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Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội - Q.Ngô Quyền - TP Hải Phòng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
Mã

TÀI SẢN

Thuyết

số

minh

31/12/2018

01/01/2018

VND

VND

210,785,117,848

311,029,592,583

100

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

110
111

I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền

03

167,825,641
167,825,641

97,528,019,868
97,528,019,868

120
121
122
123

II.
1.
2.
3.

04

6,500,085,600
363,842
(278,242)
6,500,000,000

6,500,088,000
363,842
(275,842)
6,500,000,000

130
131
132
135
136
137

III.
1.
2.
3.
4.
5.

203,993,815,430
958,422,298
98,350,000
14,836,530,278
188,100,512,854
-

206,925,668,271
1,558,422,298
3,013,675,962
14,848,530,278
191,163,067,557
(3,658,027,824)

123,391,177
123,391,177

75,816,444
75,816,444

487,764,880,518

363,416,498,365

97,200,000,000
97,200,000,000

-

148,635,032
148,635,032
796,235,000
(647,599,968)

181,361,996
181,361,996
796,235,000
(614,873,004)

390,416,245,486

363,235,136,369

Đầu tư vào công ty con
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

220,378,865,496
177,000,000,000
40,624,251,523
(47,586,871,533)

220,378,865,496
177,000,000,000
40,624,251,523
(74,767,980,650)

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

698,549,998,366

674,446,090,948

Đầu tư tài chính ngắn hạn
Chứng khoán kinh doanh
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Phải thu ngắn hạn khách hàng
Trả trước cho người bán ngắn hạn
Phải thu về cho vay ngắn hạn
Phải thu ngắn hạn khác
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

150
152

V. Tài sản ngắn hạn khác
2. Thuế GTGT được khấu trừ

200

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

210
215

I. Các khoản phải thu dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn

220
221
222
223

II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế

250

V. Đầu tư tài chính dài hạn

251
252
253
254

1.
2.
3.
4.

270

05

06
07

08

04
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Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội - Q.Ngô Quyền - TP Hải Phòng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO được đổi tên từ Công ty Cổ phần HAPACO theo Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ
11 ngày 21/11/2009. Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước theo hình thức:
Chuyển nhượng toàn bộ giá trị thuộc phần vốn Nhà nước hiện có tại Công ty Giấy Hải Phòng và số cổ phần Nhà nước
hiện có của Công ty Giấy Hải Phòng trong Công ty Cổ phần Hải Âu cho Công ty Cổ phần HAPACO theo Quyết định số
1912 QĐ/UB ngày 28/10/1999 do UBND thành phố Hải Phòng cấp.
Trụ sở chính của Tập đoàn HAPACO tại: Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội - Q.Ngô Quyền - TP Hải Phòng.
Vốn điều lệ theo Giấy đăng ký kinh doanh của Tập đoàn HAPACO là: 500.002.510.000 đồng (tương đương 50.000.251
cổ phần). Vốn đầu tư của chủ sở hữu thực góp tại thời điểm 31/12/2018 là 556.266.210.000 đồng (tương đương
55.626.621 cổ phần). Mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần. Tại thời điểm 31/12/2018, Tập đoàn HAPACO
đã hoàn thành tăng vốn lên 556.266.210.000 đồng nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục để Cơ quan chức năng cấp Giấy
đăng ký kinh doanh mới.
Ngành nghề kinh doanh
- Sản xuất bột giấy và giấy các loại, sản phẩm chế biến từ lâm nông sản để xuất khẩu;
- Sản xuất, kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm chưng cất từ dầu mỏ;
- Sản xuất và kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu;
- Kinh doanh vận tải hành khách thủy, bộ;
- Kinh doanh bất động sản, xây dựng văn phòng và chung cư cho thuê;
- Đầu tư tài chính và mua bán chứng khoán;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch sinh thái;
- Đào tạo nguồn nhân lực;
- Kinh doanh các sản phẩm và thiết bị máy móc, vật tư, nguyên liệu, hóa chất thông thường;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- In ấn: In giấy vàng mã xuất nhập khẩu;
- Hoạt động của các bệnh viện.
Cấu trúc doanh nghiệp gồm có Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO) và các Công ty con như sau:
Tên công ty con
- Công ty CP giấy Hải Phòng

- Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn

- Công ty Cổ phần Hải Hà

- Công ty TNHH Hapaco Đông Bắc

-Công ty CP giấy Hải Phòng Hapaco

- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ
Hải Phòng

Nơi thành lập và
hoạt động
Số 441A - Tôn
Đức Thắng - Hải
Phòng
Số 826 Điện
Biên - Minh Tân
- Yên Bái
Vĩnh Tuy - Bắc
Quang - Hà
Giang
Xã Vạn Mai Mai Châu - Hòa
Bình
Xã Đại Bản - An
Dương - Hải
Phòng
Số 135 Điện
Biên Phủ - Hải
Phòng
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Hoạt động kinh
doanh chính

Tỷ lệ lợi ích

Tỷ lệ quyền
biểu quyết

100.00%

100.00%

Sản xuất giấy

100.00%

100.00%

Sản xuất giấy

61.54%

61.54%

Sản xuất giấy

100.00%

100.00%

Trồng rừng, sản
xuất giấy

99.89%

99.89%

Sản xuất giấy

99.84%

99.84%

Kinh doanh
thương mại
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2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY
2.1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Kỳ kế toán năm của Tập đoàn HAPACO theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng
năm. vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).
Đơn
2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
Chế độ kế toán áp dụng
Tập đoàn HAPACO áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính.
Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Tập đoàn HAPACO đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước
đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng
dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.
2.3. Công cụ tài chính
Ghi nhận ban đầu
Tài sản tài chính
Tài sản tài chính của Tập đoàn HAPACO bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng
và phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài
chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua,
phát hành tài sản tài chính đó.
Nợ phải trả tài chính
Nợ phải trả tài chính của Tập đoàn HAPACO bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác,
chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng
các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.
Giá trị sau ghi nhận ban đầu
Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.
2.4. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ
Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính riêng:
- Đối với khoản mục phân loại là tài sản áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ;
- Đối với tiền gửi ngoại tệ áp dụng tỷ giá mua của chính ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ;
- Đối với khoản mục phân loại là nợ phải trả áp dụng tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường
xuyên có giao dịch.
Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ
có gốc ngoại tệ cuối kỳ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán.
2.5. Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có
tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong
chuyển đổi thành tiền.
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2.6. Các khoản đầu tư tài chính
Chứng khoán kinh doanh được ghi sổ kế toán theo giá gốc, bao gồm: Giá mua cộng các chi phí mua (nếu có) như chi
phí môi giới, giao dịch, cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí ngân hàng. Giá gốc của chứng khoán kinh doanh được
xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh.
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín
phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại thời điểm nhất định trong tương lai
và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày
đáo hạn khác.
Giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết được xác định theo giá gốc.
Giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có
ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư được xác định theo giá gốc nếu là đầu tư bằng tiền hoặc giá đánh giá lại nếu
là đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ.
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm cụ thể như sau:
- Đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh: căn cứ trích lập dự phòng là số chênh lệch giữa giá gốc của các
khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.
- Đối với các khoản đầu tư vào công ty con và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng của
công ty con, các công ty nhận góp vốn khác tại thời điểm trích lập dự phòng.
- Đối với khoản đầu tư nắm giữ lâu dài (không phân loại là chứng khoán kinh doanh) và không có ảnh hưởng đáng kể
đối với bên được đầu tư: nếu khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị hợp lý của khoản đầu tư được xác định tin
cậy thì việc lập dự phòng dựa trên giá trị thị trường của cổ phiếu; nếu khoản đầu tư không xác định được giá trị hợp lý
tại thời điểm báo cáo thì việc lập dự phòng căn cứ vào Báo cáo tài chính tại thời điểm trích lập dự phòng của bên được
đầu tư.
- Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: căn cứ khả năng thu hồi để lập dự phòng phải thu khó đòi theo
quy định của pháp luật.
2.7. Các khoản nợ phải thu
Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các yếu tố
khác theo nhu cầu quản lý của Tập đoàn HAPACO.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế,
các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng
thu hồi. Hoặc dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi căn cứ vào dự kiến mức tổn
thất có thể xảy ra.
2.8. Tài sản cố định, Tài sản cố định thuê tài chính và Bất động sản đầu tư
Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận
theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.
Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:
- Nhà cửa, vật kiến trúc
05 - 25 năm
-

Phương tiện vận tải

06 - 10 năm

-

Thiết bị văn phòng

03 - 05 năm
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2.9. Chi phí trả trước
Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào
chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau.
Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào tính
chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần
vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.
2.10. Các khoản nợ phải trả
Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác
theo nhu cầu quản lý của Công ty.
2.11. Vay và nợ phải trả thuê tài chính
Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính được theo dõi theo từng đối tượng cho vay, từng khế ước vay nợ và kỳ hạn
phải trả của các khoản vay, nợ thuê tài chính. Trường hợp vay, nợ bằng ngoại tệ thì thực hiện theo dõi chi tiết theo
nguyên tệ.
2.12. Chi phí đi vay
Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực
tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có
đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”. Ngoài ra, đối với khoản vay riêng
phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12
tháng.
2.13. Chi phí phải trả
Các khoản phải trả cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong kỳ
báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả và các khoản phải trả khác như chi phí lãi tiền vay phải trả được ghi nhận vào chi phí
sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.
Việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù
hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế
phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được hoàn nhập.
2.14. Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá
phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành
cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thăng dư âm (nếu giá phát hành thấp
hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).
Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và được Công ty mua lại, cổ phiếu này không bị hủy bỏ và sẽ được tái
phát hành trở lại trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo
giá trị thực tế mua lại và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu. Giá vốn
của cổ phiếu quỹ khi tái phát hành hoặc khi sử dụng để trả cổ tức, thưởng... được tính theo phương pháp bình quân gia
quyền.
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Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình
phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện khi Công ty có lợi nhuận sau
thuế chưa phân phối không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi đã
loại trừ ảnh hưởng của các khoản lãi do ghi nhận từ giao dịch mua giá rẻ. Trường hợp trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở
hữu quá mức số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận như trường hợp giảm vốn góp. Lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng
quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.
Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trên Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông
báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt và thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức của Trung tâm Lưu
ký chứng khoán Việt Nam.
2.15. Ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Tập đoàn HAPACO không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát
hóa; thu được xác định tương đối chắc chắn;
-hàng
Doanh
- Tập đoàn HAPACO đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.
Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi
nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Tập đoàn HAPACO được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi
nhuận từ việc góp vốn.
2.16. Chi nhận chi phí tài chính
Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:
- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thanh lý, chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán
ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái...
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong năm, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.
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2.17. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN trong
năm kế toán hiện hành.
2.18. Các bên liên quan
Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc
ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Tập đoàn HAPACO bao gồm:
- Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Tập đoàn HAPACO
hoặc chịu sự kiểm soát của Tập đoàn HAPACO, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Tập đoàn HAPACO, bao gồm cả
công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết;
- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Tập đoàn HAPACO mà có ảnh hưởng đáng kể đối với
Tập đoàn HAPACO, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá
nhân này;
- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc có ảnh
hưởng đáng kể tới Tập đoàn HAPACO.
Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, cần chú ý tới bản chất của mối quan hệ chứ không chỉ hình
thức pháp lý của các quan hệ đó.
3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
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31/12/2018
VND

01/01/2018
VND

4,908,236
162,917,405

11,016,195
97,517,003,673

167,825,641

97,528,019,868

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội - Q.Ngô Quyền - TP Hải Phòng
4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Bảng ngang
a) Chứng khoán kinh doanh
Bảng ngang
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
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c) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
31/12/2018

Đầu tư ngắn hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn

01/01/2018

Giá gốc

Giá trị ghi sổ

Giá gốc

Giá trị ghi sổ

VND

VND

VND

VND

6,500,000,000
6,500,000,000

6,500,000,000
6,500,000,000

6,500,000,000
6,500,000,000

6,500,000,000
6,500,000,000

6,500,000,000

6,500,000,000

6,500,000,000

6,500,000,000

5. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

- Công ty CP giấy Hải Phòng Hapaco

31/12/2018
VND

01/01/2018
VND

958,422,298

1,558,422,298

958,422,298

1,558,422,298

6. PHẢI THU KHÁC
01/01/2018

31/12/2018

a) Ngắn hạn
- Phải thu tạm ứng
- Phải thu khác

Giá trị
VND

Dự phòng
VND

Giá trị
VND

Dự phòng
VND

188,100,512,854
10,000,000
188,090,512,854

-

191,163,067,557
10,000,000
191,153,067,557

(1,741,793,934)
(1,741,793,934)

188,100,512,854

-

191,163,067,557

(1,741,793,934)

7. NỢ XẤU
01/01/2018

31/12/2018
Giá gốc
VND
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay
quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn
nhưng khó có khả năng thu hồi

-

Giá trị có
thể thu hồi
VND
-

-
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-

Giá gốc
VND
3,658,027,824

3,658,027,824

Giá trị có
thể thu hồi
VND
-
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8. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Nhà cửa,
vật kiến trúc
VND

Phương tiện vận
tải, truyền dẫn
VND

TSCĐ dùng
trong quản lý
VND

Nguyên giá
Số dư đầu năm
Số tăng trong năm
Số giảm trong năm

490,904,545
-

200,000,000
-

105,330,455
-

796,235,000
-

Số dư cuối năm

490,904,545

200,000,000

105,330,455

796,235,000

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
- Khấu hao trong năm
Số dư cuối năm

309,542,549
32,726,964
342,269,513

200,000,000
200,000,000

105,330,455
105,330,455

614,873,004
32,726,964
647,599,968

Giá trị còn lại
Tại ngày đầu năm
Tại ngày cuối năm

181,361,996
148,635,032

-

-

181,361,996
148,635,032

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

Cộng
VND

305,330,455 VND

9. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN
31/12/2018

a) Phải trả người bán ngắn hạn
- Công ty Cổ phần Xây dựng số 15
- Phải trả các đối tượng khác

01/01/2018

Giá trị

Số có khả
năng trả nợ

Giá trị

Số có khả
năng trả nợ

VND

VND

VND

VND

1,294,044,600
794,214,088

1,294,044,600
794,214,088

1,294,044,600
736,046,088

1,294,044,600
736,046,088

2,088,258,688

2,088,258,688

2,030,090,688

2,030,090,688
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10. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
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Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội - Q.Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Báo cáo tài chính riêng
Quý 4 năm 2018

11. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

a) Ngắn hạn
- Chi phí phải trả khác

31/12/2018
VND

01/01/2018
VND

154,545,455
154,545,455

154,545,455
154,545,455

154,545,455

154,545,455

31/12/2018
VND

01/01/2018
VND

25,202,740
23,147,829
4,084,911
915,516
14,232,000
10,862,060,669
4,100,000,000
2,808,370,167
3,967,523,694
1,370,251,800
662,751,747
291,652,772

27,237,126
14,232,000
10,297,424,925
3,300,000,000
248,370,167
3,367,523,694
1,530,251,800
709,656,609
291,652,772

24,130,193,845

19,786,349,093

12. PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

-

Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Cổ tức phải trả
Phải trả Công ty CP BV quốc tế Green khoản chi hộ Tập đoàn
Phải trả Công ty TNHH Hapaco Đông Bắc chuyển thừa lợi nhuận
Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn khoản chi hộ Tập đoàn
Phải trả Công ty CP giấy Hải Phòng Hapaco do chi hộ Tập đoàn
Phải trả về thù lao hội đồng quản trị
Phải trả Công ty CP giấy Hải Phòng khoản chi hộ Tập đoàn
Phải trả khác
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13. VỐN CHỦ SỞ HỮU
Bảng ngang
a) Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu
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b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Ông Vũ Dương Hiền
Cổ phiếu quỹ
Vốn góp của các cổ đông khác

Cuối năm
VND

Tỷ lệ
%

Đầu năm
VND

Tỷ lệ
%

71,841,670,000
1,554,700,000
482,869,840,000

12.91%
0.28%
86.81%

71,841,670,000
1,554,700,000
482,869,840,000

12.91%
0.28%
86.81%

556,266,210,000

100%

556,266,210,000

100%

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
Kỳ này năm nay Kỳ này năm trước
VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp đầu năm
- Vốn góp tăng trong năm
- Vốn góp giảm trong năm
- Vốn góp cuối năm

VND

556,266,210,000 556,266,210,000
556,266,210,000 556,266,210,000

d) Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

31/12/2018
55,626,621

01/01/2018
55,626,621

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

55,626,621

55,626,621

- Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)

55,626,621
155,470
155,470
55,471,151
55,471,151
10,000

55,626,621
155,470
155,470
55,471,151
55,471,151
10,000

31/12/2018
VND

01/01/2018
VND

46,234,041,664

46,234,041,664

46,234,041,664

46,234,041,664

Năm 2018
VND

Năm 2017
VND

268,254,965

1,172,979,276
13,668,733,739

268,254,965

14,841,713,015

Năm 2018
VND

Năm 2017
VND
759,795,152

e) Các quỹ của công ty

- Quỹ đầu tư phát triển

14. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Cổ tức, lợi nhuận được chia

15. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá
Trích lập (hoàn nhập) dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Chi phí tài chính khác
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103,863,876
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16. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Trích lập dự phòng phải thu khó đòi
Thuế, phí, và lệ phí
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền

Năm 2018

Năm 2017

VND

VND

4,294,237,338
32,726,964
3,000,000
3,135,461,412
382,506,429

3,975,811,238
32,726,964
(257,500,000)
3,000,000
1,767,721,172
651,289,349

7,847,932,143

6,173,048,723

Năm 2018
VND

Năm 2017
VND

17. THU NHẬP KHÁC

Thu từ các khoản công nợ không phải trả

1,619,636,400
-

1,619,636,400

Năm 2018

Năm 2017

VND

VND

18. CHI PHÍ KHÁC

Truy thu thuế TNCN
Phạt vi phạm về thuế
Khoản phải thu nhưng không thu được
Chi phí khác

262,389,981
262,401,727
54,474,655

-

579,266,363

19. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH
Năm 2018
VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN
Các khoản điều chỉnh tăng
- Chi phí không được trừ
Thu nhập chịu thuế TNDN

19,591,242,563
1,774,898,501
1,774,898,501
21,366,141,064

Chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 20%)

4,273,228,213

Thuế TNDN phải nộp đầu kỳ

13,867,263,077

Thuế TNDN phải nộp cuối năm

18,140,491,290
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20. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
Các loại công cụ tài chính của Tập đoàn HAPACO bao gồm:
Giá trị sổ kế toán
31/12/2018
Giá gốc
VND
Tài sản tài chính
Tiền và các khoản tương đương tiền
Phải thu khách hàng, phải thu khác
Các khoản cho vay
Đầu tư ngắn hạn
Đầu tư dài hạn
Cộng

167,825,641
189,058,935,152
118,536,530,278
363,842
40,624,251,523
348,387,906,436

Dự phòng
VND

(278,242)
(4,543,443,343)
(4,543,721,585)

01/01/2018
Giá gốc
VND
97,528,019,868
192,721,489,855
21,348,530,278
363,842
40,624,251,523
352,222,655,366

Dự phòng
VND

(1,741,793,934)
(275,842)
(4,543,443,343)
(6,285,513,119)

Giá trị sổ kế toán
31/12/2018
01/01/2018
VND
VND
26,218,452,533 21,816,439,781
154,545,455
154,545,455
26,372,997,988 21,970,985,236

Nợ phải trả tài chính
Vay và nợ
Phải trả người bán, phải trả khác
Chi phí phải trả
Cộng

Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chưa được đánh giá lại theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc niên độ kế toán do
Thông tư 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối
với công cụ tài chính nhưng không đưa ra các hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị hợp lý của
các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng
giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán đã được nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.
Quản lý rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính của Tập đoàn HAPACO bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Tập đoàn
HAPACO đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi
phí quản lý rủi ro. Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn HAPACO có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo
sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.
Rủi ro thị trường
Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn HAPACO sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về giá, tỷ giá hối đoái và lãi suất.
Rủi ro về giá:
Tập đoàn HAPACO chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn
do tính không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với mục
đích chiến lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc năm tài chính Tập đoàn HAPACO chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư
này.
Rủi ro về tỷ giá hối đoái:
Tập đoàn HAPACO chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ
biến động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Tập đoàn HAPACO được
thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.
Rủi ro về lãi suất:
Tập đoàn HAPACO chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính
sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Tập đoàn HAPACO có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc
không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Tập đoàn HAPACO quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân
tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Tập đoàn HAPACO.
19

Báo cáo tài chính riêng
Quý 4 năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
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Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện
được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Tập đoàn HAPACO. Tập đoàn HAPACO có các rủi ro tín
dụng từ hoạt động động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính
(bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

Tại ngày 31/12/2018
Tiền và các khoản tương đương tiền
Phải thu khách hàng, phải thu khác
Các khoản cho vay
Đầu tư ngắn hạn
Đầu tư dài hạn

Từ 1 năm trở Trên 1 năm đến 5
xuống
năm
VND
VND
167,825,641
189,058,935,152
21,336,530,278
97,200,000,000
85,600
36,080,808,180

Cộng

210,563,376,671

133,280,808,180

- 343,844,184,851

Tại ngày 01/01/2018
Tiền và các khoản tương đương tiền
Phải thu khách hàng, phải thu khác
Các khoản cho vay
Đầu tư ngắn hạn
Đầu tư dài hạn

97,528,019,868
190,979,695,921
21,348,530,278
88,000
-

36,080,808,180

- 97,528,019,868
- 190,979,695,921
- 21,348,530,278
88,000
36,080,808,180

Cộng

309,856,334,067

36,080,808,180

- 345,937,142,247

Trên 5 năm

Cộng

VND
VND
167,825,641
- 189,058,935,152
- 118,536,530,278
85,600
36,080,808,180

Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là rủi ro Tập đoàn HAPACO gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro
thanh khoản của Tập đoàn HAPACO chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời
điểm đáo hạn khác nhau.
Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ
sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

Tại ngày 31/12/2018
Phải trả người bán, phải trả khác
Chi phí phải trả

Từ 1 năm trở Trên 1 năm đến 5
xuống
năm
VND
VND
26,218,452,533
154,545,455
-

Cộng

26,372,997,988

-

-

26,372,997,988

Tại ngày 01/01/2018
Phải trả người bán, phải trả khác
Chi phí phải trả

21,816,439,781
154,545,455

-

-

21,816,439,781
154,545,455

Cộng

21,970,985,236

-

-

21,970,985,236

Trên 5 năm

Cộng

VND
-

VND
26,218,452,533
154,545,455

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến
hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.
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