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Ba Rf a — Viing Tàu, tháng II ndm 2020

TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HA! MIEN NAM

s6 10, Dtr&ng 3/2, phtr&ng 8, thành ph6 Vüng Tàu,
tinh Ba Ra-Vüng Tàu
BANG CAN DOI KE lOAN HQP NIHAT
QuI III näm 2020
Tqi ngày 30/09/2020
MAU sO B 0la-DN
Dan vi: VND
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4. Dijphongphái thu ngán han khó dôi
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1. Chi phi trã trtrâc ngn hn
2.ThuGTGTduackhAutrü
3. Thud vàcác khoin phãi thu Nhàni.ràc
4.Tài sin ngân han khác
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I. Các khoän phil thu dii hn
1.Phái thu dii han cüa khách hang
2. Phil thu dài han khic
II. Tii sin c djnh
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1. Tài san c dinh hQu hlnh
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1.233.022.116.221

1.296.282.403.127

-
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NguyCn giá
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2.127.262.099.399

2.105.456.307.232

Gii trj hao mon lüy kE
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(894.239.983.178)

(809.173.904.105)

2. Tài sin c6 dirth vô hinh
Nguyêngiá

227

Gii tn hao mOn IQy k
Ill. Til sin do dang dii han
1. Chi phi xây dtrng co ban dâ dang
IV. Du tu tii chInh dii han
1.Dutuvio cOng ty lien doanh, lien kt
2. Dix phOng diu tu tii chlnh dii han
V. Iii sin dài han khác
1.Chiphitritrisacdiihan
2. Tii sin thud thu nhp hoan lai
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(7.248.520.308)
55.475.989.347
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HA! MIEN NAM
s6 10, Dtr&ng 3/2, phir&ng 8, thãnh ph6 Vüng Thu,
tinh Ba Ria-Vüng Tãu
BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT(tip theo)
Qul ifi näm 2020

Tcii ngày 3 0/09/2020
MAU sO B 0la-DN
Dcm vj: VND
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I. Nç ngAn han
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1. PhãitrãngI.r1ibánnganh?.n
2. Ngtri muatrãtiêntrtrâc ngan han
3. Thud và các khoànphài np Nhàntràc
4. Phãi trãnguôi lao dng
5.Chiphiphãitrãnganhan
6. Doanh thu chua thrc hin ngän han
7. Phãitrãngânhankhac
8. D,rphôngphàitrânganhan
9. Qu khen thtrôig, phüc lai
II. Nodài han
1.Phãi trã dài han khác
D — VON CHU sO HUU
1. Von chU s& hOu
1. Von gOp cüa chit s& hcku
2. VOn khác cüa chU sà hthi
3. Qu'daunrphattriên
4,Qu khác thuôc von CSH
5.Lqi nhun sau thuê chixa phân phôi
Li nhun sau thué chua phân phOi k' nay
6.Lcii Ich cô dOng không kim soát

311
312
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314
315
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319
321
322

TONG CQNG NGUON VON (440 = 300 +
400)
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292.089.969.327
289.725.497.227
97.611.876.264
7.481.540.676
32.195.675.195
59.175.624.684
13.048.116.208
29.677.420
4.098.692.181
521.078.330
75.563.216.269
2.364.472.100
2.364.472.100
1.754.525.544.126
1.754.525.544.126
1.725.022.650.534
463 .919.748
11.832.819.469
23.803.063
16.796.432.390

5
446.798.636.04 1
444.588.750.791
217.241.145.650
7.105.882.535
19.234.972.962
93.492.550.519
15.701.477.908
7.859.237
11.987.450.762
79.817.411.218
2.209.885.250
2.209.885.250
1.729.360.157.261
1.729.360.157.261
1.725.022.650.534
463.919.748
174.932.494
3.336.201.273

385.9 18.922

362.453.212

2.046.615.513.453

2.176.158.793.302

Ba Ra - Vung Tat,, ngay 12 thang 11 nãm 2020
Ngtrôi 1p biêu
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Tong Giám
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Büi The Hung

TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM
S 10, Dirong 3/2, phtthng 8, thành pho VUng Tàu,
tinh Ba Ria-VOng Tàu

BAO CÁO KET QUA HO3T DQNG KINB DOANH HQP NHAT
QU! ifi nãm 2020
MAU SO B 02a-DN

Don vi: VND
Ma

CHI TIEU

1. Doanh thu ban hang Va
cung cap dlch Vu

01

2. Các khoán giãm trr doanh
thu
3. Doanh thu thuãn v ban
hang và cung cp dlch vi (10

TM

VI.1

02

Luy k tir du näm dn cu61 quy nay

Quy III
NAm nay

Mm trw&c

NAm nay

Nam trir&c

262.675.533.726

2 10.145.747.660

800.459.282.407

692.259.140.257

16.363.637

16.363.637

10

VI.1

262.659.170.089

210.145.747.660

800.442.918.770

692.259.140.257

4. Giã von hang ban

11

VI.2

182.711.795.994

13 8.599.287.637

594.290.899.530

487.582.886.867

5. Lçi nhun gp v ban hang
và cung cap dch v (20 = 10—
11)

20

79.947.374.095

71.546.460.023

206.152.019.240

204.676.253.390

3.226.804.494

3.670.751.061

6.909.163.339

6.484.212.363

=01-02)

6. Doanh thu hoat dçng tai
chinh
7. Chi phi tãi chInh

21

VI.3

22

125

8.Phn lAi lO trongcOngtyliên
doanh, lien kt
10. Chi phi quân l doanh
nghip
11. Lol nhuân thuãn tirhoat
dng kinh doanh {30 =20 +
(21 —22)—(25+26)}
12. Thu nhp kháC

31

13.ChiphIkhác
14. Lqi nhun khác (40 =31

32)

—

15. Tong lçri nhuân kE toán
trtr&c thud (50 = 30 + 40)

16. Chi phi thu TNDN hin
hành
17. Chi phi thud TNDN hoän lai
18. Lqi nhuãn sau thuê thu
nhãp doanh nghip (60 = 50 —
51-52)

Lçii nhun sau thud cüa T6ng
cong ty
Lçii nhun sau thud cua Co dong
khOng kim soát

463 .080

463 .080
954.127.702

268.588.202

1.416.389.465

456.359.277

43.489.265.218

37.552.625.656

117.230.764.642

114.802.690.567

40.639.041.073

37.932.710.550

97.246.807.402

96.813.671.383

VI.5

891.441.605

187.271.406

1.407.861.537

909.240.135

32

VI.6

1.256.596

46.128.136

180.509.146

273.246.806

40

13

890.185.009

141.143.270

1.227.352.391

635.993.329

41.529.226.082

38.073.853.820

98.474.159.793

97.449.664.7 12

7.927.302.0 13

7.601.534.718

19.304.199.555

19.547.297.864

33.60 1.924.069

30.472.319.102

79.169.960.238

77.902.366.848

61

33.527.138.513

30.474.186.466

79.121.985.916

77.939.432.227

62

74.785.556

(1.867.364)

47,974.322

(37.065.379)

26

VI.4

30

50

51

VI.7

52
60

Ba R/a - Vüng Tàu, ngày 12 tháng 11 nam 2020
Ngirài lap biêu

K toán trLrOng

Phm Th Thu Hôa

Nguyn Thi Thüy
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TONG CONG TY BAO DAM AN lOAN HANG HA! MIEN NAM
So 10, Dtx&ng 3/2, phtrông8, thãnh phO VUng Thu,
tinh Ba Ra-Vüng Tàu

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT
(Theo ph:rongpIidp gidn tip)
Qüi HI näm 2020

MAU sO B 03a-DN
Don vi: VND
MA

CHI TIEU

so

TM

LOy kE tr du nAm
den cuôi quy nay
NAm trirôc
NAm nay

I. Liru chuyn tin tfr hot dng kinh doanh
1. Loi nhuân trtr&c thus
2. Diêu chinh cho các khoãn

01

98.474.159.793

97.449.664.712

- KhAu hao TSCD và BDSDT
- Các khoàn dirphông
- (LAi), 1 tr hot dng du ttr

02
03
05

86.708.332.584
621.078.330
(9.552.905.195)

29.436.155.252
677.211.127
(6.893.480.755)

3. Lqi nhuãn tr hoat dng kinh doanh tru6c thay
dôi von Itru dng

08

176.250.665.512

120.669.550.336

- Tang, giàm các khoãn phái thu
- Thng, giãm hang tOn kho
- Tang, giãm cãc khoãn phãi trã (KhOng k IAi vay phài
trá, thuê thu nhp doanh nghip phãi np)
- Tän, giàm chi phi trá tnrâc
-Thuéthu nhp doanh nghip da np
- Tién thu khác tr hoat dng kinh doanh
- Tin chi khác cho hot d*ng kinh doanh
Lwu chuyên tk,, thun &hoit dng kinh doanh
II. Luu chuyên tin t tir hoet dng dâu tir
1. TMn chi d mua sm, xây d,rng TSCD và các TSDH
khác
2. TMn thu t thanh 1, nhLrqng ban TSCD và các
TSDH khác
3.Tin chi cho vay Va mua cOng cii nçx cüa các don vj
khác
4.Tin thu h6i cho vay, ban 1?i các cong cix nç cüa don
vikhác
5. Tin thu IAi cho vay, cO tüc vã lçn nhuOn thrc,c chia
Luu chuyn tin thun tü hoot dng du tir

09
10

161.578.764.599
(46.786.106.929)

351.842.169.996
(45.911.583.744)

(162 '74 205 829)

(15 1.828.786.6 13)

1.226.635.020
(11.694.851.359)

2.99 1.719.478
(18.745.318.521)

(48.007.254.276)
70.193.646.738

(69.079.690.676)
189.938.060.256

(23.605.363.469)

(63.549.368.682)

11

12
15
16
17
20
21
22

373 .363 .636
(24.900.000.000)

26

(7.827.487.672)
8.064.465.754

27

9.733.414.341

6.752.800.565

30

(38.398.585.492)

(56.559.590.035)

Liru chuyn tin thun trong kS' (50 = 20 + 30 + 40)

50

31.795.061.246

133.378.470.221

Tiên và ttrong throng tin du nAm

60

197.894.428.392

2 13.005.306.733

Anh hixâng cCia thay ctOi t giá h6i doai quy dOi ngoi

61

50 + 60 +

70

229.689.489.638

346.383.776.954

111. Luu chuyên tin tw hot dng tãi chInh

Tin vã tirong throng tin cuOi nAm (70
61)
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Ba Rja - Vüng Tàu, ngày 12 tháng 11 nàrn 2020

Ngu*i 1p biêu

K toán tru*ng

Phm Th1 Thu Hôa

Nguyn Thi Thüy
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM
S 10, Du&ng 3/2, phtràng 8, thành phó Vung Tàu,
tinh Ba Ria-Vüng Tàu
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
MAU sO B 09A-DN
Các thuyt minh nay là m3z bç5 phan hqp thành và cdn dwqc d9c c1ng th&i v&i báo cáo tài chmnh kern theo
I. THÔNG TIN KHAI QUAT
HInh thfrc sci huu v6n
Tng cong ty Bào dam an toàn hang hâi min Nam (gçi tat là "Cong ty") disqc thành Ip trên
c sâ to cht'rc lai Cong ty TNHFI MTV Báo dam an toàn hang hal mien Nam theo Quyét dnh so
1099/QD-BGTVT ngày 27/5/20 1 1 cüa B tnràng B Giao thông Van tãi. Tong côn ty thrcic thành Ip
theo Giây chüng nhn däng k' doanh nghip so 3500101379 do S& Ké hoach và Dau tu tinh Ba RIa Vung Tàu cap Ian dâu ngày 02 tháng 07 nãm 2010 và cac Ian thay dôi. Hin nay Tong cOng ty dang
hoat dng theo Giây chrng kinh doanh thay doi Ian thr 10 ngày 11/9/2019. Von DiOu 1 cüa Tong
cOng ty là 1.793.849.452.277 dOng.
Tni sâ chInh cCia Tang COng ty: S 10, thr&ng 3/2, phi.rong 8, thành ph Vüng Tàu, tinh Ba Rpa
VüngTàu.
Ngành ngh kinh doanh và hoat dng chInh
Djch vi,i h trcr trrc tiEp cho vn tài throng thiy (chi tit: Cung cp djch vii thit Ip, vn hành,
duy tn, bào trI báo hiu hang hái, Iuong hang hãi va tuyn hang hãi; Cung cap djch v1i khâo sátph,ic
vi cong bô thông báo hang hãi; Cung cap dich v thông báo hang hài;Cung cap djch vix diéu tiêt bào
dam an man hang hal; Cung cap dlch vi kháo sat, xây dijng và phát hành hal do vOng nuàc câng biên,
1ung hang hal và tuyên hang hãi; xay di,rng va phát hành tài lieu, an phâm an toàn hang hal; cung cap
djch vi hoa tiêu hang hãi; cung cap djch vi,i thanh thai chi.r&nng ngai vet.
Ngành nghe kinh doanh khác gôm: Kinh doanh trtc vOl tàu, hang hOa, k thut ngâm duài
ntràc; Lai dat, ho trçi tàu, các phtrcyng tin ni va vn chuyèn hang hóa, hành khách; Nao vet, duy tu
luông hang hal, yang rnrâc càng biên va các cong trInh khác; ; [4p kO hoch, dâu tu phát tniên h
thông bao hiu hang hal, luOng hang hal, tuyén hang hái và ha tang k' thut bâo dam an toàn hang
hal;; Lap dat, quãn Is', khai thác cac ben phao neo du tàu; Ccru nan và ct'ru h trén biên; ; Djch v
buc, câi day cho tau;; Dich vi du ljch In trong va ngoai ni.râc; Phá dá ngâm và cat phá xác tàu chim
dual ntràc; Xây dmg, quàn l', vn hành h thông h trq an toàn hang hal (AIS, VTD, DGPS,...));
Hoat dng djch v ho trq khac lien quan den vn tài (chi tit: Djch v,i di l và djch vi hang
hãi; Djch vii giao nhn hang hOa);
Mua ban vat Iiu xây di,rng;
San xuât vt lieu xay diing tü dat set;
Thirc hin các djch vi PhOng, chông 0 nhiêm môi tnrong biOn nhãm dam báo an toàn cho các
khu virc hang hài và các viThg nis&c cãng biên;
Mua ban thiêt bi ln duâi nuàc; Thiét bj din, then tir, hang may mc, thiêt bj, vt ttr, may móc
cho ngành cOng nghip, tiu thii cOng nghip và ngành xay dirng; thiét bj hang hái;
Sira cha các phung tin, thiêt bj bão dam an toàn hang hãi và cong nghip khác;
Gia cOng, dong rnâi cac san phâm c khI; Djch vi,i bôc d hang hóa;
San xuât blnh dO Iuông hang hãi din t1r (phai thijc hin theo dang quy djnh cüa pháp Iut);
Mua ban binh dO Iuong hang hái din t1r; Dóng mài các phtrcrng tin thüy;
Vn tâi hang hOa yen biOn và vién duong;
Djch v cho thuê van PhOng; kinh doanh djch vu cáng và ben câng; kinh doanh càng biên, kho
bAi, kho ngoai quan;
Kinh doanh djch vi khách san và du lich;
Vn tai hành khách yen bién và viOn duong;
Kiém djnh các thiét bi cOng nghip.
Xây d,rng nhà dO o, xay dLrng nhà không dOâ
Xây drng cong trInh giao thông thüy (kO op o và nao vet, hCit thôi Iung Iach, ben tàu, ben
cang);
Cho thuO phucmg tin va tài san nganh hang hal; Cho thuO phucrng tin 4n tài du&ng b& dumg
thüy, container;
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM
S 10, Duông 3/2, phuô'ng 8, thành ph6 Vüng Tãu,
tinh Ba Rja-Vüng Tàu
THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH
MAU SO B 09A-DN
Các thuyet minh nay là m5t b(5 phçn hçip thành và can dztç.rc dQC a'ng th&i vói báo cáo tài chInh kern theo
Sira cha, xây di,rng cong trInh dan di,ing, cOng nghip phuc vi,i nganh hang hái; Xây th,rng cáng
bién, kho bãi, kho ngoai quan; dai I mua ban và k' gri hang hóa;
Dào tao ngh (chi thxcic phép hoat dng khi thrcic Sà Lao dng - Thrang binh và Xã hi cap
giayphép);
Thiêt kê, chê tao, san xuât, lAp dt mâi cac thit bj báo hiu hang hal, các phao neo du tàu;
thiêt kê cong trinh câng - thr&ng thüy
Chu kr san mAt, kinh doanh thông thir&ng
Chu kS' san xuât, kinh doanh thông thLthng cüa Tong Cong ty thrçyc thLrc hién trong thi gian
khOngquá l2tháng.
CAu trüc doanh nghip
DEn ngày 30 tháng 09 näm 2020, c cAu tE chcrc ccia Tong cong ty gm:
Dank sack các d071 vjphy thuc cáa Ting Cong ty:
1. Cong ty Báo dam an tôan hang hal Nam Trung B
2. Cong ty Bão dam an tOan hang hái Dông Nam B
3. Cong ty Bào dam an tôan hang hãi Tây Nani B
4. Xi nghip Khào sat hang hãi MiEn Nam
5. Cong ty Thi cong c giói hang hal MiEn Nam
6. Cong ty Bão dam an toàn hang hal BiEn dông và Hái Dào
7.

Ban quãn l dir an hang hái miEn Nam

8.

Chi nhánh T6ng cong ty BDATHH miEn Nam t?i TP Ha Ni

9.

Chi nhánh TEng cong ty BDATHH miEn Nam tal TP H ChI Minh

Dank sack các cong ty con cüa Tong C'ông ty:
1. COng ty TNHH Mt thành vién Hoa tiéu hang hài khu vrc I
2. COng ty TNHH Mt thanh vién Hoa tiêu hang hái khu vi,rc V
3. COng ty TNHH Mt thành vién Hoa tiêu hang hal khu v,rc VII
4. Cong ty TNHH Mt thành vién Hoa tiéu hang hal khu v,rc VIII
5. COng ty TN}ll-I Mt thành vién Hoa tiéu hang hal khu vrc IX
6. COng ty CE phAn ThiEt bj báo hiu hang hái MiEn Nam
Danh sack các cOng ty lien kit:
1. COng ty CE phAn Tri,ic vat ctru h Vit Nam
2. COng ty Co phAn C khi hang hãi MiEn Nam
Co sr 1p báo cáo tài chInh h9'p nhAt
Báo cáo tài chInh dtrçrc trInh bay bAng DEng Vit Nam (VND), theo nguyen tAc giá gôc Va phi
hçp vâi chuân mi,rc ké toán, ché d ké toán doanh nghip Vit Nam và cac quy dinh pháp l' có lien
quan den vic 1p và trinh bay báo cáo tài chmnh hcrp nhât.
Näm tài chInh
Nãm tai chInh cüa Tong COng ty bat dâu tcr ngày 01 tháng 01 và két thüc vào ngày 31 tháng
12. Báo cáo nay thrçyc 1p cho k' ké toán tr ngày 0 1/07/2020 dOn 30/09/2020
ii. cIruAN isiiIc

vA cuE DO icE TOAN AP DVNG
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM
só 10, Di.thng 3/2, phuông 8, thành ph6 Wing Tàu,
tinh Ba Ria-Vüng Tàu
THUYET MINH BAO CÁO iAt CHiNH
MAU sO B 09A-DN
Các zhuyét minh nay là môt b5 phçin hcip thành và cdn dwçc d9c &ng thai v&i báo cáo tài chinh kern theo

TOng Cong ty áp dvng ch d k toán Viêt Nam theo quy dlnh tai Thông ttr s20O/2O14/TTBTC ("Thông Ut 200") ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüa B Tai chInh và Thông ti.r sO 53/2016iTfBTC ngày 21/03/2016 ci.ia BTài chmnh ye vic sCra dôi, bô sung mOt so diéu cCia Thông tLr sO
200/2014rrT-BTC; Thông Ut sO 202/20141TT-BTC ngày 22 thang 12 nAm 2014 huàngdân PhKYng
pháp 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh hqp nhât . Tang COng ty da tuân thc day dCi yêu câu ccia chuân
mrc kO toán Vit Nam trong vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh hcip nhât.
1-IInh thrc k toán áp diing: Chüng tü ghi s.
III. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CIIU

Eu

Sau day là các chInh sách kE toán chü yEu duc Tang Cong ty áp ding trong vic 1p báo cáo
tài chInh hçip nhât:
Báo cáo tài chInh hqp nhât baogôm Báo cáo tài chInh cüa Tong Cong ty và Báo cáo tài chInh
ccia các cong ty do Tong Cong ty kiêm soát (cac cong ty con) dLrc 1p cho kS' kê toán tr ngày
1/07/2020 den 30/09/2020. Vic kiêm soat nay dat duc khi TOng Cong ty CO khã nãng kiém soát các
chinh sách tài chInh và hoat dng cüa các cong ty nhn dâu nhäm thu dtrçic loi Ich tfr hoat dong cüa
các cOng ty nay.
Kt qua hoat dng kinh doanh ci.'xa cac cOng ty con duc mua Iai hoc ban di trong kS' dtrqc
trinh bay trong Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh hcip nhât tr ngày mua hoc cho den ngày ban
khoàn dâu tLr 6 cong ty con do.
Trong tnrng hqp cn thit, bao cáo tài chInh cüa các cong ty con dtrqc diu chinh d các
chInh sách ké toán &rqc ap dvng tai Tong Cong ty và các cOng ty con là giông nhau.
Tt cá các nghip vi,i và s thr gi&a các cong ty trong ci'ing Tang Cong ty ducc loai bO khi hçp
nhât báo cáo tài chInh.
Lcii Ich cüa cô dOng không kiém soát trong tài san thuân cüa cong ty con hqp nhãt dixcic xác
djnh là mt chi tiêu riêng bit tách khOi phân vOn chü sâ huu cüa cô dOng ccia cOng ty me. Lçii Ich càa
CO dOng không kiOm soát bao gOm giá trj các li Ich ciia Co dOng khOng kiêm soát tal ngây hp nhãt
kinh doanh ban dãu va phan 1i ich cüa cO dOng khong kiém soát trong sij bién dng ciia tong vOn chü
s& hüu ké tir ngày hpp nhât kinhdoanh. Các khoán 10 phát sinh tai cOng ty con phái dtrc phan bO
tlrang rng vài phân sà hUu cüa cO dOng khOng kiêm soát, ké cã tnr&ng hcip so iO do iOn han phân sO
hQu ccia cô dOng khOng kiêm soát trong tài san thuân cüa cOng ty con.
Ti ngày 30 tháng 09 nãm 2020, Tng Cong ty có 06 cOng ty con. Chi tit v các Cong ty con
cüa Tong Cong ty dtrc hqp nhât trong Báo cáo tài chInh hqp nhât nhi.r sau:
1.

TOn COng ty: Cong ty TNHH Mt thãnh viOn Hoa tiOu hang hài khu vrc I
Dja chi : S6 4SABCD Dinh TiOn Hoàng, P. Bn nghe, Qun 1, Tp. Ho ChI Minh
Hoat dng chInh

: Cung cAp djch vu dn dt tàu bin.

Giá trj dAu Ut ghi nhn tai cOng ty tai ngày 30/09/2020: 215.871.703.425 dông
T' l lçti Ich ccia Cong ty mc

: 100%

Quyn biu quy& cUa Cong ty mc: 100%
2.

TOn COng ty

: COng ty TNI-ll-I Mt thành viOn Hoa tiêu hang hãi khu vrc V

Dja chi

: S 512/A3-4 KDC An Thai, CMT8, Tp. Cn Tha

Hoat dng chInh

: Cung cAp djch vx dn dt tàu bin.
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM
S 10, Duong 3/2, phuong 8, thanh ph6 Vüng Tãu,
tinh Ba Rja-VQng Thu
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH
MAU SO B 09A-DN
Các thuyèt mm/i nay là m5t b3 p/ian h(,p thành và cdn dzrçrc d9c &ng th&i vái báo cáo tài chIn/i kè,n theo
Giá trj du Ut ghi nhân tai Cong ty t?i ngày 30/09/2020: 32.044.000.000 clông
: 100%

T' l Iqi Ich cüa Cong ty mc

Quyn biu quyt cUa Cong ty mc : 100%
3.

Ten Cong ty : Cong ty TNHI-I Mt thành vién Hoa tiêu hang hãi khu virc VU
Dja chi

: S6 1 Nguyn DU, Phtr&ng Hãi Cáng, Thành ph Quy Nhcxn

Hoat dng chInh

: Cung cp djch vu dn dt tàu bin.

Giá trj dAu tr ghi nhn tai cong ty ti ngày 30/09/2020: 18.100.179.444 dông
T' 1 1i Ich cüa COng ty me

: 100%

Quyn biu quyt cüa Cong ty me : 100%
4.

Ten Cong ty

: COng ty TNT-il-I Mt thành viOn Hoa tiêu hang hái khu vi,rc VIII

Da chi

: CL8 Dai h Nguyn TAt Thành, HOn Rà LI, Thành ph Nha Trang.

Hot dng chInh

: Cung cAp djch vi,i dn dAt tàu bin

Giá trj dAu til ghi nhân t?i cong ty ti ngày 30/09/2020: 22.286.000.000 dông
: 100%

T' l 1i Ich cüa Cong ty me

Quyn biu quyt cüa Cong ty mc : 100%
5.

Ten Cong ty : Cong ty TNHH Mt thành viên Hoa tiêu hang hài khu vtrc IX
Dja chi

: S 279 thrOng 3/2, P. 11, TP. Vüng Tàu, tinh Ba Ra - Vüng Tàu

Hot dng chInh

: Cung cAp djch vi,i dAn dAt tàu bin

Giá trj dAu ti.r ghi nhn ti cong ty tai ngày 30/09/2020: 37.828.672.422 d6ng
: 100%

T' 1 iqi Ich cüa COng ty mc

Quyn biu quy& cüa COng ty me : 100%
6.

Ten COng ty : COng ty C phAn Thit bj báo hiu hang hái mien Nam
Dia chi

: 847/15 thrOng 30/4, phi.reng 11, TP. Vüng Tàu, tinh BR-VT

Hot ding chInh: Thit k& san xuAt, lAp dt mài, báo di.rOng các thit b BHHH.
Giá trj dAu Ut ghi nhn tai cOng ty tai ngày 3 0/09/2020: 4.725.700.000 dong
T' 1 li Ich cüa Cong ty mc

: 93,58%

Quyn biu quy& cüa Cong ty me: 93,58%
Hçrp nhAt kinh doanh
Tài san, cOng nq va cong na tiêm tang cüa cOng ty con thrçic xác dinh theo giá trj hcxp l tai
ngày mua cOng ty con. BAt k' khoán phi,i tri nào giUa giá mua va tOng giá trj hçrp l' cüa tài san thrçxc
thrçxc ghi nhn là lçxi the thxcrng mai. Bat kS' khoân thiOu hi,it nào gifla giá mua và tOng giá tr hp
l2 cia tài san dtrqc mua thrc ghi nhn vào kêt qua hoat dng kinh doanh cüa k'ké toán phát sinh hot
dng mua cOng ty con. Lçii Ich cüacô dông khOng kiêm soát tai ngày hcxp nhât kinh doanh ban dâti
thrçic xãc dinh trn Co stc' 1 cia cO dOng khOng kim soat trong tong giá tn hop l3 cüa tài san, cong
ncr va cOng ncr tim tang throc ghi nhân.
Dãu tir vào cong ty lien kt

8

TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM
S 10, D.r&ng 3/2, phtthng 8, thành ph6 Vüng Tàu,
tinh Ba Ria-VQng Tàu
THUYET MINH BAO cAo iAI CHINH
MAU sO B 09A-DN
Cdc thuyet minh nay là mØt b3 phn hqp thành và cdii dztçxc d9c ddng thai vái baa cáo tài chInh kern theo
Cong ty lien két là mOt cong ty ma Tong Cong ty cO ành hirâng dáng ké nhtrng không phãi là
Cong ty con hay cong ty lien doanh cia lông Cong ty. Anh h.ràng dáng ké the hin a quyn tham gia
vao vic dua ra cac quyét djnh ye chInh sách tài chInh va hoat dOng cüa ben nhn dâu tix nhisng không
có ành htrâng v mat kiém soát hoc dông kiém soát nh&ng chInh sách nay.
Kt qua hoat dQng kinh doanh, tài san và cong nq cüa các côngty lien kt thrçyc hcxp nhât trong
báo cáo tài chInh theo phtrong pháp von chü sâ hüu. Các khoàn gop von lien kêtduic trInh bay trong
Bang can dôi kê toán theo giá gOc duçxc diêu chinh theo nhung thay dôi trongphân von gop ccia lông
Cong ty vào phãn tài san thuân cüa cong ty lien két sau ngày mua khoân dau tir. Các khoán lô cüa
Cong ty lien két vtrot qua khoãn gop von cüa TOng Cong ty tai cong ty lien két do (bao gôm bat ke CC
khoan gop von dài han ma ye thrc chat tao thành dãu tu thuân cüa Tong Cong ty tai cong ty lien kêt
dO) khOng dircrc ghi nhân.
Trong tnr?Yng hcrp mt cong ty thành viên cüa Tong Cong tythi,rc hin giao dch vcii mt cong
ty lien ket vâi Tong Cong ty, lãi/lô chtra thirc hin urong rng v&i phân gop von ctia lông Cong ty vão
cong ty lien kêt, di.rqc Ioai trir khôi báo cáo tài chInh hp nhAt.
Tin và các khoãn tuong throng tin
Tin và các khoân twmg duong tin bao g*m tin mt t?i qu9, các khoán tin gui khOng k' han,
các khoàn dâu ttr ngãn han có th&i han gôc khong qua 03 thang, có khà nãng thanh khoán cao, dé dàng
chuyén dôi thành tiên và It rtii ro lien quan dn vic biên dng giá tn.
Nq phái thu
Nq phâi thu là s tin cO th thu h6i ciia khách hang hoc cac dé,i tircrng khác. Ncr phâi thu
ducrc trInh bay theo giá trl ghi so trr di các khoán di,r phông phài thu khó dôi.
Dr phOng phãi thu khó dOi dixcyc trIch 1p cho nh&ng khoãn ncr phái thu dã qua han thanh toán
ghi trong hqp d6ng kinh te, cac khé ixàc vay ncr, cam kêt hcrp dông hoc cam kêt ncr và nq phãi thu
chtra den han thanh toán nhLrng khO có khà nãng thu hôi. Trong dO, vic trIch 1p dr phông nq phài thu
qua han thanh toán thrcrc can ci vào th&i gian trã ncr gOc theo hqp dOng mua bàn ban dâu, không tInh
den vic gia hn ncr gifla các ben và ncr phãi thu chua den han thanh toán nhtrng khách ncr dA lam vào
tInh trang phá san hoc dang lam thu t1ic giâi thE. mt tIch, bO trEn.
Hang tn kho
I-lang tOn kho dLrçrc xac djnh trên co sâ giá thâp hon giUa giá gôc và giá trj thuân có the thrc
hin thrcrc. Giá gOc hang ton kho bao gOm chi phi nguyen 4t lieu tn,rc tiOp, chi phi lao dng trlrc tiêp
yà chi phi san xuAt chung, neu cO, de cO dtrcrc hang tEn kho a dja diem và trang thai hin tai. Giá gOc
cüa hang ton kho duqc xác djnh theo phi.rong pháp thirc té dIch danh. Giá tn thuân có the thi,rc hin
dtrqc di.rqc xác dnh bang giá ban tr&c tInh trir các chi phi tr&c tInh dê hoàn thành san phâm cüng chi
phi tiêp thj, bàn hang và phân phôi phát sinh.
Dr phOn giâm giá hang tOn kho cüa Tong Cong ty dtrqc trich 1p theo các quy dlnh hin
hành. Theo do, TOng COng ty thrcrc phép trIch 1p dt,r phOng giàm giá hang ton kho lOi th&i, hong, kern
phâm chat và trong tnrng hcrp giá gôc ciia hang tOn kho cao hon giá trl thuân co the thi,rc hin dtrgc
tai ngày ket thic nién d ké toán.
Tài san cE dinh hfru hInh và khu hao
Tài san cE dinh hUu hinh dtrçrc trInh bay theo nguyen giá trr giá trj khu hao lUy kE.
Nguyen giá tãi san cô djnh hInh thành do mua sam bao gôm giá mua Va toàn b các chi phi
khác lien quan tri,rc tiêp den vic thra tài san vào trang thai san sang sCr diing. DOi vài tài san cO djnh
hinh thành do dAu ttr xây di,rng co ban theo phuong thuc giao thâu hoc ti,r xây dgng và san xuãt.
nguyen giá là giá quyet toán cong trmnh xay di,rng theo quy che quán l dâu nr ya xay dmg hin hành,
các chi phi khác có lien quan tri,rc tiép y l phi truOc ba. Tru&ng hcrp d,r an dA hoãn thành và thra vào
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TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HA! MIEN NAM
S 10, Dtring 3/2, phtthng 8, thành ph Vüng Tàu,
tinh Ba Ria-Vung Thu
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH
MAU SO B 09A-DN
Các thuyit minh nay là m5t bO phan hcrp rhành va cdn dzrç.rc dpc ddng thai vOi báo cáo tài chInh kern theo
sir dicing nhtrng quyt toán chua dixcxc phê duyêt, nguyen giá tãi san c6 djnh dixçic ghi nhn theo giá tam
tInh trén cc sâ chi phi thirc tê da bó ra d cO discrc tài san cô djnh. Nguyen giá tam tInh së ducic diêu
chinh theo giá quyêt toán thrçic các ca quan có thâm quyên phé duyt.
Tài san cô djnh hthi hInh thrcic khAu hao theo phtxong pháp thr&ng thang di,ra trén thi gian
h&u di,ing irâc tinh, c the nhtr sau:
SO nãm

Loai tài san

06-50
Nhà xtrâng và vt kin trác
0315
May móc và thiêt bj
06-10
Phucmg tin 4n tái
03-10
Thiêt b van phOng
03-08
Tài san cô djnh khac
Các khoán lãi, 13 phát sinh khi thanh l, ban tài san là chénh 1ch gi0a thu nhp tir thanh 1' Va
giá trj cOn Iai cCia tài san va dtrqc ghi nhn vao Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh.
Tài san c dinh vô hInh và khâu hao
îàî san c djnh vo hInh th hiên giá trj phn mm chrcyc trInh bay thea nguyen giá trr giá tr
hao mOn luy ké. Phân mém dLrcYc phân bô theo phiro'ng pháp dträng thang dra trén thii gian sir di,ing tir
05 den 07 näm.
Chi phi xây dtrng co bàn do dang
Các tài san dang trong qua trinh xay dvng phuc vi rnçic dich san xuât, quàn I' hotc cho các
mvc dIch khac dl.r?c ghi nhn theo giá gôc. Chi phi nay bao gôm các chi phi can thiêt dê hinh thành tài
san bao gôm chi phi xây lap, thiét bj, chi phi khác cO lien quan phü hqp vâi chInh sách ké toán cüa
lông Cong ty. Các chi phI nay së thrqc chuyén sang nguyen giá tài san cô dlnh theo giá tam tInh (khi
chLra có quyêt toan dtrçic phe duyt) khi các tài san dtrqc bàn giao &ra vâo sir ding.
Thea quy djnh ye quãn l' dãu tu va xãy thrng cüa Nhà ntrâc, thy thea phân cap quàn l', giá trj
quyet toán cac cong trInh xay di,rng Ca bàn hoàn thành can thrcc các Ca quan CO thâm quyôn phé duyt.
Do do, giá trj cuOi cng cOa các cong trInh xay dirng ca bàn CO the thay dôi và ph,i thuc vào quyét
toán ducic phé duyét bài cac ca quan có thâm quyên.
Các khoãn trã trir&c
Chi phi ha trirâc bao g3m các chi phi thLrc t dã phát sinh nhtrng cO lien quan dn kt qua hot
dng san xuât kinh doanh cüa nhiêu kS' kê toán.
Chi phi trá truâc bao gôm giá tn cong cii, di,ing ci, linh kin loai nhó cia xuAt dàng và các
khoán chi phi trá tri.ràc khác. Các chi phi nay dircic vOn hOa di.thi hInh thrc các khoãn trá tnl.r&c và
dLrcYc phân bô vào Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh, sü dung phtrang pháp dträng thang.
Chi phi phái trã
Chi phi phâi trã là toàn b s chi phi thrc tE cia phát sinh phi,ic vi,i cho các hot dng san xut
cOa Tong Cong ty theo các hçip dong kinh té, 1nh san xuât.
Ngoi t
Tong Cong ty ap diing xcr 1y chénh !ch t giá theo htràng dn cOa Chuân mrc ké toán Vit
Nam sO 10 (VAS 10) "Anh h.r&ng cüa vic thay dôi t' giá hOi doái". Thea do, các nghip vi,i phãtsinh
bang ngoi t duçrc chuyôn doi thea t5 giá tai ngày phát sinh nghip vi. So dir các khoân mvc tiOn t
Co gc ngoai t tai ngày kt thOc k' ké toán thrcic chuyên dOi thea t' giá tai ngày nay. Chénh lch t
giá phát sinh thrcic hch toán vao Baa cáo k& qua hoat dng kinh doanh.
A

.A

Von dieu Ic
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TONG CONG TV BAO DAM AN lOAN HANG HAl MIEN NAM
s6 10, Dis&ng 3/2, phtthng 8, thành ph6 Vung Tãu,
tinh Ba Rja-Vüng Tàu
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH
NIAU sO B 09A-DN
Các thuyAt minh nay là m(5t b5 phan hcrp thành và cdi, dzric a'Qc ddng th&i vói báo cáo iài chInh kern theo

Vn diu l ciia Tng Cong ty là s v6n do Nhà nirOc bàn giao cho Tong Cong ty quãn I' và
scr ding, bao gm: Von Nhà rnrOc cp tri,rc tip cho Tong Cong ty tir khi thành Ip, v6n Nhà nuóc
TOng Cong ty dtrc nhn tr%rc tiêp tir nth khác chuyén den theo quyét djnh cüa c quan Co thãm quyén,
giao tài san kêt câu h tAng hang hal, vOn bO sung tir Igi nhun sau thuê. Chc s h0u von cCa lông
Cong ty là B Giao thông 4n tái.
Lqi nhun sau thuê hang nãm cüa Tong Cong ty thrqc phân phôi vào các qu theo quy dnh tai
Ngh djnh 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 và Nghj djnh so 32/2018/ND-CP ngày 8/3/2018 ngh
djnh sra dOi b sung mt s diu cüa Nghi djnh s6 91/2015/ND-CP ci,i the nhx sau:
- Trich tOi da 30% qu5 dâu ttr phát triên;
- TrIch qu$ khen thuâng phác lqi khOng qua 03 (ba) thang krang thi,rc hin;
- TrIch qu5 thuâng viên ch(rc quàn l doanh nghip khOng qua 1,5 thang Ii.ro'ng thirc hin cCia
vién chüc quàn I.
Ghi nhân doanh thu
Doanh thu ban hang duqc ghi nhn khi dng th&i thOa man tAt ca nãm (5) diu kin sau:
- Tong Cong ty da chuyén giao phân Ian rüi ro va Içii Ich gan lien vài quyên sà hthi san phâm
hoc hang boa cho ngtr&i mua;
-lông Cong ty không cOn näm gi& quyEn quán ly hang hOa nhtr ngu&i sà hthi hang hóa hoc
quyén kiem soát hang hóa;
- Doanh thu dLrc xác dlnh tl.rong di chic chin;
- Tong Cong ty së thu &rc Ii Ich kinh te tü giao dch ban hang; và
- Xác dnh thrc chi phi lien quan den giao dch ban hang
Doanh thu cung cap djch v,i &rc ghj nhn khi dOng thi thOa man tat Ca bôn dièu kin sati:
- Doanh thu thrcic xác dinh twng dôi chãc chan;
- Co khã nãng thu &rqc lcvi Ich kinh té tr giao dich cung cap dich vu do;
- Xác djnh duçyc phân cong vic dã hoàn thành vào ngày 1p bang can dôi ké toán;
- Xác dinh dtrcic chi phi phát sinh cho giao dch và chi phi dé hoàn thành giao djch Cung cap
dich vi do.
Doanh thu cung cap djch vi si,r nghip cOng vOi C,ic Hang hài Vit Nam: doanh thu dch vi,i
sir nghip cOng báo dam an toàn hang hái dtrqc nghi nhn trén c sâ khôi krng cong vic thi,rc té hoàn
thành diiqc nghim thu, thanh toán theo dn giá hqp dOng d4t hang ccia Cic Hang hal Vit Nam.
- Doanh thu hot dng ngoài 5ir nghip cOng Ich bao gôm các khoán doanh thu do Tong Cong
ty tir khai thác t các hoat dng san xuât kinh doanh.
- Lãi tién gri duçic ghi nhn trén c sâ don tIch, thrcic xac djnh trén so dii các tài khoãn tin
gui và Iâi suât áp d,tng trir khi khã nãng thu hôi tién lãi khOng chãc chãn.
Thue
ThuA thu nhp doanh nghip th hin tng giá tn ctia s thu phãi trà hin tai và s thus hoãn
lai.
So thuê phãi trâ hin tai dtrcic tInh dra n-en thu nhp chu thué trong nãm. Thu nhâp chju thuê
khác vài lçxi nhun thuân di.rc,c trinh bay trén Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh vi thu nhp chju
thue khOng bao gAm các khoân thu nhp hay chi phi tInh thu hoc dtrc khâu trir trong các nãrn khác
(bao gOm câ Io mang sang, néu co) và ngoai ra khong bao gôm các chi tiêu khOng chlu thué hoc
không ducic khâu trir.
Thué thu nhp hoAn 1i thrçic tInh trên các khoán chénh 1ch giCia giá trj ghi so va ca sâ tInh
thué thu nhp cüa các khoán mvc tài san hoc cOng nq trén báo cáo tái chInh va &rcic ghi nhãn theo
phi.rcmg pháp Bang cAn dói kê toAn. Thué thu nhp hoAn lai phãi trA phAi diicic ghi nhân cho tAt CA CAC
khoán chénh Ich tam th&i cOn tài san thuA thu nhp hoAn Iai chi di.rqc ghi nhn khi chAc chAn có dz lci
nhuân tInh thué trong t1rong lai d khâu tth các khoãn chénh lch tam th?i.
lhué thu nhp hoAn lai dtrçic xác djnh theo thué suãt dr tInh së áp di,ing cho nAm tài san dLrcYc
thu hOi hay nç phai trâ dtrçxc thanh toán. Thue thu nhp hoAn 1?i thrcic ghi nhn vào Báo cáo kt qua
II

TONG CONG TY BAO DAM AN lOAN HANG HAl MIEN NAM

s6 10, Du&ng 3/2, phixäng 8, thãnh ph6 Vüng Tãu,
tinh Ba Rja-VUng Tàu
THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH
MAU sO B 09A-DN

Các thuy& minh nay là m(5t bç5 phan hqp thành và cdn dztcrc dQc ding th&i vái báo cáo tài chmnh kern thea

hoat dng kinh doanh va chi ghi vào vn chü si hth khi khoãn thuE do có lien quan den các khoãn
mvc dtrçrc ghi thang vào von chU sâ hüu.
Tài san thuê thu nhâp hoãn lai va ncr thué thu nhp hoãn Ii phái trâ thrcrc bü trI khi Tong
COng ty cO quyOn hcrp pháp dé bü trr giva tài san thuê thu nhp hin hành vài thué thu nhp hin hành
phâi np va khi cac tài san thuO thu nhp hoãn lai va ncr thuê thu nhp hoãn Iai phãi trâ lien quan tOi
thuê thu nhâp doanh nghip thicvc quan l bâi cüng mt Ca quan thuê và Tong COng ty có d'j djnh
thanh toán thuê thu nhp hiên hành trén ca sâ thuân.
Vic xac djnh thu thu nhp cüa Tang Cong ty can cCr vào các quy dnh hin hânh v thuL Càc
Ioi thuê khác duçrc áp ding theo các luât thuê hién hành tai Vit Nam.
IV.THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TR!NH BAY TRONG BANG CAN DO!
ICE TOAN HQP NHAT
1. TIEN
30/09/2020
4.127.974.009
92.161.515.629
133.400.000.000
229.689.489.638

Tin mt
Ti&nngân hang
Các khoãn tirangduangtiên
Cong
2. DAU TUTA! CHIN!! NGAN HN

30/09/2020
24.900.000.000

Tingüingânhàngcok'hn

01/01/2020
4.755.505.187
142.423.884.253
50.7 15.038.952
197.894.428.392
01/01/2020
18.828.168.536

3. PHAI THU CUA KHACH HANG
30/09/2020

0 1/01/2020

Cuc Hang hãi Viêt Nam

87.396.770.845

240.799.007.192

Cong ty c phn tp doàn CIENCO4

20.869.865.911

21.4 19. 196. 82 I

Cong ty C phn Du flr Xây di,mg và K thuât VNCN E&C

21.224.775.000

20.012.775.000

Các d6i tuvng khác

61.242.552.546

99.790.143.034

190.733.964.302

382.02 1.122.047

Cong
4. TRA TRIIOC CHO NG1Jfl BAN NGAN ILN

30/09/2020
Cong ty TNHH Hang Hài Sao Mai

11.502.496.106

Cong ty C phAn Tir vn và Xây drng Phi Xuân
Các khoàn trá truàc cho ngtr&i ban khác
Cong

13.880.492.000
12.548.774.601
37.931.762.707

01/01/2020

8.588.868.094
8.588.868.094

5. PHAI THU KHAC
30/09/2020

01/01/2020

934.240.946
4.187.190.326

3. 13 7.455 .809
3 .8 17.056.487

3.193 .75 8.2 18
8.315.189.490

2.432.181.389
9.386.693.685

a) Ngn hgn
K cuçrc, k qu

Phãi thu Tam trng
Phái thu Bão hiém xâ hi, KPCD
- Các dôi tung khác
Cong
b) Dài hçzn
12

TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM

s6 10, Dung 3t2, phthng 8, thành ph6 Vüng Thu,
tlnh Ba Rja-Vung Tàu
THUYET MINU BAO CÁO TM CHINH
MAU SO B 09A-DN
Các thuylr minh nay là m5t b5 ph2n hçrp thành và cdn dwcrc dQC dáng thá'i v&i báo cáo tài chInh kern theo

- K ctrçic, k qu5

1.827.494.228

290.491.500

30/09/2020

01/01/2020

767.726.854
2.209.470.940
2.977.197.794

751.169.945
3.531 .672.193
4.282.842.138

1.034.398.386
3.526.402.081
4.560.800.467

1.604.203.362
2.877.587.781
4.481.791.143

6. CIII Pill TRA TRIT(C
a) Ngln hgn
Cong cii, ding ci xut dung
Các khoán khác
Cong

b) Dàihrn
COng ci drng ci xut dung
Các khoàn kháe

Cong
7. HANG TON KIlO

30/09/2020

01/01/2020

Nguyen 1iu, 4t 1iu

28.321.598.299

30.174.442.528

Chi phi san xut kinh doanh dà dang

79.025.413.374

30.191.339.294

2.437.488.872
253.662.698
110.038.163.243

2.605.125.224
28 1. 149.268
63.252.056.314

30/09/2020

01/01/2020

25.510.236.420

16.949.471.875

6.665.410.062

6.647.228.244

7.205.460.923
16.094.881.942
55.475.989.347

7.205.460.923
12.658.710.136
43.460.871.178

Thành phm
hang hOa
Cong

8. CIII PH! XAY DG CO BAN DO DANG

Tram Hoa tieu Long An
Quyn sCr di,ing dAt tai Qün 9
Cong trinh nâng cAp h tMng báo hiu hang hãi 1u6ng Soài Rap
Các dr an khác
Cong

9. DAU TI! VAO CONG TY LIEN DOANH, LIEN KET
Thông tin chi tiCtvC c2c cong ty lien két cüa T6ng Cong ty ti ngay 30/09/2020 nhir au:
•JtH COng t

Cong ty TNFLH MTV Truc vOt
c(ru hO Vjt Nam
Cong ty TNHH MTV Co khi
Hang Mi mien Nam

Noi thAnh
1p (hoc
ding k) và
hoat dOng

'e

T
phln
sO'hfru

Tl quyCn
biu quyet
nm gi

Qun0I,Tp,
HO Chi Minh

49,00%

49,00%

Tp. VOng
Tâu, Tinh
BR-VT

29,00%

29,00%

[bit dng chinh

Kinh doanh trVc vtrOt tãu, hang hOa; Tim kim cthi nan trCn
biEn; sUa ch([a, dong mOi phtrong tien thiCt bi giao thông
vn tAi; Lai dat âu Va Vfl tãi hang hOa, hânh khách...
Gia Cong. chC tao, san xuc, lAp dt mOi, báo throng phao
bao hiu, dOng mri báo dtrOng süa chQa phtrcng tin vn
tài thüy.

10. PHAI TRA NGUTh BAN
a) các khoãn phãi trã ngu'ôi ban ngän hn
30/09/2020
13

01/01/2020

TONG CONG TV BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM

s6 10, Duâng 3/2, phtring 8, thãnh pM VQng Tàu,
tinh Ba Rja-Vüng Tàu

THUYET MINH BAO cAo TA! CHINH
MAU sO B 09A-DN
Các thuyet minh nay là mt b(5 phdn hcxp thành và cdii dttc,c dQc ddng thôi vói báo cáo tài chmnh kern theo

8.709.267.852

Cong ty TNT-il-I MTV Minh Linh
COng ty TNHI-1 Tric Vat Song Thuong
Cong ty TNHH MTV Long Hài
Các dôi tiiçmg khác
Cong

30.217. 123 .3 03
22. 159.9 13.686
2.909.121.952
8.946.090.632
57.796.604.094 184.114.900.395
97.611.876.264 2 17.241. 145.650

b) Các khoãn phãi trã ngu'ài ban dài hn
11. NGUUI MUA TRA TIEN TRUOC
30/09/2020
2.575.679.630
4.905.861.046
7.481.540.676

Cong ty TNHFI C giâi M9 Dung
Các di ttrcrng khac
Cong

01/01/2020
7.105.882.535
7.105.882.535

12. THUE vA CAC KHOAN PHAI THU/PHAI TRA NHA N!XOC
01/01/2020

S phãi nôp
trong k'

VND

VND

VND

VND

Thu giá tn gia tang

11.244.106.035

89.284.593.895

81.178.406.466

19.350.293.461

ThuE thu nhp doanh
nghip

4.461.630.170

19.360.390.474

11.694851.359

12.127.169.285

ThuE thu nhp cá nhãn

3.529.236.757

20.293.067.333

23.104.091.641

718.212.449

66.965.344

66.965.344

19.234.972.962

129.005.017.046

116.044.314.810

32.195.675.195

Thud thu nhp doanh
nghip

130.987.405

108.922.217

19.018.289

41.083.477

Thus thu nhpcá nhân

438.570.216

438.570.216

0

ThuE nhà dAt, tin thuê dAt

231.160.238

8.043.840

223.116.398

Cong

800.717.859

555.536.273

Ni dung

S dã thic
trong k)'

30/09/2020

a) Phãi np

PhI, I phi và cac khoàn
phái np khác
Cong
b) Phãi thu
Thus giá tn gia tang

19.018.289

264.199.875

13. TANG, GIAM TA! SAN CO D!NH VO IIINII
Nguyen giá
Tai ngày 01/01/2020

Quyn sr ding dAt

Cong

4.688.484.973

108.487.302.988

414.500.000

414.500.000

103.798.818.015

5.102.984.973

108.901.802.988

2.206.685.816

4.651.818.309

6.858.504.125

103.798.818.015

- Mua trong kS'
Tai ngày 30/09/2020

PhAn mm may vi tInh

Giá trj hao mOn luy k
Ti ngày 01/01/2020
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TONG CONG TY BAO DAM AN lOAN HANG HAl MIEN NAM
söio, Duông 3/2, phLrô'ng 8, thành ph Vung Tàu,
tinh Ba Ria-Vung Tãu
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
MAU sO B 09A-DN
Các thuydt minh nay là m(51 b5 ph(2n hçxp thành và cdn dwc'c d9c ding thai vói báo cáo tai chinh kern theo

- Khu hao trong k'
- Tang khác
T0i ngày 30/09/2020

301.946.736

88.069.447

390.016.183

2.508.632.552

4.739.887.756

7.248.520.308

101.592.132.199

36.666.664

101.290.185.463

363.097.217

101.628.798.863
101.653.282.680

Giá trj con Iai
Ti ngày 01/01/2020
Ti ngày 30/09/2020
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TONG CONG TV BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM
S6 10, Dtrông 3/2, phu&ng 8, thành ph6 Vung Tãu,
tinh Ba Rja-VUng Tàu
THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH
Các thuyit munh nay ia m5: b(5 ph2n hc,p thành và cdii dwqc dQc ddng thai vái báo cáo tài chInh kern theo

MAU SO B 09A-DN

14.TANG, GIAM TAI SAN CO D4NII HOt HiNu
Nhà xir?rng,
vt kiin trüc
VND

May moe,
thiet b
VND

Phuong tiçii
vn tãi
VND

'I'hit hi
van phông
VND

Tài san C6 djnli
khOc
VND

T6ng cong

1.439.142.297.386

410.966.698.374

237.326.481.980

17.945.829.492

75.000.000

2.105.456.307.232

2.964.698.533

10.527.388.695

9.593.771.696

3 1.354.545

73.650.000

23.190.863.469

VND

Nguyen giá
Ti ngày 01/01/2020
- Mua trong qul
- Thanh I, nhuqng bàn
- TAng/giam khác
Ti ngày 30/09/2020

(1.377.154.478)
(121.034.552)

(1.377.154.478)
113.117.728

(7.916.824)

1.441.985.961.367

421.494.087.069

245.543.099.198

18.090.301.765

148.650.000

2.127.262.099.399

416.765.383.017

236.766.824.038

144.180.729.264

11.404.717.786

56.250.000

809.173.904.105

40.560.794.803

36.215.656.036

8.514.946.771

1.019.887.541

7.031.250

86.3 18.316.401

Cia til ha() mon lOy k
Fai ngãy 01/01/2020
- Khãu hao tiong kS'
- Thanh 1', nhwmg ban

(1.252.237.328)

(1.252.237.328)

- Giâm khác
Tai iigãy 30/09/2020

457.326.177.820

272.982.480.074

151.443.438.707

12.424.605.327

63.281.250

894.239.983.178

Ti ngOy 01/01/2020

1.022.376.914.369

174.199.874.336

93.145.752.716

6.541.111.706

18.750.000

1.296.282.403.127

Ti ngày 30/09/2020

984.659.783.547

148.511.606.995

94.099.660.491

5.665.696.438

85.368.750

1.233.022.116.221

Già trp con Ii
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TONG CONG TY BAO DAM AN lOAN HANG HAl MIEN NAM
St 10, DLr&ng 3/2, phtr&ng 8, thành ph6 Vüng Thu,
tnh Ba Rja-VQng Tàu
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
MAU sO B 09A-DN
Các thuyet minh nay là môt b5 phç2n hc.rp thành và cdn dzicrc dpc dng thai vbi báo cáo tài chInh kern theo
15. CIII PHI PHA! TRA
Ngn hn
Chi phi trIch tnrâc tam tInh giá von
Chi phi trIch trtrâc khác
Cong

3 0/09/2 020

01/01/2020

13.048.116.208

15.701.477.908

13.048.116.208

15.701.477.908

30/09/2020

01/01/2020

24.332.393
50.47 1.574
2.502.771.122
1 .521.117.092
4.098.692.181

1.3 17.896
4.335.590

16. PHAL TRA NGAN HiN KHAC

Ngn htn
Kinh phi cong doàn
Bão him xa hci, y t& that nghip
Các khoán phi cp
Các khoãn khác
Cong

11.981.797.276
11.987.450.762

Dài han
Nhn k qu, k ci.rçc dài han

2.364.472.100

17

2.209.885.250

TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM
S6 10, Du&ng 3/2, phuông 8, thành phó VUng Tãu,
tinh Ba Ria-Vüng Tàu
THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHINH
09A-DN

MAU sO B

Các thuyit minh nay là m3I bc5phn hçrp thành và ccn dwqc dQc dng thai v&i báo cáo iài chInh kè,n theo

17. VON ciiU S H1fLJ
NQI dung

Von gop CSH

Vén khác cüa
CSH

Qu du tir
. .
phat trien

Qu khác
thuqc CSH

LNST chu'a
...
.
phan phoi

S dir du näm 2019

831.564.845.608

7.625.487.368

2.942.706.591

Vn gOp tAng trong nAm

893.457.804.926 (2.424.976.016) (30.33 1.300.484)

(14.076.149)

2.888.895.764

101.536.255.020

Lçii nhuân tAng trong nAm
22.880.745.610

TrIch qu du tir phát trin

357.841.667

(77.476.472.508)

TrIch qu ban diu hành
Tang/giãm khác

860.687.452.277
32.669.587

101.568.924.607

(3.260.537)

(77.479.733.045)
(768.680.946)

(2.785.125)

(2.785. 125)
(24.797.505)

463.919.748

3.336.201.273

174.932.494

79.121.985.916

Lqi nhuãn tAng trong kS'

(24.797.505)

362.453.212 1.729.360.157.261
79.169.960.238
47.974.322

(11.657.886.975)

11.657.886.975

TrIch qu du tu phát trin

845.379.776.998

(768.680.946)

TrA C6 tCrc
1.725.022.650.534

Tong cçng

(22.880.745.610)

lrIch qu khen thuông phüc lqi

S6 dir cu6i nAm 2019

191 Ich Co
dong KKS

(53.876.839.261)

Trich qu khen thuông phüc lçri

(6.422)

(103.225.500)

(103.225.500)

Trich qu5 ban diu hành

(53.876.845.683)

TAng/giAm khác
23.803.063

Inch qu5 khác thuc VCSH

(23.803.063)

Tra c6 tCrc
S6 dir ngày 30/09/2020

(24.502.190)
1.725.022.650.534

463.919.748

11.832.819.469
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23.803.063

16.796.432.390

(24.502.190)

385.918.922 1.754.525.544.126

TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HA! MIEN NAM
S 10, Di.r&ng 3/2, phu&ng 8, thành pht Vung Tàu,
tinh Ba Rja-Vüng Tãu
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH
MAU SO B 09A-DN
Các thuylt minh nay là m5t b5 phan hap thành và cdn dwqc dcc ddng thcti vái báo cáo tài chInh kern theo
V.THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TREN BAO CÁO KET QUA
HOAT DQNG KINH DOANH HP NHAT
1. DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP D!CH vtj
Tir 01/07/2020
dn 30/09/2020

Tu 01/07/2019
den 30/09/2019

183.669.238.951
59.493.099.749
19.5 13. 195 .026
262.675.533.726

120.27 1.338.454
70.454.434.805
19.4 19.974.401
210.145.747.660

16.363.637

0

Tir 01/07/2020
dn 30/09/2020

Tu 0 1/07/2019
den 30/09/2019

Giá vn cüa djch vi,i sr nghip cOng
Giá vn dich vv hoa tiOu
Giá von cüa hang hóa, dich vu khác

138.859.159.659
30.493.236.231
13 .359.400.104

84.973 .3 5 1.914
41.076.579.7 10
12.549.356.0 13

Cing

182.711.795.994

138.599.287.637

Tir 01/07/2020
dn 30/09/2020

Tir 01/07/2019
dn 30/09/2019

Läi tiên gri

3.226.804.494

3.670.751.061

Cng

3.226.804.494

3.670.751.061

T& 0 1/07/2020
dn 3 0/09/2020

T& 01/07/2019
dEn 30/09/20 19
463.080
463.080

Doanh thu cung cp djch v sir nghip cong
Doanh thu hoat dng hoa tiêu
Doanh thu cung cp djch vi, hang hóa khac
Cng
Các khoãn giãm trir doanh thu
Trong do:

Hang ban bi trâ li
2. GIA VON HANG BAN

3. DOANH THU HOAT DQNG TA! CHINH

4. CIII PHI TAI CHINH

Chi phi tài chInh
Cong
5. CHI PHI SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO
6. THU NHIP KHAC
Tfr 01/07/2020
dEn 30/09/2020
832.703.550
58.738.055
891.441.605

C t(rc 1oi nhuân dLrçvc chia
Khác
Cong
19

Tir 01/07/2019
dEn 30/09/2019
187.271.406
187.271.406

TONG CONG TV BAO DAM AN TOAN HANG HA! MIEN NAM

;

S 10, Du&ng 3/2, phi.thng 8, thành ph6 Vüng Tàu,
tinh Ba Rja-VQng Tàu
THU VET MINH BAO CÁO TA! CHINH
MAU sO B 09A-DN
Các ihuyIt minh nay là m5t b5 phçn hcrp thành va ccn dwqc dQc dcng Thai vái báo cáo tài chfnh kern theo

7. CHI PHI KHAC
Tir 01/07/2020
•dn30/09/2020

Tir 01/07/2019
dn 30/09/2019

1.256.596
1.256.596

46. 128. 136
46.28.126

Các khoàn khác
Cong
8. CHI PHI QUAN LY DOANH NGH1P

Chi phi quân ly doanh nghip
Cong

Tu 01/07/2020
dn 30/09/2020
43=489.265.218

Tir 01/07/2019
dn 30/09/2019
37.552.625.656

43.489.265.218

37.552.625.656

9. CHI PHI TRUE THU N1LP DOANH NGmP H1N HANH

CONG TY

Tr 01/07/2020
den 30/09/2020

Tn 01/07/2019
den 30/09/2019

Cong ty mc - Tng cong ty Bão dam an toan hang hài mien
Nam

4.354.093.042

4.225.765.669

Cong ty TNHJ-I MTV Hoa tiêu khu vi,rc 1

3.127.892.216

2.977.593.2 18

1.524.143

187.388.793

Cong ty TNHI-I MTV Hoa tiêu khu visc VII

181.994.940

133.234.482

Cong ty TNI-ll-I MTV Hoa tiéu khu vrc VIII

54.005.889

57.521.904

Cong ty TNHH MTV i-roa tiêu khu vi,rc IX

20.821.544

20.03 0,652

Cong ty TNHH MTV Hoatiêu khu virc V

Cong ty C6 phn Thi& bi báo hiu hang hãi miEn Nam
Cong

186.970.239
7.927.302.013

7.601.534.718

Ba Rkz - Vüng Tàu, ngày 12 tháng 11 nãm 2020

Ngu'oi 1p biêu

Kê toán tru&ng

Tng Giám doe

Pham Thj Thu Hôa

NguyEn Thj Thüy

Büi ThHüng
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