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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 HàmNghi, phuông Bn Thanh, Qun 1,TpHChi Minh 

BAO CAO CUA HO! BONG QUAN Tifi 

Hôi dong quân tri Cong ty Co phân Hal Van Nam (g(?i tat là "Cong ty") trInh bay Báo cáo nay cüng vài 
Báo cáo tài chInh cüa Cong ty cho k' ké toán nãm két thñc tai ngày 31 thang 12 näm 2015 da disqc kiêm 
toán. 

HQI BONG QUAN TR4 VA BAN BIEU HANH, QUAN L' r 
HOi dng Quán tri và Ban diu hành, quân l Cong ty trong k' và cho dn thai dim lp Báo cáo nay bao 

r gOm: 

r Ho vii ten Chic vu 

FIôi ding ijuân tn 
Ong Nguyn Thanh Tam Chü tjch kiêm Tng Giám dc 
BA Do Thj Bich Lien Phó CH tjch 
Ong Nguyn Due Duy Thành vién 

Ban Kkm soát 

Ong Vu D06  Hoàng Tun Tnrâng ban kim soát 

Ong 14 Hung Cung Thành vién 
R Ong Nguyn Ba Linh Thành viên 

Ban TJng Giám dác 

Ong Nguyn Thanh Tam 	Ting Giám dc 

BA Do^ Thj Bich Lien 	Phó Tong Giám doe 

Ong Nguyn Quc Trang 	Phó Tong Giám dc 

BA Chu Bich Nga 	 Phó Tong Giám dc 

BI DIN PHAP LUAT 

Ngui dai  din theo pháp lut cCa Cong ty trong näm và cho dn thi dim lp Báo cáo nay là ông 
Nguyen Thanh Tam chiic danh Chii tjch Hi dong quãn frj kiêm Tong Giám dc Cong ty. 

IUEM TOAN VIEN 

Cong ty TNHH Kim toán - Tu van Dt Vit (Vietland) da kim toán Báo cáo tài chInh cho kS' k toán 
näm kêt thiic tai ngày 31 tháng 12 nãm 2015 ciia COng ty. 

TRACH NHIM CUA HQI BONG QUAN TR4 

He,i dng quân trj COng ty chju trách nhim ve^ vic lap Báo cáo tài chInh phân ánh trung thirc và hçip l 
tInh hmnh tài chInh, kêt qua boat dng kinh doanh và tInh hmnh kru chuyên tiên t ciia Cong ty trong kS'. 
Trong vic l.p Báo cáo tài chInh nay, Hi dOng quán trj Cong ty can phái: 

. Lira ehçn cac chInh sách ke^ toán thIch hqp và áp ding cac chInh sách nay mot cách nht quán; 

• Thirc hin các phán doán va cac urc tInh mot each than  trong; 

• Cong b o^ cac Chun mire ke^ toán phái tuân theo trong cac vn de^ trong yu ducic cong b ô và giái trmnh 
trong Báo cáo tài chInh; 

• Li p Báo cáo tài chInh dua trên ccr sà hot dtng lien tuc trir trung hop khOng the^ giâ djnh ring Cong 
ty së tip tiic hot dng lien tiic. 

Hi dng quán trj Cong ty dam báo r&ng, COng ty dã tuân thii các yêu cAu nêu trên khi lp Báo cáo tai 
chInh; các si ke^ toán thIch hcip ducic kru giü dy dii d8 phãn ánh tai  bt  kS'  thii dim nào, vài mIrc d 
chInh xác ho p l tInh hInh tài chInh ciia COng ty và Báo cáo tài chInh duçc lap tuân thu các Chun mirc 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 HãmNghi, phuOng Bn Thành, Qun 1, Tp H6 Chi Minh 

BAO CÁO CUA HO!  DONG QUAN TRI (tip theo) 

ke^ toán Vit Nam, Ch do ke^ toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh hin hành có lien quan tai  Vit 

Nam. 

Hi dng quân trj Cong ty cilng chju trách nhim trong vic bão v6 an toàn tài san cUa Cong ty và do do 
dã thc hin các bin pháp thIch hqp de^ ngän chin và phát hin các hành vi gian 1n vâ the vi pham khác. 

CONG BO CUA HQI BONG QUAN Tifi 

Hi dng quân tri Cong ty xac nhn r&ng, Báo cáo tài chInh dã phãn ánh trung thuc va hçp 1 tInh hInh tài 
chinh cila Cong ty tai ngày 31 thang 12 näm 2015, két qua hoat dng kinh doanh và tmnh hinh hru chuyên 
tiên t8 cho kS'  kê toán näm kêt thüc cilng ngày, phil hp vâi các Chuân mirc ké toán Vit Nam, Chê Q ké 
toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh hin hành có lien quan tai Vit Nam. 

Thay mat 	quan fri 
,O3OO - 

cONGTY 
C\ 

fl)  
'COP 

NGUYEII TAM - Chü tjch Hi dng quãn trl 

Thành ph6 H6 Chi Minh, ngày 29 thang 03 näm 2016 
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I 	 BAO CÁO IUEM TOAN DQC LAP 
I 

I 	
KInh gfri: QU CO BONG, HQI BONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM BOc 

CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 

I 

I 	
Ching tOi dä kim toán Báo cáo tài chInh kern theo cña Cong ty Co^ PhAn Hâi Van Nam, dirc lp ngày 
29 thang 03 näm 2016, tr trang 06 den trang 39 bao gOm Bang can dôi ké toán tai ngày 31 tháng 12 nãm 

I 	
2015, Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh, Báo cáo km chuyên tiên t8 cho kS'  kê toán nãm kêt thOc 
cüng ngày và Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh. 

Trách nhim cüa Hôi dng quãn tij 

Hi d6ng quãn trj Cong ty chju trách nhim v6 vic Up và trInh bay trung thirc và hçp 132 Báo cáo tai 
chInh cüa Cong ty theo Chuân mire ké toán, Ché d6 kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 

I 	132 có lien quan den vic lp và trInh bay Báo cáo tài chInh và chju trách nhim ye kim soát ni b6 ma 
Hi dong quán trj  xac djnh là can thiêt dê dam bâo cho vic lp và trInh bay Báo cáo tâi chInh không có 

I 	sai sot trQng yêu do gian 1n hoc nhâm lan. 

I 	Trách nhiêm cüa Kim toán viên 

Trách nhim cUa Chüng tOi là dua ra 32 kin ve^ Báo cáo tài chInh dra trên kt qua cüa cuc kim toán. 
Chüng tôi dã tiên hành kiém toán theo các Chuân mirc kiêm toán Vit Nam. Các chuân mrc nay yêu cau 

I 	Chüng tôi tuân thO chuân mirc và các quy djnh ye dao drc nghe nghip, lp kê hoch và thi,rc hin cuc 
kiêm toán dé dat  duqe six dam bào hop 132 ye vic lieu Báo cáo tài chInh cOa Cong ty có cOn sai sot trong 

I 	yêu hay không. 

Cong vic kim toán bao gm thirc hin các thO tue nhm thu thp các b&ng chfrng kim toán ve^ cac s 
lieu va thuyêt minh trén Báo cáo tài chInh. Các thñ tiic kiêrn toán dixcc 1a chçn dua trên xét doán cCa 

$ 	kiêm toán viên, bao gOm dánh giá rüi ro có sai sOt trong yéu trong Báo cáo tài chInh do gian ln hoc 
nhâm Ian. Khi thirc hin dánh giá các rüi ro nay, kiêm toán viên dã xem xét kiêm soát ni b6 cüa Cong ty 

$ 	lien quan den vic Up và trinh bay Báo cáo tài chInh trung thirc, hçip 132 nhãm thiêt kê cac thO tic kiêm 
toán phü hop  vài tInh hinh thirc tê, tuy nhiên không nhäm mIc dIch &ra ra 32 kiên ye hiu qua cüa kiém 

$ 	soát ni b6 cCa Cong ty. Cong vic kiém toán cüng bao gOm dánh giá tInh thIch hop cUa cac chInh sách 
kê toán dixqc ap dung va tInh hop 132 cüa các uàc tInh ké toán cüa Hi dng quân trj cCng nhix dánh giá 

I 	vic trInh bay tong the Báo cáo tài chInh. 

I 	ChOng tôi tin tixâng rang các bang chrng kim toán ma Chüng tOi dä thu thp duc là dÀy dü và thIch 
hop lam co sà cho 32 kiên kiêm toán cOa ChOng tôi. 

V kin cüa Kim twin viên 

$ 	Theo 32 kin cüa ChOng tOi, Báo cáo tài chInh dã phan ánh trung thirc và hop 132, trên các khIa canh  trong 
yéu tInh hinh tài chInh cüa Cong ty Co^ Phan Hài Van Nam tai ngày 31 tháng 12 nãm 2015, ciing nhu két 

$ 	qua hoat dng kinh doanh, tInh hinh km chuyn tiên t8 cho k32 ke toán nàm két thUc cüng ngày, phü hop 
vài ChuÀn mijc ke toán, Che Q ké toán doanh nghip Vit Nam và các quy dinh pháp 132 có lien quan den 

I 	vic lp và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

I 

I 

I 

$ 
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BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP tip theo)  

Thành phO^ Ho Chi Minh, ngày 29 thang 03 nAm 2016 

VAN NAM HAl - Phó Tang Giám dc 
So Giây CN DKHN kiém toán: 0832-2013-037-1 

No'i nhân: 

- 	Nhtxtrên 
- 	Luu Vietland 

VO Tm THU HM1NG - Kim toán viên 
So Giây CN DKHN kiêm toán: 0455-2013-037-1 
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CONG TV CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Him Nghi, Phtring Ben Thành, Qun 1, Thành ph H Chi Minh 

BAO CÁO TM CHfNH 
Choki kC toán näm kt thüc ngiy 31 thing 12 näm 2015  

BANG CAN DOI Kt TOAN 
Tai ngiy 31 thing 12 näm 2015 

MAU B01-DN 
Don vi tinh: VND 

Thuyt 
CIII TIEU Mi so" minh 31/12/2015 31/12/2014 

A. TAI SAN NGAN HiN 100 148.684.955.403 118.956.116.801 
I. 	Tin vi cic khoin tLrorng throng tin 110 V.1 103.421.924.799 91.567.716.948 

1. Tien 111 26.621.924.799 5.859.716.948 
2. Cie khoin tuang ducrng tien 112 76.800.000.000 85.708.000.000 

H. 	Du tir tii chInh ngan han 120 15.000.000.000 - 
Du tu n.m gifr den ngiy dio hp 123 V.2a 15.000.000.000 - 

III. Cic khoin phil thu ngn han 130 19.917.633.197 16.643.134.887 
1. Phii thu ngnhncüa Bich hing 131 V.3 7.673.325.575 3.014.747.812 
2. Tritruàcchonguii bin ngnh?n 132 V.4 5.148.193.888 6.355.854.303 
3. Phii thu ngnhnkhic 136 V.5a 7.096.113.734 7.272.532.772 

IV. Hing tn kho 140 V.6 8.342.680.678 5.480.762.026 
Hingtnkho 141 8.342.680.678 5.480.762.026 

V. 	Tii sin ngn han khic 150 2.002.716.729 5.264.502.940 
1. Chi phi tritnthc ngn hp 151 V.7a 1.463.085.943 1.931.367.264 
2. ThuGTGTducickhAutth 152 92.015.053 1.102.773.041 
3. Thus vi các khoin khic phii thu Nhi nurc 153 V.15 447.615.733 2.230.362.635 

B. 	TAI SAN DAI HN 200 1.153.656.347.387 1.209.942.240.410 
I. 	Cic khoin phii thu dii han 210 100.339.534 100.858.833 

Phii thu diihnkhic 216 V.5b 100.339.534 100.858.833 

H. 	Tii sin c6 djnh 220 738.989.643.155 762.340.267.508 
1. Tii sin co-  djnhhüuhinh 221 V.8 737.567.893.532 760.759.402.851 

Nguyen giá 222 861.183.077.157 823.994.892.546 
Giá tri hao mon 1u9 kI 223 (123.615.183.625) (63.235.489.695) 

2. Tii sin c6 djnh vô hlnh 227 V.9 1.421.749.623 1.580.864.657 
Nguyen giá 228 1.591.150.373 1.591.150.3 73 
GO trj hao mOn 1u9 Id 229 (169.400.750) (10.285.716) 

III. Bt dng sin du hr 230 V.10 51.101.933.493 53.902.039.425 
Nguyêngii 231 71.857.680.402 71.857.680.402 
Giitrj hao mon 1u5i ká 232 (20.755.746.909) (17.955.640.977) 

IV. Tii sin do dang dii han 240 254.248.235.554 327.083314.871 
Chi phi xiy dxng ca bin do dang 242 V.11 254.248.235.554 327.083.314.871 

V. 	Du hr tii chInh dii hn 250 32.548.071.560 32.548.071.560 
Deutug6pvnvaodonvjkhác 253 V.2b 32.548.071.560 32.548.071.560 

VI. Tii sin dài han khic 260 76.668.124.091 33.967.688.213 
1. Chi phi tritruOcdaihan 261 V.7b 76.338.897.119 33.646.744.549 
2. Tii sin thue thu nhp hoin Iai 262 V.12 329.226.972 320.943.664 

TONG CQNG TAI SAN 270 1.302.341.302.790 1328.898.357.211 

No cáo nay là m51 b5phçn hop thành cüa Báo cáo Iài chInh và phái dwqc dpc kern vái ThuyEt m,nh Báo cáo fài chinh 
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PHAM LE THANG 
K toán triróng 

NGUYEN Till THUY LINH 
Ngirèi lip biu 

2016 

Chü tch HDQT 

CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phung Bn Thành, Qun 1, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TM CHINH 

Cho ki 0 toán näm kt thüc ngãy 31 thing 12 nm 2015 
Bang can dot ke toán (tiep theo)  

Thuyt 
Cm TIEU 	 Ma SO., 	minh 	 31/12/2015 	 31/12/2014 

C. NV PHAI TRA 300 
1. 	Nçngnhn 310 

1. Phâitrãnguii bin ngnhan 311 
2. Nguii mua trá tin truàc ng.n hp 312 
3. Thud vàthckhoânphâinpNhànuàc 313 
4. Phâitrãngithi1aodng 314 
5. Chi phi phâitrângânhn 315 
6. Doanh thu chua thrc hin ngân hp 318 
7. Phãitráng.nh?nkhác 319 
8. Vay và nç thuê tai chInh ngn h?n 320 
9. Quy khen thtrâng, phüc lcii 322 

H. 	Nq dài han 330 
1. Phaitrangithi bin dàihan 331 
2. Phâi trâ dài hp khác 337 
3. Vayvànqthuêtàichinhdàihn 338 

D. 	VON Cliii S6 HCJU 400 
1. 	V6nchüsôhüu 410 

1. V6ng6pcüachUsthu'u 411 
Cáphi1uph thông cô quyn biu quylt 41/a 

2. Thngduvncphfin 412 
3. Qudutupháttrin 418 
4. Lc,i nhun sau thué chua phán phi 421 

Lqi nhun sau thus chua phán phi lüy ki dIn culi kj) trzthc 421a 
Lçxi nhuin sau thul chu-a phân phli k nay 421b 

II. Ngun kinh phi và qup khác 	 430 

TONG CQNG NGUON VON 	 440  

958.643.181.735 
142.387.393.069 

5.9 13.150.553 
30.0 12.553.684 

1.558.419.948 
6.063.796.399 

34.411.854.982 
2.243.623.063 
4.403.028.903 

47.562.165.388 
10.2 18.800. 149 

816.255.788.666 
75.000.000.000 

113.302.356.165 
627.953.432.501 

343.698.121.055 
343.698.121.055 
200.000.000.000 
200.000.000.000 

20.327.840 
107.986.225.773 
35.69 1.567.442 

35.691.567.442 

1.302.341.302.790 

1.013.854.392.163 
163.597.895.593 

9.656.473.819 
4.186.581.696 
1.577.067.806 
6.179.435.760 

26.034.779.512 
2.535.380.243 
7.227.273.753 

99.632.000.000 
6.568.903.004 

850.256.496.570 
75.000.000.000 

169.406.728.600 
605.849.767.970 

315.043.965.048 
315.043.965.048 
200.000.000.000 
200.000.000.000 

20.327.840 
70.850.154.271 
44.173.482.937 

44.173.482.937 

1.328.898.357.211 

V.13a 
V.14 
V.15 
V.16 
V.17 
V.18 
V. 19a 
V.2 1a 
V.20 

V.13b 
V. 19b 
V.2 lb 

V.22 

Báo cáo nay hi m& baphan  hp thành cza Báo cáo tai chinh và phái thtçic dcc kern vài Thuyt minh Báo cáo t& chinh 

7 



CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phuing Bn Thành, Qun 1, Thành ph -0 HO^ Chi Minh 
BAO CÁO TM CH!NH 
Cho k' ké toán nm két thüc ngày 31 thang 12 näm 2015 

BAO CÁO KET QUA HO1T DQNG KINH DOANH 
Cho k' k toán näm kt thüc ngIy 31 tháng 12 näm 2015 

MAU B02-DN 
Don vi tinh: VND 

Thuyt 
CHI TIEU 	 Ma SO,, 	minh 	 2015 	 2014 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dich vy 	 01 	VI.1 	329.851.154.757 	286.577.317.462 

2. Cáckhoângiamtr doanh thu 	 02 	VI.2 	 139.090.909 	 - 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cap dich  vu 	10 	 329.712.063.848 	286.577.317.462 

4. Giáv6nhangbin 	 11 	V1.3 	187.701.299.146 	148.215.767.135 

5. Lçri nhun gp v ban hang và cung dp dich vu 	 20 	 142.010.764.702 	138.361.550.327 

6. Doanh thu hoat  dng tài chInh 	 21 	VIA 	3.920.846.431 	 6.581.897.994 

7. Chi phi tài chlnh 	 22 	VI.5 	53.591.018.837 	51.047.483.800 
Trongdó: Chi phi laivay 	 23 	 50.23 7.507.994 	49.823.247.112 

8. Chi phi bin hang 	 25 	VI.6 	9.057.543.655 	 7.750.127.961 

9. Chi phi quãn 1 doanh nghip 	 26 	VI.7 	36.308.244. 164 	26.305.291.576 

10. Lçri nhun thun tw hoot dng kinh doanh 	 30 	 46.974.804.477 	59.840.544.984 

11. Thu nhpkhác 	 31 	 5.038.240.976 	 465.001.385 

12. Chi phi khác 	 32 	 7.264.990.996 	 2.734.962.477 

13. Lori nhuãn We 	 40 	VI.8 	(2.226.750.020) 	(2.269.961.092) 

14. Tng Içi nhuân k toán trtthc thud 	 50 	 44.748.054.457 	57.570.583.892 

15. Chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hin hành 	 51 	VI.9 	9.021.142.383 	13.718.044.619 

16. Chi phi thud thu nhO.p doanh nghip hoân lai 	 52 	V.12 	 (8.283.308) 	 (320.943.664) 

17. Lori nhuân sau thu thu nhãp doanh nghip 	 60 	 35.735.195382 	 44.173.482.937 

18. Läi co ban trên co" phiu 	 70 	VI.lOa 	 1.584 	 1.857 

19. Lâi suy giãm trên co" phiu 	 71 	VI.lOb 	 1.584 	 1.857 

Th 	Chi Minh, ngày 29 thing 3 nam 2016 

NG 

CO 

H TAM 	 PHitM LE THANG 	 NGUYEN THJ THUY LINH 

Chi ifchuIDQT 	 Ke toán trtthng 	 Ngir&i Jp  biu 

No cáo nay lb m1 bph4n ho ihành cãa Báo cáo gal chinh vàphái di,çic dc kern vai Thuyi rninh Báo cáo teit chinh 
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CONG TY cO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phithng Bn Thành, Qun 1, Thành ph H8 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CT-If NH 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TE 
(Theo phwung pháp trVc  tip) 

Cho k5 kex  toán nAm kt thIic ngày 31 thing 12 näm 2015 
MAU B 03-DN 

Don vi tinh: VND 

CHITIEU 

I. Lru chuyn tin tfr hoat dng kinh doanh 
- 	Tien thu ban hang, cung cp djch vv và doanh thu khác 
- 	TiM chi trã cho ngthn cung cap hang hóa và djch vu 
- 	TiM chi trâ cho nguii lao dng 
- 	TiM chi trh Ili vay 
- 	TiM chi nOp  thud thu nhp doanh nghip 
- 	TiEn thu We tir hoat dng kinh doanh 
- 	Tien chi khác cho hoot dng kinh doanh 
Lou chuyãn 1in Ihuàn tfr hoz1 dng kinh doanh 

II. Liru chuyM tiM Or hot ding du to 
- 	TiM chi d e^ mua sam, xây di,rng tài sin c6 djnh va cac tài sin 

dài han  khác 
- 	Tiên thu tit thanh l, nhuyng ban tài sin cô dnh và các tài san 

dài hp khác 
- 	TiM chi cho vay, mua các cong cu nçi cüa don vi khãc 
- TiM chi d&u tu, gOp On vào don vi khác 
- Tien thu h6i dau tu, gOp On vao don vi khác 
- 	TiM thu Ili cho vay, c6 tCrc và lçn nhuán duçic chia 
Lou chuyt4i tkn thuJn lit hoql dng dàu to 

Ill. Liru chuyM tiM tfr hot dng tài chInh 
- 	TiM chi trâ nçi gôc vay 
Lou chuy/n titn thuàn lit hogl d3ng lài chIn/s 

Lou chuyM tM thun trong näm 

Tien và turo'ng throng On du nam 

AM huOng ctia thay d& t gia hM doãi quy di ngoai t 

TiM và tirong dining tiM cuii näm  

Ma Thuyh 
so 	minh 	 NAm nay 	 Nam triróc 

01 389.862.427.065 330.307.936.049 
02 (93.586.446.070) (90.811.448.822) 
03 (45.203.162.648) (47.068.156.294) 
04 (21.474.386.088) (27.58 1.869.565) 
05 (3.294.080.510) (17.501.695.029) 
06 275.030.405.411 324.810.582.439 
07 (317.933.982.167) (294.944.729.982) 
20 183.400.774.993 177.210.618.796 

21 (32.232.387.962) (50.491.610.348) 

22 4.200.000 - 
23 (15.000.000.000) - 
25 (4.000.000.000) - 
26 4.000.000.000 - 
27 3.012.415.569 6.654.794.516 
30 (44.215.772.393) (43.836.815.832) 

34 (127.314.914.520) (235.778.309.345) 
40 (12 7.314.914.520) (235.778.309.345) 

50 11.870.088.080 (102.404.506381) 

60 91.567.716.948 193.886.818.207 

61 (15.880.229) 85.405.122 

70 	V.1 103.421.924.799 91.567.716.948 
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CONG TY Co PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phung Ben Thành, Qu.n 1, Tp HOO Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH 

	

1 	 Cho k' keA toãn näm k& thUc ngày 31 tháng 12 näm 2015 

	

p'1 	ThuytminhBáocáotaichInh  

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

	

: 	
Näm 2015 

MAU B09-DN 

I. DAC DIEM HOIST BONG CUA CONG TY 

1. HInh thuc s& hü'u vn 

Cong ty C6^ phn Hâi Van Nam (ten giao djch: Hai Van Nam Joint Stock Company), tin than là 
Khach san HE Van Nam truc thuc Cong ty Dich vu Du lich Duorng sat Sai Gon thuôc hen hiêp 
Duing sat Vit Nam, duçic chuyên thành Cong ty cO phân theo Quyêt djnh so 464/1999/QD-
BGTVT ngày 12 thing 2 näm 1999 cüa B6 tnràng B6 Giao thông 4n tâi. 

Cong ty hoat dng theo GiAy chüng nhn dang k' kinh doanh Cong ty Co^ phn s6 064194 do Sâ K 

	

IR 	
hoach Dâu tu Thành ph o^ Ho Chi Minh cap ngày 19 thing 6 näm 1999. 

Trong qua trInh hoat d5ng, Cong ty dã duric Sà KE hoach và Du tw thành phd Hd Chi Minh c4v bd 

	

PR 	 sung các Giay chOng nhan  dàng kj kinh doanh thay dOi nhzr saw 

	

PR 	 - Giy chüng nhn dang 4 kinh doanh thay di IAn thu nhAt, ngày 25 thing 04 näm 2002, chuAn y 
vic tang vn diu 1 tir 19.269.627.785 VND len 19.704.932.739 VND. 

- GiAy chüng nhn däng 4 kinh doanh thay di IAn thu hai, ngày 16 thing 10 näm 2002, chuAn y 
vic thay di ten Cong ty và ten giao djch: 

	

" 	
+ Thay di s GiAy chirng nh.n dàng k' kinh doanh tfr s 064194 thành s 4103001259 

+ TOn Cong ty: Cong ty Co^ ph An Hài Van Nam 

	

OR 	 + TOn giao djch: South Hai Van Corporation. 

- GiAy cht'rng nhn dang k kinh doanh di lAn thu ba, ngày 28 thing 11 näm 2002, chuAn y cho 
vic bo^ sung nganh nghe^ kinh doanh: Kinh doanh khách san,  an ung; Kinh doanh du ljch trong 
va ngoài rnr&c; Kinh doanh mt so^ djch vu: khiOu vu, vt l' trj lieu, cho thuO van phOng, trOng giU 

	

Y" 	
xe, din thoai; Dai  I ye cac phirang tin 4n tâi; Djch vii vin chuyn hang hóa dithng sat - thüy - 
b; Mua ban bach hOa, kim khI din may; Dai I' k' gi:ri hang hóa; MOi giài bAt dng san; Kinh 
doanh nhà; Djch vi nhà dAt. 

	

rl 	
- GiAy chi'rng nhn dãng k kinh doanh di lAn th(r Ui, ngày 5 thing 8 nãm 2003, chuAn y vic thay 

di ngiri dai  din theo pháp lut cCa Cong ty (ChO tjch HDQT): BA D06  Thj Bich Lien. 

- GiAy chüng nhn dang V kinh doanh thay di lAn thu näm, ngày 25 thing 06 näm 2004, chuAn y 

	

rl 	
vic thay di tang vn diu 16 tr 19.704.932.739 VND len 99.704.932.739 VND. 

- GiAy cht'rng nhn dãng k)2 kinh doanh thay di IAn thr sáu, ngày 26 thing 10 näm 2005, chuAn y 
vic thay di nguii di din theo pháp lut cCa Cong ty (ChC tjch HDQT): Ong Nguyn Thanh 
Tam. 

- GiAy churng nhn dang k kinh doanh thay di IAn thu bay, ngày 12 thing 06 nAm 2007, chuAn y 

	

F1 	 vic thay di ten Cong ty bang ting nuâc ngoài: Hai Van Nam Join Stock Company và tOn vit 
tat: Havana JSC. 

- GiAy chung nhn dãng V kinh doanh thay di lAn thtr tam, ngày 18 thing 06 näm 2009, chuAn y 
vic tang vn di&u 16 tr 99.704.932.739 VND IOn 120.000.000.000 VND. 

ThuyAt minh nay là m(51 b(3 phn hop thành vàphâi disic dQc cimg v&i Báo cáo tai chInh kern theo 
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I 
CONG TV CO PHAN HA! VAN NAM 

1 	132 Ham Nghi, phuông Bn Thành, Quân 1, Tp H6  Chi Minh 

I 	
BAO CÁO TAT CHIINH 

Cho k' k6 toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2015 

U Thuyelt minh.:.LWo cAo tAichinh (tip theo) 	........:........................ 	.,, 

. 	
- Giy chi'rng nhn dang k kinh doanh thay diii thn thir chin, ngày 25 thang 7 nãm 2013, chun y 

vic tang vn diu le tr 120.000.000.000 VND len 200.000.000.000 VND. • - 	Giy chüng nhn dang k kinh doanh thay di lAn thir mtri, ngày 17 tháng 6 näm 2014, chuAn y 
vic thay di ten giao djch cüa Cong ty: thay ten giao djch South Hai Van Corporation thành Hai 
Van Nam Joint Stock Company và thay di thông tin v6 dja chi van phOng di tai Ha Ni. 

- 	GiAy chirng nhn dang k 	kinh doanh thay di lAn thir met, ngày 27 thang 7 näm 2015, chuAn y 
vic bÔ sung ngành nghA kinh doanh: Hoat dng h6 trçY djch viii tài chInh chua duçic phân vào dâu. 
Chi tit: dai  1 	di ngoai t. 

• Von diu lé 	:200.000.000.000 VND 

• Try s&hotdng 

Dja chi 	: 132 Ham Nghi, PhuOng Bn Thành, Quân 1, TP. H6 Chi Minh. 

Din thoai 	: (84-08) 3 211 685 

Fax 	:(84-08) 3  224 174 

Email 	: Havana@hcm.vnn.vn  

Mãsthu 	:0301753448 

Các don vi true thuôc nhu sau: 

CIII nhánh Cong ty tgi Nha Trang 

Dja chi : 38 Trân Phü, TP. Nha Trang. 

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

Fax : (84-058) 3 88 99 00 

Mãsthu :0301753448-001 

VOn phông dgi din tai Ha N6i 

Dja chi 	: TAng 15, Tôa nhà Charm Vit, so^ 117 TrAn Duy Hung, PhuO'ng Trung HOa, 
Qun Câu Giây, TP. Ha Ni. 

Diên thoai 	: (84-04) 35 553 735 

Fax 	: (84-04) 35 553 733 

2. Linh vtrc kinh doanh 

LTnh vrc kinh doanh cüa Cong ty là djch v%1. 

3. Nganh, nghe^ kinh doanh 

Kinh doanh khách san,  an ung. Kinh doanh du ljch trong và ngoài n'thc. Kinh doanh mt s8 djch 
vu: khiêu vu, 4t 1' trj lieu, cho thuê van phOng, trông giu xc, din thoai. Dai l' ye các phung tin 
4n tái. Djch vii vn chuyen hang hóa sat - thüy - b. ,Mua ban bach hóa kim khi din may. Dai 1' 
k' gii hang hóa. MOi giài bat dng san. Djch viii nhà dat. Kinh doanh nhà. Djch vi chuyên quyên sü 
ding dat. 

4. Chu k3' sin xut, kinh doanh thông thirbng 

Chu kS'  san xuAt, kinh doanh thông thtxng cOa Cong ty duçic thijc hin trong thi gian không qua 12 
thang. 

Thuyt minh nay là mç5t b5 phdn hop thành vàphâi diwc dQc cIng v&i Báo cáo tai chInh kern theo 
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CONG TV CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, phtthng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho kS'  ke^ toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 nm 2015 

a 	Thuyt minh Báo cáo di chinh(tiptheo)  

a 	5. Nhân 

s6 krcmg nhân vien cüa Cong ty tai ngày 31 thing 12 nãm 2015 là 450 ngu&i (ti ngày 31 thing 12 
nãm 2014: 413 ngu&i)(chua bao gôm lao dng thôi viii). 

— 	6. Tuyên b ve khã náng so sinh thông tin trên Báo cáo tài chinh 

Nhu dà trInh bay tai  Thuyt minh s6 111.2, ke^ tir ngày 01 tháng 01 nãm 2015, Cong ty dã áp ding 
Thông tis s 0^ 200/2014/TT-BTC ("Thông t.r 200") hurng dan Ché dO kê toán doanh nghip. Thông Pr 
200 thay the cho Ché d6 ké toán doanh nghip ban hành theo Quyêt djnh so 1 5/2006/QD-BTC ngày 
20 thing 3 nAm 2006 cüa Bô trlrng Bô Tài chinh và Thông P.r so 244/2009/TT-BTC ngày 31 thing 

".! 	
12 näm 2009 cüa BO Tài chinh. 

Theo do, mt so^ sO^ lieu cüa Bang can di ke^ toán tai ngày 31 thing 12 narn 2014, Báo cáo kt qua 
hoat dng kinh doanh và Báo cáo lim chuyên tiên t8 cho k5' ké toán nàm két thüc ngày 31 thing 12 
näm 2014 dã di.rçrc phân loai iai  dé phü hçrp vi so lieu so sánh vi so lieu  cüa Báo cáo tài chinh cho 
k5' kê toán näm kêt thüc ngày 31 thing 12 näm 2015, xem Thuyêt minh so VII.4. 

II. KY Kt TOAN, DON Vi TIEN TE SI:J DUNG TRONG KE TOAN 

1. K5'ktoán 

a 	
KS' k toán cüa Cong ty bat du tr ngày 01 thing 01 và k& thüc vào ngày 31 thing 12 hang näm. 

K5' ke^ toán kt thcic ngày 31 thing 12 nàm 2015 là k5' ke^ toán thuic näm tài chinh thu mu&i bay (17) 
a 	cüaCongty. 

a 	2. Don vj tin tZ sfr ding trong keA  toán 

— 	 Dan vi tin t8 thrçrc sCr dung & lp Báo cáo là Dng Vit Nam (VND). 

Cie nghip vii phát sinh bAng ngoai tê trong näm dirçrc chuyn di sang Dng Vit Nam theo t5' giá 
thirc tê tai  thri diem phát sinh. So d.r các khoán miic tiên tê có gôc ngoai t8 cuoi k5' duvc qui dôi 
theo t giá mua vào tai ngày cuôi k5' cOa ngân hang giao djch. 

Chênh 1ch tS'  giá phát sinh trong k5' và chênh lch tS' giá do dánh giá lai  các khoãn muc tin t cui 
k5' dLrçrc ghi nhn vào thu nhp hoc chi phi trong k5'. 

Chênh 1ch tS'  giá phát sinh trong k5' và chênh Ich tS'  giá do dánh giá iai  các khoân mic tin t có 
gc ngoai t cuoi k5' di.rçrc xfr IS'  theo huOng dan tai Thông tu so 179/201 2/Ti' - BTC ngày 24 thing 
10 näm 2012 cüa BO Tài ChInh. 

T5' giá sit dung a'e^ quy di Ip Báo cáo là tS'  giá cüa ngân hang Ngoai thucrng cong b6 

T5' giá sir dung de^ quy di Ip Báo cáo: 	Ngày 31/12/2014 IA: 	21.360 VND/USD 

25.874 VND/EUR 

Ngày3l/12/2015 IA: 	22.450VND/USD 

24.415 VND/EUR 

III. CHUAN MISC VA CHE DO ICE TOAN AP DUNG 

1. CheA  d6 kel  toán áp diing 

Cong ty áp dicing Che^ d6 ke^ toán doanh nghip Vit Nam ban hành theo Thông tu so^ 200/2014/TI'-
BTC ngày 22 thing 12 näm 2014 cüa BO Tài chinh, các Chuân mrc kê toán Vit Nam do BO Tài 
chinh ban hành va các van bin sira dôi, bô sung, huOng dan thrc hin kern theo. 

ThuyEt minh nay là mç3t b6 phan hop thành vàphái dttçrc dcc cüng v&i Báo cáo tai chinh kern theo 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phirông Bn Thanh, Qun 1, Ip H o^ Chi Minh 

r' 	BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k' ké toán näm kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2015 

Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)  

2. Ap dung hiróng dn Ch e"d6 k toán moi và thay di chinh sách keA  toán 

Ngay 22 thing 12 näm 2014, Bo Tài chinh dã ban hành Thông tix sO^ 200/2014iTT-BTC ("Thông ttr 
200") htróng dan Chê do kê toán doanh nghip. Thông ti.r nay có hiu lirc cho k' kê toán nãm bat 
clau hoc sau ngày 01 thing 01 närn 2015 tth di. Thông tu 200 thay the cho Chê dO kê toán doanh 
nghip ban hành theo Quyêt djnh so i 5/2006/QD-BTC ngày 20 thing 3 nãm 2006 cUa BO tnràng BO 
Tài chinh và Thông tu so 244/2009/TT-BTC ngày 31 thing 12 nãm 2009 cüa BO Tài chinh. 

Hi dng quãn tri dã ap dung Thông Ui 200 trOn trong vic lp và trInh bay Báo cáo tài chinh cho k5' 
ké toán näm kOt thüc ngày 31 thing 12 nãm 2015. 

3. Tuyên b6 v vic tuân thu Chu fin mijrc ke4  toán và Ch dO  k toán 

HOi dng quãn tri dam bão dã tuân thO dy dü yêu cu cüa các Chun mire ke^ toán, Che dO keA  toán 
doanh nghip Vit Nam hin hành trong vic lap và trInh bay Báo cáo tài chinh. 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG 

Sau day là cac chinh sách k toán chü yu duqc Cong ty ap dung trong vic lp Báo cáo tài chinh: 

1. Co s& lip Báo cáo tài chinh 

Báo cáo tài chinh ducic trInh bay phü hcip vói Chun mire ke^ toán, Che^ dO ke^ toán doanh nghip Vit 
Nam va cac quy djnh pháp 12 có lien quan dn vic Up và trInh bay Báo cáo tài chinh. 

ri 	2. Uc tInh ket toin 

Vic lp Báo cáo tài chinh tuân thu theo cac Chun mire k toán Vit Nam, Ch dO k toán doanh 
nghip Vit Nam va các quy djnh hin hành We ve^ ke^ toán tai Vit Nam yéu cu HOi  dng quán trj 
phãi có nhüng uOc tInh va giá djnh ánh huing dn s Iiu báo cáo ve cong nor, tài sin và vic trInh 
bay các khoãn cong nor vi tài sin tim tang tai ngày kt thüc niên dO k toán cüng nhu cac s, lieu 
báo cáo v doanh thu và chi phi trong su6t näm tài chinh. S6 lieu phát sinh th%rc te^ có the khác vfi 

các uàc tinh, giã djnh dt ra. 

3. Cong cu tài chinh 

Ghi nhân ban dAu 

Tài san tâi chinh 

Tài sin tài chinh duc phân loai mOt  cách phà hop cho miic dIch thuyt minh trong Báo cáo tai 

fl 

	

	chinh bao gOm các nhóm: tài sin tài chmnh duc ghi nhn theo giá tri hop l thông qua Báo cáo kêt 
qua hoat dOng  kinh doanh, cac khoãn dâu tu näm giü den ngày dáo han,  các khoãn cho vay và phai 

ri 

	

	 thu, tâi sin tài chinh san sang dê ban. Vic phan loai các tài sin tài chinh nay phiithuOc vào ban chat 
và mic dIch cOa tài sin tài chinh và duqc quyêt djnh tai th?i diem ghi nhn ban dâu. 

Tai thii dim ghi nhn ban dAu, tài sin tài chinh thrc xác djnh theo giá mualchi phi phát hành cOng 
các chi phi phát sinh khác lien quan trrc tiOp dOn vic mua, phát hành tài sin tài chinh do. 

Tài sin tài chinh cüa Cong ty gm tin và các khoán tuong &rong tin, các khoán du tu nrn gi& 
dn ngày dáo han, phái thu cüa khách hang, phãi thu khác ngAn han  và dài han,  các khoàn dâu Ui 
gop vOn vào các don vi khác. 

Nçrphâi Ira tài chinh 

Nor phâi tná tài chinh dirçc phan loai mOt  each phü ho p cho mijic dich thuyt minh trong Báo cáo tai 
chinh bao gm các nhóm: nçi phái trã tài chinh duçic ghi nhn theo giá tnj hqp l' thông qua Báo cáo 
kt qua hoat dOng kinh doanh, các khoãn nç phãi tnã tài chinh duc xác djnh theo giá tnj phân bO. 

Thuyit minh nay là m6t b($ phan ho p thành vàphái duçrc dQc cüng vói Báo cáo tài chinh kern theo 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phixrng Bn Thành, Qun 1, Tp H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  ke^ toán näm kt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2015 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh(t!ptheo)  

Vic phân 1oi cac khoán nçi tài chinh phu thuc vào bin chit và mic dIch cüa khoàn nçi tài chinh và 
duçic quyêt dinh tai thii diem ghi nhân ban du. 

Tai thai dim ghi nhn ban du, các khoân nçi phâi trá tài chinh duqc xac dinh theo giá phát hành 
cong các chi phi lien quan tiVc tiêp den vic phát hành nq tài chinh do. 

Na phãi trá tài chinh cUa Cong ty bao gm phái trâ ngtthi ban, chi phi phái trâ ngAn han  và phái trá 
khacnganhan.  

Dinh giá lai sau lAn ghi nhân ban dAu 

Hin tai, chi.ra cO quy dinh v& dinh giá Iai cong cu tài chinh sau khi ghi nhn ban dAu. 

4. Tin và các khoãn twang throng tin 

Tien và các khoãn tuang duang tiên bao gm tin mat, tin gui ngân hang, tin dang chuyn và các 
khoân dâu tu ngän han cO thi hn thu hôi hoc dáo han  khong qua 3 thing, có khâ näng chuyn di 
dé dàng thành mit hrqng tiên xác dinh và không CO nhiu rñi ro trong chuyn di thành tin k tfr 
ngày mua khoân dâu tu do tai  thOri dim lp Bic, cáo. 

5. Các khoãn phãi thu 

Các khoán phái thu dtrcrc trInh bay trên Báo cáo tài chinh theo giá trj ghi so^ cac khoán phâi thu tu 
khách hang và phái thu khác. 

- Phâi thu cüa khách hang gm các khoàn phãi thu mang tinh chAt thuang mai  phát sinh tr giao 
djch có tinh chat mua - ban gi&a COng ty và ngithi mua là dan vi dc lp  vOi Cong ty bao gôm 
các khoán phâi thu ye tiên ban hang. 

- Phâi thu khác gm các khoán phãi thu không CO tinh thuang mai,  không lien quan dn giao djch 
mua - ban, nhu: Khoàn phâi thu ye läi tiên gcri và các khoãn phái thu khác. 

6. Hang tn kho 

Hang On kho duqc xac dinh trén ca su giá thAp han giu'a giá gc va giá tri thuAn có the^ thirchin 
dugc. Giá gôc hang ton kho bao gôm chi phi nguyen vt lieu trirc tiêp, chi phi lao dng trirc tiép va 
chi phi sin xuât chung, nêu cO, dé có dirc hang On kho a dja diem và trang thai hin tai. 

, 	 Giá gc cCa hang ton kho duqc xác dinh theo phuang pháp nhap truàc xuAt truâc Va dirqc hach toán 
theo phuang pháp kê khai thithng xuyên. 

Giá frj thuAn cO the-  thijc hin thrc duqc xac dinh bang giá ban uac tinh trir cac chi phi & hoàn 
thành cüng chi phi tip thj, ban hang va phân phôi phát sinh. 

Dir phOng giàm giá hang tn kho cCa Cong ty duqc trich Up theo các quy dinh ke^ toán hin hành. 
Theo do, Cong ty duc phép trIch lp dr phOng giãm giá hang ton kho lôi thai, hOng, kern phâm chat 
trong trithng hgp giá trj thirc tê cCa hang ton kho cao han giá trj thuân có the thirc hin duqc tai ngày 
lap Báo cáo tài chinh. Tang, giãm sO^ du tai khoán dij phOng dLrqc hach  toán vào giá On hang bin 
trên Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trong kS'. 

7. Tài sin c dinh hüu hInh vi khAu hao 

p_I 	Tai sin c6 dinh hihi hmnh duqc trInh bay theo nguyen giá tru giá frj hao mOn iCy k. 

Nguyen giá tai sin cô dinh huu hInh bao grn giá rnua va toan bo các chi phi khác lien quan tfllc tiép 
dn vic dtra tài sin vào trng thai sAn sang scr dung. 

Tài san c o^ dinh huu hInh duqc khAu hao theo phuang pháp du?ng thing dira trên thii gian hthi dung 
uac tinh, phO ho p vài huàng dan theo Thông tu so 45/2013/TT-BTC ngày 25 thing 4 näm 2013 cCa 
B6 Tài chinh, cu the nhu sau: 

rl 
Thuyét minh nay là m5t b6 phan hçrp thành vàphái dwcrc dQc cüng vO'i Báo cáo tai chinh kern theo 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, phuông Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh 
BAD CAO TAI CHINH 
Cho kS'  ke^ toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2015 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

So näm 

Nhàci'ra wit kiéntrCic 	 6-30 

May moe thit bj 	 3 -10  

Phrnmg tin vn tái, truyn dn 	 6-10 

Thik bj dung cu quàn l 	 3 - 5 

8. Tài sin cO^ dinh vô hInh và khu hao 

Tài san co^ djnh cüa Cong ty the hin pMn mm may tInh. 

Phan mm may tInh 

Phn mm may tInh là toàn b6 các chi phi ma COng ty dã chi ra tInh dn thai dim dua phn mm 
vào sir ding. Phân mêm may tInh duçic khau hao theo phuang pháp duOng thang trong 10 nãm. 

9. Bat dng sin du tir 

Bt dng san du tir là TOa nhà Havana tai so^ 132 Ham Nghi, Tp. HO^ Chi Minh do Cong ty näm giü 
nhäm mic dich thu lqi tir vic cho thuê duçic trinh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn lily ké. 
Nguyen giá bat dng san dâu ttr tir xay là giá trj quyêt toán cong trinh và các chi phi lien quan trirc 
tiêp cUa bat dng san dâu tir. 

Bt dng sin du tir du?c khu hao theo phucyng pháp du&ng thAng trén thi gian hihi ding uâc tinh 
trong vOng 25 nãm. 

Khi bt dng sin dAu tir dirqc ban, nguyen giá và khtu hao lay ke^ duqc xóa s o^ và bAt k' khoàn lãi, 106  

nào phát sinh dêu ducc hch toán vào két qua hoat dng kinh doanh trong kS'. 

10. Chi phi xây ding co' bin do dang 

Chi phi xây d?ng  co bàn dâ dang the hin chi phi mua sm tài san c djnh, chi phi xây drng ccy bàn 
cáe cong trinh, tài san va chi phi sira ehira lan tài san eO djnh chixa hoàn thành tai ngày két thilc niên 
Q. 

Chi phi mua sim tài san cd din  

Chi phi mua sm tài sin c6 djnh phan ánh giá mua và các chi phi có lien quan trrc tip dn vic lap 
dtt, chay thir,... tài san tnràc khi dua vào sir ding. 

Chi phi xây drng cor ban cdc cong trinh, tài san 

Chi phi xây drng co bin các cOng trinh, tài san bao gm toàn b8 chi phi cAn thit & xây dirng mâi, 
hoc cai tao, nâng cap, mir rng, và phi lãi vay (nêu co)... lien quan den các cong trinh, tài san phiic 
vii cho mijc dIch sin xuât, kinh doanh cüa Cong ty eOn d& dang tai thin diem kêt thüe niên Q. 

11. Chi phi trã trtr&c ngAn han,  dài  han 
Chi phi trâ truâe bao gm chi phi cOng cu, dung cu, chi phi djch vu mua ngoài va các chi phi khác 
dtrçrc eoi là cO khà nAng dem lai  lai ich kinh tê trong tlro'ng lai cho Cong ty, dä dua vào sir ding và 
duçrc phân bô vào kêt qua hoat  dng kinh doanh trong kS'  theo phuong pháp duing thang trong thu 
gian tir 1 den 2 näm. 

12. Các khoãn dAu tir tài chinh dài han 

Các khoàn dAu tirtài chInh cüa Cong ty 	hin các khoân dAn 	tir vào cong cu von cüa don vi khác 
và dâu tir nãm giü den ngày dao han. 

Thuyet minh nay là m3t bó phan hQp thành và phái duçrc doc cIrng vái Báo cáo tài chInh kern theo 

15 



CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phuOng Bn Thành, Qun 1, Tp H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k' ke^ toán näm kt thüc ngay 31 tháng 12 nAm 2015 
Thuye"t minh Báo co .täi chinh (tip .theo) 	 .................................._,,. 

Các khoán ithu 1w nlm gifr dIn ngày dáo hin 

Các khoàn du tu thrcc phân loai là nAm giü dn ngày dáo han  khi Cong ty có ' djnh và khâ näng 
rl 

	

	giü den ngày dáo han.  Các khoán dâu tu näm gift den ngày dáo hn là các khoân tin gui ngân hang 
cók'han. 

Các khoàn du tu nm giü dn ngày dáo han ducic ghi nhn ban du theo giá g6c bao gm giá mua 
và các chi phi lien quan dn giao djch mua cac khoán dâu tu. 

Thu nhp tü các khoân Mu tu nm giU dn ngày dáo han  duqc ghi nhn vào doanh thu hoat dOng tài 
chinh trong k'. 

Läi/ 16  khi thanh l, nhucmg ban các khoàn Mu Ut nm gut dn ngày dáo han  duqc ghi nhn vào Báo 
cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trong kS'. 

DEIu 1w vào cong cu vJn cña don vi khdc 

Các khoàn Mu Ut vào cOng ci;i vn cüa don vi khac bao gm các khoân Mu Ut cOng ci;i On nhung 
Cong ty khong có quyên kiêm soát, dong kiêm soát hoc khong có ánh hutng dáng kê dôi vOi ben 
duçtc dâu tu. 

Các khoán Mu Ut vao cOng ci;i vn cOa don vi khác ducic ghi nhn ban Mu theo nguyen tc giá gc, 
bao gOm giá mua cong vài cac chi phi lien quan tri;ic tiêp den hot dng dâu tu. 

Cotirc va Igi nhun ttr Mu tu vào cong ci;i vn cOa don vi khac duçtc ghi nhn vào doanh thu hoat 
dOng tài chinh trong kS'.  Co tirc va lçii nhun cña cac k' truc khi khoán dâu tu duçic mua duçc hach 
toán giám giá trj cüa chinh khoân dâu tu do. Co tüc duc nhn bang cô phiêu chi duqc theo dOi so 
luçing cô phiêu tAng them, không ghi nhn giá trj co phiêu nhn ductc. 

Di;r phOng tn tht cho cac khoán Mu tu vào cong ci;i On cila don vi khác duçtc trich lp khi khoán 
Mu tu bj ton that tai  ngày lp Báo cáo tài chinh. Di;r phOng ton that cho các khoán dâu tu vào cOng 
cu von cüa dan vi khác duac trich lap chi tiêt nhu sau: 

- DM vOi khoân Mu tu chIrng khoán niêm yt, vic lp di;r phOng dip trên giá frj thj trumg cüa các 
loai chfrng khoan ma Cong ty dang nAm gut; 

- Doi vói khoàn Mu tu gop vn vào don vi chira niém yt, vic Up phOng di;ra trên giá trj hop 1 
cUa các khoãn Mu tu duqc xac djnh di;r trên cac k5 thut djnh giá mt each dang tin cay; 

- Di vài khoán Mu tu khOng xác djnh duc giá trj hop l' ti ngày lp Báo cáo tài chinh, vic lp 
di;r phOng duqc thi;rc hin cAn cfr vào khoán lô cCa ben duqc dâu Ut vi muc trich lp bang chênh 

• loch giüa vOn gop thi;rc tê cOa Cong ty tai  dan vi khác và von chü sâ hu thi;rc tai  ngày lip Báo 
cáo tài chinh cña don vi khac. 

• Tang, giám sO^ di,r phOng tn that Mu Ut vào cong cu On cOa dan vi khac cn phái trich Up tai  ngày 
l.p Báo cáo tài chinh duçrc ghi nhn vào chi phi tài chinh trong kS'. 

LAi/ 1 khi thanh l, nhuqng ban Mu tu vào cOng ci;i von cüa don vi khac dirqc ghi nhn vào Báo cáo 

• kt qua hoat dng kinh doanh trong kS'. 

• 13. Chi phi phãi trã 

• 
Các khoân nor phài trá và chi phi phãi trâ duçrc ghi nhn cho s6 tin phâi trâ trong tuang lai lien quan 
dn hang hóa và djch vi;i dA nhn duc. Chi phi phái trá duc ghi nhn dip trên các lxàc tinh hçp l 

• ye sO tiên phài 

Chu phi phãi trã duçrc ghi nhn khi COng ty cO nghia vi;i no hin tai  do kt qua tit mt sir kin dA xay 
R 	 ra, và COng ty có khã nAng phâi thanh toán nghia vi;i nay. CAc khoân phái trá duçic xác djnh tren co 

M 	
sr rnc tinh cOa Hi dng quãn trj ve^ các khoãn chi phi can thiet de thanh toán nghia vi;i no nay t?i 
ngày lp Báo cáo tài chinh. 

• 
Thuy& minh nay là m5t bç5 phin hop thành và phâi dztçrc dQC cling v&i Báo cáo tai chinh kern theo 
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CONG TY CO PHAN HAT VAN NAM 
132 Ham Nghi, phu&ng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho kS'  ke^ toán näm kt thUc ngày 31 thang 12 näm 2015 

Thuyet minh Báo cao tài chinh (tiep theo)  

14, Vn chü s& hfi'u và phãn phi lçri nhuân thun 

CocEu van chásó'hfru 

Ngun vn kinh doanh cüa Cong ty bao gm: 

Von du tu cüa chü sâ hthi ducyc ghi nhn theo s6^ thijc te^ da du tu cüa các cO^ dông. 

Thang du vin co^ phn ducc ghi nhân theo so^ chênh loch Ian hand hoc nhO han gita giá thuc t8' phát 
hành va mnh giá cO^ phiêu khi phát hành co^ phiêu lan dâu, phát hành bô sung hoc tái phát hành c 
phiu qu5'. 
C A o phiu qu5 là c05  phiu do Cong ty phát hành và sau dO mua Iai.  C05  phiu quy dirge ghi nhan theo 
giá trj thrc té và trInh bay trén Bang can dôi ké toán là mot khoán ghi giàm von chü sâ hüu. 

Li nhun sau thus chua phân phi là so^ lqi nhuan tir các hoat dng cüa Cong ty sau khi tth (-) cac 
khoán diêu chinh do áp dung hôi tôi thay dôi chinh sách ké toán va diêu chinh hOi tOi sal sot trong 
yêu cüa các näm truàc. 

Các quy duqc trIch lap  và scr dung theo Diu 18 Cong ty. 

15. Nguyen tc ghi nhn doanh thu 

Doanh thu cung ca'p dich vu 

Doanh thu ccia giao djch v cung cp djch vii duçic ghi nhan khi kt qua giao djch do dtrcic xác djnh 
mot each dáng tin cay. Trong trir&ng hcp giao djch ye cap djch vii lien quan den nhiéu kS'  thi doanh 
thu ducc ghi nhan trong kS'  theo kêt qua phân cong vic dã hoàn thành tai ngày kêt thCc niên aO kê 
toán. Két qua cüa giao djch cung cap djch viii duçc xac djnh khi thOa mAn tat cã bôn dieu kin sau: 

(a) Doanh thu duçic xác djnh tuong di chc chin; 

(b) Co khã nAng thu dtrçirc lçii Ich kinh te^ tfr giao djch cung cAp djch vii do; 

(c) Xác djnh ducic phAn cong vic dA hoàn thành tai ngày kt thOc niên do k toán; 

(d) Xác djnh duçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi de^ hoàn thành giao djch cung cAp djch 
vu d6. 

Lâi tien gw 

Doanh thu duçic ghi nhan khi tin lAi phát sinh trên cci sa dn tIch (co tinh dn lcii tire ma tài san dem 
lai) trü khã nAng thu hôi tién lAi không chAn chAn. 

16. Chi phi 

Chi phi duçvc ghi nhan  theo thijc te^ phát sinh trén nguyen tc phü hap vâi doanh thu trong ks'. Trong 
trumg hçip nguyen tc phü hcip xung dt vài nguyen täc than  trong, chi phi duc ghi nhan cAn cu 
vao bàn chAt và quy djnh cüa các chuAn mirc kê toán dê báo dam phán ánh giao djch mot cách trung 
thirc, hop l'. 

17. Chi phi di vay 

TAt Ca các chi phi lAi vay khac duçic ghi nhan vào Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh khi phát 
sinh. 

18. Thu 

Thud thu nhap doanh nghip the^ hin tng giá frj cüa s6 thug phái trã hin tai  và s ô thu e^ hoAn laj,   

SÔ thu hin tai  phãi trá duçic tinh dira frên thu nhp chju thue^ trong nAm. Thu nhp chju thu khác 
vâi lqi nhuan thuân duçic trinh bay trên Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh vi thu nhap  chju thuê 
không bao gôm các khoãn thu nhp hay chi phi tinh thuê hotc duçc khâu trir trong các nAm khác 

Thuyèt minh nay là m5t b5 phan hcrp thành và phái thtçrc dcc cling thi Báo cáo tài chlnh kern theo 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
fl 132 HàmNghi, phuOng Bn Thành, Qun 1, Tp H Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' ke^ toán nàm kt thüc ngáy 31 thang 12 näm 2015 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

(bao gm Ca 16 mang sang, nu co) và ngoài ra không bao gm các chi tiêu không chju thue^ hoc 
khOng &rqc khau trir. 

Viéc xác djnh thue^ thu nhâp cña Cong ty can cr vào các quy djnh hin hành ve^ thu. Tuy nhiên, 
nhüng quy djnh nay thay doi theo tirng thi kS'  và vic xác djnh sau cOng ye thuê thu nhp doanh 
nghip tu' thuc vao kêt qua kiém tra cOa ca quan thuê có thâm quyên. 

Thug thu nhp hoãn Ii duorc tInh trén các khoãn chênh 1ch giüa giá tri ghi s6 và Ca sä tInh thus thu 
nhp cOa các khoãn miic tai san hoc cong nor trên Báo cáo tài chInh và drn7c ghi nhn theo phucmg 
pháp Bang can dOi ké toán. Thuê thu nhâp Win lai phái trá phái diicc ghi nhn cho tat ca các khoán 
chênh 1ch tam  thi cOn tài san thuê thu nhp hoãn lai  chi duqc ghi nhn khi chàc chän có dO lqi 
nhun tInh thuê trong trnmg lai de^ khiu trir các khoán chênh lch tam  thi. 

Thue^ thu nhap hoãn lai  dixçic xác djnh theo thu 	i sut dr tInh së áp ding cho nAm tài san thrçic thu hi 
hay no phai trã ducic thanh toán. Thuê thu nhp hoAn lai  duçc ghi nhn vào Báo cáo két qua hoat 
dng kinh doanh trfr trtx&ng hop khoán thuê do có lien quan den các khoãn mitc dirçc ghi thang vào 
von chO s& hUu. Trong trung ho p do, thuê thu nhp hoän lai  cOng &rçYc ghi thang vào von chO s 
hthi. 

Tài san thud thu nhâp hoãn lai và nq thus thu nhp hoãn lai  phai trâ dtrc bO trir khi COng ty cO 
moo! quyên hqp pháp dé bO trfr giiia tài san thuê thu nhp hin hành vo.i thuê thu np hin hành 	np phâi 

và khi các tài san thuê thu nhp hoAn lai va na thuê thu nhp hoAn lai  phãi trá lien quan ti thuê thu 
nhp doanh nghip duqc quán I' b&i cOng mot Ca quan thuê và Cong ty có dir djnh thanh toán thuO 
thu nhâp hiên hành trén ca si thuân. 

Các loai thus khác drçic áp diing theo các lut thue^ hin hành tai Vit Nam. 

19. Các ben lien quan 

a Các ben dirccc coi là liOn quan nu môt ben có khâ nãng kim soát hoc cO ánh hithng dang kê  di 
vài ben kia trong vic ra quyêt djnh các chInh sách tài chInh và hoat dng. Các ben cOng ducic xem 

a là ben lien quan nOu cOng chju su kiêm soát chung hay chju ânh hrnrng dang kê chung. 

a 20.  Báo cáo theo b phn 

B6 phn kinh doanh bao gm b6 phn theo lTnh vrc kinh doanh và b6 phn theo khu vic dja l'. 

Bphn theo linh vrc kinh doanh là mot phn có the xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san 
xuât hoc cung cap san phâm, djch vii cO rOi ro yà lcii Ich kinh tê khác yâj cac b6 phn kinh doanh 
khác. 

a Bô phn theo khu virc dja l 	là mot ph An có the xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san xut 
hoäc cung cap san phâm, djch vii trong pham yj mot môi tnr?mg kinh te cu the yà cO rOi ro yà loi Ich 
kinh tê khác vài các b6 phn kinh doanh trong các môi tru&ng kinh tO khác. 

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MIJC TRINH BAY TRONG BANG CAN DO! 

a KETOAN 

a Don vi tmnh: VND 

1. Tin vi các khoãn tirong throng tin a 
31/12/2015 	 31/12/2014 

a (a)  Tiên mt 	 2.280.806.906 	1.920.162.456 

a Tin\TND 	 2.280.806.906 	1.920.162.456 

R (b)  Tin gfri Ngân hang 	 24.176.544.138 	3.880.977.239 

Tin VND 	 9.785.720.690 	3.292.328.035 
a 

Thuyt minh nay là m5t b5 phan hçrp thành vàphài dztjc dQc cling v&i Báo cáo tài chInh kern theo 

18 



-I! 

CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phuong Bn Thành, Qun 1, Tp H 05  Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k' ke^ toán näm k& thüc ngày 31 thang 12 nm 2015 

p 	ThuyhminhBáocäotichInh(tiptheo) 

• 31/12/2015 	 31/12/2014 

Tin USD quy di VND 	 14.373.290.792 	 569.503.738 • Tin EUR quy diVND 	 17.532.656 	 19.145.466 

• (c)  Tin dang chuyn 	 164.573.755 	 58.577.253 

(d)  Các khoãn tiro'ng throng tin 	 76.800.000.000 	85.708.000.000 
U Ngân hang TMCP Ngoai Thuong Viêt Nam (*) 	76.800.000.000 	85.708.000.000 

I Cong Tiên vi Các khoãn tu'ong throng Tiên 	103.421.924.799 	91.567.716.948 

(*) Các khoán tuong throng tin phãn ánh cac khoán tin gfri có kS' han khong qua 3 thang tai  Ngan 
hang TMCP Ngoai Thucrng Vit Nam, lAi suât 4 - 4,5% /nàm (nàm 2014: 5% - 6%/näm). 

2. Các khoán dAn fir tài chInh 

P 31/12/2015 	 31/12/2014 p Giá gc 	Du phOng 	Giá trj hçrp I 	 Cia gc 	Dir phOng 	Giá trl hqp ly 
(a)  Cáckhoánduttr 

P 
tài chInh ngAn 
hn 
Déu tunimgiu 
dinngàyddoh(in 	15.000.000.000 	- 	15.000.000.000 	 - 	- 
lien gui k' han 12 • tháng Ngân hang 
TMCP Ngoai 
Thuang Vit Nam 	15.000.000.000 	- 	15.000.000.000 	 - 	- 

(b)  Các khoãn du tir . tài chInh dãi han 

Dau lwgóp vñn 
vào &m vi khdc 	32.548.071.560 	- 	32.548.071.560 	32.548.071.560 	- 	32.548.071.560 
Cong ty Co ph.n 
Djch vi Du ljch • DàLat 	 32.548.071.560 	- 	32.548.071.560 	32.548.071.560 	- 	32.548.071.560 

Cong 	 47.548.071.560 	 - 	47.548.071.560 	32.548.071.560 	 - 	32.548.071.560 

(a) Các dAu tix nm giU dn ngày dáo han  phân ánh các khoân tin gfri có kS' han 12 thang tai các 
P ngân hang thirong mai,  lãi suât 6%/nàm 

• (b) Thông tin chi tit ve các cong ty vâo cong ty lien doanh, lien kt tai ngày 31 tháng 12 näm 2015 
nhi.r sau: 

R T1 

I 
Tie 

Noi thành lap 	A 	 quyn ., 	Hoat 	dông 
Ten cong ty lien ket 	 phan so 	 Gia tni 

va hoat  d9ng 	 bieu quyet 	 chinh 
hOu 	 (VND) — - 10/ \ 	nam gitr 

(%) - So 	16, 	TrAn 	 Djchvtdu — PhO, phithng 3, 	 !jch, nhâ • Cong ty C6 ph fin Djch 	thành phO5 	DA 	 hang, khách 
viDu1jchDàLat 	Lat 	 19,89% 	19,89% 	32.548.071.560 	san 

I C6ng 	 32.548.071.560 

I 

P 

I 

U 	Thuy& rn/nh nay là m6t b5phan hop thành vàphâi dwcrc dQc cüng vdi Báo cáo tài chInh kern theo 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phung Bn Thành, Qun 1, Ip Ho-' Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho kS'  ke^ toán nm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2015 
Thuyt minh Báo cáo tài chfnh (tip theo)  

a, 3. Phãi thu ngán h3n cüa khách hang 

31/12/2015 	31/12/2014 
Pegas Crew Touristic - 	117.357.600 
Vietnam Airline - Crew 1.636.705.000 	 - 
Cong ty DL Hâi Ngoai Thành Do - Paradise Bay 757.200.000 	 - 

a, ERA Tourism 1.066.222.000 	427.5 18.000 
Pacific World (Hotelbed) 590.474.200 	51.137.500 
PGS International Limited - Pegas 838.35 1.795 	 - 
Vietnam Tourism Halloi 572.895.374 	 - 
Các khách hang khác 2.211.477.206 	2.418.734.712 

Cong 7.673.325.575 	3.014.747.812 

4. Trã triró'c cho ngtrôi ban ngän han 

CongtyCphn Long Phung 832.078.747 	 - 
Shaanxi Yalan Textile Co., Ltd 839.698.736 	 - 
Hangzhou Huachen Flocking - 	1.133.761.574 
Man Yarnou Textile Co., Ltd 1.182.907.900 	1.182.907.900 
Các di tuang khác 2.293.508.505 	4.039.184.829 

Cong 5.148.193.888 	6.355.854303 

5. Phãi thu khác 

31/12/2015 31/12/2014 
Giá tri 	Dir phông 	 Giá trj 	Dir phông 

(a) Phãi thu ngn hin khác 	7.096.113.734 - 	7.272.532.772 	 - 
Tam üngcánbCNV 	428.260.049 - 	522.708.884 	 - 
Kqunginhan 	 3.000.000 - 	3.000.000 	 - 
Phãi thu khác 	 6.664.853.685 - 	6.746.823.888 	 - 

a, Ong DJXuán Thu 	 22.000.000 - 	58.000.000 	 - 
Ong Pham Lê Thng 	 203.000.000 - 	245.000.000 	 - 
OngViiVànThanh 	 100.000.000 - 	200.000.000 	 - 
Ong Phan Van Dung 	 37.000.000 - 	73.000.000 	- 
Tam trác tInh truc Mi tiên 
gzri 	 1.164.233.333 - 	410.505.482 	 - 
Khoán phái thu chira phát 

a, hành hóa don 	 4.267.487.481 - 	4.692.553.089 	- 
Các khoán báo him nóp 
thira 	 - - 	189.698.173 	 - 
Các khoán phái thu khác 	871.132.871 - 	878.067.144 	 - 

(b) Phãi thu dài hn khãc 	100.339.534 - 	100.858.833 	 - 
K qu thuê van phông Ha 
Ni 	 24.099.075 - 	24.099.075 	 - 
K2 qu5 thuê van phông Ha a, 
Ni (IDJ) 	 66.240.459 - 	66.759.758 	 - 
K'quthêtaxi - MaiLinh 	10.000.000 - 	10.000.000 	 - 
Ong 	 7.196.453.268 - 	7.373.391.605 	 - 

Thuye't minh nay là m3t b5 phan hçtp thành vàphái duçxc dQc cimg vái Báo cáo tài chInh kern theo 
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07 
CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 

1 132 Ham Nghi, phi.rOng Bn Thành, Quan 1, Tp H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  ke^ toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2015 
Thuyt minh Blo cáo ti ..._____ 	.:.:..... 	,,.... ..,..:.. ,,.....,...:,. 

6. 	Hang ton kho 

31/12/2015 	 31/12/2014 

Giá gc DV phông 	 Giá gc Dir phông 
Nguyen 1iu, vat lieu 	1.902.292.713 - 	1.538.768.557 - 
Cong cu, ding cu 	 3.646.626.268 - 	2.8 16.070.498 - 
Chi phi san xuât, kinh doanh 
d4iclang 	 1.158.405.050 - 	 - - 
Hang hoa 	 1.635.356.647 - 	1.125.922.971 - 
Cong 	 8.342.680.678 - 	5.480.762.026 - 

7. 	Chi phi trã trirc 

(a) Chi phi trã trithc ngán h3n 1.463.085.943 1.931.367.264 
Own Cong cu ding cu phân b6 743.122.992 1.229.031.213 
__ Chi phi mua bào him tOa nhà havana 32.596.704 33.636.368 

Chi phi khác 687.3 66.247 668.699.683 
MEN (b) Chi phi trã trtr&c dài han 76.338.897.119 	33.646.744.549 

Chi phi chuyn giao cong ngh8 60.000.000.000 - 
Quãng bá cho Cong trInh Nha Trang - 173 .904.588 

Côngc dung ci 12.535.379.351 	31.363.475.991 

Chi phi khác phic vi kinh doanh 2.417.315.783 606.943.618 
hhI Chi phi trang trI van phOngHaNi 41.279.503 110.511.174 

Quyén sir dung dat 352.195.200 361.000.080 

The hi viên golf cho khách tai  Nha Trang 992.727.282 1.030.909.098 

Cong 77.801.983.062 	35.578.111.813 

8. 	Tài sin co dinh hu'u hInh 
Nhl c&a, vt 	May méc vI Phiroiig tin vn 	Thit bj, ding 

Kholn misc 	kin triic 	thit bI tãi, truyn dan 	ci guln I Cong 

Nguyen gil 

01/01/2015 	519.020.093.485 	288.132.538.707 16,339.042.626 	503.217.728 823.994.892.546 

Täng trong näm 	17.486.245.570 	16.179.081.495 3.530.709.091 	37.545.455 37.233.581.611 
Ddu tirxáy dung 
cobánhoàn 
thành 	 17.486245.570 	15.910.062.322 - 	 - 33.396307.892 

Mua sm m6i 	 - 	269.019.173 3.530.709.091 	37.545.455 3.83 7.2 73.719 

PI Giãm trong nm 	 - 	 - - 	45.397.000 45.397.000 
Thanh l 	nhzting 
ban 	 - 	 - - 	45.397.000 45.397.000 

31/12/2015 	536.506.339.055 	304.311.620.202 19.869.751.717 	495.366.183 861.183.077.157 
r, 

Gil trj hao mon 

01/01/2015 	15.341.925.848 	44.192.531.095 3.282.254.592 	418.778.160 63.235.489.695 

Thng trong nAm 	22.703.422.538 	35.731.405.080 1.945.878.541 	44.384.771 60.425.090.930 

Gilm trong näm 	 - 	 - - 	45.397.000 45.397.000 
1  

31/12/2015 	38.045.348.386 	79.923.936.175 5.228.133.133 	417.765.931 123.615.183.625 

Gil trj On Ii 

Thuyé't minh nay là mçit bçi phan hop thành vàphái duçrc dc cüng v&i Báo cáo tài chInh kern theo 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, phuông Bn Thanh, Qun 1, Ip H 05  CM Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' ke^ toán näm kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2015 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Nhà cia, vt 	May móc vã 	Phuong tin vin 	Thit bj, dung 
Khoãn muc 	 kin trüc 	thit bi 	tãi, truyn dn 	cu guán I 	Cong 

31/12/2014 	503.678.167.637 243.940.007.612 13.056.788.034 	84.439.568 760.759.402.851 

31/12/2015 	498.460.990.669 224.387.684.027 14.641.618.584 	77.600.252 737.567.893.532 

Nguyen giá tài san co djnh dã khâu hao hêt nhi.rng con sir dung tai 31/12/2015 là 370.020.728 VND 
(tai ngày 31/12/2014 là 312.290.417 VND). 

Giá trj cOn lai tài san co^ djnh dang cm c6 thE chap các khoàn vay tai 31/12/2015 là 675.744.172.604 
VND (ti ngày 31/12/2014 là 720.668.257.832 VND). 

9. Tài sin co" djnh vô hInh 

Phan mm may 
tInh Cong 

Nguyen giá 
01/01/2015 1.591.150.373 1.591.150.373 

Tang trong nãm - - 
Giâm trong näm - - 
31/12/2015 1.591.150.373 1.591.150373 

GU trj hao mon 
01/01/2015 10.285.716 10.285.716 

Tang trong näm 159.115.034 159.115.034 

Giàm trong näm - - 
31/12/2015 169.400.750 169.400.750 

Giá tri con Iai 

31/12/2014 1.580.864.657 1.580.864.657 

31/12/2015 1.421.749.623 1.421.749.623 

10. Bt dng sin tIu tir 

Tôa nhà ti 132 
Ham Nghi, Tp. 

Ho Chi Minh Cong 

Nguyen giá 
01/01/2015 71.857.680.402 71.857.680.402 

Tang trong näm - - 
Giãm trong nãm - - 
31/12/2015 71.857.680.402 71.857.680.402 

GU trj hao mOn 
01/01/2015 17.955.640.977 17.955.640.977 

Tang trong nam 2.800.105.932 2.800.105.932 

Giâm trong nam - - 
31/12/2015 20.755.746.909 20.755.746.909 

GU trj cOn Ii 

31/12/2014 53.902.039.425 53.902.039.425 

31/12/2015 51.101.933.493 51.101.933.493 

Thuy& minh nay là m(5t b(3 ph2n hcxp thành và phài dzrcrc dQc cling vái Báo cáo tai chInh kern theo 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 HàmNghi, phung Bn Thành, Qu.n 1, Tp H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho k' ke^ toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 nam 2015 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

11. Chi phi xây diyng c ban do' dang 

31/12/2015 	 31/12/2014 
Giá trj cé the4  GU tri cO the 

Giá gôc thu hi 	 Giã gc thu h11 
Các cong trmnh xây dmg ca 
bàn 	 254.248.235.554 254.248.235.554 	327.083.314.871 327.083.314.871 
Chi phi du tir dir an nhirçxng 
quyên 	thwxng 	hiu 	Best 
Western 	 - - 	728.568.000 728.568.000 

Khách san Nha Trang Plaza 	254.248.235.554 254.248.235.554 	326354.746871 326354.746871 

Trong dO: 
- Chi phi lai vay 	 4.261.137.460 4.261.137.460 	9.973.148.882 9.973.148.882 

Cong 	 254.248.235.554 254.248.235.554 	327.083.314.871 327.083.314.871 

12. Thu thu nhp hoän 1i 

Duài day là thug thu nhp hoAn Iai  phài trã và Wsan thus thu  nhp hoãn lai  do Cong ty ghi nhân và 
su thay doi cOa cac khoãn miic nay trong nAm và kS'  kO toán tnràc. 

Doanh thu chira Cong 
thuc_hiên  

SO dir 1/1/2014 - - 

Ghi nhn vào kt qua kinh doanh trong kS' (320.943.664) (320.943.664) 

So dir 31/12/2014 (320.943.664) (320.943.664) 

Ghi nhn vào kt qua kinh doanh trong kS' (8.283.3 08) (8.283.308) 

So dir 31/12/2015 (329.226.972) (329.226.972) 

(a) Phái trá ngwài ban ngn 
hgn 
Foshan City Touve 
environmental Lighting 
Eng Co.,ltd 
NDD Co.,ltd 
Cong ty TNHH Nguyen 
Phucing 
Cong ty Co phân may Tan 
Ha 

Các di ttxclng khác 
(b) Phái Ira ngwài ban dài 

hgn 
Nguyen Ngçc Kim 

Cong  

5.913.150.553 5.913.150.553 

	

178.769.770 	178.769.770 

	

302.124.551 	302.124.551 

5.432.256.232 5.432.256.232 

31/12/2014 
SO" có khã 

	

Giá trj 	nàng trã nq 

9.656473.819 9.656473.819 

2.205.946.310 2.205.946.310 

2.468.874.240 2.468.874.240 

	

362.708.923 	362.708.923 

4.618.944.346 4.618.944.346 

13. Phãi trã ngul1i ban 

31/12/2015 
So có khã 

GU trj 	nãng trã nq 

75.000.000.000 75. 000. 000. 000 75.000.000.000 75. 000. 000. 000 

75.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 

80.913.150.553 80.913.150.553 84.656.473.819 84.656.473.819 

Thuyé't minh nay lb m6t b6 ph4n hop thành vàphâi dircsc dQC cling vó'i Báo cáo tài chinh kern theo 
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01 
CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, phu?yng Bn Thành, Qun 1, Ip H6 Chi Minh 

r' BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k' ké toán nàm kt thüc ngày 31 thang 12 nàm 2015 
Thuyt minh Báo co ti chInh (tip theo) 	 ._..._, .. 

14. Ngtrôi mua trã tin triroc ngãn han 

31/12/2015 31/12/2014 
Ngiii mua mg truâc tin thuê van phOng hoat dtng 
132 Ham Nghi, TP. HO Chi Mmli 180.000 - 
Ngithi mua i'mg tnràc tin thué khách San 30.0 12.373.684 4.186.581.696 

Chengdu overseas 13.165.421.142 - 
Fitgood (China) 9.133.648.015 - 
Hoang Tra (H&T) 1.798.300.000 - 
KhanhPhong Travel 1.000.000.000 - 
Các khách hang khác 4.915.004.527 4.186581.696 

p Cong 30.012.553.684 4.186.581.696 

15. Thue và các khoãn phãi nôp Nhà ntro'c 

p So du 
Chi tieu A A - 

So phai nçp 	So da n9p 
Sodir 

01/01/2015 31/12/2015 

P 
Thue^ GTGT hang ban/ djch 
vi cung cap trong nuâc 	 (6.000) 22.816.178.513 	21.555.910.258 1.260.262.255 

P Thu e^ GTGT hang nhp 
khâu 	 (475.349.154) 1.006.046.693 	614.703.512 (84.005.973) 

p Thuxut,nhpkhu 	(39.792.978) 391.132.684 	351.339.706 - 
Thu thu nhp doanh nghip 	(1.715.214.503) 9.021.142.383 	7.669.537.640 (363.609.760) 

P Thud nhà thu 	 - 348.220.267 	348.220.267 - 
Thus thu nhp cá nhân 	217.011.451 3.748.483.116 	3.667.336.874 298.157.693 

Thunhàdt, tinthuêdAt 	1.360.056.355 1.121.322.793 	2.481.379.148 - 
Các loai thug khác 	 - 352.800.000 	352.800.000 - 
Thud mon bài 	 - 4.000.000 	4.000.000 - 

U Thu phi khác 	 - 348.800.000 	348.800.000 

• Cong 	 (653.294.829) 38.805.326.449 	37.041.227.405 1.110.804.215 

Trinh bay soA dir trên BânL' can dJi ki todn: 
U. Thuê và các khoán phái thu 

Nhànuâc 	 2.230.362.635 447.615.733 

Thue^ và các khoán phái np 
• Nhànuâc 	 1.577.067.806 1.558.419.948 

• • Thuigidtrjgiatáng 

Cong ty áp diving Ludt thue^ giá tri gia tang hin hành. 

Ph.rang pháp tInh thus 	: Phuang pháp khu trir 

• Thue^ suit áp ding 	: 10% 

p 	
• Thu l thu nhp doanli nghip 

Xem Thuy& minh s6 VI.9 

Thu inhàdaft 

• Thue^ nhà At Cong ty kO khai va nOp  theo khung giá d& cOa Nhà dt do Nhà nuàc quy djnh. 

• • các1ozithuikhác 

Cong ty kê khai và np các loai thug khác theo quy djnh hién hành. 

p 	
Thuyt minh nay là m5t bç$ phi2n hçp thành vàphái disqc dQc cüng vói Báo cáo tai chInh kern theo 
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33.061.003.540 
1.350.851.442 

34.411.854.982 

75.496.800 

9 14.93 1.392 

238.512.770 

289.457.079 

310.703.257 

4 14.52 1.765 

2.243.623.063 

25. 101. 169.282 
933.6 10.230 

26.034.779.512 

83.363.533 

156.248.900 

16 1.803.009 

1.106.484.000 

239.044.870 

268.927.983 

93.243.350 

426.264.598 

2.535.380.243 

4.403.028.903 
51.504.260 
58.645.291 

7.071.370 
3.252.830 
3.911.251 

3.620.093.254 

658.550.647 
113.302.356.165 

286.795.953 
375.750.000 
248.840.640 
172.451.000 

392.996.504 
118.763.700 
162. 136. 100 
168.083.400 

7.227.273.753 
10 1.042.261 
25.630.373 

3.911.251  
6.753.652.787 

343.037.081 
169.406.728.600 

286.795.953 

375.750.000 
248.840.640 
172.451.000 

392.996.504 
118.763.700 
162. 136.100 
168.083.400 

CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, phuang Bn Thành, Qun 1, Ip H Chi Minh 

r, BAO CÁO TAI CHINFI 
Cho k' ke^ toán näm kt thiic ngày 31 thang 12 näm 2015 
Thuyt minh Bo cáo tài chInh (tip the?.) ... :.. 

16. 	Phãi trã ngirô'i lao dng 

31/12/2015 31/12/2014 

Li.rcmgthang 12 2.599.234.004 2.772.842.355 

Lrn:rngthang 13 2.455.863.850 2.518.396.779 

Các khoân phái trá ngixii lao dng khác 1.008.698.545 888.196.626 

Cong 6.063.796.399 6.179.435.760 

17. Chi phi phãi trä ngn han 

Lãi vay phái trâ 
Khác 

Cong 

18. Doanh thu chwa thirc hiên 

Cong ty TNT-H-I Rivecrane Vit Nam 

Cong ty TNHH ACA Kenbi 

Cong ty TNHH Stolt Bitumen Vit Nam 

Cong ty TNHH quãng cáo Quin Minh Hâi 
Cong ty TNHH Ngan hang phân mém tong hop Vit 
Nam 
Cong ty CP quâng cáo truyên thông Thiên Hy Long 
Vit Nam 

VPDD Aguettant Asia Pacific Pte., Ltd 

Khách hang khác 

Cong 

19. Phãi trã khác 

(a) Các khoãn phãi trã, phãi np ngän han khác 
Kinh phi cong doàn 
Bão him xã hi 

Bâohimyt 
Bão him tMt nghip 
Lãi trá tin ccc mua c6 phiu 
Nhn dt ccc cho thuê phOng khách san 
Các khoãn phái trã, phái np khác 

(b) Các khoãn phãi trã, phãi np dài hn khác 
Cong ty Limcharoen Hugden Viet Nam 

COng ty TNHH MTV du ljch SMI 
Cong ty River Crane corptoe Mishuki 
Cong ty Stolt Bitumen Vit Nam 
Cong ty TNHH Ngân hang Phan mm Tong ho Vit 
Nam 
Cong ty CP Quãn 1 quy Ltc Vit 
Cong ty TNHH XNK Lien Kt 
Cong ty TNHH Aca Kenbi 

Thuyi.t minh nay là m(5t b6 phan  hop thành vàphái dztcrc dQC cüng vái Báo cáo tai chInh kern theo 
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pi 
CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 

'1 132 Ham Nghi, phuong Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHIINH 
Cho k' keA toãn nAm kt thüc ngay 31 tháng 12 näm 2015 

31/12/2015 31/12/2014 
CôngtyTNHHtixvndutir Golden way - 227.682.000 

Côngty TNHH DAu Tu Quc T8 An Pha 243.491.820 - 
Nippn Ichi Software INC 13 1.347.500 131.347.500 
VP luât six Hung và dng su 176.962.500 176.962.500 

• Côngty CP dutu Sao Khuê 187.833.000 187.833.000 

DNTN Nguyen Quang Di Cat 900.000.000 900.000.000 

I NguynThathBinh 1.058.000.000 1.058.000.000 

R 
Di tác hop tác kinh doanh 107.284.482.728 163 .340.308.554 

Khách hang khác 1.394.421.320 1.458.777.749 

I Cong 117.705.385.068 176.634.002.353 

r 20. Quy khen thtröng phüc lçn 

r TrIch Ip các 
TO ngày 01 	qu5 fir Ioi Sfr dung các Ti ngày 31 

r thing 01 	nhuân Tang khác 	gu5 trong näm thing 12 
2014 

• Qukhenthixàng 	2.439.754.049 	673.029.731 - 	(90.500.000) 3.022.283.780 

Qu' phUc lqi 	2.378.895.206 	673.029.731 1.840.396.262 	(1.345.701.975) 3.546.619.224 
1 Cong 	 4.818.649.255 	1.346.059.462 1.840.396.262 	(1.436.201.975) 6.568.903.004 

I 
2015 

• Qu'khenthu6ng 	3.022.283.780 	1.614.611.804 - 	(44.000.000) 4.592.895.584 

I 
Qu5 phüc 1çi 	3.546.619.224 	1.614.611.804 2.151.795.649 	(1.687.122.112) 5.625.904.565 

Cong 	 6.568.903.004 	3.229.223.608 2.151.795.649 	(1.731.122.112) 10.218.800.149 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
• 

Thuyét minh nay là mçit b3 phan hçrp thành vàphâi dwqc dcc cling v&i Báo cáo tài chInh kern theo 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phuàng Bn Thành, Qun 1, Tp H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' ké toán näm kt thUc ngày 31 thang 12 näm 2015 
Thuyt minh Báo cáo tài chmnh(tiptheo) 

(1) Khoán vay dài han VND và USD tai ngán hang TMCP Ngogi thirang Vit Nam ddu tuxáy dtng 
cong trInh 38 Trân Phá gOm: 

(1.1) Khoán vaydài han VND tai ngán hang TMCP Ngogi thu-ong Vict Nam dcu tu' xáy drng cOng 
trinh 38 Trán Phz theo Ho p dOng tin dyng sO 01/2007/HVN-VcB/HDTD ngày 08 tháng 08 nOm 
2007 & PL 02/2009/PLHDTD/VGB-HJN ngày 12 thang 8 nOm 2009 n6i dung nhu- sau: 

- Tong vn vay VND &USD 	:328.123.758.000 VND 

- Th&i han vay 	 : Tir 11/01/2010 dn 08/05/2018 

- Thisi gian an han  n(y gc 	: 24 thang ke^ tü ngày giãi ngân Mu tiên hoc mt khoãng 
th?ñ gian s&m horn khi khoàn Cam Kêt dã dt.rçrc rut ht 
va du an dã hoàn thành xay drng và di vào hoat dng. 

- Tài san dam bâo 	 : Dam bâo bang tài san hInh thành tir khoàn vay nay. 

(1.2) Vay dài han VND tai ngân hang TMCP Ngogi thiro'ng Vit Nam ddu tuxOy chrng cOng trInh 38 
Trân Phzi theo hçrp dOng tin dung sO 01/2011/HDTD/VCB-HVN ngày 09 thing 03 nám 2011 
và các PL di kern cO n5i dung nhw sau: 

- Tong von vay VND & USD: 208.750.000.000 VND trong do khOan vay trung han  là 
104.375.000.000VND, khoãn vay dài han  là 104.375.000.000 VND. 

- Thñ han vay: Tü 23/01/2013 dn 08/11/2022 tuong frng vi khoân vay trung han;  23/01/2013 
den 08/02/2024 tlxo'ng trng vâi khoãn vay dài han. 

Thñ gian an han nor gc: 24 tháng ke^ tr ngày giái ngân Mu tiên hoc mt khoãng th?ii gian sOm hon 
khi khoàn Cam Kêt dã duçic rut hêt và d%r an dä hoàn thành xây dijng và di vào hoat dng. 

NMI 

22. Von chü s& hü'u 

flnh hInh bin d3ng van chñ sO' hfru trong kj) và nám trwO'c 

	

Vn dAu tir cüa 	Thing dw Quy du tir 	Qu5 dtr phông 	LQi nhun chtra 
Chi tiu 	 chü sr hfru 	vn Co phn 	phát trin 	tài chinh 	phân phôi 	Cong 

01/01/2014 	 200.000.000.000 20.327.840 52.248.545.393 3.121.925.061 16.906.975.795 272.297.774.089 

Lai trong namtruac 	 - 	 - 	 - 	 - 	44.173.482.937 	44.173.482.937 

TrIch Ip các qu5 	 - 	 - 	14.638.396.653 	841.287.164 	(16.825.743.280) 	(1.346.059.463) 

Giâm khãc 	 - 	 - 	 - 	 - 	(81.232.515) 	(81.232.515) 

31/12/2014 (TrtrOc 
khi trinh bay Ii) 	200.000.000.000 	20.327.840 	66.886.942.046 	3.963.212.225 	44.173.482.937 315.043.965.048 

Trinh bay iai (Xern 
thuyêt minh sO 
VII.4) 	 - 	 - 	3.963.212.225 	(3.963.212.225) 	 - 	 - 

01/01/2015 	 200.000.000.000 20.327.840 70.850.154.271 	 - 44.173.482.937 315.043.965.048 

Lai trong nam nay 	 - 	 - 	 - 	 - 	35.735.195.382 	35.735.195.382 

Trich lp các qu5 	 - 	 - 	37.136.071.502 	 - (40.365.295.110) 	(3.229.223.608) 

fl 	Chia Iqi nhuân các 
ben hqptãc 	 - 	 - 	 - 	 - 	(3.811.815.767) 	(3.811.815.767) 

pq 	
Giám khác 	 - 	 - 	 - 	 - 	(40.000.000) 	(40.000.000) 

31/12/2015 	 200.000.000.000 20.327.840 107.986.225.773 	 - 35.691.567.442 343.698.121.055 

R 

IR 
Thuylt minh nay là mt3t  b5phin  htip thành vàphái duc.rc etQc cüng vái Báo cáo tai chInh kern theo 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, phixông Bn Thành, Qun 1, Tp H o^ Chf Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho k' ke^ toán näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2015 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

Chi tit von du tir cüa chü s& hfru 

31/12/2015 31/12/2014 

Von gop cñaNhànuâc 5.142.100.000 5.142.100.000 

Von gop cüa các di tl.rclng khac 194.857.900.000 194.857.900.000 

Tng cong 200.000.000.000 200.000.000.000 

Trong näm Cong ty th%rc hin phân phi qu 	theo Nghj quyt so^ 1 70/NQ-DHDCD ngày 29 thang 4 
näm 2015 chi tiêt nhtr sau: 

Quy khen thi.thng phüc 1?i 	8%/lqi nhun sau thus näm 2014. 

Quy du tu phát trin 	PhAn con Iai  lqi nhuân sau thud näm 2014. 

23. Co phiu hru hành 

So^ hrçng co^ ph An däng V phát hành 20.000.000 20.000.000 
S 05  krçing ci ph fin dA chào ban ra cong chüng 20.000.000 20.000.000 
Cdphcn ph thông 20.000.000 20.000.000 
Cphcn tru diii - - 
S6^ krçing c, phn thrçic mua 1i - - 
Cdphdn phd thông - - 
Cdphdn iru diii - - 
S6^ lucing c 6̂ phn dang kru hành 20.000.000 20.000.000 

Cdphdn phd thông 20.000.000 20.000.000 

Cdphdn tru diii - - 

Mnh giá c6 phn dang urn hành: 10.000 VND/ c 65  ph An. 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR1NII BAY TRONG BANG KET QUA 
HOiT DQNG JUN11 DOANH 

Dom vi tInh: VND 

1. Doanhthu 

2015 2014 

Doanh thu cho thuê vAn phOng 59.954.344.973 59.247.314.512 

Doanh thu cung cp djch vi khách san 257.156.756.820 212.902.001.866 

Doanh thu cung cp djch vi khác 12.380.177.764 12.424.740.484 

Doanh thu khác 359.875.200 2.003.260.600 

Cong 329.851.154.757 286.577.317.462 

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 

Hang ban bjtrá Jai 139.090.909 - 
Cong 139.090.909 - 

Thuyt minh nay là m5t b3phçin hqp thành vàphái thzçrc dQc càng vó'i Báo cáo tai chInh kern theo 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phng Bn Thanh, Qun 1, Tp H6 Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH 
Cho k' ke^ toán näm két thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2015 
Thuyt minh Báo cáo tài chfnh (tiêp theo) 

3. Giáv6n Ming bin 

	

2015 
	

2014 
Giá vn hang ban 
	

187.701.299. 146 
	

148.215.767. 135 

Cong 
	

187.701.299.146 
	

148.215.767.135 

Giá vn chi phi theo yu t: 

Chi phi nguyen 1iu, vat  1iu 
Chi phi nhân cong 
Chi phi khu hao 
Chi phi djch viii mua ngoài 
Chi phi bang tin khác 

Tong chi phi theo yeu to 

4. Doanh thu hot dng tài chInh 

59.672.364.916 
35.538.833.106 
62.916.640.853 
9.013.636.294 

20.559.823.977 

187.701.299.146 

54.495.406.518 
32.375.597.540 
34.705.019.261 

8.364.084.946 
18.275.658.870 

148.215.767.135 

Lãi tiên gt'ri 3.766.435.973 6.493.643.959 
Chênh 1ch t' giá thanh toán 154.301.778 88.254.035 

Doanh thu tài chInh khác 108.680 - 
Cong 3.920.846.431 6.581.897.994 

5. Chi phi tài chinh 

Chi phi lãi vay 50.237.507.994 49.823.247.112 
Chénh 1ch t' giá dä thanh toán 629.358.419 199.601.637 
Chênh 1ch t) giá cui kS' 2.724.152.424 1.024.546.948 
Khac - 88.103 

Cong 53.591.018.837 51.047.483.800 

6. Chi phi ban hang 

Chi phi nhân viên 3.514.912.594 3.724.803.783 
Chi phi nguyen vat  1iu 47.853.047 76.100.158 

Chi phi djch v11 mua ngoài 5.494.778.0 14 3.949.224.020 

Cong 9.057.543.655 7.750.127.961 

7. Chi phi quãn 1 doanh nghip 

Chi phi nhânviên 12.512.781.409 13.489.311.741 

Chi phi ding cu van phOng 326.154.036 685.874.856 

Chi phi khu hao 467.671.043 308.970.289 

Thu& phi và 18 phi 1.053.009.574 2.148.428.613 

Chi phi djch vi mua ngoài 17.736.167.063 2.673.445.203 

Chi phi bang tin khác 4.212.461.039 6.999.260.874 

Cong 36.308.244.164 26.305.291.576 

Thuyet minh nay là m5t bph4n  hqp thành vàphái duçic dQc càng vol Báo cáo tài chInh kern theo 
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• b) 	Lii suy giám trên co philu 

Lçi nhuân phân b6 cho cli dông s& hOu cô phlin • phô thong 

U Các khoàn diu chinh lcii nhuân sau thud thu nhp 
doanh nghip dé tinh lqi nhuân phân bô cho cô phân • phli thông khi xac djnh IAi suy giãm trén Co phân 

	

35.735.195.382 
	

44.173.482.937 

	

(2.785.565.254) 	(3.269.223.608) 

CONG TV CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phiiông Bn Thành, Qun 1, Ip H6 Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k' ke^ toán näm kt thtic ngay 31 thang 12 näm 2015 
Thuyt minh No cáo tài chinh (tip theo) 

8. Li nhun tfr hoit dng khác 

• LAi thanh 1', nhucing ban tài sin cO^ djnh 

R 
Thu nhp khác 

Thu nhp khác 

U Chi phi thanh 1 CCDC • Chi phi khác 

Chi phi khác • Lqi nhuân thuân tn hoat dng khic 

	

2015 	 2014 

	

31.315.400 	 106.774.507 

	

5.006.925.576 	358.226.878 

	

5.038.240.976 	465.00 1.385 

59.074.238 

	

7.264.990.996 
	

2.675.888.239 

	

7.264.990.996 
	

2.734.962.477 

	

(2.226.750.020) 	(2.269.961.092) 

U 9. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hiên hành • Lo'i nhuân (Ii) triroc thud 44.748.054.457 
Diu chinh cho thu nhp chju thug (3.742.861.808) • Tong thu nhp chju thud 41.005.192.649 

U Thue^ sut áp dung 22% 
Thue thu nhp doanh nghip phãi np theo thueA  • suit 9.021.142.383 
Diêu chinh thuê thu nhp doanh nghip các näm • tnrrc - 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 9.021.142.383 

U Cong ty chju thue^ sut 22% trén thu nhp chju thug 

U 10. Lãi co ban trên co^ phiu • Vic tinh toán lãi trên c6^ phAn ccr bin dtrcic thrc hin trên ca s& các s6 Iiu sau: 

a) 	Ldi co bàn trên cJphiIu 
U Loi nhun phân bô cho cô dông s& huu cô phn 

ph thông 35.735.195.382 
Tth: So^ tam trich qu5 khen thinng, phüc Igi (2.785.565.254) 

U Lçi nhun phân b6l  cho co dông s& him ci phân 
ph thong 32.949.630.128 • Các khoàn dieu chinh 1çi nhun sau thuê thu nhp 
doanh nghiép dê tinh lcii nhun phân bô cho cô phiêu 

U ph 0̂ thông khi xac djnh lAi cci bin trên cô phiêu (1.260.629.702) 
Lçi nhun (1) phân bô cho cô dông s& hüu co • phiu pho thong 31.689.000.426 

U 
S6 c6 phAn phi thông bInh quan hru hành trong näm 
de tinh lãi cci bin trên cô phân 20.000.000 • Lâi cor ban trên cô  phn 1.584 

57.570.583.892 
4.170.143.069 

61.740.726.961 
22% 

13.582.959.931 

135 .084.688 

13.718.044.619 

44.173.482.937 
(3.269.223.608) 

40.904.259.329 

(3.768.187.827) 

37.136.071.502 

20.000.000 

1.857 

Thuyèt minh nay là m3t biphán hçrp thành vàphdi duçxc dQc cüng vái Báo cáo tai chinh kern theo 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phuing Bn Thành, Quân 1, Tp Ho Chi Minh 

r, BAO CÁO TA! CHfNH 
Cho kS'  ke^ toán näm kt thUc ngày 31 thang 12 nàm 2015 
Thuyt minh No cáo tài chinh (tip theo) 

Lçi nhun thuc ci dông sr hü'u di phn phi 
thông cüa Cong ty thrçrc ttiu chinh do an hir&ng 
pha bang 32.949.630.128 40.904.259.329 

Các khoân diu chinh lçii nhun sau thus thu nhp 
doanh nghiep dé tInh lçii nhun phân bô cho cô phieu 
ph 0̂ thông khi xac djnh lãi suy giám trên cô phiêu (1.260.629.702) (3.768.187.827) 

Lç'i nhun (1) phân bô cho c 	dông s& hüu ci 
phiu ph thong 31.689.000.426 37.136.071.502 

S 	c 	phn ph6 thông bmnh quan Itru hành trong kS' 
dé tInh Iãi cor ban trén cô ph fin 20.000.000 20.000.000 
So krcing col  ph fin phô thông dtr kiên disçc phát hành 
them - - 
So ltrçng co phn bInh quân hru hành dã thrçrc 
diu chinh do ãnh htr&ng pha bang 20.000.000 20.000.000 

. Lãi suy giãm trên co^ phn 1.584 1.857 

(*) C 0^ phiu ph 	thông dang tim hành binh quân trong kS'  thrcc tInh nhu sau: 

a 2015 2014 

a Cophiu phô thông dang luu hành du näm 20.000.000 20.000.000 . Anh hu&ng cüa co phiu ph6 thông mua 1i - - 
Anh hithng cüa co^ phiu pho^ thông phát hành trong 

U. 
k - - 
Co phiu phô thông dang liru hành bInh quân 
trong kr 20.000.000 20.000.000 

11. 	Chi phi sin xut kinh doanh theo yen t • Chi phi nguyen vt 1iu, vt 1iu 60.046.371.999 55.257.381.532 

Chi phi nhân viôn 51.566.527.109 49.589.713.064 a Chi phi khuhao 63.384.311.896 35.013.989.550 

• Chi phi djch viii mua ngoài 32.244.581.371 14.986.754.169 

Chi phi bang tin khác 25.825.294.590 27.423.348.3 57 • Cong 233.067.086.965 182.271.186.672 

U 
VII. NHUG THONG TIN KHAC 

a 1. 	Nghip vy và so" dir vói các ben lien quan 

U Thu nhp cüa các thành viên quán 1f chü chat 

a Thu nhp cüa Hi dng quán trj, Ban kim soát và các thành viên quân l' chC ch& Cong ty trong kS' 
nhu sau: 

a 2015 2014 

a Tin lirong, thu lao HDQT, TGD 2.308.852.718 3.227.206.447 

Tin hrcmg, chi phi hoat dng cüa BKS 30.000.000 - • Cong 2.338.852.718 3.227.206.447 

a 
Thuyet minh nay là mot bi5phán hcrp thành vàphái du.rc dQC cing vol Báo cáo tài chinh kern theo 

32 a 



CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phng Bn Thành, Qun 1, Ip Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNFI 
Cho kS'  U toán nam kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2015 
ThuyetminhBáocáo .. 	.

., 	theo) 

2. B6 phn theo linh vic  kinh doanh 

D phiic vii miic dIch quãn 1', ca cu tô chüc cüa Cong ty duqc chia thành 2 b6 phn hoat dng 
gôm: B6 phn cho thuê vAn phOng và kinh doanh nhà hAng, khách san, các djch vii di kern khac. 
Cong ty lp Báo cáo bO phn theo 2 b6 phn kinh doanh nay. 

Thông tin ve^ tài sAn va nq phAi trA cüa b6 phn theo linh virc kinh doanh cüa Cong ty nh.r sau: 
Cho thuê van 	NhA hAng, khAch 

phông 	 sn 	Không phAn bô 	Cong 

31/12/2015 

TAisAn 

Tài sin b6 phtn 	 238.465.906.384 	1.031.327.324.846 	 - 	1.269.793.231.230 

TAi sin khongphanb 	 - 	 - 	32.548.071.560 	32.548.071.560 

Tong tAi sin 	 1.302.341.302.790 

Nq phAi trA 

No phAi trA bO phn 
Nçc phAi trA không phân 
bô 

Tong nc phAi trA 

31/12/2014 

TAi sin 

TAi sin bO phn 

Tài sin không phân b 

Tong tài sin 

Nq phAi trA 

	

19.698.134.697 	938.945.047.038 

	

173.010.181.251 	1.123.340.104.400 

	

- 	958.643.181.735 

958.643.181.735 

	

- 	1.296.350.285.651 

	

32.548.071.560 	32.548.071.560 

1.328.898.357.211 

Nçi phAi trA b6 phn 	23.328.013.508 	990.526.378.655 	 - 	1.013.854.392.163 
Nq phAi trA không phan 
b6 	 - 	 - 	 - 	 - 

Tling nc phAi trA 	 1.013.854.392.163 

Thông tin ve^ kt quA hoat dng kinh doanh cUa b6 phn theo lTnh vrc kinh doanh cüa Cong ty nhi.r 
sau: 

Cho thuê vAn 	NhA hAng, khách 
phông 	 san 	Không phân b6 	 Cong 

uml 

2015 

Doanh thu 

Doanh thu thun tir bAn 
hAng rabénngoai 72.334.522.737 257.017.665.911 
Doanh thu thuAn tA bAn 
hang cho cAc bO phn 
khAc 174.209.706 185.665.494 

Tng doanh thu 72.508.732.443 257.203.331.405 	 - 
Kt quA hoat dng kinh 
doanh 
Két quA kinh doanh b 
phn 47.099.208.813 94.911.555.889 

Chi phi khongphAnb - - 	45.365.787.819 

Thuyt minh nay là m5t bóph4n hop thành vàphái dwqc dQc cüng v6i Rio cáo tài chinh kern theo 
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329.352.188.648 

359.875.200 

329.712.063.848 

142.010.764.702 

45.365.787.819 



CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phixxng Bn Thành, Quân 1, l'p Ho^ Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' ke^ toán näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2015 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tiép theo) 

Cho thuê van 	Nhà hang, khách 
phong 	 sn 	Không phân box 	 Cong 

LQinhuntuhoatdng 
kinh doanh 	 47.099.208.813 	94.911.555.889 	(45.365.787.819) 	96.644.976.883 

Phn Içii nhun trong các 
cong ty lien kêt 	 - 	 - 	 - 	 - 

Doanh thu tir các khoãn 
dâutu, tài chinhkhác 	3.786.849.338 	133.997.093 	 - 	3.920.846.431 

Chi phi tài chinh 3.306.951.121 50.284.067.716 - 53.591.018.837 

Ui (10^) khác (2.611.619.761) 384.869.741 - (2.226.750.020) 

LQi nhuân truOc thud 44.967.487.269 45.146.355.007 (45.365.787.819) 44.748.054.457 
Chi phi thuê thu nhp 
doanhnghip - - 9.021.142.383 9.021.142.383 

Thu nhap thue thu nhp 
doanh nghip hoan 1i - - (8.283.308) (8.283.308) 

Lçi nhun sau thud thu 
nhp doanh nghip 35.735.195.382 

2014 

Doanh thu 

Doanh thu thun tir ban 
hangrabênngoai 71.672.054.996 212.902.001.866 - 284.574.056.862 
Doanh thu thuân tr ban 
hang cho các b6 phn 
khác 848.149.220 1.155.111.380 - 2.003.260.600 

Tong doanh thu 72.520.204.216 214.057.113.246 - 286.577.317.462 
Kt qua hoat dông kinh 
doanh 
Kt qua kinh doanh bO 
phn 46.777.776.823 91.583.773.504 - 138.361.550.327 

Chi phi khOng phân b 05  34.055.419.537 34.055.419.537 
Lqi nhun thotdng 
kinh doanh 46.777.776.823 91.583.773.504 (34.055.419.537) 104.306.130.790 

Phân lçii nhun trong các 
cong ty lien két - - 
Doanh thu ttr các khoãn 
dâutir, tài chinh khâc 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 

Ui (1) khác (1.000.776.482) (1.269.184.610) - (2.269.961.092) 

Loi nhuãn truoc thud 50.903.832.510 40.722.170.919 (34.055.419.537) 57.570.583.892 
Chi phi thué thu nhp 
doathnghip - - 13.718.044.619 13.718.044.619 

• Thu nhp thus thu nhp 
doanh nghip hoän lai - - (320.943.664) (320.943.664) 

Loi nhun sau thus thu 
nhp doanh nghip 44.173.482.937 

Thuyt minh nay lb mót b5phán hop thành vàphái dwqc dpc cüng vái Báo cáo tài chinh kèin theo 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
"1 	132 Ham Nghi, phuOng Bn Thành, Quin 1, Ip H6 Chi Mmli 

BAO CÁO TAI CHINH 

Cho kS'  ke^ toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2015 

Ui 	
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)  

B6 phn theo khu vyc da 1 

Cong ty hot dng tai  Thành ph H Chi Minh và Thành pho^ Nha Trang. B6 phn cho thuê van 
phOng duc dt tai Thành phô Ho Chi Minh. float dng kinh doanh nhà hang, khách san  duqc thirc 
hin tai Thành phô Nha Trang. 

p 	 Dithi day là phân tIch doanh thu thun cña Cong ty theo khu virc dja 12, khong tInh dn xut xr ciia 
hang hóa, djch viii. 

	

2015 
	

2014 
Thành pho^ Ho^ Chi Minh 	 72.508.732.443 	72.520.204.2 16 
Thành phi Nha Trang 	 257.203.331.405 	214.057.113.246 
Cong 	 329.712.063.848 	286.577.317.462 

Duài day là phân tIch ve^ giá frj con Iai  cOa các tài san bô phn, tang tài san co^ djnh hihi hInh Va VÔ 

hInh theo khu vuc dia l', ncii dat các tài san do. 

Giá trl On lai cüa 	 Tang tài san c6 djnh hüu hlnh 
vä vô hinh (tng gia trj tang cüa 

	

tài sin bo phn (Tong täi san thun) 	 TSCD) 

	

31/12/2015 	31/12/2014 	 2015 	 2014 
Thành ph Ho^ Chi 
Minh 
	

16.761.637.215 	23.70453 1.722 	3.530.709.091 
Thành phô Nha 
Trang 
	

722.228.005.940 	738.635.735.786 
	

33.702.872.520 	536.580.271.426 
Cong 	 738.989.643.155 	762.340.267.508 

	
37.233.581.611 	536.580.271.426 

3. Cong cy tài chInh 

Ouãn 1$ rüi ro vn 

Cong ty quân trj ngun vn nh&m dam báo ring Cong ty c6 the vera hot dng lien tiic vüa ti da hóa 
lçii Ich cOa cac cô dông thông qua tôi i.ru hóa so du nguôn von va cong nq. 

Cu true vn cOa Cong ty gm cO các khoàn no thuAn và phn On thuc s& htfu cOa cac c6 dOng 
(bao gm vn dau tu cUa chO sâ hOu, von khác cOa chO s& hthi và lçxi nhun sau thuê chira phan 
ph 05 i). 

Các chInh sách keK  toán chü yen 

Chi tit các chInh sách M toán chü yu và các phirang pháp ma Cong ty áp dung (baogm cac tiôu 
chi de-  ghi nhn, ca sO xác djnh giá trj và Co sO ghi nhn các khoân thu nhp và chi phi) dôi vOi trng 
loai tài san tài chInh và cong nq tài chInh duçrc trInh bay tai Thuyêt minh s6 IV.3. 

Các loai COn! CU tài chInh 

GU trl so sách 

	

31/12/2015 	 31/12/2014 

Tài sin tài chInh 
Tin va các khoân trnmg dtrcing tin 

DAu tu nm gift dn ngày dáo han 

Phái thu eOa khách hang 

Phãi thu khác 

Du tu gop On vào dcm vi khác 

Cong 

103.421.924.799 

15.000.000.000 

7.673.325.575 

5.897.060.348 

32.548.071.560 

164.540.382.282 

91.567.716.948 

3.014.747.8 12 

5.782.917.404 

32.548.071.560 

132.913.453.724 

p 	
Thuyt minh nay là m3t b5phan hc.rp thành và phài dwqc doc cüng vth Báo cáo tai chmnh kern theo 
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07 
CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phuOng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHtNH 
Cho k' ke^ toán nám kt thUc ngày 31 tháng 12 nm 2015 

- 	 Thuyêt minh Báo cáo täi chinh (tip theo) 

GU trj sô  sách 

	

31/12/2015 	 31/12/2014 

Nq phai tra tai chinh 
Phãitrânguii ban 	 80.913.150.553 	84.656.473.819 

Chi phi phái trâ 	 34.411.854.982 	26.034.779.5 12 

Pháitrâkhác 	 116.926.360.670 	176.164.292.638 

Các khoán vay 	 675.515.597.889 	705.481.767.970 

Cong 	 907.766.964.094 	992.337.313.939 

Thông tu 210/2009/TT-BTC ngày 6 thing 11 näm 2009 cüng nhu cac quy djnh hin hành chi.ra có 
huâng dan cu the ye vic xac djnh giá tri hop 1 cüa các tài sin tài chinh và cong  nor tài chinh. Thông 
tu 210 yéu câu áp ding Chuân mrc Báo cáo tài chinh Quoc té ye vic trInh bay Bao cáo tài chinh va 
thuyt minh thông tin dôi vâi cong cu tài chinh nhung khong dira ra huàng dan tucrng dirang cho 
vic dánh giá và ghi nhn cong cu tài chinh bao gOm Ca áp dung giá trj hop 1', nhäm phü hçp vâi 
Chun mrc Báo cáo tài chinh Quoc té. Do do, Cong ty chua dánh giá giá tri hcrp l cCia tài san tài 
chinh va cong nçi tài chinh tai  ngày kêt thüc niên d6 ké toán. 

Muc tiêu iiuãn Iv rüi ro tài chinh 

Cong ty dã xây dirng he thng quãn l rüi ro nhm phát hin và dánh giá các rüi ro ma COng ty phâi 
chju, thit 1p cac chinh sách và quy trinh kiêm soát rCii ro & rn(rc chap nhn &rçrc. He thông quán l' 
rüi ro duqc xem xét lai  djnh k' nhäm phãn ánh nhng thay dôi cüa diêu kin thj tnrrng và hoat dOng 
cña Cong ty. 

Rüi ro tài chinh bao gm rüi ro thj trir1ng (bao gm rüi ro ngoai t (rñi ro t giá), rüi ro lãi suit và 
rüi ro ye gia), rüi ro tin dung va rüi ro thanh khoán. 

Rüi ro thj trw?ing 

Rüi ro thj tnrOng là rfii ro ma giá trj hop l hoc các lung tin trong tircrng lai cüa cong cu tài chinh 
së bin dng theo nhfrng thay dôi cüa giá thj trumg. Rüi ro thj trixmg bao gôm 3 loai: rüi ro ngoi 
t, rüi ro läi suât Va rüi ro ye giá. 

Quin 1' rüi no ngoai té (rOi ro t' giá) 

Rñi ro ngoai t6 là rüi ro ma giá trj hop l hoc các lung tin trong tuclng lai cüa cong cu tài chinh së 
bin dng theo nhUng thay dôi cña t giá hôi doái. 

Quin 1'' rüi ro lãi suit 

Rñi ro Iii sut là rUi ro ma giá tri ho p I hotc các lung tin trong tumg lai cüa cong ciii tài chinh së 
bin dng theo nhüng thay dôi cüa lài suât thj tri.r&ng. 

Rüi ro lãi sut cüa Cong ty chü yu lien quan dn tin, các khoãn tin gui ngn han,  cho vay và các 

khoán vay. 

Cong ty quân l rüi ro lãi suit b&ng cách phân tIch tinh hinh thj trirmg de^ có thrcic các lâi sut cO lcri 
nht và vn nm trong giài hn quãn l rCii ro cCa minh. 

Rái ro tin d4lng 

RUi ro tin dung là rüi ro ma mt ben tham gia trong hcrp dng không có khà näng thirc hin duçrc 
nghia vu cüa minh dn dn tn tht v tài chinh cho Cong ty. 

Cong ty cO cac rüi ro tin ding tr các hoat dng kinh doanh (chü yêu dôi yàj các khoãn phái thu cCa 
khách hang) và hoat dng tài chinh (tién gui ngân hang, phài thu khác,..). 

Thuylt minh nay là m$t b5phdn hip thành vi phái dwqc doc cing vol Báo cáo tai chinh kern theo 
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I 
CONG TV CO PHAN HA! VAN NAM 

1 	132 Ham Nghi, phuàng Bn Thành, Qun 1, Ip H6 Chi Minh 
BAO cÁo TA! CHfNH 

I 	Cho k' k84  toán nãm két thtIc ngày 31 tháng 12 näm 2015 

I 	Thuyét minh Báo cáo tài chinh (tiép theo) 

Phãi thu cüa khách hang 

Cong ty giám thiu rOi ro tin dung bang cách chi giao djch vài các dan vi có khâ näng tài chinh t&, 

a 	yeu cau ma thu tin dung dôi v&i các dan vi giao djch IAn dAu hay chua có thông tin ve^ khâ näng tài 
chinh va nhân vien ké toán cong nor thuOng xuyen theo dOi nq phái thu & dOn dc thu hi. Trén ccx 

a 	son nay và khoân phâi thu cüa Cong ty lien quan den nhiu khách hang khác nhau nên rüi ro tin dung 
khOng tp trung vào mot khách hang nhât djnh. 

a 	Tin gui ngân hang 

• PhAn lan tin gui ngân hang elm Cong ty duçxc gfri tai các ngân hang lan, có uy tin a Vit Nam. 
Cong ty nhn thây mlrc do tp trung thi ro tin diving dôi vâi tiên gfri ngân hang là thAp. 

Các khoàn phãi thu khac 

I 	Cong ty dánh giá các khoân phài thu nay không cO rlii ro dang k. 

• 
Rñi ro thanh khotin 

a 	Rüi ro thanh khoãn là rOi ro COng ty gp kh6khdnkhithirchiEnnghlavutAichinhdothie^utiex  n. 

Muc dIch quãn 1y rüi ro thanh khoân nh&m dam bâo dñ ngun On de^ dáp 1mg các nghia viii tai chinh 

a 	hin tai vàtuang lai. Tinh thanh khoân cüng duçxc COng ty quán l nhäm dam báo mIrc phii tri gifta 
cong ncr den han  và tài san den han  trong k' & mlrc có the du?c kiêm soát dOi voni so vn ma Cong ty 

a 	tin rang có the tao  ra trong kS'  do. ChInh sách cüa Cong ty là theo dOi thuonng xuyen các yêu câu ye 
thanh khoàn hin tai và dir kiên trong tucxng lai nhãm dam bào COng ty duy tri dO miTre dr phOng tin 

I 	mat, cac khoãn vay va dO von ma các chO sIx hüu cam kOt gop nhAm dáp 1mg các quy djnh vê  tinh 
thanh khoán ngän han  và dài han  han. 

Bang duâi day trInh bay chi tit các miTrc dáo han  theo hqp dng cOn lai  di v&i cong ciii nq tài chinh 

I 	phi phái sinh Va thai han  thanh toán nhu dã duqc thOa thun. Bang &rqc trInh bay dira trên dOng tiên 
chua chiêt khâu cOa cong nor tài chinh tinh theo ngày sam nhât ma Cong ty phai trâ. Bang trInh bay 

I 	dOng tiên cUa cac khoán gôc: 
Tfrl nmtr& 	Trên 1 nämdn5 

Tren 5 näm 	CQng a 

	

	 xuong 	 nAm 

31/12/2015 
I 	Phâi trã ngixxi ban 	 80.913.150.553 	 - 	 - 	80.913.150.553 

I Chi phi phàitra 	 34.411.854.982 	 - 	 - 	34.411.854.982 

Phãi trã khãc 	 9.641.877.942 	 - 107.284.482.728 	116.926.360.670 

I 	Các khoãn vay 	 47.562.165.388 	565.116.825.199 	62.836.607.302 675.515.597.889 

a 	Cong 	 172.529.048.865 565.116.825.199 170.121.090.030 907.766.964.094 

N 	Tin và các khoãn tuang 
duong tin 	 103.421.924.799 	 - 	 - 103.421.924.799 

I 	DAu tu nm giU dn ngày 
dáo han 	 15.000.000.000 	 - 	 - 	15.000.000.000 

Phãi thu cOa khách hang 	7.673.325.575 	 - 	 - 	7.673.325.575 

Phãi thu khác 	 5.897.060.348 	 - 	 - 	5.897.060.348 
N Du tir gOp On vào don vi 

khác 	 - 	32.548.071.560 	 - 	32.548.071.560 

• Cong 	 131.992.310.722 32.548.071.560 	 - 164.540.382.282 

I 

a 
I 
• 

Thuylt minh nay là m(it b5phin hqp thành vàphâi dwçrc dQc cling vói Báo cáo tài chinh kern theo 
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CONG TV CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, phiing Bn Thành, Qun 1, Ip Ho^ Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k6 toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2015 

07 Thuyt minh Báo cáo tài chfnh (tip theo) 

Bang sau day trInh bay chi tit cho tài san tài chInh dixçic trInh bay trong Báo cáo tài chInh cüa Cong 
ty 

Ttr 1 nAm tr& 	Trén I näm dn 5 Tren S näm Cong xuong 	 näm 

31/12/2014 

Phãi trã ngIrYi ban 	 84.656.473.819 	 - 	 - 84.656.473.819 

Chi phi phãi trã 	 26.034.779.5 12 	 - 	 - 26.034.779.5 12 

Phâi trã khác 	 12.823.984.084 	 - 	163.340.308.554 176.164.292.638 

Các khoàn vay 	 99.632.000.000 	443.381.160.668 	162.468.607.302 705.481.767.970 

Cong 	 223.147.237.415 	443.381.160.668 	325.808.915.856 992.337.313.939 
0 

lien và cac khoãn ttrcmg 
diicmgtien 	 91.567.716.948 	 - 	 - 91.567.716.948 
Dâu tii näm giit den ngày 

"1 dáo han 	 - 	 - 	 - - 
Phâithucüakháchhang 	3.014.747.812 	 - 	 - 3.014.747.812 

Phãithukhác 	 5.782.917.404 	 - 	 - 5.782.917.404 
Dâu tu gOp von vào dm vi 
khác 	 - 	32.548.071.560 	 - 32.548.071.560 

Cong 	 100.365.382.164 	32.548.071.560 	 - 132.913.453.724 

COng ty tin tlx&ng r&ng Cong ty có the^ tao  ra dü ngun tin & dáp üng các nghia vii tài chInh khi dn 
han. 

4. 	Phân Ioi 1i so" lieu tirong frng 

"1 Môt sÔ khoãn miic tung (mg trén Bang can di keA toán tai  ngày 31 thang 12 näm 2014 và Báo cáo 
két qua hoat dng kinh doanh näm 2014 dã dixçic phân Ioai lai  cho phü hop vâi each trInh bay cüa 
Báo cáo tái chInh näm 2015 do vic ap ding Thông tu 200, chi tiêt nhu sau: 

Bang can dñi ki loan 

S 	
dir 31/12/2014 	 SO" dir 31/12/2014 

(dã throc trInh 	Trinh bay Ii (thrçrc trInh bay 
bay triroc day) 

TAI SAN NGAN H4N 

Phãi thu ng.n han  khác 	 6.746.823.888 	525.708.884 7.272.532.772 

Taisanngn han khác 	 525.708.884 	(525.708.884) - 

TA! SAN DAI HN 
Phãithudài han khác 	 - 	(100.858.833) 100.858.833 

Taisándài han khac 	 100.858.833 	(100.858.833) - 

VON CHU SO HIJ1J 

Qu5 du tu phát trin 	 66.886.942.046 	3.963.212.225 70.850.154.271 

Qu5 dir phOng tài chInh 	 3.963.212.225 	(3.963.212.225) - 

T1 

rl Thuyt minh nay là m5t bphan hop thành vàphái dwçic dQc cüng vài Báo cáo tài chInh kàm theo 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, phixOng Bn Thành, Qun 1, Ip HOA Chi Mirth 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho kS'  ke^ toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2015 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

Báo cáo kit qua hoit d5ng kinh doanh 

Läi co ban trên coA phiu 

Lãi suy giãm trén co^ phiu 

2014 

(Ba thrçrc trinh 
bay trir&c day) 

2.044 

2.044 

TrInh bay 1i 

(187) 

(187) 

2014 

(Ba du'c trInh 
bay 1i) 

1.857 

1.857 

5. Sr kiin sau ngày 31 tháng 12 näm 2015 

Hi dng quán tri Cong ty khAng djnh không có sir kin nào khác phát sinh sau ngày 31 tháng 12 
nàm 2015 cho den thi diem lp Báo cáo nay ma chua dirge xem xét diéu chinh so 1iu hoc cOng bô 
trong Báo cáo tài chInh. 

Thãnh •, 	inh, ngày 29 
	

03 näm 2016 

c6NG Ty 
lc.  Co pt ' 

4 

"1 

NGUYEN1'WNII TAM 	PHAM LE THANG 

Chu tch HBQT 	 Ke toan trtro'ng 

NGUYEN THI THUY LINH 

Ngtrbi Ip biéu 

Thuyê't minh nay là môt b6phn hp thành vàphãi dircic doc cüng v&i Báo cáo tat chInh kim theo 
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