














- Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Miển Trung (Vinatrans Đà Nẵng)

- Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Ngoại Thương (Vinatrans Hà Nội)

- Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc

5.3. Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân

- Kho 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 03, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

- Kho 18A Lưu Trọng Lư, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

- Kho số 4 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

- Phòng Đại lý hãng tàu PANCON, tầng 02,  236 - 238 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, TP HCM

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng Việt Nam (VNĐ) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán. 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán việt nam

3. Hình thức kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán được áp dụng là hình thức Nhật ký chung.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và phương pháp chuyển đổi ngoại tệ 

2. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Thời gian khấu hao được áp dụng tại Công ty cho các nhóm tài sản như sau:

Nhà xưởng, vật kiến trúc năm

Phương tiện vận tải, truyền dẫn năm

Thiết bị, dụng cụ quản lý năm

Phần mềm vi tính năm

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Công ty áp dụng Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kế toán theo quy định của Nhà nước Việt Nam về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam;

phù hợp với những chuẩn mực kế toán quốc tế và những thông lệ kế toán được Nhà nước Việt Nam thừa nhận. Công ty tuân thủ

Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có

thời hạn gốc không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định.

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Công ty hạch toán tỷ giá hối đóai theo

phưong pháp tỷ giá hạch toán. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngọai tệ của các khoản mục tiền tệ được hạch toán theo tỷ giá hạch toán

trong kỳ, riêng các khỏan mục phi tiền tệ được hạch tóan theo tỷ giá hối đoái ngày phát sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tiền có gốc

ngọai tệ được chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối đóai vào ngày lập bảng Cân đối kế tóan. Tất cả các khoản chênh

lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc chuyển đổi vào cuối niên độ được ghi nhận trong báo cáo kết quả họat động kinh

doanh trong kỳ.

03 - 10

Nguyên tắc ghi nhận Tài sản cố định: Tài sản cố định được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá tài sản cố định bao

gồm tòan bộ chi phí doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sử dụng.

05 - 15

06 - 10

03 - 05

Phương pháp khấu hao Tài sản cố định: theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài

sản.
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Công ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam

2.2.2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Công ty CP Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)

Công ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (Vinatrans Hà Nội)

Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

- Công ty Cổ phần Cảng Mipec

2.2.3. Đầu tư vào đơn vị khác

Công ty TNHH Vận Tải Ô Tô Vi Na Vinatrans (V truck)

Công ty Liên doanh Vận Tải Việt Nhật (Konoike Vina)

Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam (Kintetsu)

2.2.4 Dự phòng

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long #

- Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

3. Phải thu khác

3.1. Phải thu ngắn hạn khác

- Tạm ứng

- Ký quỹ cho các hãng hàng không

- Phải thu cổ tức được chia

- Phải thu Pan Continetal Shipping Co.,Ltd

- Phải thu khác

3.2. Phải thu dài hạn khác

-

-

4. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục

Nguyên giá 

Số dư đầu năm

- Tăng trong năm

- Giảm khác

Số dư cuối quý

Giá trị hao mòn lũy kế 

Số dư đầu năm

- Khấu hao trong năm

- Giảm khác

Số dư cuối quý

Giá trị còn lại

Số dư đầu năm

Số dư cuối năm

* Nguyên giá Tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: VNĐ

* Nguyên giá Tài sản cố định chờ thanh lý: 0 VNĐ.

* Các cam kết về việc mua, bán Tài sản cố định hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: không.

* Các thay đổi khác về Tài sản cố định hữu hình: không. 

5. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

2,709,358,087                    

157,760,000,000            

6,705,428,555      

6,531,300,000                    

1,635,856,614               

157,760,000,000                 

4,246,950,000                

41,945,500,000              

4,392,000,000                     4,392,000,000                

(88,879,275)                   

11,540,435,327              11,540,435,327                   

41,945,500,000                   

43,377,248,076                   

4,246,950,000                     

                         (11,639,104)

1,000,000,000                

43,377,248,076              

-                                

* Giá trị nguyên giá của TSCĐHH đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 0 VNĐ.

-                              -                                   -                                                                         -   

-                              (167,092,122)                    (40,253,692)                                          (207,345,814)

2,632,973,150             167,092,122                     40,253,692                                         2,840,318,964 

-                                   -                                                                         -   

-                                                      2,632,973,150 

-                                   -                                                                         -   

2,632,973,150             -                                   -                                                      2,632,973,150 

-                                                                       -   

-                              167,092,122                     40,253,692                                            207,345,814 

2,632,973,150             -                                   

708,786,000                        Ký quỹ khác

2,632,973,150             -                                   -                                                      2,632,973,150 

1,650,000,000                     

Nhà cửa, vật kiến trúc
Phương tiện vận tải truyền 

dẫn

Thiết bi ̣̣̣̣, dụng cụ 

quản lý

Cộng

Ký quỹ cho các hãng hàng không 844,000,000                   

770,536,000                   

4,917,335,327                     

1,650,000,000                

                      1,000,000,000 

1,614,536,000                                         708,786,000 

5,077,603,880               

-                                      

248,474,748,076            247,474,748,076                 

1,000,000,000                

(70,894,275)                   (11,639,104)                         

726,150,000                   726,150,000                        

4,917,335,327                

30/06/2020 01/01/2020

8,496,582,453                                    12,505,285,684 

(17,985,000)                   

343,218,476                       

1,783,121,959               2,921,409,121                    
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