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BẢNG CÂN Đ Ố I  KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Mã số TÀI SẢN Thuyết 30/06/2019 01/01/2019
minh VND VND

100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 23.269.463.400 27.854.726.999

110 I. Tiền và các khoăn tương đưone tiền
111 1. Tiền

3 887.532.546
887.532.546

2.755.831.149
2.755.831.149

130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn
131 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
132 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn
136 3. Phải thu ngắn hạn khác
137 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

5

6

21.437.921.783
18.549.207.548

150.000.000
3.096.097.543
(357.383.308)

23.865.330.114
21.731.875.508

2.840.000
2.487.997.914
(357.383.308)

140 IV. Hàng tồn kho
141 1. Hàng tồn kho

8 140.983.533
140.983 533

387.116.140
387.116.140

150 V. Tài sản ngắn hạn khác
151 1. Chi phí ữả trước ngắn hạn
152 2. Thuế GTGT được khấu trừ

12
803.025.538
691.920.085 
111.105.453 ✓

846.449.596
829.711.377

16.738.219

200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 34.331.153.036 34.489.648.993

210 I. Các khoản phải thu dài hạn 1.200.000.000 1.200.000.000
216 1. Phải thu dài hạn khác 6 1.200.000.000 1 200.000.000

220 n .  Tài sản cố định 2.384.034.931 2.139.991.015
221 1. Tài sản cố định hữu hình 9 2.384.034.931 2.139.991.015
222 - Nguyên giá 18.348.719 223 17.694.975.223
223
*

- Giả trị hao mòn lũy kế (15.964.684.292) (15.554.984.208)
227 2. Tài sàn cố định vô hình 10 - -

228 - Nguyên giá 71.580.000 71.580.000
229 - Giá trị hao mòn lũy kể (71.580.000) (71.580.000)

230 III. Bất động sản đầu tư 11 30.617.489.430 31.005.052.584
231 - Nguyên giá 36.430.936.788 36.430.936.788
232 - Giá trị hao mòn lũy kế (5.813.447.358) (5.425.884.204)

240 IV. Tài sản dỏ' dang dài hạn - -

250 V. Đầu tư  tài chính dài hạn 4
252 1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 473.212.674.000 473.212.674.000
254 2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (473.212.674.000) (473.212.674.000)

260 VI. Tài sản dài hạn khác 129.628.675 144.605.394
261 1. Chi phí ừả truớc dài hạn 12 129.628.675 144.605.394

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 57.600.616.436 62.344.375.992



Mã số NGUỎN VÓN

BẢNG CÂN ĐỐI KỂ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 

(tiếp theo)

Thuyết _________30/06/2019

300 c .  NỌ PHẢI TRẢ

310
311
312
313
314
315 
319
321
322

330
333
336

I. Nọ' ngắn hạn
1. Phải trà người bán ngắn hạn
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
4. Phải trả người lao động
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Phài trả ngắn hạn khác
7. Dự phòng phải ừả ngắn hạn
8. Ọuỹ khen thường, phúc lợi

II. Nợ dài hạn
1. Chi phí phải trà dài hạn
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

400 D. VÓN CHỦ SỞ HỮU

I. Vốn chủ sỏ’ hữu
1. Vốn góp của chủ sở hữu
-C ô phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

o \7Ẩ»1 ni'in aUiX — X. 1_~_

410
411 

41 la
414 2. Vốn khác của chủ sở hữu 
418 3. Ọuỹ đầu tư phát triển
420 4. Ọuỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
421 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421 a - LNST chưa phân phổi lũy kể đến cuối năm trước 
42lb  - LNST chưa phân phổi năm nay

440 TỎNG CỘNG NGUÔN VÓN

01/01/2019
minh VND VND

87.303.062.649 90.918.859.372

25.243.482.555 27.600.548.230
13 22.995.914.899 24.844.567.787

- 131.955.190
14 55.352.240 75.042.915

398.773.485 499.438.585
15 144.530.909 152.873.364
16 1.647.189.730 1.505.949.097

- 389.000.000
1.721.292 1.721.292

62.059.580.094 63.318.311.142
15 16.452.103.282 16.880.359.942
17 45.607.476.812 46.437.951.200

(29.702.446.213) (28.574.483.380)

18 (29.702.446.213) (28.574.483.380)
365.050.000.000 365.050.000.000
365.050.000.000 365.050.000.000

11.500.000.000 11.500.000.000
2.340.736.096 2.340.736.096

163.000.000 163.000.000
(408.756.182.309) (407.628.219.476)
(407.628.219.476) (408.454.802.791)

(1.127.962.833) 826.583 315

57.600.616.436 62.344.375.992
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Công ty Cỗ phần Đầu tư  Cảng Cái Lân

Sô ĩ Đường Cái Lân - p. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - Quàng Ninh Kỷ kế toán từ ngày 01 /01 /2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TẸ
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 

(Theo phương pháp gián tiếp)

Báo cáo tài chính
đến ngày 30/06/2019

Mã số CHỈ TIÊU Thuyết
minh

01

02
03
04

05
06 
08

I. LƯU CHUYẺN TIỀN TỪ  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước thuế
2. Điều chỉnh cho các khoản

Khâu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư
- Các khoản dự phòng

Lãi, lô chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư
- Chi phí lãi vay

3. Lợi nhuận íừ hoạt động kinh doanh trước 
thay đỗi vốn lưu động

- Tăng/giám các khoản phải thu
- Tăng/giảm hàng tồn kho
- Tăng/giàĩĩi các khoản phải ừả 

(không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
- Tăng/giàm chi phí trả trước
- Tiền lãi vay đã trà
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoại động kinh doanh

II. LƯU CHUYẺN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
21 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản co định
27 2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tửc và lợi nhuận được chia
30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoại động đầu tư

III. LƯU CHUYỂN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1. Tiền thu đi vay
2. Tiền trà nợ gốc vay

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chỉnh 

Liru chuyển tiền thuần trong năm 

Tiền và tuong đuong tiền đầu nâm

Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 

70 Tiền và tuong đưong tiền cuối năm 3

Nguừi lập biểu

09
10 
11

12

14
15 
20

33
34 
40

50

60

61

Từ ngày 
01/01/2019 đến 

ngàv 30/06/2019

Từ ngày 
01/01/2018 đến 

ngàv 30/06/2018
VND VND

t

(1.039.380.587) 191.999.356

797.263.238 764.274.732
- (10.000.000)

(577.130) (92.448)

(1.794.468) (2.178.578)
40.918.242 12.483.793

(203.570.705) 956.486.855

2.333.041.097 (9.550.645.292)
246.132.607 52.878.775

(3.615.796.723) 7.389.212.720

152.768.011 126.268.612
(40.918.242) (12.483.793)
(88.582.246) (88.582.246)

(1.216.926.201) (1.126.864.369)

(653.744.000) .
1.794.468 2.178.578

(651.949.532) 2.178.578

1.981.294.025 1.199.101.Ị5Ế
(1.981.294.025) (1.199.101.156)

(1.868.875.733) (1.124.685.791)

2.755.831.149 2.540.352.575

577.130 92.448

887.532.546 1.415.759.232

năm 2019
Kế toán trưởng

I

Đỗ Vũ Linh Văn Toàn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

1 . ĐẶC ĐIẺM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân được thành lập và hoạt động theo Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp 
vơi mã số thuế 5700688013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tính Quàng Ninh cấp lần đầu ngày 02 tháng 11 năm 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ bốn ngày 25 tháng 08 năm 2017.

Trụ sở chính của Công ty tại: số 1 Đường Cái Lân - p. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - Quảng Ninh.

Vốn diều lệ của Công ty: 365.050.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi năm tỷ, không trăm lăm mươi triệu đồng) 
được chia thành 36.505.000 cồ phần với mệnh giá ứên mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là:
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Bán buôn tổng hợp;
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
- Bốc xếp hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan khác đến vận tải;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng và đi thuê;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

2 . CHÉ Đ ộ  VÀ CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

2.1 . Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sừ dụng ưong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND). "ị

2.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng l

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của 
Bọ Tài chinh va Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đôi, bô sung một so 
điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban 
hành. Các Bao cáo tài chính và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dân thực hiện 
Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

2.3 . Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu
Tài sản tài chính -  ,
Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách bàog va 
phải thu khác, các khoản cho vay, cac khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đâu toi sàn 
tài chính được xác định theo gia mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiep đen 
việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.



Nợ phải trả tài chính

Nợ phải ừả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải ứà khác, chi phí 
phải ưả. Tại thời điềm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải ư ả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng 
các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải ừả tài chính đó.

Giả trị sau ghi nhận ban đầu
Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

2.4 . Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các giao dịch băng ngoại tệ ưong năm tài chính được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày giao 
dịch. Tỷ giá giao dịch thực tế này được xác định theo nguyên tắc sau:
- Khi mua bán ngoại tệ: là tỷ giá được quy định trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa Công ty và ngân hàng 

thương mại;
- Khi góp von: là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản tại ngày góp vốn;
- Khi ghi nhận nợ phải thu: là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty chi định khách hàng thanh 

toán tại thòi điểm giao dịch phát sinh;
- Khi ghi nhận nợ phải ư ả là: tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch tại thời điểm 

giao dịch phát sinh;

Tat cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh ừong năm và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục 
tien tệ có goc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của 
năm tài chính. Trong đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại 
tệ không được sử dụng để phân phối lợi nhuận hoặc chia cổ tức.

2.5 . Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

2.6 . Các khoản đầu tu' tài chính

Các khoản đâu tư và công ty liên doanh, liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được 
chia từ công ty liên doanh, liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo kết quà hoạt động kinh 
doanh. Các khoản được chi khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và dược ghi 
nhận giảm trừ giá gốc các khoản đầu tư.

Khoản von góp liên doanh, liên kết không điều chinh theo thay đổi của phần sở hữu của Công ty ữong tài sản 
thuan của Công ty liên danh. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi 
nhuận thuan lũy kế của Công ty liên doanh, liên kết sau khi góp vốn liên doanh, liên kết.

Hoạt động liên danh, liên kết theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát được 
Công ty áp dụng theo nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh ứiông thường khác. Trong đó:

- Công tỵ theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phi liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết và thực hiện 
phân bố cho các bên trong liên danh theo Hợp đồng liên doanh-

- Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sàn đồng kiểm soát và các khoản công 
nợ chúng, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh.

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm cụ thể như sau:
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm tài chính, căn cứ theo Thông tư 
89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2013, sửa đổi và bổ sung Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 
năm 2009 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tại Doanh nghiệp.

2.7 . Các khoản phải thu

Các khoản phải thu dược theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các 
yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.



Công ty c ổ  phần Đầu tư Cảng Cái Lân R . , , ,
So 1 Đường Cái Lân - p. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - Quảng Ninh Kỷ ké toán tử ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: nỢ phải thu quá hạn thanh toán ghi ưong hợp đồng

M. - l í  * Ưu VF  nợ’ cam hợp dồng hoặc cam kết nợ và n<? phải thu chưa đến hạn thanh toàn'nhưng 
Ct Á è nf  ỗ thu hối- TronS đó’ V1éc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thin 

gian trả nợ goc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và ng phải tim chưa 
đen hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình ưạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mat tích bo

2.8 . Hàng tồn kho

Hàng tón kho được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan 
^  ,êp pM t sM l f  có được hànẽ tồn kho ở địa điểm và trạng thái tại thời điểm ghi nhận ban đau! Sau ghi

!“ ' lập Báo cáo tài chính néu giá trị thuần có thể thực hiện được của hang tồn kho thấp
hơn gia goc thì hàng tồn kho được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được 
Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyen.
Hang ton kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Phương phap xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối nàiĩi'

Chi phi sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo chi phi phát sinh thực tế cho tùng loại sản phẩm chưa 
noãn thành.

2.9 . Tài sản co định và Bất động sản đầu tư

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng

ĩ  11 ’ tàí sản cố định VÔ hình được gto "hân theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá tri còn lại
Khâu hao được trích theo phương pháp đường thẳng

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như
- Máy móc, thiết bị

n , * 07 -12 năm
- Phương tiện vận tải '

T. , 0 6 -08  năm
- I hĩet bị, dụng cụ quản lý “' , , ,  , J 03 năxn- Các tài sản khác
- Phần mềm quản lý

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc.

Đối với bất động sản đầu tư cho thuê hoạt động được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ ké và giá trị còn lại 
Trong đó khâu hao được trích theo phuơng pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:
- Quyên sử dụng đất “ ' .47 năm ỉ

2.10 . Chi phí trả trước
t

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quà hoạt động sản xuất kinh doanh cùa nhiều kỳ kế toán được hạch 
toán vào chi phí ưả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau

ỵ íệu U ?  ! i pMn bồ chi phí trả lrước dài h?n và° chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào 
tí chat, mức độ tùng loại cW phí đề lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phi ưả trnac được 
p ân bô dân vào chi phi sản xuất ki nil doanh theo phương pháp đường thẳng

2.11 . Các khoản nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải ưả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố 
khác theo nhu câu quản lý của Công ty.

2.12 . Chi phí phải trả

Csểc “ phảí ĩ ả ch0 hàlỉg hÓa dịch vụ đã ^  đư?c tò nsười bán hoặc đã được cuug cấp cho người mua trong 
n,ảm  bAf  “ ° tnhưng ^ ực tế chưa chi trả và các khoản phải trả khác như: tiền thuê đất phải trà, chi phi p h i  trả 
chưa đen kỳ thanh toán được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của năm báo cáo.

khofn ,chi phí Phải ữả vào chi Pw sàn xuất, kinh doanh trong năm được thực hiện theo nguyên
u; p!!, ì™  ? ữ! í 0anh th“ vf  chi phi phát sinh ừonỗ “ăm- Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán VỚI số 

chi phí thực tế phát sinh, số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực té được hoan nhập

04 năm 
02 - 03 năm



2.13 . Doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều 
kỳ ke toán ve cho thuê tài sản, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ và các khoản doanh 
thu chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, ừả góp theo cam kết với giá bán ưả tiền 
ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng 
Ưong chương trình khách hàng truvền thống...

Doanh thu chưa thực hiện dược kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo số tiền được xác 
định phù hợp với từng kỳ kế toán.

2.14 . Vốn chủ sở hữu

Von đau tư của chủ sờ hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Von khác thuộc vốn  chủ sở hữu phàn ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động 
kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu được phép ghi tăng giảm vốn đầu tư của chủ 
sở hữu).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình 
hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ cùa Công ty. Lọi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các 
nha đâu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội cổ đông sau khi đã trích lập các quv theo Điều lệ Công ty 
và các quy định của pháp luật Việt Nam

Cổ tức phải ứả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải ưả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi 
có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

2.15 . Doanh thu

Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thòi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người 

mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: ,  „
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ dã hoàn thành dược xác đinh theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành

Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài 
chính khac dược ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

2.16 . Giá vốn hàng bán ->•

Giá vốn hàng bán trong năm được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh ưong năm và đâm bào tuân thủ 
nguyên tăc thận trọng. Các trường hợp hao hụt vật tư hàng hóa vượt định mức, chi phí vượt định mức bình 
thường, hàng tồn kho bị mất mát sau khi đã trừ đi phần ưách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan,... được ghi 
nhận đầy đủ, kịp thời vào giá vốn hàng bán ưong năm.



2.17 . Thuế

Thue thu nhập doanh nghiệp (neu có) thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

So thue hiện tại phải trả dược tính dựa ưên thu nhập chịu thuế ưong năm. Thu nhập chịu thuế khác vói lợi nhuận 
thuan được trinh bày trên Báo cáo ket quả hoạt động kinh doanh vi không bao gồm các khoản thu nhập hay chi 
phi tính thue hoặc được khau trừ ưong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao 
gom các chỉ tiêu không chịu thue hoặc không được khấu trừ. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo thuế 
suất có hiệu lực được áp dụng là 20% tính ữên thu nhập chịu thuế.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các Luật thuế hiện hành tại Việt Nam

2.18 . Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong 
viẹc ra quyet đinh ve các chính sách tải chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

Các doanh nghiệp trực tiep hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu 
sự kiem soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và 
công ty liên kết;
Cac cá nhân trực tiep hoặc gián tiep năm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hường đáng kể đối với Công 
ty, những nhân sự quản lý chủ chot của Công ty, những thành viên mật thiết ưong gia đình của các cá nhân
này;

Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan ưọng quyền biểu quyết hoặc 
có ảnh hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp này.

Trong việc xem xét từng moi quan hệ của các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài 
chinh, Công ty chú ý tới bản chat cùa mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

3 . TIÊN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TEÈN

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

Tiền mặt 55.551.360 259.365.625
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 831.981.186 2.496.465.524
Tiền đang chuyển

887.532.546 2.755,831.149

4 . ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN
• f  ■>

(Xem thuyết minh chi tiết tại Phụ lục 01)

5 . PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN

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

a) Phải thu khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn
Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long 8.331.000.000 11.798.000.000
Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân 4.985.580.600 4.140.813.600
Công ty TNHH Vinh Phước 2.127.284.500 2.173.341.500
Các đối tượng khác 3.105.342.448 3.619.720.408

18.549.207^548 21.731.875.508

b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan 4.985.580.600 4.612.133.600
(Xem thông tin chi tiết tại Thuyết minh 30)



PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC
30/06/2019 01/01/2019

Giá tri Dự phòng Giá trị Dự phòng
VND VND VND VND

- Hyundai merchant 960.788.154 _ 957.914.014 .
marine Co,. Ltd
- Phải thu người lao động
- Đặt cọc sửa kho

1.625.829.500
128.045.400

1.243.759.500
282.045.400

«

- Thuế GTGT còn được 381.434.389 - _ _
khấu trừ do chưa thanh 
toán công nợ khách hàng 
năm 2017, 2018 
- Phải thu khác 100 4.279.000

3.096.097.543 - 2.487.997.914 -

7 . NỢ XÁU

30/06/2019 01/01/2019
Giá gốc Giá trị có 

thể thu hồi
Giá gốc Giá trị có 

thể thu hồi

- Công ty TNHH Hoàng Lâm 
Hạ Long
- Công ty Cổ phần Luyện cán 
thép Sóc Sơn
- Công ty Cổ phần Thương 
mại Sản xuất dăm gỗ TMT

VND

100.408.525

76.163.817

180.810.966

VND

100.408.525

76.163.817

180.810.966

VND

100.408.525

76.163.817

180.810.966

VND

100.408.525

76.163.817

180.810.966

* 357.383.308 357.383.308 357.383.308 357.383.308

8 . HÀNG TÒN KHO
30/06/2019 01/01/2019

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng
VND VND VND VND* -»•

Nguyên liệu, vật liệu 68.682.093 . 24.479.036 m
Chi phí sản xuất kinh 
doanh dở dang

72.301.440 • 362.637.104 -

140.983.533 - 387.116.140 -

9 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

(Xem thuyết minh chi tiết tại Phụ lục 02)

10 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tài sản co định vô hình là phần mềm máy tính có nguyên giá: 71,580.000 đồng, giá trị hao mòn lũy kế tại thời 
điểm 30/09/2017: 71.580.000 đồng.



11 . BÁT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Quyền sử dựng đất Cơ sở hạ tầng

Nguyên giá 
Số dư đầu năm

Sổ dư cuổi năm

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm 
- Khấu hao trong

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại
Tại ngày đầu năm 
Tại ngày cuối năm

12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a) Ngắn hạn
Công cự, dụng cụ xuất dùng 
Chi phi bằng tiền chờ phân bổ

b) Dài hạn
Công cụ, dụng cụ xuất dùng 
Chi phí bằng tiền chờ phân bổ

13 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BẤN

Cộng
VND VND VND

33.623.389.808 2.807.546.980 36.430.936.788

33.623.389.808 2.807.546.980 36.430.936.788

5.007.738.910
357.695.634

418.145.294
29.867.520

t

5.425.884.204
387.563.154

5.365.434.544 448.012.814 5.813.447.358

28.615.650.898
28.257.955.264

2.389.401.686
2.359.534.166

31.005.052.584
30.617.489.430

30/06/2019
VND

01/01/2019
VND

369.588.319
322.331.766

490.062.220
339.649.157

691.920.085 829.711.377

105.962.015
23.666.660

105.905.959
38.699.435

129.628.675 ✓ 144.605.394

30/06/2019 01/01/2019
Giá trị Số có khả năng 

ưả nợ
Giá trị Số có khả năng 

ứả nợ
VND VND VND VND

a) Phải trả người bán chi tiết theo
Ban Quản lý dự án Hàng Hải 2 
Công ty CP Xây dựng du lịch và 
Thương mại Thẩm Gia 
Công ty TNHH vận tải hàng công 
nghệ cao
Các đối tượng khác

nhà cung cấp cỏ số dư lớn
6.665.333.000 6.665.333.000
2.503.423.665 2.503.423.665

3.920.439.600

9.906.718.634

3.920.439.600

9.906.718.634

6.665.333.000 
1.754.852.400

4.091.054.000 

12.333.328.387

6.665.333.000 
1.754.852.400

4.091.054.000 

12.333.328.387

22.995.914.899 22.995.914.899 24.844.567.787 24.844.567.787

b) Phải trả người bán là các 
bên liên quan

6.449.583.003 6.449.583.003 8.695.621.299 8.695.621.299

(Xem thông tin chi tiết tại Thuyết minh 30)

14 . THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI N ộ p  NHÀ NƯỚC

(Xem chi tiết thuyết minh tại Phụ lục 03)



Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân
Số 1 Đường Cái Lân - p. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - Quàng Ninh

Báo cáo tài chính
toán từ ngày 01/01/2019 đến ngàv 30/06/2019

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

144.530.909 139.920.000
12.953.364

144.530.909 152.873.364

16.452.103.282 16.880.359.942

16.452.103.282 16.880.359.942

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

45.079.403 67.697.099
91.613.340 -

16.167.060 -

7.185.360 -

286.000.000 -

139.625.000 139.625.000
594.314.038 302.277.582
130.000.000 -

328.963.747 983.704.979
10.982.400

8.241.782 1.662.037

1.647.189.730 1.505.949.097

30/06/2019 01/01/2019

45.607.476.812 46.437.951.200

45.607.476.812 46.437.951.200

15 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a) Ngắn hạn
Chi phí thuê văn phòng
Chí phí gửi xe oto, nâng hạ vỏ Container

b) Dài hạn
Thuế nhà đất phải ưả

16 . PHẢI TRẢ KHÁC NGẮN HẠN

Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Cổ tức phải ưả cho cổ đông
Phải trả Công ty CP TM và DV Hàng hải Đại Dương 
Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 
Phải ưả phí Cảng vụ Quảng Ninh
Công ty CP Vinalines Logictic Việt Nam đặt cược tiền thuê kho 
Các khoản phải trả, phải nộp khác

17 . DOANH THU CHƯA THựC HIỆN DÀI HẠN

Cho thuê mặt bằng 2,3 ha

18 . VÓN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

(Xem chi tiết thuyết minh tại Phụ lục 04)

b) Chi tiểt vốn góp của chủ sở hữu

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 
Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh 
Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội 
Các cổ đông khác

30/06/2019 Tỷ lệ 01/01/2019 Tỷ lệ
VND % VND %

206.550.000.000 56,58 206.550.000.000 56,58
29.709.990.000 8,14 29.709.990.000 8,14
18.000.000.000 4,93 18.000.000.000 4,93

110.790.010.000 30,35 110.790.010.000 30,35

365.050.000.000 100,00 365.050.000.000 100,00



c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Từ ngày Từ ngày
01/01/2019 đến 01/01/2018 đến

vốn  đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp đầu năm
- Vốn góp cuối năm

VND

365.050.000.000
365.050.000.000

VND

365.050.000.000
365.050.000.000

d) Cổ phiếu
30/06/2019 01/01/2019

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu dang lưu hành
- Cỗ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hàah: 10.000 VND/cổ phiếu

40.500.000
36.505.000
36.505.000
36.505.000
36.505.000

40.500.000
36.505.000
36.505.000
36.505.000
36.505.000

e) Các quỹ của Công ty
30/06/2019

VND
01/01/2019

VND

Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.340.736.096 - 
163.000.000

2.340.736.096
163.000.000

2.503.736.096 2.503.736.096

CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CẨN ĐÓI KÉ TOÁN

Ngoại tệ các loại

30/06/2019 01/01/2019

-USD 922,95 37.929,55

TỎNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH v ụ
Từ ngày 

01/01/2019 đến 
ngày 30/06/2019 

VND

Từ ngày 
01/01/2018 tiến 

ngày 30/06/2018 
VND

Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

26.328.051.792
830.474.388

46.267.611.796
830.474.388

27.158.526.180 47.098.086.184

Doanh thu đối với các bến liên quan 2.141.730.000 15.955.655.652
(Xem thông tin chi tiết tại Thuyết minh 30) 

GIÁ VỐN HÀNG BÁN
Từ ngày Từ ngày

01/01/2019 đến 01/01/2018 đến
ngày 30/06^019 ngày 30/06/2018

VND VND

Giá vốn cùa dịch vụ đã cung cấp 25.362.741.723 43.737.518.370
Giá vốn cho thuế Bất động sản 387.563.154 387.563.154

25.750.304.877 44.125.081.524



! í  •n ? ầu tu Cảní: Cái i f ” Báo cáo tài chính
So 1 Đường Cái Lân - p. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - Quàng Ninh Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

22 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm

23 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm 
Lô chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm

24 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Thuế, phi và lệ phí
Chi phí/(Hoàn nhập) dự phòng
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phi khác bằng tiền

25 . THU NHẬP KHÁC

Chênh lệch nộp thuế nhà đất 
Thưởng tiến độ Hợp đồng 
Các khoản khác

Từ ngày Từ ngày
01/01/2019 đến 01/01/2018 đến

ngày 30/06/2019 ngày 30/06/2018
VND VND

1.794.468 2.178.578
122.690.211 49.351.296

577.130 92.448

125.061.809 51.622.322

Từ ngày Từ ngày
01/01/2019 đến 01/01/2018 đến

ngày 30/06/2019 ngày 30/06/2018
VND VND

40.918.242 12.483.793
10.548.545 708.058
2.234.137 -

53.700.924 13.191.851

Từ ngày Từ ngày
01/01/2019 đến 01/01/2018 đến

ngày 30/06/2019 ngày 30/06/2018
VND VND

24.732.272 41.090.511
1.743.335.015 2.220.739.880

27.865.224 27.865.224
3.000.000 4.000.000

- (10.000.000)
564.877.272 813.466.286
510.866.475 563.394.142

J  2.874.676.258 3.660.556.043

Từ ngày Từ ngày
01/01/2019 đến 01/01/2018 đến

ngày 30/06/2019 ngày 30/06/2018
VND VND

362.869.212 362.869.212
- 684.987.865

13.091.009 4.212.992

375.960.221 ‘ 1.052.070.069



26 .C H I  PHÍ KHÁC

Chi phí thưởng theo Họp đồng 
Chi phí phạt chậm nộp thuế 
Các khoản khác

27 . CHI PHÍ THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Thuế TNDN từ  hoạt động kinh doanh chinh 
Tồng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN 
Các khoản điều chỉnh tăng
- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị
- Phạt chậm nộp thuế
- Chi phí không hợp lệ 
Các khoản điều chỉnh giám

- Lãi chênh lệch tỳ giá đánh giá lại khoản mục có gốc ngoại tệ 
Thu nhập chịu thuế TNDN trước diều chỉnh lỗ năm trước
Lỗ năm trước chuyển sang 
Thuế suất thuế TNDN

Chi phí thuế TNDN hiện hành

Thuế TNDN phải nộp cuối năm tù hoạt động kinh doanh chính

Tông lợi nhuận kế toán từ hoạt động kinh doanh bất động sản 
Thu nhập chịu thuế TNDN 
Thuế suất thuế TNDN

Chi phí thuế TNDN hiện hành

Thuế TNDN phải nộp đầu năm của HĐKD bất động sản 
Thuế TNDN đã nộp ưong năm của HĐKD bất động sản

Thuế TNDN phải nộp cuối năm của HĐKD bất động sản

Tong thue TNDN phải nôp cuối năm

Từ ngày 
01/01/2019 đến 

ngày 30/06/2019

VND

20.013.692
233.046

20.246.738 .

Từ ngày 
01/01/2019 đến 

ngày 30/06/2019

Từ ngày 
01/01/2018 đến 

ngày 30/06/2018 

VND 

206.951.550 
126.976 

3.871.275

210.949.801

Từ ngày 
01/01/2018 đến 

ngày 30/06/2018
VND VND

(1.482.291.821) 191.999.356
93.446.738 604.968.251
73.200.000 130.000.000
20.013.692 126.976

233.046 474.841.275
(577.130) (92.448)
(577.130) (92.448)

- 796.875.159
- (796.875.159)

20% 20%

- -

- _

442.911.234 442.911.234
442.911.234 442.911.234

20% 20%
* »

88.582.246 88.582.246

44.291.123 44.291.123
(88.582.246) (88.582.246)

44.291.123 44.291.123

44.291.123 44.291.123

 ̂
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28 . LÃI C ơ  BẢN TRÊN CỎ PHIÉU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty 
được thực hiện dựa ừên các số liệu sau:

Từ ngày Từ ngày

Lợi nhuận thuần sau thuế
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông
Có phieu phố thông đang lưu hành bình quân ừong năm

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

29 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:

30/06/2019

01/01/2019 đến 01/01/2018 đến
ngày 30/06/2019 ngày 30/06/2018

VND VND

(1.127.962.833) 103.417.110
(1.127.962.833) 103.417.110

36.505.000 36.505.000

(30,90) 2,83

Giá trị sổ kế toán
01/01/2019

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

Tài sản tài chính
VND VND VND VND

Tiền và các khoản tương 
đương tiền

887.532.546 - 2.755.831.149 -

Phải thu khách hàng, phải 
thu khác

22.845.305.091 (357.383.308) 25.419.873.422 (357.383.308)

23.732.837.637 (357.383.308) 28.175.704.571 (357.383.308)

Giá trị sổ kế toán
30/06/2019 01/01/2019

Nợ phải trả tài chính
VND VND

Phải ư ả  người bán, phải ừả khác 
Chi phí phải trả

24.643.104.629
16.596.634.191

26.350.516.884
17.033.233.306

41.239.738.820 43.383.750.190

Tài sàn tài chính và nợ phải trà tài chính chưa được đánh giá lại theo giá tìị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán
nam do Thông tư số 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày báo cáo tài chính và thuyết
minh thông tin đoi vói công cụ tài chính nhưng không đưa ra các hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và
ghi nhạn giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và. nợ phải ừả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ
phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá các khoản đầu tu chứng khoán đã được nêu chi tiết tại các Thuyết minh 
liên quan.

Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rùi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng 
hệ thống kịêm soát nhăm đảm bảo sự cân bằng ở mức họp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý riu 
ro. Ban Giám đoc Công ty có ưách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đàm bẩQ^ự cân bằng họp lý giữa rủi 
ro và kiểm soát rủi ro.

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về giá, tỷ giá hối đoái và lãi suất.

Rủi ro về giá:



Công ty chịu rủi ro về giá cùa các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn do tính 
không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ vói mục 
đích chiến lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm Công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư này. 
Rủi ro về tỷ giá hối đoái:
Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý cùa các luồng tiền ưong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến 
động theo những thay đồi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí cùa Công ty được thực hiện 
bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.
Rủi ro về lãi suất:
Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tuơng lai của một công cụ tài chính sẽ biến 
động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty cỏ phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ 
hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh 
tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.
Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia ừong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực 
hiện dược nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh (chù yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền 
gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác), cụ thể như sau:

Từ 1 năm 
ưở xuống

Trên 1 năm 
đến 5 năm

Trên 5 năm Cộng

Tại ngày 30/06/2019
Tiền và tương đương tiền
Phải thu khách hàng, phải thu khá

VND

887.532.546
21.287.921.783

VND

1.200.000.000

VND VND

887.532.546
22.487.921.783

22.175.454.329 1.200.000.000 - 23.375.454.329

Tại ngày 01/01/2019
Tiền và tương đương tiền 
Phải thu khách hàng, phải thu khá

2.755.831.149
23.862.490.114 1.200.000.000

2.755.831.149
25.062.490.114

26.618.321.263 1.200.000.000 - 27.818.321.263

Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh 
khoản của Công ty chủ yểu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải ứả tài chính có các thời điềm đáo hạn 
khác nhau.
Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải ừả tài chính dựa ứên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng 
(trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

Từ 1 năm Trên 1 năm Trên 5 năm Cộng
_______ ưở xuống đến 5 năm _______________ ______________

Tại ngày 30/06/2019
Vay và nợ
Phải ữả người bán, phải ư ả  khác 
Chi phí phải trả

VND

24.643.104.629
144.530.909

VND VND 

16.452.103.282

VND

24.643.104.629
16.596.634.191

24.787.635.538 16.452.103.282 41.239.738.820

Tại ngày 01/01/2019
Phải ữả người bán, phải ư á  khác 
Chi phi phải trả

26.350.516.884
152.873.364 16.880.359.942

26.350.516.884
17.033.233.306

26.503.390.248 16.880.359.942 43.383.750.190

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối vói việc ữả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh 
toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.



30 . NGHEỆP VỤ VÀ SÓ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Giao dịch phát sinh trong năm:

Mối quan hệ

Doanh thu

- Công ty TNHH Cảng Container Công ty liên doanh, liên
Quốc tế Cái Lân kết

Cong ty Co phan Cảng Quảng Ninh Công ty liên doanh, liên
kết

. A r-̂ 1 TT, . ,- Công ty Cồ phần Cảng Hải Phòng
- Công ty Vosa Quảng Ninh

Cùng Công ty mẹ 
Cùng Công ly mẹ

Mua hàng
- Công ty TNHH Cảng Container 
Quốc tế Cái Lân

- Cong ty Cô phan Cảng Quảng Ninh Công ty liên doanh liên
kết

- Công ty Vosa Quảng Ninh
- Công ty TNHH vận tải hàng công 
nghệ cao

Số dư tại ngày kết tliúc kỳ kế toán năm-

Công ty liên doanh, liên 
kết

Cùng Công ty mẹ 
Cùng Công ty mẹ

Mối quan hệ

Phải thu khách hàng
- Công ty TNHH Cảng Container 
Quốc tế Cái Lân
* Công ty Cổ phần Vinalines 
Logictic Việt Nam

Phải trả cho người bán
* Công ty TNHH Cảng Container 

tí

Công ty liên doanh, liên 
kết
Công ty mẹ

Phải trả cho người bán
- Công ty TNHH Cảng Container Công ty liên doanh, liên
Quốc tế Cái Lân kết
- Công ty Co phan Cảng Quảng Ninh Công ty liên doanh liên

kết
” Công tv Vosíì Oil ỏ TI o Mi n i l  rv --------- n i  . . .- Công ty Vosa Quảng Ninh
- Công ty TNHH vận tải hàn 
nghệ cao

Giao dịch vói các bên liên quan khác như sau:

Cùng Công ty mẹ 
Cùng Công ty mẹ

- Thu nhập của Ban Giám đốc, HĐQT BKS 

Người lập biểu

Từ ngày 
01/01/2019 đến 

ngàv 30/06/2019 
VND

2.141.730.000
2.141.730.000

3.914.221.725
334.775.600 ✓

3.460.646.125 y  

118.800.000 ^

30/06/2019
VND

4.985.580.600
4.985.580.600

6.449.583.003
334.775.600

2.075.567.803

118.800.000
3.920.439.600

Từ ngày 
01/01/2019 đến 

ngày 30/06/2019 
VND 

459.418.547

Từ ngày 
01/01/2018 đến 

ngàv 30/06/2018 
VND 

15.955.655.652
12.309.780.000

2.462.209.717

634.260.000 
549 405.935

19.073.089.642
1.491.798.750

4.263.338.892

16.000.000
13.301.952.000

01/01/2019
VND

4.612.133.600
4.104.813.600

507.320.000

8.695.621.299
404.650.100

4.199.917.199
Ý f

4.091.054.000

Từ ngày 
01/01/2018 đến 

ngày 30/06/2018 
VND 

494.207.045

2019
Ke toán trưởng

tháng 07 năm 

Giám đổc

Đỗ Vũ Linh Văn Toàn



Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân
Số 1 Đường Cái Lân - p. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - Quàng Ninh

PHỤ LỤC 01: CÁC KHOẢN ĐÀU TƯ TÀI CHÍNH 

Đầu tư góp vốn vào đon vị khác

Giâ gốc

Đầu tư vào công ty liên 
doanh, liên kết
Công tỵ TNHH Cảng Container 
Ouốc tế Cái Lân

VND

4 7 3 . 2 1 2 . 6 7 4 . 0 0 0

473.212.674.000

4 7 3 . 2 1 2 . 6 7 4 . 0 0 0

30/06/2019
Giá trị hợp lý 

VND

01/01/2019
Dự phòng

VND

( 4 7 3 . 2 1 2 . 6 7 4 . 0 0 0 )

(473.212.674.000)

Giá gốc
VND

4 7 3 . 2 1 2 . 6 7 4 . 0 0 0

473.212.674.000

Giá trị hợp lý 
VND

Dự phòng

( 4 7 3 . 2 1 2 . 6 7 4 . 0 0 0 )  4 7 3 . 2 1 2 . 6 7 4 . 0 0 0

VND

( 4 7 3 . 2 1 2 . 6 7 4 . 0 0 0 )

(473.212.674.000)

( 4 7 3 . 2 1 2 . 6 7 4 . 0 0 0 )

%  *  phòng 100% sô vốn đâu tư vào CICT den then d i t  30/ S 9 y ộ chlnh và • * 18 l0y ké “ °  BCTC cùa CICT’ “•Vo dõ công

W / 1 / i  .



PHỤ LỤC 02: TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HỈNH

Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải, Thiết bị, dụng cụ TSCĐ hữu hình Cộng
truyền dẫn quản lý khảc

Nguyên giá
VND VND VND VND VND

Số dư đầu năm 
- Mua trong năm 

Sổ dư cuối năm

608.800.000 16.873.899.223 212.276.000
653.744.000

17.694.975.223
653.744.000

608.800.000 16.873.899.223 212.276.000 653.744.000 18.348.719.223
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm 
- Khấu hao trong năm 

Sổ dư cuổi năm

196.812.671
29.646.378

15.145.895.537
358.965.198

212.276.000
21.088.508

15.554.984.208
409.700.084

226.459.049 15.504.860.735 212.276.000 21.088.508 15.964.684.292
Giá trị còn lại
Tại ngày đầu năm 
Tại ngày cuối năm

411.987.329 1.728.003.686 _ _ 2.139.991.015
382.340.951 1.369.038.488 - 632.655.492 2.384.034.931

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 1.355 125 568 VND

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết còn sử dụng: 9.960.962.181 VND



PHỤ LỤC 03: THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI N ộp  NHÀ NƯỚC

Thuế giá trị gia tăng 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Thuế thu nhập cá nhân 
Thuế nhà đất và tiền thuê đất 
Các loại thuế khác 
Các khoản phí, lệ phí và các 
khoản phải nộp khác

Số phải thu 
đầu năm

VND

Số phải nộp 
đầu năm

VND

44.291.123
30.751.792

7 5 . 0 4 2 . 9 1 5

í

SỐ phải nộp SỐ đã thực nộp số phải thu số phải nộp
---- !rong nam _________trong năm __________cuối năm cuối năm

VND VND VND VND

498.339.232 498.339.232 ,
88.582.246 88.582.246 ^ . 44 291 123
60.938.084 80.628.759 „ .  11.061.117
75.133.388 75.133.388
3.000.000 3.000.000

20.013.692 20.013.692

- Z í 6 -0 0 6 - 6 4 2  7 6 5 . 6 9 7 . 3 1 7  ~  —  ■ 5 5 . 3 5 2 . 2 4 Q -



PHỤ LỤC 04: VÓN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của vốn khác cùa 
CSH CSH

VND VND

Số dư  đầu năm trước 365.050.000.000 11.500.000.000
Lãi/(lỗ) trong năm trước

Số dir cuối năm trước 365.050.000.000 11.500.000.000

Lãi/(lỗ) trong năm nay

Sổ dư  cuối năm nay 365.050.000.000 11.500.000.000

(

Quỹ đầu tư Quỹ khác thuộc Lợi nhuận Cộng
phát triển vốn CSH sau thuế

_____________ chưa phân phối

VND VND VND VND

2.340.736.096 163.000.000 (408.454.802.791) (29.401.066.695)
826.583.315 826.583.315

2.340.736.096 163.000.000 (407.628.219.476) (28.574.483.380)

- (1.127.962.833) (1.127.962.833)

2.340.736.096 163.000.000 (408.756.182.309) (29.702.446.213)


