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CONG TV CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, phng Bn Thành, Qun 1, Tp H6 Chi Minh. 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tong Giám dc COng ty C6^ phAn Hal Van Nam trinh bay Báo cáo ccia rnInh cüng vài Báo cáo tai 
chInh cho nãm tài chInh két thüc ngày 31 thang 12 näm 2014 dã thrqc kiêm toán. 

lIAI QUAT yE CONG TV 

Cong ty C6^ ph An Hâi Van Nam, tin than là Khách San  1-lài Van Nam trrc thuc Cong ty Djch vu Du ljch 
DuOng sat Sài GOn thuc lien hip Disng sat Vit Nam, thrqc chuyên thành Cong ty cô phân theo Quyet 
djnh so 464/1999/QD-BGTVT ngày 12 thang 2 nãm 1999 cta Bô trithng Bô Giao thông 4n tài. 

Cong ty hot dng theo Giy chng nhân dang k kinh doanh Cong ty Co- ph-an s6 064194 do S& K 
hoach Dâu ti.r Thành phô Ho Chi Minh cap ngày 19 tháng 6 näm 1999. 

Trong qua trInh hoçit dng, Cong dä dtrc cá'p các Gidy ching nhan  dang 1g5 kinh doanh thay di do Sá 
kê hoach và Dáu tir Thành phô Ho Chi Minh cOp nhir sau. 

- Giy chi'rngnhn dang k' kinh doanh thay di IAn tht'r nhAt, ngày 25 thang 04 näm 2002, chuAn y vic 
tang von diêu 16 tir 19.269.627.785 VND len 19.704.932.739 VND. 

- GiAy chrng nhn dang k' kinh doanh thay di IAn thr hai, ngày 16 tháng 10 näm 2002, chuAn y vic 
thay dOi ten Cong ty và ten giao djch: 

+ Thay di s6 GiAy cháng nhn dang k' kinh doanh Ur s0^ 064194 thành so^ 4103001259 

+ Ten Cong ty: Cong ty Co^ ph An Hái Van Nam 

+ Ten giao djch: South Hai Van Corporation. 

- GiAy chüng nh.n dang k kinh doanh dM IAn thcr ba, ngày 28 thang 11 nam 2002, chuAn y cho vic 
bô sung ngành nghê kinh doanh: Kinh doanh khách san,  an uông; Kinh doanh du lIch  trong và ngoài 
nisàc; Kinh doanh mt so djch yin : khiêu vu, vt l' trj liu,cho thuê van phOng, trông giCt xe, din 
thoai; Dai  1' ye các phirang tin v.n tái; Djch vini  vn chuyên hang hóa dithng sat - thciy - b; Mua 
ban bach hOa, kim khI din may; Dai  l' ky gi'ri hang hóa; MOi giâi bat dng san; Kinh doanh nhà; 
Djch yu  nba dat. 

- GiAy chtng nhân dang k' kinh doanh di IAn thi'r tir, ngày 5 thang 8 näm 2003, chuAn y cho vic thay 
dOi nguii di din theo pháp lut cüa COng ty (Chü tjch HDQT): BA Do Thj Bich Lien. 

- GiAy chirng nhn dang k kinh doanh thay di IAn thir nãm, ngày 25 tháng 06 näm 2004, chuAn y cho 
vic thay dôi tang von diêu l tr 19.704.932.739 VND len 99.704.932.739 VND. 

- GiAy chcrng nhn dang k' kinh doanh thay di IAn thir sáu, ngày 26 tháng 10 näm 2005, chuAn y cho 
vic thay dOi ngithi dai  din theo pháp Iut cüa Cong ty (Chü tjch HDQT): Ong Nguyen Thanh Tam. 

- GiAy chüng nhn dang k' kinh doanh thay di IAn thir bay, ngày 12 tháng 06 nãm 2007, chuAn y cho 
vic thay dôi tOn Cong ty bang tiêng nt.thc ngoài: Hal Van Nam Join Stock Company và tOn viêt tat: 
Havana JSC. 

- GiAy chng nhn dang k' kinh doanh thay dM IAn th tarn, ngày 18 tháng 06 nãm 2009, chuAn y cho 
vic tang vOn diêu l tü 99.704.932.739 VND len 120.000.000.000 VND. 

- GiAy ch(rng nhn dang k kinh doanh thay di lAn thcr chin, ngày 25 tháng 7 näm 2013, chuAn y cho 
vic tang vOn diêu Id tr 120.000.000.000 VND IOn 200.000.000.000 VND. 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phiz&ng Bn Thành, Qun 1, Ip Ho Chi Minh. 
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (tip theo) 
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2014 

• Von diu lê: 	 200.000.000.000 \TND 

• Try sàchInhcüa COngly 

Dja chi 	: 132 Ham Nghi, Phi.rOng Bn Thành, Quin 1, TP. H6 Chi Minh. 

Din thoai :(84-8)211 685 

Fax 	:(84-8) 224 174 

Email 	: Havana@hcm.vnn.vn  
Mästhu:0 3 0 1 7 5 3 4 4 8 

Chi nhánh Cong ty Igi Nha Trang 

DIa chi 	: 38 Trn Phi, TP. Nha Trang. 

Din thoai : (84-058) 3 52 85 82 

Fax 	: (84-058) 3 88 99 00 

Mãs,thu: 0301753448-001 

VOn phOng dgi diin tai Ha N6i 

Dja chi 	TAng 15, TOa nhà Charm Vit, s 0̂ 117 TrAn Duy Hung, Phi.rng Trung HOa, Qun CAu 
Giây, TP. Ha Ni. 

Din thoi (84-04) 35 553 735 

Fax 	: (84-04) 35 553 733 

• 	Ngành, nghel  kinh doanh: 

Kinh doanh khách san,  an ung. Kinh doanh du ljch trong và ngoài nuâc. Kinh doanh mot sO^ djch vu: 
khiêu vii, vat 1' trj lieu, cho thuê van phOng, trông giü Xe, din thoai. Dai 1' ye các phisang tin 4n 
tái. Djch viii vn chuyên hang hóa sat - thciy - b. Mua ban bach hóa kim khI dién may. Dai  1' ky gcri 
hang hóa. Môi giOi bat dng san. Djch vii nhà dat. Kinh doanh nhà. Djch vii chuyên quyên sCr dung 
daft. 

• Ngu?Yi dai din theo pháp luât cCia Cong ty (Chü tjch HDQT): Ong Nguyn Thanh Tam 

HO! BONG QUAN TR! VA BAN BIEU HANH, QUAN L' 

Hi Ong quãn trj, Ban Tng Giám dc cña Cong ty trong näm Va cho dn thi dim Up Báo cáo nay bao 
gôm: 

H?Ii dông quOn 14 

Ho và ten Ch&c vu 

- 	Ong Nguyn Thanh Tam CH Tjch 

- 	Ba Do Thj Bich Lien Phó ChC tch 

- 	Ong Nguyn Van PhAm Uy viên 

- 	BA Chu Bich Nga Uy vién 

Ban Kiêm soát 

Ho và ten 	 Ch&c vu 

- Ong Vu D 0̂ Hoang TuAn 	 Tnr&ng ban kim soát 

- Ong L' Hung Cu&ng 	 Thanh viên 

- Ong Nguyen Ba Linh 	 Thành viên 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phiing Bn Thành, Quân 1, Ip Ho^ Chi Minh. 
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (tiáp theo) 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2014 

Ban Tong Giám d6c 

Ho và Mn 
	

Ch&c vu 

- Ong Nguyn Thanh Tam 
	

Tong Giám d6c 

- BA Do Thj Bich Lien 
	

Phó Tong Giám dc 

- Ong Nguyn Quc Trang 
	

Phó Tong Giám dc 

- BA Chu Bich Nga 
	

Phó Tong Giám dc 

- Ong Phan Van DUng 
	

Giám dc nhân sr 

- Ong Pham Lê Th&ng 
	

Ké toán truOng 

TiNH HNH TA! CHINH VA KET QUA HOT BONG KINH DOANH 

Tinh hInh tài chinh tai thai dim ngày 31 thang 12 näm 2014, kt qua hoat dng kinh doanh và km 
chuyên tiên t6 cho näm tài chinh kêtthUc cUng ngày cUa Cong ty dtrçc trinh bay trong Báo cáo tài chinh 
dInh kern Báo cáo nay (tr trang 08 den trang 39). 

sif KILN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN 

Ban Tng Giárn d6c Cong ty khAng djnh khOng có sr kin nao xãy ra sau ngày 31 tháng 12 nAm 2014 
cho den thai diem Ip Báo cáo nay can thiêt phãi có cac diêu chinh sO 1iu hoc cOng bô trong Báo cáo tài 
chinh. 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty TNHH Kim toán - Tu vn Dt Vit (Vietland) dã kim toán Báo cáo tài chinh niên dO nay, 
Vietland bay tO nguyen vQng tiêp tc thrqc chi djnh là Kiêm toán viên dOc  lp cUa Cong ty. 

TRACH NHflM CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám dc Cong ty chju trách nhim ve^ các Báo cáo tài chinh phàn ánh trung thrc và hop 1 
tmnh hInh tài chinh, két qua hot dOng kinh doanh và km chuyên tien t cUa Cong ty trong tüng näm tài 
chinh. Trong vic lp các Báo cáo tài chinh nay, Ban Tong Giám dOe phái: 

Chn Ira các chinh sách ke^ toán thIch hcrp và áp ding các chinh sách nay mot each nht quán; 

Thijc hin các phán doán và các uàc tInh ho p 1 và then trong; 

• Cong bo^ cac ChuAn rnirc ke^ toán phài tuân theo trong các vn de^ trong yu &rqc cong b6 và giãi 
trInh trong các Báo cáo tài chinh; 

• Up cac Báo cáo tài chinh trên co sâ hoat dOng  lien tic trr trii&ng hop khOng th giã djnh r- e 
COng ty së tiêp tiic hoat dOng lien tiic. 

Ban Tng Giám d6c dam báo rAng, Cong ty dä tuân thc các yêu cAu neu trén khi lp các Báo cáo tài 
chinh; các sO ke toán thIch hp duc luu gi& day dO dé phán ánh tai  bat k' thi diem nào, vói rntc d 
chinh xac hqp 1' tInh hInh tài chinh ccia Cong ty và các Báo cáo tài chinh duc 1p tuân thU Hd thong ké 
toán dà dang k. 

Ban Tng Giám dc COng ty cOng chju trách nhirn bâo v& an toàn tài san cUa Cong ty và do do dA thirc 
hin các bin pháp thIch hqp dé ngan chn và phát hin các hành vi gian Ian  và các vi pham khác. 

CONG BO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Theo ' kin cOa Ban Tng Giám dc, Báo cáo tài chInh dd phãn ánh trung thirc và hçp l' tInh hinh tài 
chinh cUa Cong ty tai  ngày 31 thang 12 näm 2014, két qua hot dOng kinh doanh và tInh hInh km chuyên 
tiên t6 cho närn tài chinh kêt thUc cOng ngày, phU h9p vi các Chuàn m'rc k8 toán ViOt Nam, Chê dO kê 
toán Vit Nam và các quy djnh hiOn hành có lien quan tai Vit Nam. 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phtthng Bn Thãnh, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh. 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (tip theo) 

Cho näm tài chinh kt thic ngày 31 tháng 12 näm 2014 

TJ-inBn Tng Giám C) 

co p 

TÔ & 

NGUYEN THANH TAM - Tong Giám dc 

Thành ph6 H05  Chi Minh, ngày 31 thang 3 nàm 2015 
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LViet_land® 	02 Hirynh Khucng Ninh St., Da Kao Ward, District 1, HCMC 
Tel : (84-8) 3910 5401 - Fax : (84-8) 3910 5402 

Li mi ted 
Email : vietland@vietlandaudit.com.vn  

S& 0278/201 5/BCTC-KTV 	 Website: www.vietlandaudit.com.vn  

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP 

KInh 2üi: QUY CO BONG, HO! BONG QUAN TR4 yA BAN TONG GIAM BOc 

CONG TV CO PHAN HAl VAN NAM 

ChCng tOi da kim toán Báo cáo tai chInh kern theo cia Cong ty C6 phn Hái Van Nam, drqc lp ngày 31 
tháng 3 närn 2015, tr trang 8 den trang 39 bao gOm Bang can dôi kê toán tai  ngày 31 tháng 12 näm 2014, 
Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo km chuyn tin t8 cho nàm tai chInh kOt thCc cUng ngày 
và Bàn thuyOt minh Báo cáo tai chInh. 

Trách nhim cüa Ban Tong Giám dc ft 
Ban Tng Giárn dc Cong ty chju trách nhim ve^ vic 1p và trInh bay trung thrc và hp l' Báo cáo tai (I 
chInh ca Cong ty theo Chuân mi,rc kO toán, ChO Q ké toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp \\ 	\ 
I' có lien quan den vic lp va trInh bay Báo cáo tai chInh và chju trách nhim ye kiêm soát nOi bO ma 
Ban Tong Giám dOe xác dlnh  là can thiêt dê dam báo cho vic lp và trinh bay Báo cáo tai chInh không 
có sal sOt tr9ng yêu do gian ln hoc nhârn Ian. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

Trách nhim cüa ChUng tôi là dira ra ' kin ve^ Báo cáo tài chInh dira trên k& qua cOa cuc kim toán. 
ChCing tOi dA tiên hành kiêm toán theo các Chuân mitre kiêrn toán Vit Nam. Các chuân mire nay yOu câu 
ChOng tOi tuân thO chuân mire và cáe quy djnh ye dao Are nghO nghip, 1p kê hoch và th%rc hin cuQc 
kiêm toán dê dat  duc sir darn báo hçp l' ye vic !iu Báo cáo tai chInh cOa COng ty có cOn sai sot trong 
yOu hay khong. 

Cong vic kim toán bao gm thi,rc hin các thO tiic nhm thu thp các bang chüng kim toán v6 các s 
lieu và thuyOt minh trOn Báo cáo tai chInh. Các thO tic kiOrn toán duqc hra chçn dra trOn xét doán cOa 
kiOm toán vien, bao gOm dánh giá rOl ro có sai sOt trQng yOu trong Báo cáo tai chInh do gian ln hoc 
nhârn Ian. Khi thijc hin dánh giá eác rOl ro nay, kiOm toán viOn dã xem xét kiêm soát nOi  b6 cOa COngty 
lien quan den vic lip va trinh bay Báo cáo tài chInh trung thirc, hap l' nhäm thiOt ice các thO t%lc kiêm 
toán phO hp vol tInh hInh thrc tê, tuy nhiên khong nhãm rniic dIch dim 	' ra kiOn vO hiu qua cCia kiOm 
soát ni b6 cüa COng ty. COng vic kiOm toán cüng bao gOrn dánh giá tInh thIch hcrp cüa các chInh sách 
kO toán d,xqc ap ding và tInh ho p l' eCa các ixc tInh ké toán ccia Ban Tong Giám doe cCng nhu dánh giá 
vic trInh bay tong the Báo cáo tai chInh. 

ChOng tôi tin tuOng ring các b&ng chOng kim toán ma ChOng tOi dä thu thp dtxçrc là dy dO và thIch hcip 
lam co' so' cho ' kiOn kiOm toán cOa Chi'ing tôi. 

Y kin cüa Kiém toán viên 

Theo ' kin cCia ChOng tOi, Báo cáo tài chInh dInh kern dã phãn ánh trung thrc và hçrp l, trOn các khIa 
eanh tr9ng yeu tInh hinh tai chInh cOa Cong ty Co phân Hal Van Nam tai  ngày 31 thang 12 näm 2014, 
cOng nhu ket qua hoat dng kinh doanh, tmnh hInh hru chuyOn tiên t8 cho näm tài chInh ket thOc cOng 
ngày, phO hçrpvó'i Chuân mire kO toán, Chê d6 ke toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l' 
cO lien quan den vic lp và trInh bay Báo cáo tài chInh. 
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BAO CÁO KIEM TOAN DOC  LAP (tip theo) 

Thãnh ph6 H6 Chi Minh, ngày 31 tháng 3 nAm 2015 

Cong toán - Tir vain Dt Vit 

F cOMG 
pw 1441t,  

VO THI TETUIWONG - Phó Giám dc 
So Giây CN DKHN kiém toán: 0455-2013-037-1 

No'i nhân: 

- 	Nhtr trén 
- 	Luit Vietland 

1/4 

LE Tm BICH NGQC - Kim toán viên 
So Giây CN DKHN kiOm toán: 1817-2013-037-1 
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CONG TV CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phuing Bn Thành, Qun 1, Thành ph6 Ho^ Chi Minh 

BAO CÁO TM CHfNH 
Cho nAm tài chinh kt thüc ngày 31 thing 12 näm 2014 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tii ngày 31 tháng 12 näm 2014 

MAU B 01-DN 
Dorn vi tlnh: VND 

Ma Thuyt 
TA! SAN 
	

so 	minh 
	

So cu6i näm 	 SO du nllm 

A - TA! SAN NGAN H3N 100 118.956.116.801 242.007.496.004 

I. Tin vi các khoãn tlrorng dirong tin 110 V.1 91.567.716.948 193.886.818.207 
1. Tién 111 5.859.716.948 11.596.423.076 
2. Các khoãn uwng duong tin 112 85.708.000.000 182.290.395.131 

II. Các khoán du tir tài chInh ngn hn 120 - - 
III. Các khoãn phãi thu ngän han 130 16.117.426.003 22.220.012.025 

1. Phãi thu kháchhàng 131 V.2 3.014.747.812 2.414.836.992 

2. Trã truàc cho ngucn ban 132 V.3 6.355.854.303 12.499.613.050 

3. Các khoãn phãi thu khác 135 V.4 6.746.823.888 7.305.561.983 

IV. Hang tOn kho 140 5.480.762.026 12.097.425.599 
Hangtônkho 141 V.5 5.480.762.026 12.097.425.599 

V. Tài sin ngn hn khác 150 5.790.211.824 13.803.240.173 
1. Chi phi trã truóc ngn h?n 151 V.6 1.931.367.264 2.401.917.920 
2. Thud giá trj gia tang duc khu trr 152 1.102.773.041 9.294.100.876 
3.  Thuêvàcáckhoankhácphãi thu Nhànuâc 154 V.18 2.230.362.635 772.187.493 
4.  Tài san ngan han khac 158 V.7 525.708.884 1.335.033.884 

B - TA! SAN DA! H3N 200 1.209.942.240.410 1.069.109.988.652 

1. Cic khoãn phãi thu dài han 210 - 
II. Tài sin co" djnh 220 1.089.423.582.379 958.403.853.502 

1. Tài sin cô thnh hitu hinh 221 V.8 760.759.402.851 257.972.917.200 

Nguyen giá 222 823.994.892.546 289.005.771.493 

Giá tri hao mon lfiy Id 223 (63.235.489.695) (31.032.854.293) 

2. Tai sin c6dinhvôhinh 227 1.580.864.657 - 
Nguyen giá 228 1.591.150.3 73 - 
GiO In: hao mOn Iuiy Id 229 (10.285.716) - 

3. Chi phi xây&rngcobãndàdang 230 V.9 327.083.314.871 700.430.936.302 

II!. Bt dng sin du tir 240 V.10 53.902.039.425 56.702.145.357 

1. Nguyen giá 241 71.857.680.402 71.857.680.402 

2. Giá trj hao mOn lily ke4  242 (17.955.640.977) (15.155.535.045) 

IV. Các khoán du tir di chInh dài hn 250 32.548.071.560 32.548.071.560 

Dâutudãihankhác 258 V.11 32.548.071.560 32.548.071.560 

V. TM sin dài han khác 260 34.068.547.046 21.455.918.233 

1. Chi phi trãtruàcdaihan 261 V.12 33.646.744.549 21.237.325.358 

2. Tãi san thud thu nhp hoAn lai 262 V.13 320.943.664 - 
3. Tâisândãih?nkhác 268 V.14 100.858.833 218.592.875 

TONG CONG TA! SAN 270 1.328.898.357.211 1.311.117.484.656 

Bdo cáo nay dziqc dQC kern vat Thuyêi minh Bdo cáo tai chInh 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phing Bn Thành, Qun 1, Thành pho^ Ho^ Chi Minh 

BAO CÁO TM CHfNH 
Cho nIm tii chinh kêt thUc ngiy 31 thing 12 nim 2014 

Mi Thuyh 
NGUON VON So minh So" cui nim s6 dAu nim 

A -  N1 PHAI TRA 300 1.013.854.392.163 1.038.819.710.568 

1. Nq ngän han 310 236.062.515.350 346.415.461.450 
1. Vayvinçingnhn 311 V.15 99.632.000.000 282.619.967.987 
2. Phiitringu&ibin 312 V.16 84.656.473.819 26.347.044.467 
3. Nguâimuatritiéntruàc 313 V.17 4.186.581.696 6.714.087.313 
4. ThuêvicáckhoinphiinpNhanuac 314 V.18 1.577.067.806 2.737.184.939 
5. Phâtrãngiroi1aodng 315 V.19 6.179.435.760 6.383.667.823 
6. Chi phi phãitri 316 V.20 26.034.779.512 9.142.358.967 
7.  Cic khoân phii tn, phii np ngn han khác 319 VI.21 7.227.273.753 7.652.500.699 
8.  Qu5 khen thuOng, phOc Içn 323 6.568.903.004 4.818.649.255 

H. Nq dii han 330 777.791.876.813 692.404.249.118 
1. Phiitridài han khic 333 V.22 169.406.728.600 423.999.031.179 
2. Vayvàncidàihn 334 V.23 605.849.767.970 266.838.195.887 
3. Doanhthuchuathrchin 338 V.24 2.535.380.243 1.567.022.052 

B - NGUON VON CHU S.1 HCJ1J 400 315.043.965.048 272.297.774.088 

1. Vn chü s& hfru 410 V.25 315.043.965.048 272.297.774.088 
1. Vtn du hr cüa chü sâ hcu 411 200.000.000.000 200.000.000.000 
2. Thngduvoncphin 412 20.327.840 20.327.840 
3. QudAutuphattrin 417 66.886.942.046 52.248.545.393 
4. Qu5duphôngtiichinh 418 3.963.212.225 3.121.925.061 
5. Lqi nhuân sau thué chua phan ph 05 i 420 44.173.482.937 16.906.975.794 

H. Ngun kinh phi vi quF khic 430 - - 

TONG CONG NGUON VON 440 1.328.898.357.211 1.311.117.484.656 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN 

CHI TIEU 

Ngoai t các Ioi: 
- Dollar M9 (USD) 

-4ro (EUR) 

Thuyt 
minh 	S6 cuii nim 

26.662,16 
739,95 

du nim 

263.904,72 
761,79 

3 nim 2015 

TAM 
	

PH.MLETHANG 
	

NGUYEN Till THUY LINH 
Tng Gum dc 
	

KeA  toin trtthng 
	

Ngtr&i lap biu 

Bdo cáo nay duqc dcc kern vdi Thuyit minh Báo cáo tai chmnh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 HIm Nghi, Phring Ben Thlnh, Qun 1, Thlnh ph -0 Ho^ Chi Minh 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho nIm tIi chinh k& thUc ngày 31 thang 12 nIm 2014  

BAO CÁO KET QUA KINII DOANH 
Näm 2014 

(Co so slnh vvi so" lieu nàm 2013) 

MAU B 02-DN 
Don vi tinh: YND 

Thuyt 
CIII TIEU 
	

Mi so" minh 	 Nim nay 
	

Nim trithc 

1 Doanh thu bin hIng vI cung cp djch vti 

2 Cie kholn gilm trir doanh thu 

3 Doanh thu thun v bin hIng vi cung cp djch v 

4 Gil vn hing bin 

6 Lçvi nhun gp vt bin hang và cung cp dlch  vy 

7 Doanh thu hot dng tii chinh 

8 Chi phi tii chinh 
Trong do: chi phi lãi vay 

9 Chi phi ban hing 

10 Chi phi quin l doanh nghip 

11 Lçri nhun thun fir hot dng kinh doanh 

12 Thu nhp khic 

13 Chi phi We 

14 Lçri nhun We 

15 Tang lçi nhun k Win trithc thud 

16 Chi phi thud thu nhãp doanh nghip hin hinh 

17 Chi phi thud thu nhâp doanh nghip hoin Ii 

18 Lçi nhun sau thud thu nhp doanh nghip 

19 Lãi co bin trên cox  phiu 

286.577.317.462 153.548.998.008 

- 819.000 

286.577.317.462 153.548.179.008 

148.215.767.135 74.785.322.262 

138.361.550.327 78.762.856.746 

6.581.897.994 3.790.338.488 

51.047.483.800 29.199.505.085 
49.823.247.112 27.921.790.762 

7.750.127.961 5.430.761.233 

26.305.291.576 21.055.587.021 

59.840.544.984 26.867.341.895 

465.001.385 255.750.534 

2.734.962.477 3.378.920.878 

(2.269.961.092) (3.123.170.344) 

57.570.583.892 23.744.171.551 

13.718.044.619 6.837.195.757 

(320.943.664) - 

60 	 44.173.482.937 	16.906.975.794 

70 	VI.9 	 2.044 	 1.278 

3 nam 2015 

 

 

PHAM LE THANG 

K toin trLr&ng 

NGUYEN THI THUY LINt 

Ngiroi lp biu 

Báo cáo nay duic dcc kern vdi Thuylt minh Báo cáo tai chinh 
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CONG TV CO PHAN HAL VAN NAM 

132 Ham Nghi, PhLriing Bn Thành, Qun 1, Thành ph H6 Chi Minh 

BAO CÁO TA! CH!NH 
Cho näm tài chInh kt thOc ngày 31 thang 12 nm 2014  

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE 
(Theo phirong pháp trc tip) 

NAm 2014 
MAU B 03-DN 

Don vi tInh: VND 

CHi TIEU 

1. Liru chuyn tin tfr hot dng kinh doanh 
- Tin thu ban hang, cung cp djch vi,i vã doanh thu khkc 
- Tin chi trã cho nginn cung cAp hang hOa vã djch vi 
- TiAn chi trà cho ngum lao dng 
- 	TiAn chi ira lai vay 
- Tin chi np thuê thu nhp doanh nghip 
- TiAn thu khác tr hog dOng  kinh doanh 
- TiAn chi khac cho hoat dng kinh doanh 

2 Lou chuye2n lien thua2n 1w host dçng kinh doanh 

II. Liru chuyn tin lit hot dng du lit 
- Tiên chi dA mua sam, xay drng tài san cO dinh và các tài san dài 

hnkhác 
- Tien thu tu thanh 1, nhuqng ban tài san cô dnh và các tài san 

dài han khác 
- Tin thu h 05 dAu tu, gop On vào don vi khác 
- 	TiAn thu lAi cho vay, co^ tüc và 1i nhu.n ducrc chia 
Lou chuyn tin lhuen tfr hogi dj5ng dãu to 

Ill. Liru chuyn tin tfr ho3t dung tài chinh 
- Tin thu tir phãt hành c ô phi Au, then gOp von cüa chü sO hCu 
- Tiên vay ngan ham, dki hn nhn duçic 
- 	Tien chi trã ncr g1c vay 
Lou chuj4n den lhuin lit hogi dng tài chInh 

Liru chuyEn tin thun trong näm 

Tin và tirong throng tin du näm 

Anh huOng cOa thay dM t gia hM doái quy di ngoai t 
• Tien va tirorng throng tien cuo2i nm  

Ma Thuyt 
sA 	minh 	 Näm nay 	 Nam trithc 

01 330.307.936.049 209.974.828.463 
02 (90.811.448.822) (48.916.873.437) 
03 (47.068.156.294) (40.244.633.393) 
04 (27.581.869.565) (41.825.621.109) 
05 (17.501.695.029) (8.521.506.285) 
06 324.810.582.439 354.743.794.559 
07 (294.944.729.982) (165.498.858.606) 
20 177.210.618.796 259.711.130.192 

21 (50.491.610.348) (72.589.655.060) 

22 - 183.336.391 
26 - 1.250.000.000 
27 6.654.794.5 16 2.520.078.590 
30 (43.836.815.832) (68.636.240.079) 

31 - 80.000.000.000 
33 - 18.267.700.000 
34 (235.778.309.345) (109.111.741.157) 
40 	V.18 (235.778.309.345) (10.844.041.157) 

50 (102.404.506.381) 180.230.848.956 

60 193.886.818.207 13.658.349.734 

61 85.405.122 (2.380.483) 

70 	V.1 91.567.716.948 193.886.818.207 

Minh, ngay3l tháng3nam 2015 

FA rj  M-O-0-  

TAM 
	

PHAM LE THANG 
	

NGUYEN THI THUY LINI 

Ke Toán Trirong 
	

NgirOri lip bib 

Báo cáo nay dt4Jc dcc kern vdi Thuyê't minh Báo cáo tai chink 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phrng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH1NH 
Cho näm tài chinh kt thOc ngày 31 thing 12 näm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
Nàm 2014 

MAU B 09-DN 

Bàn thuyt minh nay là mot bO phn khong the^ tách thi và duc doe kern vi Báo cáo tai chInh cho näm tai 
chInh kêt thüc ngày 31 thing 12 näm 2014 cüa Cong ty Co phân Hái Van Nam (gci tAt là Cong ty). 

I. DAC DIEM HOAT BONG CUA CONG TY 

11 
1. Hlnh thirc sO' h&u von 	: Cong ty Co phân. 

2. Linh vrc kinh doanh 	: Djch vii khách san,  cho thuê vAn phOng. 

3. Nganh, nghe^ kinh doanh : Kinh doanh Khách san,  dn ung; Kinh doanh du Ijch trong và ngoài nthc; 
Kinh doanh mot so djch viii: khiêu vu, vt 12 trj lieu, cho thuê vAn phông, 
trông giO' Xe, din thoai; Dai l' ye các phiro'ng tin vn tái; Djch vu 4n 
chuyên hang hóa thrOng sAt - thOy - bO; Mua ban hang hóa, kim khI din 
may; Dai  l' k' guri hang hóa; Môi giài bat dng san; Kinh doanh nhà; Djch 
vu chuyên quyên sü ding dat. 

4. Hot dng chInh cüa Ong Ty: Cho thuê vAn phOng và kinh doanh nhà hang khách san. 

5. Nhãn viên: 

So^ luçmg nhân viên cOa Cong ty tai  ngày 31 thing 12 nAm 2014 là 413 ngirOi (khong bao gm nhân 
cOngthOri v) (tai ngày 31 thing 12 nAm 2013 là 533 nguOi). 

R. NAM TA! CHINH, DON '/! TIEN TE Sff DUNG TRONG ICE TOAN: 

1. NAm tài chInh 

NAm tài chInh cOa Cong ty bt du tO ngày 01 thing 01 và kt thOc vào ngày 31 thing 12 hang nAm. 

NAm tài chInh kt thic ngày 31 thing 12 nAm 2014 là nAm tài chInh thir muthi sáu (16) cOa Cong ty. 

2. Do-n vi tin t6 sfr ding trong ghi chép k toán và nguyen tc, phtro'ng pháp chuyn di các ttng 
tiên khác 

Don vi tin td durçc sCr dung de^ Ip Báo cáo là Dng Viêt Nam (\'ND). 

Các nghip vv phát sinh bang ngoai td trong nAm ducc chuyn di sang Dng Vit Nam theo t' giá thrc 
té tai  thO'i diem phát sinh. So dir các khoán mi,ic tiên t có gôc ngoai t8 cuoi k' du'qc qui doi theo t' giá 
mua vào tai ngày cuôi kS' cüa ngân hang giao djch. 

Chênh loch t giá phát sinh trong kS' và chênh loch t' giá do dánh giá lai  cac khoãn m1c tiAn t8 cui k' 
duçc ghi nhân vào thu nhp hoc chi phi trong ks'. 

Chênh lcht' giá phát sinh trong k' và chênh 1ch t giá do dánh giá lai  cac khoàn mic tin t6 có gc 
ngoai t6 cuôi kS'  thrc xr l' theo huróuig dan tai  Thông tu so 179/2012/TT - BTC ngày 24 thing 10 nAm 
2012 cOa Bô Tài ChInh. 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phtràng Bn Thành, Qun 1, Ip Ho Chi Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
Cho nam tài chfnh k& thüc ngãy 31 tháng 12 nm 2014 

T' giá sCr dung de^ quy di lp Báo cáo là t giá cüa ngân hang Ngoi thiso'ng cong bô 

T giá sCr dung d6 quy di lp Báo cáo: 

III. CHE DO KE TOAN AP DUNG 

Ngày 31/12/2013 IA: 21.085 VND/USD 

28.890 VND/EUR 

Ngày3l/12/2014 IA: 21.360VND/USD 

25.874 VND/EUR 

1. Che d6 ke toán áp ding 

Cong ty ap ding che^ dt ke^ toán Doanh nghip Vit Nam ban hành theo Quyt djnh s0̂ 1 5/QD-BTC ngày 
20 tháng 03 näm 2006 cOa B6 TnrO'ng B6 Tài ChInh và Thông ti.r 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 
ca Bô Tài ChInh ye vic "Huâng dan sra dôi, bô sung CU Q ké toán Doanh nghip". 

Ngày 22 tháng 12 näm 2014, B6 Tài chInh cia ban hành Thông ti.r s6 200/TT-BTC huàng dan Ch& d6 ke 
toán Doanh nghip. Thông tu nay hithng dan kê toán áp dung dOi vó'i các doanh nghip thuc mi linh 
virc, mQi thành phân kinh tê. Htxàng dan nay së có hiu Irc cho cac näm tài chInh bat dau tr hoc sau 
ngày 01 thang 01 nAm 2015 trâ di. Ban Tong Giám dôc Cong ty dang dánh giá ánh hiiO'ng cña vic ap 
dung Thông ti.r nay den các Báo cáo tài chInh cUa Cong ty trong tuang lai. 

2. Các thay di chInh sách 0 toán và áp diing hu'&ng dn k toán moi 

Các chInh sách ke^ toán cCa Cong ty scr dung de^ Up Báo cáo tài chInh duqc áp dung nht quán vài các 
chInh sách ké toán cia duqc áp dung dê 1p Báo cáo tài chInh cho nãm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 
12 nãm 2013. 

3. Tuyên b v vic tuân thu Chugin mirc k toán và ch d k toán 

Ban Tng Giám dc dam bào cia tuân thu dy dü yêu cu cCia các Chun mire U toán, Ch do U toán 
doanh nghip Vit Nam hin hành trong vic I.p  và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

4. HInh thfrc s k toán áp diing 

Nht k' chung 

Iv. cAc CHINH SACH Kt TOAN AP DUNG 

Co s& lap Báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh kern theo thrçic trInh bay theo nguyen tc giá gc va phü hQ'p vâi các Chun mire k 
toán Vit Nam, He thông ke toán Vit Nam và các quy djnh hin hành khác ye kê toán tai Vit Nam. 

Báo cáo tài chInh kern theo duce trinh bay theo nguyen tc giá g6c. 

2. Uc tInh keA  toán 

Vic Ip Báo cáo tài chInh tuân thu theo các Chun mire k toán Vit Nam, Ch6 dt U toán doanh 
nghip Vit Nam và các quy djnh hin hành kháe v6  toán ti Vit Nam yêu câu Ban Tong Giám doe 
phãi có nhng uóc tInh và giã djnh ãnh huàng den so lieu báo cáo ye cong n, tài san và vic trInh bay 
các khoán cong nor và tài san tiem tang tai  ngày ket thüe niên d6 kê toán cüng nhi.r các so 1iu báo cáo ye 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phr&ng Bn Thành, Q4n 1, Tp H6 Chi Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2014 

doanh thu và chi phi trong sut nãm tài chinh. S Iiu phát sinh thirc te^ có the^ khác vó.i các i.râc tInh, giá 
dinhdätra. 

3. Cong cu tài chinh 

Ghi nhân ban dAu 

Tài san Mi chinh 

Tài san tài chinh duçyc phân ba1  mt each phü hçp cho muc  dich thuy& minh trong Báo cáo tai chinh 
bao gôm cac nhóm: tài san tài chinh duc ghi nhn theo giá trj ho p I' thông qua Báo cáo kêt qua hoat 
dtng kinh doanh, các khoàn dâu Ur näm giü den ngày dao han,  các khoân cho vay và phái thu, tâi san tài 
chinh san sang de ban. Vic phân Ioai cac tài san tài chinh nay phu thuc vao bàn chat và miic dich cüa 
tài san tài chinh và dtxçrc quyt djnh tai thai diem ghi nhn ban dâu. 

Tai thai dim ghi nhân ban du, tài san tài chinh disc xac djnh theo giá mu/chi phi phát hánh cong các 
chi phi phát sinh khác lien quan trirc tiêp den vic mua, phát hành tài san tài hInh do. 	 If 
Tài san tài chinh ca Cong ty gm tin va các khoán tong du'o'ng tin, các'khoán du tu tai chinh ngn 
han và dài han,  phái thu khách hang, các khoàn phài thu khác, các khoán k' quy ngän han  và dài han... 	\ 

N9'phái trã lài chinh 

Ng phái tràtài chinh drcrc phân loai mt each phü hcp cho mic dich thuyt minh trong Báo cáo tai 
chinh bao gôm các nhóm: nq phái trá tài chinh drçc ghi nhn theo giá trj hop 12 thông qua Báo cáo kêt 
qua hoat dng kinh doanh, các khoán nç phãi trá tài chinh duac xác djnh theo giá trj phân bô. Vic phân 
boai các khoãn nq tài chinh phii thuc vào bàn chat va miic dich cUa khoán nor tài chinh va duqc quyêt 
djnh tai  thai diem ghi nhn ban dâu. 

Tai thai dim ghi nhn ban dAu, các khoán nq phái trá tài chinh duc xac djnh theo giá phát hành cong 
các chi phi lien quan trirc tiêp den vic phát hành nç tài chinh do. 

Nq phâi trã tài chinh ccia COng ty bao gm các khoãn vay va nq, khoán phãi trá nguai bàn, chi phi phai 
trá và các khoán trá khác.... 

Dánh giá lai sau thn ghi nhân ban dAu 

Hin tai, chira có quy djnh ve^ dánh giá 'ai cong ciii tài chinh sau khi ghi nhn ban dAu. 

4. Tin va các khoãn tirolig thwng tin 

Tin và các khoân Urong throng tin bao gm tin mat, tin gui ngân hang, tin dang chuyn Va các 
khoán dâu ttr ngän han  có thai han  thu hôi hoc dáo han  khong qua 3 thang kê tir ngày rnua, dê dàng 
chuyén dôi thành mt buqngtiên xac djnh cüng nhu khong có nhiêu rOi ro trong vic chuyên dôi thành 
tin U tir ngày mua khoàn dâu tu' do tai  thO'i diem bp Báo cáo. 

5. Các khoãn phãi thu thirong mai  và phái thu khác 

Các khoán phãi thu du'qc trInh bay trên Báo cáo tài chinh theo giá trj ghi so^ các khoãn phâi thu tir khách 
hang và phãi thu khác sau khi can trr các khoán dr phOng du'c 1p cho các khoân phái thu khO dOi. 

Dij phOng ncr phái thu khó dOi the^ hin phn giá trl cOa các khoán phâi thu ma Cong ty dir kin không cO 
kha nang thu hôi tai  ngày kêt thOc nién Q ke toán. Tang hoc giàm sO du' tài khoán dçr phOng dtrc hch 
toán vào Chi phi quán b' doanh nghip trong näm. 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 

132 Ham Nghi, Phi.rng Bn Thành, Qun 1, Tp HO^ Chi Minh, 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH1NH (tip theo) 

Cho näm tài chInh kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2014 

Nguyen tc ghi nhn hang tn kho 

Hang tn kho dtrrc xác dinh trén cor sir giá thp horn giüa giá gc và giá tri thuAn có the^ thirc hin djrcyc. 
Giá gôc hang ton kho bao gOm chi phi nguyen vt 1iu trirc tiOp, chi phi lao dng trijc tiêp và chi phi san 
xuât chung, nêu co, dé có drc hang tn kho ir dja diem va trang  thai hin tai. Giá gOc cOa hang ton kho 
di.rqc xac dinh theo phtrang pháp binh quân gia quyOn. Giá tri thuân cO the thirc hin dixqc dir?c xác dinh 
bang giá ban i.rirc tinh tr& cac chi phi dê hoàn thành cling chi phi tiêp thj, ban hang và phân phôi phát 
sinh. 

Du phOng giâm giá hang tn kho cüa Cong ty thrqc trIch lp theo các quy dinh ke^ toán hin hành. Theo 
do, Cong ty dirc phép trich lp dr phông giám giá hang tOn kho lôi thai, hOng, kern phâm chat trong 
truing ho p giá trj thrc tO cOa hang tOn kho cao horn giá trj thuân cO the thirc hin dircc tai thin diem kOt 
thOc niOn do kO toán. 

Tai sin co dinh hiru hinh va khau hao 

Nguyen tc dánh giá 

Tài san c6 dinh duqc xác dinh theo nguyen giá trlr giá trj hao mOn lily k. 

Nguyen giá tài san c6 dinh bao gm giá mua và nhu'ng chi phi có lien quan trrc tip dn vic dira tai san 
dO vao trng thai An sang sir dung. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban dâu chi dtxçyc ghi tang 
nguyen giá tài san cô dinh nêu các chi phi nay chäc chãn lam tang lai Ich kinh tO trongtuang lai do sir 
dung tài san do. Các chi phi khong thoá man diOu kin chãc chan lam tang 1i Ich kinh tê trong tuang lai 
do sir dung tài san duçrc ghi nhn vào chi phi trong k5'. 

Phwongpháp khãu hao dp dyng 

Tài san co^ dinh khAu hao theo phirang pháp duirng thing de^ trlr dn nguyen giá tài san c dinh theo thin 
gian hilu dung  uirc tinh, phli hqp vó'i huóng dan theo Thông tu so 45/201 3/TT-BTC ngày 25 thang 4 
näm 2013 cOa B6 Truing Bô Tài ChInh. So näm khâu hao cOa các nhóm tài san nhi.r sau: 

S o^ nam khu hao cOa các loai tài san nhi.r sau: 

Nhóm Tài san co^ dinh 

Nhà cira vat kin trCic 

May móc và thit bj 

Phuang tin vn tái 

Thit bj dung cii quàn l 

So nam khAu hao 

06 - 30 

03 - 10 

06 - 10 

03 - 04 

Khi tài san dLrçrc ban hay thanh Is', nguyen giá và khu hao lily ke^ duçrc xOa so^ và bt k' cac khoãn IN 170  
nao phát sinh do vic thanh 1 dOu ducrc ghi nhn vào doanh thu hay chi phi trong kS'. 

S Tai sin co dinh vo hinh va khau hao 

Tài san co^ dinh cOa Cong ty the-  hin ph-an mm may tinh. 

Phdn mm may tinh 

6.  

7.  

8.  

Phn mm may tinh là toàn b6 các chi phi ma Cong ty da chi ra tinh dn thOi dim dira phn mm vao 
sIr dung.  Plin mm may tinh duçrc khu hao theo phuang pháp duirng thâng trong 3 näm. 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phuâng Bn Thành, Qun 1, Ip H Chi Minh. 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2014 

9. Chi phi xây dijng co' ban d& dang 

Chi phi xây drng cci bàn dor dang the^ hiên chi phi mua sm tài san c djnh, chi phi xây drng co bàn các 
cong trinh, tài san va chi phi stra ch&a lOn tài san co^ djnh chiia hoàn thành tai  ngày kt thiIc niên Q. 

Chi phi mua sm tài san c6 djnh 

Chi phi mua sm tài san c6 djnh phãn ánh giá mua va cac chi phi có lien quan trirc tip dn vic lp dat, 
chay thCr,... tài san truàc khi dua vào sir dicing. 

Chi phi xây dtng cor bàn các cong trinh, tài san 

Chi phi xây dung co' bàn các cOng trinh, tài san bao gm toàn b6 chi phi cAn thit & xây dijng mài, hoc 
cài tao, nâng cap, ma rng, và phi lãi vay (n6u co)... lien quan dn các cong trinh, tài san phi,ic viii cho 
mvc dich sin xuAt, kinh doanh cüa Cong ty cOn dâ dang tai  thai di Am kAt tht'ic nien d. 

Chi phi sü'a chfra ion tài san cá djnh 

Chi phi si'ra ch&a Ian tài san co^ djnh là toàn b6 chi phi phát sinh thirc tA lien quan dn vic si'ra chüa, cãi 
tao,... tài san c6 djnh. Khi cOng vic saa cha IO'n tài san c6 djnh hoàn thành, chi phi sira chüa Ian tài san 
co djnh di.rçsc kAt chuyn chi phi vào kAt qua hoat dng kinh doanh trong k' (nAu chi phi sCra ch(ta Ian tài 
san cEi djnh giá trj nhO)/ chi phi scra chita krn tài san cO^ djnh duqc kt chuyAn vào "Chi phi trà tnxo'c dài 
han" de^ phân b6 din vào kt qua hoat  dng kinh doanh trong k5' (chi phi süa chita Ian tài san cO djnh giá 
Ian và lien quan dAn nhiAu k' san xuAt kinh doanh). 

10. Bat dng sin dAu ttr 

BAt dng san dAu ti.r là TOa nhà Havana tai  so^ 132 Ham Nghi, Tp. HA Chi Minh do Cong ty nAm gut 
nhAm mic dich thu Igi ttr vic cho thuO thrgc trinh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn lay kA. 
Nguyen giá bAt dng san dAu tti tir xây là giá tri quyAt toán cOng trinh và các chi phi lien quan trirc tiAp 
cüabAtdngsandAutu. 

Bat dng san dAu t.r dugc khAu hao theo phuang pháp du?rng thAng trén thai gian hitu diving ithc tInh 
trong vOng 25 nAm. 

Khi bAt dng san dAu ti.r &rcrc bàn, nguyen giá và khAu hao Iüy kA duçic xóa sA và bAt k' khoàn Iãi, iA 
nao phát sinh du duc hach  toán vào kAt qua hoat dng kinh doanh trong ks'. 

11. Các khoän dAu tir tài chinh dài han 

Các khoân dAu ti.r tài chInh dài han  thA hin các khoãn dAu Ui vào Cong ty con, Cong ty lien kA t, lien 
doanh và các khoán dAu Ui dài han  khác dtrgc ghi nhn theo giá gAc. 

Dr phOng giam giá cac khoàn dAu ti.r tài chInh dài han  drgc trich lp theo hràng dAn tai  Thông ti.r sA 
228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 näm 2009 dA du'gc sCra dAi, bA sung bài Thông t.r 89/201 3/TT-BTC 
ngày 28 thang 6 näm 2013. Di.r phOng giám giá các khoãn dAu Ui tài chInh dài dugc ghi nhn vào Báo 
cáo kAt qua hoat dng kinh doanh trong näm tren khoàn miic "Chi phi tài chinh". 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phu&ng Bn Thành, Qun I, Ip Ho Chi Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH (tip theo) 
Cho näm tài chinh kt thCic ngãy 31 thang 12 nm 2014 

12. Các khoãn trã trtrfrc ngàn hn, dài han 

Chi phi trã trrnrc ngn han 

Tin thuê van phOng va trang trI nii tht van phOng Ha Ni, chi phi quáng bá cho dr an Nha Trang và 
các chi phi khác phic vi cho toàn nhà 132 Ham Nghi trong gial don chuAn bi khai thác &rcic thanh 
toán va phân b6 trong yang 12 thang. 

Chi phi trã triroc dài htn 

CAC cong cu, dicing ciii dã dua vao sir dicing dixçic phân bÔ vao chi phi trong kS'  theo phrcxng pháp duOng 
thang vài th?ii gian phân bô khong qua 02 nàm. 

Các chi phi Quâng cáo dr an Nha Trang ch& phân bO^ khi dir an di vào hoat dng. 

13. Chi phi phãi trã 

Chi phi phài trã duc ghi nhan  dira trén cac uc tInh hop l v6 s6 tin phâi trã cho các hang hóa, dich viii 
dä sr diing trong kS'. 

14. Các khoãn phái trã thirong mi và phãi Ira khác 

Các khoãn phài trâ thuang mai  và các khoân phái trá khác drçic ghi nhan  theo hóa dan, ch(rng tr. 

15. Ngun vn kinh doanh và các qu 

Ngun vn kinh doanh cüa COng ty bao gm: 

V6n du tix cüa chO sà hUu &rçlc ghi nhen theo so^ thirc tê  dä du tu cüa các cô dông. 

Thng du On c, phn dtrçic ghi nhan theo s6 chênh 1ch lan han/ hoäc nhO han giira giá thijc t6 phát 
hành và mênh giá cO^ phiu khi phát hành ci phiu l&n du, phát hành b6 sung hoc tái phát hành ci 

phiu qu5'. 

Cophiu quy là co^ phiu do Cong ty phát hành và sau do mua lai.  Co^ phiu quy thrc ghi nhan  theo giá 

trj thijc tê  và trinh bay trên Bang can di ke^ toán là mot khoán ghi giam vn chü sà hthi. 

Lqi nhuan  sau thu chiia phân ph6i là s li nhuan  tir các hoat dng cOa Cong ty sau khi trr (-) các 
khoàn diu chinh do áp thing hi ti thay di chinh sách ke^ toán và diu chinh hi ti sai sot trong yu 

cOa các näm trisOc. 

Các quy duqc trich lap và scr dung theo Diu 16 Cong ty. 

16. Nguyen tc ghi nhan doanh thu 

Doanh thu cung cp dich vu 

Doanh thu cOa giao dich ve^ cung cp dich viii duçc ghi nhan khi kt qua giao dich do di.rqc xác djnh mot 
cách dáng tin cay.  Trong tnrng ha p giao dich ye cap dich vix lien quan den nhiêu kS'  thi doanh thudtrqc 
ghi nhan  trong k' theo két qua phân cOng vic dã hoàn thành tai ngày kêt thOc niên do kê toán. Két qua 
ciia giao dich cung cap dich vii duc xác djnh khi thOa man tat ca bOn diéu kin sau: 

(a) Doanh thu duqc xác djnh tuang di chAc chn; 

(b) Co kha nang thu duqc Ii Ich kinh te^ tir giao dich cung cp dich  vii do; 
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CONG TV CO PHAN HM VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phtr&ng Bn Thành, Quân 1, Ip H6 Chi Minh. 
Tt-IuYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

Cho nm tài chinh kt thUc ngãy 31 tháng 12 nam 2014 

(c) Xác djnh di.rcrc phn cOng viêc dA hoàn thành tai  ngày kt thüc niên do ke^ toán; và 

(d) Xác djnh &rçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi de^ hoàn thành giao djch cung cap djch 
viii do. 

Tkn gui 

Doanh thu dixcic ghi nhân khi tin Iãi phát sinh trên Ca s& dn tIch (co tinh dn lcii t(rc ma tài san dem lai) 
trr khá näng thu hi tin Iãi không chin ch&n. 

C t&c 

Doanh thu dugc ghi nhn khi quyn drçc nhn khoãn thanh toán cO^ trc ccia Cong ty thxc xác lip, ngoi 
trr co^ trc ghi nhn bang co^ phiu chi theo dOi sô krcing ma khong duqc ghi nhn là doanh thu. 

17. Chi phi divay 

Chi phi di vay lien quan trirc tip dn vic mua, dau t'.r xây drng hoc san xu& nhthig tài san can mt 
thai gian tuang dOi dài dê hoàn thành thra vào sCr ding hoc kinh doanh thrçic cong vào nguyen giá tài 
san cho den khi tài san do dircic din vào sr ding hoc kinh doanh. Các khoán thu nhp phát sinh ti'r vic 
dâu tix tam thri các khoán vay thrçrc ghi giâm nguyen giá tài san có lien quan. 

Tt cà các chi phi läi vay khác ducc ghi nhn vao Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh. 

18. Nguyen tc ghi nhn chi phi 

Chi phi dU9'c ghi nhn theo thc t6 phát sinh trên ca si tuân thu nguyen tac then trong ke^ toán. 

19. Thue 

Thus thu nhp doanh nghip th hin tng giá trj cüa s thus phâi trâ hin tai  và s thu hoan lai. 

SO thud hin tai  phài trá thrçic tinh dra trên thu nhp chju thud trong näm. Thu nhp chju thue^ khác vâi 
lçri nhun thuân duçic trInh bay trén Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh vi thu nhp ch:u  thuê khong 
bao gôm các khoán thu nhp hay chi phi tinh thuê hotc thrcc khâu trr trong cac nãm khác (bao gôm ca 
to mang sang, nêu co) va ngoài ra khong bao gôm các chi tiêu khOng chju thuê hoc khong dirçrc khâu 
trir. 

Vic xác djnh thue^ thu nhtp cUa Cong ty can cr vào các quy djnh hiên hành ve^ thus. Tuy nhiên, nhng 
quy djnh nay thay dôi theo trng thai kS'  va vic xác djnh sau cüng ye thuê thu nhp doanh nghip tuS' 
thuc vào ket qua kiém tra cüa ca quan thuê có thâm quyen. 

Thus thu nhp Win lai thrçrc tinh trên các khoán chênh loch giia giá trj ghi sO^ và ccr si tinh thue^ thu 
nhp cua các khoán miic tài san hoc cong nor trên Báo cáo tài chinh và thrcrc ghi nhn theo phucing pháp 
Bang can dOi ké toán. Thuê thu nhp hoãn lai  phai trá phái thrçic ghi nhn cho tat Ca các khoán chênh 
loch tam thi cOn tài san thuê thu nhp hoAn lai chi thrçrc ghi nhn khi chãc chän CO dü Içii nhun tInh 
thuê trong tuang lai dé khâu trr các khoán chênh Ich tam  thi. 

Thue^ thu nhp hoãn lai &rçic xác djnh theo thus sut dr tinh së áp dung cho näm tài san thrçic thu hM 
hay no phai trã dixçic thanh toán. Thu e^ thu nhp hoän lai duçc ghi nhn vào Báo cáo két qua hoat dng 
kinh doanh tth tnthng ho p khoãn thuê do có lien quan den các khoàn mvc  duc ghi thang váo von chü 
sâ hu. Trong tnrng ho p do, thuê thu nhp hoàn lai cUng duc ghi thang vào von chü s& hu. 

Tái san thud thu nhp hoãn lai và nor thug thu nhp hoän Lai  phái trá duc bü tth khi Cong ty cO quyn 
hçrp pháp de bü trtr giüa tài san thuê thu nhp hin hanh vi time thu nhp hin hành phái np và khi các 
tài san thue thu nhp hoãn lai  và na thuê thu nMp  hoän  lai phai trá lien quan tâi thue thu nhp doanh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phtrng Bn Thành, Qun 1, Tp H ChI Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

Cho näm tãi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2014 

nghip &rqc quãn I b&i cüng môt ccr quan thus và Cong ty có dr djnh thanh toán thus thu nhp hin 
hành trên cot sâ thuân. 

Các Ioai thug We &rçc áp dung theo cac lut thus hiên hành tai  Vit Nam. 

20. Ben lien quan 

Các ben dixçic coi là lien quan nu mt ben có khã náng kim soát hoc có ánh hithng dáng k di vài 
ben kia trong vic ra quyêt djnh cac chInh sách tài chInh và hot dng. 

21. Báo cáo theo ho phân 

Bô phn kinh doanh bao gm b6 phn theo lTnh vrc kinh doanh và b6 phân theo khu virc dja I. 

Bo phn theo linh vrc kinh doanh là mot phn Co the^ xác djnh riêng bit tham gia vào qua trInh san xut 
hoàc cung cap san phâm, djch vu có rCii ro va Iqi Ich kinh tê We vài các b6 phn kinh doanh khác. 

Bô phân theo khu vuc dja l là mit phAn cO th8 xác djnh rieng bit tham gia vào qua trinh san xut hoc 
cung cap san phâm, djch vv trong pham vi mot môi truOng kinh tê cu the và có rOi ro và lçii Ich kinh tê 
We vói các bô phn kinh doanh trong các môi tru&ng kinh tê khác. 



CONG TY CO PHAN HAL VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phtx&ng Bn Thành, Qun 1, Ip H6 ChI Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

Cho nam tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nam 2014 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO MOT sO KIIOAN MUC  TRINH BAY TREN BANG CAN 001 
ICE TOAN 

1. A 	 • ca Tien vi 	c khoan tirong throng tien Don vi tinh: VND 

So cui näm So dAu näm 

(a)  Tin mat 1.920.162.456 1.358.320.239 

Tien VND 1.920.162.456 1.358.320.239 

(b)  Tin gui Ngân hang 3.880.977.239 10.063.462.507 
Tien VND 3.292.328.035 4.477.023.572 

Tien USDquydi VND 569.503.738 5.564.431.021 

Tien EURquyddi VND 19.145.466 22.007.914 

(c)  Tin dang chuyn 58.577.253 174.640.330 

(d)  Các khoãn twong throng tidn 85.708.000.000 182.290.395. 131 

Ngân hang TMCP Ngoai Thtrcrng Vit Nam (*) 85.708.000.000 182.290.395.131 

Cng Tin và Các khoãn tirong throng Tin 91.567.716.948 193.886.818.207 

(*) Các khoán tuong throng tin phân ánh các khoân ti&n gui có kS' han không qua 3 tháng tai  Ngan hang 
TMCP Ngoai Thuong Vit Nam. 

2. Phãi thu khách hang 

Pegas Crew Touristic 	 117.357.600 	1.365.987.019 

COngtyDOngDi.rang 	 - 	201.075.325 

Các khách hang khác 	 2.897.390.212 	847.774.648 

Cng 	 3.014.747.812 	2.414.836.992 

3. Trã trtrOc cho ngtrOi ban 

Cong ty Co phân K5 thut HOu Nghj - 681.332.809 

COng ty TNHH Tacheng - 2.208.354.706 

Pan Air Electric Co., Ltd - 3.167.957.760 

Hangzhou Huachen Flocking 1.133.761.574 1.133.761.574 

Xian Yarnou Textile Co., Ltd 1.182.907.900 - 
Các d6i tirçlng khác 4.039.184.829 5.308.206.201 

Cong 6.355.854.303 12.499.613.050 

4. Các khoãn phãi thu khác 

Ong Do-^  Xuân Thu 58.000.000 94.000.000 
Ong Pham Lê Th&ng 245 .000.000 287.000.000 

Ong Vu Van Thanh 200.000.000 - 
Ong Phan Van Dung 73.000.000 - 
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Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2014 

So cui näm So &iu nám 
Tam uóc tri.râc Iii tin gCri 410.505.482 571.656.039 
Khoán phãi thu chua phát hành hOa don 4.692.553.089 6.270.166.776 
Các khoãn báo him nôp thira 189.698.173 51.248.860 
Phãi thu khác 878.067.144 31.490.308 

Cong 6.746.823.888 7.305.561.983 

5. Hang ton kho 

Nguyen vt !iu 

Cong Cu Dung Cu 

Hang hod 

Cong 

6. Chi phi trã triroc ngn han 

1.538.768.557 

2.816.070.498 

1.125.922.971 

5.480.762.026 

1.287.693.661 

9.886.401.920 

923 .330.018 

12.097.425.599 

S 	tang S phân b6 
S dãu näm trong näm trong näm S6 cuôi näm 

44.407.500 295.357.130 339.764.630 - 

3.563.636 66.781.000 70.344.636 - 

1.886.925.047 4.238.435.522 4.896.329.356 1.229.031.213 

45.868.182 86.363.636 98.595.450 33.636.368 

421.153.555 2.416.254.393 2.168.708.265 668.699.683 

2.401.917.920 7.103.191.681 7.573.742.337 1.931.367.264 

	

522.708.884 	1.332.033.884 

	

3.000.000 	 3.000.000 

	

525.708.884 	1.335.033.884 

Khoãn miic 

Chi phi thuê van phOng Ha Ni 

Chi phi dng phiic 

Congc dung cphânb 

Chi phi mua bão him tôa nhà Havana 

Các khoãn khác 

Cong 

7. Tài san ngn han  khác 

Tam Crng can b6 CNV 

K' qu5' ngn han 

Cong 

8. Tài san co dinh hü'u hInh 

	

Nhà cUa, vt kin 	May mOe vä 	Phu'o'ng tin vn 	Thit b, dyng 

	

trác 	 thiêt bi 	täi, truyên dn 	cu guãn li 	 Cong 

Nguyen giá 

So- dâu näm 

Thng trong näm 
Ddu tuxáy 
drng co bàn 
hoàn thành 

Mua sm mái 

Phdn loai 
Giãm trong 
näm 

Phdn loai 

210.740.736.340 61.263.346.570 

308.279.357.145 226.869.192.137 

308.149.357.145 225.229.878.595 

	

130.000.000 	1.424.987.813 

	

- 	214.325.729 

16.3 39.042.626 662.645.957 289.005.771.493 

55.860.000 535.204.409.282 

- 533.3 79.235. 740 

	

55.860.000 	1.610.847.813 

	

- 	214.325.729 

	

215.288.229 	215.288.229 

	

214.325.729 	214.325.729 
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Nhà cüa, vt kin 	May móc và 	Phuong tin vn Thit b, dung 
trOc 	 thiêt bj 	tãi, truyn dn cy guãn I Cong 

Giám khác 	 - 	 - 	 - 962.500 962.500 

S cuEi näm 	519.020.093.485 	288.132.538.707 	16.339.042.626 503.217.728 823.994.892.546 

Giá tri hao mon 

So du nãm 	3.146.186.219 	26.158.547.705 	1.385.413.670 342.706.699 31.032.854.293 

Thng trong RAM 	12.195.739.629 	18.033.983.390 	1.896.840.922 77.033.961 32.203.597.902 

Giám trong nãm 	 - 	 - 	 - 962.500 962.500 

S cui RAM 	 15.341.925.848 	44.192.531.095 	3.282.254.592 418.778.160 63.235.489.695 

GIa trl On Ii 

S6dunãm 	207.594.550.121 	35.104.798.865 	14.953.628.956 319.939.258 257.972.917.200 

So cuôi RAM 	503.678.167.637 	243.940.007.612 	13.056.788.034 84.439.568 760.759.402.851 

Nguyen giá tài san cô  djnh da khu hao ht nhung con scr dung tai 31/12/2014 là 312.290.417 VND (ti 
ngày 31/12/2013 là 157.615.273 VND). 

Giá trj cOn !ai tài sin c6 djnh dang cm c6 tH chp các khoán vay tai 31/12/2014 là 720.668.257.832 
VND (tai ngày 31/12/2013 là 206.659.193.603 VND). 

9. Chi phi xây diyng cor bàn d& dang 

So" iu näm 	
PhAt sinh trong Két  chuyn WKt chuyén 

näm 	sin c djnh 	giãm khác 	So cu6i näm 

699.702.368.302 173.392.339.280 533.379.235.740 13.360.724.971 326.354.746.871 

728.568.000 	 - 	 - 	728.568.000 

700.430.936.302 173.392.339.280 533.379.235.740 13.360.724.971 327.083.314.871 

Hang mic 
Khách san  Nha 
Trang Plaza 
Chi phi dâu ti.r dr 
an nhucing quyen 
thtrcmg hiu Best 
Western 

Cong 

10. Bt dng sin du tLr 

Nguyen giá 
So du näm 

Tang trong nãm 

Giárn trong nàm 

S cum nAm 

Giá tri hao mOn 
So du näm 

Tang trong näm 

So cum näm 

Tôa nhà tai 132 
Ham Nghi, Tp. 

Hil Chi Minh 	Cong 

71.857.680.402 71.857.680.402 

71.857.680.402 71.857.680.402 

15.155.535.045 15.155.535.045 

2.800.105.932 	2.800.105.932 

17.955.640.977 17.955.640.977 
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Giá tri con Ii 

So du näm 

So cuoi nam 

11. Dâu tir dài hn khác 

Tôa nhà tai 132 
Ham Nghi, Tp. 

HI Chi Minh 	Cng 

56.702.145.357 56.702.145.357 

53.902.039.425 53.902.039.425 

So cui nàm 	 So" du 11am 

Shrçrng 	Giátri 	Shrqng 	Giátrj 
Du Ur cô  phiu 	 1.175.979 	32.548.071.560 	1.175.979 	32.548.071.560 

Cong 	 1.175.979 	32.548.071.560 	1.175.979 	32.548.071.560 

Du tu vào Cong ty C6 phAn Djch vi Du !jch DA Lt t' 1 sâ hOu vn bAng t' 18 quyn biu quyt 
19,89% tlrcrng diroiig 1.175.979c6 phiêu trén tong so 5.913.25M cô phiêu, mnh giá 10.000/co phiêu. 

12. Chi phi trã trircrc dài hn 

So dau näm Tng trong näm Ket chuyen chi So cuoi näm Khoan miic phi 
SCra chita nhà de^ xe 130 Ham 
Nghi 12.029.000 - 12.029.000 - 
Quang bá cho C. trInh Nha Trang 347.809.176 - 173.904.588 173.904.588 

Cong ci dung ciii 18.739.478.607 34.026.959.303 21.402.961.919 31.363.475.991 

Chi phi khác phc vi kinh doanh 597.439.691 664.049.713 654.545.786 606.943.618 

Chi phi trang tri VP Ha NOi 101.673.010 66.917.000 58.078.836 110.511.174 

Quyn sCrdngdaft 369.804.960 - 8.804.880 361.000.080 

The hi viên golf ti Nha Trang 1.069.090.914 - 38.181.816 1.030.909.098 

Cong 21.237.325.358 34.757.926.016 22.348.506.825 33.646.744.549 

13. Thu thu nhp hoãn 1i 

Di.rói day là thu thu nhâp hoân Iai  phãi trá va tài san thud thu nhâp hoãn li do Cong ty ghi nhn va sr 
thay dOi cCia cac khoân miic nay trong näm va k' kê toán tnrâc. 

Doanh thu chua 	Cng 
thic hiên 

So du 1/1/2013 

Ghi nhân vào kt qua kinh doanh trong kS' 

So dir 31/12/2013/ SAO dir 1/1/2014 

Ghi nhn vào kt qua kinh doanh trong kS' 

S06  dir 31/12/2014 

	

(320.943.664) 	(320.943.664) 

	

(320.943.664) 	(320.943.664) 



So cui nAm 

24.099.075 

66.759.758 

10.000.000 

100.858.833 

So dau nam 

24.099.075 

129.876.200 

52.617.600 

10.000.000 

2.000.000 

218.592.875 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phi.r&ng Bn Thành, Qun 1, Tp 1-1 Chi Minh. 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

Cho nám tài chinh kt thtk ngãy 31 tháng 12 näm 2014 

14. Tãi sin dài han khác 

K2 quy thuê van phOng Ha Ni (quan 1 nhà - Grand) 

K' qu5 thuê van phOng Ha N,i ( IDJ) 

K qu5 thuê nhà vAn phOng tai Charmvit 1-IN 

K qu5 the taxi - Mai Linh 

Tin cçc thu gom rae thai 132 Ham Nghi 

Cong 

15. Vay vànngnhan 

Khoän vay 

Vay ngn han 

BOi Dinh Hôa 

Nguyn Düc Duy 

C6 phAn du lich DA Lat 

Nq dài han  dn  han  trä 

Ng dài han  dn  h?n trá cho 
132 HàmNghi 

- Vay VND 

- Vay USD 

Nç dãi han  den han trá cho 
38 Tren Phii (Xem thuyêl 
minhsô V.23) 

- Vay VND 

- Vay (JSD 

Cong 

Vay trong Kt chuyen nq 
So dau nam nam 	Tra trong nAm h den han  tra 	So cuoi näm 
7.507.199.558 - 	7.507.199.558 - 	- 

237.696.118 - 	237.696.118 - 	- 
269.503.440 - 	269.503.440 - 	- 

7.000.000.000 - 	7.000.000.000 - 	- 
275.112.768.429 - 	275.112.768.429 99.632.000.000 	99.632.000.000 

33.132.093.429 - 	33.132.093.429 - - 
26.5 75.191.247 - 	26.5 75.191.247 - - 
6.556902.182 - 	6556902.182 - - 

241.980.675.000 . 	241.980.675.000 99.632.000.000 99.632.000.000 

186000.000.000 - 	186000.000.000 74.000.000.000 74.000.000.000 

55.980.675.000 - 	55.980.675.000 25.632.000.000 25.632.000.000 

282.619.967.987 - 	282.619.967.987 99.632.000.000 99.632.000.000 

16. Phãi trã cho ngtrôi ban 

Foshan City Touve environmental Lighting Eng Co., 

NDD Co.,ltd 

CGCN - Nguyn Ngc Kim 

Cong ty TNHH Nguyen Phtrong 

Cong ty TNHH San xut Tht.rcing Mai Quân Dat 

Cong ty C6 phAn Xây Dirng Cotec 

Cong ty TNHH TFNT Tan Phát Linh 

Các di ttxcnlg khác 

CEng 

So cuôi nAm -so  dâu nAm 

	

2.205.946.310 	 - 

	

2.468.874.240 	 - 

	

75.000.000.000 	 - 

	

362.708.923 	622.835.875 

65.771.200 

16.208.252.208 

573.546.782 

	

4.618.944.346 
	

8.876.638.402 

	

84.656.473.8 19 
	

26.347.044.467 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phi.r&ng Bn Thành, Qun 1, Tp H6 Chi Minh. 

THUYET MINH BAO CÁO iAi CH!NH (tip theo) 

Cho näm tãi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2014 

17. Ngtrôi mua trã tin trithc 

Ngi.r?yi mua üng tnràc tin thuê van phOng hot dng 132 
Ham Nghi, TP. Ho Chi Minh 

Ngu&i mua (mg tnrórc tin thud khách San 

Cng 

. 
So cuoi nam 

4.186.581.696 

4.186.581.696 

—So du nàm 

31.000.000 

6.683.087.313 

6.714.087.313 

18. Thu Va CC khoãn phãi np Nhà nu&c 

S6 phãi np S 	phãi np S dä np S 	phãi np 
Stt Khoän mic c1u näm trong nAm trong näm cui näm 

1.  Thud giá trj gia tang - 6.248.420.603 6.248.426.603 (6.000) 
2.  Thud giá trj gia tang hang nhp 

khâu (*) (332.566.837) 1.290.194.711 1.432.977.028 (475.349.154) 

3.  Thud thu nhp doanh nghip (*) 2.068.435.907 13.718.044.619 17.501.695.029 (1.715.214.503) 

4.  Thud xut, nhp khu (*) (439.620.656) 1.049.570.990 649.743.312 (39.792.978) 

5.  Thutiéu thu dcbit - 17.157.760 17.157.760 - 
6.  Thud nhà thAu - 347.395.387 347.395.387 - 
7.  Thud thu nhpcãnhân 217.144.032 3.183.755.617 3.183.888.198 217.011.451 

8.  Thud nhà dAt, tin thud dAt 451.605.000 1.811.661.355 903.210.000 1.360.056.355 

9.  Các ba1  thud khác - 4.000.000 4.000.000 - 
- 	Thud min bài - 4.000.000 4.000.000 - 

Cjing 	 1.964.997.446 27.670.201.042 30.288.493.317(653.294.829) 

(*) TrInh bay trén chi tiêu Thud và các khoán phãi thu Nhà ntràc. 

• Thud gid 14 gia tang 

- Cong ty áp dung Lust  ThuA Giá trj gia tang theo quy djnh hin hành 

- Thu SuAt thuA Giá trj gia tang: 10% 

- Phisang pháp tInh thu& Phixcng pháp khAu tr(r 

• Thul thu nhlp doanh nghip 

Xem thuyAt minh so IV. 19 

• Thuinhàdaft 

Thud nhà dAt Cong ty ké khai và np theo khung giá dAt cña Nhà dAt do Nhà ni.ràc quy djnh. 

• Cdc loçii thul khác 

Các Ioai thud khác Cong ty kê khai và np theo quy djnh hin hành 
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CONG TV CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phrng Bn Thành, Qun 1, Tp H6 Chi Minh. 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

Cho nàm tài chInh két thüc ngày 31 thing 12 nãm 2014 

19. Phãi trã ngtrôi lao Ing 

	

S6cuinäm 	S6dunäm 
Lwngtháng 12 	 2.772.842.355 	3.821.472.185 

Ltrongthang 13 	 2.518.396.779 	2.505.425.000 

Các khoán phái trã ngui lao dng khác 	 888.196.626 	56.770.638 

Cong 	 6.179.435.760 	6.383.667.823 

20. Chi phi phãi trã 

Lài vay phâi trã 25.101.169.282 8.188.947.917 

Khác 933.610.230 953.411.050 

Cong 26.034.779.512 9.142.358.967 

21. Phãi trã phãi np khác 

Kinh phi cOng doàn 75.896.566 230.44 1.976 
Bão him that nghip 730.613 548.903 

Lãi cho nçi dt CQC mua c, phiu 3.911.251 3.915.769 

Dt cQc dang k mua c6 phn 2.218.000 3.771.000 

Nhn dt cc cho thuê phOng khách san 6.753.652.787 7.010.741.834 

Các khoán phái trá, phái nOp khác 390.864.536 403.08 1.217 

Cong 7.227.273.753 7.652.500.699 

22. Phãi trã dãi han khác 

Cong ty Limcharoen Hugden Viet Nam 286.795.953 286.795.953 

Cong ty TNHH MTV du ljch SM! 375.750.000 375.750.000 

Cong ty River Crane corptoe MIshuki 248.840.640 248.840.640 

Cong ty Stolt Bitumen Vit Nam 172.451.000 172.451.000 
Cong ty TNHH Ngân hang Phân mêm Tong hçip Vit 
Nam 392.996.504 392.996.504 

Cong ty CP Quân l' qu5 Lc Vit 118.763.700 118.763.700 

Cong ty TNHH XNK Lien Kt 162.136.100 162.136.100 

Cong ty TNHH Aca Kenbi 168.083.400 168.083.400 

Cong ty TNHH tu vn d.0 tu Golden way 227.682.000 227.682.000 

Cong ty CP dja o5c du ljch DOng Hái - 122.833.200 

Nippn Ichi Software INC 13 1.347.500 - 
VP lust su HCing và dng six 176.962.500 176.962.500 

Cong ty CP du tu Sao Khuê 187.833.000 187.833.000 

DNTN Nguyen Quang Dai  Cat 900.000.000 900.000.000 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phng Bn Thành, Qun I, Tp H6 Chi Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 
Cho näm tãi chinh kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2014 

So cum nam 	So dau nam 

Nguyn Thanh Binh 	 1.058.000.000 

DM tác hqp tác kinh doanh tai Nha Trang 	 163.340.308.554 

Khách hang khác 	 1.458.777.749 

Cong 	 169.406.728.600 

23. Vay va nq dài hin 
Vay và diu 	Ira trong näm/ Anh hu'Ong 
chinh trong 	NY dn hn trã chênh 1ch 

So dâu nm 	näm 	 (*) 	t giá 

419.5 15 .330.508 

942.572.674 

423.999.031.179 

So cuoi näm 
Ngân hang CP TM 
Ngoii thirong Vit 
Nam (1) 

+ Vay VND 

+ Vay USD 

Vaykhác 
Vay các dói tác hqp 
tác k/nh doanh Igi 

Nha Trang 

204.497.242.427 143.433.318.036 99.632.000.000 987.005.581 	24.5.566.044 

15 1.590.950.192 117.920.958.750 74.000.000.000 - 	°11.908.942 

52.906.292.235 25.512.359.286 25.632.000.000 987.005.581 	c973.657.102 

62.340.953.460 319.460.439.823 25.237.191.357 - 	356.564.201.926 

62.340.953.460 319.460.439.823 25.237.191.357 	 - 356.564.201.926 

Cong 	 266.838.195.887 462.893.757.859 124.869.191.357 987.005.581 605.849.767.970 

(*) Trong do: 

- Nq dn han  trâ là 99.632.000.000 VND (Xem thuyt minh V.15) 

- Nor vay thanh toán trong näm 25.237.191.357 VND. 

(1) Khoán vay dài han VND Va USD tai ngán hang TMCP Ngogi thiiung Vit Nam ddu tic xáy drng 
cong trInh 38 TrOn Phü gOm: 

(1.1) Khoán vay dài han VND tai ngOn hang TMCP Ngogi thwong Vit Nam &u tir xáy dyng cong trinh 
38 Trán Phá theo Hqp dong tin dyng so 01/2007/HVN-VCB/HDTD ngày 08 tháng 08 nám 2007 & 
PL 02/2009/PLHDTD/VCB-HVNngày 12 th áng 8 nOm 2009 n5i dung nhirsau: 

- TOng vOn vay VND & USD 	: 328.123.758.000 VND 

- Th?ri han  vay 	 : Tr 11/01/2010 dn 08/05/2018 

- Th&i gian an han  nor gOc 	: 24 tháng ke^ tü ngày giâi ngân du tiên hoc mt khoáng 
thri gian sOm han khi khoán Cam Kêt dä dtrqc rut hét và 
dir an dä hoàn thành xây drng và di vào hoat dng. 

- Tài san dam bão 	 : Dam bão b&ng tài san hlnh thành tir khoãn vay nay. 

(1.2) Vay dài han VND tai ngOn hang TMCP Ngogi thuv'ng Vit Nam ddu tu xOy dung cOng trInh 38 
Trán Phá theo hçrp dOng tin dyng so 01/201 1/HDTD/VB-HVN ngay 09 tháng 03 nám 2011 và 
các PL di kern CO nçii dung nhir sau: 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phuâng Bn Thành, Qun I, Ip Ho^ Chi Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
Cho näm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2014 

- Tong von vay VND& USD : 208.750.000.000 VND trong do khôan vay trung han  là 
104.3 75.000.000 VND, khoán vay dài han  là 104.375.000.000 VND. 

- Thai han  vay: Tr 23/01/2013 dn 08/11/2022 tuclng irng vài khoán vay trung han;  23/01/2013 
den 08/02/2024 tl.rcmg rng vOl khoãn vay dài han. 

- Th&i gian an han  nq gc: 24 thang k'6 tr ngày giãi ngân du tiên hoc mot khoáng thai gian sam 
hon khi khoân Cam Kt dã chroc rut hOt va dir an dã hoàn thành xây dirng và di vào hoat dtng. 

24. Doanh thu chtra thtrc hiOn 

So cui näm S6 du näm 

Cong ty TNHH Rivecrane Vit Nam 83 .363.533 75 .496.800 

Congty TNHH ACA KENBI 156.248.900 
- 

Cong ty TNHH Stolt Bitumen Vit Nam 161.803.009 - 
CongtyTNHH quãngcaoQuan Minh Hal 1.106.484.000 497.917.800 
Cong ty TNHH Ngan hang phân mêm tong hQp Vit 
Nam 239.044.870 233.254.370 
Cong ty CP quáng cáo truyn thông ThiOn Hy Long 
Viet Nam 268.927.983 221.363.630 

Khách hang khác 519.507.948 538.989.452 

Cong 2.535.380.243 1.567.022.052 

25. Von chüsfrh&u 

V6n dAu tu cüa 	Thng du Quy diutir Qu5' dr phong 	Lçi nhun chira 
Chi tiêu 	 chO sfr huu 	vn c6 phAn phãt triên tãi chinh 	phAn ph6i Cong 

S6 d 	dAu nAm tnxàc 	I20.000.000.000 	20.327.840 37.803.549.297 2.291.752.872 	16.690.712.265 176.806.342.274 

Tang On näm tnthc 	80.000.000.000 	 - - - 80.000.000.000 

LAI trong nArn truOc 	 - 	- - - 	16.906.975.794 16.906.975.794 

Trich lp các qu 	 - 	- 14.444.996.096 830.172.189 	(16.603.443.790) (1.328.275.505) 
Gilm khác (thO lao 
BKS) 	 - 	- - . 	(87.268.475) (87.268.475) 

S6 dir cu6i nam trir&c 	200.000.000.000 	20.327.840 52.248.545.393 3.121.925.061 	16.906.975.794 272.297.774.088 

S6 thr dAu nam nay 	200.000.000.000 	20.327.840 52.248.545.393 3.121.925.061 	16.906.975.795 272.297.774.089 

Tang vn trong nlm 	 - 	- - - 	 - - 

L8i trong nIm nay 	 - 	- - - 	44.173.482.937 44.173.482.937 

Trich lp cãc quy 14.638.396.653 841.287.164 	(16.825.743.280) (1.346.059.463) 
Gilm khác (thO lao 
BKS) 	 - 	• - - 	(81.232.515) (81.232.515) 

S6 dir cuSi nlm nay 	200.000.000.000 	20.327.840 66.886.942.046 3.963.212.225 	44.173.482.937 315.043.965.048 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, PhuOng Bn Thành, Qun 1, Tp H Chi Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

Cho nãm tài chmnh kt thic ngày 31 tháng 12 nam 2014 

Chi tit von du tir cüa chü sfr hüu 

	

S cu6i nám 	So du nAm 

Vén gop cOaNhànrâc 	 5.142.100.000 	5.142.100.000 

Von gop cüa cac d6i tuvng khác 	 194.857.900.000 	194.857.900.000 

Tong cng 	 200.000.000.000 	200.000.000.000 

Co phiu Itru hành: 

Nàm nay Nàm truc 

S 05  krcrng co^ phiu dãng k phát hành - - 
S 05  luqng co" phiu dã ban ra cong chüng 20.000.000 20.000.000 

- 	CóphiEuphd thông 20.000.000 20.000.000 

- 	Côphiéu u dai - - 
SO^ krcmg cO^ phiu &rqc mua iai - - 
- Cphkuph thông - - 
- 	Cphiéu u-u dãi - - 
So hrqng cO^ phiu dang km hành 20.000.000 20.000.000 

- 	Cóphiéupho thông 20.000.000 20.000.000 

- 	Cphku u-u däi - - 

Cong 20.000.000 20.000.000 

Trong näm Cong ty thtrc hin phân phi qu5' theo Biên ban hçp ct'ia Hi dng quán trj so" 455/BB-DHCD 
ngày 26 thang 4 näm 2014 chi tiêt nhi.r sau: 

Qu5 khen thtrâng phOc 1çi 	 8%Ilçii nhun sau thug näm 2013. 

Thñ lao Ban Kim soát 	 Theo quy6t djnh cCa Hi d6ng quãn trj. 

Qu dr phOng tài chInh 	 5%/Icii nhun sau thue^ näm 2013. 

Qu5 du ttr phát trin 	 Phn cOn Iai  1ci nliuin sau thus näm 2013. 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phthng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh. 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (tip theo) 

Cho näm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 nãm 2014 

VI, THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINII BAY TREN BAO CÁO KET QUA 
KINH DOANH 

1. Doanh thu thun v ban hang và cung cp dch vu 

Doanh thu cho thuê van phàng 

Doanh thu cung cp djch vii khách san 

Doanh thu cung c.p djch vv khác 

Doanh thu khác 

Các khoán giám tri doanh thu 

Cong 

Nàm nay 
59.247.314.512 

212.902.001.866 

12.424.740.484 

2.003.260.600 

286.577.317.462 

Näm truoc 
59.228.287.857 

84.361.624.274 

9.959.085.877 

(819.000) 

153.548.179.008 

2. GU vn hang ban 

Giá vn djch vi cung cap 	 148.215.767.135 	74.785.322.262 

Cong 	 148.215.767.135 	74.785.322.262 

Chi tit giá vn theo yu t6 nhtr san: 

Chi phi nguyen 4t lieu 	 54.495.406.5 18 	24.758.546.270 

Chi phi nhân cong 	 32.375.597.540 	23.146.129.003 

Chi phi khu hao tài san co^ djnh 	 34.705.019.261 	13.428.860.741 

Chi phi djch vu mua ngoài 	 8.364.084.946 	1.812.088.205 

Chi phi b&ng tin khác 	 18.275.658.870 	11.639.698.043 

Cong 	 148.215.767.135 	74.785.322.262 

3. Doanh thu boat Ong tài chinh 

UI tin gri 

Chenh Ich t' giá thanh toán 

Hoàn nhp dr phOng dAu tu tài chInh 

Khác 

Cing 

4. Chi phi tài chInh 

Chi phi läi vay 

Chênh 1ch t5' giá thanh toán 

Chénh Ich t giá cu6i kS' 

Khác 

Cong 

	

6.493.643.959 	3.146.176.906 

	

88.254.035 	5.534.271 

	

- 	638.559.118 

	

- 	 68.193 

	

6.581.897.994 	3.790.338.488 

	

49.823.247.112 	27.921.790.762 

	

199.601.637 	101.214.159 

	

1.024.546.948 	1.176.500.164 

	

88.103 	 - 

	

51.047.483.800 	29.199.505.085 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, PhLrng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (tip theo) 
Cho närn tài chinh kt thüc ngãy 31 thang 12 nãm 2014 

5. Chi phi ban hang 

Näm nay Nàm truo'c 
Chi phi tin krong nhân viên 3.724.803.783 3.493.793.3 85 

Chi phi cong ciii dung ci 76.100.158 19.867.705 

Chi phi djch vp mua ngoài 3.949.224.020 1.477.221.329 

Chi phi khác - 439.878.814 

Cong 7.750.127.961 5.430.761.233 

6. Chi phi quãn I doanh nghip 

Chi phi nhân viên quán ly 13.489.311.741 11.387.126.667 

Chi phi 4t Iiu, ding cIii quán I 685.874.856 803.606.282 

Chi phi hhu hao TSCD 308.970.289 606.886.993 

Thu& phi 1 phi 2.148.428.613 807.218.762 

Chi phi djch vu thud ngoài 2.673.445.203 1.880.615.704 

Chi phi khác 6.999.260.874 5.570.132.613 

Cong 26.305.291.576 21.055.587.021 

7. Thu nhâp khác 

Thu nhp tr thanh I'CCDC 106.774.507 183.336.391 

Thu nhpkhác 358.226.878 72.414.143 

Cong 465.00 1.385 255.750.534 

8. Chi phi khác 

Chi phi thanh ICCDC 59.074.238 1.807.934 

Chi np ngân sách 1.602.274.658 2.703.374.643 

Chi phi khác 1.073.613.581 673.738.301 

Cong 2.734.962.477 3.378.920.878 

9. Lãi cor ban trên co;;  phiu 
Lçn nhun ke toán sau thug thu nhp doanh nghip 44.173.482.937 16.906.975.794 
Các diêu chinh de xac djnh Iqi nhun phân bô cho CO 
dông sà h&u CO phiêu ph 0̂ thông 3.293.471.534 - 
L9i nhun phân b6 cho cö dông s& hfru cO^ phiu phi 
thông 40.880.011.403 16.906.975.794 

Cphié'upho2  thông dang hru hành ddu nám 20.000.000 12.000.000 

Cd phiu hru hành bInh quán tang trong nám - 1.225.099 

Cophiu ph 05  thông clang hru hành bInh quân 20.000.000 13.225.099 

LM co' ban trên cox  phiêu 2.044 1.278 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, PhLrông Bn Thành, Qun 1, Tp Ho Chi Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHPH (tip theo) 

Cho nam tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2014 

10. Chi phi sin xut kinh doanh theo yu tox  

Näm nay Näm truoc 
Chi phi nguyen Iiu, vt 1iu 	 55.257.381.532 25.582.020.257 

Chi phi nhân cOng 	 49.589.713.064 38.027.049.055 
Chi phi khu hao tài TSCD 	 35.013.989.550 14.035.747.734 
Chi phi djch vii mua ngoài 	 14.986.754.169 5.169.925.238 

Các chi phi khác 	 27.423.348.3 57 18.456.928.232 

Cong 	 182.271.186.672 101.271.670.516 

VII. NH1JNG THÔNG TIN KHAC 

1. Giao djch vói các ben lien quan 

Giao dch vol các thành viên quail l' chü chat và các cá nhân có lien quan 

Các thành vién quán I 	chü chit va cac cá nhân có lien quan gm: các thành viOn Hii dng quãn trj, Ban 
Giám dôc, Kê toán trlrO'ng va cac thành viên mt thiêt trong gia dInh các cá nhân nay. 

Thu nhap cüa cac thành vién quãn 1 	chü chat trong näm nhi.r sau: 

Nàm nay 

Tin Ii.rcng 2.076.000.000 

Thu lao cia trã trong nãm 1.151.206.447 

Cong 3.227.206.447 

2. B6 phn theo linh vyc kinh doanh 

D6 phic vii mvc dich quail l', cor cu t6̂  chirc cCa Cong ty duvc chia thành 2 b6 phn hoat ding gm: B 
phn cho thuê vAn phOng và kinh doanh nhà hang, khách san,  các djch vii  di kern khác. Cong ty lp Báo 
cáo b6 phn theo 2 b6 phn kinh doanh nay. 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phung Ben Thânh, Qun 1, Tp H 0^ Chi Minh. 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

Cho nAm tài chInh kt thüc ngày 31 thing 12 nAm 2014  

Thông tin vex  tài san va nçi phAi trA ccia bo phn theo Iinh vrc kinh doanh cüa Cong ty nhu sau: 
Cho thuê vAn 	NhA hAng, khAch 

phOng 	 sn 	Không phân b6 	Cong 

S cuôi nAm 

TAi sin 

TAi sin bO phn 
	 176.183.298.148 	1.120.166.987.503 	 - 	1.296.350.285.651 

TAi sin không phân b 10 
	

32.548.071.560 	32.548.071.560 

Tong tAisin 	 - 	1.328.898.357.211 

NY phAi trA 

Nci phAi trA bo phn 
	

94.431.343.462 
	

919.423.048.701 	 - 	1.013.854.392.163 

Nçi phAi trA không phAn b6 

Tong ny phAi trA 	 - 	1.013.854.392.163 

S6 dãu nAm 

TAisin 

TAi sAn b6 phn 298.703.119.337 979.866.293.759 	 - 1.278.569.413.096 

TAi sin không phAn b - - 	32.548.071.560 32.548.071.560 

Tong tAisin - - 	 - 1.311.117.484.656 

NQ phAi trA 

Ng phAi trA b6 phn 74.510.348.000 964.309.362.568 	 - 1.038.819.710.568 

Nci phAi trA khong phân bO^ -  - 	 - - 
Tong nT phAi trA 1.038.819.710.568 

Thông tin v k& qua hoat dng kinh doanh cüa bô phn theo ITnh vLrc kinh doanh cüa Cong ty nhi.r sau: 
Cho thuê vAn NhA hAng, khAch 

phOng sn 	Không phAn bô Cong 

NAm nay 

Doanh thu 

Doanh thu thun tCr bin 
hang ra ben ngoAi 

Doanh thu thun tr bin 
hang cho cAc bQ phn khAc 

Tng doanh thu 
Két quA hot dng kinh 
doanh 
Két quA kinh doanh bO 
phn 

Chi phi khong phAn b 
Lai nhuntAhotdng 
kinh doanh 

Phn Içii nhun trong cAc 
Ong ty lien kêt 

71.672.054.996 212.902.001.866 	 - 284.574.056.862 

848.149.220 1.155.111.380 	 - 2.003.260.600 

72.520.204.2 16 214.057.113.246 	 - 286.577.317.462 

46.777.776.823 91.583.773.504 	 - 138.361.550.327 
- - 	34.055.419.537 34.055.419.537 

46.777.776.823 
	

91.583.773.504 (34.055.419.537) 
	

104.306.130.790 



3.764.499.804 

29.188.497.799 

(428.767.033) 

21.031.501.898 

25.838.684 

11.007.286 

	

(2.694.403.311) 	 - 

29.199.017.907 (26.486.348.254) 

	

- 	6.837.195.757 

3.790.338.488 

29. 199.505.085 

(3.123.170.344) 

23.744.171.551 

6.837.195.757 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phträng Bn Thành, Qun 1, Tp H6 Chi Minh. 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (tip theo) 

Cho näm tài chinh kt thOc ngay 31 tháng 12 näm 2014 

Cho thud van Nhà hang, khách 
phong sn 	Không phân bô Cong 

Doanh thu tü cAc khoãn 
dâu tu, tài chinh khAc 	 6.501.376.509 162.993.798 	 - 6.664.370.307 

Chi phi tài chinh 	 1.374.544.340 49.755.411.773 	 - 51.129.956.113 

Lai (16)khAc 	 (1.000.776.482) (1.269.184.610) 	 - (2.269.961.092) 

Lqi nhun truóc thud 	50.903.832.510 40.722.170.919 	(34.055.419.537) 57.570.583.892 
Chi phi thud thu nhp 
doanhnhiêD 	 - - 	13.718.044.619 13.718.044.619 

Thu nhp thud thu nhp 
doanh nghip hoAn la 

Lqi nhuãn sau thud thu 
nhp doanh nghip 

NAm truO'c 

Doanh thu 

Doanh thu thun tir bAn 
hang ra bn ngoAi 

Doanh thu thuAn tfr bAn 
hAng cho cAc bO phn khác 

Tang doanh thu 
Kt qua hot dng kinh 
doanh 
Két quA kinh doanh b 
phn 

Chi phi không phAn b 
Lçi nhun tu hot dng 
kinh doanh 

Phn Ii nhun trong cAc 
cong ty lien két 

Doanh thu tir cAc khoAn 
du tir, tAi chinh khAc 

Chi phi tAi chinh 

LAi (la) khAc 

Lçi nhun tru'ôc thud" 
Chi phi thud thu nhp 
doanh nghip 

Thu nhp thud thu nhp 
doanh nghip hoAn li 

LQ'I nhuan sau thue thu 
nhp doanh nghip 

- 	 - 	(320.943.664) 	(320.943.664) 

- 	 - 	 - 	44.173.482.937 

69.187.373.734 	84.360.805.274 	 - 	153.548.179.008 

69.187.373.734 	84.360.805.274 	 - 	153.548.179.008 

	

46.884.266.926 	31.878.589.820 	 - 	78.762.856.746 

	

26.486.348.254 
	

26.486.348.254 

	

46.884.266.926 	31.878.589.820 (26.486.348.254) 
	

52.276.508.492 

- 	 - 	 - 	16.906.975.794 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phting Bn Thành, Qun 1, Tp HO^ Chi Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

Cho nam tài chInh kt thOc ngày 31 thang 12 nAm 2014 

Bô phân theo khu vyc dia 1 

Cong ty hot dng tai  Thành ph6 H6 Chi Minh và Thành ph6 Nha Trang. B6 phn cho thuê van phOng 
dUQC dt tai  Thành phô Ho Chi Minh. Hoat dOng kinh doanh nhà hang, khách san  thrçc thirc hin tai 
Thành phô Nha Trang. 

DtxOi dày là phân tich doanh thu thun cüa Cong ty theo khu vijc dja l', khong tInh dn xut x cüa hang 
hOa, djch vu. 

Thành ph 0^ HO^ Chi Minh 
Thành ph 40 Nha Trang 
Cong 

	

Näm nay 
	

Näm trtnyc 

	

72.520.204.216 
	

69.187.373.734 

	

214.057.113.246 
	

84.360.805.274 
286.577.317.462 
	

153.548.179.008 

Giá tn cOn Iai cOa 	 Tang tãi sin c6 djnh hthi hinh 
và vô hinh (Mng gia tri tang cüa 

tài san bo phn (T6ng tài sin thuàn) 	 TSCD) 

Duó'i day là phân tIch ve^ giá trj cOn Iai cOa cac tài san bo phn, tang tài san co^ djnh hitu hinh va vo hinh 
theo khu vrc dja li', noi dt cac tài san do. 

. 	h So cuoi nam 	So dau näm 
Thành ph6 H6 Chi Minh 
Thành ph Nha Trang 
Cong 

23 .704.53 1.722 
738.635.735.786 
762.340.267.508 

34.132.880.803 
223.840.036.397 
257.972.917.200 

	

NAm nay 	Näm trtrOc 
1.096.831.723 

	

534.989.121.053 
	

243.408.651.670 

	

534.989.121.053 	244.505.483.393 

3. Cong cu tài chinh 

Quin 1 rüi ro vn 

Cong ty quân trj ngun vn nhm dam bão rang Cong ty có tM vira hoat dng lien tiic vira thi da hóa lçii 
Ich cüa các cô dong thông qua tôi uu hOa so du nguôn von va cOng ng. 

Cu trOc On cCia Cong ty gm cO cac khoân ngthuAn (trtr di tin va cac khoân tuong throiig tin) và 
phAn vn thuc sâ hiiu cüa cac thành viên gop vOn (bao gôm von gap, các quy dir tr(t và lçii nhun sau 
thuê chira phân phôi). 

Các chInh sách keA  toán chü yu 

Chi tit các chInh sách ke^ toán chO yu và các phtrnng pháp ma Cong ty áp ding (bao gm các tiêu chi 
de ghi nh.n, cor sâ xac djnh giá trj va ca s& ghi nhn các khoân thu nMp  và chi phi) dôi vi tüng loai tai 
san tài chInh va cong nq tài chInh thrçic trInh bay tai Thuyêt minh so IV.3. 

Các Ioai  cong ciii tài chInh 

Giá tri so sách 

So cui nàm 	So du näm 

Tài sin tài chInh 

Tin vàcác khoán tucrngdixcngtin 	 91.567.716.948 	193.886.818.207 

Phái thu khách hang 	 3.014.747.8 12 	2.414.836.992 

Các khoán phai thu khác 	 5.679.058.571 	7.305.561.983 

Du tu dài han 	 32.548.071.560 	32.548.071.560 



100.858.833 	218.592.875 K qu7 dài hn 

Cong 

Nc' phãi trã tài chinh 

Vay và nç 

Phái trá cho ngixOi ban 

Chi phi phâi trâ 

Các khoãn phai trá khác 

Cong 

Muc tiêu ciuãn lv rüi ro täi chInh 

132.910.453.724 

705.481.767.970 

84.656.473.819 

25.189.247.115 

176.326.524.408 

991.654.013.312 

236.373.881.617 

00 

549.458.163.874 

26.347.044.467 

9.142.358.967 

431.651.531.878 

1.016.599.099.186 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phung Ben Thành, Qun 1, Tp Ho Chi Minh. 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

Cho nãm tài chInh kt thñc ngày 31 thing 12 näm 2014 

A Giä trj so sach 
A A.. 	 A A So cuoi nam 	So dau näm 

Cong ty dà xay dirng h8 thng quân I rUi ro nhm phát hin và dánh giá các rüi ro ma Cong ty phai 
chju, thiêt lp cac chInh sách vâ quy trinh kiêm soát rüi to a mcrc chap nhn duc. HE thông quân l' rOi 
ro dtrçc xem xét lai  djnh  kS'  nhAm phân ánh nhng thay dôi cCia diéu kin thj tnring và hoat dng cOa 
Cong ty. 

Rüi ro tâi chInh bao gm rOi ro thj truOng (bao gm rüi to ngoai t (rüi ro t gia), rUi to IAi suAt va rüi ro 
ye gia), rUi ro tin ding và n'ii ro thanh khoàn. 

Rñiro thj trwuing 

RUi to thi trumg là rñi ro ma giá trj hop l' hoc các lung tin trong tuc1ng lai ccia cong cu tài chInh sê 
biên dng theo nhUng thay dOi cüa giá thj trumg. Rüi ro thj trithng bao gôm 3 loai: rüi ro ngoai t, rUi ro 
lAi suât Va rüi ro ye giá. 

Quán l rOi to ngoai té (rOi to tc' giá) 

RUi ro ngoai te là rüi ro ma giá trj hçip l' hoc các lung tin trong tucmg lai cüa cong cu tài chinh sê 
biên dng theo nhung thay dôi cCia t' giá hôi doái. 

Ouân1'rüirolAisut 

RUi ro lãi sut là rüi ro ma giá tr j  hcp I' hoc cac lung tin trong tuong lai cOa cong cv tài chinh së bin 
dng theo nhUng thay dôi cüa lâi suât thj tru&ng. 

RUi ro lãi suit cUa COng ty chU yu lien quan dn tin, các khoãn tin gcri ngAn han, cho vay và các 
khoán vay. 

Cong ty quán l' rüi ro lài suit bang cách phân tich tInh hInh thj tri.rng de^ cO ducc các lAi suit có lçxi 
nhât và van näm trong giài han  quán I rOi ro cüa minh. 

Quán I' rüi ro v giá khác 

Rüi ro ve^ giá khác là rñi ro ma giá tri hop 1 hoc các lung ti&n trong ti.rcing lai cOa cong cv tài chInh se 
biên dng theo nhUng thay dôi cUa giá thj tnxO'ng ngoai thay dôi cüa lài suât và t' giá hôi doái. 
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CONG TV CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phträng Bn Thành, Qun 1, Tp H6 Chi Minh. 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 
Cho näm tài chmnh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2014 

Môt s trut5'ng hop trInh bay v rid ro thi trwthng nhir sau. 

COng ty dà thirc hin dánh giá mt each then trong các rOi ro thj tnrng lien quan dn hoat dng san xut 
kinh doanh và cho rang Cong ty khong có rOi ro trong yêu nào lien quan den sir bin dng cña t' giá và 
sty thay dôi ye giá cOa hang hóa. 

Quãn l rOi ro lãi sut 

Cong ty chu rOi ro Iãi suAt trong yu phát hành tr eac khoán vay chju lãi suit da du'gc k' kt. Cong ty 
chju rüi ro Iãi suât khi Cong ty vay von theo lãi suât thâ nôi va läi suât cô djnh. ROi ro nay së do Cong ty 
quán trj bang each duy tri a mic W hp l' các khoân vay lãi suât cO djnh và Iãi suât thã nôi. 

Ouán i; rOi ro t" giá 

Cong ty thirc hin mt s6 cac giao djch có gc ngoai t, theo do, Cong ty së chju rüi ro khi cO bin dng 
ye t giá. Cong ty khong thrc hin bin pháp darn báo do rCii ro t)' giá chi lien quan den phân tai san Va 
khong có ánh hu'àng trQng yéu den Báo cáo tài chinh. 

Rüi ro tin dyng 

Rii ro tin ding là rOi ro ma mt ben tham gia trong hçip dng khong CO khá näng thirc hin dtrçic nghia 
vu cüa minh dan den ton that ye tài chinh cho Cong ty. 

Cong ty CO CáC rài ro tin dung tit cac hoat dng kinh doanh (chü yu di vai các khoân phài thu khách 
hang) và hoat dng tài chinh (tiên gcri ngân hang). 

Phái thu khách hang 

Cong ty giâm thiu rii ro tin dung bang cáeh chi giao djch vai các dan vi có khá nàng tài chinh t&, yêu 
cau m& thr tin thing doi vâi các don vi giao djch Ian dâu hay chisa có thông tin ye khà nàng tài chinh và 
nhân viên kê toán cong nq thtthng xuyén theo döi nor phái thu dê don dOe thu hôi. Trén ca sâ nay và 
khoãn phãi thu cüa Cong ty lien quan den nhiêu khách hang khác nhau nên rüi ro tin dung không tp 
trung vào mt khách hang nhât djnh. 

Tin gi ngân hang 

Ph fin Ian tin gi ngân hang cCia Cong ty dtxçc gcri tai  các ngân hang Ian, Co uy tin a Vit Nam. Cong ty 
nhân thây mrc W tp trung rCii ro tin dung dOi vâi tiên gt'ri ngân hang là thâp. 

Rñi ro thanh khoân 

Rüi ro thanh khoãn là rOi ro Cong ty gp khó khän khi thirc hin nghia vu tài chinh do thiu tin. 

Mic dich quán l rOi ro thanh khoán nhjrn dam bão du' ngun von d6 dáp crng các nghia vii tài chinh 
hin tai  va tirang lai. TInh thanh khoán cOng thrçc COng ty quán l' nhàm dam bâo rni'rc phii tri gifla 
cong ncr dn han  và tài san dn han  trong k' a mUc cO the dUOC kiem soát dOi vai so On ma Cong ty tin 
rAng có the tao  ra trong kS'  do. Chinh sách cOa Cong ty là theo dOi thung xuyên các yêu cau ye thanh 
khoãn NO tai  và dir kin trong tuang lai nhäm dam báo cong ty duy trI dO müc dir phOng tiên mat, cac 
khoãn vay và dO On ma các chO sa h&u cam ket gop nhäm dáp trng các quy djnh ye tinh thanh khoân 
ngAn han  và dài han  han. 

Bang duài day trinh bay chi tit các mrc dáo han  theo hp dng cOn lai di vài cong cii nor tài chinh phi 
phái sinh va thai han  thanh toán nhu dã dtrc thOa thun. Bang &rgc trinh bay dra tren dOng tiôn chira 
chit khu cCia cong nor tài chinh tinh theo ngày sóm nhât ma Cong ty phái trà. Bang trInh bay dang tiên 
cOa các khoán gOc: 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phtrng Bn Thành, Qun 1, Tp H Chi Minh. 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINE (tip theo) 

Cho nAm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2014 

Tu' 1 näm tr& Trên 1 nãm dn Tren 5 nm 	Cyng xuon2 	5 nam 
So cui 11am 
Vay và nç 99.632.000.000 	605.849.767.970 - 	705.481.767.970 
Phái trá cho ngi.ii ban 84.656.473.8 19 	 - - 	84.656.473.8 19 

Chi phi phái trá 25.189.247.115 	 - - 	25.189.247.115 

Các khoán phâi trâ khác 6.919.795.808 	169.406.728.600 - 	176.326.524.408 

Cong 216.397.516.742 	775.256.496.570 - 	991.654.013.312 

So du näm 
Vay và nç 282.619.967.987 266.838.195.887 - 	549.458.163.874 

Phái trá cho ngi.thi ban 26.347.044.467 - - 	26.347.044.467 

Chi phi phái trá 9.142.358.967 - - 	9.142.358.967 

Các khoán phái trá khác 7.652.500.699 423.999.031.179 - 	431.651.531.878 

Cong 325.761.872.120 690.837.227.066 - 1.016.599.099.186 

Bang sau day trinh bay chi tit cho tài san tài chinh ducic trinh bay trong Báo cáo tài chinh ccia Cong ty 

So,  cuoi nam 
Tiên và các khoán tucing 
duong tiên 91.567.716.948 - - 	91.567.716.948 

Phãithu khách hang 3.014.747.812 - - 	3.014.747.812 

Các khoán phái thu khác 5.679.058.571 - - 	5.679.058.571 

KqungAnhn - 100.858.833 - 	100.858.833 

Dutudãihan - 32.548.071.560 - 	32.548.071.560 

Cong 100.261.523.331 32.648.930.393 - 	132.910.453.724 

S6 du näm 
Tiên và các khoãn trcmg 
discrngtiên 193.886.818.207 	 - - 	193.886.818.207 

Phái thu khachhang 2.414.836.992 	 - - 	2.414.836.992 

Các khoän phãi thu khác 7.305.561.983 	 - - 	7.305.561.983 

KqungAnhan - 	218.592.875 - 	218.592.875 

Dutixdàihan - 	32.548.071.560 - 	32.548.071.560 

Cong 203.607.217.182 	32.766.664.435 - 	236.373.881.617 

4. Thông tin so sánh 

So du näm &rçc 1y theo s6 1iu trén Báo cáo tài chInh näm 2013 cUa Cong ty dã thrqc kim toán bâi 
Cong ty TNHH Kiêm toán - ti.r van Dat Vit. 
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CONG TV CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phing Bn Thành, Qun 1, Ip HO^ Chi Minh. 

THUYET MINI-I BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

Cho nm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2014 

IMinh, ngày 31 thang 3 nam 2015 

tr 

JN-tHANH TAM 	PHAM LE THANG 

Tong Giám dc 	 Ke toán trtrcrng 

NGUYEN TH! THJY LINU 

Ngtrôi lap biu 
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