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I. Thông tin chung:  

1. Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch  : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM. 

- Tên tiếng Anh  : VIETNAM OCEAN SHIPPING AGENCY CORPORATION. 

- Tên viết tắt  : VOSA CORPORATION. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300437898. 

- Vốn điều lệ: 140.964.860.000 đồng. 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 140.964.860.000 đồng. 

- Địa chỉ: Lầu 5 Petroland Tower, Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh. 

- Số điện thoại: (84 - 28) 54161820 – 54161821 – 54161822.   

- Số fax: (84 - 28) 54161823 – 54161824.  - Website: http://www.vosa.com.vn  

- Mã cổ phiếu: VSA 

❖ Quá trình hình thành và phát triển: 

- Công ty Đại lý Tàu biển Việt Nam, nay là Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, 

được thành lập ngày 13/03/1957 theo Nghị định số 50/NĐ của Bộ Giao thông và Bưu điện.  

- Ngày 08/08/1989: Công ty Đại lý Tàu biển Việt Nam được đổi tên thành Đại lý Hàng hải 

Việt Nam theo Quyết định số 1436QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông vận tải. 

- Ngày 12/05/1993: Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) được thành lập lại theo Quyết định 

số 885/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải, là doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc Tổng 

Công ty Hàng hải Việt Nam.  

- Ngày 30/12/2005: Bộ Giao Thông Vận Tải ra Quyết định số 5099/QĐ-BGTVT về việc 

“Phê duyệt phương án và chuyển Đại lý hàng hải Việt Nam, đơn vị thành viên hạch toán độc lập 

của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty cổ phần”.                                    

- Ngày 31/03/2006: Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Trung tâm giao dịch 

chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

- Ngày 14/06/2006: Đại hội cổ đông thành lập Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam. 

- Ngày 20/10/2006: Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhận Giấy Chứng nhận 

Đăng ký kinh doanh số: 4103005432 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư  

TP. HCM cấp. Giấy Chứng nhận Đăng ký đã được bổ sung, sửa đổi lần thứ 09 (ngày 19/07/2019). 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh chính: Đại lý tàu biển. Đại lý, kiểm đếm hàng hóa. Môi giới và 

dịch vụ hàng hải. Dịch vụ logistics. Đại lý vận tải (giao nhận kho vận, kho ngoại quan). Vận tải đa 

phương thức quốc tế. Kinh doanh kho bãi.  

- Địa bàn kinh doanh của Công ty trải dài trên toàn quốc, từ Móng Cái đến Cà Mau, trong 

đó địa bàn hoạt động kinh doanh chính là TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, Tỉnh Quảng Ninh. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

- Mô hình quản trị: Mô hình quản trị của Công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các Chi nhánh trực thuộc, 

các Văn phòng đại diện, các công ty con và các công ty VOSA góp vốn. 

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam được tổ chức và hoạt 

động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, 

các Luật khác và Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ 

đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 26/06/2019. 

http://www.vosa.com.vn/
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- Các công ty con, công ty liên kết:  

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 
Quan 

hệ 

Lĩnh vực KD 

chính 

Vốn góp của 

Công ty 

Chiếm 

tỷ lệ 

(%) 

1 

Công ty TNHH 

Yusen Logistics và 

Vận tải Việt Nam 

Phòng 805, Tòa nhà 

HITC, 239 Xuân Thủy, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Công ty 

liên 

doanh 

Dịch vụ ĐLVT 

đường bộ, đường 

thủy, kho bãi, 

xếp dỡ hàng hóa 

51.000 

USD 

51 

(*) 

2 

Công ty TNHH 

NYK Auto Logistics 

(Việt Nam) 

Toà nhà Saigon 

Riverside Center, 2A-

4A Tôn Đức Thắng, 

Quận 1, TP.HCM 

Công ty 

liên 

doanh 

Dịch vụ đại lý 

vận tải, dịch vụ 

kho bãi và lưu 

giữ hàng hóa 

320.000 

USD 
20 

(*) Theo hợp đồng liên doanh: Công ty thỏa thuận nhượng quyền điều hành cho đối tác và 

nhận tiền đền bù. 

- Các Công ty có vốn góp: 

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 
Quan 

hệ 

Lĩnh vực KD 

chính 

Vốn góp của 

Công ty 

Chiếm 

tỷ lệ 

(%) 

1 

Công ty TNHH 

Yusen Logistics 

Việt Nam 

Phòng 805, Tòa nhà 

HITC, 239 Xuân Thủy, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Công ty 

liên 

doanh 

Dịch vụ đại lý 

vận tải, kho 

bãi, logistics 

4.000  

USD 
1,00 

2 
Công ty CP 

Vinalines Logistics 

P.405, tầng 4, tòa nhà 

Ocean Park, số 1 Đào 

Duy Anh, Hà Nội 

Góp 

vốn 

Dịch vụ 

logistics 

50.000  

cổ phiếu 
0,35 

3 

Ngân hàng TMCP 

Hàng hải (Maritime 

Bank) 

88 Láng Hạ,  

Q. Đống Đa, Hà Nội 

Đầu tư 

khác 

Tài chính, 

ngân hàng 

913.390  

cổ phiếu 
0,11 

4 Cảng LOTUS 

1A Nguyễn Văn Quỳ,  

P. Phú Thuận, Q. 7,  

TP. HCM 

Góp 

vốn 

Khai thác 

cảng 

23.705  

USD 
0,27 

5 
Công ty CP Thép 

Việt Nam 

91 Láng Hạ,  

Q. Đống Đa, Hà Nội 

Đầu tư 

khác 

Sản xuất, kinh 

doanh thép 

200.000  

cổ phiếu 
0,03 

 

4. Định hướng phát triển:  

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

 + Xây dựng Công ty thành một trong những Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ hàng 

hải và logistics; phát triển bền vững dựa trên nền tảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ đại lý tàu biển, 

chuỗi dịch vụ logistics toàn diện với giá trị gia tăng cho khách hàng; thương mại xuất nhập khẩu; 

triển khai vận tải đa phương thức; mở rộng mạng lưới hoạt động sản xuất kinh doanh trên khắp 

các cảng và các vùng kinh tế trọng điểm trong nước, định hướng phát triển ra thị trường thế giới; 

 + Gắn liền công tác sản xuất kinh doanh với ứng dụng công nghệ mới và quản trị tốt nhất 

các nguồn lực; Thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, sử dụng tốt và có hiệu quả nguồn vốn chủ sở 

hữu v.v… để tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông. 

 + Phát triển nguồn nhân lực, nhất là phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, đảm bảo 

quyền lợi chính đáng và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động. 

 + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng 

chung của đất nước. 
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- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương 

trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: 

+ Công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ môi trường trong SXKD, không gây ô 

nhiễm hay tác động xấu đến môi trường tại các địa bàn kinh doanh; thực hiện trách nhiệm đối với 

xã hội, cam kết tham gia các hoạt động từ thiện và các chương trình nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, 

hỗ trợ cộng đồng v.v.  

5. Các rủi ro:  

 - Hoạt động trong lĩnh vực chính là dịch vụ hàng hải (đại lý tàu biển, cung ứng, kiểm đếm 

hàng hóa và các dịch vụ đi kèm v.v.), dịch vụ logictics (đại lý vận tải, kho bãi và các dịch vụ liên 

quan) và thương mại xuất nhập khẩu tiểu ngạch, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ 

phần Đại lý Hàng hải Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế (GDP) 

nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng. Bên cạnh đó, những biến động vĩ mô như lạm 

phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái… cũng tác động gián tiếp lên hoạt động kinh doanh của Công ty như 

mọi ngành nghề kinh doanh khác. 

5.1. Rủi ro về kinh tế: 

- Việt Nam là nền kinh tế có lượng xuất khẩu vượt qua GDP và dễ bị ảnh hưởng bởi nhu 

cầu của ba thị trường hàng đầu là Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Kinh tế Việt Nam cũng 

sẽ không miễn nhiễm với việc chậm lại của kinh tế toàn cầu trong năm nay dù được xem là người 

hưởng lợi chính từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Minh chứng là tăng trưởng xuất khẩu 

giảm từ 21% năm 2017 xuống còn 8% năm 2019. Tăng trưởng xuất khẩu còn giảm rõ rệt hơn nếu 

nhìn vào các thị trường xuất khẩu ngoài Mỹ khi chỉ tăng được 3,6% trong 11 tháng đầu năm 2019.  

- FDI vào các cơ sở sản xuất kinh doanh mới cũng tăng chậm lại 30% so với hai năm trước 

đó, kể cả sau khi đã tính đến sự tăng trưởng trong đầu tư qua kênh mua bán sáp nhập (M&A). 

Mặc dù đóng góp nhiều cho tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao của Việt Nam, các doanh nghiệp 

FDI cũng là các doanh nghiệp nhập khẩu lớn. Theo ước tính bình quân, cứ mỗi 1 USD xuất khẩu 

của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam thì có khoảng 0,4 USD được dùng để mua vật tư đầu vào 

từ nước ngoài. Tỷ lệ như vậy là tương đối cao theo các chuẩn mực quốc tế. Một quan ngại nữa là 

FDI tập trung chủ yếu ở các ngành chế tạo, chế biến xuất khẩu, đòi hỏi kỹ năng thấp, không có 

nhiều tiềm năng tăng lương thực tế cho lực lượng lao động trong nước. 

- Triển vọng trong trung hạn của Việt Nam vẫn có một số rủi ro theo hướng suy giảm cả từ 

trong nước và bên ngoài. 

- Nhìn từ trong nước, chậm trễ trong triển khai những cải cách cơ cấu có thể làm cho viễn 

cảnh tăng trưởng trung hạn trở nên xấu đi. Chương trình cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp 

nhà nước sau khi được khởi đầu đầy hứa hẹn vào năm 2017 đã bị chững lại đáng kể trong những 

tháng qua. 

- Nhìn từ bên ngoài, tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn có thể ảnh hưởng xấu 

đến đà xuất khẩu trong ngắn hạn, trong khi đó nền kinh tế Việt Nam vẫn dễ bị ảnh hưởng nếu nền 

kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm qua các kênh thương mại và đầu tư. 

- Sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài có thể nguội đi khi nhiều nhà đầu tư có thể đình 

hoãn hoặc hủy dự án. Nếu cả xuất khẩu và dòng vốn FĐI đều chững lại, nền kinh tế Việt Nam có 

thể mất đi động lực tăng trưởng chính. Lạm phát 2019 được kiềm chế, ở mức thấp nhất ba năm 

nhưng tình hình giá thịt lợn tăng tốc thời gian qua làm gia tăng áp lực lạm phát trong năm nay. 

Ngoài ra, việc tăng lương tối thiểu từ ngày 01/01/2020 cũng sẽ tạo ra thêm áp lực đối với lạm 

phát. Lạm phát được dự báo sẽ đạt mức 3,8% trong năm 2020, cao hơn mức dự báo 3,5% trước đó 

và Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ giảm lãi suất trong quý III.   

5.2. Rủi ro về luật pháp: 

 - Rủi ro về luật pháp là những thay đổi trong hệ thống các văn bản pháp luật trực tiếp hoặc 

gián tiếp điều chỉnh đến hoạt động của Công ty, những thay đổi trong quy định pháp luật làm ảnh 

https://theleader.vn/gi%C3%A1+th%E1%BB%8Bt+l%E1%BB%A3n.html


Báo cáo thường niên năm 2019   

 

 

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam   6 

 

hưởng đến hoạt động của Công ty. Ngoài ra, sự thay đổi chính sách của Nhà nước như: thay đổi 

chính sách về BHXH, tăng giá thuê đất, làm sụt giảm lợi nhuận khai thác kho bãi; Bên cạnh đó, 

ngành vận tải biển còn chịu ảnh hưởng từ những chính sách của Nhà nước cũng như định hướng 

phát triển của ngành hàng hải. 

 - Để hạn chế rủi ro về luật pháp, Công ty luôn chủ động, thường xuyên cập nhật quy định 

pháp luật, tìm hiểu, nghiên cứu về các thay đổi của pháp luật đồng thời thông tin kịp thời tới toàn 

thể cán bộ, nhân viên và cổ đông của Công ty.  

5.3. Rủi ro đặc thù:  

- Rủi ro giá nguyên liệu, sử dụng nhà, đất: 

 + Do kinh doanh trong ngành nghề liên quan mật thiết tới ngành vận tải nói chung, nên 

Công ty cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp từ biến động giá nguyên liệu.  

 + Tuy nhiên, do Công ty có thuê nhiều đất đai, nhà cửa để sử dụng làm kho bãi, trụ sở, mà 

trong những năm gần đây giá thuê nhà, đất liên tục tăng cao, nên chi phí của doanh nghiệp bị tăng 

theo, lợi nhuận cũng bị giảm sút. 

- Rủi ro cạnh tranh: 

 + Đối với ngành vận tải, các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO hầu như đã được 

thực thi đầy đủ từ năm 2014, nên hiện nay các công ty dịch vụ vận tải lớn của nước ngoài có đủ 

điều kiện để hoạt động tại Việt Nam trong hầu hết các lĩnh vực dịch vụ logistics, vì thế, sự cạnh 

tranh giữa các công ty cùng lĩnh vực này ngày càng trở nên gay gắt. 

5.4. Rủi ro khác: 

 - Các rủi ro mang tính hệ thống khác như, chiến tranh, thiên tai, địch họa, môi trường, 

những biến động chính trị xã hội trên thế giới… là những rủi ro tuy hiếm nhưng có thể xảy ra. Do 

vậy, nếu có, những rủi ro này ít nhiều sẽ gây thiệt hại về tài sản, con người, thị trường kinh doanh 

của Công ty; qua đó, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Để hạn 

chế tối đa các thiệt hại, Công ty đã tham gia mua bảo hiểm cho các tài sản có giá trị lớn. 

 

II. Tình hình hoạt động trong năm 2019:  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:  

- GDP năm 2019 tăng trưởng ấn tượng ở mức 7,02% bất chấp sự giảm tốc của nền kinh tế 

thế giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng GDP vượt mức 7% kể từ năm 2011. 

- Song ý nghĩa hơn con số 7,02% là tăng trưởng cao nhưng Việt Nam vẫn duy trì được ổn 

định kinh tế vĩ mô với việc giữ lạm phát ở mức thấp, nợ công giảm, kim ngạch xuất nhập khẩu 

vượt mốc 500 tỷ USD, doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục, môi trường kinh doanh không 

ngừng được cải thiện ...  

- Đặc biệt, quy mô nền kinh tế với chất lượng ngày càng tăng như tỷ lệ đóng góp của năng 

suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP đạt 46,11%, bình quân giai đoạn 2016-

2019 đạt 44,46%, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) giảm từ mức 6,42 năm 2016 xuống 6,07 

năm 2019. 

- Năm 2019, xuất nhập khẩu Việt Nam thiết lập "kỷ lục mới" với kim ngạch đạt 516,9 tỷ 

USD, tăng 7,6% so với năm 2018. Trong đó, xuất khẩu đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% và nhập 

khẩu đạt 253,5 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2018. 

- Như vậy, năm thứ tư liên tiếp Việt Nam tiếp tục có xuất siêu với 9,94 tỷ USD tỷ USD, 

vượt xa so với con số kỷ lục 7,2 tỷ USD được thiết lập năm 2018. Đây là thành tựu quan trọng của 

kinh tế Việt Nam. 

- Đáng chú ý, con số 516,9 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu đã giúp Việt Nam lọt top 30 

quốc gia có tăng trưởng xuất nhập khẩu tốt trên thế giới. Xét riêng lĩnh vực xuất khẩu, Việt Nam 

đã trở thành nền kinh tế có quy mô xuất khẩu đứng thứ 22 trên thế giới. 
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- Kết quả này càng trở nên có ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế thế giới trong năm 2019 tăng 

trưởng chậm với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Thương mại toàn cầu cũng giảm tốc, xuất 

khẩu của các nước trong khu vực và thế giới đều giảm so với cùng kỳ năm 2018. 

- Các cảng của Việt Nam đang bị quá tải, cảng và đường bị tắc nghẽn, nếu Việt Nam 

không thể đẩy nhanh tiến độ trong việc thu hẹp khoảng cách cơ sở hạ tầng, thì Việt Nam sẽ có 

nguy cơ mất đi vị thế sản xuất đã thu hút rất nhiều nhà sản xuất. 

- Cơ sở hạ tầng là thách thức lớn đối với Việt Nam, đặc biệt là tại về cảng biển. Theo số 

liệu của Trung Quốc, nước này chiếm 6 trong số 10 cảng hàng đầu về lưu lượng container trên thế 

giới - bao gồm Thượng Hải ở vị trí số 1 - trong khi hai cảng lớn nhất của Việt Nam là cảng biển 

Hồ Chí Minh và Cái Mép, chỉ xếp thứ 25 và số 50. Sự tắc nghẽn tại các cảng có nghĩa là chi phí 

tồn kho tăng và dây chuyền sản xuất ít đa dạng hơn, giao thương sẽ bị giới hạn. 

- Ba thách thức lớn nhất của ngành vận tải và logistics Việt Nam hiện nay bao gồm: (1) Cơ 

sở hạ tầng như hệ thống cảng biến, kho bãi, kết nối… còn hạn chế, bất cập; (2) Hạn chế về quy 

mô vốn, trình độ quản lý, trình độ chuyên môn chưa cao; (3) Các loại thuế, phí cầu đường và phụ 

phí cao. 

- Sự phát triển bất cân đối của hệ thống cảng biến Việt Nam khi hơn 70% lưu lượng 

container phía Nam tập trung ở Cảng Cát Lái dẫn đến tình trạng quá tải, kẹt cảng… gây ra sự lãng 

phí rất lớn. 

- Vốn và nhân lực là nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp trong nước khó cạnh 

tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Đa số trên 70% doanh nghiệp vận tải và logistics đang 

hoạt động hiện nay có quy mô vốn vừa và nhỏ, 7% có vốn trên 1.000 tỉ đồng, trong đó chủ yếu 

nhóm vốn lớn là các doanh nghiệp đa quốc gia. 

- Về vấn đề chi phí logistics, chi phí vận tải tại Việt Nam hiện đang ở mức cao (gấp 3 lần 

so với các nước trong khu vực và thế giới) và không đồng đều ở các khu vực, nguyên nhân chủ 

yếu do các loại thuế, phí cầu đường và phụ phí hiện khá cao, gián tiếp làm giảm khả năng cạnh 

tranh so với các nước khác. 

- Ở góc độ chiến lược, Việt Nam đang phát triển theo xu hướng trở thành trung tâm sản 

xuất hàng hóa trong khu vực với định hướng tăng cường xuất khẩu. Ngay cả với thị trường trong 

nước, tốc độ phát triển của tầng lớp trung lưu, đô thị hóa và thương mại điện tử sẽ kéo theo nhu 

cầu tiêu thụ hàng hóa và sử dụng dịch vụ logistics nội địa. Ngành logistics được dự báo sẽ chiếm 

8 - 10% tổng GDP của Việt Nam vào năm 2025. Các doanh nghiệp thuộc nhóm nước đang đầu tư 

nhiều vào Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Pháp… vẫn sẽ tiếp tục 

đầu tư. 

- Ngành logistics Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu, chi phí logistics cao; thiếu sự liên kết 

giữa các doanh nghiệp dịch vụ với nhau và với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu; quy mô và tiềm lực về tài chính của các doanh nghiệp logistics Việt Nam 

yếu, tổ chức mạng lưới toàn cầu, hệ thống thông tin còn rất hạn chế. Nguồn nhân lực làm dịch vụ 

logistics chưa qua đào tạo bài bản và còn thiếu... 

* Kết quả SXKD năm 2019: 

 Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2019 

Thực hiện 

năm 2019 

Thực hiện 

năm 2018 

Thực hiện 

so với kế 

hoạch 

Thực hiện 

so với năm 

2018 

Tổng doanh thu 995.000 905.253 975.018 91 % 93 % 

Doanh thu kinh doanh 970.000 878.333 914.804 91% 96% 

Lợi nhuận trước thuế 55.000 42.195 61.335  77% 69 % 
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- Doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do doanh thu từ đại lý vận tải giảm 

mạnh khi không có một số hoạt động thương mại đột biến và doanh thu tài chính (năm trước có 

ghi nhận phần chuyển nhượng vốn góp của VOSA tại VOSA Land với mức doanh thu/lợi nhuận 

tài chính khoảng 33,4 tỷ đồng). 

- Các hoạt động dịch vụ khác có tăng trưởng về sản lượng nhưng không bù đắp được sự 

sụt giảm từ hai nguồn doanh thu trên nên doanh thu chung và lợi nhuận của công ty đều giảm sút. 

- Trong quý III/2019, công ty phải nộp khoản truy thu tiền thuê đất kho bãi tại Quy Nhơn, 

Bình Định với số tiền là 2,5 tỷ đồng (trong những năm qua do đang yêu cầu thu hồi đất nên 

UBND Tỉnh Bình Định/Cục Thuế tỉnh Bình Định chưa gửi thông báo nộp tiền thuê đất cho thời 

gian từ 07/12/2015 đến 31/05/2019) nên ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của công ty. 

- Hãng tàu Namsung đã tách ra thành lập công ty của họ tại Việt Nam và chấm dứt hợp 

đồng đại lý liner với công ty từ cuối tháng 07/2019 khiến cho doanh thu và lợi nhuận từ dịch vụ 

đại lý liner của công ty đều sụt giảm mạnh trong quý III/2019. 

- Hoạt động dịch vụ đại lý tàu trong năm 2019 tăng về số lượng tàu phục vụ so với năm 

2018. Các chi nhánh có số lượng tàu phục vụ tăng nhiều là VOSA Bến Thủy, VOSA Nha Trang, 

VOSA Cần Thơ, VOSA Vũng Tàu. Các tàu mà các chi nhánh này phục vụ chủ yếu là những tàu 

nhỏ hoặc tàu chở hàng nội địa, hàng hóa phục vụ không tăng tương ứng với số lượng tàu phục vụ 

nên đại lý phí rất thấp. Dù lượng tàu phục vụ tăng và doanh thu xấp xỉ cùng kỳ năm trước nhưng 

lợi nhuận từ đại lý tàu giảm sút so với cùng kỳ. 

- Tại TP. HCM, các hãng tàu container lớn đang tạo liên kết để tăng sức cạnh tranh và 

ngày càng làm cho các hãng tàu nhỏ phải giảm bớt tuyến để cắt giảm chi phí. Do bị tắc nghẽn cầu 

cảng tại Philippine làm ảnh hưởng đến việc tàu phải chờ cầu quá lâu nên hãng tàu ONE phải cắt 

giảm tuyến và giảm sản lượng tàu về khu vực TP. HCM. Các hãng tàu container do Ben Lines 

khai thác giảm số chuyến có hành trình đến/đi Trung Quốc đã làm hưởng đến sản lượng đại lý tàu 

chi nhánh Vitamas trong 6 tháng qua. Hãng tàu ONE thì bỏ tuyến tàu vào cảng Tân Cảng Hiệp 

Phước vì sản lượng thấp và do tàu phải chờ cầu rất lâu tại Philippine, hiện nay mỗi tuần chỉ còn 2 

lượt tàu, một tàu vào cảng Cát Lái và một tàu vào cảng Cái Mép.  

- Giá nhiên liệu biến động liên tục khiến cho chi phí vận tải và chi phí đầu vào của doanh 

nghiệp tăng cao, lợi nhuận giảm sút khi không thể điều chỉnh giá dịch vụ cho những hợp đồng dài 

hạn. 

 - Phần lớn các doanh nghiệp logistics nước ngoài đã thành lập công ty riêng của họ, chỉ để 

lại một số loại hình kinh doanh còn hạn chế cho các doanh nghiệp Việt Nam, các liên doanh nên 

sức ép cạnh tranh lên các doanh nghiệp Việt Nam sẽ ngày càng khốc liệt, cơ hội phát triển càng 

khó khăn. 

- Các thân chủ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên yêu cầu các đơn vị làm 

dịch vụ chia sẻ khó khăn bằng cách giảm giá dịch vụ, dùng nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ để ép 

giảm giá hoặc chỉ ký hợp đồng dịch vụ ngắn hạn. 

- Để ký được hợp đồng dài hạn, công ty phải chấp nhận cung cấp dịch vụ với giá rất thấp 

để có thể thắng thầu và được chỉ định cung cấp dịch vụ. 

2. Đánh giá hiệu quả từng hoạt động sản xuất kinh doanh: 

2.1. Hoạt động đại lý tàu: 

- Sản lượng đại lý tàu đạt 3.310 tàu - tăng 9% so với năm 2018; trong đó: tàu hàng rời tăng 

21% do sản lượng tàu tại khu vực Hà Tĩnh và TP. HCM tăng lên, tàu container giảm 26% do các 

hãng tàu container cắt hủy chuyến. 

- Mặc dù sản lượng tăng lên nhưng doanh thu chung chỉ xấp xỉ doanh thu năm 2018. 

- Đây là loại hình mang tính cạnh tranh khốc liệt vì các công ty nước ngoài có hệ thống 

toàn cầu đã liên kết để giành quyền làm đại lý tàu cho các tàu của họ tại Việt Nam, các công ty tư 

nhân thì phá giá và chấp nhận làm với mọi mức giá, thậm chí miễn phí đại lý để giành các dịch vụ 
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khác nên công ty cũng phải chấp nhận điều chỉnh giá dịch vụ ở mức rất thấp để có việc làm nên 

doanh thu không tăng nhiều dù sản lượng tăng. 

- Doanh thu đại lý tàu chỉ chiếm tỷ trọng 6,7% của doanh thu kinh doanh nhưng chiếm tỷ 

trọng 30,1% của lợi nhuận gộp. 

- Xác định đây là hoạt động truyền thống và mang lại hiệu quả tốt nhưng thị phần để phát 

triển rất hẹp và khó khăn nên ngoài việc giữ chân các khách hàng truyền thống thì công ty vẫn 

tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới, tranh thủ sự ủng hộ của các chủ hàng để tăng sản lượng và 

doanh thu. 

2.2. Hoạt động đại lý liner: 

- Sản lượng đại lý liner đạt 93.474 Teus - giảm 32% so với năm 2018 do việc hãng tàu 

Namsung Shipping chấm dứt hợp đồng đại lý từ ngày 31/07/2019 để thành lập công ty 100% vốn 

nước ngoài kéo theo doanh thu từng hoạt động này giảm mạnh (giảm 29%). 

- Doanh thu từ đại lý liner chỉ chiếm 2,55% của doanh thu kinh doanh nhưng chiếm tỷ 

trọng 12,52% của lợi nhuận gộp. 

- Đây cũng là hoạt động mang lại hiệu quả cao và có ảnh hưởng đến các hoạt động dịch vụ 

khác như đại lý vận tải, kiểm đếm nên công ty đang chú trọng tìm kiếm và tiếp cận các hãng tàu 

container (hiện chỉ còn các hãng tàu nhỏ chạy nội Á hoặc các hãng khai thác không tàu) đang có 

kế hoạch khai thác tại thị trường Việt Nam để bù đắp cho việc hãng tàu Namsung chấm dứt hợp 

đồng. 

2.3. Hoạt động đại lý vận tải: 

- Doanh thu đại lý vận tải chỉ bằng 90% so với năm 2018 do một số yếu tố sau: 

+ Trong doanh thu năm 2018 có ghi nhận doanh thu từ hoạt động thương mại đột biến 

(khoảng 23 tỷ đồng) do xuất hóa đơn trọn gói dịch vụ - hoạt động này không thực hiện được trong 

năm 2019 do khách hàng không xuất được hàng biên mậu vì có sự thay đổi chính sách quản lý của 

nhà nước; 

+ Các dự án của nhà thầu xây dựng cảng Lạch Huyện đã kết thúc; 

+ Lượng hàng qua khu vực cảng Cái Lân giảm mạnh nên ảnh hưởng đến hoạt động đại lý 

vận tải tại khu vực; 

+ Các hợp đồng dài hạn phải chấp nhận bỏ thầu với giá rất thấp để giành được hợp đồng 

nên doanh thu và lợi nhuận biên không cao. 

+ Doanh thu đại lý vận tải chiếm tỷ trọng 58,8% của doanh thu kinh doanh và chiếm 

30,5% của lợi nhuận gộp. 

- Đây là hoạt động cần có sự đầu tư về cơ sở vật chất và vốn lưu động cao để có thể hoạt 

động cạnh tranh. Mặc dù còn những hạn chế về cơ sở vật chất (kho bãi, phương tiện) nhưng công 

ty xác định vẫn phải tiếp tục chú trọng đẩy mạnh hoạt động này dù thị phần về logistics tại Việt 

Nam do các công ty logistics toàn cầu chiếm thị phần lớn nhưng công ty sẽ tập trung vào những 

phân khúc nhỏ hơn, phù hợp hơn với điều kiện về cơ sở vật chất và vốn của mình. 

2.4. Hoạt động kho bãi: 

- Doanh thu tăng 11,6% so với năm 2018. 

- Số lượng kho bãi của công ty vẫn như năm 2018, chủ yếu hoạt động tại khu vực phía Bắc 

(Quảng Ninh và Hải Phòng). Doanh thu tăng do công ty phải thuê thêm một số kho bên ngoài 

phục vụ khách hàng (không mang lại lợi nhuận từ hoạt động kho bãi mà chỉ để cung cấp dịch vụ 

đại lý vận tải) nên tuy doanh thu tăng nhưng lợi nhuận gộp chỉ xấp xỉ năm 2018. 

- Kho bãi tại khu vực Hải Phòng đang gặp nhiều khó khăn khi các hãng tàu đang chuyển ra 

các kho bãi và depot tại khu vực Lạch Huyện để cắt giảm chi phí vận chuyển nên với vị trí không 

phù hợp thì việc khai thác ngày càng gặp nhiều khó khăn. 
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- Kho bãi tại khu vực Quy Nhơn và Đà Nẵng hoạt động không hiệu quả do lượng hàng hóa 

lưu kho rất ít. 

- Kho bãi tại khu vực quận 7, TP. HCM khó khai thác vì khu vực này tiếp tục bị sụt lún, 

nền kho nứt, đường vào khó khăn nên để có thể khai thác cần phải có chi phí rất lớn để sửa chữa. 

- Doanh thu từ hoạt động kho bãi chiếm tỷ trọng 16,4% của doanh thu kinh doanh và 

chiếm 8% tỷ trọng lợi nhuận gộp. 

2.5. Hoạt động kiểm đếm:  

- Năm 2019, lượng ô tô nhập về tăng vọt nên doanh thu kiểm đếm của đơn vị cũng tăng bù 

đắp cho sự sụt giảm từ kiểm đếm hàng hóa. 

- Doanh thu kiểm đếm xấp xỉ năm 2018, chiếm tỷ trọng 3% của doanh thu kinh doanh và 

chiếm tỷ trọng 12.5% của lợi nhuận gộp. 

- Đối với hàng container, các cảng đã cung cấp dịch vụ kiểm đếm miễn phí cho các hãng 

tàu nên còn rất ít hãng sử dụng dịch vụ của công ty. 

- Công ty chú trọng tập trung dịch vụ đối với các tàu hàng rời có kiểm đếm và một số dịch 

vụ phụ trợ để tăng doanh thu. 

2. Tổ chức và nhân sự:  

- Danh sách Ban Tổng giám đốcvà Ban Tài chính kế toán:  

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm/ 

miễn nhiệm 

Số cổ  

phiếu  

sở hữu  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu  

1 
Nguyễn Thị Thanh 

Trang 
08/02/1969 

UV HĐQT 

kiêm Phó Tổng 

Giám đốc  

phụ trách  

Kỹ sư 

KTVTB,  

Cử nhân 

Luật 

26/06/2019 1.452 0,01 

2 Trịnh Vũ Khoa     22/08/1968 
UV HĐQT 

kiêm Phó Tổng 

Giám đốc 

Cử nhân 

ngoại ngữ 
02/03/2017 1.089 0,01 

3 Vũ Xuân Trung         01/10/1959 
PCT HĐQT 

kiêm Tổng 

Giám đốc 

Cử nhân 

Kinh tế,  

Cử nhân 

ngoại ngữ 

16/06/2014 

26/06/2019 
2.783 0,02 

4 Võ Trung Thắng 01/01/1977 
Phó Ban Phụ 

trách Ban 

TCKT 

Cử nhân  

Kế toán 

Kiểm toán 
01/03/2016 605 0,01 

 

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với 

người lao động:  

+ Trong năm 2019, Công ty đã ban hành Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự bên 

cạnh các quy chế đã được xây dựng và đang thực hiện như: Quy chế dân chủ, quy chế tuyển dụng 

và đào tạo, quy chế phân phối quỹ khen thưởng - phúc lợi, nêu bật chế độ đãi ngộ về tiền lương, 

tiền thưởng và phúc lợi xã hội cho CBCNV nhằm khuyến khích toàn thể người lao động Công ty 

không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, phát huy sáng kiến cải tiến quy trình làm 

việc, thi đua tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Công ty tiếp 

tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế để kiện toàn công tác quản lý và 

điều hành của công ty. 

+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tập trung nâng cao vai trò quản trị và điều hành 

của Công ty với các chi nhánh. Gắn kết các chi nhánh thành công ty mạnh, làm cơ sở vững chắc 

cho việc tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con cho những năm sau. 
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+ Tiếp tục tuyển dụng thêm những nhân viên mới có trình độ chuyên môn, bổ nhiệm 

những người có năng lực xứng đáng đảm nhận các vị trí chủ chốt theo hướng trẻ hóa cán bộ, có 

chế độ đãi ngộ tương xứng, nâng cao trình độ ngoại ngữ và chuyên môn cho đội ngũ CBCNV để 

doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh, năng động và kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:  

3.1. Đầu tư sản xuất kinh doanh và các dự án khác: 

Năm 2019 Công ty được phê duyệt 9 dự án đầu tư xây dựng và 3 dự án mua sắm thiết bị. 

Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan nên không có dự án nào được triển khai. Cụ thể như sau: 

STT Hạng mục 

Tổng mức 

đầu tư 

(triệu 

đồng) 

Tỷ lệ 

thực 

hiện so 

với kế 

hoạch 

Lý do chưa thực hiện  

theo kế hoạch năm 2019 

Dự án ĐTXDCB 

1  VOSA QUẢNG NINH       

1.1 
GPMB diện tích mở rộng 

sau điều chỉnh QH 2010 
     6.500  0% 

Thực hiện bởi Trung tâm phát triển quỹ 

đất TP. Hạ Long 

1.2 

Xây dựng tuyến hàng rào 

bảo vệ tiếp giáp tuyến 

đường gom khu CN Cái 

Lân, cổng số 2 khu kho 

bãi, cầu cân ĐT 80T và 

nhà bảo vệ 

     2.700  0% 

Ban QL Khu Kinh tế QN và Trung tâm 

phát triển quỹ đất đã tiến hành đo đạc, 

kiểm đếm lập khối lượng và giá trị 

GPMB phạm vi thu hồi đất (vào khu đất 

của VOSA QN). Sau khi có thông báo về 

giá trị đền bù được phê duyệt và QĐ thu 

hồi đất VOSA QN mới được tiến hành 

phá dỡ, xây dựng tuyến hàng rào. Do 

nhu cầu khai thác đã mở đường vào cổng 

số 2 khu kho bãi Cái Lân. 

1.3 

Cải tạo nhà làm việc tại 

Cái Lân - Khu văn phòng 

Hải Quan Cái Lân sau khi 

thanh lý hợp đồng và Khu 

VP làm việc hiện tại 

     3.750  0% 

Đã mời đơn vị tư vấn khảo sát lập thiết 

kế sơ bộ, trước khi đánh giá lập TKKT 

thi công và dự toán công trình. 

1.4 

Sửa chữa, thay mói hệ 

thống điện chiếu sáng, bảo 

vệ khu kho bãi và khu VP 

     1.200  0% Do lượng hàng tồn kho nên chưa thể 

triển khai thác hiện. Trong năm 2020 sẽ 

triển khai từng phần nhằm tránh ảnh 

hưởng tới việc khai thác hàng hóa kho 

IA và khu vực lân cận. 1.5 

Sửa chữa vừa và nhỏ hệ 

thống thiết bị, mái tôn, hệ 

thống thông gió kho 1A. 

     1.500  0% 

2  NORTHFREIGHT       

2.1 
Sửa chữa kho, bãi 

container 
        300  0% 

Do khai thác kho bãi sản lượng hàng hóa 

thấp, doanh thu và lợi nhuận không cao 

nên NF tạm dừng việc đầu tư sửa chữa 
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2.2 Xây dựng tường rào         200  0% 

Đây là kế hoạch đầu tư dự phòng. Vì kho 

bãi của NF nằm dưới sự quản lý của hải 

quan, nếu NF muốn kinh doanh hàng hóa 

không nằm dưới sự gián sát của hải quan 

(hàng hóa nội địa hoặc hàng đã thông 

quan) thì phải xây tường ngăn cách, có 

cổng đi riêng và phải làm lại giấy phép 

của Tổng cục hải quan. Giai đoạn 2018 

NF có khách hàng muốn thuê một phần 

bãi vì vậy NF mới xây dựng phương án 

đầu tư, nhưng do đơn giá thuê quá thấp, 

không đủ bù lại chi phí nên năm 2019 

NF không đầu tư xây tường rào ngăn. 

 3 VOSA QUY NHƠN       

3.1 

Sửa chữa văn phòng 

VOSA 147 Trần Hưng 

Đạo, Quy nhơn 

     2.159  0% 

Do tình hình kinh doanh năm 2019 gặp 

nhiều khó khăn nên HĐQT quyết định 

tạm dừng việc sửa chữa. 

 4 VOSA SÀI GÒN       

4.1 
Cao ốc văn phòng VOSA 

Sài Gòn 
   10.000  0% 

Chậm triển khai do chậm phê duyệt kế 

hoạch và một số hồ sơ pháp lý tại địa 

phương. Hiện nay dự án đang hoàn thiện 

hồ sơ Báo cáo đầu tư. Dự án chuyển 

sang kế hoạch năm 2020. 

Dự án mua sắm thiết bị/phương tiện/máy móc 

1 NORTHFREIGHT       

1.1 Mua xe ô tô vận tải      4.700  0% 

Các xe nhập về VN năm 2019 bắt buộc 

phải nhập xe tiêu chuẩn khí thải EURO 

4, vì điều kiện này đã làm cho giá xe trên 

thị trường năm 2019 tăng từ 15% đến 

20% so với năm 2018. Việc đầu tư sẽ 

tăng vốn lên từ 200 đến 300tr đ/xe nên 

NF không đầu tư mua xe nữa vì khai 

thác không hiệu quả. 

2 VOSA HẢI PHÒNG       

2.1 Mua xe ô tô       1.200  0% 

Do tình hình kinh doanh năm 2019 gặp 

nhiều khó khăn nên dự án chưa được 

triển khai.  

3 VOSA NHA TRANG       

3.1 Mua xe ô tô       1.000  0% 
Chuyển xe từ VOSA Hà Nội về VOSA 

Nha Trang sử dụng nên không mua mới. 
 

3.2. Các công ty con, công ty liên kết:  

3.2.1 - Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải (Việt Nam) - YLTV: 

- Liên doanh được thành lập từ ngày 01/04/2014, VOSA đã góp đủ 51% vốn liên doanh 

(51.000 USD).  

- Công ty có năm tài chính kết thúc ngày 31/03 hàng năm. 

- Tháng 03 hàng năm, VOSA đã nhận tiền nhượng quyền quản lý năm tài chính là 40.000 

USD cố định. 
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3.2.2 - Công ty liên doanh NYK Auto Logistics (Việt Nam): 

- Ngày 02/12/2016, tại Tokyo (Nhật Bản), Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam 

(VOSA) và Công ty Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line - Nhật Bản) đã ký Hợp đồng 

thành lập Công ty liên doanh NYK Auto Logistics (Việt Nam). 

- Vốn Điều lệ của Công ty là 1.000.000 USD, trong đó cơ cấu vốn góp như sau: 

+ Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam (VOSA) góp 200.000USD (20%) tương 

đương 4,54 tỷ đồng. 

+ Hãng tàu Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK LINE) góp 800.000USD (80%). 

- Công ty có năm tài chính kết thúc ngày 31/03 hàng năm. 

- Công ty TNHH NYK Auto Logistics Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 26/06/2017 và chính thức hoạt động. 

- Đến tháng 5/2019, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 1.000.000USD lên 1.600.000USD, 

với tỷ lệ góp vốn các bên giữ nguyên. VOSA đã thực góp đủ vốn. 
 

3.2.3 - Công ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam:  

- VOSA góp 1% (4.000 USD) vốn điều lệ trong liên doanh và VOSA được nhận một 

khoản lợi nhuận cố định (5.000 USD/năm) cho đến khi hợp đồng liên doanh hết thời hạn. 
 

4. Tình hình tài chính:   

a) Tình hình tài chính: (*) Tỷ lệ trả cổ năm 2019 dự kiến là 10% bằng tiền mặt. 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận khác  

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*) 

551.417.666.640 

878.333.399.910 

41.571.255.098 

623.685.083 

42.194.940.181 

36.313.548.374 

10% 

628.812.040.758 

914.803.795.976 

62.510.147.295 

(1.175.600.000) 

61.334.547.295 

51.589.631.900 

20% 

-12 %  

-4 % 

-33 % 

+53 % 

-31% 

-30% 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:  

 

Các chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

TS ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

1,725 

 

1,725 

 
1,499 

 

1,499 

 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0,374 

0,598 

 
0,449 

0,815 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

N/A 

 

1,592 

 

N/A 

 

1,455 
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4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

/Doanh thu thuần  

 

0,041 

0,105 

0,066 

0,047 

 

0,056 

0,149 

0,082 

0,068 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (tính đến ngày 31/12/2019):  

a) Cổ phần:  

- Tổng số cổ phần: 14.096.486 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cp). 

+ Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 14.096.486 cổ phần. 

+ Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.  

b) Cơ cấu cổ đông:  

TT Cơ cấu cổ đông  
Cổ phần 

sở hữu 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Cổ đông tổ chức (05 cổ đông) 7.748.457 54,97 

2 Cổ đông cá nhân (696 cổ đông)          6.348.029 45,03 

 Cộng 1 + 2 14.096.486 100,00 

3 Cổ đông lớn (04 cổ đông) 10.723.356 76,08 

4 Cổ đông nhỏ (697 cổ đông) 3.373.130 23,92 

 Cộng 3 + 4 14.096.486 100,00 

5 Cổ đông trong nước (695 cổ đông) 13.540.546 96,05 

6 Cổ đông nước ngoài (06 cổ đông) 555.940 3,95 

 Cộng 5 + 6 14.096.486 100,00 

7 Cổ đông Nhà nước 7.196.838 51,05 

8 Cổ đông khác 6.899.648 48,95 

 Cộng 7 + 8 14.096.486 100,00 

 701 cổ đông tổ chức và cá nhân 14.096.486 100,00 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có. 

e) Các chứng khoán khác: Không có.     

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:  

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 
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Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ logistics, nên sử dụng rất ít nguyên, nhiên vật 

liệu, chủ yếu sử dụng cho đội xe vận tải; năng lượng điện, nước chủ yếu chỉ sử dụng cho các kho 

bãi và các văn phòng làm việc. 
 

6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

- Công ty luôn tuân thủ thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề môi trường, 

nhất là các quy định về môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh kho bãi, đội xe vận tải ... 

- Hàng năm, Công ty đều có các quy định, yêu cầu các chi nhánh và toàn thể CBCVN thực 

hành tiết kiệm, trong đó có tiết kiệm điện, nước và bảo vệ môi trường nơi làm việc. 
 

6.3. Chính sách liên quan đến người lao động: 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 

- Tổng số lao động bình quân trong năm của Công ty: 580 người. 

- Cơ cấu phân bổ lao động: 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Tỷ lệ (%) 

I Phân theo đối tượng lao động    

1 Người quản lý Người 4 0,30 

2 Lao động trực tiếp SXKD Người 442 76,20 

3 Lao động chuyên môn, nghiệp vụ Người 80 13,79 

4 Lao động thừa hành, phục vụ Người 54 9,31 

II Phân theo trình độ lao động    

1 Đại học và sau đại học Người 427 73,62 

2 Cao đẳng và Trung cấp Người 59 10,17 

3 Khác Người 94 16,21 

 

+ Thu nhập bình quân năm 2019: 12.937.613 đồng/người/tháng.  

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: 

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng 

quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Thỏa ước lao động 

tập thể. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động tại Công ty được quan 

tâm thích đáng; Phong trào thi đua lao động giỏi, vận động người lao động có các cải tiến, sáng 

kiến nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh được người lao động hưởng ứng 

tích cực. 

- Công ty đã thực hiện mua bảo hiểm tai nạn 24/24 và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy 

đủ, đúng hạn cho toàn bộ người lao động. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động: 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo 

có việc làm và phát triển sự nghiệp:  

+ Công ty thường xuyên cử cán bộ tham gia tập huấn tại các lớp học về chuyên môn 

nghiệp vụ như: quản trị công ty, kế toán, logistics,… để cập nhật các kiến thức, thông tin mới về 

Luật thuế, BHXH, Luật Lao động … và ngoại ngữ do các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức. 

+ Tổ chức Hội thảo chuyên đề về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường 

nhằm tạo sự gắn kết và phối hợp giữa các chi nhánh trong toàn Công ty và nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ lãnh đạo làm công tác chuyên môn.  
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+ Kế hoạch năm 2020: 

_ Tiếp tục tổ chức khóa học về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường. 

_ Tổ chức Hội thảo chuyên đề về lĩnh vực Tài chính kế toán, Tổ chức tiền lương. 

_ Tổ chức chương trình truyền thông về văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng làm trung 

tâm. 

6.4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: 

- Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ 

tài chính nhằm phục vụ cộng đồng. 

+ Công ty tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã 

hội. 

+ Công ty và toàn thể CBCNV tích cực tham gia đóng góp Quỹ ủng hộ CBCNV nghèo 

của Bộ GTVT, Tổng công ty Hàng hải và địa phương phát động ... 

+ Công ty tiếp tục phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng tại TP. HCM, Bến Tre, Quảng 

Nam, Hưng Yên v.v. 

 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Điều hành:  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và của nền kinh 

tế Việt Nam nói riêng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốcđã trình lên Đại hội cổ đông năm 

2019 kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2019 và đã được nhất trí thông qua, cụ thể như sau: 

+ Tổng doanh thu: 995.000.000.000 đồng. 

+ Lợi nhuận trước thuế: 55.000.000.000 đồng.  

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2019 

Thực hiện 

năm 2019 

Thực hiện 

năm 2018 

Thực hiện 

so với kế 

hoạch 

Thực hiện 

so với năm 

2018 

Tổng doanh thu 995.000 905.253 975.018 91 % 93 % 

Doanh thu kinh doanh 970.000 878.333 914.804 91 % 96 % 

Lợi nhuận trước thuế 55.000 42.195 61.335  77 % 69 % 

 

* Kết quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty không đạt kế hoạch được giao do các 

nguyên nhân khách quan và chủ quan sau: 

- Việc hãng tàu Namsung Shipping chấm dứt hợp đồng đại lý từ 01/08/2019 và thông báo 

chính thức từ cuối tháng 02/2019 sau khi các chỉ tiêu kế hoạch đã được xây dựng và giao nên 

công ty chưa thể bù đắp ngay được phần lợi nhuận giảm sút. 

- Việc truy thu tiền thuê đất tại Quy Nhơn, Bình Định cũng ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận 

của công ty trong năm 2019. 

- Mặc dù sản lượng phục vụ đại lý tàu và logistics tăng nhưng lợi nhuận biên ngày càng 

giảm sút nên ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận của toàn công ty. 

- Trước tình hình kinh tế khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốccông ty đã 

kịp thời đưa ra những quyết sách trong định hướng kinh doanh của công ty như:  

+ Linh hoạt trong chính sách đối với khách hàng. 
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+ Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng của dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

+ Cắt giảm tối đa chi phí quản lý để tăng lợi nhuận. 

+ Chỉ đầu tư vào những dự án mang lại hiệu quả nhanh, chưa đầu tư vào những dự án dài 

hạn, chưa cần thiết.  

+ Tăng cường công tác quản trị công ty, đặc biệt là về tài chính và nhân sự. 

- Những chính sách trên đã đưa đến những hiệu quả nhất định cho công ty, chi phí quản lý 

doanh nghiệp giảm xuống dù các chi phí quản lý đầu vào tăng lên. 

Tuy nhiên, nhận định về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019 và 

những yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, dù 

còn nhiều khó khăn phải đối mặt nhưng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốcđã đặt kế hoạch 

cho năm 2020 không giảm so với năm trước. 

2. Tình hình tài chính:  

a. Tình hình tài sản: 

- Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử 

dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh). 

a.1. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: 

Tài sản cố định  

Hữu hình 

Nhà cửa, vật 

kiến trúc 

Máy móc 

thiết bị 

Phương tiện 

vận tải, truyền 

dẫn 

Thiết bị dụng 

cụ quản lý 
Cộng 

Nguyên giá      

Số dư đầu năm 92.728.071.790   38.015.819   46.860.558.242   4.793.737.887  144.420.383.738  

- Mua trong năm  - 8.238.979.999 - 8.238.979.999 

- Đầu tư XDCB hoàn 

thành 
6.345.506.118 -  - 6.345.506.118 

- Thanh lý, nhượng bán   -    (5.430.415.478)   -     (5.430.415.478) 

- Điều chỉnh giảm theo 

TT 45/2013/TT-BTC 
(172.289.600)    (172.289.600) 

-Phân loại lại  (38.015.819)  38.015.819  

Số dư cuối năm 98.738.233.762    49.669.122.763   4.831.753.706  153.402.164.777 

Giá trị hao mòn       

Số dư đầu năm 51.354.506.118   38.015.819   32.172.526.296   4.559.573.148   88.124.621.381  

- Khấu hao trong năm 3.943.843.509  -    4.466.003.510 66.465.048 8.476.312.067 

- Thanh lý, nhượng bán   -    (5.373.121.523)   -    (5.373.121.523) 

- Điều chỉnh giảm theo 

TT 45/2013/TT-BTC 
(7.201.378)    (7.201.378) 

-Phân loại lại (7.145.535) (38.015.819) (37.521.192) 82.682.546  

Số dư cuối năm 54.858.039.680    31.227.887.091  4.708.720.742 91.220.610.547 

Giá trị còn lại      

Số dư đầu năm 41.373.565.672   -    14.688.031.946  234.164.739   56.295.762.357  

Số dư cuối năm 43.617.285.594  -    18.441.235.672 123.032.964 62.181.554.230 
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a.2. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: 

 Quyền sử dụng đất Phần mềm máy tính Cộng 

Nguyên giá    

Số đầu năm  20.346.655.528   2.034.579.300   22.381.234.828  

-Mua trong năm  73.500.000 73.500.000 

- Điều chỉnh giảm theo 

TT 45/2013/TT-BTC 
(1.687.563.804)  (1.687.563.804) 

Số cuối năm 18.659.091.724 2.108.079.300 20.767.171.024 

Giá trị hao mòn    

Số đầu năm  1.588.716.942   2.004.023.746   3.592.740.688  

- Khấu hao trong năm 208.343.388 21.566.668 229.910.056 

- Điều chỉnh giảm theo 

TT 45/2013/TT-BTC 
(427.516.133)  (427.516.133) 

Số cuối năm  1.369.544.197 2.025.590.414 3.395.134.611 

Giá trị còn lại    

Số đầu năm 18.757.938.586  30.555.554   18.788.494.140  

Số cuối năm 17.289.547.527 82.488.886 17.372.036.413 
 

a.3. Tăng, giảm bất động sản đầu tư: các công trình nhà kho và bãi cho thuê phát sinh tại 

Công ty mẹ. 

Nguyên giá  

Số đầu năm  74.584.104.356  

Số cuối năm  74.584.104.356 

Giá trị hao mòn  

Số đầu năm 37.203.713.404 

Khấu hao trong năm 3.966.210.298 

Số cuối năm 41.169.923.702 

Giá trị còn lại  

Số đầu năm 37.380.390.952 

Số cuối năm 33.414.180.654 
 

a.4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 

Xây dựng cơ bản dở dang Số đầu năm Số cuối năm 

Dự án nhà văn phòng Vitamas           5.444.003.264   

Dự án xe đầu kéo, mi rơ móoc North Freight           6.295.251.818   

Công trình khác                40.000.000  200.522.727 
 11.779.255.082 200.522.727 

 

- Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản: 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 

Doanh thu / Tổng tài sản BQ 1,49 1,49 

Doanh thu / Tài sản dài hạn BQ 4,33 4,09 

Doanh thu / Nguyên giá TSCĐ BQ 5,15 5,56 

LNST / Tổng tài sản BQ 0,06 0,08 

LNST / Tài sản dài hạn BQ 0,18 0,23 

LNST / Nguyên giá TSCĐ BQ 0,21 0,31 
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- Ảnh hưởng của nợ phải thu xấu đối với kết quả sản xuất kinh doanh: 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 

Số dư đầu năm dự phòng phải thu 264.503.773 5.810.486.776 

Trích lập dự phòng bổ sung                 165.182.024   29.912.632  

Hoàn nhập dự phòng                   41.815.378  - 

Xử lý xóa nợ 0  (5.575.895.635) 

Số cuối năm dự phòng phải thu 387.870.419  264.503.773  

Tỷ lệ chi phí dự phòng / Lợi nhuận trước thuế 0,39% 0,05 % 

Tỷ lệ nợ khó đòi / Phải thu khách hàng 0,30% 0,24 % 
 

b. Tình hình nợ phải trả:  

- Tình hình nợ hiện tại:  

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 

Nợ phải trả, trong đó: 206.517.285.368 282.316.517.153 

Nợ ngắn hạn 204.990.559.284 280.571.965.719 

Nợ dài hạn 1.526.726.084 1.744.551.434 

Vốn chủ sở hữu 344.900.381.396 346.495.523.605 

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời 

(Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn) 
1,725 1,499 

Hệ số khả năng thanh toán  nhanh 

{(Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn} 
1,725 1,499 

Hệ số Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu 0,598 0,815 

Hệ số Nợ vay / Vốn chủ sở hữu 0,0005 0,002 
 

- Công ty không có nợ phải trả quá hạn. 

- Ảnh hưởng chi phí lãi vay đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 

Chi phí lãi vay 38.245.232 55.996.272 

Tỷ lệ chi phí lãi vay / Lợi nhuận trước thuế 0,09% 0,09 % 
 

- Ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty: 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 

Chênh lệch tỷ giá làm tăng lợi nhuận (A) 2.195.021.793 3.279.187.311 

Lãi chênh lệch tỷ giá  2.195.021.793 3.279.187.311 

Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại 0 0 

Chênh lệch tỷ giá làm giảm lợi nhuận (B) 1.652.595.437 1.594.022.424 

Lỗ chênh lệch tỷ giá  1.522.625.352 1.434.509.565 

Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại 129.970.085 159.512.859 

(A) – (B) 542.426.356 1.685.164.887 

Tỷ lệ CLTG / Lợi nhuận trước thuế 1,28% 2,75 % 
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:  

- Trong năm qua, công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu bộ máy quản lý của công ty theo xu 

hướng trẻ hóa cán bộ để đáp ứng nhu cầu công việc. 

- Ngay từ đầu năm, công ty đã xây dựng các kế hoạch tài chính, đầu tư và triệt để tiết kiệm 

chi phí quản lý công ty, phổ biến tới các chi nhánh và người lao động của công ty. 

- Những tiến bộ công ty đã đạt được về công tác quản trị công ty:  

+ Từng bước tái cơ cấu bộ máy quản trị, chú trọng vào công tác nhân sự và quản lý tài 

chính để tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

+ Công ty xác định rõ trong tình hình vốn hoạt động còn hạn chế thì nguồn nhân lực là yếu 

tố quan trọng quyết định sự phát triển của công ty nên công ty tập trung phát triển nguồn nhân lực 

của mình, đào tạo nên đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kỹ năng tốt và có nhiệt huyết với công 

ty, xây dựng đội ngũ quản trị có hướng tới quy hoạch và kế thừa cho sự phát triển dài hạn. 

+ Ban hành Quy chế quản lý công nợ để quy định rõ và siết chặt việc quản lý công nợ đối 

với các khách hàng, các quy định quản lý nội bộ. 

+ Tình hình tài chính cũng từng bước cải thiện rõ rệt, công nợ được quản lý và đối chiếu, 

không còn ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán về vấn đề công nợ tiềm tàng.  

+ Tiếp tục sửa đổi Quy chế tiền lương đã ban hành cho phù hợp với những quy định mới 

về tiền lương và phù hợp với tình hình thực tế sau một thời gian áp dụng quy chế mới, khắc phục 

những vấn đề còn bất cập trong quy chế tiền lương.  

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:  

* Công ty xây dựng Chiến lược phát triển trung và dài hạn như sau:  

 - Duy trì các dịch vụ hàng hải truyền thống như đại lý tàu rời và tàu liner, cung ứng tàu 

biển và các dịch vụ hàng hải liên quan;  

 - Xây dựng và thực hiện chiến lược về mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động marketing 

tới các chủ tàu, các chủ hàng lớn; tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi, phương tiện xếp dỡ 

và phương tiện vận tải hiện đại đạt tiêu chuẩn để phát triển chuỗi dịch vụ logistics toàn diện với 

giá trị gia tăng như dịch vụ đại lý vận tải, kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan; dịch vụ ủy thác 

xuất nhập khẩu hàng hóa v.v để đáp ứng mọi nhu cầu về dịch vụ trọn gói cho khách hàng;   

 - Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư liên doanh với các thân chủ lớn, các hãng tàu, các công 

ty cung cấp dịch vụ logistics lớn trên thế giới để từng bước vươn ra thị trường quốc tế.  

 - Tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, nhất là quản trị tài chính. 

- Duy trì các khách hàng hiện hữu, thu hút thêm khách hàng mới. 

- Tiến hành thực hiện khảo sát, đánh giá định kỳ mức độ hài lòng của khách hàng 06 

tháng/lần và phấn đấu đạt tối thiểu 80% khách hàng có phản hồi tốt về chất lượng dịch vụ do 

Công ty cung cấp. 

- Xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng. 

- Xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống các chỉ tiêu BSC-KPI tại Công ty. 

- Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Quy chế tiền lương gắn với hệ thống các chỉ tiêu BSC-KPI. 

- Triển khai sử dụng phần mềm kho dữ liệu và báo cáo thống kê (MIS-BI) tại Công ty. 
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4.1. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019:  

   Đơn vị tính: VNĐ 

TT Chỉ tiêu Thực hiện 2019 KH 2020 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Vốn Điều lệ 140.964.860.000 140.964.860.000  

2 Tổng doanh thu  905.252.994.383 900.000.000.000  

3 Doanh thu kinh doanh 878.333.399.910 843.000.000.000  

4 Tổng Lợi nhuận trước thuế 42.194.940.181 42.000.000.000  

5 Lợi nhuận sau thuế  36.313.548.374 36.200.000.000  

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 2.241 2.157  

7 Cổ tức (%) 10% 10%  

 

4.2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:  

4.2.1 - Các dự án xây dựng thực hiện các năm trước chuyển sang năm 2019: Không có. 

4.2.2 - Các dự án đầu tư, xây dựng mới năm 2020: 

TT Tên dự án 
Hạng mục/Quy 

mô 

Tổng mức 

đầu tư 

(triệu đồng) 

Nguồn 

vốn 

Thời gian  

thực hiện 

VOSA QUẢNG NINH 

1 
GPMB diện tích mở rộng 

sau điều chỉnh QH 2010 
10.200 m²          6.500  Vốn tự có 2018-2020 

2 

Xây dựng tuyến hàng 

rào bảo vệ tiếp giáp 

tuyến đường gom khu 

CN Cái Lân, cổng số 2 

khu kho bãi, cầu cân ĐT 

80T và nhà bảo vệ 

Xây mới 450 md 

tường rào,  

cầu cân 80T,  

nhà bảo vệ. 

2.700  Vốn tự có 

Dự kiến thực hiện 

sau khi Ban QL 

khu KT QN hoàn 

thành công tác 

GPMB tuyến 

đường gom khu 

CN Cái Lân, đến 

nay công tác 

GPMB chưa hoàn 

thành.  

(2018-2020) 

3 

Cải tạo nhà làm việc của 

VOSA Quảng Ninh tại 

Cái Lân - Khu văn 

phòng Hải Quan Cái 

Lân sau khi thanh lý hợp 

đồng và Khu văn phòng 

làm việc hiện tại 

Sửa chữa cải tạo 

khoản 1.100 m² 

nhà văn phòng 

làm việc 

         3.750  Vốn tự có 
2020  

(chuyển tiếp) 

4 

Sửa chữa, thay mới hệ 

thống điện chiếu sáng, 

bảo vệ khu kho bãi và 

khu văn phòng 

Sửa chữa  

thay thế 
         1.200  Vốn tự có 

2020  

(chuyển tiếp) 

5 

Sửa chữa vừa và nhỏ hệ 

thống thiết bị, mái tôn, 

hệ thống thông gió kho 

1A. 

Sửa chữa cải tạo          1.500  Vốn tự có 
2020  

(chuyển tiếp) 
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TT Tên dự án 
Hạng mục/Quy 

mô 

Tổng mức 

đầu tư 

(triệu đồng) 

Nguồn 

vốn 

Thời gian  

thực hiện 

NORTHFREIGHT 

6 

Dự án lắp đặt hệ thống 

chữa cháy tự động cho 

kho CFS 

Lắp đặt mới hệ 

thống chữa cháy 

tự động cho 2.834 

m² kho CFS 

         1.200  Vốn tự có 2020 

VOSA HẢI PHÒNG 

7 
Cải tạo sửa chữa nhà 

kho lưu trữ cơ quan 
Sửa chữa cải tạo             300  Vốn tự có 2020 

VOSA SÀI GÒN 

8 
Cao ốc văn phòng 

VOSA Sài Gòn 

Bán hầm + 09 

tầng  nổi (tầng 

trệt, tầng lửng,  

06 lầu, tầng sân 

thượng và mái che 

cầu thang) trên 

diện tích 361,1m2   

         5.000  Vốn tự có 
Quý I/2020 đến 

Quý II/2021 

VOSA VŨNG TÀU 

9 
Sửa chữa, tu bổ mặt tiền 

trụ sở 
Sửa chữa cải tạo             120  Vốn tự có Quý II/2021 

 

- Tổng giá trị đầu tư: 22.270.000.000 đồng. 

- Nguồn vốn: trích từ Quỹ đầu tư phát triển.  

 

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốcđối với ý kiến kiểm toán: Không có. 
 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty: 

- Đã báo cáo đánh giá tại điểm 6, Phần II - Tình hình hoạt động trong năm. 

 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động của Công ty:  

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:  

- Năm 2019 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác kinh doanh, đặc biệt là sự 

cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các công ty cùng ngành dịch vụ hàng hải và logistics; tình 

hình hàng hóa xuất nhập khẩu không ổn định do ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - 

Trung Quốc và đặc biệt là tình hình hàng hóa biên mậu Việt – Trung nên dịch vụ kho bãi, kho 

ngoại quan mặc dù đã dần khôi phục so với năm 2018, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, chi phí đầu 

vào tăng; đại lý liner cũng cạnh tranh khốc liệt, hãng tàu Namsung Shipping tách ra tự thành lập 

Công ty; phí đại lý ngày càng giảm sâu. Tuy nhiên, về tổng thể, Công ty vẫn duy trì và ổn định 

được các dịch vụ cốt lõi, nhất là các dịch vụ đại lý tàu truyền thống, đại lý liner, dịch vụ logistics 

v.v. đạt được kết quả kinh doanh tương đối ổn định, có hiệu quả. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 

đạt 2.241 đồng/cổ phần.  

 - Công tác quản lý tài chính dần được siết chặt, việc bảo toàn và phát triển vốn được thực 

hiện đúng chế độ và quy định của Nhà nước. Công ty quản lý tốt các nguồn thu, chi, đảm bảo đủ 

vốn cho hoạt động kinh doanh. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho nhà nước. 

- Thương hiệu VOSA vẫn được các khách hàng lớn trong và ngoài nước tin tưởng, ủy thác 

và tiếp tục hợp tác, liên doanh dài hạn. 

- Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. 
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- Các đoàn thể đều hoạt động tốt, các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao được người 

lao động tham gia sôi nổi, nhiệt tình;  

- Công tác đối với xã hội và cộng đồng được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty:  

- Hội đồng quản trị đánh giá nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt 

động hàng ngày và công tác quản lý nói chung. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các nghị quyết 

của ĐHĐCĐ thông qua, nhưng chậm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

(nhiệm kỳ 4) trong năm 2019. Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, cũng như các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo 

lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. 

- Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt 

động của Ban Giám đốc thông qua hình thức trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp định kỳ và đột 

xuất.  

- Ban Tổng giám đốc hiện tại chỉ còn 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách và 01 Phó Tổng 

Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh, nhưng Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động 

trong việc điều hành công tác SXKD.  

- Công ty giữ ổn định hoạt động kinh doanh, việc làm, thu nhập, quyền lợi cho người lao 

động và bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông là một nỗ lực đáng ghi nhận của Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2019. 

3. Các Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:  

- Năm 2020, nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đã gặp nhiều 

khó khăn, thách thức ngay từ đầu năm, dự báo sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu do 

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm.  

- Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề ra định 

hướng chiến lược phát triển và mục tiêu cho năm 2020 như sau: 

+ Định hướng chiến lược phát triển ngành nghề đại lý hàng hải - logistics gắn với tập trung 

phát triển đầu tư một số dự án cảng thủy nội địa và ICD tại khu vực trung tâm sản xuất hàng hóa 

phía Bắc; triển khai thực hiện phương án, dự án khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính, nhà 

đất, kho bãi hiện có của Công ty.  

+ Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực về đại lý hàng hải chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu 

SXKD kết hợp với tăng cường quản lý nhân sự, tạo nguồn cán bộ kế cận có năng lực và đạo đức 

để công ty phát triển ổn định. 

+ Thực hiện mục tiêu tinh giản bộ máy (nhân sự các cấp trung gian), SXKD gọn nhẹ và 

hiệu quả; đồng thời tiết giảm chi phí quản lý, điều hành và SXKD; nâng cao năng lực cạnh tranh. 

+ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ Công ty đảm bảo công tác lãnh 

đạo, điều hành SXKD theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc làm và đời sống cán bộ 

công nhân viên, bảo đảm lợi ích của các nhà đầu tư. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý tài chính theo đúng tinh thần công khai, minh bạch, 

đáp ứng các quy định của nhà nước đối với công ty cổ phần đã niêm yết trên sàn giao dịch. 

+ Quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn thanh niên 

hoạt động một cách hiệu quả nhất để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. 

- Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện tốt các trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Thực hiện 

công bố thông tin chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật. 
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V. Quản trị công ty:  

1. Hội đồng quản trị: 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

TT Họ và tên Chức vụ 

Tỷ lệ  

sở hữu 

cổ 

phiếu 

Hình thức 

Số lượng  

chức 

danh TV 

HĐQT 

tại các 

Công ty 

khác 

Ghi chú 

1 Đỗ Tiến Đức Chủ tịch HĐQT 0,00 
Thành viên  

điều hành 
1 

Bắt đầu từ 

26/06/2019 

2 
Nguyễn Thị Thanh 

Trang 

Thành viên HĐQT  

kiêm Phó Tổng  

Giám đốc phụ trách 

0,01 
Thành viên  

điều hành 
1  

3 Trịnh Vũ Khoa 
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc 
0,01 

Thành viên  

điều hành 
0  

4 Nguyễn Bích Thảo 

Thành viên HĐQT kiêm 

Trưởng ban Tổ chức 

tiền lương 

0,02 
Thành viên  

 không điều 

hành 
0 

Bắt đầu từ 

26/06/2019 

5 Trần Hồng Quang Thành viên HĐQT 6,95 
Thành viên  

 không điều 

hành 
2 

Bắt đầu từ 

26/06/2019 

6 Ngô Thanh Tùng Thành viên HĐQT 0,00 
Thành viên  

 không điều 

hành 
1  

7 Nguyễn Thế Tiệp Thành viên HĐQT 0,00 
Thành viên  

 không điều 

hành 
0 

Bắt đầu từ 

26/06/2019 

8 Phạm Mạnh Cường Chủ tịch HĐQT 0,02 
Thành viên  

Chuyên trách 
2 

Miễn nhiệm 

từ 

26/06/2019 

9 Vũ Xuân Trung 
Phó Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc 
0,02 

Thành viên  

điều hành 
2 

Miễn nhiệm 

từ 

26/06/2019 

10 Hoàng Hoa Phòng Thành viên HĐQT  0,02 
Thành viên  

 không điều 

hành 
1 

Miễn nhiệm 

từ 

26/06/2019 

11 Trần Ngọc Lê Thành viên HĐQT 0,00 
Thành viên  

 không điều 

hành 
0 

Miễn nhiệm 

từ 

26/06/2019 

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.  

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

- Hội đồng quản trị hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công 

ty, các Quy chế, quy định của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.  

- Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và 14 lần lấy ý kiến các thành viên 

HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời công tác SXKD, đầu tư XDCB ... Nội dung chính của các 

cuộc họp và lấy ý kiến đã được trình bày chi tiết tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2019. 
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d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: tham gia đầy đủ 

các cuộc họp. Thực hiện nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều 

lệ Công ty, các Quy chế, Quy định của Công ty. 

- Hoạt động của các Tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có. 

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có chứng chỉ đào tạo về 

quản trị công ty. 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thanh Trang Thành viên HĐQT  

2 Hoàng Việt Trưởng BKS  

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công 

ty trong năm: Không có. 

 

2. Ban Kiểm soát:   

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu (%) 
Ghi chú 

1 Hoàng Việt Trưởng BKS 0  

2 Nguyễn Hồng Hải Thành viên BKS 0 
Bắt đầu từ 

26/06/2019 

3 Trần Thị Hạnh Thành viên BKS 0  

4 Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên BKS 0,0086 
Miễn nhiệm 

từ 26/06/2019 

5 Lê Hoàng Thành viên BKS 0,0043 
Miễn nhiệm 

từ 26/06/2019 

6 Vũ Xuân Hưng Thành viên BKS 0,0009 
Miễn nhiệm 

từ 26/06/2019 
 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:  

TT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là thành 

viên BKS 

Số buổi  

họp BKS 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Hoàng Việt Trưởng BKS 04/06/2014 3/3 100%  

2 Nguyễn Hồng Hải Ủy viên BKS 26/06/2019 2/2 100% 
Bắt đầu từ 

26/06/2019 

3 Trần Thị Hạnh Ủy viên BKS 31/05/2018 3/3 100%  

4 Nguyễn Mạnh Hùng  Ủy viên BKS 04/06/2014 1/1 100% 
Miễn nhiệm từ 

26/06/2019 

5 Lê Hoàng Ủy viên BKS 04/06/2014 1/1 100% 
Miễn nhiệm từ 

26/06/2019 

6 Vũ Xuân Hưng Ủy viên BKS 04/06/2014 1/1 100% 
Miễn nhiệm từ 

26/06/2019 
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- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc liên quan đến 

việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động năm 2018 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông 

qua, giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ; báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất 

kinh doanh và kế hoạch của Công ty; 

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT. Ban Kiểm soát 

đã thu thập thông tin đánh giá công tác quản lý điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo 

tính khách quan, thực hiện đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến việc quản lý tài chính, điều 

hành kinh doanh của Công ty. 

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính của VOSA Quảng Ninh và VP 

VOSA. 

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cung 

cấp, trao đổi thông tin để hiểu rõ những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác tổ chức điều 

hành, quản lý công ty; 

- Một số công việc khác theo quy định. 

* Đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh, thực 

hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, lập báo cáo tài chính năm 2018 của công ty: 

- Hoạt động kinh doanh: 

+ Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động 

năm 2019 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau: 

+ Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự cạnh tranh gay gắt, gặp nhiều khó 

khăn dẫn đến chưa hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao. 

* Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 

- Công ty đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2018 (20% bằng tiền mặt) cho các 

cổ đông theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ. 

- Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết đã 

được thông qua tại ĐHĐCĐ. 

- Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019; phân bổ các quỹ 

theo đúng Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ. 

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2019 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 

* Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019: 

- Trên cơ sở Báo cáo tài chính do Ban Tổng giám đốc Công ty lập, Báo cáo tài chính năm 

2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban Kiểm soát đã xem xét 

thẩm định và có ý kiến thống nhất với ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán 

AASC là “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình 

hình tài chính của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tại ngày 31/12/2019, cũng như kết 

quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, 

phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý 

có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”. 

* Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản 

lý, điều hành hoạt động của công ty: 

- Hoạt động của Hội đồng Quản trị:  

+ Năm 2019, HĐQT đã thực hiện 04 lần họp và 14 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT 

dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết liên quan đến công tác 

quản trị, SXKD, tổ chức nhân sự, đầu tư, v.v… Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghĩa vụ và 
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quyền hạn của mình theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy định của Công ty. HĐQT 

đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất kịp thời chỉ đạo Công ty cố gắng hoàn thành 

các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 và HĐQT cũng đã kịp thời chỉ đạo Ban 

Tổng giám đốc Công ty tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán với các đơn vị hạch toán 

phụ thuộc còn tồn tại yếu kém, tuân thủ các quy định của Pháp luật;  

+ Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về 

sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

+ Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc 

Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Đánh giá chung: HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao. 

- Hoạt động của Ban Tổng giám đốc: 

+ Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty 

trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và lĩnh vực hàng hải trong nước và thế giới để cố 

gắng hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao và thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT. Tuy 

nhiên kết quả kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch. 

+ Trong năm qua Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có 

liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty. 

+ Đánh giá chung: Ban Tổng giám đốc chưa hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT 

giao. 

* Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020: 

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội 

đồng cổ đông năm 2020. 

- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính cẩn trọng, trung thực trong các báo cáo của 

Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tài chính kế toán; 

- Phối hợp cùng các Ban chuyên môn và Công ty kiểm toán độc lập để giám sát việc quản 

lý và sử dụng vốn, tài sản, công nợ của các chi nhánh theo điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội 

bộ và các quy định của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện kiểm tra một số chi nhánh. 

- Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt tình hình thực hiện 

công tác giám sát quản trị và điều hành của Công ty đồng thời đóng góp ý kiến các vấn đề liên 

quan đến việc quản lý tài chính, điều hành kinh doanh của Công ty.  

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. 

* Kiến nghị của Ban Kiểm soát: 

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra rút 

kinh nghiệm theo các ý kiến của Ban Kiểm soát tại Biên bản kiểm tra và chỉ đạo Ban Tài chính kế 

toán, Ban Quản lý đầu tư rà soát để chấn chỉnh các sai sót tương tự (nếu có) tại Văn phòng và các 

chi nhánh khác nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công tác quản lý tài chính kế toán. 

 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và 

Ban Kiểm soát:  

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  

- Hội đồng quản trị thực hiện chi tiền thưởng và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốctheo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019 đã thông qua ngày 26/06/2019.  
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TT Chỉ tiêu Năm 2019 

1 Thù lao HĐQT và BKS        1.044.000.000 

1.1 
Thù lao của thành viên HĐQT (bình quân 9 triệu 

đồng/người/tháng): 07 người 
756.000.000 

1.2 

Thù lao của thành viên BKS (bình quân 6 triệu 

đồng/người/tháng):  

- 06 tháng đầu năm: 05 người. 

- 06 tháng cuối năm: 03 người. 

288.000.000 

2 Tiền thưởng HĐQT, BĐH và BKS  0 

  Cộng 1.044.000.000 

 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có. 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có. 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  

- Công ty luôn thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 

71/2017/NĐ-CP, Luật chứng khoán, Điều lệ và các quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thực hiện 

tốt các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ cổ đông và Đại hội cổ đông; thực hiện đúng các 

quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát; ngăn 

ngừa các xung đột lợi ích và không có các giao dịch với người có liên quan trong năm 2019, đảm 

bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến công ty; thực hiện công bố đầy đủ, 

chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình SXKD, tài chính, quản trị công 

ty cho UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và cổ đông. 

* Những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị Công 

ty:  

- Việc tổ chức Đại hội cổ đông còn chậm trễ, chưa đúng thời hạn quy định, Công ty sẽ cố 

gắng thực hiện tốt hơn quy định này.  

 

VII. Báo cáo tài chính: 

- Đề nghị xem toàn bộ Báo cáo tài chính đính kèm hoặc tại đường link sau: 

 http://vosa.com.vn/Thong-tin-co-dong/Bao-cao-tai-chinh-nam-2019-da-duoc-kiem-toan---

Ngay-23-03-2020-603.html 
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CONG TY co pHAN B~I LV HANG HAl ~T NAM
LAu5, S6 12Duong Tan Trao, Phuong Tan PhU,Qu~ 7, Thanh ph6 H3 Chi Minh

NQIDUNG

Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c
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Bao cao ki~mtoan d()cl~p

Bao cao tai chinh da duoc kiem toan

Bang can d6i k~ toan

Bao cao k~t qua hoat dQngkinh doanh

Bao cao luu chuyen tien t~

ThuyetminhBao cao tai chinh
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CONG TY co pHAN f)~1 LY HANG HAl VIE:TNAM
L~u5, S6 12Duong Tan Trao, Phuong Tan PM, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh

BAo eAo ellA BANTONGGIAM floe

Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 phdn Dai Ly Hang Hai Vi~tNam (sau day goi t~t la "Cong ty") trinh bay Bao cao cua
minh va Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019.

CONGTY

Cong ty C6 ph~ Dai Ly Hang Hai Vi~t Nam la doanh nghiep duoc c6 phan hoa tir Doanh nghiep Nha mroc - Dai ly
Hang Hai Viet Nam thea Quyet dinh s6 5099/QD-BGVTT ngay 30 thang 12 nam 2005 cua BQGiao thong V~n tai va
dang ky thanh l~p dum hinh thtrc cong ty c6 phan. C6 phieu cua Cong ty duoc niem y~t tren Sa giao dich chimg khoan
Ha N9i vao ngay 22 thang 12 nam 2015, rna chimg khoan VSA.

Cong ty hoat d9ng thea Gi~y chirng nhan dang ky doanh nghiep cong ty c6 phan s6 0300437898 ngay 20 thang 10nam
2006 do Sa K~ho~ch va D~utu Thanh ph6 H6 Chi Minh cftp.Dang kY thay d6i l~ntht'r9 ngay 19 thang 07 nam 2019.

Tn,!So' chinh cua Cong ty dUQ"cd~t t~i: L~u 5, S6 12DuOng Tan Trao, PhuOngTiin PM, Qu~n 7, Thanh ph6 H6 Chi
Minh.

H(HDONG QUAN TIq, BAN TONG GIAM DOC vA BAN KIEM SOAT

Cac thanh vien cua HQid6ng Quan trt trong nam va t~i ngay l~pbao cao nay bao g6m:

ang D6 Ti~nDuc CM tich

ang Ph~mM~nh CUOng CM tich

ang Vil Xuan Trung Pho cM tich

Ba Nguy@nThi Thanh Trang Uyvien

ang Trinh Vil Khoa Uyvien

ang Ngo Thanh Timg Uyvien

ang Tr~NgQc Le Uy vien

ang Tr~n H6ng Quang Uyvien

Ba Nguy@nBich Thao Uyvien

ang Nguy@nTh~ Ti~p Uy vien

(B6 nhi~mngay 26 thang 06 nam 2019)

(Mi@nnhi~mngay 26 thang 06 nam 2019)

(Mi@nnhi~mngay 26 thang 06 nam 2019)

-,
(Mi@nnhi~mngay 26 thang 06 nam 2019)

(B6 nhi~mngay 26 thang 06 nam 2019)

(B6 nhi~mngay 26 thang 06 nam 2019)

(B6 nhi~mngay 26 thang 06 nam 2019)

)N

iH11

KI
A

Cac thi'inhvien cua Ban T6ng Giam d6c da di@uhanh Cong ty trong nam va t~i ngay l~p bao cao nay bao g6m:

ang Vil Xuan Trung

Ba Nguy@nThi Thanh Trang

ang Trinh Vil Khoa

T6ng Giam d6c (Mi@nnhi~mngay 26 thang 06 nam 2019)

PM T6ng Giam d6c ph\! trach

Ph6 T6ng Giam d6c

Cac thiinh vien cua Ban Ki~m soat bao g6m:

ang Hoang Vi~t

ang Nguy@nH6ng Hai

Ba Tr~n Thi H~nh

ang NguySnM~nhHimg

ang Vii Xuan Hung

Tru&ngban

Thiinh vien

Thanh vien

Thanh vien

Thanh vien

2

(B6 nhi~mngay 26 thang 06 nam 2019)

(Misn nhi~mngay 26 thang 06 nam 2019)

(MiSnnhi~mngay 26 thang 06 nam 2019)



CONG TY CO PHAN D~I LY HANGHAl VIJ):TNAM
L:1u5, S6 12 Duong Tan Tn'lo, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh

KIEM TOANVIEN

C6ng ty TNHH Hang Ki€m tOM AASC da thuc hien kiem toan cac Bao cao tai chinh cho C6ng ty.

CONGBO TRAcH NHIJ):MeVABANTONG GIAM DOC DOl vor BAo CAO TAl CHiNH

Ban T6ng Giam d6c C6ng ty chju trach nhiem v8 viec l~p Bao cao tai chinh phan anh trung thuc, hop ly tinh hinh tai
chinh, k€t qua hoat dQng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti8n t~ cua C6ng ty trong narn. Trong qua trinh l~p Bao
cao tai chinh, Ban T6ng Giam d6c C6ng ty cam k€t da tuan thu cac yeu c:1usau:

Xay dung va duy tri kiem soat nQi bQ rna Ban T6ng Giam d6c va Ban quan tri C6ng ty xac dinh la dn thiet d€
dam bao cho viec l~p va trinh bay Bao cao tai chinh kh6ng con sai sot trong y€u do gian l~n hoac do nham Ifrn;
Lila chon cac chinh sach ke tOM thich hqp va ap dvng cac chinh sach nay mQt cach nh~t quan;

Dua ra cac danh gia va dll doan hqp ly va th~n trQng;

Neu r5 cac chuftn mllC k€ tOM dugc ap dVng co dugc tuan tM hay kh6ng, co nhung ap dvng sai l~ch trQng yeu
den muc dn phai c6ng b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hay kh6ng;

L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh tren co s6 tuan thu cac Chufut mllC K€ toan, Ch€ dQK€ toan doanh nghi~p
Vi~t Nam va cac quy djnh phap Iy co lien quan d€n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh;

L~p cac Bao cao tai chinh dlla tren co s6 ho~t dQng kinh doanh lien Wc, trir truOng hqp kh6ng th€ cho rfutg C6ng
ty se ti€p Wc ho~t dQng kinh doanh.

Ban T6ng Giam d6c C6ng ty dam bao rfutg cac s6 k€ toan dugc lUll gifr d€ phan anh tinh hinh tai chinh cua C6ng ty,
v6i muc dQ trung thllc, hqp ly t~i bAt crr thai di€m nao va dam bao rfutg Bao cao tai chinh tuan thu cac quy dinh hi~n
Mnh cua Nha nu6c. D6ng thai c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua C6ng ty va thllc hi~n cac bi~n
phap thich hqp d€ ngan cMn, phat hi~n cac hanh vi gian l~n va cae vi ph~ khac.

Ban T6ng Giam d6c C6ng ty cam ket ring Bao cao tai ehinh da pharr anh trung thllC va hqp ly tinh hinh tai ehinh cua
C6ng ty t~i thai di€m ngay 31 thang 12 nam 2019, k€t qua ho~t d9ng kinh doanh va tinh hinh luu chuy@n ti8n t~ cho
nam tai chinh k€t thUc cung ngay, phU hqp v6i Chufut mile k€ toarr, Ch€ dQke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan thu
cae quy dinh phap ly co lien quan den vi~c l~p va trinh bay bao cao mi chinh. .~

'~

~
; TY
: HUU I
M TO
SC
__........-:
..-~
.~

Cam k@tkhac

Ban T6ng Giam d6c cam k€t ring C6ng ty tuan tM Nghi djnh 71120 17IND-CP ngay 06/06/2017 huang d~n v€ quan tri
e6ng ty ap dvng d6i v6i e6ng ty d~i ehiing va C6ng ty kh6ng vi ph~m nghla VVc6ng b6 thOng tin theo quy dinh t~i
ThOng ill s6 155/2015/TT-BTC ngay 06110/2015 cua BQ Hi ehinh huang d~n c6ng b6 thOng tin tren Thi truOng chUng
khoan.
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BAo cAo KIEMToANDQC L~P

Kinh gti"i: Quy Ca dong, H{}idAngQuan tr] va Ban TAngGiam d6e
Cong ty cA ph§n f)~i Ly Hang Hal Vi~t Nam

Chung toi dli kiem toan Bao cao tai chinh kern theo cua C6ng ty C6 phAnDai Ly Hang Hai Vi~t Nam duoc I~p
ngay 23 thang 03 nam 2020, tir trang 06 d~n trang 41, bao gam: Bang can d6i k~ toan tai ngay 31 thang 12 nam
2019, Bao cao k~t qua hoat dQngkinh doanh, Bao cao luu chuyen ti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay va
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh.

Trach nhi~m cua Ban TAngClam d6e

Ban T6ng Giam d6c C6ng ty chiu trach nhiem v~ viec I~pva trinh bay trung thuc va hop 19 Bao cao tai chinh cua
C6ng ty theo Chuan mlJck~ toan, Ch~dQk~ toan doanh nghi~pVi~tNam va cac quy dinh phap 19 c6 lien quan d~n
vi~c I~pva trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhi~mv~ ki€m soat nQibQrna Ban T6ng Gicimd6c xac dinh la
dn thi~t d€ dam bao cho vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh kh6ng c6 sai s6t tn;mgy~u do gian l~nho~c nhk
lful.

,
)

Traeh nhi~m etia Ki~rn toan vien

Trach nhi~m cua chUngtoi la dua ra 9 ki~n v~Bao cao tai chinh dlJatren k~t qua cua cUQCki€m toanoChUngtoi dli
ti~n hanh ki€m toan theo cac ChuftnmlJc kiSm toan Vi~t Nam. Cac chuftnmlJc nay yeu du chUngtoi tuiin tM
chuftnmlJc va cac quy dinh v~ d~o duc ngh~ nghi~p, l~pk~ ho~ch va thlJc hi~n cUQcki€m toan d€ d~t duQ'cSlJdam
bao hqp 19 v~ vi~c Ii~uBao cao tai chinh cua C6ng ty c6 con sai s6t trQngy~uhay kh6ng.

C6ng vi~c kiSm toan bao gbm thlJChi~n cac tM t\lc nh~m thu tMp cac bkg chUngki€m toan v~ cac s6 Ii~u va
thuy~tminh tren Bao cao tai chinh. Cac thu t\lc ki€m toan duQ'cIlJachQndlJatren xet doan cua ki€m toan vien, bao
gam danh gia rui fOc6 sai s6t trQngy~u trong Bao cao tai chinh do gian I~nho~c nhAmI~n.Khi thlJchi~n danh gia
cac rui fOnay, ki€m toan vien dli xem xet ki€m soMnQibQcua C6ng ty lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay Bao cao
tai chinh trung thlJc, hqp 19 nh~m thi~t k~ cac tM t\lc ki€m toan phUhqp vai tinh hinh thlJCt~, tuy nhien khong
nh~mm\lc dich dua ra 9 ki~n v~ hi~u qua cua ki€m soMnQibQcua C6ng ty. C6ng vi~c ki€m tmin ding bao gam
danh gia tinh thich hqp cua cac chinh sach k~ toan duQ'Cap d\mg va tinh hqp 19 cua cac u6c tinh k~ toan cua Ban
Giam d6c cling nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng th€ Bao cao tai chinh.

Chung toi tin wang f~ng cac b~ng chUngki€m toan rna chUngt6i dli thu tMp duQ'cla dAydu va thich hqp lam co s6
cho 9ki~n ki€m toan cua chung t6i.

y ki~n etia Ki~rn toan vien

Theo 9 ki€n cua chUngt6i, Bao cao tai chinh dli phan anh trung thlJCva hqp 19, tren cac khia c~nh trQngy~u tinh
hinh tai chinh cua C6ng ty C6 phAnf)~i L9 Hang Hai Vi~tNam t~i ngay 31 thang 12 nam 2019, cling nhu k€t qua
ho~t dQngkinh doanh va tinh hinh luu chuySn ti~n t~ trong nam tai chinh k€t thUcclmg ngay, phil hqp v6i Chu§n
mlJc k€ toan, Ch€ dQk~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cae quy dinh phap 19 c6 lien quan d€n vi~c l~p va trinh
bay Bao clio tai chinh.

I

I
aasc.com.vn

T: (84) 24382419901 F: (84)24382539731 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

HANGK1~MTOANAASC

A member of • International
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Vftn d~khac

Bao cao tai chinh gitra nien dQcho kY k€ toan tir ngay 01101/2018 d€n ngay 30/06/2018 va Bao cao tai chinh cho
nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018 cua Cong ty c6 phan Dai Ly Hang Hai Vi~tNam da diroc soat
xet va kiem toan boi kiSm toan vien va Cong ty TNHH KPMG. KiSm toan vien da dua ra k€t luan va y kien chap
nhan toan phdn d6i voi cac bao cao tai chinh nay tai ngay 15/08/2018 va ngay 29/03/2019.

Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC
])I!~~ID Giam d6c

5

Tp.H6 Chi Minh, ngay 23 thdng 03 niim 2020

Ki~m toan VieD

LeKim Y~n
Gi~y chirng nhan dang kY hanh nghe kiSrntoan

S6: 0550-2018-002-1
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CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VI¥T NAM
LAu 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phti, Quan 7,
Thanh ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai ehinh
Cho nam tai ehinh k@tthuc ngay 31/12/2019

BANG CAN DOl KE ToAN
TQingay 31 thdng 12niim 2019

Ma TAl sAN

100 A. TAl sAN NGAN H~N

110 I. Ti~n va cac khoan tuong durrng ti~n
111 1. Ti~n
112 2. Cac khoan nrong dU011gti~n

120 II. D§u nr tal ehinh ng~n han
123 1. DAunr nam gitt d@nngay dao han

130 III. Cac khoan phai thu ng~n han
131 1. Phai thu ngin han cua khach hang
132 2. Tra truce cho nguoi ban ngin han
136 3. Phai thu ngin han khac
137 4. Du phong phai thu ngan han kh6 doi

150 V. Ta! san ng~n han khac
151 1. Chi phi tra tnroc ngan han
152 2. Thu@GTGT duoc khau trir
153 3. Thu@va cac khoan khac phai thu NM mroc

200 B. TAl sAN DAI H~

210 I. Cac khoan phai thu dai han
216 1. PMi thu dai han khac

220 II. Tai san e6 djnh
221 1. Hi san c6 dinh hfru hinh
222 Nguyen giG
223 GiGtri hao man lujJki
227 2. Hi san c6 dinh vo hinh
228 Nguyen giG
229 GiGtrj hao man lujJki
230 III. Biit dQng san d§u tu·
231 Nguyen gia
232 Gia tri hao mon luy k@

240 IV. Tai san dO'dang dai h~n
242 1. Chi phi xay dgng co ban da dang

250 V. D§u tU'tai ehinh dai h~n
252 1. DAutu van cong ty lien doanh, lien k@t
253 2. DAutu g6p v6n van d011vi khac
254 3.· Dg phbng giam gia dAutu tai chinh dai h~n

260 VI. Tai san dai h~n khae
261 1. Chi phi tra truac dai h~

270 TONG C<)NG TAl sAN

6

03

04

05
06
07

31112/2019
VND

353.699.815.285

179.783.658.944
96.969.094.560
82.814.564.384

1.000.000.000
1.000.000.000

152.727.655.596
127.951.898.085
4.782.213.488
20.381.414.442
(387.870.419)

13
20.188.500.745
8.676.992.016
10.738.242.833

773.265.89617

197.717.851.479

07
9.263.634.652
9.263.634.652

10
79.553.590.643
62.181.554.230

153.402.164.777
(91.220.610.547)
17.372.036.413
20.767.171.024
(3.395.134.611)

33.414.180.654
74.584.104.356

(41.169.923.702)

200.522.727
200.522.727

11

12

09

04 14.148.291.148
7.248.600.000
11.614.263.664
(4.714.572.516)

61.137.631.655
61.137.631.65513

551.417.666.764

0110112019
VND

420.529.046.220

172.124.412.050
127.124.412.050
45.000.000.000

61.001.500.000
61.001.500.000

176.440.421.224
149.394.512.318
7.300.597.148

20.009.815.531
(264.503.773)

10.962.712.946
174.189.151

10.750.702.312
37.821.483

of.

f

208.282.994.538

8.874.733.470
8.874.733.470

75.084.256.497
56.295.762.357

144.420.383.738
(88.124.621.381)
18.788.494.140
22.381.234.828
(3.592.740.688)

37.380.390.952
74.584.104.356

(37.203.713.404)

11.779.255.082
11.779.255.082

13.591.049.498
4.458.000.000
11.614.263.664
(2.481.214.166)

61.573.309.039
61.573.309.039

628.812.040.758



CONG TY CO PHAN J)~I LY HANG HAl VItT NAM
LAu5, s6 12 Duong Tan Tnio, Phuong Tan PM, Qu~ 7,
Thanh ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tili cbinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2019

BANG CAN 1>01 KE ToAN
T(!i ngay 31 thting 12niim 2019

(tiip theo)

Mil NGUONVON

300 C. NC} PHAI TRA

310 I. NVng~n han
311 1. Phai tra nguoi ban ngan han
312 2. Nguoi mua tra ti~n wac ngan han
313 3. Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mroc
314 4. Phai tra nguoi lao d9ng
315 5. Chi phi phai tra ngan han
318 6. Doanh thu chua tlnrc hien ngan han
319 7. Phai tra ngan han khac
320 8. Yay va no thue tai chtnh ngan han
322 9. Quy khen thuong phuc IQ"i

15
16
17

18
20
19
14

330 II. NVdili 'b~n
333 1. Chi phi phai tra dai han
337 2. Phai tra dai han khac
338 3. Yay va no thue tai chinh dai han

18
19
14

400 D. VON CHU soHim

410
411
411a
418
420
421
421a
421b

I. van cbit sO- huu
1. V6n gop cua chu s6 huu

C6phieu ph6 thong co quyen biiu quyit
2. Quy dAutu phat tri@n
3. Quy khac thu9c v6n chu s6 hfru
4. LQ"inhu~ sau thu~ chua philn ph6i

LNST chua phdn ph6i lily ki tMncu6i nam truac
LNST chua phdn ph6i nam nay

21

440 TONG CQNG NGUON VON

NguO"iI~p

Tr§n Tbi Hu~ VOTrung Tb~ng

7

31112/2019
VND

206.517.285.368

204.990.559.284
81.522.399.140
7.604.786.398
5.417.131.218
16.890.422.865
4.187.977.077
280.000.000

78.928.657.379
60.000.000

10.099.185.207

1.526.726.084
500.000.000
891.726.084
135.000.000

344.900.381.396

344.900.381.396
140.964.860.000
140.964.860.000
113.346.962.745
14.240.002.725
76.348.555.926
40.035.007.552
36.313.548.374

551.417.666.764

0110112019
VND

282.316.517.153

280.571.965.719
103.522.121.642
17.431.115.653
12.928.756.880
28.320.939.746
5.137.314.039
181.818.182

105.293.523.420
156.000.000

7.600.376.157

fI
I

:;:'
o
;;:;;;

1.744.551.434
500.000.000
801.551.434
443.000.000

346.495.523.605

346.495.523.605
140.964.860.000
140.964.860.000
103.029.036.365
14.246.587.566
88.255.039.674
36.665.407.774
51.589.631.900

co
:H HI
.GI
A,

628.812.040.758



CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VItT NAM Bao cao tai chinh

L~u 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan PM, Qu~n 7, Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2019

Thanh ph6 H6 Chi Minh

BAo cAo RET QuA HO~T DONGKlNH DOANH
Nom 2019

Mii CHiTIEU Thuy€t Nlim 2019 Nlim 2018

s8 minh VND VND

01 1. Doanh thu ban bang va cung clip djch VI} 23 878.333.399.910 914.803.795.976

02 2. Cac khoan giam tnr doanh thu

10 3. Doanh thu thuan ban hang va cung clip djch VI} 878.333.399.910 914.803.795.976 ::::
p.
"

11 4. Gia vBn hang ban 24 788.997.020.878 822.462.551.190

20 5. LVi nhu~n gQP v~ ban hang va cung clip djch VI} 89.336.379.032 92.341.244.786 ~
'"

21 6. Doanh thu hoar d9ng tai chinh 25 25.434.726.141 59.806.906.489 )

22 7. Chi phi tai ehinh 26 3.924.395.037 4.362.890.560 ~

23 Trang do: Chiphi ldi vay 38.245.232 55.996.272

26 9. Chi phi quan 1y doanh nghiep 27 69.275.455.038 85.275.113.420

30 10. LQi nhu~n thufin til"hoat oQng kinh doanh 41.571.255.098 62.510.147.295

31 11. Thu nhap khac 28 1.484.868.332 406.996.462

32 12. Chi phi khac 29 861.183.249 1.582.596.462

40 13. LQ·inhu~n khac 623.685.083 (1.175.600.000) ~

50 14. T6ng IQ·inhu~n k€ toan trurrc thu€ 42.194.940.181 61.334.547.295 :G 1
:M H

51 15. Chi phi thu€ thu nhap doanh nghiep hien hanh
..

30 5.88l.391.807 9.744,915.395 Hl
.8

60 17. LQ·inhu~n sau thu€ thu nh~p doanh nghi~p 36.313.548.374 51.589.631.900
~A--

70 18. Liii co ban tren c6 phi€u 31 2.241 3.096

Tr§n ThjHu€ Vo Trung Thang

Nguo·i I~p Pho Truong Ban TCKT ph ... trach
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CONG TY CO pHAN B~I LV HANG HAl VIE;T NAM
LAu5, S6 12 Duong Tan Tnlo, Phuong Tan PM, Qu~n 7,
Thanh ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tiii chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019

BAocAo LUU CHUYEN TIEN T¥
Niim 2019

{Thea phuong pJuip gidn tiip)

Mil CHiTIEU
s6

Thuyet
minh

Nam 2019 Nam 2018
VNDVND

I. LUU CHUYEN TIEN TIT HO~ T BONG KINH DOANH

01 1. L(li nhu~n trutrc thui 42.194.940.181 61.334.547.295

2. DiJu chinlt cho cae khodn
02 Kh~u hao tai san c6 dinh va b~t dQngsan dAunr 12.672.432.421 11.887.158.095

03 Cac khoan du phong (5.619.554.154) 2.309.852.044
~
'c

04 Uti, 16chenh l~ch tY gia h6i doai do daub gia lai 129.970.085 159.512.859 \
cac khoan muc tiSn t~ co g6c ngoai t~ A

05 Uti, 16tir hoat dQngdAunr (24.595.601.301) (56.864.173.723) )
06 Chi phi liii vay 38.245.232 55.996.272 •..,
08 3. L(li nhu~n tif hO{lt dvng kin" doanb truifc 24.820.432.464 18.882.892.842 ):jI'

thay dni van luu d{jng

09 Tang, giam cac khoan phai thu 21.585.117.832 (8.721.354.218)

10 Tang, giam bang t6n kho 877.500

11 Tang, giam cac khoan phai tra (khong k@liii vay (69.805.793.559) 6.469.764.822
phai tra, thu~ thu nh~p doanh nghi~p phai nQP)

12 Tang, giam chi phi tra truac (6.641.989.588) 381.275.922

14 Ti~n Uiivay dii tra (38.245.232) (55.996.272)

15 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p diinQP (6.878.964.919) (8.628.614.388)

17 Ti~n chi khac cho hO<;ltdQngkinh doanh (7.216.909.533) (6.725.547.681)

20 Llfu cltuyln tiJn thudn tif JIO{ltd{jng kinh doanh (44.176.352.535) 1.603.298.527
.~

II. LUU CHUYEN TIEN TITHO~ T BONG BAu TU ~
Ti~n chi d@mua sfun, xay d\fDgtai SilO c6 dinh

'(

21 1. (3.079.253.762) (16.678.753.055) IJ HA
va cac tai san dai h<;lnkhac rOA

22 2. TiSn thu tir thanh ly, nhugng ban tai san c6 dinh 1.413.190.908 336.454.545 ...
va eac tai san dai h<;lnkhac

oJ

/,
23 3. Ti~n chi cho vay, mua cae eong C\l ng eua don vi (1.000.000.000) (29.501.000.000) .'(-

?
khac

24 4. Ti~n thu h6i eho vay, ban l<;licac cong C\l ng eua 61.001.500.000
don vi khac

25 5. Ti~n chi dAutu gop v6n vao don vi (2.790.600.000)
26 5. Ti~n thu h6i dAutu gop v6n vao don vi khae 67.565.000.000
27 6. Ti~n thu llii cho vay, c6 tuc va Igi nhu~ndugc ehia 24.264.535.782 22.383.114.440
30 Llfu c/luylll tiJn tlludn tif IIO{ltd{jng ddu tlf 79.809.372.928 44.104.815.930
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CONG TV CO PHAN D~I LY HANG HAl Vl~T NAM
LAu5, se 12 Duong Tan Tnlo, Phuong Tan PM, Quan 7,
Thanh ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai ehinh k6t thuc ngay 31112/2019

BAocAo LUU CHUYEN TIEN T¢
Niim 2019

(Theo phutmg phap gidn tiip)

Ma CHiTIEU
s3

Thuy~t
minh

Nam 2019 Nam 2018
VNDVND

III. LUU CHUYEN TIEN TirHO~T DQNG TAl CHINH

33 1. Ti~n thu tir di yay 2.968.889.940

34 2. Ti~n tra no g6e yay (404.000.000) (2.809.889.940)

36 3. C6 rue, lei nhuan da tra cho chu sa (27.442.327.000) (25.645.905.500)

40 Luu cJluyin ti€n tltulin tir ItOf}t di)ng tili chin" (27.846.327.000) (25.486.90.5.500) ~
.-'

50 Luu chuyen ti~n thu§n trong nam 7.786.693.393 20.221.208.957
'(
:,
~

60 Ti~n va turrng dirong ti@nd§u nam 172.124.412.050 151.791.888.918 ?
'1

61 Arm huong cua thay d6i cy gia h6i doai quy d6i ngoai t~ (127.446.499) 111.314.175

70 Ti~n va tuong dutrng ti@ncu3i nam 03 179.783.658.944 172.124.412.050

Tr§n Thi Hu~ ve Trung Th~ng

Nguot l~p PM Truong Ban TCKT phu trach
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CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VI:E:TNAM
LAu 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phii, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31/12/2019

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNH
Niim2019

1 D~C DIEM HO~T DQNG CUA DOANH NGHI:E:P

Hlnh tlurc sO-hfiu van
Cong ty C6 ph&nDai Ly Hang Hili Vi~t Nam la doanh nghiep duoc c6 phAnhoa til Doanh nghiep Nha mroc - Dai Iy Hang
Hili Vi~t Nam thee Quyet dinh s6 5099/QD-BGVTT ngay 30 thang 12 nam 2005 cua Bi) Giao thong V~n tai va dang kY
thanh I~p dum hinh thirc cong ty c6 phan. C6 phieu cua Cong ty duoc niem y~t tren Sa giao dich chirng khoan Ha Ni)i VaG
ngay 22 thang 12 nam 2015, rna chimg khoan VSA.

Cong ty hoat di)ng thee Gi~y chimg nh~n dang kY doanh nghiep cong ty c6 phan s6 0300437898 ngay 20 thang 10 nam 2006
do Sa K~ hoach va D&utu Thanh ph6 H6 Chi Minh cap. Dang kY thay d6i lfin thir 9 ngay 19 thang 07 nam 2019.

Tf\! sa chinh cua Cong ty duqc d~t t~i: L&u5, S6 12 Duang Tan Trao, Phuang Tan PhU, Qu~n 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh. ~

va" O;'" I, cua Cong ty .. 140.964.860.000 VND luang ollang vai 14.096.486 c/, phim. M,nh gi< mlii c/, ph'" .. 10.000 1.

VND. .

Hnh vy'C kinh doanh
- Dich V\I, thuang m~i hang hili.

Nganh ngh~ kinh doanh
Ho~t di)ng chinh cua Cong ty la:
- D~i Iy, kiam d~m himg hoa;
- Moi gi&iva dich V\I hang hili;
- D~i Iy tau bian (cung (eng th\fc phftm, nu&c ngQt) va d~i Iy v~n tili (giao nh~n kho v~n, kho ngo~i quan);
- Dich V\I cung (eng tau bian, v~n tili da phuang thuc qu6c t~; dich V\I lai d~t tau bi6n; dich \,\1 logistics va kinh doanh v~n

tili bian;
- Dich V\I khai thu~ hili quan;
- Xu~t nh~p khftu, mua ban, d~i Iy ky gui hang hoa trong va ngoai nu&c g6m: hoa chfit ph\lc v\I siln xufit (tril hoa ch~t co

tinh di)c h~i m~nh), hang nong - hili siln;
- V~n tili hang hoa b~ng duemg bi) va duang thuy;
- B6c x~p hang hoa, d~i Iy ky gui hang, v~n tili da phuang qu6c t~, dich V\llai d~t tau bi6n;
- Dich V\I logistic, mua ban, cho thue va sua chua container;
- Kili.hdoanh kho bai, kinh doanh co sa Iuu tru du lich, khach s~n (khong kinh doanh khach s~n t~i trl,lsa) va dieh V\I khai

thue hili quan.

C§u truc doanh nghi~p
Cong ty co cac dan vi tr\fCthui)c sau:
Ten oO'nvi Dia chi------~-------------------
Chi nhanh Cong ty C6 phAn D~i Iy Thanh ph6 H~ Long, Tinh Quilng Ninh
Hang Hili Vi~t Nam - D~i 1yHang hili
Quang Ninh

HO\lt o{lng kinh doanh chinh~-----------------------
D~i Iy v~n tili; D~i 1y cho cae hang tau -
Cac dich V\I hang hili; Van phOng eho
thue; M6i gi&i va thue tau.

Chi nhanh Cong ty C6 ph&n D~i Iy Thanh ph6 Hili Phong
Hang Hili Vi~t Nam - D~i Iy Hang hili
Hili PhOng

D~i 1y tau - Cac dieh V\I hang hili; Moi
gi&i va dieh V\I hang hili; D~i 1y v~n tili
(Giao nh~n kho v~n, Kho ngo~i quan ... ).
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CONG TYCO PHA.N n';'l LY HANG HAl VI~T NAM
LAu 5, S5 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~n 7, Thanh
ph5 H6 Chi Minh

Bao clio tii chinh
Cho nam tai chlnh k~t thuc ngay 31112/2019

Ten don vi Dja chi Host dl}ng kinh doanh chinh~~-------------------------
Chi nhanh Cong ty C6 phan Dai ly Thanh ph5 Ha NQi
Hang Hai Vi~t Nam - Dai Iy Hang hai
HaNQi

Chi nhanh Cong ty c6 phAn Dai Iy Thanh ph5 Vinh, Tinh Nghe An
Hang Hili Vi~t Nam - Dai Iy Hang hili
B~n Thiry

Chi nhanh Cong ty C6 phAn Dai ly Thanh ph5 Da Nllng
Hang Hai Vi~t Nam - Dl}.ily Hang hili
DaNling

Chi nhanh Cong ty C6 phAn Dl}.ily Thanh ph5 Quy Nhon, Tinh Binh Djnh
Hang Hai Vi~t Nam - D<;liIy Hang hili
QuyNhon

Chi nhanh Cong ty C6 phAn Dl}.iIy Thanh ph5 Nha Trang, Tinh Khanh Hoa
Hang Hili Vi~t Nam - Dl}.ily Hang hili
Nha Trang

Chi nhanh Cong ty C6 phAn Dl}.iIy Thanh ph5 Vfing Tau, Tinh Ba Ria -
Hang Hii Vi~t Nam - Dl}.iIy Hang hili Vfing Tau
Vfing Tau

Chi nhanh Cong ty C6 ph§n Dl}.i Iy Thanh ph5 dn Thcr
Hang Hai Vi~t Nam - D<;liIy Hang hai
dn Thcr

Chi nhanh Cong ty c6 phAn Dl}.iIy Thanh ph5 H6 Chi Minh
Hang Hai Vi~t Nam - D<;liIy Hang hai
Sai Gon

Chi nhanh Cong ty C6 phk Dl}.i Iy Thanh ph5 Hili Phong
Hang Hili Vi~t Nam - D<;liIy V~n tili
Qu5e t~ Phia Bile

Chi nhanh Cong ty C6 phAn Dl}.iIy Thanh ph5 Hili Phong
Hang Hili Vi~t Nam - Djeh V\l Hang
hili Phuong Dong

Chi nhanh Cong ty C6 phAn Dl}.iIy Thanh ph5 H6 Chi Minh
Hang Hili Vi~t Nam - D<;liIy Thuong
ml}.iva Djeh V\l Hang Hili

Chi nhanh Cong ty C6 phftn D<;liIy Thanh ph5 H6 Chi Minh
Hang Hili Vi~t Nam - Dl}.iIy Dich V\l
Hang Hai va Thuong m<;li

Dai ly giao nhan v~n tai; Dai Iy eho cac
hang tau - Cac dich vu hang hili; Dich vu
kho bai va phan ph5i.

Dai Iy v~n tai; Dai Iy eho cac hang tau -
Cac djch vu hang hili; Van phong eho
thue; Moi gioi va thue am.
Dai Iy tau - Cac dich vu hang hili; Moi
gioi va dich vu hang hili; Dai ly v~n tili
(Giao nh~n kho v~n, Kho ngo<;liquan ... ).

D<;liIy tau - Cae djeh V\l hang hili; Moi
gi6i va djeh V\l hang hili; D<;liIy v~n tili
(Giao nh~n kho v~n, Kho ngo<;liquan ... ).

D<;liIy tau - Cae djeh V\I hang hai; Moi
gi6i va djeh V\l hang hili; D<;liIy v~n tili
(Giao nh~n kho v~n, Kho ngo<;liquan ... )..

;

D<;liIy tau - Cae djeh V\I hang hili; Moi
gi6i va djeh V\l hang hili; D<;liIy v~n tili
(Giao nh~n kho v~n, Kho ngo<;liquan ... ).

D<;liIy tau - Cae djeh V\I hang hili; Moi
gi6i va djeh V\I hang hili; D<;liIy v~n tili
(Giao nh~n kho v~n, Kho ngo<;liquan ... ).

D<;liIy eho cae hang tau - Cae djch V\l
hang hili; Ki@m d~m hang rai, hang
eong; D<;liIy v~n tili dU<mghang khong,
du<mgbi@n.

D<;liIy hang hili va moi gi6i thue tau;
Giao nh~n, v~n tai hang eong trinh; Giao
nh~n, v~n tili dU<mgbi@n.

D<;liIy tau - Cae djeh V\l hang hili; Moi
gi6i va djeh V\l hang hili; D<;liIy v~n tili
(Giao nh~n kho v~n, Kho ngo<;liquan ... ).

D<;liIy tau - Cae djeh V\I hang hili; Moi
gi6i va djeh V\l hang hili; D<;liIy v~n tili
(Giao nh~n kho v~n, Kho ngo<;liquan ... ).

D<;liIy tau - Cae djeh V\l hang hili; Moi
gi6i va djch V\l hang hili; D<;liIy v~n ali
(Giao nh~n kho v~n, Kho ngo<;liquan ... ).

Thong tin v~ cong ty lien k~t, e6ng ty lien doanh eua C6ng ty xem chi ti~t t~i Thuy~t minh s6 4.

2 . CUE n¢ vA CHiNH sAcH KE TOAN Ap Dl)NG T';'I CONG TY

2.1 . Ky k~ toan, dO'nvi ti~n t~ sir d\mg trong k~ toan

Ky k~ toan nam eua Cong ty thea nam duong Ijch bilt dAutu ngay 01101 va k~t thue vao ngay 31/12 hang nam.
Bon vi ti~n t~ sir d\mg trong ghi ehep k~ toim la d6ng Vi~t Nam (VND).

12



CONG TY CO PHAN D~I LY HANGHAl VI~T NAM
L~u 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~n 7, Thanh
ph6 HAChi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019

2.2 • Chu§n ml}'cva Ch~ oQ k~toan ap dung

chi a(Jki todn ap dung
Cong ty ap dung Ch~ dQK~ toan doanh nghiep ban hanh thea Thong nr s6 200/20 14/TT-BTC ngay 22112/2014 cua BQTai
chinh va Thong tu s6 53/20 16/TT-BTC ngay 21103/2016 cua BQTai chinh v~ viec sua d6i, b6 sung mQt s6 di~u cua Thong
tu s6 20012014ITT-BTC.

Tuyen bt5vi viec twin thit Chudn muc ki todn va chi a9ki toan
Cong ty dll ap dung cac Chuan rmrc k~ toan Vi~t Nam va cac van ban huang d§.nChuan mire do Nha mroc dll ban hanh, Cac
Bao cao tai chinh ducc l~p va trinh bay thea dung moi quy dinh Clla tung chuAn mvc, thOng tu huang d§.nthvc hi~n ChuAn
mvc va Ch~ dQk~ tmln doanh nghi~p hi~n hanh dang ap d\lng.

2.3 . Co' sir I~p Bao cao tai chinh

Baa cao tai chinh duqc trinh bay thea nguyen t~c gia g6c.

Bao cao tai chinh clla Cong ty duqc I~p tren co sa t6ng hqp cac baa cao tai chinh Clla cac dan vi thanh vien h~ch toan dQc
I~pva CllaVan phong Cong ty.

Trong Bao cao tai chinh cua Cong ty, cac nghi~p V\l giao dich nQibQva s6 du nQi bQc6 lien quan d~n tai san, nguAn v6n va
cong ng phai thu, phai tra nQi bQdll dugc lo~i tru toan bQ.

2.4 • Cong Cl} tai chinh

Ghi nht;inban atiu
Tai san tai chinh
Tai san tai chinh CllaCong ty bao gAm ti~n va cac khoan tuang duang ti~n, cac khoan phai thu khach hang va phai thu khac,
cac khoan cho vay, cac khoan dfru tu dai h~n. T~i thm di€m ghi nMn ban d~u, tai san tai chinh dugc xac djnh thea gia
mua/chi phi phat hanh cQng cac chi phi pMt sinh khac lien quan tf\l'Cti~p d~n vi~c mua, phat hanh tai san tai chinh do.

Ng phai tra tai chinh
Ng phai tra tai chinh CllaCong ty bao gAmcac khoan vay, cac khoan phai tra nguai ban va phai tra khac, chi phi phai tra. T~i
thai di€m ghi nh~n Ifrnd~u, cac khoan ng phai tra tai chinh dugc xac djnh thea gia pMt hanh cQng cac chi phi phat sinh lien
quan tn,rc ti~p d~n vi~c phlit hanh ng phai tra tai chinh d6.

Ie

Gia tri sau ghi nht;inban atill
Hi~n t~i chua co cac quy dinh C\lth~ v~ danh gia I~i cong C\ltai chinh sau ghi nh~n ban d~u.

s

2.6 • Cac nghi~p VI} bing ngo:,ti t~

Cac giao djch b~ng ngo:,tit~ trong nam tai chinh dugc quy d6i ra dAngVi~t Nam thea tY gia thvc t~ t~i ngay giao djch. T:Y gia
giao djch th\Ic t~ nay dugc xac djnh thea nguyen t~c sau:

- Khi mua ban ngo:,tit~: la tY gia dugc quy djnh trong hqp dAngmua, ban ngo~i t~ giua Cong ty va ngan hang thuang m~i;
- ~i ghi nh~n ng pMi thu: la tY gia mua clla ngan hang thuang m~i nm Cong ty chi djnh khach hang thanh toan t~i thai

diem giao dich phat sinh;

- Khi ghi nh~n ng pMi tra: la ty gia ban Cllangan hang thuang m~i noi Cong ty dV ki~n giao dich t~i thai diam giao djch
plu'itsinh.
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CONG TY co PHAN D~I LV HANG HAl VI"E:TNAM
L~u 5, s6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tili chinh
Cho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31112/2019

TY gia giao djch thuc t~ khi danh gia lai cac khoan rnuc ti~n t~ co g6e ngoai t~ tai thai di6m l~p Bao cao tai ehinh duoc xac
djnh thea nguyen t~e:
- U6i voi khoan muc phan loai la tai san: ap dung 15' gia mua ngoai t~ ella ngan hang thuong mai noi Cong ty thirong xuyen

co giao dich;
- U6i voi ti~n giri ngoai t~: ap dung 15' gia mua ella ehinh ngan hang noi Cong ty rna tai khoan ngoai t~;
- U6i voi khoan muc phan loai la no phai tra: ap dung 15' gia ban ngoai t~ cua ngan hang thuong mai noi Cong ty thuong

xuyen co giao dieh.

TAtea cae khoan ehenh l~eh 15' gia th"e t~ phM sinh trong nam va ehenh l~eh do danh gia l~i s6 du cae khoan mge ti~n t~ co
g6e ngo~i t~ t~i thai di6m l~p Bao eao tai ehinh duge h~eh toan vao k~t qua ho~t dQng kinh doanh ella nam tai ehinh. Trong
do liii ehenh l~eh 15' gia do danh gia I~i s6 du eu6i nam ella cae khoan mge ti~n t~ co g6e ngo~i t~ khong duge sir dgng d6
phan ph6i Igi nhu~n ho~e ehia e6 rue.

,.....
'!l
./
(

2.7 • Ti~n vil cac khoan tu-crng dU'ong ti~n

Ti~n bao g6m ti~n m~t t~i quy, ti~n giri ngan hang khong ky h~n.

Cae khoan tuang duang ti~n la cae khoiin d~u tu ng~n h~n co thai gian thu h6i khong qua 03 thang k6 tir ngay d~u tu, co Hnh
thanh khoim eao, co kha nang ehuy6n d6i d6 dang thanh cae lugng ti~n xae dinh va khong co nhi~u rili ro trong ehuy@nd6i
thanh ti~n.

2.8 . Cac khoan dAu tu· tili chinh

Cac khoan d6u tzrniim giii din ngay dao ht;m bao g6m: Cae khoan ti~n giri ngan hang co ky h(m duge n~m gifr d~n ngay dao
h.;mvai mge dieh thu liii hang k.Y va cae khoim d~u tu n~m gifr d~n ngay dao h~n khae.

Cac khoan d6u tzrVaG cac c6ng ty lien doanh, lien kit duge ghi nh~n ban d~u tren s6 k~ toan thea gia g6e. Sau ghi nh~n ban
d~u, gia tri cua cae khmln d~u ill nay duge xae dinh thea gia g6e trir di d" phong giam gia khoan d~u tu.

Cac khoim d6u tzrgop v6n VaG cac dan vi khac bao g6m: cae khoan d~u tu vao cong eg v6n eua dan vi khac khong co quy~n
ki6m soat, d6ng ki6m soM ho~e co anh huang dang k6 d6i vai ben duge d~u tu. Gia tri ghi s6 ban d~u ella cae khmln d~u ill
nay duge xae dinh thea gia g6e. Sau ghi nh~n ban d~u, gia tri ella cae khoan d~u ill nay duge xae dinh thea gia g6e trir di d"
phong giam gia khoan d~u ill.

D" phong giam gia cae khoan d~u tu duge l~p vao thai di@meu6i nam ev th@nhu sau:
U6i vai cae khoan d~u tu vao eong ty lien doanh lien k@t:D" phOng giam gia d~u tu duge I~p khi dan vi nh~n d~u tu phat
sinh 16,can ell vao Bao eao tai ehinh eua cong ty lien doanh, lien k@tt~i thai di@mtrich I~p d" phong
U6i vai khoim d~u tu n~m gifr lau dai (khong phan lo~i la chUng khoan kinh doanh) va khong co anh huang dang k6 d6i
vai ben dugc d~u tu: n@ukhoan d~u tu vao c6 phi@uniem y@tho~c gia tri hgp Iy eua khoan d~u tu duge xac dinh tin e~y

, thi vi~e [~p d" phong d"a tren gia tri thi tcuang eua e6 phi~u; n@ukhmin d~u tu khong xae dinh duge gia tri hgp Iy t~i thai
di@mbao eao thi vi~e I~p d" phong can elr vao Bao cao tai ehinh t~i thai di6m trich I~p d" phong cua ben duge d~u tu.

- U6i vai cae khoan d~u tu nlim gifr d~n ngay dao h~n: can Cll kha nang thu h6i d6 I~p d" phong phai thu kho doi thea quy
dinh ella phap lu~t.

'~
)~

;'\
J H~I
IOAI

2.9 . Cae khoan nlf phai thn

Cac khoan phai thn duge thea doi chi ti~t thea ky h~n phai thu, d6i tugng phai thn, lo~i nguyen t~ phai thu, va cae y@ut6
khae thea nhn du quan Iy ella Cong ty.

D" phong ng phai thu kho doi duge trieh I~p cho eac khoan: ng phai thu qua h~n thanh toan ghi trong hgp d6ng kinh t@,cae
kh€ uae vay ng, cam k€t hgp d6ng ho~e cam k@tng va ng phai thu chua d€n h~n thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i.
Trong do, ,vi~c trich I~p dv: phong ng phai thn qua h~n thanh toan duge can Clrvao thai gian tra ng g6e thea hgp d6ng mua
ban ban dau, khong tinh den vi~e gia h~n ng gifra cae ben va ng phai thu chua d@nh~n thanh toan nhung khach ng dii lam
vao tinh tr~ng pha san ho~e dang lam thll tge giai th6, mAttich, b6 tr6n.
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CONG TY CO PHAN f)~1 LY HANG HAl VI.¢T NAM
L~u 5, S6 12 Duong Tan Trim, Phuong Tan Ph6, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tili chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019

2.11. Tili san c8 djnh

Tai san c6 dinh hlru hlnh, tai san c6 djnh vo hinh duoc ghi nhan ban d~u thea gia g6c. Trong qua trinh sir dung, tai san c6
dinh hfru hinh, tal san c6 dinh vo hinh dugc ghi nhan thea nguyen gia, hao mon luy k~ va gia tr] con hili.

Kh~u hao tai san c6 dinh duoc trich thea phuong phap duong thang vci thai gian kh~u hao ducc uoc tinh nhu sau:

- Nha cira, v~t ki~n true
- May moe, thi~t b]
- Phuong ti~n v~n tai

Thi~t b], dung cu quan Iy
- Quyen sir dung d~t

Ph~n mem may tinh

06 - 44 nam
05 nam

05 - 11 nam

03 - 10 nam

34 - 50 nam
03 - 05 nam

2.12. B§t dQng san diu nr

B~t dQng san d~u tu duqc ghi nh~n ban d~u thea gia g6c.
D6i vai b~t dQng san d~u tu cho thue ho~t dQng dugc ghi nh~n thea nguyen gia, hao mon luy k~ va gia trj con I~i. Trong d6
kh~u hao dugc trich thea phuong phap duang th~ng vai thai gian kh~u hao dugc uac Hnh nhu sau:

- Nha cira, v~t ki~n truc 05 - 20 nam
B~t dQng san d~u tu khong con duqc trinh bay tren Bao cao tai chinh sau khi dfl ban ho~c sau khi b~t dQng san d~u tu dfl
khong con dugc sir d\lng va xet th~y khong thu duqc 19i ich kinh t~ trong tuong lai til vi~c thanh Iy b~t dQng san d~u tu do.
Chenh I~ch giua ti€n thu thu~n ti'r vi~c ban tai san vai gia trj con I~i cua b~t dQng san d~u tu duqc ghi nh~n vao bao cao k~t
qua ho~t dQngkinh doanh trong kY thanh IY·

Vi~c chuy~n til bAt dQng san chu sa huu sir d\lng ho~c hang t6n kho thanh b~t dQng san d~u tu chi khi co SlJthay d6i v€ m\lc
dich sir d\lng nhu truang hgp chu sa hUu ch~m dUt sir d\lng tai san do va b~t d~u cho ben khac thue ho~t dQng ho~c khi k~t
thUc giai do~n xfry dlJIlg..Vi~c chuy~n til b~t dQng san d~u tu sang b~t dQng san chu sa hiiu sir d\lng hay hang t6n kho chi khi
co SlJthay d6i v€ m\lc dich sir dVng nhu cae wang hgp eM sa huu b~t d~u sir dVng tai san nay ho~c b~t d~u tri~n khai cho
mvc dich ban. Vi~c chuy~n til b~t dQng san d~u tu sang b~t dQng san chu sa huu sir dVng ho~c hang t6n kho khong lam thay
d6i nguyen gia hay gia trj con I~i cua b~t dQng san t~i ngay chuy~n d6i.

Cac tai san trong qua trinh xfry dlJng ph\lc V\l m\lc dich san xu~t, cho thue ho~c quan trj, ho~c cho b~t kY m\lC dich nao khac,
dugc ghi nh~n thea gia g6c. Kh~u hao cua nhfrng tai san nay, cUng gi6ng nhu cac lo~i tai san c6 djnh khac, se b~t dfru duqc
trich khi tai san dfl s~n sang cho mvc dich sir d\lng.

2.13. Chi phi xay dl}11gcO"ban dO-dang

.,.
,'-;_

2.14. Thue hOl}tdQng ) ':I:

Thue ho~t dQng la lo~i hlnh thue tai san c6 djnh rna phfrn Ian rui ro va Iqi ich g~n li€n vai quy€n sa huu cua tai san thuQc v€ ,:
ben cho thuc. Khoim thanh toan duai hlnh thuc thue ho~t dQng duqc h~ch toan vao bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh ••
thea phuong phap duang th~ng dlJa trcn thai h~n thuc ho~t dQng. .

2.16. Chi phi tra tru'6"c

Cac chi phi dfl phat sinh lien quan d~n k~t qua hOSltdQng san xu~t kinh doanh cua nhi€u kY k~ toan duqc h<:lchtoan vao chi
phi tra truac d~ pMn b6 d~n vao k~t qua hOSltdQng kinh doanh trong cac ky k~ toan sau.

Chi phi thue d~t tra truac bao g6m ti€n thue d~t tra truac, k~ ca cac khoan lien quan d~n d~t thue rna Cong ty dfl nh~n duqc
gi~y chirng nh~n quy€n sir d\lng dAtnhung khOng du di€u ki~n ghi nh~n tai san c6 djnh vo hlnh thea Thong tu s6 45/20 13/TT
BTC do BQTai chinh ban hanh ngay 2510412013 v€ huang d§n ch~ uQquan Iy, sir dvng va trich khAuhao tai san c6 djnh vo
hlnh, cac chi phi phat sinh khac lien quan d~n vi~c dam bao cho vi~c sir dVng d~t thue. Cac chi phi nay duqc ghi nh~n va bao
cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh thea phuong phap duang th~ng dlJa tren thai h~n cua hgp d6ng thue dk
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CONG TY CO PHAN D~I LV HANG HAl VI~T NAM
Lftu 5, S6 12 Duong Tiln Trito, Phuong Tiln Phu, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tAi chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019

Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra tnroc dai han vito chi phi san xuAt kinh doanh timg Icy k~ toan duoc can cir VaGtinh chAt,
mire dQtimg loai chi phi dS lira chon phirong phap va tieu thirc phan b6 hQ'PIY.Chi phi tra truce duoc phan b6 dan VaGchi
phi san xudt kinh doanh thea phuong phap duong th~ng.

2.17. Cac khoan ng phai tra

Cac khoan no phai tra duoc thea d5i thea Icy han phai tra, d6i nrong phai tra, loai nguyen t~ phai tra va cac y~u t6 khac thea
nhu cau quan Iy cua Cong ty.

2.18. Cac khoan yay

Cac khoan yay ducc thea d5i thea tirng d6i tirong cho vay, tung kh~ uoc vay nQ'va ky hl;lnphai tra cua cac khoim vay, nQ'
thue tai chinh. Tru<mg hQ'Pvay, nQ'bing ngol;lit~ thi thl,fchi~n thea d5i chi ti~t thea nguyen t~.

2.19. Chi phi di vay

Chi phi di vay duQ'cghi nh~n VaGchi phi san xuAt, kinh doanh trong nam khi phat sinh, trir chi phi di vay lieri quan trl,fcti~p
d~n vi~c dau tu xily dl,fng ho~c san xuAt tai san da dang duQ'c tinh VaGgia trj cua tai san do (duQ'c v6n hoa) khi co du cac
diSu ki~n quy djnh trong ChuAn ml,fcK~ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra, d6i v6i khoan vay rieng ph\lc V1,l

vi~c xily d\fIlg tai san c6 djnh, bAtdQng san dau tu, lai vay duQ'cv6n hoa k@ca khi thm gian xily d\fIlg du6i 12 thang.

r
::

2.20 . Chi phi phai tra

Cac khoan phai tra cho hang hoa djch V1,l da nh~n duQ'ctir nguai ban ho~c da duQ'ccung cApcho nguai mua trong Icy bao cao
nhung thl,fCt~ chua chi tra va cac khoim phai tra khac duQ'cghi nh~n VaGchi phi san xuAt, kinh doanh cua Icy bao cao.

Vi~c ghi nh~n cac khoan chi phi phai tra VaGchi phi san xuAt, kinh doanh trong nam duQ'Cthl,fchi~n thea nguyen t~c phil hQ'P
giua doanh thu va chi phi pMt sinh trong nam. Cac khoan chi phi phai tra se duQ'cquy~t toan v6i s6 chi phi thl,fct~ phat sinh.
S6 chenh I~ch giua s6 trich tru6c va chi phi th\Ic t~ duQ'choan nh~p.

2.22. Doanh thu chull thlfc hi~n /

Doanh thu chua th\Ic hi~n g6m doanh thu nMn tru6c nhu: s6 tiSn cua khach hang da tra tru6c cho mQt ho~c nhiSu Icy k~ toan
vS cho thue tai san.

2.23. vAn chu sir hfru

V6n dAuillcua chu sa huu duQ'cghi nh~n thea s6 v6n th\Ic gop cua chu sa huu.

LQ'inhu~n sau thu~ chua philn ph6i phim anh k~t qua kinh doanh (lai, 16) sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p va tlnh hlnh philn
chia IQ'inhu~n ho~c xu Iy 16 cua Cong ty. Tru<mg hQ'ptra c6 tirc, lQ'inhu~n cho cM sa hfru qua muc s6 IQ'inhu~n sau thu~
chua philn ph6i duQ'c ghi nh~n nhu tru<mg hQ'Pgiam v6n gop. Lqi nhu~n sau thu6 chua philn ph6i co thii duQ'c chia cho cac
nha dau tu dl,fatren tY I~ gop v6n sau khi duQ'cDl;lihQid6ng c6 dong phe duy~t va sau khi da trich I~p cac quy thea DiSu I~
Cong ty va cac quy djnh cua phap lu~t Vi~t Nam.

Cong ty trich I~p cac quy d\I phong sau tir lQ'inhu~n thu§n sau thu6 thu nh~p doanh nghi~p cua Cong ty thea dS nghj cua H9i
d6ng quan trj va duQ'Ccac c6 dong phe duy~t tl;liDl;lih9i d6ng c6 dong thu<mg nien:
- Quy dAutu phat triiin: Quy nay duQ'ctrich I~p nhim ph\lc V1,l vi~c rna r9ng hOl;ltd9ng ho~c dAutu chiSu sau cua Cong ty.
- Qu_ykhen thuang, phuc lQ'iva Quy khen thuang Ban diSu hanh: Quy nay duQ'ctrich I~p d@khen thuang, khuy6n khich v~t

chat, dem Il;liIQ'i1ch chung va nilng cao phUc lQ'icho cong nhiln vien va duQ'ctrinh bay nhu m9t khoan phai tra tren Bang
can d6i k~ toano

C6 tuc phai tra cho cac c6 dong duQ'cghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Ciln d6i k6 toan cua Cong ty sau khi co thong bao
chia c6 tuc cua HQi d6ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyiin nh~n c6 tuc cua Trung tilm Luu kY chUng khoan
Vi~tNam.
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CONG TY CO PHAN f)~1 LY HANG HAl VI~T NAM
Lfiu 5, S6 12 Duong Tan Tra~, Phuong Tan Phu, Qu~n 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao clio tai chinh
Cho narn tai chinh k6t thuc ngay 31112/2019

2.24 . Doanh thu

Doanh thu cung cdp dich v~
Doanh thu cung dp dich vu dugc ghi nh~n khi d6ng thoi thea man cac di~u kien sau:
- Doanh thu dtroc xac djnh tuong d6i chic chin;
- Co kha nang thu ducc loi Ich kinh t6 tir giao dich cung dp dich vu do;
_ Xac dinh duoc phAn cong vi~c da hoan thanh VaGngay I~pBang can d6i k6 toan;
_ Xac dinh duoc chi phi phat sinh cho giao djch va chi phi d~ hoan thanh giao djch cung dp djch vu do.

PhAncong viec cung dp dich vu da hoan thanh duoc xac dinh thea phuong phap danh gia cong viec hoan thanh.
~I

Doanh thu hoat tlong tai chinh
Doanh thu phat sinh tir ti~n lai, ti~n ban quyen, c6 tuc, Igi nhu~n dugc chia va cac khoan doanh thu ho~t dQng tai chinh khac
dugc ghi nh~n khi th6a man d6ng thai hai (2) di~u ki~n sau:

- Co kha nang thu dugc Igi fch kinh t6 tir giao djch do;
- Doanh thu dllgC xac djnh wong d6i ch~c chin.

c6 tuc, Igi nhu~n dllgc chia dllgc ghi nh~n khi Cong ty dugc quy~n nh~n c6 tuc hol[tcdugc quy~n nh~n Igi nhu~n tir vi~c g6p
v6n.

2.26 • Gia van hang ban

Gia v6n hang ban trong nam dugc ghi nh~n phil hgp vai doanh thu pMt sinh trong nam va dam bao tuan tM nguyen t~c th~n
tr9ng. Cac truemg hgp hao hl,ltv~t tu hang h6a vugt dinh muc, chi phi vugt djnh muc blnh thuemg, hang t6n kho bi m~t mat
sau khi da trir di phAn trach nhi~m cua t~p th~, ca nhan c6 lien quan, ... dugc ghi nh~n dAydu, kip thai VaGgia v6n hang ban
trongnam.

2.27. Chi phi tai chinh

Cac khoan chi phi dugc ghi nh~n VaGchi phi tai chinh gbm:
- Chi phi hol[tccac khoan 16 lien quan den cac ho~t dQngdfiu tu tai chinh;

- Chi phi di vay v6n;
DIJ phong giam gia chUng khoan kinh doanh, dl,l'phong t6n th~t dAu tu VaGdO"nvi khac, khoan 16phat sinh khi ban ngo~i
t~, 16tY gia h6i doM...

Cac khoan tren dugc ghi nh~n thea t6ng s6 phcit sinh trong nam, khong bil trir vai doanh thu ho~t di}ngtai chinh.

CONC
HNH\~I
G K\£
AA
:-........_
'VkIEI
.~

2.28. Thu~ thu nh~p doanh nghi~p

a) Chi phi thu6 TNDN hi~n hflnh
Chi phi thu6 TNDN hi~n hanh dugc xac dinh tren cO"sa thu nh~p chiu thu6 trong nam va thu6 su~t thu6 TNDN trong nam tai
chinh hi~n hanh.

b) Thu6 su~t thu6 TNDN nam hi~n hanh
Cong ty dugc ap dl,lngmuc thu6 su~t thu6 TNDN la 20% d6i vai cac ho~t dQng san xu~t kinh doanh c6 thu nh~p chiu thu6
TNDN cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31112/2019.

2.29 . La: tren c8 phiSu

Lai cO"ban tren c6 phi6~ dugc tinh b~ng each ehia Igi nhu~n hol[te16 sau thu6 phan b6 cho c6 dong sa hfru e6 phi6u ph6
thong eua Cong ty (sau khi da di~u ehinh eho vi~e trieh I~p Quy Khen thu6"ng, phUe Igi va Quy khen thuang Ban di~u hanh)
eho s6 Illgng blnh quan gia quy~n eua s6 e6 phi6u ph6 thong dang luu hanh trong nam.
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CONG TY CO PHAN D~I LY HANG H.AIV~T NAM
Lau 5, S6 12 Duong Tan TrflO,Phuong Tan PM, Qu~n 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai ehinh
Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31/12/2019

2.30 •Cac ben lien quan

Cac ben duoc eoi la lien quan n~u ben do co kha nang kiem soat hoac co anh huong dang k~ d5i voi ben kia trong viec ra
quyet dinh v~ cac chinh sach tai chinh va hoat d9ng. Cac ben lien quan cua Cong ty bao g6m:

_ Cac doanh nghiep true tiSp hay gian tiSp qua mi)t ho~c nhieu trung gian co quyen kiem soat Cong ty hoac chiu str kiern
soli! cua Cong ty, hoac cung chung Sl!kiern soat voi Cong ty, bao g6m ca cong ty lien kSt;

_ Cac ca nhan true tiSp ·ho~cgian tiSp n~m quyen bieu quySt cua Cong ty rna co anh huong dang k~ d6i voi Cong ty, nhtrng
nhan S1Jquan Iy chu chot cua Cong ty, nhung thfmh vien m~t thiSt trong gia dinh clla cac ca nhan nay;

Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tr1Jc tiSp ho~c gian tiSp phfrn quan trQng quy~n bi~u quySt ho~c co anh
hu6ng dang k~ toi cac doanh nghi~p nay.

Trong vi~c xem xet timg m6i quan M clla cac ben lien quan d~ ph\lc V\l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh, C6ng ty
chu y t&ibim ch~t clla m6i quan h~ hem Ia hinh thuc phap Iy clla cac quan h~ do.

2.31. ThOngtin bi}ph~n

Do hOiiltdi)ng chinh clla Cong ty Ia diili Iy v~n chuy@n,tau bi~n va cac dich V\l kern thea tiiliVi~t Nam nen C6ng ty kh6ng
trinh bay Bao cao bi) ph~n thea linh V1JC kinh doanh va khu V1JC dia IY·

3 •TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG TIEN
31112/2019 01101/2019-------

VND VND

Ti~nm~t
Ti~n gui ngan hang khong Icy h~n
Cac khoan tuemg duemg ti~n (0)

3.004.494.088
93.964.600.472
82.814.564.384

3.001.872.561
124.122.539.489
45.000.000.000

172.124.412.050179.783.658.944

(0) Tiilingay 31112/2019, cac khoan tuemg duemg ti~n la ti~n gui co ky hiilntir 01 thang dSn 03 thang dugc gui tiilicac Ngan
hang Thuemg miilic6 phfrn v&iUiisu~t tir 4,OO/O/namdSn 5,20/0/nam.

4 . cAc KHoAN DAu TUTAI CHiNH
a) Diu tu·n~m gift d~n ngay dao h!}n

31112/2019 0110112019
Gia goc D1Jphong Gia goc D1Jphong
VND----;,._;_VND--=-------VND_;;_- ----_;_=-VND-.::..

1 •Dau tu·ngan h!}n
- Ti~n gui co kY hiiln(0) .

1.000.000.000
1.000.000.000

61.001.500.000
61.001.500.000

61.001.500.0001.000.000.000
=====

(0) Tiili.nga~ 31/12/2019, cac khoan dAu tu ng~n hl;lnI~ khoan ti~n gui co kY hl;ln06 thang duQ'c gui tl;liNgan hang Thuemg
ml;liCo phan Sai Gon - Chi nhanh Viing Tau v&iUiisuat 7,5%/nam.
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CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VI:E:TNAM
Lfru 5, se 12Duong Tan Trao, Phuong Tan PM, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tal chinh

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019

4 . cAc KHOA.N DAu TV' TAl CHiNH
b) D§Uto' g6p v6n vao don vi khac

DAu tir vao cong ty lien doanh, lien k~t
- Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Viet Narn)

DAu to' vao don vi khac
- Ngan hang Thirong mai C6 phan Hang Hai Vi~t

Nam

- T6ng Cong ty Thep Viet Nam - Cong ty C6 phan
(Mf( TVN) (*)

- Cong ty C6 phfrn Vinalines Logistics - Vi~t Nam
(Mf( VLG) (*)

- Cong ty TNHH Yusen Logistics va Vi).n tai Viet
Narn

- Cong ty TNHH Yusen Logistics Viet Nam
- Cong ty lien doanh Bong Sen

31112/2019 01/01/2019

Gia g6c Gia tri hop ly Du phong----__:.~ ----~-~ -------=:....,_
VND VND VND

Gia g6c Gia tri h9P ly DIJ phong---~__:.~-------~--~
VND VND VND

7.248.600.000
7.248.600.000

(3.739.572.516)
(3.739.572.516)

4.458.000.000
4.458.000.000

(2.481.214.166)
(2.481.214.l66)

11.614.263.664
7.400.160.000

1.545.000.000 (975.000.000) 11.614.263.664
7.400.160.000

2.020.000.000

500.000.000

1.072.836.000

63.746.040
557.521.624

2.020.000.000 1.300.000.000 (720.000.000)

16.072.263.664 ===== (2.481.214.166)

500.000.000 245.000.000 (255.000.000)

Cong ty chua xac dinh gia tri hop 1y cua cac khoan dfru nr tai chinh nay do Chuan mire K8 toan Vi~t Narn, Ch8 dQ Ke toan doanh nghiep Vi~t Nam chua co huong d~n cu th8 ve vi~c
xac diM gia tri hqp 1Y.

1.072.836.000

63.746.040
557.521.624

(4.714.572.516)

(*) Gia tri hqp ly d6i v6i c6 phieu cua cong ty niem y~t la gia d6ng cua niem yet tren thi truOng chUng khoan t1;lingay 31112/2019, d6i v6i c6 phieu niem y~t giao dich tren san UPCOM
la gia tharn chi6u binh quan trong 30 ngay giao dich lien ke gfrn nhAt truac thai di8m l~p bao cao tai chinh narn do SO'Giao dich chUng khoan cong b6.

18.862.863.664 1.545.000.000
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CONG TY co PHAN fl~1 LY HANG HAl VI¥T NAM
LAu 5, S5 12 UUOngTan Tn\o, Phuong Tan PM, Quan 7, Thanh ph5 He, Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2019

4 . cAc KHoAN DAu TIt TAl CHiNH

V?n tai dirong bien, giao nhan va cho
thue kho bai,

(1) Ngay 16/07/2017, Cong ty C6 phAn Dai ly Hang Hai Vi~t Nam (VOSA) va Nippon Yusen KabushikiKaisha (NYK Line) lien doanh thanh l?p Cong ty TNHH NYK Auto Logistics
(Vi~t Nam) voi v5n di8u l~ 1.000.000 USD, 15' l~ gop v5n cua VOSA la 20%. Thang 05/2019, Lien doanh da tang v5n diSu l~ len 1.600.000 USD voi 15' l~gop v5n gift nguyen. U€n
thai di~m 31112/2019, VOSA da gop du v5n diSu l~ 320.000 USD (tuong duong 7.248.600.000 VND) vao Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Viet Nam) va ghi nhan khoan diu ill
nay la khoan dAuillvao cong ty lien doanh, lien k€t.

DAu nr vito Cong ty lien k~t
Thong tin chi ti€t v8 cac cong ty lien doanh, lien k€t cua Cong ty vao ngay 31112/2019 nhu sau:
Ten Cong ty Nai thanh l?p va hOC;ltdQng
- Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Vi~t Nam) (1) Thanh ph5 He, Chi Minh

TY l~ lei Ich
20,00%

DAu tir vito don vi khac
Thong tin chi ti€t v8 cac khoan dAu illvao don vi khac cua Cong ty vao ngay 31112/2019 nhu sau:
Ten Cong ty Nai thanh l?p va hOC;ltdQng

Ngan hang Thuong m~i C6 phAn Hang Hai Vi~t Thanh ph5 Ha NQi
Nam
T6ng Cong ty TMp Vi~t Nam - Cong ty C6 phAn Thanh ph5 Ha NQi

T:Y l~ IQ'iich
0,078%

0,03%

Cong ty C6 phAnVinalines Logistics - Vi~t Nam Thanh ph5 He, Chi Minh 0,35%

- Cong ty TNHH Yusen Logistics va V~ tai Vi~t Thanh ph5 Ha NQi
Nam (2)

51,00%

HOC;ltdQng kinh doanh chinh
20,00%

Ty l~ bi€u quy€t Ho~t dQng kinh doanh chinh
0,078% HOC;ltdQng dich V\l tai chinh (trir bao

hi~m va bao hi~m xa hQi).
0,03% Khai thac qu~ng sit; san xuAt gang,

tMp va cac kim lo~i, san phfun thep.
0,35% V?n chuy€n, giao nh?n hang h6a; v?n

tai bi~n.
0,00% V?n tai dubng bQ, giao nh?n va cho

thue kho bai; lam tM Wc Mi quan, moi
gi6i.

_ Cong ty TNHH Yusen Logistics Vi~t Nam (3) Thanh ph5 He, Chi Minh 1,00% 1,00% Ho~t dQng dich V\l h6 trQ'kh,k lien quan
d€n v~ tai.

_ Cong ty Lien doanh Bong Sen (4) Thanh ph5 He, Chi Minh 0,27% 0,27% V?n chuy~n, giao nh?n hang h6a; v?n
tai bi~n.

(2) Ngay 01104/2014, Cong ty C6 phAn U~i ly Hang Hai Vi~t Nam (VOSA) va Cong ty Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd thanh l?p Cong ty TNHH Yusen Logictics va V~ tai Vi~t
Nam v6i v5n diSu l~ 100.000 USD, 15' l~ g6p v5n cua VOSA la 51%. Theo hqp de,ng lien doanh duQ'c k:Y kSt v6i Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd vao ngay 10109/2013,VOSA se
trao Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd quy8n dUQ'cquan 1y,ki~m soat Cong ty TNHH Yusen Logistics va v?n tai Vi~t Nam d6i l~i VOSA se nh?n duQ'ckhoan phi quan ly c5 dinh
hang nam la 40.000 USD til Yusen Logictics (Singapore) Pte., Ltd. U5i v6i phAn lQinhu?n til lien doanh vfu1duQ'cchia theo 15' l~ g6p v5n cua m6i ben.
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CONG TY CO PHAN D~I LV HANG HAl Vl~T NAM
LAu 5, se 12 Duong Tan Tnio, Phuong Tan PM, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31112/2019

4 . cAc KHoAN DAu niTAI CHINH

(3) Ngay 26/03/2014, Cong ty ce phan Dai ly Hang Hai Vi~t Nam (VOSA) va Cong ty Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd (YLSG) thoa thuan kY kth hop d6ng chuyen nhuong v6n.
Theo d6, VOSA d6ng y chuyen nhuong mot phfuI v6n g6p trong Cong ty TNHH Yusen Logistics Vi~t Nam (sau ddy goi la "Cong ty") nrong irng voi 50% v6n dieu I~ (nrong duong
200.000 USD). Theo hQ'Pd6ng chuyen nhuong, VOSA s~ ti€p tuc ducc chia IQ'inhuan til s6 du IQ'inhuan sau thu€ chua phan ph6i cua Cong ty lily k€ dan 31103/2014 theo tY 1~gop
v6n tnroc thoi di€m chuyen nhuong (tY I~ gop v6n cua VOSA la 51%, YLSG la 49%) va khoan IQ'inhuan nay se diroc chia cho cac ben theo bay (07) dot thanh toan hang nam bing
nhau trong bay (07) nam tai chinh sau ngay 31103/2014 (phan ky 07 nam til 2014-2020), m6i kY VOSA nh~n dugc s6 tien 15,5 tY d6ng. Sau ngay 31103/2014, C6ng ty chia 19i nhu~n
til cac khoan lQ'inhu~n sau thu€ khac, VOSA chi dugc nh~n khoan 19i ruc dam bao va YLSG dugc nh~n cac khoan 19i nhu~n sau thu€ con l~i cua Cong ty sau khi tril di cac khoan 19i
ruc dam bao.

(4) Dugc thanh l~p nam 1991, Cong ty Lien doanh Bong sen (Cang LOTUS) la don vi lien doanh dAu tien t~i Vi~t Nam trong linh Vl!c khai thac cang bi€n Qubc t€ gifra Cong ty
VIETTRANS, VOSA, va dbi tac nuac ngoai BLASCO - Ukraine. T~i C6ng ty nay, VOSA co vbn gop ban dau la 23.705 USD vai tY 1~gop vbn la 0,27%. Hing nam, lien doanh deu
chia uii lien doanh va gill I~i mot phan IQ'inhu~ d€ tai dau tu. s6 tien liii VOSA th\lc nh~ hing nam khong dang k€ do tY I~ gop v6n th~p.
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CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VIIJ:T NAM
LAu 5, S6 12 Duong Tan TrilO, Phuong Tan Phil, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31112/2019

5 . PHAI THU NGA.N H~N CVA KHACH HANG
31112/2019 0110112019

DIJ phongDIJ phong Ghi tri------..:..
VND VND VND

Gia tri ----.:.....:..-~
VND

a) Phal thu ciia khach hang chi ti~t theo khach hang co sa dtr Ion
- Cong ty TNHH Naigai Nitto

Logistics Vi~t Nam
Cong ty TNHH Khai thac ChS bien
Khoang san Nui Phao
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Cong ty TNHH Nam Sung
Shipping Vi~t Nam
Cong ty TNHH KD Sports Vi~t Nam

- Cong ty TNHH CK LINE Vi~t Nam
- Cong ty TNHH Hoa chAt Taiko -

D~iHung
- Cac khoan phai thu khach hang khac

b) Phai thu khach hang la
cac ben lien quan

(Xem thong tin chi tih tai Thuyet minh 36)

9.106.935.172 14.487.609.354

10.294.l79.846 12.598.464.466

6.692.862.365
2.855.194.518

13.313.411.970

l
3.988.405.994
1.447.123.312
6.840.545.737

3.104.899.158
3.514.703.287
4.428.735.240

86.726.651.141 (291.273.013) 97.946.688.843 (167.906.367)

149.394.512.318 (167.906.367)=========127.951.898.085 (291.273.013)===========
125.410.683 =====198.010.683 =====

6 •TRA TRUOC CHO NGUClI BAN NGAN H~N

Cong ty C6 phftn Vinam Petrol
- Cang V\J Hang hai Thanh ph6 H6

Chi Minh
- Cang V\J Hang hai Quang Ninh
- Tra tnroc cho nguoi ban khac

31112/2019 0110112019
Gia tri Du phong
VND VND ~

J \--
4.516.241.045 COl

1.019.993.582 j Nf
3~

511.905.331 ,l\J
1.252.457.190 .-1(/1
7.300.597.148

>;;;

Gia tr] DIJ phong----~~-~------~
VND VND

849.970.753

1.000.000.000
2.932.242.735

4.782.213.488 =====
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CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VI1):TNAM
LAu 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tili chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019

7 . PHAI THU KHAc
31112/2019 0110112019

Gia trj Dir phong Gia tri Du phong

VND VND VND VND

a) Ng~n han

- Phai thu v~ c6 nrc va loi nhuan 70.000.000 35.000.000

duoc chia
- Phai thu v~ tarn irng 6.612.572.466 6.874.885.420

- Ky cUQ'C,kY quy 993.700.000 1.149.245.000

Chi hQ v~n chuyen, circe tau, phi 11.794.870.336 (96.597.406) 9.814.041.039 (96.597.406) ~

hru kho, phi chirng nr, x~p d5"cho
..
(

cac hang tau
Lai ti~n gui co ky han 438.519.527 1.498.350.961

1
1

Phai thu ti~n circe cont
..~

- 352.000.000 ~
- Phai thu khac 471.752.113 286.293.111

20.381.414.442 (96.597.406) 20.009.815.531 (96.597.406)

b) Dili han

- Ky cUQ'C,ky quy 9.263.634.652 8.874.733.470

9.263.634.652 8.874.733.470

8 •NqxAu
31112/2019 01/0112019

Gia g6c Gia tr] co th~ Gia goc Gia tri co th~
thu h6i thu h6i

VND VND VND VND

Tong gia trj cac khoan phai thu, cho
yay qua han thanh toan hoac chua qua

: 1

han nhung kho co kha nang thu h6i :G

+ C6ng ty cd phdn Vinalines Nha 125.410.683 125.410.683 62.705.341 :M
Trang

.'E~
+ C6ng ty cd phdn Hang hili Niem 25.826.872 12.913.436 ,S

tin Vang
+ C6ng ty cd phdn Vt;intili thuy va 116.164.246 81.314.972 -",.

Thuang m(1inin Hung -
+ Shipping Corporation of India 96.597.406 96.597.406

+ Cae t16itU(Jngkhae 149.701.456 31.601.836 129.458.481 24.257.456

513.700.663 125.830.244 351.466.570 86.962.797

9 • CHI PHi xAY DljNG co BAN DO DANG
31112/2019 01101/2019

VND VND

Xay dl}ng co' ban dlr dang
- D\I {mnha van phong Vitamas 5.444.003.264

- D\I an xe ctAukeo, mi fa mooc North Freight 6.295.251.818

- C6ng trinh khac 200.522.727 40.000.000

200.522.727 11.779.255.082
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CONG TV CO PHAN f)~1 LY HANG HAl VI~T NAM
LAu 5, se 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan PhU, Quan 7, Thanh ph6 Hi>Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31112/2019

10 . TAl SAN CO f>:~H HUU HINH

Nha cira, v~t kien true May moe, thi~t bi

VND VND
Nguyen gia
S6 du dAunam

- Mua trong nam
- DfrUtuxay dung co ban hoan thanh
- Thanh I$', nhuong ban
- Dieu ehinh giam thea TT 45/2013/TT-BTC
- Phan loai lai

S6 dtr cu6i nam

92.728.071. 790

6.345.506.118

(172.289.600)

98.901.288.308

Gili tr] hao mon lfly k~
se du dfru nam

- Kh~u hao trong nam
- Thanh ly, nlnrong ban

- Dieu ehinh giam thea TT 45/20 13/TT-BTC
- Phan loai lai

S6 duocu6i nam

51.354.506.118

3.943.843.509

(7.201.378)
(7.145.535)

55.284.002.714

Gia tr] con ll}i
Tai ngay dfru nam
Tal ngay cu6i naim

41.373.565.672
43.617.285.594

38.015.819

(38.015.819)

38.015.819

(38.015.819)

Phuong ti~n v~n tai, Thi€t bi, dung cu quan CQng
truyen dfut ly

VND VND VND

46.860.558.242 4.793.737.887 144.420.383.738

8.238.979.999 8.238.979.999
6.345.506.118

(5.430.415.478) (5.430.415.478)
(172.289.600)

38.015.819

49.669.122.763 4.831. 753. 706 153.402.164.777

32.172.526.296
4.466.003.510

(5.373.121.523)

4.559.573.148
66.465.048

88.124.621.381
8.476.312.067

(5.373.121.523)

(7.201.378)

(37.521.192) 82.682.546
91.220.610.5474.708.720.74231.227.887.091

14.688.031.946 234.164.739 56.295.762.357
62.181.554.230123.032.96418.441.235.672

Trong do:
Gia tri con lai cuei nam cua tai san e6 dinh hfru hinh da:dung th€ chap, dm e6 dam bao cae khoan yay: 1.522.078.131 VND
Nguyen gia tai san c6 djnh cu6i nam da:kh~u hao h€t nhung v~n con su d\lng: 39.366.192.989 VND.
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CONG TY CO PHAN D~I LV HANG HAl VI¥T NAM
L~u 5, 86 12 Duong Tan TrflO,Phuong Tan PM, Quan 7, Thanh
ph6 Hi> Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai ehinh k€t thuc ngay 31112/2019

11 . TAl SAN CO DINH VO HiNH

Nguyen gia
86 du dAunam
- Mua trong nam
- Di@uchinhgiam theo TT 45/20 13/TT-BTC
sA duocuAi nam

Gia tr] hao mon lily k~
86 du dAunam
- Kh§u hao trong nam
- Di€u chinh giam theo TT 45/2013/TT-BTC
sA duocuAi narn

Gia tr] con I~i
Tai ngay dAunam
T~i ngay cuAi nan

Quyen sir Phan mem C(>ng
d\mgd§t may tinh

VND VND VND

20.346.655.528 2.034.579.300 22.381.234.828
73.500.000 73.500.000

(1.687.563.804) (1.687.563.804)

18.659.091.724 2.108.079.300 20.767.171.024

;
I
~,.

1.588.716.942 2.004.023.746 3.592.740.688
208.343.388 21.566.668 229.910.056

(427.516.133) (427.516.133)
1.369.544.197 2.025.590.414 3.395.134.611

18.757.938.586 30.555.554-------
17.289.547.527 82.488.886======

18.788.494.140
17.372.036.413

- Nguyen gia T8CD vo hinh cu6i nam dli kh§u hao h€t nhung v~n con sir dung: 1.984.579.300 VND.

12 • BAT DQNG SAN DAuTU
Bftt di}ng san diu nr cho thue

Nguyen gia
86 du dAuDam
sA dtr cuAi nam

Gia tr] hao mon lfly k~
86 dir dAunam
- Kh§u hao trong nam
sA duocuAi narn

Gia tr] con I~i
T~i ngay dAuDam
Tlolingay cuAi naR

Nha cira, v~t kien C(>Dg

1true
VND VND

74.584.104.356 74.584.104.356
74.584.104.356 74.584.104.356

37.203.713.404
3.966.210.298

37.203.713.404
3.966.210.298~

41.169.923.70~ ~41.169.923.702

37.380.390.952 37.380.390.95-------
33.414.180.654 33.414.180.654
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CONG TY CO PRAN D~I LYHANGHAl Vi¥T NAM
Lfru 5, S6 12 Duong Tan TrllO, Phuong Tan Phu, Qu~n 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao titi chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019

13 • CHI PHi TRA TRUOC
31112/2019 01/0112019

VND VND

a) Nglln han

- Cong cu dung cu cho phan b6 98.666.879 40.718.318 ,
"

Chi phi lam hang 8.392.963.750
,

- Chi phi tni tnroc ngan han khac 185.361.387 133.470.833 J

8.676.992.016 174.189.151

b) Dai han

- Cong cu dung cu cho phan b6 401.564.144 122.752.522

- Tien thue dAttra tnroc (+) 59.593.009.577 59.627.826.538

- Chi phi sira chua tai san 965.016.027 1.743.918.680

- Chi phi tra truce dai han khac 178.041.907 78.811.299

61.137.631.655 61.573.309.039

(+)Trong do chu y~u la khoan tra truce tien thue dAtmQt Ifrntai s6 25 ph6 Di~n Bien Phu, phuong May TO',qu~n Ngo Quyen,
thanh ph6 Hai Phong cho thai han thue 50 nam (tir ngay 24/06/2016 d~n ngay 24/0612066). Cong ty dll hoan tAt cac thu tuc
va dll duoc nha nuoc cAp "Giay chUng nMn quy6n sir d\lng dAtva quyen su hfru nha u va tai san khac g~n lien vai dAt" vao
ngay 17/05/2017 vCrigia tri ghi nh~n ban dfru cua quyen sir d\lng dAtla 60.896.981.000 d6ng. Gia tri con I~i chua phan b6 t~i
ngay 31112/2019 la 56.938.677.244 d6ng (s6 Ii~u ghi nh~n t~i ngay 01/0112019 la 58.156.616.860 d6ng, tien thue dAt tra
truac phiin b6 trong nam 2019 la 1.217.939.616 d6ng). Cac chi phi nay duqc ghi nh~n va bao cao k~t qua ho~t dQng kinh
doanh thea phuong phap duang th~ng dlJa tren thai h~ cua hqp d6ng thue dk (Xem them thuyit minh 2.16)

>

I
.1
\
!
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CONG TY CO PHAN D~I LV HANG HAl VI~T NAM Bao cao !ili chinh
L~u 5,8612 Duong Tan Trilo,Phuong Tan PM, Quan 7, Thanh ph6 H6 ChiMinh Cho nam tai chlnh k€t thuc ngay 31112/2019

14 . CACKHOANVAY

0110112019 Trong nam 31112/2019
GiAtri 86 c6 kha nang Tang Giam GiAtri 86 c6 kha nang

tranq tra no
VND VND VND VND VND VND

a) Yay did han d~n han tnt
- Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

Nam - Chi nhanh Binh Dinh (*)

- Ngan hang TMCP Ngoai tlnrong Vi~t 96.000.000 96.000.000 96.000.000
Nam - Chi nhanh Khanh Hoa

156.000.000 156.000.000 60.000.000 156.000.000 60.000.000 60.000.000

b) Yay dai han
- Ngan hang TMCP Ngoai thirong Viet 255.000.000 255.000.000 60.000.000 195.000.000 195.000.000

Nam - Chi nhanh Binh Dinh (*)

- Ngan hang TMCP Ngoai thirong Vi~t 344.000.000 344.000.000 344.000.000
Nam - Chi nhanh Khanh Hoa

599.000.000 599.000.000 404.000.000 195.000.000 195.000.000

Khoan no d€n han tra trong vong 12 thang (r56.000.000) (156.000.000) (60.000.000) (156.000.000) (60.000.000) (60.000.000)

Khoan no d€n han tra sau 12 thang 443.000.000 443.000.000 135.000.000 135.000.000
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CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VI"¢T NAM
Lftu 5, S6 12 Duong Tan TrllO, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019

ThOng tin chi ti~t lien quan d~n cac khoan yay dai han:

(0) Hop d6ng cho yay tirng Iftn trung dai han s6 19INHNT-BD ngay 05/02/2018, voi cac di~u khoan chi ti~t sau:
- Han mire tin dung: 300.000.000 VND;

Muc dich yay: thanh toan ti~n mua xe 0 to phuc vu san xu~t kinh doanh;
Thoi han cua hop d6ng: 60 thang k~ tir ngay ti~p thea cua ngay giai ngan v6n yay d.1utien;
Lai su~t cho yay: ap dung mire !iii su~t c6 dinh trong 02 nam d.1uk~ tir thoi di~m giai ngan la 8,6%/nam, va bang Uii
su~t huy dQng ti~t kiem VND 24 thang tra llii sau cua VCB cong (+) 3,5%/nam nhirng khong thap han san cho yay
cling Icy h~n cua san phAm theo thong bao cua VCB t~i theridi~m do;
Cac hinh tMc bao dam ti~n yay: tai san hinh thanh tir v6n yay;
S6 du ng g6c t~i thai di~m cu6i nam la 195.000.000 VND, trong do s6 du ng g6c phiti tra trong 12 thang t&i la
60.000.000 VND.

15 • PHAI TRA NGUC)l BAN NGAN H~N
,

3111212019 0110112019
Gia trj S6 co kha nang tra Gia tri S6 co kha nang tra

ng ng
VND VND VND VND

a) Phai tra ngu-m ban chi ti~t theo nha cung cap co sa dU'IOn
- Cong ty TNHH MTV T6ng Cong 831.882.221 831.882.221 8.202.300.393 8.202.300.393

ty Tan Cang Sai Gon .
- lata Vietnam Company Limited 4.431.004.547 4.431.004.547 6.032.842.269 6.032.842.269
- C6ng ty TNHH Thuang m~i va 4.608.170.000 4.608.170.000 7.369.540.200 7.369.540.200

V~n tai Ti~n BQ
- Cong ty C6 phftn Cang Quang Ninh 3.147.318.309 3.147.318.309 3.183.195.501 3.183.195.501
- Cong ty TNHH Cang Container 2.250.601.027 2.250.601.027 2.017.422.521 2.017.422.521

Qu6c t~ Cai Lan

- Cong ty TNHH Th~ng La 2.696.574.810 2.696.574.810 3.388.011.377 3.388.01l.377
- Cong ty C6 ph.1n Hgp tac Kinh 2.606.309.971 2.606.309.971 1.653.737.995 1.653.737.995

doanh D.1utu Logistic Expert --·i 1 J
- Cong ty TNHH MTV Cang Hoang 1.321.430.270 1.321.430.270 1.649.580.950 1.649.580.950

Di~u NG

- Cong ty C6 phftn Thuong m~i V~n 5.160.856.547 5.160.856.547 1.827.356.062 1.827.356.062 IIEM
·.f

tai va Xu~t nh~p khfru An Binh <IE!
- Phai tra cae d6i tuqng khac 54.468.251.438 54.468.251.438 68.198.134.374 68.198.134.374 A~

81.522.399.140 81.522.399.140 103.522.121.642 103.522.121.642 ..
M·.-

b) Phai tra ngu'o'i ban la 742.829.979 742.829.979 2.496.991.841 2.496.991.841
cac ben lien quan

(Xem thOng tin chi tiit t(li Thuyit minh 36)

16 . NGUOl MUA TRA TIEN TRUOC NGAN H~N

31112/2019 01/0112019
VND VND

- Trumpway International Trading Limited 1.940.083.104
- Fortune Maker Global LTD 4.051.816.008
- Cac khoan phai tra khac 7.604.786.398 11.439.216.541

7.604.786.398 17.431.115.653
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CONG TY CO pHAN D~I LY HANG HAl VI¥T NAM
Lftu 5, S6 12Duong Tan TrflO,Phuong Tan PM, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2019

17 TRUE vA cAc KHOAN PHAI NOP NHA NUOC

S6 phai thu S6 phai nQP S6 phai nQP S6 da thirc nQP
dAunam dAunam trong nam trong nam

VND VND VND VND

- Thu€ gia tri gia tang 637.482.211 9.845.290.905 9.752.234.656
- Thu€ tieu thu d?c biet 812.279.406 812.279.406
- Thu€ thu nhap doanh nghiep 1.748.904.789 5.881.391.807 6.878.964.919
- Thu€ thu nhap ca nhan 36.821.483 522.378.263 2.683.622.196 3.245.461.934
- Thu€ nha dftt va ti~n thue dftt 1.509.244.792 4.723.075.687 5.813.227.379
- Cac loai thu€ khac 1.000.000 8.510.746.825 31.318.796.447 37.529.222.361
+ Thui GTGT, TNDN cua Nha thdu nuac ngoai 8.510.746.825 31.299.796.447 37.511.222.361
+ Cdc loai thui khac 1.000.000 19.000.000 18.000.000
- Cac khoan phi, l~ phi va cac khoan phai nQPkhac 714.974.774 214.371.566

37.821.483 12.928.756.880 55.979.431.222 64.245.762.221

S6 phai thu se phai nQP
cu6i nam cu6i nam---------VND VND

749.799.384

273.265.897
751.331.677
196.982.939
419.093.100

2.799.320.910
2.799.320.910

499.999.999
499.999.999

500.603.208

773.265.896 5.417.131.218=======
Quyet toan thu€ cua Cong ty se chiu S\l kiem tra cua CO' quan thus, Do viec ap dung lu~t va cac quy dinh v~ thu€ d6i voi nhisu loai giao dich khac nhau co th€ duQ'cgiai thfch thee nhi~u cach
khac nhau, s6 thu€ duQ'ctrinh bay tren Bao cao tciichinh co th€ bi thay d6i thee quy€t djnh clla C(J quan thu€.
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CONG TY CO PHAN D41 LV HANG HAl VI¥T NAM
LAu 5, S6 12 Duong Tan TrflO,Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 3111212019

18 • CHI PHi PHAI TRA.
31112/2019 0110112019

VND VND

2.364.278.379 2.375.423.117
395.495.395 92.089.504

435.280.000
344.029.441 1.382.336.713

1.084.173.862 852.184.705

4.187.977.077 5.137.314.039

500.000.000 500.000.000 -.

500.000.000 500.000.000

a) Nglin han
- Trich truce chi phi lam hang
- Trich truce chi phi v~n chuyen
- Trich truce gia v6n
- Chi phi tu vfut, giam sat va thi cong nha 44 - 46 Nguy8n TAtThanh
- Chi phi phai tra ngan han khac

b) Dai han
- Chi phi phai tra dai han khac

19 • PHAI TRA. KHA.C
31112/2019 0110112019

VND VND
a) Nglin han

- Kinh phi cong doan 1.247.092.939 1.001.818.293
- Bao hiem xii hQi 18.899.964 59.320.844
- C6 nrc, loi nhuan phai tra 1.253.903.335 503.258.335

- Nhan Icy quy, Icy circe ng~n han 7.326.885.729 11.974.372.742
- Cac khoan tra hQva tiSn nhan d~ tra hQcho cac hang tau 46.559.270.796 69.379.493.472

- TiSn tai khoan Icy ngan cua cac hang tau 18.279.722.619 18.163.594.717

~

- Gifr hQtiSn cua Cong ty TNHH SYMS Vi~t Nam 3.737.387.440 3.737.387.440
- Cac khoan phai tra, phai nQPkhac 505.494.557 474.277.577

78.928.657.379 105.293.523.420 -'\0

b) naih~n
'\

- Nhan Icy quy, Icy circe dai han 891.726.084

891. 726.084

20 . DOANH THU CHUA THl/C HI¥N NGAN H4N
31112/2019

VND

- Cac khoan doanh thu chua thtrc hien khac 280.000.000 181.818,182

280.000.000 101010 -in""
.lO.l.O10 •.l0~
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CONG TV CO PHAN Il~I LV HANG HAl VIJl:TNAM
L§u 5, se 12Duong Tan Trao, Phuong Tan PM, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2019

21 . VON can sa IfOlJ
a) Bang c:16ichi~u bi~n c:1Qngciia v6n chu SO' hfiu

V5n dAutu cua Quy d§u tu Quy khac thuQc v5n Loi nhuan chua Cong
CM so httu phat tri€n CM s6hfru phan phoi

VND VND VND VND VND

s6 dir tl.li ngay 0110112018 128.149.940.000 106.923.530.597 13.661.445.019 78.681.966.290 327.416.881.906
Tang v6n trong nam tnroc 12.814.920.000 (12.814.920.000)
Uti trong nam truce 51.589.631.900 51.589.631.900
Trich l~p cac quy 8.920.425.768 1.338.063.865 (10.258.489.633)
Trich l~p quy khen thuong, phuc 19i (6.128.080.883) (6.128.080.883)
Chi tra c6 tuc nam tnroc (25.629.988.000) (25.629.988.000)
Sir dung cac quy (752.921.318) (752.921.318)

se dtr tl.li ngay 31112/2018 140.964.860.000 103.029.036.365 14.246.587.566 88.255.039.674 346.495.523.605

S6 dir tl.li ngay 0110112019 140.964.860.000 103.029.036.365 14.246.587.566 88.255.039.674 346.495.523.605
Uti trong nam nay 36.313.548.374 36.313.548.374
Trich l~p cac quy (*) 10.317.926.380 1.547.688.957 (11.865.615.337)

Trlch l~p quy khen thirong, phuc 19i CO) (8.161.444.785) (8.161.444.785)

Chi tra c6 nrc nam nay (28.192.972.000) (28.192.972.000)
Sir dung cac quy (1.554.273.798) (1.554.273.798)

se du- tl.li ngay 31112/2019 140.964.860.000 113.346.962.745 14.240.002.725 76.348.555.926 344.900.381.396
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CONG TY CO PHAN D~I LV HANG HAl VI~T NAM
Lftu 5, 86 12 Duong Tan Tnlo, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31112/2019

(OJ Theo Ngh] quy6t D~i hQi d6ng c6 dong s6 01120191NQ-DHI)CD ngay 26 thang 06 nam 2019 va Ngh] quyet Dai hQi d6ng
c6 dong s6 02INQ-DHI)CD ngay 26 thang 11 nam 2019, Cong ty cong b6 viec phan ph6i lei nhuan narn 2018 nhu sau:

TY 1~ 86 tiSn-----...:...._

Loi nhuan sau thu6 nam 2018
Trich Quy dftu tu phat tri8n
Trich quy khen thuong phuc lei
Trich quy thuong ban di€u hanh
Trich quy d6i ngoai phat tri8n kinh doanh
Chi tra c6 tire 20%/v6n diSu I~ (tuong irng m6i c6 phan nh~n 2.000 d6ng)
Lei nhuan con lai nam 2018 chua phan ph6i

% VND

100,00 51.589.631.900
20,00 10.317.926.380
15,00 7.738.444.785
0,82 423.000.000
3,00 1.547.688.957

54,65 28.192.972.000
6,53 3.369.599.778

II

b) Chi ti~t van dAu nr cua chu s(y htru
Tyl~ Cu6i nam TYI~ D<1Unam

% VND % VND

- T6ng Cong ty Hang hai Vi~t Nam - 51,05 71.968.380.000 51,05 71.968.380.000
Cong ty TNHH MQt thfmh vien

- OlC c6 dong khac 48,95 68.996.480.000 48,95 68.996.480.000

100 140.964.860.000 100 140.964.860.000

c) Cae giao djeh v~ van vOl cae ehu s(y hihl va philn phai e8 t.re, ehia IQ'inhu~n
Nam 2019 Nam 2018

VND VND

i 1
140.964.860.000 128.149.940.000

12.814.920.000 'j(

140.964.860.000 140.964.860.000 'EI
IE

503.258.335 519.175.835 \.
28.192.972.000 25.629.988.000 =N
28.192.972.000 25.629.988.000 ..-
(27.442.327.000) (25.645.905.500)
(27.442.327.000) (25.645.905.500)
1.253.903.335 503.258.335

V6n dftu tu cua cM sa hfru
V6n gop eMunam

- V6n gop tang trong nam
- V6n gop eu6i nam
C6 tlrC, Iqi nhu~n
- C6 tlrC, Iqi nhu~n phai tnl dftu nam
- C6 tlrC, lQ'inhu~n pMi tra trong nam

+ C6 tt'fe, i(yinhugn ehia tren i(yinhugn nam truae
- C6 tlrC,Iqi nhu~n dii chi tni b~ng tiSn

+ C6 tue, i(yinhugn ehia tren i(yinhugn nam truae
- C6 tlrC, lQ'inhu~n con phai tra cu6i nam

d) C8 phi~u

31112/2019 01/0112019

14.096.486 14.096.486
14.096.486 14.096.486
14.096.486 14.096.486
14.096.486 14.096.486
14.096.486 14.096486

86 luqng c6 phi6u dang kY pMt hanh
86 luqng c6 phi6u dii phlit Mnh va gop v6n dfty du
- cdphiiu phd thOng
86 luqng c6 phiau dang luu hanh
- C6phiiu phd thong
M~nh gia c6 phiau dang luu hanh 10.000 d6ng/ c6 phftn.
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CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl vrer NAM
LAu 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao clio tai chinh
Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31112/2019

e) Cac quy cua cong ty
31112/2019 01/01/2019

VND VND

Quy dAutu phat tri~n 113.346.962.745 103.029.036.365

Quy khac thuoc v6n chu sa htru (0) 14.240.002.725 14.246.587.566

127.586.965.470 117.275.623.931

(0) Chi tiSt bao g6m:
3111212019 0110112019

VND VND

Quy dtr tm tang v6n diSu I~ 11.650.000.000 11.650.000.000

Quy d6i ngoai phat trien kinh doanh 2.590.002.725 2.596.587.566

14.240.002.725 14.246.587.566

22 . cAc KHoAN MTJCNGOAI BANG CAN DOl KE ToAN vA CAM KET THUE HO~ T DQNG
a) Tai san thue ngoai

Cong ty kY cac hQ1>d6ng thue dAt tai dia phuong noi d~t chi nhanh de sir dung voi muc dich lam kho bai eung dp dich vu
thai han til 02 dSn 50 nam. T6ng di~n tich khu dAtthue la 115.099 m2. Theo cac hQ1>d6ng nay, C6ng ty phai tra tiSn thue dAt
eho dSn ngay dao han hQ1>d6ng theo quy dinh hien hanh cua Nha mroc,

31/12/2019 01/0112019
VND VND

- Tir 1 nam tra xuong 6.566.526.837 9.079.884.344
- Tren 1 nam dSn 5 nam 16.084.719.291 16.410.375.146 ._
- Tren 5 nam 69.324.407.057 70.273.366.172 0,

r
91.975.653.185 95.763.625.662 'iU

~.
b) Ngo:.ti t~cac lo:.ti ;(

31/12/2019 01/01/2019 _.

".-
- Bola My (USD) 2.573.438,56 2.880.559,00

c) Nil kh6 doi (fa xu· Iy
31112/2019 0110112019

VND VND

- Daiiehia Chuo Marine Co., Ltd 5.575.895.635 5.575.895.635

5.575.895.635 5.575.895.635
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CONG TY CO PHAN I)~I LY HANG HAl VI.E;TNAM
LAu 5, 8612 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phil, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao titi chinh
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/1212019

23 • TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG cAp DICH VT,J

Trong do: Doanh thu d8i voi cac ben lien quan
(Xem thong tin chi liit tai Thuyet minh 36)

Nam 2019 Nam 2018
VND VND

102.400.542.834 102.947.565.573
565.213.720.582 622.660.863.658
110.489.967.829 78.462.396.652
26.810.331. 787 26.726.437.630
22.387.130.550 27.533.693.724
51.031.706.328 56.472.838.739

878.333.399.910 914.803.795.976

506.760.540 212.721.448

.~

Doanh thu dliliIy tau
Doanh thu dai Iy v~n tai
Doanh thu kinh doanh kho bili
Doanh thu kiSm kien
Doanh thu dliliIy Liner
Doanh thu dich VI,I khac

~
{

,
J~...

24 . GIA VON HANG BAN
Nam2019 Nam 2018

VND VND

Gia v6n dai Iy tau 75.772.622.888 78.034.618.971

Gia v6n dliliIy v~n tai 540.938.532.259 594.168.705.809

Gia v6n kinh doanh kho bai 103.221.250.225 71.252.004.103

Gia v6n kiem kien 15.563.079.233 17.182.463.559

Gia v6n dai Iy Liner 11.092.382.642 13.853.839.874

Gia v6n djch VI,I khac 42.409.153.631 47.970.918.874

788.997.020.878 822.462.551.190

25 •DOANH THU HO~T DONG TAl CHlNH
Narn 2019 Nam 2018

VND VND ~
~

6.581.257.413 6.260.315.031
33.614.278.818 Hi

16.658.446.935 16.653.125.329 J;
2.195.021.793 3.279.187.311

/-
~

25.434.726.141 59.806.906.489 /:::./'

16.658.446.935 16.653.125.329

Lili ti~n giri, ti~n cho yay
Lai ban cac khoan dAutu
C6 tire, loi nhuan duoc chia
Lai chenh lech tY gia phat sinh trong nam

Trong do: Doanh thu hoat d(lng titi ehinh d8i vO'icae ben lien quan
(Xem thOng tin chi tiit tr;IiIhuy€t minh 36)

26 . CHI PHI TAl CHINH
Nam 2019 Nam2018

VND VND

38.245.232 55.996.272
1.522.625.352 1.434.509.565
129.970.085 159.512.859

2.233.358.350 2.279.939.412
196.018 432.932.452

3.924.395.037 4.362.890.560

Lai ti~n yay
L6 chenh I~ch tY gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch tY gia do danh gia l<;lis6 du cu6i nam
Dg phOng gi<imgia chung khoan kinh doanh va t6n th~t diu tt!
Chi phi tai chinh kbac
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CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VI~T NAM
Lfru 5, S6 12 Duong Tan TriLO,Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
ph6 R6 Chi Minh

Bao clio tid chinh
Cho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31112/2019

27 . CHI PHi QuAN LY DOANH NGHI~P
Nam2019 Nam 2018

VND VND

3.530.947.550 3.439.599.828
46.352.123.140 47.846.473.100
3.176.874.283 2.847.990.415

(7.852.912.504) 7.186.191.782 s
\

5.533.519.026 4.910.065.813
15.599.921.645 15.912.500.880 (
2.934.981.898 3.132.291.602

69.275.455.038 85.275.113.420 ~

Nam 2019 Nam 2018
VND VND

1.355.896.953 336.454.545
128.971.379 70.541.917

1.484.868.332 406.996.462

Chi phi nguyen lieu, v~t lieu
Chi phi nhan cong
Chi phi khan hao tai san e6 djnh
Chi phil (Roan nhap) du phong
Thu~, phi, I~phi
Chi phi djch V\I mua ngoai
Chi phi khac b&ngti€n

28 • THU NH~P KHAc

Thu nhap til nhirong ban, thanh Iy tai san e6 dinh
Thu nhap khac

29 . CHI PHi KHAc
Narn 2019 Nam 2018

VND VND

~
Cac khoan bi phat

,C!
811.848.857 1.572.692.875 iV?

Chiphikhae 49.334.392 9.903.587
\.~
\*.\

861.183.249 1.582.596.462
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CONG TY CO PRAN f)~1 LV RANG HAl Vl¢T NAM
Lftu 5, s6 12 Duong Tan Trilo, Phuong Tan Phu, Qu~n 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Baodo tai chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019

30 . CHI PHi TRUE THU NR~P nOANH NGHI¢P HI¢N RANR
Nam 2019 Nam2018

VND VND

42.194.940.181 61.334.547.295
2.040.977.638 2.392.588.070
369.167.105 140.011.192 ",
193.584.598 323.052.003 (

304.167.901 \
818.858.034 1.572.692.875 \'
355.200.000 356.832.000 I

(17.041.359.382) (31.087.846.334) •'"
(59.860.444) (304.167.901) ~

(323.052.003) (23.139.482)
(16.658.446.935) (16.653.125.329)

(14.107.413.622)

T6ng loi nhuan k~ toan truce thu~ TNDN
Cac khoan di~u chinh tang
- Chi phi khting hap I~
- L6 danh gia lai ngoai t~ cu6i nam
- Holm nhdp lai CLTG chua thuc hien ndm trutrc
- tu«phat vi pham hanh chinh
- ThUlao H9i dimg quem tri, Ban Kidm soat
Cac khoan di~u chinh giam
- Liii danh gia lai ngoai t¢ cut5i nam
- Holm nhdp 16CLTG chua thuc hien niim truac
- Ct5tuc duoc chia
- Chenh lech gop v6n VosaLan da tinh tai BB xac nhdn s6

li~u t6ng h9']Jva QD 1706/QD-CT ngay 23/04/201 8 "V/v
xu phat vi pham hanh chinh vJ thud cua C1,ICThud Tp.
H6ChiMinh"

Thu nh~p chiu thu~ thu nh~p doanh nghiep

Chi phi thu~ TNDN hi~Dhanh (thu~ suit 20%)

Oic khmin di6u chinh chi phi thu~ TNDN cua cac nam
truac vao chi phi thu~ TNDN hi~n hanh nam nay

Thu~ TNDN phili DQPdftu Dam
Thu~ TNDN dii nQp trong nam

TAngthu~ TNDN phii DQPcu8i Dam

27.194.558.437 32.639.289.031

5.438.911.687 6.527.857.806

442.480.120 3.217.057.589

1.748.904.789 632.603.782
(6.878.964.919) (8.628.614.388)

751.331.677 1.748.904.789

31 . LAI CO BANTREN co PHIEU

Vi~c tinh tm1n liii co ban tren c6 phi~u co the philn ph6i cho cac c6 dong sa huu c6 phftn ph6 thOng cua Cong ty duQ'c th\l'c
hi~n d\l'a tren cac s6 li~u sau:

Nam 2019 Nam 2018
VND VND

36.313.548.374 51.589.631.900
(4.720.761.289) (7.949.944.785)
(4.720.761.289) (7.949.944.785)
31.592.787.085 43.639.687.115

14.096.486 14.096.486

2.241 3.096

LQ'inhu~n thu§n sau thu~
Cac khoilri di6u chinh
- Quy khen thuimg, phuc ifli va Quy khen thu&ng Ban diJu hanh
LQ'inhu~n philn b6 cho c6 phi~u ph6 thong
C6 phi~u ph6 thong lUll Mnh binh quiln trong nam

Llii cO'ban tren c6 phi~u

Theo Nghi quy~t cua D~i hQi d6ng c6 dong s6 o112019INQ-DHDCD ngay 26 thang 06 nam 2019, C6ng ty d\l' tinh trich Quy
khen thu&ng phUc lqi va Quy khen thu&ng Ban di6u hilnh vai 15' l~ tuang ung l§n luqt la 12% va 1% LQ'inhu~n thu§n sau
thu~ nam 2019.
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CONG TY CO PHAN f)~I LY HANG HAl VI"¢T NAM
L~u 5, se 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phil, Quan 7, Thanh
ph6 He, Chi Minh

Bao cao tili chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019

32 . CHI PHi SAN XUA.T KINH DDANH THED YEU TO
Nam 2019 Nam 2018

VND VND

10.367.286.630 7.923.407.592
112.041.590.894 113.408.617.523
12.672.432.421 11.887.158.095

697.650.039.596 732.445.967.064
33.394.038.879 36.312.693.191

866.125.388.420 901.977.843.465

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u, de, dung
Chi phi nhan cong
Chi phi khiu hao tai san c6 dinh
Chi phi djch V\I mua ngoai
Chi phi khac b~ng ti€n

33 . CONG cu TAl CHiNH
Cac loai cong cu tai chinh cua Cong ty bao g6m:

Gia tr] ghi s6 k~ toan
31112/2019 01/0112019

Gia goc Du phong Gia goc Du phong
VND ---___;-=--VND-=--------VND-.;...- -----VND=-=-:=-

Tai san tili chinh
Ti€n va cac khoan tuong duong ti€n
Phai thu khach hang, phai thu khac
Cac khoan cho vay
D~u tu dai han

179.783.658.944 172.124.412.050
157.596.947.179 (387.870.419) 178.279.061.319

1.000.000.000 61.001.500.000
2.520.000.000 (975.000.000) 2.520.000.000

340.900.606.123 (1.362.870.419) 413.924.973.369

(264.503.773)

(264.503.773)

VND VND

-::::=
)\i-c6~
HN~
:G ~
AJ

Gia tr] ghi s6 k~ toan
---3-1I~12-:/-20""';1~9 0110112019

Ng phai tra tili chinh
Vay va no
Phai tra nguoi ban, phai tra khac
Chi phi phai tra

195.000.000
161.342.782.603
4.687.977.077

599.000.000
209.617.196.496

5.637.314.039

166.225.759.680 215.853.510.535

Tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh chua duQ'cdanh gia theo gia tri hgp Iy t~i ngay k~t thuc ky k~ toan do ThOng tu s6
210/2009/TT-BTC va cae quy dinh hi~n himh yeu cAutrinh bay Bao cao tai chinh va thuy~t minh thOng tin d6i v&i cong C\l
tai chinh nhung khong dua ra huang d~n tuong duong cho vi~c danh gia va ghi nh~n gia tri hgp Iy cua cac tai san tai chinh
va ng phai tra tai chinh, ngo~i trir cac khoan trich I~p dlJ phong ng phai thu kh6 doi va dlJ phong giam gia cac khoan d~u tu
chung khoan dii dugc neu chi ti~t t~i cac Thuy~t minh lien quan.

Quan If riii ro tii chinh
Rui ro tai chinh ciia Cong ty bao g6m riii ro thi truOng, riii ro tin d\lng va riii ro thanh khoan. Cong ty dii xliy d\fng h~ th6ng
ki~m soat nh~m dam bao S\f clin b&ng 6 muc hgp ly giua chi phi riii ro phM sinh va chi phi quan Iy riii rooBan Giam d6c
Cong ty c6 trach nhi~m thea d6i quy trinh quan Iy riii ro d~ dam bao S\fcan b[ng hgp Iy giua rlii ro va ki~m soM rlii roo

Rui ro thi trzrung
Ho~t d<)ngkinh doanh ciia Cong ty Sl!cM y~u chiu rlii ro khi c6 S\fthay d6i v€ gia, ty gia h6i doM va liii suit.
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CONG TY CO PHAN D~I LV HANG HAl VIJI;T NAM
Lftu 5, s6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019

Rui ro vBgill:
Cong ty chiu rui ro vB gia cua cac cong cu v6n phat sinh til cac khoan dftu tu e6 phieu dai han do tinh khong eh~c chan vB
gia nrong lai cua e6 phieu dftu tu. Cac khoan dftu tu c6 phieu dai han duoc nam giu voi rnuc dich chien luge lau dai, tai thai
di~m k~t thuc kY k~ toan nam Cong ty chua co k~ hoach ban cac khoan dAutu nay.

Till nam Tren 1 narn Tren 5 nam Cong
trrr xuong d~n 5 nam

VND VND VND

L54500:~1.545.000.000

1.545.000.000 1.545.000.000

2.520.060.000 2.520.000.000

2.520.000.000 2.520.000.000

T~i ngay 31112/2019
DAunr dai han

T~i ngay 01/0112019
DAutu dai han

Rui ro ve tY gia h6i doai:
Cong ty chju rui ro ve tY gia do gia trj hgp Iy eua cae lu6ng tien trong tuang lai eua m(lt eong ev tai ehinh se bi~n d(lng theo
nhung thay d6i eua tY gia ngo~i t~ khi cae khoan vay, doanh thu va chi phi eua Cong ty duqe th\fe hi~n b~ng dan vj tiBn t~
khae vai d6ng Vi~t Nam.

Rui ro vB !iii sufit:
Cong ty ehju rui ro vB !iii suAt do gia trj hgp Iy eua cae lu6ng tiSn trong tuang lai eua m('>teong ev tai ehinh se bi~n d('>ng
theo nhUng thay d6i eua Ia:isuAt thj twang khi Cong it)' co phM sinh cae khoan tiBn gui co ho~e khong co kY h~n, cae khoan
vay va nq ehju la:i suAt tha n6i. Cong ty quan Iy rui ro Ia:isuAtb~ng each phan tieh tinh hinh c~nh tranh tren thj twang dS co
duqe cae Ia:isuAteolqi eho mve dich eua Cong ty.

Ru; ro tin d/!ng
Rui ro tin dVng la rui ro rna m(lt ben tham gia trong ITl(lteong cv tai ehinh ho~c hqp d6ng khong co kha nang th\lc hi~n duqe
nghia V\) cua mirih d~n d~n t6n thAtvS tai ehinh cho Cong ty. Cong ty co cac nii ro tin dVng tiT hO<;ltd(lng san xuAtkinh doanh
(ehu y~u d6i vai eac khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai chinh (bao g6m tien gui ngan hang, cho vay va cac cong cv
tai chinh khae).

=10,

Tir 1 nam Tren 1 nam
tr<'1xu6ng d~n 5 nam

----------v-ND~---------VND-------------V-ND--

Tren 5 nam C(lng

VND
T~i ngay 31112/2019
TiSn va eac khoan tuang duang tien

Phai thu kbach hang, phai thu khac
Cae khoan cho vay

179.783.658.944

147.945.442.108
1.000.000.000

9.263.634.652
179.783.658.944

157.209.076.760

1.000.000.000

328.729.101.052 9.263.634.652 337.992.735.704

T~i ngay 0110112019
Tien va cae khoan tuang duang tien
Phai thu khaeh hang, phai thu khac
Cac khoan cho vay

172.124.412.050
169.139.824.076
61.001.500.000

8.874.733.470
172.124.412.050
178.014.557.546
61.001.500.000

402.265.736.126 8.874.733.470 411.140.469.596
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CONG TY CO PHAN D~I LV HANG HAl VI~T NAM
L§u 5, se, 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
phe,H6 Chi Minh

Bao do tai chinh
Cho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31112/2019

Rui ro thanh khodn
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty gl;ipkho khan khi thirc hi~n cac nghia vu tai chinh do thieu ve,n. Rui ro thanh khoan cua
Cong ty chu y~u phat sinh tit viec cac tai san tai ehinh va no phai tra tai ehinh co cac thai di€m dao han khac nhau.

Thai han thanh toan cua cac khoan no phai tra tai ehinh dua tren cac khoan thanh toan du ki~n theo hop d6ng (tren co sa
dong tiSn cua cac khoan ge,e) nhu sau:

164.699.033.596 ==1=.0=2=6.=72=6=.0=8=4===~~~

Tren 5 nam Cong

VND VND

195.000.000
161.342.782.603

500.000.000 4.687.977.077

~
500.000.000 166.225.759.680 ~OOj

Yem
COl

599.000.000 '.i L ~ ~
209.617.196.496 ~1~1

500.000.000 5.637.314.039 .~

~
500.000.000 215.853.510.535

Till nam Tren 1 nam
tro xuong d~n 5 nam

--------- ----------------------------VND VND
Tl}i ngay 31112/2019
Vay va no
Phai tra nguoi ban, phai tra khae
Chi phi phai tra

60.000.000
160.451.056.519
4.187.977.077

135.000.000
891.726.084

Tl}i ngay 0110112019
Vayva ng
Phai tra nguai ban, phai tra khae
Chi phi phai tn1

156.000.000
208.815.645.062

5.137.314.039

443.000.000
801.551.434

214.108.959.101 ==1=.2=4=4.=55=1;;,.4,;,;,3=4===~;,,;,,;,;~ ======

Cong ty eho r~ng mue dQ t~p trung nii ro de,i vai vi~e tra ng co th€ ki€m soat duge. Cong ty co kha nang thanh t01m cae
khoan ng d~n h<;lntit dong tiSn tit hO<;ltdQngkinh doanh va tiSn thu tit cae tai san tai ehinh dao h<;ln.

34 •THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MVC TRiNH BAy TRaNG BAa cAo ufu CHUYEN TIEN T~
Nam 2019 Nam 2018

VND------VND--

a) Sa ti~n di yay thl}'c thu trong nam
TiSn thu tit di yay thea kh~ uae thong thuOng 2.968.889.940 JH~

of..
b) Sa ti~n di thl}'Ctra gBc yay trong nam

TiSn tra ng ge,e yay theo kh~ uae thong thuOng 404.000.000 2.809.889.940

35 . NHUNG SljKI~N PHAT SINH SAU NGAV KEli THUC NAM TAl CHiNH

Khong co S\l ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thue nam tai ehinh doi hoi phai duge diSu ehinh hay eong be, tren Bao
eao tai ehinh nay.
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CONG TY CO PHAND~I LV HANG HAl VI.E;TNAM
L~u 5, S5 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~n 7, Thanh
ph5 He, Chi Minh

Baodo tai chinh
Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31112/2019

36 . NGHI.E;Pvu vA so DU val cAc BEN LIEN QUAN

Danh sach va m5i quan he gina cac ben lien quan va Cong ty nhu sau:
Ben lien quan
T6ng Cong ty Hang Hai Viet Nam - Cong ty TNHH MQt thanh vien
Cong ty C6 ph~n Cang Da N~ng
Cong ty C6 ph~n Cang Hai Phong
Cong ty C6 ph~n Cang dn Tho
Cong ty C6 phan Cang Sai Gon
Cong ty C6 phan Cang Nghe TInh
Cong ty C6 ph~n Cang Cam Ranh
Cong ty C6 ph~n D~u nr Cang Cai Lan
Cong ty C6 phan V~n tai va Thue tim bien Viet Nam (Vitransehart)
Cong ty C6 ph~n V~n tai bien Vinaship (Vinaship)
Cong ty C6 ph~n V~n tai bi€n Viet Nam (Vosco)
Cong ty TNHH V~ tai hang Cong nghe cao (Transvina)
Cong ty C6 ph~n Vinalines Nha Trang
Cong ty C6 ph~n Vinalines Logistics Viet Nam
Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Viet Nam)
Cong ty Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd
Cong ty TNHH Yusen Logistics Viet Nam
Cong ty lien doanh Bong Sen

M6i quan he
Cong ty me
Cung Cong ty me
Cling Cong ty me
Cling Cong ty me
Cling Cong ty me
Cung Cong ty me
Cling Cong ty me
Cling Cong ty me
Cling Cong ty me
Cling Cong ty me
Cling Cong ty mt;
Cling Cong ty m!;
Cling Cong ty my
Cling Cong ty my
Cong ty nh~n v5n d~u tu
Ben lien dQanh
Cong ty nh~n v5n d~u tu
Cong ty nMn v5n d~u tu
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Cong ty co cac giao dich phat sinh trong nam va s5 du t~i ngay k6t thue nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau:
Giao dich pMt sinh trong nam:

Nam 2019 Nam 2018-------VND VND

Doanh thu cung cip dich VI}

- Cong ty C6 ph~n D~u tu Cang Cai Lan
- Cong ty C6 ph~n V~ tai va Thue tau bi€n Viet Nam (Vitranschart)
- Cong ty C6 ph~n V~n tai bi€n Vinaship (Vinaship)
- Cong ty C6 ph~n V~n tai bi€n Viet Nam (Vosco)
- Cong ty TNHH V~n tai hang Cong ngh~ cao (Transvina)
- Cong ty C6 ph~n Vinalines Logistics Vi~t Nam
- Cong ty C6 ph~n Cang Da N~ng
- Cong ty C6 ph~n Cang Nghe TInh

506.760.540
108.000.000
30.305.000
88.083.500

5.915.000
68.685.473
66.770.050
139.001.517

Chia tra C6 tu'C
- T6ng Cong ty Hang Hai Viet Nam - Cong ty TNHH MQtthanh vien

14.393.676.000
14.393.676.000

G6pv6n
- Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Vi~t Nam)

2.790.600.000
2.790.600.000

C6 tu'c dU'gcchia
- Cong ty C6 ph~n Vinalines Logistics Vi~t Nam
- Cong ty Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd
- Cong ty TNHH Yusen Logistics Viet Nam
- Cong ty lien doanh Bong Sen

16~658.446.935
35.000.000

15.674.393.059
926.400.000
22.653.876
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212.721.448
108.305.098
12.727.273

15.427.727
8.941.350

67.320.000

13.085.160.000
13.085.160.000

16.653.125.329
35.000.000

15.674.468.059
911.000.000
32.657.270



CONG TY co PHAN D~I LV HANG HAl VI~T NAM
L~u 5, s6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh .

Bao cao tai chinh
Cho nam tfli chinh k~t thuc ngay 31112/2019

S6 dir tai ngay k~t thuc nam tai chinh:
31/1212019 0110112019-------VND VND

Phai thu ngiin han khach hang
- Cong ty C6 ph~n Vinalines Nha Trang
- Cong ty C6 ph~n Vinalines Logistics Vi~tNam

198.0lO.683
125.410.683
72.600.000

Phai tra cho ngu·(ri ban ngiin han
- T6ng Cong ty Hang Hili Vi~t Nam - Cong ty TNHH MQt thanh vien
- Cong ty C6 ph~n Cang Va N~ng
- Cong ty C6 ph~n Cang Hai Phong
- Cong ty C6 ph~n CangC~n Tho
- Cong ty C6 phdn Cang Cam Ranh

742.829.979

611.441.244

131.388.735

Ngu·(rimua tra ti~n tru·cYcngiin hgn
- Cong ty C6 ph~n V~n tai bien Vi~t Nam (Vosco)
- Cong ty C6 ph~n V~n tai bi€n Vinaship (Vinaship)

99.379.945
33.311.704
66.068.241

Giao dich voi cac ben lien quan khac nhir sau:

- Thu nhap cua T6ng Giam d6c
- Thu nh~p cua thanh vien khac trong Ban T6ng Giarn d6c va HQi d6ng quan trj

1.176.775.392
3.661.993.329

37 0 s6 LI~U SO SANH

125.410.683
125.410.683

2.496.991.841
164.448.000
766.765.382

1.051.971.032

513.807.427

1.535.386.541
4.540.559.636

S6 Ii~u la s6 Ii~u clla Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018 da: dllgC Cong ty TNHH
KPMG ki€m toano

M9t s6 chi tieu da dllgC philn lo~i l~i cho phil hgp d€ so sanh vai s6li~u ky nay.

Mase, Trinh bay I~i
VND

Bao cao K~t qua kinh doanh
- Lai ca ban tren c6 phi~u MS70 3.096

Ngm'ri I~p Ph6 Truimg Ban TCKT phI} trach

TdnThiHu~ Vo Trung Thiing
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Va trinh bay tren
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