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dông quân tn 

CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phix&ng Bn Thành, Qun 1, Tp Hol  Chi Minh 
BAO CÁO CUA HOl  DONG QUAN TR1 (tip theo) 

ke^ toán Vit Nam, Che^ d6 ke^ toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh hin hành có lien quan ti Vit 
Nam. 

HOi dng quãn trj Cong ty cüng chju trách nhim trong vic báo ve an toàn tài san cüa Cong ty và do do 
da thrc hin cac bin pháp thIch hcip de^ ngän chn va phát hin cac hành vi gian 1n va cac vi pham khác. 

CONG BO CUA HQI BONG QUAN TRJ 

HOi d6ng quân trj Cong ty xac nhn ring, Báo cáo tài chInh dä phán ánh trung thirc và hgp 1' tInh hInh tai 
chInh cüa Cong ty tai  ngày 31 thang 12 näm 2016, kêt qua hoat dng kinh doanh va tlnh hInh liru chuyén 
tin t cho k' ké toán näm kt thác cüng ngày, phü hcip vâi các Chuân mrc kê toán Vit Nam, Ché Q kê 
toán doanh nghip Vit Nam va các quy djnh hin hành có lien quan tai Vit Nam. 

NGUYEN THANH TAM - Chü tich  Hi dng quãn tri 

Thãnh ph6 Ho Chi Minh, ngày 31 thang 03 nãm 2017 
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BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP 

KInh 2üi: QUY cO BONG, HOt BONG QUAN TRI VA BAN TONG GUM BOC 
CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 

Chüng tot dà kim toán Báo cáo tai chinh kern theo cüa COng ty Co" phn Hâi Vin Nam, duqc lp ngay 
31 thángO3 nãm 2017, tütrang 06 den trang 42 baogOm Bang can di kO toántai ngày 31 thOng 12 nãm 
2016, Báo cáo ket qua boat dông kinh doanh, Báo cáo km chuyn tiên t cho 4 kê toOn nãm két thiic 
càng ngày và Bin thuyOt minh Báo cáo tài climb. 

Trách nhim cüa Hot dng quOn tr 

Hi dng quOn tri Cong ty chiu trách nhim v vic 1p và trinh bay trung thi,rc và hop  19 Báo cáo tâi 
chinh cUa Cong ty theo Chu An muc kO toán, Ché Q kê toOn doanh nghip Viêt Nam và các quy dinh pháp 
19 có lien quan dOn vic lp vá trinh bàyBáo cáo tài chinh vá chu trách nhirn ye kim soát ni b6 ma 
Hi dông quOn trj xác dinh là c.n thiOt dO dOm bâo cho vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh khOng có 
sai sot trong yêu do gian lan hoãc nhOm 1n. 

Trách nhiêm cüa Kim toán viOn 

Trách nhiarn cüa Chüng tOi là dua ra 9 kin ve Bào cáo tOi chinh d,ra trOn kêt qua cüa cuc ki&n toOn. 
Chüng tOi dà tiên hinh kim toOn theo céc ChuOn mi,rc kiOm toOn Vit Nam. Các chu.n rnuc nay yêu câu 
Chung tOi tuOn thu chuOn rni,rc và các quy dinh ye dao dirc nghO nghip, lp kê hoach và thi,rc hin cuc 
kim toOn di dat &rc six dim bOo hop 19 ye vic 1iu Báo cáo tai chinh cüa Cong ty cO cOn sal sOt trong 
yu hay khOng. 

COng viêc kim toOn baogOrn thu hiên các thu tuc nh&m thu thp các bang chirng kim toán ye các s 
lieu và thuyêt minh trên Bic, cáo tài chinh. COc thu tuc kim toán ducic li,ra chn di,ra trên xét doOn cüa 
kiérn toOn viOn, bao gOrn dinh giá rüi no có sal sot trong yu trong Báo cáo tài chinh do gian Ian hoac 
nhOm 1n. Khi thuc hién dinh giá các thi ro nay, kim toOn viOn dà xem xét kim soát ni bô cüa Cong ty 
lien quan dn vic lp và trinh bOy BOo cáo tài chinh trung thi,rc, hop 19 nhãm thiêt kO cOo thCi tuc kim 
toOn phO hçip vcn tinh hinh thc tO, tuy nhiOn không nhãm muc  dich &ra ra 9 kiên ye hiu qua cOa kiOrn 
soát nôi b cüa Cong ty. COng vic kim toán cüng bao gôm dOnh giO tinh thIch hop cüa cOc chinh sOch 
kê toán ducc áp dung và tinh hop 19 cüa cOc uâc tinh kO toOn cüa Hi dOng quOn tri cOng nhu dOnh giá 
vic trinh bay t6ng th Báo cáo tOi chinh. 

Chüng tôi tin ttr&ng rAng các bAng chthig kim toOn ma Ch(ing tOi dã thu tMp  dtxcic là dAy dO va thich 
hop lam ca s& cho 9 kin kirn toOn cOa ChOng tOi. 

Y kin 6a Kiem toán viOn 

Theo 9 kiAn cOa ChOng tOi, Bàn cáo tai chinh dã phOn ánh trung thuc và hop 19, trOn các khia canh  trong 
yOu tinh hinh tãi chinh cOa COng ty CophOn HOi Vin Nam tai ngày 31 thing 12 nãm 2016, cOng nhtx kOt 
qua hoat dng kinh doanh, tinh hinh km chuyn tiOn t cho k9 kO toOn nãm kêt thOc cOng ngáy, phO hop 
vâi ChuAn mrc kt toOn, Ch dO kê toOn doanh nghip Vit Nam vâ cOc quy dinh phOp 19 cO lien quan dOn 
vic lp và trinh bay BOo cáo tài chinh. 
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toán - Tir vn Dt Vit 

BAO CÁO KIEM lOAN DOC  LAP (tip theo) 

Thânli plio^ Ho Chi Minh, ngây 31 thing 03 nãm 2017 

VO THI THU HUNG - Phó Tang Giám d& 
So GIAy CN DKHN kim toán: 0455-2013-037-1 

Noi nhãn: 

- 	Nhirtrën 
- 	Luu Vietland 

PH3M TH! ANH DIJONG - Kim toán viên 
S6 Giây CN DKHN kiêm toán: 2698-2013-037-1 



CONG TV CO PHAN HA! VAN NAM 

132 Ham Nghi, Phtrông Bn Thành, Qun 1, Thành ph H Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP 

Cho k5' ke^ toán kt thCic ngày 31 tháng 12 nãm 2016 

BANG CAN DO! Kt TOAN 
Tai ngiy 31 thing 12 nim 2016 

MAU BOla-DN/HN 
Don vi tInh: VND 

ThuyeAt 
CIII TIEU MA S40 minh 31/12/2016 31/12/2015 

A. TAt SAN NGAN H3N 100 345.293.801.532 148.684.955.403 
1. 	Tin vl cic khoin twang du'ong tin 110 V.1 197.388.346.906 103.421.924.799 

1. Tin 111 23.653.646.906 26.62 1.924.799 
2. Cic khoãn tuang duang tin 112 173.734.700.000 76.800.000.000 

II. 	Du fir tii chInh ngn hn 120 79.000.000.000 15.000.000.000 
Du tu nni gui dn ngày dio hp 123 V.2a 79.000.000.000 15.000.000.000 

III. Cic khoin phil thu ngn hn 130 54.916.142.105 19.917.633.197 
1. Phai thu ngânhncuakhachhang 131 V.3 4.231.452.072 7.673.325.575 
2.TritruacchonguiibanngAnhan 132 V.4 5.514.482.765 5.148.193.888 
3. Phil thu ngân hn khic 136 V.5a 45.170.207.268 7.096.113.734 

IV. IIing ton kho 140 V.6 5.633.712.896 8.342.680.678 
Hang t6  kho 141 5.633.712.896 8.342.680.678 

V. 	Tài sin ngln hOn  We 150 8.355.599.625 2.002.716.729 
1. Chi phi trA truâc ngân hn 151 V.7a 2.069.533.599 1.463.085.943 
2. ThuGTGTduçickhAutru 152 - 92.015.053 
3. Thu và cic khoin khic phil thu Nhà nuàc 153 V.15 6.286.066.026 447.615.733 

B. 	TA! SAN DAI HN 200 929.177.977.987 1.153.656.347.387 
1. 	Cic khoin phãi thu dii hn 210 100.339.534 100.339.534 

Phil thu dài hp khic 216 V.5b 100.339.534 100.339.534 

II. 	Tii sin co" d1nh 220 796.215.781.401 738.989.643.155 
1. Tài sin co5  dlnh Wu hInh 221 V.8 795.421.597.053 737.567.893.532 

Nguyen giá 222 1.075.714.221.998 861.183.077.157 
Giá tri hao mon 1u9 Id 223 (280.292.624.945) (123.615.183.625) 

2. Tii sin c6 djnh vô hlnh 227 V.9 794.184.348 1.421.749.623 
Nguyen giá 228 1.656150.373 1.591.150.373 
Giá fri hao mOn 1u9 IdA 229 (861.966025) (169.400.750) 

111. Bt dng sin du tu 230 V.10 48.301.827.561 51.101.933.493 
Nguyêngii 231 71.857.680.402 71.857.680.402 
Giitrj hao mon 1u5' kel  232 (23.555.852.841) (20.755.746.909) 

IV. Tii sin d& dang dài hn 240 V.11 18.969.874.889 254.248.235.554 
Chi phi xây drng cu bin d/i dang 242 18.969.874.889 254.248.235.554 

V. 	Du tir tii chinh dii hOn 250 32.548.071.560 32.548.071.560 
Du tin gop On vio don VI khic 253 V.2b 32.548.071.560 32.548.071.560 

VI. Tii sin dii hOn We 260 33.042.083.042 76.668.124.091 
1. Chi phi trA truàc dài hn 261 V.7b 32.772.600.439 76.338.897.119 
2. Tài sin thus thu nhp hoin 1i 262 V.12 269.482.603 329.226.972 

TONG CQNG TA! SAN 270 1.274.471.779.519 1.302.341.302.790 

Báo cáo nay la mot b5phin htip  thOnh cüa BOo cáo tài chInh và phOi duçtc dQc kern vói Ban Thuyt minh Báo cáo ài chInh 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phung Bn Thành, Qun I, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH TONG HQP 
Cho k'k toán kétthüc ngày 31 thing 12 nIm 2016 
Bing cAn di kei  toin hçrp nht (tip theo) 

ThuyeAt 
CHI TIEU 	 MA SO" minh 	 31/12/2016 	 31/12/2015 

C. NV PHA! TRA 	 300 	 873.862.381.266 	 958.643.181.735 
1. Nq ngn hn 	 310 	 219.688.839.149 	 142.387393.069 

1. Phãitránguii bin ngân han 	 311 	V.13a 	14.612.836.520 	 5.913.150.553 
2. Nguôi mua trã tin truâc ng.n hn 	 312 	V.14 	34.560.554. !66 	 30.012.553.684 
3. Thud và các khoán phài np Nhà nuOc 	 313 	V.15 	 5.488.274.527 	 1.558.419.948 
4. Pháitrángu&i lao dng 	 314 	V.16 	 7.608.007.307 	 6.063.796.399 
5. Chi phi phái trã ngân han 	 315 	V.17 	34.988.259.828 	 34.411.854.982 
6. Doanh thu chuathirc hin ngân han 	 318 	V.18 	31.935.412.827 	 2.243.623.063 
7. Phãi trá ngn han  khác 	 319 	V.19a 	44.925.494.252 	 4.403.028.903 
8. Vay vi nç thuê tài chinh ngn han 	 320 	V.20a 	31.570.014.364 	 47.562.165.388 
9. Qu5 khen thuâng, phüc lqi 	 322 	 13.999.985.358 	 10.2 18.800.149 

II. Nçrdài hn 	 330 	 654.173.542.117 	 816.255.788.666 
1. Phãitrángu&i bin daihn 	 331 	V.13b 	 - 	 75.000.000.000 
2. Phaitrãdài han Bic 	 337 	V.19b 	135.890.108.287 	 113.302.356.165 
3. Vay và nçi thué tài chInh dài han 	 338 	V.20b 	518.283.433.830 	 627.953.432.501 

D. VON CHU S1 HUU 	 400 	 400.609.398.253 	 343.698.121.055 
1. V6n chü s& hUu 	 410 	V.21 	400.609.398.253 	 343.698.121.055 

1. Vn gOp cUa chü sâ hu 	 411 	 200.000.000.000 	 200.000.000.000 
Cphi1u phi thing có quyJn biJu quyJt 	 41 la 	 200.000.000. 000 	 200.000.000.000 
C65 	 411b 	 - 	 - 

2. Thng du v6n co^ phAn 	 412 	 20.327.840 	 20.327.840 
3. Quy dAu tu phát triEn 	 418 	 139.675.226.199 	 107.986.225.773 
4. Lçi nh4n sau thus chua phân phM 	 421 	 60.913.844.2 14 	 35.691.567.442 

Lai nhuán sau thuJ chtiaphánphJi lüy ké din 	
42/a 	 67.425.611 	 - 

cuJi k trw&c (13 /fly kJ) 

Lqi nhuán (13) sau thuJ chira phán phdi /cj) nay 	421b 	 60.846418.603 	 35.691.567.442 

TONG CQNG NGUON VON 	 440 	 1.274.471.779.519 	1.302.341.302.790 

Minh ngày3l thing 03 näm 2017 

:?• CONGTY 	 I /1 

NG 	WANH TAM 	 PHM LE THANG 	 NGUYEN THJ THUY LINH 
Chü tich  Hi dng quAil trj 	 Ke toAn trir&ng 	 NgirOi lp biu 

Báo cáo nay là mot bph4n  hqp thành cüa Báo cáo tài chInh vàphái dwqc dQc kern vái Ban ThuyJl rninh Báo cáo ài chmnh 
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01 VI. 1 556.628.025.031 329.851.154.757 

02 - 139.090.909 

10 556.628.025.031 329.712.063.848 

11 VI.2 337.686.917.925 187.701.299.146 

20 218.941.107.106 142.010.764.702 

21 VI.3 12.444.307.077 3.920.846.431 

22 VIA 45.206.016.601 53.591.018.837 
23 45.194.928.879 50.237.507.994 

25 VI.5 7.016.427.590 9.057.543.655 

26 VI.6 94.379.712.507 36.308.244.164 

30 84.783.257.485 46.974.804.477 

31 1.267.859.206 5.038.240.976 

32 6.653.421.364 7.264.990.996 

40 VI.7 (5.385.562.158) (2.226.750.020) 

50 79.397.695.327 44.748.054.457 

51 VI.8 15.957.543.734 9.021.142.383 

52 59.744.369 (8.283.308) 

60 63.380.407.224 35.735.195.382 

70 VI.9a 2.799 1.586 

71 VI.9b 2.799 1.586 

1-214~4w~ 

PHAM LE THANG 
Ke toin tru*ng 

- 

NGUVIN THJ THUY LINH 
Ngtrôi lap biêu 

CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phithng Bn Thành, Qun 1, Thânh ph H Chi Mirth 

BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP 

Cho kiktoánkétthOcngay 31 thing 12 nAm 2016 

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANII 
Cho k' ke^ toán kt thüc ngày 31 thing 12 nim 2016 

Thuyt 
CHI TIEU 	 MA s 	minh 	 2016 

MAU B02a-DN/HN 
Don vi tinh: VND 

2015 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 

2. Cic khoin gum trCr doanh thu 

3. Doanh thu thun ye bin hang vi cung cp dich vu 

4. Gii vn hang ban 

5. Lçi nhuân gp (la) v bin hang vi cung cAp dch vy 

6. Doanh thu hoat dng tài chinh 

7. Chi phi tài chinh 
Trong do.' Chi phi ldi vay 

8. Chi phi bin hing 

9. Chi phi quin Iy doanh nghip 

10. Lçi nhun (Is) thuAn t(r hoot dng kinh doanh 

11. Thu nhp khic 

12. Chi phi khic 

13. Lçi nhuân (li) khic 

14. Tlng Iyi nhuân (Ii) k toin tru&c thud 

15. Chi phi thus thu nhtp doanh nghip hin hinh 

16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoin lai 

17. Lçi nhun (li) sau thud thu nhp doanh nghip 

18. Lii cor bin trên di phiu 

19. Lii suy giãm trên cã phiAu 

ngO3 nAm 2017 

ChO tjch Hi dng quin tr 

Báo cáo nay là m5I bphtin hçxp thành cOa Báo cáo tài chinh và phái drrcrc doc kern v&i Bàn Thuyf rninh Báo cáo tài chinh 
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CONG TV CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phiràng Bn Thãnh, Qun I, Thãnh phó Ho^ Chi Minh 

BAO CÁO TA! CHINH TONG HOP 
Cho k' 0 toán kt thüc ngay 31 thang 12 nlm 2016 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TUN TE 
(Theo phining phip trc tip) 

Nm 2016 
MAU B03-DNIHN 
Dom vi tmnh: VND 

Thuyt 
CR1 T!EU Ma so" 	minh 2016 2015 

I. Liru chuyn tin tfr hot dng kinh doanh 
1. Tiên thu Lu bàn hang, cung cAp djch vi,i vã doanh thu khãc 01 667.85 1.768.408 389.862.427.065 

2. Tin chi trã cho ngtrii cung cap hang hóa va dch vu 02 (198.267.176.795) (93.586.446.070) 

3. Tin chi trã cho ngu&i lao dng 03 (58.937.137.749) (45.203.162.648) 

4. Tin lAi vay da trã 04 (15.579.464.814) (21.474.386.088) 

5. Thud thu nhap doanh nghip dã nOp 05 (21.880.000.000) (3.294.080.510) 

6. Tiên thu khác ti hoat dng kinh doanh 06 492.020.138.168 275.030.405.411 

7. Tien chi khác cho hoat dông kinh doanh 07 (641.708.025.567) (317.933.982.167) 
Lwu chuyen tien thuân 1w l,ozt d5ng kinh doanh 20 223.500.101.651 183.400.774.993 

H. Luu chuyn tin fir hot dng dAu fir 
1. TiAn chi dA mua sm, xây ding TSCD va các tài san dãi hp khác 21 (2.877.273.453) (32.232.387.962) 

2. Tin thu tr thanh 1, nhuvng bàn TSCD và các tài san dài han khác 22 7.100.000 4.200.000 

3. TiAn chi cho vay, mua các cong ci,i nç cüa thin vi khác 23 (53.700.000.000) (15.000.000.000) 

4. Tin thu hôi cho vay, bàn lai cãc Ong ci,t nçi cüa don vi khác 24 15.000.000.000 - 

5. Tin chi Mu Ui gOp v6n vào don vi khác 25 - (4.000.000.000) 

6. Tien thu hôi Mu Ui gOp On vào don vi khác 26 - 4.000.000.000 

7. Tin thu lAi cho vay, c6 trc và lçn nhuán diic chia 27 5.879.600.881 3.012.415.569 

Lu 	chuyen 1ien thuEbi tfr hogi i45ng dã u 	 u 1w 30 (35.690.572.572) (44.215.772.393) 

III. Liru chuyn tin fir ho3t dng tài chinh 
1.  Tiên trã nq gAc vay 34 (94.200.305.907) (127.314.914.520) 

2.  Co Uic, li nhun da trâ cho chO si hUu 36 (27.720) - 

Lwu chuyeAn 1ien thuEn lit hoot ding lài chinh 40 (94.200.333.627) (127.314.914.520) 

Liru chuyn tin thuAn trong k5' 50 93.609.195.452 11.870.088.080 

Tin vi timing dining tin Mu k 60 103.421.924.799 91.567.716.948 

Anh huàng cOathay dti t giá h 05 doái quy Mi ngoai td 61 357.226.655 (15.880.229) 

Tin vi timing dwong tin cuAi k' 70 	V.1 197.388.346.906 103.421.924.799 

'75 

7 CONG TY 

C20f t~ 

ngày 31 thang 0näin 2017 

TAM 
	

PHAM LE THANG 
	

NGUYEN Tilt THUY LINH 
ChÜ tjch Hi ding quãn trj 

	
K toán triring 
	

NgirOi lip biu 

Báo cáo nay là môt bç5phãn hçip thành cüa Báo cáo íàï chinh Va phái duiyc doe kern vol Ban Thuydt minh BOo cáo tai chinh 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phu&ng Bn Thành, Qun 1, Ip HO^ Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán näm tài chinh k& thic ngày 31 thang 12 nàm 2016 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Cho k' keA  toán nàm tài chInh kt thñc ngày 31 thing 12 näm 2016 

MAU B09-DN/HN 

I. DC DIEM HOiST BONG CUA CONG TY 

1. HInh thfrc s& h&u vn 

Cong ty Co^ phAn Hái Van Nam (ten giao djch: Hai Van Nam Joint Stock Company), tin than là 
Khách San  Hâi Van Nam trirc thuc Cong ty Djch vii Du ljch Dirng sat Sài GOn thuc lien hip 
Dung st Vit Nam, &rçic chuyên thành Cong ty cô phân theo Quyêt djnh SO 464/1999/QD-
BGTVT ngày 12 thing 2 näm 1999 cOa B6 trtrâng Bô Giao thông 4n tài. 

Cong ty hoat dOng theo Giy chirng nhn clang k kinh doanh Cong ty Co^ phn s6 064194 do Sâ K 
hoach Dâu Ur Thành ph ô Ho Chi Minh cap ngày 19 thing 6 näm 1999. 

Trong qua trinh hogt d3ng, Cong ty cia dwcrc Sà K hogch và Dcu tit thành pM H6 Chi Minh cá'p b 
sung các Giáy ch&ng nhán clang kj kinh doanh thay dói nhir sau. 

- Giy churng nhn clang k,2 kinh doanh thay diii IAn thir nhAt, ngày 25 thing 04 nãm 2002, chuAn y 
vic tang von diêu l tr 19.269.627.785 VND len 19.704.932.739 VND. 

- GiAy chrng nhn clang k' kinh doanh thay di IAn thtr hal, ngày 16 thang 10 näm 2002, chuAn y 
vic thay dôi ten Cong ty và ten giao djch: 

+ Thay dii s GiAy cht'rng nhân clang k,2 kinh doanh tü s 064194 thành s6 4103001259 

+ Ten Cong ty: Cong ty C phAn Hái Van Nam 

+ Ten giao djch: South Hai Van Corporation. 

- GiAy chrng nhn clang k' kinh doanh di IAn thtr ba, ngày 28 thing 11 näm 2002, chuAn y cho 
vic bô sung nganh nghe kinh doanh: Kinh doanh khách san,  an uOng; Kinh doanh du ljch trong 
và ngoài nurc; Kinh doanh mt so djch vii: khiêu vu, 4t 1' trj 1iu, cho thuê van phOng, trông giCr  
xc, din thoai; Dai l' ye các phung tin 4n tâi; Djch vii vin chuyên hang hóa di.rng sat - thOy - 
b; Mua ban bach hóa, kim khI clin may; Di ly k gCri hang hóa; Môi giài bat dng san; Kinh 
doanh nba; Djch viii nhà dat. 

- GiAy chüng nhn clang k kinh doanh di IAn thir tix, ngày 5 tháng 8 nam 2003, chuAn y vic thay 
di ngixO'i dai din theo pháp 1ut cOa Cong ty (ChO tjch HDQT): Ba Do Thj Bich Lien. 

- GiAy chtrng nhn clang k' kinh doanh thay dM IAn thtr näm, ngày 25 thing 06 nam 2004, chuAn y 
vic thay dOi tang On diêu 1 tir 19.704.932.739 VND len 99.704.932.739 VND. 

- GiAy cht'rngnMn clang k kinh doanh thay di IAn thu sáu, ngày 26 thing 10 nam 2005, chuAn y 
vic thay dôi ngtrii dai  din theo pháp Iuât cOa Cong ty (ChO tich HDQT): Ong Nguyen Thanh 
Tam. 

- GiAy chirng nhn clang k kinh doanh thay cliii IAn thir bay, ngày 12 thing 06 nam 2007, chuAn y 
vic thay dôi ten Cong ty bang tiêng nLrc ngoài: Hai Van Nam Join Stock Company và ten viêt 
tat: Havana JSC. 

- GiAy ch(rng nhtn clang k' kinh doanh thay cli IAn thu tam, ngày 18 thing 06 nam 2009, chuAn y 
vic tang von diêu 18 tir 99.704.932.739 VND len 120.000.000.000 VND. 

- GiAy chung nhn clang k kinh doanh thay cli IAn thcr chin, ngày 25 thang 7 närn 2013, chuAn y 
vic tang von cliéu 1 tr 120.000.000.000 VND len 200.000.000.000 VND. 

Bàn ThuyAt minh nay là m5t b6 phan hçrp thành và dwcrc dQc cling vái BOo cáo tài chlnh 



CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phumg Bn Thành, Qun 1, Ip H6 Chi Minh 

BAO CÁO CUA HO! BONG QUAN TRj 

Hi ding quân trj Cong ty Co^ phn Hal Van Nam (goi tt là "Cong ty") trmnh bay Báo cáo nay cng vâi 
Báo cáo tài chInh ccia Cong ty cho k' kê toán nãm kêt thc tai ngày 31 thing 12 näm 2016 dã thrqc kiém 
toán. 

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

Hi ding Quin trj và Ban diu hành, quán 1 Cong ty trong kS'  và cho dn th?i dim lp  Báo cáo nay bao 
gôm: 

Hg và Mn 	 C'h&c vu 

Hôi dnji guãn 1"! 
Ong Nguyn Thanh Tam 	Chü tjch 
BA D6 Thj Bich Lien 	Phó Chc tjch 

Ong Nguyn DCrc Duy 	Thành viên 

Ban KiIm soát 

Ong Vu D70 bang Tu.n 	Tnthng ban kim soát 

Ong L Hung Cinmg 	Thành vien 

Ong Nguyn Ba Linh 	Thành viên 

Ban TJng tiarn dc 

Ong Nguyn Thanh Tam 	Tong Giám dc 

BA Do Thj Bich Lien 	Phó Tong Giám dôc 

Ong Nguyn Quc Trang 	Phó Tong Giám dc 

BA Chu Bich Nga 	 Phó Tong Giám dc 

BA! DIN PHAP LUAT 

Ngui dai  din theo pháp lut cüa Cong ty trong näm và cho dn thii dim lp Báo cáo nay là Ong 
Nguyn Thanh Tam chrc danh Chc tjch Hi dông quán trj kiêm Tong Giám dôc COng ty. 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty TNHH Kim toán - Tu vn Dt Vit (Vietland) cia kim toán Báo cáo tài chInh cho kS'  toán 
näm ket thüc tai ngày 31 thing 12 näm 2016 cüa COng ty. 

TRACH N}HM CUA HQ! BONG QUAN TR4 

Hi dng quán trl Cong ty chju trách nhim ve^ vic lp Báo cáo tài chInh phán ánh trung thrc và hp l' 
tInh hInh tài chInh, két qua hoat dng kinh doanh và tlnh hlnh hru chuyên tiên te cüa Cong ty trong kS'. 
Trong vic Up Báo cáo tai chInh nay, Hi dông quàn trj Cong ty can phái: 

• Lra ch9n cac chInh sách ke^ toán thIch hqp và ap dvng  các chInh sách nay mot cách nhAt quán; 

• Thirc hin cac phán doán và các uàc tInh mot cách thin  trong; 

• Cong b6 các Chun mrc U toán phâi tuân theo trong cac vn d8 trong yu thrcic cong bo^ va giái trinh 
trong Báo cáo tài chInh; 

• Lp Báo cáo WchInh dra tren ca s& hoat dng lien tixc trir trLrmg hcip khong th giá djnh rAng Cong 
ty së tiêp tVc  hoat dng lien tiic. 

Hi dng quán trj Cong ty dam báo rAng, Cong ty ciA tuân thu cac yêu cu nêu trén khi Ip Báo cáo tài 
chInh; các so^ k toán thIch hçip duqc luu gift dAy du d8 phàn ánh tai bit k' thi dim nào, vâi müc d 
chInh xac hcip l tinh hlnh tài chInh cCia Cong ty và Báo cáo tài chInh dm7c lip tuân thx các ChuAn mirc 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phung Bn Thánh, Qun 1, Tp H o^ Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHINH 

Cho k' ke^ toán näm tài chmnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2016 

Ban Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

- GiAy chirng nhn dang k kinh doanh thay c1i lAn thir mui, ngày 17 thing 6 nãm 2014, chuAn y 
vic thay di ten giao djch cña Cong ty: thay ten giao djch South Hai Van Corporation thành Hai 
Van Nam Joint Stock Company và thay dôi thông tin ye dja chi van phOng dai tai  Ha Ni. 

- GiAy churng nhn dàng 4 kinh doanh thay diii IAn thir mir&i mt, ngày 27 thing 7 näm 2015, 
chuAn y viêc b6 sung ngành nghe kinh doanh: Hot dong ho trg djch vii tài chInh chua duvc phân 
vào dâu. Chi tiêt: dai  1 dôi ngoai t. 

• Von diu lê 	:200.000.000.000 VND 

• Trits&hotdng 

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

Diên thoai 	 : (84-08) 3 8 211 685 

Fax 	 : (84-08)3 8224 174 

Email 	 : Havana@hcm.vnn.vn  

Mãsé,thu 	 :0301753448 

Các dan vi trirc thuc nhu sau: 

Chi nhánh Cong ty tgi Nha Trang 

Dja chi : 38 TrAn PhU, TP. Nha Trang. 

Din thoai : (84-058) 3 88 99 99 

Fax :(84-058)  3 88 99 90 

Mã so-  thu :0301 753448-001 

VOn phdng dzi din tai Ha N5i 

Dja chi 	: TAng 15, TOa nhà Charm Vit, si 117 TrAn Duy Hung, Phumg Trung HOa, 
Qun Câu Giây, TP. Ha Ni. 

Din thoai 	: (84-04) 35 553 735 

Fax 	: (84-04) 35 553 733 

2. Linh viyc kinh doanh 

Linh virc kinh doanh cüa Cong ty là djch vii. 

3. Nganh, nghe kinh doanh 

Kinh doanh khách san,  an ung. Kinh doanh du ljch trong va ngoài nuâc. Kinh doanh mot so^ djch 
vi: khiêu vu, vat trj lieu, cho thuê van phOng, trOng gi& xe, din thoai. Dai  l' ye các phucmg tin 
4n tài. Djch vu win chuyen hang hóa sat - thñy - b. Mua ban bach hóa kim khI din may. Dai  l' 
k gui hang hóa. Môi giài bat dng sin. Djch viii nhà dat. Kinh doanh nhà. Djch vi chuyên quyên scr 
d%ing dat. 

4. Chu k5' sin xut, kinh doanh thông thirô'ng 

Chu kS' sin xuAt, kinh doanh thông thung cüa COng ty thrc thi.rc hin trong thai gian không qua 12 
thing. 

5. Nhân viên 

S ôhrçmg nhân vien cüa Cong ty tai  ngày 31 thing 12 näm 2016 là 581 ngirOi (tai ngày 31 thing 12 
näm 2015: 450 ngithi) (chua bao gOm lao dng thi vii). 

Bàn Thuy& minh nay là m(5t b(5 phan hcrp thành và duçyc dQc cüng v&i Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN HM VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phir?rng Bn Thành, Qun 1, Tp HO^ Chi Mirth 
BAO CÁO TA! CHINH 

Cho k' k84  toán näm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2016 

Bin Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

II. KY  Kt TOAN, DON VI TIEN Tt Se DVNG  TRONG KE TOAN 

1. Kktoán 

KS' k toán cüa Cong ty bat dAu ttr ngày 01 thing 01 và kt thñc vào ngày 31 thing 12 hang nãm. 

K5' ke^ toán kt thác ngày 31 thing 12 nãm 2016 là k5' ke^ toán thuc nãm tài chInh th(r muii tam (18) 
cüaCôngty. 

2. Don vi tin t6 sur diing trong k toán 

Dan vi tin t6 dLrcic si:r ding de^ lp Báo cáo là Dng Vit Nam (VND). 

III. CHUAN MIXC VA CHE DO Kt TOAN AP DVNG 

1. Ch do k toán áp diing 

COng ty ap dung Ch dO k toán doanh nghip Vit Nam ban hành theo,  Thông tir s 0^ 200/2014f FT-
BTC ngày 22 thing 12 näm 2014 cüa BO Tài chInh, các Chuân mrc ké toán Vit Nam do BO Tài 
chinh ban hành và các van bàn sfra dii, b sung, huâng dan thc hin kern theo. 

2. Tuyên b v vic tuân thu Chuân myc keA  toán vi Chel  do k toán 

Hii dng quán trj darn bâo dA tuân tht dÀy dO yeu cAu cOa cac ChuÀn mrc k toán, Che^ dO ke^ toán 
doanh nghip Vit Nam hiên hành trong vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh. 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DIJNG 

Sau day là cac chInh sách ke^ toán chO yu thrçrc Cong ty áp dung trong vic lp Báo cáo tài chInh: 

1. Cor s& lap Báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh duçic trinh bay phO hçrp vài ChuÀn mijc U toán, Ch6 dO U toán doanh nghip Vit 
Nam va các quy djnh pháp IS'  có lien quan den vic lp  và trinh bay Báo cáo tài chInh. 

2. Urc tInh k toán 

Vic lp Báo cáo tài chInh tuân thi theo cac ChuÀn rnirc U toán Vit Nam, Che^ dO ke^ toán doanh 
nghip Vit Nam vi các quy djnh hin hành khác ye ké toán tai Vit Nam yêu câu HOi  ding quán trj 
phãi cO nhiing uâc tInh và già djnh ãnh htrâng den so lieu báo cáo ye cong nçi, tài san và victrInh 
bay các khoân cong nçi va tài san tim tang tai  ngày k& thOc niên dO kê toán cgn& nhLr cac sO lieu 
báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suôt nãm tài chInh. So lieu  phát sinh thc tê cO the We vài 
các uàc tInh, giâ djnh dt ra. 

3. Cong cu tài chInh 

Ghi nhân ban dÀu 

Tài san tài chmnh 

Tài sin tài chInh thrçrc phân loai mOt  cách phO hçtp cho myc dIch thuyt minh trong Báo cáo tai 
chInh bao gôrn cac nhóm: tài san tài chmnh thrçrc ghi nhn theo giá trj hop IS'  thông qua Báo cáo kêt 
qua hoat dOng kinh doanh, các khoàn dâu tu närn gi& den ngày dao han,  các khoân cho vay và phãi 
thu, tài san tài chInh sin sang dé bàn. Vic phan loai các tài san tài chInh nay phii thuOc  vào bàn chat 
và muc dIch cOa tài san tài chInh và duac quyêt djnh tai th?yi diem ghi nhân ban dâu. 

Tai thai dim ghi nhn ban dÀu, tài san tài chInh dtrçrc xác djnh theo giá mualchi phi phát hành cOng 
các chi phi phát sinh khác lien quan trrc tiép den vic mua, phát hành tài san tài chInh do. 

Bàn Thuyê't minh nay là môt b3 phn hçrp thành và dwçrc O'QC cling v&i Báo cáo tai chlnh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 

132 Ham Nghi, Phir?ng Bn Thành, Qun 1, Tp H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 

Cho kS'  ke4  toán nAm tài chinh kt thüc ngày 31 thing 12 näm 2016 

Ban Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

Tài sin tài chinh cüa Cong ty gm tin va cac khoãn tuang thwng tin, các khoân du ti.r nrn gi 
dn này dao han,  phái thu cüa khách hang, phái thu khac ngãn han  và dài han,  các khoân dâu ttr 
gop von vào cac dan vi khac. 

N1phái Ira Iài chinh 

Nçx phãi trã tài chinh dtrçrc phân loai mot cách phü hçp cho mvc  dIch thuyêt minh trong Báo cáo tài 
chinh bao gm cac nhóm: nçi phái trá tài chinh duc ghi nhn theo giá trj hcip 12 thông qua Báo cáo 
kt qua hoat dtng kinh doanh, các khoán nq phái trâ tài chinh dLrçlc xác djnh theo giá trj phân bO. 
Vic phân Ioi cac khoán nq tài chinh phi thuc vao ban chat và miic dich cüa khoãn nçi tài chinh và 
dLrçxc quyt djnh tai  thai dim ghi nhn ban dâu. 

Tai thii dim ghi nhn ban cth, các khoán nq phài trá tài chinh duqc xac djnh theo giá phát hành 
cong các chi phi lien quan trrc tiêp den vic phát hành nçi tài chinh do. 

Nq phái trá tài chinh cüa Cong ty bao gm phâi trá ngiri ban, chi phi phâi trá ngn han  và phài trá 
khác ngãn han. 

Ba Irfr các cong cy tài chinh 

Các tài sin tài chinh va nçi phâi trâ tài chinh dtrcxc bü trir và giá trl thun së ducic trInh bay trén Bang 
can dôi ke4  toán nu và chi nu, Cong ty có quyên hçip pháp thi hành vic bà trir các giá trj dA dirge 
ghi nhn nay và có '  djnh bi trr trén ca s& thuân, hoc thu discic cac tài sin va thanh toán phái trá 
d6ng thyi. 

Dinh aid lai sau lan ahi nhân ban dâu 

Hin tai,  chira CO quy djnh vel  dánh giá lai cong cu tài chinh sau khi ghi nhn ban du. 

4. Ngoi t 

Các giao djch phát sixth bang cac dan vi tin t khac vâi don vi tin t k toán cüa Cong ty dirge hach 
toán theo t5 giá giao djch thrc té vào ngày phát sinh giao djch theo nguyen tãc sau: 

- Giao djch mua ban ngoai t (hçrp ding mua ban ngoai t giao ngay, hçrp dng kS'  han, ho dng 
tirong lai, hop dông quyén chçn, hgp dong hoán dôi) thrqc hach   todn theo t giá k' két trong hçip 
dông mua, ban ngoai t gifla Cong ty và ngân hang thirang mai; 

- Giao djch lam phát sinh các khoán phái thu dirgc hach  toán theo t giá mua vào cüa ngân hang 
thirang mai  nai Cong ty chi djnh khách hang thanh toán; 

- Giao djch lam phát sinh các khoán phái trâ dircrc hach  toán theo t' giá ban cüa ngân hang thirong 
mai nai Cong ty dr kiên giao djch; 

- Giao djch gop vn hoc nhn vn dirgc hach  toán theo t' giá mua ngoai t cCa ngân hang nai 
Cong ty m6r tài khoán del  nhn v6n cila nha dâu tir; 

- Giao djch mua sm tài sin hoc các khoán chi phi thrgc thanh toán ngay bang ngoai t (không 
qua các tAi klioán phãi trâ) ducxc hach toán theo t giá mua cüa ngân hang thuxmg mai  nai Cong ty 
thirc hin thanh toán. 

Tai ngay Báo cáo tai chinh, cac khoãn mic tin t có gc ngoai t8 dirgc dánh giá lai theo t giá giao 
djch thirc t tai ngay ciia Bang can dôi kê toán theo nguyen tãc sau: 

- Di vài tài sin tin t (tin mt và các khoán phái thu): LA t' giá mua ngoai té cüa ngân hang 
thirang mai  nai Cong ty thirrng xuyên có giao djch tai  thri diem Báo cáo tài chinh Di vài các 
khoán ngoai t6 gx'ri ngân hang và các khoân k qu ngoai  t ngân hang, thI t' giá thirc tê khi dánh 
giá 'ai  là t' giá mua cüa ngân hang nai Cong ty ma tài khoán ngoai tE hoc ky quy ngoai t; 

Ban Thuy& minh nay là m5t b6 ph<in hçip thành và dwçrc dQc ciing vái Báo cáo tài chinh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 

132 Ham Nghi, Phithng Bn Thành, Qun 1, Ip Ho^ Chi Minh 

BAO cÁo TAI CHINH 

Cho k' kel  toán näm tài chinh kt thüc ngãy 31 thang 12 nAm 2016 

Ban Thuyet minh Báo cáo tài chfnh (tiep theo) 

- 

 

Doi vâi cac khoãn phái trá tin t (phâi trà ngtri ban, các khoán phâi trá khác va cac khoán vay): 
LA t' giá ban ngoai t ciia ngân hang thi.rang mai  nai Cong ty thng xuyên có giao djch tai  ngay 
Báo cáo tài chinh 

Tt cã cac khoan chênh loch  t' giá thc te phát sinh trong k' va chênh lch do dánh giá Ii sof,  thr tin 
t có gôc ngoai t cuôi kS'  (sau khi bü trr chênh lch tang và chênh lch giâm) dLrcic hach  toán vào 
Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh trong kS'. 

5. Tin vi các khoãn tlro'ng dLro'ng tin 

Tin và các khoan tuang duang tin bao gm tin mat, tin gcri ngân hang, tin dang chuyn và các 
khoán du tix ngän hn có thi han  thu hôi hoc dáo han  không qua 3 thing, CO khá näng chuyên dôi 
de^ ding thành mot hrçing tiên xac djnh và không cO nhiêu rüi ro trong chuyn dôi thành tin kê tir  
ngày mua khoân du tu do tai thOi dim lip Báo cáo. 

6. Các khoãn phãi thu 

Các khoân phâi thu dircic trinh bay trén Báo cáo tài chinh theo giá trj ghi so' cac khoãn phãi thu tir 
Bich hang và phãi thu khác. 

- Phai thu cua khach hang gom cac khoan phai thu mang tinh chat thi.rong mal phat sinh tu giao 
djch cO tInh chat mua - ban giira Cong ty va ngu&i mua là dan vi dc lp vâi Cong ty bao gm 
các khoán phái thu ye tiên ban hang. 

- Phái thu khác gm cac khoán phài thu khOng cO tInh thuang mai, không lien quan dn giao djch 
mua - ban, nhu: Khoãn phài thu ye Iãi tiên gt'ri va cac khoán phâi thu khác. 

A 7. Hang ton kho 

Hang t6n kho thrçic xac djnh trén Ca s& giá thAp hcm gi&a giá gc và giá trj thun cO W thrchin 
duçic. Giá gôc hang On kho bao gôm chi phi nguyen 4t lieu trirc tiêp, chi phi lao dng trirc tiep va 
chi phi sin xut chung, nêu có, dé CO dtrçc hang ton kho a dja dim va trang thai hin tai. 

Giá g6c cüa hang tn kho duçrc xác djnh theo phucing pháp bInh quân gia quyàn va duqc hach  toán 
theo phuo'ng pháp kê khai thtthng xuyên. 

Giá trj thu.n cO the^ thrc hin duqc duçic xác djnh bang giá ban trac tInh trir cac chi phi de^ hoàn 
thành cling chi phi tiêp thj, ban hang va phân phôi phát sinh. 

8. Tài sin co d!nh  hlru hInh vi khu hao 

Tài sin c6 djnh h&u hInh chrçrc trInh bay theo nguyen giá trlr giá tri hao mOn Iüy k& 

Nguyen giá tài sin co^ djnh hu hInh bao gm giá mua và toàn bo các chi phi khác lien quan trirc tip 
dn vic dua tài sin vào trang thai san sang sfr diving. 

îàî sin cô djnh hliu hlnh dLrcIc khu hao theo phtrcng pháp dtr&ng thing dira trên thai gian hUu dung 
uàc tInh, phü hcip vâi huàng din theo Thông tu so 45/2013/TT-BTC ngay 25 thing 4 nãm 2013 cüa 
Bt Tài chinh. 

Näm 2016 Cong ty dã áp dung khung khAu hao mâi cho các Tài sin co^ djnh hlru hInh và áp ding 
khAu hao nhanh cho mot so may moe thiêt bj, phirong tin van tãi và Thiêt bj dung  ci quán l', ciii the 
nhu sau: 

	

S6 näm khu hao 
	

So nãm khu hao áp 

	

áp dung nAm nay 
	

dung nAm trixàc 

Nhà clra vt kin true 
	 5-25 

	
6-30 

May móc thit bj 
	

3-8 
	

3 -10 

Bàn Thuy/t minh nay là mot bç5 ph2n hqp thành và dwcrc dQc cling v&i Báo cáo tài chinh 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 

132 Ham Nghi, PhuOng Bn Thành, Qun 1, Tp H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CR1NH 

Cho kS'  ke^ toán nam tài chInh kt thUc ngãy 31 thang 12 näm 2016 

Ban Thuyêt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)  

s6 näm khu hao SO nãm khu hao áp 
áp dung nãm nay dung näm truâc 

Phuang tin 4n tài, truyn dn 6-10 6-10 

Thitbj dung ciiquán1 3-4 3-5 

Vic Cong ty thay di khung khu hao so vâi näm truOc dn dn chi phi khu hao cüa mot so^ khoân 
mi,ic tài san co" djnh hu hInh näm nay thay dOi nhu sau: 

Chi phi khau hao Chi phi khau hao 
theo khung khu theo khung khu 

hao nàm nay hao näm truoc Chênh loch 

Nhà cCra 4t kin trüc 27.079.336.056 22.746.782.124 4.332.553.932 

May móc thit bj 68.134.449.974 31.378.536.900 36.755.913.074 
Phucing tiên vtn tái, truyên 
dn 7.954.813.073 4.120.359.125 3.834.453.948 

Thitbj, dung c1 quán l 457.122.551 216.629.338 240.493.213 

Cong 103.625.721.654 58.462.307.487 45.163.414.167 

9. Tài san co tljnh vô hlnh vi khu hao 

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

PI,n mtm may tInh 

Phn mm may tInh là toàn b6 các chi phi ma Cong ty dã chi ra tInh dn thi dim dua phn mm 
vao sir ding. Phân mêm may tInh dc khau u hao theo phuang pháp di.thng thang. 

Trtrâc nàm 2016, Cong ty áp dung khung kMu hao là 10 nAm. Nãm 2016 COng ty dä ap ding khung 
khau hao mâi cho Tài san cô djnh vO hmnh là Phân mém may tinh vói thai gian khâu hao là 2 nãm, 
dan den chi phi khâu hao nãm nay thay dôi nhu sau: 

Chi phi khau hao 	Chi phi khau hao 
theo khung khau 	theo khung khau 

hao nãm nay 	hao näm trtrfrc 	Chênh lch 

Phn mm quân 1' 	 623.446.200 	138.543.600 	484.902.600 

Cong 	 623.446.200 	138.543.600 	484.902.600 

10. Bt dng sin du ttr 

B.t dng san dAu tu là TOa nhà Havana ti s6 132 Ham Nghi, Tp. H05  Chi Minh do Cong ty n&m gi& 
nhäm miic dIch thu li tir vic cho thuê duqc trinh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn lily kê. 
Nguyen giá bat dng san dau tir tij xây là giá trj quyêt toán cOng trInh và các chi phi lien quan trVc 
tiêp cUa bat d*ng san dâu tu. 

Bt dng san dAu tu duqc khAu hao theo phucrng pháp duirng thing trên thi gian hUu dung uàe tInh 
trong vông 25 näm. 

Khi bat dng sAn du tu duçic ban, nguyen giá và khu hao Iüy k8 duçic xóa so và bt kS'  khoAn lãi, I 
nào phát sinh dêu ducc hch toán vào ket qua hot dng kinh doanh trong kS'. 

Ban Thuyt minh nay là m5t b6 phcmn hçxp thành và dirqc dQc cling vái Báo cáo tài chlnh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phixng Bn Thành, Qun 1, Ip H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 

Cho k' k84  toán nàm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2016 

Bin Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

11. Chi phi xây dijng cabin do' dang 

Chi phi xây dmg ci bàn dâ dang the^ hin chi phi mua sm tài sin co" djnh, chi phi xây dmg cor bin 
các cong trInh, tài san vi chi phi scra ch&a Ian tài san co djnh chua hoàn thành ti ngày két thüc niên 
'i. 

Chi phi mua slm fài san CO" din  

Chi phi mua s&m tài sin c6 djnh phàn ánh giá mua và các chi phi có lien quan trrc tip dn vic lAp 
dat, chay thr,... tài san truàc khi dira vào sCr ding. 

Chi phi xây dtng c.or bàn các cong lrinh, fài san 

Chi phi xây dirng cor bin các cong trInh, tài sin bao gm toàn bo chi phi cAn thit de^ xay dirng mâi, 
hoc cài tao,  nâng cap, ma rng, và phi lAi vay (nêu có)... lien quan den các cong trInh, tài sin phi,ic 
viii cho mic dIch sin xuât, kinh doanh càa Cong ty cOn dâ dang tai  thi diem két thCc niên dO. 

12. Chi phi trà trtrO'c ngAn han,  dài  han 

Chi phi trã tnrâc bao gm chi phi cong cii, diing ci, chi phi djch vi mua ngoài và cac chi phi We 
ducyc coi là Co khã nãng dem lai lqi ich kinh té trong ttrcmg lai cho Cong ty, dâ dua vào scr djng va 
&rqc phân b vao kt qua hoat dOng kinh doanh trong kS'  theo phuong pháp thr&ng thing trong thai 
gian tir I den 2 nãm. 

13. Cie khoãn dAu to' tài chinh dài han 

Các khoân dAu Ut tài chinh cCa Cong ty the'hin các khoàn dAu Ut vào cong cii v6n cCa &m vi We 
và dâu Ut nàm gi& dn ngày dáo han. 

Cdc khoãn diu fit nlm gifr dn ngày ddo h(rn 

Các khoãn dAu Ut dirge phân loai là nAm &iCr dn ngày dáo han  khi Cong ty cO ' djnh và khà nãng 
gi& den ngày dáo han.  Cie khoán dàu tir nàm giü den ngày dáo han  là các khoàn tién gcri ngân hang 
cokS'hon. 

Các khoàn dAu tit nAm giU' dn ngày dao han  thrqc ghi nhn ban dAu theo giá gc bao gm giá mua 
và cac chi phi lien quan den giao djch mua các khoàn dâu Ut. 

Thu nhp tir cac khoãn dAu Ut nAm giii dn ngày dao han  duqc ghi nhn vào doanh thu hoat dOng tai 
chinh trong ks'. 

LAW 1^0 khi thanh l', nhucrng bin các khoán dAu Ut nAm giü dn ngày dáo han  dirge ghi nhn vào Báo 
cáo kt qua hoat dOng kinh doanh trong ks'. 

Dau fit vào cong cu von càa thin vi khdc 

Cie khoàn dAu Ut vao cong cu von cüa dan vi khác bao gm các khoãn dAu Ut cong cv vn nhixng 
Cong ty khOng eo quyên kiêm soát, dng kiém soát hoc không có ành hurng dang ke dôi vai ben 
duvc dâu Ut. 

Cie khoân dAu Ut vào cong cu On cCia dan vi khác duvc ghi nhn ban dAu theo nguyen tAc giá gc, 
bao gm giá mua cong vài các chi phi lien quan tri,rc tip den hoat dOng dâu tu. 

Cotrc va lçii nhun tir Mu tir vào cOng cv On cüa dun vi khác disçrc ghi nhn vào doanh thu hoat 
dOng tài chinh trong ks'. Co t(rc và lçii nhun cüa các kS'  truàc khi khoàn dâu Ut dirge mua dLrçrc hach 
toán giàm giá trj cüa chinh khoân Mu Ut do. CO tCrc dLrcYc nhn bang cô phiêu chi duçic theo dOi so 
luqng co phieu tang them, không ghi nhn giá trj cô phiu nhn &rçlc. 

D,r phOng tn thAt cho các khoán Mu tir vào cong cv vn cCia dun vi khác dLrçrc trich lip khi khoàn 
dAu Ut bj tn thAt tai ngày Báo cáo tài chinh. Dr phOng On that cho các khoàn dâu Ut vào cong cu 
von ccia dun vi khác &rcic trich lp chi tiet nhtr sau: 

Bàn ThuyEt minh nay là m(31 b3 phn hQ'p thành và dzrçrc dQc cling vái Báo cáo tài chinh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phiring Bn Thành, Qun 1, Ip Ho Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHINH 

Cho kS'  k6 toán nam tài chinh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2016 

Ban Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

- Di Oi khoãn du tu chüng khoán niêrn yt, vic lp dtr phOng da trên giá tri thj tnr(Yng cüa 
các loai clthng khoán ma Cong ty dang näm gitt; 

- Di vâi khoán dAu tu gop vn vào don vi chira niêm yt, vic lap phOng dra trên giá trj hcrp 1)2 
cOa các khoán dâu tu duçc xác djnh dir trén các k5 thut djnh giá mt each dang tin cay; 

- D6i vâi khoãn dAu tu không xác djnh duçic giá trj hçrp 1)2 tai ngày Báo cáo tài chinh, vic 1p di,r 
phOng dirge thi,rc hin cAn c( 	 dirge khoán lô cüa ben dc dâu tu vài mire trIch 1p bang chênh 
1ch gi&a von gop thirc té cüa Cong ty tai don vi khác và von chü son hitu thrc tai ngày Báo cáo 
tài chinh cüa don vi khac. 

Tang, giárn sO^ dij phOng tn that du tu vào cong ci,i vn cüa don vi khác cn phâi trIch Ip t?i  ngày 
Báo cáo tài chinh duçrc ghi nhn vào chi phi tài chinh trong kS'. 

Lãi/ l khi thanh 1)2, nhuqng ban du tu vào cong ci,i v6n cüa don vi khác ducic ghi nhn vào Báo cáo 
kêt qua hoat dOng kinh doanh trong kS'. 

14. Chi phi phâi trã 

Các khoàn no phãi trâ va chi phi phâi trà duqc ghi nhn cho so^ tin phâi trá trong tirong Iai lien quan 
den hang hóa va djch vi dã nhn dirge. Chi phi phâi trá dirge ghi nhn dira trên cac iràc tinh hop 1)2 
ye so tiên pliài trá. 

Chi phi phái trâ duqc ghi nhn khi Cong ty CO nghia vi nor hin tai do kt qua tr mt sr kiin dã xãy 
ra, và Cong ty có khã näng phái thanh toán nghia vii nay. Các khoãn phâi trá dirge xác djnh trén co 
son uonc tinh cüa Hi dOng quân trj ye các khoán chi phi can thiêt dé thanh toán nghia viii no nay tai 
ngày lp  Báo cáo tài chinh. 

15. Von chü s& hfru và phân phi lçri nhun thun 

Coe cñu vJn c/ia so hfru 

Ngun vein  kinh doanh cüa COng ty bao gm: 

Von du Ut cüa cliC son hUu ducic ghi nlin theo s6 thuc te^ dã du tu cüa các co^ dong. 

Tling dir v'n C6 pMn dirge ghi nhn theo S6 chênh !ch ion licinl hoc nhO horn gitta giá thirc t6 phát 
liành và mnh giá cô phiêu khi phát hànli co-  phiêu lan dâu, phát liành bO sung hoäc tái pliát hành cô 
phiêu qu5. 

Co phiu quy là c6 phiu do Cong ty phát hành và sau do mua lai. C6 phiu quy duqc ghi nhn theo 
giá trj thijc tê và trInh bay trên Bang can dôi kê toán là mt khoán ghi giám vOn chO son hüu. 

Lçi nhun sau thus chira phân ph 6i là s6 1i nhun tlr các boat dng cüa Cong ty sau khi trlr (-) các 
khoãn diêu chinh do áp dung hOi tOi thay dôi chinh sách kê toán và diOu chinh hOi tOi sai sot trQng 
yea cüa các nàm truâc. 

Các qu5 duçic trIch lp vi sir ding theo Diu 1 COng ty. 

16. Nguyen tic ghi nhân doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang thrc ghi khi d6ng thIn thOa man tht ca näm diu kin sau: 

(a) Cong ty dA chuyn giao phAn lan rüi ro và lçri Ich gin li6n voni quy6n sà hUu sin phm hoc 
hang boa cho nguIi mua; 

(b) Cong ty không cOn nAm gi& quyn quán 1)2 hang hóa nhu ngirIi sâ hchi hang hóa hoc quyên 
kiem soát hang hóa; 

Bàn Thuy& rninh nay là ni5t b5 phcin hcrp thành vi dzrçrc dQc clrng v&i Báo cáo tài chinh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 

132 Ham Nghi, Phu&ng Ben Thành, Qun 1, Ip H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 

Cho k' ke^ toán näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nm 2016 

Ban Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

(c) Doanh thu duqc xac djnh tuang d6i chic chin; 

(d) Cong ty sd thu &rçYc lqi Ich kinh te^ tir giao djch ban hang; 

('e) Xác djnh duc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung c42 dich vu 

Doanh thu cCa giao djch ve^ cung dtp djch vi duçic ghi nhn khi kt qua giao dlch  do thrqc xác djnh 
mot cách ding tin cay.  Trong tru?rng hqp giao djch ye cap djch viii lien quan den nhiéu kS'  thI doanh 
thu thrçic ghi nhn trong k' theo kêt qua phân cong vic dA hoàn thành t?i  ngày két thOc nién do kê 
toán. Ket qua ccia giao djch cung cap djch vi drc xác djnh khi thOa man tat cã bôn diêu kiin sau: 

(a) Doanh thu ducc xác djnh tI.rcing dM chic chAn; 

(b) Co khá nàng thu dtrçic Iqi Ich kinh t8 tr giao djch cung cp djch vu do; 

(c) Xác djnh duqc phn cong vic dã hoàn thành tai  ngày kt thüc niên do ke^ toán; 

(d) Xác djnh dirçrc chi phi phát sinh cho giao djch va chi phi de^ hoàn thành giao djch cung cp djch 
viidó. 

Lâi tie-n"'   

Doanh thu duc ghi nhn khi tin lãi phát,sinh trên cor s& dn tIch (CO tinh dn lqi tc ma tai sin dem 
lai) tth khâ näng thu hi tin lãi không chAn chãn. 

17. Chi phi 

Chi phi duçic ghi nhn theo thirc te phát sinh trên nguyen tAc phü hçrp vài doanh thu trong kS'.  Trong 
tnthng hcrp nguyen täc phü hqp xung Qt vâi nguyen täc than trong, chi phi clucic ghi nhn can cr 
vào bin chAt và quy djnh cüa các chuân mvc  U toán de bâo dam phán ánh giao djch mot cách trung 
thirc, hçrp 12. 

18. Chi phi di vay 

TAt cã các chi phi IAi vay khác &rcYc ghi nhn vào Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh khi phát 
sinh. 

19. Thue 

ThuA thu nhp doanh nghiOp th hin tng giá trj cüa s thu phái trâ hin tai  và s thu hoän lai. 

SO thug hin tai phái trá dtrcc tinh dra trên thu nhp chju thus trong nAm. Thu nhp chju thus khác 
vâi lçri nhun thuân duçic trinh bay trên Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh vi thu nhp chju thuê 
không bao gôrn các khoân thu nhp hay chi phi tinh thuê hoc thrqc khAu tth trong các näm khác 
(bao gOm cã lô mang sang, néu co) và ngoài ra không bao gôm các chi tiêu khong chju thuê hoc 
không &rçrc khâu trir. 

Vic xác djnh thu thu nhp cCa Cong ty can cr vào các quy djnh hin hành v thud. Tuy nhien, 
nhttng quy djnh nay thay di theo tirng thii kS'  và vic xácdjnh sau c1ng ye thue thu nhp doanh 
nghip tu' thuOc vào ket qua kiêm tra cüa cci quan thue có thâm quyên. 

Thus thu nhp hoAn lai  duqc tinh trên cac khoán chênh lch gi&a giá trj ghi si và cor sâ tinh thug thu 
nhp cCa cac khoân rniic tai sin hoc cong no tren Báo cáo tài chinh và dtrqc ghi nhn theo phtrng 
pháp Bang can dôi ke^ toán. Thuê thu nhp hoän lai  phãi trá phái duçic ghi nhn cho tat Ca các khoán 
chênh 1ch tarn thôi con tâi sin thue thu nh.p hoän lai  chi dLrçrc ghi nhn khi chäc chAn có dü Iqi 
nhun tinh thuê trong tuclng lai de khâu trr các khoãn chênh lch tam  thi. 

ThuA thu nhp hoãn lai  duçic xác djnh theo thud suAt dir tinh së áp dung cho nAm tài sin thrqc thu hi 
hay nq phâi trã duqc thanh toán. Thué thu nhp hoan lai  thrqc ghi nhn vao Báo cáo ket qua hoat 

Bàn ThuyIt minh nay là mç3t b5 ph2n hop thành và djrqc dQC cüng vói Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phtrông Bn Thanh, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' ke4  toán nAm tai chmnh kt thüc ngày 31 thang 12 nAm 2016 
Bàn Thuyet mrnh Báo cáo tat chlnh (tiep theo) 

dOng kinh doanh trü tnrng hçp khoân thud do CO lien quan c1n các khoàn mtic dtrçic ghi thAng vao 
von chü si hUu. Trong trung hqp do, thud thu nhp hoAn 1i cUng duqc ghi thang vao von chü s 
hthi. 

Tài sin thus thu nMp  hoãn  'ai và nq thue^ thu nhp hoãn li phâi trã thrc bü trr khi Cong ty CO 
quyên hp pháp dê bü trfr gifla tài sin thué thu nhp hin hành vi thud thu nhp hin hành phâi np 
và khi các tài sin thuê thu nhp hoãn 1i và nq thué thu nhp hoãn li phai trã lien quan tâi thud thu 
nhp doanh nghip duc quân 1' bi cUng mot Ca quan thuê và Cong ty CO dv djnh thanh toán thuê 
thu nhp hin hành trên ca s6r thuân. 

Các loai thu khác ducic áp dung theo các lut thus hin hành tai Vit Nam. 

20. Cie ben lien quan 

Các ben dixcc coi là lien quan nu mot ben có khá näng kim soát hoc cO ánh humg ding ke^ dM 
vâi ben kia trong vic ra quyêt djnh cac chInh sách tài chInh và hoat dng. Các ben cüng dirçic xem 
là ben lien quan nu cüng chju sir kiêm soát chung hay chju ành huOng ding k chung. 

21. Báo cáo theo bo phn 

B6 phn kinh doanh bao gm bo phn theo Iinh vrc kinh doanh va bo phn theo khu vrc dja I. 

Bph.n theo lTnh vrc kinh doanh là mot phAn có the xác djnh riêng bit tham gia vào qua trInh san 
xuât hoc cung cap sin phâm, djch vi co rCi ro và Iqi Ich kinh tê khác vài các bo phn kinh doanh 
khác. 

Bô phn theo khu vrc dja 12 là mot phn cO the xác djnh rieng bit tham gia vào qua trinh sin xuAt 
hoc cung cap sin phâm, djch vii trong pham vi mot môi trumg kinh t cu the và cO rCii ro và lqi Ich 
kinh tê khác vOi các bo phn kinh doanh trong cac mOi tru&ng kinh tê khác. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN DO! 
KE TOAN 

Don vi tInh: VND 

1. Tin vi các khoãn ttroiig duoiig tin 

	

31/12/2016 	 31/12/2015 

Tin mt 	 2.130.260.954 	2.280.806.906 

Tin gCriNgan hang 	 21.452.153.072 	24.176.544.138 

Tin dang chuyn 	 71.232.880 	 164.573.755 

Các khoân tucmg duang tin 	 173.434.700.000 	76.800.000.000 

Cong 	 197.088.346.906 	103.421.924.799 

Cie khoân tixang &rcmg tin phân ánh các khoân tin gtri có kS' han không qua 3 thing tai  Ngân 
hang TMCP Ngoai ThLrang Vit Nam, Iãi suât do ngân hang cong bO. 

2. Các khoãn du tLr tài chInh 

31/12/2016 	 31/12/2015 
Giá gc 	Giá trj ghi so' 	Giá gc 	GU trj ghi Sox  

DAu tir nm giO dn 
a) ngaydáohn 

Ngiz hin 	 79.000.000.000 79.000.000.000 	15.000.000.000 15.000.000.000 
Tien gCri 12 thing tai 
Ngân hang TMCP 	19.000.000.000 19.000.000.000 	15.000.000.000 15.000.000.000 

Ban Thuylt minh nay là mót b($ phan hcrp thành vii dzrqc dQc cüng vái Báo cáo teii chInh 

19 



CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 I-lam Nghi, Phunig Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHIN H 

Cho k' ke^ toán näm tài chInh két thUc ngày 31 thang 12 näm 2016 

Ban Thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo)  

31/12/2016 	 31/12/2015 
Gia goc GU tn ghi so 	 GM goc Gia tri  ghi so 

Ngoai thiro'ng Vit 
Nam 
Tin gui 13 tháng 
Cong ty tài chInh 
TNHH MTV ngân 
hang Vit Nam Thjnh 
Vucing 
Cong 

60.000.000.000 60.000.000.000 
79.000.000.000 79.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 

Các du Ut nm gifr den ngay dáo han  phân ánh các khoán tin giri có kS' han 12 tháng tai các ngân 
hang thLrang mai,  lãi suât do ngân hang cong bô. 

31/12/2016 	 31/12/2015 

	

Dir 	 DV 

	

Giá gc phOng 	GU trj hçp l 	 Giá g6c phông Giá trl hçp ly 
Du Ut 
gp 
von 	32.548.071.560 	- 32.548.071.560 	32.548.071.560 	- 32.548.071.560 
vao 
don vi 

b) khác 
Dâutis 
gp 
von 	32.548.071.560 	- 32.548.071.560 	32.548.071.560 	- 32.548.071.560 
vao 
don vi 
khác  

	

Cong 32.548.071.560 	- 32.548.071.560 	32.548.071.560 	- 32.548.071.560 

Khoán du Ut vào Cong ty C6 phAn Djch vii Du Ijch DA Lat theo Biên bàn hp ngày 01 thang 11 
näm 2008 cia Hi dong quán trj vOl giá trj von gop là 32.548.071.560 VND, t l 18,34 % von diêu 
1 cüa cong ty nay. Cong ty Co phân Djch vi Du Ijch DA Lat,  hoat dng trong Iinh virc Du ljch và 
djch vi liru ti-6. 

3. Phãi thu ngn hn cüa khách hang 

Vietnam Airline - Crew 

Cong ty DL Hai Ngoai Thanh Do - Paradise Bay 

ERA Tourism 

Pacific World (Hotelbed) 

PGS INTERNATIONAL LIMITED - Pegas 

Vietnam Tourism Ha Noi 

Các khách hang khác 

Cng 

31/12/2016 

1.227.765.000 

62. 146.5 12 

494.904.400 

275.200.000 

2.171.436. 160 

4.231.452.072 

31/12/2015 

1.636.705.000 

757.200.000 

1.066.222.000 

590.474.200 

838.351.795 

572.895.374 

2.211.477.206 

7.673.325.575 

Bàn Thuy& minh nay là m5t b0phan hçrp thành vii dttçrc dQC cIng vái Báo cáo tai chInh 

20 



CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, PhLräng Bn Thành, Qun 1, Tp H6 Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH 
Cho kS'  k toán näm tài chfnh kt thüc ngày 31 thang 12 nAm 2016 
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chmnh (tip theo) 

4. 	Trã trirO'c cho ngtrô'i ban ngän hn 

31/12/2016 
	

31/12/2015 
Cong ty Co^ phn Long Phing 

Shaanxi Yalan Textile Co., Ltd 

Man Yarnou Textile Co., Ltd 

Cong ty TNHH Sao Mai Anh 
COng ty TNHH Dâu Tix Xây Thing TM và DV 
MTK 

Cong ty RGB 

Cong ty Tam A 
COng ty TNHH Xây dirng và Thuang mai  Tiên 
Phong 

Các di ttrclng khác 

Cong 

5. 	Phãi thu khác 

- 832.078.747 

- 839.698.736 

- 1.182.907.900 

278.046.500 - 

111.991.857 - 
3.306.848.253 - 
1.116.000.000 - 

376.194.960 - 
325.401.195 2.293.508.505 

5.514.482.765 
	

5.148.193.888 

31/12/2016 31/12/2015 

Giá tri 	DV phông GU trl 	Di.r phông 

a) Ngn hn 45.167.207.268 	 - 7.096.113.734 	 - 
Tam (rngcanbCNV 260.822.174 	 - 428.260.049 	 - 
K'qu5'ngânhan - 	- 3.000.000 	 - 
Phái thu khác 44.906.385.094 	 - 6.664.853.685 	 - 
Ong DôXuân Thu - 	- 22.000.000 	 - 
Ong Phan Lê Thing 161.000.000 	 - 203.000.000 	 - 
Ong Vu Van Thanh - 	- 100.000.000 	 - 
Ong Phan Van Dung - 	- 37.000.000 	 - 
Tam zrác triróc Mi tiên 

gm 6.790.403.887 	 - 1.164.233.333 	 - 
Doanh thu djch vu wác 
tInh 4.460.550.708 	 - 4.267.487.481 	 - 
Giá vdn wác tInh cüa 
khoán doanh thu djch 
vuzthctInh 1.570.732.104 	 - 74 7.136.828 	 - 
Các khoán báo hiêm 
n5p thfra 4.694.972 	 - - 	- 
Các khoán phái thu 
khác 31.919.003.423 	 - 123.996.043 	 - 

b) Dài hn 103.339.534 	 - 100.339.534 	 - 
K quy thuê vAn phOng 
HàNi 24.099.075 	 - 24.099.075 	 - 
K qu5 thuê vAn phOng 
HA Ni ( IDJ) 66.240.459 	 - 66.240.459 	 - 
K2 qu5 the taxi - Mai 
Linh 13.000.000 	 - 10.000.000 	 - 
Cong 45.270.546.802 	 - 7.196.453.268 	 - 

Bàn Thuy& minh nay là m(51 b5 phan  hçrp thành và dttçic dQc ding vol Báo cáo tai chmnh 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phung Bn Thành, Qun 1, Tp H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 

Cho kS'  k toán nãm tài chinh két thtk ngày 31 tháng 12 nam 2016 
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

6. Hang toA n kho 

31/12/2016 31/12/2015 
Nguyen 1iu, 4t 1iu 2.390.676.362 1.902.292.713 

Cong ct, diving ci 1.604.531.131 3.646.626.268 
Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang - 1.158.405.050 

Thành phm 25.644.018 

Hang hod 1.612.861.385 1.635.356.647 

Cong 5.633.712.896 8.342.680.678 

7. Chi phi trãtrir&c 

a) Ngn hn 2.069.533.599 1.463.085.943 
Côngcii, dingci 921.841.782 743.123.792 

Chi phi mua bâo him 99.428.970 101.379.802 

Chi phi quãn Ikhác 1.048.262.847 618.582.349 

Trong do chi phi ngtn hçin tai chi nhánh Nha 
Trang 1.749.920.083 1.378.106.025 

Côngci, dyngcy 921.841.782 743.123.792 

Chi phi rnua báo hkm 99.428.970 101.379.802 

Chi phi quán lkhác 1.048.262.847 618.582.349 

b) Dli han 32.772.600.439 76.338.897.119 

Chi phi chuyn giao cong ngh - 60.000.000.000 

Cong ci ding ci 7.677.094.589 12.535.379.351 

Chi phi khác phic vi kinh doanh 23.786.417.2 16 2.417.315.783 

Chi phi trang trI van phông Ha Ni 11.152.846 41.279.503 

Quyn sCr dung dt 343.390.320 352.195.200 

The hi viên golf cho khách tai Nha Trang 954.545.468 992.727.282 

Tro,zg dO chi phi dài hcin 41i chi nhánh Nha 
Trang 32.761.447.593 76.297.617.616 

Chi phi chuyn giao cong nghj 60.000.000.000 

Cong cu dung cy 7.677.094.589 12.535.379.351 

Chi phi khác phyc vy kinh doanh 23.786417.216 2.417.315. 783 

Quyn thdyngdal 343.390.320 352.195.200 

The h5i viên golf cho khách tgi Nha Trang 954.545.468 992.727.282 

Cong 34.842.134.038 77.801.983.062 

Bàn Thuyet minh nay là m5t bo phan hop thành và duçyc dQC càng vái Báo cáo tài chinh 
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CONG TV CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phiz&ng Bn Thành, Qun 1, Tp H6 Chi Minh 
BAO CÁO TM CHINH 
Cho k' k toán näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2016 
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

9. TM sin co dinh vô hInh 

Phan mm Cong 

Nguyen giá 
01/01/2016 1.591.150.373 1.591.150.373 
Tang trong kS' 1.450.436.000 1.450.436.000 
Mua sm nói 65.000.000 65.000.000 
Diu chuyn ni b3 1.385.436.000 1.385.436000 
Giãm trong k' 1.385.436.000 1.385.436.000 

Diu chuyn n0i b3 1.385.436000 1.385.436.000 

31/12/2016 1.656.150.373 1.656.150.373 
GU trj hao mon lily k 
01/01/2016 169.400.750 169.400.750 
Tang trong k' 831.108.875 831.108.875 

Khdu hao trong kj) 692.565.275 692.565.275 

Diu chuytn n5i bo 138.543.600 138.543.600 

Giâm trong k' 138.543.600 138.543.600 

Diu chuyn n0i bo 138.543.600 138.543.600 

31/12/2016 861.966.025 861.966.025 

Giá tri cOn lai 
01/01/2016 1.421.749.623 1.421.749.623 

31/12/2016 794.184.348 794.184.348 

Trong do Nguyen giá cüa TSCD sir diing cho Chi nhánh Nha Trang: 

01/01/2016 	 1.591.150.373 	 1.591.150.373 

31/12/2016 	 1.656.150.373 	 1.656.150.373 

10. Bt dng sin du fir 

	

Nhà xirô'ng, 4t kin trOc 	 Cong 

Nguyen giá 
01/01/2016 
	

71.857.680.402 
	

71.857.680.402 

Tang trong nãm 
Giãm trong nãm 

31/12/2016 
	

71.857.680.402 	 71.857.680.402 

GU tri hao mOn 
01/01/2016 
	

20.755.746.909 
	

20.755.746.909 

Tang trong nam 
	

2.800.105.932 
	

2.800.105.932 

KMu hao trong nàm 
	

2.800.105.932 
	

2.800.105.932 

Giám trong näm 

31/12/2016 
	

23.555.852.841 	 23.555.852.841 

Giá trj con 13i 
01/01/2016 
	

51.101.933.493 	 51.101.933.493 

31/12/2016 
	

48.301.827.561 	 48.301.827.561 

Bàn Thuy& minh nay là m(5t b6 phan hç'p thành và dztqc dQc cling vái Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phr&ng Bn Thành, Qun 1, Ip 1405  Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k' ke^ toán näm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nám 2016 
Bàn Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

ban d&dang 11. Chi phi xây dirng 	

Chi phi phát 	Kt chuyên 	
Kt chuyn 	

31/12/2016 vào TSCD 	
giãm We

01/01/2016 	sinh trong 	
trong näm näm 

254.248.235.554 5.947.427.205 214.085.200.296 43.686.042.119 2.424.420.344 

254.248.235.554 5.947.427.205 214.085.200.296 43.686.042.119 2.424.420.344 

	

- 58.700.734.767 	 - 42.155.280.222 16.545.454.545 

	

- 58.700.734.767 	 - 42.155.280.222 16.545.454.545 

254.248.235.554 64.648.161.972 214.085.200.296 85.841.322.341 18.969.874.889 

XDCB 
d&dang 
Khách 
sn Nha 
Trang 
Plaza 
Sira chIra 
ln 
TSCD 
Chi phi 
sCra chUa 
khách sn 
Nha 
Trang 
Plaza 

Cong 

12. W san thug thu nhp doanh nghip hoãn 1i 
Loinhuânchira Cçng 

 thtrc hien 
320.943.664 320.943.664 
(8.283.308) (8.283.308) 

329.226.972 329.226.972 

59.744.369 59.744.369 

269.482.603 	 269.482.603 

So dir 01/01/2015 
Ghi nhn vào KQI-IDKD trong näm 

S dir 01/01/2016 
Ghi nhn vào KQHDKD trong 11am 

So" dir 31/12/2016 

13. Phãi trã ngtrèi ban ngn hin 

a) Phãi trã ngirO'i ban ngn hn 
Cong ty TNHH Han Vit 

Cong ty C65  ph fin phát trin Dng Kh&i 

Cong ty Co" ph fin xây drng Nghia PhxOc 

Cong ty C 6^ ph fin may Tan Ha 

CN Cong ty TNHH KHL COi  Ngun (VN) NT 

DNTN Nguyn Thj Thanh Hu 
Cong ty TNHH TM & XNK NhAt Lam 

Cong ty C 65  phn CAp Thoát Ni.rOc Khánh HOa 
Cong ty TNHH Thirc PhAm & Nông San Hoang Lan 
Cong ty TNHH Thiiy Vy NT 
Các d6i urQng khác 

b) Phãi trã ngirOi ban dài hn 
Chuyn giao cong ngh - Nguyn Ngcc Kim 

Cong 

31/12/2016 31/12/2015 

14.612.836.520 5.913.150.553 

584.488.356 178.769.770 

1.712.997.170 - 
4.700.000.000 168.500.000 

- 302.124.551 

627.684.246 - 
379.455.000 - 
301.786.534 - 
262.713.000 - 
247.038.375 - 
242.585.750 - 

5.554.088.089 5.263.756.232 

- 75.000.000.000 
- 75.000.000.000 

14.612.836.520 	- 80.913.150.553 

Bàn Thuyz minh nay là m3t b6 phan hop ihành và dztcrc dQc cüng vat Báo cáo tài chinh 

26 



CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 

132 Man Nghi, Phing Bn Thành, Quân I, Ip H6 Chi Minim 
BAO CÁO TA! CHiNH 

Cho kS'  ke^ toán näm tài chinh kt thOc ngày 31 thang 12 näm 2016 

Ban Thuyt minh Báo cáo tam chInh (tip theo)  

14. Ngtrôi mua trã tin truirc 

31/12/2016 31/12/2015 
Ngtr?i mua (mg truâc tin thuê van phàng hoat dng 
132 Ham Nghi, TP. H6 Chi Minh - 180.000 

Ng.thi mua trng truâc tin thuê khách san 34.560.554.166 30.012.373.684 

Chengdu overseas - 13.165.421.142 

Filgood (China) - 9.133.648.015 
Hoang Tra (H&T) - 1.798.300.000 

Khanh Phong Travel - 1.000.000.000 
Shanghai Xinyi - Fitgood 9.774.846.205 - 
Khang Thai Travel 5.136050.000 - 
Viet Nam Overseas Travel - VOT 4.428.137.600 - 
Cong ty TNHHDu Lich YUEMEI 3.194.253.3 75 - 
HoangTra 2.546400.000 - 
Zhejiang Lixi 2.447.376.661 - 
Charter Du Lich Vietnam 2.000.000.000 - 
ZHONGFA TOURISM 2.000.000.000 - 
Vuot Khoi - Beyond The Sea 1.928.500.000 - 
Các khách hang khác 1.104.990.325 4.915.004.527 

Cng 34.560.554.166 30.012.553.684 

15. Thug và các khoãn phãi np Nhà ntroc 

Chi tiêu 	 01/01/2016 S6 phãi nip So dã np 31/12/2016 
Thue^ GTGT hang ban/ 
djch vi cung cap trong 
ntxâc 	 1.260.262.255 48.969.302.028 46.258.615.475 3.970.948.808 
Thue GTGT hang nhap 
khu 	 (84.005.973) 84.005.973 - - 
Thu thu nhp doanh 
nghip 	 (363.609.760) 15.957.543.734 21.880.000.000 (6.286.066.026) 

Thunhàdt 	 - 1.945.163.620 1.945.163.620 - 
Thue thu nhp cá nhân 	298.157.693 4.895.666.076 4.729.129.628 464.694.141 

Các 1oaithukhac 	 - 4.763.672.303 3.711.040.725 1.052.631.578 

Thud nhà thdu 	 - 4.259.672.303 3.207.040.725 1.052.631.578 

Thud mOn bài 	 - 4.000.000 4.000.000 - 
Thue, phi khác 	 - 500.000.000 500.000.000 - 
Cong 	 1.110.804.215 60.657.810.000 56.643.949.448 (797.791.499) 

Trinh bay sá dw IrênBãnji can dJi ki loan lang hoi: 
Thuê và các khoân khác 
phái thu Nhà nuOc 	 447.615.733 	 6.286.066.026 
Thu và các khoãn phái 

nOp Nhà nric 	 1.558.419.948 	 5.488.274.527 

Ban ThuyIt minh nay là m5t b6 phan hçip thành và dtrcrc dQC ding v&i Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phrang Bn Thành, Quân 1, Ip H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH 

Cho k' k toán näm tai chInh kt thUc ngày 31 thang 12 näm 2016 

Ban Thuyt minh Báo cáo tãi chlnh (tip theo) 

• Thuigiá frj gia tang 

Cong ty áp ding Ludt thue^ giá trj gia tang hin hành. 

Phrang pháp tInh thue^ 	 Phucing pháp khAu trr 

Thue^ sut áp ding 	 : 10% 
A • Thue thu nI:clp doanh nghiçp 

Xem Thuy& minh so" VI.8 

• Cdc loyJ thul khác 

Cong ty ké khai vi np các 1oi thus khac theo qui djnh hin hành. 

16. Phãi trã ngu'ô'i Lao dông 

31/12/2016 31/12/2015 
Ltwngthang 12 2.345.932.912 2.599.234.004 
Lucingthang 13 2.766.887.454 2.455.863.850 
Các khoân khac 2.495.186.941 1.008.698.545 

Cong 7.608.007.307 6.063.796.399 

17. Chi phi phãi trã ngán hn 

LAi vay phái trã tol  chCrc, Ca nhân 29.744.057.339 29.676.628.540 

Thülao Hi dng quán trj 1.113.496.081 513.496.081 

Lãi chm thanh toán hcip dng chuyn giao con ngh6 2.4 18.958.333 3.384.375.000 
Giá von tam  trIch Wang mg doanh thu np thuê chua 
dü cliêu kin ghi nhn 1.570.732.104 747.136.828 

Khác 141.015.971 90.218.533 

Cong 34.988.259.828 34.411.854.982 

18. Doanh thu chwa thirc hin ngán han 

Cong ty TNHH Rivecrane Vit Nam - 75.496.800 

Cong ty TNHH quâng cáo Quan Minh Hái 1.066.329.340 914.93 1 .392 

Cong ty TNHH Ngan hang pha^n mm tng hqp VN 280.2 15.238 238.512.770 
Cong ty CP quãng cáo truyên thông Thiên Hy Long 
Viet Nam 291.666.667 289.457.079 

Cong ty TNHH dAu ttr An Pha Quc T6 147.570.800 147.570.800 

Cong ty c ph An duçic pMm OPV 169.276.965 - 
Cong ty TNHH Behn Meyer Vit Nam 93.501.080 - 
VPDD Daiichi Sankyo (Thai Lan) Ltd tai  TP. Ho Chi 
Minh 469.953.900 - 
VPDD Aguettant Asia Pacific Pte., Ltd - 310.703.257 

Hoang Ira 2.255.636.365 - 
Zhejiang Lixi 2.358.390.777 - 
Shanghai Xinyi - Fitgood 8.855.127.272 - 
Khang Thai Travel 5.431.818.182 - 
VuotKhoi - BeyondThe Sea 1.818.181.818 - 

Ban Thuyit minh nay là m3t b6 ph2n hop thành vii dwqc dQC cling vái Báo cáo tai chlnh 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phirrng Bn Thành, Quân 1, Tp Ho^ Chi Mirth 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  ke^ toán nAm tài chinh kt thOc ngày 31 thang 12 nãm 2016 
Ban Thuyet mnh Báo cáo tãi chinh (tiep theo) 

Charter Du Lich Vietnam 
Hai Van Cat 
Viet Nam Overseas Travel - VOT 
Zhongfa 

Khách hang khác 

Cong 

19. Phãi trã ngn hin khác 

	

1.818.181.818 	 - 

	

545.454.546 	 - 

	

4.025.579.636 	 - 

	

1.818.181.818 	 - 

	

490.346.605 	266.950.965 

	

31.935.412.827 	2.243.623.063 

	

31/12/2016 	31/12/2015 
a) Cie khoãn phãi trã, phãi np ngán han khác 

Kinh phi cong doàn 
Báo him xã hi 
Bâo him y t 

Báo him that nghip 
Läi trã tin cçc mua c6' phiu 

Dt cçc dang ky' mua co^ ph An 
Nhn dt cc cho thud phOng khách san 
Nhn k qu5 ngn han 
Tài san thira chi xir 12 
Các khoãn phái trã, phãi np khác 

b) Cie khoãn phãi trã, phãi np dài han  We 
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 Phân mêm Tong hqp Vit 
Nam 
COng ty CP Quân ly qu5 Lc Vit 
Cong ty TNHH XNK Lien K& 
COng ty TNHH Aca Kenbi 
VPDD Aguettant Asian Pacfic tai  Tp HCM 
Cong ty TNHH Du hr Quc T6 An Pha 

Nippn Ichi Software INC 

VP 1ut sir Hung và dng sr 

Cong ty CP dAu tir Sao Khuê 
VPDD Daiichi Sankyo (Thai Lan) tai  TP. H05  Chi Minh 

VPDD Cong ty PungKyung Co., Ltd 
Cong ty TNHH Groov Technology Limted, Hongkong 

D6i tic hop tác kinh doanh 
DNTN Nguyen Quang Dai  Cat 

Nguyen Thanh Binh 
Viet Nam International Tour 

Nguyn Van Anh  

44.925.494.252 
48.186.960 

261.245 

3.911.251  
2.118.000 

43.871.952.983 
272.020.660 

207.300 
726.835.853 

135.890.108.287 

375.750.000 

385.500.129  

330.911.000 

392.996.504 

168.083.400 

624.493.000 
243.491.820 

775.423.935 
717.502.500 

1.597.035.355 

124.218.611.118 
900.000.000 

1.058.000.000 

64.800.000 
45.000.000 

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 

172.45 1.000 

392.996.504 
118.763.700 
162.136.100 
168.083.400 

337.293.000 
243.491.820 

131.347.500 

176.962.500 
187.833.000 

107.284.482.728 
900.000.000 

1.058.000.000 

64.800.000 
45.000.000 

Bàn Thuyt minh nay là m3t b5 phan hçrp thành và duic ã'Qc cIng vái Báo cáo tài chinh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 

132 Ham Nghi, Phithng Bn Thanh, Qun 1, Tp H6 Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k' ké toán nãm tài chfnh két thüc ngày 31 thang 12 näm 2016 

Ban Thuyet minh Báo cáo tat chinh (tiep theo) 

	

31/12/2016 	31/12/2015 

Khách hang khác 
	

3.992.509.526 	947.328.320 

Cong 
	 180.815.602.539 	117.705.385.068 

20. Qu5 phüc hyi, khen thLrô'ng 

Ti ngày 01 
TrIch lap các á Sr dung cc Ti ngày 31 

thing 01 
qutfr lç'i Tängkhác 

qu5 trong näm thing 12 
nhuân 

2015 
Quy khen 
thLrâng 3.022.283.780 1.614.611.804 - 	(44.000.000) 4.592.895.584 
Qu5' phüc 
lçxi 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 

2016 
Qu5 khen 
thisâng 	4.592.895.584 1.377.782.627 	 - 	(26.000.000) 5.944.678.211 
Qu5 phic 
Içi 	5.625.904.565 1.377.782.627 4.434.651.640 (3.383.031.685) 8.055.307.147 

Cong 	10.218.800.149 2.755.565.254 4.434.651.640 (3.409.031.685) 13.999.985.358 

Bàn Thuy& minh nay là mt b6 phn hçip thành vii dttcrc dQC 6ng vó'i Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phixng Bn Thành, Quân 1, Tp Ho Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHfNH 
Cho kS'  ke^ toán näm tài chInh kt thiic ngày 31 thang 12 nam 2016 
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Chi tit von du tu cüa chü s& huu 

Theo Giy ching nhn dang k' kinh doanh thay di lAn thr mt 064194, ngày 27 tháng 7 
näm 2015 do Sâ K hoach va DAu tLi thành ph H6 Chi Minh cap, von diéu 1 cüa Cong ty là 
200.000.000.000 VND dã thrçic cac co dông gOp dii den thi diem ngày 31 thang 12 nãm 2016, chi 
tit nhu sau: 

31/12/2016 31/12/2015 

5.750.400.000 5.142.100.000 

194.249.600.000 194.857.900.000 

200.000.000.000 200.000.000.000 

20.000.000 20.000.000 
20.000.000 20.000.000 
20.000.000 20.000.000 

	

20.000.000 	20.000.000 

	

20.000.000 	20.000.000 

	

10.000 	 10.000 

	

31/12/2016 	31/12/2015 

Von gop ciiaNhà nuàc 
Von gop ci:ia các dM tuqng khac 

Tong cong 

Co phiu 

S05  Iucmg cô  phiu dang k phát hành 
S0^ luçing cô  phiu dà chào ban ra cong chting 
Cdphiêuph thông 

Cphieu uv ä'âi 

S6 krcing C6 phi&i &rcxc mua iai 
Cdphiuph thông 

Cphku u däi 
S6 luvng C6 phi6u dang urn hành 
Cdphieuph thông 
Cdphku ia dâi 
Mnh giá (VND/c6 phiu) 

23. Khoãn myc ngoài Bang can d6i keA  toán 

Ngoii t 
Don vi tInh 

DO la M5' 	 USD 	 1.308.780,20 	640.235,67 

D6ng tin chung Châu Au 	 EUR 	 696,27 	 718,11 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M1JC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOTDQNGKINHDOAN}I 

Don vi tInh: YND 

1. Tong doanh thu ban hang và cung cp dch vu 
2016 
	

2015 

Doanh thu cho thuê van phOng 
	

39.664.829.451 
	

72.508.732.443 

Doanh thu cung cp djch vii khách San 
	

516.963.195.580 
	

257.342.422.314 

Cong 
	 556.628.025.031 	329.851.154.757 

Bàn Thuye't minh nay là m0i bç3 phan hqp thành và dwcrc dQc cling vái Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phuing Bn Thành, Qun 1, Tp Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' ke4  toán nam tãi chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2016 
Bin Thuyet minh Báo cáo tài chlnh (tiep theo)  

2. Giá vn hang ban 

Giá v6n kinh doanh cho thué van phông 
Giá vn djch viii liru tth Bich san 

Cong 

	

2016 	 2015 

	

21.350.144.871 	25.409.523.630 

	

316.336.773.054 	162.291.775.516 

	

337.686.917.925 	187.701.299.146 

3. Doanh thu tài chInh 

LAi tin gCri 11.411.380.091 3.766.435.973 

Laichovay 48.514.000 - 
Chênh 1cht giáthanh toán 541.578.246 154.301.778 
Chênh Ich t' giá do clánh giá Iai cui  kS' 442.58 1.977 - 
Doanh thu tãi chInh khác 252.763 108.680 

Cong 12.444.307.077 3.920.846.431 

4. Chi phi tài chInh 

Chi phi lãi vay 

Chênh 1ch t giá dA thanh toán 
Chênh 1ch t giá cuM kS' 
Cng 

	

45.194.928.879 	50.237.507.994 

	

11.087.722 	629.358.419 

	

- 	2.724.152.424 

	

45.206.016.601 	53.591.018.837 

5. Chi phi ban hang 

Chi phi nhân viên 3.259.742.288 3.5 14.912.594 
Chi phi nguyen 4t 1iu 31.383.452 47.853.047 
Chi phi djch vi mua ngoài 3.725.301.850 
Các chi phi khác - 5.494.778.0 14 

Cong 7.016.427.590 9.057.543.655 

6. Chi phi quãn l doanh nghip 

Chi phi nhân viên quãn 1 20.136.052.131 12.5 12.781.409 
Chi phi ding ci quán ly' 392.893.266 326.154.036 
Chi phi khu hao 1.972.769.499 467.671.043 
Thu& phi và 1 phi 2.387.754.691 1.053.009.574 
Chi phi dlch viii mua ngoài 65.847.184.693 17.736.167.063 
Chi phi bang tin khác 3.643.058.227 4.212.461.039 

Cong 94.379.712.507 36.308.244.164 

7. Loi nhuân khác 

Thu nhp khác 
LAi thanh 1 TSCD, CCDC 
Thu nhp tir phat do vi phm hçxp dOng 
Thu nhp khác 

Cng 

	

8.318.182 	 31.315.400 

	

303.245.028 	 - 

	

956.295.996 	5.006.925.576 

	

1.267.859.206 	5.038.240.976 

Bàn Thuy& minh nay lb mt bó phçn hçrp thành vi dc dQC cling vol Báo cáo tài chInh 
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CONG TV CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phu&ng Ben Thãnh, Qun 1, Tp H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 

Cho k' ke toán näm tài chinh két thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2016 

Ban Thuyet minh Báo cáo di chinh (tiep theo) 

2016 2015 

5.752.263.754 6.999.375.000 

901.157.610 265.615.996 

6.653.421.364 7.264.990.996 

(5.385.562.158) (2.226.750.020) 

79.397.695.327 44.748.054.457 
390.023.345 (3.742.861.808) 

5.889.918.253 6.132.692.650 
(5.499.894.908) (9.875.554.458) 

41.005.192.649 79.787.718.672 
20% 22% 

15.957.543.734 9.021.142.383 

Chi phi khác 

Phat do vi pham hqp dng va chm thanh toán 

Chi phi khác 

Cong 

Lçri nhun (1) thuAn tu hot dng khác 

8. Chi phi thue thu nhp doanh nghip hin hành 

Ting lçi nhun (1) keA  toán triroc thue 
Dieu chinh 10 nhuçIn kitoán: 
Cong: Cac khoan dieu chinh tang 
Tth: Các khoãn diu chinh giám 

Tnt: Chuy& lô 

Thu nhp chju thud 
Thue sut áp dicing 

Thue thu nhp doanh nghip phãi np 

Cong ty có nghia vi ncp thue thu nhp doanh nghip theo t)'1 20% trOn thu nhp chju thue. 

9. Lãi trên c phieu 

Vic tInh toán lãi trén c phieu cor ban và và lãi trén cO^ phieu suy giám phân b cho các co^ dông sâ 
hüu c phieu phox  thông cüa Cong ty dtrçc thc hin trên co sâ các so 1iu sau: 

a) Lãi co bin trên c hjeU 

Lyi nh4n sau thue thu nhp doanh nghip 
	

63.380.407.224 	35.735.195.382 

Tth: s6 tam  trIch quy khen thuâng, phiic lqi 
	

(4.865.957.932) 	(2.755.565.254) 

Lo'i nh4n (1) phân bi cho c6 dông s& hiru cox  

phieu ph06  thông 
	

58.514.449.292 	32.979.630.128 

Các khoân diu chinh lçii nhun sau thue thu nhp 
doanh nghip dé tInh lçii nhun phân bO cho co 
phiêu phô thông khi xác djnh Iãi cor ban trén cô 
phiêu 
	

(2.533.988.621) 	(1.260.629.702) 
Lo'i nhun (1) phfln bô cho ci dông s& hOu cô 

heU ph O7' 
	

55.980.460.671 

S c ?hieu  ph6 thông binh quan km hành trong 
näm de tInh lãi ca ban trên co phiêu 	 20.000.000 

Lãi co bin trén col  phieu 
	

2.799 

b) Lãi suy giàm trên cox  phieA U 

Lqi nhun (1) phân b cho c1 dông s& hiru c 
phiei'u phox  thông 
	 58.514.449.292 

Các khoán diu chinh Içii nhun sau thuê thu nhp 
doanh nghiêp dê tInh lqi nhun phân bô cho cô 
phiêu phô thông khi xac djnh läi suy giám trên cô 
phiêu 
	

(2.533.988.621) 	(1.253.204.091) 

Bàn Thuyét minh nay là m3t b(5 ph2n hqp thành và ditcic dQC cling vái Báo cáo tài chinh 

31.719.000.426 

20.000.000 

1.586 

32.979.630.128 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, PhuOng Bn Thành, Qun 1, Tp H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' ke^ toán nãm tài chinh kt thUc ngày 31 tháng 12 nAm 2016 

Ban Thuyt minh Báo cáo WchInh (tip theo)  

2016 2015 

Lç'i nhun thuc col  dông s& h&u col  phiu ph 
thông cüa Cong ty dtnyc diu chinh do ãnh 
hirong pha bang 55.980.460.671 31.726.426.037 
SO co phiu phO^ thông binh quan Iuu hành trong 
näm de" tInh IAi cci ban trên Co phiêu 20.000.000 20.000.000 
S6 ltrcrng cô phiêu phô thông dtr kién thrçic phát 
hành them - - 
So lIrQ'ng col  phiu binh quân kru hành di dirçrc 
diu chinh do ãnh hLrng pha bang 20.000.000 20.000.000 

LAi suy giãm trên c phiu 2.799 1.586 

10. Chi phi san xuat, kinh doanh theo yeu to 

Chi phi nguyen vt 1iu, vt 1iu 69.268.108.860 60.046.371.999 
Chi phi nhân viên 77.772.771.137 51.566.527.109 
Chi phi khu hao 158.521.947.979 62.916.640.853 
Chi phi djch vi mua ngoài 99.460.653.720 32.244.581.371 
Chi phi bng tiên khác 34.059.576.326 26.292.965.633 

Cong 43 9.083.058.022 233.067.086.965 

VII. NHtJG THÔNG TIN KHAC 

1. Thu nhp cüa các thành viên chü cht 

Thu nhap cüa 1-[DQT, ban kim soát và các thành viên chü cht Cong ty trong kS'  nhir sau: 

2016 2015 

Tin ttrcing, thu lao HDQT, Ban TGD 2.455.800.991 2.308.852.7 18 
Tin hwng, chi phi hoat dng cüa BKS 21.944.444 30.000.000 

Cong 2.477.745.435 2.338.852.718 

2. Thông tin bo phn 

BO phmn theo un/i vrc kinh doanh 

De phvc vii mic dIch quán I, co cu t6 chic cüa Cong ty hin nay chñ yu dLrqc chia thành 2 b 
phn hot dng kinh doanh: Cung cap djch vi cho thud van phong và djch vi lim tth khách san  và 
nhà hang. Cong ty lp Báo cáo b6 phn theo 2 b6 phn kinh doanh nay. 

Hoat dng chü yu ccia 2 b phn kinh doanh trén nhi.r sau: 

- Cung cp djch vii cho thud vAn phOng: Cung cp djch vi cho thud vAn phOng lam vic. 

- Djch viii tim trü khách san  và nhá hang: Cung cp djch vi cho thud phOng khách san  Itru trü, nhà 
hang va cac djch vii du ljch khác lien quan. 

Bàn Thuyii minh nay là mot b(3 phn hcrp thành và dwçrc dQc cling vol Báo cáo tai chinh 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phixông Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' ke^ toán nAm tâi chinh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2016 

Ban Thuyt minh Báo cáo tài chfnh (tip theo) 

Thông tin ve^ tài sin va nq phii trd cüa bo phn theo ITnh vijc kinh doanh cüa Cong ty nhu sau: 

Cho thuê yin 	Khách san, nhi 
Khong phan bo 	Tong cong 

phong 	 hang 

31/12/2016 

Tài sin 

Tài sin bo phn 
Tài sin khâng 
phân bô 

Tng tài sin 

Ncr phii tn 
Nçi phii trA b 
phn 
Nq phii tn 
khong phan b 1 

Tong nor phii 
tn 

	

238.519.761.179 	924.134.464.177 
	

- 	1.162.654.225.356 

	

- 	 - 111.817.554.163 	111.817.554.163 

238.519.761.179 924.134.464.177 111.817.554.163 1.274.471.779.519 

	

573.727.633.007 	286.134.762.901 
	

859.862.395.908 

	

13.999.985.358 
	

13.999.985.358 

573.727.633.007 286.134.762.901 13.999.985.358 873.862.381.266 

31/12/2015 

Tii sin 

Tài sin bo phn 
Tii sin không 
phân bô 

Tong tui sin 

173.316.102.537 1.096.147.901.721 

- 32.877.298.532 

1.269.464.004.258 

32.877.298.532 

173.316.102.537 1.096.147.901.721 32.877.298.532 1.302.341.302.790 

Nq phii tn 
Nci phii trá bO 
ph4n 
Nc phâi tn 
không phin bô 
Ting na phii 

18.347.361.829 	940.295.819.906 - 	958.643.181.735 

tri 	 18.347.361.829 	940.295.819.906 	 - 	958.643.181.735 

Thông tin ye két qua hoat dng kinh doanh hop nhât cüa b6 phân theo lTnh vc kinh doanh cüa Cong 
ty nh,.r sau: 

Cho thuê yin 	Khich san, nhà 
Khongphanbo TongcQng 

phông 	 hang 
2016 

Doanh thu b 
phn 39.664.829.451 	516.963.195.580 	 - 556.628.025.031 

Giávônb 
phn 21.350.144.871 	316.336.773.054 	 - 337.686.917.925 

Chi phi ban 
hang - 	 - 	7.016.427.590 7.016.427.590 

Chi phi quin 
1 doanh 
nghip - 	 - 	94.379.712.507 94.379.712.507 

Lçn nhuân 18.314.684.580 	200.626.422.526 	(101.396.140.097) 117.544.967.009 

Bàn Thuyê't minh nay lb môt b5 phan  hcp thành và ditçic dQc cling vâi Báo cáo tài chlnh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phung Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHfNH 

Cho kS'  U toãn nàm tãi chlnh kt thüc ngay 31 tháng 12 nàm 2016 
Bin Thuyet minh No cáo tii chlnh (tiep theo) 

Cho thuê van Khách san, nhà ,. 
Khongphanbo Tongcçng 

phông hang 
(to) lit ho3t 
dng kinh 
doanh 
Doanh thu tài 
chInh 11.767.126.521 677.579.541 - 12.444.706.062 
Chi phi tài 
chInh 1.844.388 45.204.571.198 - 45.206.415.586 
Thu nhpkhác 413.256.111 945.313.095 - 1.358.569.206 
Chi phi khác 6.517.136.929 226.994.435 - 6.744.131.364 
Lçri nhuân 
(1) tru*c 
thud 23.976.085.895 156.817.749.529 (101.396.140.097) 79.397.695.327 
Chi phi thuê 
thu nhp 
doanhnghip - - 15.957.543.734 15.957.543.734 
Chi phi thu 
thu nhp 
doanh nghip 
hoãn lai - - 59.744.369 59.744.369 
Lçi nhuân 
(1) sau thug 
thu nhlIp 
doanh nghip 23.976.085.895 156.817.749.529 (117.413.428.200) 63.380.407.224 

2015 
Doanh thu b 
phân 
GiávonbO 
phn 
Chi phi ban 
hang 
Chi phi quãn 
1 doanh 
nghip 
Lçi nhun 
(ti) tir hot 
dng kinh 
doanh 
Doanh thu tài 
chInh 
Chi phi tài 
chInh 

Thu nhâp khác 
Chi phi khác 
Loi nhun 
(to) truo'c 
thu 
Chi phi thud 
thu nhp 

	

72.369.641.534 	257.342.422.314 	 - 	329.712.063.848 

	

25.409.523.630 	162.291.775.516 	 - 	187.701.299.146 

	

- 	 - 	9.057.543.655 	9.057.543.655 

	

- 	 - 	36.308.244.164 	36.308.244.164 

	

46.960.117.904 	95.050.646.798 	(45.365.787.819) 	96.644.976.883 

	

3.786.849.338 	133.997.093 	 - 	3.920.846.431 

3.306.951.121 50.284.067.716 - 	53.591.018.837 

4.611.906.307 426.334.669 - 	5.038.240.976 

7.223.526.068 41.464.928 - 	7.264.990.996 

	

44.828.396.360 	45.285.445.916 	(45.365.787.819) 	44.748.054.457 

	

- 	 - 	9.021.142.383 	9.021.142.383 

Bàn ThuyIt minh nay là m5t bç3 phan hcrp thành và dztçrc dQc cüng vái Báo cáo tai chInh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phuing Bn Thành, Quân 1, Tp H Chi Mirth 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho kS'  k6 toán nàm tài chInh k& thüc ngay 31 tháng 12 näm 2016 
Bàn Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

Cho thuê van 	Khách san, nhà 
phOng 	 hang 	Khong phan bo 	Tong cong 

doanh nghip 

Chi phi thue 
thu nhp 
doanh nghip 
hoãn lai 	 - 	 - 	(8.283.308) 	(8.283.308) 
Lç'i nhuân 
(It) sau thud 
thu nhp 
doanh nghip 	44.828.396.360 	45.285.445.916 	(54.378.646.894) 	35.735.195.382 

Bphjmn theo khu v(rc dja If 

Cong ty hoat dng t?i  Thành pho H 64  Chi Minh và Thành ph o^ Nha Trang. BO phn djch vi cho thuê 
van phOng ducic dt tai  Thành ph ox  Ho Chi Minh. Hoat dng nhà hang, khách San  dixçic dat tai Thành 
phô Nha Trang. 

Dtrâi day là phân tIch doanh thu thuAn cüa Cong ty theo khu vrc dja l', khong tInh dn xut xir cüa 
hang hóa, djch viii.. 

	

2016 	 2015 

Thành ph o" 	Chi Minh 
	

39.664.829.451 	 72.369.641.534 

Thành pho^ Nha Trang 
	

516.963.195.580 	257.342.422.314 

Cong 
	

556.628.025.031 	329.712.063.848 

Duài day là phân tIch ve^ giá trl cOn lai  cüa các tài sin b6 phn, tang tài sin co^ djnh hu hInh và vô 
hInh theo khu vrc dja l', nai dt các tài san do. 

Giá trj con lai  cüa tài sin bo phn 
(Tng tài sin thun) 

31/12/2016 	31/12/2015  

Tang tài sin c djnh h&u hInh Va VÔ 

hInh (tng giá tri tang cüa TSCD) 

2016 	 2015 
Thanh pho Ho 
Chi Minh 
Thành ph 40 Nha 
Trang 

Cong 

	

788.093.900.259 
	

725 .553 .042.0 13 
	

214.085.200.296 	33.702.872.520 

	

796.215.781.401 	738.989.643.155 	214.085.200.296 	37.233.581.611 

8.121.881.142 
	

13.436.601.142 
	

3.530.709.091 

3. Cong ci tài chInh 

Ouãn lv rüi ro von 

Cong ty quán trj ngun vn nhm dam bão rang Cong ty c6 th6 vira hot dng lien tiic vira ti da hóa 
li ich cüa các co dong thông qua tôi iru hóa so thr nguôn von và cOng nq. 

Cu true vn cOa Cong ty gm nçv thu An và phAn vn thuOc  sà hu cüa Cong ty (bao gm vn du Ui 
cua chO sâ hUu, thng du vOn cO phân, qu5 dâu Ui phát triên và Iqi nhun sau thuê chira phân phôi). 

Cie chInh sách ke^ toãn chü yen 

Chi ti& cac chInh sách ke^ toán chü yu và các phticrng pháp ma Cong ty áp diving (bao gm các tiéu 
chi de ghi nhn, cci s?i xác djnh giá trj và ca sâ ghi nhân các khoãn thu nhp và chi phi) di vâi tüng 

ba1  tài san tài chInh và cong nçi tài chInh &rcic trinh bay tai Thuyêt minh so P1.5. 

Bàn Thuy/t minh nay là môt b5 phçmn hçrp thành và duqc dQc cling vái Báo cáo tai chInh 
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phumg Bn Thành, Qun 1, Tp Ho Chi Mirth 

BAO CÁO TAL CH!NH 
Cho kS'  ke^ toán näm tài chInh kt thtIc ngày 31 tháng 12 näm 2016 

Ban Thuyt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo) 

Các Ioai c6nE cu tài chInh 

31/12/2016 31/12/2015 
Giá tri ghi s 	Giá trj hçrp ly 	Giá trj ghi S6 	Giá trl hqp 1 

Tài sin tài chInh 
Tin và các khoân 
tuong c1ucng tiên 
Dâu tu näm giu 
den ngày dao han 
Phâi thu cüa khách 
hang 

Phái thu khác 
Dâu tis dài han 
khác 

Cong 
N9' phãi trã tài 
chInh 
Phái trã nguYi ban 

Chi phi phái trá 

Phái trá khác 

Các khoán vay 

Cong 

197.388.346.906 197.388.346.906 

79.000.000.000 79.000.000.000 

4.231.452.072 	4.231.452.072 

45.265.851.830 45.265.851.830 

32.548.071.560 32.548.071.560 

14.612.836.520 	14.612.836.520 

34.988.259.828 34.988.259.828 

180.767.154.334 180.767.154.334 

549.853.448.194 549.853.448.194 

780.221.698.876 780.221.698.876 

103.421.924.799 103.421.924.799 

15.000.000.000 15.000.000.000 

	

7.673.325.575 	7.673.325.575 

	

5.897.060.348 	5.897.060.348 

32.548.071.560 32.548.071.560 

80.913.150.553 	80.913.150.553 

34.411.854.982 34.411.854.982 

116.926.360.670 116.926.360.670 

675.515.597.889 675.515.597.889 

907.766.964.094 907.766.964.094 

358.433.722.368 358.433.722.368 	164.540.382.282 164.540.382.282 

Giá frj hçp 1 cüa các tâi sin tài chInh vi cong nçi tài chInh phán ánh theo giá trj ma cong ci tài chInh 
cO the" chuyên d6i trong mot giao djch hin tai giQa các ben tham gia, ngoai tth trung hçp bat buc 
phài ban hoc thanh 1. Cong ty sCr dung các phuang pháp và giã djnh sau dá uâc tInh giá trj hçip l 
cüa cac tài san tài chInh và nçi phái trá tài chInh nhu sau: 

- Giá trj hçip 1 cüa tin va các khoán ttrcmg ducing tin, các khoãn du tu nAm giU d6n ngày dáo 
han, phái thu cüa khách hang, phái thu ye cho vay phâi thu khác, phãi trá ngui bàn, chi phi phãi 
trã va phâi trá khac urang ducrng vi giá trj so sách (dã tth dr phOng cho phân tràc tInh cO khâ 
näng khong thu hôi) côa các khoân mic nay do các cong ciii nay có kS' ngãn han. 

- Doi vi các tài sin tài chInh và cong nçi tài chInh ma khong dñ thông tin thj tnthng d6 xác djnh 
giá tri hqp 1 tai ngày Báo cáo tài chInh, giá trj ghi so cüa các khoãn mic nay duçic the hin thay 

cho giá trj hcrp 1. 

Muc tiêu quAn K rüi ro tài chinh 

Cong ty dã xây dung h th6ng quàn 1' rüi ronhAm phát hin và dánh giá cac rüi ro ma Cong ty phái 
chiu, thi& Up các chInh sách và quy trInh kiêm soát rüi ro 6r rnrc chAp nhn duçic. H th6ng quãn Iy 
rüi ro dLrcrc xem xét lai  djnh  kS'  nhim phán ánh nhUng thay dôi cüa diu kiin thj truäng và hot dng 
cüa Cong ty. 

Rüi ro tài chInh bao g6m rüi ro thj truvng (bao g6m rüi ro t giá (rüi ro ngoai ti), rüi ro IAi suAt va 
rüi ro v8 gia), rüi ro tin dung và rüi ro thanh khoân. 

Rñi ro thj trwitng 

RÜi ro thj tru&ng là rüi ro ma giá trj hçrp 1 hoc cac lu6ng ti6n trong ti.rcrng lai cüa cong ci t  chInh 
së biêri Ong theo nhUng thay dôi cüa gia thj trurng. Rili ro thj tru?mg bao gOm 3 ba1:  rüi ro t giá, 
rüi ro lãi suât và rüi ro vel  gia. 

Bàn Thuyet minh nay là m5t b5 phçin hçrp thành và dztçrc dQC cIrng vói Báo cáo tai chInh 
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, Phing Bn Thành, Qun 1, Ip H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k6 toán näm tài chinh kt thUc ngãy 31 tháng 12 näm 2016 

Bàn Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

Do hot dOng kinh doanh cüa Cong ty hin nay tp trung 6r bO phn kinh doanh djch viii lLru trü 
khách san  và djch vj khác, cho nén COng ty khong CO rii ro tr9ng yêu nào lien quan den sir biên 
dng cüa thj trir?Yng. 

Rñiro tin t4uig 

Rüi ro tin ding là rCii ro ma mt ben tham gia trong hqp dng khOng cO khâ nãng thrc hin &rc 
nghTa vi cüa minh dan dn ton that ye tài chinh cho Cong ty. 

Cong ty CO CáC rüi ro tin diving tr các hoat dng kinh doanh (chü yu dM vâi cac khoãn phái thu cüa 
khách hang) và hoat dng tâi chinh (tin gui ngân hang, các khoãn cho vay,..). 

Phái thu khách hang 

Hoat dng kinh doanh cüa Cong ty hin nay tp trung a bO phn kinh doanh djch vi kru trá khách 
san do do cOng nq phâi thu ccia khách hang là không ding k. 

Tin gài ngán hang 

Các khoãn tin giri ngân hang cüa Cong ty di.rqc gfri tai  cac ngân hang Ian, CO uy tin trong ntràc. Hi 
dông quàn trj COng ty không nhn thây cO rüi ro tin dvng  trçng yéu ttr các khoân tiên gui nay. 

Rái ro thanh khoãn 

Rüi ro thanh khoân là rt'ii ro COng ty gp khó khän khi thc hin nghia vp tài chinh do thiu tie-'n. 

Rüi ro thanh khoãn cüa Cong ty chñ yu phát sinh tr vic các tài san tài chinh va nq phài trã tài 
chinh có các thi diem dáo han tech nhau. 

Miic dIch quãn l' rCii ro thanh khoãn nhAm dam báo dü nguôn On dé dip ung các nghia viii tài chinh 
hin tai và trcYng lai. Tinh thanh khoán cüng dtrçic Cong ty quán l nhäm dam bâo mtrc phv tri gia 
cOng nq den han  và tài san den han  trong kS'  dr muc cO the thrqc kiOm soát d6i vâi s6 von ma Cong ty 
tin rang có the"tao ra trong k' do. ChInh sách cüa COng ty là theo dOi thtrng xuyên các yêu câu ye 
thanh khoãn hin t3i va di kiên trong tirong lai nhãm dam báo COnS ty duy tri dü m(rc dr phOng tiên 
mt, cac khoán vay va dCi vOn ma các chà sO hüu cam kêt gop nhäm dáp crng các quy d:nh  ye tinh 
thanh khoán ngän han  và dài han  han. 

Các Bang dtrói day trinh bay chi tit cac muc dáo han  theo hp dng cOn lai di vâi tâi san tâi chinh 
và cong ciii nçi tài chinh phi phái sinh và thai hn thanh toán nhLr dA dtrc thOa thun, Các Bang nay 
dixçic trinh bay dra trén dOng tiên chira chit khu cüa tài san tài chinh va dOng tin chtra chiêt khâu 
cüa cong ncr tài chinh tInh theo ngày sOm nhât ma COng ty phãi trã. Vic trinh bay thông tin tài sin 
tài chinh phi phái sinh là can thiêt dê hiêu discrc vic quân ly rüi ro thanh khoàn cüa Cong ty khi tInh 
thanh khoán dtiçrc quàn l' trén co sà cOng ncr  va tài san thuân. 

Trong Ong 1 Trên 1 näm 
Tren 5 nam 	Cong 

nam den 5nam 

31/12/2016 

Tài sin tài chinh 
Tiên yà các khoãn tucmg 
&rongtin 197.388.346.906 - - 	197.388.346.906 
Du ti.r nãm giu den ngày 
dáo han 79.000.000.000 - - 	79.000.000.000 

Phâi thu cOa khách hang 4.231.452.072 - - 	4.231.452.072 

Phâi thu khác 45.265.851.830 - - 	45.265.851.830 

DAu tir dài han khác - 32.548.071.560 32.548.071.560 

Cong 325.885.650.808 32.548.071.560 - 	358.433.722.368 

Bàn Thuylt minh nay là ,n(5t b(5 phin hçip thành và dzrcrc dQc cling vái Báo cáo tài chinh 
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CONG TV CO PHAN HA! VAN NAM 
132 Ham Nghi, PhLr&ng Ben Thành, Qun 1, Tp Ho Chi Minh 

BAO CÁO TA! CHINH 

Cho kS'  ke^ toán näm tài chinh kt thüc ngày 31 thing 12 näm 2016 

Ban Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)  

Trong vông 1 	Trén 1 nàm 
Tren 5 nam Cçng nam 	den 5 nam 

NV phãi trã tài chinh 
Phãitránguii ban 14.612.836.520 	 - 	- 14.612.836.520 
Chi phi phái trá 34.988.259.828 	 - 	- 34.988.259.828 
Phãitrákhác 180.767.154.334 	 - 	- 180.767.154.334 
Cie khoân vay 31.570.014.364 	518.283.433.830 549.853.448.194 

Cong 261.938.265.046 	518.283.433.830 	 - 780.221.698.876 
31/12/2015 
Tai sin tài chinh 
Tiên và cac khoán trning 
thrcrng tiên 103.421.924.799 	 - 	- 103.421.924.799 
Dâu tu näm gi& den ngày 
dáo han 15.000.000.000 	 - 	- 15.000.000.000 
PhãithucCiakháchhàng 7.673.325.575 	 - 	- 7.673.325.575 

Phãi thu khác 5.897.060.348 	 - 	- 5.897.060.348 

DAutudàihankhác - 	32.548.071.560 	 - 32.548.071.560 

Cong 131.992.310.722 	32.548.071.560 	 - 164.540.382.282 

Ng phãi trá tài chinh 
Phái trãngu?i ban 80.913.150.553 	 - 	- 80.913.150.553 
Chi phi phái trâ 34.411.854.982 	 - 	- 34.411.854.982 

Phái trâ khác 116.926.360.670 	 - 	- 116.926.360.670 

Cie khoàn vay 47.562.165.388 	627.953.432.501 	 - 675.515.597.889 

Cong 279.813.531.593 	627.953.432.501 	 - 907.766.964.094 

Hi dng quãn tr: dánh giá mtrc t.p trung rcii ro thanh toán & mrc thp. Hi dng quãn tri tin rang 
Cong ty có th6 tao ra dii ngun tin d8 dáp rng các nghia vv tài chinh dáo han. 

4. 	So 1iu so sánh 

MOt s 	so^ 1iu ciia Báo cáo kS'  tnrórc thrcic phân loai lai  de^ phü hcrp vi vic so sánh vâi s6 1iu ciia 
kS' nay 

.9 

5. Sy kin sau ngày ngày 31 thing 12 nAm 2016 

Hi dng quán trj Cong ty khang djnh không có sir kiin  nào phát sinh sau ngày 31 thing 12 nãm 
2016 yêu cau cAn phãi dtrqc diu chinh hay trInh bay trong Báo cáo tài chinh cila Cong ty. 

hi Minh, ngAy 31 
A 

thing 03 nãm 2017 

CONGTY  

* 
có 

rp 

NGUYEN THANH TAM 	PHM LE THANG 	 NGUYEN TH! THUY LINH 
. 	. 	. 	 . Chu t!ch  H9t (tongA  quan tr! 	Ke toan trtrong 	 Ngiro'i lip bieu 

Bàn Thuylt minh nay là mat  bO  phan  hp thành và dztçc dQc cling vái Báo cáo tai chinh 
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