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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 

Năm báo cáo: 2016 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên công ty  : Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 

- Giấy chứng nhận đăng ký DN số : 0103818809 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà 

Nội cấp ngày 08 tháng 05 năm 2009 thay đổi 

lần thứ 8 ngày 05 tháng 12 năm 2014. 

- Vốn điều lệ : 231.962.320.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt tỷ, chín 

trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm hai mươi 

nghìn đồng) 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 231.962.320.000 đồng 

- Địa chỉ trụ sở chính : tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường 

Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

- Điện thoại: (84-4) 3987 7515             : Fax: (84-4) 3974 4022 

- Website : www.haiants.vn 

- Mã chứng khoán : HAH 

2. Quá trính hình thành và phát triển 

Năm 2009 

- Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An tiền thân là Công ty TNHH Vận tải và Xếp 

dỡ Hải An được thành lập ngày 08/05/2009 theo Giấy ĐKKD lần đầu và mã số thuế 

0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp với mức VĐL 

150.000.000.000 đồng. Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An được hình thành 

trên cơ sở góp vốn của bốn đơn vị bao gồm Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ 

thuật Hàng Hải, Công ty cổ phần Hàng hải Hà Nội (tên gọi cũ là Công ty cổ phần 

MHC), Công ty cổ phần Đóng mới và sửa chữa tàu Hải An (tên gọi cũ của Công ty cổ 

phần Đóng tàu Hải An) và Công ty cổ phần Hải Minh.  

- Tháng 05/2009, Công ty xây dựng bến container đầu tiên.  

Năm 2010 

- Tháng 08/2010, Công ty thực hiện lắp đặt cần cẩu chuyên dụng 45 tấn đầu tiên tại cầu 

tàu.  

- Tháng 10/2010, thành lập công ty con 100% vốn – Công ty TNHH Cảng Hải An 

(HAP) có GCN ĐKKD và mã số thuế 0201126468 

- Sau 20 tháng triển khai xây dựng, Cảng Hải An hoàn thành giai đoạn 1.  

file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.haiants.vn
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- Ngày 15/12/2010, Lễ khánh thành cảng container Hải An được tổ chức và tàu 

container “MV Mell Senang” với trọng tải 700TEU của hãng Mariana Express Lines 

Pte cập bến.  

- Ngày 07/10/2010 Công ty thực hiện tăng VĐL lên 187,5 tỷ đồng theo GCN ĐKKD 

thay đổi lần 5, với sự góp vốn thêm từ 3 công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải 

Hải Hà, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Hải (tên gọi cũ của Công ty cổ phần Hàng hải 

MACS) và Công ty cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại Thương-TP Hồ Chí Minh (tên 

gọi cũ của Công ty cổ phần Transimex-Saigon). 

Năm 2011 

- Ngày 06/02/2011, tàu “MV Ice Moon” trọng tải 700TEU cập bến.  

- Ngày 06/07/2011, tàu “MV Paphos” trọng tải 700TEU của hãng Yangming Marine 

Transport (YML) cập bến.  

- Ngày 05/11/2011, tàu container “MV Vinalines Pioneer” của hãng K-line trọng tải 

560TEU cập bến.  

- Ngày 19/09/2011, Công ty chính thức chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần và 

đổi tên thành Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An theo GCN ĐKKD lần thứ 6 

với 7 cổ đông sáng lập là: Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, 

Công ty cổ phần Hàng hải Hà Nội (tên gọi cũ là Công ty cổ phần MHC), Công ty cổ 

phần Đóng mới và sửa chữa tàu Hải An (tên gọi cũ của Công ty cổ phần Đóng tàu Hải 

An), Công ty cổ phần Hải Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà, Công ty 

cổ phần Dịch vụ Hàng Hải (tên gọi của cũ của Công ty cổ phần Hàng hải MACS) và 

Công ty cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại Thương-TP Hồ Chí Minh (tên gọi cũ của 

Công ty cổ phần Transimex-Saigon). 

Năm 2012 

- Ngày 01/03/2012, công ty con của Công ty là Công ty TNHH Cảng Hải An góp 50% 

vốn thành lập Công ty TNHH Đại lý và tiếp vận Hải An (HAAL) với GCN ĐKKD và 

mã số thuế số 0201244461. 

- Ngày 13/04/2012, Công ty nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đóng tàu Hải An và tăng 

VĐL lên 231,96 tỷ đồng theo GCN ĐKKD thay đổi lần thứ 7. 

- Ngày 28/04/2012, tàu “MV Pacific Grace” của hãng Pendulum Express Lines Pte 

trọng tải 836TEU cập bến.  

- Ngày 14/08/2012, công ty con của Công ty là Công ty TNHH Cảng Hải An góp 20% 

vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải (HAS) sau được đổi tên thành Công 

ty CP Dịch vụ Tổng hợp Hải An (HAGS) với Giấy CN ĐKKD và mã số thuế 

0201275526.  
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Năm 2013 

- Ngày 05/01/2013, tàu container “MV Methi Bhum” của hãng Regional Container 

Lines (RCL) trọng tải 1000TEU cập bến.  

- Tháng 04/2013, Công ty nhận chứng nhận ISO 9001 – 2008.  

- Ngày 04/07/2013, tàu “MV YM Inventive” trọng tải 1.805TEU là tàu container lớn 

nhất có chiều dài 172,5m cập bến làm hàng tại cảng Hải An. 

- Ngày 01/09/2013, Công ty bắt đầu cung cấp dịch vụ vận tải container nội địa tuyến 

Hải Phòng – Hồ Chí Minh – Hải Phòng 

Năm 2014 

- Tháng 01/2014, tàu Leadtop trọng tải 600TEU (chở container lạnh) cập bến.  

- Tháng 04/2014, tàu của các hãng liên kết OEL/YML trọng tải 1000TEU cập bến.  

- Ngày 19/03/2014, Công ty kí thỏa thuận mua tàu container đầu tiên. Ngày 08/05/2014, 

tiếp nhận tàu MV “Haian Park” tại Thượng Hải và tổ chức “Lễ bàn giao tàu” tại 

Hamburg. Ngày 16/05/2014, tàu MV “Haian Park” chính thức tham gia vào tuyến vận 

tải container nội địa.  

- Ngày 11/06/2014, Công ty tổ chức Lễ tiếp nhận tàu và công bố tuyến vận chuyển 

container nội địa với lịch tàu 03 chuyến/tuần. 

- Ngày 25/07/2014, Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và được Ủy ban chấp 

thuận thành công ty đại chúng theo Công văn số 4886/UBCK-QLPH ngày 29/08/2014. 

- Ngày 20/10/2014, Công ty tiếp nhận tàu container thứ hai MV “Haian Song” trọng tải 

1.121TEU tại Singapore và đưa tàu vào hoạt động trên tuyến Hồ Chí Minh/Hải Phòng 

từ cuối tháng 10/2014. 

- Ngày 22/12/2014, Công ty thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 

217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2015 

- Ngày 21/01/2015, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

chấp thuận niêm yết cổ phiếu theo Quyết định số 15/QĐ-SGDHCM.  

- Ngày 11/03/2015, cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An chính thức 

được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. 

+ Loại chứng khoán: Phổ thông 

+ Mã chứng khoán: HAH 

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/CP 

+ Số lượng chứng khoán niêm yết hiện tại: 23.196.232 CP 
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- Tháng 9/2015, Công ty đã tiếp tục đầu tư tàu container thứ ba, tàu mang tên là 

“HAIAN TIME” và được Công ty tổ chức tiếp nhận tại THAILAND ngày 29 tháng 09 

năm 2015. Đây là tàu chuyên dụng chở container được đóng tại Nhật năm 2001, đăng 

kiểm NK, sức chở 1.032 Teus, trọng tải 18.055 DWT với mớn 9,050m, tốc độ tối đa 

21 hải lý/giờ. Tàu đã được đưa vào khai thác chuyến đầu tiên trên tuyến Hồ Chí Minh 

- Hải Phòng vào ngày 05/10/2015. 

- Tháng 11/2015, thành lập công ty con 50,5% vốn - Công ty TNHH Vận tải Container 

Hải An (HACT),  có GCN ĐKKD và mã số thuế 0201655535. 

Năm 2016 

- Ngày 10/3 2016, Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An tổ chức “Lễ kỷ niệm một 

năm ngày niêm yết cổ phiếu HAH tại HOSE và khai trương tuyến Liner vào cảng Cái 

Mép”. 

- Ngày 22 tháng 05 năm 2016, Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An khai trương 

Chi Nhánh “Hải An Vũng Tàu” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh chính 

+ Xây dựng và cung cấp các dịch vụ  cảng biển: Bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, .... 

+ Vận tải hàng hóa bằng đường biển 

+ Vận tảu hàng hóa bằng đường bộ. Kinh doanh vận tải đa phương thức. 

+ Dịch vụ logistics 

- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1 Mô hình quản trị của công ty: Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát; Hội đồng 

Quản trị; Tổng Giám đốc 

- Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty có nhiệm vụ 

thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết 

định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, tiến hành thảo luận 

thông qua, bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; thông qua các chiến lược phát triển; bầu, 

bãi nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát, và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các 

nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

- Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 7 

thành viên, các thành viên HĐQT nhóm họp và bầu Chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản 
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trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của 

Công ty theo quy định trong Điều lệ Công ty. 

HĐQT có trách nhiệm bổ nhiệm, giao nhiệm vụ, giám sát Ban Tổng Giám đốc và 

những cán bộ quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và Điều lệ 

Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. HĐQT 

của Công ty bao gồm các thành viên sau: 

Ông Vũ Ngọc Sơn  Chủ tịch HĐQT  

Ông Bùi Tuấn Ngọc Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐQT  

Ông Tạ Mạnh Cường Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc  

Ông Vũ Thanh Hải Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc 

Ông Lê Duy Hiệp Ủy viên HĐQT  

Ông Phùng Văn Quang Ủy viên HĐQT - độc lập 

- Ban Kiểm soát 

Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của 

Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định trong Điều 

lệ của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

Giám đốc. Hiện tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra 

và bãi miễn. Ban kiểm soát của Công ty bao gồm: 

Ông Nguyễn Tuấn Anh Trưởng ban 

Ông Đỗ Thành Đĩnh Thành viên 

Ông Phùng Đình Phúc Thành viên 

- Ban Tổng Giám đốc 

Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, là 

người điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty chịu trách 

nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về các họat động sản xuất kinh doanh của Công 

ty. Ban TGĐ Công ty bao gồm: 

Ông Tạ Mạnh Cường Tổng Giám đốc 

Ông Vũ Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc 

Bà Phạm Thị Hồng Nhung Kế toán trưởng 
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4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

Công ty TNHH 

Cảng Hải An 

( Công ty con 

100%  vốn ) 

Công ty TNHH Đại lý 

và Tiếp vận Hải An 

( Đầu tư 50% vốn ) 

 

Công ty CP Dịch vụ 

Tổng hợp Hải An 

( Đầu tư 20% vốn ) 

Công ty TNHH Vận 

tải Container Hải 

An 

( Công ty con 50,5% 

vốn) 

Phòng 

Tài chính 

kế toán 

 

Phòng 

Dự án 

và 

XDCB 

 

Văn 

Phòng Hà 

Nội 

 

Chi 

nhánh 

Hồ Chí 

Minh 

 

Chi 

nhánh 

Vũng 

Tàu 
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- Các công ty con, công ty liên kết: 

TT Công ty Quan hệ Vốn điều lệ Ngành nghề kinh doanh chính 

Tỷ lệ sở 

hữu tại 

31/12/2015 

Trụ sở 

1 
Công ty TNHH 

Cảng Hải An 

Công ty 

con 

30.000.000.000 

đồng 

Khai thác cảng, cung cấp dịch vụ 

bốc xếp, giao nhận, kho bãi, vận 

chuyển đường bộ … 
100% 

Tầng 1, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

2 

Công ty TNHH 

Đại lý và Tiếp 

vận Hải An 

Công ty 

liên kết của 

công ty con 

25.000.000.000 

đồng 

- Tổ chức vận tải hàng hóa ven 

biển và viễn dương, đại lý vận tải 

đường biển, logistics. 

- Vận tải hàng hóa đường thủy 

nội địa và các hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ khác liên quan đến vận 

tải…. 

50% 

Tầng 2, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

3 

Công ty cổ phần 

Dịch vụ Tổng hợp 

Hải An (HAGS) 

Công ty 

liên kết của 

công ty con 

5.000.000.000 

đồng 

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, 

bốc xếp hàng hóa, kho bãi và lưu 

giữ hàng hóa… 
20% 

Tầng 3, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

4 

Công ty TNHH 

Vận tải Container 

Hải An 

Công ty 

con 

200.000.000.000 

đồng 

- Vận tải hàng hóa ven biển và 

viễn dương 

- Vận tải hàng hóa đường thủy 

nội địa… 

50,5% 

Tầng 5, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 
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5. Định hướng phát triển 

Trong vòng 5 năm tới, Công ty định hướng tập trung duy trì chất lượng dịch vụ cảng 

biển trên cơ sở hạ tầng hiện có và mở rộng năng lực cho các dịch vụ phụ trợ thông 

qua việc đầu tư xây dựng thêm bến sà lan, hoàn thiện mặt bằng cho cảng và đầu tư dự 

án xây dựng khu hậu cần cảng biển Cát Hải. Đối với hoạt động vận tải nội địa, Công 

ty khai thác tối đa năng lực vận tải của 3 tàu container đã đầu tư trong các năm 2014, 

2015 trên tuyến vận tải nội địa Hải Phòng - Hồ Chí Minh - Hải Phòng và tuyến Đông 

Bắc Á Haiphong – Yantain – Kongkong – Haiphong, nghiên cứu để phát triển các 

tuyến mới đi Đông Nám Á khi có đủ điều kiện. 

Hải Phòng là khu vực cảng năng động của hệ thống cảng Việt Nam. Trong vòng 5 

năm tính từ năm 2005, tỷ lệ tăng trưởng bình quân của cảng Hải Phòng (tính theo sản 

lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng) năm sau so với năm trước là 27,7%/năm, so 

với mức tăng trưởng trung bình của ngành là 20%. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh 

tế thế giới và trong nước, tốc độ này suy giảm nhưng đã có nhiều dấu hiệu hồi phục 

tích cực từ năm 2013. Cụ thể, tổng sản lượng hàng hóa thông qua khu vực Hải Phòng 

đạt 3.470.142 TEU năm 2014, tăng 11,3% so với năm 2013. Dựa trên nhu cầu và tốc 

độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu trong thời gian tới, triển vọng phát triển của 

ngành cảng được đánh giá còn nhiều tiềm năng, dự kiến sẽ nâng năng lực bốc xếp lên 

gấp đôi vào năm 2015 và gấp năm lần vào năm 2020 lên mức 900-1.100 triệu 

tấn/năm. 

Với đặc điểm địa lý có đường bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam tạo thành thế mạnh của 

vận tải đường thủy, khả năng lưu thông hàng hóa trên trục đường vận tải ven biển 

Việt Nam là rất lớn. Đây chính là cơ hội cho Hải An phát triển mạng vận tải thủy khi 

từ đầu tháng 7 năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải chính thức siết việc kiểm tra xe quá 

tải theo Đề án Tổng thể kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ theo Quyết định số 

1526/QĐ-BGTVT ngày 05/06/2013.  

Trên cơ sở những phân tích và nhận định trên đây, định hướng và chiến lược kinh 

doanh của Công ty là hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển chung của ngành 

cảng biển - vận tải, với chính sách của Nhà nước và xu thế chung của ngành cảng biển 

- vận tải - logistic trên thế giới. 

6. Các nhân tố rủi ro 

6.1 Rủi ro về kinh tế 

a) Tăng trưởng kinh tế 

Năm năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 diễn ra, tình hình kinh tế thế giới 

giai đoạn 2012 – 2014 đã có biến chuyển mang chiều hướng tích cực hơn so với giai 

đoạn trước, góp phần tạo lập nền tảng tốt cho sự phục hồi và ổn định trở lại trong năm 

2015, 2016. Các động thái phát triển của thế giới đã cho thấy sự ổn định, cho dù chưa 

thực sự vững chắc đặc biệt là tại các quốc gia tâm điểm của khủng hoảng nợ công như 

Hy Lạp, Tây Ban Nha và Ireland hay tại các đầu tàu kinh tế Nhật Bản, Pháp, Đức… 
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Theo dự báo của Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCSIEF) dự 

báo tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới nói chung và một số khu vực sẽ phục hồi 

nhanh chóng trong vòng 5 năm tới. 

Nền kinh tế duy trì đà phục hồi tốc độ trên 6.5%. GDP lập đáy với mức tăng bình 

quân 5.88% giai đoạn 2011-2015, hồi phục từ 2005 và duy trì đà tăng khoảng 6.2% 

trong năm 2016. Bình quân giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến tăng trưởng từ 6.5% đến 

7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 2.228 USD và dự kiến tăng lên mức 

3.200 - 3.500 USD vào năm 2020.  

Là một Công ty hoạt động trong ngành dịch vụ cảng biển và vận tải hàng hóa, kết quả 

sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động trực tiếp bởi tình hình sản xuất công 

nghiệp và thương mại trong nước và quốc tế. Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế là một 

chỉ báo quan trọng không những phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp mà còn là công cụ quan trọng để Công ty dự báo các chiến lược phát triển 

trung và dài hạn. 

b) Lạm phát 

Lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây có diễn biến phức tạp và biến động 

với biên độ khá lớn tạo ra những biến động bất thường về giá cả nguyên nhiên vật liệu 

đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Giai đoạn 

năm 2012 - 2016, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực để kiềm chế lạm 

phát, ngoài ra giá xăng dầu quốc tế giảm sâu và nguồn cung hàng hóa nội địa dồi dào 

nên chỉ số giá tiêu dùng giảm dần theo từng năm, cụ thể ở mức 6,81% năm 2012, 

6,04% năm 2013, 1,84% năm 2014 và chỉ 0,6% năm 2015.  

Tương tự như năm liền trước, với việc cầu tiêu dùng nội địa chỉ phục hồi ở mức vừa 

phải như ở trên, diễn biến của CPI trong năm 2016 tiếp tục cho thấy sự phụ thuộc rất 

lớn vào việc tăng giá của các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là các mặt hàng dưới sự 

điều tiết của Chính phủ như Y tế và Giáo dục. Trong nửa đầu năm, ngoài trừ CPI 

(theo tháng) của tháng 1 không biến động do được hỗ trợ từ việc giá xăng dầu giảm, 

CPI của năm tháng tiếp theo đều ghi nhận mức tăng khá qua từng tháng do hiệu ứng 

nhu cầu tiêu dùng tăng cao theo mùa vụ vào dịp Tết và việc điều chỉnh tang trở lại của 

giá xăng dầu, Dịch vụ y tế và Giáo dục. Bên cạnh đó, khác biệt với năm 2015, CPI 

trong khoảng thời gian này còn chịu áp lực từ việc giá lương thực thực phẩm tăng 

đáng kể do nguồn cung bị ảnh hưởng xấu trước những biến biến không thuận lợi của 

thời tiết, đặc biệt là hạn hán ở các tỉnh phía Nam. Trong nửa cuối năm 2016, CPI ghi 

nhận mức tăng khá mạnh trong 4 tháng cuối năm khi giai đoạn này có khá nhiều yếu 

tố tạo sức ép lớn lên lạm phát như (1) tăng học phí trước thềm năm học mới; (2) giá 

Dịch vụ y tế tiếp tục tăng mạnh theo lộ trình và (3) giá xăng dầu tăng đáng kể cùng xu 

hướng phục hồi của giá dầu thô thế giới. Mặc dù vây, Chính phủ vẫn cho thấy khả 

năng kiểm soát và đảm bảo mục tiêu lạm phát cả năm dưới 5%, đặc biệt là với quyết 

định sẽ không tiếp tục tăng giá Dịch vụ y tế từ cuối tháng 10/2016, từ đó giảm bớt 

đáng kể lên lạm phát toàn phần trong hai tháng còn lại của năm. Tỷ lệ lạm phát cả 
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năm 2017 dự báo vào khoảng 4% - 4,5%. 

Đối với doanh nghiệp dịch vụ cảng và vận tải như Hải An, chỉ số lạm phát ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua chi phí đầu vào, đặc biệt là 

giá xăng dầu và giá nhân công. Bên cạnh đó, tình hình lạm phát cũng ảnh hưởng đến 

khối doanh nghiệp sản xuất hàng xuất nhập khẩu - những khách hàng sử dụng dịch vụ 

của Công ty. Để giảm thiểu ảnh hưởng của lạm phát đến hoạt động, Công ty luôn chủ 

động tăng cường các hoạt động kiểm soát định mức chi phí và quản lý biến động giá 

cả đầu vào. 

c) Lãi suất 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tùy vào đặc điểm kinh doanh của mình, mỗi 

doanh nghiệp có cơ cấu vốn khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp sử 

dụng nguồn vay lớn từ các ngân hàng thương mại nên việc biến động lãi suất ngân 

hàng sẽ gây nên những rủi ro nhất định cho doanh nghiệp.  

Trong năm 2016, mặt bằng lãi suất huy động tăng nhẹ so với năm 2015 khoảng vài 

chục điểm cơ bản tùy từng kỳ hạn từ ngắn đến trung và dài hạn, trong đó có hai đợt 

điều chỉnh tương đối rõ vào Quý 1 và cuối Quý 4. Đến cuối năm 2016, lãi suất huy 

động các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng phổ biến trong khoảng 4,3% - 5,5%/năm, từ 6 

tháng đến dưới 12 tháng trong khoảng 5,3% - 7%/năm, từ 12 tháng trở lên trong 

khoảng 6,5% - 8%/năm. Mặc dù lãi suất huy động tăng nhẹ nhưng lãi suất cho vay 

trong năm 2016 khá ổn định và ít biến động. Theo NHNN, mặt bằng lãi suất cho vay 

phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6%-7%/năm đối với ngắn hạn và 9%-

10%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

thông thường ở mức 6,8%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3% - 11%/năm đối với trung 

và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, 

lãi suất cho vay từ 4%-5%/năm. 

d) Tỷ giá hối đoái 

Rủi ro biến động tỷ giá là rủi ro ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp có các hoạt 

động kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu hay các giao dịch ngoại tệ.  

Mặc dù có những biến động nhất định vào từng thời điểm nhưng nhìn chung, năm 

2016 được ghi nhận là một năm khá ổn định của tỷ giá và thị trường ngoại hối. Cụ 

thể, trong khoảng 9 tháng đầu năm, tỷ giá bán tại nhiều NHTM ít biến động và phổ 

biến vào khoảng 22.330 - 22.350 VND/USD. Bước sang Quý 4, đặc biệt từ đầu tháng 

11, với áp lực từ (1) kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với phần thắng 

thuộc về ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump; (2) FED tăng lãi suất trong 

tháng 12 đi kèm định hướng lộ trình tăng lãi suất mạnh hơn kỳ vọng trong năm 2017; 

(3) đồng USD tăng giá đáng kể trên thị trường thế giới và (4) yếu tố mùa vụ về cuối 

năm đáp ứng các nhu cầu thanh toán, tỷ giá tại hệ thống NHTM liên tục được điều 

chỉnh tăng, đến cuối tháng 12 phổ biến trong khoảng 22.790 - 22.800 VND/USD, tăng 

khoảng 1,1% so với thời điểm cuối năm 2015. 
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Đứng từ góc độ cơ quan quản lý, từ đầu năm 2016, NHNN đã chính thức áp dụng cơ 

chế điều hành mới với tỷ giá trung tâm hàng ngày được xác định dựa trên cơ sở tham 

chiếu (i) diễn biến tỷ giá bình quân gia quyền thị trường liên ngân hàng; (ii) diến biến 

tỷ giá trên thị trường quốc tế của một số đồng tiền các nước có quan hệ thương mại, 

vay, trả nợ, đầu tư lớn với Việt Nam và (iii) các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ, mục 

tiêu chính sách tiền tệ. Như vậy, thay vì đưa ra cam kết rõ ràng về việc giữ ổn định tỷ 

giá như các năm trước, cơ chế điều hành tỷ giá mới theo hướng linh hoạt đã được áp 

dụng. Theo đó, trước khi có diễn biến nóng lên của tỷ giá trong hệ thống NHTM, kể 

từ giữa tháng 8, tỷ giá tham chiếu trung tâm liên tục được NHNN điều chỉnh tăng dần, 

đến cuối tháng 12 được niêm yết ở mức 22.155 VND/USD, tăng khoảng 1,2% so với 

cuối năm 2015. Diễn biến này có thể được nhìn nhận như việc điều chỉnh có tính linh 

hoạt từ phía cơ quan điều hành để định hướng và đón đầu thị trường trước nhứng áp 

lực khá lớn lên tỷ giá và thị trường ngoại hối dự kiến sẽ xảy ra vào dịp cuối năm như 

kể trên. 

Tuy nhiên do đặc thù của công ty, nguồn nguyên vật liệu có sẵn trong nước mà không 

phải nhập khẩu nên tác động của biến động tỷ giá lên nguồn nguyên liệu đầu vào là 

không có. Mặc dù vậy, Công ty hiện đang vay ngoại tệ để đầu tư mua sắm tài sản cố 

định.  

6.2 Rủi ro về pháp luật 

Rủi ro về luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh hưởng chung đến toàn ngành. 

Những thay đổi trong chính sách quản lý vĩ mô của Chính phủ đều có những tác động 

nhất định đến hoạt động của công ty. 

Hoạt động dưới sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, Công ty chịu nhiều rủi ro do 

hệ thống pháp luật chưa chặt chẽ và còn nhiều quy định chồng chéo. Bất kỳ điều 

chỉnh nào trong những quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy 

định khác liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty đều có ảnh 

hưởng và tác động đến hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty. Để giảm thiểu 

rủi ro về luật pháp, Công ty luôn duy trì việc cập nhật các quy định pháp luật mới đối 

với toàn bộ công nhân viên, đồng thời sẽ tham khảo thêm với các tổ chức tư vấn luật 

pháp khi cần thiết. 

6.3 Rủi ro đặc thù ngành 

a) Rủi ro chính sách 

Hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách quản lý hàng 

hóa xuất nhập khẩu biên mậu giữa Việt Nam và các nước khác bao gồm chính sách 

thuế, phí và chính sách kiểm dịch, an toàn vệ sinh và kiểm tra các tiêu chuẩn chất 

lượng hàng hóa, chính sách quản lý đặc thù đối với mỗi loại hàng hóa trong từng thời 

kỳ… Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2016, tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 350,74 tỷ USD, tăng 7,1%, tương ứng 

tăng gần 23,16 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 176,63 
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tỷ USD, tăng 9%, tương ứng tăng gần 14,62 tỷ USD; nhập khẩu đạt hơn 174,11 tỷ 

USD, tăng 5,2%, tương ứng tăng hơn 8,54 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa cả 

nước tháng 12/2016 thâm hụt 494 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại của cả 

năm 2016 còn hơn 2,52 tỷ USD.  

Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng lớn của chính 

sách biên mậu với Trung Quốc, là thị trường xuất nhập khẩu chủ chốt của Việt Nam. 

Việc nới lỏng hoặc thắt chặt chính sách kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất của 

Chính phủ Việt Nam hoặc chính phủ Trung Quốc trong mỗi giai đoạn ảnh hưởng 

không nhỏ đến lượng hàng thông quan qua cảng và doanh thu từ dịch vụ container 

lạnh. Ban lãnh đạo Công ty luôn theo sát và cập nhật các thông tin chính sách mới để 

có thể ứng phó trong mọi tình huống.  

b) Rủi ro giá nhiên liệu 

Do hoạt động ngành giao thông vận tải và giao nhận hàng hóa nên hoạt động của 

Công ty chịu ảnh hưởng bởi tăng giảm giá nhiên liệu. Tuy nhiên do xăng dầu phụ 

thuộc hoàn toàn vào tình hình thế giới, Công ty chỉ có thể điều chỉnh giá dịch vụ một 

cách tương ứng và phù hợp với thị trường. 

c) Rủi ro cạnh tranh 

Ngày 14/04/2013, dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Lạch Huyện 

chính thức được khởi công xây dựng. Đây là dự án nằm trong danh mục các dự án kết 

cấu hạ tầng giao thông quan trọng, thiết yếu giai đoạn đến năm 2020, được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11/4/2007. Với mục tiêu 

phát triển cảng Hải Phòng tại khu bến Lạch Huyện để có thể tiếp nhận cỡ tàu tới 

100.000 DWT (tàu container 8.000TEU), dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử 

dụng từ năm 2017 - 2018. Sau khi cảng Lạch Huyện được đưa vào khai thác sẽ tạo ra 

sức ép cạnh tranh đối với hệ thống các cảng khu vực Đình Vũ, Bạch Đằng, Sông 

Cấm, Sông Tranh nói chung và đối với cảng Hải An nói riêng.  

Ngoài ra Công ty đang phải đối mặt với tình trạnh cạnh tranh về giá giữa các cảng 

trong khu vực Hải Phòng. Các doanh nghiệp cùng ngành sẵn sàng giảm 50% giá hoặc 

chấp nhận lỗ để thu hút khách hàng. 

Đây chính là những thách thức lớn và rủi ro trong cạnh tranh đối với cảng Hải An 

trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên Ban lãnh đạo doanh nghiệp đã thấy rõ các thách 

thức này và đã chủ động đầu tư 03 tàu container và tổ chức tuyến vận tải container nội 

địa từ cuối năm 2013 nhằm đảm bảo công việc cho cảng Hải An. Với việc phát triển 

tuyến vận chuyển container nội địa và hợp tác với các hãng vận tải container nước 

ngoài duy trì các tuyến vận chuyển container ngắn (Feeder) nhằm đảm bảo “đầu vào” 

cho cảng, chắc chắn hiệu quả kinh doanh của Cảng Hải An và của toàn Công ty sẽ 

được đảm bảo. 
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6.4 Rủi ro khác 

Theo quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn 

đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-

TTg ngày 16/9/2009, Thành phố đã có quy hoạch cầu qua sông Bạch Đằng và quy 

hoạch đường vành đai 3 của thành phố với cầu vượt sông Cấm nối khu công nghiệp 

VSIP Hải Phòng với cảng Lạch Huyện. Quy hoạch này khiến cho kế hoạch mở rộng 

cầu cảng của Công ty gặp khó khăn. Mặc dù Công ty đánh giá để các quy hoạch này 

được triển khai và đi vào thực tế cũng mất đến 5 – 7 năm nhưng quy hoạch này là một 

rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Chính vì thế, hiện nay Công ty đã tạm 

dừng kế hoạch mở rộng cầu cảng để chờ ý kiến tiếp theo từ phía các ban ngành chức 

năng.  

Ngoài ra hoạt động kinh doanh của Công ty phải đối mặt với những rủi ro đặc thù như 

thiên tai, môi trường, những biến động chính trị và xã hội trên thế giới, chiến tranh, 

khủng bố, tranh chấp trên biển... Những rủi ro này dù ít hay nhiều cũng có thể gây ra 

những thiệt hại về tài sản, con người, thị trường…và do đó sẽ có những tác động trực 

tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

Kinh tế năm 2016 diễn ra trong bối cảnh khó khăn, đặc biệt đối với ngành vận tải biển 

nói chung và vận tải container nói riêng, các hãng tàu vận chuyển container tiếp tục 

thua lỗ, một số hãng tàu lớn đã phải cơ cấu lại hoạt động nhằm tiết giảm chi phí và 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tháng 9/2016, sự kiện 

hãng tàu lớn nhất của Hàn Quốc là Hanjin Shipping phá sản, đã ảnh hưởng lớn đến 

nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động vận tải, khai thác cảng biển nói riêng. 

1.1. Về hoạt động cảng biển 

Khu vực Hải Phòng tiếp tục cạnh tranh gay gắt, xu hướng cung nhiều hơn cầu về bến 

cảng. Chính vì thế mà một số cảng nhỏ nằm ở vị trí phía trong thượng lưu ở vào thế 

bất lợi về mặt địa lý, khả năng cạnh tranh không cao, các hãng tàu luôn có xu hướng 

yêu cầu giảm giá từ 5-10% so với năm trước. Mặc dù đã tích cực làm công tác 

marketing nhưng chính các yếu tố nêu trên đã làm ảnh hưởng lớn đến việc kí kết các 

hợp đồng cũng như công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường. Từ chỗ Cảng tiếp nhận 

7 chuyến/tuần vào làm hàng (thậm chí có những lúc tiếp nhận 8 chuyến/tuần) thì giảm 

sút chỉ còn 5 chuyến/tuần. Do đó, để đảm bảo sản lượng khai thác, từ tháng 4/2016, 

Công ty đã hợp tác với GMD trong hoạt động vận tải, vì vậy Cảng đã có thêm 01 

chuyến/tuần vào làm hàng. 
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Đơn vị: TEU 

 
Kế hoạch 

năm 2016 

Thực hiện 

năm 2016 
Tỷ lệ 

Tổng sản lượng khai thác cảng 305.000 323.343 106% 

- Bốc xếp hàng xuất nhập khẩu  -  153.552 - 

- Bốc xếp hàng nội địa  -  169.791 - 

1.2. Về hoạt động vận tải 

Tiếp tục diễn ra cạnh tranh gay gắt, tuyến vận tải nội địa thường xuyên có 22-24 

chuyến tàu và xu hướng tiếp tục tăng thêm trong thời gian tới. 

Tuyến Hải Phòng - Hong Kong cũng có cạnh tranh mạnh, một số hãng tàu cùng đưa 

tàu vào khai thác tuyến này: GMD, Vsico… 

Từ đầu tháng 8 đến hết tháng 10/2016, sau khi đưa tàu HAIAN SONG đi sửa chữa 

định kỳ, Công ty đã chủ động ký Hợp đồng thuê tàu ITALIAN EXPRESS có tính 

năng tương đương tàu HAIAN SONG để khai thác và triển khai lịch tàu vào Cái Mép 

02 chuyến/tuần. 

Trong Quý 4/2016 sản lượng vận tải tăng mạnh ở cả hai chiều, công ty đã ký được 

Hợp đồng với một số khách hàng lớn (với điều kiện v/c door - door) như: 

AJINOMOTO, INTERFOOD, AGC, ACECOOK,… đặc biệt là bước đầu ổn định 

hàng chuyển tải cho các hãng tàu, điều này giúp tăng sản lượng vận tải cho đội tàu, 

cũng như tăng sản lượng khai thác của Cảng 

 
Kế hoạch 

năm 2016 

Thực hiện 

năm 2016 
Tỷ lệ 

Tổng sản lượng khai thác tàu 118.000 141.517 129,61% 

2. Tổ chức nhân sự 

2.1 Danh sách Ban điều hành 

STT Họ tên Chức vụ Ghi chú 

1 Tạ Mạnh Cường Tổng Giám đốc  

2 Vũ Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc  

3 Phạm Thị Hồng Nhung Kế toàn trưởng  
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2.2 Sơ yếu lí lịch Ban Điều hành 

- Ông Tạ Mạnh Cường  

Họ và tên:  Tạ Mạnh Cường 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  30/01/1965 

Nơi sinh: Hải Phòng 

CMND:   031600536 Ngày cấp 26/06/2006, Nơi cấp: Công An Tp.Hải 

Phòng  

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú:  22/67 Tô Hiệu, Trại Cau Lê Chân Hải Phòng 

Số điện thoại công ty:  0313 766561 

Số điện thoại di động: 0903415105 

Địa chỉ email: Cuong.tm@haiants.vn  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

- 1988 - 2000: Xí nghiệp giày dép số 5 Hải Phòng  

- 2001 - 2007: Phó GĐ Công ty dịch vụ kỹ thuật Hàng hải 

- 2007 - 2010: GĐ Công ty DVKT Hàng hải   

- 2010 - ngày 16/10/2014: Phó TGĐ Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An kiêm GĐ 

Cảng Hải An - Hải Phòng 

- 2011 - nay: Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An 

- 16/10/2014 - nay: TGĐ Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An 

Cá nhân sở hữu:    65.368 cổ phần, chiếm 0,28% vốn điều lệ 

- Ông Vũ Thanh Hải  

Họ và tên:  Vũ Thanh Hải 

Giới tính:    Nam  

Ngày tháng năm sinh:  12/09/1973 

Nơi sinh:   Thái Bình 

CMND:   024100797, nơi cấp: Công An Tp. Hồ Chí Minh   

mailto:Cuong.tm@haiants.vn
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Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú:  Số 68 Bis Huỳnh Mẫn Đạt, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh 

Số điện thoại công ty:  04 39876556 

Số điện thoại di động: 0913239196 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Điều khiển tàu biển 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác:  

- 1995 - 2001: Cán bộ thị trường, Đại diện trường Chi nhánh Singapore Công ty LD 

Gemartrans 

- 3/2001 - 4/2002: Phó phòng Khai thác – Ban Quản lý tàu Tổng Công ty Hàng hải 

Việt Nam 

- 5/2002 - 2009: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Vận tải và Đại lý vận 

tải đa phương thức 

- 2009 - 09/2014: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Đại lý 

vận tải đa phương thức; Uỷ viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty liên 

doanh “K” Line Logistics (Việt Nam) Ltd. 

- 10/2014 - nay:  Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa phương 

thức ; Uỷ viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh “K” Line 

Logistics (Việt Nam) Ltd; 

- Tháng 11/2013 - nay: ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An 

- Ngày 16/10/2014 - nay: được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải 

và Xếp dỡ Hải An 

- Ngày 13/11/2015 - nay: Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Container Hải An, thành 

viên HĐTV Công ty TNHH Vận tải Container Hải An 

Cá nhân sở hữu:    1.000 cổ phần, chiếm 0,0043% vốn điều lệ 

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung 

Họ và tên:  Phạm Thị Hồng Nhung 

Giới tính:  Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  03/09/1975 

Nơi sinh:  Hải Phòng 

CMND 030947413, ngày cấp 12/10/2009 nơi cấp: Sở Công an Hải 
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Phòng 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú: 68 Lô 27 Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP. 

Hải Phòng 

Số điện thoại công ty:  04.39876556  

Số điện thoại di động 0912236696 

Địa chỉ email: Nhung.pth@haiants.vn  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển 

Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán doanh nghiệp. 

Quá trình công tác:  

- Từ 7/1997 đến 12/1998: Nhân viên Ban tổ chức lao động tiền lương Xí nghiệp kinh 

doanh dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng 

- Từ tháng 1/1999 đến 7/2002: Nhân viên Ban kế toán Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ 

tổng hợp Cảng Hải Phòng nay là Công ty CP thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải 

Phòng. 

- Từ tháng 8/2002 đến 7/2004: Phó phòng, phụ trách Phòng kế toán Công ty CP 

thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng 

- Tháng 8/2004 đến tháng 2/2011: KTT, Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty CP 

thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng. 

- Từ 05/2011 đến nay: KTT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. 

- Ngày 13/11/2015 đến nay: Thành viên HĐTV Công ty TNHH Vận tải Container Hải 

An 

Cá nhân sở hữu:    3.000 cổ phần chiếm 0,01% vốn điều lệ 

2.3 Số lượng cán bộ và chính sách người lao động 

- Cơ cấu và số lượng cán bộ, nhân viên (bao gồm các công ty thành viên) 

Chỉ tiêu Số lượng lao động 

Tổng số lao động 280 

Phân theo giới tính  

- Nam 221 

- Nữ 59 

Phân theo trình độ học vấn  

- Trình độ đại học trở lên 159 

mailto:Nhung.pth@haiants.vn
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Chỉ tiêu Số lượng lao động 

- Trình độ cao đẳng chuyên nghiệp 25 

- Trình độ trung cấp chuyên nghiệp 68 

- Lao động phổ thông 28 

Phân theo phân công lao động  

- Viên chức quản lý chuyên trách 36 

- Viên chức quản lý không chuyên trách 0 

- Lao động trực tiếp 244 

- Chính sách đối với người lao động 

Công ty luôn thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết với người lao động đã được quy định 

trong thỏa ước lao động và hợp đồng lao động. Người lao động trong Công ty đều có 

hợp đồng lao động, được đảm bảo về việc làm, được trả lương theo năng lực và thỏa 

thuận hợp đồng. 

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

3.1 Các khoản đầu tư lớn 

- Lập xong bình đồ cao độ toàn bộ mặt bằng để làm cơ sở xây dựng phương án hoàn 

chỉnh toàn bộ mặt bãi. 

- Hoàn thiện việc nâng cấp nền nhà kho bằng bê tông nhựa atsphan, hoàn thiện nạo vét 

khu nước trước bến . 

- Hoàn thiện việc sửa chữa đường ống cấp nước, hạn chế được tình trạng thất thoát nước 

sạch. 

- Duy tu sửa chữa mặt bãi và một số hạng mục phụ trợ khác. 

- Đã đầu tư 05 xe vận chuyển container cho khu vực Cái Mép và 05 xe cho CN TP.HCM. 

- Đầu tư mua 50 vỏ container cũ của HJS và cho sửa chữa lại, để phục vụ đóng hàng 

nặng (quặng, than, …) 

- Đầu tư mua 400 vỏ container mới (100x40’ và 300x20’) phục vụ cho vận chuyển hàng 

giá trị cao như: thực phẩm, ... 

3.2 Các công ty con, công ty liên kết 

- Công ty TNHH Cảng Hải An (HAP) 

Công ty TNHH Cảng Hải An là công ty có 100% vốn của Công ty Mẹ, hoạt động chủ 

yếu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên quan đến cảng biển bao gồm: xếp dỡ hàng hóa 

và container, dịch vụ kho CFS và kho ngoại quan, dịch vụ Depot, dịch vụ lưu container 

lạnh, vận chuyển hàng hóa thủy nội địa, dịch vụ Logistics...  
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Tổng sản lượng xếp dỡ 323.343 TEU, doanh thu năm 2016 đạt 142,45 tỷ đồng, giảm 

11,62% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 3,74 tỷ đồng, giảm 

16,34% so với cùng kỳ năm trước.  

- Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An (HAAL) 

Công ty đồng thời vừa làm đại lý cho hãng tàu Penexline (Singapore), vừa phát triển 

kinh doanh vận tải biển nội địa và dịch vụ logistic, đã từng bước nâng cấp và hoàn 

chỉnh bộ máy tổ chức, khẳng định chất lượng dịch vụ trên thị trường vận tải, tạo uy tín 

và được khách hàng đánh giá cao.  

Sản lượng đại lý của Công ty đạt 54.982 TEU hàng xuất nhập khẩu và 135.828 TEU 

hàng nội địa, tổng doanh thu đạt 89.99 tỷ đồng (bao gồm phần được chia theo BCC năm 

2016) và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 18.917 tỷ đồng (bao gồm phần được chia theo 

BCC năm 2016).  

- Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Hải An (HAGS) 

Công ty từng bước khẳng định mục tiêu hoạt động, ngoài cung cấp các dịch vụ bốc xếp, 

vệ sinh sửa chữa container và vận tải cho Cảng, Công ty còn tham gia cung cấp dịch vụ 

vận tải cho các công ty liên kết, tăng thêm việc làm cho người lao động.  

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:  

+ Đạt sản lượng: 160.685 teu; 

+ Doanh thu: 18,76 tỷ đồng; 

+ Lợi nhuận trước thuế: 1,55 tỷ đồng. 

- Công ty TNHH Vận tải Container Hải An (HACT) 

Thành lập từ tháng 11/2015, hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, Công ty dần dần 

hoàn thiện, kiện toàn bộ máy quản lý, khai thác đội tàu và quản lý kỹ thuật đội tàu, duy 

trì và tăng cường công tác quản lý kỹ thuật thường xuyên đảm bảo tình trạng tàu hoạt 

động bình thường đáp ứng yêu cầu khai thác. 
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4. Tình hình tài chính 

4.1 Tình hình tài chính 

TT 

Chỉ tiêu BCTC Công ty mẹ BCTC Hợp nhất 

* Đối với tổ chức không phải là tổ 
chức tín dụng và tổ chức tài chính phi 
ngân hàng 

Năm 2015 Năm 2016 
% tăng 

giảm 
Năm 2015 Năm 2016 

% tăng 
giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 878.311 927.513 +5,60% 920.877 966.320 +4,93% 

2 Doanh thu thuần 403.168 417.853 +3,64% 524.839 487.582 -7,10% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 183.032 149.382 -18,38% 190.138 147.661 -22,34% 

4 Lợi nhuận khác (4.981) 979 +119,65% (7.646) 1.002 -113,10% 

5 Lợi nhuận trước thuế 178.051 150.361 -15,55% 182.492 148.663 -18,54% 

6 Lợi nhuận sau thuế 163.361 135.557 -17,02% 166.959 133.831 -19,84% 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 30% 20% -33,33% 30% 20% -33,33% 

- Các chỉ tiêu khác: Không có 
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4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

TT Các chỉ tiêu 

BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

Ghi chú 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

1,85 

 

1,77 

 

1,65 

 

1,59 

 

1,62 

 

1,45 

 

1,73 

 

1,59 

 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%) 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%) 

 

0,42 

0,73 

 

0,40 

0,67 

 

0,44 

0,77 

 

0,41 

0,68 

 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho (lần) 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần) 

 

18 

 

 

0,51 

 

26 

 

 

0,46 

 

12 

 

 

0,63 

 

12 

 

 

0,52 
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TT Các chỉ tiêu 

BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

Ghi chú 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 

thuần (%) 

 

40,52 

35,02 

20,62 

45,40                           

 

32,44 

25,51 

15,01 

35,75 

 

31,81 

34,98 

20,14 

36,23 

 

27,45 

24,42 

14,18 

38,28 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2016) 

5.1 Cổ phần 

Số lượng cổ phiếu của Công ty không thay đổi và là 23.196.232 cổ phiếu. 

Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi…): Toàn bộ số cổ 

phiếu của Công ty (23.196.232 cổ phiếu) là cổ phiếu thường. 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.740.129 cổ phiếu. 

Công ty thực hiện việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ từ ngày 06/12/2016 đến 

05/01/2017 do đó phát sinh số liệu khác nhau về số lượng cổ phiếu đang lưu hành và cổ 

phiếu quỹ tại nhiều thời điểm trong năm.  

5.2 Cơ cấu cổ đông (tại ngày 26/10/2016) 

STT Cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) Số lượng cổ đông 

 Cổ đông trong nước 

1 Tổ chức 11.996.276  51,72% 23 

2 Cá nhân 6.213.113 26,79% 719 

 Cổ đông nước ngoài 

3 Tổ chức 4.457.250 19,22% 15 

4 Cá nhân 272.490 1,17% 19 

 Cổ phiếu quỹ 257.103 1,11% - 

 Tổng cộng 23.196.232 100% 776 

5.3 Tình hình thay đổi vốn đâu tư của chủ sở hữu: Không có thay đổi 

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ (chốt tại ngày 31/12/2016) 

- Thời gian : Từ ngày 06/12/2016 đến 05/01/2017 

- Số lượng cổ phiếu quỹ trước 

khi giao dịch 

: 257.103 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu mua lại tính 

đến ngày 31/12/2016 

: 199.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 

31/12/2016 

: 456.103 cổ phiếu 

- Giá giao dịch trung bình tính 

đến ngày 31/12/2016 

: 38.807 đồng/cổ phiếu 

- Phương thức giao dịch : khớp lệnh và thỏa thuận 

- Nguồn vốn : thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát 

triển theo báo cáo tài chính công ty mẹ đã 

được soát xét 6 tháng đầu năm 2016 

- Công ty chứng khoán được chỉ : Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 

 

Báo cáo thường niên năm 2016                       24 

 

định làm đại lý thực hiện giao 

dịch mua lại cổ phiếu 

(SSI) 

5.5 Các chứng khoán khác: Không có 

III. Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc 

1. Đánh giá chung 

1.1 Về kinh doanh 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Kế hoạch 

2016 

Thực hiện 

2016 

Thực hiện 

2015 

Tỷ lệ  

% so với cùng 

kỳ năm trước 

Tỷ lệ % 

so với 

KH 

Sản 

lượng 

Khai thác 

Cảng TEU 
305.000 323.343 356.654 90,7 106 

Vận tải 118.000 141.517 90.426 156.50 129,61 

Doanh 

thu 

Khai thác 

Cảng 

Tr.VND 

322.000 286.915 381.899 75,13 89,10 

Vận tải 221.000 244.395 172.076 142,03 110,59 

Doanh thu 

HACT 
 1.369    

Chi 

phí 

Khai thác 

Cảng 

Tr.VND 

203.000 175.302 228.146 76,84 86,36 

Vận tải 185.000 205.647 146.934 139,96 111,16 

Chi phí 

HACT 
 1.223    

Lãi, lỗ 

KDCB 

Khai thác 

Cảng 

Tr.VND 

119.000 111.613 153.753 72,59 93,79 

Vận tải 36.000  38.748 25.142 154,12 107,63 

HACT  146    

LNST Tr.VND 143.000 133.831 166.958 80,16 93,59 

1.2 Về đầu tư phát triển: 

- Lập xong bình đồ cao độ toàn bộ mặt bằng để làm cơ sở xây dựng phương án hoàn 

chỉnh toàn bộ mặt bãi. 

- Hoàn thiện việc nâng cấp nền nhà kho bằng bê tông nhựa atsphan, hoàn thiện nạo vét 

khu nước trước bến . 

- Hoàn thiện việc sửa chữa đường ống cấp nước, hạn chế được tình trạng thất thoát nước 

sạch. 

- Duy tu sửa chữa mặt bãi và một số hạng mục phụ trợ khác. 

- Đã đầu tư 05 xe vận chuyển container cho khu vực Cái Mép và 05 xe cho CN TP.HCM. 
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- Đầu tư mua 50 vỏ container cũ của HJS và cho sửa chữa lại, để phục vụ đóng hàng nặng 

(quặng, than, …) 

- Đầu tư mua 400 vỏ container mới (100x40’ và 300x20’) phục vụ cho vận chuyển hàng 

giá trị cao như: thực phẩm, ... 

1.3 Về quản lý : 

- Tổ chức tuyển dụng thêm cán bộ cho chi nhánh TP HCM, đồng thời luân chuyển cán bộ 

giữa các công ty trong nhóm nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. 

- Hoàn thành việc kiểm tra thuế năm 2015. 

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý trong việc chuyển giao tài sản từ HATS sang cho 

HACT. 

- Hiệu chỉnh và hoàn thiện phần mềm sau khi nâng cấp một cách thường xuyên, đáp ứng 

được yêu cầu của khách hàng đặc biệt là các hãng tàu. Công tác ANAT được duy trì, 

mặc dù được nhắc nhở thường xuyên, các biện pháp kỷ luật được đưa ra nhưng vẫn còn 

hiện tượng chủ quan, làm ẩu nên vẫn còn xảy ra một số sự cố hư hỏng nhẹ. 
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2. Tình hình tài chính 

2.1 Tình hình tài sản 

 Chỉ tiêu 
BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 

I Tài sản ngắn hạn  254.326.853.278   284.745.440.784 271.936.183.156  333.300.607.112 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền  149.754.819.697   189.378.258.842 157.637.362.387  221.639.040.386 

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn - - - - 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn  75.021.485.398   83.723.158.886 66.616.690.213 81.364.891.565 

4  Hàng tồn kho  10.282.989.087   9.716.231.820 28.171.316.193  26.902.780.226 

5  Tài sản ngắn hạn khác  19.267.559.096   1.927.791.236  19.510.814.363   3.393.894.935 

II Tài sản dài hạn  623.983.999.397   642.768.044.420  648.940.537.145   633.019.052.530 

1 Các khoản phải thu dài hạn  1.836.908.123  1.864.571.143 3.336.908.123  3.352.571.143 

2 Tài sản cố định  585.167.342.985   536.553.061.886 590.148.653.166  543.842.974.919 

3 Bất động sản đầu tư - - - - 

4 Tài sản dở dang dài hạn  17.502.407.891  23.161.978.675 21.891.769.895  23.161.978.675 

5  Đầu tư tài chính dài hạn 10.000.866.500 48.805.386.500 23.663.217.600  29.319.448.262 

6 Tài sản dài hạn khác 9.476.473.898 32.383.046.216 9.899.988.361  33.342.079.531 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 878.310.852.675 927.513.485.204 920.876.720.301  966.319.659.642 
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Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản 

cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản 

cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí 

phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các 

chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. 

Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận ngay vào chi phí. 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy 

kế được xóa sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí 

trong năm. 

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

gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như 

sau: 

Loại tài sản cố định Số năm 

Nhà cửa, vật kiến trúc 8-20  

Máy móc và thiết bị 5-10 

Phượng tiện vận tải, truyền dẫn 6-8 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 5-8 

Tài sản cố định khác 5 

Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm: 

- Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực 

tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, 

giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được khấu 

hao theo phương pháp đường thẳng trong 35 năm. 

- Chương trình phần mềm: Chi phí liên quan đến các chương trình phần mềm máy tính 

không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan được vốn hoá. Nguyên 

giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời 

điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương 

pháp đường thẳng trong 5 năm. 
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2.2 Tình hình nợ phải trả 

 Chỉ tiêu 
BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 

I Nợ ngắn hạn 137.753.043.896  172.926.466.529 167.671.267.935  192.415.371.419 

1 Phải trả người bán ngắn hạn 33.899.264.669 50.226.199.820 44.509.475.172  57.657.888.039 

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 383.606.600  604.561.465 383.606.600  632.941.465 

3 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước 
13.968.755.751 15.992.965.327 14.856.003.290  16.300.820.733 

4 Phải trả người lao động 5.126.436.134  3.875.329.425 20.581.260.986  12.921.513.980 

5  Chi phí phải trả ngắn hạn 386.506.838  342.472.664 386.506.838  342.472.664 

6 Phải trả ngắn hạn khác 24.494.315.863  34.658.304.616 24.811.914.298  34.684.758.616 

7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 48.372.200.394  51.684.745.565 48.372.200.394  51.684.745.565 

8 Dự phòng phải trả ngắn hạn - - 2.648.342.710  2.648.342.710 

9  Quỹ khen thưởng, phúc lợi 11.121.957.647  15.541.887.647 11.121.957.647  15.541.887.647 

II Nợ dài hạn 232.933.639.846 199.445.831.351 232.933.639.846 199.445.831.351 

1 Phải trả dài hạn khác 90.604.520.000  90.604.520.000  90.604.520.000  90.604.520.000  

2  Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 142.329.119.846  108.841.311.351 142.329.119.846  108.841.311.351 

 NỢ PHẢI TRẢ 370.686.683.742  372.372.297.880 400.604.907.781 391.861.202.770 
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Đối với các khoản nợ đến hạn, Công ty duy trì thanh toán đầy đủ và đúng hạn các 

khoản nợ vay. Đây cũng là một lợi thế của công ty trong việc tiếp cận các nguồn vốn 

vay từ các ngân hàng cho các dự án của mình một cách dễ dàng với chi phí lãi vay ưu 

đãi nhất. 

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

3.1 Về kinh doanh: 

- Tiếp tục tập trung hỗ trợ cho các hãng tàu ngoại đang sử dụng Cảng nhằm giúp họ có 

thể duy trì và phát triển tuyến. Đồng thời đẩy mạnh công tác thị trường cho tuyến nội 

địa (mục tiêu là các khách hàng có lượng hàng lớn, ổn định cả năm, đặc biệt chú trọng 

ký hợp đồng theo phương thức door-door, để có thể tận dụng hết lợi thế của toàn bộ hệ 

thống). Phấn đấu đạt mục tiêu 15%-20% thị phần vận tải nội địa. 

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các hãng tàu để phát triển đội tàu nội địa.  

- Tập trung xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống báo cáo, thống kê số liệu (năng 

lực toàn bộ hệ thống Cảng tại khu vực Hải Phòng, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 

HP, các đơn vị tham gia tuyến nội địa, các chính sách, …), tập trung cùng với BRAVO 

hoàn thiện phần mềm phục vụ cho công tác Marketing, công tác quản lý, ... cố gắng 

trong Quý II/2017 có thể đưa module Shipping vào hoạt động, để nâng cao chất lượng 

phục vụ khách hàng tuyến nội địa. 

- Tiếp tục duy trì và giữ mối quan hệ với các Cảng lân cận để có thể chuyển tàu khai 

thác với chi phí hợp lý. 

- Tiếp tục triển khai dịch vụ làm hàng LCL ở cả phía Nam và phía Bắc 

- Tiết giảm tối đa các chi phí không cần thiết, đàm phán để giảm giá đối với các nhà 

cung cấp dịch vụ từ 5-10%, để nâng cao hiệu quả SXKD. 

- Tích cực triển khai công tác thị trường cả cho vận tải lẫn khai thác Cảng. 

- Tập trung phát triển thị trường khu vực Cái Mép nhất là hàng chuyển tải của các Hãng 

tàu có tàu mẹ cập cảng khu vực Cái Mép, phấn đấu sản lượng tại khu vực này đạt 150-

200 teus/chuyến. 

3.2 Về quản lý: 

- Tiếp tục tăng cường và duy trì kỷ luật lao động, nâng cao chất lượng phục vụ khách 

hàng. 

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm sau khi nâng cấp, bổ xung và hoàn thiện các phần mềm 

phục vụ công tác Marketing, Quản lý tàu, văn phòng. Trên cơ sở đó sắp xếp lại nhân 

lực theo hướng tinh giảm và hiệu quả. 

- Tiếp tục cơ cấu lại lao động (đặc biệt là khu vực Cảng), xây dựng lại hệ thống tiền 

lương cho phù hợp với định hướng kinh doanh mới. Tiếp tục tuyển dụng lao động có 

trình độ cao,tập trung cho hoạt động, Quản lý Tàu, ... 
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- Thực hiện các thủ tục pháp lý để hoàn hiện cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty TNHH 

Vận tải Container Hải An (HACT). 

- Hoàn thiện Văn phòng, tổ chức nhân sự và các công việc phục vụ cho hoạt đông đại lý 

của SM lines trong tháng 2/2017. 

3.3 Về đầu tư : 

- Tiếp tục theo sát và hoàn thiện hồ sơ dự án khu dịch vụ hậu cần sau cảng và các hạng 

mục đã được phê duyệt.  

- Tiếp tục đầu tư tàu khi có cơ hội. 

- Tiếp tục đầu tư thêm vỏ container (kể cả loại mới và đã qua sử dụng). 

- Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện để mở rộng và phát triển 

dịch vụ Logicstic ở cả miền Bắc và miền Nam. 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mặt bãi CY bằng phương án đổ các cục bê tông làm gối 

kê container (phương án này tiết giảm được chi phí đầu tư và đảm bảo chống ngập 

nước) và một số hạng mục phụ trợ khác.  

- Triển khai và hoàn thiện công tác kiểm định cộng với việc nâng cấp cầu tàu, để có thể 

tiếp nhận tàu có chiều dài <= 185m vào Cảng làm hàng. 

- Phát triển đội xe vận chuyển container ở cả khu vực phía Nam và phía Bắc để hoàn 

thiện dịch vụ đảm bảo ổn định hoạt động cho tuyến vận tải nội địa.  

IV. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có 

đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội: 

1.1 Về sản xuất – kinh doanh 

a) Khai thác cảng:  

Do có thêm các cảng mới ở hạ lưu thuận lợi hơn các cảng cũ (mớn nước, LOA, thiết bị 

đồng bộ…) cộng với chủ trương “nhận tàu ngoại bằng mọi giá” nên cạnh tranh ngày 

càng gay gắt, giá giảm sâu, có cảng đã chào RCL với mức giảm giá tới 50% so với giá 

tối thiểu mà Bộ GTVT qui định có hiệu lực từ 1/7/2017. Riêng với cảng Hải An, do 

vẫn giữ được các hãng tàu đang sử dụng cảng như RCL, Penex, GMD nên sản lượng 

hàng qua cảng chỉ giảm nhẹ 9% so với năm 2015 (323.343TEU/356.656TEU và vẫn 

vượt công suất thiết kế của Cảng 250.000TEU/năm)). Tuy nhiên do cấu trúc hàng thay 

đổi, hàng nội địa chiếm hơn 52,5%, trong khi đó năm 2015 tỷ lệ này chỉ là 34%. Đặc 

biệt do lượng hàng lạnh suy giảm gần 50% (11.025 TEU/21.267 TEU) nên doanh thu 

khai thác hàng lạnh giảm tới 63 tỷ đồng (2017: 107 tỷ, năm 2016 chỉ đạt 44 tỷ). Đây là 

nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế của hoạt động khai thác cảng giảm tới 

27% (gần 40 tỷ) so với năm 2015 (104 tỷ/143 tỷ). 
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b) Về vận tải container:  

Tiếp tục phát triển ổn định, các tàu được sử dụng hết công suất, tàu “Haian Park” chạy 

được 52 chuyến (nước ngoài 31,5 chuyến, nội địa 20,5 chuyến), tàu “Haian Song” 

chạy được 44 chuyến (nước ngoài 18,5 chuyến, nội địa 25,5 chuyến - số chuyến giảm 

do thời gian DD/SS kéo dài mất một tháng), tàu “Haian Time”  chạy được 50 chuyến 

(nước ngoài 06 chuyến, nội địa 44 chuyến) tàu này DD/SS đúng 02 tuần. Ngoài ra còn 

đổi tàu cho GMD được 5 chuyến và thuê tàu “Italian Express” chạy 12,5 chuyến thay 

“Haian Song” đi sửa chữa. Tổng sản lượng vận tải đạt 195.960 TEU (nước ngoài 

59.973 TEU, nội địa 135.987 TEU). Doanh thu đạt 513 tỷ, Lợi nhuận sau thuế đạt 65,1 

tỷ (bằng 12,7% so với doanh thu và hơn 37% so với vốn góp). Hoạt động vận tải vượt 

kế hoạch khá cao nên không chỉ hỗ trợ sản lượng cho cảng mà còn đóng góp vào lợi 

nhuận sau thuế hơn 30 tỷ làm cho tổng lợi nhuận sau thuế của toàn công ty chỉ giảm 

6% so với kế hoạch (133tỷ/143tỷ). 

1.2 Về quản lý doanh nghiệp 

Cũng trong năm 2016, Công ty đã tập trung nâng cấp được phần mềm khai thác cảng, 

tạo điều kiện tốt hơn cho khách hàng góp phần duy trì chất lượng dịch vụ của Cảng. 

Ngoài ra Công ty đã tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, luân chuyển cán bộ, mạnh 

dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ để kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng quản lý, kiểm 

soát nội bộ. 

1.3 Về trách nhiệm xã hội 

Công ty luôn luôn tổ chức thực hiện tốt các qui định về bảo vệ môi trường, thường 

xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, giữ vệ sinh, trồng cây xanh để 

tạo môi trường xanh cho Cảng. Thông qua hoạt động của tổ chức Công đoàn, Công ty 

đã tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động từ thiện, xoá đói giảm nghèo… 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 

Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cụ thể: 

- Đã tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, đặc 

biệt là trong việc đầu tư phát triển tàu và nâng cấp hệ thống phần mềm khai thác cảng 

của Công ty.  

- Duy trì được kỷ luật, nề nếp quản lý của Công ty. 

- Từng bước thực hiện được chủ trương phát triển kinh doanh ra khu vực phía Nam và 

xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh cho Công ty. 

3. Các kế hoạch, định hướng trong tương lai của Hội đồng quản trị 

- Đầu tư một đến hai tàu container loại 1000 - 1500 TEU có giá khoảng 5,5 triệu đến 7 

triệu USD/tàu bằng nguồn vốn tự có, vốn do các doanh nghiệp thành viên đóng góp và 

vay vốn Ngân hàng. 

- Đầu tư thêm vỏ container mới để phục vụ vận chuyển hàng thực phẩm.  
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- Tiếp tục làm thủ tục đầu tư và chuẩn bị đầu tư cho các dự án Cát Hải, Depots, kho, bãi, 

xe kéo để phục vụ hoạt động Logistics và vận tải nội địa. 

V. Thông tin quản trị công ty 

1. Hội đồng Quản trị 

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

STT 
Thành viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Số CP 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

% 
Ghi chú 

1 Ô. Vũ Ngọc Sơn Chủ tịch HĐQT 360.912 1,56  

2 Ô. Bùi Tuấn Ngọc TVHĐQT 5.110.610 22,03  

3 
Ô. Tạ Mạnh 

Cường 

TVHĐQT, kiêm 

TGĐ 
1.225.769 5,28  

4 Ô. Vũ Thanh Hải 
TVHĐQT, kiêm 

Phó TGĐ 
2.031.000 8,75  

5 Ô. Lê Duy Hiệp TVHĐQT 1.031.250 4,45  

6 
Ô. Phùng Văn 

Quang 
TVHĐQT 342.000 1,48  

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có 
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1.3 Hoạt động của Hội đồng Quản trị 

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị: 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
0204-2016/NQ-

HĐQT 
07/4/2016 

- Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường 

niên 2016 và thông qua các báo cáo trình 

ĐHĐCĐ 

2 
0205-2016/QĐ-

HĐQT 
04/5/2016 

- Thành lập chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

3 
0610-2016/NQ-

HĐQT 
10/10/2016 

- Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng 

năm 2016 và phê duyệt tạm ứng cổ tức 

năm 2016 

4 
0211-2016/NQ-

HĐQT 
14/11/2016 

- Thông qua việc Công ty mua lại cổ 

phiếu làm cổ phiếu quỹ 

2. Ban Kiểm soát 

- Thành viên Ban Kiểm soát 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Số CP 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

% 
Ghi chú 

1 
B. Nguyễn Thị Thanh 

Tú 
Trưởng ban 2.100 0.009  

2 Ô. Đỗ Thành Đĩnh  Thành viên 61.600 0,27  

3 Ô. Phùng Đình Phúc Thành viên 18.480 0,08  

- Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Trong năm 2016, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ xem xét chi tiết hoạt động quản trị 

và kinh doanh của công ty tại thời điểm. Đại diện Ban kiểm soát được HĐQT mời 

tham gia phiên họp làm việc về các định hướng phát triển của Công ty. Ban kiểm soát 

cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty 

với Ban điều hành và HĐQT. 
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3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 

và Ban kiểm soát 

3.1 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: (Giá trị trước thuế TNCN) 

STT Nội dung Thù lao Ghi chú 

I Hội đồng quản trị   

1 Vũ Ngọc Sơn 72.000.000  

2 Bùi Tuấn Ngọc 72.000.000  

3 Tạ Mạnh Cường 72.000.000  

4 Vũ Thanh Hải 72.000.000  

5 Lê Duy Hiệp 72.000.000  

6 Phùng Văn Quang 72.000.000  

II Ban Kiếm soát   

1 Nguyễn Tuấn Anh 12.000.000 
Miễn nhiệm từ 

21/3/2016 

2 Nguyễn Thị Thanh Tú 24.000.000 
Bổ nhiệm từ 

25/4/2016 

3 Phùng Đình Phúc 36.000.000  

4 Đỗ Thành Đĩnh 36.000.000  
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3.2 Giao dịch của cổ đông lớn/cổ đông nội bộ và người có liên quan 

Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu cuối 

kỳ 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...) 
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1 Công ty Cổ phần Transimex 

Ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Chủ tịch 

HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty 

Cổ phần Transimex 

5.656.250 24,38 5.110.610 22,03 Giảm đầu tư 

2 Ông Phùng Văn Quang Thành viên HĐQT 77.000 0,33 67.000 0,29 Giảm đầu tư 

3 Công ty Cổ phần Hải Minh 

Ông Phùng Văn Quang - Thành 

viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT 

Công ty Cổ phần Hải Minh 

550.000 2,37 275.000 1,19 Giảm đầu tư 

4 
Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng 

Hải 

Ông Tạ Mạnh Cường - Thành viên 

HĐQT là Thành viên HĐQT Công 

ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ 

Kỹ thuật Hàng Hải 

1.460.401 6,30 1.160.401 5 Giảm đầu tư 

3.3 Các hợp đồng và giao dịch với cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA XEP DO'HAI AN

sAo cAo cte BAN ToNG ctAnn n6c

Ban T5ng Gi6m d6c C6ng ty C6 phAn VAn lrii vi X6p dd I{ai An (sau dey gsi tit IiL "C6ng ty") trinh

biy b5o c6o cria.minh cirng v6'i 86o ciio tii chinh ho.p nh6t cho nful tdi chinh k5t tllic rtgiy 31 th6ng 12

ndm2016 bao g6m 86o c6o tdi chinh cria C6ng ty vd c6c cdng ty con (gqi chung ldL "TQp dodn").

Khii quit vd C6ng ty
C6ng ty cluo. c chuy6n a6i ninn thf'c til C6ng ty TNI-IH V|n tAi vd X6p d5'Hai An theo Giriy chung nh4n

o4niti, doanh ngtriep Cdng ry CO phAn rSoto:sigs09 do So K6 hoach vd Diu tu thinh pno ua xgi
cAp, ddng kf lAn dAu ngdy 08 th5ng 5 nam 2009.

Trong qu6 trinh ho4t tlQng C6ng ty c16 duo. c Sd K5 ho4ch vd DAu tu thALnh pnO lta NQi cAp b6 sung c6c

gi6y ph6p dang kf kinh doanh sau:

. Ci6V chfng nhAn ddng kf kinh doanh di0u chinh lAn tht' 1 ngdy 02 th6ng 7 ndm 2009 v6 vi6c

thay ddi dia chi c6ng ty.

. CiAy chring nhfn tllng ky kinli cloanh di€u chinh lAn tht 2lgdy.3l thdng T rtdm 
?.0^09.:U 

lAn thfr

f n[ay 1z th6ng 8 nam zboq ve viQc b6 sung chi ti6t v6n bing tdi satt trong v6n di6u l€'

. GiAV chri'ng nhf,n d[ng kj kinh doanh diAu chinh ldn thir 4 ngAy 24 r\"ftntg9 n[m 2009 vA vi0c

thay d6i dii cni, bO su-ng ngdnh nghd kinh doanh vi thdnli vi6n g6p v6n.

. Ci6V chring nh4n dSng lcj kinh doanh di6u chinh lAn thti' 5 ngiy 07 th6ng 10 n[rn 2010 vO viOc

b6 sung thinh vi6n g6p v6n.

. OiSV chirng nhfn ddng klf kinh doanh di6u chinh lAn thri .6 ,gdy 19 th6ng 9 nIm 201 1 vd viec

tfray aOi rrg:oOi Aai dien theo ph6p luit, bd sung ngdnh ngti6 kinh doalh'

. Ci6V chirng nhin tl[ng k:f kinh doanh di6u chinh lAn thir' 7 ngdy 13 th6ng 4 ndm 2012 v6 viQc

s6p nh6p COrg'tv C6 
"pfri, 

D6ng tiu HAi An, thay d6i v6n diEJ lQ, thay d6i danh s6ch c6 tl6ng

s6ng lfp.

. Ci6V clrirng nhdn ding kf kinh doanh rliAu chinh lAn thir 8 ngiy 05 th6ng 12 ndm 2014 v6 vi6c

thay d6i ngudi d4i diQn theo phSp luqt.

Try sd chinh
- Dia chi : TAng 7, s6 45 Triqu ViQt Vuong, phudng Bni Thi XuAn, qupn Hai Bd Trung, thinh

ph6 HnNQi
- DiQn thoai :043 987 7515

- Fax :043 944 4022

C6ng ty c6 c5c dcrn vitrgc thuQc sau:

T6n clon vi Dia chi . -
Ct i *,anf, t4i thinh pfrO ftO Ctri SO 217 Nguy6n Vin Thri, phuong Da Kao, qufn 1, thinh phd Hd

Minh - C6ng ty C6 phin Vfln tii Chi Minh, ViQtNam
vd Xtip dd H6i An
Chi nh6nh COng ty C6 phAn Van
t6i vd XrSp do Hei An t4i Bi Ria -
Vflng Tdu

Khu A, 16 17 khu nhd d Phir My, thi tr6n Phri My, huyQn TAn

Thenh, tinh Bi Ria - Vfing Tiu

Hoat dong kinh doanh cta c6ng ty theo Gi6y chtrng nhpn d6ng h-i doanh nghiQp ld:

. Hoat d0ng h5 trg truc ti6p cho vin tAi duong thriy, Chi tii5t:

- Hopt dQng li6n quan d6n van tii hdnh kh6ch, <lQng vit hoflc hdng h6a ven bi6n vi vi6n ducmg;

J

(



c6ne rv cd pnAn vAru rAr vA xEp od Hnr nr.r
sAo cAo cuA BAN ToNG crArra Doc (tiep theo)

- Hopt tl6ng cing bii5n, b6n tdu, cAu tdu;

- I{oat dQng hoa ti€u, lai dit, dua tdu c{p bi5n;

- Hoat dQng cfia tr4m hii ddng;

. VOn tAi hdnh khSch tludng bQ trong nQi thdnh, ngogi thdnh (tril vqn t6i bing xe Buyt);

. V0n t6i hdnh kh6ch tludng b0 kh6c;

. V0n tAi hanh kh6ch ven bi6n vd viSn duong; l

. V4n tAi hdng h6a ven bi6n vi viSn duong; 
:

. Van tAi hdnh kh6ch duong thriy n$i dia;

. Kho b6i vd luu git hdng h6a (Khdng bao g6m kinh doanh b6t ctOng sin); I

. Iloat ilQng dich vu Ii5 trq tryc ti6p cho vQn tii tlucrng bQ, Chi ti6t:

- Hopt ddng li6n quan d6n v4n tAi hdnh kh6ch, <lQng vft ho{c hdng h6a bing dudrrg bQ;

- Ho4t rl6ng c6c b6n, bdi 6 t6, di6rn b6c xtip hdng h6a;

- Hoat dQng quin llf ducrng bQ, ciu, cludng him, bdi d6 xe 6 t6 ho4c gara 6 t6, bai d6 xe d3p, xe

miiy;

. B6c xr5p hdng h6a

o Hoat dQng dich vu h5 trq kh6c 1i6n quan d6n vAn tii, Chi tit5t:

^! a .- Jap xep no?c t6 chric cric ho4t ttQng vfn tii ducng bQ, ducrng bi6n;

- Giao nhfn hdng h6a;

- Thu, ph6t c5c chring tir v{n tii vd vin tlon;

- Ho4t dQng cta dai lf ldm thti tpc hAi quan;

- Hoat ilQng cria c6c dai lf ldm vfln tAi hing h6a clucrng biiin;

- Hoat tlQng 1i6n quan kh6c nhu: bao g6i hdng h6a nhim mgc clich bio vQ hdng h6a trdn ctuong

vQn chuydn, dd hing h6a, l6y mAu, cAn hdng h6a;

- Dich vp ttpi lf tdu bi6n;

- Dich vs tl4i l1i vfn tii ctudng bi6n;

o XAy dyng nhi c6c lopi; Xdy dyng c6ng trinh duong sit vi dudng bQ;

. Xey dung c5c c6ng trinh c6ng ich, Chi tii5t
i. ,,tt 'i- Cic tlubng 6ng v6i khoang c6ch ddi, m4ng 1u6i truy6n ning lugng vd vi6n thdng; i
i ,...- C5c iludng 6ng v6i khoing c6ch dii m4ng ludi truy6n ndng luqrrg vir vi6n !h6ng 6 thinh ph6; 

ic

- C6c c6ng trinh php thuQc cria thdnh phii; ''u

. Xay dqng c6ng trinh ky thupt ddn dpng kh6c, Chi ti6t i
- Duhng thty, b6n cing vd c5c c6ng trinh tr6n s6ng, chc cingdu lich, cria cting; Dfp vd d6; .,-

- Xdy dgng cludng hAm;

- C6c c6ng viQc x6y dpng kh6c kh6ng phii nhd nhu: C6c c6ng trinh th,5 thao ngodi trd'i;

o BAn bu6n 6 t6 vi xe c6 tlQng co kh6c; B6o du0ng, sria chta 6 td vd xe c6 dQng co khic;

o Ban phg tirng vd c6c b0 phan phu trq cria 6 t6 vi xe c6 clQng ccr kh6c, Chi tiiit:
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BAo cAo cuA BAN ToNG crAu Doc (ti6p theo)

- Dai Iy phu ting vd c6c bQ phan php trg cta 6 t0 vd xe c6 <lQng co kh6c;

- B6n 16 phg tilng vd cric b0 phfn phir trg c[ra 6 td con (loai 12 ch5 ngOi trd xu6ng);

- B5n bu6n phq tung vd c6c b0 phfn php trg cfia 6 td vi xe c6 <IQng co kh6c;

o Bio dudng vi sri'a chfi'a m6 t6, xe m6y;

o B6n phg ting vh c6c bQ ph{n phu trg cta m6 t6, xe m6y;

. B6n 16 nhi6n liQu d6ng cotrong cic cli,a hdng chuy6n doanh

. F{oat dQng cdn lqi cria ho4t tlQng kinh doanh kh6c cdn lai chua dugc ph6n vio ddu

Chi ti6t: XuAt ntrap khAu cic m{t hdng C6ng ty kinh doanh; (DOi v6i ciic ngdnh ngtrA t<inh doanh c6

di6u kiQn, Doanh rUhiep chi kinh doanh khi c6 di di€u kiQn theo quy dinh cta ph6p luat).

HQi tt6ng quin trivi Ban tlidu hinh, quin lf
C6c thdnh vi6n HQi ddng quin trivd Bair fOng Ciam d6c ctia C6ng ty trong ndrn vd cho drin thoi ditim

lflp b6o c5o niy bao g6nt:

HQi dilng qudn tr!

vd t6n

Ong Vfr Nggc So'n

6ng Ta M4nh Cudrg
Ong Vfr Thanh Hii
6ng LO Duy Hi6p
Ong Bii Tu6n Ngsc
Ong Phirng V[n Quang

Ban kiim sorit

Ong Nguy6n TuAn Anh
ong D5 Thdnh Dinh
Ong Phirng Dinh Phric

Ban T6ng Gitim itbc

Chric v bd nhi6m

Ngdy 18 th6ng 9 ndm 2011

Ngdy 18 th6ng 9 ndm 2011

Ngdy 13 th6ng 1l nim 2013

Ngdy 18 thilng9 n6m 2011

Ngdy l8 th6ng 9 ndm 2011

Ngiy 18 th6ng 9 ndm 2011

Mi6n nhi€m ngiry 25 thhng4 ndm 2016
gO nhiQm ngiy 13 thSng l l n6rn 2013

86 nhiQm ngdy 13 th6ng 1 I nim 2013

Chri tich
uy vren

Uy vi6n
Uy vi€n
Uy vlen

uy vlen

Hq vd t6n Chfc vu Ngiy bO nhiQn/mi5n nhig-m

na Nguy6n Thi Thanh Tri Tru6ng ban 86 nhi€m ngAy 10 th6ng 5 n[m 2016

Tru'6ng ban

Thdnh vi6n
Thinh vi6n

b6 nhi

T4 M4nh Cuong T5ne Gi6m d6c Ngdy 16 th6ng 10 nim2014
Ngny 16 th6ng 10 ndm2074Ong Vfi Tharih Hii Ph6 T6ng Gi6m tl6c

Rilli"'}uli::rtf;1: Inuut, ,,r, cria c6ng ty trong nam vd cho dr5n thdi di6m lfp b6o c6o ndLy ld 6ne ra
M4nh Cudng (bO nhiQm ngdy i6 th6ng 10 n6m 2014).

Ki6m toin vi6n
C6ng ty TNHHKi€m to6n vi Tu v6n A&C de dugc chi dlnh ki6m to6n 86o c5o tii chinh hqp nh6t cho

n6m tdi chinh k6t thirc ngiy 31 thang 12 ndm20l6 c|ua TAp tloirn.

Trfch nhiQm cfra Ban T6ng Gi6m tliic
Ban T6ng bia* AO. C6ng ty chiu tr6cl nhi€m lflp 86o c5o tdi chinh hqp nh6t ph6n 6nh gung thr,rc vd

hqp ry ti;h hinh tai ctrintr"trqp ntAt, tiit qun'hoai dqng kinh doanh hqp nhAt vi luu.chuy6n ti6n tQ hsp

"rrL 
J,r" iap ooan t ong nem. Trong vieci6p 86o c6o lai 

"hintt 
hqp nh6t niy, Ban T6ng Gi6m d6c phii:

o Chen lr,ra c6c chinh s6ch kti to6n thich hqp vd 6p dpng c6c chinh s6ch niy mQt cSch nh6t qu6n;

,-.:::
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BAo cAo cuA BAN TONG GIAM o6c (ticp theo)

. ThUc hiQn cric x6t doSn va cic u6'c tinh m6t c6ch hsp ly vd tliQn treng;

. Ndu rd c6c chuAn muc k6 to6n 6p dpng cho T4p dodn c6 dugc tu6n thfi hay khdng vi t6t ci c.{c sai

lQch trgng ytiu tl6 iluo. c trinh bdy vi gi6Li thich trong 86o c6o tii chfnh hqp nh6t;

. Lap 86o c6o tdi chinh ha'p nhAt tr6n co sd hoat tlQng li€n tgc trir trudng hqp kh6ng thiS cho ring T6p

dodn sE ti6p tpc ho4t d6ng Ii€n tpc;
. Thii5t l{p vd thsc hiQn h0 th6ng ki6m sodt nOi b0 nrQt c6ch hfr'u hiQu nhim h4n chti rrii ro c6 sai s6t

trgng yi5u do gian l4n hoqc nhAin l6n trong viQc lflp vd trinh bdy 86o c6o tii chinh hqp nh6t'

Ban T6ng Gi6rn di5c dim b6o c6c sd kii toSn thich hgp tlugc lu'u gi.t dAy drh tl6 phnn 6nh tinh hinh tdi

chinh crii T{p dodn v6'i rnri'c d0 chinh x6c hop, t1i t4i Uat kj, thdi AiOn, ,ao vd c6c s6 s6ch k6 to6n tuan

thri ch6 <10 k6 to6n 6p dpng. Ban T6ng Gi6m dtSc c[ng chiu tr6ch nliiQrn bio vQ an todn tdi sin cira TQp

dodLn vi do d6 d6 thirc hiQn cfc biQn ph6p thich hgp de ngin ch[n vd ph6t hiQn c6c hinh vi gian lfln vd

c6c vi pham kh6c.

Ban T6ng Gi6m d5c cam kSt d5 tudn thri c6c y6u cAu n6u trdn trong viQc lap 86o c6o tdLi chfnh ho. p nh6t.

PhO duy6t B6o c6o tii chinh
Ban f6ng Gi6m d6c C6ng ry phe duyQt B5o c6o tdi chinh ho. p nh6t dinh kdm. B5o c6o tdi chinh ho.p

,rra, aa pian ann trung thl'c vd no.p rj; tinh hinh tdi chinh cria iap dodn tai thdi diOm ngey i I ,lritlg.l?
ndn2016,cfing nhu kZt qun hoAt dgngkinh doanh vir tinh hinh luu chuy6n ti6n t€ cho_ n6m tii chinh k6t

thfc ctng nge11 phn hqp v6.i c6c ChuAn mr;c Kti to6n ViQt Nam, Ch6 d9 K6 toiin doanh.nghiQp ViQt

Narn vd ;" d, Oint, pnap ly c6 li6n quan di5n viQc lap vir trinh bdy 86o c6o tdi chfnh hqp nhdt.

Ngdy 08 thdng 02 ndm20l7

=,:,<
NH

irlu
rlU
C
r{0

t?
:4
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T6ng Gi6m tll5c
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gAo cAo rruivl TOAN DOC LAP

Kinh eiri: cAc co oONG, HQr DONG QUAN TRI vA BAN TONG GrAM Doc
coxc ry c6 PHAN vdx rAr vA xfP oO nAt aN

Chirng t6i da kiOm to5n B5o c6o tii chinh hqp nh6t kdm theo cia Cdng ty CO phAn VAn tii vd X6p dd

Hii An (sau dAy gqi tit ld "Cdng ty") vd c6c c6ng ty con (ggi chung lh "T{p_ doAn"), tlu-o. c lap ngdy 08

thhng 02 ndm 2017, tir trang 08 d6n trang 54, bao g6m BAng cdn d5i kC torin hgp nhAt. t4i ngdy 3l th6ng

12 ndm 2016,86o c6o k6t qui hoAt AOng tintr doanh hqp nh6t, 86o c5o luu chuyCn ti6n te hqp nh6t cho

ndm tii chinh k6t thric cirngngdy vd BAn thuy6t minh Bio c6o tdi chinh hqp nh6t.

Trdch nhiQm cria Ban T6ng Gi6m tliic
Ban T6ng Gi6m di5c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vA viQc ,l{p ,a trinh bay ttllg, tly"__r.u nT ti B5o c6o tdi

chinh hqp nh6t cria Tflp dodn theo c5c ChuAn mr{c K6 to6n ViQt Nam, Ch6 d0 Ke to5n doanh ngliep
ViQt Nam vd c6c 9|y dinh ph6p lj c6 li6n quan 96n viQc l{p vA trinh 

!a_1 
nfo :1? 

,ii chinh hqp nhAt vd

chi.u tr6ch nhiQm vC tiem roat 
"9i 

b0 md Bin T6ng Gi6m <l6c x6c dinh ld cAn thi6t d6 dam b6o cho viQc

lip vi trinh bdy 86o c5o tdi chinh hqp ntrAt t<trOng i6 sai s6t trgng y6u do gian l6n hoac nhAm l6n.

Tr6ch nhiQm cira Ki6m toin vi6n
Tr6ch nhiQm cfia chfing tdi ld dua ra f ki6n vC B6o c6o tdi chinh hqp nh6t dga tr6n k6t quiL cria cuQc

ki6m to6n. Chring t6i di tien hdnh kitim to6n theo c6c ChuAn mgc Kii5m to6n Vi0t Nam. C5c chuAn muc

ndy y$u cAu chriig t6i tuenthri chuAn mgc vd c6c quy rlinh.v6 tlpo dfc ngh6 nghiQp, l0p.k6 hopch vd

thUc hien cuQc kiSm to6n d6 d4t dugc sg d6m b6o hqp lf vA vi€c liQu 86o c6o tdi ch(nh hqp nhAt ctra

Tflp dodn c6 con sai s6t trgng y6u hay kh6ng.

C6ng viQc ki6m todn bao gdm thUc hiQn c6c thir tpc nhim thu thpp c5c bing chimg ki6m to6n vO c6c s6

liQu va thuy6t minh tr6n B5o c6o tii chinh hqp nh6t. C6c thfi tgc ki6m to6n dugc lga chon dlra tr6n x6t

clo6n cia kiQ* toan vi6n, bao gdm d6nh gi5 riri ro c6 sai s6t trgng y6u trong 86o ciio tdi chinh hqp nh6t

do gian lQn ho[c nhAm l6n. ffl tnpc hiQ; d6nh gi| cic riri ro niry-, ki6m toan vi6n tl6 xem x6t ki6m so6t

n6i bO cri.a Tpp dodn li6n quan d6n viQc lpp vi trinh bdy 86o c6o tdi chinh hqp nhdt trung thpc, hqp llf
nhim thii5t ki5 c6c thri tuc ki6m to6n phil hqp v6i tinh hinh thyc t6, tuy nhi6n kh6ng nh[m mpc dich dua

. ,.a ;. , .^
ra y Kren ve nreu qua cria kii5m soSt nQi b0 cta TQp tlodn. Cdng viQc ki6m to6n cfrng bao.g6m d6nh gi6

tinh thich ho. p cira c6c chinh sSch kii to6n dugc rip dpng v.d tinh hqp ly cria c6c uoc tinh k6 to6n cria Ban

TOng Gi6m ddc ctng nhu cl6nh gi6 viQc trinh bdy tdng th6 86o c6o tdLi chinh hqp nhAt.

Chirng t6i tin tuong ring c5c bing chring kir5m to6n md chring t6i dA thu thQp tlugc li dAy dt vd thich

hqp de ldm co s6'cho j ki6n ki6m to6n cta chring t6i.



l--

l

eAo cAo rrEu roAN 1ti6p theo)

f t<i6n cfra Ki6m to{n vi6n
Theo y kiiin cria chring t6i, 86o c6o tii ch.inh hgp nhit <td phan 5nh trung thgc vi hq p lj', tr6n c5c khia
cqnh trgng yi5u tinh hinh tii chinh hgp nh6t cria Tip tloin t4i ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016, cfing nhu k5t
quA ho4t tlQng kinh doanh hqp nh6t vd tinh hinh luu chuy,in tiAn t€ hqp nh6t cho nim tii chinh k6t thric
cirng ngiy, phir h-op v6i c6c ChuAn 1nuc K6 to6n ViQt Nam, Chi5 dO K6 to6n doanh lgtriQp Vist Nam vi
c6c quy dinh ph6p lj c6 li6n quan ttlin viQc lflp vi trinh biy 86o c6o tii chinh hgp nhAt.

86o c5o tluo. c l{p bdng titing Viet ve ti6ng Anh co giirtr! nhu nhau. Bin ti6ng ViQt ld bin g6c khi cin
tt6i chi€u.

Cdng ty TNHH Ki6m toin vir Tuv6n A&C
Chi nhinh Hn NQi

S6 Ciiiy CNEKHN ki6m todn: 1409-2013-008-1

HeNQi, ngdy 08 thdng02ndm20l7

Ng6 ThiLQ Quy6n - Ki6m toin vi6n
SA Ciiiy CNDKHN kiAm tudn: 2523-2014-008-1
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IIuy - Ph6 Gi6m tli5c



c6rue rv cd pHAru vAn rAr vn xE'p oO nnr ant
Dia chi: TAng 7, s6 +S t.igu Vi6t Vuong, phuong Bti Thi Xudn, quirn Hai Bi Tnmg. thiinh phd Ha NOi

nAo cAo rAr cHiNr{ nqp NsAr
Cho nf,m tdi chinh k6t thtc ngdy 31 thdng12 ndm 2016

nAxc cAx nor xn roAN HgP NHAr
T4i ngiy 31 thing 12 nIm 2016

rAr sAN
Me Thuv6t

r .-so mlnn so cuor nam

Don vi tinh: VND

56 tliu nlnr

A- TAISANNGANHAN

I. Tidn vi crlc khoin tu'org duorrg tiin
l. TiAn

2. C6c khoin tuong duong tidn

II. Diu tu tii chinh ngin h4n

i. Chirng kho6n kinh doanh

2. Dg phdng giim giri chtng khoSn kinh doanh

3. DAu tu nim giir dt5n ngdy d6o h4n

III. C6c khoin phii thu ngin h4n

1. Phdi thu ngin h4n cira khrich hing

2. T16tru6c chonguoi b6n nginh4n

3. PhAi thu nQi b0 ng6n han

4. PhAi thu theo ti6n d0 k6 hoach ho.p d6ng xdy dr,rng

5. Ph6i thu vA cho vay ngin han

6. PhAi thu ngin h4n kh6c

7. Du phdng phii thu ngin h4n kh6 ddi

8. Tdi san thitlu cho xi'lli

IV. Hing tdn kho

1. Hang tdn kho

2. Du phdng gi6m gi6 hdng t6n kho

V. Tii sin ngin h4n khdc

1. Chi phi tr6tru6c ngin h4n

2. Thuii gi6 tri gia tdng dugc khAu trir

3. Thuii vd c6c kho6n kh6c phni thu Nhd nu6c

4. Giao dlch mua b6n l?i tr6i phir5u Chinh phri
"!5 Tai sin ngdn h4n kh6c

100

110

111

112

120

121

r22

123

130

131

132

133

134

135

136

137

t39

140

t4l
149

150

l5l
152

153

154

t5s

v.1

333.300.607.112

221.639.040.386

50.113.388.756

171.s25.651.630

81.364.891.565

19.5s0.746.192

432.376.141

1.804.136.34;

(422.367.112)_

26.902.780.226

26.902.780.226

3.393.894.93s

1.982.821.436

1.257.918.099

153.155.400

271.936.183.7s6

ts7.637.362.38i
42.041.526,771

115.59s.83s.616

66.616.690.213

63.640.851.212

1.772.861.041

1.5A9.46s.572

(306.493.612)

28.171.316.193

28.171.316.193

19.510.814.363

841.885.249

18.66s;773.714

3.1s5.400
i-

(

)

i

v.3
v.4

V.5a

v.6

v.'7

V.8a

v.14

Bdo cdo ndy phdi d*qc dgc cilng t'di Bdn thq'ir minh Bdo cdo tdi chinh ho. p nluit



c6ruc rv cd pnhru vAru rar vA x*p oO nnr an
Dia chi: TAng 7, sti 4S TriCu ViQt Vuong, phuc\rg Biri Thi Xudn. qudn I-Iai Bd Trung, thturh ph6 Ha Noi

eAo cAo rAr cHiNH Hop NHAI
Cho nam tii chinh k6t thirc ngdy 31 thSng l2 nfun 2016

Bing cin aOi t6 to{n hg'p nrr6t (titip theo)

N{A

SO

Thuv6t
minh 55 cui5i nxm Sti tliu nrnrrAr sAx

B- TAI sAN DAI HAN

I. Cric khoin phrii thu dli h4n

1. PhAi thu ddi h4n criakh6ch hing
2. TrA tru6'c cho ngudi b5n ddi hpn

3. V6n kinh doanh 6 don vi tryc thuQc

4. Phii thunQi b0 ddi h4n

5. Phii thu v6 cho vay ddi h4n

6. Ph6i thu ddi h4n kh6c

7. Ds phdng phii thu dii h4n kh6 ddi

II. Tii s:in c6 ainn

1. Tdi s6n cO Cintr htu hinh

NguyAn gid

Gid tri hao mdn lily kA

2. Tdi s6n cO Ainn thu6 tdi chinh

NguyAn gid

Gid tri hao mdn lily kA

3. Tdi sAn cO einfr vd hinh

NgtryAn gid

Gid tri hao mdn tily kA

III. B6t dQng sin tliu tu
Nguy6n giri

Gi6 tri hao mdn lfry k6

IV. TAi sin d& dang dii h4n

1. Chi phi s6,n xuAt, kinh doanh dd dang ddi h4n

2. Chi phi x6y dpg co bin dd dang

V. Diu tu tii chinh dii hgn

1. Diu tu vdo c6ng ty con

2. DAu tu vdo cdng ty li6n doanh, li6n k6t

3. DAu tu g6p vdn vio dcrn vl kh6c

4. Dg phdng dAu tu tii chinh ddi h4n

5. Diu tu nim giir diin ngdy tl6o h4n

VI. Tni sin dii h4n kh6c

1. Chi phi tri tru6c ddi h4n

2. Tdi s6n thui5 thu nhflp ho6n lai

3. thi6t bi, vft tu, php tirng thay thii ddi h4n

4. Tii san ddi h4n kh6c

5. Lqi th6 thuong m4i

TONG CQNG TAI SAN

200

210

211

212

213

214

215

216 V,5b

219

220

221 V.9

222

-zt)
224

225

226

221 V.10

228

229

230

231

232

240

24r
242 V.11

250

251

252 Y.2a

253 Y.zb

254

255

260

261 V.8b

262

263

268

269

270

633.019.052.530

3.352.s71.143

3.352.571.,4;

s43.812.974.919

s39.911.0s7.885

808.898.695.403

(268.987.637.s 18)

3.931.917.034

6.9I6.677.885

(2.984.760.851)

23.161.978.675

23.161.978.675

29.319.448.262

24.3t8.581.762

s.000.866.500

33.342.079.531

33.342.079.531

648.940.s37.1.1s

3.336.908.123

3.336.908.12;

590.148.6s3.166

586.813.13 1 .79 1

779.973.143.s3I

(193.r60.011.740) 
_

z.lls.szt.i'is
s.8s 1.969.885

(2.5r6.448.s10)

21.891.769.895

21.891.769.895

23.663.217.600

18.662.3s 1.100

5.000.866.500

9.899.988.361

9.899.988.361

:i

l"

/
I
K

.(\

Bdo cdo nay phai dttqc dpc citng voi Bdn rhryit minh Bao cio rai chinh hqP nh(;t

966.3L9.659.642 920.876.720.3t1



c6r,rc w cd pHAn vAru rar vA xEp oO Hnr ant
Dia chi: TAng Z. sO 4S triqu ViQt Vuong, phuong Biri Thi XuAn, quQn Hai Bd Tnmg, thinh ph6 Ha Noi

sAo cAo rai cHiNu uqp NsAr
Cho nim tdi chfnh t6t ttlic ngdy 3l thing12n1m20l6
Bing c6n aiii t6 todn hgp nhit (iiip theo)

ME
so

Thuy6t
minh

300

310

3l I V.l2
312 V.13

313 V.l4
314

315 V.15

316

317

318

319 V.l6a

320 Y.l1a

321 V.l8
322 V.l9a

323

324

330

331

332

JJJ

334

335

336

337 V.16b

338 V.19b

339

340

341

342

343

50 cuor nam 56 diu nxmNGUON VON

C - Ng PHAI TRA

I. Ng ngin hqn

l. Phai tre ngudi brin ng6n hpn

2. Ngudi mua tri ti6n tru6c ngin h4n

3. Thuii vd c6c kho6n phii nQp Nhd nu6c

4. Ph6i tringudi lao dQng

5. Chi phi phii tri ngin hpn

6. Phii tr6 nQi b0 ngan h4n

7 - Phii tri theo tiOn <10 kti hoach hqp d6ng x6y dpg
8. Doanh thu chua thqc hiQn ngin h4n

9. Ph6i tri ngin hpn kh6c

10. Vayvingthu6 tdi chinh ngin h4n

11. DUphdng ph6i tringinh4n
12. Qu! khen thu&ng, phric lqi

13. Qu! binh 6n gi6

14. Giao dlch mua b6n hi tr6i phiilu Chinh phri

Nq dli hqn

Phai tra ngudi brin dii h4n

Ngudi mua trA tiAn tru6c ddi hqn

Chi phi ph6i tri dii hpn

Ph6i tri nQi b0 vO vi5n kinh doanh

Phii tri nOi b0 ddi han

Doanh thu chua thgc hiQn dii han

Phii tr6 ddi han kh6c

Vay vd no thu€ tdi chfnh ddi h4n
..i . a ,;..

I ral pnleu cnuyen oor

C6 phi6u uu ctdi

Thuli thu nhdp hodn l4i phii tri
Dg phdng phii tri ddi han

Quf ph6t tri,3n khoa hgc vd cdng nghQ

391.8fi.2A2.770

t92.415.371.419

57.657.888.039

632.941.465

16.300.820.733

12.921.s13.980

342.412.664

34.684.758.616

51.684.145.565

2.648.342.7r0

15.541.887 .647

199.445.831.351

90.604.s20.000

108.841 .3 I 1 .35 I

400.604.907.781

167.671.267.935

44.s09.47 5.172

383.606.600

14.856.003.290

20.581.260.986

386.506.838

24.81r.914.298

48.372.2A0394

2.648.342.7r0

r1.121.957.617

232.933.639.846

90.604.520.000

142.329.119.846
,
,oa,.:r

,lc
t, i.r

t\
/v(

Bdo cdo nay phdi ihqc d7c citngvdi Bdn thuydt minh Bdo cdo tdi chinh hgp nhiit 10



c6r*rc w cd pHAn vAru rar vn xE'p oO nar nn
Dia chi: TAng 7, sii aS trigu UiU, Vtr*g, phudng Bni Thi Xudn, quQn Hai Bd Trtmg, thdnh ph5I{aNgi

sAo cAo rar cniNn sqp NsAr
Cho nam tdi chinh ki5t thirc ngdy 31 thdng 12 nim 2016

Bing cin otii t<ii to6n hgp nh6t (tit5p theo)

ME
so

Thuv6t
minh Sii cuiii nlm Sri tliu nrmNGUON VON

D- NGUONV6NCHU56HUU

I. Vi5n chir s& h['u

1. V6n g6p cria chri sd hiru

- C6 phieu ph6 th6ng c6 quyin biiiu quy€t

-: ,..!- Lo phteu uu dat

2. Thflng du v6n c6 phAn

3. Quydn chgn chuy6n OOi trai pnit5u

4. Viin khrlc cfra chfr sd htu
- ^L ,,A5. Lo pnreu quy

6. Chenh lQch drinh gi6l4i tdi s6n

7. Ch6nh lQch tf gi6 h6i do6i

8. Qu! dAu tu ph6t tri6n
g. Qu! h5 trg sip x6p doanh nghiQp

10. Quf kh6c thuQc vi5n cht s0 hDu

11. Lqi nhufn sautiru6 chuaph6n ph5i

- LNST chua phdn phAi my rc ai1, cu6i k) trudc

- LNST chaa phdn phiii lq, ,ay
12. Ngu6n v5n <tAu tu x6y dr,mg co bin

13. Lqi ich cO d6ng kh6ng ki6m so6t

Ngudn kinh phi vir qui khic
Ngu6n kinh phi

Nguiin kinh phi dd hinh thenh tei san c6 dinh

rONG ceNG NGUON vON 966.319.659.642 920.876.720.301

Lflp, ngdy 08 thring 02ndm2017

400

410 Y.20

411

41la

4t 1b

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

421a

42 tb
422

429

430

431

432

440

574.458.456.872

574.4s8.4s6.872

231.962.320.000

231.962.320.000

58.788.380.922

(10.3s9.064.178)

131.730.070.809

153.S94.000.1s;

6s.994.677.830

87.899.322.323

8.442.749.166

520.271.812.520

s20.271.812.520

231.962.320.000

231.962.320.000

s8.788.380.922

(2.s71.030.000)

82.722.070.809

149.376.806.830

149.376.806.830

(6;136.041)

u.
1.

2.

Nguoi lip bi6u

.1
.le

{I
r;6t

riH

roI
A

!'Al
i,D,

11

Ph4m Thi Hdng Nhung

6rr:q5/.),'ccNG iYlv:'.1 r.,t:unnr I \-:'"i .tr,.a{!ffio 
, \,;h ILI ,lA xEplrd I

\ r.iAi A
\.'a}-
\ia',Tlc,Trin Th! Thanh Hfro

Bdo cdo ndy phdi dqc dpc citng rdi Bdn thuyiit minh Bdo cdo tdi chinh ho. p nhtit



c6ne rv cd pnAn vAN rnr vA xEp oO Hnr nnt
Dla chi: TAng 7, sO 4S Tri6u Uigt ,,ron*, phuong Bni Thi Xu6n, qu4n l-lai Bd Trung, thanh ph6 Ha NOi

sao cAo rAr cuiNu ugr NuAr
Cho ndm tdi chfnh t6t ttrric ngdy 31 thiing 12 n1m2016

BAo cAo ru;r euA Ho4.T Dql{G KINH DoANH HgP NHAr
Cho n5m tii chinh t6t tnn. nghy 31 th|ng12 n5m 2016

cui utu
1. Doanh thu br{n hing vi cung c6p dich vg

2. Cdc khoin giim trir doanh thu

3. Doanh thu thuin v6 U,in hing vi 
"rng 

c6p dich vg

4. Gi6 viin hing b6n

5. Lqi nhuqn gQp vG br{n hing vi cung c6p dich vtr

6. Doanh thu hogt tlQng tii chinh

7. Chi phi thi chinh
Trong d6: chi phi l5i vay

8. Phffn l5i ho{c 16 trong cdng tv li6n doanh, li6n k6t

9. Chi phi bdn hing

10. Chi phi quin lf doanh nghiEp

11. Lqi nhu$n thuin tir ho4t ilQng kinh doanh

12. Thu nh$p khic

13. Chi phikh6c

14. Lqi nhu4n khrlc

15. T6ng Iqi nhu{n k6 tofn tru6'c thu6

16. Chi phf thuii thu nhflp doanh nghiQp hiQn hhnh

17. Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiGp hoin l4i

18. Lgi nhu{n sau thu6 thu nh$p doanh nghiOp

19. Lgi nhuf n sau thu6 cria cdng t-v mg

20. Lqi nhu$n sau thu6 cfra c6 tl6ng kh6ng ki6m soft

21. LIi cobin tr6n c6 phi6u

22. L7risuy giim tr0n c6 phi6u

NIm nay

Don vi tinh: VND

NIm trudc
ME

so

01

02

10

11

20

2t

)1

23

24

25

26

30

31

1'

40

50

51

<,

Thuy6t
minh

vI.1

vI.2

VI.3

vI.4

vr.5

vI.6

vI.7

60

61

62

70 vI.8

7l vl.s

487.581.506.358

,187.581.506.358

320.849.819.073

166.731.687.285

21.094.3s4.63s

5.949.798.247

3.873.469.'103

(1.843.769.338)

32.371.884.670

147.660.s89.665

1.077.325.268

75.055.320

1.002.269.948

148.662.859.613

14.831.274.083

524.838.708.070

524.838.708.070

304.726.203.860

220.t12.504.210

13.220.882.48s

12.606.211.027

4.354.678.671

3.6t2.276.309

34.201.571.960

190.t37.877.017

314.725.438

7.960.248.7V0

(7.64s.s23.282)

182.492.353.735

1s.s33.558.723

\
0,

N
:,
:
t\

-,

133.831.585.530 t66.958.795.012

133.777.580.323 166.96s.s31.0s3

54.005.207 (6.736.041\

6.904

Lflp, ngiy 08 th6ng 02nitm2017

Nguni l{p bi6u t<6 toin truOng

Trin Thi Thanh H6o Phgm Thi Hiing Nhung

,,f^yl'3d1 iffftl'^7*\
{/,,',/ t ct.ic r-v:.f c0"Fffi
* 

l viru rir vi xfp

i ,1,. HA,l AnJ

\,"N=-.-4
\-+1t '''6i

Bdo cdo niy phdi Arqc dgc cing wi Bdn thuyh minh Bdo crio tdi chinh hqp nhiit t2



cdne w cd pnAru vAm rAr vA xE'p od Har nru

Dia chi: TAng 7, sO aS trigu Vi6t Vuong, phucrng Bni Thi XuAn, quQn l{ai Bi Trung, th}nh ph5 }Ia NOi

BAO CAO TAr CHINH sQp Nsar
Cho nam tdi chinh k6t thirc ngdy 3 I thdng 12 ndm 20 16

nAo cAo LUU cHUYBN TIEI\ TE HoP xnAr
(Theo phu'orrg ph{p gi6n tiOp)

Cho nIm thi chinh tr6t ttrric ngiy 31 thrlng 12 nIm 2016

MI Thuv€t
sii minh NIm nav

Dcm vi tinh: VNI)

NIrn tru6'cCHI TIEU

I. Luu chuy6n ti6n tt hogt tlQng kinh doanh

1. Llti nhuQn trtdc thuA

2- Diiu chinh cho ctic khodn:
- Khdu hao tdi sAn cd dinh vd b6t dQng sAn dAu tu

- Clc khodn dg phdng

- LAi,16 ch6nh l€ch tj'gi6 h6i dodi do drinh gi6lpi

ciic khoin mr,rc tiAn tQ c6 g6c ngo4i tQ

- Lai,16 til hoat dQng dAu tu
- Chi phi l6i vay

- Cdckho6n di6u chinh kh6c

3. Lqi nhuQn tii ltogt dQng kinh doanlt

trudc thay AAt vdn tuu ilQng

- TIng, giim c6c khoAn phAi thu

- Tdng, gi6rn hdng t6n kho

- Tdng, gi6rn c6c khoAn phdi tri
- Tdng, giarn chi phi tri tru6c

- Tdng, giAm chrnig kho6n kinh doanh

-. :.- I len lal vav oa tra

- Thur5 thu nh4p doanh nghiQp dd nQp

- Ti6n thu kh6c tir hoat dQng kinh doanh

- Ti6n chi khdc cho hoat dQng kinh doanh

Lru chuydn tiin thudn th hogt itQng kinh rloanh

II. Luu chuy6n ti6n tir hoSt ilQng tl6u tu

1. TiAn chi d6 mua s6m, xdy dr,mg tdi sin c6 dinh vi
c6c tdi s6n ddi hpn kh6c

2. Ti6n thu tu thanh ly, nhugng b5n tdi sin c5 dinh vi
c6c tdi san ddi hpn khric

3. Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng cp ng cta
don vi kh6c

4. Ti6n thu trOi cho vay, b6n l4i c6c cOng cp ng cria

don vi kh6c

5. Ti6n chi dAu tu g6p v6n vdo dcrn vl kh6c

6. Ti6n thu irOi OAu tu g6p v5n vdo don vl kh6c

7. Ti6n thu 15i cho vay, c6 trlc vi lqi nhu{n dugc chia

Lru chuyin tiin thuAn tb hogt itQng dilu *
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cOr,rc rv cd pnAru vAru rar vA xEp nO uar ar.t

Dfa clri: Tingl,sd +S tripu ViQt Vuirng, phumg Bni Thi XuAn, qu4n Ilai Bd Trtmg, thdnh ph5 I{eNOi

sAo cAo rar cnfNs sqp lvtrAr
Cho narn tdi chinh ti5t ttrric ngdy 3l thing12 nim 2016

Brlo c6o luu chuy6n tidn t0 hqp nh6t (ti6p theo)

I\Ie ThuySt
si5 minhCHI TIEU

III. Luu chuy6n ti6n tir ho4t tlQng tdi chfnh

1. Ti6n thu tt ph6t hdnh c6 phi6u, nl4n v5n g6p cta
chri s6 hiru

2. Ti6n tr6 lpi v5n g6p cho ciic chri sd htru, mua lqi

cd phiiSu cta doanh nghiQp tIE ph6t hdnh

3. Ti0n thu tri di vay
, _.: A4. I len tra ng goc vay

5. Ti6n trd ng g6c thu6 tii chinh

6. Cd tirc, lgi nhufln dd tri cho chri sd hiru

Lnu chuydn tiin thuin fu hogt dQng tdi ch{nh

Luu chuy6n ti6n thuin trong n5m

Ti6n vh tucrng tluong ti6n tlfiu nIm

Anh huong cria thay AOi ry gia n6i Aoai quy d6i ngoqi tQ

TiAn vi tucrng tluolg ti6n cui5i nIm

NIm nay NIm tru6'c

8.395.480.000 -

(7.788.034.178)

r7.179.24s.021 74.966.208.750

(45.190.924.836)_ (83.1e3.22s.688)

(63.766.987.000) (69.181.807 000)

(99.1 71.220.993) (77.408.823.938)

64.033.704.rs2 80.28s.882.522

157.637.362.387 77.086.650.648

(32.026.1s3) 264.829.217

221.639.040.386 157.637.362.387
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coNG TY CO PHAN VAN TAr VA XEp DO HAr AN
Dia chi: TAng 7, sti +S trigu Vi6t Vuong, phucrng Bili Thi XuAn, qufln Hai Bd Tnmg, thdnh ph6 Ha Ngi
sAo cAo rAr cr{iNH HqP NHAr
Cho ndm tdi chinh ktSt tntc ngdy 3l thdng 12ndm20l6

L

1.

')

3.

nAx THUyET MrNH nAo cAo rAr cHiNH Hop r{HA'r
Cho nIm tii chfnh Urit ttrric ngiy 31 thing 12 nXm2$i6

o4c orcu HOAT DQNG

Hinh thric s& hfru v5n
C6ng ty C6 phAn V6n tii vd X6p dO Hei An (sau clAy gqi tit ld "C6ng ty" hay "C6ng ty m9") li
c6ng ty c6 phAn.

Linh vrgc kinh doanh
Linh vqc kinh doanh cira C6ng ty ld dich vtt.

Nginh nghd kinh doanh
Hoat dQng kinh doanh chinh cria C6ng ty ld: Cho thu6 b5i, btic xtip hdng h6a cring bi6n, v4n tAi
. .t
Dren.

Chu k! sin xu6t, kinh doanh th6ng thudng
Chu kj,s6'n xu6t kinh doanh th6ng thulng cria Cdng ty kh6ng qu612 th6ng.

Cdu trric Tfp iloin
TQp doin bao g6m C6ng_ty mg vi 02 cdng ty con chiu sp.ki6m so6t ctra C6ng ty rng. Toirn bQ c6c

c6ng ty con dugc h-op nhAt trong B6o c6o tdi chinh hqp nh6t ndy.

Thbng tin vi ttti cdu firtc TQp ilodn
Trong ndm, Tflp <lodn kh6ng ph6t sinh viQc mua th6m, thanh ly hay thodi v6n tai c6c c6ng ty con.

5b. Danh stich ctic COng ty con tfuqc h.op nhiit

Ho4t tlQng kinh 36 cu6i SO aAu

T6n cdng ty Eia chi tru sd chinh doanh chinh n[m ndm .

Tdng l, tda nha Hdi An,

nam nam

c6ngtyrNHHC6ngHdi r#;*tHir''H,'i; :.::g-.:r.,1,fn too% r00% 100%An 
quan Hai An, thdnh ph6 'l'cang 

bren

Hdi Phdng
C6ng ty TNHH Vin t6i TAng 5, tda nhi Hii An,
Container Hdi An (') Km 2 dudng Dinh Vt,

phuong D6ng Hai 2, Dich v.u vQn tdi 54,2yo ' 0% 57,75yo

qufln Hai An, thdnh ph6

Hdi Phdng

I
/.' t

ii (i
ti(h I

il>1
',\ \1,

\ \

100%

"\
r\\ilt*ll
i.//y^

(D 
C6ng ty n6m git 5},5yo quyAn bi6u quyrit tryc ti6p ta1C91S_! TtrI y.T ,ai Container HAi An vd

7,256/o quydn bi6u quyi5t gi5n ti6p thdng qua Cdng ty TNI{H Dai ly vA Ti6p vfn Hii An.

15
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c6ne w cd pnhru vAru rnr vA xE'p pd nAr anr
Dia chi: tAng Z, sO +S trigu Vi6, Vrong, phucrng Bni Thi Xuin, qufln IIai Bd Tnmg, thdnh ph6 Ha NOi

eAo cAo rar csixu nop NsAr
Cho ndm tdi chinh k6t thric ngiy 31 th6ng 12 n1m2016
Bin thuy6t minh 86o c6o tiri chinh ho.'p nh6t (tit5p theo)

5c. Dorth stich cric Cbng gt tiin kil rltqc phdn tinh trong Bio crio tdi chinh hop nhdt fieo phrong
phttp viSn chfi so htru

TCn c6ng 1y Dia chi tru sd chinh

Ti Ic Tj'lQ quy6n
phAn so h['u bi6u quytit

Hoqt rlQng kinh SO cu6i so Oau so cu6i so aAu

doanh chinh ndm ndm ndm ndm

C6ng ty C6 phAn Dich vu
T6ng h-o. p l{ii an

Tdng 3 tda nhi Hai An,
Km+2 duong Dinh Vfr,
phudng D6ng Hti 2,
qunn Hii An, thinh ph6
Hdi Phdng

TAng 2 tda nhd Hdi An,
Krn+2 dubng Dinh Vfr,
phudng D6ng Hdi 2,
quQn Hdi An, thinh ph6

Hdi Phdng

36% 36% 20Yo 20%

c6ng ty TNHH Dqi ly vi
Ti6p vfn Hdi An

Tuy6n nii ve mra nd.ng so sinh thdng tin tr6n B6o cio tii chinh hqp nh6t
.{ ,,^

C6c s6 liQu tuorg frng cria n[m tru6c so s6nh duo. c v6i s6 liQu cta nim nay.

NhAn vi6n
Tai ngdy ktit thric ndrn tdi chinh TQp tlodn c6 212 nhdnvi6n dang ldm viQc t1i chc c6ng ty trong Tpp

doin (s6 diu n6m lill94 nhdn vi6n).

NAM TAI cHiNH, DoN v1 TrtN rp stl DVNG TRoNG rf, roAN

Nim tiri chinh
Ndm tii chinl, crja T4p dodn Uit aAu tir ngiy 01 thSng 01 vd kiit thirc vdo ngdy 31 th6ng 12 hing
nIm.

Don vi ti6n tQ sfi'dgng trong kti to6n
Eon vl ri6n t6 su dgng trong kt5 to6n ld D6ng ViQt Nam (VND) do phAn l6n c6c nghiQp vq dugc

thuc hi€n bing dorr vi ti6n tg VND.

crruAN Muc vA cH6 DQ KE rOAN Ar nqNc

Ch6 iIO k6 todn 6p dsng
T6p doin 6p dpng c6c ChuAn mgc K6 to6n ViQt Nam, Ch6 dO K6 to6n doanh nghiQp Viet Nam

dugc ban hdnh theo Th6ng tu si5 ZOOIZO\4ITT-BTC ngity 22 th6ng 12 ndm 2014 hu6ng dAn ChO d0

K6 to6n doanh nghiOp, rhOng tu sd ZOZIZO14lTT-BTa ngiry 22 thing ll ndm 20 
.1.4 

hyqg din l{p
vd trinh bdy 86o c6o tii chinh hqp nh6t vi c6c th6ng tu kh6c hu6ng din thgc hiQn chuin muc k6

to6n cta B0 Tei chinh trong viQc lf,p vi trinh biy 86o c5o tdi chinh hqp nhAt.

Tuy6n bii vd viQc tuAn thi chuAn mr;c k6 tofn vh cn6 aq k6 toin
nan fOng Gi6m ddc d6m b6o cl6 tuAn thri y6u cAu cua cdc ChuAn mlrc Kii to6n ViQt Nam, Chii d6

Kti to6n doanh nghiQp ViQt Nam dugc ban hdnh theo Th6ng tu sO ZOO|ZO|4ITT-BTC ngity 22

th6,ng 12 ndm 2014, Thdng w sO ZOZ|ZO|4/TT-BTC ngity 22 thdng 12 ndm 2014 cfing nhu c6c

thdng tu kh6c hu6ng d6n thlrc hi€n chuAn mUc kii toSn cria B0 Tei chinh trong viQc lap vd trinh bdy

86o c6o tdi chfnh hqp nhet.
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c6rue rv cd pnAru vAN rnr vA xEp pO nnr nn
Dja chi: TAng 7, sO +S trigu Viqt V,rorg, phudng Bti Thi XuAn, quQn Hai Ili'frurg, thnnh phr5 Ha NOi

sAo cAo rar cuiNu uop xnAr
Cho nim Ai chinh t<i5t thtc ngdy 3l th6ng 12 nEm 2016

B:tn thuy6t minh 86o c6o thi chinh hp'p nh6t (ti6p theo)

1.

cAc cniNrr sAcH KE ToiN Ar nqNc

Co's& l{p B6o c6o tii chinh hqrp nh6t
86o c6o tdi chinh hqp nhdt du'o. c l6p tr6n co sd kti toSn d6n ticli (trir c6c th6ng tin 1i6n quan d6n c6c

hr6ng tiAn).

Ccr sO hgp nh6t
86o c6o tdi chinh hqp nh6t bao g6m B6o c6o tii chinh cria C6ng ty m9 vd 86o c6o tdi chinh cia c6c

c6ng ty con. Cdng ty con li do'n vl chlu sU ki6m so6t cira COng ty rng. Sg kit5m so6t tdn t4i khi

Cdng ty mg c6 khi nlng trpc titip hay gi6n titip chi ptrdi cac chinh s6ch tdi chinh vd hoqt dQng cria

ffiig;;a irl a"C"aL rqi ilI, ti,in to tir cac hoat d0ng niy. Khi x6c dinh quyon ki6m so6t c6

tinhl6n quyA,, bi,3u quy6t tidm nang phrit sinh tri c6c quyAn chgn mua ho{c c6c c6ng cp ng vd c6ng

cp v5n catir6 chuy6nd6i thdnh c6 plieu pho th6ng t4i ngdy ktSt thirc ndm tii chinh'

K6t qui ho4t d6ng kinh doanh cira c6c c6ng ty con duo-c mua lqi hodc bdn di trong ndm duoc trinh

bdy tiong 86o'c6"o kiit qui ho4t dQng kinfi doanh hop nh6t tu ngdy rnua ho{c cho d6n ngdy b5n

kho6n d6u tu 6'c6ng ty con d6.

86o c6o tdi chinh cira c6ng ty mg vi cSc,cdng ty con sir dpng <IC ho.p nh6t duo. c lap.:lo cirng m6t

iy t C toan vi dp dpng 
"aJ "fri,rti 

s6ch kt5 to6n ih6ng nhAt cho c6c giao dich vd sp kiQn cirng loqi

tiong nhtng hoin cnnh tuong tg. Trong truhng hop-chi,h s6ch k6 to6n cria c6ng ty con kh6c v6i

chinh s6ch 16 toan 6p dung t[Ong nh6t irorg t{p aoan tni 86o c6o tii chinh-criu ..olg ty con sd c6

nhtng di€u chinh thich hqp trudCkhi sir dsng cho viQc I6p 86o c6o tdi chinh ho.p nhat'

Sti du c6c tii khoin tr6n BAng c6n d5i ki5 to5n gifra c6c c6ng ty trong cirng T4p clodn, c6c giao dlch

noi b0, c6c kho6n lai noi bO Ihua thUc hiQn phat sinh tri c6c giao dich niy phAi dugc lo4i trir hodn

todn. C6c kho6n 15 chua thr;c hiQn ph6t sinhtir c6c giao dich n6i b6 cffng dugc lopi b6 trir khi chi

phi t4o ndn khoin t6 AO mOng thO thu hOi duqc

Lgi ich cta c6 d6ng kh6ng kit5m sorlt th6 hiQn phAn lai hoac 16 trong k6t qui kinh doanh vd tdi sAn

thuAn cta c6ng ty c"on kh6irg dugc n6m gif b6'iTap dodn vi duo-c trinh bdy o khodn Tu_".ti:rg 
t]:n

86o cdo kCt q;e lio?t d6ng finn doanh hop nnat rd trCn Bing cdn ddi ke to6n hqp nh6t (thuQ"c phdn

vi5n cht s& hu'u). Lo.'i iclicrla cO d6ng ttOng ki6m so6t bao g6m gi6 tri c6c lgi.ich :11t6 99^ng
kh6ng ki6m so6i tpi ngdy lon nh6t tlnn aoantr ban dAu vd phAn lo-i ich cira c6 il6ng kh6ng ki6m

so6t trong bi6n A6ng cia vi5n'chri sd hiru t<C tri ngay hqp nh-At kinh doanh. C5e kho6n 15 ph6t sinh

tqi c6ng ty con Ouq.-pha,, bO ioorgring vdi"phin so hftu cta cO d6ng khdng ki6m.so6t, kO ci
;il;iri, 15 i5illd rr* prrA" .o"t u, 

""uu 
.6 oong khdng ki6m sb6t trong tdi s6n thuin cria c6ng

ty con.

Cic giao dich bnng ngo4i tQ

Cic giao dlch phSt sintr Uang ngo4i tQ dugc chuyiin d6i theo t! gi5 tai nqdy ph6t sinh. giao dich' SO

du c6c khoin muc tiA;-tC ;igO'" rgoai tQ tAi ngay ktit thric na* tai chinh duqc quy ddi theo ty gi6

t4i ngiy ndy.

Chenh lech ty gi6 ph6t sinh trong nlm tir c6c giao dlch bing ngopi tQ dugc ghi nhfln vio doanh thu

ho4t itQng tii chinh ho{c chi phi tni chinh. ChEnh lQch tj, gia ao a*n gia lai c6c khoin muc ti6n tQ

c6'g5c'n[oai tQ tai ngiy kiit thfic nam tii chinh sau khi bri trir ch6nh l6ch t6ng vi ch6nh lQch gi6m

duqc ghi nhan vdo doanh thu ho4t tlQng tii chinh hoflc chi phi tii chinh.
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coNG w co PHAN VAN TAr VA XEP D(I HAr AN
D,ia chi: TAng 7, s6 +S t.ieu ViQt Vuong, phuong Bni Thi XuAn, qu4n Hai Bd Trurrq, rhinh ph6 He Noi
gAo cAo TAI CHiNH HQP NHAT
Cho ndm tdi chinh t6t tUtc ngdy 31 thilng 12 ndm 2016

Bin thuy6t minh Brlo c6o tiri chfnh h-o'p ntr6t (ii5p theo)

T! gi6 su dsng tl6 quy tlOi c6c giao dich ph6t sinh b[ng ngo4i t9 la ry gil giao dich thyc t6 t4i tho'i

<1i6m phet sinh giao dich. Tj, gia giuo dich thuc t6 d6i v6i c6c giao dich bing ngoqi tO duo-c x6c

dinh nhu sau:

. ptii vdi ho.p d6ng mua b6n ngo4i tQ fto.p ddng mua b6n ngoqi tQ giao ngay, !ro.p d6ng kj' h4n,

hgp d6ng tuong lai, hqp d6ng quy€n clan, hgp d6ng ho6n d6i): d gie ky k6t trong hqp d6ng

mua, bdn ngo4i tQ gifr'a Tap dodn vd ngAn hing.
. D6i v6j no.'phAi thu: ty gi6ty gi6 m,,a ngoai tQ cria ngAn hdng thuo'ng m4i no-i Tdp dodn chi

dinh khich hdng thanh to6n tpi thoi tli6m giao dich ph6t sinh.

. O6i v6j no phii tr6: ty eie ty giri b6n ngo4i tQ cria ngdn hdng thuo'ng rn4i noi Tdp dodn dy ki6n

giao dich t4i thoi dirim giao dich ph6t sinh.

. Odi voi c6c giao dich mua sd,r.r tdi sin ho{c c6c klioin chi phi dugc thanh to5n ngay bing ngoqi

t9 fth6ng qua c6c tdi khoAn phii trA): tj' gi6 mua ngo4i tQ cta ngAn hing thuong mqi noi T4p

dodn thpc hiQn thanh to6n.

Tf gi6 sri dpng AC Oann girl lai s6 du c6c khoAn mgc ti6n tQ c6 g6c ngoai tQ t4i ngiy k6t thric n6m

tdi chinh duo. c x6c dinh theo nguy6n tdc sau:

. OOi v6'i c5c khoAn ngo4i tQ giri ngAn hdng: ty gi6 mua ngo4i tQ cria ngAn hdng noi 'f{p dodLn m'i
thi khoin ngo4i tQ.

. OOi v6'i c6c khoin mpc tidn tQ c6 g5c ngo4i tQ <lugc ph6n 1o4i li tdi sAn kh6c: tj' gi6 mua ngo4i

tQ cria NgAn hing Tfp dodn thudng xuydn c6 giao dlch.

. Drii v6'i c6c khoan muc tidn tQ c6 g6c ngoai tQ tlugc ph6n loai li no phii tri: ty gi6 b6n ngo4i tQ

cria NgAn hdng T4p dodn thudrrg xuy6n c6 giao dich.

Tidn vir cic khoin tuong tlrcrng tidn
Ti6n bao g$m ti6n mat v-e tien grii ngdn hing khdng kj, han. C6c khoin tuong duong ti6n ld c6c

kho6n dAu"tu ngln hpn c6 thoi h4n it u t Oi tt Ong qra I th6ng k6 tir ngdy dAu tu, c6 khi n[ng

.irrvA, adi aa ding thdnh mQt lugng tidn x6c dinh vi khdng c6 rfii ro trong viQc chuy6n OOi tnann

tien tai tho'i di6m b6o c5o.

Cic khoin tliu tu tii chinh
Cdc khodn cho vuy

C5c khoin cho vay dugc x6c <Iinh theo gi6 g6c trir di c6c khoAn dp phgng phii"thu kh6 ddi. Dg

phdng ph1i thu kh6 ddi cta c5c khoin cho vay dugc l6p c[n cri vAo dq'ki6n mric t6n th6t c6 the xdy

ra.

Ctic khoan cliu tt vdo cilng ty liln kit
C6.lg,E li6n k6t ld doanh nghi€p md Tqp tloAn c6 inh huong cl6ng kti.nhung fl6r.* c6 quyen kii5m

soar dor vo'r cac crrrnh s6chlai ininn vd hoat dQng. Anh huong d6ng ke Ur,3 trign o quy6n tham gia

vdo viQc dua ra c6c quyi5t dinh vA chinh s6ch tai chinh vi ho4t ilQng cia doanh nghiQp nh0n diu tu
nhung khdng ki6m so6t c6c chinh s6ch ndy.
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C6c khoin dAu tu vdo c6c c6ng ty li6n k6t dugc ghi nh4n theo phucrng ph6p vi5n chri s& htu. Theo

d6, kho6n dAu tu vdo cdng ty li6n kt5t dugc th6 hiQn tr6n 86o c6o tii chinh hqp nhAt theo chi phi

aAu tu ban dflu vi <ti6u chinh cho c5c thay cl6i trong phin lqi ich tr6n tii sin thuin cria c6ng ty li0n

tiit ,urr.rgiy d3r^tu.,N€u lqi ich ctra f6p donn trong khoan 15 cta cdng ty li6n k6t l6n hon ho{c

Dang gra tr1 gnr so cua khoin dAu tu thi gi6 tri khoin diu tu duo.'c trinh bdy tr6n B5o c6o tdi chfnh

trqp nhAt le blng kh6ng trt khi T4p doin c6 c6c nghia vp thgc hiQn thanh toSn thay cho cdng ty li€n

ket.

*hh 
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k *6J b9 phQn hqp thdnh vd phii dnqc dpc citngvdi Bdo cdo ni chinh hcp nhiit



c6ruc w cd pnhn vAru rar vA xE'p pO Hnr nnt
Dia chi: TAng 7, s6 +S trigu Viqt Vu*g, phuoxg Bni TIiiXuAn, qufln l{ai Bi Tnmg. thnnh ph6 HA NOi

eAo cAo rer cuiNH nqp NHAI
Cho ndm tdi chinh tiSt ttlic ngdy 3 1 thbng 12 ndm 2016

Bin thuyiSt minh 86o c6o tiri chfnh hg'p nh6t (ti6p theo)

86o c6o tdi chinh ctra c6ng ty li6n k6t du'gc l$p cing I,<i, kC toan v6i 86o c5o tdi chinh hgp nh6t cria

Tfp dodn. Khi chinh s6ch k6 to6n cira cOng ty f iCnitii kh6c v6i chinh s6ch k6 to6n 6p dsng th6ng

nh6t trong Tfp dodn thi B5o c6o tdi chinh crla c6ng ty.1i6n k6t sE c6 nhtng didu chinh thich ho.p

tru6'c khi sil dgng cho viQc lap B5o c6o tdi chfnh ho.'p nhAt.

C5c khoin l6i, 16 chua thgc hi6n ph6t sinh tir c6c giao dfch v6'i c6c c6ng ty li€n ktit dugc 1o4i tril
tuong irng v6i ph6n thuQc v6 Tap dodn khi lpp 86o c6o tii chinh ligp nh6t.

Ctic khodn etiu tt vdo cilng 
"4, 

v6n cfia ilcn v! khtic

DAu tu vdo cdng cq v6n .ulu d* vi kh6c bao g6rn c6c khoin dAu tu 96ng cu v6n nhung J0n donn

[rro"g .L qrvar-r.i"- r"ai, JG ni3,n soat hoic c6 Anh huorrg d6ng k6 d6i v6i b6n duo. c dAu tu.

C6c khoAn dAu tu vio c6ng cp v5n cria don v! khric dugc ghi nli{n ban dAu theo gi6 g6c, b.ao g6m

gi6 mua noa" f.f,la, g"p ,-ar;O"g J" .iri phi truc ti6p lieii quan d6n ho4t ilQng diu tu. Cd tric vi
loi nhuin cria c6c kf tru6.c khi khoin aiu tu du'gc mua ilugc h4ch to6n giim gi6 trf cila chinlr

lir";; dt" tu aJ. CO t,i" vd lgi nhu6n cria c6c k! sau khi khoAn dAu tu duo. c mua dugc ghi nhfn

il;;h rnr. Ca i.t. a11q; rha"tirg 
"6 

phiSu chi duo. c theo d6i s6 luo.ng cd phi6u tang th6m, kh6ng

ghi nhfn gi6 tri cd phi6u nhfn duo. c.

Du phdng t6n th6t cho c6c khoin dAu tu viro c6rig cg v6n c[ra don vi kh6c duo. c trich ldp nhu sau:

. DOi ,O'i tnoan ddu tu vdo c6 phitiu ni6m yi5t hoac gi6 tri ho.'p l;i khoAn dAu tu dugc x6c dinh tin

cpy, viQc lflp dU phdng dua tr6n gi6 tri thi trudng cria cO phi6u'

. O6i v6'i kho6n aA, tu kh6ng x6c rlinh duqc gi6 tri hgp lf tai thdi di6m b5o c6o, viQc l6p du

phdng dugc thyc hiQn cdn cir vho tir"a, fa 
",iu 

Ue, Auqc dA" tu v6i mirc trich lfp bing :hld- ]
ie"f, Eit" i,AlqOp-tlvc 

t6 cria,cSc bon t4i don vi kh6c vi v6n ehri sd htu thqc c6 nh6n vdi d lQ

gop von cua Tlp'dodn so v6i t6ng sii v5n g6p thgc t6 cta c6c bdn tpi ilon vi kh6c'

T6ng, gi6m s6 dg phdng tdn th6t dAu tu vdo c6ng cg ,6n cria don vi kh6c cAn ph6i trich l4p t?i ngdy

t<i5t ttrtrc n5m tdi chfnh tlugc ghi nh4n vdo chi phi tdi chinh'

6. Cic khoin phii thu
C6c khoin no ph6i thu dugc trinh bdy theo gi6 tri ghi s6 tril tli c6c khoin dr,r phdng phii thu kh6

ddi.

ViQc ph6n lo4i c6c khoin phai thu ld phAi thu kh6ch hdng vir phii thu kh6c dugc thr,rc hiQn theo

nguy€n tdc sau:

. phii thu cria kh6ch hdng ph6n 6nh c6c khoin phii thu mang tinh ch6t thuong m?i phSt linh tu

giao dich c6 tinh ctr6t m-ua - b6n gita Tfp dodn vi ngudi mua ld don vi dOc l0p v6i Tpp dodn'

. phii thu khic phan 6nh c6c khoin phii thu kh6ng c5 tinh thuong mpi, khdng li6n quan d6n

giao dlch mua - b5n.

Dg phdng phii thu kh6 ddi duqg lQp cho^ttng khoin.ng phii thu kh6 ddi cin crl vdo turSi ng qu6

h4n cria c6c khoan ng ho?c dg kiiin mirc ton thZt c6 the xey ra, cp th6 nhu sau:

. E6i v6i ng phii thu qu6 hqn thanh toSn:

- 3}ohgia t.i A5i ,'6i khoe, nq phii thu qu6 h4n tri tr6n 6 th6ng di5n du6i 1 n[m.

- 51yogia tri A5i v6i kho6n rq phai thu qu6 h4n tir 1 nlm d6n du6i 2 nlm.

- TOyo eia tri d6i v6i khoin nq phai thu qu6 han tt 2 nim d6n du6i 3 nlm.

-loo%giatrid6iv6ikho6nngph6ithuqu6h4ntir3n[mtro16n.
*,(.. uor uo, nf phdi thu chua qu6 h4nthanh tor{n nhung kh6 c6 khi n[ng thu h6i: c6n cri vio du

ki5n mirc tdn th6t aC hP au Phdng.

Mpt,i,t,oothdnhvdphdidaqcdocciltlgt,6iBaocdoldichinhhqpnhdl
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA XEP DO HAI AN
Eia chi: TAng 7, s6 +S triqu Vi6t Vuong, phuong Bni Thi Xu6n, quQn Hai Bd Tnmg, thdnh ph5 i{a Ngi
eAo cAo TAI CHINH }{qP NHAT
Cho ndm tdi chinh k6t ttrtc ngdy 3l thring 12 ndm2016
Bin thuy6t minh Bdo crio tii chinh hqp nhdt (ti6p theo)

7.

T[ng, gi6m sti du dU phdng nq ph6i thu kh6 doi cAn phii trich lip tai ngiy kr5t thirc n5m tdi chinh
duo. c ghi nhfn vdo chi phi quAn lli doanh nghiQp.

Hing t6n kho
Ildng t6n kho duo-c ghi nhfn theo gi6 th6p hcrn gita gi6 g6c vd gi6 tri thuAn c6 th6 thlrc hiQn duo, c.

Gi6 g6c hdng t6n kho dugc xic dinh AOi vOi nguy6n vdt liQu, hdng h6a: bao g6m chi phi mua vi
cac chi phi lffin quan trgc ti6p khic ph6t sinh AOiO auqc hdng t6n kho o dia ditim vd tr4ng th6i hiQn

tai.

Gi5 xu6t kho duo-c tfnh theo phucrng ph6p nhpp tru6c, xu6t tru6'c vd dugc hach to6n theo phuo:rg

phip kO khai thudng xuy6n. Ri6ng AOi vOi nhi6n liQu xu6t ding cho tdLu dugc tinli tlieo phuong

ph6p bilrh qu6n gia quydn ttng l6n nhf,p xudt.

Gi6 11i thuAl c6 th6 thUc hi6n tlugc ld giri b6n u6c tinh cria hang tdn kho.trong.ki's6n xuat, kinh

doanh binh thudlg tru chi phi u6c tinh IC ftoan thinh vd chi phi udc tinh cin thiOt cho viQc ti6u thU

chirng.

Dg phdng giim gi6 hdng t6n kho rtugc l{p cho tirng m[t hdng tiin kho c6 gi6 g6c l6'n hon gth tri
irr"aii"Jir'a irru."rrie, dilqc. Tdng, ginm si5 du dy p-hdng giam gi6 hing tdn kho cAn phii trich lAp

t4i ngdy ktit rhric ndm tdi chinh tlugc-ghi nhqn vho giii v6n hing b6n.

Chi phi tri trudc
Chi phi tr6 tru6c bao gdm cric chi phi thqc t6 da phSt sinh nhung c6 li6n quan di5n l<6t qui hoat

dQng sdn xu6t kinh doanh cria nhi6u kj, ki5 to6n. Chi phi tri tru6c cria T4p dodn chri y6u ld c6ng cp

dpn[ vU vd Chi phi sr]a chta tdi s6n. C6c chi phi tr6 tiu6c ndy tluo. c ph6n b6 trong khoing thd'i gian

trA tru6c hoac thOi gian cic lgi ich kinh t6 tuong fng dugc t4o ra tir c6c chi phi ndy.

Cbng cqt, dqtng cy
C6c cdng 

",,r, 
Jpng cu dd <lua vdo sri dpng dugc phAn bd vdo chi phi theo phuong phdp duong thing

v6i thoi gian phAn bd kh6ng qu6 3 ndm.

Chi phf stea chira tdi sdn cd illnh
Chi;hi sfra chta tdi s6n ph6t sinh mQt lin c6 gi6 tri lon <tugc phAn b6 vio chi phi theo phuong

ph6p duong thdng trong 3 n6m.

Tiri sin thuO ho4t ilQng
ThuO tdi sin dugc phdn lopi li thu€ hopt ilQng ntiu phin lcrn rui ro vd lgi fch gin li6n v6i quy€n sd

hiru tei sin thuQc v6 ngudi cho thu6. Chi phi thu6 hoqt dQng <lugc phin 6nh vio chi phi theo

phuong phip ducrng thiig cho sudt thoi h4n thu6 tdi sin, kh6ng phg thuQc vdo phuong thirc thanh

to6n ti6n thu6.

Tii sin c6 apn hfru hinh
iaira11 

"6 
iinr, nru hinh dugc th6 hien theo nguyen gi6 tru hao mdn |ty k6. Nguy6n gi6 tdi sin c6

;t"[hil;t"f, Uuo ga111 todn t0 c6c chi phi md-Tflp dinn ph6i b6 ra tl6 c6 dusc tdi sin co a6h tintr

d6n tho'i di6m dualni sin d6 vdo tr4nglh6i sin sing su dpng. C6c chi phi.ph6tsinh sau ghi nhqn

ban dAu chi dugc ghi t[ng nguyen gia tai sin c5 dinh n6u c6c chi phi niy chic chdn limtdng lgi (ch

ki;hfi;;;g i**"g f"i do sri dpng tii sin d6. C6c chi phi ph5t sinh kh6ng th6a m6n di6u ki€n tr6n

dugc ghi nhin h chi phi sfur xu6t, kinh doanh trong nim.

,\
\,
iiih:,
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10.

Bdn thuy6t minh ru, h m1t bO p6n hqp thdnh vd phii cygc dqc cingvai Bdo cdo tdi chinh hqp



cONc rv cd pnAru vAn rnr vn xEp od nnr aru
Dla chi: Ting 7, si5 +S trigu Vi€t Vuong, phunng Bni ThiXudn, quf,n Hai Bd Trtmg, thdnh phtS Ha NOi

sAo cAo rAr cHiNH HoP NHA'I
Cho ndm tdi chinh k6tthfc ngdy 31 th5ng 12 n6m 2016

Bin thuy6t minh 86o crio tiri chfnh hop nhSt (tii5p theo)

Khi tai sin c5 djnh hiru hinh duoc b6n hay thanh lf, nguy€n gi6 vd gi6 tri hao mdn lfiy k6 dugc x6a
s6 vi ldi, l5 phSt sinh do thanh ly dugc ghi nhfln vdo thu nhAp hay chi phi trong nim.

Tdi s6n cO Ainn htu hinh duo. c kh6u hao theo phuong phSp dudng th[ng dpa tr6n thd'i gian hfi'u

dung u6'c tfnh. 36 nfun kh6u hao cria cdc lo4i tdi s6n cO Ainn hfr'u hinh nhu sau:

Loai tdi s6n c6 clinh

Nhd cua, vdt ki6n trirc
M6y m6c vd thii5t bi
Phuo'ng tiQn vqn tii, truydn d6n

Thi6t bi, dqng cs quAn lli
" I .. , .,,lal san co dlnll Kllac

Sd ndm
8-20
5-10

6-8

5-8

4-5

11. Tii sin cii Oinh r,6 hinh
Tdi sAn cii dinh r,6 hinh duo-c thiS hiQn theo nguyEn girl trir hao mdn lfiy kt5.

.lr^,rtr.--:T --f^:--L:.:LNguyen gia tni sin c6 dinh vO hinh bao gdm todn b6 c5c chi phi mt Tflp <lodn ph6i bo ra dO c6

auqc tai ian .O dinh tinh d6n thdi tli6m dua tdi s6n d6 vio tr4ng th6i sin sdng sri dr,rng. Chi phf 1i6n
-i . A -'quan den rar sa1co olnh v6 hinh ph6t sinh sau khi.ghi.nhQn ban clAu ducr.c.ghi nhfn ld chi phi.s6n

xu6t, kinh doanh trong k! trir khi c6c chi phi ndy gin tien vdi rnQt tdi sin cO Ainn v6 hinh cu th6 vi
lim tdng lo. i ich kinh tti ti'c5c tdi sAn niy.

Khi tai sin c6 dinh v6 hinh duo. c b5n hay thanh l1f, nguy6n gi5 vd giltrihao mdn lfry kO dugc x6a

s6 vi l6i, 16 ph6t sinh do thanh ly du-o. c ghi nhin vdo thu nhAp hay chi phi trong nlm'

Tdi sin 
"ti 

airn v6 hinh cria T4p dodn bao gdm:

Quyin sft dqng etdt

guy6l st,dsng d6t ld toin bflca9 chi phi thpc t6 Tfp doin dd chi ra c6 li6n quan trlrc ti6p t6i dat sir

dpng, bao gdJ: ti6n chi ra tl6 c6 quy6n sri dqng dAi, chi phi cho dAn bir, gi6i ph6ng m[t bing, san

lAp mat bing, lQ phi trudc ba... Quy6n sir dgng d6t clugc khAu hao theo phucrng ph6p dudng th6ng

trong 35 ndm.

Chttong trinh phin mint
Ctri ptritien quan di5n c6c chuong trinh phAn m6m m5y tinh kh6ng phni h mQt b0 phfn g6n k6t vOi

phdn cung .O ti6n quan dugc uO, noa. Nguy6n gi5 cria.phAn m6m mriy tinh Ii todn bQ c6c chi phf

md TQp aoan Aa chi ra tinh di5n thdi ili6m dua phAn mAm vio sri dUng. PhAn m6m m6y tinh duo. c

khSu hao theo phuong ph5p <lucrng thing trong 5 n6m.

:il ilixli I'IffJJJ#.1'r"ilt han 6nlr cdc chi phi rien quan trsc tiiip (bao g6m c6 chi phi rai

uuy 
"6 

1i6n quan phi hqp v6i chinh s6ch kii to6n cria T4p doin) d6n c6c tii sin dang trong qu6 trinh
xey dgng, m6y m6c thi6t bi dang l6p dAt dC phpc vg 

"ho -u. tlich sin xu6t, cho thu6 vd quin l;i
cfing nhu chi phi li6n quan d6n viQc sria chfta tdi sin c6 Ainn dang thgc hiQn. C5c tdi sin niy clugc

ehi nhan theo gi6 g5c vd kh6ng ttu-o. c tinh kh6u hao.

Hqp tldng hqp tic kinh doanh
Hogt itQng kinh doanh iting ki6m sotit
Tip doin ghi nh{n tr€n B6o c6o tii chinh ho.p nh6t c6c hqp d6ng hgp t6c kinh doanh du6i hinh thirc

hoat dQng kinh doanh d6ng ki6m soSt c6c nQi dung sau:

o Gi6 ni tdi s6n mn T{p dodn hiQn sd hiru.

12.
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11.

cOrqc rv cd pHAr.r vflru rnr vn xE'p oO nAr er'r
Dia chi: TAng 7, sti +S Liieu ViQt Vuong, phucrng Bti ThiXudn, qudn liai Bi Tnmg, thdnh phd Ila Ngi
sAo cAo ral cHiNH sop NrtAr
Cho n6m tdi chinh t6tttuic ngdy 31 th6ng 12 n6m 2016
Bin thuyiSt minh B:io crio tiri chfnh ho'p ntrdt (i6p theo)

. Cbc khoin ng phii tri mi Tdp dodn ph6i g6nh chiu.

. Doanh thu duo. c chia tri vi6c bln hdng h6a hodc cung c6p dich vp cta li6n doanh.

. CAc klroin chi phi phii g6rrlr chiu.

Cfc khoin nq phf,i tri vi chi phi phii tri
Cdc khoin no. phii tr6 vi chi phi phAi tr6 duoc ghi nh6n cho s5 ti6n phii tri trong tuorg lai li6n
quan d6n hdng h6a vd dfch vu dd nhfn duo. c. Chi phi phAi tri dugc ghi nhQn dua tr6n c6c udc tinh
ho.p ly vd s6 ti6n phAi tr6.

ViQc phAn loai c6c kho6n phii tri ld phAitri ngudi b6n, chi phi phii tr6 vi phii tri khSc dugc thgc
hi6n theo nguy6n tic sau:

o PhAi hA ngudi b6n phin rinh c6c kho6n ph6i tri mang tinh ch5t thuong rn4i ph6t sinh tri giao
dich mua hiurg li6a, dich vu, tiLi sin vdL nguoi b6n Id dorr vi dQc lqp v6i Tpp doin.

o Chi phi ph6i tri.phin 6nir c6c kho6n phAi tri cho hdng h6a, dich vu dE nh0n duo-c tir nguoi b6n

hodc d5 cung cAp cho ngud'i mua nhung chua chi trA do chua c6 h6a <lon ho{c chua d[r h6 so,
,i ,tdi li€u kC to6n vh c6c khoin phii tri cho nguo'i lao d6ng r,€ ti6n luong nghi ph6p, c6c khodn

chi phi sfur xuAt, kinh doanh phii trich tru6'c.
o Phiitri kh6c phin 6nh c:lc khoin phii trA kh6ng c6 tinh thuorrg m4i, kh6ng li6n quan d(5n giao

dich mua, b6n, cung c6p hdng h6a dich vp.

C6c kho6n nq phAi tri vd chi phi phii tri du-o. c ph6n lo4i ngin h4n vd dii h4n tr6n Bing cAn aOi te
toSn ho.p nhAt cAn cir theo kj,hpn cdn l4i tai ngdy tt5t ttrric ndm thi chinh.

V6n chri s6 hfi'u
VOn gdp cfia chfi s0 hiru
V6n g6p cria chii s6'hiru duo. c ghi nhAn theo sd vtin thUc t6 da g6p ct.r- cdc cO d6ng cria C6ng ty.

Thqrng dtr v6n cd phin
Thang du v6n c6 phin dtro. c ghi nhfn theo si5 ch6nh lQch gita gi6 ph6t hanh vd mQnh gi6 c6.phit5u
khi ph6t hdnh l6n d6u.ho{c.phet henh bd sung, ch6nh.lQch gita gi6 t6i ph6t hdnh vd gi6tri s6 s6ch

cria c6 phi6u qu! vi c6u phAnv6n cria tr6i phitiu chuyiSn. eOi mii d5o han. Chi ph( truc ti(5p li6n quan
<lt5n viQc ph6t hinh b6 sung c6 phi6u vd t6i ph6t hinh cd phi€u qu! dugc ghi giim th{ng du v6n c5
phAn.

^a .,,
Lo plrrcu quy

Khi mua lai cd phii5u do C6ng ty .phht hdnh, kho6n tiAn tri bao gdin ci cilc chi phi li6n quap dtin
giao dich tluo.'c ghi nhfln ld c6 phitiu qu! vi tluoc phin 6nh lir mQt"khoin gidm.tru trong v6n c,hri s0
h['u. Khi trii ph6t hinl, ch6nh lQch gifta giittitiph6t hinh vd gi6 s6 s6ch cria c6 phii5u qu] du$c ghi
vdLo khoiLn mpc "Th{ng du vi5n c6 phAn".

Phffn ph5i lgi nhufn
Lgi nhufln sau thu6 thu nhfp doanh nghiQp clugc ph6n ptr6i ctio c6c c6 ddng sau khi da trich lfp c6c

qu! theo Di6u l€ cria C6ng ty cfrng nhu i6c quy <tfnh cria ph6p lu4t vd d6 clugc Dai hOi d6ng c6

d6ng ph€ duyQt.

ViQc phdn ph6i lo.'i nhu{n cho c5c cO d6ng dugc cdn nhic diin c6c kho6n mpc phi tiAn tQ nim trong
lgi nhufn sau thu6 chua phAn phOi cO th6.anh hu&ng el6n ludng ti6n vi khi ndng chi tr6 c6 tuc nhu
ldi do cl5nh gi6 lai tii sin mang di g6p viin, l6i do cl6nh gi6 lai c6c khoin mpc tidn tQ, c6c c6ng cp
tdi chinh vi c6c khoin mpc phi tiAn t0 kh6c.
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c6rue rv cd pHAru vfin rnr vA xE'p oO nAr aru
Ela chi: TAng 7, s6 aS tripu ViQt Vuong, phuong Bni 'l'hi Xu6n, qu4n Hai Bd'l'run-s. thrinh uh6 lid Noi

BAo cAo rar cHfNn rroP NHA'r
Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3l thdng 12 nbm 2016

Bin thul'6t minh 86o c6o tiri chinh ho'p nh6t (ti6p theo)

17.

CO tri'c du'o.'c ghi nhQn li ng phAi tr6 khi duo. c D4i hQi d6ng 
",5 

d6ng ph6 duyQt. l{Qi d6ng qu6n tri c6

thAm quy6n t4m tlg c6 ttic cho c6 dr3ng.

Ghi nhAn doanh thu vi thu nhfp
Doanh thu brin hdng hori
Doanh thu b6n hdng h6a dugc ghi nhQn khi d6ng thdi tli6a m5n c6c di6u ki6n sau:

. Tap doin tld chuy6n giao phAn lon nii ro vd lgi fch gin li6n v6'i quyin sd hfiu hdng h6a cho

ngudimua.
. Tap dodn di kh6ng cdn nim gift quyAn quin ty hing h6a nhtr ngu'di s6'hou hing h6a ho[c

quyCn ki6m so6t hing h6a.

. Doanh thu dugc x6c dinh tuong AOi cnac chin. Khi h-op tl6ng quy dinh nguoi mua dugc quydn

trA l4i hing h6a dE mua theo nlftng diAu ki€n cg th6, doanh thu chi duo. c ghi nhAn khi nhftng

di6u ki6n cp rh6 116 kh6ng cdn t6ritai vd nguoi mua kh6ng duo-c qtrl'6n tri 14i hing h6a (trri

trudng ho. p kh6ch hnlg c6 quyen trA lai hnng h6a du6'i hinh thric A6i tql d6 Iny hdng h6a, dich

vu kh6b).

. Tap dodn d6 cl6 ho6c s6 thu duo. c loi ich kinh tli ttr giao dich bSn hing.

o Xiic dfnh <luo. c chi phi li6u quan d6n giao dich b6n hdng.

Doanh tlru cung cdp dlch vqr

Doanh tlru 
"uni"Ap 

ai"f, vp duo. c ghi nhQn khi d6ng thbi th6a mdn c6c didu kiQn sau:

o Doanh thu dugc x5c dlnh tuon-g Aoi chdc chin. Khi hqp ddng quy dinh ngudi.myl duoc qu1'6n

tr6 l4i dich vu d6 mua theo nhirng di6u kiQn cp thii, doanh thu chi duoc ghi nhan khi nhfrng

Ai3"'tie, .u tfr6 d6 khdng cdn t6n"tai vi nguoi mua kh6ng dugc quydn tri lai dich vg d6 cung

c6p.

. Tap doin d6 dd hoflc sE thu dugc lo.'i ich kinh tti tir giao dich cung c6p dfch vg tl6.

. X6c rtinh dugc phAn c6ng viQc dd hodn thdnh vdo thd'i dii5m b6o c6o.

. Xiic dinh ilu-o. c chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi AO hoan thdnh giao dich cung c6p dich

vp d6.

Truong lqp dich yu dusc thsc hiQn trong ilridu tc]'1ni 
93ain.rh.tr.d...t: 

ghi nhQn trong k}, dusc c6n

cir vao ket qui phAn c6ng viQc dd hodn thdnh vho ngdy ket thirc kj'kC to6n.

I ten loI
TiAn lei duo.'c ghi nhfln tr6n co sd thdi gian vd l6i su6t thuc t6 tung kj''

Cd tftc vd lqi nhuQn tfirqc chia
C6 tirc ve iqi nhuqn dugc chia dugc ghi nhQn khi Tfp tlodn dd duo-c quydn.nhf,n c6 tri" ho6c lqi

nhufn tri viQc gop ,0". co;; d.".. nfran bing co ph#u chi tlugc theo d6i to t,rqrg c0 phiiiu tdng

th6m, kh6ng ghi nhQn gi5 tri c6 phii5u nh4n clugc'

Chi phi tli vay
Chi phi rli vay bao gdm ldi ti6n vay vi cic chi phi kh6c ph6t sinh li6n quan trgc ti6p dtin c6c khoin

vay.

Chi phi di vay dugc ghi nhQn vio chi phi khi ph6t sinh.

,i
t

I

a\,,.
.\<\

18.

iiin ,q' ld mpt b0 phqtt nqp thn rh *Pmi duqc dpc cing vbi Bdo ctio tdi chinh hgp nhit



c6rue rv cd pnAru vAru rar vA xEp oO HRr aru
Dla chi: TAng 7, s6 +S frigu Viqt V.r*g, phudng Bti ThiXudn, qufln Hai Bi Trung, thdnh ph6 i{a NOi

eAo cAo rAr cHiNH uop NuAr
Cho n6m tdi chinh ki5t ttrric ngdy 3l thdng 12 ndm 2016

Bin thuy6t minh 86o crio thi chfnh h-op ntrdt (ti6p theo)

19. Cic khoin chi phi
Chi phi ld nhfi'ng khoin Inm gj6m lgi ich kinh tti duo. c ghi nhfln tai thoi <1i6rn giao dich.phlt. s11tr

hodc khi c6 khi nlng tuong dOi cnac clrin sE ph6t sinh trong tuong lai kh6ng ph6n biQt dd chi ti6n

hay chua.

Cric khoin chi phi vd khoin doanh thu do n6 t4o ra ph6i tlugc ghi nh4n.d6ng thdi theo nguy6n tic
phu hgp. Trong trudng hgp nguydn tic phi hotr xung d.gt v6i nguy6n tic thin trgng, chi phf duo. c

gt i ntr4n can & veo ien "iA;; quy dinh cia c6c chuAn msc k6 to6n dC dim b6o phin 6nh giao

dich m$t c6ch trung thirc, ho.p 1!.

ThutS thu nh{p doanh nghiQp
Chi phi thuti ihu nh4n doanh nghiQp ld.Thu6 thu nhAp hiQn hdnh, li khoin thu6 dtro.'c tinh dua tr6n

thu nhpp tfnh thu6. Thu nh4p tint it u6 ch6nh lech so v6'i lqi nhufn k6 to6n ld do di6u chinh c6c

kho6n 
"h6nh 

lQch tam thd'i gifa thu6 vi t<6 toan, c6c ch_i phi kh6ng.duoc trir cfrng nhu di6u chinh

c6c kho6n thu nhQp kh6ng phii chiu thu6 vi c6c khoAn 16 duoc chuy6n.

BOn li0n quan
C6c b6n dugc coi ld 1i6n quan n6u mqt bOn c6 khi nlng ki6m so6t hoic c6 6nh hu6lg rl5ng k6 d6i

v6.i b6n kia trong viQc ra quyiit airh cric chinh s6ch tdi chinh vdL ho4t <l6ng. C6c bdn cfing duo. c xem

li b6n li6n quan ni5u cing chiu sU kii5m so6t chung hay chiu 6nh hudng d6ng kC chung.

Trong viQc xem xdt m6i quan hQ cta c6c b6n liOn quan, bin ch6t cira ,r6i qra,r hQ duo.'c chir trong

nhi6u hon hinh thric ph6p ly.

B6o c6o theo bQ phfn
BO phan theo linh vpc kinh doanh ld mQt phAn c6 th6 x6c dinh ri6ng biQt tham gia viro qu6 trinh sAn

*r6i no6" cung cAp sAn phAm, dich vu vd c6 rrii ro vd lgi ich kinh t6 kh6c voi c6c bQ phQn kinh

doanh kh6c.

B0 ph6n theo khu vgc rlia $ ln mQt phAn c6 thii x5c tlinh ri6ng biQt tham.gia vdo qu6 trinh s6Ln xuAt

noAi *ng c5p s6n phAm, dich vu'trtng phem vi mQt m6i trudng kinh t6 cp thii vir c6 riri ro vd lo. i

ich kinh tZ rura" v6i c6c UO pna" kinh doanh trong c6c m6i trudng kinh t6 kh5c.

Th6ng tin b0 phfn ttuoc l4p vd trinh bdy phn hqp v6i chinh sdch kti to6n 6p dsng cho viQc lflp vd

trinh bdy 86o c5o tdi chinh hqp nhSt cria Tfp dodn.

23. C6ng cg thi chinh
Tdi sdn tdi chinlt
ViQc phdn lo4i c6c tii sin tdi chinh ndy php thuQc vio bin ch6t vi mpc dich cria tdi sin tii chinh vd

a"-o. dy6t dinh tai thdi di6m ghi nhf,n Uan AAu. C6c tdi s6n tdi chinh cria Tfp dodn g6m tiOn vd c6c

kho6n tuong <luong tidn, c6c khgnn ph6i thu kh6ch hing, phAi thu kh6c, c5c cdng cp tdi chinh dugc

ni6m y6t vi khdng dugc ni€m y6t.

Tai thgi di6m ghi nh{n ban cl}u, c6c tdi sin tii chinh clugc ghi nh6n theo gi5 g6c cQng c6c chi phi

giao dich c6 li6n quan tryc tii5p d6n thi s6n tdi chinh d6.

Nq phdi trd tdi chinh
Vie.c ph6n lopi c6c khoin ng phAi tri tdi chinh phu thuQc vdo b6n chAt vir mpc tlich cira khoin ng

ph6i tri tii chinh vi dugc quytit Olnt, t4i thoi di6m ghi nh|n ban dAu. Nq phii tr6 tdi chinh cria Tpp

doan g6m c6 c6c khoin ph6i tr6 ngudi ban, vay vd ng, c6c kho6n phii tra kh6c.

21.

minh nay td m\t b0 phqn hW thdnh vd phdi dryc doc cilngvdi Bdo cao tdi chinh hqp nluit



c6rue rr cd pnEn vAru rer vn xEp oO nAr am
Dia clri: Tengl,s6 +S Trieu Vipt Vo*g, phuong Bni Thi Xudn, quQn Hai Bd Tnmg, thdnh ph6 Ha NOi

BAo cAo rer cniNn nop NuAr
Cho nEm tai chinh tci5t thtic ngdy 3l th6ng 12 nim 2016

Bin thuyiit minh 86o c6o thi chinh hqp nhit (tit5p theo) _

Tai thd'i di€m ghi nh{n ban dAu, cdc kho6n lq phii trA tdi chfnh duqc ghi nh{n ban diu theo gi6 g6c

trri c6c chi phi giao dich c6 li6n quan trr;c ti5p d6n ng phai tra tdi chinh d6.

COng cqt vbn chrt s& hitu
C6ni cp v6n chri s6'hiru ld hqp d6ng chfrng t6 ilugc nhffng loi ich cdn l4i vA tii sin ctia'l'{p dodn

sau khi trri di todn bQ nghTa vp.

Bil trit ctic c6ng cy tdi chfnlt
C6c tii s6n tdi chinh vi ng phii tri tdi chinh chi duoc bir tril v6i nhau vd trinh biy gi6 tri thudn tr6n

BAng c6n aoi t6 to6n khi vd chi khi Tfp tloin:
. C6 quy6u hgp ph6p OC Uri trtr gi6 tri da duqc ghi nh{n; vd

. C6 dU dinh thanh to6n tr0n co sd thuAn ho{c ghi nh4n tii s6n vd thanh to6n ng phAi trA cung

mQt thdi ,Ji6m.

v. THONG TIN BO S1NG CHo CAC KHSAN MVC TRiNH BAY TR9NG BANG cAN pol
rB roAx HgP NHAr

1. Tidn vh cic khoin tuong tluong ti6n
Sli tliu nemSii cu5i nrm

Ti€n mdt

Ti6n gtri ngAn hing kh6ng kj'han
C6c khoin tuorg duong ti€n (Tiin gtri ngdn hdng

c6 k, hqn giSc kh6ng qud 3 thdng)

c0ng

2a. Diu tw vdo cbng ty fiAn kdt
^t ^.Sd cuOi nIm
Lg'i nhufln

ph6t sinh sau
Gi6 g6c nghy tIAu tu COng

635.640.37s

49.477.748.38r

r71.s25.65r.630

1.343.836.398

4A.691.690.313

r 1s.s95.835.616

22t.639.040.386 1s7.637.362.387

2. Cdc khof,n tliu tu thi chinh
C6c khoAn clAu tu tii chinh cta Tfp ttoin chi c6 diu tu g6p v5n vdo don vi kh6c. Th6ng tin vO ciic

khoiLn clAu tu tdi chinh ctra Tpp dodn nhu sau:

56 tIAu n5m

Lo.'i nhu$n
phrit sinh sau

Gif e6c ngirY tliu tll ---!9!g-

s8

iil
.ot
. lit
i0i
A

rAl
t-

E:-

C6ng ty Co
phAn Dich-qr 

1.000.000.000 1.032.551.462 2.032.55t.462 1.000.000.000 lgi.482,351 1.787.482.351
T6ng hqp Hai -'-

An (i)

C6ng ty
TNHH Dai U. -. rva I rep van
Hii An (ii)

c0ng

s.000.000.00017.286.030.30022.286.030.300 5.000.000.000 11.874.868.74916.874.868.749

6.000.000.000 18.318.581. 7 6224.318.581.1 62 6.000.000.00 0 12.662.3s1.100 I 8.662.35 1. 1 00

(i) Theo GiAy chirng nhpn ding kf kinh doanh vi giSy d[ng hf thuti s6 0201275526 ngiy 13 th6ng 10

n[m 2014 a" sftc trou.f, ia bA, to thnnh ph6 riai phOne c6p, Tfp. doAn dAu tu viro C6ng ty Cd

phAn Dich vs Tdng hqp Hdi An (trudc &ay ta C6ng ty C6 phAn Dich vu Hing hni HAS)

dnqc dAc 
"itgudi 

Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit 25



cONG w cd eHAN vAru rar vA xEp oO Hnr aru
Dia chi: TAng 7, si5 4S trigu ViQt Vuolg, phuong Bti Thi Xudn, qufln }{ai Bd Trung, thdnh ph6 Ha NOi

BAo cAo rAr cHiNH HQP Nr-rAT
Cho ndrn tdi chinh ktit thfc ngdy 3 i thdng 12 n1m20l6
Brin thuy6t minh Brio c6o tiri chinh hg-p ntr6t (titip theo)

1 .000.000.000 \rND, tuorg duon g 20% v6n di6u le. D6n thdi di6m 3 1 th6ng 12 ndm 2016, Tf,p

dodn dd diu tu dfi 1.000.000.000 \rND, tuong ducrng 20Yo v}n di6u lQ.

(ii) Theo Gi6y chri'ng nhfn ddng kli kinh doanh vi gi6y.ddng ky thu(i sa OZOTZ++q6\ thay tl6i lAn thir
ba ngiy 13 th6ng 10 nSrn 2016 do,Scr krl ho4ch vd D6u tu thdnh pnO Uai Phong cAn, C_o1g ty dAu. tu
vdo Cdng ty TNHH Dai l! vd Ti6p v{n HAi An 12.500.000.000 \rNE, tuong duong 50% v6n di6u

r9.

Gi6 tri phAn s6'hfru cria T{p dodn t1i cic c6ng ty li6n kr5t nhu sau:

18.662.351.r00

COng ty TNHH Dai lj,vd Tiiip vQn HdiAn
Chia la'i nhu{n tdu HAIAN PARK ndm 2014

Mua nguy6n vQt liqu
Cung c6p dfch vp khai th6c tdu

Cung c6p dich vp khai th6c c6ng

Nhfn tiAn chia ldi

G6p v5n bing lqi nhufln chua phAn phtii
Phii tri v€ ho4t dQng khai th6c cing
COng ty Cd phin Dlch v4t TOng hqp Hdi An
Cung c6p dich vu khai th6c tiu
Cho thu6 vdn phdng

B6n dAu Diezel
Cho thu6 xe nAng

B6n xe nAng

Dlch vp kh6c

Dich vp vdn chuy6n

Dich vir vQ sinh, sria chfia
PhAi tri dich vu khdc

, )...';.
I nu llol tren cno vay

Nhin ti€n cliia l6i

)iri triphin sr

hfr'u tIAu nIm trong n5m trong nIm chia trong nIm

1.187.482.3s1 - 440.069.1r1 (19s.000.000) 2-032.5sr.462

16.874.868.149 7.500.000.000 (88.838.4s0) (2.000.000.000) 22.286.030.300

7.s00.000.000 lujq.662_ _@U!4qq{qE _2!}}9.sau 62

Nim nay Nim tru6c

Gi{ tri phin s6' G6p vtin
PhAn lni
noac lo

C6 trir, tqi
nhu$n tlugc Gi6 triphin s&

nuu cuol nam

Cdng ty C6 phAn Dich
qr T6ng hqp H6i An
c6ng.ry TNHH Dai l:f
vi Ti6p vdn Hii An

C0ng

Tinh hinh hoqt dQng ctia cdc c6ng ty h\n kilt
C6c c6ng ty li€n k6t dang hoat dQng kinh doanh binh thudng, kh6ng c6 thay AOi tOn so v6i ndnt

tru6'c.

Giao dich vdi cdc c6ng ty hAn k€t

C6c giao dich trgng yi5u gifra Tpp dodn v6i c6c c6ng ty li6n k6t nhu sau:

18.801.511.722

2.000.000.000
7.500.000.000

4.rs3.428.274

1.368.276.606
32.500.000
35.000.000

7.006.484.273
3.449.612.167_

195.000.000

733.097 .898

2.3t6.51 1.890

22.463.407 .034
3s4.476.290

1.500.000.000

rs.440.641

963.246.090
8.181.819

2.165.605.938
99.290.322

2.734.560

8.807.268.271
3.7 56.921.076

33.360.000
1.000.000.000

120.000.000

1_5

.H

,G

ir
)t'

5
H,
...

:

Ban thuyh *inh nay ld m1t bA phin hW thdnh vd phii dtqc d7c cilng voi Bdo cdo tdi chinh hqp nhdt 26



c6nre rv cd pHhru vAn rar va xfp oO nar ar't
Dia ciri: TAng 7, sO +S triqu ViQt Vuong, pliuong Biri I'hi Xudn, qudn Hai Bd Trung, thdnh phd Ha NQi

eAo cAo rAr cHiNH Hop llsAr
Cho n6m tdi chinh k6t thirc ngdy 31 th6ng 12 n[m 2016

86n thuy6t nrinh 86o c6o tiri chfnh hgp nhit (ti6p theo)

Drl phdng Gi6 g6c Drl Phdng

s.000.000.000

864.000

2.500

s.000.866.s00

Gid tri hqp ly
piii vO'i 

"?"'tnoan 
dAu tu c6 gi6 ni€rn yiit, gi6 tr! hgp ly duo. c x6c dinh theo gi6 ni€m y6t t4i ngiy

kt5t thric 1dm thi chinh. Tap doin chuax6c"ainn giaiti-ho.p l;i cta c6c khoin dAu tu kli6ng c6 gi6

ni6m y6t do chua c6 huong dIn cy th6 vC vigc xric dinh gi6 trf ho,p l;jz.

3. Phii thu ngin h4n cria khich hing

Phdi thu cric bAn fidn quan

C6ng ty CO phAn Transirnex-SaiGon

Chi nh6nh Cdng ty C6 phin Transimex-SaiGon
taiHnNOi
C6ng ty CO phAn Hing h6i Macs

Chi nh6nh C6ng ty C6 phin tldng hAi Macs tai
I{Ai Phong

C6ng ty TNHH MTV Vdn tii vi Dich vu Hdng

hai Hai Phong

Cdng ty TNHH VOn tii vd Dqi lj, V{n tii Ea
phuong thilc
Chi nh6nh C6ng ty TNHH Vfln tii vir Eai lf Van

tAi Da phuong thtlc tpi Hii Phong

C6ng ty TNHH Dai lj vd Tiiip v{n Hii An

C6ng ty C6 phAn Hing hii Narn Duong

C6ng ty C6 phAn Hii Minh
Phdi thu cdc khdch hdng khdc

Chi nhSnh Cdng ty C6 phAn Giao nh{n Van tAi

Ngo4i thucrng tai Hii Phdng

Pendulum Express Lines Pte Ltd

C6c kh6ch hing khic
c0ng

2b. Diu tr.r gdp v6n vdo 66'n v! khic
Sii cuiii nlm Sii tliu nlm

C6ng ty TNHH Vfn tii vd
D3i l! V4n tAi Da Phuong
Thri'c

C6ng ty C6 phAn Cung irng
vd Dich vU Ky thuft Hdng
hai

C6ng ty C6 phAn MHC

c0rg

Ci6 gi5c

5.000.000.000

864.000

2.s00

s.000.866.500

sii cuiii nim 56 tIAu nxm

2.496.502.737
887.700.000

109.787.s 10

3 85.000.000

359.136.s72

r25.28'7.078

5s7 .17 4.s77

32.417.000

40.000.000

77.054.243.455

11.248.8sr.414

10.s43.900.307

ss.261.491.734

2.698.108.792

584.400.000

197.495.000

158.700.000

r71.907 .56r

4.300.000

t42.358.413

1.141.878.593

293.061.7 50

4.007.47s

60.942.742.420

9.377.071.r90

5.761.835.539

4s.803.835.691

,r,

.t!
I'
r1

i(
li

1

79.550.746.192 63.640.85t.212

minh niy td mQt bQ phQn hqp thdnh vd phdi drqc dqc citngvoi Bdo cdo tdi chinh hqp



c6ruc rv cd pnAru vAx rAr va xC'p pO unr aN
- Dia chi: T6ng 7, sd 45 TriQu Vi6t Vucrng, phuimg IJni Th! Xudn, qufln Hai Bi Tnmg, thinh ph6 ffe NQi

eAo cAo'rAr cHfNH Hop NHAT
Cho ninr tdi chinh ktit ftric ngdy 31 thdng 12 nZrm 2016
ts:in thu-"-6t nrinh Ilrio c6o tii chfnh hg'p nhdt (tit5p iheol

4. Tri trufc cho ngucri bdn ngin h4n

f6ng C6ng ty Bio dArn An toin Hing h6i Mi6n 
'og.Z,2.50g 

Z3g.22Z.SOg
Bic

Trd trtrdc clro cric bdn lidn quaru

Trfi trwdc cho ngu'di bdn khdc
C6ng ty C6 phAn 86 t6ng Vinaconex Phan Vff

Trurrg t6rn Quan trdc Mdi trulng

Sti cu5i nxm 56 ttiu nrm

432.376J4; 1.772.567.04; :

t.364.220.000

68.000.000 :

:

i

68.000.000

44.576.800

3.227.833 101.424.533

432.376.141 1.772.867.041

Sd cu6i nim 56 tIAu nim
Gi6 tri Du phdns Giri trl Dg Phq.g

C6ng ty CO phAn Tu v6n dAu tu C6ng trinh Hdng jj.34g.0*0
Hii Vi6tNam
Xf nghiep brin 16 x5ng dAu

C6c nhd cung c6p kh6c

c0ng

5. Phii thu ngin h4n/dili h4n khfc
5a. I'hdi thu ngin hgn khric

Phdi thu cric bln lidn quan 45.705.848

C6c khoAn chi h0 45.705.848

1.509.465.572

t.t42.993.034

243.25r.3s4

102.705.000

20.s 16.184

Phdi thu ctic td cl ' I - -i

rthatt khdc 'uc va ca L7sl.43o.4g6

Doanh thu tam tinh chua xu6t
h6a don

Ti6n lai du thu

Ky cuo. c, ky qu!
Tqm irng

c0ng

5b. Phdi tltu ddi han khdc

PlrAi thu ng[n han khiic 79.982.993

305.549.133

1.131.470.00s

241.428.365

1.804.136.344 1.509.465.s72

Sii cuiii nim Sii tlflu nIm
Gi6 tri Drf phdng Gi6 tri Dq Phdng €-l

Phdi thu cdc bAn fiAn quan

Phdi thu ctic tO chric vd cti
nhdn khdc
Kli cuo. c, ky qu!
C0.tg

3.352.571.143

3.352.571.143

3.336.908.123

3.336908.123

rtl

,d

3.352.s71.143 3.336.908.123
0

?

Bin thuf it minh nd1' ld m6t b6 phQn hqp thdnh vd phdi dryc dpc citngtdi Bdo cdo tdi chinh hpp nhit 28



c6ruc w cd pHhru vAru rar vA xE'p oO unr ant
Dia chi: TAng 7, sO +S trigu Vigt Vo*g, phud:rg Bti Thi XuAn, qu6-n Hai Bd Trrmg, thdnh ph5 lli Na,i

sAo cAo rAr cHiNH HoP NHAr
Cho n6m tdi chinh ktit thtc ngdy 31 thdng 12 nim2016
Bin thuy6t minh 86o c6o tiri chinh hg'p nh6t (i6p theo)

No xiu
Si5 cuiSi nlm

Thd'i gian
qud han Gi6 s6c

Si5 diu nIm

Thd'i gian Ciri tr! c6

quf han Gi{ gdc th6 thu hOL
Gi{ tric6

ttr6 thu triii

Cdc bAn fidn
quan

Cic ti chr?c

klttic
Cdng ty
TNHH V4n tii
Hmg Thinh -
phii thu cung
c6p dich 4t
C6ng ty
TNHH V4n tZii

Thuong m?i
Hodng Gia -
ph6i thu cung
cAp dich vu

C6ng ry CP
B4ch Ddng 5 -
Phai thu ti6n
cung c6p dich

W
C6ng ty
TNHH K.N.V
- Phii thu ti6n
cung cdp dich
vu

cOng 532.738.612 110.371.500

- 532.738.612 110.371.500

3 ndm 65.089.486

3 ndm 99.744.126

2rfim 367.905.000 110.371.500

- 448.153.612 141.660.000

3 ndm 65.089.486

3 ndm 99.744.126

Tir 1 ddn dudi
2rldm

_. " ',{lu I oen ouor
2ndm

4.840.000 2.420.000

278.480.000 139.240.000

56 dAu nAm

Trich lip dg phdng b6 sung

Hoin nhfp dp phdng
^A A.so cuor nam

7. Ilhng tdn kho

Nguydn liQu, vit liQu

C6ng cp, dpng cu

c0ng

NIm nay
306.493.612

157.533.500

(41.660.000)

422.367.112

Tinh hinh biiin dQng dy phdng ng phii tliu kh6 ddi nhu sau:

448.t53.612 141.660.000

Nlm trufc
i 15.383.528

630.376.084

(439.266.000)

306.493.612

Sli tliu nim
Gi6.g6c DU phdng

27.897.464.193

273.8s2.000

28.t71.316.193

^r. a.so cuot nam

Gi6 g5c Drl phdng

26.848.4s8.406

54.32r.820

26.902.780.226

minh niy ld m)t b0 phin hqp thdnh vd phdi fuqc doc cing v-6i lJio cdo thi ch{nh hqp nhAt



t_
coNG TY CO PHAN VAN TAr VA XEP DO HAr AN

L- Dia chi: Tdng7, s6 a5 Triqu Viet Vuong, phuong Bti ThiXudn, qufln Hai Bi Tnmg, thdnh ph6 Ha NOi
I BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT
L Chonimtiichinhttittfrfcngdy3l thdngl2n6m2016

Bin thuy6t minh B6o c6o tiri chinh hgp nh6t (tii5p theo)

t- 8. Chi phi tri trudc ngin h3n/dii h4n

, 8u Chiphifirttru6cnginhgn
L.

i Chi phf bio hi6m
Cdng cp dgng cp

L Chi phi srla chta tii sin
Phi duong bQ

c0ng

8b. Chi phi trd trw6'c ddi hgn

I Chi phi sria chta thii5t b!
Chi phi l6n dd tiu Hii An Park

r Qhi phf l€n ctd tdu Hii An Time,+
Chi phf l6n tti tiu Hii An Song

:.__ C6ng cp dung cu

I Chi phi trn trudc ddi h4n kh6c

c0og

L_

-t a.
Sd cu6i nIm Sd tlffu nIm
885.475.346 794.857.901 '

122.737.575 47.027.348 '-

853.058.215

r21.550.000

1.982.821.436 841.88s.249

^, t.56 cu6i nim SO dAu nIm
9.878.315.492 2372.921.687

3.470.033.616 6.940.067.232

6.713.990.187

11.66r.877.291
t.6t7.862.e4: trr2;112:)ii

33.342.079.531 9.899.988.361

I

:

I

I

I

/,
* //;'.\\ liar\\ ildrll ll:*ll \\t

/\

@ihdrkvdphat dtrgc tloc cingvoi Btio cdo fti chbrhhw nfuit 30
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c6rue rv cd pnAn vAru rar vA xEp nO HAr nru
Dia chi: 1'6ng 7, sO +S triqu ViQt Vuong, phuong Biii Thi Xudn, qufln FIai Bd Tnmg, tliinh phti Ha Ngi
sAo cAo rAr cHiNH HqP NHAT
Cho nEm tdi chinh ki5t ttrric ngdy 31 thdng l2 nim 2016
Bin thul'Ot minh B6o c6o tii chinh hg'p nh6t (ti6p theo)

10. Tii sin c6 A;r,t v6 hinh

Nguy6n gi{
Sti dAu nam

Mua trong n6m

Thanh ly, nhuong b6n
^i a.so cuol nam

Trong d6:
Ee kh6u hao hi5t nhung vin cdn sti dpng

Gi6 tri hao mdn
56 dAu ndm

Kh6u hao trong ndm
Thanh lf, nhugng b5n
^K X.
bo cuor nam

Gi6 tri cdn l4i
56 dAu nam
^t a.so cuot nam

Trong d6:
T4rn thd'i khdng st dpng
Dang chd thanh ly

11. Chi phi xiy dgng co bin d& dang

Quydn sfr dgng B:in quy.6n phfln
dat mOm c0ng

l

4.945.015.236 906.954.649 5.851.969.88s

1.06.1.708.000 1.064.708.000

4.945.015.236 1.971.662.649 6.916.677.885

1.685.073.40s
141.286.t52

831.375.i05 2.516.448.510

327.026.t89 468.312.34r

1.826.359.557 1.158.401.294 2.984.760.8s1

3.259.94r.831 '7s.s79.544 3.335.521.375

3.118.655.679 813.261.3s5 3.931.917.034

Chi phi phit
sinh trong

Si5 tliu n5m n5m

K6t chuy6n vio xi5t cnuy6n
tii sin 

"5 
dinh sang chi phi chd

trong nim phin bd sii cut5i nim
Mua s6m tdi
san ci5 ctinh

XAy dgng co
bin d6'dang
Sira chta l6n
tdi sAn cO ainn
C0rg

14.342.419.855 32.822.971.14r (25.386.463.230) 21.778.92'7.766

4.798.452.9r3 r.934.7A2.900 (4.797.059.404) (5s3.045.s00) 1.383.050.909

2.7s0.897.127 30.3s3.616.152 (33.1A4.s13.279)

2!!21J{9{2!. _qs.11l22qJ21 _C9.1!1d22{r1) -Gr.6{85q.72)

so cuor nam

23.161.978.67s

Sii dAu nnm

l:M T

\Ti
t. --
ry'^

\'-rv-=

12. Phii trf, nguoi b{n ngln h4n

Phdi trd cdc bdn fiAn quan

C6ng ty C6 phAn DAu tu vi Vfn tai Hei Hn

C6ng ty CO phan Dich vu T6ng hqp Hii An
Chi nh5nh Cdng ty TNHH V4n tii vi Epi $ van
t6i Da phuong thric t4i HAi Phdng

C6ng ty CO phAn Transimex-SaiGon

C6ng ty TNFIH Dai U vi Titip v{n HAi An
Cdng ty C6 phAn MHC
Cdng ty TNIIH MOt thenh vi6n Vdn tii vi Dich
vs hing hai Hei Phong

11.270.s98.656

300.644.036

3.162.792.82r

335. i 14.000

5.761.16r.339-

t.270.686.460

3.948.811.587

227.554.20s

2.140.g'.n.211

29.700.000

1.760.000

t99.141.67t

1.389.684.500

,:
Ban thuy€t minh ndS' ld mAt b0 phin hqp thdnh vd phdi dvgc dgc citngvoi Bdo cdo tii chinh hq p nluit 32



c6nc rv cd pnhn vAru rar va xtp oO Har nnt
Dia chi: TAng 7, s6 +S trieu ViQt Vuong, phuong Bni Thi XuAn, qufln Hai Bd Trung, thnnh ph6 Ha NOi

eAo cAo rai csiNH HoP NHAT
Cho ndrn Gi chfnh t<6t ttlic ngdy 3l th6ng 12 n6m 2016

B6n thuy6t minh B5o c{o t}ri chinh hqp nhdt (tii5p theo)

so cuor nam S5 dAu nlnr
Cdng ty TMIH Van tii Container HAi An

Phfii trd cdc nhd cung cdp khtic
C6ng ty Li6n doanh Ph6t trii5n ti6p v{n sti 1

South Horisons International Petroleum
Ltd
C6c nhd cung c6p kh6c

c0ng

13. Ngudi mua tri ti6n trudc ngin h4n

Trfi tru'6'c ctta cric bAn fidn quan

C6ng ty C6 phAn FI6i Minh
Trd tru'6c cfra cdc khdch hdng khdc

C6ng ty TNHH T29

C6ng ty C6 phAn I{dng hii Sdi Gon

C6ng tv C6 phAn Hdng hAi Vsico

C6ng ty C6 phan V|n tAi vd TiiSp vPn

Th6i Binh Duong

A.P.Moller-Maersk A/S

C6c klr6ch hing kh6c

c0og

14. Thu6 vir cic khofln phni nQp Nhi nu6'c

Thu6 GTGT hdng
b6n nQi dia

Thu6 GTGT hang
nhQp khAu

Thu6 xu6t, nhQp

khAu

Thu6 thu nhdo'-""-."'*.".:'. 13.462.283.751
doanh nghlgp

Thut5 thu nhQp c6 , .,)72.926.512
nnan

(S) Pte

440.000.000

46.s87.489.383

9.750.250.908

7.995.319.387

28.641.9 i9.088

40.560.663.s85

8.357.137 .092

7 .634.737.981

24.568.788.512

=
J

G

rl

I

!
tc

,:
t
?

\

s7.657.888.039 14.509.475.L72

^t K.so cuor nam Sli tliu nim

632.941.46;

91.120.00;

102.645.000

330.983.065

108.193.400

26.900.000
26.900.000

3s6.706.600

93.41',/ .000

77.300.000

56 d6u nIm 56 phit sinh trong nIm lro cuot nam

Phii nOp Phii thu Sri phni nQp s5 {c !!ggfQp- Phf,i nOp Phii thu

Chiu A

185.989.600

632.941.465 383.606.600

- 13.042.208.78r (10.131.499.549) 2.910.709.232 -

- 1.2r0.094.737 (1.210.094.737)

3.1ss.400 ts1.689.024 (15r.659.024) 3.15s.400

- 23.413.306.954 (26.405.051.785) 10-620.538.920 150.000.000

- 4.02r.225.713 (3.504.159.004) 1.78g.gg3.281

- 1.239.771.564 (380.985.291) 919-s79.300-.). ., ^ -4,I len mue oat

C6c loai thui5 kh6c

c0ng

r20.793.027
lo.ooo.oo0 (1o.o00.ooo)

G
81

l.i I

nlI

lri
ii ii
{{
'rl H

:14.856.003.290 3.155.400 43.038.296.833 (4 16.300.820.733 153.155.400

Thuii giti tr! gia tdng
fap dodn n'Op tlruri gia tri gia tdng theo phuong ph6p kh6u trir. Thu6 su6t thu6 gi6 tri gia t6ng nhu

sau:

XCp dd cho c6c tiu nu6c ngodi, cu6c bi6n, cu6c tdu ch4y nudc ngodi
^Auung cap nuoc ngQt

C6c hoat dQng vin t6i, x6p dd kh6c

0%

5%

t0%

Wplt4ntwp thdnhvdphdi dagc dgc citngvoi Bdo cdo tdi chinhho.p nhit JJ



coNG TY CO PHAN VAN TAI VA XEP DO HAr AN
Dia chi: TAng 7, s6 +S tr;gu ViQt Vuong, phucrng Bni Thi Xudn, qufln l-lai Bd Tnmg, thdnh ph6 Ha NOi

eAo cAo rAr cHiNH HoP NHAT
Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3 1 thing 12 nlm 20 16

Bf,n thuy6t minh Brlo crio tiri chfnh h-op nhdt (i€p theo)

ThuA xudt, nhip khAu
T{p dodn kE khai vd n6p theo th6ng b6o cta I-lAi quan.

Tttuii thu nh$p tloanh nghiQp

Ho4t dQng khai th6c cAng cria C6ng ty dugc hu6rg thu6 su6t uu ddi 10% trong thd'i hqn nltd'i ldm

ndm (15 ndm) tri nam dA-u doanh,rgfrlQp c6 doanlithu tir ho4t dQng duo.c hu6ng uu d6i thu6 (nam

2011) theo Di6m 3 phAn B, di6m 1.: va AlCm 6 msc lI phin H 'tli6ng tu 130/2008/TT-BTC do B0

Tdi clrinh ban hdnh ngiry 26 thing 12 narn 2008.

Thoi h4n uu cldi: Mi6n thu6 TNDN 04 ndm, giim 5}o/o sri thuii phAi nQp trong 9 nfun ti6p theo ki5 tri
n[m 2011 theo Ei€m 1.3 Msc III PhAn H Th6ng tu 130/2008/TT-BTC do B0 TAi chinh ban hdnh

ngiry 26 thing 12 ndm 2008.

Thu nh{p tu c6c ho4t tlQng khSc phii n6p thuii thu nhpp doanh nghiQp v6'i thuti suit 2ooh (cnng kj'
ndm tru6'c thud suAt ld22%).

Chi ti6t thu6 thu nh4p doanh nghiQp phii nQp nhu sau:

'l

T6ng lo.'i nhu6n k6 to6n tru6c thu6

C6c khoAn ili6u chinh tdns. eiAm loi nhu6n k6

*, AA *a" Airf, lq'i nhufli 
""t',i, 

,nuti thu nhAp

doanh nghiQp:

- Lai 15 cdng ty li6n kiit
- L5 tai c6ng ty con

- C6c khoAn di6u chinh ting
- C6c khoin <liAu chinh giim

Thu nhfp chiu thu6

Thu nh4p <lucr. c mi6n thu6

L5 c6c n6m tru6c clugc chuy6n

Thu nh$p tinh thu6

Trong d6:

- Hopt tlQng khai th6c cing
- Ho4t clQng khai th5c tdu

Thu6 su6t thu6 thu nh{p doanh nghiQp

Thui! thu nhQp doanh nghiQp phdi n\p theo thud
sudt phi thdng
Thud thu nh\p doanh nghiQp chOnh tQch do tip
dyng thuif sufi khdc thud sudt ph| thilng
Thud thu nhQp doanh nghiQp ttuqc mi6n, gidm

Thuii thu nhQp doanh nghiQp ph,fii nQp

Diiu chinh thud thu nh\p doanh nghiQp phdi
nQp cfia cdc ndm trwdc

Chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp

fnu6 TNON phii nop h0 cdc bon hgp tic kinh
doanh

T6ng thu6 thu nhfp doanh nghiQp phni nQp

NIm nay

t48.662.859.6t3

9.386.690.302

1.843.7 69.338

6.241.221.418
1.307 .607 .062

(s.907.s 16)

158.049.549.915

( I o. I 9s .000.000)

r47 .854.549.915

108.79'7 .541.396

38.916.998.790

20%

29.s70.909.982

(9.921.602.622)

(4.e60.801.s11)

14.688.506.449

142.768.034

14.831.274.083

8.582.032.871

23.4t3.306.954

NIm trufc
182.492.353.735

1,454.394.988

(3.6t2.27 6.309)

s.066.671.297

t83.946.7 48.723

(4.34s.000.000)

119.601.7 48.723

146.0r7.313.867

33.584.434.856

22%

39.512.384.719

(17.061.731.949)

(7.109.0s4.979)

15.341.597.791

191.960.932

15.533.558.723

6.970.002.703

22.s03.561.426

-?_0,

riN
T'

. iit
ri'
"C
irr

Bdn thuyil minh ndy ld mQt bQ phdn hW thdnh vd phii dtqc dpc cirtg',,6i Bdo cdo iii chinh ho. p nlfit 34



c6uc w cd pnAru vAru rar vn xEp oO Har nru
Dia chi: Tdng7,si5 +S frigu ViQt Vuong, phucrng Bni Thi Xu6n, quQn Hai Bd Trung, thdnh ph5 Ha NAi

nAo cAo rnr csiNu HoP NSAT
Cho ndm tdi chfnh t€t thric ngdy 3l thring 12 ndm 2016

Bin thuyiit minh B{o crio t}ri chfnh hqp nhdt (i6p theo)

ViQc x6c dinh thu6 thu nhqp doanh nghiQp phii nQp cria c6c c6ng ty trong T4p dodn cluo. c cdtt cfr

vio c6c quy dinh hi€n hinh v6 thuti. Tuy nhi6n, nhirng quy dinh ndy thay tl6i theo tirng thdi lci' r'A

c6c quy dinf, uA ttrud.AOi v6i nhiAu lopi giao dich kh6c n-hurl c6 th6 duqc giei thich theo nlridu ciich

kh6c nhau. Do vfly s6 thu6 dugc trinh biy tr6n 86o c6o tdi chinh ho.p nh6i c6 ttr6 sE thay c16i khi co'

quan thuti kiiim tra.

Tiin thu| itiit
TiAn thu6 d6t duo. c nQp theo th6ng b6o cta co quan thu6.

:
J{

I
I
il

,t

-

15.

Cdc togi thuii khric
Tfp tlodn k6 khai vi nQp theo quy dinh.

Chi phi phii tri ngin h4n

Phdi trd cdc bAn fian quan

Phdi trd ctic t5 chrt'c vd cd nhfrn khdc

Chi phi l6i vay phii trA
Chi phi x6p do tdu

C0ng

Phii tri ngin hgn/dii h4n khfc
Phdi trd ngiin han khtic

Phdi trd ctic b\n fiAn quan vi tai hqp tdc kinh
doanh

C6ng ty CO phAn Transimex-SaiGon

C6ng ty TNHH V|n tii vd D4i lf Vin tii Da

Phuong thric

C6ng ty C6 phAn MHC
C6ng ty TNHH Dpi lj vd Ti6p vfn HAi An

C6ng ty Cd phAn Hdng HiiMacs
Phdi trd cdc tton v! vd cd nltAn khdc

Kinh phi c6ng dodn

86o hitim xd hQi, b6o hi€m y t6, b6o hi6m th6t

nghiQp

Nh{n hj quy, ky cugc ngin h4n

Ct5 tirc, lo.'i nhufn ph6i tri
C6c khodn phii tri ngin h4n kh6c

c0ng

so cuol nam Sii dAu nim

342.472.664

2r4.093.664
128.379.000

s86.s06.838

3 86.506.838

342.472.664 386.506.838

16.

I6a.
Si5 cuiii nim Sti tliu nim

34.141.644.742

12.402.714.194

9.303.663302

3.769.643.838
s.462.402.733

3.203.220.675

543.1 13.874

52.641.500

s.03t.724

319.200.00;

166.240.650

24.180.552.772

8.313.40s.99s

6.236.149.932

3.555.106.308

3.9',72.922.696

2.102.967.841

6s1.361.s26

55.575.102

283.277.291

268.800.000

23.709.133

\-
-I'e
,..'
j it,
,J vi

)l t.
:.Y't

34.684.758.616 24.81L.914.298

-adiiluy& minn ndy td m1t bO ph1n hw thinh vd phdi dttqc dgc cimgvoi Bdo cao tdi chinh hqp nhat 35



CONG TY CO PHAN VAN TAI VA XEP DO HAI AN
Dia chi; Ting7, s6 +S triqu ViQt Vucrng, phuong Bti Thi Xudn, qufn Hai Bd fnmg, thinh phiS Ha NOi

BAo CAO TAI CHINH HQP NHAT
Cho n6m tdi chinh ktlt thric ngdy 31 theng D ndm2016
Rin thuy6t minh B5o cdo tiri chfnh hg'p nh6t (tii5p theo)

I6b. Phdi trd ddi hqn kltdc

Phdi trd cic b1n ti1n quan vi v6,, hqp tdc kinh
tloanlt
C6ng ty C6 phAn Transimex-SaiGon

C6ng ty TNHH Van tii vi Dai lj Van tii Da
Phuong thfr'c

COng ty C6 phAn MHC
C6ng ty TNHH Eai lf vi Ti5p v{n HAi An

C6ng ty Cd phAn Hing hAi Macs

Phdi tri cdc tb clrrbc vd cd nhiin khdc

cOns

17. Vay vi nq thu6 tiri chinh ngin han/dii h4n

17a. Wry vd nq thu| tdi chinh ngrin hgn

Vay ngiin hgn phdi trd cdc b\n li1n quan

C6ng ty C6 phAn Cung img vi Dich vy K! thu{t
Hdng Hni (i)
Vay ngiin hgn phdi trt ctic td chtlc vd cd nhAn

khdc

Vay ddi han d6n h4n tri
Ngdn hdng TMCP Bdo ViQt - IIQi sd chinh

l,{gdn hdng TMCP Ngoqi thuong Vi€t Nam - Chi
nhdnh Hdi Phdng

Ngdn hdng TMCP TiAn Phong

Ngdn hdng TMCP Qudn dQi - Sd giao dich I
c0ng

Sti cutii nxm Si5 tliu nem

90.604.520.000

32.915.900.000

24.688.62A.000

10.000.000.000

14.500.000.000

8.s00.000.000

90.604.520.000

32.915.900.000

24.688.620.000

10.000.000.000

14.s00.000.000

8.500.000.000

90.604.520.000 90.604.520.000

1

lio cuor nam Sii tliu nem

542.320.325

542.320.325

s1.142.425.240

t 2.672.186.740

27.321.636.000

7.190.s26.460

3.9s8.076.040

1.742.320.325

r.7 42.320.32s

46.629.880.069

12.s 10.s40.270

25.506.264.000

7.117.894.879

1.495.180.920

s1.684.745.565 48.372.200.394

Tdp clodn c6 khi ndng tr6 dugc c6c kho6n vay ngin h4n.

Khoan vay C6ng ty Co phAn Cung frng vi Dich vu Ky thu{t Hing Hii theo hqp ddng ta gH?
ngiry A5/Ll2OOt lia C6ng ty Cd ph-An E6ng tdu Hii An dC phpc vg nhu cAu hopt dQng s6n xu6t kinh

doanh v6i l6i su6t theo lai su6t 
"iro 

uuy cria ngdn hdng t4i tung thdi di6m, thdi h4n vay 01 ndm. Sau

khi s5p nh4p C6ng ty CO phAn E6ng tiu Hii An, C6ng ry ki5 thira l4i khoan vay niy.

,\\'.
. ,a'i

\:rrlrl*
/,.d,
,/
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c6nc rv cd pnhn vAn rnr va xEp oO nar aru
Dia chi: TAng 7, s6 +S triCu Vigt Vo*g, phuong Bni Thi Xudn, qufln Hai Bd Tnmg, thdnh ph5 ifa NOi

sAo cAo rer cHiNu uqp xHAr
Cho ndm tAi chinh k6t thric ngdy 3 I thiing 12 ndm20l6
Bin thuy6t rninh B5o c6o tiri chfnh hqp nh6t (ti6p theo)

l7b. Voy vd nq fiuA fii chinh ddi hgn

Vay dii hgn phdi firt cdc bdn fiAn quan

Vay drii hgn phii trd ctic tO chrbc vd cti nhin
khric
Ng6n hing TMCP Bio ViQt - HOi Sd chinh(i)

NgAn hdng TMCP Ngoai thuong ViQt Narn - CN
HdiPhdng iii)

NgAn hing TMCP Ti6n Phong - CN HiN6i (iii)

NgAn hdng TMCP Qudn dQi - Sd giao dich 1 
(i")

C0ng

so cuot nam St5 tliu nim

108.841.311.3s1

19.a08.439.7 40

6i.131.916.590

14.381 .052.236

14.3t9.902.785

142.329.1 19.846

31.258.939.1s0

83 .73 s.5 I 3.960

21.353.683.961

5.980.982.77 s

108.841.311.351 t42.329.119.846

(i)

Tap doin c6 kh6 ndng tri dugc c6c khoin vay dii han.

Vay ngAn hdng TMCP 86o Viet - Hgi so chinh theo Ho.'p d6ng tin . dpng sO

OO34.2O!4MDDTDI/BVB-TTKD ngity 201312014; si5 ti6n 2.500.000 USD; rnpc. dich b6 sung vtln

mua tdu Container; thoi han vay 60 th6ng, thd'i gian 6n hpn 6 th6ng. Dinh ki' di6u chinh lSi suAt 3

th6ng /lAn. Kho6n vay dugc aam Uao Uin!'tal sari hinn thdnh ttr ,6, ,uy, 4 xe nAng hAng, 2 cAn truc

1o4i chdn At5 fiQu quay, tdi sAn trdn d6t ld cdc c6ng trinh x6y dung thuQc dg 6n kinh doanh cing

Container HAi An.

Vay Ng6n hdlg TMCP Ngo4i thuong Viet Nam - Chi nh6nh Hni Phdng theo I{o. p d6ng tin dung

trung han.sd DAO2I}}|4NCB-HA ngdy 1ll4l2}l4, sO ti6n vay: 2.000.000 USD, rnpc dich vay d6

mua 01 cAn truc ch6n di5 Kirow Ardelt GMBH, thdi han vay 54 th6ng, thd'i gian An h4n 6 th6ng,

khoAn vay dug'c bio d6m bing tdi sdn sau dAu tu'tt ngu6n uOn ,uy ua r6n tU c6 h€ th6ng 01 cAn

trpc chAn dti Kirow Ardelt GMBH.

Vay ngin hdng TMCP Ngo4i thuong ViQt Nam - Chi nhanh Hii Phdng, theo Ho.p ddng tin dung

trung hpn rO OkZO1+/VCB-HA ngiry 2010112014, s6 ti6n vay: 442.000 USD,.mgc dich thanh toin
ti6nLua 2 xe nAng PPM Terex, thoi giun 6n hpn: 6 thbng, thoi gian tri no gdc 54 th6ng theo lich

t.g ng kdm theo fto.p AOng, lai su6t I inang diAu chinh I lAn, kho6n vay dugc bAo dim bdi tdi sin
dAu tu tir ngudn v6nvay vd v6n tU c6 ld hQ thdng 02 xe n6ng PPM Terex.

Vay ngAn hdng TMCP Ngopi thu<rng Vi-6t Nam - Chi nh6nh Hdi Phdng, theo ho.p rliing tin {ung s6

2015/DA/HDfpnfCg-HA ngey ZZlSlZ0l5, s5 tiAn vay: 3.000.000 U-SD, mr;c dich vay d6 thanh

to6n chi phi ho.p n\5p, hoo rv, rrsp lQ fth6ng bao gdm thu5 gi6 tri g11t6ng) d6.thu.c hiQn Du 6n do

b6n vay idm chri dAu tu, ihdi h4ncho vay Ii.60 th6ng kO tir ngdy g:li lg?l dAuti6:r, ,ldi.glli i,
hpn ng gdc ln 3 th6ng ke tir ngdy giAi ngAn dAu ti6n, thdi han tri.ng li 57 th6ng k€ tri ngiry k6t thric

thdi gian An hpn, lai iu6t cfro vay duq. ai€u chinh3 th6ng mQt lAn. Khoan v.ay dugc b6o tl6m bdng

th€ ch6p tii san sau diu tu tt ngudn v6n ,ay vi v6n tU c6 lh Thu Container HAIAN TIME cria Du

6n.

Vay ngin hdng TMCP Ngopi thucrng Vigt Nam - Chi nh6nh Hii Phdng, theo hgp cldng tin dgng s6

20156/DA/HDTDA/CB-IIA ngey O6DlZ0i6, sr5 ti6n vay t5i da 9.000.000.000 \rND 
'Furg 

kh6ng

vuoJ qu5 70%t6ngmirc itiu tritai san c5 ainn (bao g6m VAT) holc 78%o t6ng mric tliu tu tii san

"O 
Aini, (kh6ng bio g6m VAJ) , mpc dich yay de tii tg cho c6c nhu c6u tin dpng hqp ph6p, hsp l1f,

f,-oli0 lien qtin dei viec tlAu tu tai s6n 
"O 

iirn bao gdm.l6i ghfp g6c, thanh to6n bt dip chi phi

AAu tu tr-op phap, hqp ly, hsp lQ mi dd thanh to6n ,yqt phAn uOrt.u 
"o 

phni g6p theo quyti.dfnh diu
tu a5i uOidu aq O6ifrrr. fri6, bu 6n " Dau tu hQ thdng l0 xe chd Coniainer(g6m l0 xe diu k6o vd

10 s,rmi Romooc, thoi h4n cho vay ld 48 th6ng kO trr ngdy gi6i ngdn dAu ti6n, kh6ng An h4n, thdi

.a

,)
7
It
'{l

,\
o)
\

.:
ban ttlu)ier mmn nay ta *q, oj inAn h,qp thdnh vd phai dtec d7c cing voi Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit



coNG w co PHAN VAN TAr VA XEP DO HAr AN
Eia chi: T'6ng 7, s6 +S trigu ViQt Vuong, phuong Bti Thi Xuin, qufln Hai Bd Trung, thanh ph5 Ha Ngi
BAo CAo TAI CHINH HqP NHAT
Cho ndm tdi chinh t6t ttriic ngdy 3l thdng 12 n6m 2016
Bfn thuyi6t minh 86o c6o tiri chfnh hgp nh6t (ti6p theo)

h4n tri no- li 16 kj (m5i k! 3 th6ng) kj,trA no.'g6c dAu ti6n sau 03 th6ng k6 tir ngAy giii ngdn dAu

tiOn. KhoAn vayduo. c bAo tl6m Uing ttrti ch6p tiisin bing todn bQ tdi s6n hinh tlidnli sau Diu tu cria

dU 6n li 10 xe tl6u kdo vi 10 somi Romooc.

Vay Ng6n hing TMCP Ti6n Phong - Chi nh6nh Ha Nqi theo Hgp d6ng tin dgng doanh nghiQp s6

25-10.14/HDTD/TPB.HTH ngiry 1611012014, s6 ti6n vay: 1.500.000 USD, muc dich.rnua con tdtt

CAPE SANTIAGO, thdi h4n vay: 60 th6ng, ldi su6t 6p dpng tpi thcri diiSm nh6n no., didu chinh dinh

kj,3 th6ng mQt lin. Khoin vay dugc b6o ttAm bing Quy6n mua b6n tdu CAPE SANTIAGO.

Vay ngAn hang TMCP Quin Dgi - Sd giao dich 1 theo hqp d6ng c6p tfn dpng s5

66755.15.002.2486868.TD ngiy 25ll0l2ol5, s6 ti6n vay: 309.400 EURO, rnirc dfch vay thanh toiin
LC nhAp khAu 2 mriy n6ng .*tuir"r trpc xoay, tho'i hari vay 60 thdng k6 tu ngdy gi6i ngdn dAu ti6n,

lei su6i cho vay x6c rtinh bing lei su6t tii5t kiQm ddn cu.USD kj, han 12 thing cQng bi6n d0

2%olndm. Khoin vay dugc b6o d6m b6ng m5y m6c thit5t bf g6m: 01 rn6y container truc xoay model:

TEREX TFC45R, xuSt xir Phip Series number: 115467, SAn xu6t :2009, nflng 45.000 kg vd 0.1

m6y container tryc xoay model: DRF420 - 605, xu6t x(r Ph6p Series number: A11300405, S6n xuAt

: 2010, n{ng 42.000 kg.

Vay ngdn hdng TMCP QuAn Dai - Sd giao dich 1 theo hqp <16ng c6p tin 
" 

dqng

.OdaqZS'.f0.002.;486868.TD ngiy 0711212015, rO ti6n vay: 536,55 USD, mpc dich vay b6 sung

nhu cAu vdn trung han dC kh6c[ hdng nhap container theo hqp d6ng ngo4i thuong sO XPCL,rHaia,l

2,0.19 09] ngity 3tll,0l20.l6 kf.v6i^Xiamen^Pa31!c 
lonlainer 

Manufacturing 
93:,Lt9: 

thcri hpn vav

t6i da 60 tfrang f<ii tri ngay glal ngan oau rrdn, ldi su6t cho vay trong h4n theo ldi su6t c5 dinh hoac

thi n$i duo. c quy dinh iai van bin nh{n ng. Klioin vay dugc b6o tl6m bing 300 Container 20 feet

vd 100 container 40 feet theo ho.p tl6ng ngoqithucmg sO XpCLmaian2016-001 ngdy 3111012016

k! vdi Xiamen Pacific Container Manufacturing Co.,Ltd

Kj,han thanh to6n c5c khoin vay ddi h4n nhu sau:

Tt I nIm tr6'
T6ng nq xu6ng

Tr€n I nim tl6n
5 n5m TrGn 5 nIm

56 cuiSi nIm
Ngdn hdng Bdo ViQt - Hoi Sd
chinh

Ng6n hing TMCP Ngo4i thucrng
ViQt Nam - CN Hii Phdng

NgAn hdng TMCP Ti6n Phong -
cN Hd Noi
Ngdn hdng TMCP Qudn tlQi - Sd
giao dich I
C0ng

Sii tIAu nIm
Ng6n hdng Bno ViQt - Hoi Sd
chinh
Ngdn hdng TMCP Ngo4i thuong
ViQt Nam - CN Hdi Phdng

Ngdn hdng TMCP Ti€n Phong -

cN Ha Noi
Ngdn hdng TMCP Qudn tlQi - Sd
giao dich I
c0ng

31.680.626.480 12.672.186.740 19.008.439.740

88.453.552.590 27.32r.636.000 61.131.916.s90

21.s71.578.696 7.190.526.460 14.381.0s2.236

18.277.978.825 3.9s8.076.040 14.31g.g02.785

4
A

C

M

1s9.983.736.s91 j1Ja.o52l9_ 108.841.311.351

43.769.479.420 12.510.540.270 31.258.939.150

109.241.777.960 25.506.264.000 83.735.513.960

28.471.578,840 7.117.894.879 21.353.683.961

7.476.163.69s 1.495.180.920 5.980.982.775

\

188.958.999.915 46.629.880.069 142.329.119.846

BAn thuydt ninh ndy ld m,t b0 phdn hW thdnh vd phdi dwc dpc cing vdi Bdo cdo thi chbth lryp nluit 39
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c6r-rc rv cd pHhrv vAru rnr vA xEp pO nlr ar,t
- ! --- ---.

Dia chi: TAng 7, s6 qS trieu ViQt Vucrng, phuong Biri Thi Xudn, qufln Hai Bi Trung, thAnh ph6 Ha Noi
! BAo cAo rar cHiNH sop NuAr

Cho nf,m tdi chinh t6t ttllc ngdy 3 l th6ng 12 ndm2016
B:in thuy6t minh B5o crio tii chfnh hg'p nh6t (tii5p theo)

18. Du phdng phii tri ngin h4n
Dg phdng no.'phAi tri ngin h4n li€n quan d6n tiAn bdi thudng hdng h6ng. Chi titSt ph6t sinh nhu

sau:

Sti clAu n5m

fdng do trich lqp
^,(so su dung

Si5 cuiii nlm

19. Qu! khen thu&ng, phric lgi

2.648.342.710

2.648.342.710

Ting do trich
lfp tir lqi Chi quf trong

Sii tIAu n5m nhuin nim 56 cu6i ndm

Qu! khen tlru6ng 5.614.6t3.213 6.534.000.000 (2.885.070.000) 9323.543.213

Quy HQi d6ng qu6n tri 5:447 ]!!4! 4.901.000.000 (4.130.000.000) _ 6218.344.434

c0ng tL.r21.957.647 11.43s.000.000 (7.01s.070.000) 1s.s41.887.647

',,G
r'i il A
\G'
riu

'li v,

'.&l
'HA

{-

W ind" nw thdnh vd phdi drqc dgc cingvoi Bdo cdo tdi chinh hqp nrtt 4l
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coNG TY CO PHAN VAN TAr VA XEP DCI HAr AN
Eia chi: TAng 7, s6 +S trigu Vi6t Vuong, phuong Bti Thi Xu6n, quQn FIai Bd Trtmg, thdnh ph5 Iid NOi

eAo cAo rAr ciiiNH HqP NHAr
Cho nim tdi chinh k6t thtc ngiy 3I thdng l2 nf,m 2016

B6n thuytit minh B:lo c6o tii chfnh hg'p nh6t (ti6p theo)

20b. Cb phi\u

Sii luo.ng c6 phil5u d6ng ky phdt hinh
S5 luolg c6 phi.5u da phdt henh

- Cii phiAu phd th6ng
^: ,,:- Co pltiiu wt ddi

Sii luo.ng cd phi6u duo. c mua l?i

- Cd phieu phii th6ng
^: ,,:- Co phidu ru ddi

SO lugng c6 phit5u clang luu hinh
^; ,.:- CO phi€u ph6 rh6ng

- Cii phieu tru ddi

M6nh gi6 c6 phiiiu dang luu hdnh: 10.000 \fND,

. Trich qu! dAu tu ph6t trii5n

. Trich qu! HDQT

. Trich qu! khen thuong

21. Cic khoin mgc ngoii Bing cf,n Atii ti5 toan

21a. Ngogi tQ cdc logi

Dollar My (USD)

Euro (EUR)

20c. Phdn phdi tqi nhuQn
Trong ndm C6ng ty de phAn ptrOi tqi nhufln theo Nghi quyt5t Oai hQi cO d6ng thur)rg ni6n ndm

2105 s6 0404-20164{Q-DHDCD ngity 25 th6ng 4 ndm 2016 nhu sau:

\TND

23.196.232

23.t96.232
23.196.232

456.t03
4s6.1 03

22.740.129

22.740.129

Sii cuiii nlm

Sii cuiii nrm SO tlffu nfin
23.t96.232
23.196.232

23.196.232

251.t03
257. I 03

22.939.129

22.939.129

: 49.008.000.000

: 4.901.000.000

: 6.534.000.000

Si5 tliu nlm
804.148,89

46,02

Ngodi ra, C6ng ty c.fing tqm ri'ng cO tirc ndm 2016 cho c6c cO dOng v6i sii ti6n 45.878.258.000

VND theo Nghi quy6t HQi d6ng quAn tri sO OO1O-ZO16A{Q-}DQT ngiy l0 tlr6ng 10 ndrn 2016.

939.033,31

334,17

x-
r-)

\
r4x \
viH 

/

/\
(,//

Bdn thu1,/t minh ndy id mil bA phfu hqp thinh fi phdi dnqc dpc cintg voi Bdo cdo tdi chinh ho. p nhdt 43



c6rve rv cd pnAn vdru rnr vn xE'p oO Har ar.r
Dia chi: TAng 7, s6 +S trieu Vi6t Vuong, phuong Btri Thi XuAn, qu{n }Iai Bd Tnmg, rhdnh ph6 Hd Noi
BAo cAo rer cuiNn HeP NHAr
Cho n6m tdi chinh k+5t thric ngdy 3 I thing 12 ndm 2016
Bin thuyi5t minh 86o c6o tiri chinh hg'p nh6t (ii5p theo)

THONG TIN BO sUNG CHo CAC KHoAN MUC TRiNH BAY TRoNG BAo cAo xnr
QUA Ho4.T DQNG KINH DoANH HgP NHAT

Doanh thu bfn hing vi cung c6p dlch vg
TAng doanh thu

NIm nay Nim tru&c

vr.

1.

1a.

Doanh thu ho4t d$ng khai th6c c6ng

Doanh thu hopt dQng khai th5c tdu

Doanh thu b5n hing
c0ng

COng ty CA phin Hdng hdi Mucs
Doanh thu cung c6p dlch vp khai th6c th6c tiu
Phi cho thu6 kho CFS

Doanh thu x6p dd, nAng ha

B6n dAu Diezen

Chi nhdnh COng ty CO phdn Hdng hdi Macs tgi
Hdi Phdng
Doanh thu cung c6p dich vg khai th6c th6c tiu
COng g CO phin Transimex-SaiGon
Doanh thu cung c6p dlch vp khai th6c thSc tiu
Chi nhdnh COng ty Cd phdn Transimex-SaiGon
tqi Hd NQi
Doanh thu cung c6p dich vp khai th6c th6c tdu

Doanh thu x6p dd, n6ng ha

Doanh thu vO hopt clQng khai th6c cing kh6c

COng ty Cb phin Cang ftng vd Dlch vqt K! thuQt
Hdng hdi
Doanh thu vd cung c6p dich vp

COng ty CO phdn Hdi Minh
Doanh thu cung c6p dich vr,r khai th6c th6c tiu
COng ty TNHH V$n tdi vd Dgi lit VQn tdi Du
phrong thftc
Doanh thu cung c6p dich vg khai thSc tdu

Doanh thu cung c6p dich vp khai th6c cing
Chi nhdnh COng ty TNHH VQn tdi vd Dqi li)
VQn tdi Ea phuong thftc tgi Hdi Pltdng
Doanh thu cung c6p dich vp khai th6c tiu
Doanh thu cung c6p dich vir khai th6c cing
COng ty cd phdn Hdng hdiNam Dtong
Doanh thu vA b6n nu6c

242.664.424.586

242.983.406.876

1.933.674.896

350.312.068.229

t7t.647 .062.189

2.879.577 .652

487.581.506.3s8 s24.838.708.070

lb. Doanh thu brin hdng vd 
"ong 

cdp dlch vqt cho ctic b1n IiAn quan
Ngoii c6c giao dich;O 

"rnglap 
ai.h vg cho c6c c6ng ty li6n k6t duo'c trinh bdy cr thuy6t minh s6

V.2b, Tflp doirn cdn phdt sinh c6c giao dich v6 cung cAp dlch vg cho c6c b6n li6n quan kh6ng phii
Id cdng ty li6n k6t nhu sau:

N[m nay Nim tru'6c

2.470.818.170
1.348.074.458

268.434.818
98.102.927

92.72'.7.273

7 .617 .545.419

640.002.500
128.079.000

2.351.509

2.351.909.099

320.046.160
t22.912.4r3

1.723.636.37 5

2.266.242.669

7.936.500

6.016.1 81.814

| .284.897 .27 6

t25.737.650

190.636.362

9.608.363.623

808.565.000

i\

1.6S 1.&.1,p.182

nll
6.333.112.724

4

(

:

n

2.956.238.002
s08.9t2.979

ss8.252.485
22.s07.347.241

Bdn thuydt minh nay td n\t bO ph4n hqp thdnh vd phdi tfuqc d9c citng vdi Beo cdo tii ch[nh hop nhdt 41



c6rue rv cd pnAn vAn rar vA xEp oO nar aru
Dia chi: Tdng 7, s5 +S frigu Vi6t Vr*g, phuong Bti ThiXuAn, qu{n Hai Bd Trtmg, thdnh ph6 Ha NOi

eAo cAo rar cuiNH Hop NuAr
Clro ndm tdi chinh t<i5t thric ngdy 3l th'ang 12 ndm 2016
Bin thuy6t minh Brlo c6o tii chinh hg'p nh6t (iiip theo)

Giri vdn hing bin

Gi5 v6n hoat ddng khai th6c cAng

Gi5 v6n ho4t dQng khai th6c tdu

Gi6 v6n cria hdng h6a cl6 brin

COt g

Doanh thu ho4t tlQng tii chinh

Lii ti6n grii ng6n hdng
- ^-. .:.Lar tlen clro vay
CO tri'c, lgi nhudn dugc chia

L6i ch6nh lQch ff gi6 phSt sinh

Ldi ch€nh lQch tj'gi6 do d6nh gi6
rnqc ti6n t6 c6 g6c ngo4i tQ

Ldi thanh ly cilc kho6n dAu tu ngin
kh6c

c0ng

Chi phi tii chinh

l4i c5c khoin

h3n, ddi hpn

Chi phi ldi vay
L5 ch6nh lQch d gi6 ph6t sinh

L5 ch6nh lQch fj' gi6 do d6nh gi6 lpi c6c khoan
mpc ti6n tQ c6 g6c ngopi tQ

c0ng

Chi phi quin If doanh nghiQp

Chi phi cho nhAn vi6n
Chi phi vat liQu quin lf
Chi phi dd atng vin phdng

Chi phi kh6u hao tdi sin cO ainn
Thu6, phi vn lQ phi

Dr,r phdng ph6i thu kh6 ddi
Chi phi dich vp mua ngoii
C6c chi phf kh6c

c0ng

Thu nhfp khdc

L6i thanh l1i, nhugng b6n tdi sin cti dinh
-.l 

;.. .,
I ren Dol muong
Thu nhf,p kh6c

c0ng

Nim nay
126.143.706.685

t92.902.448.356
1.803.664.032

320.849.8t9.073

Nim nay
8.004.107.464

8l1.380.ss8
10.195.000.000

1.47s.361.28s

607.90s.328

21.094.3s4.635

Nim nay
3.813.469.703

725.418.828

1.350.909.716

5.949.798.247

Nim nay
12.949.978.092

L377.445.231

951.091.7 44

1 .810.463.945

82.874.000

115.873.500

4.133.356.806

10.9s0.801.3s2

32.371.884.670

Nim nay
9.r78.441

r.041,159.877

26.986.950

1.077.325.268

Nim tru6'c

164.858.044.64s

137 .136.453.107

2.731.706.108

304.726.203.860

NIm tru6'c
3.875.465.s08

984.854.239

4.345.000.000

1.s40.046.005

254.2s2.'.l33

2.221.264.000

13.220.882.485

4.
Nim tru6'c

4.3s4.678.611

3s9.3s4.354

7.892.178.002

12.606.211.027

Nlm tru6'c
t8.327.225.939

1.196.904.976

609.0s4.369

r.147.84A.40
25.001.086

191.110.084

4.252.436.143

8.452.001.933

34.201.574.960

Nim tru6c

268.968.606

45.7 s6.832

3t4.725.438

Bdn thuydt minh nay ld mAt b0 phdn hW thdnh vi phdi dtrqc doc cilng voi Bdo cdo tdi chinh hqp nfuit 45



c6rue rv cd pHAn vAru rer va xEp pd nar an
Dia chi: lang 7, s6 +S triqu Vigt Vuong, phuong Bti Thi Xudn, qufln Hai Bd Trung, thdnh ph5 Ha Ngi
nAo cAo rar cSiNHHoPNHAT
Cho nirn tai chinh ttit thric ngdy 3l thang 12 ndm 2016

Bin thu1,6t minh 86o crio tiri chinh hg'p ntr6t (tii5p theo)

'1. Chi phi khic

I-5 tharrh 111i. nhuo.ng bdn tii sdn c6 dinh

Chi phi dg 6n ciu tdu 2

Bdi thudng cho kh6ch hdng

rhu6 GtGt khdng dugc kh6u tru'

fhutiUiph4t, b!truy thu

Chi phi h5 trg, ring h6 b6n ngodi

Chi phi kli6c

C0rg

Lii tr6n cd phiiiu
Ldi crt brln/suy gidm tAn c6 phiiiu

Lo-i nhuAn ki5 to6n sau thu6 thu nh6p doanh

nghiQp

Trich qu! khen thu6ng, phric lgi
C6c kho6n cli6u chinh tdng, giim lgi nhufln ki5

to6n d6 x6c dinh lqi nhufn phnn b6 cho c6 cl6ng

sd hfru c6 phi5u ph6 thdng:

Lo. i nhufn tinh lei bo bin/suy giAm tr€n cd phii5u

Sti luo:rg binh quAn gia quyAn cria c6 phi6u ph6
th6ng dang luu hdnh trong nlm
Lfli co bin/suy giim tr6n cd phi6u

Nim nay

29.190.00;

36.454.303

7.500.000

1.91 1.017

75.055.320

NIm nay

133.777 .580.323

(8.000.000.000)

r25.777.s80.323

22.955.712

5.479

Ndm trufc
3.64t.730.748
1.429.469.908

2.683.3',77.093

100.791.991

49.657.270

19.300.000

35.921.710

7.960.248.720

8.

8a.
Nim trudc

r 66.96s.s31.0s3

(8.s84.000.000)

158.381.531.053

22.939.129

6.904

vI. THONG TIN 86 SUNG CHo CAC KHoAN MUC TRiNII BAY TRONG BAO CAO LUU
CHUYEN TIEN TE HgP NHAT

1. C6c giao dich kh6ng bnng ti6n
Trong nlm, C6ng ty dA g6p vdn dAu tu 7.500.000.000 VND vdo COng ty TNf{}{ Eai li vd Ti6p vQn

H6i An bing lqi nhu$n chua ph6n phdi.

VIII. NHING THONG TIN KIIAC

1. Giao dich vir s5 du voi cdc b6n li6n quan
C6c b6n li6n quan v6i Tflp dodLn bao gdm: c6c thinh vi6n quin lf chri chi5t, cilc cb nhAn c6 li6n

quan v6i c6c thdnh vi6n quan lf chri chiSt vd c6c b€n li6n quan kh6c.

la, Giao dlch vd sd dr vai ctic thdnh viAn qudn l!, chrt chdt vd cdc cd nhfrn c6 fiAn quan v6'i cric

thdnh vi\n qudn $' chrt chiit
C6c thinh vi€n quin $ chri ch5t g6m: c6c thinh vi6n HOi cldng quin tri vd c6c thdnh vi6n Ban cli6u

hdnh. C5c c6 nhan 
"O 

li6n quu, u6i c6c thdnh vi6n quAn fy cflfr cht5t ld c6c thdnh vi€n mit thi6t

trong gia ilinh c6c thinh vi6n quin lf chri chtit.

Giao dich vdi cdc thdnh viAn qudn l!, chil ch& vd cdc cd nhdn c6 hAn quan vdi cdc thdnh viAn qudn

tlt chil chdt

!4gl

CHI

co
cil li

ilT0
A

. TAI

.,,,'r
-=

-nin riry,* ii"n na.y- td mQt bQ phdn hW thdnh vd phdi du.oc itoc citngvdi Bdo cdo tdi chinh hqp nluit 46



c6ruc rv cd pnhru vAn rAr vn xHp oCI Hnr azu
Dia chi: IAng 7, sO +S trigu Vi€t Vuong, phudng Bni :thi Xudn, qu{n ilai Bi Tnmg, thdnh ph5 Ha Noi
eAo cAo rar cHfNn HoP NHAT
Cho ndrn tai chir)h ki5t thtc ngdy 3 1 thing 12 ndm 20 16

Bin thuyi5t minh 116o crio tiri chinh hg'p nh6t (ii5p ilreo)

TAp dodn khdng ph6t sinh giao dich b6n hAng vd cuirg c6p dfch vu cho c6c thdnh vi6n quin lf chri

clr6t vi cbc cir nhAn c6 li6n quan vd chi phdt sinh giao djch sau vri'i c6c thdnh vi6n HQi d6ng qufui

tri:

Thtr lao h6i d6ng quin tri, ban ki6m so6t

Tiin lucrng

Phu c6p

c0ng

lb. Giao tllch vd sd rfu vdi cric b1n tiiln quan khtic
C6c b€n liOn quan kh6c v6i T$p dodn g6rn:

Cdng nq ydi cdc thdnh viAn qudn ly chil chijt td cdc cd nhdn c6 li€n quan vdi cdc thdnh viAn qudn

ly chu ch6t
T{p dodn kh6ng c6 c6ng ng vdi c6c thinh vi6n quAn l;f chri ch6t vd cfuc cit nhAn c6 li6n quan v6'i

c6c thdnh vi6n quAn lf cht ch6t.

Thu nhdp cila cdc thdnh viAn qudn ly chri chtit

NIm nay
306.000.000

Nim nav
3.019.307.911

2 r 6.000.000

3.235.307.911

Nim tru6c
306.000.000

Nlm trufc
3.019.307.911

21 6.000.000

3.235.307.911

BOn li6n quan kh{c M5i quan hQ

C6ng ty TNHH Dai ly vd Ti6p vqn HAi An
C6ng ty CO phAn Dich vs T6ng ho. p HiiAn
Cdng ty CO phAn Hdng HAiMacs

C6ng ty C6 phAn Hii Minh

C6ng ty CO phAn Transimex-SaiGon

C6ng ty CO phAn EAu tu vi VAn tai Hei He

C6ng ty C6 phAn Cung ring vd Dich vu Ky thudt Hirng hii
C6ng ty TNHH Vdn tii vd Dai lf Van tii Da phuong thirc

C6ng ty CO phAn Hing HAi Nam Duo'ng

Cdng ty 1i6n ktit cfia C6ng ty con

C6ng ty li6n kiit cia C6ng ty con

C6 d6ng, thdnh vi6n chri ch6t li
thdnh vi€n HDQT cria C6ng tY

CO d6ng, thdnh viOn chir ch5t ld

thdnh vi6n FDQT cria C6ng ty
Cd d6ng l6n
C6 cl6ng l6n
Cd d6ng lon
Thdnh vi6n chti ch6t li thinh vi6n
HDQT cira C6ng ty
Thdnh vi6n chri ch6t li thinh vi6n
HEQT cria C6ng ty

Giao dich vdi cdc bAn h1n quan khdc , .

Ngodi c6c giao dich ph6t sinh v6'i c5c c6ng ty li€n t6t aa duoc trinh bdy o thuyi5t minh s5 V.ZU

cfing nhu c5c giao dlch vO b6n hdng vir cung c6p dicli vq cho c6c b€n li6n quan kh6c kh6ng phni ln

c6ng ty li6n k5t dd cluo.c trinh bdy d thuyi5t minh s6 VI.lb, T4p doin cdn ph6t sinh c6c giao dich

kh6c vdi c6c b6n liOn quan khSc nhu sau:

:
,15

r.lH

tG

=l
I\
&
rii

q.:

Cdng ty C6 phAn Hdng Hdi Macs
I ra co tuc
NhQn g6p vi5n li6n doanh

I len dlen
Phi b6o v6, phi thuO vin phdng

Sri dung dfch vg ning h4, vin chuyi5n container

COng ty CO phin Transimex-SaiGon
Chia lqi nhu0n tiu HAIAN PARK ndm20l4

NIm nay

3.093.750.000

t7.572.080
80.954.873

Nim trufc

3.093.750.000
3.s00.000.000

t6.635.240
128.005.209

23 i.039.150

1.500.000.000
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c6ruc rv cd pnhn vAn rar vA xE'p oO uar ar.r
Dia chi: TAng 7, sO +S Triqu Vi6t Vuorg, phubng B[i Th! XuAn, qufln l-{ai Bd Tnrng, thdnh ph6 I]d Ngi
SAO cAO TAI CHiNH HOP NI{AT
Cho nim tdi chinh k6t tnric ngdy 3l th6ng 12 nim 2016
Bin thuy6t minh Brio c6o tli chfnh hg'p nh5t (ti6p theo)

TrA cd tri'c

Sti dgng dich vp khai th6c tAu

Nhin g6p r,6n li6n doanh

Chi trhtinh Cbng ty Cd phAn Transimex-Sai Gon
tsi Hd NQi

PhAi tr6 ve cung c6p dich vp khai th6c tdu

Cdng ty CO phiin DAu ru'vii VQn tii Hdi Hd
Cho vay
Thu ti6n cho vay
I ra co trJc

Sir dgng dich vp khai thrlc tdu

Sri dung dich vp khai th6c cing
I lell lar vay

Cdng ty CA pnin Cung ftng vd Dlch vqt K! thuQt
Hdng hrii

ilra goc vay
Bir trri c6ng no thanh to6n gtic ti6n vay

i.,
I ra co tuc
Sri dgng dich vg khai th6c tdu

COng ty c6 Pnan Hdi Minh
I ra co tuc
COng ty TNHH Vfin tdi vd Dgi $ VQn tdi Da
phu'ong thrt'c
Tri cd tri'c

Chia lqi nhudn tdu IIAIAN PARK nIm 2014

PhAi tri ti€n v4n chuy6n
.).

Nnarl tlen cnra lar

Chi nhdnh cilng ty TNHH VQn tdi vd Egi lit VQn

tdi Ea phwmtg thtic tgi Hiri Phitng
Cu6c vfn chuy6n

COng ty Cb phAn Hdng Hrti Nam Dwong
4,,Ira co tuc

Cu6c vf,n chuy.in xe ndng

Nim nav
15.94s.410.000

525.761.275

6.000.000.000
6.000.000.000
6.090.000.000
1.282.280.000
1.t95.772.188

9.166.667

1.200.000.000

3.781.203.000
32.s81.500

1.260.000.000

600.660.000

2.600.640.000

N:im tru'6'c

r 6.968.750.000
22.627.269

12.915.900.000

363.200.000

10.000.000.000
10.000.000.000
6.090.000.000

877.1 70.000

193.936.436

800.000.000
1.850.000.000
4.381.203.000

315.622.584

1.650.000.000

200.220.000

1.500.000.000
t6.981.471

7s0.000.000

1ss.500.000

866.880.000
r0.000.000

C6ng nq vdi cdc b1n h1n quan khdc

C6ng ng v6i c6c b6n li6n quan kh6c dugc trinh bdy tai c5c thuyilt minh sti V.3, V.5, V.12, V.i3,
V.16 vd V.17.

Th6ng tin v6 bQ phfln
Th6ng tin bQ ph{n dugc trinh bdy theo linh vr,rc kinh doanh vd khu vpc tlia lf. 86o c5o bQ phfn
chinh yiiu ld theo linh vgc kinh doanh dga tr6n 

"o 
cAu t6 chric vi quin lf nQi b0 vd hQ th5ng 86o

c6o tdi chinh nQi bQ cria Tflp tlodn.

Thilng tin vi linh vgc kinh doanh
TQp clodn c6 c6c linh vyc kinh doanh chinh sau:

. Linh vgc 0l: Ho4t tlQng khai th6c cdng

. LInh vgc 02: Ho4t clQng khai th6c tdu.

=!
.,r

T

H

i\

(
i
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c6rue rv cd puAn vAru rnr vA xEp oO Hnr aru
Dfa chi: Tdng 7, s6 +S triCu Vigt Vr*g, phudng Bti ThiXuAn, qudn IIai Bd Trung. thanh ph6 Ifa Npi

eAo cAo rar cuiNH HoP NHAT
Cho nim tdi chfnh kCt thtc ngdy 31 thiing 12ndm2016
B6n thuy6t minh Brlo c6o thi chinh hg'p nh6t (ti6p theo)

Th6ng tin vA k6t quA kinh doanh, tdi sAn cO ainh vd c6c tAi sin ddi hen kh6c vd gi6 tri c6c khoin chi

phi l6'n khdng bing ti6n cria bQ phQn theo llnh vpc kinh doanh cira T4p dodn nhu sau:

Ho4t ilQng khai Hoqt tlQng Ho4t ilQng

thic cing khai thf c tittt kh:ic cOne

NIm nay
Doanh thu thuAn v€ b6n hdng vd
cung c6p dich vu ra b6n ngodi

Doanh thu thuAn v6 b6n hdng vd

cung c6p dich vg gita c6c bQ phfln

Tbng doanh tttu lhuin vi brin
hdng vd cung cdp dlclt vy

K6t qui kinh doanh theo bQ phfn

C6c chi phi kh6ng ph6n b6 theo b0

Ph0n
Lqi nhu0n tir ho4t dQng kinh doanh

Doanh thu hoqt dQng tdi chinlt

Chi phi tdi chinh
PhAn lai hoflc 15 trong c6ng fy li6n
doanh, li€n ki5t

(32.37r.884.670)

Thu nhflp kh6c

Chi phi kh6c

Chi phi thu6 thu nhap doanh

nghiQp hiQn hdnh

Chi phi thu6 thu nhap doanh

nghiQp ho6n 14i

Lqi nhaQn sau thud thu nhQp

doanh nghi(p

T6ng chi ph{ ild phtit sinlt tli mua
tdi sdrt cb illnh vd ctic tdi sin ddi
hgn khdc

T6ng chi phi khiia hao vd phdn bi
chi phi trd trudc ddi ltgn

NIm truri'c
Doanh thu thuAn vC ban hdng vd

cung c6p dich vu ra b6n ngodi

Doanh thu thudn ve ban hdng vd

cung cAp dfch vg giira cdc bQ phfln

Tdng doanh th,u thuin vi brin
hdng vd cung cdp dlch vrl

3s0.3 12.068.229 l7 1.647 .062.189' 2.879.577 .652 524.83 8.708.070

242.664.424.586 242.983.406.87 6 1.933.674.896 487.581.506.358

242.664.424.586 242.983.406.876 1.933.674.896 487.581.506.3 s8

116.520.717.901 50.080.958.520 130.010.864 166.731.687.285

134.359.802.615
21.094.354.635
(s.949.798.241)

(i.843.769.33 8)

1.0'77.325.268

(75.055.320)

( 14.83 1 .274.083)

133.83 1.58s.530

44.193.349.93s 33.28i.402.149 77.476.752.084

48.213.315.289 40.34s.693.371 88.5 s9.008.660

524.838.708.070

\r
-rc
it\
{

,
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-/-/

Ki5t qui kinh doanh theo bQ ph4n

C6c chi phi kh6ng phdn b6 theo bQ

phan

Lqi nhuOn tu hopt dQng kinh doanh

Doanh thu hoat clQng tdi chinh

Chi phi tdi chinh
PhAn Hi ho{c 16 trong c6ng ty li6n
doanh, li6n ki5t

Thu nhip kh6c

171.647.062.189 2.879.577.6s2

34.510.609.082 147.871.544 220.112.504.2r0

(34.201 .57 4.960)

185.910.929.250

13.220.882.485
(12.606 .2tt .027)

3.612.276.309

314;125.438

:y"y:!:
185.454.023.584

A*Wt *ii"n ndy ld mAt b0 ph4n hqp thdnh vd phdi duqc dqc cilng vdi Bdo c4o tdi chinh ho. p nhdt



cOruc w cd pHhru vAru rnr vA xE'p oO nAr nru
Efa chi: TAng 7, sO +S triqu Vigt V,r*g, phuong Bti Thi Xu6n, qufln Hai Bi Trung, thdnh ph6 Ha NOi

sAo cAo rer csiNs sop NuAr
Cho nim tdi chinh kiSt thUc ngiy 31 th6ng 12 ndm 2016

Bin thuy6t minh 86o cdo tii chinh hg'p nh6t (titip theo)

Chi phi kh6c

Chi phi thui5 thu nhflp doanh
nghiQp hiQn hdnh

Chi phi thu6 thu nhap doanh
nghiQp hodn lai
Lqi nhuQn sau thud thu nhQp
doanlt ngltiQp

TOng chi phi ttd phtit sinh tI6 mus
tdi sin cO ctlnlt vd ctic tdi sdn dii
lryn khdc

Tbrtg chi ptti khdu huo vd phAn bd
chi phi lrd trrfic ddi hqn

39.259.024.414 144.166.4s3.560

Hopt rIQng khai
thdc cing

Ho4t tlQng
khai thdc tiru

Ho4t tlQng
khic c0ng

(7.960.248.120)

(r 5.533.s58.723)

166.958.795.012

183.425.477.974

44.642.880.838 23.860.672.441 68.s03.553.279

Tdi sdn vd ng phii tr| crtabQ phfln theo linh vpc kinh doanh cria T{p dodn nhu sau:

Ho4t tlQng khai Hoqt ilQng C:ic linh vg'c

th6c cing khai thrlc tiu khSc

56 cui5i nam
, ,. i

Tdi sdn trgc ti6p cria bQ phAn
,l ,

Tai sdn phdn b6 cho bQ ph4n

Ctic tdi san kh6ng ph6n bO theo bQ

Ph0n
^1long lot san

Nq phni tri tqrc tit5p cria b0 phfln

Nq phni tri ph6n b6 cho b0 phqn

Nq phdi tri kh6ng phdn b6 theo bQ

Ph0n
TAng nq phdi tri

^ r -).so oau nam
Tdi sin trgc tiiSp cria bQ ph4n

,l ,
Tdi sdn ph6n b6 cho b0 ph6n

Cdc tdi sin kh6ng phdn bO theo bQ

phan

TOng tdi sdn

Nq phdi tri t4rc ti6p cria b0 phfln

Nq phii hi phdn b6 cho b0 phfln

Nq phni h6 kh6ng phan bd theo b0

PhAn

69.227 .942.632 284.817 .7 43.226

Tdng nq phdi trft

Thilng tin vi khu vtrc ctia ljt
Todn bQ hoat <lQng cria Tfp dodn chi diSn ra tr6n lSnh th6 ViCt Nam.

364.07 1.094.607 344.122.29s.401

C0ng

708.793.390.008

2s7.s26.269.634

966.319.659.642

344.448.637.i00

47.412.565.070

391.861.202.770

716.060.837.505

204.&rs.882.796

920.876.720.301

354.045.685.858

46.559.221.923

400.604.907.781

)

i

30.502.940.559 313.945.697 .t4l

382.967.279.s01 333.093.5s8.004

)
Y

2b.
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coNG TY CO PHAN VAN TAM XEP DO HAr AN
Eia chi: TAng 7, sO +S t.igu Vi6t Vuong, phuong Bti Thi Xudn, qufln Hai Bd Tnmg, thdnh ph6 Ha NOi

sAo cAo T'Ar cHiNH HoP NHAr
Cho ndrn tii chinh t6t tntc ngdy 3 I th6ng 1 2 ndm 20 I 6

Bin thuy€t minh 86o c6o tiri chinh ho.'p nhdt (titip theo)

3. Quin Iy rrii ro tii chinh
IJogt dQng cta Tfp d,odn ph6t sinh c6c rfii ro tdi chinh sau: rfri ro tin dung, yi ro thanh kho6n vd nii
ro thi trudlg. Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm trong viQc thi6t Iap c6c chinh s6ch vd

cdc ki6m so6t nhim giAm thiiiu c6c rii ro tdi chinh cflng nhu gi5m srit viQc tltgc hiQn c5c chinh s6ch

vi c6c ki6m so6t da thi6t lf,p.

3a. Rfii ro lin dqtng

Rfii ro tin dgng Id riri ro rnd mQt b€n tham gia trong hqp d6ng khdng c6 khi n[ng thpc hiQn dugc

nghia vr,r cira minh d6n dt5n t6n thdt vO tdi chinh cho Tqp doin.

f4p doAn c6 c6c nii ro tin dyng ph6t sinh chri yi5u tir ciic kho6n phAi thu kh6ch hdng, ti6n grii ng6n

hdng.

Phdi thu khdch hdng

IAp dodn giAm thi6u rtii ro tin dgng bing cdch chi giao dich v6i c6c don vi c6 khd nlng tAi chinh

tOi. Ngoai ia, nhAn vi6n k6 to6n cbrr! ng iludng ,ryCn theo d6i ng phii thu d6 d6n dtic thu h6i.

Khoin phii thu kh6ch hAng cria T{p dodn li6n quan diin nhi6u ilcrn vl vd c6 nhAn n6n rrii ro tin dgng

t4p trung ddi v6i khoin phAi thu kh6ch hdng li thAp.

-.;I rcn g,m ngan nang

C6c khodn tiAn grii ngAn hdng c6 kj,han vd kh6ng c6 kj,h4n cfia Tfpdodn duo.'c gititai c5c ngAn

hdlg dugc nhiAu nguoi bitit dtln 0 Viet Nam do vpy riri ro tin dgng d6i vdi ti€n grii ngdn hdng ld

thAp.

Milc dQ nii ro tin dgng t6i da d6i v6'i c5c tdi s6n tii chinh ld gi6 tri ghi sO cria c6c tdi sin tdi chinh

(xem thuytft minh s6 VIII.4 vA gi6 triglii sd ctra c6c tii sin tdi chinh).

Bing phdn tich v6 thdi gian qu6 han vi giAm gi6 cria cic tdi sin tii chinh nhu sau:

Chu'a qui h4n Chua qu6 h4n Di qui h4n DA qui h4n

hoic chua b! nhung b! giim nhung kh6ng vh/hoic bi ginm

giim gi6 giit giim gid si6 C0ng

56 curii nrm
Tidn vd c6c khodn tuong duong tidn

Phdi thu kh6ch hang

C6c khodn phdi thu kh6c:.
Tdi sirn tdi chinh s[n sang d0 ban

c0ng

Sii oiu nem

Tidn vd c6c khorin tuong duong tidn

Phdi thu kh6ch hang

C6c khoan phdi thu kh6c

Tdi san tdi chinh sin sang d6 ban

c0ng

3b. Rfiiro thanh khodn
Rti ro thanh khoin li rrii ro T4p dodn gap kh6 khln khi thUc hiqn nghia vp tii chinh do thii5u ti6n.

Rrii ro thanh khoin cira Tfp dodn chri yi)u ph6t sinh tu viQc c6c tii s6n tdi chinh vi nq phii tri tdi

chinh c6 c5c thdi diilm d6o h4n lQch nhau.

22t.639.040.386

79.018.007.580

3.427.279.122

5.000.866.500

309.085.193.588

221.639.040.386

532.738.612 79.550.746.192

3.427.279.122

5.000.866.500

- 532.138.612 309.617.932.200

157.637.362.387

448.153.612 63.640.851.212

4.846.373.695

5.000.866.500

"'i\
r\\
rll

it
157.637.362.387

63.192.697.600

4.846.373.69s

5.000.866.500

-210.622!quqe ------------' ---------------- --i1q.tsuq -B1.n5As3l2l

Bcn thuyit ninh na1' ld mAt bA phfun hqp thdnh vd phdi dwqc dpc cilng voi Btio ctio tdi chinh hqp nhdt 51



cotrc w cd pHhn vfiru rnr va xEp pO Hnr nN
Dia chi: TAng 7, sO aS trieu Vi6t Vuong, phuong Biri Thi Xuin, quQn Hai Bd Tnmg, thdnh ph6 Ha Ngi
sAo cAo rar cuiNH nqp xsAr
Cho n6m tdi chinl ktlt thfc ngdy 3 I thing 12 n[m 201 6

Bin thuy6t minh B5o c:io tiri chinh h-op nhdt (ti6p theo)

xuong

T{p cfodn quin l1i rti ro thanh khoin th6ng qua cic biQn ph6p: thuo:rg xuy6n theo ddi c6c y6u cAu

vd thanh to6n hiQn tqi vd dE ki6n trong tuorg lai d6 duy tri mQt luo. ng ti6n cfrng uhu cac khoin vay
6 mric plii ho. p, gi6m s6tc5c luitng ti6n ph6t sinh thUc ti5 v6i dy ki6n nhirn gi6m thi6u inh huong
do bi6n clQng cria lu6ng ti6n.

Thd'i han thanh to6n cria c6c kho6n ng ph6i tri tdi chfnh phi ph6i sinh (kh6ng bao gdm lai phai tre)

dya tr6n thd'i h4n thanh to6n theo ho.p d6ng vA chua duo. c chiiit kh6u nhu sau:

Tt 1 nim tr& TrGn L nlm tl6n

Sti cuiii nem
Phii tri nguo'i b6n

Vay vd ng
Chiphi phii tri
C6c khoin phii tri kh6c

c0ne

56 tlflu n[m
Phii tri nguo'i b6n

Vay vd ng
Chiphi ph6i tri
C6c khoAn phAi tri kh6c

c0ng

57.657.888.039
5t.684.745.s65

342.412.664
34.307.885.392

108.84i.31 1.351

90.604.520.000

5 nim TrOn 5 nim c0ng

57.657.888.039
t60.s26.0s6.916

342.472.664
124.912.405.392

143.992.99t.660 199.445.831.351 343.438.823.011

i44.509.47 5.172
48.372.20A 394 142.329.119.846

386.506.838
24.t80.5s2.772 90.604.s20.000

44.509.475.172

t90.701.320.240
386.s06.838

t14.785.072.712

r17.448.735.17 6 232.933.639.846 - 3s0.382.37s.022

Rfii ro th! trudng
Rtri ro thi trudng li rrii ro mi gi6 tri ho.p ly hoac c6c luiing tidn trong tuong lai c[ra cdng cr,r tdi

chinh s€ bi6n dQng theo nhfrng thay d6i cria gi6 thi trudng.

Rtii ro rhi trudrg 1i6n quan dt5n hoat d6ng cfia Tip doirn g6m: nii ro ngo4i tQ, riri ro l6i su6t vd rii ro

gi6 nguydn vat lieu.

C6c phAn.ticti vC AO nh4y, c6c d6nh gi6 du6'i dAy li6n quan d6n tinh hinh tii chinh cta.T0p dodn tai

ngiy3l th6ng 12 ndm2076 vd ngdy 31 th6ng 12 n[m 2015 tr6n ccr sd gi6 tri ng thu6n. Mfc thay

A6i ctra ty eii,lai su6t, gi6 hdng h6a/ngu1'6n vat lieu su dpng dii,ph6n li:h.d.r" 
nh4y duqc dsa tren

viQc d6nh gia n a nd:rg c6 th6 xAy ra trong vdng mQt nim t6i v6'i c6c di6u kiQn quan s6t dugc cria

thitrudng t4ithoi di6m hiOn tai.

Rui ro ngoqi tQ

Rrii ro ngo4i tQ ld rti ro md gi6 tri hqp lyi hofc c6c ludng ti6n trong tuong lai cria c6ng cr,r tdi chinh

se bi6n dQng theo nhtng thay d6i cria tj' gi6 hOi do6i.

Tpp dodn nhfp khAu.tiri sirn, mua nguy6n vflt liQu vdi ddng ti6n giao dich chri y6u h USD do vdy bi

6nh huong boi sr,r bi6n dQng cria fj' gi6 h6i do6i.

Tfp dodn quin lf rfii ro 1i6n quan d6n bitin dQng cria fj' gi6 h6i do6i bing c6ch t6i uu thdi han thanh

to6n c6c khoin ng, dU b6o fj gi6 ngo4i tQ, duy tri hgp l;i co cAu vay^vd no. gifra ngoqi tQ vd VND,

iua chqn thdi ;i# mua vi thanh to6n c5c khoin ngoai iC t4i thoi dicm rj gia tn6p, sir dsng t6i uu

ngudn tiAn hien c6 <lii cdn bing gifta rtri ro ri'gi6 vi rrii ro thanh khoAn.

Tdp dodn kh6ng sir dpng U6t tcy cdng cr,r tii chinh ph6i sinh dO phdng ngria rfii ro ngoai tQ.

inh niy ld nlt bO phln hqp tninn fi phdi dvqc dpc ci.mg vai Bdo ctio tdi chinh hqp nhdt 52



c6ttc rv cd pnAru vAru rAr vA xEp oO Har aru
Dia chi: TAng 7, s6 +S tri6u Vi6t Vuong, phudng Bni ThiXu6n, qu6n Ilai Bd Trung, thdnh ph5 He NOi

sAo cAo rar cHixn uop NsAr
Cho n6m tdi chinh ktit tnric ngdy 31 thdng 12 ndm 2016
Bin thuy6t minh B5o crio tii chinh ho'p nh6t (titip theo)

Tdi sin/(Nq ph6i tr6) thuin c6 goc ngoai te cria Tip dodn nhu sau:

S5 cu5i nEm

USD EUR
Sii oiu nem

T]SD EUR .IPY

Ti6n vd c6c khodn tuong. .: 939.033,31
ouong tlen
Phai thu kh6ch hdng 1.155.730,49

334,1'7

171.s2s.651.630

804.148,89

1.452.394,60
(8.386.009,39)

46,02

Vav vd ncr (6.835.25 r.91)
Phaitrangudib6n (198.178,03) _0.131.19!PE @65.408,s7) (4.277.6s4,00)

Tiri sin/(Nq'phni tri)
tnuan co goc ngoilr tg

46,A2 $.277.654,00)

Ban T6ng GiSrn dric d6nh gi6 mirc dQ inh hu6ng do bi6n dQng cria ty eii, trOi aoai d6n lo. i nhufn
,a.,(

sau thu€ vd v6n clrri srv hfru cria Tf,p dodn li kh6ng d6ng k6.

Rui ro ldi sutit
Rrii ro lai su6t lA riri ro mi gi6 tri hgp ly holc c6c lu6ng ti6n trong tuorg lai cria c6ng cu tii chinh

sE bi6n dQng theo nhfrrg thay d6i cira l6i su6t thi trudng.

Rti ro ldi su6t cira Tqp doin chfi y6u li6n quan d6n c6c khoAn tiAn gfti c6 ki han vi c6c khoin vay

c6 l6i su6t thi n6i.

Tgp dodn quAn ly riri ro lai su6t bing cich phAn tich tinh hinh thi trudng d6 clua ra c6c quy6t dinh

frsp fy tronb vi€c chon thoi AiCm vay-va k! Lqn vay thich hqp nhim c6 duo.'c c6c l6i su6t c6 1o. i nh6t

cfing nhu duy tri co c6u vay v6'i l6i su6t thA n6i ve cO dinh phi ho.p.

C6c c6ng cu tdi chinh c6 l6i su6t thi n6i cta Tf,p dodn nhu sau:

55 cuiii n[m Sii ttiu nlm
\TND USD \T.{D USD

TiAn vd c6c khoin tuo'ng- .:
duo-ng tlen

Vay vi ng
Tii sin/(Nq phii tri) thuin

t'7t.525.651.630 939.033,31 115.595.835.616 804.148,89

t

'r

(6.835.251,91)

r!{2{41!{E 11s.s95.83s.616

(8.3 86.009,39)

_g{&qqqfE

Tfp dodn d6nh gi6 rnric d6 Anh hucrng do bi6n dQng cria l6i su6t d6n lqi nhufn sau thuS vi v5n chri :ffiffi
sd hfru ctia Tap dodn ld kh6ng cl6ng k6. -:-'',ij

, dl fli"thN

Rii ro va gid ngqtan vdt ti€u :?'if- li
T{p <toin c6 riri ." ,a ,u Ul6n agng cta gi6 nguy6n vAt liCu. Tfp doin quin ly riri ro vA S16 nSlVren tX'U[
vat liQu bing c6ch theo d6i ch{t che c6c th6ng tin vd tinh hinh c6 li6n quan cria thi trudng nliSm

quan rlf thdi dicilmu;;;, ft';;;;h ;;ii;'ffi ffi;d; k#;,""6"h i,* t, li.::I
-) nu {::-j-:;

Tpp <loin chua sri dung c6c c6ng cg ph6i sinh tlAm bAo dd phdng ngira c6c rrii ro vd gi6 nguy6n v4t

liQu.

3d. Tdi sdn ddm bao

T{p <lodn kh6ng c6 tii sin tai chinh tht5 ch6p cho ciic don v! kh6c cflng nhu nhin tdi s6n th6 ch6p tu

c6c don vi kh6c tqi ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vi t4i ngdy 31 th6ng 12 ndm2015-

aa" *ry,it ii"n nd1, ia rr51 56 o, ^n hqp thdnh vd phdi drqc dlc ci.tngvdi Bdo cdo tdi chinh hqP nhdr 53



cdxc ry cd pHhrv vdnr rAr vA xE'p oO nRr ar,r
Dia chi: TAng 7, sO +S trigu Vi6t Vuong, phucrng Bni ThiXudn, qudn i{ai Bi Trurg, thdnh ph6 IJA NOi
sAo cAo rer csiNs nop NuAr
Cho ndm tii chinh t6t ttuic ngdy 3 1 thdng t2 ndm 20 1 6
B:ln thuy6t minh 86o crlo tii chfnh hop nh6t (ii5p theo)

4. Tdi sin tii chinh vi nq phii tri tii chinh
Titi sittt tdi chfnh
Gi6 tri ghi s0 c0a c6c tdi s6n tdi cliinh nhu sau:

Sii cu6i nlm Sii tIAu nim
Gi6 giic D\r phr)ng _ Gi6 g6s DU phdng

22t.639.040.386 157.637.362.387

19.ss}.746.192 (422367.112) 63.640.9sr.212 (306.493.612)

3 .427 .27 9 .r22 4 .846 .31 3 .69 s

5.000.866.500 5.000.866.500

309.6t7.932.200 p2;67 r)21 23t.125.4s3.794 JJaulgJL

Ti6n vi c6c khodn tuo-ng- .).
duo'ng tren

PhAi thu khdch hdng

C6c khoin ph6i thu kh6c

Tdi sin tdi chinh s8n sing d6
b6n

cQng

Nq phdi tra tdi chlnh
Gi6 tri ghi s6 cta ng ph6i tri tdi chinh nhu sau:

PhAi trA ngudi b6n

Vay vd no-

Chi phi phii tri
C6c khoin ph6i tri kh6c

C0ng

Si5 cutii nxm 56 diu nIm
I
t57.6s7.888.039

t60.526.056.916
342.412.664

124.912.40s.392

44.509.415.112
t90.701.320.240

3 86.506.8t 8

t14.'185.072.112

343.438.823.0r1 350.382.375.022

Gid tri hW ly
Tfp <lodn chua x6c dinh dugc gi6 tri hqp ly cta c6c tdi s6n tdi chinh vd ng phAi tri tdi chfnh do
Thdng tu s6 21012009/TT-BTC ngdy 06 th6ng 11 ndm 2009 cira 89 Tei chinh cfrng nhu c6c quy
dinh hien hdnh chua c6 hu6ng d6n cu th6.

5. Sqr kiQn phft sinh sau ngiry tfit ttrric ndm tii chinh
K,h6ng c6 sy kiQn trong y6u ndo ph6t sinh sau ngdy ki5t thric ndm tdi chfnh ydu cdu ph6i didu chinh
s6 liQu ho[c c6ng b6 tr6n 86o c6o tdi chinh hgp nh6t.

ngdy 08 thfing02 nirt
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Bdn th4tit minh ndy td m6t b6 phdn hqp thdnh vd phdi daqc d7c cirngvdi Bdo cdo rii cithih tt,r. p nhdt <1




