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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B OIA - DN/HN 
S6 10, du'o'ng 3/2, phiro'ng 8, thành phó VOng Tàu Ban hành kern theo Thông tu' s6 202/20141TT-BTC 
llnh Ba Ria - VOng Tàu ngày 22/12/2014 cCa B Tài Chinh 

BANG CAN DOI KE TOAN HOP  NHAT GItrA NIEN DQ 
Ti ngày 30 tháng 06 nAm 2019 

Dcm vi: VND 

TAI SAN 
Ma 
so 

Thuyet 
munh 

30/06/2019 01/01/2019 

A. TAI SAN NGAN H,N 100 601.937.312.434 863.972.957.509 

I. Tin và các khoân tu'o'ng du'o'ng tin 110 V.1 281.177.854.982 213.005.306.733 

1. Tin 111 190.544.481.457 126.471.534.173 
2. Các khothn tu'ng du'o'ng tièn 112 90.633.373.525 86.533.772.560 
II. Dâu tu'tài chInh ngn han 120 V.2 19.763.021.918 20.000.000.000 

1. Du tu' nm giU' dn ngày dáo han 123 19.763.021.918 20.000.000.000 
III. Cãc khoân phâi thu ngAn han 130 214.803.877.628 568.116.250.091 

1. Phài thu ngn han  ca khách hang 131 V.3 127.086.906.601 539.000.676.749 
2. Trá tru'&c cho ngu'o'i ban ngn han 132 V.4 76.178.202.350 13.510.860.898 
3. Phài thu ngn han  khàc 136 V.5a 12.172.139.725 16.038.083.492 
4. Di.r phong phài thu ngn hn khó dôi 137 (633.371.048) (433.371.048) 
IV. Hang tn kho 140 V.7 80.420.004.543 58.392.553.027 

1. Hang tn kho 141 80.420.004.543 58.392.553.027 
V. Tài san ngn han khác 150 5.772.553.363 4.458.847.658 

1. Chi phi trâ tru'âc ngn han 151 V.6a 1.544.201.019 3.671.372.989 
2. Thus GTGTdu'cyc khu trü' 152 1.011.052.966 1.816.906 
3. Thu4 các khoàn khác phài thu Nhà nu'&c 153 V.8a 3.21 7.299.378 785.657.763 
B. TAI SAN DAI HAN 200 620.025.711.798 593.861.209.332 

I. Các khoân phâi thu dài han 210 460.106.802 26.500.000 

1. Phài thu dài han khác 216 V.5b 460.106.802 26.500.000 
II. Tài san c6 cinh 220 524.079.706.968 521 .893.246.640 

1. Tài san có dinh hü'u hinh 221 V.9 422.286.276.947 419.804.621.769 
- Nguyen giá 222 893.908.747. 100 873.070.053.182 
- Giá fri hao mOn Iu2k4 223 (471.622.470.153) (453.265.431.413) 

2. Tài san c6 dinh 3 hlnh 227 V.10 101.793.430.021 102.088.624.871 
- Nguyen giá 228 108.432.302.988 108.432.302.988 
-GiátrihaomOnIu5k - 229--  (6.638.872:967) (6:343.678.117) 

III. Tài san do' dang dài hn 240 45.442.518.643 21.303.082.913 

1. Chi phi xáy du'ng co' bàn dO' dang 242 V.11 45.442.518.643 21.303.082.913 
IV. Du tu'tài chinh dài han 250 46.692.955.741 46.780.357.314 

1. Du tu' o Cong ty lien doanh, lien kM 252 V.12 46.692.955.741 46.780.357.314 
V. Tài san dài han khác 260 3.350.423.644 3.858.022.465 

1. Chi phi trà tru'O'c dài han 261 V.6b 3.350.423.644 3.858.022.465 

TONG CONG TAI SAN 270 1.221.963.024.232 1.457.834.166.841 



TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B OIA - DN/HN 
S6 10, du'o'ng 3/2, phu'&ng 8, thành phÔ Vung Tàu Ban hành kern theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Ria - Vung Thu ngày 22/12/2014 ca BO Tài Chinh 

BANG CAN DOI KE TOAN HqP NHAT GICJA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Ti ngày 30 tháng 06 nàm 2019 

Dcm vi tfnh: VND 

NGUON VON 
Ma 
so 

Thuyêt 
minh 

30/06/2019 01/01/2019 

C. NQ PHAI TRA 300 346.324.881.773 602.864.079.467 

I. No' ngn han 310 344.114.996.523 600.962.452.747 

1. Phái trá ngu'&i bàn ngn han 311 V.13 83.349.883.944 343.653.586.785 
2. Ngu'ô'i mua trâ tin tru'ô'c ngn h?n 312 V.14 103.326.504.790 12.448.788.276 
3. Thué các khoàn phài np Nhà nu'&c 313 V.8b 14.441.294.168 17.908.104.373 
4. Phài trâ ngu'ôi lao dQng 314 61.052.107.074 118.770.890.526 
5. Chi phi phài trà ngn han 315 V.15 19.745.948.676 11.646.471.179 
6. Doanh thu chu'a thi,rc hin ngn han 318 111.495.601 135.046.666 
7. Phâi trã ngn hn khàc 319 Vi6a 9.656.762.533 32.286.841.089 
8. Dv' phong phài trà ngn han 321 577.957.271 95.485.291 
9. Qu9 khen thu'ó'ng, phtc lo'i 322 51,853,042.466 64.017.238.562 
II. No' dài han 330 2.209.885.250 1.901.626.720 
1. Phái trà dài han khác 337 V.16b 2.209.885.250 1.901.626.720 
D. VON CHU S& HU'U 400 875.638.142.459 854.970.087.374 

I. V 6 n chü so' hü'u 410 V.17 875.638.142.459 854.970.087.374 
1, V6n gop cüa chCi s& hG'u 411 831,564,845.608 831.564.845.608 
2. V6n khác cia chCi s& hO'u 414 2.888.895.764 2.888.895.764 
3. Qu9 du tu' phát trin 418 26.631.024.579 17.215.797.744 
4. Lo'i nhuân sau thu chu'a phàn ph61 421 14.255.503.706 2.942.706.591 

- LNST chua phan ph61 k' nay 421b 14. 255. 503. 706 2.942.706.591 
5. L ich c6 5ông khong kim soát 429 297.872.802 357.841.667 

TONG CONG NGUON VON 440 1.221.963.024.232 1.457.834.166.841 

Ba Rja - VIThg Tàu, ngày15 thóMg 08 iäm 2019 

Ngu*i lap Kê toán tru&ng Tng Giám tMc 

Pham Thi Thu Hôa Nguyn Th1 Thüy Büi Th Hung 
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TONG CONG TV BAO BAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 03A - DNiHN 
SO 10, du'ô'rig 3/2, phu'O'ng 8, thành phO Vung Tãu Ban hành kern theo Thông tu' sO 202/2014,TT-BTC 
TTnh Ba Rja - VOng Tâu ngày 22/12/2014 cia Bô Tài Chinh 

BAO CÁO KET QUA HOiT BONG KINH DOANH HQP NHAT GIcrA NIEN BQ 
Cho ky ké toán 06 tháng kt thñc ngày 30 tháng 06 nàm 2019 

Dcm vi tfnh: VND 

CHt TIEU 
Ma 
sO 

Thuyêt 
minh 

TU' 01 /01/2019 
dn 30/06/2019 

Tü' 01/01/2018 
den 30/0612018 

1. Doanh thu bàn hang và curig cap dlch vy 01 VI.1 482.113.392.597 374.316.121.507 

2. Các khoàn giàm tri' doanh thu 02 Vl.1 - - 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung Cap 

d!ch vy 
10 VI.1 482.113.392.597 374.316.121.507 

4. Giá v6n hang ban 11 VI.2 348.983.599.230 237.167.192.349 

5. L9'i nhun gop ye ban hang và cung cap dlch 
vy 

20 133.129.793.367 137.148.929.158 

6. Doanh thu hoat dOng tài chinh 21 VL3 2.813.461.302 2.195.619.652 

7. Chi phi tài chinh 22 - 1.293. 308 

- Trong dO: Chi phI Iãi vay 23 - - 

8. Lãi trong cOng ty lien doanh, lien kt 187.771.075 778.711.950 

9. Chi phi bàn hang 25 - - 

10. Chi phi quân l' doanh nghièp 26 VI.4 77.250.064.911 76.963.447.394 

11 Lo'i nhuân thuân tu' hoat dOng kinh doanh 30 58.880.960.833 63.158.520.058 

12.Thunhâpkhác 31 VI.5 721.968.729 1.584.165.766 

13. Chi phi khác 32 Vl.6 227.118.670 2.917.602.685 

14. Loi nhuân khác 40 494.850.059 (1.333.436.919) 

15. TOng lçl nhuãn kê toán tru'O'c thuê 50 59.375.810.892 61.825.083.139 

16. Chi phi thuO TNDN hin hành 51 VI.7 11.945.763.146 12.352.749.620 

17. Chi phi thus TNDN hoãn Iai 52 - - 

18. L9'i nhun sau thud thu nhp doanh nghip 60 47.430.047.746 49.472.333.519 

- Lçi nhuân sau thu cüa TOng cong ty 61 47.465.245.761 49.501.328.119 

- Li nhun sau thug cüa cO dOng khong kim soát 62 (35.198.015) (28. 994.600) 

Ba Rja - Vi?ng Tàu, ngày 15 tháng 08 nám 2019 

NgLrôi 1p K toán trtrông Tong Giám d6c 

Phm Thi Thu Hôa Nguyn Thj Thüy Büi Th Hung 
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TONG CONG TY BAO DAM AN lOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 03A - DN/HN 
s6 10, duo'ng 3/2, phu'ng 8, thành ph Vung Tàu Ban hành kern theo Thông tu' s6 202/2014!TT-BTC 
Tinh Ba Ria -VOng Tàu ngay22/12/2014 cüa BO Tài ChInh 

BAO CÁO LIIU CHUYEN TIEN TE HQ'P NHAT GIfXA NIEN DO 
(Theo phirong pháp gián tiêp) 

Cho k kê toán 06 tháng kêt thñc ngày 30 tháng 06 näm 2019 
Doyi vi tInh: VND 

CH TIEU 
Ma 
so 

Tü' 01/01/2019 
den 30/06/2019 

liv 01/01/2018 
den 30/06/2018 

I. LLJ'U CHUYEN TIEN TLJ' HOAT DONG KINH DOANH 

1. Lo'i nhuân k toán tru'O'c thuê 01 59.375.810.892 61.825.083.139 

2. Diêu chinh cho các khoàn: 

Khu hao tài san cc dnh '. bt dong san du tu' 02 18652.233.590 17,405,892.017 
Cáo khoân du' phông 03 682.471.980 (87.196.667) 
(Lãi)/L tü' hoat dong du tu' 05 (2.813.461.302) (2.316.356.061) 

3. Lo'i nhun tO' hoat dông kinh doanh tru'O'c thay d61 
v6n lu'u dng 

08 75.897.055.160 76.827.422.428 

(Tang)/Giárn cáo khoán phái thu 09 349.325.289.559 136.504.206.070 
(Táng)/Giàm hang tn kho 10 (22.027.451.516) (36.871.700.442) 
Táng/(Giàm) cáo khoàn phài trâ 11 (244.119.392.646) (63.876.713.876) 
(Tàng)/Giám chi phi trâ tru'ô'c 12 2.634.770.791 (376.536.298) 
Thu thu nhp doanh nghiep dã flop is (12.917.137.635) (10.178.175.069) 
Tin thu khác tü hoat dong kinh doanh 16 - 95.397.974 
Tin chi khác tü' hoat dong kinh doanh 17 (38.692.895.200) (31.693.722.647) 
Lu'u chuyn tin thun tO' hoat dng kinh doanh 20 110.100.238.513 70.430.178.140 

II. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DONG DAU TU' 

Tin chi d mua sm, xây dy'ng TSCD cáo TSDH khác 21 (44.978.129.648) (10.424.062.079) 
Tin thu do thanh I, nhu'Q'ng bàn TSCD '.à cáo TSDH khác 22 - 134.727.273 
Tn chi cho 'vay và mua cong cu n' cüa cáo don '4 khác 23 (7.827.487.672) (13.839.350.839) 
Tin thu hi cho 'vay, bàn Iai cáo cOng cu ng' cOa do'n '4 khác 24 8.064.465.754 - 
1in thu ai cho 'vay, c3 tOo 'vá Io'i nhuân du'cyc chia 27 2.813.461.302 2.195.619.652 
Lu'u chuyên tiên thuân tO' hoat dng du tu' 30 (41.927.690.264) (21.933.065.993) 

Ill. LU'U CHUYEN lIEN TU' HOAT DONG TAI CHINH 

Lu'u chuyên tiên thuân tu' hot dng tài chInh 40 - - 

Lu'uchuyen tin thuân trongkr" -5O68.172.548.249 -4&497;112.147 

Tiën và tu'o'ng du'o'ng tiën dáu kS' 60 213.005.306.733 244.251.838.239 

Tin và tu'o'ng du'o'ng tin cui k' 70 281.177.854.982 292.748.950.386 

Ba R/a - Vi?ng Tàu, ngày 15 tháng 08 nãrn 2019 

Ngu'bi 1p Kê toán trtrông Tong Giám dôc 

Phtm Thj Thu Hôa Nguyn Th Thüy : ili The Hung 
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DN/HN 
So 10, du'o'ng 3/2, ph.rng 8, thành phO Vung Thu Ban hânh kern theo Thông tu' sO 202/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Ra - Vung Thu ngày 22/12/2014 cüa BO Tài Chinh 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH H9P NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là mt b phân hop thành và cn du'ç,c doc d6ng thO'i v&i báo cáo tài chinh kern theo 

I. THÔNG TIN KHAI QUAT 

HInhthfrcs&hfl'uvôn 
Tong Cong ty Báo dam an toàn hang hái mien Nam (gçi tat là "Tong Cong ty") &rçYc thành 1p trén 
co s& t chi'rc Iai  Cong ty TNHH MTV Bào dam an toàn hang hâi mien Nam theo Quyet djnh so 
1099/QD-BGTVT ngày 27 tháng 05 närn 2011 cCia B truóng Bô Giao thông vn tãi. Tng Cong ty 
hoat dng theo giy Chüng nhn dang k doanh nghip so 3500101379 do So Kê hoaCh và Dâu tu 
tinh Ba Rja - Vüng Tàu c.p Ian dâu ngày 02 tháng 07 näm 2010 và the lan thay dôi. Hin nay, Tong 
Cong ty dang hot dng theo Giây chüng nhn kinh doanh thay dOi lan thir 09 ngày 10 tháng 07 näm 
2017, von diu l cüa Tong Côngty là 933.162.000.000 dông. 
Tr s0 ehInh cüa Tng Cong ty: So 10, duàng 3/2, phixông 8, thành phô Vüng Tàu, tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu. 
Ngành nghê kinh doanh và hoit dng chInh 
Hoat dng san xuât kinh doanh eüa Tong Cong ty bao gôm: 

Djch v1I ho trçr tri,rc tip eho 4n tâi du'àng thüy (ehi tiêt: Djch vii lai dat tàu biên ra vào các 
cãng, khu neo du tàu, khu chuyên tài; Kinh doanh trtc vót tàu, hang hóa, k5 thut ngâm duói 
nuóc; Lai dat, h tr9 tàu, cáe phu'ang tin nôi và 4n chuyén hang hóa, hành khách; Djch vii 
bue, c&i day cho tàu; Djch vu du leh l.n trong và ngoài rnxóe; Phá dá ngâm và cat phá xác tàu 
chIm duói ni.róc; Ci'ru nan  và cüu h trén biên; Cung 1mg djch vi,i 4n hành h thông báo hiu 
den bin, h thng báo hiu hang hâi luông tàu biên; Diêu tiêt bào dam an toàn hang hãi dOi vó,i 
các cong trInh thi cOng và CaC hoat dng khác diên ra trên vüng nhioC cãng biên và luông hang 
hài; Lp quy hoach, du ti.r phát trin, quàn Is', 4n hành he thông den biên, lung tàu bien và ha 
tng k thuat  dam báo an toàn hang hái; Khâo sat và thrc hin thanh thai chi.róng ngai vat trên 
cac 1ung hang hái, cüng nu'óc càng biên và các cong trInh khác; Kháo sat và ra thông báo hang 
hài; Lap dat,  quãn l', khai thác các ben phao neo dau  tàu;  Nao  vet, duy tu luông hang hãi, cüng 
nuóc cang bin và các cong trInh khác; Xây drng, quan l, van  hành h thông ho trç an toàn 
hang hai nhu' AIS, VTD, DGPS,...); 
Hoat dng djch vi,i h trç khác lien quan den van  tài (chi tiet: Djch vii dai  l và djch vii hang hâi; 
Djch vi1 giao nhan  hang hoa); 
Xây dirng nhà các loai; 
Xây dirng cong trinh du0ng sat và duông b (chi tiêt: Xây drng cOng trInh giao thông; Xây 
drng cOng trInh giao thông thüy (kè op ba và nao vet, hut thôi luông lach,  ben tàu, ben càng)); 

- Mua ban 4t lieu xây drng; 
San xuat vat lieu xây drng tr dat set; Cho thuê phl.rGng tin và tài san ngành hang hai; Cho thuê 
phi.rang tin 4n tai duOng b, dii0ng thüy, Container; 
Thirc hin các djch vii phOng, chOng 0 nhiém mOi trixOiig bién nham dam bào an toàn cho các 
khu vtrc  hang hài và các vüng nuóc càng bien; 
Mua ban thiEt bj lan  dtxói nuóc; Thiét bj din, din tcr, hang may mac,  thiêt bj, vat  tu', may moe 
cho ngành cOng nghip, tiêu thu cOng nghip và nganh xây dirng; thiêt bj hang hài; 
SCra chila các phuang tin, thiet bj bào dam an toàn hang hâi và cong nghip khác; 
Gia cOng, dóng mói các san phâm co khI; Djch vii bOc d hang hóa; 
Thit k, ch tao,  san xuat, lap dat  mói các thiêt bj báo hiu hang hài, các phao neo dau  tàu; thiêt 
k cong trInh càng - &r&ng thOy; 
San xut bInh d lung hang hài din tlr (phài thrc hin theo dung quy djnh cCra pháp luat); 
Mua ban bInh d 1ung hang hãi diên tlr; Dóng mó'i các phuong tin thCry; Slra ch&a, xây drng 
cong trInh dan di,ing, cOng nghip phuc vu ngành hang hal; Xây dirng câng bin, kho bãi, kho 
ngoai quan; 
Van tài hang hóa yen bién và viên di.rong; 
Du tu kinh doanh bat dng san và djch vii cho thuê van phàng; Kinh doanh djch vii cãng và bn 
càng; Kinh doanh càng bien, kho bãi, kho ngoai quan; 
Kinh doanh djch viii khách san  và du ljch; Dai  l' mua ban và k gi hang hóa; 
Dào tao  ngh (chi dirc phep hoat dng khi drrqc S& Lao dng - Throng binh và Xà hi cAp 
giây phép); và 
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TONG CONG TY BAO OAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DN/HN 
S6 10, du'o'ng 3/2, phu'o'ng 8, thánh phó Vung Thu Ban hành kern theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Ra - Vung Tàu ngãy 22/12/2014 cOa BO Tài Chmnh  
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH HYP NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuyét minh nay là mt bO phn hcip thành và cn d'c dpc d6ng th&i vO'i báo cáo tài chInh kern theo 

I. THÔNG TIN KHAI QUAT (TIEP THEO) 
- Vn tài hành khách yen biên và vin dircing; Kim djnh các thiét bj cong nghip. 

Chu k' san xut, kinh doanh thông thLr&ng 

Chu kS'  san xut, kinh doanh thông thu&ng cüa Tng Cong ty dugc thc hin trong thi gian không 
qua 12 tháng. 

Câu trüc doanh nghip 

Dn ngày 30 tháng 06 nãm 2019, co Câu to ChIrC cüa Tng Cong ty gm: 

Don vi 

Van phông Tng Cong ty 

Don vi trffc thuôc  
1. Cong ty Bâo darn an toàn hang hái Narn 

Trung B 
2. Cong ty Bâo dam an toàn hang hâi DOng 

NamB 
3. Cong ty Báo dam an toàn hang hãi Tây 

NamB 

4. Xi nghip Khão sat hang hái min Nam 

5. Cong ty Thi COng C0 giói hang hái min 
Nam 

6. Cong ty Báo dam An toàn hang hâi Bin 
Dông và Hâi Dào 

Cong ty con  
1. Cong ty TNHH Mt thành viên Hoa tiêu 

khav,rcI 
2. Cong ty TNHH Mt thành viên Hoa tiêu 

khUVrCV 
3. Cong ty TNHH Mt thành viên Hoa tiêu 

khu VC VII 
4. Cong ty TNHH Mt thành viên Hoa tiêu 

khu V1IC VIII 
5. Cong ty TNHH Mt thành viên Hoa tiêu 

khu VC IX 
6. Cong ty C phn Thit bj báo hiu hang 

hái min Nam 
Côn tv lien kt 
1. Cong ty C phn Tr1IC vót iru h Vit 

Nam 
2. COng ty c6 phân Co khf hang hái Min 

Nam 

Dia chi 
S6 10, du'ông 3/2, phirang 8, thành ph6 Vüng 
Tàu, tinh Ba Rja - Wing Tàu 
Dia chi 
SO 105 Lô 2, duông To Hiu, thành ph NhaY 
Trang, tinh Khánh HOa 
S 10, dii&ng 3/2, phuông 8, thành ph Vüng 
Tâu, tinh Ba Ra - Vüng Tàu 
S6 60 Lê Hng Phong, phuông Trà An, qun 
BInh Thüy, thành ph Cn Tho 
S 458 Cách Mang  Tháng Tarn, P.4, Q.  Tan 
BInh, thành ph6 H ChI Minh 
S 10, dir&ng 3/2, phi.rông 8, thành ph VUng 
Tàu, tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
S 10, dir&ng Nguyn Thai HQC, phuàng 7, thành 
ph Vüng Tàu, tinh Ba Rja - Wing Tàu 
Daçhi 
S 4SABCD Dinh Tiên Hoàng, Phurng Bn 
nghe, qunJ , JThành ph6. HChIMinh 
s6 512/A3-4 KDC An Thai, CáCh Mang  Tháng 
Tam, qun BInh ThUy, TP. Cn Tha 
S6 1, Dis&ng Nguyn DU, Phithng Flai Cáng, 
Thành ph Quy Nhon, tinh BInh Djnh 
CL8 Dai  lô Nguyn TAt Thành, Han Râ II, Xa 
Phixóc Dng, TP. Nha Trang, tinh Khánh Hôa 
S 279, duàng 3/2, P. ii, TP. VUng Tàu, tinh Ba 
Rja - VUng Tàu 
847/15 dixông 3 0/4, phumg 11, TP. Vüng Tàu, 
tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
Dia chi 
S6 360, Du&ng Hai Ba Tru'ng, Phixàng Tan Djnh, 
Qun 1, TP H ChI Minh 
847/15 ththng 30/4, pht.thng 11, TP. Vüng Tàu, 
tinh Ba Rja - Wing Tàu 
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TONG CONG TV BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DN/HN 
S6 10, du'o'ng 3/2, phu'o'ng 8, thánh phô Vung Thu Ban hãnh kern theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Tinh Ba RIa  - Vung Tàu ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài Chmnh 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HO'P NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là môt bO phân hcip thành và can du'o'c doc dOng th&i v&i báo cáo tài chinh kern theo 

ii. Ca sO LAP BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT vA KY KE TOAN 

Co s& 1p Báo cad tài chInh hçrp nht 

Báo cáo tài chInh hcip nht kern theo dUVC trInh bay bang Dng Vit Nam (VND), theo nguyen tac 
giá gc và phü hcrp vói Chuân mi,rc ké toán, Ché d kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh 
pháp 1,2 có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh h9p nhât. 

Báo cáo tài chInh h9p nht kern theo không nhm phán ánh tinh hInh tài chInh, kt qua hoat dng 
kinh doanh và tmnh hInh li.ru chuyên tiên t theo các nguyen tc và thông l k toán du'çc chip nhân 
chung tai  các nixàc khác ngoài Vit Nam. 

K k toán 

Nãrn tài chInh cüa Tong Cong ty bat dâu tü ngày 01 tháng 01 và kt thiic vào ngày 31 tháng 12. Báo 
cáo nay duc 1p cho k' kê toán 06 tháng két thüc ngày 30 tháng 06 nãm 2019 cho miic dIch Cong 
b6 thông tin theo quy djnh dôi v&i các cong ty thuc s& huu Nhà nu'&c. 

iii. Ap DIJNG CHUAN rii!c vA CHE DQ KE TOAN 

Tong Cong ty áp diing Che d Kê toán doanh nghip Vit Nam ban hành theo Thông tu so 
200/2014/TT-BTC ("Thông tu 200") ngày 22 tháng 12 nãm 2014 huóng dan Chê d Ké toán cho 
doanh nghip và Thông tu so 53/2016/TT-BTC ngày 2 1/03/2016 cüa B Tài chInh ye vic süa dôi, 
b sung rnt sO diêu cüa Thông tu' so 200/2014/TT-BTC; Thông tu' so 202/2014/TT-BTC ("Thông 
tu' 202") ngày 22 tháng 12 närn 2014 hu'óng dan Phu'o'ng pháp 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hQp 
nht. 

Tng Cong ty dã tuân thu dy dü yêu cu cüa chuAn mjc k toán Vit Narn trong vic 1p và trInh 
bay báo cáo tài chInh h9'p nhât. 

Tng Cong ty áp diing s k toán theo hinh thi'rc Ching tt'r ghi s& 

IV. TOM TAT CAC CHfNH SACH KE TOAN CIIJ YEU 

Sau day là các chInh sách k toán chü yu duc Tng Cong ty áp dung trong vic 1p Báo cáo tài 
chInh hçp nht: 

IThc tInh k toán 

Vic 1p Báo cáo tài chInh hqp nht tuân thu theo Chuân mirc k toán, Ch d k toán doanh nghip 
Vit Narn và các quy djnh pháp l' có lien quan den vic l.p và trInh bay Báo cáo tài chinh hgp nht 
yeu cau Ban Tng Giárn dôc phâi có nhüng u'óc tInh và giâ djnh ánh hu'&ig den s 1iu báo cáo v 
cong nq, tài san và vic trInh bay các khoán cong n và tài san tiêm tang tai  ngày 1p Báo cáo tài 
chInh hp nht cüng nhi,r các s lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suôt kS'  ké toán. Mc dü 
các uóc tInh kê toán duçc 1p bang tat câ si,r hiêu biet cüa Ban Tong Giárn dôc, so thrc th phát sinh 
có th khác vOi các u'óc tInh, giâ djnh dt ra. 

Co s& hqp nhât báo cao tài chInh 

Báo cáo tài chInh h9p nhAt bao grn Báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty và Báo cáo tài chinh cüa 
các cong ty do Tong Cong ty kiêm soát (các cOng ty con) di,rc 1p cho kS'  kê toán 6 tháng ket thüc 
ngày 30 tháng 06 nãm 2019. Vic kiern soát nay dat  duc khi Tong Cong ty có kha nang kirn soát 
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TONG CONG TV BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DN/HN 
S6 10, &ng 3/2, phu'ô'ng 8, thành phó Vung Tàu Ban hânh kern theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Ra -VOng Tàu ngây 22/12/2014 cüa BO Tài ChInh 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQ'P NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là mt bO phn hQ'p thành và cn du'c dQC dông thô'i vô'i báo cáo tài chInh kern theo 

IV. TOM TAT cAc CHfrH SACH KE TOAN CHU YEU (TIEP THEO) 
Cr so' hqp nht báo cáo tài chInh (Tip theo) 
các chInh sách tài chInh và hoat dng cüa các cong ty nhn dâu tu nhäm thu dircc 1çi Ich tr hoat 
dng cüa các cong ty nay. 

Kt qua hoat dng kinh doanh cüa các cong ty con ducc mua lai  hoc ban di trong k' &rçic trinh bay 
trong Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh h9p nhât tr ngày mua hoc cho den ngày ban khoãn dâu 
tirâcôngtycon do. 
Trong trirOng hQp can thiêt, báo cáo tài chInh cüa các cong ty con dirçc diêu chinh dê các chInh sách 
k toán dirccc áp diing tai  Tong Cong ty và các cOng ty con là giông nhau. 

Tt câ các nghip vii và s6 dir gi&a các cong ty trong cüng Tng Cong ty duc loai  bO khi hçxp nht 
báo cáo tài chInh. 
Lci Ich cüa c dông không kim soát trong tài san thuAn cüa cong ty con hcp nhât du'çrc xác djnh là 
mt chi tiêu riêng bit tách khOi phn von chü sO h&u cüa cO dông cüa cong ty mc. L?i  Ich cüa cô 
dông không kiêm soát bao gôm giá trj các lçii Ich cüa cô dông không kiêm soát tai  ngày hcrp nhât 
kinh doanh ban dâu và phân lqi Ich cüa cO dông không kiêm soát trong six biên dng cüa tong von 
chü sâ hüu kê tr ngày hQp nhât kinh doanh. Các khoán l phát sinh tai cong ty con phái dircc phân 
bô tuung rng vói phân s0 hU'u cüa c dong không kiêm soát, ké Ca trtx&ng h9p so 1 do ion hon phân 
s& hun cüa cô dông không kiêm soát trong tài san thuân cüa cong ty con. 

Tai ngày 30 tháng 06 näm 2019, Tng Cong ty có 06 cong ty con. Chi ti& v các Cong ty con cüa 
Tng Cong ty di.rqc hçip nh.t trong Báo cáo tài chInh hcrp nhât nhu sau: 

Ten Cong ty: Cong ty TNHU Mt thành viên Hoa tiêu khu vrc I 
Dja chi : S 45ABCD Dinh Tiên Hoàng, Phix&ng Bn nghé, Qun 1, Thành ph H 

ChIMinh 
Hot dng chInh : Cung cap djch vi dn dat tàu biên. 
Giá trj dâu ti.r ghi nhn tai  Cong ty tai  ngày 30/06/20 19: 2 15.871.703.425 dsng 
T' 1 1i Ich cüa Cong ty mc : 100% 
Quyn biu quyt cüa Cong ty mc : 100% 

2. Ten Cong ty: Cong ty TNHH Mt thành viên Hoa tiêu khu vrc V 
Thang Tam, thánh phO Can Thu 

Hoat dng chmnh : Cung cp djch vçi dn dat tàu biên. 
Giá trj du tir ghi nhn tai  cOng ty tai  ngày 30/06/20 19: 32.044.000.000 dOng 
T' 1 lqi Ich cüa Cong ty mc : 100% 
Quyn biu quyêt cüa COng ty mc : 100% 

3. Ten Cong ty: Cong ty TNHH Mt thành viên Hoa tiêu khu vrc VII 
Dia chi : so i, Dirng Nguyn D, Phixäng Hãi Cãng, Thành ph Quy Nhun 
Hoat dng chfnh : Cung cp djch vv dn dat tàu biên. 
Giá trj dâu Ur ghi nhn tai  cOng ty t?i  ngày 30/06/20 19: 18.100.179.444 dng 
T lê Icri Ich cüa COng ty mc : 100% 
Quyên biOu quyt cüa COng ty mc : 100% 

4. Ten Cong ty: Cong ty TNHH Mt thành viên Hoa tiëu khu vrc VIII 
Dja chi : CL8 Dai lo Nguyn Tat Thành, HOn Rà II, Thành phO Nba Trang. 
Hoat dng chfnh : Cung cap djch vi dn dat tàu bin 
Giá trl dâu tir ghi nhn tai  cOng ty tai  ngày 30/06/20 19: 20.860.244.08 1 dng 
T' 1 lçñ ich cUa Cong ty mc :100% 
Quyên biOu quy& cüa Cong ty mc : 100% 

5. Ten Cong ty: Cong ty TNHH Mt thành vién Hoa tiêu khu vi,rc IX 
Dja chi : So 279, dtrng 3/2, P. 11, TP. Vüng Tàu, tinh Ba Rja - Vüng Thu 
Hoat dng chinh : Cung cp djch vi dn dat tàu bin 
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DN/HN 
s6 10, du'ô'ng 3/2, phng 8, thành phó Vung Thu Ban hành kern theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 

linh Ba Ra -Vung Tàu ngày 22/12/2014 cüa BO Tai ChInh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HYP NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là mOt  b phn hQ'p thành và can du''c dcc dOng th&i v&i báo cáo tài chInh kOm theo 

IV. TOM TAT CAC CHfNH SACH KE TOAN CHU YEU (TIEP THEO) 
Co s& hp nht báo cáo tài chInh (Tiêp theo) 
Giá trj dâu tir ghi nhn tai  cong ty tai  ngày 30/06/20 19: 35.403.696.406 dng 
Tl1iichcüaCOngtyme : 100% 
Quyn biu quyt cüa Cong ty 

6. Ten Cong ty : COng ty C phn Thit bj báo hiu hang hái min Nam 
Dja chi : 847/15 duàng 30/4, phuông 11, TP. Vüng Tàu, tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
Hoat dng chInh : Thiêt kê, san xuât, lap dt mói, báo dirong các thiêt bj báo hiu hang hâi. 
Giá tr dâu tix ghi nhn tai  cong ty tai  ngày 30/06/20 19: 4.725.700.000 dông 
TS' l lqi Ich cña Cong ty mc : 93,58% 
Quyn biêu quyêt cüa Cong ty mc : 93,58% 

Hçrp nht kinh doanh 

Tài san, cong ng và Cong ng tim tang cüa cong ty con di.rcic xác djnh theo giá trj hqp 1' ti ngày 
mua cong ty con. Bt k' khoãn phi tri nào giUa giá mua và tong giá trj hp l' cüa tài san dircrc mua 
dixcc ghi nhn là 19i the thuang mai.  Bat k' khoân thiêu hiit nào giUa giá mua và tang giá trj hp 1' 
cüa tài san dtrcc mua diroc ghi nhn vào kêt qua hot dng kinh doanh cüa k' kê toán phát sinh hoat 
dng mua cOng ty con. Lçi Ich cña CO dông không kiêm soát tai  ngày hçrp nhât kinh doanh ban d.0 
diroc xác djnh trên co sâ t l cüa cô dông không kiêm soát trong tng giá trj hQp l cüa tài san, 
cOng ncr và cong nc tiêm tang dircrc ghi nhn. 

Dâu ttr vào cong ty lien kt 

Cong ty lien két làmt cOng ty ma Tang Cong ty có ánh hu&ng dáng k nhirng không phái là cOng ty 
con hay cong ty lien doanh cüa Tong Cong ty. Anh huông dáng kê the hiên 0 quyn tham gia vào 
vic dua ra các quyêt dnh ye chInh sách tài chInh và hoat dng cüa ben nhân dâu tir nhirng khOng có 
ânh hirông ye mt kiêm soát hoc dông kiêm soát nhUng chInh sách nay. 

Kt qua hoat dng kinh doanh, tài san và cOng no cOa các cOng ty lien kt ducrc hp nh.t trong báo 
cáo tài chInh theo phirong pháp vOn chü s& hüu. Các khoán gop vn lien kt dirçrc trInh bay trong 
Bang can dM k toán theo giá gOc dircyc diêu chinh theo nhiing thay dôi trong phn v6n gop cüa 
Tng Cong ty vào phn tài san thun cüa cong ty lien kt sau ngày mua khoan dâu tu'. Các khoân l 
cüa cOng ty lien kêt vi.rçt qua khoán gop vOn cüa TOng COng ty tai  cOng ty lien két do (bao gm bt 
k các khoàn gop vOn dài han  ma ye thirc chat tao  thành dâu tir thuân cüa TOng COng ty tai  cOng ty 
lien k& do) khOng dut ghi nhn. 
Trong trirOng hop  mt cOng ty thành viên cüa TOng COng ty thi,rc hin giao djch vó'i mt cOng ty lien 
kt vói Tng COng ty, lãi/lO chua thrc hin ti.rong üng v0i phân gop von cüa TOng Cong ty vào cOng 
ty lien kEt, duqc Ioai trir khôi báo cáo tài chInh hop  nhât. 

Tin và các khoãn tirong throng tin 

Tin và các khoàn tuong throng tin bao gm tin mt tai  qu, các khoàn tin g0i khOng k' han,  các 
khoân du tu ngn han  có th0i han  gOc khOng qua 03 tháng, có khà nàng thanh khoán cao, dê dàng 
chuyn di thành tiên và It rüi ro lien quan den vic biên dng giá trj. 

Nq phãi thu 

Ncr phài thu là s tin cO th thu hi cüa khách hang hoc các di tlrgng khác. Ncr  phài thu ducrc 
trInh bay theo giá trj ghi s trir di các khoàn dii phông phãi thu khó dôi. 
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TONG CONG TY BAO AM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DN/HN 
S6 10, &i'O'ng 3/2, phu'o'ng 8, thành phô Vung Thu Ban hânh kern theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Tinh Ba RIa  - Vung Tàu ngày 22/12/20 14 cüa Bô Tai ChInh 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH HYP NHAT GIU'A NIEN eQ (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là mt bO phn hQp thành và cn duç'c dQC dông thO'i vô'i báo cáo tài chInh kern theo 

IV.TOM TAT CAC ciii SACH ICE TOAN cirii yEu (TIEP THEO) 

Dir phông nçi phâi thu khó dài duqc trIch 1p cho các khoàn: nç phâi thu qua han  thanh toán ghi 
trong hcp dông kinh tê, các khê uc vay nq, cam kêt hçp dông hoc cam kêt nç và n9 phài thu chira 
dn han  thanh toán nhi.rng khó có khá näng thu hôi. Trong do, vic trich 1p dr phông nq phâi thu 
qua han  thanh toán dirqc can cir vào thôi gian trâ n gôc theo h9p dông mua ban ban dâu, không tInh 

dn vic gia han  nq gitta các ben và n phãi thu chira dn han  thanh toán nhi.rng khách nq dã lam vào 
tInh trang phá san hoc dang lam thu tiic giái the, mat tIch, bô trôn. 

Hang ton kho 

Hang tn kho duçc xác djnh trên co sô giá thAp hon gi&a giá gc và giá trj thuAn có th thuc hin 
du'çrc. Giá gôc hang tn kho bao gm chi phi nguyen 4t lieu trçrc tiép, chi phi lao dng trçrc tip và 
chi phi san xuât chung, nêu cO, dê có duçc hang ton kho a dja diem và trang thai hin tai. Giá gôc 
cüa hang ton kho dirçyc xác djnh theo phircrng pháp thirc té dIch danh. Giá trj thuân cO the thirc hiên 
dircrc dirçc xác djnh bang giá ban 1róc tInh trir các chi phi uóc tinh dé hoàn thành san phâm cüng chi 
phi tiêp thj, ban hang và phân phôi phát sinh. 

Dr phOng giám giá hang tn kho cüa Tng Cong ty dirc trIch 1p  theo các quy djnh k toán hin 
hành. Theo do, Tong Cong ty dirgc phép trich 1p di,r phông giàm giá hang ton kho lOi th&i, hông, 
kern phâm chat và trong tnrông hcrp giá g6c cüa hang tOn kho cao hon giá trj thuân có the thirc hin 
dirçc tai  ngày kt thüc k' k toán. 

Tài san c dinh hfru hInh và khu hao 

Tài san c djnh hUu hInh dircic trInh bay theo nguyen giá trr giá tn hao mon lüy k. 

Nguyen giá tài san c djnh hInh thành do rnua srn bao grn giá mua và toàn b các chi phi khác lien 
quan trrc tiêp den vic dira tài san vào trang thai san sang sfr dvng. Dôi vói tài san cô djnh hInh 
thành do dâu tir xây dirng co ban theo phuong thirc giao thâu hoc tir xây dirng và san xut, nguyen 
gia Ia gia quyêt toan côngtrinh xây dung theo quy ché quan ly dâu tir va xây dung hiên hanh, cac 
chi phi khác cO lien quan trirc tiêp và l phi truac ba (nu có). Tri.rOng hpp dr an dã hoàn thành và 
dua vào sir diing nhung quyêt toan chira ducc phé duyt, nguyen giá tài san cô djnh dixqc ghi nhân 
theo giá tam  tinh trên c0 sâ chi phi thirc tê dä bO ra dê cO dirçrc tài san cô djnh. Nguyen giá tam  tInh 
se duçc diêu chinh theo giá quyét toán du'çc cac co quan cO thm quyn phé duyt. 

Tài san c djnh h&u hInh duqc khu hao theo phirong pháp dung thing dra tren thai gian hfru diing 
irac tinh. ThOi gian khâu hao ci1 the nhir sau: 

SO nãm 
Nhà cira 4t kiên trüc 06-50 
May mOc, thiet bj 03 - 15 
Phirong tin vn tài 06-10 
Thiet bj diing cii quân l' 03 - 10 
Tài san cô djnh khác 03-08 

Các tài san c djnh hu hInh dirc dánh gia lai  khi có quyt djnli cüa Nhà nirâc hoc c phñ hóa 
doanh nghip Nhà nirOc. Nguyen giá và gia trj hao mOn lüy kê dirqc dieu chinh theo ket qua dánh 
giá Iai  dã dirqc các co quan cO thâm quyn phê duyt theo quy djnh. 
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DN/HN 
S6 10, du'o'ng 3/2, phng 8, thành phó Vung Tàu Ban hânh kern theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Ra - Vung Tàu ngày 22/12/20 14 cüa B Tài ChInh 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HYP NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là mt b phn hQ'p thành và can du'c dQC dOng thO'i vO'i báo cáo tài chjnh kern theo 

IV. TOM TAT CAC cHiNH SACH KE TOAN CHU YEU (TIEP THEO) 

Các khoán lãi, l phát sinh khi thanh l', ban tài san là chênh lch gifla thu nhp tü thanh l và giá trj 
con lai  cüa tài san và dliQc ghi nhn vào Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh. 

Tài san c tlinh vô hInh và khu hao 

Quyn si'r diing dt: tài san c djnh vô hInh th hin giá trj quyn sfr di,ing dt. Quyn si:r ding dt 
dixqc phân bô theo phirong pháp dirOiig thang dra trên thOi gian sCr dung lô dat. 
Phân mêm may tInh: tài san cô djnh vô hInh the hin giá trj phân mêm may tinh và thrçc trinh bay 
theo nguyen giá trtr giá tr hao mOn lüy ke. Phân mém may tinh dirçic phân bô theo phuong pháp 
du'Ong thãng dra trên th0i gian sCr ding tü 05 näm den 07 näm. 

Chi phi xây dirng co' bàn d& dang 

Các tài san dang trong qua trInh xây dirng phuc vii mi,ic dich san xut, kinh doanh, quán l hoc cho 
các mic dIch khác thrçc ghi nhn theo giá gôc. Chi phi nay bao gôm các chi phi can thit d hInh 
thành tài san bao gôm chi phi xây lap, thiét bj, chi phi khác có lien quan phü h9p vài chinh sách k 
toán cüa Tong Cong ty. Các chi phi nay së thrqc chuyén sang nguyen giá tài san cô djnh theo giá t?m 
tinh (nu chu'a có quyt toán du'çyc phé duyt) khi các tài san du'9'c bàn giao dua vào sr diing. Theo 
quy djnh v quán l dâu t.r và xây dirng cña Nhà nuàc, thy theo phân cap quàn l, giá trj quyt toán 
các cong trinh xây dtjng co' bàn hoàn thành can &rçic các co quan có thâm quyên phê duyt. Do do, 
giá trj cuôi cüng cüa CáC cong trinh xây dirng cc bàn cO the thay dôi và phii thuc vào quyêt toán 
dirçc phê duyt bô'i các co quan có thâm quyên. 

Các khoán trã tru'ó'c 

Chi phi trã truóc bao gm các chi phi thirc t dã phát sinh nhu'ng có lien quan dn kt qua hoat dng 
san xut kinh doanh cüa nhiêu k' k toán. 

Chi phi trá tru'ó'c ngn han  bao gm giá trj cong cii, ding cii, linh kin loai nhô dã xut dung và các 
khoán chi phi trã tru'Oc ngn han  khác disc coi là có khâ nãng dem lai  1çi ich kinh t trong tirong lai 
cho Tng Cong ty trong mt nàm. 

Chi phi trà trtróc dài hn bao gm giá trj cong cii, diing cii, linh kin loai nhô dã xuAt dung và cac 
khoàn chi phi trà tnró'c dài han  khác (nhu tan so vô tuyên din...) diiçc coi là có khà näng dem 1i 
lcii ich kinh t trong ttrcing lai cho Tong Cong ty vâi thOi han  tir mt näm tr& len. 

Các chi phi nay duc vn hóa dirâi hinh thüc các khoán tra tru'âc và dixoc phân b vào Báo cáo kt 
qua hoat dng kinh doanh, sr diing phuong pháp thrOng thang. 

Chi phi phãi trã 
Chi phi phái trà là toàn b so chi phi thirc te cia phát sinh phi,ic vi cho các hoat dng san xuât cüa 
Tng Cong ty theo các hcip dông kinh te, lnh san xuât. 
Vin diêu 1 
Von diêu 1 cña Tang Cong ty là sO vOn do Nhà niràc bàn giao cho Tng COng ty quãn l và sir 
di,ing, bao gm: Von Nhà rnró'c cap tn,rc tiêp cho Tong Cong ty tir khi thành lip,  vn Nhà nirc Tng 
Cong ty du'cic nhn trirc tiep tr noi khac chuyên den theo quyt djnh cüa co quan cO thAm quyn, 
vn b sung tir lqi nhun sau thuê. Chü so hUn von cüa lông Cong ty là B Giao thông 4n tài. 

Lçi nhun sau thus hang näm cUa Tng COng ty dirçrc phân phi vào các qu theo quy djnh tai  nghj 
djnh 91/2015/ND-CP ngày 13 tháng 10 nãm 2015 và Nghj djnh sO 32/20181ND-CP ngày ngày 08 
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TONG CONG TV BAOOAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DNIHN 
S6 10, &o'ng 3/2, phu'o'ng 8, thành phó Vung Tàu Ban hành kern theo Thông tu so 20212014/TT-BTC 
Tinh Ba Ra - VOng Tàu ngày 22/12/2014 cüa B Tài Chinh  
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQ'P NHAT GIU'A NIEN OQ (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là mt bO phn hQ'p thành va cn du''c dQc d6ng thO'i vó'i báocáo tài chmnh kern theo 

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

tháng 03 nãm 2018 ngh djnh sira dOi, bO sung mt sO diu cüa Nghj djnh sO 91/2015/ND-CP, c th 
nhi.r sau: 

- TrIch t6i da 30% qu5 du tu phát triên; 
- TrIch qu khen thu'ôiig phüc lçi không qua 03 (ba) tháng luong thirc hin; 
- TrIch qu5 thuông viên ch(rc quãn 1 doanh nghip không qua 1,5 tháng luang thirc hin cüa viên 
chrc quãn 1. 
Ngoi t 
Tong Cong ty áp dung xi I chênh 1ch t' giá theo hixóng dan cUa Chuân mirc kê toán Vit Nam so 
10 (VAS 10) "Anh hixông cüa vic thay dOi t giá hôi doái". Theo do, các nghip vi,i phát sinh bang 
ngoai té &roc chuyên dôi theo ty gia tai ngay phat sinh nghiêp vu So dix cac khoan muc tiên tê co 
gôc ngoai t tai  ngày két thñc k' k toán ducic chuyên dôi theo t' giá tai  ngày nay. Chênh 1ch t' giá 
phát sinh thrçic hch toán vào Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh. Lãi chênh 1ch t' giá do dánh 
giá lai  các so dix tai  ngày két thüc näm tài chInh không duqc dung dê chia cho chü sâ hUn. 

Ghi nhn doanh thu 

Doanh thu ban hang dixcic ghi nhn khi dOng thôi thOa man tht ca nãm (5) diu kin sau: 

(a) TOng Cong ty dã chuyOn giao phAn ion rüi ro và Içi Ich gn Iin vói quyn so hUn san phm hoc 
hang boa cho nguài mua; 

(b)TOng Cong ty không can nm gi& quyn quán 1' hang hóa nhix ngixôi sâ hUn hang hóa ho.c 
quyên kiêm soát hang hóa; 

(c) Doanh thu dixcc xác djnh ttrong dOi chäc than; 

(d)TOng Cong ty sê thu drc 1çi Ich kinh tO tr giao djch ban hang; và 

(e)Xác djnh dticc chi phi lien quan dOn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cp djch vi dirgc ghi nhn khi dOng thai thôa man tAt ca bOn (4) diOu kin sau: 

(a) Doanh thu dtxçic xác djnh tixong dOi chAc chAn; 

(b) Co khá näng thu dtrçc lqi Ich kinh tO ttr giao djch cung cAp djch vii do; 

(c) Xác djnh duçc phn cong vic dã hoàn thành vào ngày 1p Bang Can dOi kO toán; 

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

Doanh thu cung cAp djch viiI cOng Ich vOi Ciic Hang hãi Vit Nam: doanh thu djch v1i cOng ich báo 
dam an toàn hang hâi duc ghi nhn trén co sâ khOi luçng cOng vic thirc tO hoàn thành dlr9c 
nghim thu, thanh toán theo don giá hçp dông dt hang cüa Ciic Hang hái Vit Nam. 
Doanh thu hoat diig ngoài cong Ich bao gOm các khoán doanh thu do Tong Cong ty tij khai thác tr 
các hot dng san xuât kinh doanh 
Lãi tién gri dixçc ghi nhn trên co sâ don tIch, duorc xác dinh trên so dix các tài khoân tin gth và lãi 
suât áp dimg tnr khi kM nang thu hOi tien lãi không chac chän. 
Lãi ti'r các khoàn dâu tix duçc ghi nhn khi Tong Cong ty cO quyên nhn khoân läi. 
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DN/HN 
sóio, du'o'ng 3/2, phu'o'ng. 8, thãnh phó Vung Tàu Ban hãnh kern theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Tinh Ba RIa  - Vung Tâu ngày 22/12/2014 cüa B Tài ChInh 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HjYP NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuy6t minh nay là mt b phn hQ'p thành và cn duç'c d9c dOng thO'i vo'i báo cáo tài chfnh kern theo 

IV. TOM TAT CAC CH!NH sAcH KE TOAN CHU YtU (TIEP THEO) 
Thuê 

Thug thu nhp doanh nghip the hin thng giá trj cüa s6 thug phái trà hin tai  và s thu hoãn lai. 
S6 thu phái trâ hin tai  duvc tInh dra trên thu nhp chju thuê trong kS'.  Thu nhp chju thuê khac 
vói 1çi nhun thuân du?c trInh bay trén Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh vi thu nhp chju thuê 
không bao gôm các khoán thu nhp hay chi phi tInh thuê hoc &rcYc khâu trir trong các nãm khác 
(bao gm cá lô mang sang, nêu co) và ngoài ra không bao gôm các chi tiêu không chlu  thuê hoãc 
không duc khâu trr. 

Thus thu nhp hoãn 1i duqc tInh trén các khoán chênh 1ch g1üa giá trj ghi s và co so tInh thus thu 
nhp cüa các khoân mi,ic tài san hoac cong nç trên Báo cáo tài chInh hQp nhât và thrqc ghi nhn theo 
phirong pháp Bang can dOi kê toán. Thuê thu nhp hoãn 'ai  phài trã phái dixçc ghi nh.n cho tat cá 
các khoàn chênh 1ch t?m  thài can tài san thuê thu nhp hoãn lai  chi duc ghi nhn khi chic chin có 
dü lçii nhuân tInh thus trong tirong lai dé khâu trü các khoán chênh 1ch tam  th&i. 

Thu thu nhp hoãn lai  du'çrc xác djnh theo hu suit dtr tInh së áp ding cho k' tài san duçc thu hi 
hay nQ phài trá dirçc thanh toán. Thuê thu nMp  hoän 'ai &r9c tInh và ghi nhn vào Báo cáo két qua 
hoat dông kinh doanh và chi ghi vào von chü s0 hUn khi khoãn thuê do có lien quan den các khoân 
mic &r9c ghi thing vào vOn chü sâ htru. 

Tài san thus thu nhp hoãn !ai  và nq thu thu nhp hoãn lai phái dirge bü trir khi Tng Cong ty có 
quyn hcip pháp d bü tri'r giUa tài san thuê thu nhp hin hành vói thuê thu nhp hin hành phái np 
và khi các tài san thus thu nhp hoAn 1i và ng thué thu nhp hoãn 'ai phâi trá lien quan tói thuê thu 
nhp doanh nghip du'qc quãn 1 bOi cUng nit co quan thuê và Tong Cong ty có dr dnh thanh toán 
thug thu nhp hin hành trên co sr thuân. 

Vic xác djnh thu thu nhp cüa Tng Cong ty can cir vào các quy djnh hin hành v thu. Tuy 
nhiên, nh0ng quy djnh nay thay dôi theo tü'ng thri kS'  và vic xác djnh sau cüng v thu thu nh.p 
doanh nghip tüy thuc vào kt qua kim tra cüa co' quan thug có thm quyên. 

Các loai thu khác dirge áp ding theo các 1ut thu hin hành tai  Vit Nam. 

V.  

1.  

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR!NH 
HP NHAT GICJA NIEN DQ 

TIEN vA CAC iuioAN TUONG DIXONG TIEN 

Tiên mat 
Tin gü'i ngân hang 
Các khoân tu'o'ng du'o'ng tièn (I) 

Cong 

BAY TRONG BANG CAN DO! KE TOAN 

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

6.776.145.982 
183.768.335.475 

90.633.373.525 

3.664.823.241 
122.806.710.932 

86.533.772.560 

281.177.854.982 213.005.306.733 

(i) Là khoãn tin g1ri tit kim tai  ngân hang Co k' han  không qua 3 thang. 

2.  DAU TIf TA! CHNH NGAN HiN 
30/06/2019 01/01/2019 

VND VND 

Tin gü'i ngân hang cô kS'  hn (I) 19.763.021.918 20. 000.000.000 

Cong 19.763.021.918 20.000.000.000 

(i) Dày là các khoãn tin g1i ngân hang có k' han  tren 3 tháng dn 1 näm. 

13 



4.985.887.813 
4.838. 308 

4.898.898.626 
2.282.514.978 

248.413.156 

2.034. 101.822 

4.165.444.330 

8.856.887.415 
3. 015.751. 747 

248.413.156 

2.767.338.591 

12.172.139.725 16.038.083.492 

460.106.802 26.500.000 

460.106.802 26.500.000 

TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 
S6 10, duo'ng 3/2, phu'&ng 8, thánh phó VOng Thu Ban hành 
TTnh BaRa-VungTàu 

MAU SO B 09A - DN/HN 
kern theo Thông tu' sO 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 côa Bô Tãi Chinh 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT GIU'A NIEN DO 
Các thuyt minh nay là mQt bQ phn hQ'p thành va cn dWc  dQC d6ng thO'i 

(TIEP THEO) 
v&i báo cáo tài chinh kern theo 

3. PHAI THU NGAN HN CUA KHACH HANG 
30/06/2019 01/01/2019 

VND VND 

Cong ty c6 phn Du tu' DIa  Oc Dai Quang Minh 
Cong ty CO phn Du tu' )y di'ng Trung Nam 
Cong ty CO phn Tp doàn CIENCO4 
Ban Quân I di,r an các cong trmnh hang hài 
Cc Hang hi Vit Nam 
Các khách hang khác 

Cong 

22.356.017.984 7.465.281.827 
17.618.674.717 17.618.674.717 
15.900.825.911 12.869.073.184 
6.117.441.911 6.117.441.911 

- 421.023.319.430 
65.093.946.078 73.906.885.680 

127.086.906.601 539.000.676.749 

4. TRA TRIIOC CHO NGUI BAN NGAN HN 

 

30/06/2019 01/01/2019 

VND VND 

Cong ty TNHH xay dy'ng thu'o'ng mi Tu'&ng Vy 
Cong ty TNHH Di Hip 
Cong ty CP SO 1 SOng HOng 
D6i tu'c'ng khác 

Cong 

5. PHAI THU NGAN H3N K}IAci DAI HIN icuAc 

38. 192.418. 000 
12.729. 171. 000 

3.987.000.000 3,987,000.000 
21.269.613.350 9.523.860.898 

76.178.202.350 13.510.860.898 

30/06/2019 01/01/2019 

VND VND 

a. Phài thu ngän hn khác 
Tam ti'ng 
Phãi thu BHXH 
Ky cu'oc k qu9 ngn han 
Phâi thu khác 

XyrngtrJn QLHH COn $cvriva ha cho cBNV 
& huyên Con Dào 
Phài thu khác 

Cong 

b. Phài thu dài han khác 

Cm cO k qu k' ct.ro'c dài han 

Cong 
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DN/HN 
S 10, du'O'ng 3/2, phu'o'ng 8, thãnh phó Vung Tãu 
Tinh Ba Ra - VOng Thu - 

Ban hành kèni theo Thông tu' s 202/2014/TT-BTC 
ngày 22/12/2014 cOa B Tài ChInh 

THUYET MINH BAO CAOTAI CHINH HP NHAT GIU'A 
Các thuyt minh nay là môt b phn hq'p thành và cn duc dQc 

6. CHI PHi TRA TRUOC NGAN HN/ DAI HAN 

a. Chi phi trã tru'&c ngn hn 

NIEN DO (TIEP THEO) 
d6ng thO'i vO'i báo cáo tài chInh kern fheo 

30/06/2019 01/01/2019 

VND VND 

Cong cii, dtng cy xut dung 432.816.303 941.103.487 

Các khoãn khác 1.111.384.716 2. 730.269.502 

Cong 
b. Chi phi trã tru'ó'c dài han 

1.544.201.019 3.671.372.989 

Cong cy, dung ci,i xut dung 938.217.005 1.506.584.889 

Chi phi sO'a chO'a tài san c6 dnh 2.168.505.936 

Các khoàn khác 2.412.206.639 182.931.640 

Cong 3.350.423.644 3.858.022.465 
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TONG CONG TV' BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DN/HN 
So 10, du'o'ng 3/2, phi.ng 8, thành phO VOng Thu Ban hänh kern theo Thông tu' sO 202/2014/TT-BTC 
Tnh Ba Rja-VungTàu ngay 22/12/2014 cüa B îàì Chinh 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HaP NHAT GIU'A NIEN DO (TIEP THEO) 
Các thuyef mirth nay là mOt  b phn hp thành và can du'qc dc dOng thO'i vOl báo cáo tài chfnh kern theo 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT CIUA MEN DQ (TIEP THEO) 

7. HANG TON KHO 
30/06/2019 01/0112019 

Giá gOc Du' phông Giá g 6 c Du' phong 
VND VND VND VND 

Nguyen lieu, vt Iiu 28.070.843.847 25.659.918.077 
Cong cu, dung cu 31.750. 000 
Chi phi san xut, kinh doanh dó' dang 48.984.623.967 29.484.524.693 
Thành phm nhâp kho 2.897.537.461 2.935.210.989 
Hang hoá 466.999.268 281.149.268 

COng 80.420.004.543 58.392.553.027 

8. THUE VA CAC KHOAN PHAJ THU/ PHAI NQP NHA NLC 

a. Thuè vá cãc khoàn phài thu Nhà nu'o'c 
Thu4 gia In gia tang 
ThuO thu nhâp doanh nghip 
Thu thu nhâp Ca nhân 
Thu4 nhà dt, tin thuê dt, thus khác 
Cong 3.217.299.378 
b. Thuê và càc khoàn phâi nOp Nhà nu'o'c 
ThuO giá tn gia tang 6.148.989.923 
Thu thu nhap doanh nghiêp 5.645.783.216 
Thuéthu nhapcá nhân 2.646.521.029 
CâcIoaithukhàc - 
Cong 14.441.294.168 

sO phâi flop So dã thçvc np/ 01/0112019 
trong nãm khãu trcvtrong näm 

VND VND VND 

2.827.343.576 
27.953.040 

543.330.523 125.038.082 543.330.523 
5.362. 560 242.327.240 

548.693.083 2.980.334.698 785.657.763 

67.035.867.820 70.984.559.889 10.097.681.992 
11.945.763.146 12.889.184.595 6.589.204.665 
15.331.886.454 13.906.583.141 1.221.217.716 

150.184.043 150.184.043 - 
94.463.701.463 97.930.511.668 17.908.104.373 

30/0612019 

VND 

2.827.343.576 
27.953.040 

125. 038. 082 
236.964.680 
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TONG CONG T'iAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 
SÔ 10, du'ô'ng 3/2 phi.rông 8, thành phÔ VOng Tàu 
Tnh Ba Rja-\ungTau  
THUVET MINI4 BAO CÁO TAI CHINH HYP NHAT GIU'A NIEN DO (TIEP THEO) 
Các thuyOt minh nay là mOt bO phn hp thAnh và cn dup'c dQc d6ng thai vO'i báo cáo tài chInh kern theo 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IuioAN MIJC TR!NH BAY TRONG BANG CAN 001 KE TOAN HQP NHAT CIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 

9. TAt SAN CO 0!NH  HUU HINH 

NGUYEN GIA 
s6 du'tai 01/01/2019 
Mua trong k' 

So du' tai 30/06/2019 

HAO MON LUY KE 
So du' tal 01/01/2019 
Khu hao trong kS' 

So du'tai 30/06/2019 

GIA TR! CON LAI 

SO du'tai 01/01/2019 

S 6  du'tai 30/06/2019 

Nhà cu'a 
vat kin trCc 

VND 

May mOc 
thièt bi 

VND 

Phiro'ng tiên 
vn tãi 

VND 

Thth bi 
dung cu quãn ly 

VND 

Tài san c 6  dinh 
khác 
VND 

TOng cong 
VND 

465.804.957.875 194.435.815.522 
7.271.061,191 

195.809.509.745 
13.410.242.727 

16.944.770.040 
157.390.000 

75.000.000 873.070.053.182 
20.838.693.918 

465.804.957.875 201.706.876.713 209.219.752.472 17.102.160.040 75.000.000 893.908.747.100 

187.829.984.489 
6.622.669.597 

119.703.051.879 
6.983.138.269 

135.567.742.986 
4.079.692.987 

10.117.777.059 
666.850.387 

46.875.000 
4.687.500 

453.265.431.413 
18.357.038.740 

194.452.654.086 126.686.190.148 139.647.435.973 10.784.627.446 51.562.500 471.622.470.153 

277.974.973.386 74.732.763.643 60.241.766.759 6.826.992.981 28.125.000 419.804.621.769 

271.352.303.789 75.020.686.565 69.572.316.499 6.317.532.594 23.437.500 422.286.276.947 

MAU sO B 09A - DN/HN 
Ban hành kern theo Thông tu' sO 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/20 14 cCia BO Tài Chinh 
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TONG CONG TV BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DNIHN 
S6 10, du'O'ng 3/2, phi.rO'ng 8, thành phó Vung Tàu Ban hánh kern theo Thông ti..r s6 202/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Ra - VOng  Thu : ngây 22/12/2014 cOa BQ Tai Chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DO (TIEP THEO) 
Các thuyéf minh nay là mOt  b phn hç'p thành và can du'Qc doc  dOn thO'i v&i báo cáo tài chInh kern theo 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNFI BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HP NHAT G1UA NIEN DQ TIEP THEO) 

10. TA! SAN CO D!NH  VO H!NH 

NGUYEN GIA 

Quyên sU' 
dung dat 

VND 

Phân mêm 
may tinh 

VND 

Cong 

VND 

s6 du't ii 01/01/2019 103.798.818.015 4.633.484.973 108.432.302.988 
S 6  du' ti 3010612019 103.798.818.015 4.633.484.973 108.432.302.988 

HAO MON LUY KE 
S 6  du'taii 0110112019 1.804.090.170 4.539.587.947 6.343.678.117 
Khu hao trong kS' 201.297.824 93.897.026 295.194.850 
So du't 30/06/2019 2.005.387.994 4.633.484.973 6.638.872.967 

GIA TR! CON LI 
SO du'taii 01/01/2019 101.994.727.845 93.897.026 102.088.624.871 

56 du'taii 30/06/2019 101.793.430.021 101.793.430.021 

11.  CU! PHE XAY DU'NG C BAN D DANG 

30/06/2019 01/01/2019 

VND VND 

Tàu Hoa tiêu cao tóc Hu'ng Long 16.495.460.343 
Quyn sr dung dt tal Quãn 9, TP. HO ChE Minh 6.574.500.971 6.574.500.971 
Hoán ci 2 may chinh may phát din tàu Ngân Long 6.180.583.216 340.407.307 
Quyèn sr dung c1t tal Cn Tho 4.143.166.955 4.143.166.955 
Tram hoatiêu Long An 3.090.192.419 3.090.192.419 
Cong trinh xay dci'ng tr?m an toàn hang hal L Nhom qdiãn I' iuóng Soài Rap 2.282.870.170 2.282.870.170 
Các cOng trinh khác 6.675.744.569 4.871.945.091 
COng 45.442.518.643 21.303.082.913 
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 
s6 10, dung 3/2, phu'o'ng 8, thành ph6 Vung Thu 
Tinh Ba Ra - Vung Tàu  
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT GIU'A NIEN DO (TIEP THEO) 
Các thuyét minh nay là mt b phn hop thành Va can du'c dQC dOng fhO'i vO'i báo cáo tài chInh kern theo 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRiNH BAY TRONG BANG CAN 001 KE TOAN HQP NHAT GIUA NIEN 00 (TIEP THEO) 

12. OAU TU vAo CONG TY LIEN DOANH, LIEN KET 

30/06/2019 01/01/2019 

Giá gôc Läi 16 lien Tong Giã gôc Lãi 0 lien TOng 
doanh lien kêt doanh lien k6t 

VND VND VND VND VND VND 

COng ty C6 phn Tryc Vó't cU'u h Vit Nam 40.719.000.000 2. 115. 828. 197 42.834.828.197 40.719.000.000 2.117.195.837 42.836.195.837 

Cong ty Co phn Co' khI Hang Hal Min Nam 3.480.000.000 378.127.544 3.858.127.544 3.480.000.000 464.161.477 3.944.161.477 

Cng 44.199.000.000 2.493.955.741 46.692.955.741 44.199.000.000 2.581.357.314 46.780.357.314 

Thông tin v cãc Cong ty lien kt: 

STT Ten cong ty liOn kt 

 

Noi thành lap 
và hot ding 

 

T l phn sO hüu 
Va quyên biêu 

quyêt 

 

Hot dng chInh 

       

1.  

2.  

Cong ty CO phn True vol cru h Vit 
Nam 

Cong ty CO phn Cc, khI Hang hãi miOn 
Nam 

Ho Chi Minh 

Vüng Tàu 

49% 

29% 

Kinh doanh tryc vOl tàu, hang hOa; Tim kim ciru nn trOn bin; 
phung tin thit bj giao thông vn tái; Lai dat tàu va vn tái hang 

Gia cOng, chO t1o, san xuAt, lap dat mâi, bão duOng phao báo 
dir&ng sCra ch0a phung tin vn tãi thUy. 

sra chüa, dOng mài 
hóa, hành khách. 

hiu, dong mài bão 
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MAU SO B 09A - DN!HN 
Ban hânh kern theo Thông tu' sO 202/2014/TT-BTC 

ngây 22/12/2014 cüa BO Tài Chinh 



TONG CONG TV BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DN/HN 
36 10, du'a'ng 3/2, phu'ng 8, thành phó VOng Tâu Ban hành kern theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 
TTnh Ba Ria-VUnglãu ngây 22/12/2014 ca BO Tài Chinh 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HGP NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cthc thuyt minh nay là mt b phan hQ'p (hành va can dup'c dc d6ng (hOl vO'i baa cáo fài chfnh kern fheo 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR!NH BAY TRONG BANG CAN 001 KE TOAN HQP NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 

13. PHAI TRA NGIfffi BAN NGAN HAN 

30/06/2019 01/01/2019 
Giá tn 

VND 

6 
 có khã näng 

trá no' 
VND 

Giá tn 

VND 

So có khà nãng 
trâ nç 

VND 

Cong ty ThHH Hang Hái Sao Mal 12. 066. 181. 107 12. 066. 181. 107 86.508.627.251 86.508.627.251 

Cong ty 06 phn Ca' khi hang hl min Nam 2.168.280.091 2. 168.280. 091 274.439.463 274.439.463 

COng ty ThHH Tryc VO't Song Thu'o'ng 1.676.662.147 1.676.662.147 24.013.439.251 24.013.439. 251 

Cong ty ThHH Xay dçrng Thu'o'ng m Tu'ng Vy 109. 549. 941. 381 109.549.941.381 

Khâch hang khác 67.438.760.599 67.438.760.599 123.307.139.439 123. 307. 139.439 

Cong 83.349.883.944 83.349.883.944 343.653.586.785 343.653.586.785 

14.  NGUcn MUA TRA TIEN TRU()C NGAN H4N 

30/06/2019 01/01/2019 
Giã tn SO có khá näng Giá tn So cO khá nãng 

trà no,  trã no' 

VND VND VND VND 

Cuc Hang hal Vit Nam 94.847.113.965 94.847.113.965 

Các dôl tu'crng khác 8.479.390.825 8.479.390.825 12.448.788.276 12.448.788.276 

Cong 103.326.504.790 103.326.504.790 12.448.788.276 12.448.788.276 
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DNIHN 
So 10, o'ng 3/2, phi.ro'ng 8, thàrih phO Vung Thu Ban hành kern theo Thông tu sO 202/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - VOng Tàu ngày 22/12/2014 cOa B Tài Chinh 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HaP NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuyét minh nay là mt bO phn hp thành va cn clu'cvc dQC d6ng fhO'i vOl báo cáo tài chinh kern theo 

V.	 THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KNOAN M1JC TRINH BAY TRONG BANG CAN DO! KE TOAN 
HOT NHAT GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 

15.  CHI PHI PHAI TRA NGAN HA.N 

30/06/2019 
VNb 

01101/2019 

VND 

Chi phi trich tru'&c tam tinh giá n hang bàn 19.745.948.676 11.646.471.179 

Co ng 19.745.948.676 11.646.471.179 

16.  PHA! TRA NGAN H.N/ DAI HiN KHAC 

3010612019 01/01/2019 

a. Phài trà ngn han khãc 

VND VND 

Tài san thCra chc xO' I' 241.008.620 148.596.954 
Kinh phi Cong doân 649.278.366 578.209.359 
Các khoàn bào hirn xO hôi, y tO 6.850.759 74.628.136 
Các khoân phài trà, phài nop khác 8.759.624.788 31 .485.406.640 

Cong 

b. Phãi trá dài han khãc 

9.656.762.533 32.286.841.089 

Nhn k' qu9, k' cu'cc dài han 2.209.885.250 1.901.626.720 

Cong 2.209.885.250 1.901.626.720 
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TONG CONG TYBAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 
S6 10, du'o'ng 3/2, phu'Yng 8, thánh phó VUng Tàu 
Tinh Ba Ria - VUng Thu 

MAU SO B 09A - DN/HN 
Ban hành kern theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa BO Tài Chinh 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HYP NHAT GIU'A NIEN DO (TIEP THEO) 
Các thuyt rninh nay là mt b phn hp thành và cn dup'c dQC d6ng th&i vOl bão cáo tái chmnh kOm theo 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN M1JC TRINH BAY TRONG BANG CAN DO! KE TOAN HQP NHAT GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 

17. VON CHU SO HfJ1J 

V6n gop cüa 
chuso' hO'u 

Von khác cüa 
chü sâ hü'u 

Qu du tu' 
phàt trin 

Lo'i nhuân 
sau thuê chu'a 

phân phi 

Lo'i Ich c6 dông 
không kim soát 

Teing cong 

VND VND VND VND VND VND 

SO du' tii ngày 01/01/2018 788.979J25.490 2.028.310.580 34.614.969.923 4.500.980.648 348.716.431 830.472.703.072 
V6n gOp tang trong nâm 42.585.120.118 - (42.585.120.118) 
L'i nhuri tang trong nàm 103.671.715.846 30.972. 158 103.702.688.004 
Inch qu9 du tu', phát trin - 40.441.621.444 (40.441.621.444) 
Tnich qu9 khen thu'&ng phüc ci (78.283.058.536) (3. 092.533) (78.286.151.069) 
Trich qu9 ban diu hành (665.651.225) (665.651.225) 
Täng/ (giãrn) khác 860.585.184 (995.712.099) (99.620.104) (234.747.019) 
TrO c6 tü'c (18.754.389) (18.754.389) 
Chuyn qu9 DTPT LNST (14.259.961.406) 14.259.961.406 
So du't ngày 01/01/2019 831.564845.608 2.888.895.764 17.215.797.744 2.942.706.591 357.841.667 854.970.087.374 
L'i nhun tang trong k' 47.465.245.761 (35.198.015) 47.430.047.746 
Tnich qu9 i5u tu', phát triên 9.329.949.418 (9.329.949.418) 
Tnich qu9 khen thu'&ng phüc Içi (26.452.137.884) (26.452.137.884) 
Tnich qu9 ban diu hOnh (169.470.578) (169.470.578) 
Tàng/ (giàrn) khác 85.277.417 (200.890.766) (115.613.349) 
TrO c6 tCrc (24.770.850) (24.770.850) 

S 6  du' ta ngày 30/06/2019 831.564845.608 2.888.895.764 26.631.024.579 14.255.503.706 297.872.802 875.638.142.459 

22 



TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM NIAU SO B 09A - DNIHN 
SÔ 10, &ro'ng 3/2, phu'o'ng 8, thánh phó Vung Tàu Ban hánh kern theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Ria - VOng Tàu ngäy 22/12/2014 cüa Bc Tài Chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các fhuyêf minh nay là mt bO phn hç'p thành và cn du'Q'c dc dOng th&i v&i báo cáo tái chfnh kern theo 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IuiOAN M1JC TR1NH BAY TREN BAO CÁO KET QUA HOAT 
BONG KINH DOANH HQP NIJAT GIUA NIEN BQ 

1. Doanh thu bàn hang và cung cp djch viii 
TO' 01101/2019 

dn 30106/2019 
VND 

TO' 01/01/2018 
dn 30I06I2018 

VND 

Doanh thu ban hang và cung cap dlch vy 482.113.392.597 374.316.121.507 
Doanh thu ho?t dng cOng ich 287.351.858.631 199.041.850.909 
Doanh thu ho?t dOng ngoài cong Ich 60.630.592.073 44.741.359.353 
Doanh thu ho?t dt5ng hoa tiOu 134.130.941.893 130,532,911.245 
Các khoân giàm trO'doanh thu 

Doanh thu thun v ban hang và cung cp d!ch  vy 482.113.392.597 374.316.121.507 

2.  Giá vn hang bàn 
TO' 01/01/2019 TO' 01/01/2018 

dn 30/06/2019 den 30/06/2018 
VND VND 

Giá n hot dng Cong ich 232.754.736. 808 138.348.030.668 
Giá n hoat dng ngoài cong ich 46.292.467.999 39.372.852.696 
Giá 6n dich w hoa tiêu 69.936.394.423 59.446.308.985 
Cn g 348.983.599.230 237.167.192.349 

3.  Doanh thu hoyt dng tài chinh 
TO' 01/01/2019 TO' 01/01/2018 

dn 30/06/2019 dn 30/06/2018 
VND VND 

Lãi tin gü'i, tin cho vay 2.813.461.302 2.195.619.652 
Cong 2.813.461.302 2.195.619.652 

4.  Chi phi quãn l doanh nghip 
TO' 01/01/2019 TO' 01/01/2018 

dn 30/06/2019 d6n 30/06/2018 
VND VND 

Lu'orng các khoàn trIch theo Iu'o'ng 35. 103. 187. 995 37.411.229.468 
Chi phi nguyen vt lieu, do dOng van phong 4.229.698.572 3.271.884.738 
Chi phi khu hao TSCD 3.008.605.244 3.015.000.868 
ThuO lé phi 1. 132. 313. 022 1.358.299.504 
Chi phi dich w mua ngoâi 15.283.200.695 9.800.378.718 
Chi phi khác bOng tiOn 18.493.059.383 22. 106.654.098 
Cong 77.250.064.911 76.963.447.394 

5.  Thu nhp khäc 

TO' 01/01/2019 TO' 01/01/2018 
den 30/06/2019 den 30/06/2018 

VND VND 

Lãi tO' thanh I' tài san 134.727.273 
Tin thu bOl thiO'ng chm 238.534.299 1.245.543. 369 
Thu nhp khác tO' xO' i' cOng flQ' khO dOi 87.196.667 
Các khoãn khác 483.434.430 116.698.457 

C ng 721.968.729 1.584.165.766 
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Kê toán trirông Tng Giám dc 
,OO1013?9  

TON' ij. 
CONGTY  70D 

* 
- ANTOANH' 

MIEN  JP44 1 

Nguyen Thi Thüy Büi The Hung  

TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM MAU SO B 09A - DNIHN 
S6 10, du'&ng 3/2, phu'O'ng 8, thãnh phó VOng Táu Ban hành kern theo Thông tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Ra - Vung Tâu ngày 22/12/2014 cüa B Tal ChInh 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT GIU'A NIEN DO (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là mt bO phn hç'p thành va can u''c dc dOng thO'i vO'i báo cáo tài chinh kern theo 

VI. THÔNG TIN DO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TR!NH BAY TREN BAO CÁO KET QUA HOAT 
BONG KINH DOANH HQP NHAT GJfJA NIEN DO (TIEP THEO) 

6. Chi phi khác 

Chi phi khc phuc a cham 
Giá tn con al ca Den b d 
Các khoán chi khác 

Cong 

7. Chi phi thu TNDN hin hành 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 
Tang COng ty Bâo dm an toàn Hang hài Min Nam 
Cong ty TNHH Môt thành 'iên Hoa tièu khu vrc I 
COng ty TNHH Mt thành ièn Hoa tiêu khu vu'c V 
COng ty TNHH Mt thành vlên Hoa tiêu khu vu'c VII 
Cong ty TNHH Mt thành iên Hoa tiêu khu vu'c VIII 
COng ty TNHH Môt thành 'vien Hoa tiêu khu c IX 

Cong 

TCv 01/01/2019 
dri 30/06/2019 

VND 

TC 01/01/2018 
dn 30/06/2018 

VND 

226.077.108 

1. 041. 562 

1.132.690.786 
1. 770. 170. 054 

14.741.845 

227.118.670 2.917.602.685 

TC 01/01/2019 TC01/O1I2018 
dn 30/06/2019 dn 30/06/2018 

VND VND 

4. 127. 513. 130 3.753.277.493 
7.184.608.053 7.628.473.994 

185.448.852 82. 594.731 
215.119. 369 156.258.537 

56.740.856 65.712.753 
176.332. 886 666.432.112 

11.945.763.146 12.352.749.620 

Ba Ria - VIng Tàu, ngày 15 tháng 08 nám 2019 

Ngtrbi 1p 

Pham Thi Thu Hôa 
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