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B Ả N G  C Â N Đ Ố I  K É T O Á N

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Vlã số TÀI SẢN Thuyết 31/03/2020 01/01/2020
minh VND VND

100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 22.418.960.757 21.795.790.194

110 I. Tiền và các khoản tirong điroìig tiền 3 1.797.054.544 1.304.368.505
111 1. Tiền 1.797.054.544 1.304.368.505

130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 19.972.219.381 19.823.789.178
131 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 5 16.612.588.898 17.350.980.986
132 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn - 44.000.000
136 3. Phải thu ngắn hạn khác 6 3.707.013.791 2.776.191.500
137 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (347.383.308) (347.383.308)

140 IV. Hàng tồn kho 8 42.743.176 42.404.721
141 1. Hàng tồn kho 42.743.176 42.404.721

150 V. Tài sản ngăn hạn khác 606.943.656 625.227.790
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 12 606.943.656 625.227.790
152 1. Thuế GTGT được khấu trừ - -

200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 33.333.518.853 33.785.926.153
216 1. Phải thu dài hạn khác 6 1.200.000.000 1.200.000.000

220 II. Tài sản cố định 1.976.771.593 2.204.300.566
221 1. Tài sản cố định hữu hình 9 1.976.771.593 2.204.300.566
222 - Nguyên giá 18.646.028.314 18.646.028.314
223 -G iá trị hao mòn lũy kế (16.669.256.721) 0  6.441.727.748)
221 2. Tài sản cố định vô hình 10 - -
228 - Nguyên giả 71.580.000 71.580.000
229 - Giả trị hao mòn lũy kế (71.580.000) (71.580.000)

230 III. Bất động sàn đầu tư 11 30.036.144.692 30.229.926.269
231 - Nguyên giá 36.430.936.788 36.430.936.788
232 - Giá trị hao mòn lũy kế (6.394.792.096) (6.201.010.519)

250 V. Đầu tu’ 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 ‘ 120.602.568 151.699.318
261 1. Chi phí trả trước dài hạn 12 120.602.568 151.699.318

270 TÓNG CỘNG TÀI SẢN 55.752.479.610 55.581.716.347



BẢNG CÂN ĐÓI KỂ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020 

(tiếp theo)

Mă số NGUỒN VỐN Thuyết 31/03/2020 01/01/2020
minh VND VND

300 c . NỌ PHẢI TRẢ 85.567.993.818 85.130.757.641

310 I. Nọ' ngắn hạn 25.182.381.940 23.901.651.939
311 1. Phải trả người bán ngắn hạn 13 22.817.161.928 21.808.061.153

313 2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 14 229.313.340 71.678.651
314 3. Phải trả người lao động 516.027.344 687.284.1 13
315 4. Chi phí phải trả ngắn hạn 15 198.780.000 91.035.104
318 5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 17 180.000.000 V
319 6. Phải trà ngắn hạn khác 16 1.239378.036 1.241.871.626
322 7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.721.292 1.721.292

330 II. Nọ- dài hạn 60.385.611.878 61.229.105.702
333 1. Chi phí phải trả dài hạn 15 16.023.846.652 16.452.103.282
336 2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 17 44.361.765.226 44.777.002.420

400 D. VỐN CHỦ SỎ HỮU (29.815.514.208) (29.549.041.294)

410 I. Vốn chủ sỏ* hữu 18 (29.815.514.208) (29.549.041.294)
411 1. Vốn góp cùa chủ sở hữu 365.050.000.000 365.050.000.000

41ìa - Cổ phiếu phổ thông có quyển biêu quyết 365.050.000.000 365.050.000.000
414 2. vốn khác của chủ sở hữu 11.500.000.000 11.500.000.000
418 3. Quỹ đầu tư phát triển 2.340.736.096 2.340.736.096
420 4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 163.000.000 163.000.000
421 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (408.869.250.304) (408.602.777.390)

42ỉa - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước (408.602.777.390) (407.628.219.476)
42ỉb - LNST chưa phân phối năm nay (266.472.914) (974.557.9N)

440 TỐNG CỘNG NGUÒN VỐN 55.752.479.610 55.581.716.347

Nguòi lập biểu

Vũ Thị An

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2020 ,  _



BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

Mã số CHỈ TIÊU Thuyết Ọuv I năm 2020 Ọuý I năm 2019
minh VND VND

01 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 12.400.038.873 15.608.404.001

10 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung 12.400.038.873 15.608.404.001
cấp dịch vụ

11 4. Giá vốn hàng bán 21 11.481.881.217 14.610.587.958

20 5. Lọi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 918.157.656 997.816.043
dịch vụ

21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 22 64.018.102 67.116.016
22 7. Chi phí tài chính 23 19207.619 21.999.987
23 - Trong đó: Chi phí lãi vay 16.993.644 17 531 277
26 8. Chi phí quàn lý doanh nghiệp 24 1.548.019.142 1.539.801.906

30 9. Lọi nhuận thuần từ  hoạt động kinh doanh (585.051.003) (496.869.834)

31 10. Thu nhập khác 25 362.869.212 362.869.212
32 11. Chi phí khác 26 - 233.046

40 12. Lọi nhuận khác 362.869.212 362.636.166

50 13. Tổng lọi nhuận kế toán truóc thuế (222.181.791) (134.233.668)

51 14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 27 44.291.123 44.291.123

60 15. Lọi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (266.472.914) (178.524.791)

70 16. Lãi CO' bản trên cỗ phiếu 28 (7) (5)

Nguòi lập biểu

2020

Văn Toàn

Kế toán truỏng

Đỗ Vũ Linh

14 tháng 04 năm 

iám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019 

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mà số CHỈ TIÊU Thuyết Quý I năm 2020 Quý I năm 2019
minh VND VND

01
I. LƯU CHUYẺN TIÈN TỪ  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
/. Lợi nhuận trước thuế (222.181.791) (134.233.668)

02
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao tài sàn cổ định và bất động sản đầu tư 421.310.550 388.087.365

04 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các (10.164.767) -

05
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư (716.561) (736.572)

06 - Chi phí lãi vay 16.993.644 17.531.277
08 3. Lợi nhuận từ  hoại động kinh doanh trước 205.241.075 270.648.402

09
thay đổi vốn lưu động 

- Tăng/giảm các khoản phải thu (138.418.709) (1.649.529.234)
10 - Tăng/giảm hàng tồn kho (338.455) 179.533.874
11 - Tăng/giảm các khoản phải trả 437.236.177 (233.574.197)

12
(không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) 

- Tăng/giảm chi phí trả trước 49.380.884 118.571.611
14 - Tiền lãi vay đã trả (16.993.644) (17.531.277)
15 - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (44.291.123) (44.291.123)
20 Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động kỉnh (lơuiih 491.816.205 (1.376.171.944)

21
II. LƯU CHUYỀN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (32.000.000)

27 2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 716.561 736.572
30 Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động dầu tư 716.561 (31.263.428)

33
III. LƯU CHUYẾN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1. Tiền thu đi vay 1.221.000.000 948.690.320

34 2. Tiền trả nợ gốc vay (1.221.000.000) -
40 Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động tài cliínli - 948.690.320

50 Luu chuyển tiền thuần trong năm 492.532.766 (458.745.052)

60 Tiền và tuong đương tiền đầu năm 1.304.368.505 2.755.831.149

61 Ảnh hường cùa thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 153.273 -

70 Tiền và tiro'ng đương tiền cuối năm 3 1.797.054.544 2.297.086.097

Ngưòi lập biếu

Vũ Thị An

Quàng Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2020



THƯYÊT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

1 . ĐẶC ĐIÉM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sỏ' hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với 
mã số thuế 5700688013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02 tháng 11 năm 2007. Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ bốn ngày 25 tháng 08 năm 2017.

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

Vốn điều lệ cùa 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 cổ phần với mệnh giá trên mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là:
- Vận tải hàng hóa bàng 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 tài đường sắt và đường bộ;
- Bốc xếp hàng hóa; y
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan khác đến vận tải;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chù sở hữu, chủ sử dụng và đi thuê; J

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tài đường thủy

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

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.

Đon vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

2.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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 
Bộ Tài chính và Thông tư sổ 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một £0 

điều cùa 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 Báo cáo tài chính và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn 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 cùa Công ty bao gồm tiền và các khoản tu'OTig dưoĩìg tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải 
thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính 
được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quarTtrực tiếp đến việc mua, phát 
hành tài sản tài chính đó.

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



Nợ phải trả tài chính
Nợ phải trà tài chính cùa Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải 
trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả 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 trả tài chính đó.

Giá 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 bàng ngoại tộ

Các giao dịch bằng ngoại tệ trong 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 vốn: 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 chỉ định khách hàng thanh toán tại 
thời điểm giao dịch phát sinh;
Khi ghi nhận nợ phải trả là: tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch tại thời điểm giao 
dịch phát sinh;

Tất cà các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong năm và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục 
tiền tệ có gốc 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 tuong đuong tiền 3

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

2.6 . Các khoản đầu tir tài chính

Các khoản đầu tư và công ty liên doanh, liên kết được kế toán theo phirơng 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 quả hoạt động kinh doanh.
Các khoản được chi khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận giảm
trừ giá gốc các khoản đầu tư.

. Khoản vốn góp liên doanh, liên kết không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần 
cùa Công ty liên danh. Báo cáo kết quả kinh doanh cùa Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận 
thuần 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 thông thưòttg khác. Trong đó:

Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết và thực hiện phân 
bổ 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 sản 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 khoăn phải thu

Các khoàn phải thu đưọc 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 quàn lý của Công ty.

///̂
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Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh 
tế các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả 
năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gôc 
theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán 
nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sàn hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.

2.8 . Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan 
trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Sau ghi 
nhận ban đầu, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn 
giá gốc 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 quyền.
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối năm:

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo chi phí phát sinh thực tế cho từng loại sàn phẩm chưa 
hoàn thành.

2.9 . Tài sản cố định và Bất động sản đầu tu'

Tài sàn cố định hữu hình, tài sàn cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài
sản cố định hữu hình, tài sàn cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Khấu
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 sau:
- Máy móc, thiết bị 07-12  năm
- Phương tiện vận tải 00 - 08 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý 03 năm
- Các tài sản khác 04 năm
- Phần mềm quản lý 02 - 03 năm

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 kế và giá trị còn lại. 
Trong đó khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

• - Quyền sử dụng đất 47 năm

2.10 . Chi phí trả truóc

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

Việc tính và phân bổ chi phí trả tnrớc dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào tilth* 
chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trà trước được phân bổ 
dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

2.11 . Các khoản nọ- phải trả

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

2.12 . Chi phí phải trả

Các khoản phải trà cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong 
năm báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả và các khoản phải trả khác như: tiền thuê đất phải trả, chi phí phải trả chưa 
đến kỳ thanh toán được ghi nhận vào chi phí sàn xuất, kinh doanh của năm báo cáo.

Việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm được thực hiện theo nguyên tắc
phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong năm. Các khoán chi phí phải trà sẽ được quyết toán với số chi phí
thực tế phát sinh, số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được hoàn nhập.



2.13 . Doanh thu chua thục hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền cùa khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ 
kế toán về 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, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, 
khoản doanh thu tương úng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong 
chương trình khách hàng truyền thống...

Doanh thu chưa thực hiện được 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 sỏ’ hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn khác thuộc vốn chù sở hữu phản 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 sàn (nếu đưọ'c 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 của Công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu 
tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội cổ đông sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy 
định cùa pháp luật Việt Nam.

Cổ tức phải trà cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả 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 thời 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 hóa;

- 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 cáp dịch vụ
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thòi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu đưọc 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 đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành. 

Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bàn quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài 
chính khác được ghi nhận khi tỊiỏa 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 trong năm và đàm bảo 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 mât mát sau khi đã trừ đi phần trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan,... được ghi nhận đầy đủ kịp



2.17 . Thuế

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

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận 
thuần được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí 
tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cà lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các 
chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo thuế suất có hiệu lực 
đưọc áp dựng là 20% tính trên 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 
việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự
- kiểm soát cùa 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;

Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết cùa Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công 
ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình cùa các cá nhân này;

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

Trong việc xem xét từng mối quan hệ cùa các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, 
Côn? ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hon là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

3 . TIÈN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯONG TIỀN

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 
Tiền đang chuyển

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

(Xem thuyết minh chi tiết tại Phụ lục 01) 

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN

a) Phải thu khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dir lón
Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long 
Công ty TNHH Càng Container Quốc tế Cái Lân 
Công ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát 
Các đối tượng khác

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

31/03/2020 01/01/2020

VND VND

120.272.684 170.041.192
1.676.781.860 1.134.327.313

1.797.054.544 1.304.368.505

31/03/2020 01/01/2020
VND VND

5.251.250.000 6.481.750.000
4.607.796.600 4.156.554.600
1.556.043.471 2.113.529.040
5.197.498.827 4.599.147.346

16.612.588.898 17.350.980.986

4.607.796.600 4.156.554.600

1 T



6 . PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC NGẤN HẠN

31/03/2020 01/01/2020
Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng
VND VND VND VND

- Hyundai merchant marine 
Co,. Ltd

1.464.845.625 - 1.223.651.159 -

- Công ty TNHH Cargill 
Việt Nam

27.397.000 - 5.491.052 -

- Cảng vụ hàng hải Quảng 
Ninh

263.381.787 -

- Phải thu người lao động 1.432.098.700 1.037.504.500
- Đặt cọc 128.110.400 - 128.110.400 -

- Thuế GTGT còn được
khâu trừ do chưa thanh 
toán công nợ khách hàng

381.434.389 - 381.434.389 -

năm 2017, 2018

- Phải thu khác 9.745.890 - - -

3.707.013.791 - 2.776.191.500 -

7 . NỌ XẤU

31/03/2020 01/01/2020
VJ1CI m ucr VJltl UI vu

Giá gôc thể thu hôi Giá gôc thê thu hôi

VND VND VND VND

- Công ty TNHH Hoàng Lâm 
Hạ Long

100.408.525 100.408.525 100.408.525 100.408.525

- Công ty Cổ phần Luyện cán 
thép Sóc Sơn

76.163.817 76.163.817 76.163.817 76.163.817

- Công ty Cổ phần Thương 
mại Sản xuất dăm gỗ TMT

170.810.966 170.810.966 180.810.966 180.810.966

347.383.308 347.383.308 357.383.308 357.383.308

8 . HÀNG TỒN KHO
31/03/2020 01/01/2020

•

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

Nguyên liệu, vật liệu 17.488.176 - 31.971.084 -
Công cụ, dụng cụ 1.940.000 - - -
Chi phí sản xuât kinh 
doanh dở dang

23.315.000 - 10.433.637 -

42.743.176 - 42.404.721 -

9 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

(Xem thuyết minh chi tiết tại Phụ lục 02)

10 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tài sàn cố định vô hình là phần mềm máy tính có nguyên giá: 71.580.000 đồng, giá trị hao mòn lũy kế tại thời điểm 
31/03/2020: 71.580.000 đồng.



BÁT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Quyền sử dụng đất Cơ sở hạ tầng Cộng
VND VND VND

Nguyên giá
Số dư đầu năm 33.623.389.808 2.807.546.980 36.430.936.788

Số du- cuối năm 33.623.389.808 2.807.546.980 36.430.936.788

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

5.723.130.183

178.847.817

477.880.336

14.933.760

6.201.010.519

193.781.577

Số dư cuối năm 5.901.978.000 492.814.096 6.394.792.096

Giá trị còn lại
Tại ngày đầu năm 27.900.259.625 2.329.666.644 30.229.926.269

Tại ngày cuối năm 27.721.411.808 2.314.732.884 30.036.144.692

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
31/03/2020

VND
01/01/2020

VND

a) Ngắn hạn
Công cụ, dụng cụ xuất dùng 
Chi phí bàng tiền chờ phân bổ

315.898.295
291.045.361

412.490.809
212.736.981

606.943.656 625.227.790

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

57.110.912
63.491.656

78.815.994
72.883.324

120.602.568 151.699.318

13. . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

31/03/2020 01/01/2020

Giá trị
Sô có khả năng 

trả nợ
. Sô có khả năng 

Giá tri
trả nợ

VND VND VND VND

a) Phải trả nguòi bán chi tiết theo nhà cung cấp có số du- lón
* 2*

Công ty TNHH càng Container 
Quốc tế Cái Lân

832.364.600 832.364.600 819.087.600 819.087.600

Ban Quàn lý dự án Hàng Hải 2 6.665.333.000 6.665.333.000 6.665.333.000 6.665.333.000
Công ty CP Xây dựng du lịch và 
Thương mại Thẩm Gia

3.104.435.384 3.104.435.384 2.969.871.493 2.969.871.493

Công ty TNHH vận tải hàng công 
nghệ cao

3.820.439.600 3.820.439.600 3.820.439.600 3.820.439.600

Công ty Cổ phần Cảng Quảng 
Ninh

2.801.379.049 2.801.379.049 2.271.370.013 2.271.370.013

Các đối tượng khác 5.593.210.295 5.593.210.295 5.261.959.447 5.261.959.447

22.817.161.928 22.817.161.928 21.808.061.153 21.808.061.153

b) Phải trả ngưò-i bán là các 
bcn liên quan 7.454.183.249 7.454.183.249 6.910.897.213 6.910.897.213

(Xem thông tin chi tiết tại Thuyết minh 30)
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THU É VÀ CÁC KHOẢN PHẢI N ộ p  NHÀ NƯỚC

(Xem chi tiết thuyết minh tại Phụ lục 03)

CHI PHÍ PHẢI TRẢ
31/03/2020 01/01/2020

VND VND

a) Ngắn hạn
Chi phí thuê văn phòng 139.920.000 -
Chi phí gửi xe oto, nâng hạ vở Container - 7.276.364
Chi phí đưa đón dịch vụ kiểm dịch hàng Cargill Việt Nam ■ 6Ố.962.740
Chi phí vận tải hàng xi măng Thăng Long - 16.796.000
Chi phí thuê bãi gửi xe 30.000.000 -
Chi phí thủ tục hải quan hàng Container 28.860.000 -

198.780.000 91.035.104

b) Dài hạn
Thuế nhà đất phải trà 16.023.846.652 16.452.103.282

16.023.846.652 16.452.103.282

PHẢI TRẢ KHÁC NGẮN HẠN
31/03/2020 01/01/2020

VND VND

- Kinh phí công đoàn 32.610.413 46.714.658
- Bảo hiểm xã hội 179.879.040 -
- Bảo hiểm y tế 31.743.360 -
- Bảo hiểm thất nghiệp 14.108.160 -
- Phải thu khác 
Trong đó:

981.037.063 1.195.156.968

+ Cô tức phải trà cho cô đỏng ỉ 39.625.000 ỉ 39.625.000
+ Phủi trà Công ty CP TM và DV Hàng hải Đại Dương 7ì ỉ. 824.594 385.953.176
+ Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 65.000.000 -
+ Phải trả phí Cảng vụ Quảng Ninh - 619.407.084
+ Đàng phí thu qua lương 1.783.237 2.284.592 .
+ Các khoản khác 62.804.232 47.887.116

1.239.378.036 ___ 1.241.871.626

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

5.976.755 5.877.566

DOANH THU CHƯA THỤC HIỆN

31/03/2020 01/01/2020
VND VND

a) Ngắn hạn
Cho thuê kho đưòng sắt 180.000.000 -

180.000.000 -

b) Dài hạn
Cho thuê mặt bằng 2,3 ha 44.361.765.226 44.777.002.420

44.361.765.226 44.777.002.420



18 . VỐN CHỦ SỞ HỬU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sỏ' hữu
(Xem chi tiết thuyết minh tại Phụ lục 04)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sỏ- hữu
31/03/2020 Tỷ lệ 01/01/2020 Tỷ lệ

VND % VND %

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 206.550.000.000 
Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh 29.709.990.000 
Công ty CP XNK. tổng hợp Hà Nội 18.000.000.000 
Các cổ đông khác 110.790.010.000

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

30,35 110.790.010.000 30,35

365.050.000.000 100 365.050.000.000 100

c) Các giao dịch về vốn vói các chủ sỏ' hữu và phân phối cố tức, chia lọi nhuận

Vốn đầu tư cùa chủ sở hữu
- Vốn góp đầu năm
- Vốn góp cuối năm

Quý I năm 2020 
VND

365.050.000.000
365.050.000.000

Quý I năm 2019 
VND

365.050.000.000
365.050.000.000

d) Cổ phiếu
31/03/2020 01/01/2020

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- Cô phiêu phô thông
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông

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

36.505.000
36.505.000
36.505.000
36.505.000

36.505.000
36.505.000
36.505.000
36.505.000

e) Các quỹ của Công ty
31/03/2020

VND
01/01/2020

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 CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngoại tệ các loại

31/03/2020 01/01/2020

-USD 393,05 396,35

TỎNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH v ụ
Quý I năm 2020 

VND
Quý I năm 2019 

VND

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

11.984.801.679 
415.237.194

15.193.166.807
415.237.194

12.400.03-8.873 15.608.404.001

Doanh thu đối vói các bên liên quan
(Xem thông tin chi tiết tại Thuyết minh 30)

1.179.271.600 810.900.000



GIÁ VỐN HÀNG BÁN
Quý I năm 2020 

VND
Quý I năm 2019 

VND

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

11.288.099.640
193.781.577

14.416.806.381
193.781.577

11.481.881.217 14.610.587.958

DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Quý I năm 2020 

VND
Quý I năm 2019 

VND

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

716.561
53.136.774
10.164.767

736.572
66.379.444

64.018.102 67.116.016

CHI PHÍ TÀI CHÍNH
Quý I năm 2020 

VND
Quý I năm 2019 

VND

Lài tiền vay ngân hàng
LỖ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm

16.993.644
2.213.975

17.531.277
4.468.710

19.207.619 21.999.987

CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Quý I năm 2020 

VND
Quý I năm 2019 

VND

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

18.421.294
969.911.875

3.000.000

319.310.600
237.375.373

12.067.879
908.984.363

13.932.612
3.000.000

245.709.581
356.107.471

*  3?

1.548.019.142 1.539.801.906

THU NHẬP KHÁC
Quý I năm 2020 

VND
Quý I năm 2019 

VND

Chênh lệch nộp thuế nhà đất 362.869.212 362.869.212

362.869.212 362.869.212

CHI PHÍ KHÁC
Quý I năm 2020 

VND
Quý I năm 2019 

VND

Điều chinh giàm doanh thu năm trước theo hóa đơn 233.046

- 233.046

14
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27 . CHI PHÍ THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH
Quý I năm 2020 Quỷ I năm 2019

Thuế TNDN tìv hoạt động kinh (loanh chínli
VND VND

Tông lợi nhuận kê toán trước thuê TNDN (443.637.408) (355.689.285)
Các khoản điều chỉnh tăng 52.800.000 53.033.046
- Chi trà thù lao cho Hội đồng quản trị 52.800.000 52.800.000
- Chi phí không hợp lệ - 233.046
Các khoản điêu chỉnh giảm (10.164.767) -
- Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản mục có gốc ngoại tệ (10.164.767) -
Thu nhập chịu thuê TNDN trước điêu chỉnh lô năm trước (401.002.175) (302.656.239)
LỖ năm tnrớc chuyển sang - -
Thuê suât thuế TNDN 20% 20%

Chi phí thuế TNDN hiện hành - -

Thuế TNDN phải nộp cuối năm từ  hoạt động kinh doanh chính - -

Tổng lợi nhuận kế toán từ hoạt động kinh doanh bất động sản 221.455.617 221.455.617
Thu nhập chịu thuế TNDN 221.455.617 221.455.617
Thuê suât thuê TNDN 20% 20%

Chi phí thuế TNDN hiện hành 44.291.123 44.291.123

Thuế TNDN phải nộp đầu năm của HĐKD bất động sản 44.291.123 44.291.123
Thuế TNDN đã nộp trong năm của HĐKD bất động sản (44.291.123) (44.291.123)

Thuế TNDN phải nộp cuối năm của HĐKD bất động sán 44.291.123 44.291.123

Tông thuê TNDN phải nộp cuôi năm 44.291.123 44.291.123

LÃI CO 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 cùa Công ty được 
thực hiện dựa trên các số liệu sau:

Quý ỉ năm 2020 Quý I năm 2019
VND VND

Lợi nhuận thuần sau thuế (266.472.914) (178.524.791)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông (2Ố6.472.914) (178.524.791X
Cô phiêu phô thông đang lưu hành bình quân trong năm 36.505.000 36.505.000

Lài co- bản trên cố phiếu (7) (5)



29 . CỒNG C ự TÀI CHÍNH

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:
Giá trị sổ kế toán 

31/03/2020 01/01/2020
Giá gôc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

VND VND VND VND
Tài sản tài chính
Tiền và các khoản tương 
đương tiền
Phài thu khách hàng, phải 
thu khác

1.797.054.544

21.519.602.689 (347.383.308)

1.304.368.505

21.327.172.486 (347.383.308)

23.316.657.233 (347.383.308) 22.631.540.991 (347.383.308)

Giá trị sổ kế toán
31/03/2020 01/01/2020

VND VND
Nọ- phải trả  tài chính
Vay và nợ - -
Phải trả người bán, phải trả khác 24.056.539.964 23.049.932.779
Chi phí phải trả 16.222.626.652 16.543.138.386

40.279.166.616 39.593.071.165

Tài sàn tài chính và nợ phải trả tài chính chưa được đánh giá lại theo giá trị họp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm 
do Thông tư số 2 10/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh 
thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra các hướng dẫn tương đưcmg cho việc đánh giá và ghi nhận 
giá trị hợp lý cùa các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ phài thu khó 
đồi và dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán đã được nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.

Quản lý rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính cùa Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ 
thống kiểm soát nhằm đàm bảo sự cân bằng ở mức họp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban 
Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và 
kiểm soát rủi ro.

Rủi ro thị trường
Hoạt động kinh doanh cùa Công ty sẽ chủ yểu 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 của 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 cùa cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với mục đích 
chiên lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm Công ty chưa có kể hoạch bán các khoản đầu tư này.

Rùi ro về tỷ giá hối đoái:

Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến 
động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của 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 tương lai của một-công cụ tài chính sẽ biến 
động theo những thay đôi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỷ 
hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quàn lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh 
tranh trên thị trưòng để có đưọ'c các lãi suất có lọi cho mục đích của Công ty.



Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khà năng thực 
hiện được 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 (chủ 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 
trở xuống

Trên 1 năm 
đến 5 năm

Trên 5 năm Cộng

VND VND VND VND

Tại ngày 31/03/2020
Tiền và tương đương tiền
Phải thu khách hàng, phải thu khác

1.797.054.544
19.972.219.381 1.200.000.000

1.797.054.544
21.172.219.381

21.769.273.925 1.200.000.000 - 22.969.273.925

Tại ngày 01/01/2020
Tiền và tương đương tiền
Phải thu khách hàng, phải thu khác

1.304.368.505
19.779.789.178 1.200.000.000

1.304.368.505
20.979.789.178

21.084.157.683 1.200.000.000 - 22.284.157.683

Rủi ro thanh khoăn
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 yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn 
khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên 
cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

Tại ngày 31/03/2020
Phải trả người bán, phải trả khác
Chi phí phải trà

Tại ngày 01/01/2020
Phải trà người bán, phải trà khác 
Chi phí phải trà

Từ 1 năm 
trở xuống

Trên 1 năm 
đến 5 năm Trên 5 năm Cộng

VND VND VND VND

24.056.539.964
198.780.000 16.023.846.652

24.056.539.964
16.222.626.652

24.255.319.964 - 16.023.846.652 40.279.166.616

23.049.932.779
91.035.104 16.452.103.282

23.049.932.779
16.543.138.386

23.140.967.883 - 16.452.103.282 39.593.071.165

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả 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 . NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Giao dịch phát sinh trong năm:
Mối quan hệ Quý I năm 2020 Quý I năm 2019

VND VND
Doanh thu 1.179.271.600 810.900.000
- Công ty TNHH Càng Container 
Quốc tế Cái Lân

Công ty liên doanh, liên 
kết

1.135.260.000 810.900.000

- Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh
Công ty liên doanh, liên 
kết 44.011.600 -

Mua hàng 1.468.434.926 1.830.597.293
- Công ty TNHH Cảng Container 
Quốc tế Cái Lân

Công ty liên doanh, liên 
kết 151.990.000 149.065.273

- Công ty Cổ phần Cảng Quàng Ninh
Công ty liên doanh, liên 
kết 1.316.444.926 1.583.332.020

- Công ty Vosa Quảng Ninh Cùng Công ty mẹ - 98.200.000

Số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
Mối quan hệ 31/03/2020

VND
01/01/2020

VND
Phải thu khách hàng 4.607.796.600 4.156.554.600
- Công ty TNHH Cảng Container 
Quốc tế Cái Lân

Công ty liên doanh, liên 
kết 4.607.796.600 4.156.554.600

Phải thu khác 9.745.890 .
- Công ty TNHH Cảng Container 
Quốc tế Cái Lân

Công ty liên doanh, liên 
kết 9.745.890 -

Phải trả cho nguòi bán 7.454.183.249 6.910.897.213
- Công ty TNHH Cảng Container 
Quốc tế Cái Lân

Công ty liên doanh, liên 
kết 832.364.600 819.087.600

- Công ty Cổ phần Càng Quàng Ninh Công ty liên doanh, liên 
kết 2.801.379.049 2.271.370.013

- Công ty TNHH vận tải hàng công 
nghệ cao Cùng Công ty mẹ 3.820.439.600 3.820.439.600

Phải trả khác 5.976.755 5.877.566

- Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh Công ty liên doanh, liên 
kết 5.976.755 5.877.566

Nguòi lập biểu Ke toán truỗni

Đỗ Vũ Linh

Quàng Ninh, ngày 14 thảng 04 năm 2020
Giám đốc^ 0 0 6 8 8 0^
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PHỤ LỤC 01: CÁC KHOẢN ĐÀU TƯ TÀI CHÍNH 

Đầu tu- góp vốn vào đon vị khác
31/03/2020 01/01/2020

Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng
VND VND VND VND VND VND

Đầu tư  vào công ty liên 
doanh' lièn kết

473.212.674.000 - (473.212.674.000) 473.212.674.000 - (473.212.674.000)

Công ty TNHH Càng Container 
Ouổc tế Cái Lân

473.212.674.000 - (473.212.674.000) 473.212.674.000 - (473.212.674.000)

473.212.674.000 - (473.212.674.000) 473.212.674.000 - (473.212.674.000)

Khoản đầu tư vào Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân (CICT) theo Hợp đồng liên doanh ngày 06/11/2007. Tỷ lộ lợi ích của Công ty trong Công ty TNHH Càng 
Container Quốc tế Cái Lân là 51%. số vổn đã góp tương ứng với 25.490.000 USD, tỷ lệ sở hữu theo đồng tiền ghi sổ VND là 50,08%. Căn cứ quy định tại điều 8, điều 9 Thôníì tư 
202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chính và điều lệ của CICT thực chất CICT không phải là Công ty con của Côns, ty.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư vào Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân (CICT) đến thời điểm 31/03/2020: 
473.212.674.000 đồng. Cơ sở trích lập dự phòng theo quy định Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 cùa Bộ Tài chính và số lỗ lũy kế trên BCTC của CICT, theo đó Công 
ty đã trích lập dự phòng 100% số vốn đầu tư vào CICT đến thời điểm 31/03/2020.



PHỤ LỰC 02: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỬU HÌNH

. Phương tiện vận tải, Thiết bi, dung cu TSCĐ hữu hình Máy móc, thiêt bi X “ ’ s  Công
truyên dân quản lý Khác

Nguyên giá 
Số dư đầu năm 
- Mua trong năm

VND

608.800.000

VND

17.171.208.314

VND

212.276.000

VND

653.744.000

VND

18.646.028.314

Sô dư cuôi năm 608.800.000 17.171.208.314 212.276.000 653.744.000 18.646.028.314
Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm 256.105.425 15.870.539.801 212.276.000 102.806.522 16.441.727.748
- Khâu hao trong năm 14.823.189 171.846.798 - 40.858.986 227.528.973

Sô du- cuôi năm 270.928.614 16.042.386.599 212.276.000 143.665.508 16.669.256.721
Giá trị còn lại

Tại ngày đầu năm 352.694.575 1.300.668.513 - 550.937.478 2.204.300.566

Tại ngày cuối năm 337.871.386 1.128.821.715 - 510.078.492 1.976.771.593

- Giá trị còn lại cuối năm cùa TSCĐ hữu hình đã dùng thể chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 864.566.662 VND

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết còn sử dụng: 10.667.725.636 VND



Công ty Cô phân Đâu tu' Cảng Cái Lân
Số 1 Đường Cái Lân - p. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - Quàng Ninh

PHỤ LỰC 03: THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Số phải thu Số phải nộp
đầu năm đầu năm

VND VND

Thuế giá trị gia tăng - 14.641.763
Thuê thu nhập doanh nghiệp - 44.291.123
Thuê thu nhập cá nhân - 12.745.765
Thuế nhà đất và tiền thuê đất - -
Các loại thuế khác - -

- - 71.678.651

I

Báo cáo tài chính
Bắt đầu từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

Số phải nộp Số đã thực nộp số phải thu số phải nộp
trong năm _________trong năm _________ cuối năm _________ cuối năm

VND VND VND VND

135.540.306 94.920.633 - 55.261.436
44.291.123 44.291.123 - 44.291.123
82.077.582 40.195.874 - 54.627.473
75.133.308 - - 75.133.308
3.000.000 3.000.000 - -

340.042.319 182.407.630 - 229.313.340



PHỤ LỤC 04: VÓN CHÙ 

a) Bảng đối chiếu biến độn

SỎ HỮU

Ig của Vốn chủ sỏ' hữu

Vốn đầu tư cùa vốn khác cùa 
CSH CSH

Quỹ đầu tư 
phát triển

Ọuỹ khác thuộc 
vốn CSH

Lợi nhuận 
sau thuế 

chưa phân phối

Cộng

VND VND VND VND VND VND

Số dư  đầu năm trước 365.050.000.000 11.500.000.000 2.340.736.096 163.000.000 (407.628.219.476) (28.574.483.380)

Lãi/(lỗ) trong năm trước - - - - (974.557.914) (974.557.914)

Sô dir cuôi năm trước 365.050.000.000 11.500.000.000 2.340.736.096 163.000.000 (408.602.777.390) (29.549.041.294)

Lãi/(lỗ) trong năm nay - - - - (266.472.914) (266.472.914)

Sô du- cuôi năm nay 365.050.000.000 11.500.000.000 2.340.736.096 163.000.000 (408.869.250.304) (29.815.514.208)

«


