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oH - eAHc cAH o6r xE roAN

Chiti6u Mi chi ti6u
Thuy6t
minh

sri cu6i ty 56 d6u nim

I'AISAN
A. TAI SAN NGAN HAN t00 1,071,245.648.763 391.767.340,354

Ti6n vi c6c khoin tuonq ttuonq ti6n 110 5 130,859,374,396 18,423,430,335
1. Ti6n 111 46,975,974,396 18,423,430,335
2. CAc khoin tuonq duonq ti6n I tz 83,883,400,000
ll. Cic khoin tliu tu tii chinh nqin han 120 548,388,354,087 250,000,000,000
1. DAu tu ngin h3n 121 552,413,954,087 250,000,000,000
2. Du phdng gidm gi6 dAu tu ngin han 129 (4.025.600 000)
lll. C6c khoin phii thu noin han 130 350,295,538.687 102,839,423,257
1. Phii thu kh6ch hino 131 42,996,267,076 11.934.305,093
2.T16lrv0c cho nquoi b6n 132 287,286,872,807 66,450,587,480
3. Phdi thu nQi bQ ngin hqn 133

4. Phai thu theo ti6n d0 k€ hoach hgp d6ng xAy dung 't34

5. C6c khodn Dhai thu khec 135 30,012,398,804 24,454,530,684
i. Du phdnq phdi thu nqan han kh6 ddi 't 39
lV. Hinq t6n kho 140 8,943.524,210 6,623,190,110
1. Hanq t6n kho 141 7 8,943,524,210 6.623.190.110

2. Dy phdng qiim qi6 hdnq ton kho 149
V.Tii sin nsin han khic 150 22,758,857,383 13,881,296,652
1. Chi phi kd truoc nqin han 151 2,V49,23d,VZ4

2. Thue GTGT duoc khAu trir 152 12.966,132,022 13,602,366,963

3. Thue vi c5c khodn kh6c oh6i thu Nhd nuoc 154 6,199,337,626 46,894,940

4. TAi sin ngin han khdc 158 644,148,811 232,034,749

B. TAI SAN DAI HAN 200 1.968.472.650.621 1,529,425,467,007

C6c khoin phii thu dii han 210 848.2S4.139.600 710,770,224,460

1. Phdi thu dii han cua khAch hAnq 211 2.970.224.460

2. Von kinh doanh d don vi truc thuOc 212

3. Phdi thu dAi han nOi b0 213
4. Phdi thu dii han kh6c 218 I 848,294,139,600 707.800.000.000

5. Du phonq c6c khodn phdi thu ddi han kh6 ddi 219
ll.TAi sin c6 dinh 220 725,991,747,041 356,322,828,357

1. TAi sin c6 tlinh hiru hinh 221 10 52'l,168,647,'t14 13,047,055,649

- Nquydn qi6 222 598,487.94'.t,292 21,164,512,241
- Gie tri hao mdn lOy kE 223 (77 ,319 ,294,17 8) (8,117356,592)

2. Tii sin c6 dinh thu6 Gi chinh 224
- Nquv6n qi6 225

- Gi6 tri hao mdn luy k6 226

3. Tii sin c6 tlinh v6 hinh 227 12 2.450.088.788 1 84,620,003

a 228 3,044.627.205 193,060,000

Gi6 tri hao mdn 229 (5s4,538,417) 8,439,997)

{. Chi phi xiv dtrnq co bdn dcr danq 230 202,373.01 1 ,1 39 343,091,152,705

ll. B6t ttQng sin d6u tu 240

- Nouv€n oi6 241

- Gia tri hao mon lOv k€ 242

lV. C6c khoin tlAu tu tii chinh dii han 250 174.476.515.466 247,405,800,000

1. DAu tu vAo c6nq tV con 251 14

2. Diu tu vio c6nq ty li6n k6t, li6n doanh 252 32,937,450,403

3. DAu tu ddi han khdc 258 15 141 ,539,065,063 247,405,E00,000

4. Du ph6ng gidm gid dAu tu tdi chinh dai han 259
V. TAi sin dii han kh6c 260 17,821,633,194 5.569.368.196

1. Chi ohi trd trudc ddi han aol 17,787,97s,003 5.569,368.196

2. Tdi sdn thu6 thu nhio hodn lai 262



Ghiti6u M6 chl ti6u
Thuy6t
minh

s6 cu5i ry 56 iliu nim
3. Tii sin dii hqn kh6c 268 33,658.191
Vl. Lqi th6 thuong m?i 269 16 201.888.615.319 209,357,245.994
roNG CQNG TAt SAN 270 3,039.718.299.384 1,921,'192,807,361

A. NE PHAI TRA 300 1,846,596,942.634 841.55/-.026.226
r. N(' noan nan tl0 476,594,707,090 175,073,038,072

dy va nq ngan nan 111 I 130,630.926.213 1,000,000,000
2 Phdi trd nguoi b6n 312 24,535,448,160 84.840,12',1.524
J. NgLrot mua tra tten truoc 313 596,841,630

ue va cac Knoan pnat ngp nna nuoc 3't4 1 7.628.349.388 9.343,272.922
5. Phei trA ngudi lao d0nq 315 4,849,516,869 3,291,021,620
6. Chi phi phii trd 3t6 135,210,165,966 12,317,855,767

. r'nar lra nQr D0 317
3. Phei tr6 theo ti6n d0 kd hoach hqp d6nq xav dunq 318
l. Cdc khodn phdi trd, phdi nOp nqin han khAc 319 tt 170,483,848.783 63,903,1 86,1 61
10. Dr,r ph6ng phdi trd nqen han JZU
1 1. Qui khen thudnq phric loi )23 2,6s9,610,081 377,580,078
l. Nq dAi han 130 't .370.002.235.544 666.480,9E8.154
1. Phdi tri ddi han nguoi b6n 331
2. PhditrA ddi han nOi b0 332
3. Phdi tra ddi han kh5c 333 1't,741 ,682,630
4. Vay vd nE ddi han 334 20 1 ,351 ,760,407,033 666,469,115,141
5. Thu€ thu nhAp hoin lai phdi trd 22E 6,055,029,781
i. DU phong trg cAp mAt viQc lAm JJb 445,I 't 6,1 00 11,873,013
7. Du phdng phdi trd dii han 1?7

3. Doanh thu chua thuc hien 138
L QuV ph6t tri€n khoa hoc vd c6nq noh€ JJY
B.VON CHU SO HUU t00 1,079,366,844,236 1.071.206.252.893
. V6n cht sd hiru 410 21 1,079,366,844,236 '1,071,206,252,893

'l . Von diu tu cia chrl sd huu 411 1 ,000,000.000.000 1 ,000,000,000,000
2. Thinq du v6n c6 phAn 412
3. V6n khSc crla chrl sd h0u 1?

4. C0 phieu quV t9
5. Ch€nh lech ddnh gi5 lqi tai sdn 415
6. Ch6nh l€ch tV qi6 h6i do6i 416
7. QuV diu tu oh6t tri6n 't7 2,186,742,015 1,462,166.899
8. Qu9 du phdng tdi chinh 418 155.073.484 392,220,491
9. QuV kh6c thu6c v6n chi sd h0u 419 4,376,214.656
10. LEi nhu?n sau thu6 chua ph3n ph6i 20 72.648,814.081 69,351,865,503
1 1. Nqu6n v6n dAu tu XDCB 21

12. QuV h6 trq s5p x6o doanh nqhi6p 422
ll. Nqu6n kinh phi vi quV khAc JU

1. Ngudn kinh phf 32
2. Noudn kinh phi d5 hinh thinh TSCO 433
C. LOI ICH CO DONG THIEU SO 39 113,754,512,514 8,432,528,242
ToNG CQNG NGUON VON f40 3,039,71 E,299,384 1,921,192,807,361
CAC CHITIEU NGOAI BANG

TAi sdn thue nqoai l1
. V?t tu, hang h6a nhin giO h0, nh?n gia c6ng 02

3. Hdng h6a nh?n ban h9, nhQn kf giri, kf cuqc 03

Nq kho doi cl5 xt lf 04

5. Ngogi tQ cdc loai 05

3. DU to6n chi sU nghiQp, dy 5n 06
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Dia chi:
TY CP KHACH SAN VA DICH VU OAI DUONG

4 LAng Hq, Phudng Thlnh C6ng, Ba Oinh, HA ngi

:
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B5o c5o tAi chinh
Quf lli nim tai chinh 2011

M6u s6 ..:...

DN - BAo cAo KET oUA KINH DoANH - oUV

Chi ti6u Mi chi ti6u
Thuy6t

minh
Quf niy
nim nay

Quf niy
nim trudc

s5 tuy ri6 tir diu nim
diin cuiii quf niy

(NIm nay)

s5 toy ri6 t& ttiu nim
d6n cu5i quf nty

(Nim trudc)

1. Doanh thu b6n hinq vi cunq cip dich vu 01 152,912,002,248 72,993,675,819 218,545,951,567 232,954,534,1 80
2. C6c khoin qidm trC/ doanh thu 02 34,515,692 1 10.167,984
3. Doanh thu thuan vG bin hinq vi cunq cip dich vu (10 = 01 - 0 10 1S 152,877,486,556 72,993,675,819 218.435.783.583 232,954,534.180
{. Gi5 v6n hdnq b6n 11 2C 81,131,367,528 56,002,967,769 128,907.593.088 112,225,654,288
5. Loi nhu6n qOp v6 bin hinq vi cunq c6p dich vu(20=10-11) 20 71,746,119,028 16,990,708,050 89.528.190.495 120,728,879,892
i. Doanh thu hoat dOnq tdi chinh 21 21 27,386,358,144 10,740,028,515 186,726.465,921 15.469.269.271
7. Chi ohi tii chinh 22 zz 26,240,254,822 153 519 737 73.813.032.822 2,281 .199.547

- Tronq d6: Chi phi l6i vav 23 26,222,419,337 153 519,737 73.795.197.337 2,281,199,547
Chi phi bdn h 24 17,738,636,156 2,648 574,965 24.340.705.280 5,884,034,525

9. Chi phi qudn li doanh nqhi€p 25 32,972,393,260 10,43e 716,073 69.272.450,388 26,546,511,217
0. Lqi nhu{n thuin tir ho4t tlQng kinh doanh(30=20+(21-221 - (2 30 22,18'1,192,935 14,481 825,790 108,828,467.927 101,486,403,874
1. Thu nhip kh6c 31 72.010.289 38,421,000 104.358.075 52.012.131
2. Chi ohi kh6c 32 654.160.928 71s,911,602 765,998,692 993,965.162
3. Loi nhuin khSc(40=31-321 40 (582.1 50.639 (677,490,602 (661,640,617) (941,953.031)

14. PhAn l6i lo trono c6no tv li€n k6t. li6n doanh 45 196.125.939 1 96.1 25.939
15. T6ng lqi nhu{n kd toin trudc thu6(50=30+40) 50 21,795,',t68,235 13,811 ,335,188 108,362,953,249 100,544,450,843
6. Chi phi thu6 TND|.J hi€n hdnh 51 8,832,464,047 4,643,880,849 29.682.530.412 25,432,042,154

17. Chi ohi thu6 TNDN ho5n lai 5Z

18. Lsi nhu€n sau thu€ thu nhap doanh nqhi€p(60=50-51-52) 60 12,962,704,188 9.167,454.339 78,680,422,837 75,1 12.408.689
18.1 Loi nhu3n sau thue c0a cO d6no thi6u so 61 852.942.520 !,8,143,024 1.402.997.008 1 16,286,048
8.2 Lgi nhu?n sau thu€ cOa c6 d6ng cong ty me oz 12,109,761,667 9,1C9,311,315 77.277.425.828 74,996J22,641

19. Lai ccr bdn tr6n c6 phi6u(") 70 ZJ IJU I lo 707 953

K6 toSn trudng
Hi ngi, ngly 18 th5ng 11 nim 2011

Quy6n T6ng gi6m d.ic

gfi ghbn 9oo



86o c6o tii chinh
Quf lli nim tAi chinh 2011
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oN . eAo cAo Luu CHUYEN flEN TE - PPGT . oUY
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Chi ti6u
ME

chi
ti6u

Thuy6l
minh

Lfiy k6 tir diu nlm
d6n cu6i quf niy

lNlm navl

Lfiy k6 tir diu nim
d6n cuiSi quf niy

{Nim tru6cl
. Luu chuy6n ti6n tu hoat dOnq kinh doanh

1. Lgi nhuin truoc thu6 01 106,444,052,367 '100,544,450,842

2. Di€u chinh cho cAc khoin 't1s.470.234.517 7,741,898,923
KhAu hao TSCD 02 23,299,722,290 2,797.449,628

- Cdc khodn dU phonq 472.914.OO0
- Lai, 16 ch€nh l€ch ti qi6 h6i do6i chua thuc hiOn )4 (56,892,100)
- Lei, lo tu hoat dOnq dAu tu l5 16,292,072,472 2,663.249,748
- Chi phi lAi vay 75,462,417.855 2.281,199,547
3. Lqi nhu{n tip hoat alQng kinh doanh trudc thay d6i v6n luu it 08 221,914,286.884 1 08,286.349,765
- T6nq. qidm cdc khodn ohdi thu l9 (234,906,866,564) (1 09 ,283 ,454 ,517
- Tdnq. oiim hdno ton kho 10 (212,496,185) (487,744,096)
- Tinq, qiam c5c khodn phSi tr6 (KhOnq ke l6i vay phdi trd, thu6 thu r 11 92,439,605,307 49,019,260,695
- Tinq, qidm chi phi trd trudc 12 (10,936,892,040) (2,901,090,465)
- Ti€n l6i vav di trd 13 (23,79s,932,165 (2,281,199,547
- Thud thu nhip doanh nshi0p dA nOp 14 (35,687,441 ,569) {454.129.930t
- Ti6n thu kh6c tu hoat cl6no kinh doanh 15 48,637,888,642 (8.493,031,460t

- Ti6n chi kh6c cho hoat tl6nq kinh doanh 16 (350.650.573.079 79.438.065.123
Luu chuydn ti6n thuin tD hoat dlOnq kinh doanh 20 J293.198.420-7691 1 1 2,843,025,568
ll. Luu chuvEn ti€n t& hoat d6nq diu tu
'1 .Ti6n chi il6 mua sdm, xiy dpng TSCO vA c6c tii sdn ddi hqn khSc z1 (6s2,392,706,601 ) (84,695,893,394)

2.Ti6n thu tir thanh lV, nhuqnq b5n TSCD vA cic tAi sdn ddi h7n kh6 22 670.942.864
3.Ti6n chi cho vay, mua cAc c6nq cu nE crla don vi kh6c 23

4.Ti€n thu hoi cho vav, b6n lai c6c c6nq cu nq c0a ilon vi kh6c 24 (894,483,073,1 62 (451 ,394,000,000)
5.Ti6n chi dAu tu o6p v6n vdo don vi kh6c z5 1 ,076,478,630,137 (194,670,407)

3.Ti€n thu h6i d6u tu q6p v6n vio dcrn vi kh6c 26 103.793.389

7.Ti6n thu l6i cho vay, c6 tuc vd lgi nhuin CluEc chia 27 11.842,745,671 15,481,580,071

Ltvu chuvOn ti6n thu5n tir hoat ddnq cldu tu 30 (457,775,667,7021 (520.802.983.730

lll. Luu chuydn ti6n tr) hoat cl0ng tai chinh
1.Ti€n thu tu ph6t hinh c6 phi6u, nh?n v6n g6p cia chi sd hou 31 470,000,000,000

2.Ti6n chi trd v6n q6o cho c6c chrl so h0u, mua lai co phi6u c0a doa 32

3.Ti6n vay ngin han, ddi han nhin duqc JJ 1,145,066,030,117 67.233.446.885

4.Ti6n chi trd ng g6c vay 34 (286,812.078,872 (45,000,000,00c

5.Ti€n chi trd nq thu€ tii chinh ?q

6. C6 tuc, lqi nhu6n di trd cho chrl sd huu 36 5.160.081.287

Luu chuv6n ti6n thuin tir hoat tlOns tii chinh 40 863,414,032,532 492,233,446,885

Luu chuv6n ti6n thu6n tronq ki (50 = 20+30+40) 50 112,435,944,061 84,273,488,723

Ti6n vi tucrno ducvno ti€n diu ki bU 18,423,430,335 21 ,506,543,042
Anh hudnq crla thay d6i ti si6 h6i do6i quy d6i ngoai t€ ol
Ii6n vi tuonq duonq ti6n cu6i ki (70 = 50+60+61) 70 130,859,374,396 105,780,031 ,765



coNG ry co PHAN KHACH sAN vA DICH vV DAr DrtoNG
S6 + ptrO L6ng Hq, phuong Thdnh Cbng, quQn Ba Dinh
Thdnh ph6 He NQi, CHXHCN Vi€t Nam

BAo cAo rAr cHiNH HqP NHAr
Cho kj ho4t dQng tt ngdy 0rl07l20rl

d6n neiry 30/0912011

THUv6,T MINH sAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAr MAu B oe-DN/HN
Cdc thuyilt minh ndy h mAt bO phdn hqp thdnhid tin duo, d7c d6ng thdi vdi bdo cdo tdi chinh hop nhiit kim theo

1. THONG TIN KHAI QUAT

Hinh thri'c s& hfl'u v6n

Cdng ty CO phAn Kh6ch s4n vi Dich v9 Dai Duong (gqi tit ld "Cdng ty"), tru6c d6y ld C6ng ty C6 phAn

X6y dgng - Thuong m4i BAo Long, ho4t dQng theo Ci6y chtng.nh{n ddng kf kinh doanh thay d6i lAn thf 9
s6 OAOOllAgz0 d9 Sg Ki5. ho4ch vi Diu tu rhdnh pn5 Ha NQi cAp ngdy. 1410712011 (ci6y chring nhin ddng
ky kinh doanh c6p lAn dAu s6 O+O:OOOqO4 ngdy 24107/2006). V6n di€u lQ cira C6ng ty ld 1.000 t! d6ng,
t6ng si5 c6 phi6u lA 100.000.000 c6 phAn vdi m€nh gi6 10.000 d6ng/c6 phAn.

C6ng ty c6 Chi nh6nh t4i thdnh ptr5 UO Chi Minh, dugc thdnh lip theo Gi6y chring nh6n ding kj hoqt dQng

chi nh6nh sO OSOO:ISSZ0-001 dbng ky lAn dAu ngdy 09 thring l0 ndm 2010, thay tt6i lAn 2 ngdy 30 th6ng

06nim20ll.

C6ng ty me cria C6ng ty li C6ng ty Cd phAn Tip dodn D4i Duong.

D6n ngAy 30/09/2011, C6ng ty C6 phAn Kh6ch san vd Dich vq D4i Duong c6 04 c6ng ty con nhu sau:

- C6ng ty C6 phAn SAi Gdn-G_ivral
- COng ty C6 phAn Dich vy h6 trg vh Ph6t tri€n dau tu
- C6ng ty Cd ph6n Du llch Kh6ch s4n Sudi Mo
- C6ng ty C6 ph6n T6n ViQt
Vi 0l C6ng ty Li€n k€t ld C6ng ty CP du lich D6u khi Phuong Dong.

Ngirnh ngh6 kinh doanh vir hogt tlQng chinh

Hoat dQng kinh doanh chinh cia C6ng ty ld: D[ch vu luu trt ngin ngdy Chi titit: Khiich s4n (kh6ng bao

g6m kinh doanh qu6n bar, phdng h6t Karaoke, v[ trudng); Xdy dyng c6ng trinh ki thuft.d6n dung kh6c;

Hopt dQng xAy d1rng chuy6n dung kh6c; Ho4t dQng tu v6n quin li (kh6ng bao g6m tu v6n ph6p lu{t, tii
chinh, k6 torin, ki6m to6n, thu6 vir chfng kho6n); Dlch vp dn u6ng kh6c (kh6ng bao gdm kinh doanh qu6n

bar, phdng h6t Karaoke, vff trudng); Cung c6p dich vU 5n u6ng theo hgp d6ng kh6ng thudng xuyOn v6i

khrich hing (phr,rc vr,r tiQc, hQi hqp, d6m cudi...); Nhi hAng vd c6c dlch vq 6n u6ng phqc vq luu dQ.ng

(khdng Uao gbm kinh doanh qu6n bar, phdng hrit karaoke, v!_ trudng); Dlch vq d6 u6ng (kh6ng bao g6m

kinh doanh qu6n bar;; Dlch vptu v6n, qu6n lf vi qu6ng c6o bAt dQng sAn; Mua b6n luong thgc, thgc phAm;

Sdn xu6t, ctrtS Uii5n thgc phAm; Kinh doanh U6t a6ng sdn; D4i lf kf gtii, mua b6n hing h6a; Cho thu€ nhA

xuong, vin phdng, nhi d vd kho bdi; Tu v6n l{p d.U rin xdy dirng ciic c6ng trinh c6ng nghiQp, nhir d vd c6ng

trinh 
-cong 

c6ng; fni6t tcti tcy ttruit (khdng bao gdm thi.it kC cdng trinh vd thiiit kii quy ho4ch xiy dung);

DAu tu va xdy dgng h4 tAng, nhir d, vdn phdng, nhd xudng, kho b6i; Thi6t ki5 cAp,tho6t nu6c - m6i trudng

nudc; Gi6m s6t xdy dgng vir hodn thiQn c6ng trinh ddn dgng, cdng nghiQp; Thiet ke ki€n trirc c6ng trinh.

CO SO LAP BAO CAO TAT CHiNH HqP NHAT VA I<} Kf TOAN

Co s6'lip b6o c6o thi chinh trqp nf,6t

86o crio tdi chinh hqp nh6t kdm theo dugc trinh bdy bing.D6ng.Vi€t Nam (VND), theo nguy€n thc gi6 g6c

vd phir hgp vdi c6c ChuAn rnq. K6 to6n ViQt Nam, HQ th5ng K6 to6n ViQt Nam vh c6c quy dinh hiQn hinh
c6 li€n quan t?i Viet Nam.

Kj k5 to:{n

Nim tdi chinh cira C6ng ty Uit aiu tir ngdy I th6ng 1 vA k6t thic vdo ngAy 3l thilng 12.



CONG Ty co PHAN KHACH sAN vA DICH vU DAr Dr/oNG
S6 + ptrO LSngHL,phuong Thdnh C'6ng, quAn Ba Dinh
Thdnh ph6 He NOi, CHXHCN ViQt Nam

BAo cAo rAr cuixH HqP NHAr
Cho k! ho4t dQng tt ngiy 0110712011

d6n ngiy 3010912011

THUYET MrNH BAo cAo rAI cHiNH Hqp NHAr gi6p theo) MAU B 09-DN/HN
Cdc thuyiit minh ndy ld m6t b0 phqn hqp thdnhvd cin ihroc d7c d6ng'thdi vdi bdo cdo tdi chinh hqp nhh kim theo

3. HUoNG OAN Xf TOAN MOr DA BAN HANH NHTING CHT.IA Ar OUNC

Ngdy 6 th6ng 11 n6m 2009, 86 Tei chinh di ban hirnh Th6ng tu s6 ztotzoogttt-BTC ("Th6ng tu 210")

huOng aen.an dUne ChuAn mgc 86o c6o tii chinh Qu6c t6 ue trinh bdy bAo c6o tii chinh vd thuytlt minh

th6ng tin tt6ivdi ciic c6ng cq tiri chinh. ViQc 5p dUng Th6ng tu 210 sE y€u cAu trintt bdy c6c th6ng tin c0ng

nhu dnh hudng cira viQc trinh biy ndy OOi vOi mQt s6 c6c c6ng cq tii chinh nh6t dlnh trong b6o c6o tii
chinh cria doanh nghiQp. Th6ng tu niy sE c6 hiQu lqc cho ndm tAi chinh k€t thfrc vio hoflc sau ng2ry

3lll2l20ll. Ban Gi6m d6c C6ng ty ttang d6nh gi6 mfic dQ 6nh hudng cia viQc 6p dung Th6ng tu n?ry d€n

b6o c6o tii chinh trong tuong lai cria C6ng ty.

ToM TAT CAC CUiXU SACU X6 TOAN CHU YEU

Sau dAy li c6c chinh s6ch xd toln 'liu y0,-r riuo-c C6ng ty 6p dung trong viQc lap b6o c5o tiri chinh hgp nhAt:

Liic tinh k6 torin

ViQc l{p b6o c6o tdi chinh hqp nh6t tudn thrl theo c6c Chudn mr,rc Kli to6n Vi€t Nam, HQ th6ng Kl5 to6n

ViQt Nam vd c6c quy dinh hien hdnh kh6c vA t6 toan t4i ViQt Nam y€u cAu Ban Gi6m d6c phdi c6 nhtng

u6c tinh vd gid dinh dnh hudng AtSn s5 tigu b6o c6o vd cdng ng, tii sirn vir viQc trinh biy ciic khodn cdng no

vd tdi sirn ti6m tdng t?i ngdy l4p b6o c6o tii chinh hqp nh6t cfrng nhu cAc s6 liQu b6o crio v€ doanh thu vd

chi phi trong su6t ia. tai 
"lint'. 

rctit qud ho4t ttQng kinh doanh thuc t6 c6 th€ kh6c v6i c6c u6c tinh, gii
dinh dqt ra.

Co s6'hgp nhit b:io c6o tii chinh

Biio c6o tiri chilh hqp nhAt bao g6m ciic b6o c6o t?ri chinh cria C6ng ty vd brio c6o tiri chinh cia c6c c0ng ty

do C6ng ty ki€m ,out 1ra. cdng-ty con) dugc l{p cho dtln ngdy 3l th6ng 12 hing ndm. ViQc ki€m so6t niy

d4t dugc khi Cdng ty c5 khd ndng ki€m so6t c6c chinh s6ch tdi chinh vd ho4t dQng cria c6c c6ng ty nhAn

dAu tu nhim thu dugc lqi ich tir hoat tlQng cira c6c c6ng ty niry.

K6t qud ho4t dQng kinh doanh crla c6c c6ng ty con. dugc mua lai ho4c b6n di trong ndm duoc trinh biry

trong b6o c6o k6t qud ho4t dQng kinh doanh hqp nhAt tir ngiy mua hodc cho d6n ngdy b6n khoirn diu tu o

c6ng ty con d6.

Trong trudng hqp cAn thifit, b6o c6o tiri chinh cfra c6c c6ng ty con dugc didu chinh d€ c6c chinh s6ch ki5

to6n duoc 6p dqng t4i COng ty vA c6c c6ng ty con khic lir gi6ng nhau.

Tdt c6 c6c nghi€p vg vd s6 du gita c6c c6ng ty trong cr)ng tQp dodn dugc lo'ei bd khi hqp nhdt b6o c6o tii
chinh.

Lgi ich cria c6 d6ng thi€u s,o trong tdi sirn thuAn cria c6ng ty con hgp nhAt.dugc x6c dlnt^r ld m0.t chi ti€u

ri6ng biQt t6ch khdi phAn vi5n chu sd htu cria c6 d6ng cia c6ng ty m9. Lgi ich cia c6 d6.ng thi€u sd bao

ga#ei6,ri c6c lqi ich cria c6 ddng thi€u.s6 tqi ngdy hqp nh6t kinh.doanh ban diu (chi titit xem nQi dirng

trinh biy du6i ddy) vd phAn loi icticria cO dOng tttieu sOi*,te sV bitin ddng- cia t6ng v6n chi so htu k€tt
ngdy hgp nh6t kinh doanh. Cric khodn 15 tuong ring v6i phAn v6n cira c6 ddng thi€u s6 vuot qu6 phAn von

;;;i;ii";; tong 
"on 

chrt so htu cria c6ng ty con dusciinh gidm viro phAn lsi ich cira Cdng ty trir khic6

e6ng ihieu i5 cOigtria vq rirng buQc vir c6 khir ndng bir dip khoAn 16 d6'

Hq'p nhit kinh doanh

Tiri sdn, cong no vir c6ng ng tiAm tdng cia cdng ty con dugc xric dlnh theo gi6 tri ghi s6 t4i ngdy mua c6ng

ty 
"on. 

'n6t 
t-y tttoan phU trQi nio gita gi6 mua vd t6ng gi6 tri ghi s6 cria tdi sirn dugc mua dugc ghi nhin lA

tli tn6 Untt ioanh. B6t kj khoAn thiiiu hpt nio gita gi6 mua vi t6ng gi6 tr! ghi s6 crla tdi sdn dugc mua

dugc ghi nhdn viro ti5t qui ho4t dQng kinh doanh cta k! k6 to6n ph6t sinh ho4t dQng mua c6ng ty con.

Lgi ich cira c6 d6ng thi€u s6 tAi ngey hqp nh6t kinh doanh ban dAu dugc x6c dinh tr6n co sd tj'lQ cria c6

d6ng thi€u s5 trong t6ng gi6 tri hqp lf cua tdi sdrn, c6ng ng vi c$ng ng ti€m tirng dugc ghi nhqn.



coNc rv c6 puAN KH4cH s4N vA DICH vU DAr Dr-roNG sAo cAo rAl cuiNu Hqp xsAr
::: ln: fl:g.T:: pLlfe rhinh c'6ng, qu6n Ba Dinh Cho kj ho4t dQng tir ngdy 0v07tz0rr
Thdnh ph6 Hd Noi, CHXHCN ViCt Nam di5n n;ei 30/09/2011

ruuvEr MINH sAo cAo rAr cuiNs ugr NuAr 1ri6p fireo) rr{Au s 0e-DNiHN
Cdc thuvih minh ndy td mQt bQ phQn hqp thdnh va ca, aui ai[ airg',nai vdi bdo cdo tdi chinh hqp nh,it *e^inro

4. rou rAr cAc cuiNs sAcn xf roAN cHu y6u fli6p theo;

Hq? nhit kinh doanh (Tiiip theo)

Trong nim 20 I l, COng ty thuc hi€n dAu tu vd nim c6 phin chi ph6i cfrng nhu quydn ki6m so6t trong Cdng
ty C6 phAn Du lich Kh6ch sqn Sur5i Vo tir ngAy Ot thang 04 nam 201ivA COn! ty C6 phin fan iigt ttr
ngdy 23 th6ng 05 n5m 20 I I . C6ng ty hqp nhAt ciic b6o c6o tii chinh c[ra c6c c6ng ty con ndy trong c6c b6o
c6o tdi ch(nh hqp nh6t ctra C6ng ty chi k! hoat d6ng tir ngiy 0l th6ng 07 ndm 201 I di5n ngAy 301h6ng 09
nim.20l1. C6ng ty su dpng gi6 tri hqp lj cria tii sdn, cdng ng vA c6ng no tiAm tdng theo quy dinh cria
ChuAn mgc k6 to6n ViCt Nam s6 l1 - Hopnhdt kinh doanh.

Trong vi0c lQp b6o c6o tii chinh hop nhdt ndy, C6ng ty di thgc hi€n viQc rt6nh gi6 lai gi6 tri cira c6c cong
ty con b5ng vi€c thu€ chuy€n gia dinh gi6 drinh gi6 l4i c6c c6ng ty con d6 xem x6t gi6 tri hgp lj cta cric
c6ng ty con.

Lqi th5 thu'o'ng m3i

Lqi th6 
!h,"o."q 

m4i tr6n_b6o c6o tii chinh hqp nh6t ld phAn phu trQi gita mfrc gi6 phi hqp. nhAt kinh doanh
so v6i phAn lgi ich ciraC6ng ty trong t6ng gi6 tri ghi s6 cria tai sin, c6ng no vd cdng ng ti6m t?rng cria cdng
ty con, cOng ty li€n kiit, ho[c don vi g6p v6n li6n doanh t4i ngdy thqc hiQn nghigp uu dAu tu. Loi th6
thuong mai duoc coi li mQt loai tdi sirn v6 hinh, ttugc tinh kh6u hao theo phuong ph6p dudng thing tr€n
thdi gian htu dqng udc tinh crla lqi th6 kinh doanh d6 lA l0 nim (theo VASI l - Hqp ntr6t kinh doanh, thoi
gian htu dung udc tinh t6i da kh6ng quri l0 ntm).

Lqi thii kinh doanh c6 dugc tir viQc mua c6ng ty liCn ki5t dugc tinh vdo giri tri ghi s6 cira cOng ty lien k6t.
Lqi thii kinh doanh tir viQc mua cdc c6ng ty con vd c6c co sd kinh doanh d6ng ki€m so6t duoctrinh bdy
li€ng nhu mQt loqi tiri sirn vd hinh tr€n bAng c6n a6i tti toan hqp nh6t.

Khi b6n c6ng ty con, cdng ty li0n k6t ho6c don vi g6p v6n li€n doanh, gi6 tri cdn lai cta khoin loi th6
thuong mai chua kh6u hao h6t duqc tinh vio khoin lai/16 do nghiQp vg nhugng b6n cdng ty tuong ring.

Tiijn vir cdc khoin tu'ong tlu'ong tiin

Ti6n vd c6c khodn tuong duong ti€n bao g6m ti€n mpt Qi qu!, cric khoAn ti6n giri kh6ng k! han, ciic.khoirn
dAu tu nghn h4n, c6 khd ndng thanh khodn cao, d6 ddng chuydn aOi tnann ti€n vd it rrii ro li€n quan d6n viQc

bi€n ddng gi6 tri.

C6c khoin phii thu vir dg phdng nq kh6 tldi

Dy phdng phdi thu kh6 ddi clugc trich ldp cho nhtng kho6n phdi thu d6 qu6 han thanh toAn tir s6u thring trd
l€n, ho{c c6c khoAn thu md ngudi ng kh6 c6 khd n6ng thanh to6n do bi thanh ly, ph6 sin hay c6c kh6 khdn
Iuong tg.

55 du phdi thu ddi h4n cta Cdng ty tai ngiy 30 th6ng 09 nim 201 I le khoAn ti6n fng tru6c cho c6c d6i t6c
dd thqc hiQn c6c du 6n bAt dQng sin trong c6c ndm ti€p theo. Theo dd'nh gi6 cria Cdng ty, c6c khodn ring
tru6c ndy ch6c chin c6 th6 thu h6i trong tuong lai. Do viy C6ng ty khdng trich lAp du phdng phii thu kh6
doi t4i ngdy 30 th6ng 09 n6m 201 l.
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CONG TY c0 PHAN KHAcH sAN vA DIcH vU D4,r DrtoNG BAo cAo rar cnixu Hgp NsAr
SO + pttO L6ng H4, phuong Thdnh C'6ng, quin Ba Dinh Cho k! hoat dQng tir ngdy OttOltZOtt
Thdnh ph6 Hd NOi, CHXHCN ViQt Nam ttiSn ngdy 30/09/2011

THUytT MrNH sAo cAo rAl cHins Hqp NHAr (Ti6p theo) MAu B 0e-DN/HN
Cdc thuyiit minh ndy td m\t bA phqn hqp thdnh vd cdn duqc doi din7'thdi vdi bdo cdo tdi chinh hqp nhdt kdm rheo

4. ToM TAT cAc cniNH sAcs xf roAn cH0 yEU (Ti6p theo)

Hing tdn kho

Hdng t6n kho dugc x6c dinh tr€n co sd gi6 thAp hon gita gi6 g6c vd gi6 tri thuAn c6 th6 thr,rc hiQn dugc.
Gi5 g6c hdng t6n kho.bao g6m chi phi.nguy€n v{t liQu truc titip, chi phi lao dQng trgc tiiip vir chi phi sdn

xuAt chung, n€u c6, d€ c6 dugc hAng t6n kho d dia di6m vd trgng th6i hiQn t4i. Gi6 g6c cria hing t6n kho
tlugc x6c clinh theo phuong ph6p binh quAn gia quy€n. Gi6 tr! thuAn c6 th€ thqc hiQn dugc dugc x6c dinh
bing gi6 b6n udc tinh trt c6c chi phi d€ hoAn thAnh cirng chi phi tii5p th!, b6n hdng vir phAn ph6i ph6t sinh.

Dg phdng gidm gi6 hdng t6n kho cua Cdng ty dugc tr(ch l4p theo c5c quy dlnh kii torln hiQn hinh. Theo d6,

C6ng ty dugc phdp.trich l4p dg.phdng gi6m gi6, hdng t6n kho t6i thdi, hdng, kdm phAm ch6t vi. trong
truong hgp gi6 tri g6c cria hdng t6n kho cao hqn gi6 tri thuAn c6 th6 thqc hiQn dugc tqi thdi di€m ki5t thric
ni€n dQ k6 to6n. Theo d6nh gi6 cira C6ng ty, tai ngiry 30 th6ng 09 ndm 201 l, C6ng ty kh6ng c6 hdng h6a

t6n kho l6i thdi, hdng, k6m phAm ch6t. Theo tl6, C6ng ty khdng trich l{p d\r phdng gidm gi6 hdng tdn kho

t4i ngdy 30 th6ng 09 nim 201 1.

Tii sin cii alnn hfl'u hinh vi khiu hao

TAi sin cti Oinn htu hinh dugc trinh biry theo nguy€n gi6 trir gi6 tr! hao mdn lfiy k6. Nguy€n gi6 tAi sAn c6

dinh htu hinh bao g6m gi6 mua vd toan bO c6c chi phi kh6c li€n quan tryc ti€p d6n viQc dua tdi sdn vAo

tr4ng th6i s6n sdng sir dr,rng.

Tdi sdn c6 ainn htu hinh dugc kh6u hao theo phuong ph6p dubng thdng dya tr€n thdi gian hfu dqng udc

tinh, cu th6 nhu sau:

Nhd cta, v4t ki6n tnic
M6y m6c va thi6t bi
Thi€t bi vin phdng
Phuong tiQn v4n tii
Tii sAn kh6c

05-45
03 -25
03-08
04-10
04-08

=
!
a

i
\
ll
,r

.

Tii sin cii alnn vd hinh vh kh6u hao

Tdi sdn 
"6 

Olntr v6 hinh th€ hien gi6.tri quyAn thuO d6t vd gi6 tr! phAn mOm kii to6n vd dugc trinh biry theo

nguy6n gi6 trt gi6 tri hao mdn lfiy k€.

e-uvdn tfiuc oAt duqc ph6n b6 theo phuong ph6p dudng thing dua tr€n thdi gian sri dung 16 dAt.

Chi phi xiy dgng co bin dO dang

C6c tdi sdn dang trong qu6 trinh x6y dung phgc vu muc dich sirn *uAt, .ho thu€, quirn tri ho{c cho bAt kj'.
mqc dich ndo kh6c ttugc ghi nhin theo gi6 g5c. Chi phi ndy bao g6m chi phi dlch vr,r vi chi phi ldi vay c6

li6n quan pht hqp voi chinh s6ch k6 todn cia Cdng ty. ViQc tinh khiu hao cira c6c tdi sAn niy duoc 6p

dung gi6ng nhu vdi c6c tiri sdn kh6c, bit dAu tir khi tdi sin d vho trang th6i sdn sdng srl dgng.

n6t oqng sin diu tu

AAt O6ng sirn dAu tu bao giim nhir xudng do Cdng ty nim git nhim mpc dfch thu loi tir viQc cho thu€ ho4c

chd tAng gi6 dugc trinh bay theo nguy€n gi6 trir gi6 tri hao mdn lfry k€. Nguy6n gi6 cia.bdt dQng sin ddu tu

dugc mua bao g6m giri mua vir c6c chi phi li€n quan trgc ti€p nhu phi dlch vu tu vAn v€ lu{t ph5p li€n

quan, thu6 trudc b4 vd chi phi giao dich li€n quan kh6c.

ndt Oqng sin dAu tu duoc kh6u hao theo phuong ph6p duong thing tr€n thdi gian htu dpng u6c tinh trong

vdng l5 ndm.

Til nghy 0l/01/2011 d€n



4.

CONGTYcoPHAN KHAcHSANVA DIcHvUDAT DrroNG sAo cAorarcuiNs HgrNHAI
SO + ptrO L6ngH4,phuong Thinh Cbng, quin Ba Dinh Cho k! ho4t dQng tir ngAy OttOttZOtt
Thdnh ph6 Hd N0i, CHXHCN Vi€t Nam d6n ngny 30/09i201I

THUYET MINH BAo cAo rAl cuiNu Hqp NHAr (Ti6p rheo) MAu B 09-DNiHN
t !. ! -Cdc thuy,t minh ndy ld m1t b0 phAn hop thdnh vd cdn clrqc d\c diing thdi vdi bdo cdo tdi chinh ho. p nhtir kdm theo

rorr rAr cAc cuiNu sAcs xf ToAN CHU yEU (Ti6p theo)

C6c khoin tlAu tu chriryrg kho6n

C6c khodn diu tuchring khodn dugc ghi nh4n Uit OAu tri ngdy mua khoin dAu tu chring kho6n vir duoc x6c
ttlnh gi6 tr! ban dAu theo nguy€n gi6 vi c6c chi phi liOn quan ttiln giao dlch mua cdc khodn diu tu chirng
kho6n.

T4i c5c k! k6 to6n tii5p theo, c6c khodn dAu tu chring kho6n dugc x6c dlnh theo nguy€n giri trir c6c khoAn

dg phdng gidm gi6 dAu tu chring kho5n.

D\r phdng giim giit dAu tu chring kho6n dugc trici; lgp theo c6c quv dinh uC k6 toan hi€n hdnh. Theo do.,

C6ng ty tlugc ph6p trich lQp dg phdng cho c6c khoirn dAu tu chfng khtrarr tu ic irac C6i c6 gi6 tri ghi s6

cao hon gi6 thl trudng t4i ngdy k€t thric ni€n tlQ k6 to6n.

C6c khoin tri tru'dc dii h4n

Chi phi trir tru6c ddi han phdn rinh gi6 tri c6ng cr,r,.dr,rng cq dd xuAt ding vir c6c khodn chi phi trd tru6c
kh6c, dugc coi lir c6 khi ning dem l4i lgi ich kinh t6 trong tuong lai cho COng ty vdi thdi hqn tir.mQt nim
trd l€n. Cric chi phi ndy dugc v6n h6a du6i hinh thfc c6c khoin trir trudc diri han va duqc phdn b6 vio b6o

c6o ki5t quA hoat tlQng kinh doanh hgp nh6t, su dung phuong ph6p dudng thing trong vdng ba ndm theo

c6c quy dinh k6 to6n hiQn hinh.

Ghi nhin doanh thu

Doanh thu b6n hdng duqc ghi nhfln khi d6ng thdi thda mdn t6t cA nim (5) iti6u kiQn sau:

(a) Doanh nghiQp ctd chuy6n giao phAn l6n riri ro vd lsi ich g6n li6n vdi quydn so htu sdn phAm ho4c hdng

h6a cho ngudi mua;

(b) Doanh nghiQp khdng cdn nim git quyAn qudn ly hing h6a nhu ngudi so htu hirng h6a hoflc quy0n

ki6m soiit hdng h6a;

(c) Doanh thu duoc x6c dinh tuong d5i ch6c chin;

(d) Doanh nghiQp s€ thu dugc lgi ich kinh t6 tt giao dich b6n hirng; vir

(e) X6c dinh tlugc chi phi li€n quan d6n giao dlch b6n hing.

Doanh thu. cta giao dlch v0 cung c6p diih vu tlugc ghi nhin khi ki5t quA cta giao dich d6 dugc x6c dlnh

mQt c6ch d6ng tin cfly. Trudng hqp giao dlch vA cung cAp dlch vp li€n quan dr5n nhiAu k! thi doanh thu

dugc ghi nhfln trong kj theo k6t quir phdn c6ng vi€c dd hodn thdnh tpi ngiy.cria B6ng cdn.d6i k€ to6n crla

ti OO. f6t quir cfa giuo Oi.tt crng c6p dlch vg clugc x6c dinh khi thda mdn tAt cd b5n (a) dieu kiQn sau:

(a) Doanh thu dugc x6c dinh tuong dtii ch6c chin;

(b) C6 kha ndng thu dugc lgi ich kinh t6 tt giao dich cung cdp dich vu d6;

(c) X6c dinh dugc phAn c6ng viQc dd hodn thdnh tqi ngiy cira Birng CAn tl6i kri to6n; vd

(d) X6c dinh dugc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi d€ hoirn thhnh giao dich cung cAp dlch vp d6.

Ldi ti€n grii dugc ghi nhin tr€n co sd d6n tich, dugc xic dinh tr6n s5 du c6c tdi khodn ti6n gti vd l6i su6t

6p dpng. Lai tir c6C khoin diu tu dugc ghi nhfn khi C6ng ty c6 quydn nhQn khodn l5i.

Ngo4i tQ

C6ng ty 6p dung xu lj ch€nh lech ti gi6rheo hudng dan cira ChuAn muc ki! to6n ViQt Nam s6 tO rynS tOl

"Antr tt,tOng cna vi€c thay dOi ti gi6 h6i do6i". Theo cl6, c6cnghiQp vq phrit sinh.bing c6c lo4i ngoai tQ

dugc chuy6n_dOi theo t! giri t4i ngdy ph6t sinh nghiQp vU. 56 du c6ctdi sdn bing tiAn vA cdng ng phiri thu,

phdi tri c6 g6c ngo4i tQ t4i ngdy ktit thfc ni€n dQ kii.toAn duoc chuy6n dOi theo t] gi6 tai ngdy ndy. Ch€nh

lQch tf gi6 ph6t sinh dugc h4ch to6n vdo b6o c6o k6t qui ho4t dQng kinh doanh. L6i ch6nh lech t)i gi6 do

tilinh gi6 laic6c s6 du t4i ngdy k6t thic ni€n rlQ kii to6n kh6ng dugc dnng d€ chia cho chir sd htu.

rou rAr cAc cuiNH sAcs xf TOAN cHU Yfu (Ti6p theo)



CONG TY cd PHAN KHAcH s4,N vA DICH vU DAr Dr.toNG nAo cAo rar cHirxu nqp NsAr
^t . , t , .
So 4 pho L6ng H4, phuong Thdnh Cdng, qudn Ba Dinh Cho kj ho4t dQng tir ngiy 0ll07l20ll
Thnnh ph6 Hd NQi, CHXHCN Viqt Nam dtln ngdy 30/09/201 I

THUYET MrNH BAO CAO rAr CniNU Hgp NHAr (Ti6p rheo) MAu B o9-DN/HN
Cdc thuyiit minh ndy td m6t b9 phdn hqp thdnhvd cin duqc doi ding'thdi vdi bdo cdo tdi chinh hqp nhdt kdm theo

Ngo4i tQ

D€ phirc vU mUc tlich hgp ntr6t bao c6o tdi chinh, tdi sdn vd c6ng no li€n quan d€n ho4t dQng cia C6ng ty
t4i nu6c ngoii (bao g6m ci s6 ligu so s6nh) dugc chuy6n A6i sang don vi tiAn t6 cria b6o c6oiheo ti gittii
ngdy k6t thric ni€n dQ k6 to6n. C6c khodn thu nh{p vd chi phi (bao g6m ca s5 lieu so siinh) dugc chuyEn ddi
theo tj gi6 binh qu6n crla kj b6o c5o trir khi t! gi5 ndy c6 bi6n dQng l6n trong kj,, trong trudng hqp d6 sE

6p {ung lX Ci6t4i ngdy ph6t sinh nghiQp vu. Ch€nh lQch t! gi6 tr5i Aoai, n6u.c6, s€ ttugc phdn lo4i vlo
ngu6n v6n chrl sd hiru vir ctuoc ghi nhdn vdo khodn mqc "ch0nh lech ti gie h5i do6i". Chenh lech ti gi6
clugc ghi nhAn vdo k6t qud ho4t dQng kinh doanh cia kj. ch6m dft ho4t dQng t4i nu6c ngoii c0a C6ng ty.

Lei thr5 thuong m4i vd cric diAu chinh gi6 tri hqp lf phrit sinh khi Cdng ty thqc hiQn ho4t dQng tai nudc
ngodi dugc kii to5n nhu tdi sAn vi no phAi trA li€n quan d6n hoat dQng tpi nu6c ngodi vd tlugc chuy6n d6i
theo t! giri t4i ngiy k€t thfc hoat dQng niy

Chi phi tli vay

Chi phi di vay li€n quan truc ti6p diin vi€c mua, diu tu x6y dgng ho[c sdn xu6t nhtng tdi sdn cAn mQt thdi
gian tuong d6i dei dC holn th?rnh dua vdo su dgng hoic kinh doanh clugc cQng vdo nguy€n gi6 tdi sirn cho

di5n khi tdi sdn d6 clugc <lua vdo sir dung ho[c kinh doanh. C6c khoirn thu nh4p ph6t sinh tri viQc dAu tu t4m

thdi c6c khoirn vay dugc ghi giirm nguy€n gi6 tdi sen c6 li€n quan.

Tdtcacdc chi phi ldi vay kh6c dugc ghi nh4n vio ktit qud hopt dQng kinh doanh khi phrlt sinh.

C5c khoin dq phdng

C6c khoAn du phdng dugc ghi nhAn khi C6ng ty c6 nghia vu no hi€n t4i do k6t qud ttr mQt sq kiQn dd xdy

ra, vd C6ng ty c6 kh6 ning phdi thanh toen nghia vq niry. C6c khoirn dg phdng clugc x6c dinh tr€n co sd

udc tinh cia Ban Gi6m d6c vA c6c khoAn chi phi cAn thit5t tt€ thanh torin nghia vp ng ndy Qi ngdy t<tit tnirc

niOn d0 k6 to6n.

Thu5

Thuti thu nhfp doanh nghiQp th€ hiQn t6ng gi6 tr[ cira sO ttru6 phdi trd hi€n tai vi s5 thutl hodn l4i.

SO tnue hien tai phAi tri dugc tinh dga tr€n thu nhQp chiu thu6 trong nim. Thu nhip chiu thu6 kh6c vdi lgi
nhufn thuAn dugc trinh biy tr6n biio c6o k6t qud hopt dQng kinh doanh hqp nh6t vi thu nh4p chiu thuif

kh6ng bao gdm c6c khoAn thu nhf,p hay chi phi tinh thu6 ho{c ctugc kh6u trri trongc6c ndm khdc vd ngoAi

ra khdng bao gdm cric chi ti€u kh6ng chiu thu€ ho4c kh6ng tlugc khAu trir.

Thu6 thu nhip hodn l4i dugc tinh tr€n c6c khoirn chOnh lQch gifta gi6 tri ghi sO vi co sd tinh thuii thu nh4p

cira c6c khoirn mr,rc tdi sdn ho[c cdng ng tr€n b6o c6o tiri chinh hgp nhAt vd duoc ghi nhdn theo phuong

ph6p bdng cdn d6i ki5 to6n. Thuri thu nhfp ho6n l4i phAi tri phAi ttugc ghi.nh{n.cho t6t cA c6c khoAn ch€nh

ig.tt tar indi cdn tdi sAn thui5 thu nh4p ho6n l4i chi dugc ghi nhgn khi chic chin c6 dt lgi nhu4n tinh thuii

trong tuong lai dd khiu trir c6c kho6n ch€nh lQch t4m thdi.

Thur5 thu nhip ho6n lqi dugc x6c dlnh theo thu6 suAt dy tinh sE 6p dpng cho ndm tdi.sirn dugc thu trOi hay

ng phdi trd dugc thanh to6n. Thud thu nhip ho6n l4i dugc ghi nh6n vdo brio c6o k€t quir hoqt dQng kinh
doanh va chi ghi viro v6n chir sd hiru khi khodn thu6 d6 c6 li€n quan diin c6c khodn mpc dugc ghi thing
viro v6n chir sd htu.

Tii sdn thuii thu nhQp hodn l4i vd ng thu6 thu nh{p hodn l4i phii trd dugc bi trir khi C0ng ty c6 quy6n hop

ph6p de bi trt gifra tii sdn thu6 thu nh6p hiQn hinh vdi thu€ thu nhip hiQn hinh phni nQp vd khi c6c tii sin
inuti ttru nhip hodn l4i vd ng thuti thu nhip ho6n l4i phii trd li€n quan tdi thu6 thu nh6p doanh nghiQp dugc

qua.n l! bdi cing mQt co quan thu6 vd C6ng ty c6 dq dlnh thanh to6n thu6 thu nhip hiQn hinh tr€n co sd

thuAn.

4. rolr rAr cAc cHiNH sAcu xf T0AN cHU Ytu (Ti6p theo,p



cONG Ty co IHAN KH,icH sAN vA DIcH vU DAr DUoNG BAo cAo rAr cHixn Hgr NuAr
SO + ptrO L6ngHa, phudng Thdrnh C6ng, quQn Ba Dinh Cho k) ho4t dQng tt ngey 0110712011

Thinh ph6 Hi NOi, CHXHCN Vi€t Nam <tr6n ngdy 30/09/201I

THUyfT MINH BAo cAo rAI cnixu Hgp NHAr (Ti5p theo) MAU B 0e-DN/HN
Cdc thuyiit minh ndy ld mpt bQ phQn hqp thdnh vd cdn dugc dpi d6ng'thdi vbi bdo cdo tdi chfnh hqp nhiit kim ttpo

Thu6

ViQc x6c dinh thu6 thu nh$p cia C6ng ty cin cri vdo c6c quy tlinh hiQn hinh vC ttru6. Tuy nhi€n, nhtng quy

dinh ndy thay d6i theo tirng thiri k' vir viQc x6c ctinh sau cirng vA thu6 thu nh{p doanh nghiQp tiy thuQc vdo

k6t qud ki6m tra cia co quan thuii c6 thAm quyAn.

C6c lo4i thuii kh6c dugc 6p dgng theo c6c luat thu6 hien hdnh t4i ViQt Nam.

5. TITN VA CAC XTTOAN TU,ONG DT/ONG TIiN

30t09t2011 3u12l20L0

TiAn mit
TiAn grii ngdn hdng

TiAn dang chuy6n

Gic khodn tuong duong tidn

(*) C6c khoirn tuong duong tidn t4i ngiy 30/0912011

hon 3 th6ng.

6. PHAITHUNGANHANKHAC

Ngdn hing Thuong mai C6 phin Dqi Duong

6ng Hn Trgng Nam (i)

C6ng ty Co phin DAu tu THT ViQt Nam (ii)

C6ng ty TNI{H \A{T

Cdng ty TNIIH Hi Bdo

Phei rhu kh6c

7. HANG TON KHO:

Nguy€n liQu, vft liQu

Cdng cg, dgng cg

Chi phi sAn ruAt, kinh doanh dd dang

Hdng ho6

8. THUt VA CAC KHOAN PHAI THU CUA NHA NUdC:
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th6 hien c6c khodrn tiAn grii ngAn hdng c6 thdi h4n nh6

3010912011 3lt12l20r0

\,AID

884,745,5 I 6

46,068,082,587

23,i46,293

83,883,400,000

\AID

946,047,914

l7 ,477,382,421

VND

l 9,805,555,55s

1,500,000,000

3,750,000,000

825,000,000

4,131,843,249

\A{D

I 1,755,555,557

12,250,000,000

448,97s,12'l

30,012,398,804 24,454,530,684

30t09t20t1 3ut2t20r0
\AJD

7,006,470,593

655,703,415

944,2t0,526

337,139,616

Vl'{D

3,082,222,429

281,473,454

3,t70,589,414

88,904,753

8,943,524,210 6,623,190,1l0



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƢƠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình 

Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam 

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2011  

đến ngày 30/09/2011 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT                              MẪU B 09-DN/HN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo 

 
1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

 

Hình thức sở hữu vốn 
 

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (gọi tắt là “Công ty”), trước đây là Công ty Cổ phần 

Xây dựng - Thương mại Bảo Long, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 

số 0800338870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 14/07/2011 (Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh cấp lần đầu số 0403000464 ngày 24/07/2006). Vốn điều lệ của Công ty là 1.000 tỷ đồng, 

tổng số cổ phiếu là 100.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.  

 

Công ty có Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
chi nhánh số 0800338870-001 đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 10 năm 2010, thay đổi lần 2 ngày 30 tháng 

06 năm 2011.  

  

Công ty mẹ của Công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.   

 

Đến ngày 30/09/2011, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương có 04 công ty con như sau: 

 

- Công ty Cổ phần Sài Gòn-Givral 

- Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư 

- Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ 

- Công ty Cổ phần Tân Việt 

Và 01 Công ty Liên kết là Công ty CP du lịch Dầu khí Phương Đông. 

 

   Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính 
 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (không bao 

gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; 
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 

chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán); Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán 

bar, phòng hát Karaoke, vũ trường); Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với 

khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…); Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường); Dịch vụ đồ uống (không bao gồm 

kinh doanh quán bar); Dịch vụ tư vấn, quản lý và quảng cáo bất động sản; Mua bán lương thực, thực phẩm; 

Sản xuất, chế biến thực phẩm; Kinh doanh bất động sản; Đại lý ký gửi, mua bán hàng hóa; Cho thuê nhà 

xưởng, văn phòng, nhà ở và kho bãi; Tư vấn lập dự án xây dựng các công trình công nghiệp, nhà ở và công 

trình công cộng; Thiết kế kỹ thuật (không bao gồm thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch xây dưng); 

Đầu tư và xây dựng hạ tầng, nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi; Thiết kế cấp thoát nước - môi trường 

nước; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình.  

 
2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KỲ KẾ TOÁN 
 

 Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất 
 

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc 

và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành 

có liên quan tại Việt Nam.  

 

   Kỳ kế toán 
 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.  

  



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƢƠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình 

Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam 

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2011  

đến ngày 30/09/2011 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)                            MẪU B 09-DN/HN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo 

 
3. HƢỚNG DẪN KẾ TOÁN MỚI ĐÃ BAN HÀNH NHƢNG CHƢA ÁP DỤNG 
 

Ngày 6 tháng 11 năm 2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC (“Thông tư 210”)  

hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh 

thông tin đối với các công cụ tài chính. Việc áp dụng Thông tư 210 sẽ yêu cầu trình bày các thông tin cũng 

như ảnh hưởng của việc trình bày này đối với một số các công cụ tài chính nhất định trong báo cáo tài 

chính của doanh nghiệp. Thông tư này sẽ có hiệu lực cho năm tài chính kết thúc vào hoặc sau ngày 

31/12/2011. Ban Giám đốc Công ty đang đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc áp dụng Thông tư này đến 

báo cáo tài chính trong tương lai của Công ty. 

 

 

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 
 

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất: 

 

Ƣớc tính kế toán  
 

Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán 

Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc phải có những 

ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ 

và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và 

chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả 

định đặt ra. 

 

Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính  
 

Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính của các công ty 

do Công ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Việc kiểm soát này 

đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận 

đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.  
 

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm được trình bày 

trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở 

công ty con đó. 
 

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế 

toán được áp dụng tại Công ty và các công ty con khác là giống nhau. 
 

Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài 

chính. 
 

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu 

riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của công ty mẹ. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao 

gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu (chi tiết xem nội dung 

trình bày dưới đây) và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ 

ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn 

của họ trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của Công ty trừ khi cổ 

đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó. 

 

Hợp nhất kinh doanh 
 

Tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con được xác định theo giá trị ghi sổ tại ngày mua công 

ty con. Bất kỳ khoản phụ trội nào giữa giá mua và tổng giá trị ghi sổ của tài sản được mua được ghi nhận là 

lợi thế kinh doanh. Bất kỳ khoản thiếu hụt nào giữa giá mua và tổng giá trị ghi sổ của tài sản được mua 

được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán phát sinh hoạt động mua công ty con.  
 

Lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu được xác định trên cơ sở tỷ lệ của cổ 

đông thiểu số trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng được ghi nhận. 
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4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo) 

 

Hợp nhất kinh doanh (Tiếp theo) 
 

Trong năm 2011, Công ty thực hiện đầu tư và nắm cổ phần chi phối cũng như quyền kiểm soát trong Công 

ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ từ ngày 08 tháng 04 năm 2011 và Công ty Cổ phần Tân Việt từ 

ngày 23 tháng 05 năm 2011. Công ty hợp nhất các báo cáo tài chính của các công ty con này trong các báo 

cáo tài chính hợp nhất của Công ty chi kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 07 năm 2011 đến ngày 30 tháng 09 

năm 2011. Công ty sử dụng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng  theo quy định của 

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 - Hợp nhất kinh doanh.  

 

Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Công ty đã thực hiện việc đánh giá lại giá trị của các công 

ty con bằng việc thuê chuyên gia định giá đánh giá lại các công ty con để xem xét giá trị hợp lý của các 

công ty con.  

 
Lợi thế thƣơng mại 

 

Lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất kinh doanh 

so với phần lợi ích của Công ty trong tổng giá trị ghi sổ của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công 

ty con, công ty liên kết, hoặc đơn vị góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế 

thương mại được coi là một loại tài sản vô hình, được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên 

thời gian hữu dụng ước tính của lợi thế kinh doanh đó là 10 năm (theo VAS11 - Hợp nhất kinh doanh, thời 

gian hữu dụng ước tính tối đa không quá 10 năm). 

 

Lợi thế kinh doanh có được từ việc mua công ty liên kết được tính vào giá trị ghi sổ của công ty liên kết. 

Lợi thế kinh doanh từ việc mua các công ty con và các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được trình bày 
riêng như một loại tài sản vô hình trên bảng cân đối kế toán hợp nhất. 

 
Khi bán công ty con, công ty liên kết hoặc đơn vị góp vốn liên doanh, giá trị còn lại của khoản lợi thế 

thương mại chưa khấu hao hết được tính vào khoản lãi/lỗ do nghiệp vụ nhượng bán công ty tương ứng. 

 

Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 

 
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản 

đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc 

biến động giá trị. 

 

Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi 
 

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở 

lên, hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn 

tương tự. 
 

Số dư phải thu dài hạn của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 là khoản tiền ứng trước cho các đối tác 

để thực hiện các dự án bất động sản trong các năm tiếp theo. Theo đánh giá của Công ty, các khoản ứng 

trước này chắc chắn có thể thu hồi trong tương lai. Do vậy Công ty không trích lập dự phòng phải thu khó 

đòi tại ngày 30 tháng 09 năm 2011. 
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Hàng tồn kho 

 
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. 

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản 

xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho 

được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định 

bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.  

 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, 

Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong 

trường hợp giá trị gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc 

niên độ kế toán. Theo đánh giá của Công ty, tại ngày 30 tháng 09 năm 2011, Công ty không có hàng hóa 

tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất. Theo đó, Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

tại ngày 30 tháng 09 năm 2011. 

 

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao 
 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 

định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào 

trạng thái sẵn sàng sử dụng.  
 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước 

tính, cụ thể như sau: 

 Từ ngày 01/01/2011 đến 

ngày 30/09/2011 

 (Số năm) 
  

Nhà cửa, vật kiến trúc 05 – 45  

Máy móc và thiết bị 03 - 25 

Thiết bị văn phòng 03 - 08 

Phương tiện vận tải 

Tài sản khác 

04 – 10 

04 - 08 
  

Tài sản cố định vô hình và khấu hao  
 

Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị quyền thuê đất và giá trị phần mềm kế toán và được trình bày theo 

nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.  

Quyền thuê đất được phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng lô đất. 

 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
 

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ 

mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có 

liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp 

dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

 

 Bất động sản đầu tƣ 
 

Bất động sản đầu tư bao gồm nhà xưởng do Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc 

chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư 

được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên 

quan, thuế trước bạ và chi phí giao dịch liên quan khác.  

 

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính trong 

vòng 15 năm. 
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Các khoản đầu tƣ chứng khoán 
 

Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư chứng khoán và được xác 

định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư chứng 

khoán. 

 

Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo nguyên giá trừ các khoản 

dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 

 

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành. Theo đó, 

Công ty được phép trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư chứng khoán tự do trao đổi có giá trị ghi sổ 

cao hơn giá thị trường tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

 

Các khoản trả trƣớc dài hạn 
 
Chi phí trả trước dài hạn phản ánh giá trị công cụ, dụng cụ đã xuất dùng và các khoản chi phí trả trước 

khác, được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm 

trở lên. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, sử dụng phương pháp đường thẳng trong vòng ba năm theo 

các quy định kế toán hiện hành. 

 

Ghi nhận doanh thu 
 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau: 

(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng 

hóa cho người mua; 

(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền  

kiểm soát hàng hóa; 

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(d) Doanh nghiệp sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và 

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 
 

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định 
một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu 

được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của 

kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau: 

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng Cân đối kế toán; và 

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

 

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất 

áp dụng. Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.  

 

Ngoại tệ   
 

Công ty áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 (VAS 10) 

“Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”. Theo đó, các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ 

được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, 

phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh 
lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá do 

đánh giá lại các số dư tại ngày kết thúc niên độ kế toán không được dùng để chia cho chủ sở hữu. 
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Ngoại tệ 

 

Để phục vụ mục đích hợp nhất báo cáo tài chính, tài sản và công nợ liên quan đến hoạt động của Công ty 

tại nước ngoài (bao gồm cả số liệu so sánh) được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ của báo cáo theo tỷ giá tại 

ngày kết thúc niên độ kế toán. Các khoản thu nhập và chi phí (bao gồm cả số liệu so sánh) được chuyển đổi 

theo tỷ giá bình quân của kỳ báo cáo trừ khi tỷ giá này có biến động lớn trong kỳ, trong trường hợp đó sẽ 

áp dụng tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá hối đoái, nếu có, sẽ được phân loại vào 

nguồn vốn chủ sở hữu và được ghi nhận vào khoản mục “chênh lệch tỉ giá hối đoái”. Chênh lệch tỷ giá 

được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ chấm dứt hoạt động tại nước ngoài của Công ty. 

 

Lợi thế thương mại và các điều chỉnh giá trị hợp lý phát sinh khi Công ty thực hiện hoạt động tại nước 

ngoài được kế toán như tài sản và nợ phải trả liên quan đến hoạt động tại nước ngoài và được chuyển đổi 

theo tỷ giá tại ngày kết thúc hoạt động này 

 

Chi phí đi vay 
 

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời 
gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho 

đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm 

thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.  

 

Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh. 

 

Các khoản dự phòng 
 

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy 

ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở 

ước tính của Ban Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc 

niên độ kế toán. 

 

Thuế 
 

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. 

 
Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi 

nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vì thu nhập chịu thuế 

không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác và ngoài 

ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ. 

 

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập 

của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính hợp nhất và được ghi nhận theo phương 

pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh 

lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế 

trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.  

 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay 

nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng 

vào vốn chủ sở hữu. 

 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp 

pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được 

quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở 

thuần. 

 

 

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo) 
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Thuế 
 

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy 

định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào 

kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền. 

 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 

 

 

5. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƢƠNG ĐƢƠNG TIỀN 
  

 
 
(*) Các khoản tương đương tiền tại ngày 30/09/2011 thể hiện các khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn nhỏ 

hơn 3 tháng.   

 
6. PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC 

 

  
 

 

7. HÀNG TỒN KHO: 

 

 
 

8. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA NHÀ NƢỚC: 

 30/09/2011  31/12/2010 

 VND  VND 

Nguyên liệu, vật liệu               7,006,470,593               3,082,222,429 

Công cụ, dụng cụ                  655,703,415                  281,473,454 

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang                  944,210,526               3,170,589,474 

Hàng hoá                  337,139,676                    88,904,753 

           8,943,524,210            6,623,190,110 

 30/09/2011  31/12/2010 

 VND  VND 

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương                                     -             11,755,555,557 

 Ông Hà Trọng Nam (i)             19,805,555,555             12,250,000,000 

 Công ty Cổ phần Đầu tư THT Việt Nam (ii)               1,500,000,000                                     - 

  Công ty TNHH VNT               3,750,000,000 

 Công ty TNHH Hà Bảo                  825,000,000 

 Phải thu khác               4,131,843,249                  448,975,127 

        30,012,398,804         24,454,530,684 

 30/09/2011  31/12/2010 

 VND  VND 

Tiền mặt                  884,745,516                  946,047,914 

Tiền gửi ngân hàng             46,068,082,587 

Tiền đang chuyển                    23,146,293                                     - 

Các khoản tương đương tiền             83,883,400,000             17,477,382,421 

      130,859,374,396         18,423,430,335 
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9. PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC 

 
Phải thu dài hạn khác phản ánh các khoản tiền đã chi ra để Công ty thực hiện các dự án kinh doanh bất 

động sản. Chi tiết như sau: 

 

Error! Not a valid link.  

 30/09/2011  31/12/2010 

 VND  VND 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (i)           100,000,000,000           100,000,000,000 

Công ty Euro Metal Cans Holding Co PTE LTD (ii)             85,100,000,000             85,100,000,000 

Công ty TNHH Togi Việt Nam (ii)               1,000,000,000               1,000,000,000 

Công ty Cổ phần Viptour-Togi (iii)           160,732,000,000             21,700,000,000 

Ông Hà Trọng Nam (iv)           500,000,000,000           500,000,000,000 

Đặt cọc thuê nhà tại HCM               1,462,139,600 

      848,294,139,600       707,800,000,000 

 30/09/2011  31/12/2010 

 VND  VND 

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ             12,966,132,022             13,602,366,963 

Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa               6,199,337,626                    46,894,940 

        19,165,469,648         13,649,261,903 
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12. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 
 

 
 

13. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 

 

 
 

14. ĐẦU TƢ VÀO CÔNG TY CON: 
Thông tin chi tiết về đầu tư góp vốn vào các công ty con của Công ty đến ngày 30/09/2011 như sau:  
 

 

 
 

 

Giá trị đầu tƣ Giá trị đầu tƣ 

tại ngày 30/09/2011

VND

tại ngày 31/12/2010

VND

Công ty Cổ phần Sài Gòn- Givral 30/06/2009 221,638,904,186 221,638,904,186 

Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và 

Phát triển đầu tư

31/12/2009 172,928,550,363 172,928,550,363 

Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ 08/04/2011 47,209,238,000 -   

Công ty Cổ phần Tân Việt 23/05/2011 109,493,338,104 -   

551,270,030,653 394,567,454,549 

Tên Công ty con

Ngày nắm 

quyền kiểm 

soát (*)

 Từ ngày 01/01/2011

đến ngày 30/9/2011 

 Từ ngày 01/01/2010

đến ngày 31/12/2010 

VND VND

Số dư đầu kỳ           343,091,152,705           160,293,242,052 

Tăng do mua Công ty con 599,518,157                -                                   

Tăng trong kỳ 314,265,949,483                   230,897,191,640 

Kết chuyển sang tài sản cố định (455,583,609,206)                       (840,186,677)

Kết chuyển sang giá vốn công trình -                                             (47,259,094,310)

Số dƣ cuối kỳ       202,373,011,139       343,091,152,705 

 Phần mềm 

 Quyền thuê đất  kế toán  Cộng 

 VND  VND  VND 

 NGUYÊN GIÁ  

 Tại ngày 01/01/2011                               -              193,060,000           193,060,000 

 Mua trong kỳ                               -              126,678,200           126,678,200 

 Tăng tài sản từ hợp nhất kinh doanh          2,220,284,239              504,604,766        2,724,889,005 

 Tại ngày 30/09/2011      2,220,284,239           824,342,966     3,044,627,205 

 GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ 

 Tại ngày 01/01/2011                               -                  8,439,997               8,439,997 

 Khấu hao trong kỳ               53,771,069              155,753,804           209,524,873 

 Phân loại lại                               -                                -                              - 

 Tăng khác                               -                                -                              - 

 Tăng tài sản từ hợp nhất kinh doanh                               -              377,556,643           377,556,643 

 Giảm khác                               -                   (983,095)                 (983,095)
 Giảm trong năm                               -                                -  Tại ngày 30/09/2011            53,771,069           540,767,349        594,538,418 

 GIÁ TRỊ CÒN LẠI 

 Tại ngày 30/09/2011      2,166,513,170           283,575,617     2,450,088,787 

 Tại ngày 31/12/2010                               -           184,620,003        184,620,003 



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƢƠNG  BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình 

Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam 

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 

                          đến ngày 30/06/2011 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)                           MẪU B 09-DN/HN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo 

 
 

 
 

(*) Tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ của Công ty cao hơn tỷ lệ phần sở hữu tại các công ty con trên do Công 

ty đã có các thỏa thuận với các cổ đông của các công ty này để được quyền biểu quyết lớn hơn trong thời 

gian thực hiện thủ tục để sở hữu chính thức cổ phần.  

 

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Công ty nhận được các thông báo chia cổ tức, lợi nhuận từ Công ty Cổ phần 

Tân Việt (công ty con của Công ty) với số tiền là 627.316.827 đồng.  

 

 

15. ĐẦU TƢ DÀI HẠN KHÁC 

 

 
 
 

16. LỢI THẾ THƢƠNG MẠI 

 

Chi tiết lợi thế thƣơng mại theo từng khoản đầu tƣ 
 

 
 

Lợi thế thương mại của các khoản mua công ty con được xác định dựa trên giá trị ghi sổ của các công ty 

con tại ngày đầu tư, do Công ty không thực hiện xác định giá trị hợp lý tại ngày mua công ty con. Ban 

Giám đốc Công ty tin tưởng rằng ảnh hưởng của việc ghi nhận theo giá trị ghi sổ của các công ty con là 

không ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính. 

 30/09/2011  31/12/2010 

 VND  VND 

Công ty Cổ phần Sài Gòn- Givral           109,420,524,416           120,007,797,026 

Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư            81,903,661,554             89,349,448,968 

Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ               2,248,236,664                                     - 

Công ty Cổ phần Tân Việt               8,316,192,685                                     - 

      201,888,615,319       209,357,245,994 

 30/09/2011  31/12/2010 

VND VND

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương 43,335,369,863                       46,094,000,000 

Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính 

Việt Nam

3,341,800,000                           3,341,800,000 

Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Liên Á - Phú 

Hưng Gia(ii)

77,361,845,200                     182,970,000,000 

Công ty TNHH Một thành viên Sao Hôm - 

Nha Trang (iii)
            16,000,000,000             15,000,000,000 

Công ty Cổ phần Đầu tư THT Việt Nam (iv)               1,500,050,000                                     - 

141,539,065,063 247,405,800,000

Tên công ty con
Nơi thành lập 

và hoạt động 

Tỷ lệ phần 

sở hữu 

(% )

Tỷ lệ phần biểu quyết 

nắm giữ đến 30/09/2011 

(*)

Hoạt động chính  

Công ty Cổ phần Sài Gòn- 

Givral

Hồ Chí Minh  96,92  96,92 Sản xuất, kinh doanh bánh kẹo;

Kinh doanh khách sạn

Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ 

trợ và Phát triển đầu tư

Quảng Nam  40,00  74,00 Kinh doanh khách sạn

Công ty Cổ Phần Du lịch 

Khách sạn Suối Mơ

Quảng Ninh           83.00  83,00 Kinh doanh khách sạn

Công ty Cổ Phần Tân Việt Khánh Hòa           51.42                                      61.92 Kinh doanh khách sạn
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17. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN 
 

 
 
(i) Vay ngắn hạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương phản ánh giá trị ứng trước (bên liên 

quan của Công ty) theo Hợp đồng ủy thác đầu tư số 30/UTDT-OCH ngày 21 tháng 4 năm 2011 để 

đầu tư vào Công ty Cổ phần Tân Việt (công ty con của Công ty). Khoản vay này chưa xác định 

thời hạn trả nợ và lãi suất mà Công ty phải trả cho năm đầu tiên là 18%/năm và cho các năm tiếp 

theo bằng lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại 

Dương cộng với 3%/năm. 

 

18. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƢỚC 

 

 
 

19. PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC: 
 

 
 

PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC

 30/09/2011  31/12/2010 

 VND  VND 

Công ty Cổ phần Viptour - Togi (i)               7,468,800,000             12,480,000,000 

Tiền cổ tức phải trả (ii)                  851,073,900 -                                   

Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Thương mại VNECO
            91,500,000,000                                     - 

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính             67,854,947,368                                     - 

Phải trả, phải nộp khác               2,809,027,515             51,423,186,161 

      170,483,848,783         63,903,186,161 

 30/09/2011  31/12/2010 

 VND  VND 

Thuế tiêu thụ đặc biệt                      7,497,692                                     - 

Thuế thu nhập doanh nghiệp               6,156,308,606               8,511,137,457 

Thuế GTGT đầu ra                  281,723,935                  687,723,373 

Thuế thu nhập cá nhân               1,053,482,760                  144,412,092 

Các loại thuế khác                  129,336,395                                     - 

Các khoản phí và lệ phí                                     -                                     - 

           7,628,349,388            9,343,272,922 

 30/09/2011  31/12/2010 

 VND  VND 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương             69,191,326,213                                     - 

Công ty Cổ phần Viptour - Togi (ii)             43,000,000,000                                     - 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - CN Quảng Ninh
                                    - 

                                    - 

Vay dài hạn đến hạn trả             18,439,600,000               1,000,000,000 

 - Vay dài hạn đến hạn trả             18,439,600,000           1,000,000,000 

 - Nợ thuê tài chính đến hạn trả                                    - 

      130,630,926,213            1,000,000,000 
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20. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN 

 

 
 

 

 

 

 30/09/2011  31/12/2010 

 VND  VND 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương           320,818,407,033             82,182,079,245 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương           500,000,000,000           584,287,035,896 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - CN Nha Trang (iii)
            30,942,000,000                                     - 

Ngân hàng TMCP Hàng Hải           500,000,000,000                                     - 

   1,351,760,407,033       666,469,115,141 
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Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình 
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22. DOANH THU 

 
 

23. GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

 
 

24. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 

 

 
 

 

25. CHI PHÍ TÀI CHÍNH 

 
 

26. LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁC 

 

 Từ ngày 01/07/2011

đến ngày 30/09/2011 

 Từ ngày 01/07/2010

đến ngày 30/09/2010 

 VND  VND 

Chi phí lãi vay 26,222,419,337                              153,519,737 

Chi phí tài chính khác 17,835,485                   -                                    

         26,240,254,822                153,519,737 

 Từ ngày 01/07/2011

đến ngày 30/09/2011 

 Từ ngày 01/07/2010

đến ngày 30/09/2010 

 VND  VND 

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 27,185,850,144                           8,740,028,515 

Cổ tức, lợi nhuận được nhận 200,508,000                 2,000,000,000              

         27,386,358,144          10,740,028,515 

 Từ ngày 01/07/2011

đến ngày 30/09/2011 

 Từ ngày 01/07/2010

đến ngày 30/09/2010 

 VND  VND 

Giá vốn khách sạn 1,904,370,177                                                  - 

Giá vốn cung cấp dịch vụ              56,002,967,769 

Giá vốn kinh doanh bánh kẹo và đồ uống             79,226,997,351 

         81,131,367,528          56,002,967,769 

 Từ ngày 01/07/2011

đến ngày 30/09/2011 

 Từ ngày 01/07/2010

đến ngày 30/09/2010 

 VND  VND 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ       152,912,002,248          72,993,675,819 

Trong đó:

- Doanh thu bán Bất động sản đầu tư (i)                                     - 

- Doanh thu khách sạn             13,906,531,941                                     - 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ                                     - 

- Doanh thu kinh doanh bánh kẹo và đồ uống           139,005,470,307              72,993,675,819 

Các khoản giảm trừ                (34,515,692)                                     - 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ       152,877,486,556          72,993,675,819 
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27. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: 

 

 
 

28. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU 

 
 

 

       Hà nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011 

Kế toán trƣởng       Quyền Tổng giám đốc 
 

    
 

 Từ ngày 01/07/2011

đến ngày 30/09/2011 

 Từ ngày 01/07/2010

đến ngày 30/09/2010 

 VND  VND 

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập 12,712,744,269            9,167,454,339              

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

bình quân trong kỳ (Cổ phiếu)
100,000,000                 78,823,254                   

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 127                               116                               

 Từ ngày 01/07/2011

đến ngày 30/09/2011 

 Từ ngày 01/07/2010

đến ngày 30/09/2010 

 VND  VND 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

Lợi nhuận trƣớc thuế          21,545,208,316          13,811,335,188 

Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế 

Trừ: Thu nhập không chịu thuế                 (200,508,000)

Cộng: Chi phí không được khấu trừ             10,856,843,893                   715,911,602 

Cộng: Lỗ tại các Công ty con               3,128,311,979                4,048,276,606 

Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh          35,329,856,188          18,575,523,396 

Thuế suất thông thường 25% 25%

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp            8,832,464,047            4,643,880,849 

Thuế thu nhập doanh nghiệp            8,832,464,047            4,643,880,849 

 Từ ngày 01/07/2011

đến ngày 30/09/2011 

 Từ ngày 01/07/2010

đến ngày 30/09/2010 

 VND  VND 

Khác                    72,010,289                     38,421,000 

Thu nhập khác                  72,010,289                  38,421,000 

Khác                  654,160,928                   715,911,602 

Chi phí khác               654,160,928                715,911,602 

(Lỗ) từ hoạt động khác              (582,150,639)              (677,490,602)
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10.  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH: 

 

       
 

 

 Nhà cửa  Máy móc  Phƣơng tiện  Thiết bị  Tài sản cố định  

 vật kiến trúc  thiết bị  vận tải  văn phòng  khác  Cộng 

 VND  VND  VND  VND  VND  VND 

 NGUYÊN GIÁ  

 Tại ngày 01/01/2011 -                              18,004,969,660       3,159,542,581                                      -                                -         21,164,512,241 

 Mua trong kỳ 287,982,499           15,978,396,832       3,216,634,120                                      -                                -         19,483,013,451 

 Tăng từ đầu tư xây dựng cơ bản 219,000,000,000    1,574,380,143         620,102,524                                         -          1,309,238,257       222,503,720,924 

 Tăng tài sản từ hợp nhất kinh doanh 274,294,863,151    44,142,421,854       3,862,127,733                   352,965,015        13,527,085,532       336,179,463,284 

 Giảm trong kỳ (796,472,065)          (46,296,543)             -                                                           -                                -            (842,768,608)

 Tại ngày 30/09/2011  492,786,373,585     79,653,871,946   10,858,406,958          352,965,015    14,836,323,789   598,487,941,292 

 GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ 

 Tại ngày 01/01/2011 -                              7,284,146,959         833,309,633                                         -                                -           8,117,456,592 

 Khấu hao trong kỳ 13,890,168,167      2,801,506,033         1,131,888,934                     38,221,332             (20,889,611)         17,840,894,855 

 Tăng khấu hao từ hợp nhất kinh doanh 23,043,522,063      24,592,601,099       2,499,227,092                   165,440,535          1,346,353,694         51,647,144,482 

 Giảm trong năm (269,473,000)          (16,728,752)             -                                                           -                                -            (286,201,752)

 Tại ngày 30/09/2011    36,664,217,230     34,661,525,339     4,464,425,659          203,661,867       1,325,464,083     77,319,294,177 

 GIÁ TRỊ CÒN LẠI 

 Tại ngày 30/09/2011  456,122,156,355     44,992,346,607     6,393,981,299          149,303,148    13,510,859,706   521,168,647,115 

 Tại ngày 31/12/2010                               -     10,720,822,701     2,326,232,948                                -                                -     13,047,055,649 



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƢƠNG                            BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình 

Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam  

                     Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2011 

                          đến ngày 30/09/2011 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)                           MẪU B 09-DN/HN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo 

 
21.  VỐN CHỦ SỞ HỮU: 
 

 

 Lợi nhuận sau thuế

chƣa phân phối  

 Quỹ dự phòng 

tài chính 

 Quỹ đầu tƣ

phát triển  Quỹ khác  Tổng cộng 

 VND  VND  VND  VND  VND  VND 

Số dƣ tại ngày 01/01/2010      530,000,000,000                 1,960,728,861        15,459,459                            -                            -      531,976,188,320 

Tăng vốn trong năm          470,000,000,000                                          -                           -                            -                            -          470,000,000,000 

Lợi nhuận trong năm                                    -                   72,064,032,662                           -                            -                            -            72,064,032,662 

Phân phối các quỹ                                    -                   (2,754,153,784)        376,761,032      1,462,166,899                            -               (915,225,853)

Khác                                    -                   (1,918,742,236)                           -                            -                            -            (1,918,742,236)

Số dƣ tại ngày 01/01/2011   1,000,000,000,000               69,351,865,503     392,220,491   1,462,166,899                            -   1,071,206,252,893 

Lợi nhuận trong kỳ                                    -                   71,256,546,663                           -                            -                            -            71,256,546,663 

Phân phối các quỹ                                    - (67,486,787,558)                                          -         724,575,116      4,376,214,656          (62,385,997,786)

Giảm khác                                    -                      (472,810,527)       (237,147,007)                            -                            -               (709,957,534)

Số dƣ tại ngày 30/09/2011   1,000,000,000,000               72,648,814,081     155,073,484   2,186,742,015   4,376,214,656   1,079,366,844,236 

 Vốn

điều lệ 



cONG TY cO PHAN KS&DV DAI DUoNG

s6: t'2 tzo1llcv -ocH '

V/v: Giditrinh tqi nhuQn sau thu6 hqp nhdt

Quy ttt/2011 vtrt 10% so voiQu!'lll/2010

Kinh qH: 
:

CONG HOA XA HQI CHO NGHIA VIET NAM

" 
u 

" l1---]-:"1'" -l-1ll l "'
He Noi, ngdY 18 thdng 11 ndm 2011

OV EEN CHUNG KHOAN NHA NUOC

sd ctAo DlcH jHUNG KH,AN TP HA NQt

c6ng ty c6 phAn Kh6ch san vd Dich vu Dai Duong xin giii trinh Lqi nhu6n sau thu6 hqp

nnAt Qui llltz1l1 ting vuEt qu6 10% so v6i Lqi nhuqn quf lll/2010 nhu sau:

1. Lqi nhu?n hqp nh6t sau thu6 qu! lll/2010

Lqi nhuOn hqp nh5t sau thu6 quf lll/2011

: 9.167.454.339 d6ng (1)

: 12.962.704.188 d6ng (2)

: 3.795.249.849 d6ng'

NGUOI rHuc HIFN CoNG 86 rHoNG rlN

TRUONG BAN KIEM SOAT

Ting

Nguy6n nhin:

so vdi quf 11u2010, quy llll2o11 Quy m6 hoat dQng cria c6ng ty tdng trudng manh vi

nh0ng li do sau:

1. Qui m6 hoat dQng coa c6ng ty duEc md rgng hon. so voi cung k!' ndm ngo6i'

C6ng ty d5 c6 th6m 02 C6ng ty con li: C6ng ty CP TAn Viet vd C6ng ty CP du lich

Kh6ch san Su6i Mo, th6m 01 COng ty Li6n f6t ta: COng ty CP du lich Diu khi

Phuong d6ng.

2. C6ng ty da day manh ngirnh hdng sdn xuSt banh keo, t?p trung d{c biQt trong vu

trungthuviraquataiC6ngtycon|irC6ngtyCPSdriGdnGivra|.

TrAn trgng!

(2) - (1)

Noi nhdn:
- Nhu trdn;

- LuuVP.
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