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    Đơn vị: Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá Mẫu số B 09a - DN MÉu sè B 09  - DN 

Địa chỉ: Số 15 Đường Ngô Quyền - Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) 

 

cña Bé trëng BTC 

 

 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC 
Quý 3 Năm 2020 

 

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 

1- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá với vốn điều lệ tại thời điểm 30/09/2020 là 

259.870.270.000 đồng,  

Tổng số cổ phần Công ty đã phát hành là 25.987.027 cổ phần trong đó 5.250.000 cổ phần được niêm yết 

cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 08/06/2009, 2.624.972 cổ phần phát hành 

thêm ngày 16/05/2011 được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 06/09/2011, 15.749.684 

cổ phần phát hành thêm ngày 29/07/2016 để trả cổ tức năm 2015 và cổ phiếu thưởng được niêm yết bổ sung tại Sở 

giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 15/09/2016, 2.362.371 cổ phần phát hành thêm ngày 10/07/2017 để trả cổ 

tức năm 2016 được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 12/09/2017. 

2- Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác Cảng 

3- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, kinh doanh kho bãi, vận tải và dịch vụ vận tải, đại 

lý vận tải, đại lý hàng hải. 

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

1- Kỳ kế toán quý  (bắt đầu từ ngày 01/07/2020 kết thúc vào ngày 30/09/2020) 

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam 

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 

1- Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính  

2- Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế 

toán Việt Nam và các quy định hiện hành về kế toán tại Việt Nam. 

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung và được thực hiện hình thức kế toán trên máy vi tính 

IV- Các chính sách kế toán áp dụng. 

1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và  các khoản tương đương tiền: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân 

hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi vốn hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển 

đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản 

đầu tư đó tại thời điểm báo cáo như kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc... theo chuẩn mực kế toán số 24 “ Báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ”. Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam 

trong ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân 

hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch. 

2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc được quy định cụ thể cho từng loại vật tư, hàng hoá. 

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: được áp dụng theo giá đích danh 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên 

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành 

trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá trị gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Giá trị thuần 

có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành. 

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ  

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( hữu hình, vô hình): Ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng cân đối kế 

toán, TSCĐ được phản ánh theo ba chỉ tiêu: nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

 Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài 

sản vào sử dụng: chi phí vận chuyển, lắp đặt, lãi vay phải trả, lệ phí trước bạ (nếu có)....Các chi phí mua sắm, nâng 

cấp và đổi mới tài sản cố định hữu hình được vốn hoá, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình. Các chi phí 

bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. 
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- Phương pháp khấu hao TSCĐ ( hữu hình, vô hình): TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường 

thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao của Công ty tuân thủ theo Thông tư 45/2013/TT-

BTC  ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính  hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản 

cố định. Thời gian khấu hao cụ thể như sau: 

Loại tài sản Số năm khấu hao 

Nhà xưởng, vật kiến trúc  03-13 

Máy móc, thiết bị 06-10 

Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 03-10 

Dụng cụ quản lý 03-05 

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: 

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: được ghi nhận theo giá gốc.  

- Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn được xác định trên cơ sở đánh giá về khả năng và mức độ tổn thất 

khi xảy ra giảm giá đối với từng loại đầu tư. 

6-  Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá chi phí đi vay: 

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: tất cả các chi phí lãi vay được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh khi phát sinh trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào giá trị tài sản do có liên 

quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản. 

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác: 

- Phương pháp phân bổ chi  phí trả trước: Các khoản chi phí trả trước bao gồm công cụ dụng cụ quản lý 

hành chính loại nhỏ có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty trong thời hạn từ 1 năm trở 

lên. Chi phí trả trước được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong vòng 2 năm theo phương pháp 

đường thẳng. 

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:  

+ Chi phí phải trả bao gồm các khoản chi phí được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài 

chính bao gồm các chi phí phải trả về các dịch vụ mua ngoài: dựa trên khối lượng dịch vụ cung cấp đã được ghi 

nhận doanh thu trong kỳ và đơn giá ký kết với người bán trong hợp đồng kinh tế.  

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu 

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lãi sau thuế chưa phân phối phản ánh trên bảng cân đối 

kế toán là số lãi từ các hoạt động của Công ty đến thời điểm 30/09/2020 

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các 

khoản đã thu hoặc sẽ thu được. 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi hoàn thành dịch vụ cung cấp cho khách hàng và được 

khách hàng chấp nhận thanh toán 

- Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: 

+ Lãi tiền gửi ngân hàng: ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế. 

+ Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán: là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá gốc.  

+ Lãi cổ tức được chia: là số cổ tức được hưởng từ các khoản đầu tư tài chính vào các công ty.  

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt 

động tài chính) bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định, các khoản lỗ chênh 

lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. Chi phí lãi tiền vay được xác định theo số tiền nợ gốc vay, lãi suất vay đã được thoả 

thuận trong hợp đồng tín dụng và thời gian vay thực tế.  

13- Nguyên tắc và phương pháp chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: được xác định trên cơ sở 

thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Thuế suất thuế TNDN năm 2020 doanh nghiệp áp dụng là 20%. Theo 

nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020 nên thuế suất thuế TNDN công ty áp 

dụng trong năm 2020 là 14%. 
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V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán. 

Đơn vi tính: VNĐ 

 

01- Tiền và các khoản tương đương tiền 

               

Cuối kỳ                       

                     

Đầu năm 

a) Tiền 

- Tiền mặt.  

- Tiền gửi ngân hàng. 

- Tiền đang chuyển. 

b) Các khoản tương đương tiền 

- Tiền gửi có kỳ hạn  không quá 3 tháng tại các ngân hàng 

Cộng 

2.310.418.602 

512.918.016 

1.797.500.586 

 

0 

0 

2.310.418.602 

1.251.078.805 

305.893.448 

945.185.357 

 

0 

0 

1.251.078.805 

02- Các khoản đẩu tư tài chính  

 

Cuối kỳ 

 

Đầu năm 

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 

b1)  Ngắn hạn 

- Tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng 

-  Trái phiếu 

- Các khoản đầu tư khác 

b2) Dài hạn 

- Tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng 

-  Trái phiếu 

- Các khoản đầu tư khác 

375.060.000.000 

313.180.000.000 

313.180.000.000 

0 

0 

61.880.000.000 

61.880.000.000 

0 

0 

322.080.000.000 

308.380.000.000 

308.380.000.000 

0 

0 

13.700.000.000 

13.700.000.000 

0 

0 

03- Các khoản phải thu khác 

a) Ngắn hạn 

Cuối kỳ 

9.562.884.505 

Đầu năm  

8.912.643.794 

- Phải thu về cổ phần hoá.  

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia. 

- Phải thu lãi tiền gửi ngân hàng 

- Phải thu người lao động. 

- Phải thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 

- Phải thu khác. 

b) Dài hạn 

- Phải thu người lao động 

Cộng 

0 

0 

8.554.833.340 

274.850.524 

719.352.830 

13.847.811 

0 

0 

9.562.884.505 

0 

0 

8.577.217.536 

308.947.115 

0 

26.479.143 

0 

0 

8.912.643.794 

 

04- Hàng tồn kho 

 

Cuối kỳ 

 

Đầu năm 

- Hàng mua đang đi đường. 

- Nguyên liệu, vật liệu. 

- Công cụ, dụng cụ. 

- Chi phí SX, KD dở dang 

- Thành phẩm. 

- Hàng hoá. 

- Hàng gửi đi bán. 

- Hàng hoá kho báo thuế. 

- Hàng hoá bất động sản. 

Cộng giá gốc hàng tồn kho 

 

4.078.424.673 

652.268.962 

 

 

 

 

 

 

4.730.693.635 

 

4.130.061.530 

397.115.962 

 

 

 

 

 

 

4.527.177.492 
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               08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình 

 

Khoản mục 
Nhà cửa, vật kiến 

trúc 
Máy móc thiết bị 

Phương tiện vận tải 

truyền dẫn 

Thiết bị dụng cụ 

quản lý 
TSCĐHH khác Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình 2111 2112 2113 2114 2118  

Số dư đầu kỳ 61.964.712.774 10.187.360.992 216.379.843.450 2.256.060.204  290.787.977.420 

- Mua trong kỳ       

- Đầu tư XDCB hoàn thành       

- Tăng khác       

- Chuyển sang BĐS đầu tư        

- Thanh lý, nhượng bán       

- Giảm khác       

Số dư cuối kỳ 61.964.712.774 10.187.360.992 216.379.843.450 2.256.060.204  290.787.977.420 

Giá trị hao mòn lũy kế       

Số dư đầu kỳ 58.584.487.650 8.681.518.427 198.900.606.065 2.245.829.934  268.412.442.076 

- Khấu hao trong kỳ 244.235.409 188.921.220 1.580.588.688 5.261.289  2.019.006.606 

- Tăng khác.       

- Chuyển sang BĐS đầu tư.       

- Thanh lý, nhượng bán.       

- Giảm khác.       

Số dư cuối kỳ 58.828.723.059 8.870.439.647 200.481.194.753 2.251.091.223  270.431.448.682 

Giá trị còn lại của TSCĐ HH       

- Tại ngày đầu kỳ 3.380.225.124 1.505.842.565 17.479.237.385 10.230.270  22.375.535.344 

- Tại ngày cuối kỳ 3.135.989.715 1.316.921.345 15.898.648.697 4.968.981  20.356.528.738 

 

-  Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 0 đồng 

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ  đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 218.904.450.309 đồng 
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            10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình 

 

Khoản mục 
Quyền sử 

dụng đất 

Quyền phát 

hành 

Bản quyền, bằng 

sáng chế 

Nhán hiệu 

hàng hoá 

Phần mềm 

máy vi tính 

Giấy phép và giấy 

phép chuyển nhượng 

TSCĐ vô 

hình khác 
Tổng cộng 

 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2138  

Nguyên giá TSCĐ vô hình         

Số dư đầu kỳ     1.159.840.000              1.159.840.000            

- Mua trong kỳ         

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp         

- Tăng do hợp nhất kinh doanh         

- Tăng khác         

- Thanh lý, nhượng bán         

- Giảm khâc         

Số dư cuối kỳ     1.159.840.000              1.159.840.000            

Giá trị hao mòn lũy kế         

Số dư đầu kỳ     1.086.791.667   1.086.791.667 

- Khấu hao trong kỳ     32.070.000   32.070.000 

- Thanh lý, nhượng bán.         

- Tăng khác.         

- Giảm khác.         

Số dư cuối kỳ     1.118.861.667   1.118.861.667 

Giá trị còn lại của TSCĐ Vô 

hình 
        

- Tại ngày đầu kỳ     73.048.333   73.048.333 

- Tại ngày cuối kỳ      40.978.333   40.978.333 

- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối kỳ  đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 775.000.000 đồng 
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11-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Cuối kỳ Đầu năm 

- Xây dựng cơ bản 

- Mua sắm tài sản cố định 

                                             Tổng cộng 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Cuối kỳ Đầu năm 

 

+ Công ty TNHH Vận tải Hàng Công nghệ cao 

Số lượng Giá trị 

47.305.948.664 

Số lượng Giá trị 

 47.305.948.664 

 

Tổng cộng   47.305.948.664  47.305.948.664  

Khoản đầu tư  47.305.948.664  đồng vào Công ty TNHH Vận tải Hàng Công nghệ cao chiếm tỷ lệ 39% vốn 

điều lệ của Công ty TNHH Vận tải Hàng Công nghệ cao ( Vốn điều lệ Công ty TNHH Vận tải Hàng Công nghệ cao là 

3.000.000 USD tương ứng với 39.853.582.434 đồng). 

 

13- Đầu tư dài hạn khác: Cuối kỳ Đầu năm 

 Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 

- Đầu tư cổ phiếu  

+ Cty Cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ 

+ CTCP Đầu tư  và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng 

+ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 

- Đâu tư trái phiếu. 

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu. 

- Cho vay dài hạn.   

- Đầu tư dài hạn khác 

 

692.000 

300.000 

 

 

6.713.341.423 

3.713.341.423 

3.000.000.000   

  0 

0 

0 

0 

0 

 

802.760 

300.000 

 

 

7.013.800.000 

4.013.800.000 

3.000.000.000   

0 

0 

0 

0 

0 

 Cộng  6.713.341.423  7.013.800.000 

Khoản đầu tư  692.000 cổ phần  của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ chiếm  1,73% vốn điều lệ 

của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.  Trong quý 3 năm 2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 

Cảng Đình Vũ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 25%/mệnh giá. Theo đó, công ty đã nhận được số tiền cổ tức 

2.036.900.000 đồng. Khoản cố tức này công ty đã ghi nhận vào kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2020. 

Khoản đầu tư  300.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hàng Hải Hải Phòng chiếm tỷ lệ 2.5% 

vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư  và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng. 

Trong quý 3 năm 2020, công ty nhận được số tiền cổ tức năm 2019 là 614.580.000 đồng của Tổng công ty cổ phần 

Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí. 

14- Chi phí trả trước .  Cuối kỳ Đầu năm 

a) Ngắn hạn 

- Bảo hiểm phương tiện thiết bị 

- Phí sử dụng đường bộ 

- Phí thuê bao máy chủ, phí GPRS, cước internet, vé máy 

bay 

b) Dài hạn 

 - Công cụ, dụng cụ hành chính xuất dùng một lần với giá 

trị lớn 

 - Phụ tùng thay thế của PTTB xuất dùng một lần có giá trị 

lớn  

- Phí kiểm định cầu cảng 

- Hệ thống  nhận diện thương hiệu 

Tổng cộng 

120.645.365 

117.645.365 

0 

3.000.000 

118.572.316 

72.572.316 

0 

46.000.000 

0 

239.217.681 

41.914.091 

0 

23.020.000 

18.894.091 

219.843.722 

127.843.722 

0 

92.000.000 

0 

261.757.813 

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước. Cuối kỳ Đầu năm 

- Thuế giá trị gia tăng 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Thuế thu nhập cá nhân 

1.698.925.468 

5.475.013.711 

27.496.869 

475.779.004 

3.699.322.110 

31.475.555 
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- Thuế nhập khẩu 

- Thuế tài nguyên 

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất 

- Các loại thuế khác 

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 

Tổng cộng 

0 

0 

0 

0 

0 

7.201.436.048 

0 

0 

0 

0 

0 

4.206.576.669 

17- Chi phí phải trả. Cuối kỳ Đầu năm 

a) Ngắn hạn 

- Chi phí điện, nước, điện thoại 

- Chi phí thuê ngoài  

- Tạm tính chi phí sửa chữa lớn  

- Tiền thuê đất 

- Chi phí khác 

b) Dài hạn 

12.969.698.691 

46.674.691 

0 

7.125.000.000 

5.798.024.000 

0 

0 

180.170.488 

87.376.006 

19.009.091 

0 

0 

73.785.391 

0 

18- Phải trả khác. Cuối kỳ Đầu năm 

a) Ngắn hạn 

- Kinh phí công đoàn 

- Bảo hiểm xã hội 

- Bảo hiểm y tế 

- Bảo hiểm thất nghiệp 

- Phải trả về cổ phần hóa 

- Nhận ký cược,ký quỹ ngắn hạn 

- Các khoản phải trả, phải nộp khác  

b) Dài hạn 

670.458.822 

285.969.545 

0 

212.850 

0 

0 

0 

384.276.427 

0 

605.337.005 

95.477.165 

0 

0 

0 

0 

0 

509.859.840 

0 
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                   22- Vốn chủ sở hữu. 

                   a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu. 

 

 

Vốn đầu tư 

của chủ sở 

hữu 

Thặng dư 

vốn cổ phần 

Vốn 

khác 

của chủ 

sở hữu 

Cổ 

phiếu 

quỹ 

 

Chênh 

lệch 

đánh giá 

lại tài sản 

Chênh 

lệch tỷ 

giá hối 

đoái 

Quỹ đầu tư 

phát triển 

Quỹ dự 

phòng tài 

chính 

Lợi nhận sau 

thuế chưa phân 

phối 

Cộng 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Số dư đầu Quý 2 năm 2020 259.870.270.000 1.352.660.454 0 0 0 0 95.089.683.341 0 58.425.326.904 414.737.940.699 

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển       41.266.309.562   41.266.309.562 

- Lợi nhuận tăng trong Quý 2 năm 2020         12.025.420.728 12.025.420.728 

- Giảm lợi nhuận do trích lập các quỹ từ 

lợi nhuận năm 2019 
        (41.266.309.562) (41.266.309.562) 

Số dư cuối Quý 2, đầu Quý 3 năm 2020 259.870.270.000 1.352.660.454 0 0 0 0 136.355.992.903 0 29.184.438.069 426.763.361.426 

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển           

- Lợi nhuận tăng trong Quý 3 năm 2020         17.342.741.119 17.342.741.119 

- Giảm lợi nhuận do trích lập các quỹ từ 

lợi nhuận năm 2019 
          

Số dư cuối Quý 3 năm 2020 259.870.270.000 1.352.660.454 0 0 0 0 136.355.992.903 0 46.527.179.188 444.106.102.545 

 

(*) Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 05 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 

2019 trích vào các quỹ 41.266.309.562 đồng. 

 

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

 Cuối kỳ Đầu năm 

 Tổng số Vốn cổ phần thường Vốn cổ phần ưu đãi Tổng số Vốn cổ phần thường Vốn cổ phần ưu đãi 

- Vốn đầu tư của Nhà nước 

- Vốn góp (cổ đông, thành viên...) 

0 

259.870.270.000 

0 

259.870.270.000 
 

0 

259.870.270.000 

0 

259.870.270.000 
 

Cộng 259.870.270.000 259.870.270.000  259.870.270.000 259.870.270.000  
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c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia 

lợi nhuận. 
        Quý 3 Năm 2020 Quý 3 Năm 2019 

     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu. 259.870.270.000 259.870.270.000 

+ Vốn góp đầu kỳ 259.870.270.000 259.870.270.000 

+ Vốn góp tăng trong kỳ  0 0 

+ Vốn góp giảm trong kỳ 0 0 

+ Vốn góp cuối kỳ. 259.870.270.000 259.870.270.000 

     - Cổ tức, lợi nhuận đã chia (*) 0 0 

 

   đ- Cổ phiếu. Cuối kỳ Đầu năm 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành. 

- Số lượng cổ phiếu đã được bán ra công chúng. 

        + Cổ phiếu phổ thông. 

        + Cổ phiếu ưu đãi. 

- Số lượng cổ phiếu được mua lại. 

        + Cổ phiếu phổ thông. 

        + Cổ phiếu ưu đãi. 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

       + Cổ phiếu phổ thông (*) 

       + Cổ phiếu ưu đãi. 

25.987.027 

25.987.027 

25.987.027 

0 

0 

0 

0 

25.987.027 

25.987.027 

0 

25.987.027 

25.987.027 

25.987.027 

0 

0 

0 

0 

25.987.027 

25.987.027 

0 

  Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VNĐ/1 cổ phiếu 

e- Các quỹ của doanh nghiệp Cuối kỳ Đầu năm 

- Quỹ đầu tư phát triển. 136.355.992.903 95.089.683.341 

         */ Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển 

+ Quỹ đầu tư phát triển được dùng để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược của Công ty kể cả 

bổ sung vốn điều lệ cho Công ty và đầu tư ra ngoài Công ty theo các quy định tại điều 09 của Quy chế quản lý Tài chính 

của Công ty. 
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VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 

Đơn vị tính: VNĐ 

 Quý 3 Năm 2020 Quý 3 Năm 2019   

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01). 

Trong đó: 

           - Doanh thu bán hàng.  

           - Doanh thu cung cấp dịch vụ.          

25.894.875.920 

 

 

25.894.875.920 

25.591.282.648 

 

 

25.591.282.648 

  

26- Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02). 

      Trong đó: 

      - Chiết khấu thương mại. 

      - Giảm giá hàng bán. 

      - Hàng bán bị trả lại. 

      - Thuế GTGT phải nộp ( phương pháp trực tiếp) 

      - Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

      - Thuế xuất khẩu.  

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10). 

    Trong đó:    

            + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa. 

            + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ.                              

0 

 

 

 

 

 

 

 

25.894.875.920 

 

 

25.894.875.920 

0 

 

 

 

 

 

 

 

25.591.282.648 

 

 

25.591.282.648 

  

  28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11). 17.680.469.923 

 

20.010.036.186   

- Giá vốn của hàng hóa  đã bán. 

- Giá vốn của thành phẩm đã bán. 

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp. 

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho. 

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường. 

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

 

 

17.680.469.923 

 

 

 

20.010.036.186 

 

  

  29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21).  17.237.602.664 12.597.899.536   

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay. 

- Lãi mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia. 

- Lãi bán ngoại tệ. 

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. 

- Lãi bán hàng trả chậm. 

- Doanh thu hoạt động tài chính khác. 

6.496.972.409 

8.086.676.645 

2.651.480.000 

0 

2.473.610 

0 

0 

0 

5.759.932.408 

6.834.533.500 

0 

0 

3.433.628 

0 

0 

0 

  

30- Chi phí tài chính (Mã số 22). 24.191.299 14.952.362   

- Lãi tiền vay. 

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm. 

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn. 

- Lỗ  bán ngoại tệ.  

- Lỗ chênh lệch tỉ giá đã thực hiện. 

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. 

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn. 

- Chi phí tài chính khác. 

0 

0 

24.191.299 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11.468.601 

0 

3.483.761 

0 

0 

0 
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