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CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PIIUONG TIJTUC DUYEN HA! 
So 189 dung di Dinh Vu, phrOng Dông Hài 2, qun Hãi An, thành ph 05  Hãi Phong 

BAO CÁO CUA BAN TONG GuM DOC VA HO! BONG QUAN TRI 

Ban Tong Giám dc Va Hii dng Quàn tri Cong ty C65  ph.n Yn tai Da phirong thc Duyên Hãi (goi tat là "Cong 
ty") C18 trInh báo cáo nay cLIng vài báo cáo tài chInh hqp nhât giüa niên dO cia ducxc soát xét cüa Cong ty cho k)' 
boat dng ttr ngày 01 thang 01 näm 2019 den ngày 30 tháng 06 näm 2019. 

HO! BONG QUAN TR! VA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên cüa HOi  dng Quãn trj và Ban Tng Giám d6c Cong ty cia diu hành COng ty trong k' và dn ngãy 
lp báo cáo nay gOm: 

Hôi ding Quin tn 

Ong Dào Vit Anh 
Ong Lê Thai CixOng 
Ong Phan Thanh Binh 
Ong Trn Tuân Hung 
Ong Ta Minh Nguyen 

Ban Tong Giám dc 

Ono,  Phan ThanhBinh 
Ong Lê fXrc Binh 
BA Trinh Thj Hue 

NgtrOi dpi diên pháp Iuãt 

Chü tch HOi  ding Quàn tn 
PhO ChU tch HOi  dông Quãn trj 
Thành viên (B6 nhim ngày 20/04/2019) 
Thành viên HOi  dong Quãn ti-i dOc lap 
Thaxth viên HOi  dong Quãn trj dOc  lp 

Tong, Giámdc 
Phó Tong Giám dOc 
PhO lông Giám dOc 

Ngii&i dai  din theo pháp 1ut cüa Cong ty trong näm và cho dn thOi dim l.p báo cáo nay là Ong Dào Vit Anh 
- Chü tjch HOi  dông Quãn ti-i Cong ty. Chü tjch HOi  dOng Quàn tn Cong ty cia üy quyên cho Tong Giám dôc k 
báo cáo tài chinh giüa niên d6 riêng và hp nhât nam 2019 theo Giây fly quyên so 20/TASA-UQ ngày 01 tháng 10 
näm 2018. 

TRACH MHM CUA BAN TONG G!AM BOC VA HO!  BONG QUAN TR! 

Ban Tang Giám dc và HOi  dng Quãn td Cong ty cO trách nhim lp  báo cáo tài chfnh hçxp nht giva niên d 
hang k' phãn ánh mOt  cách trung thirc và ho 1 tInh hmnh tài chInh cUa Cong ty, cling nhu két qua hoat dOng kinh 
doanh va tInh hmnh hru chuyên tiên t6 cüa Cong ty trong ks'. Trong vic lp báo cáo tài chInh h9p nhât gifta niên 
cio nay, Ban Tong Giám dôc và HOi  dong Quan trj &rc yêu câu phãi: 

• La ch9n các chInh sách ke^ toán thIch hcip va ap dimg cãc chlnh sách dO mOt  cách nhAt quán; 
• Dira ra các xét doán và uOc tfnh mOt  cách ho p 1 và then tr9ng; 
• Neu nO các nguyen thc ke^ toán thIch h9p cO duc tuân thU hay khOng, có nhftng áp dung sai lch tr9ng yEu 

cAn dirc cong bô và giãi thich trong báo cáo tãi chinh hp nhât gifta niên Q hay khOng; 
• Up báo cáo tài chinh hp nhAt gifta nien dO trên cer sâ hoat dOng lien tiic trir truOng hcp khOng thA cho r&ng 

COng ty s tiép ti1c boat dng kinh doanh; 
• IhiAt ke^ và thc hin h6 thng kim soát nOi bo mOt cách hOu hiu cho miic dIch lp và trinh bay báo cáo tài 

chfnh hcTp nhât gifta niên d hcrp 1' nhärn han  chê rcii ro và gian Ian. 

Ban Tng Giám dc và HOi  dng Quân trj dam bào các s6 U toán có lien quan du?c km gift dày dU & phãn ánh 
tinh hInh tài chInh, tmnh hInh hot dng cUa Cong ty vâi muc Q chInh xác hp I ti bat k' thai diem nao va cac 
so ke^ toãn và báo cáo tài chInh hQp nhât gifta nien do duçic lp tuân thU CM do Kê toán áp dung. Ban TOng Giám 
dOc va HQi dOng Quãn trj cling chju trách nhim quãn 1' các tài san cUa Cong ty và do dO cia thirc hin các bin 
pháp thIch hop de ngàn chn và phát hin các hành vi gian lan  và các quy djnh pháp 1y có lien quan den vic Ip 
và triuh bay báo cáo tâi chInh hqp nhât gifta niên do. 

Ban Tng Giám dc và HOi  dng Quãn trj cam kt cia tuân thU các yeu cAu nêu trên trong vic lp báo cáo tài 
chInh h9p nhat gifta niên Q. 



CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHU'ONG TH1C DUYEN HA! 
So^ 189 ththng di Dinh VU., phuäng Dong Hãi 2, qun Hãi An, thânh ph -0 Hãi Pbàng 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOc VA HQI DONG QUAN TRI (TIEP THEO) 

TRACH NT{IM CUA BAN TONG GIAM DOC VA HQI DONG QUAN TR! (TIEP THEO) 

Theo ' kin cüa Ban Tng Giám dc và Hi ding Quãn trj bão cáo tài chinh hçTp nht giU.a niên dO clA phân ánh 
trung thirc và ho,  p 1 tInh hInh tài chinh cUa COng ty t?i  thai diem ngày 30 tháng 06 nãm 2019 cUng nhir kêt qua 
hot dông kinh doanh va các luong hru chuyën tiên t8 cho kS'  Mo cáo tir ngày 01 tháng 01 nàm 2019 den ngày 30 
tháng 06 näm 2019, phü ho vOi các Chuân mvc  K toán, Chê dO Kê toán doanh nghip Vit Nam vá các quy 
djnh pháp 1 cO lien quan den viGc  lp và trinh bay báo cáo tài chInh hçp nhât giU.a niên dO. 
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Phan Thanh Binh 
Tong Giám doe 
Hái Phông, ngày 07 tháng 08 nàm 2019 
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T&: (84-24) 3577 0781/ Fax: (84-24) 3577 0787 
Website: www.vaco.com.vn  

S: 42 /VACO/BSXNV2 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TA! CHINH GIUA NI EN 09 

KInh gui: Các Ci dông, HOi  (lông Quãn trj và Ban T6ng Giám dôc 
Cong ty Co phãn Vn tai Da phiro'ng thfrc Duyên Hal 

ChOng tôi (là thrc hin soát xét báo cáo tài chinh hop nht giUa niên dO  kern theo cüa COng ty C6 phân Vn tãi Da 
phircing thUc Duyén Hái (g9i tat là "Cong ty"), duçc lp ngày 07 tháng 08 nàm 2019, tii trang 04 dOn trang 24, 
bao gôm Bang can dôi ke toan hop that gilta men dO tai ngay 30 tháng 06 nAm 2019, Báo cao ket qua hoat (lông 
kinh doanh hop nhât gitta niOn dO,  Báo cáo kru chuyên tiOn t hop nhât giüa niOn dO cho k' hoat (lOng tir ngày 01 

- 	 tháng 01 nàm 2019 n ngày 30 thang 06 nàm 2019 và Bàn thuyOt minh báo cáo tài chlnh hop nhât giUa niOn dO dO  
(g9i chung là "Báo cáo tài chInh hop nhât glila niOn do"). 

Trdch nh4m cüa Ban Tdng Gidm &c và Hi dng Quãn 14 

Ban Tong Giám dôc và HOi  (lông Quãn tri Cong ty chju trách nhim ye vic lp và trinh bay trung thc và hop I 
báo cáo tài chmnh hop nhât gilta niOn dO  cüa Cong ty theo Chuân mrc KO toán, Chê dO  KO toán doanh nghip Vi 
Nam va các quy dmh phap ly cO lien quan den viec lap va trrnh bay báo cáo tai chrnh hop nhât gilta nien do và 
chju trách thim ye kiOrn soát nOi bO ma Tong Giám dôc va HOi  dOng Quãn trj xác djnh là can thiOt dO dam bão 
cho vic Up và trinh bay báo cáo tài chInh hop tht gifta niOn dO khOng cO sal sot tr9ng yu do gian ln hoc 
nhâm 1n. 

Trdcl, nhim ella Kiêm 10th, riên 

Trách thim cOa chUng tôi là dua ra kt 1un v báo cáo tài chInh hop nht gift niOn dO  dira trên kt qua soát xét 
cüa chüng tOi. ChUng tOi (là thrc hin cOng vic soát xét theo Chuân mirc Kiêm toán Vit Nam ye hop (lông dch 
vi soát xét so 2410-Soát xét thông tin tài chinh giUa niOn dO do KiOm toán viOn dOc lp cUa don vi thc hin. 

Cong vic soát xét thông tin tài chinh gifla nien dO bao gm thirc hin các cuOc phong v.n, chU yu là phông vn 
nhttng ngithi chju trách nhiémvO các van dO tài chInh kO toán, và thi,rc hin thu tVc  phân tich va các thu tiic soát 
xét khác. MOt  cuOc soát xét ye ca bàn cO phm vi hçp han Mgt cuOc  kiOm toán di.rçic thuc hin theo các Chuân 
muc KiOm toan Viet Nam va do vay khong cho phep chung tol dat duac six dam bao rang chung tôi se nhân biet 
duc tat cà các van dO tr9ng yOu cO the duqc phát hin trong mOt  cuOc kiOm toán. Theo do, chüng tôi không dua 
ra ' kiên kiêm toán. 

Kêt liii,, cáo Klein todi, v/Cu 

Can cir trOn kt qua soát xét cüa chüng tôi, chüng tOi khOng thAy cO vn de' gi khin thOng tOi cho rang báo cáo tai 
chinh hop nhât gilta niOn do dlnh kern khOng phãn ánh trung thirc và hop l2, tnOn các khIa cnh tnQng yOu, tlnh 
hInh tài chith cUa Cong ty tai  ngày 30 thang 06 näm 2019, cling thu kOt qua hot (lOng kinh doanh và km chuyOn 
tiên t8 cOa COng ty cho kS' hot (lông tlr ngay 01 tháng 01 nàrn 2019 dOn ngày 30 tháng 06 näm 2019, phU hop vài 
Chuân mirc KO toán, ChO do KO toán doanh nghip Wt Nam và các quy djnh pháp 1 cO liOn quan dOn yjéc 1p và 
trinh bay báo cáo tài chith hop that giüa niOn do. 

PhO T6ng Giám d6c 
GAY CNDKI-INKiomtoáns& 0517-2018-156-1 
Thay m1 Valdqi d&n  cho 
CONG TY TNHH KJEM TOAN VACO 
Ha N54 ngày 07 tháng 08 nãin 2019 

Van Phông tai Tp. Ho Chi Minh 
L4u 6. tOa nlià HUD. 159 0/6n B/On PhO 
P 15, Q. Binh Thanh, Tp. Ho Chi Minh 
Tel: (84-28) 3840 6618 
Fax: (84-28) 3840 6616 

Van Phông ti Ip. Dông Nai 
S6 79 D. Ha Huy Top, P. Quyê't ThOng 

Tp. Bien HOa, T Dóng Na! 
Tel: (84-251) 382 8560 
Fax: (84-251) 382 960 

Van Phông tai Tp. Hãi Phông 
TOng 4, s6 19, D. 0/en Biên PhO, P. May TO 
0. NgO QuyOn, Tp. Hal PhOng 

Tel: (84-225) 353 4655 
Fax: (84-225) 353 4316 



CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHIIONG THIYC DUYEN HA! 	 MAU SO B 01- DN/HIN 
So 189 duông di Dinh Vu, phu?mg Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tii so^ 202/2014/TT-BTC 
Qutn Hãi An, thành phô Hãi Pbông 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa BO Tài chinh 

BANG CAN 1)01 Kt TOAN HOT NHAT GIU'A MEN DO 
Tçii ng2ry 30 tháng 06 nám 2019 

Dcm vi: VND 

TA! SAN 

A. TA! SAN NGAN HN 

I. Tin vi các khoãn ttro'ng durong tiên 
1.Tin 
2. Các khoãn tirang dung tiên 

II. Các khoãn phãi thu ngn hn 
1.Phãi thu ng&n han  cüa khách hang 
2. Trã tnrâc cho ngui ban ngân han 
3. Phãi thu ngân han  khác 

II!. Hang On kho 
1. Hàngtn kho 

IV. Tài sin ngAn ban khãc 
1.Chi phi trã truâc ngán han 
2. Thud giá trj gia tang duc khu trit 
3. Thus và các khoãn phâi thu cüa Nhà rnr&c 

B. TA! SAN DA! HiN 

I. Các khoãn phãi thu dài ban 

1.Phài thu N,e^ cho va) dài han 
2. Phãi thu dài han  khác 
.).Du phông phãi thu dài hn khO dôi 

II. TM sin c6 dinh 
1.Tài san c6 djnh huu hinh 

- Nguyen giá 
- Giá tri hao mon lu5Y  ké 

2. îàî san c6 djnh vô hInh 
- Nguyen giá 
- Giá trj hao mOn lu k 

II!. Bt dng sin du tir 

- Nguyen giá 
- Giá trj hao mOn 149 id 

IV. Tài sin d& dang dài ban 
1. Chi phi xây dung ca ban dâ dang 

V. Tài sin clài han khác 
1.Chi phi trã truOc dài han 
2. Lgi the^ thuang mai 

TONG CONG  TAI SAN (270 = 100 + 200) 

Ma Thuyêt Scuik Sduki 
so minh  

100 115.610.791.405 121.542.055.204 

110 4 63.534.988.228 76.876.290.511 
111 11.534.988.228 28.852.457.083 
112 52.000.000.000 48.023.833.428 

130 44.485.113.024 37.737.814.595 
131 5 29.355.608.302 24.694.944.086 
132 5.337.133.783 3,360.845.164 
136 6 9.792.370.939 9.682.025.345 

140 7 4.400.859.640 4.399.431.936 
141 4.400.859.640 4.399.431.936 

150 3.189.830.513 2.528.518.162 
151 8 1.265.266.254 538.789.038 
152 1.492.984.945 1.385.783.840 
153 14 431.579.314 603.945.284 

200 105.086.426.119 104.893.489.817 

210 3.886.839.293 4.791.711.890 

215 2.472.000.000 2.472.000.000 
216 6 2.295.94333 18 2.319.711.890 
219 (881.104.025) - 

220 88.183.975.839 85.167.378.414 
221 9 81.657.956.690 78.426.747.803 
222 191.468.877.853 183.532.856482 
223 (109.810.921.163) (105.106108.679) 
227 10 6.526.019.149 6.740.630.611 
228 12.418.804.956 12.418.804.956 
229 (5.892.785.807) (5.678.174.345) 

230 11 843.582.726 901.964.791 
231 2.429.441.525 2.429.441.525 
232 (1.585.858.799) (1.527.476 734) 

240 4.657.329.838 5.781.347.408 
242 4.657.329.838 5.781.347.408 

260 7.514.698.423 8.251.087.314 
261 8 2.134.940.637 2.105.252.894 
269 12 5.379.757.786 6.145.834.420 

270 220.697.217.524 226.435.545.021 

Các thuyêt ininh kèin theo là inç5t b5 ph2n hçxp thành càa báo cáo tài chInh ho nhdt giia niên d5 
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CONG TY cO FRAN VAN TM DA PHIJ'ONG THIYC DUYEN HA! 	 MAU SO B 01 - DN/HN 
S6 189 &rông di Dinh Vu, phumg Dông Hãi 2, 	 Ban hânh theo Thông tu so^ 202/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành phô Hãi Phong 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa BO Tài chfnh 

BANG CAN DOi ICE TOAN HOP NHAT GIU'A MEN DO (TIEP THEO) 
Tgi ngày 30 tháng 06 nàm 2019 

Dorn W: VND 

NGUON VON 

C. NO PHA! TRA 

I. Nq ngan han 
1.Phài trã ngu&i ban ngân han 
2. Ngtthi mua trã tin tnrâc ng&n han 
3. Thud và các khoãn phài np Nhà rnrâc 
4. Phãi trâ ngu&i lao dng 
5. Chi phi phãi trã ngán han 
6. Doanh thu chi.ra thirc hin n(y&n h?n 
7. Phâi trâ ngân han  khác 
8. Qu5' khen thuâng, phic 1çi 

II. Nçdàihn 
1.Phãi trã dài han  khác 
2. Thue^ thu nhp hoân lai  phãi trá 

D. VON CHU SO HU'U (400 = 410) 

1. V6n chñ s& hfru 
1.Von gOp cOa chO sà hthi 

- Cphieupho thông có quyên biêu quylt 
2. Th.ng du vn c6 ph.n 
3. Co phiu qu 
4. Qu5' dâu tir phát trin 
5. Qu5' khãc thuôc vn chü sâ htht 
6. Lçi nhun sau thus chi.ra phân phi 

- LNST chwa phán phi h2y ké' dn cu 5" k)) trzthc 
- LNSTchwaphánphôi /cj) nay 

7. Lqi Ich cüa co^ dông không kiêm soát 

TONG CONG  NGUON VON (440 = 300 + 400) 

Ma Thuyt S 	cu6i k' So^ du k' 
s minh  

300 24.307.102.318 17.945.380.512 

310 19.661.595.737 13.138.548.211 
311 13 10.043.745.560 7.139.453.992 
312 549.115.305 461.782.120 
313 14 1.708.512.732 1.618.847.544 
314 1.301.158.481 1.205.131.815 
315 15 4.380.910.973 166.311.750 
318 15.090.911 15.090.909 
319 16 1.485.994.141 2.117.292.109 
322 177.067.634 414.637.972 

330 4.645.506.581 4.806.832.301 
337 16 4.380.090.000 4.504.490.000 
341 265.416.581 302.342.301 

400 196.390.115.206 208.490.164.509 

410 17 196.390.115.206 208.490.164.509 
411 187.110.000.000 187.110.000.000 

411a 187.110.000.000 187.110.000.000 
412 9.287.359.500 9.287.359.500 
415 (22.095.490.500) (15.682.334.790) 
418 6.582.778.899 6.435.343.114 
420 521.734.052 259.392.390 
421 14.570.987.308 20.656.393.257 

421a 6624.719.316 5.959.692.966 
421b 7.946.267.992 14.696700.291 
429 412.745.947 424.011.038 

440 220.697.217.524 226.435.545.021 

fl I 	
( 	

C6PHAN 
\Iii4iI4ilii 	* VAN TAI 

DAPHUONGTHU 
DUYEN 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyn Thu Thüy 	 Phan Thanh Binh 
Ngtrôi Ip biéu 	 Kê toän truô'ng 	 Tong Giám dOe 
Hái Phông, ngày 07 tháng 08 nänz 2019 

Các thuyèt rninh kern theo là rn6t b5phç2n hQp thành cza báo cáo tai chInh hop nhá't giü-a niên d6 
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CONG TY CO PHAN VJN TAI DA PRUONG TH(fC DUYEN HA! 	 MAU SO B 02- DN/HN 
So 189 dung di Dinh Vu, phithng Dông Hãi 2, 	 Ban hãnh theo Thông tii so^ 202/2014/TT-BTC 
Qu.n Hãi An, thành phô Hid Phông 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa Bô Tài chinh 

BAO CÁO KET QUA HOST DQNG KIM! DOANH HP NEAT GICrA NI EN Dc) 
Cho /cj) ho at d6ng tft ngày 01 tháng 01 nãm 2019 dén ngày 30 tháng 06 näm 2019 

Dow vi: kWD 

CHITIEU Ma Thuyt Tfrngày 01/01/2019 Tir ngày 01/01/2018 

s minh den ngày 30/06/2019 den ngày 30/06/2018 

1. Doanh thu ban hang Va cung cp djch vu 01 18 77.462.748.750 77.347.508.857 

2. Cãc khoãn giãm trr doanh thu 02 - - 

3. Doanh thu thun v e^ ban hang và cung cp dlch  vi 10 77.462.748.750 77.347.508.857 
(10=01-02) 

4. Giá v 6 hang ban và cung cp djch vi 11 19 60.431.716.139 60.529.220.092 

5. Lçri nhuãn gp v ban hang và cung cp dch vi 20 17.031.032.611 16.818.288.765 
(20=10-11) 

6. Doanh thu hot dng tài chInh 21 21 1.422.067.357 1.597.732.059 

7. Chi phi tài chInh 22 30.426.374 17.583.145 
- Bao gm: Chi phi lãi vay 23 30.153.099 17.569.198 

8. Chi phi quãn 1' doanh nghip 26 22 8.577.864.281 10.022.457.833 

9. Lçri nhun thun fir hot dng kinh doanh 30 9.844.809.313 8.375.979.846 
(30=20+(21-22)- 26) 

10. Thu nhpkhác 31 304.773.594 861.336.006 

11. Chi phi khác 32 14.025.175 886.303.757 

12. Lçri nhun khác (40 =31 - 32) 40 290.748.419 (24.967.751) 

13. Tong Içri nhun kef toAn tru*c thn (50 =30 + 40) 50 10.135.557.732 8.351.012.095 

14. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hãnh 51 23 2.207.461.342 2.499.938.430 

15. Chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hoàn 1i 52 (36.925.720) 288.572.978 

16. Lçi nhun sau thud thu nhp doanh nghip 60 7.965.022.110 5.562.500.687 
(60=50-51-52) 
- Lçri nhuán sau ihul cña coJ dông cza cong ty me 61 7.946267.992 5.556939.653 
- Lçri nhudn sau thul càa Co dOng khOng kiém soát 62 18.754.118 5.561.034 

17. LAi co' ban trên Co phiu 70 24 475 321 

CO PHAN 

DAPHIJUNGTHk 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyn Thu Thüy 	 Phan Thanh Binh 
Ngtrôi 1p biêu 	 Kê toán trtrô'ng 

	
Tong Giám dc 

Hái PhOng, ngày 07 tháng 08 nám 2019 

Các thuyt minh kern theo là m61 b6phi2n hop thành cza báo cáo tài chinh hçrp nhdt gifra niên d5 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PH1J'YNG THIYC DLJYEN HA! 	 MAU SO B 03- DN/HN 
So^ 189 &rng di Dinh VU, phtrOng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir so 202/2014/TT-BTC 
Qu.n Hãi An, thành ph 05  Hãi Phông 	 n.9 	Ay 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chmnh 

BAO CÁO LU*U  CHUYEN TIEN TE GICJA NIEN DO 
(Theo phwongpháp trrc tiê) 

Cho kj) hozt d5ng tft ngày 01 tháng 01 nãm 2019 den ngày 30 tháng 06 nám 2019 

Dun vi: VND 

CHI TIEU 	 MA 	Tü ngày 01/01/2019 	TIr ngày 01/01/2018 
s6 dn ngày 30/06/2019 dn ngày 30/06/2018 

I. Luii chuyn tin tir hoot dng kinh doanh 
1.Tin thu ban hang, cung cap djch vii và doanh thu khác 	 1 	78.277.435.024 	114.053.538.536 
2. Tin chi trã cho nguäi cung cp hang hóa, djch vu 	 2 	(52.701.148.207) 	(84.543.613.171) 
3. Tin chi trã cho nguäi lao dng 	 3 	(8.077.027.624) 	(8.446.699.256) 
4. Tin chi trã lãi vay 	 4 	(30.153.099) 	(17.569.198) 

5. Tin chi np thud thu nhp doanh nghip 	 5 	(1.380.318.825) 	(3.174.806.564) 
6. Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh 	 6 	57.544.497.497 	92.929.194.971 
7. Ti&n chi khác cho hot dng kinh doanh 	 7 	(61.682.387.718) 	(101.194.440.981) 
Liru chuyên tin thun tfr hot dng kinh doanh 	 20 	11.950.897.048 	9.605.604.337 
II. Liru chuyn tin tir hoyt dng du tir 

1.Ti &n chi d mua sm, xáy dmg TSCD và các TSDH khác 	21 	(7.244.682.278) 	(1.856.896.851) 
2. Tien thu tr thanh 1, nlnrccng bàn TSCD và các TSDH khác 	22 	298.000.000 	642.000.000 
3. Ti&n thu Ii cho vay, c6 tirc và lcTi nhun di.rçic chia 	 27 	1.392.420.150 	2.063.589.999 
Ltru chuyên tin thun tir hot dng du ti.r 	 30 	(5.554.262.128) 	848.693.148 

HI. Luu chuyên tin ffr hoot Ong tài chInh 

1.Tin chi trã vn gOp cho các CSH, mua 1aj  CF cOa DN dä PH 	32 	(6.413.155.710) 	 - 
2. Tin vay ngân han, dài hn nl4n duçc 	 33 	11.328.040.000 	2.6 12.840.000 
3. lien chi trã ng gc vay 	 34 	(11.328.040.000) 	 - 
4.Ctc,IginhundãtthchochOsOhthi 	 36 	(13.325.188.914) 	(17.519.148.527) 
Luu chuyn tin thun tir hot ding tAi chInh 	 40 	(19.738.344.624) 	(14.906.308.527) 
Lint chuyn tin thun trong k' (50 = 20 + 30 + 40) 	 50 	(13.341.709.704) 	(4.452.011.042) 
Tin vi tirong throiig tin du k5' 	 60 	76.876.290.511 	72.026.993.746 
Anh hiiâng cOa thay di t giá quy dôi ngoi t8 	 61 	 407.421 	2.365.972 
Tin và ttrong throng tin cui k5' (70 = 50 + 60 + 61) 	 70 	63.534.988.228 	67.577.348.676 

J4 CO PHAN 
VAN TAI 

DA PHUG*N 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyn Thu Thüy 	 Phan Thanh Binh 
Ngtrôi lp biêu 	 Kê toán trirOng 	 Tong Giám dôc 
Hái P/iông, ngày 07 tháng 08 nám 2019 

Các thuyJt ,ninh kèni theo là ni5t bç5phn ho thành cüa báo cáo tài chInh hop nhdt gita niên dç5 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHU'(JNG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO,  B 09 - DN/H 
so 189 dring di Dinh Vu, phizing Dông Hâi 2, 	 Ban hàrih theo Thông tir s6 202/2014/TT-BTC 
Quan Hãi An, thành ph 05  Hãi Phông 	 ngãy 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chInh 

THUYET MINU BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GJUA MEN DO 
Các thuyt minh nay là m5t bóphOn hcip thành và cdn dztcrc dQc ding th&i v&i báo cáo tài chInh ho p nhOt giia nién &5 kern theo 

1. 	THONG TIN KHAI QUAT 

HInh thirc s& hfru von 

Cong ty Co^ phn Van  tãi da phuong thrc Duyên Hài (gçi tAt là Cong ty) duçyc hoat dng theo GiAy 
Chthig nhan däng k9 kinh doanh nghip s 0200793081, do Sr K hoach và Dâu tu thành phô Hãi Phông 
cap 1.n du ngày 14/03/2008 và dang k9 thay dôi lan thir 14 ngày 14/05/2018. 

Cong ty cO trii sâ tai: S6 189 dung di Dinh Vu, phthng Dông Hài 2, qun Hãi An, thành pbo^ Hãi 
PhOng. 

Von diu l cüa COng ty theo Giy Chfrng nhan  dang k9 kinli doanh là 187.110.000.000 \ND. 

Tong s04  nhân viên cUa Cong ty tai ngày 30 tháng 06 näm 2019 là 11 nguOi (tai ngày 31 tháng 12 näm 
2018 là 11ngr&i). 

Hoit dng kinh doanh chInh: Thirong mai  và djch vu. 

Ngành ngh kinh doanh: 

- Van tãi hang hóa bang thrOng b. Chi tit: Van  tài hang hóa bang ô to, xe container; 
- Kho bài và hru giü hang boa; 
- 	Sfra chua may móc, thit bj. Chi tit: Djch v'.i sra chua, bão diiOng may móc, thit bj khOng bao 

gOm tàu biên, may bay, hoc các phiwng tin 'và thiêt bj van  tãi khác); 
- Hoat dng dch vii ho trq khác lien quan den van  tãi. Chi tiêt: Djch vii thông quan; Van  tâi da 

phirong thirc (khOng bao gOm kin.h doanh van  chuyên hang không Va kinh doanh hang khOng 
chung); Djch viii logistics; Djch vi dai  19 tàu biên; 

- Bdn phii tüng và các b6 phn phii trq cüa 0 tOvà xe cO dng co khác; 
- Bàn buôn do dàng khác chogia dInh. Chi tiêt: Bàn buôn rnrOc hoa, hang my phâm và ch6 ph -am va 

chê phâm v6 sinh; 
- Kinh doanh bat dng san, quyên sr dung dat thuc sâ huu, chü sir dung hoc di thuê (bao gm cho 

thué van phOng, nhà xuôiig); 
- San xuât than xe cO dng co, ro mooc; 
- Van tãi hang hOa yen biên và vin throng; 
- Van tãi hang hOa &thng sat; 
- Ban lè thuc, ding cu y th, m5 phm và vat  phm v6 sinh trong các cira bang chuyên doanh. Chi tit: 

Bàn lé nuâc hoa, my phâm và vat  phâm v6 sinh trong các cira hang chuyên doanh; 
- Cho thué may mOc, thiêt bj và do dimg hthi hinh khác. Chi tiët: Cho thuê may móc, thiét bj xp d 

hang hOa; Cho thud container; 
- Cho thuê xe cO dng co. 

Chu k5r sin xut, kinh doanh thông thirOng 

Chu k$' san xut, kinh doanh thông thuäng cüa COng ty thrcrc thrc hin trong thai gian khOng qua 12 
thang. 

Cu true doanh nghip 

• Cong ty C6 phan Van  tan Da phuong thic Duyén Hâi - Chi nhánh H6 Chi Minh: Hach toán dc lap; 
• Cong ty TN}IH Van  tan Duyên HM PhU Th9: Cong ty sa hüu 100% vn diu l; 
• Cong ty TNHIH Van  tãi DuOng b6 Duyên Hài: Cong ty sa hu 99,35% vn diu 1; 
• Una ty TNHH Container Minh T* hành: Cong ty sO huu 99,947% vn diu l; 
• Cong ty TNHH San xut và Thuong m?i  Duyên Hãi: Cong ty sO huu 99% vn diu l; 
• Cong ty TNH1-I Van  tãi DuyCn Hãi: COng ty sO hthi 99,68% vn diêu I; 
• Cong ty TN}IH MTV Van  tan da phuong thic Duyên Hài Ha Ni: Cong ty sO hC'ru 100% vn diu I. 



CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PW1ONG TR(JC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09 - DN/}LN 
So 189 duing di Dinh Vu, phi.rmg E)Ong Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir so^ 202/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph 05  Hãi PhOng 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa B6 Tài chinh 

THIUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GIUA NI EN DO (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là mt bphn hp thành va cn dttqc dQc dong thai vái báo cáo iài chinh hQp nhdt gifla niên d kern theo 

2. K KE TOAN, CHIJAN MV'C  KE TOAN VA CHE oQ KE TOAN AP DUNG 

K'ktoán 

Näm tài chmnh cüa Cong ty bat du tir ngày 01 thãng 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12. Báo cáo tai 
chInh hçip nhât giia niên dO k' nay duc thnh bay cho giai don tr ngày 01/01/2019 den ngày 
30/06/2019. 

KeA  

Cong ty áp diing các Chuãn mvc  Ké toán, Ché dO Ké toán doaith nghip Vit Nam thrçrc ban hânh theo * Ii 
Thông ttr so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014, Thông ti.r so 202/2014/TT-BTC ngày 22 
tháng 12 nm 2014 và các thông tr huOng dan thrc hin Chuân mirc Ké toán cüa BO Tài chinh nong vic 
lp và trInh bay báo cáo tài chmnh hp nhât gifla then dO. 

Tuyên bE v vic tuân thu Chun miyc K toán và Cbe^ do^ Ke4  toán 

Ban Tang Giám dc dam bão dã tuân thu yêu cAu cüa các Chun mrc K toán, Che dO K8 toán doanh 
nghip Vi@ Nam thrcic ban hành theo Thông tir so-  200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüng 
nhi.r các thông tir hi.ràng dan thc hin Chuân mirc Ké toán cUa BO Tài chinh trong vic lp báo cáo tài 
chInh hcrp nhât giva nién dO. 

Báo cáo tài chinh hp nhât giva niên d6 kern theo không nh&m phân ánh tinh hInh tài chInh, k& qua hogt 
dOng kinh doanh và tInh hInh hru chuyên tiën t theo các nguyen tâc và thông l ke^ toán diic chip nhn 
Chung ti các rnrâc khác ngoài Vit Nam. 

3. TOM TAT CAC CHINTI SACH KE TOAN CIIIJ YEU 

Sau day là cac chInh sách ke^ toán chU yu di.rc Cong ty áp ding trong vic lp báo cáo tài chInh hcip 
nhât giva niên dO: 

Cor s& 1p báo cáo tài chmnb ho,  p nht gifra niên dO 

Báo cáo tài chinh hp nht giva niên do dirçc l.p  và trmnh bay bang Dng Vit Nam (VND) trén ca sâ k 
toán don tich (tth các thông tin lien quan den các luông tiên) phü hqp vai Chuân mvc  Kê toán, CM do Kê 
toán doanh nghip Vit Nam Va các quy dinh  pháp 19 có lion quan den vic lp và tr'rnh bay báo cáo tài 
chinh ho,  p nhât giva lien do. 

U'Oc tinh ke^ toán 

Vic 1p báo cáo tãi chInh hp nht giva nien do man thu theo Chu.n mirc K toán, Ch do K toán 
doanh nghip Vit Nam va các quy djnh pháp 19 có lien quan den vic lp và trinh bay báo cáo tài chInh 
hop nhAt giva then do yeu câu Ban Tong Giám dc phái CO nhftng i.râc tinh va giã djnh ành huOng Mn s 
lieu báo cáo ye cong ng, tài san va vic trmnh bay các khoãn cong nq và tài san tiem tang tai ngày lp báo 
cáo tài chinh hp nhât giva nien do cüng nhr các so lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suôt nárn 
tài chiah. Mc dU các udc tfnh kO toán thrc lp bang tat cá si hiOu biet cOa Ban Tong Giám doe, so^ thirc 
té phát sinh có the khác vâi các uâc tInh, giá dinh  dt ra. 

Dánh giá và ghi nhn theo giá trl hqp 19 

Theo quy djnh tai  Diu 28 - Dánh giá và ghi nhn theo giá trj hcrp 19 cUa Ludt Ke^ toán s 
88/2015/1-IQH13 dã diroc Quc hOi  nuâc COng hoa xâ hOi  chü nghTa Vit Nam khoá XIII, k' hop thir 10 
thông qua ngày 20 tháng 11 näm 2015 cO hiu lirc ké tr ngày ke tr ngày 01 tháng 01 näm 2017, tài san 
va cong ncr &rc dánh giá va ghi nhan theo aid tri hop 19 tai th?i diem kt thOc näm tài chInh. Tuy nhien, 
den th&i diOm phát hanh báo cáo nay, chi.ra có van ban huàng dan trong vic ap dung dánh giá va ghi 
nhn theo aid tn hcrp 19, do do, Cong ty chua áp dung aid trj hçrp 19 trong trinh bay báo cáo tài chinh hçrp 
nhât giCta niOn do.  Theo dO, Ban lông Giám dOc da xem xét vá ap dung nlnr sau: 



CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHU'ONG TH11C DUYEN HA! 	 MAU SO,  B 09- DNIHN 
Sc 189 dirng di Dinh Vu, phuông Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ttr s 202/2014/TT-BTC 
Quan Hâi An, thành ph6 Hãi Phông 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tài chInh 

THUYET MINI! BAO CÁO TAI CHINE! HP NHATGICIA MEN JER) (TIEP THEO) 
Các thuyé'/ minh nay là m51 bç5phin hcip thành và cdii dircic dQc dong thai vái báo cáo làì chinh hçip nhdt gii?a niên dç5 kern theo 

3. 	TOM TAT CAC CHINE! SACH KE TOAN CHiJ YEU (TIEP THEO) 

Dánh giá và ghi nhn tbeo giá tri hçp 1 (Tip tbeo) 

a,) Cong cy tài chinh du-crc ghi nhçn và dánh giá lçzi theo giá tri hcxp lj trén co s& giá gdc tnìt di các 
khoân d-phOng can ti-Ic/i 42p (néu cO) iheo quy din/i  hin han/i; 
b) Các khoán myc tiên t9 cO gOc ngogi tj dztc dan/i giá theo t) giá giao dfch thrc té; 
c,) DOi v&i tài sOn và no,  phái trO igoài các myc a và b trén day) Cong z'y /chOng cO co' s& dé xOc dfnh 
duqc giá ti-f m5t cách dáng tin cay do do COng ty dang ghi nhn theo giá gOc. 

Co s& hçrp nht báo cáo tãi chmnh giu'a niên 

Báo cáo tài chInh hop nht gifi'a niên Q bao gm báo cáo tài chinh cüa Cong ty và báo cáo tài chinh cüa 
cac cong ty do Cong ty kiêm soát (cac cong ty con) &rçYc Id p cho den ngày 31 tháng 12 haig nm. Vic 
kiêm soát nay dt dixçc khi Cong ty có khã näng kiêm soát các chInh sách tài chInh và hoat dng cüa các 
cong ty nhn dâu tti nhãm thu &rçic lcii Ich tir hot dng cüa các cong ty nay. 

Kt qua hot dng kinh doanh cüa các cong ty con duc mua lai  hoc bàn di trong näm drcic trinh bay 
trong Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh hap nhât giva niên d6 tr ngày mua hoc cho den ngày bàn 
khoãndautizâcôngty con do. 

Trong tnrO'ng hap cAn thit, báo cáo tãi chInli cüa các cOng ty con dtrcrc diAu chinh d các chInh sách k 
toán di.rcc ap ding tai  COng ty và các cong ty con là giông nhau. 

TL cá các nghip vi và s di.r giva các cOng ty trong cimg tp doàn duçc Ioi bO khi hap nhAt báo cáo tai 
chinh giva niên d. 

Lçi ich cüa c6 dông không kim soát bao gm giá tr các lcii ich cüa c dông không kim soát tai  ngây 
hap nhAt kinh doanh ban dâu (chi tiêt xern ni dung trInh bay duOi dày) và phãn lçi Ich cüa cô dông 
không kiêm soát trong sir biên dng cüa tOng vOn chü s6r hüu ke tr ngày hçp nhât kinh doanh. Các khoàn 
16 phát sinh tai  cong ty con phãi thrc phân b6 urorigng vài phán sâ Mm cüa cô dong khOng kiêm soát, 
ke cà trling hap so 16 do IOn ho -n phân sà hüu cOa cô dông không kiêm soát trong tài san thuân cüa cOng 
ty con. 

Hqp nhAt kinh doanh 

Tài san, cong nor và cong nçi tim tang cUa cOng ty con duçc xác djnh theo giá trj hçrp l' tai  ngày rnua 
cOng ty con. Bat k' khoãn phi trti nào gicra giá rnua và tOng giá trj hop l' cüa tài san &rcic mua dlr?c ghi 
nhn là lcri the thuang mai.  Bat  kS'  khoãn thiêu hit nào giva giá niva và tOng -aid tn hop 1' cüa tài san 
dirçc mua duçc ghi nhn vào kêt qua hot dcng kinh doanh cüa kS'  kê toán phát sinh hoat dng mua cOng 
ty con. 

Lç'i tht thtrong mi 

Lai thA thuong mai  trên báo cáo tài chInE hcp nhAt gina niên Q là phAn ph,i tri gitta mrc giá phi hop 
nhAt kinh doanh so vài phân lçi Ich cüa COng ty trong tOng giá tri hçrp 1 cUa tài san, cong nor và cOng nç 
tiAm tang cüa cOng ty con, cOng ty lien ket, hoc don vi gop vOn lien doanh tai  ngày thrc hin nghip vi,i 
dAu ttr. Li th6 thirong mai  dirçrc coi là mt Ioai tài san vO hInh, diiçic khâu hao theo phrcrng pháp thrâng 
thang tren thri gian hthi diing tr6c tInh cüa lçri the kinh doanh dO là 10 näm. 

Li the^ kinh doanh có duc ttr vic mua cOng ty lien kAt và cor s& kinh doanh dngkim soát drc tInh 
vào giá trj ghi so cüa cOng ty lien ket va co sâ kinh doanh dOng kiem soát. Lgi the kinh doanh tr vic 
mua các cOng ty con dixc trinh bay riêng nhi.r mt loai tài san có khác tren Bang can dOi ke toán hçp nEat 
giva nien d. 

Khi bàn cOng ty con, cOng ty lien kt hoc don vi gop vn lien doanh, giá trj cOn Ii cüa khoãn lcri th 
thucmg mai  chua khâu hao het duçic tinE vao khoãn lâi!lO do nghip vii nhtrçng bàn cong ty tixcrng ling. 

FBI 



CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHU'(NG THU DUYEN HA! 	 MJAU SO B 09- DN/HN 
So 189 disng di Dinh VU, plur&ng Dông Hãi 2, 	 Ban hanh theo Thông tu so^ 202!2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph o^ Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa B6 Tài chinh 

THUYET MINU BAO CÁO TA! dIM! HOP NHAT GIU'A NIEN DO (TIEP THEO) 
C'ác thuyê't minh nay là m5t b5phn ha thành và can thrcic dQc c1ng th&i v&i báo cáo tài chmnh hcip nhzá't gffi-a nien d5 Um theo 

3. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CI{O YEW (TIEP THEO) 

Cong cu tài chInh 

GhinhçIn ban ttu 

Tài san tài chInh: Tai ngày ghi nh.n ban du, tâi san tài chinh thrqc ghi nhn theo giá g6c cong các chi 
phi giao dch cO lien quan trtjc tiêp den vic mua sam tài san tài chinh do. Tài san tài chfnh cUa COng ty 
bao gôm tiên, các khoân ttrnng duang tiên, cãc khoãn phãi thu khách hang, phãi thu khác, các khoãn k)' 
qu5. 

Cong no,  tai chInh: Ti ngày ghi nhn ban du, cong n tài chinh &rc ghi nhan theo giá g6c cong các chi 
phi giao dch CO lien quan trtrc tiêp Mn vic phãt hành cOng nq tài chfnh dO. Cong ng tài chInh cUa Cong 
ty bao gôm các khoân phãi trà nguOi ban, phãi trã khac, các khoãn chi phi phài trà, các khoãn vay. 

Dánh gid iqi sau gui nhmn ban itáu 

Hin tai, chua có quy djnh ve^ dánh giá lai cong cu tài chInh sau ghi nMm ban dAu. 

Tin và cãc khoãn tirong dirong tiên 

Ti&n va các khoàn tiiang dumg tin bao gm tin m at tai  qu, các khoãn tin gUi không kS' han, cac 
khoàn dAu ftr ngân han,  có khà nang thanh khoãn cao, & dàng chuyên dôi thành tiUn và It rcii ro hUn quan 
dUn vic biên Ong, giá tn. 

Nor phãithu 

Ncr phãi thu là s0^ tin cO the^ thu hM cUa khách hang hoc các di ti.rng khác. Nor phãi thu ducrc tnInh bay 
theo giá trj ghi so ti-u di các khoãn dir phOng phài thu khO dôi. 

Dir phong phài thu khO dOi ducrc trfch lp cho nhUng khoãn ng phãi thu dã qua hn thanh toán tur sau 
tháng trâ len, hoc cac khoãn nor phãi thu ma ngl±i nq khO cO khà näng thanh toán do bj thanh l, phá 
san hay các khO khan tircrng tir. 

Tài sin c04  dnh hun hlnh và khu hao 

Tài san co^ djnh hcru hinh dirçc trInh bay theo nguyen giá trU giá tij hao mOn lily k. Nguyen giá tài san c 
djnh hU-u hInh bao a 6 giá mua và toàn b6 các chi phi khác hUn quan trirc tiUp dUn vic dua tài san vào 
trng thai s.n sang sU diing. 

Tài san c6 dnh hUu hinh duçrc khAu hao theo phuGng pháp duäng thâng da trên thui gian Mu dimg uOc 
tIiih, cu the nhu sau: 

Thri gian hüu dimg .rOc tinh 
So nàm 

N1a ci'ra, vt kin trüc 	 05 - 50 

May mOc và thit bj 	 03 - 10 

Phiicrng tin vn tãi 	 04-10 

ThiEt bj quãn l 	 03 - 10 

Các khoãn lai, 106  phát sinh khi thanh I, ban tài san là chUnh 1ch gifla thu nhp tU thanh 1 va giá trj cOn 
lai cUa tài san va ducrc ghi n14n vào Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh hop nhât gifla niên d. 

dác khoãn trã trtróc 

Chi phi trã tnrâc bao gm các chi phi thirc th dd phát sinh nhi.rng cO hUn quan dn kEt qua hoat dng san 
xut kinh doanh cUa nhiu k' kU toán. Chi phi trã tnrâc bao gm khoãn trà trixâc tiUn van phOng và cac 
khoàn chi phi trà tnrOc khac. 



CONG TY CO PHAN VN TAI DA PHUNG TI{tC DUYEN HA! 	 MA,  U SO B 09- DNIHN 
So 189 dirông di Dinh Vu, phiing Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s6 202/2014/TT-BTC 
Quan Hài An, thành phô Hãi Phông 	 ngay 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HCFP NHAT GIUA MEN DO (TIEP TI[EO) 
C& thuvèt minh nay là mt bph4n hp than/i va cOn duic dcsc dóng thai v& bOo cáo tài chlnh hcip n/id! giIta niên d kern theo 

3. 	TOM TAT CAC CHfNH SACH KE TOAN CH(J YEU (TIEP THEO) 

Các khoãn trã trirOc (Tip theo) 

Tiên thué van phOng the hin so tiên thuê van phông dã thrc trã trtthc. Tiên thuê van phông trã triiOc 
di.rcic phn b 0 vao Báo cáo két qua hot dng kinh doanh ho p nhât giüa niên dO theo phucmg pháp duOng 
thng tircrng ing vth thi gian thuê. 

Các khoãn chi phi trã truàc khác bao gm aid trj cOng cii, dung cu, linh kin ioai nhO dA xuâtdüng. Các 
chi phi nay thrcc vOn hOa dtrOi hinh thirc các khoàn trã tnrâc và duqc phân bO vào Báo cáo két qua hot 
dng kinh doanh ho p nhât giüa niên dO,  sir diing phrnring pháp dng thang theo các quy dinh  hin hành. 

Các khoãn nq phãi trã và chi phi phãi trã 

Các khoãn ncF phãi trà và chi phi phài trã di.rc ghi nhn cho s o^ tin phãi ira trong tuong lai lien quan den 
hang hóa và djch vi dã nhn thic. Chi phi phài trà duc ghi nhan  dira trén cac ixâc tinh h9p l ye sO tién 
phãi Ira. Vic phân loi các khoãn phãi trã là phãi trà ngui ban, chi phi phãi trã và phãi trã khác dirqc 
thc hin theo nguyen tâc sau: 

Phãi trã ngirOi bàn phãn ánh cac khoãn phãi trã mang tmnh chit thirong mi phát sinh tii giao 
djch mua hang boa, dch vii, tài san và nguOi ban là don vi dOc  lp vài COng ty, bao gôm cã các 
khoãn phài trâ khi nhp khâu thông qua ngirOi nhn iiy thác. 
Chi phi phãi trã phãn ánh cac khoàn phãi trâ cho hang hOa, dlch  vii dà nhn duc tit ngirOi bàn 
hoac da cung cap cho ngri mua nhirng chira chi trã do chua cO hóa don hoc chira dii hO so, tài 
Mu ké toán và các khoãn phãi trà cho ngithi lao dng ye tiên hong nghi phép, các khoãn chi phi 
san xuât, kinh doanh phãi trfch tnràc. 
Phãi trá khac phãn ánh các khoãn phài trã không CO tinh thirong m?i,  không lien quan den giao 
dlch mua, ban, cung cap hang hóa djch vii. 

V6n chil s& hfru 

Von gop cüa chü s& h0-u: Von gOp ciia chU sä hthi diiçyc ghi nhn theo so von thrc te dä gop cUa các cO 
dOng,'thành viênlchU sâ hhi. 

Thdng die vdn cd phdn: Thng dir vn c phn dircic ghi nhn theo s chênh loch giftgiá phát hành và 
mnh aid c6 phiu khi phát hành ln du, phát hãnh b6 sung, chênh 1ch gitta aid tái phát hành Va aid trj sO 
sách ciia cO phiu quy và câu phân vOn ciia trái phiêu chuyén dôi khi dáo han. Chi phi trtrc tiep lien quan 
den vic phát hành bô sung cô phiu và tái phát hâ.nh cô phieu q0 dirc ghi giãrn thng dir vOn cO phân. 

Cd phié'u g: Khi mua li c6 phiu do Cong ty phát hành, khoan tin trã bao gm cã các chi phi lien 
quan den giao djch dirc ghi nhn là c0^ phieu quy và thrc phãn ánh là mOt  khoân giãrn trir trong von chii 
sâ hüu. Khi tái phát hành, chênh Ich giva aid tái phát hành và aid sO sách ciia cô phieu qu5 di.rçc ghi vào 
khoãn miic "Thng dir vOn cO phân". 

Ghi nhn doanh thu 

Doanh thu ciia giao djch ve^ cung cp dch vu duçic ghi nhn khi kt qua ciia giao djch dO duc xác dnh 
mOt cách dáng tin c.y. Tnthng hp giao djch ye cung cap djch vi lien quan den nhieu k' thI doanh thu 
dirc ghi n.hn trong k' theo ket qua ph -an cOng vic dA hoàn thành tai ngày ciia Bang can dOi ké toán ho p 
nhât gifla nien dO ciia k' M. K& qua ciia giao djch cung cap djch vi dirc xàc djnh khi thOa man tat câ 
bOn (4) dieu kin sau: 

(a) Doanh thu dirqc xác dnh Prong dM chc chin; 
(b) CO khã nang thu dic li ich kinh te tir ciao djch cung cap djch vii dO; 
(c) Xác djnh dircic phàn cOng vic dà hoàn thành tai  ngày ciia Bang can dOi U toán hp nhat giüa nien 

dO; và 
(d) Xác djnh dirçc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi de hoàn thành giao dch cung cap djch vii do. 

Lai tin gcri dircic ghi nhn trCn co sâ dn tich, dirge xác djnh Iren so^ dir các tài khoán tin glri và lai sut 
áp dl/ng. 
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CONG TY CO PHAN VN TA! DA PHUG THtC DUYEN HI 	 MAU SO B 09- DNIHIN 
So 189 ththng di Dinh Vu, phiRng Dông Hai) 	 Ban hành theo Thông tir so^ 202/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành ph o^ Hãi Phông 	 n0422 tháng 12 näm 2014 cüa BO Tài chinh 

TffUYET MINH BAO cAo TA! CHINH HOP NRAT GIUA NIEN DO (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là môt b6phn hQp thành và cOn dirctc dQc dng thOi v&i báo cáo tâi chInh hop nhOt giia niOn dç3 kern theo 

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

Chi phi di vay 

Chi phi di vay lien quan trrc tiêp den vic mua, dáu tir xây dimg hoc san xuât nhung tài san can mt thi 
gian ttrong di dài dê hoàn thành dtra vào sü ding hoc kinh doanh thrcc cong vào nguyen aid Wsan cho 
dn khi tãi san dO &rçYc thra vào sCr dmg hoc kinh doanh. Các khoàn thu nhp phát sinh tr vic dâu tix 
tam thri cac khoãn vay diicc ghi giãm nguyen giá tài san cO lien quan. 

Tat Ca CC chi phi 1i vay khác dirçc ghi nhn vào báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh. 

Thud 

Thus thu nhp doanh nghip thd hin tng giá tn, cüa s6 thuE phãi trã hin tai  và s6 thud hoän 1?i. 

S thud phái trã hin tai dtiqc tInh dija trên thu nhp chlu  thu trong nãm. Thu nhp chju thuE khác vâi li 
nhun thuân di.rc trinh bay trCn Báo cáo ket qua hot dng kinh doanh hop nhât giüa niên d vi thu nhp 
chu thuê không bao gôm cac khoãn thu nl4p  hay chi phi tinh thué hoc thrc khâu trr trong các näm 
khác (bao gm Ca l mang sang, nêu co) và ngoai ra khong bao gôm các chi tiêu khOng chju thué hoc 
không thrcic khAu trir. 

Thus thu nhp hon lai  thrçc tfnh tren các khoãn chénh lch giüa giá trj ghi so^ và cer sâ tinh thue^ thu nhp 
cüa các khoãn miic tài san hoc cong nç trên báo cáo tài chinh hop nhât gitta niên Q và dirçc ghi nhn 
theo phirong pháp bang can di ke toán. Thuê thu nhp hoãn iai  phãi trã phãi ducic ghi nhin cho tat cã các 
khoàn chenh loch tam thai con tài san thuê thu nhâp hoàn lai chi throc glii nhn khi chäc than có & lci 
nhuan tinh thuê trong tirong lai dé khâu trü các khoàn chênh lch tam  thai. Thuê thu nhp hoãn lai duçic 
xac djnh theo thud suât dr tInh sê ap ding cho näm tài san dircc thu hOi hay nçi phãi trã ducc thanh toán. 
Thue thu nhap hoan lai duoc ghi nhan vao Bao cao ket qua boat donor kmh doanh hop nhat giva nien do 
va chi chi vào von chü sâ hun khi khoã.n thuê dO có lien quan den các khoãn miic dirçxc ghi thang vào von 
chü sâ hUu. 

Tài san thue4  thu nhp hoãn 1ai  và ncr thud thu nhp hoán lai  phãi trã thrcic b tnir khi Cong ty cO quyn 
hop pháp deA bü trir giva tài san thue thu nhp hin hành vth thue thu nhp hin hành phãi np và khi các 
tai san thuê thu nhp hoän lai và nç thuC thu nhp hoan lai  phai trã lien quan tài thue thu nhp doanh 
nghip du?c quãn l bài cüng mt co quan thuê và Cong ty cO dudnh thanh toan thue^ thu nhp hin 
hành trén co sä thuân. 

Viêc xác djnh thud thu nhp cüa Cong ty can cr vào các quy djnh hin hành v thuE. Tuy nhien, nhthg 
quy djñh nay thay dôi theo trng thai k' và vic xác djnh sau cüng thue thu nhp doanh nghip tüy 
thuc vao ket qua kiém tra ca co quan thue co thAm quyn. 

Các loai thuE khác thrçc áp diing theo các lut thug hin hành tai  Viét Nam. 

Ben lien quan 

Các ben duqc coi là lien quan nu mt ben có khã näng kim soát hoc CO ành huàng dáng k di vâi ben 
kia trong vic ra quyet djlth các chInh sách tài chInh và hoat dng. Các ben cung &rc xem là ben lien 
quan neu cUng chju sir kiêm soát chung hay chju hh hu&ng dang k8 chung. 

Trong vic xern xét ini quan M cUa các ben lien quan, bàn chAt cüa mM quan he^ di.rc chü tr9ng nhiAu 
hon hInh thüc pháp l'. 

Các ben duc xác djnh là ben lien quan cüa Cong ty trong näm bao g6m: 

Các thành viên Ban Tang Giám dc và I-1i dtng Quãn trj. 
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S6cn6ik' 
\D 

4.876.851.138 
2.039.700.227 

239.203.758 
1.158.549.557 

217.515 
91.118.115 

208.343.256 
1.139.718.710 
6.658.137.090 
2.420.958.604 
1.242.412.772 

287.060.030 
135.597.731 
277.414.804 

1.887.189.420 
407.503.729 

52.000.000.000 
52.000.000.000 

S66 tlâu k' 
VND 

5.738.396.472 
1.842.731.240 

215.266.772 
2.222.854.492 

29.53 7.328 
27.58 1.915 

180.758.033 
1.219.666.692 

23.114.060.6 11 
15.554.844.889 

1.855.925.272 
1.903.821.935 

116.883.806 
724.349.598 

2.129.433.110 
828.802.001 

48.023.833.428 
48.023.833.428 

S6cu6ik 
VND 

1.12 1.849.662 
22.740.502.816 

1.425.516.792 

586.239.608 
1.458.344.048 
2.023.155.376 

S6duk' 
VND 

474.746.490 
19.775.813.470 

1.316.356.432 
103.199.001 
448.135.464 
957.046.624 

1.619.646.605 

29.355.608.302 	24.694.944.086 

CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHU'OTNG TH(J'C DUYEN nAi 	 MAU sO B 09- DN/HIN 
So^ 189 thrOng di Dinh Vu, phisOng Dong Hài 2, 	 Ban hành theo Thông iii s 202/2014/TT-BTC 
Qun Hài An, thành ph 05  Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa B Tài chinh 

TI{UYET MINI! BAO CÁO TAI CHINE! HP NHAT GIIJ'A NI EN DO (HEP THEO) 
Các ihuyêt minh nay là m6t b6ph2n ho p thành và can thtcrc dQc ding th&i vái bOo cáo tài chInh ha p n/ui! gifra niên d5 kern theo 

4. TIEN VA CAC KHOAN TUONG DU'YNG TIEN 

Tin mt 
Cong ty Co phân Vn tãi Da phi.rong thc Duyên Hãi 
Cong ty TNI-ll-1 V.n tãi Duyên Hài Phü Th9 
Cong tyTNHH Vn tâi DtrOng b Duyên Hài 
Cong ty TNHH MTV V.n tãi Da phirang thi'rc Duyên Hãi Ha Ni 
COng ty TNHIH Container Mirth Thành 
COng ty TNHH San xu& và Thixang mi Duyên Hãi 
Cong ty TNHH V.n tãi Duyên Hãi 
Tin gui ngân hang không k' hn 
Cong ty Co^ phn Vin tài Da phiiong thrc Duyên Hãi 
Cong ty TNFH-1 Vn tãi Duyên Hãi PM ThQ 
COng ty TNHH Vn tâi Diring b6 Duyên Hài 
COng ty TNHH MTV Vn tãi Da phuong thrrc Duyên Hãi Ha Ni 
COng ty TNHH Container Minh Thành 
COng ty TNHH San xuât và Thirong mai  Duyên Hãi 
Cong ty,  TNFIH Vn tài Duyên Hãi 
Các khoãn ttrong throng tin (I) 
COng ty CO phân Vn tãi Da phuo'ng thirc Duyên Hãi 

Cong 
	 63.534.988.228 	76.876.290.511 

Ghi chü: 

Các khoãn twmg drrang tin là các khoãn tin giri Co k' hn tO 3 tháng trO xung. 

rl 
	

PHAI THU KHACH HANG 

COng ty Co^ ph .n V.n tãi Da phucmg thiirc DuyOn Hãi 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi Phi'i ThQ 
Cong ty TNHH Vn tãi Duäng N Duyên Hãi 
Cong ty TNT-1}1 MTV V.n tãi Da phucrng thic Duyên HE Ha Ni 
Ong ty TNH}1 Container Mirth Thành 
COng ty Th1-IH San xuAt và Thuangmi Duyên Hâi 
COng ty TNHIH Vn tãi Duyên Hâi 

Cong 

6. 	PHAI THU KHAC 

Phãi thu ngn hn khäc 
COng ty Co ph&n Vn tãi Da phi.rong thirc Duyên Hãi 
COng ty TNI{H Vn tãi Duyén Hài PM Th9 
COng ty TNHH Vn tãi Dung b6 Duyên Hâi 
COng ty TNHH MTV Vn tãi Da phi.rong thüc Duyên Hãi Ha Ni 
Cong ty TNHH Container Minh Thành 
COng ty TNHH San xuAt và Thuang mai  Duyên Hãi 
COng ty TNHH Vn tãi DuyOn Hãi 

Phãi thu dài hn We 
COng ty C6 pMn Vn tãi Da phiiong thi'ic DuyOn Hái 
COng ty ThTHH  MTV Vn tãi Da phiicrng thirc Duyên Hâi Ha Ni 
COng ty TNHH San xut và Thuong mai  Duyên Hãi 

S6cu6ik5' Sdukj' 
VMD VNID 

9.792.370.939 9.682.025.345 
1.747.357.226 1.004.594.020 
4.876.214.396 4.983.537.872 
1.753.524.862 1.783.750.802 

1.436.946 48.53 6.946 
- 29.872.500 

364.500,000 386.500.000 
1.049.337.509 1.445.233.205 
2.295.943.318 2.319.711.890 

5.000.000 28.768.572 
35.943.318 35.943.318 

2.255.000.000 2.255.000.000 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PH1J'CNG THUC DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN/H 
S6 189 di.thng di Dinh Vu, phuông Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông ttr s6 202/2014TT-BTC 
QuQn HE An, thành phô HE PhOng 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa BO Tãi chinli 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CJ{INHH1P NHAT GJTU'A NIEN DO (TIEP THEO) 
C'dc thuyét minh nay lb mt bphn hop thành và cOn dirqc dQC dong thai v&báo cáo 1& chin/i ho 

7. 	

nhOt  gifra nien d5 kern theo 

7. 	HANG TON KHO 
Scuik 	 S1uk' 
Giãgc DphOng 	Giágóc DirphOng 

VND 	NrND 	VND 	VND 

a) Nguyen 1iu, vt Iiu 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hài 
b)Chi phi sin xut, kinh doanh dr dang 
Cong ty TNEIH San xuât vâ Thixang mai  Duyên Hài 
c)Hànghoá 
Cong ty ThT-ll-1 \'n tãi Di.rO'ng b6 Duyên Hãi 
Cong ty TNT-U-I San xiit Va Thuong mai  Duyên Hãi 

Cng 

3.439.313 - 	 12.390.901 
3.439.313 12.390.901 

385.021.590 - 	 385.021.590 
385.021.590 385.021.590 

4.012.398.737 - 	 4.002.019.445 
2.947.929.163 - 	 2.947.929.163 
1.064.469.574 - 	 1.054.090.282 

4.400.859.640 	- 	4.399.431.936 

8. CH! PHI TRA TRUOC 
S06  cu6i Id' So dan Id' 

VND VNID 
Ngá.n hin 1.265.266.254 538.789.038 
- Chi phi si:rachatai san c 	djnh 258.971.934 208.706.685 
-Phân bô c6ngc1 dung cu 234.579.719 136.811.285 
- Chi phi trâ tnràc ng&n han  khác 771.714.601 193.271.068 
Dài hin 2.134.940.637 2.105.252.894 
- Chi phi scrachua lan TSCD 1.093.727.3 13 1.130.154.443 
- Chi phi phAn b05  c6ng cu dung cu 719.750.834 703.782.935 
-Do dc bàndô, 1.p quyhoch bãi 30.303.030 41.666.667 
- Chi phi trã tnràc dài han  khác 291.159.460 229.648.849 

9. TANG! GL&M TA! SAN CO BINH  HOt HINH 

Nhà c&a, May mOc, Phirong tin 	Thit bj, dI/ng Tong 
vt kin trUc thit bi vin tãi 	cI guãn I 

NGUYEN GIA 
S6^ dir du k' 	 129.755.882.783 8.073.274.718 44.840.065.268 	863.633.713 183.532.856.482 
Muatrongk' 	 9.032.491.628 116.000.000 . 	 . 9.148.491.628 
Dutirxávduncabânhoàn 
thành 	

569.720.450 - - 	 - 569.720.450 

Thanh1nhuqngbán 	 - - (1.097.386.364) 	. (1.097.386.364) 
Giãmkhác 	 (487.095.762) (108.995.670) - 	 (88.712.911) (684.804.343) 
S A o dir dui k 	 138.870.999.099 8.080.279.048 43.742.678.904 	774.920.802 191.468.877.853 

ciA TRI HAO MON LUI KE 
So dir dâu kS' 58.686.473.801 6.209.046.841 39.362.867.268 847.720.769 105.106.108.679 
Khu hao trong k3 4.460.414.509 140.040.610 1.831.658.589 5.616.336 6.437.730.044 
Thanh 1 	nhi.rçcng bb - - (1.048.113.213) . (1.048.113.213) 
Giàrn khàc (487.095.766) (108.995.670) - (88.712.911) (684.804.347) 
So dir cui k' 62.659.792.544 6.240.091.781 40.146.412.644 764.624.194 109.810.921.163 

GIA TRI ON LIJ  

S A o dir cui k' 76.211.206.555 1.840,187.267 3.596.266.260 10.296.608 81.657.956.690 
S A o dir du k' 71.069.408.982 1.864.227.877 5.477.198.000 15.912.944 78.426.747.803 

Nguyen giá tài san co^ djnh hfiu hinh ht khu hao vn sfr dung tai  ngày 30/06/2019 là 31.786.111.242 
VND (Tai ngày 31/12/2018 là 22.38 1.443.154 VND). 
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CONG TY cO PHAN VAN TA! DA PHUOG TIIUC DL-YEN HA! 	 MAU SO B 09- DNIHN 
SO 189 thr&ng di Dinh Vu, phirông Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tir s6 202/201 4/TT-BTC 
Qun Hài An, thành phô Hài Phông 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B6 Tài chirih 

TI{UYET MINI! BAO CÁO TAI CHtNH HOT NTIAT GrUA NIEN IX) (TIEP THEO) 
Các thuyêl minh nay lb mt b6 phdn hqp thành và can thtc d9c dong thai vo'i báo cáo tài chinh hp nhát giIta niên d4 kern theo 

10. TANG! GIAM TAI sAN CO DNM vO HINT-! 

Quyn sir dung dAt Phan mm Tong 

NGUYEN GIA 
So dir du kS' 12.348.804.956 70.000.000 12.418.804.956 
Muatrongk' - - - 

SO4  dir cu ON k 12.348.804.956 70.000.000 12.4 18.804.956 

GIA TRI HAO MON LU KE 
So dir dan k 5.608.174.345 70.000.000 5.678.174.345 
KhAuhaotrongk' 214.611.462 - 214.611.462 

So dir cu 6i kS' 5.822.785.807 70.000.000 5.892.785.807 

GIA TRI CON LA!  

S? dir cuM k' 6.526.019.149 - 6.526.019.149 
So dir dâu k' 6.740.630.611 - 6.740.630.611 

Nguyen giá tài san c0^ djnh vô hinh ht khAu hao vn sü dung tai  ngây 30/06/2019 là 122.110.133 VND 
(Tai ngày31/]2/2018 là 122.110.133 VND). 

11. TANG/GIAM BAT DQNG SAN DAU TV 
Nhä cu'a vt 	Tong 

kién trüc  

12. 

NGUYEN GIA 
Sdtrduk 
Tang do phán 1oi 1i 

So dir cu6i k' 

GIA TRI 1-lAO MON LUc Kt 
S6dirdnk 
Kháu hao trong k 

Sdu'cuik' 

GIA TRI CON LAI 
S6 dircu6ik' 
Sdtrdu k5' 

L€fl THE THUONG MJJ 

Cong ty TNHH Container Minh Thành 

Cong 

	

2.429.441.525 	2.429.441.525 

	

2.429.441.525 	2.429.441.525 

	

1.527.476.734 	1.527.476.734 

	

58.382.065 	58.382.065 

	

1.585.858.799 	1.585.858.799 

	

843.582.726 	843.582.726 

	

901.964.791 	901.964.791 

	

SO' cu6ik5 	S6dãuk' 

	

VND 	 VND 

	

5.379.757.786 	6.145.834.420 

	

5,379.757.786 	6.145.834.420 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHTU'ONG TH1C DUYEN HA! 	 MA,  U SO B 09- DN/HN 
S6 189 ththng di Dinh VU, phuOng Dông Hãi 2, Ban hành theo Thông tLI s6 202/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành phO Hãi PhOng ngày 22 thang 12 näm 2014 cUa B6 Tài chInh 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHATGIcJ'A NI EN DQ (TIEP THEO) 
Các thuy1 minh nay là mç5l b$phin hcrp thành và cdn dzrçic dQc d5ng th&i v& báo cáo I& chInh hop nhdt girta niên d5 kern theo 

13. PHAI TRA NGU'OI BAN NGAN HAN 
S6cu6ikr S6duk' 

VND VND 
Phãi trã ngtrOl bin ngn hn 10.043.745.560 7.139.453.992 
Cong ty C62  ph.n Vn tãi Da phixcing thic Duyên Hãi 804.886.880 318.049.705 
Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi Phü ThQ 370.347.580 158.249.000 
Cong ty TNHH Vn tii Dix&ng b6 Duyên Hãi 6.209.854.000 4.36 1.993.700 
Cong ty TNHH MTV Vn tãi Da phi.rang thrc Duyên Hãi Ha Ni 	 11.667.827 76.445.047 
Cong ty TNHH Container Minh Thành 4.950.000 4.950.000 
Cong ty TNHH Sin xut và Thi.rcrng mai  Duyên Hãi 1.271.718.300 873.398.832 
Cong ly TNHH Vn tãi Duyên Hãi 1.3 70.320.973 1.346.367.708 

14. THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP rHA NIrOc 

S AO du k Phit sinh trong k 	 S 	cui kS' 
S 	phil thu 	S 	phii np Phil np 	DA np 	S6  phil thu S6 phil np 

VND VND 	VND 	VND VND 
Thuê gii trj gia tang 	 - 	 256.795.002 2.994.402.307 	3.353.030.810 	337.292.305 235.458.804 
Thuê thu nhp doanh nghip 	603.945.284 	616.781.398 2.207.461.342 	1.380.318.825 	84.789.009 924.767.640 
Thuê thu nhâp ci nhin 	 - 	 45.27 1.144 485.467.836 	332.452.692 	 - 198.286.288 
Thuê nhà dat, tiên thuê dat 	 - 	 700.000.000 1.064.562.000 	1.424.060.000 	9.498.000 350.000.000 
ThuémOnbài 	 - 	 - 19.000.000 	19.000.000 	 - - 

Cong 	 603.945.284 	1.618.847.544 6.770.893.485 	6.508.862.327 	431.579314 1.708.512.732 

15. CHI PHI PHAI TRA NGAN HN 
A 	A. 	 A 

	

So cuol ky 	So dan ky 

	

VND 	 VND 

	

3.649.487.273 	 - 

	

731.423.700 	166.311.750 

	

4.380.910.973 	166.311.750 

S0cuik5' S6dukS' 
VND VND 

1.486.366.637 2.117.292.109 
534.668.100 447.749.500 
534.668.100 447.749.500 
95 1.698.537 1.669.542.609 
329.040.184 763.42 7.897 

78.660 24.307.513 
116.574.700 - 

- 25.000.000 
149.813.927 502.193.787 
356.191.066 354.613.412 

4.380.090.000 4.504.490.000 
4.380.090.000 4.504.490.000 

3.000.000 3.000.000 
4.100.900.000 4.221.300.000 

57.190.000 61.190.000 
219.000.000 219.000.000 

Gii trj quyt tob cong trInh du tir xiy dirng co,  bin 
TrIch tnrâc chi phi hoa Mng 

Cong 

16. 	PHA! TRA iuiAc 

Ngn hn 
Co ttc, lçii nhuan phii tn 
- Cong ty Ca p/ian Vn tOi Da phtto'ng th&c Duyên HOi 
Cic khoin phii trd phil np khic 
- COng ty CO phdn Vn tOi Da phitong thic Duyên HOi 
- COng ty TNHH Vn tái DuyOn Hal Phz ThQ 
- Cong ty TNHH V2n tOi Dttông bçi Duyên HOi 
- COng ty TNHH MTV Vin tái Da phitong thnc Duyên HOi Ha N6i 
- COng ty TNHH San xuit và T/ncong mgi DuyCn HOi 
- Cong ty TNHH Vn tái Duyên HOi 

Dii hn 
NMn k' CI.rçIC k qu5 dii hn 
- COng ty CO phOn Vn tOi Do phirong thnc Duyên Hái 
- Cong ty TNHH Vn tOi Dzthng bçä Duyên Hái 
- COng ty TNHH Vn tOi Duyên l-IOi 
- COng ty TNHH Container Minh Thành 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHU'ONG THUC DUYEN HAl 	 MAU SO B 09- DNfHN 
So 189 thräng di Dinh Vu, phung DOng Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s6 202/2014/TT-BTC 
Qun Hãi An, thành pho Hãi PhOng 	 ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B0 Tâi chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHNH HP NHAT GIUA NI EN 09 (TIEP THEO) 
Các thuyét ininh nay là m5t b6phan  hçxp thành và can CIWQC dQC cling ihOi vOl báo cáo tai chInh hQp nhOt gitia niên dç3 kènz iheo 

17. 	VON CHU SO HU'U 

Thay di trong von chü s& hflu 
von gOp cOa 	Thng du, 	Co pliiu qu 	Qu5 du ttr 	Qu5 khác thuc 	LNST chira Lçri Ich cüa co' dông 

	
Cong 

	

chü s& hüu 	von co tb an 	phát trin 	von chü s& hUu 	Dhân nhi 	kh6n2 kim soát 

	

VND 	VND 	 VND 	VND 	VND 	 VND 	 VND 
	

VND 

	

187.110.000.000 	9.287.359.500 	(15.682.334.790) 	6.294.093.751 	 - 	24.365.867.017 	517.985.954 
	

211.892.971.432 

	

14.696.700.291 	29.646.714 
	

14.726.347.005 

	

- 	 - 	 - 	174.438.601 	474.111.845 	(18.067.679.854) 	 - 	(17.419.129.408) 

	

- 	 - 	 - 	(33.189.238) 	(214.719.455) 	(338.494.197) 	(123.621.630) 	(710.024.520) 

	

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) 

	

- 	 - 	 - 	 - 	 - 	7.946.267.992 	18.754.118 	7.965.022.110 

	

- 	 - 	 - 	147.435.785 	406.929.662 	(13.477.032.728) 	 - 	(12.922.667.281) 

	

- 	 - 	 - 	 - 	(144.588.000) 	(554.641.213) 	(30.019.209) 	(729.248.422) 

	

187.110.000.000 	9.287.359.500 	(22.095.490.500) 	6.582.778.899 	521.734.052 	14.570.987.308 	412.745.947 	196.390.115.206 

So dir (laA u ky trithc 
Tang vn trong kS' 
Lâi trong k' 
Tang khác 
TrIch qu khen thuOng phüc lçii 
Phân phi lçii nhun 2018 
Giám khác 
S6dLrduk'này 
Tang von trong kS' 
Lãi trong kS' 
Phãn phi lçii nhun (i) 
Täng/Giám khác 
S6dtrcuik'này 

Ghi ch(: 

(i) 	Khoãn phân ph 0̂i Içii nhuin gm cO: 

a. Phân pMi lqi nhun t?i  Cong ty mc: Thrc hin phân ph6i Iqi nhun theo Nghj quyt d?i  hi c dong s6 01/NQ-DHDCD ngày 20/04/20 19 nhu sau: 
S tin 

Chi tra Co tuc nam 2018 
Qu5 khen thu&ng phOc Içii 
Qu5 dAu tu phát trin 
Qu9 phát trin thi trung 

Cong 

b. Trich quy tai các cOng ty con vài tng so" tin 375.405.686 VND. 

So cô tCrc Cong ty dd trã trong kS'  là 13.3 25.18 8.9 14 VND. 

VND 
13.382.460.800 

31.523.976 
31.523.976 
31.523.976 

13.477.032.728 
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Cuôi k 
	

DâukSr 

	

\TND 
	

VND 

	

187.110.000.000 
	

187.110.000.000 

	

19.829.240.000 
	

13.957.340.000 

Tfr ngày 01/01/2019 Tir ngãy 01/01/2018 
ctn ngày 30/06/2019 dn ngày 30/06/2018 

	

VND 	 \TND 

	

14.024.535.504 	10.614.677.611 

	

45.712.629.062 	43.888.426.979 

	

9.506.026.007 	11.194.409.366 

	

8.2 19.558.177 	11.649.994.901 

* I 

I 
1.982.924 
1.982.924 

16.728.076 
16.728.076 

10.000 

1.395.734 
1.395.734 

17.315.266 
17.315.266 

10.000 

CONG TY CO PHAN V.N TAI DA PH1TcNG THU'C DUYEN HAl 	 MAU SO B 09- DN/HIN 
S6 189 dtthng di DInh Vu, phtrng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s6 202/2014/TT-BTC 
Qu.n Hâi An, thành phô Hãi Phong 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa BO Tài chinh 

THIJYET MU-;H BAO CÁO TAI CHf NT! HOP NHAT GIUA NI EN DO (TIEP THEO) 
Các thuyét minh nay là rn5t bc3phçn hcip thành và can dtrqc dQc dong thôi vái báo cáo lài chinh ho n/iat gilra nien d5 kern theo 

17. VON CI{U SO HfrU (TIEP THEO) 

Co phiu 

SO Iuç.ng Co phiu dàng k phát hành 
S06  hrçng Co phiu dA ban ra cong chüng 
• Cô  phiu ph65  thông 
• Co^ phiu iru di 
S6 hrçrng co phiu qu5' 
+C6phi&iphthông 
• Co^ phiu uu dài 
So hrqng CO phiu dang hru hành 
• Co^ phiu ph6 thông 
• Co^ phiu uu dãi 
Mnh giã (VND) 

Cuôi kj DA  k' 
Co phiu Co phiu 

18.711.000 18.711.000 
18.711.000 18.711.000 
18.711.000 18.711.000 

18. 

Chi tit von du tir cila Chfl s& hthi 

Von gop cüa các Co dông 
Cphiuqu5 

DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH  v 

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

Cong 
	

77.462.748.750 	77.347.508.857 

19. GIA VON HANG BAN vA CUNG CAP D!CH VU 

Giá vén bãi 
Giá vn djch vi vn tãi 
Giávnkhaithác CFS 
Giã von djch V1;  khác 
Hoàn nhp dir phàng giãm giá hang tn kho 

Cong 

Tir ngày 01/01/2019 Tir ngày 01/01/2018 
dn ngày 30/06/2019 dn ngày 30/06/2018 

	

VND 	 VND 

	

10.621.661.439 	9.688.441.603 

	

37.024.603.159 	32.821.093.907 

	

8.243.638.263 	8.671.328.265 

	

4.541.813.278 	10.848.356.317 

	

- 	(1.500.000.000) 

	

60.431.716.139 
	

60.529.220.092 

ce 



VND 
2.566.878.339 
8.356.624.354 
6.710.723.571 

47.607.657.192 
2.120.516.33 05 

766.076.634 
88 1.104.025 

69.009.580.420 

VND 
2.336.106.102 
8.112.030.396 
7.850.471.902 

46.016.528.598 
2.572.783.524 
2.848.000.395 

(1.500.000.000) 

68.235.920.917 

2.771.681.3 07 
417.676.830 

2.449..")64.918 
367.119.814 
924.840.753 
881. 104.025 
766.076.634 

2.582.117.304 
431.778.310 

2.333.728.091 
1.021.334.720 

805.499.013 

2.848.000.395 

CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PH1JONG TH1)'C DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN/HN 
So 189 dung di Dinh Vu, phu&ng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tr s6 202/2014/TT-BTC 
Quan Hãi An, thành phô Hãi Phông 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa BO Tài chinh 

THIJYET M1H BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GIU'A MEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuyét minh nay lb m5t b5phn hcip thành và can du-c dQc dong thài vái báo cáo tai chInh ho p nhOi girra niên dç5 kern theo 

20. CH! PHI SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO 
Tir ngIy 01/01/2019 Tu ngày 01/01/2018 

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

Chi phi nguyen vat Iiu 
Chi phi nhân cong 
Chi phi khu hao tài san Co djnh 
Chi phi djch vii mua ngoài 
Chi phi khác bang tiên 
Lai the^ thucmg mi 
Trich 1p du phông phãi thu khO dOi 
Hoàn nhp dr phong 
Cong 

21. DOANH THU HOT DQNG TA! CHINH 

Lãi tiên gri, tiên cho vay 
Lài chênh 1ch t' giá 

Cng 

22. CH! PHI QUAN LV DOANH NGHIP 

Tfr ngày 01/01/2019 Tir ngày 01101/2018 
dn ngày 30/06/2019 dn ngày 30/06/2018 

	

VND 	 VND 

	

1.420.726.582 	1.594.896.706 

	

1.340.775 	 2.835.353 

	

1.422.067.357 	1.597.732.059 

Tfr ngày 01/01/2019 Tir ngày 01/01/2018 
den ngày 30/06/2019 dn ngày 30/06/2018 

VND 	 V7\D 
Các khoãn chi phi quãn I doanh nghip phãt sinh trong k' 
Chi phi nhân viên 
Chi phi khu hao tài san co^ djnh 
Chi phi dch vii mua ngoai 
Thu e^ phi, 16 phi 
Chi phi bang tiOn khác 
Inch lp dir phOng phãi thu khó dôi 
Lgi the thwing mai 

Cong 
	

8.577.864.281 	10.022.457.833 

23. CHI PHI THUE THU NH4P DOAN}L NGHIP 

Cong ty Co phan Van  tâi Da phuong thIrc Duyên 14ái 
Cong ty TNHH Van tãi Duyên Hâi Phü Th9 
Cong ty TNFIH V.n tái Dithng b6 DuyCn Hãi 
Cong ty TNHI-1 MTV Van  tãi Da phtwng thc DuyCn Hãi Ha Ni 
Cong ty TNHH Container Minh Thành 
Cong ty TNHH San xut và Thucing mi DuyOn Hái 
COng ty TNHH Van tài DuyOn Hái 

Cong 

Tfrngay 01/01/2019 Trngày 01/01/2018 
den ngày 30/06/2019 den ngày 30/06/2018 

	

VND 	 VND 

	

260.124.205 	 - 

	

1.281.773.425 	1.729.081.564 

	

421.859.224 	348.925.271 

	

- 	162.456.965 

	

167.539.966 	 - 

	

76.164.522 	259.474.630 

2.207.461.342 	2.499.938.430 
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CONG TY CO PH-AN VAN TA! BA PIIU'OTNG TH1C DUYEN HA! 	 MAU SO,  B 09- DNIHN 
So 189 dung di Dinh Vu, phuing Bong Hài 2, 	 Ban hành theo Thông tu 	so^ 202/2014/TT-BTC 
Quan Hãi An, thành phO Hãi Phông 	 ngày 22 tháng 12 näm 	2014 cüa B6 Tài chfnh 

THUYET M1NH BAO CÁO TA! CHINTI HQ1 NHAT GICrA MEN DO (TIEP THEO) 
cac thuyt minh nay là m5t bphn ho thành và cOn thrc dQC dông th&i v&i baa cáo tài chInh hqp nhOt girta niên d6 kern thea 

24. LA! CCF BAN TREN CO PHIEU 
TLr ngày 01/01/2019 Ttr ngày 01/01/2018 

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

	

VND 	 VN 
Lcii nhu.n kê toán sau thu phân b 6  cho cô dông sâ hUu c 6 phiu 
ph thông 	 7.946.267.992 	5.556.939.653 
Trich Q0 khen thrOng phüc 1i (i) 	 - 	 - 
Li nhun d8 tInh lãi cabàn trên c6 phiu 	 7.946.267.992 	5.556.939.653 
S 6  bInh quân gia quyn cüa co;' phiêu phô thông dê tInh lãi ca bàn 
trêncphiu 	 16.728.076 	17.315.266 
Lãi ca bàn trên cô phiu 	 475 	 321 
Mnh giá trên mi c6 phiu (VND/Cô phiu) 	 10.000 	 10.000 

Ghi chü: 

Ti Dai  hi dOng co^ dong thuông niên ngày 20/04/2019, Cong ty mài thông qua tei trInh ve^ vic 
phân phôi 1çi nhu.n và chi trã cO tic näm 2018. Do do, tai k' hot dng tir ngày 01/01/2019 den 
ngày 30/06/2019, Cong ty chua cO c s dé trIch Qu) khen thir&ng phüc 1i, Qu5 phãt triên thj 
tnrOng, Q0 dâu tir phát triên. Do dO, lãi c bàn trên cô phiêu cho k' hoat dng tir ngày 
01/01/2019 den ngày 30/06/2019 duc uâc tInh là 475 VND. 

25. BO PHIN THEO LINU vçrc KINH DOANH VA THEO KHU VQ'C B!A L? 

Thông tin b6 phn thrçic trInh bay theo lInh virc kinh doanh và khu virc dja 1: 

Khu v1c da 1 

Trong n.m, hot dng cüa Cong ty chi din ra tai  khu virc Min Bc, trong lãnh th6 Vit Nam. Do do, 
Cong ty không lp báo cáo b phn theo khu vrc dja 1)'. 

Linh vrc kinh doanh 

Kinh doanh dch vii: Djch vu CFS, djch vu bAi, djch vi vn chuyn... 

Kinh doanh khác: Bàn hang hóa, thành ph m... 

Thông tin ve^ kEt qua kinh doanh ve bO phntheo lTnh vrc kinh doarth cüa Cong ty nhu sau: 

	

Doanh thu theo 	Chi phi theo 

	

b0̂  phn 	b phn  
Kinh doanh dich vi 	 69.243.190.573 	55.889.902.861 	13.353.287.712 
Kinh doanh thirong mai 	 8.219.558.177 	4.541.813.278 	3.677.744.899 
Cong 	 77.462.748.750 	60.431.716.139 	17.031.032.611 

26. CONG CU TAI CHINH 

Quãn ! rüi ro v6n 

COng ty quân l ngun vn ithm darn bão r&ng Cong ty có the vira hoat dQng lien tic vira ti da hóa 1i 
Ich cüa các cO dông thông qua tôi iru hOa so dir nguOn von và cong nç. 

Cu trüc von cüa Cong ty gâm CO CáC khoãn ncr thu.n (bao gm các khoàn vay trtr di tin và các khoàn 
tirang diroiig tiên) va phn von cOa cac cO dOng (bao gôrn von gop, các qu dir tr, lçri nhuan  sau thud' 
chira phân phOi). 

Näm nay 
Dow vi: VND 

doanhtheobô 
phn 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA P}IU'ONG THIYC DUYEN HA! 	 MAU sO B 09- DN/}LN 
S 189 duOng di Dinh Vu, phung Dông Hãi 2, 	 Ban hánh theo Thông ttr s 202/2014/TT-BTC 
Quan Hãi An, thành ph6 Hãi Phang 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa B6 Tài chmnh 

TIITJYET MINT! BAO CÁO TAI CHINHHQP NEIAT GIOA NI EN DO (TIEP THEO) 
COc thuyAl minh nay lb m0l b6phin ho p thành và can dztc'c d9c dong thöi vái báo cáo iài chInh hc.rp nhOlgifra nién d6 Um theo 

26. 	CONG CV TA! CHiIffl (TIEP THEO) 

Hj s6 don by tài chinh 

He so^ don by tai chInh cüa Cong ty tai  ngày k& thUc niên Q ke^ toán niur sau: 

	

Tai du k5' 	Ti cui k5' 

	

VND 	 VND 
Cãc khoãn vay 
TrCr: Tiên và các khoãn trnYng throng tin 

	
(63.534.988.228) 
	

(76.876.290.511) 
NG thun 
V6n chU sâ hu 
	

196.390.115.206 
	

208.490.164.509 
T 16 ncr thun trên vn chü s& hfru 

	
0 100% 	 0,00% 

Các chmnh sách ke^ toán chü yu 

Chi tit các chInh sách ke^ toãn chü yu và các phrong pháp ma Cong ty ap d%ing bao gm các tiêu chi d 
ghi nh.n, co sà xác djnh aid trj va co sâ ghi nhan các khoãn thu nh.p và chi phi) dôi vài tirng 1oi tài san 
tài chinh va Cong no tài chInh di.rc trInh bay ti Thuyêt minh sO 4. 

Các 1oi cong ci,i tài chInh 
Giá frj ghi so 	 Giá tri hçrp I 

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

	

VNI) 
	

VND 	VND 
	

TIMP 

	

63.534.988.228 
	

76.876.290.511 	63.534.988.228 
	

76.876.290.511 
43.915.922.559 39.168.681.321 43.915.922.559 39.168.681.321 

107,450.910.787 116.044.971.832 107.450.910.787 116.044.971.832 

15.909.829.701 13.761.236.101 15.909.829.701 13.761.236.101 
43 )80.910.973 166.311.750 4.380.910.973 166.311.750 

20.290.740.674 13.927.547.851 20.290.740.674 13.927.547.851 

Tãi sail tài chinh 
Tiên và các khoãn tuang dirong tiên 

Phãi thu khách hang và phái thu khãc 

Tong cng 

Cong nor tãi chinh 
CAC khoán vay 
Phài trã ngtrii bàn và phãi trã khác 
Chi phi phãi trã 
Tôngcng 

Cong ty dánh aid giá trj hp 1 cUa tai san tai chinh và cOng nq tài chInh ti ngáy kt thUc nién d6 ke^ toán 
theo giá gc và d phOng. Thông ti.r sO 210/2009/TT-BTC cUa B Tài chfnhngay 06 tháng 11 nm 2009 
("Thông fr 210") cUng niur các quy djnh hin hành ch1.ra cO huàng dn cu the ye vic xác djnh aid tri hop 
1 cUa các tái san tãi chInh va cOng nq tài chinh yeu câu áp dung Chuân mirc Báo cáo tai chmnh QuOc M 
ye viec trinh bay báo cáo tài chInh hp nhât giüa nien d6 và thuyét minh thông tin dôi vói cong cu tài 
chinh nhi.rng không  thra ra hrâng dn tuong throng cho vic dánh aid Va ghi nhn cong cutài chinh bao 
gm cã áp dmg aid tn hop 1, nhm phU hçrp vci Chun mirc Báo cáo tái chInh Qu6c tê. 

Miic tiêu quãn 1' rüi ro tãi chInh 

COng ty dd xây dung M thng quân 1 i-Ui ro nhm phát hin và dánh aid các i-Ui ro ma Cong ty phãi chju, 
thit lp các chinh sách và quy trinh kim soát rUi ro a rnrc chp nhn thrçc. He^ thng quân 1 rCii ro thrc 
xem xét 1i djnh k5' nhäm phãn ánh nhitng thay dOi cUa diêu kin thj trirOng va hoat dng cUa COng ty. 

RUi ro tai chinh bao gm rUi ro thj tnrOng (bao gm rUi ro t9 aid, rUi ro lâi suit va rUi ro v gia), rUi ro tin 
diing va i-Ui ro thanh khoãn. 

Rüi ro thj trwà'ng 

Hoat dQng kinh doanh cUa Cong ty sd chU yu chu i-Ui ro khi CO sir thay dM ve,  1i su.t vá giá. Cong ty 
khOng thijc hin các bin pháp phOng ngüa rUi ro nay do thiêu thj trtr&ng mua các cong cu tài chInh nay. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHTJ'(JNG TIi(JC DUYEN HA! 	 MA,  U SO' B 09 - DN/HN 
S A 

6 189 thrOng di Dinh VU, phirOng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu so^ 202/2014/TT-BTC 
Quan Hãi An, thành phO Hãi PhOng 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cUa BO Tài chinh 

TIIUYET MLNE1 BAO CÁO TA! CHINII HOT NHAT GIUA MEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là m5t b5phan hcrp thành và cOn thtqc dQC dOng thôi vái báo cáo îàí chinh h9p nhOt gia nien d kern theo 

26. 	CONG CV TA! CHINU (TIEP THEO) 

Rüi ro tin dyng 

Rüi ro tin dung xãy ra khi mt khãch hang hoc dM tác không dáp ing drçc các nghia vii trong hop dng 
dn den các ton tht tài chInh cho Cong ty. Cong ty cO chInh sách tin dung phU hcp và thuOng xuyén theo 
dOi tinh hinh dé dánh giá xem Cong ty Co chju i-Ui ro tin diing hay khOng. Cong ty không có bat k nii ro tin 
ding tr9ng yUu nào vài các khách hang hoc dôi tác bOi vi các khoàn phãi thu den tir mt so hrcmg lan 
khách hUng hoat dng trong nhiêu ngUnh khUc nhau và phân bô a cUc khu vtic dja 1 khUc nhau. 

Quãn 1j rüi To thanh khoãn 

Mic dIch quàn l i-Ui ro thanh khoUn nh&m dam bUo du' ngun von de^ dUp fing các nghTa vu tài chlnh hin 
tai vU trong tucmg lai. TInh thanh khoãn cUng thrçc Cong ty quãn l' nhäm darn bUo rnlc phii tri gifla 
cOng nq den han  và tUi san den hn trong näm 0 mc có the diic kiêm soát dôi vOi sO vOn mU Cong ty 
tin rang có the t?o  ra trong näm M. Chlnh sách cUa Cong ty là theo dOi thixOng xuyên các yêu câu ye 
thanh khoàn hin tai và dir kiên trong tuang lai nliäm dam bUo Cong ty duy tri dU mirc dir phOng tiên m.t, 
cac khoãn vay va dU vOn ma cUc cO dOng cam két gop nhäm dáp ing các quy djnh ye tinh thanh khoUn 
ngãn han  va dài han  ho-n. 

Các bang diài day trInh bUy chi tit cac mirc dáo han  theo hor dng cOn li dM vOi tài sUn tUi chInh và 
cOng ncr tài chInh phi phái sinh va th&i han  thanh toán nhi.r dã thrqc thôa thuan.  Các bang nay dtrc tnnh 
bUy dira trên dOng tin cha chiêt khUu cUa tài sUn tUi chinh gOm lãi tir cUc tài san dO, nêu cO va dông tiên 
chua chit khu cUa cOng nç tài chfnh tInh theo ngUy sOm nhUt ma COng ty phãi trU. CUc bang nay trinh 
bay dOng lien cUa các khoUn gOc và lien läi. Vic trInh bay thông tin tUi sUn tUi chInh phi phUi sinh là can 
thiet dé hiêu dircic vic quãn l rUi ro thanh khoãn cüa Cong ty khi tlnh thanh khoàn &rçic quãn 1 tren ca 
sO cong nor và tài sUn thuân. 

Du-6i 1 näm T& 1 - 5 HUm T 6 ng 
VND VND VND 

Tai ngUy 30/06/2019 
Tin và các khoUn tuong throng tin 63.534.988.228 - 63.534.988.228 
PhUi thu khách hang và phUi thu khác 39.147.979.241 2.295.943.318 41.443.922.559 
PhUi thu ve^ cho vay - 2.472.000.000 2.472.000.000 
Tong cong 102.682.967.469 4.767.943.318 107.450.910.787 

Ti ngUy 30/06/2019 
Các khoãn vay - - - 

PhUi trU ngir0i ban và phUi trU khUc 11.529.739.701 4.3 80.090.000 15.909.829.701 
Chi phi phUi trã 4.380.910.973 - 4.380.910.973 
Tong cong 15.9 10.650.674 4.380.090.000 20.290.740.674 

Chênh Ich thanh khoUn thuân 86.772.316.795 387.853.318 87.160.170.113 

DuOi 1 nUm Tfr 1 - 5 nUm Tong 
VND VND VND 

Ti ngày 01/01/2019 
Tin và các khoãn tirong throng tin 76.876.290.511 - 76.876.290.511 
PhUi thu khUch hang và phUi thu khUc 34.376.969.431 2.319.711.890 36.696.681.321 
PhUi thu ve^ cho vay - 2.472.000.000 2.472.000.000 
Tong cong 111.253.259.942 4.791.711.890 116.044.971.832 

Ti ngày 01/01/2019 
Các khoãn vay - - 

PhUi trà nguOi bUn Va phãi trU khác 9.256.746.101 4.504.490.000 13.76 1.236.101 
Chi phi phUi trã 166.311.750 - 166.311.750 
TOng c ong 9.423.057.851 4.504.490.000 13.927.547.851 
Chênh léch thanh khoãn thuân 101.830.202.091 287.221.890 102.117.423.981 
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CONG TY CO PHAN V4N TA! DA PITU'OG THIJ'C DUYEN HA! 	 MAU SO B 09- DN/ILN 
So 189 drmg di Dinh Vu, phirng Dông Hãi 2, 	 Ban hành theo Thông tu s6 202/2014!TT-BTC 
Qun Hãi An, thành pho^ Hãi Phong 	 ngày 22 thang 12 näm 2014 cUa BO Tài chinh 

THUYET MINI BAO CÁO TA! CHi NH H(P NIIAT GIiYA MEN DO (TIEP THEO) 
Các thuvet minh nay là mt b6 phdn hçp thành và can dztc dQC ding thôi vái baa cáo lài chInh hp nhãt gilta nien d6 kern thea 

27. GIAO D!CH vOi BEN LIEN QUAN 

Ngoài giao djch vth ben lien quan nhu trInh bay t?i  Thuyt minh S6 17, Cong ty con giao djch sau: 

	

Tir ngày 01/01/2019 	Tü ngày 01/01/2018 
den ngày 30/06/2019 den ngàv 30/06/2018 

	

VND 	 VND 
Thu nhp cüa Ban Tong Giãm d6c, Hi ding Quàntrj 	 805.816.300 	726.866.500 

28. sO LIEU SO SANH 

S6^ 1iu so sánh trén Bang can d6i ke^ toán hap nht gift niên d6 là s6 1iu trên bão cáo tài chInh ho p nht 
näm 2018 dà di.rc kiêm toán. So 1iu so sánh trên báo cáo két qua kinh doanh hqp nhât giva niên d0^ và 
hru chuyén lien t hop nhât giüa niên dO là so lieu  trén báo cáo tài chfnh ho nhât giCta niên dO cho kS' 
boat dng tr ngày 01 tháng 01 näm 2018 den ngày 30 tháng 06 nãm 2018 dã thrçc soát xét. 

Nguyn Thu Thüy 	 Nguyn Thu Thüy 
	

Phan Thanh Binh 
NgirOi Ip biêu 	 Ké toán trtrO'ng 

	
Tong Giám d6c 

Hái Phông, ngày 07 tháng 08 nám 2019 
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