi tiOt ti Thuyt minh so 25) 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHIfONG THU'C DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
S6 189 dthng di Dinh VU, phtthng Dong Hài 2, 	 Ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa BO Tài chinh 

THUYET MINII BAO CÁO TAI CHINH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyét minh nay là m5t bc3phin ho thành và can dzçrc dpc ding th&i v&i bay cáo tài chmnh riéng kern theo 

17. CIA VON HANG BAN VA CUNG CAP DJCH VV 

	

Näm nay 	NAm truiic 

	

VND 	 VND 
Giá v6n bAi 	 14.264.867.421 	8.084.295.875 
Giá v6n cincc van tâi bin (trung gian) 	 4.346.465.885 	4.246.337.742 
Giá v6n van tài vã cho thud xc 	 1.049.586.719 	970.122.443 
Giá vn thucmg mai 	 - 	2.302.257.484 
Giáv6n dichvikhác 	 82.687.164 	102.937.314 
Hoàn nhp du phOng giàm giá hang thn kho 	 - 	(1.500.000.000) 

Cong 	 19.743.607.189 	14.205.950.858 

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

	

NAm nay 	Nam tru&c 

	

VND 	 VND 

Chi phi nhân cong 	 2.159.205.000 	1.922.909.385 
Chi phi khAu hao tãi san c 40 djnh 	 350.222.506 	839.515.548 
Chi phi dch vi,i mua ngoài 	 21.287.945.837 	14.414.939.907 
Chi phi khác b.ng tin 	 229.702.200 	227.260.000 
Cong 	 24.027.075.543 	17.404.624.840 

19. DOANB THU HOT DQNG TA! CHIN!! 

	

Näm nay 	Näm truiYc 

	

VND 	 VND 
Cotrc lcñ nhuân ducic chia 	 14.593.281.6 17 	17.900.377.455 
Lãitin gui, tin cho vay 	 3.828.261.603 	4.154.357.770 
LAi chênh 1ch t giá 	 685.573 	4.508.392 

Cong 	 18.422.228.793 	22.059.243.617 

20. CHI PHI TA! CHINH 

	

Näm nay 	Näm trithc 

	

VND 	 VND 
LAi tiên vay 	 16.555.556 	279.444.443 
L06  chénh 1ch t) giá 	 879.769 	 780.084 
Hoàn nhp du phOng dAu ttz tãi chinh vào cOng ty con 	 (17.365.917) 	(79.174.018) 
Cong 	 69.408 	201 .050.509 

21. CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIP 

Chi phi nhân viên 
Chi phi kháu hao tài san co djnh 
Chi phi djch vi,i mua ngoài 
Thu& phi, 1 phi 
Các khoàn chi phi quãn I' doanh nghip khãc 
Cong 

Näm nay 
VND 

2.159.205.000 
89.965.134 

1.801.596.020 
3.000.000 

229.702.200 
4.283.468.354 

Nam trtr&c 
VND 

1.922.909.385 
58.743.408 

1.786.018.673 
3.000.000 

224.260.000 
3.994.931.466 
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CONG TV CO PHAN VN TA! BA PHU'NG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
so 189 thrng di Dinh Vu, phrông Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s0^ 200/20141FT-BTC 
Qun Hái An, thành ph ô  Hãi PhOng 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa Bô Tài chInh 

THUYET MINI BAO CÁO TA! CHINH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyé't minh nay là m6t b5ph2n hop thành và can dttcrc dQC ding thai vcri báo cáo tài chinh rieng kern theo 

22. CHI PH! THUE THU NBA? DOANH NGHIP 

Lçri nhun ke^ toán tru*c thuê 
Diu chinh tangl(giãm) thu nhp chlu thud (1) 
+C 0^ tCrc loi nhuãn &rac chia 
C5ng: Chi phi khong du-çrc tnìt 
Thu nhp chin thud 
Thu su.t thu thu nl4p doanh nghip 
Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành näm nay 
Diu chinh giàm chi phi thue^ TNDN theo biên bàn thanh 
trathu 
TE3ng chi phi thug TNDN hin hành phãi np trong nAm 

	

NAm na 
	

Näm trirO'c 
VND 

	

17.712.566.910 
	

19.870.625.956 

	

(14.579.256.442) 
	

(17.900.377.455) 

	

(14.593.281.617) 
	

(17.900.377.455) 
14.025.175 

	

3.133.310.468 
	

1.970.248.501 

	

20% 
	

20% 

	

626.662.093 
	

394.049.700 
26.806.462 

	

653.468.555 	394.049.700 

Ghi chü: 

(i) Ngoài khoãn thu nh.p không chiu thus vOi s tin 14.579.256.442 VND, Cong ty dang tam xác dinE 
chi phi thuê thu nhdp doanh nghip trên cci si lçii nhun ké toán không cO si khác bit dáng kê. Vic 
xác djnh sau ding ye thuê thu nhp doanh nghip thy thuOc  vao kt qua kiêm tra cüa cci quan thuê Co 

thâm quyên. 

(ii) BQ PHAN THEO LINII V1TC KINH DOANH VA THEO KHU VC IMA LY 

Thông tin bO phn dtrçic trinh bay theo lTnh vrc kinh doanh va khu virc dja ly': 

Khu vyc dja 1 

Trong näm, hot dng cüa Cong ty chi din ra tai khu vi,rc Min BL, trong lânh tho^ Vit Nam. Do dO, 
Cong ty không lp báo cáo bô phn theo khu vi,rc dja 1)2. 

LTnh vyc kinh doanh 

Hoat dng chfnh cüa Cong ty là djch vu bi, djch vi,i cuâc bin. Do do, Cong ty không lp  báo cáo bQ 
phn theo linh vrc kinh doanh. 

(iii) CONG CT; TA! CHINH 

Quin 1)2 rüi ro vn 

COng ty quãn 1)2 ngun vn nhIm dam bão rng Cong ty cO thd vCra boat dng lien tilc  vfra thi da hOa lçii 
ich cüa các cô dông thông qua tOi uu hóa so du nguOn von và cong nor. 

Cu tnc vn cUa Cong ty gm cO các khoãn nçi thu.n (bao gm các khoãn vay trir di tin và các khoãn 
tticmg ducing tién) va phân von cüa các cô dOng (bao gOm von gOp, các qu5 du tri, loi nhun sau thuê 
chua phân phôi). 

HO sO dOn bay tài chinh 

H8 s 0^ dOn by tài chInh cUa Cong ty tai  ngày kt thOc niên do ke^ toán nhu sau: 

S6cuinäm 	S6 dAu näm 

Các khoãn vay 
Trir: Tin Va các khoân tucing ducing tin 
Vn chü so h(tu 
1)2 1 nc thuân trên v6n chü sO huu 

	

VND 
	

VND 
4.000.000.000 

	

(11.162.131.062) 
	

(65.421.409.557) 

	

243.327.401.768 
	

254.910.598.927 

	

0,00% 	 0,00% 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUNG TH1C DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN 
So^ 189 &rông di Dinh VU, phr&ng Dong Hâi 2, 	 Ban hành theo Thông ftr s0^ 200/2014/TT-BTC 
Quân Hãi An, thành ph o^ Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 nm 2014 cUa Bô Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH1NH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyét minh nay là mt b6 phn hop thành và cn thtc dQc dng thai vói báo cáo t&chinh riêng kern theo 

24. 	CONG Cl; TA! CH1NH (TIEP THEO) 

Các chinh sách ke4  toán chü yu 

Chi tit các chInh sách k toan chU yu và các phixcng pháp ma Cong ty áp dmg (bao gm c  ti  chi d 
ghi thin, cci sâ xác djnh giá trj và cor sâ ghi nhn các khoãn thu nhp vã chi phi) dôi vài tUng 1oi tài san 
tài chinh va cong no tài chinh thrcic trinh bay tai Thuyt minh sO 3. 

Các 1oi cong cu tài chinh 

Giátrjghi so" 	 GiáfrjhçpI 

	

L 	L. 	 £ 	L. So cuoi nam 	So du nam 	So cuoi nam 	So " du nam 
VND 	 VND 	 VND 	 VND 

Tài sin tài chinh 
Tin vi các khoãn tiwng thrung tin 	11.162.131.062 
Phii thu khách hang và phài thu khác 	32.751.081.048 
DututàichInh dàih?n 	 161.310361.240 
Các khoãn k q0 	 5.000.000 
Tong cong 	 250.228373.350 

65.421.409.557 
39.866.419.393 

161.292.995323 
10.000.000 

266.590.824.273 

11.162.131.062 65.421.409.557 
32.751.081.048 39.866.419393 

161310.361.240 161292.995323 
5.000.000 10.000.000 

250.228.573350 266.590.824.273 

COng nc tui chinh 
Các khoân vay - 	 4.000.000.000 	 - 4.000.000.000 
Phãi trâ nguii ban vi phãi trã khác 6.881.716.801 	7244.312.146 	6.881.716.801 7244312.146 

- - 
	 (Ii phi phài trâ 827.652.600 	166311.750 	827.652.600 166311.750 

Tlmg cong 7.709.369.401 	11.410.623.896 	7.709.369.401 11.410.623.896 

COng ty dánh giá giá ti-i ho p 1' cUa tài san tài chfnh và cong nçi tài chInh tai ngày kt thüc niên d k toán 
theo giá gôc va dir phang. Thông tu sS 210/2009/TF-BTC cUa BO Tài chfnh ngày 06 tháng 11 näm 2009 
("Thông tii 210") cUng nhi.r các quy djnh hiên hành chira Co hiràng dncii the ye vic xác djnh giá trjhcip 
12 cUa các tãi san tài chfnh và cOng no tài chInh yêu cau áp dung Chuân mrc Báo cáo tài chinh Quôc tê 
vt vic trInh bay báo cáo tài chinh và thuyêt mirth thông tin dôi vài cOng cu tài chInh nhi.rng không &ra ra 
hiràng dan tiwng thwng co vic dánh giá và ghi nhn cOng cu tài chInh bao gOm Ca áp ding giá  ti-i hop

111', nham phU hop vOi Chuân mi,rc báo cáo tái chinh Quc té. 

Miic tiêu quãn 1 rüi ro tài chfnh 

COng ty dâ xây dung hq^ thong quán 1 i -Ui ro nhm phát hin và dánh giá các rUi ro ma COng ty phãi chju, 
thiêt lp các chinh sách Va quy trInh kiém soát rCii ro O rni'rc chAp nhn di.rqc. H thong quân 12 rUi ro duqc 
xem xét 1i djnh k' nham phãn ánh thUng thay do cUa thêu kin thj mrng vá hoat dng cUa Cong ty. 

RUi ro tài chInh bao gm rUi ro thj trixng (bao go m rUi ro t giá, rüi ro 1i suAt và rUi ro ve^ gia), rUi ro tin 
ding và i-Ui ro thanh khoãn. 

Rüi ro thj trwàng 

Hoat dng kinh doanh cüa COng ty sZ chU yu chu rCii ro khi CO sr thay di v 1i suAt và giá. Cong ty 
không thrc hi en các bin pháp phOng ngfia i-Ui ro nay do thiéu thj tnrông mua các cOng cu tài chInh nay. 

Rüiro tin dyng 

RUi ro tin dung xãy ra khi mt khách hang hoc di tác không dáp irng dirçic các nghia v1 trong hop dng 
dn dn các tn thAt tãi chinh cho Cong ty. Cong ty có chmnh sách tin dung phU hop và thuOng xuyên theo 
dOi tInh hinh dê dánh giá xem Cong ty cO chju rdi ro tin dung hay không. Cong ty khOng co bat kS'  rUi ro tin 
dung tr9ng yéu nao vài cac khách hang hoc dOi tác bi vi các khoãn phãi thu den tr mOt  sO hrçrng iOn 
khách hang hoat dOng  trong nhiêu nganh khác nhau và phán b6 0 cac khu vuc dja 12 khác nhau. 
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CONG TV CO PHAN VAN TA! A PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
S06  189 &räng di Dinh Vu, phuOng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s 200/20141TT-BTC 
Quân Hãi An, thành ph o^ Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa Bô Tài chInh 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHNH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là m6t b6phn hcip thành và can du dQc dOng th&i v&i báo cáo tài chInh riêng kern theo 

24. 	CONG CU TA! CHiNH (TIEP THEO) 

Quãn Ij nfl ro thanh khoãn 

Mic dich quàn 1 rüi ro thanh khoãn nhm dam bão du ngun vn d dáp tng các nghTa vi tài chInh hiên 
tai và trong ttrcYng lai. TInh thanh khoãn cling ducc Cong ty quãn 1 nhii.m dam bão rntc phi,i trOi gifla 
cong nç den han  và tâi san den han  nong nm a mic có the dtrc kiêm soát dôi vài so von ma Cong ty 
tin rang Co the tao  ra trong nàm dO. Chinh sách cUa Cong ty là theo dOi thuing xuyOn các yêu cAu ye 
thanh khoãn hin tai  và du kin trong tirong lai nhm dam bào Cong ty duy tnì dO mirc du phong tiên mt, 
các khoãn vay và dO v6n ma cac cO dong cam k& gop nhäm dáp irng cac quy djnh ye tfnh thanh khoãn 
ngän han  và dài han  horn. 

Các bang duài day tnình bay chi tMt các mirc dáo han  theo hçTp dng cOn lai  di vài tài san tài chinh Va 
cong nor tài chInh phi phái sinh và th&i han  thanh toán nhu dA ducic thôa thun. Các bang nay duçc trinh 
bay dira trên dOng tiên chua chiêt khau cOa tài san tài chInh gOm lAi tir cac tài san do, nêu cO và dOng tiên 
chua chiêt khâu cOa cOng nçi tài chInh tinh theo ngày sam nhât ma Cong ty phãi trã. Các bang nay trmnh 
bay dOng tiên cOa các khoãn gôc và tiên W. Vic trInh bay thông tin tài san tãi chinh phi phái sinh là can 
thiêt dê hiOu ducic vic quãn 1' rCii ro thanh khoãn cOa Cong ty khi tInh thanh khoãn dirçc quán l' trên co 
sâ cong nçi và tãi san thuãn. 

Dirôi 1 nAm Tir 1-5 näm Tng 
VND VND VND 

11.162.131.062 - 11.162.131.062 
17.546.081.048 15205.000.000 32.751.081.048 

- 161.310.361.240 161.310.361.240 

- 5.000.000 5.000.000 
73.708.212.110 176.520.361.240 250.228.573.350 

6.878.716.801 3.000.000 6.881.716.801 
827.652.600 - 827.652.600 

7.706369.401 3.000.000 7.709369.401 

66.001.842.709 176.517361.240 242.519.203.949 

65.421.409.557 - 65.421.409.557 
15.087.650.821 24.778.768.572 39.866.419.393 

- 161.292.995.323 161.292.995.323 
10.000.000 10.000.000 20.000.000 

80.519.060378 186.081.763.895 266.600.824.2 73 

- 4.000.000.000 4.000.000.000 
7.241.312.146 3.000.000 7.244.312.146 

166.311.750 - 166.311.750 
7.407.623.896 4.003.000.000 11.410.623.896 

73.111.436.482 	182.078.763.895 	255.190.200377 

Tat ngày cu6i nAm 
Tin và các khoàn tilcrng throng tin 
Phãi thu khách hang và phãi thu khác 
DAu tir tài chinh dài han 

coank)'qu 
Ting cong 

TingàycuinAm 
Phãi trã ngi.r&i ban và phãi trã khác 
Chi phi phãitrã 
Tng cong 

Chênh 1ch thanh khoãn thun 

T3i ngày ceau 11am 
Tin và các khoãn ttrcing throng tiEn 
Phài thu khách hang Va phãi thu khác 
DAu tu tài chinh dài han 

coãnkqu 
Tng cong 

Tai ngày du nãm 
Cáckhoãnvay 
Phài trã nguñ bàn và phãi trã khác 
Chi phi phãitrã 
Tng cong 

Chênh 1ch thanh khoãn thun 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHU'ONG THUC DUYEN HAl 	 MAU sO B 09- DN 
S6 189 dung di Dinh VU, phirng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu sO^ 200/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph 0^ Hài PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa BO Tãi chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuyét minh nay là m5t b5phan ho thành vii can dzrcic dQC dong th&i vái báo cáo tài chInh riêng kern theo 

25. GIAO DJCH VA SO DU VOl CAC BEN LIEN QUAN 

Nhir dä d cp ti Thuyt minh S6 6; 7; 9; 12; 14; 15: Chi ti6t S6 dir vôi dc ben lien quan cüa Cong 
ty cu the nhtr sau: 

So cu6i näm S6 du näm 
VND VND 

Phãi thu khách hang ngän hn 186.280.267 232.859.973 
Cong ty TN}IH Vn tái Duyên Hãi 165.000.000 77.000.000 
Cong ty TNT-IN Vn tãi Duyên Hãi PhU Thç 21.280.267 155.859.973 

Phãi thu khác 13.570.725.518 13.375.450.338 
Cdc khoãn phâi thu ngJn hgn khdc 1.8 78.895. 780 824.176.808 
Cong ty TNHH Vn tâi Dithng bo Duyen Hãi 16.416.438 22.082.192 
Cong ty TNHIH Container Mirth Thành 154.575.342 267.835.616 
Cong ty TNHH San xut và Thumig mai  Duyên Hãi 1.707.904.000 534.259.000 
Cdc khoân phãi thu 4I nh4n 11.691.829.738 12.551.273.530 
Cong ty TNHH Vn tãi Dithng b6 Duyên Hãi 3.616.092.055 3.044.976.738 
Cong ty TN}IH Vn tãi Duyên Hãi Phü Thq 6.130.412.592 7.453.426.001 
Cong ty TNHH V.n tãi Duyên Hài 1.911.436.125 1.923.372.392 
Cong ty TNHH San xut và Thucmg mai  Duyên Hãi 33.888.966 129.498.399 

Phãi thu vt cho vay dài hn 15.200.000.000 24.750.000.000 
COng ty TNHH Vn tãi Dir&ng b^ Duyên Hãi 5.3 00.000.000 6.500.000.000 
COng ty TNHH Container Minh Thành 9.900.000.000 18.250.000.000 

Phãi trã ngirôi ban ngn hn 1.551.462.583 2.234.973.933 
COng ty TNHH Vn tãi Di.ring b6 Duyên Hãi 11.440.000 11.000.000 
Cong ty TNHH San xuát và Thwng mai  Duyên Hãi 1.537.250.583 2.214.421.445 
Cong ty TNHH Van tãi Duyên Hài 2.772.000 9.5 52.488 

Các khoãn phãi trã ngAn hn khác 3.810.000.000 3.477.111.111 
COng ty TNHH San xuAt và Th.rcng mai  Duyên Hãi 3.000.000.000 2.600.000.000 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi - 67.111.111 
Cong ty TN}IH MTV Vn tãi Da phrnmg thi'rc Duyén Hâi Ha 810.000.000 810.000.000 
NOi 

Phãi trã vay dài hn 
- 4.000.000.000 

COng ty TNHH V.n tãi Duyên Hãi 
- 4.000.000.000 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHIXaNG THU'C DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN 
S6 189 dt.rmg di Dinh Vu, phu&ng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir s6 200/2014/TT-BTC 
Quãn Hãi An, thành ph 0̂ Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET M1NH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (TIEP THEO) 
Các thuylt minh nay là m6t b5 phn hcip thành và can thtcrc dQc ding thôi v&i báo cáo tai chInh riêng kern theo 

25. GIAO DJCH vOi CAC BEN LIEN QUAN (TIEP THEO) 

Ngoài giao dch vôi ben lien quan nhtr trInh bay ti Thuyt minh S6 16, Cong ty con giao djch sau: 

Näm nay Näm trir&c 
VND VND 

Mua hang hOa, dich vtl 8.091.749.533 6.392.262.777 
Côngty TNT-H-I Vin tãi Duyén Hãi 5 1.729.046 89.533.098 
Cong ty TNT-Il-I San xut và Thiwng mai  Duyên Hãi 7.905.193.213 6.190.095.133 
Cong ty TNHR Vn tãi Dithng bo Duyên Hãi 134.827.274 112.634.546 
Doanh thu cung c6p djch vi và boat dng tài chinh 2.563.943.027 4.578.183.967 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi 764.992.456 989.292.290 
Cong ty TNHH San xuât vã Th.rang mi Duyên Hãi 152.865.773 30.889.057 
Cong ty TNHFI Vn tãi Durng b^ Duyên Hái 444.7 18.190 400.182.220 
Cong ty TNHH Vn tâi Duyên Hãi Phü Th9 633.548.718 2.153.421.205 
COng ty TNHR MTV Vn tãi Da phuo'ng thirc Duyên Hãi Ha 1.932.958 13 1.495.086 
Ni 
Cong ty TNT-JR Container Minh Thành 565.884.932 872.904.109 
C 6  tüc, Jqi nhun dirçrc chia 14.593.281.617 17.900.377.455 
COng ty TNHR Van tãi Dtrrng b6 Duyên Hãi 3.468.496.461 2.920.691.973 
Cong ty TNHH San xuAt và Thwmg mai  Duyên Hãi 1.126.571.997 124.2 12.750 
COng ty TNRH Vn tãi Duyên Hãi 276.306.030 2.553.252.883 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi PhU Tho 9.72 1.907.129 12.302.219.849 
Chi phi lAi vay 16.555.556 279.444.443 
COng ty TNHH Van tái Duyên Hãi 16.555.556 279.444.443 

Thu nhp, thu lao, thu*ng cüa Ban T6ng Giám d6c vã Hi dng Quin trj nhu sau: 

	

Näm nay 	Näm trir&c 

	

VND 
	

VND 
Thu nhp cüa Ban T6ng Giámd6c, HOi  ding Quãn trj 	 1.442289.300 

	
1.420.893.729 

26. SO LIEU SO SANH 

S6 1iu so sánh trén Bang can d6i k6 toán riêng, Báo cáo k6t qua hoat dng kinh doanh riêng là S6 1iu 
trên báo cáo tài chinh riéng näm 2018 dA dizcic kiém toan. SO 1iu so sánh trén Báo cáo km chuyên tiên t 

u dc trmnh bay lai theo phiiong ph gian ti6 ir 	 p. 

CO PHAt 
VAN TA 

- 	/ 	 DUYNH -/- 
H 

Nguyn Thu Thüy 
Ngiroi lp biêu 
Hái Phông, ngày 12 tháng 03 nárn 2020 

Nguyen Thu Thüy 
K6 tofin trirOng 

Phan Thanh Binh 
Tong Giám dóc 
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