
CONG TY CO PHAN VAN TA! 
	

CQNG HOA XA H(M CHU NGHIA VlIT NAM 

DA PHIX€iNG THIJC DUYEN HAl 
	

Dc lp - Ti.r do - Hanh phUc 

Hái Phông, ngày 01 tháng 10 näm 2019 

ClAY UY QUYEN 

(St:. 2Ji/TASA-UQ) 

- Can ci Dku l vi Quy c/'zê' quáii trj Cong ty c0^ phcn Vn tat da phicang thOc 
Duyên Hat; 

- Can ca vào quyn hçn caa CIiü ijch Hot ding quán frf quy djnh tai Dku 1 Cong 
ty CO phOn Vn tOi da phi rang thz'c Duyên Hat; 

- Can cOyeu ccu san xuO't kinh doanh cüa COng ty, 

Ngtrôi u quyn: Ong Dào Vit Anh 

Chrc vu: CH tjch FIi dng quàn trj, là ngtthi di din theo pháp 1ut cta Cong ty cO 
phân Vn tãi da phi.rorng thüc Duyên Hãi. 

CMND s6: 012348941 do Cong an thành ph o^ 1-là Ni cp ngày 20/02/2014. 

Ngtr&i duçrc u quyn: Ong Phan Thanli Binh 

Chirc vu: Tng Giárn d6c Cong ty co^ phtn Vtn tài da phwing thi'rc Duyên Hái. 

CMND s: 030800017 do Cong an thành pho^ Hãi Phông c.p ngày 12/11/2008. 

Ni dung u5 quyn: 

1. Trong pham vi quyn hmn cüa rnInh, Ong Dào Vit Anh üy quyn cho Ong Phan 
Thanh Binh k cac loi Báo cáo tài chInh và các van bàn giãi trInh lien quan den các loii 
Báo cáo tài chInh cüa Cong ty cô phân Vn tãi da phuong thirc Duyên Hãi. 

2. Ngithi duçic uy quyn chju trách nhirn tnrâc Ngi.thi üy quyn, Cong ty và trrc pháp 
lutt ye cong vic duc üy quyên. 

3. ThOi hin i.iy quytn: Vic üy quyn nay có hiu lirc 12 tháng ke tr ngày k giAy uy 
quyCn. 

NGU'fl DUOC UY QUYEN 

-NG GIAM DOC 
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CONG TY CO PHAN VN TAI DA PHUONG THI5'C DUYEN HA! 
(V/v: Giái trInh chênh lch BCTC hç,p nhát 6 tháng nám 2020 trztóc và sau kilm 

toán 
S6 : 3/ CV - TASADH - 2020 

CQNG HOA xA HO! CRC NGHiA VIET NAM 

Dc lap - Tv do - Hanh phüc 

Hãi PhOng, ngày 12 thing 08 nãm 2020 

KInh gfri: - UY BAN CHUNG KHOAN NBA NIYOC 
- SO GIAO D!CH CHNG KHOAN TP HO CHI MINH 

i. Ten t6 chüc niêm yt: Cong ty Co phân vn tãi Da phu'o'ng thirc Duyên Hãi 
2. Ma ch(rng khoán: TCO 
3. Da chi trLi s& chInh: s6 189 dirông di Dinh Vu, phLrô'ng Bong Hãi 2, quail HE An, TP Hãi PhOng. 
4. Din tho46: 0225.3978895 	 Fax: 0225.3978895 

sO LIEU BCTC 6 THANG NAM 

CHI TIEU 
Ma 2020 CHENH Ty 

GIAI TRINH CHENH LECH 
TrLroc kim toán Sau iim toáii SO LECH Ic 

1. Chi tiêu Bang can di k6 toán hQrp nht  
Diu chinh giao djch ni bo gifta các Cong ty con 

Trâ tri.ràc cho ngu&i ban ngn han 132 7,183,930,494 6,815,330,494 (368,600,000) -5% (Cong ty TNHH SX vi TM Duyén Hãi vi Cong ty 
TNHH Fujiaire Malaysia VN) 

Chi phi trà trtrâc ngtn han 151 1,107,759,419 1,212,759,419 105,000,000 9% Phân l°ai Jai chi phi trã tnthc 

Chi phi trã tnrôc dài han 261 2,234,780,897 2,147,280,897 (87,500,000) -4% Phân ba1  1i chi phi trá truàc 

Diu chinh giao djch ni bO gii:ta các Cong ty con 
Ngtrxi mua trâ tiM tnràc ngn han 312 1,129,412,948 760,812,948 (368,600,000) -33% (Cong ty TNHH SX vi TM DuyOn Hài và Cong ty 

 TNFIH Fujiaire Malaysia VN) 

1 2. Chi tiêu Báo cáo Kt qua boat dng SXKD hçp nht I 
ChOng tôi xin cam kt bàn giãi trinh trOn day là dung sr that  va hoàn toàn chju trách nhim tnràc pháp lut v ni dung giãi trinh 

Nui giri: 
- N/nt k/nh gci; 
- Lwu 

GIAM DOC 
(CoNGTV 

CO PHAN 
* 	VAN T' 

GIAM DO'C 

DAPH'JONG 
-' DUYEN Al TONG 



CONG TV CO PHAN VAN TA! BA PHU'UNG TH!YC DUYEN HA! 

BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GIUA N!EN BQ 
BU'OC SOAT XET 

Cho k3i ho3t dng tir nghy 01 thing 01 nim 2020 dn ngãy 30 thing 06 näm 2020 

Thing 08 näm 2020 



CONG TY CO PHAN VN TA! DA PHUNG THUC DUYEN HAL 
So 189 thràng di Dinh Vu, phu&ng Dông Hãi 2, qun Hãi An, thành ph 05  Hãi Phàng 

MVC LIJC 

NO! DUNG 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

	

- 	 BAO CÁO SOAT XET THÔNG UN TAT CHIMi GIUA NIEN Do 

BANG CAN DOl KE TOAN HOP  NHAT GIU'A NIEN Do 

BAO CÁO KET QUA HOJT DoNG KNH DOANH HOP  NHAT GIUA NIEN t 

	

- 	 BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T8 HOP  NHAT GIIYA NIEN Do 

	

- 	 THUYET MJNH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DO 

TRANG 

1-2 

4-5 

6 

7 	\ 

8-25 



CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHUONG THIYC DUYEN HA! 
S6 189 duông di Dinh Vu, phixông DOng Hãi 2, qun Hài An, thành pho^ Hài Phông 

- 	 BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOc VA HO!  DONG QUAN TRJ 

Ban Tang Giám d6c và HOl  d6ng Quin bi Cong ty Co^ phn Yn tái Da phirong thüc Duyên Hài (gui tt là "Cong 
ty") U trinh báo cáo nay cüng vài báo cáo tài chinE ho p nhât gia nién d6 da duvc soát xét cüa Cong ty cho k' 
hot Ong tr ngày 01 thing 01 nAm 2020 den ngày 30 thing 06 nãm 2020. 

HO! DONG QUAN TRj VA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên cUa Hi dng Quin tr -j và Ban Tng Giám d6c Cong ty dA diu hành Cong ty trong kS'  và dn ngày 
lp báo cáo nay gOm: 

Hôi done Ouãn tn 

Ong Dào Vit Anh 
- Ong Lé Thai Cumg 

Ong Phan Thanh Binh 
Ong Tr" Tuán Hung 
Ong Ta Minh Nguyen 

Ban To ne Clam doe 

Ong Phan ThanhBInh 
BA Trinh Thj Hue 
Ong Nguyn Dinh TUng 
N2u*i dai diên pháp luát 

Chü tich  Hi d6ng Quin trj 	 N 
Phó Chü tjch HOi  dông Quin trj 	 IN 
Thành viên Hi dong Quin trj 	 M 
Thành vien H.i dông Quin trj dc lp 
Thành viên HOi  dong Quin tij dOc lp 

Tong Giám dOc 
PhO TOng Giám dOc 
PhO Tong Giám dc 

Ngithi dai  din theo pháp lut cUa Con- ty trong k và cho dn thôi dim lp báo cáo nay là Ong Dào Vit Anh - 
Chu tjch Hi dong Quin ti-i Cong ty. Chü tjch Hi ding Quàn trj Cong ty dä ay quyên cho Tng Giám d6c ky' báo 
cáo tài chinh gift nién dO riêng và hqp nhát näm 2020 theo Giây ay quyen so 25TTASA-UQ ngày 01 tháng 10 
nam 2019. 

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

- 	 Ban Tóng Giám dc va HOi  ding Quin trj Cong ty cO trách nhim lip báo cáo tài chinh hçp nht gia niên d 
hang k' phãn árih mot cách trung thrc và hqp 1 tinE hInh tài chInh cUa Cong ty, cfing nhir két qua hot dng kinh 
doanh và tinE hinh hru chuyn tién t cüa Cong ty trong ks'. Trong vic lip báo cáo tài chinh hçp nhãt giia nién 

- 	 dO nay, Ban TOng Giám dOc và HOl  dOng Quin trj duqc yéu cáu phài: 

- 
• Lira chn các chinh sách kE toán thich hap và ap dicing các chinh sách dO mot càch nhât quán; 
• Dira ra cãc xét doán và irOc tinE mot cách hap l và then trng; 
• Néu rO các nguyen tic kE toán thich hp cO duqc tuán thu hay khOng, cO nh0ng áp dimg sai lch trçng yu 

can throc cong bO và giài thich trong báo cáo tài chinh hp nhát gift nien dO hay khOng; 

- 	 • Lp báo cáo tài chinh hqp nh&t giva niên dO trén ca sO hoat dng lien ti,ic trcr thrOng hop  khong th echo ring 
Cong ty se tiép tiic hoat dOng kinh doanh; 

• Thit U va thrc hin h6 th6ng kim soát nOi bO mot cách hu hieu  cho mi,ic dich lp và trInh bay báo cáo tai 
chinh hap nhât giUa nién dO hop l> nhãm hn ché rüi ro và gian lb. 

- 	 Ban T6ng Giám dc và HOi  dng Quin tri dam bào các sO U toán cO lien quan duvc hru gill dy dU U phãn anh 
tinE hinh tài chinh, tinE hInh hoat dOng  cüa Cong ty vài mUc dO chinh xác hop  1> tai bat k' thOi diem não và các 

-  so kê toán và báo cáo tài chinh hqp nhát giOa niên dO throc lp tuân tha ché do KC toán ap di,ing. Ban TOng Giãm 
dOe và HOi  dOng Quãn tn cling chlu  trách nEim quàn l' các tài sin cüa Cong ty và do do dA thc hin các bin 
pháp thIch hop  de ngAn chn và phát hin các hành vi gian ln và các quy djnh pháp l có lien quan den vic lp 
và trinh bay báo cáo tài chinh hap nEat gila nién do. 

Ban Tong Giãm dc và HOi  dng Quin ti-i cam két dA man thu các yéu can nêu trén trong vic l.p báo cáo tai 
- 	 chinh hqp nhât giüa niên dO. 



CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHIXONG THIC DUYEN HA! 
S6 189 thrOng di Dinh Vu, phxOng Dông Hãi 2, qun Hài An, thành ph 05  Hái PhOng 

BAO cAo CUA BAN TONG GIAM DOc VA HO!  DONG QUAN TRI (TAP THEO) 

TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM DOC VA HQI DONG QUAN TRI (TIEP THEO) 

Theo ' kiEn cüa Ban Tng Giám dc và HOi  dng Quán tr, báo do tài chmnh hQp nht gifla nién dO dA phan ánh 
trung thrc va hcip 1' tnh hinh tài chinh cüa Cong ty tai  thOi diem ngày 30 thang 06 nAm 2020 cüng nhii két qua 
hoat dong kinh doanh và các luOng liru chuyén tien tE cho kS'  báo cáo tr ngày 01 tháng 01 nAm 2020 den ngày 30 
tháng 06 näm 2020, phU hcrp vOi các Chuân mijc Ké toan, ChC dO Ké toan doanh nghip Vit Nam và các quy 
djnh pháp 1' có lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tai chInh hcxp nhât gift nién dO. 

c6NG Ty 
Co PHAN 

DUYEN HA 
\X 

*\ 

an Thanh Binh 
Tong Giãm d6c 
Hal Phông, ngày 12 f/lang 08 nãm 2020 



CONG TY TNHH KIEM lOAN VACO 

\' 2 	 Tng l2Atôa nhà T6ng Cong ty 319, S6 63 Lé Van Luang 
 Phiiông Trung Hôa, Quân Cu Giy, Tp. Ha Nôi, Viêt Nam 

Tel: (84-24) 3577 0781/ Fax: (84-24) 3577 0787 

	

- 	 Website: www.vaco.com.vn  

So: Ig , /VACO/BC'SXNV2 

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

Kfnh gui: 	Các C dông, Hi dông Quin tr vã Ban Tong Clam d6c 
Cong ty Co phn Vn tãi Da phLro'ng thfrc Duyên Hal 

Chüng tôi dã thi,rc hin soat xét báo cáo tai chinh hp nMt gift niên dO kern theo cüa COng ty C65  phAn Vn tãi Da 
phuang thc Duyên Hài (goi tAt là "Cong ty"), duc lp ngày 12 tháng 08 nAm 2020, tü trang 04 den trang 25, bao 
gôrn Bang can dôi ké toán ho nhât gina nien dO tai ngày 30 tháng 06 nAm 2020, Báo cáo kêt qua hot ding kinh 
doanh hccp nhât gifla nién dO,  Báo cáo liru chuyên tiên t6. ha p,  nhát giva niên dO cho k' hot dng t'r ngày 01 tháng 
01 nAm 2020 den ngày 30 tháng 06 nAm 2020 và Ban thuyêt rninh báo cáo tài chinh hp nhát gica niên dO (gQi 
chung là "báo cáo tãi chinh hcrp nhát gifta nién dO"). 

Trách nhim thu Ban Tong Gidm doe vii Hi dông QuOn trf 

Ban Tng Giám dc va HOi  dng Quin trj Cong ty chju trách nhim ve^ vic 1p và trmnh bay trung thirc và hop 1' 
- báo cáo tài chInh hçip that gi&a nien dO cüa Cong ty theo Chuán mirc Ké toán, Che dO K toán doanh nghip Vit 

Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan den viec lap và trinh bay bao cao tai chinh hop nhat gita nien do va chiu 
trách nhirn ye kiêm soát nOi bO ma Ban Tong Giám dôc và HOi  dông Quãn trj xác djnh là can thiêt dê darn bào 
cho vic lp và tr'mh bay báo cáo tài chInh hçrp nhát gi€ra nién do không cO sal sOt trQng yêu do gian ln hoc nhám 
Ian. 

Trach nhiêm cüa Kiêm loOn viên 

Trách nhim cüa chüng tôi là &ra ra kt lun v& báo cáo tài chinh hçrp nht gitta niên dO dira tren kt qua soát xét 
cüa chüng toi. Chüng tOi dA thrc hin cong viêc soát xët theo Chuán mrc Kiérn toán Vit Nam ye ho dong djch 
vi soat xét so 2410 - Soát xét thông tin tài chinh gitta niCn dO do Kiém toán vién dOc  lp cüa don v thirc hin. 

Cong vic soát xét thông tin tài chinh gitta nién dO bao gm thi,rc hin các cuOc  phong van, chü yu là phOng vn 
nhttng ngthi chju trách nhiém ye các van dê tài chInh ke toán, và thirc hin thu tic phân tich và các thu ti,ic soát xét 
khác. MOt  cuôc soát xét ye ccr bin cO phrn vi hep horn mot cuOc  kiem toán ducic thixc hin theo các Chuân mirc 
Kiem toan Viet Nam va do vay khong cho phep chung toi dat thwc su dam bao rang chung tol se nhan biet diiac 
tat cà các van de trQng yêu có the dtiçc phát hin trong mot cuOc kiêm toán. Theo dO, chung tÔi khOng dua ra ' 
kién kiern toán. 

Kit ludn cüa KlEin loOn vien 

Can cr trên kt qua soát xét cOa chUng tÔi, chUng tôi khOng thy cO vn d gI khiEn chung tôi cho ran- báo cáo tãi 
chlnh hcip nhât gitta nien dO dmnh kern khOng phàn ánh trung thuc và hop l, trén các khla c@nh  trcing yêu, tlnh hinli 
tài chinh cUa Cong ty tai  ngày 30 tháng 06 nAm 2020, cOng nhir ket qua hot dOng  kinh doanh và hru chuyén ti t 

- cOa Cong ty cho kS'  hot dOng ttr ngày 01 tháng 01 nAm 2020 den ngày 30 thang 06 nAm 2020, phu hvp  vài Chuán 
rnirc Kd toán, Ché do Ké toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic lp và trinh 
bay báo cáo t nhât gitta nien dO. 

C15 	TNHH 
KIE'M TO 

VA 

Nguyn Dtrc Tién 
Phó lông Clam dc 
Giáy CN DKHN Kiém toán so: 0517-2018-156-1 
Thay mit và dcii din c/so 
CONG TY TNHH KIEM TOAN VACO 
HàNôi, ngày 12 ihángO8nam 2020 

Van Phong tai Tp. H 6  Chi Minh 	 Van Phong ti Ip. 06ng Nai 	 Van Phong ti Tp. Hai Phong 

	

- 	LOu 6, tOa nhà HUD, 159 Dién Bién PhO 	 SO 79 D. Ha Huy Tap, P Quy6l ThOng 	 TOng 4, s6 19, D. Diên BiOn Phi), P May To 
P 15. Q. Binh Th?nh, Tp. H6 Chi Minh 	 Tp. Biên HOa, T DOng Nai 	 Q. NgO Quyen, 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 VN TA! BA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 01- DNIHN 
So 189 &rong di Dinh Vu, phtrôig Dong Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ti.r so 202/201411T-BTC 
Qun Hâi An, thành phô Hãi Phong 	 ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cüa B6 Tài chInh 

BANG CAN oOi xE lOAN HP NHAT GICrA NIEN DQ 
Tqi ngày 30 zhang 06 nàm 2020 

Do?2 vi: VND 

TAI SAN Ma Thuyt So cu6i k' S6 du k' 
s minh  

A. TAI SAN NGAN HN 100 134.555.185.527 110.929.631.176 

1. 	Tin và các khoãn twong dwong tin 110 4 20.779.690.889 21.404.756.530 

- 	 1. Tin 111 14.779.690.889 15.404.756.530 
2. Các khoân tuang duang ti&n 112 6.000.000.000 6.000.000.000 

II. 	Dan tw tài chfnh ngn hn 120 48.000.000.000 45.000.000.000 

1. D.0 tu nin gifl dn ngày dáo han 123 5 48.000.000.000 45.000.000.000 

Ill. Các khoãn phãi thu ngn hn 130 45.880.428.748 38.098.186.942 

1. Phãi thu ngAn ban cüa khách hang 131 6 26.50 1.254.393 24.340.547.325 

2. Trãtnràc cho ngui bánng.n ban 132 7 6.815.330.494 3.239.343.370 

3. Phãi thu ngân han  khác 136 8 13.417.803.861 10.518.296.247 
4. Du phàng phãi thu ng.n ban khO dài 137 11 (853.960.000) - 

5. Tài sin thiu cKr xCr 1 139 - - 

IV. Hang tn kho 140 9 16.925.675.839 4.420.794.434 

1. Hang tn kho 141 16.925.675.839 4.420.794.434 

V. 	Tài sin ngn hn khác 150 2.969.390.051 2.005.893.270 

1. Chi phi trâtrithc ngãn ban 151 10 1.212.759.419 308.054.405 
2. Thus giá tij gia tang duçc khu trir 152 1.669.841.623 1.327.572.642 
3. Thud và các khoàn phái thu cüa Nba nuôc 153 17 86.789.009 370.266.223 

B. TAI sAN DAI HN 200 96.551.015.860 102.931.609.680 

1. 	Cãc khoän phãi thu dài hn 210 3.155.239.293 3.145.239.293 

1. Phãi thu v cho vay dài han 215 2.472.000.000 2.472.000.000 
2.Phàithudàihankhác 216 8 2.305.943.318 2.295.943.318 
3. Dr phông phài thu dài hn khó dôi 219 11 (1.622.704.025) (1.622.704.025) 

II. 	Tài sin c6 djnh 220 86.674.072.558 92.282.086.617 
1. TM sin co djnh hOu hInh 221 12 80.577.202.039 85.970.678.930 

- Nguyêngiá 222 201.150.429.266 201.429.478.212 
- GO trj hao mon lu5 Ice 223 (120.5 73.227.227) (115.458.799.282) 

2. Tài san co^ dlnh vô hInh 227 13 6.096.870.519 6.311.407.687 
 -NguyCngiá 228 12.418.804.956 12.418.804.956 

- Giá fri boo mOn lu9kA 229 (6.321.934.437) (6.107.397.269) 
III. Bt ding sin du fir 230 14 726.818.595 785.200.660 

- N.uvêngi6 231 2.429.441.525 2.429.441.525 
- Giá tri hao mOn liij ké 232 (1.702.622.930) (1.644.240.865) 

IV. Tài sin dài han khãc 260 5.994.885.414 6.719.083.110 

1. Chi phi trà truâc dài han 261 10 2.147.280.897 2.105.401.959 
2.Lithêthuongmi 269 15 3.847.604.517 4.613.681.151 

TONG CONG  TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 231.106.201.387 213.861.240.856 

- 	 Các thuyt minh kern theo lb môt bô phan hop thành cña báo cáo tài chinh hop nht gifra nién d5 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHIXONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 01- DNIHN 
So 189 duông di Dinh Vu, phthiig Bong Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu sO 202/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph6 Hãi PhOng 	 n-ay 22 tháng 12 näm 2014 cüa BO Tài chinh 

BANG CAN BOI ICE TOAN HQP raiAT GI(YA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Tging?ry3OthángO6nám 2020 

Dcm vi: VND 

NGUON VON 	 Ma Thuyt 	S6 cui k' 	So du k' 
so minh  

C. NO PHA! IRA 	 300 	 24.934.679.446 	18.378.534.066 

I. Nq ngn hn 	 310 	 24.205.289.097 	14.854.174.948 

1.Phãitrangtthibanngnban 	 311 	16 	12.116.792.216 	8.803.618.255 
2.NguôimuatrãtintruOcngnban 	 312 	 760.812.948 	276.948.525 
3. ThuE và cc khoãn phái np Nhà nuc 	 313 	17 	4.251.257.668 	1.469.446.827 
4.Phãitrángi.r6i lao dng 	 314 	 1.396.455.688 	1.264.138.456 
5. Chi phi phãi trá ngân ban 	 315 	18 	413.974.200 	827.652.600 
6. Doanh thu chua thrc hin ng.n ban 	 318 	 15.090.907 	15.090.911 
7. Phãi trà ng.n ban khác 	 319 	19 	4.866.554.703 	2.168.711.740 
8. Qu5' khen thtrOng, phüc lqi 	 322 	 384.350.767 	28.567.634 

H. NY dài ban 	 330 	 729.390.349 	3.524.359.118 
1.Phàitrãdài ban khác 	 337 	19 	448.090.000 	3.225.490.000 
2. ThuE thu nhp hoän 1ai phai trã 	 341 	 281.300.349 	298.869.118 

D. ON CHU sO HCTU 	 400 	 206.171.521.941 	195.482.706.790 

I. Von chU sir hfru 	 410 	20 	206.1 71.521.941 	195.482.706.790 

1.Vn gop cOa chU sâ hUu 	 411 	 187.110.000.000 	187.110.000.000 

- Cphku ph6 thôngcO quyn biu quyAl 	411a 	187.110.000.000 	187.110.000.000 
2. Than  du vn Co phân 	 412 	 9.287.359.500 	9.287.359.500 
3. C64  phiu qu9 	 415 	(22.095.490.500) 	(22.095.490.500) 
4. Quy d&u tu phã.t trin 	 418 	 6.634.991.097 	6.585.394.258 
5. Qu9 khác thuc vOn chU sir hUu 	 420 	 358.532.185 	70.539.052 
6. Li nhun sau thuE chua phân phi 	 421 	 21.525.518.435 	14.094.237.591 

- LNSTchua phán phói lüy ki dEn cuEi nã,n trtthc 	421a 	 13.478.333.268 	6243.459.808 
- LNST chzta phán phôi A nay 	 421b 	 8.047.185.167 	7.850.777.783 

7. Lqi ich cüa c6 dOng khong kim soát 	 429 	 3.350.611.224 	430.666.889 

TONG CQNG NGUON ON (440 = 300 + 400) 	440 	 231.1 06.201.387 	213.861.240.856 

n 	COPHA 
VAN TA'l 

Nguyen Thu Thüy 	 Nguyen Thu Thüy 	 Phan Thanh Binh 
NguOi lip biêu 	 K ton trtrOng 	 Tang Giám dc 
Hthi Phông, ngày 12 tháng 08 nám 2020 

Các thuyt minh kern zheo là môt b phán hop thành cza báo cáo lài chInh hop nhEt ghza niên dç 
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78.974.846.038 77.462.748.750 

22 62.079.708.435 60.431.716.139 

16.895.137.603 17.031.032.611 

24 1.907.760.406 1.422.067.357 

21.570.182 30.426.374 
15.383.230 30.153.099 

25 8.799.089.170 8.577.864.281 

9.982.238.657 9.844.809.313 

267.239.296 304.773.594 

- 14.025.175 

267.239.296 290.748.419 

10.249.477.953 10.135.557.732 

26 2.203.230.157 2.207.461.342 

(17.568.769) (36.925.720) 

8.063.816.565 7.965.022.110 

8.047.185.167 7.946.267.992 
16.631.398 18.754.118 

27 481 475 

r0 ' 20 o

oNGTY\ 
/ COPHAN \ 

*1 VAN TAI 

.A\.DAPH1iNG 1IC 

CONG TY CO PHAN V4N TA! BA PHUTNG THC DUYEN HA! 	 MAU sO B 02- DN/HN 
So 189 duông di Dinh Vu, phi.rông Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tiz s 202/2014iTT-BTC 
Qu.n Hãi An, thành ph 0^ Hãi Phông 	 ngày 22 thing 12 närn 2014 cüa BO Tài chlnh 

BAO cAo KET QUA HOAT BONG KINH DOANH HQP NHAT GICJA NIEN BQ 
Cho k' hoqi dç5ng tir ngày 01 tháng 01 nám 2020 den ngày 30 tháng 06 nám 2020 

Dow vi. -  VND 

CHI TIEU 	 Ma Thuyt Tif ngày 01/01/2020 Tfr ngày 01/01/2019 
s6 minh dn ngày 30/06/2020 dn ngãy 30/06/2019 

1. Dnnh thu ban hing vA cung CaD dich vu 	01 	21 	78.974.846.038 	77.462.748.750 

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 02 

3. Doanh thu thuh vt ban hang vi cung cp dlch  vu 10 
(10= 01 -02) 

4. Giá vn hang ban và cung c&p djch vi 11 

5. Lç1 nhun gp ve^ ban bang và cung cp dch vu 20 

(20=10-11) 
6. Doanh thu hot Ong tài chinh 21 

7. Chi phi tãi chinh 22 
- Bao gem: Chi phi Mi vay 23 

8. Chi phi quãn 1 	doanh nghip 26 

9. Lyi nhun thun tr hot dong kinh doanh 30 
(30 = 20 + (21 - 22) - 26) 

10. Thu nh.pkhác 31 

11. Chi phi khác 32 

12. L9i nhuân We (40 = 31 -32) 40 

13. Tong Içri nhun k Win tru&c thu (50 = 30 + 40) 50 

14. Chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hin hành 51 

15. Chi phi thud thu nhp doanh nghiêp hoàn 1i 52 

16. Loi nhun sau thue^ thu nhp doanh nghip 60 
(60=50-51-52) 
• Li nhun sau thu e^ cüa co^ dông cüa cong ty me 61 
- Lci nhun sau thus cUa co^ dông không kiém soát 62 

17. LAi co ban trên c phiu 70 

- 	 Nguyn Thu Thüy 
NguOi Ip biêu 

- 	 Hal Phông, ngày 12 ththng 08 nãm 2020  

Nguyn Thu Thüy 	 Phan Thanh Binh 
K A e toán truöng 	 Tong Giám dôc 

Các thuyét minh kern theo là rn5t bO phãn hop thành cza báo cáo tài chInh hçrp nhct gii?a nién dç5 
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CONG TY cO PHAN V4.N TA! BA PHIJONG TH1YC DUYEN HA! 	 MAU sO B 03- DN/HN 
So 189 thr&ng di Dinh Vu, phtthng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ttr s6 202/20 14/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hãi Phông 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa BO TM chInh 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE GIU'A NIEN DQ 
(Theo phwongpháp gidn tiép) 

Cho k hoar d5ng r ngày 01 thang 01 ndm 2020 den ngày 30 tháng 06 nam 2020 

Doii vi: J'WD 

CHi TIEU 

L Liru chuyn tin tir boat dông kinh doanh 
1. LØnhun triro'cthul 
2. Dilu chinh cho cdc khodn 
- Khu hao TSCD 
- Các khoãn di phOng 
- (Lãi)/ Lo^ chênh 1ch t' giá hôi doái do dánh giá 1i các 
khoán mic tin t cO gc ngoi t 
- (Ui)! Lo^ tr hoat dng du tu 
- Chi phi 1i vay 
3. Li nhuin 1w hoar Ong kinh doanh trzró'c tha,y dli yIn 
hru itng 
- Tang, Giàm các khoãn phãi thu 
- Tang, Giàm hang ton kho 
- Tang, Giãm các khoàn phài trã 
- Tang, Giãm chi phi trá truOc 
- Tin Iãi vay dà trâ 
- Thud thu nhp doanh nghip dA nôp 
- Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 
Lwu chuyln lien thun zfr hoz1 dOng kinh doanh 
H. Luu chuyn tin tir boat dng du tir 
1.Tin chi dé mua sam, xây drng TSCf) va cac TSDH khác 
2. Ti&n thu tr thanh 1, nhucmg ban TSCD và các TSDH khác 
3.Tin chi cho vay, mua cac cong ci,i nq cüa dan vi khác 
4. Tin thu lài cho vay, c6 tlrc và Jcii nhun dircic chia 
Luu chuyn f/In thuân tic hoz1 d5ng ithu fir 
ilL Liru chuyn tin tir boat dông tài chInh 
1. Tiên thu t'r phát hành cô phiêu, Min On gOp cüa CSH 
2. Tin trã 1i  vn gop cho các chü sO hthi, mua 1i cO^ phiu 

cüa doanh nhiêi, dä phát hành 
3. Tiên thu ti divay 
4. ncr 
5. Tiên trã no q  gOc thuê tài chinh 
6. Co tic, Iai nhuân dà trâ cho chU sO hthi 
Liru chuyin lien lhuân fir hogi dng lài chinh 
Lini chuyn tin thuAn trong kS'  (50 = 20 + 30 + 40) 
Tien và tirong throng tin du k 
Anh hu&ng cüa thay dôi t giá hi doái quy di ngoi t 
Tin và tirong dwo'ng tin cu Obi k' (70 = 50 + 60 + 61) 

Ma Tir ngày 01/01/2020 TLr ngãy 01/01/2019 
so din ngày 30/06/2020 dn ngày 30/06/2019 

01 10.249.477.953 10.135.557. 732 

02 6.438.365.199 4.977.806.011 
03 853.960.000 881.104.025 
04 6.025.637 (407.421) 

05 (1.620.136.309) (1.620.817.877) 
06 15.383.230 30.153.099 
08 15.943.075.710 14.403.395.569 

09 (13.573.059.039) (6.658.365.992) 
10 (12.504.881.405) (1.427.704) 
11 8.659.749.244 7.287.313.058 
112 (767.581.427) (756.164.959) 
14 (15.383.230) (30.153.099) 
15 (556.010.247) (1.380.318.825) 
17 (201.054.000) (913.381.000) 
20 (3.015.144.394) 11.950.897.048 

21 - (7.244.682.278) 
22 292.272.727 298.000.000 
23 (3.000.000.000) 
27 2.166.331.663 1.392.420.150 
30 (541.395.610) (5.554.262.128) 

31 2.937.500.000 - 
32 - (6.413.155.710) 

33 6.479.420.000 11.328.040,000 
34 (6.479.420.000) (11.328.040.000) 
35 - 
36 - (13.325.188.914) 
40 2.93 7.500.000 (19.738.344.624) 
50 (619.040.004) (13.341.709.704) 
60 21.404.756.530 76.876.290.511 
61 (6.025.637) 407.421 
70 2069O889 63.534.988.228 

4/NGTV\ 
Co PHAN 

* VAN TAI 
DAPHI!ONG 

&DUYENH' 

Nguyn Thu Thüy 	 Nuyn Thu Thüy 	 Phan Thanh Binh 
Ngtroi Ip  biêu 	 Ke toán tru'O'ng 

	
Tong Giám dOc 

Hái Phông, ngày 12 tháng 08 nãm 2020 

Các thuyt minh kern theo là m5t b5 phdn hop thành cia báo cáo lài chInh hcip nhát giia niên d 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHU'NG THIC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DNIHN 
S6 189 throng di Dinh Vii, phuong Dông Hãi 2, 	 Ban hàrth theo Thông tiz s6 202/2014,TT-BTC 
Qun Hãi An, thành phO Hal Phang 	 ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cüa BO Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HcYP NIIAT GIUA NIEN ix) 
Các :huyil minh nay là mç5t b6ph4n  hop thành và cdn dwqc dpc dcng thai vái báo cáo lài chinh h,p nhdt gizta niên d5 kern theo 

1. 	THÔNG TIN KHAI QUAT 

!-finh thfrc s& hüu vn 

Cong ty Cophn Vn tãi da phtiang thac Duyên Hãi (g9i tt là Cong ty) thrc boat d6ng theo Giy 
Chthg nhn dang k' kinh doanh nghip sO 0200793081, do S& Ké hoach và Dâu tix thành phO Hãi PhOng 
cap lan dâu ngày 14/03/2008 và dang k' thay dôi ]fin thir 14 ngày 14/05/2018. 

COng ty cO tri,i sâ tai: S6 189 ththng di Dinh Vu, phi.rOng DOng Hài 2, qu.n Hãi An, thành ph6 Hài 
Phöng. 

Von diu l cüa COng ty theo Giy ChUng nhn dang k' kinh doanh là 187.110.000.000 VND. 

Tng so nhân viên cUa Cong ty tai  ngày 30 thàng 06 näm 2020 là 11 ngtrOi (tai ngày 31 tháng 12 näm 
- 	 2019làllngu&i). 

Hot dng kinh doanh chInh: Thtrcrng mai  và djch vii. 

Ngành nghê kinh doanh 

- Vin tãi hang boa bang thrOng bO.  Chi tit: Vn tài hang hóa bAng ô tO, xe container; 
- Kho bãi và km gi1 hang hOa; 
- 	Sra chUa may mOe, thit bj. Chi tiêt: DIch  vi,i sa cha, bão dtrOng may mOe, thiêt bj (không bao 

gOm tàu biên, may bay, hoc các phirong tin và thiêt bj vin tãi khác); 
- Hot dng dlch  vi b6^ nq khác lien quan den vn tãi. Chi tiét: Djch vi thông quan; Vn tãi da 

phuong thirc (khOng bao gOm kinh doanh vn chuyên hang khOng và kinh doanh hang khOng 
chung); Dich  vi logistics; DIch  vii  dai  1' tàu biên; 

- Bàn phix tOng va các bo ph.n phi,i trq cOa 0 tôvà xe có dng co khàc; 
- Bàn buOn do dOng khác cho gia dlnh. Chi tiêt: Bàn buOn nuàc boa, hang m5 phâm va chê ph.m và 

chéphâm v sinh; 
- Kinh doanh bat dong san, quyen sir dung dat thuc sâ hQu, chi) sir ding hoac di thuê (bao gOm cho 

thué van phOng, nhà xixOng); 
- San xuât than xe có dtng ca, ro mooc; 
- Vn tài hang boa yen biên va vin throng; 
- Vn tãi hang hOa thrOng sat; 
- Bàn lé thuOc, di,ing cu y te, my phâm và vt phâm v sinE trong các cira hang chuyén doanh. Chi tiEt: 

Bàn lé nuàc boa, m5' phâm và vt phâm v sinh trong các cOn hang chuyên doanh; 
- Cho thuê may moe, thiêt bj và do dung hu hinh khác. Chi tiét: Cho thuê may móc, thiEt bj xp d 

hang bOa; Cho thué container; 
- Cho thuê xe CO dng co. 

Chu k sin xut, kinh doanh thông thwang 

Chu k' sari xuat, kinh doanh thông thirOng cOa Cong  ty ducrc thirc hin trong thai gian khOng qua 12 
tháng. 

Can trUc doanh nghip 

Ten COng ty/ Chi nhánh 	 Noi thành lip 	T5' I 	T5' l 
và boat dOn phn so h&u 	puvn biêu 

ii 

COng ty TNHH Container Minh Thành 
Cong ty TNT-lB Vin tài Duyên Hài 

-- 	 COng ty TNHH San xuAt và Thtrcmg mai  Duyên hài 
COng ty TNHH Van tãi ThrOng b6. Duyên hid 

- 	 COng ty TNT-il-i Van tài Duyên hid PhO Tho 
COng ty ThTHH MTV Vn tâi Da phrong thirc Duyên Hài Ha 

-- 	 COng ty ThT1-EH COng nghE Logistics Tasa Duyên Hid 
COng ty TNHH Fujiaire Malaysia Vit Nam 
COng ty CO ph an Vn tài Da phuong thuc DuyCn Hid - Chi 
nhánh HCM 

TP. Hãi PhOng 99,947% 99,947% 
TP. Hài PhOng 99,68% 99,68% 
TP. Hid PhOng 99,00% 99,00% 
TP. Hâi PhOng 99,35% 99.35% 
Tinh PhO Tho 100.00% 100.00% 

TP. Ha Ni 100.00% 100,00% 
TP. Hid PhOng 100.00% 100,00% 

TP. HàNi 51,00% 51,00% 
FP. Ho Chi Minh 



CONG TY CO PHAN V0 TAI DA PHU5NG THU'C DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN/HN 
so 189 thrng di Dinh Vu, phuäng Dông Hal 2, 	 Ban hành theo Thông tir s6 202/20I4iTT-BTC 
Quán Hãi An, thành phô Hii Phong 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chinh 

THUYET MINE BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GICJ'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các zhuyEz minh nay lb m6: bç5phn ho thành và cOn thtcrc dQc dong thôi vO'i báo cáo iài chinh hqp nidi gif4a niên d /thm theo 

2. K'c KE TOAN, CHUAN MVC  KE lOAN vA CHE DO Kt TOAN AP DUNG 

K'kEtoán 

Nam tài chinh cüa COng ty bat dAu ti ngày 01 tháng 01 và kt thUc vào ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài 
chinh hop nhât gifla nién do k' nay thrcic trinh bay cho giai do?n tr ngày 01/01/2020 den ngày 
30/06/2020. 

Chê do k6 toán áp dung 

COng ty áp di,ing các Chu.n mi,rc K toán, Chel  dO KE toán doanh nghiép Vit Nam thrçic ban hành theo 
Thông tu s6 200/201411T-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014, Thông tu so 202/20141F7-BTC ngày 22 
tháng 12 nãm 2014 và các thông tir hiâng d.n thirc hin Chuán mc Ké toán cüa BO Tài chinh trong vic 
lp và trInh bay báo cáo tài chinh hop nhât gift nién d. 

Tuyên b6 v vic tuán thu Chu Ain mlic  K than vi Che^ dO K toán 

Ban Tng Giám dc dam bão dà tuân thu yêu cau cUa các Chuan mrc K6 toán, Ché d, K6 toán doanh 
nghip Viet Nam thrcyc ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngãy 22 thang 12 näm 2014 cüng 
nhii các thOng tu hi.rang din thrc hin Chuân mrc Ké toán cua BO Tài chInh tTong vic 1p báo cáo tâi 
chinh hop  nhát giüa niên dO. 

Báo cáo tài chInh hop nhAt gift niên dO kern theo khong nham phân ánh tinh hmnh tai chInh, kt qua hot 
dOng kinh doanh va tInh hInh Itru chuyên tiên t theo các nguyen tic và thông 16 kê toán duçic chap nhn 
chung ti các niiâc khác ngoài Vit Nam. 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

Sau day là các chinh sách ke4  toán chü yk duçc COng ty áp diing trong vic lp báo cáo tài chinh hop 
- 	 nhât giUa niên dO: 

- Cor s& lip baa cáo tài chinh hyp nht gifra niên dO 

- 	 Báo cáo tai chInh hop nhAt giva niên dO duqc lap và trmnh bay bang Dông Vit Nam (VND) trên co sâ k 
toán don tich (tth các thông tin lien quan den các luông tiên) phü hp vOl Chuân m,rc Ke toán, Ch dO K 
toán doanh nghiép Vit Nam va các quy djnh pháp ] cO lien quan den vic lp va trinh bay báo cáo tài 
chinh hop nhát gina niên dO. 

U'&c t'nh k toán 

Vic lap báo cáo tài chinh hop nhAt gifla niên dO tuân thu theo Chuan mrc Ke^ toán, Ch di Ké toán 
doanh nghip Viet Nam và các quy djnh pháp 1' cO lien quan den vic lap và trlrth bay báo cáo tai chlnh 
hop nhât giva niên dO yeu cau Ban Tong Giám dôc phãi cO nhQng uOc tInh và giã dnh àrih huOng den so 
1iu báo cáo ye côngnci, tài san va vic trInh bay các khoàn cong nq và tài san tiem tang tai ngày lp báo 
cáo tài chlth hop nhát giQa nien dQ cüng nhi.r các so 1iu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suOt näm 
tài chInh. Mac  dü các uâc tinh kê toán &rcic lp bang tat câ sir hiêu biét cüa Ban Tong Giám dôc, so thc 
t8 phát sinh Co the khác vOi các trOc tInh, giâ djnh dat  ra. 

Dánh giá và ghi nhn theo giá trj hçrp l 

Theo quy djnh tai  Diu 28 - Dánh giá và ghi nhn theo giá tri hop 1' cUa Lut Ke^ toán s 
88/2015/HQHI3 dà duqc Quoc hOi  nuOc  COng  hoà xA hOi  thu nghi'a Vit Nam khoá XIII, k' hop  thu 10 
thông qua ngày 20 tháng 11 nãm 2015 cO hiu krc ke tü ngày ké ttr ngày 01 tháng 01 nãm 2017, tài san 
v cong no thrçic dánh giá va ghi nhn theo giá tri hop ly tai  th&i diem kêt thic nãm tài chinh. Tuy nhiên, 
den th&i diem phãt hành báo cáo nay, chixa cO van bàn huOng dan trong vic ap di,ing dánh giá và ghi 
nhn theo giá tii hop l, do dO, Cong ty chira áp di,ing giá tn hop 1 trong trinh bay báo cáo tài chinh hop 
nhât giüa niên dO.  Theo do, Ban lông Giám dôc da xem xét và áp dung nliu sau: 



CONG TY CO PHAN VN TAI DA PHUcNG THYC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN/}{N 
So 189 dirOng di Dinh WI, phiing Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s6 202/20I4iTF-BTC 
Qun 1-iài An, thà.nh ph 05  Hal PhOng 	 ngày 22 thing 12 näm 2014 cüa B6 Tài chiiih 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Ccic lhuyëz minh nay là mot b5phOn hçip thành và cOn dwç7c dQc dong thöi vol bOo cáo tài chinh hcip nhOi giaa nién dç5 kern theo 

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

Dinh giá và ghi nhn theo giá trj hqp Jy (Tip theo) 

a) Cong cy tài chink ditc ghi nhan và dánh gid Igi theo giá trj hçfp 1i trén cc sà giá gOc trui di các 
khodn dyphOng can trick 44p (nêu cO) theo quy djnh hin hank; 

b,) Cdc khoOn myc tiOn Ij cd gOc ngogi t9 dztcic dank giá theo r giá giao dick thrc té; 
c) Dôi Vai tài sOn vii nqphOi trO ngoai cOc myc a và b trOn day) Cong ty không cá cc s& dl xác df nh 

disç.rc giO frj mç3t cOck dOng tin ca do do Cong ty dang ghi nhan theo giá gOc. 

Co s& hçrp nht bo cáo tài chinh gi&a niên d 

Báo cáo tài chInh hçp nhát gia nin d6 bao gm báo cáo tài chinh cia Cong ty và báo cáo tài chinh cüa 
cac cong ty do COng ty kiêm soát (các cong ty con) duçrc lp cho den ngày 31 thing 12 hang nãm. Vic 
kiêm soát nay dat  duc khi COng ty có khâ nang kibm soát các chInh sách tài chinh và hot dOng  cüa các 
cong ty nh.n dáu tii nhäm thu duvc 1ci Ich tCr boat dng cüa các cong ty nay. 

Kt qua boat Ong kinh doanh cüa các cOng ty con &rcrc mua li hoc bàn di trong nam d.rc trIn.h bay 
trong Báo cáo kêt qua boat dng kinh doanh hcrp nhát gina nién do tr ngày mua hoc cho den ngày ban 
khoándáuttrâcôngtycon dO. 

Trong truâng ha p can thit, báo cáo tài chmnh cüa các cong ty con drqc diu chinh de^ các chinh sách k 
toán dugc áp dung tai Cong ty và các cOng ty con là giOng nhau. 

TAt cà các nghip vi và s6 di.r gifla các cong ty trong cilng tp doàn dixc Ioai bO khi hcp nhAt báo cáo tài 
chInh giila niên d. 

Lm Ich cüa co^ dOng khOng kim soát bao gm giá tri các 1ci ich cüa c6 dOng khong kim soat tai ngày 
hqp nhâtkinh doanh ban dâu (chi tiét xem ni dung trmnh bay diiài dày) và phân li ich cüa cO dOng 
khOng kibm soát trong si,r bien dng cUa tong von chü sâ hOu ke tü ngày hgp nhát kirih doanh. Các khoàn 
10 phát sinh tai  cOng ty con phài thrçc phân bô tirong img vài phán sâ httu cUa cO dông khOng kiêm soát, 
ke cã trtrOng hcrp so i dO iOn hornphân sO htu cüa co dOng khOng kiém soát trong tài san thuan cüa cong 
ty con. 

Hçp nhAt kinh doanh 

Tài san, cong no và Cong ng tiém tang cUa cOng ty con di.rc xác djnh theo giá trj hp i tai  ngày mua 
cOng ty con. Bat kS'  khoãn phi,itri nào gifla giá mua và tong giá tr hqp 1 ca tài san dtrc mua dtrc ghi 
nhán là li the thirong mai.  Bat  kS'  khoàn thiéu hut  nào gifra giá mua và tong giá trj hqp l cüa tài san 
dtrc mua duc ghi nhn vao két qua hot dng kinh doanh cüa ki ke toán phat sinh boat dng mua cOng 
ty con. 

L9i the thuongmi 

Lqi the^ thuong mai  tren báo cáo tài chInh hcrp nhAt gina niên d6 là phn phu tri giita mic giá phi hcrp 
nhAt kinh doanh so vOi phAn Igi ich cUa Cong ty trong tOng giá tri hp 1' cia tài san, cOng nor va cong nq 
tiêm tang cüa cOng ty con, cong ty lien kêt, hoc don vi gop von lien doanh tai  ngày thi,ic hin nghip vi 
dãu nt. Lqi tM thuong mai dtrqc coi là mot loai tài san vô hlnh, thrqc khâu hao theo phi.rong pháp thrOng 
than- tren th&i gian huu dung  uOc tInh cUa lqi the kinh doanh dO là 10 nm. 

Lqi the^ kinh doanh cO duçc tr vic rnua cOng ty lien két và ca sO kinh doanh dng ki&m soát duc tinh 
vào giá trj ghi so^ cüa cOng ty lien ket và co sO kinh doanh dOng kiem soát. Li the kinh doanh tir vic 
mua các cOng ty con duc tnInh bay riêng nhu mt 1°a  tài san có khác trén Bang can dôi k toán hp nhât 
gia nien d. 

Khi bin cong ty con, cOng ty lien kt hoc don vi gop vn lien doanh, giá trj cOn li cOa khoãn lçri th 
thtrong mai  chira khAu hao hét ducrc tinh vào khoân liJ1 do nghip vu nhtrcrng an cong ty n.rang irng. 
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CONG TY CO PHAN VN TAI BA PHUNG THIYC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN/HN 
S 05  189 duäng di Dinh V, phmg Bong Hài 2, 	 Ban hành theo Thông tir s6 202/20141TT-BTC 
Qun Hài An, thành ph 05  Hãi Phàng 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa B6 Tài chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH HP NHAT GIfJ'A NIEN DO ' THEO) 
Các thuye't minh nay là mot b5ph(2n hcrp thành va cdn thiçic doc dông th&i v&i baa cáo tài chfnh hcip n/ia: gi(ia niên d5 kern thea 

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

COng cu tài chinh 

Ghi nhÔn ban du 

Tài san tài chInh: Ti ngày ghi nhn ban du, tài san tài chInh thrc,c ghi nhn theo giá gc con-  các chi 
phi giao dch có lien quan tri,rc tiép den vic mua sam tài san tai chinh dO. Tài san tài chinh cüa COng ty 
bao gOm tiên, các khoãn 'nwng dirong tin, các khoãn phai thu khách hang, phài thu khác, cac khoãn k 
qu5. 

Cong nor ta/ chinh. T?i  ngày ghi nhn ban du, cong na tài chinh thrc ghi nhn theo giá gc cong  các chi 
phi giao dlch  CO 1in quan nirc tiep den vic phát hành cong ng tài chinh dO. Cong ner tài chInh ca Cong 
ty bao gôm các khoàn phài trà ngirri bàn, phai trã khác, các khoãn chi phi phai trã, các khoãn vay. 

Bdnh gid Igi sau ghi nhán ban du 

Hin tai, chtra CO quy dnh ve^ dánh giá Iai  Cong cu tai chinh sau ghi nh.n ban du. 

Tien và cac khoán tumg throng tin 

Tin và các khoãn tuong throng tin bao gm tin mat tai  qu5, các khoân tin gfri không kS'  han, cac 
khoãn du Ui nga.n han, cO khã nang thanh khoãn cao, dê dang chuyén doi thành tiên va it rüi ro lien quan 
den vic bién dng giá tn. 

Nq phãi thu 

Nq phài thu là so den có the thu hôi cüa khách hang ho.c các dOi tircing khác. Nor phài thu thrcc tninh bay 
theo giá tri ghi sO thr di các khoãn di phong phãi thu khO dOi. 

Da phOng phâi thu khO dOi dtrçic trich l.p cho nhthg khoãn nr phài thu dä qua hn thanh toán tiz sáu 
tháng trO len, hoc cac khoãn na phai thu ma nguôi nç khO có khá nang thanh toán do bi thanh 1'i, pha 
san hay cac khO khàn tuong Ui. 

Tài san c6 dlnh  hiiu hInh và khu hao 

Tài san co^ dinh hUu hInh dtrcic trInh bay theo nguyen giá trir giá tri hao mon lOy k66  Nguyen giá tài san c6 
dinh hthi hinh bao gOm giá mua và toàn b6 các chi phi khác lien quan trrc tiêp den vic thra tài san vào 
trang thai sn sang sü di,ing. 

Tài san c6 djnh huu hInh thrcic khAu hao theo phuong pháp dtrmg thng da trén thni gian hftu ding uàc 
tInh, cu the nhu sau: 

ThOi gian hthi dicing irOc tinh 
S6nãm 

NM cira, vat kin trUc 	 05 - 50 

Máymócvàthitbj 	 03-10 

Phtrong tin vn tãi 	 04 - 10 

Thiêt bi quãn l 	 03 - 10 

Các khoân lãi, 105  phát sinh khi thanh l, bàn tài san là chênh 1ch gifla thu n.hp tirthanh l và giá tn cOn 
Iai cUa tài san va thrcrc ghi nhân vao Báo cáo ket qua hot dng kinh doanh hqp nhát giftniên d. 

Các khoãn tri tru'&c 

Chi phi ti-a tnràc bao gm cac chi phi thLrC tE dà phát sinh nhrng cO lien quan dn kt qua hot dng san 
xut kinh doanh cüa nhiu k' ke^ toán. Chi phi trã ti-uâc bao gOm khoãn ti-a tri.ràc tiên van phOng và các 
khoàn chi phi trã truOc khác. 

11 



CONG TY CO PHAN VN TA! DA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN/HN 
So 189 duâng di Dinh VU, phuô'ng Dông Hài 2, 	 Ban hành theo Thông tir s6 202/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph6 Hài PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cia Bo Tài chinh 

THUYET MINI BAO CÁO TA! CHfNH HP NHAT GI1JA NIEN 09 (TIEP THEO) 
Các thuyét minh nay là m6t b6ph2n hcip rhanh và can duç'ic doc dóng th&i vol báo cáo tài chinh ha p nhät giiia nien d5 kern thea 

3. 	TOM TAT CAC CH!NH SACH KE lOAN CHU YEU (TIEP THEO) 

Cie khoãn trã tnr&c (Tip theo) 

Tin thuê van phOng th hin so^ tin thuê vAn phOng dA dirçrc trà tnrâc. Tin thuê van phOng trã tnràc 
diryc phán bô vao Báo cáo két qua hoat dOng  kinh doanh hçip nhât gia nién do theo phtrccng pháp throng 
thing trong frng vOi thOi gian thuê. 

Các khoân chi phi ira trirâc khác bao g6m giá trj cOng cv,  ding cu, linli kin loai nhO dA xutdüng. Các 
chi phi nay dtrcc von hOa dtrài hInh thrc các khoàn trà trirOc và duqc phân bô vào Báo cáo két qua hot 
ding kinh doanh hcrp nhât gifla niên dO,  sir ding phuong pháp thrOng thang. 

Các khoãn nq phãi trã và chi phi phãi trã 

Các khoàn nçi phài trà va chi phi phãi ti -a thrçic ghi nhn cho s6 tin phãi trã trong tirong Jai lien quan dEn 
hang hOa và djch vu dA nhn dirçic. Chi phi phãi trã dtrcic ghi nhn dra trén các irOc tInh hçip l ye so tién 
phài trã. Vic phân loai các khoãn phái trà là phài trà nguOi bàn, chi phi phãi trã và phài trã khác duqc 
thc hin theo nguyen thc sau: 

Phài trã nguOi bàn phàn ánh các khoàn phài trã mang tinh chit thirong mai  phát sinh tr giao 
djch mua hang hóa, dlch  vv, tài san và ngixOi bàn là don vi dOc  lp vOi Cong ty, bao gôm Ca các 
khoàn phai ti-a khi nhp kháu thông qua ngtrOi nhn Oy thác. 
Chi phi phài trà phan ánh các khoãn phài trã cho hang bOa, djch vi dA nhn ducic tr ngtrOi bàn 
hoac da cung cap cho nguOi mua nhung chira chi trà do chira cO hóa don hoc chtra dU ho so, tài 
lieu ké toán va các khoân phài trã cho ngiiri lao dOng ye tiên lirong nghi phép, các khoán chi phi 
san xuât, kinh doanh phài trich trirOc. 
Phài trã khác phàn ánh các khoàn phai trá khOng có tinh thtrcmg mai,  không lien quan dEn giao 
djch mua, ban, cung cap hang hóa dch vu. 

Von chüs&hüii 

Vdn gop cia chz s& hi-u: Von gop cña chU sO hthi &rçic ghi nhn thea so^ vn thrc tE dâ gop cUa cac c6 
dOng/thánh viénlchU sO hUu. 

Thán2 dir vdn cd phdn: Thng du vn cô phân dircic ghi nhn theo s6 chénh lch gift giá phát hành và 
menh giá co phieu khi phat hanh lan dau, phát hành bo sung, chenh lech giCa gia tái phat hanh va giá In so 
sách cüa cO phiéu qu5' và câu phân vOn cüa trái phiéuchuyén dOi khi dáo han.  Chi phi tr\rc tiêp lien quan 
den vic phát hành bô sung cô phiéu và tái phát hành cO phiéu qug duc ghi giàm thng du vOn cô phan. 

Cd phiu gz: Khi mua Jai c0^ phiEu do Cong ty phát hành, khoàn tién trã bao gm cà các chi phi lien 
quan den giao djch thrc ghi nhn là Co phiEu qu va &rqc phãn ánh là mot khoàn giãrn trir trong vOn chU 
sO hQ-u. Khi tái phát hành, chênh 1ch gi(a giá tái phát hành và giá so sách cOa cô phiéu qu5 dirçc ghi vào 
khoãn mvc  "Thng du vOn cO phân". 

Ghi nhãn doanh thu 

Doanh thu cUa giao dlch ye cung cap dich vi dirqc ghi nhn khi két qua cOa giao djch do duc xác dnh 
mOt cách dàng tin cy. TrirOng hcip giao djch ye cung cap dch vi,i lien quan den nhiéu k' thi doanh thu 
thrcc ghi nhn trong kS'  theo két qua phn cong vic dA hoàn thành tai  ngày cüa Bang can dOi Utoánhp 
nhât gina nién dO cüa k' dO. KEt qua cüa giao djch cung cap djch vi dtrc xác djnh khi thôa man tat cã 
bôn (4) diéu kién sau: 

(a) Doanh thu dtrc xác djnh tirong di chic chán; 
(b) CO khà nang thu dirc lqi Ich kinh tE rr giao djch cung cap dch vv do; - 
(c) Xãc dinh thrc phãn cong vic dA hoàn thành tai  ngày cüa Bang can dOi kê toán h9p nhât gina nién 

dO; và 
(d) Xác djnh duc chi phi phát sinh cho giao dch va chi phi dé hoàn thành giao dch cung cap djch vi,i dO. 

LAi tin gui thrcic ghi nhn ti-en co sO dn tich, &rcic xác dinh trén so^ du cãc tai khoãn tin gui và lAi suit 
áp ding. 
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CONG TY CO PHAN VN TA! DA PHIIONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN/HN 
So 189 thrâng di Dinh Vu, phirong Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tii s 202/20141TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph Hãi Phông 	 ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cüa BO Tài chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHf NH HQP NHAT G!UA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuyéi minh nay là mt bc5phcn  hçrp thành và can dwçic d9c dOng th?ii v&l báo cáo zài chInh hçip nhOi giia niên d5 kern theo 

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

Chi phi di vay 

Chi phi di vay lien quan tnrc tiêp den vic mua, dáu ti.r xáy drng hoc san xuát nhung tài san can mt thai 
gian tuong dôi dài de hoàn thành dua vào sr dung hoac  kinh doanh duac cOng  vào nguyen giá tài san cho 
den khi tai san do dirçic dua vào sr dung hoc kinh doanh. Các khoàn thu nhp phát sinh tr vic du tl.r 
t?n) thói các khoãn vay ducic ghi giàm nguyen gia tài san cO lien quan. 

Tat cà các chi phi lAi vay khác ducic ghi nhán vào báo cáo két qua hoat dng kirih doanh khi phát sinh. 

Thue 

Thus thu nhp doanh nghiép th hin ung giá tij cUa s thud phài ti-a hin ti và s6 thuE hoân 1a. 

s6 thus phai trã hin ti duçic tinh dija trén thu nl4p  chiu thud trong näm. Thu nhp chlu  thus khác vài lçri 
nhun thuân dtrcc trInh bay trén Báo cáo két qua hot dng kinh doanh hop nhât gina nién dO vi thu nhp 
chju thud không bao gOm các khoàn thu nMp hay chi phi tInh thud hoäc diicic khu ti-it trong các nam 
khác (bao gom Ca 10 mang sang, néu cO) và ngoài i-a khOng bao gOm các chi tiêu không chju thud hoc 
khOng dtrçc khãu tnt. 

Thuê thu nhâp hoân Iai thrcc tinh trén các khoàn chénh 1ch giva giá trj hi s và cr so tinh thud thu nhâp 
cUa các khoãn muc tài san hoc cong nor trén báo cáo tài chinh hop nhát giita niên dO và ducic -,hi nhn 
theo phtrcmg pháp bang can dôi ké toán. Thud thu nMp hoân Iai  phãi trã phai duqc ghi nhn cho tat cà các 
khoãn chénh 1ch tam  thôi cOn tài san thud thu nhp hoan lai  chi thrcic ghi nhn khi chac chän Co dü lqi 
nhun tinh thud trong tirong lai dé khâu tnt các khoàn chénh 1ch tam  thOi. Thud thu nhp hoan lai  dtrçic 
xác djnh theo thud suát dir tinh se áp ding cho näm tài san ducic thu hôi hay nçc phai trâ ducic thanh toan. 
Thud thu nhap hoan Iai dtroc ghi nhan vao Bao cao ket qua boat dong kmh doanh hop nhat gift men do 
và chi ghi vao vOn chU sO hthi khi khoàn thud do cO lien quan den các khoãn mc duçc ghi thäng vào vOn 
chO sO hitu. 

Tài san thud thu nhp hoan lai  và nor thud thu nhp hoãn lai  phãi ti-a duqc bO ti-it khi Cong ty có quyên 
hop pháp de bi tnt giita tài san thud thu nhp hin hành vOi thud thu nhp hin hành phãi np và khi các 
tài san thud thu nhp hoän 1ai  và n thud thu nhp hoan lai  phai trà lien quan tOi thud thu nhp doanh 
nghip duc quãn I bOi cüng mOt  ca quan thud và Cong ty cO di,r djnh thanh toán thué thu nhp hién 
hành trên cor sO thuan. 

Viêc xác djnh thud thu nhp cüa Cong ty can cit vào các quy djnh hin hành v6 thud. Tuy nhién, nhtng 
quy djnh nay thay dôi theo ttng th&i k' Va vic dnh sau ciing ye thud thu nhp doanh nghip tiiy 
thuOc vào két qua kiém tra cüa ca quan thud cO tham quyén. 

Các loai thud khác duçic áp ding theo các lut thus hién hánh tai  Vit Nam. 

Ben lien quan 

Các ben dtrqc coi là lien quan nu mOt  ben có khá nàng kim soát hoc có ãnh huitng dáng ké di vOi ben 
kia trorig vic ra quyet djnh các chinh sách tài chinh và boat dOng.  Các ben ciing dtrqc xem là ben lien 
quan néu cOng chju sir kiém soát chung hay chju ành huOng dáng ké chung. 

Trong vic xem xét mi quan he cOa các ben lien quan, ban chit cita mM quan he duçic chO tr9ng nhiéu 
horn hInb thitc pháp l. 

Các ben dtrc xác dnh là ben lien quan cOa Cong ty trong näm bao gm: 

• Các thành viên Ban Tong Giám dc và 1-iOi  dong Quan trj. 
• Cong ty TNHH MTV Quãn l Quy Ngán hang TMCP Cong thtrong Vit Nam: C6 dOng Ion; 
• Ong Nguyen Thành U: C6 dông lOn; 
• Ba Nguyn Thj Nhung: C dOng IOn; 
• Cong ty Cophn hang hãi Macs: Co^ dOng IOn. 
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CONG TY CO PHAN V4N TA! DA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DNIHN 
S6 189 &Irng di Dinh Vu, phi.rng DOng Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông til s0J  202/2014,TT-BTC 
Qu.n Hãi An, thành phO Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näin 2014 cüa BO Tài chfnh 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CH!NH HqP NHAT GIU'A NIEN DO ' THEO) 
Các thuyêt minh ny là m3I bph4n hçip thành và can dizqc dpc dông thai v&i baa cáo tài chInh hqp nhdt giCa niên d5 kern theo 

4. lIEN VA CAC JUJ0AN TUNG DUcNG TIEN 

Tin mt 
Cong ty C' ph&n Vn tãi Da phuang thc Duyên Hâi 
Cong ty ThH}l Vn tãi Duyên Hãi Phü ThQ 
Cong ty TN}il-I V.n tâi Du&ng bO DuyOn Hal 
COng ty TNT-il-I MTV Vn tài Da phuong th(rc Duyên Hãi 

Cong ty TNHH Container Minh Thành 
Cong ty TNT-IH San xuât và Thuong mai  Duyên Hâi 
Cong ty TNI-ili Vn tãi Duyên Hai 
Cong ty TNT-Hi Cong ngh6 Logistics Tasa Duyên Hâi 
COng ty TNT-ill Fuiaire Malaysia Vit Nam 
Tin gui ngãn hang không lc hp 
COng ty Co^ phn Vn tâi Da phucmg thc Duyên Hãi 
Cong ty TNT-HI Vn tái Duyên Hãi Phü ThQ 
Cong ty TNT-il-I \7 n tãi Duâng b6 Duyên Hâi 
Cong ty TM-il-I MTV Vn tãi Da phuung thic Duyên Hâi 
COng ty TNT-il-i Container Minh Thành 
COng ty TNHH San xuât và Thi.rcmg mai  Duyên Hal 
Cong ty TNT-il-I Vn tài Duyên Hai 
Cong ty TNI-H-i COng ngh Logistics Tasa DuyOn Hal 
Cong ty TNT-il-I Fujiaire Malaysia Vit Nam 
Các khoãn tu-ong dirong tin (i) 
COng ty C64  phn Vn tâi Da phuong thirc Duyên Hal 

Cong 

Scuik' S6duk5' 
VND VND 

4.343.800.053 3.737.783.673 
1.880.230.632 2.266.140.072 

143.140.903 205.734.458 
579.277.020 778.675.854 
21.137.468 5.638.461 

230.626.156 18.765.856 
444.998.400 293.734.130 
251.175.447 169.094.842 
45.359.000 - 

747.855.027 - 

10.435.890.836 11.666.972.857 
4.711.714.069 2.895.990.990 
2.848.314.660 3.801.438.512 

58.175.202 505.090.910 
6.764.504 105.224.077 

362.289.789 325.421.182 
1.579.593.471 2.651.861.218 

641.545.130 1.381.945.968 
945.311 - 

226.548.700 - 

6.000.000.000 6.000.000.000 
6.000.000.000 6.000.000.000 

20.779.690.889 21.404.756.530 

Ghi chii: 

(i) 	Các khoãn tuong throng tin là các khoàn tin giri có k3 hn tir 3 tháng trdr xung. 

5. DAU TUNAM GFU DEN NGAY DAO HN 

	

S6cuik 	 Sduk 

	

Giá gc 	Giã trl ghi sô 	Cia gc 	Gig trj ghi s 

	

VND 	VND 	VND 	VND 
Ngn hn 	 48.000.000.000 	48.000.000.000 	45.000.000.000 	45.000.000.000 
Tin gui cô kS han (I) 	 48.000M00.000 	48.000.000.000 	45.000.000.000 	45.000.000.000 

Ghi chü: (I) LA các khoàn tiên gtri tai  ngán hang có k5' han  tr 6 thang tai  ngân hang 

6. PHA! THU KHACH HANG 

COng ty C6 phn Vn tãi Da phuong thrc Duyên Hal 
Cong ty TNHI-1 Vn tãi Duyên Hãi Ph ThQ 
COng ty TNHH Vn tãi Duâng b6 Duyên Hài 
COng ty TNHH  MTV Vn tài Da phuong thirc Duyên Hal 

COng ty TNI-il-1 Container Minh Thành 
Cong ty TNT-UI San xuât và Thuung mai  Duyên Hãi 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hài 

Cong 

x So cuoi ky 
VND 

1.521.180.379 
18.455.293.333 

1.745442.093 

	

1.077.990.124 	 - 

	

55.669.532 	345.905.404 

	

1.087.416.486 	1.063.746.442 

	

2.558.262.446 	1.327.048.282 

	

26.501.254.393 	24.340.547.325 

Sduk5' 
VND 

1.176.734.252 
18.893.117.445 

1.533.995.500 
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CONG TY CO PHAN VN TA! DA PHIXYNG THUC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DNIHN 
So 189 thrOng di Dinh VO, phuOng DOng Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir sO 202/2014,TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph 05  Hãi PhOng 	 ngày 22 thang 12 nàm 2014 cOa Bô Tài chinh 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT Gr(IA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuyé'z rninh nay là m0I b5 ph$n hqp thành và cOn du-qc dçc dong ihài vái bOo cáo tài chinh hp nhát giia niên d5 kern theo 

TRA TRUOC CHO NGU61 ]BAN NGAN HLN 

t Sot  cu 06 i ky 	SO dãu kS' 

COng ty C6 ph&n Van tãi Da phirong thfrc Duyên Hãi 
COng ty TNHH Vn tâi Duyên Hãi PhU ThQ 
Cong ty TNHE-I V.n tãi DuOng bo Duyên Hái 
Cong ty TNT-Il-I Container Minh Thành 
COng ty TNT-il-i San xut và Throng mai  Duyên Hãi 
Cong ty TN}il-1 Vn tái Duyên Hâi 
Cong ty ThT}iH Fujiaire Malaysia Vit Nam 

\'ND 
18.453.370 

718.8 15 .000 
164.000.000 

2.090.014.500 

3824.047.624 

VND 
20.003.370 
16.000.000 

957.325.000 
164.000.000 

2.038.000.000 
44.0 15.000 

Cong 
	

6.815.330.494 	3.239.343.370 

8. PHA! THU KHAC 
. 	 . So cuoi ky 	So du k)' 

9. 

VNID VND 
Phãi thu ngn hn khác 13.417.803.861 10.518.296.247 
Cong ty C6 ph" Vn tãi Da phinmg thiic Duyn Hãi 3.595.905.406 2.612.341.011 
Cong ty TNHI-I Vn tài Duyên Hãi Phi) Thp 5.3 54.887.856 4.7 16.495.330 
Cong ty TNT-il-I Van tãi DuOng bo Duyn Hài 609.865.120 1.745.141.707 
Cong ty TNHH MTV Vn tãi Da phuong thic Duyên Hal 606.286.401 10.000.000 
COng ty TNT-H-i Container Minh Thành 30.243.000 10.000.000 
Cong ty TNT-LI-I San xut vã Thuong mi Duyên Hal 2.122816.065 374400000 
Cong ty TNT-il-I V.n tãi Duyên Hãi 924.392.714 1.049918.199 
Cong ty TNHH Fujiaire Malaysia Vit Nam 173.407.299 - 

Phãi thu dãi hn khãc 2.305.943.3 18 2.295.943.3 18 
Cong ty C6 ph.n V.n tài Da phuong thc Duyên Hài 15.000.000 5.000.000 
Cong ty TN}IH MTV Vin tãi Da phucrng thirc Duyên Hãi 35.943.318 35.943.318 
Cong ty TNHH San xu&t và Thuong mai Duyên Hãi 2255.000.000 2.255.000.000 

HANG TON KHO 
So cuOi k' SO4  du k 

Cia gc 	Dir phOng Cia g6c 	Dtr phOng 
VND 	VND VND 	VND 

a) Nguyen lieu, vt Iiu 
COng ty TNHH \'n tãi Duyên Hãi 
b) Chi phi sin xut, kinh doanh d& dang 
COng ty TNHH San xukt va Thucmg mal  Duyên Hal 
c) Hang boa 
Cong ty TNHH Van  tãi DuOng b Duyên Hki 
COng ty TNHH San xuat va Thirang mai  Duyên Hal 
COng ty TNTHH Fujiaire Malaysia Vi1 Nam 

TOng cng 

4.078.964 - 	 18.862.254 
4.078.964 18.862.254 

385.021.590 - 	 385.021.590 
385.021.590 385.021.590 

16.536.575.285 - 	 4.016.910.590 
2.947.929.163 - 	 2.947.929.163 

11.895.431.668 - 	 1.068.981.427 
1.693.214.454 - 

16.925.675.839 	. 	4.420.794.434 
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CONG TY CO PHAN VN TA! BA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DNIHN 
So 189 di.rông di Dinh Vu, phirâng Dông Hãi 2, Ban hành theo Thông tii so 202!2014iTT-BTC 
Qun Hal An, thành phô Hài PhOng ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa B0 Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GIA NIEN DO (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là m5t b6 ph6n hop thành và cdn dwçv d9c dóng thai vOi baa cáo tài chinh ho rp nhdt giiia niên do kern thea 

10. CHI PH! TRA TRU'OC 
Scu6ik' Sduk 

VND VND 
Ngn hgn 1.212759.419 308.054.405 
- Chi phi sra chua tai sâ.n cô dlnli 236.008.695 116.902.283 
- Ph" bó cong cu diing cu 193.642.690 21.600.001 
- Chi phi trã trirOc ng&n han  khác 783.108.034 169.552.121 
Dàihan 2.147.280.897 2.1 05.401.959 
- Chi phi sira chta km TSCD 1.109.478.392 974.942.974 
- Chi phi phân bO cOng cu ding cp 907.734.250 966.604.838 
- Do clac bàn dO, lp quy hoach bài - 18.939.397 
- Chi phi trà tniâc dài han  khác 130.068.255 144.914.750 

T 

11. DV PHONG PHA! THU KHO DO! 
> 

Dày là khoàn dir phOng trIch lap cho mt s6 khoãn phãi thu tai Cong ty TNHH Vn tái Dirang bO Duyn 
Hãi. 

12. TANG! GIAM TA! SAN CO DjNH HU HiNH 

NhI cfra, May môc, 	Phirong tin 	Thit bi, dung Tong 
vt kiên trOc thit bi 	v a n Cal 	cu quin l 

VND VND 	VND 	VND VND 
NGUYEN GIA 
So thrdu k' 
Dâu tir xây dung co Win hoàn thành 
ThanhJnhtrcmgbin 
Giàm do phân loai li 
So dircui Id' 

G1ATRIHAOMONLU''KE 
SO dirdàu k' 
Khãu hao trong k' 
Thanh l nhtrang bàn 
Giãm do phân Ioai Ii 
So dircui k' 

GIATR!CONI4I 
So dir cuM ki 
So dir dàu k 

	

147.630.247.185 8.857.516.230 44.166.793.995 	774.920.802 201.429.478.212 

	

1.014.846.600 	 - 	 - 	- 	1.014.846.600 

	

- 	 (1.112.736.364) 	- 	(1.112.736.364) 

	

(181.159.182) 	 . 	 - 	- 	(181.159.182) 

	

148.463.934.603 8.857.516.230 43.054.057.631 	774.920.802 201.150.429.266 

	

67.443.077.200 6.429.834.713 40.815.646.841 	770.240.528 115.458.799.282 

	

4.866.712.505 	214.469.181 	1.084.264.280 	 - 	6.165.445.966 

	

- 	 - (1.048.861.364) 	- 	(1.048.861.364) 

	

(2.156.657) 	 - 	 . 	- 	(2.156.657) 

	

72.307.633.048 6.644.303.894 40.851.049.757 	770.240.528 120.573.227.227 

	

76.156.301.555 2.213.212.336 	2.203.007.874 	4.680.274 	80.577.202.039 

	

80.187.169.985 2.427.681.517 	3.351.147.154 	4.680.274 	85.970.678.930 

Nguyen giá tài san cô dnh hu hInh ht khAu hao van sCr dung t?i  ngày 30/06/2020 là 31.786.111.242 
\rND (Tai ngay3l/12/2019 1à31.786.11l.242VND). 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! PA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09 - DN/HN 
So 189 diràng di Dinh Vii, phuông DOng Hài 2, 	 Ban hành theo Thông tu s6 202/2014,TT-BTC 
Quâ.n Hài An, thành ph 05  HE Phông 	 ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüa BO Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIMI HQP NHAT GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các zhuyIz minh nay là mot bç5ph4n hqp thành và can djtçic dQc dông :h&i vài báo cáo tài chinh hqp nhdt giilu niên do kern sheo 

13. 	TANG! GIAM TA! SAN CO DINH  vO HINH 

	

Quyn sfr dung dt 	Phn mm 	 Tng 

	

VND 	VND 	 VND 
NGUYEN CIA 
Sdtrduk' 

So dir cuôi kS' 

CIA TR! HAO MON LU' KE 
S6dirdu k' 
Khâu hao trong kS' 
S06  dir cui kS' 

	

12.348.804.956 	70.000.000 	12.418.804.956 

	

12.348.804.956 	70.000.000 	12.418.804.956 

	

6.037.397.269 	70.000.000 	6.107.397.269 

	

214.537.168 	 - 	214.537.168 

	

6.251.934.437 	70.000.000 	6.321.934.437 

GIA Tm CON LJ 
S6dtrcuik 
	

6.096.870.519 	 - 	6.096.870.519 
So dir dau ky 
	 6.311.407.687 	 - 	6.311.407.687 

Nguyen giá tài san co^ dnh vO hinh ht kháu hao vn sfx diing tai ngày 30/06/2020 là 122.1 10.133 VND 
(Tai ngày31/12/2019 là 122.110.133 VND). 

14. 	TANG/CLAM BAT DQNG SAN DAU TlX 

NGUYEN GIA 
Sthrdu k" 

So dir cu 05 i kS' 

GIA TRj HAO MON LU KE 
SO thrdu k' 
Kbu hao trong k' 

Sd dir cuSi k' 

GIA TRI CON LJ 
S6dtrcu6i k'j' 
So dir dau ky 

15. LQI THE THUNG MJ 

COng ty TNFII-I Container Minh Thành 

Cong 

16. PHA! TRA NGIIOI BAN NGAN HN  

	

Nhà cüa vt 	Tong 
kiên trüc  

	

VND 	YND 

	

2.429.441.525 	2.429.441.525 

	

2.429.441.525 	2.429.441.525 

1.644.240.865 1.644.240.865 
58.382.065 58.382.065 

1.702.622.930 1.702.622.930 

	

726.818.595 	726.818.595 

	

785.200.660 	785.200.660 

. So cuoL t ky 
VND 

3.847.604.517 

3.847.604.517 

S6duk 

VND 
4.613.681.151 

4.613.681. 151 

S6cuMk' 	Sdukj' 

Phãi trã ngtrOi bàn ngän hn 
Cong ty C o^ ph An Vn tãi Da phuong thc Duyên Hài 
Cong ty TNHH Vn tài Duyén Hài Phü ThQ 
COng ty TNHH Vn tài Dung b6 Duyén Hãi 
Cong ty TNHH MTV Vn tãi Da phung thc Duyên Hài 
Cong ty TNHH Container Minh Thành 
COng ty TNHH San xut và Thuong mai  Duyén Hài 
COng ty TNHH Vn tâi Duyên Hâi 
COng ty TNI-iH Fujiaire Malaysia Vit Nam  

\TND 
12.116.792.216 

365.026.850 
254573.108 

5.421.900.000 
45.3 15.306 

1.326.926.260 
3.054.484.5' 6 
1.3 15.003 .662 

333.562.494 

VND 
8.803.618.255 

371.276.100 
227.533.600 

5.485.207.000 
11.667.827 
4.950.000 

1.499.101.458 
1.203.882.270 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! PA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DNIHN 
So" 189 &rng di Dinh Vu, phithng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ti.r s6 202/20 14,TT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hâi Phông 	 ngày 22 tháig 12 näm 2014 cüa B0 Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINI! HQ'P NHAT GIUA NIEN DO (TIEP THEO) 
các thuyt minh nay lb m5z b6 ph4n hp thành và can thtcrc dQc clông thô'i vái báo cáo iài chinh hp nhát giia niên dç kern theo 

17. THUE vA CAC KHOAN PHAI NOP  NBA NUOC 

S64  du k' 	 Phát sinh trong k' S 	cui k 
SO4  phãi thu 	S6 phãi np 	PHI np DA np S6 phãi thu 	s6 pHi np 

VND 	VND 	VND VND VND 	VND 
Thu e^ giã tr gia tang 	8.642.933 	286.052.773 	2.244.361.757 1.624.328.692 - 	 897.442.905 
Thuê thu nhp doanh nghip 	361.623.290 	456.010.247 	2.203.230.157 556.010.247 84.789.009 	1.826.395.876 
Thu e^ thu nhâp Ca nhAn 	 - 	 77.383.807 	83.603.450 86.070.370 - 	 74.916.887 
Thua nhA dAt, tiên thuA dAt 	 - 	 650.000.000 	1.369.517.382 567.015.382 - 	 1.452.502.000 
Thuê mon Ni 	 - 	 - 	 17.000.000 19.000.000 2.000.000 	- 

Cong 	 370.266.223 	1.469,446.827 	5.917.712.746 2.852.424.691 86.789.009 	4.251.257.668 

18. CH! PH! PHAI TRA NGAN HiiN 
S6  cu ôi ky S6dukS' 

VND VND 
Trfch tnrâc chi phi hoa h'ng 413.974.200 827.652.600 

Cong 413.974.200 827.652.600 

19. PHAI TRA KHAC 
SócuikS' Suk 

VND VND 
Ngn hn 4.866.554.703 2.168.711.740 
C6 tic, Ioi nhun phAi trA 557.142.165 520.989.600 
- Cong ty CO phn Vin lái Da phuviig thzc Duyên Hthi 557.142.165 520.989.600 
Các khoAn phAi trã phAi np khãc 4.309.412.538 1.647.722.140 
- COng ty CO phn Van  lài Da phitong th&c Duyên HOi 345.800.140 624.251.426 
- Cong ty TNHH Van tOi Duyén HOi Phz Tho 14.346024 11.477.000 
- Cong ty ThHH Vçn tthi Djeông bO DuyCn Hal 3.260.498.500 867.474.700 
- Cong ty TNHH MTV Van  thi Da phu'ang thzc Duyên Hal 20.132.001 - 

Ha NOi 
- Cong ty TNHHSán xudt và Thuong mgi Duyên Hthi 365.929.473 140.074.614 
- COng ty TNHH Van tái Duyên 1-Thi 2.706400 4.444.400 
- COng ty ThTHH Fu/iaire Malaysia Vie! Nam 300.000.000 - 

Dii. hxi 448.090.000 3.225.490.000 
Nhn ky cixçc k 	qu 	dài h?n 448.090.000 3.225.490.000 
- Cong ty Ca phn Van  ithi Da phuong thic Duyên HOi 3.000.000 3.000.000 
- COng ty TNHH Van  tái Di0ng bO Duyên Hal 290.000.000 2.940.000.000 
- Cong ty TNHH Van  101 DuyCn 1-101 71.090.000 63.490.000 
- Cong ty ThU-.IH Container Minh Thành 84.000.000 219.000.000 
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CONG TV CO PHAN VAN TAI DA PHUØNG THUC DUYN HAl 	 MAU sO B 09- DN/HN 
So' 189 dtrnig di Dinh Vu, phuing Dông FIái 2, 	 Ban hành theo Thông tu s 05  202/20 14/1T-BTC 
Qun I-lài An, thânh phó l-lài PhOng 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa BO Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT (;1UA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các iliuyt! ,ninh nay là mot bç3 phçin hp thành vi) can duqc dQc &ng thcki vOl báo cáo iài chInh hQp nhdt gifra niên do kern theo 

20. ON CHU sO HU'U 

Thay (Mi trong v6n chü s(i hftu 
VOn gop cüa Thing dir CO 	phiu qu5 Qu5 du hr Qu khãc thuc LNST chira L9i Ich cüa CO dông Cong 

chü s'r hiru von co phn phat trin vOn chi s& hifu phãn phOi không kini soát 

VND VND VND VND VND VND VND VND 
187.110.000.000 9.287.359.500 (15.682.334.790) 6.435.343.114 259.392.390 20.656.393.257 424.011.038 208.490.164.509 

- - (6.413.155.710) - - - - (6.413.155.710) 
- - - - 

- 16.214.815.783 36.152.565 16.250.968.348 
- - - 150.051.144 406.929.662 (21.870.717.442) - (21.313.736.636) 
- - - 

- (595.783.000) (906.254.007) (29.496.714) (1.531.533.721) 
187.110.000.000 9.287.359.500 	(22.095.490.500) 6.585.394.258 70539.052 14.094.237.591 430.666.889 195.482.706.790 

- - - - - 
- 2.939.465.502 2.939.465.502 

- - - - 
- 8.047.185.167 16.631.398 8.063.816.565 

- - - 49.596.839 49.596.839 (184.943.082) - (85.749.404) 
- - - 

- 306.186.294 (306.186.294) - - 

(67.790.000) (124.774.947) (36.152.565) (228.717.512) 
187.110.000.000 9.287.359.500 (22.095.490.500) 6.634.991.097 358.532.185 21.525.518.435 3.350.611.224 206.171.521.941 

SdudAu nämtriroc 
TAng vn trong nAin 

LAi Irong nArn 
Phan pliii lcii nhun 

Giãrn khác 

So" dlrdAu k' 

Tang v6n trong k' 

LAi tong k' 
PhAn phOi lqi nhu.ii (i) 

Tang quy tr li nhun Ong ty con 

Chi quy vâ chi khác 

So dir cuOi kjr 

Ghi chà: 

(i) 	Khoàn pliãn ph6i 1i nhun gOrn cô: 

a. Phân phOi lçii nhun tai Cong ty mc: T1c hin phân phOi lçmi nhun theo Nghj quyt di hi CO clông so" 01/NQ-DHDCD ngày 06/06/2020 nhu sau: 
sO tin 

VND 

Trich lcvi nhun phãi trà cOa co" dong thiOu sO 	 36.152.565 

Qu5 khen thtnmg phOc lçii 	 49.596.839 

Quy (Mu tu phát triOn 	 49.596.839 

Qu9 phát triOn [hi tnthng (Quy khic thuc On chà sO Iiflu) 	 49.596.839 

184.943.082 

b. Trich quy ti các cong ty con vOi tong so lien 306.186.294 VND. 

SO co tCrc COng ty dA trã trong kS'  là 0 VND. 
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So' cu6ik' 	 So" duk' 

	

VND 	 VND 

	

167.280.760.000 	167.280.760.000 

	

19.829.240.000 	19.829.240.000 

Tfr ngày 01/01/2020 Tir ngãy 01/01/2019 
dn ngày 30/06/2020 dn ngày 30/06/2019 

	

VND 	 VND 

	

15.164.664.191 	14.024.535.504 

	

49.891.993.376 	45.712.629.062 

	

9.662.103.568 	9.506.026.007 

	

4.256.084.903 	8.219.558.177 

(l 

so.,  cui k' 
Co phiu 

18.711.000 
18.711.000 
18.711.000 

1.982.924 
1.982.924 

16.728.076 
16.728.076 

10.000 

S6 du kv 
Co phiêu 

18.711.000 
18.711.000 
18.711.000 

1.982.924 
1.982.924 

16.728.076 / 

16.728.076 

10.000 

CONG TY CO PHAN vri iAi DA PHUONG THIYC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DNIHN 
s6 189 duàng di Dinh VU, phirông Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ttr so' 202/2014iTT-BTC 
Qun Hãi An, thành phO Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!! HQP NHAT GICrA NIEN DO (TIEP THEO) 
các thuyEl minh nay là m3t bc3phn hqp thành vii can duvc d9c dóng th&i v&i baa cáo tài chinh hçip nh& gha nien d5 kern thea 

20. 

21. 

VON CHU SO HUU (TIEP THEO) 

Cophiu 

S6 Iu'çnig c6 phiu däng k phát hành 
S6 Itrçrng col  phiu dã ban ra cong chüng 
+ C6 phiu ph6 thông 
±Côphiuuudài 
So hnyng cô phiêu qu5 
+c- phiu ph6 thông 
+ Co^ phi&i iru dãi 
So hr'ng cô phiu dang Iu'u hành 
+ Co^ phiu phô thông 
+ Co-  phiu tru dãi 
Mnh gia (YND) 

Chi tiEt v6n dAu ttr cüa chü s& hüu 

V6n gop cUa các cô dông 
C6 phiu qu5 

DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP D!CH  vçi 

Doanh thu bi 
Doanh thu van tài 
Doanh thu khai thác CFS 
Doanh thu dich vu khác 

Cng 
	

78.974.846.038 	77.462.748.750 

22. GIA VON HANG BAN VA CUNG CAP D!CH vv 
Tü ngày 01/01/2020 1w ngãy 01/01/2019 
dEn ngày 30/06/2020 dEn ngày 30/06/2019 

	

VND 	 VND 

	

12.554.575.036 	10.621.661.439 

	

38.425.997.841 	37.024.603.159 

	

7.82 1.884.244 	8.243.638.263 

	

3.277.251.315 	4.541.813.278 

	

62.079.708.435 	60.431.716.139 

Giáv6nbãi 
Giá von dich vu van tài 
Giá vn khai thác CFS 
Giá vn dich vu khác 

Cong 

FA 



CONG TY cO PHAN v.r' TAI DA PHUYNG THtC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN1HN 
S6 189 drô'ng di Dinh Vu, phi.r&ng Dông Hãi 2, 	 Ban hánh theo Thông ttr soJ  202/20 1411T-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hãi Phong 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bo TM chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO iAj CHINH HQP NHAT GIYA NIEN DO (TItP THEO) 
Các zhuyé1 minh nay là mç5t b5 ph4n hçp thành và can dzeqc dpc dông thoi vái báo cáo tàì chmnh hp nlidt gii'a n/en d6 kè,n thea 

23. CHI PH! SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO 
Tu ngày 01/01/2020 Tfr ngày 01/01/2019 

den ngãy 30/06/2020 dn ngày 30/06/2019 
VND VND 

Chi phi nguyen 4t 1iu 2.307.885.5 13 2.566.878.339 
Chi phi nhân cong 8.463.725.481 8.356.624.354 
Chi phi kháu hao tài san co^ djnh 6,438.365.199 6.710.723.571 
Chi phi dlch  viii mua ngoài 48.208.456.199 47.607.657.192 
Chi phi khãc bang tiên 2.788.046.625 2.120.516.305 
Lcii th& thucmg mai 766.704.444 766.076.634 
Trich lp dr phOng phài thu khO dOi 853.960.000 88 1.104.025 
Cong 69.827.143.461 69.009.580.420 

24. DOANH THU HOLT DQNG TA! CHINH 
Tir ngày 01/01/2020 TIr ngãy 01/01/2019 

-
den ngãy 30/06/2020 dn ngãy 30/06/2019 

	

VIN 		 VND 
L1 tin gfri, ti&n cho vay 	 1.899.654.955 	1.420.726.582 
Lài chênh Jch t giá 	 8.105.451 	 1.340.775 

Cong 	 1.907.760.406 	1.422.067.357 

25. CHI PH! QUAN LY DOANH NGH1P 
Tir ngày 01/01/2020 Tu' ngãy 01/01/2019 

-
den ngày 30/06/2020 dn ngay 30/06/2019 

	

VND 	 VND 
Các khoãn chi phi quãn ly doanh nghip phát sinh trong k 
Chi phi nhán viên 2.925.513.675 2,771.68 1.307 
Chi phi k.hu hao tài san c6 djnh 286,668.7 19 417.676.830 
Chi phi dch vi, mua ngoài 2.23 1.301.984 2.449.364.918 
Thuê phi, 18 phi 1.342.356.000 367.119.814 
Chi phi bang tiên khác 392.584.348 924.840.753 
Trich 1p d 	phông phãi thu khO dôi 853.960.000 88 1.104.025 
Lçi the thucmg mi 766.704.444 766.076.634 

Cong 8.799.089.170 8.577.864.281 

26. CHI PHI THUE THU NHP DOANH NGHIP 

Cong ty Co^ phn Vn tài Da phu'ang thirc Duyên HM 
Cong ry THH V.n tài Duyên Hâi PhO ThQ 
Cong ty TNHI-1 Vn tài D.rrng b6 Duyên Hãi 
Cong ty TN}fl-i San xuât vã Thixong mai Duyên Hãi 
Cong ty TNI-IH Vn tai Duyên Hâi 

Cong 

Tir ngày 01/01/2020 Tfr ngày 01/01/2019 

-
den ngãy 30/06/2020 den ngày 30/06/2019 

	

VND 	 VND 

	

455.815.251 	260.124.205 

	

1.064.621.660 	1.281.773.425 

	

443.759.827 	421.859.224 

	

73,934,990 	167.539.966 

	

165.098.429 	76.164.522 

	

2.203.230.157 	2.207.461.342 
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CONG TV CO PHAN V4.N TA! DA PHUONG THITC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DNIHN 
S6 189 duing di Dinh Yü, phtrOng Dông Hài 2, 	 Ban hành theo Thông tu so^ 202/2014TT-BTC 
Quin Hãi An, thành ph 05  Hái PhOng 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa B0 Tài chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHLNB HçP NHAT GIfJA MEN DQ (riE THEO) 
Các thuyez minh nay là m5l bçphn hcpi  thành và can ditcic dQc dOng thai v&i baa cáo tài chinh hqp nhdt giia niên do lcèm thea 

27. LA! CO BAN TREN CO PHIEU 
Tfr ngày 01/01/2020 hr ngày 01/01/2019 

dn ngày 30/06/2020 dn ngày 30/06/2019 

	

V1flD 	 VND 
Lcri nhun ke^ toán sau thu6 phan bo^ cho cô dông s& hUu c6 	8.047.185.167 	7.946.267.992 
phiu ph6 thông 
Trich Qu5 khen thuàng phüc lcii (i) 	 - 
Lçri nhun d tinh lài ca bin trên co^ phiu 	 8.047.185.167 	7.946.267.992 
Sol  bInh quân gia quyn cüa c6 phiu ph6 thông d6 tinh Iài 	 16.728.076 	16.728.076 
ca bin trêncphiu 	 C 
Lcabãnêncphiu 	 481 	 475 	T 
Mnh giá trên mi cô phiu (\TND/Ct phiu) 	 10.000 	 10.000 

GhichU: 

i. 	Ti Dai  hi dOng c6 dOng thithng niên ngay 06/06/2020, Cong ty mOi thông qua t6r trinh v vic 
phàn phôi lçii nhu.n và chi trã c 0 tirc nAm 2019. Do do, tai  k' hoat dng tcr ngày 0 1/0 1/2020 dn 
ngày 30/06/2020, COng ty chi.ra CO ca th dê trich Qu5 khen thixàng phc 1i, Qu phát trién thj 
tnrxng, Qu5' dâu tir phát triên. Do dO, Iài cor bin trén CO phiêu cho k' boat dng tir ngày 
01/01/2020 den ngày 30/06/2020 di.rcic iràc tinh là 481 VND. 

28. BQ PHAN THEO LINH VC KINH DOANH VA THEO KHU VI3C D!A LY 

Thông tin bG phn ducic trinh bay theo lTnh vic kinh doanh và khu vrc da 1: 

Khu virc dja I' 

Trong näm, hot dng cüa COng ty chi din ra tai  khu vrc Min Bc, trong Iãnh thô Vit Nam. Do dO, 
Cong ty không lap báo cáo b6 phn theo khu v,rc dja ly. 

Linh vrc kinh doanh 

Kinh doanh djch v,j: Djch vi CFS, djch vi bAi, dlch  vu vn chuyn... 

Kinh doarth khác: Ban hang bOa, thành phárn... 

Thông tin ve^ kt qua kinh doanh ve^ b6 ph.n theo linh virc kinh doanh ciia Cong ty nhu sau: 
Dow vi: VND 

Nm nay Doanh thu theo Chi phi theo b6 Kt qua kinh doanh 
bphn phn theobphn 

Kinhdoanh dichvu 74.718.761.135 58.802.457.120 15.916.304.015 
Kinh doanh thuang mai 4.256.084.903 3.277.251.315 978.833.588 
Cong 78.974.846.038 62.079.708.435 16.895.137.603 

29. CONG CU TA! CHINE 

Quin l rüi ro v6n 

Cong ty quàn 1 ngu6n v6n nhm dam bào ring Cong ty cO thE v'ra boat dng lien tuc vra ti da hóa 1çi 
ich cüa cac c 0 dOng thông qua t 05 i.ru bOa sO du nguôn von và cong nor. 

Cu trUc vn cüa Cong ty gm cO các Ithoãn no thu.n (bao gm các khoãn vay trir di tin và các khoân 
ttrong throng tiên) và phân vOn cOa cac cô dOng (bao gOm von gOp, các qu5 du tr, Igi nhun sau tbué 
chiia phân ph 05 i). 
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CONG TY CO PHAN VN TA! DA PHUONG THC)C DUYEN aAI 	MAU sO B 09- DNIHN 
So 189 thrOng di Dinh Vu, phiOng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ti.r s6 202/201 4TFT-BTC 
Qun Hãi An, thành phO Hãi PhOng 	 ngày 22 thang 12 nãm 2014 cUa B0 Tài chInh 

THUYET MLNH BAO cAo TA! CH!NH HQP NIHAT GIUA NIEN Do (TIEP THEO) 
các zhuylt minh nay là m5t b5ph2n hQp thành và cdn thtçic dQc dóng th?ri vol báo cáo tài chInh hçrp nhát gii.a nien dç5 am theo 

29. 	CONG CU TA! CH!NH (TIEP THEO) 

HscldOnbayràichInh 

H8 so^ dOn by tài chinh cOa COng ty tai ngày kt thüc nién dO ke^ toán nhu sau: 

	

S6cu6ik 	 Sduk' 

	

VND 	 VND 
Các khoãn vay 
Trtr: Tin và các khoàn ttrong throng tin 
Nçi thuân 
VOn chU so hUii 
T 1 ny thun trên vn chü s& hthi 

	

(20.779.690.889) 	(21.404.756.530) 

	

206.171.521.941 	195.482.706.790 

	

0,00% 	 0 100% 

Cie chInh sách k toãn chü yu 

Chi tiét các chinh sách kei  toán chü yu và các phirong pháp ma Cong iy áp di cing (bao gm các tiêu chi d 
ghi nhn, Ca sO xác djnh giá tri và ca sO ghi nhn các khoãn thu nhp và chi phi) dOi vOi timg loai tài san 
tai chinh và cong ncr tài chinh thrc trInh bay tai Thuyêt minh sO 3. 

Cie 1oi cong cu thi chlnh 
Gil tri ghi so Gil tr! hqp I 

SO4 cu6ikj S 1 duk$ ScuMk Sô din k' 
VND VND VND VND 

TIi sin tli chinh 
Tiên vãcic khoInti.wng&rcngtiên 20.779.690.889 21.404.756.530 20.779.690.889 21.404.756.530 

Phãi thu khách hang vi phãi thu khic 44.697.001.572 39.626.786.890 44.697.001.572 39.626.786.890 

Tong cng 65.476.692.461 61.031.543.420 65.476.692.461 61.031.543.420 

Cong nor tli chinh 
Phâi trI ngr&i bIn vI phii trI khác 17.431.436.919 14.197.819.995 17.431.436.919 14.197.819.995 
Chi phi phIi trI 413.974.200 827.652.600 413.974.200 827.652.600 
Tong cng 17.845.411.119 15.025.472.595 17.845.411.119 15.025.472.595 

Cong ty dánh aid aid tri hqp 1 cüa tài san tài chInh và cong no tài chinh tai ngãy két thüc niên dO U toán 
theo giã gôc va du phOng. Thông tir sO 210/2009/TT-BTC cüa BO Tài chinh ngày 06 thang 11 nãm 2009 
("Thông tu 210") cüng nhir các quy djnh hin hãnh chi.ra có hi.rOng dk cu the ye vic xác djnh gia trhcp 
1' cUa các tài sI.n tài chinh và cong nq tài chinh yéu câu áp dung Chuãn mirc Báo cáo tài chinh Quôc tê 
ye vic trinh bay báo cáo tài chfnh và thuyêt minh thông tin dôi vOi cong cu tài chinh nhimg không thra ra 
hi.rOng dn tiang throng cho vic dánh giá Va ghi nhn cong cu tài chInh bao gOm cã áp ding giá tn ho 
1, n}iãm phO hcip vOi Chuân mrc Báo cáo tài chinh QuOc té. 

Mtic tiêu quIn 1 ni ro thi chmnh 

Cong ty dâ Ay dung M thông quân 1' rOi ro nhäm phát hin và dánh giá các rCii ro ma Cong ty phài chju, 
thiet lp cac chinh sách va quy ti -Inh kiém soát rüi ro 0 mOc chap nhn dtrc. H8 thông quàn 1' rüi ro thrc 
xem xét lai  djnh kS'  nhãm phãn ánh nhCtng thay dôi cüa diêu kin thj trtrOng và boat dng cOa Cong ty. 

Rüi ro tài chinh bao gm rüi ro thj tnuOng (bao gm rüi ro t giá, rüi ro 1i sut và rüi ro v giá), rüi ro tin 
dmg và rOi ro thanh khoãn. 

Ru! ro thj trzr?fng 

Hot dOng kirth doanh cOa Cong ty se chü yu chju rui ro khi có sir thay dôi ye lAi suât và giá. Cong ty 
không thrc hin các bin pháp phOng ngira rài to nay do thiêu thj tiirOng mua các cOng ci,i tài chinh nay. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHU'ONG THUC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DNIHN 
SO4  189 dtthng di Dinh Vu, phung Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir so 202/2014!TT-BTC 
Qun Hài An, thành ph 0^ Hâi PhOng 	 ngày 22 thang 12 nãm 2014 cüa Bô Tài chInh 

THUYET MINH SÃO CÁO TAI CHiNHHqP NHAT GIffA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Oc :huyét minh nay là mr bOphn hp thành vàcan dwc dQc dOng thôi vái báo cáo tài chin/i hqp nhdt giia nien d5 kern theo 

29. 	CONG CV  TA! CH!NH (TIEP THEO) 

Rüi to tin dyng 

Rüi ro tin ding xày ra khi mOt  khách hang hoac d6i tc không dáp üng dtrcc cãc nghTa vu trong hcp ding 
dn den các tn th&t tãi chinh cho Cong ty. Cong ty có chmnh sách tin ding phU hcrp và thiôiig xuyên theo 
dOi tInh hinh dé dánh giá xem Cong ty cO chu i -Ui ro tin dpng hay khOng. Cong ty khOng có bt k' rUi ro tin 
dung trçrng yu nào vOi cac khách hang hoac dôi tâc bâi vi các khoàn phai thu dn tr mt sO hxçmg Ion 
khách hang hoat dng trong nhiêu nganh khác nhau và phân bô a các khu vi,rc da l khác nhau. 

Quân 15 râi to thanh khoán 

Mc dIch quân 1 rUi ro thanh khoãn nh&m dam bào dU ngun v6n de^ dápirng các nghTa v',i tài chinh hin 
tai và trong tirmig lai. Tlnh thanh khoân cUng thrcc Cong t' quãn Iy nbãm dam bâo moc phii tri gina 
cOng ncr den ban và tài san den hn trong nãm & mirc cO the ducrc kiêm soát dOi vài Of  von ma Cong ty 
tin rang có the tao  ra trong näm do. ChInh sách cUa Cong ty là theo dOi thuOng xuyên các yéu cáu ye 
thanh khoan hin tai và di,r kiên trong ttrong lai nhäm dam bào Cong ty duy tri dU mirc dr phong tiên mat, 
các khoân vay và dU vOn ma các cO dOng cam két gop nhAm dáp frng các quy djnh ye tinh thanh khoãn 
ngan ban và dài ban horn. 

Cãc bang duOi day tnInh bay chi tit các mrc dáo ban theo hçp dng con lai  di vUi tài san tài chinh và 
cong ncr tài chfnh phi phái sinh va thri ban thanh toán nhu dâ dtrqc thôa thun. Các bang nay ducrc trinh 
bay dtra  trén dOng tién chira chiét khâu cUa tãi san tài chInh gôm lãi tir các tài san do, nêu cO và dOng tiên 
chtra chief  t khâu cUa cOng nq tài chinh tInh theo ngày sam nhât ma COn g  ty phai trã. Các bang nay trInh 
bay dOng tiên cUa các khoàn gôc và tiên lâi. Vic trinh bay thOng tin tài san tài chInh phi phái sirih là can 
thiêt dé hiéu ducrc vic quan 1' i-Ui ro thanh khoãn cUa Cong ty khi tinh thanh khoàn thrçrc quan 1 trén ca 
sâ cOng nor và tài san thuân. 

Ti ngày du 
Tin và các khoàn tucmg duang tiên 
Phãi thu khách hang và phãi thu khác 
Tong cong 

Ti ngày du ky 
Phài trã nguiri bàn và phài trã khãc 
Chi phi phài trâ 
lông cng 

Chênh lch thanh klioãn thun 

Diroilnam Tirl-5nAm Tong 
VND VND VND 

20.779.690.889 - 20.779.690.889 
39.919.058.254 4.777.943.318 44.697.001.572 
60.698.749.143 4.777.943.318 65.476.692.461 

16.983.346.919 448.090.000 17.431.436.919 
413.974.200 - 413.974.200 

17.397.321.119 448.090.000 17845.411.119 

43.301.428.024 4.329.853.318 47.631.281.342 

DirOilnAm Tirl - Snäm T 6 ng 
VND VND VND 

21.404.756.530 - 21.404.756.530 
34.858.843.572 4.767.943.318 39.626.786.890 
56.263.600.102 4.767.943.318 61.031.543.420 

10.972.329.995 3.225.490.000 14.197.819.995 
827.652.600 - 827.652.600 

11.799.982.595 3.225.490.000 15.025.472.595 

44.463.617.507 1.542.453.3 18 46.006.070.825 

Ti ngày cui kj' 
Tin va các khoãn ttrcmg ducrng tiên 
Phài thu khách hang và phài thu khác 
Tng cng 

T3i ngay cuOi k' 
Phài trã ngirOi bàn và phài trã khác 
Chi phi phãi trà 
lông cong 

Chênh Ich thanh khoãn thun 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHU'OG THIYC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN/HN 
So 189 thràng di Dinh Vii, phiiOng Dông Hái 2, 	 Ban hành theo Thông tiz so^ 202/20I4iTT-BTC 
Qun I-iãi An, thành ph 05  Hài PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa B6 TM chInh 

THUYET MINE BAO CÁO TAI CHINH H9P NHAT GI(rA NIEN DO (TIEP THEO) 
ác thuyil minh nay là m0t b5phcn hpp thành và can thtqc dcc dóng th&i v&i báo cáo iài chIn/i hç,p nhdt gffia n/en d3 kern zheo 

30. GIAO DCH VI BEN LIEN QUAN 

Ngoài giao djch vOi ben lien quan nlnz trinh bay ti ThuyEt minh s6 20, Cong ty cOn giao dch sau: 

hr ngày 01/01/2020 Tü ngày 01/01/2019 
dn ngãy 30/06/2020 dn ngãy 30/06/2019 

	

VND 	 VND 
Thu nhp cOa Ban T6ng Giám dc, Hi dng Quân trj 	7 16.708.876 	805.8 16.300 

31. SOLIUSOSANE 

S6 1iu so sánh trén Bang can d6i kd toán hp nhAt gifla niên d là s 1iu trén báo cáo tài chmnh hp n1it 
näm 2019 dâ thrqc kiém toán. SO 1iu so sánhtrên báo cáo két qua kinh doanh hçp nhat gift nién dO va 
hru chuyén tién t6 hp nhât gifla nién dO là so 1iu trén báo cáo tài chmnh hp nhât gift nién d6 cho k' 
hoat dng tr ngày 01 thang 01 näm 2019 den ngày 30 thang 06 näm 2019 da dirge soát xét. So 1iu so 
sánh trén báo cáo hru chuyên tién t6 hp nhát giia nién dQ là sO 1iu dixcic trInh bay lai  theo phixong pháp 
giántiép. 

C.9 
PHAN 	-> 

* VAN TA 
DAPHIJCNGTH' 4 

DUYENH - 

\ PH 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyn Thu ThOy 	 Phan Thanh Binh 
Nguôi ip biêu 	 Ké toán truüng 	 Tong Giám doe 
Hal Phông, ngay 12 tháng 08 nãm 2020 

II  
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