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BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT
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DANH MIX BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT
1.Bang can d6i ke toan hop nhdt
2. Ban cao Itht qua hog dOng san xudt kinh doanh hop nhdt
3. Bac) cao luu chuy6n tien to hop nhdt
4. Thuy6t minh ba.o cao tai chinh hop nhAt
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TONG CONG TY HANG KHONG VIET NAM-CTCP

BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT
T4ingdy 31/03/2016
Dan vi tinh: Do'ng
TAI SAN

A
Ma so

TM

31/03/2016

01/01/2016

1

2

3

4

5

A - TAI SAN NGAN HAN
I. Titn va cac khan tuvng duong tin
1.Tien
2. Cac khoan taang dtrang tien
II. Cac khoan du ty tai chinh ngin han
1. Cluing khoan kinh doanh
2. Du phong giam gia chimg khoan kinh doanh (*)

100
110
111
112
120
121
122

3. Dau to nam gift den ngay dao han
III. Cac khoan phai thu ngin han
1. Phai thu ngan hp dm khach hang
2. Tra truck cho nguai ban ngan han
3. Phai thu ngl b0 ngan han
4. Phai thu theo tin de, ke hoach h9p deg XD
5. Phai thu ve cho vay ngan han
6. Cac khoan phai thu khac
7. Du phong phai thu ngan hp kho'doi (*)
8. Tai san thieu cho xir ly
IV. Hang ton kho
1. Hang ton kho
2. Du phong giam gia hang ton kho (*)
V. Tai san ngan han khac
1. Chi phi tra truac ngan han
2.Thue GTGT duce khan trir
3. Thud va cac khoan phai thu nha nuorc
4. Giao dich mua ban lai trai phieu Chilli' phn
5. Tai san ngan han khac

123
130
131
132
133
134
135
136
137
139
140
141
149
150
151
152
153
154
155

B - TAI SAN DA! HAN
I- Cac khoan phai thu dai han
1. Phai thu dai han cila khach hang
2. Tra truck cho ngtrai ban dai han
3. ViSn kinh doanh a cac don vi true thuoc
4. Phai thu not b0 dai han
5. Phai thu ve cho vay dai han
6. Phai thu dai hp khac
7. Du phong phai thu dai han MI6 dal (*)
II. TM san cif) dinh
1. Tai san co dinh hilt hinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon luy ke (*)
2. Tai san di' dinh thue tai chinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon 1uy ke (*)
3. Tai san c6 dinh vo hinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon lily ke (*)

200
210
211
212
213
214
215
216
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

_

01

02
03

04

07

13
17

18,918,076,417,861
3,710,743,724,256
2,410,839,684,256
1,299,904,040,000
339,450,506,400

19,256,814,319,169
4,573,823,236,419
1,670,443,696,419
2,903,379,540,000
382,168,126,400

339,450,506,400
12,537,473,543,909
3,500,363,140,285
7,876,090,472,666
0
0
0
1,241,097,077,010
(80,347,783,899)
270,637,847
1,871,982,347,182
1,945,171,524,165
(73,189,176,983)
458,426,296,114
274,514,157,783
53,126,394,624
130,785,743,707

382,168,126,400
12,169,198,648,256
3,131,652,305,918
7,912,211,459,074
1,202,279,559,415
(76,944,676,151)
1,726,976,386,814
1,800,165,563,797
(73,189,176,983)
404,647,921,280
190,354,796,751
88,161,176,575
126,131,947,954

-

04

9

11

10

69,433,759,789,189
7,634,480,822,462
1,394,607,563
5,519,310,714,850
2,115,170,107,612
(1,394,607,563)
54,183,421,268,331
13,523,016,017,690 _
26,167,607,852,370
(12,644,591,834,6801
40,499,277,742,080
55,199,593,668,817
(14,700,315,926,737)
161,127,508,561
558,134,971,201
(397,007,462,640)

69,924,859,260,843
7,035,592,036,485
1,394,607,563
4,706,455,189,310
2,329,136,847,175
(1,394,607,563)
55,315,671,429,528
13,809,204,834,711
26,085,738,595,935
(12,276,533,761,223)
41,331,600,436,158
55,222,992,538,504
(13,891,392,102,346)
174,866,158,659
554,587,763,523
(379,721,604,864)
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TAI SAN

Ma so

TM

31/03/2016

01/01/2016

1

4

5

2

3

III. RAt Ong sin di' u tir
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon luy k'S (*)
IV. Tai san der dang dai han
1. Chi phi san xuat, kinh doanh do dang dai han
2. Chi phi xay dung ca ban da dang
V. D'au ttr tai chinh dai han
1. Wu ta vao cong ty con
2. Dau tir vao ding ty lien doanh, lien Vet
3. Dau to gop von vao don vi khac
4. Du phong dau tir tai chinh dai han (*)
5. DL to nom gilt an ngay ciao han
VI. Tai san dai han khic
1. Chi phi tra truac dai han
2. Tai san thus thu nhap hoan lai
3. ThiSt bi, vat tu, pho timg thay th'S dai hart
4. Tai san dai han khac
5. Lgi the thucmg mai
TONG CONG TAI SAN (270=100+200)

230
231
232
240
241
242
250
251
252
253
254
255
260
261
262
263
268
269
270

12

586,979,023,724

549,443,472,298

08

586,979,023,724
2,042,467,822,089
1,642,990,864,239
414,434,272,193
(14,957,314,343)

549,443,472,298
1,965,615,687,420
1,580,149,049,570
399,654,272,193
(14,187,634,343)

C - NO PHAI TRA
I. Ng ngAn han
1. Phai tra nguCri ban ngan han
2. Ngtr6i mua tra tien truck ngan han
3. Thus va cac khoan phai Op Nha nu&
4. Phai tra nguOi lao dOng
5. Chi phi phai tra ngan han
6. Phai tra not b0 ngan han
7. Phai tra theo tin dO ICS hoach hop dong XD
8. Doanh thu chua thuc hien ngan han
9. Phai tra ngan han khac
10.Vay va no thud tai chinh ngan han
11.Du ph6ng phai tra ngan han
12. Quy khen thuang, phtic lgi
13. Quy binh on gia.
14. Giao dich mua ban lai tral phiL Chinh phil
II. No dai han
1. Phai tra nguai ban dai hp
2. Nguoi mua tra tin tilt& dai han
3. Chi phi phai tra dai hp
4. Phai tra not 1)0 ve von kinh doanh
5. Phai tra nOi bO dai hp
6. Doanh thu chua thuc hien dai han
7. Phai tra dai han khac
8. Vay va na thus tai chinh dai han
9. Trai phiL chuySn ai
10. Co phiL tru dai
11. ThuS thu nhap hoan lai phai tra
12. Du phong phai tra dai han
13. Quy phat triL khoa hoc va dog nghe

300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

D - VON CHU SO FItru
I. Vtin chit so. hint
1.V6n gop dm chill so hau
- Co phieu ph6 thong co guy& biL quy6t

400
410
411
411a

13
24

16
17
18

20
19
23

20
19

24

25

4,986,410,852,583
4,633,517,740,990
4,216,279,218
348,676,832,375
0
88,351,836,207,051

5,058,536,635,111
4,709,747,033,956
4,269,722,024
344,519,879,131
0
89,181,673,580,012

74,978,616,320,880
28,041,583,033,726
9,162,862,508,853
216,671,850,234
480,585,351,155
861,050,765,944
3,414,959,470,379
5,667,227,751
539,731,455,525
13,218,828,912,111
42,794,071,390
98,431,420,384

77,039,282,058,726
27,734,757,745,676
9,168,019,083,489
241,018,798,623
384,432,920,223
1,088,766,534,253
2,546,685,931,344
5,740,256,916
356,898,773,966
13,751,347,810,670
40,339,407,446
151,508,228,746

46,937,033,287,154
879,877,600
925,380,884,828
46,003,695,999,408
7,076,525,318
-

49,304,524,313,050
289,324,000
814,295,607,885
48,482,856,905,144

13,373,219,886,171
13,373,219,886,171
11,198,648,400,000
11,198,648,400,000

12,142,391,521,286
12,142,391,521,286
11,198,648,400,000
11,198,648,400,000

7,082,476,021
-

TAI SAN
1
- C6 phieu tru‘ddi
2. Thdng du voncos
o phan
3. Quyen chon chuyen deli trai phiSu
4. Von khdc dm chit so' hfru
5. Co phieu qui(' (*)
6. Chenh Lech danh gid1di tai san
7. Chenh Lech t-51gid h6i dodi
8. Quy cidu tu plat triSn
9. Quy h6 trg sap x6p doanh nglnep
10. Quy khdc thuOc von chi' s6 hitu
11.L9ri nhudn sau thus claug phan phi
12. Ngu6n von ddu to XDCB
13. Loci ich cda c6 &Song khong ki6rn sok
III. Ngulin kinh phi va quy khac
1. Nguiin kinh phi
2. Ngu6n kinh phi TA' hinh thanh TSCD
TONG CONG NGUON VON (440=300+400)

P.TRVONG PRONG KTTH

...
Ma so

TM

31/03/2016

01/01/2016

2

3

4

5

411b
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
429
430
431
432
440

25
25
25
27
25
25
25
25

KE TOAN TRVONG

36,493,938,541

36,493,938,541
158,188,957,570

242,112,352,995
(1,153,004,222,954)
178,301,469,770
21,450,023,148
1,068,628,929,237
2,024,298,861
1,284,302,958,112
494,261,738,462
-

(1,153,004,222,954)
190,743,186,933
103,642,172,417
1,068,628,929,237
2,024,298,861
65,279,379,610
471,746,481,072
-

88,351,836,207,051

89,181,673,580,012

Ha not n ay 5 thang 5 ncim 2016
IAMDOC
T1 G
CON ' TY
HANG KN~i

,T NAM

C

1111Xuan Tam

TrAn Thanh Hi7en

am Ngoc Minh

TONG CONG TY HANG KHONG VItT NAM-CTCP

BAO CAO KET QUA KINH DOANH HOT' NHAT
QUArT 1/2016
•

CHI TIEU
1
1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
2. Cac khan giam trir doanh thu
3. Doanh thu thuAn ye ban hang va cung cap
dich vu (10 = 01 - 02)
4. Gia von hang ban
5. Lqi nhuAn Op v' ban hang va cung cap
dich vu (20 =10 - 11)
6. Doanh thu hot dAng tai chinh
7. Chi phi tai chinh
- Trong do: Chi phi lal vay
8. PhAn lAi hoc IA trong cong ty lien doanh,
lien ket
9. Chi phi ban hang
10. Chi phi quan ly doanh nghiep
11. Lqi nhuAn thuAn tir host Ong kinh
doanh{30 = 20 + (21 - 22)+24 - (25+26)}
12. Thu nhAp khac
13. Chi phi khac
14. Lqi nhulan khac (40 = 31 - 32)
15. TAng lqi nhuAn lie toan trmk thud
(50=30+40)
16. Chi phi thud TNDN hien hanh
17. Chi phi thud TNDN hoan lAi
18. Lqi nhuAn sau thud thu nhAp doanh
nghiep (60=50-51-52)
19. Lqi nhuAn sau thud dm ding ty my
20. Lqi nhuAn sau thud ciia co doting Wong
kiem soat

P.TRVONG PHONG KTT

Ho Xuan Tam

Ma so

TM

2

3

1
2

1
2

16,874,895,594,503
79,173,111,202
16,795,722,483,301

14,411,029,940,114
3,397,210,859,514

14,339,053,649,593
2,456,668,833,707

4
5

877,154,834,707
1,383,442,102,331
314,281,395,789
74,214,840,777

597,910,795,693
1,242,781,276,020
271,965,388,066
(20,215,972,466)

8
8

1,140,210,101,572
495,081,274,699
1,329,847,056,396

969,222,145,830
568,734,005,246
253,626,229,839

6
7

87,027,588,906
5,203,604,114
81,823,984,792
1,411,671,041,188

235,326,624,166
165,641,643,361
69,684,980,805
323,311,210,644

10
11

96,276,740,787
47,492,103
1,315,346,808,298

81,495,681,529
(83,641,521,827)
325,457,050,942

1,225,918,960,992
89,427,847,306

199,636,318,219
125,820,732,723

11
20

24
25
26
30
31
32
40
50
51
52

4

Qu1, 1 nam 2015
(sau XLTC)
5

17,871,266,858,350
63,026,058,721
17,808,240,799,629

10

21
22
23

QuST 1 nam 2016

60
61
62

Ha ngi , ngay 5 thang o• nam 2016
KE TOAN TR1UONG
ONG GIAM DOC

TrAn Thanh

guc Minh
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TONG CONG TY HANG KHONG VIET NAM-CTCP

BAO CAO LIXU CHUYEN TIEN Tt- HOP NHAT
(Theo pluton phcip gidn
QuS, 1/2016

Chi tieu
1
I. LUU CHUYEN TIEN TU. HOAT BONG KINH DOANH
1. Loi nhuan trtr6c thus
2. Dieu chinh cho cac khan
Khali hao TSCD va BDSDT
Cac khoan cl;rphOng
(Lai), 18 chenh lech tSigia h'oi dodi do danh gia lai cac khoan muc tien
to c6 g8c ngoai to
(Lai), 18 tir hog Ong dAu to
Chi phi lai vay
Cac khoan diet' chinh khac

MA
so
2

QuY 1 nam 2016

Quy 1 nam 2015

3

4

01

1,411,671,041,188

323,311,210,644

02
03

1,254,778,177,925
4,172,787,748

972,345,453,198
(68,028,463,958)

04
05
06
07

3. Lai nhuan tir hoat Ong kinh doanh trtro'c thay ai von lull do", ng
(Tang)! Giam cac khoan phai thu
(Tang)/ Giam hang ton kho
Tang/ (Giam) cac khoan phai tra (khong kg lai vay phai tra, thuS
TNDN phai n8p)
(Tang)/ Giam chi phi tra trtrac
(Tang) / Giam chi:mg khoan kinh doanh
TiL lai vay da tra
Thug thu nhap doanh nghiep da nOp
Tien thu khac tir hog Ong kinh doanh
Tien chi khac tir hog Ong kinh doanh
Ltru chuyen tien thu'an tir host Ong kinh doanh

12
13
14
15
16
17
20

II. LUU CHUYEN TIEN TI HOAT BONG DAU TV
1. Tien chi a mua sam, xay dung TSCD va cac TSDH khac
2. Tien thu to thanh1)",, nhtrcmg ban TSCD va cac TSDH khac
3. Tien chi cho vay, mua cac ding cu ng cila don vi khac
4. Tien thu h8i cho vay, ban lai cac ding cu ng dm DV khac
5. Tien chi dL to gOp vein vao don vi khac
6. Tien thu h8i dal to gop vent vao don vi khac
7. Tien thu iai cho vay, co tirc va lgi nhuan dugc chia
Ltru chuyen tien thufin tir hog Ong dau tir

21
22
23
24
25
26
27
30

08
09
10
11

(527,589,761,881)
(26,645,869,538)
314,281,395,789

84,527,618,890
(88,946,878,978)
271,965,388,066

2,430,667,771,230
(163,397,821,242)
(149,162,913,612)

1,495,174,327,862
(1,495,356,082,912)
(127,697,176,174)

1,002,598,371,033
(7,930,068,066)

(1,153,421,893,231)
1,672,673,806,015

(388,594,004,484)
(96,281,265,856)
303,297,301,796
(1,215,631,556,495)
1,715,565,814,304

(353,689,895,879)
(90,715,118,610)
131,631,048,243
(1,994,509,518,958)
(1,915,910,503,643)

(58,379,432,068)
8,658,227,272
(280,020,380,000)
283,538,000,000

22,757,658,085
(23,445,926,711)

(256,680,349,781)
45,366,583,184
(226,130,000,000)
168,280,000,000
17,805,900,000
159,243,027,165
(92,114,839,432)

III. LIX CHUYEN TIEN TIT HOAT BONG TAI CHINH
1. TiL thu tir phat hanh c8 phigu, nhan von g6p dia. CSH
2. TiL tra lai On gOp cho cac CSH, mua lai c8 phiSu cila DN da phat
hanh
3. TiL thu tir di vay
4. TiL tra ng g6c vay
5. Tien tra ng g6c thus tai chinh
6. Co tirc, lgi nhuan da tra cho chit so. hau
Ltru chuyen tien thuAn tir host Ong tai chinh

33
34
35
36
40

5,107,133,322,099
(5,984,928,873,170)
(1,629,035,205,681)
(64,850,739,496)
(2,571,681,496,248)

7,032,286,445,652
(5,733,924,615,368)
(1,159,437,753,080)
(185,021,536,887)
(46,097,459,683)

Ltru chuyen tien thuAn trong ky (50=20+30+40)

50

(879,561,608,655)

(2,054,122,802,758)

31
32

L

Chi tieu
1
Tien vä tuvng dtrang tin du ky
Anh huong cila thay d6i ty gia h6i dual quy d6i ngoai t'
Tien N/A twang throng tien cu6i ky (70=50+60+61)

M
so
2
60
61
70

Qujf 1 narn 2016
3
4,573,823,236,419
16,482,096,492
3,710,743,724,256

Ha not
P. TRUONG PRONG KT H

Ho Xuan Tam

KE TOAN TRYING

Tren Thanh Hien

Quy 1 Om 2015
4
5,480,179,551,676
(15,094,063,406)
3,410,962,685,512

5thang 5ncim 2016
IA1VI DOC

#m Noc Minh

VI- Thong tin bO sung cho cac khoin Inv trinh bay teen bang can dike toil'

Don vi tinh: Don
01- Tien
- Tien mat
- Tien giri ngan hang kh8ng ky han

- Tien dang chuyen
COng

Cuiii ky

pau ky

47,375,881,352
2,264,034,132,061
99,429,670,843
2,410,839,684,256

25,610,107,166
1,532,351,245,168
112,482,344,085
1,670,443,696,419

02- Cac khoan dau tir tai chinh
b) Dau tu nam gift den ngay dap han

bl) Ngan han
- Tien giri có ky han
- Trai phieu
- Cac khoan dau tu khac
b2) Dai han
- Tien giri co ky hail
- Trai phiau
- Cac khoan dau tu khac
03- Phai thu dm khach hang
a) Phai thu dm khach hang ngan han
b) Phai thu cit" a khach hang dai han

Cui:ii ky

Dau ky

339,450,506,400
339,450,506,400
-

382,168,126,400
382,168,126,400

Cutii ky
3,500,363,140,285
1,394,607,563

Dau ky
3,131,652,305,918
1,394,607,563

04- Phai thu khac

Cuiii ky

a) Ngan han
- Phai thu ve co phAn Ma

3,580,192,433

3,580,192,434

(2,079,828,815)

3,301,871,659

34,513,218,464
70,673,910,893
1,134,409,584,035
1,241,097,077,010

19,440,981,394
16,173,485,256
-

- Phai thu ve c6 tirc va lgi nhuan dugc chia
- Phai thu nguai lao dgng (tam img)
- Ky cuoc, 14 quy
- Cho moon
- Cac khoan chi ho
- Phai thu khac
ging
b) Dai han
- Phai thu ve co phAn Ma
- Phai thu ve co tirc va lgi nhuan dugc chia
- Phai thu ngued lao dgng
- KY cugc, 14 qu5
- Cho moon
- Cac khoan chili()
- Phai thu khac
ging

Dan ky

14,237,625,476
1,145,545,403,196
1,202,279,559,415

-

-

-

-

2,106,473,030,741
8,697,076,869
2,115,170,107,610

2,318,828,229,982
10,308,617,193
2,329,136,847,175

05- Tai san thitu chilr• xir IST
- TiL
- Hang dm kho
-TSCD
- Tai sari khac

Cali 14

DAu Ick
-

270,637,847

Cong

-

270,637,847

7- Hang ton kho
Cuti 14
- Hang dang di tr'en duOng
- Nguyen lieu, vat lieu
- Cong cu, dung cu
- Chi phi san xuat kinh doanh da dang
- Thanh phalli
- Hang Ma
- Hang giri ban
- Hang Ma kho bao thus
COng

Wan kjr

3,248,479,378
917,625,943,835
170,223,376,408
5,295,279,635
-

27,296,572,599
811,602,786,191
179,668,758,908
5,850,649,354
_

827,361,781,343
4,806,290,033
16,610,373,535
1,945,171,524,167

758,085,116,575
17,661,680,170
1,800,165,563,797

8- Ili san dir dang dai han
Cuidi kj,
b) Xay Ong co ban der dang (Chi tilt cho cac
ding trinh chitin tir 10% tren ding gia tri
XDCB)
- Mua sam
- XDCB;
- Sira china.
Cong

Ddu 14

364,000,346,912
222,842,429,540
136,247,272
586,979,023,724

372,852,562,249
176,590,910,049
549,443,472,298

Cutii 14
274,514,157,783

Dau 14
190,354,796,751

60,387,040,503

38,409,225,731

27,926,414,738

36,142,605,122

186,200,702,542

115,802,965,898

4,633,517,740,990

4,709,747,033,956

46,495,637,543
471,111,956
4,586,550,991,491
4,908,031,898,773

112,633,413,589
443,096,285
4,596,670,524,082
4,900,101,830,707

13- Chi. hi tra trtrem
a) Ngan han
- Chi phi tra truck ve thue co so, ha tang,
thue hoat dOng TSCD;
- Cong cu, dung cu xuat dung
- Chi phi di vay;
- Cac khoan khac
b) Dai han
- Chi phi thanh lap doanh nghiep
- Cong cu, dung cu xudt dung
- Chi phi mua bac> hiSm
- Cac khoan khac
ging

16- Phai tra ngniYi ban
Wu 14

Cuciikk
a) Cac khoan phai tra ngugi ban ngan han

9,162,862,508,853

9,168,019,083,489
-

-

b) Cac khoan phai tra ngueyi ban dai han

18- Chi phi phai tra
D'au kjr

Cu& kjr
a) Ngan han
- Trich truck chi phi tin Luang trong tiled
gian nghi phep

_

- Chi phi trong thin gian ngirng kinh doanh

-

- Chi phi trich tnrac tam tinh gia von hang
Ma, thanh phdm BDS dla ban
- Cac khoan trich truck khac
Ci)ng
b) Dai han
- Lai vay
- Cac khoan khac (chi tit tirng khoan)
Cong

_
3,414,959,470,379
3,414,959,470,379
-

2,546,685,931,344
2,546,685,931,344

-

19- Phai tra khac
016114
a) Ngan han
- Tai san thira chi giai quyOt
- Kinh phi cong doan
- Bao him xa hOi
- Bao him y t6
- Bao him that nghi0
- Phai tra v&' co phdn hoa
- Nhan kY quy, 14 cugc ngan han
- CO tire, lgi nhuan phai tra
- Cac khoan phai tra, phai nOp khac
COng
b) Dai han
- Nhan 14 quy, 14 urge dai han
- Cac khoan phai tra, phai nOp khac
COng

Ddu 14

1,117,294,683
5,289,289,707
2,435,642,231
304,581,508
165,138,776
2,730,133
18,197,301,407
13,131,252,401
499,088,224,679
539,731,455,525

17,823,160
3,013,960,508
815,393,987
252,741,344
56,086,466
1,883,683
14,718,829,421
14,026,401,672
323,995,653,725
356,898,773,966

922,078,022,724
3,302,862,104
925,380,884,828

812,836,930,227
1,458,677,658
814,295,607,885

Cu&I 10
5,667,227,751
1,614,782,794
4,052,444,957
879,877,600
879,877,600
-

Dili kir
5,740,256,916
5,740,256,916

20- Doanh thu china thin hien
a) Ngan han
- Doanh thu nhan tnrgc
- Doanh thu tin chucmg trinh khach hang
- Cac khoan doanh thu chug thut hiOn khac
b) Dai han
- Doanh thu nhan truce
- Doanh thu tir chucmg trinh khach hang

289,324,000
289,324,000

c) Kha nang khong thvc hidn dirge hgp dOng
23- Dtr phong phai tra
CuOi ky
42,794,071,390

a) Ngan han
- Dv phong bao hanh san pham hang hoa
- Dv phong bao hanh cong trinh xay dung
- Dv phong tai co cAu
- Dv phong phai tra khac
+ Chi phi sira chfra TSCD dinh ky
+ Chi phi hoan nguyen moi truong
+ Mak
b) Dai han
- Dv phong bao hanh san pham hang He
- Dv phong bao hanh cong trinh xay ch.mg
- Dv phong tai co cAu
- Dv phOng phai tra khac
+ Chi phi sira chfra TSCD dinh ky
+ Chi phi hoan nguyen moi truong

42,794,071,390
42,794,071,390
-

24- Tai san thuS thu nhap hat' 1 i va thus thu nhap hoan 1 i phai tra
CuSi 14
4,216,279,218
a) Tai san thug thu nhap hoan lai:
- Thug suat thug TNDN sir dung
xac
_
dinh gia tri tai san thug thu nhap hoan lai

a

- Tai san thud thu nhap hoan lai lien quan
dgn khoan chenh tech tam th6i dugc khAu trir
- Tai san thug thu nhap hoan lai lien quan
dgn khoan 18 tinh thug chua sir dung
- Tai san thug thu nhap hoan lai lien quan
dgn khoan uu dal tinh thug chua sir dung
- SO bit trir vai thug thu nhap hoan lai phai
tra
b) Thug thu nhap hail lai phai tra
xac
- Thug suAt thug TNDN sir dung
dinh gia tri thus thu nhap hod'n lai phai tra

a

- Thug thu nhap hoan lai phai tra pilaf sink
tir cac khoan chenh ldch tam Uri chili thus

D'au ky
40,339,407,446

4,216,279,218

40,339,407,446
40,339,407,446

D'au ky
4,269,722,024

4,269,722,024

_
_
_
7,076,525,318

7,082,476,021

_
7,076,525,318

- So biz trir vgi tai san thus thu nhap hoan

7,082,476,021

_

lai
29- Cac khoan muc n oai Bang can doi WS -Wan
CuOi 14

DAu 167

2,225,250,000
-

2,967,000,000

a) Tai san time ngoai
- Tir 1 nam tra xuOng
- Tren 1 nam dgn 5 nam
- Teen 5 nam

b) Tai san nhan gift h6
- Tai san nhan gift h6
- Vat to hang hoa nhan gift h6, gia ding, nhan
ily thac
- Hang hoa nhan ban h6, nhan k7 girl., nhan
cam c6, th6 chap

121,262,957,578

154,792,819,040

-

c) N...,oai. to. cac loai:
.
- AUD
- CAD
- HKD
- JPY
- KRW
- MYR
- RUB
- SGD
- THB
- TWD
- USD
- PHP
- CNY
- IDR
- LAK
- GBP
- EUR
e) Ng kilo del da" xirlSr: Chi tit gia tri (theo
nguyen t6) the khoan no kilo doi dal xir V,
trong yang 10 ham ke tir ngay xir VT theo ti mg
d6i tugng, nguyen nhan d'a xoa s6 k6 toan ng
kh6 doi

CuOi kir
1,032,947
215,485
3,235,375
627,492,269
5,303,576,850
1,768,804
23,256,782
2,263,436
39,659,388
17,115,005
25,117,127
10,258,986
28,932,808
4,307,824,924
187,129,759
1,407,672
5,364,714

D'au kir
794,983
231,925
1,646,727
236,718,347
3,992,284,682
2,379,688
47,762,714
1,626,228
8,730,642
14,766,153
14,974,124
2,601,844
18,867,284
6,479,821,777
294,000
693,143
2,573,568

86,642,481,242

86,642,481,242

VII- Thong tin WO sung cho cac khoan myc trinh bay trong Bao cao ket qua hot dOng
kinh doanh
QuSr 1/2016
1- TOng doanh thu ban hang va cung cap
Bich vu
a) Doanh thu
- Doanh thu ban hang
_
- Doanh thu cung cap dich vu
- Doanh thu hop d6ng xay dung
+Doanh thu dm hop citing xay dung
dugc ghi nhan trong kS7
+T6ng doanh thu lily 1(6 dm h9p ding
xay dung dugc ghi nhan d6n theri diem lap
BCTC
COng

Qu571/2015 (sau
XLTC)

1,153,773,078,187
16,717,493,780,163
-

1,361,278,603,478
15,513,616,991,025

17,871,266,858,350

16,874,895,594,503

2- Cac khan giam trir doanh thu
- Chit khdu thucmg mai
- Giam gia hang ban
- Hang ban bi tra lai
Cong
4- Doanh thu hoat dOng tai chinh
- Lai tin girl, tin cho vay
- Lai ban cac khoan dau to
- Co tirc, lgi nhudn dirge chia
- Lai chenh lech tS, gia
- Lai ban hang tra chasm, chiet khan thanh
toan
- Doanh thu hog dOng tai chinh khac
COng
5- Chi phi tai chinh
- Lai tien vay
- Chigt khdu thanh toan, lai ban hang tra
chasm

- a do thanh 15/ cac khoan dau tu tai chinh
- L8 chenh Lech tS, gia
- Du phong giam gia chirng khoan kink
doanh va ton that ddu tu
- Chi phi hoat Ong tai chinh khac
- Cac khoan ghi giam chi phi tai chinh
COng
6- Thu nh4p khac
- Thanhl5r, nhugng ban TSCD
- Lai do danh gia 1g tai san
- Tien phat thu dugs
- Thug dirge giam, hoan
- Cac khoan khac
ging
7- Chi phi khac
- Gia tri con lai TSCD va chi phi thanh 15r,
nhucmg ban TSCD
- L'O' do danh gia lai tai san
- Cac khoan bi phat
- Cac khoan khac
COng
8- Chi phi ban hang va chi phi quan 1S,
doanh nghib
a) Cac khoan chi phi quan 1ST doanh nghiep
phat sinh trong kk

63,026,058,721
-

79,173,111,202

63,026,058,721

79,173,111,202

23,790,167,641

32,645,873,054

167,418,462

18,839,596,508

5,412,619,999

94,169,179,809
451,221,539,967

847,735,289,693
(357,594,538)
406,933,450

1,034,606,355

877,154,834,707

597,910,795,693

314,281,395,789

271,965,388,066

150,130,830
918,309,427,615

666,869,284,081

2,833,019,484

268,960,733,115

147,868,128,613
-

34,985,870,758
-

1,383,442,102,331

1,242,781,276,020

9,341,068,029
459,674,962
14,738,387,083
154,414,393
62,414,330,045
87,107,874,512

39,297,832,193
10,352,951,557
7,325,481,647
178,350,358,769
235,326,624,166

122,285,601
1,905,586,392
3,256,017,727
5,283,889,720

165,641,643,361
165,641,643,361

495,081,274,699

568,734,005,246

b) Cac khoan chi phi ban hang phat sinh trong
ky

1,140,210,101,572

969,222,145,830

96,276,740,788

81,495,681,529

10- Chi phi thud thu nlib doanh nghi0
hi0 hanh
- Chi phi thug thu nhap doanh nghiep tinh
tren thu nhap chiu thug nam hien hanh
- Dieu chinh chi phi thug thu nhap doanh
nghiep dm cac nam truck vao chi phi thug thu
nhap hien hanh nam nay
- TOng chi phi thud thu nh4p doanh
nghib hien hanh
11. Chi phi thud thu nh4p doanh nghi?p
hall lai
- Chi phi thug thu nhap doanh nghiep hoan
lai phat sinh tir cac khoan chenh Lech tam tiled
phai chiu thug;
- Chi phi thug thu nhap doanh nghiep hoan
10 phat sinh tir viec hoan nhap tai san thug
thu nhap hoan lai;
- Thu nhap thug thu nhap doanh nghiep
hoan 10 phat sinh tir cac khoan chenh lech
tam then dugc khAu trir;
- Thu nhap thug thu nhap doanh nghiep
hoan 10 phat sinh tir cac khoan 10 tinh thud va
tru dai thug chua sir dung;

96,276,740,788

81,495,681,529

755,005,609

9,594,486

119,876,429

2,019,292,514

(821,439,232)

(695,783,497)

-

- Thu nhap thug thu nhap doanh nghiep
hoan lai Olt sinh tir viec hoan nhap thug thu
nhap doanh nghiep hoan 10 phai tra

(5,950,703)

(84,974,625,329)

- Tiing chi phi thud thu nh4p doanh
nghi?p hoan 10

47,492,103

(83,641,521,827)

Ha nOi, ngety
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it minh 9
KHOAN MIX

YEN GIA
gay 01/01/2016
trong Warn

rong nam
x XDCB hoan thanh
do diki chinh nguyen gia
ichac
trong nam

TANG, GIAM TAI SAN CO DINH IliTU HINH
May bay, dOng ca may
bay
19,503,858,851,656
77,751,121,075

77,751,121,075
-

do thanh 1Y
do di&•ti chinh nguyen gid
khaz
chuyen Viags
chuy6n Viags

gay 31/03/2016
FRI HAO MON
gay 01/01/2016
trong nam

khan hao trong nam
khac
'hi tir TSCD thue tai chinh
trong nail]

do thanh 1Y
Ichac
chuy& Viags
chuye'sn Viags
gay 31/03/2016

TRI CON LAI
gay 01/01/2016
gay 31/03/2016

Nha dm vat ki6n true

May moo thiet bi

Phucmg tiO van tai mat Thik bi dung cu quan Tai san c6' dinh him.
dat
ly
hinh Ichao

Tong cCong

1,948,439,964,272
72,729,056,392

1,728,759,200,661
56,012,918,952

1,920,022,996,366
136,805,600,676

784,286,368,649
66,241,366,361

3,055,466,831
49,358,171
69,624,231,390

8,257,670,708
9,022,008,971
38,733,239,273

20,216,978,872
116,588,621,804

4,308,699,549
61,932,666,812

69,720,234,397

158,119,035,851

34,915,093,340

60,414,295,354

4,502,148,079

327,670,807,021

1,165,250,430
22,163,069
1,681,965,379
47,159,254,035
19,691,601,484

226,081,371
28,774,526,063
-2,579,693,492
6,140,567,277
2,773,375,871
152,539,885,117
-

5,942,911,267
121,419,320

36,108,769,131
22,163,069
10,523,645,468
49,932,629,906
231,083,599,447

200,371,214,331
-

-

26,085,738,595,935
409,540,063,456

35,838,815,960
9,071,367,142
77,751,121,075
286,878,759,279

54,349,964,767

4,502,148,079

19,581,609,972,731

1,951,448,786,267

1,626,653,083,762

2,021,913,503,702

790,113,439,656

195,869,066,252

26,167,607,852,370

8,595,972,390,222
295,525,059,937

739,692,943,076
50,050,918,618

1,018,925,829,162
62,631,619,140

1,289,281,137,779
99,118,389,671

517,036,068,714
67,426,702,301

115,625,392,270
13,652,067,573

12,276,533,761,223
588,404,757,240

295,525,059,937

41,808,451,615
8,242,467,003
-

35,661,568,781
26,970,050,359
-

19,548,647,410
79,569,742,261
-

22,372,700,442
45,054,001,859
-

13,652,067,573
-

428,568,495,758
159,836,261,482
-

30,216,781,261

68,005,507,888

116,839,323,285

5,285,071,349

-

220,346,683,783

1,165,250,430
618,820,007
15,446,438,531
12,986,272,293

226,081,371
2,568,027,591
2,773,375,871
62,438,023,055

28,285,786,496
6,836,086,358
81,717,450,431

5,268,138,021
16,933,328
-

-

34,945,256,318
10,039,867,284
18,219,814,402
157,141,745,779

8,891,497,450,159

759,527,080,433

1,013,551,940,414

1,271,560,204,165

579,177,699,666

10,907,886,461,434

1,208,747,021,196

709,833,371,499

630,741,858,587

10,690,112,522,572

1,191,921,705,834

613,101,143,348

750,353,299,537

-

129,277,459,843

12,644,591,834,680
-

267,250,299,935

84,745,822,061

13,809,204,834,712

210,935,739,990

66,591,606,409

13,523,016,017,690

invenrir
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Thuyet minh 10
TANG, GIAM TAI SAN CO DINH VO HiNII
CHI TIED
NGUYEN GIA
Ti ngay 01/01/2016
Tang trong nam
Mua sam mai
Tang khdc
Giam trong nam
Giam do thanh1S/
Giam Ichdc
VNA giao cho Viags
Tai ngay 31/03/2016
GIA TRI HAO MON
Tai ngay 01/01/2016
Tang trong tam
Trich khdu hao trong nam
Tang khdc
Giam trong nam
Giam do thanhi
Giam khac
VNA giao cho Viags
Ti ngay 31/03/2016
GIA TRI CON LAI
Ti ngay 01/01/2016
Tai ngay 31/03/2016

Quyen sir clung slat PhAn mem

may tinh

Tai san co dinh v8
hinh khac

Tong
O Ong

122,216,602,031
122,216,602,031

431,164,292,725
6,148,630,197
3,547,207,678
2,601,422,519
5,202,845,038
2,601,422,519
432,110,077,884

1,206,868,767
1,206,868,767

554,587,763,523
6,148,630,197
3,547,207,678
2,601,422,519
2,601,422,519
2,601,422,519
558,134,971,201

31,533,054,839
24,420,975
24,420,975
31,557,475,814

346,981,681,258
19,609,582,173
17,261,436,801
2,348,145,372
2,348,145,372
2,348,145,372
364,243,118,059

1,206,868,767
1,206,868,767

379,721,604,864
19,634,003,148
17,285,857,776
2,348,145,372
2,348,145,372
2,348,145,372
397,007,462,640

90,683,547,192
90,659,126,217

84,182,611,467
67,866,959,825

-

174,866,158,659
161,127,508,561

Thuyet minh 11

TANG, GUM TAI SAN CO DINH TRUE TAI CHiNH

CHI TIED

NGUYEN GIA
T4i ngay 01/01/2016
Tang trong nam
Thue tai chinh trong nam
Tang do dieu chinh nguyen gia
Mua lai TSCD thue tai chinh
Tang khac
Giant trong nam
Tra lai TSCD thue tai chinh
Chuyen sang TSCD HH
Giam do dieu chinh nguyen gia
Giam khac
Tai ngay 31/03/2016
GIA TR1 HAO MON
Ti ngay 01/01/2016
Tang trong dam
Trich lchAu hao trong nam
Mua lai TSCD thue tai chinh
Tang khac
Giam trong nam
Tra 10 TSCD thue tai chinh
Chuyen sang TSCD HH
Giam khac
Ti ngay 31/03/2016
GIA TIZT CON LAI
Tai ngay 01/01/2016
Tai ngay 31/03/2016

May bay bang co' may
bay

Thiet bl van phong

55,222,542,538,504
-

450,000,000
-

23,398,869,687

.A

.

„,

,

-

23,398,869,687

55,199,143,668,817

450,000,000

13,891,348,352,344
808,886,324,388
808,886,324,388

43,750,002
37,500,003
37,500,003

A

Tong cong
55,222,992,538,504
23,398,869,687
23,398,869,687
55,199,593,668,817
13,891,392,102,346
808,923,824,391
808,923,824,391
-

14,700,234,676,732

81,250,005

14,700,315,926,737

41,331,194,186,160
40,498,908,992,085

406,249,998
368,749,995

41,331,600,436,158
40,499,277,742,080

-

-

Lk L

LLLL,r. ILL

'hut va cac khoan phai nip Nha ntr6c

BAO CAO TiNH HINH THVC HItN NGHIA VU NGAN SACH NHA NVOCC
TU. 01/01/2016 DEN 31/03/2016

NO dun g

2
rhu6 gia tri gia tang
rhue tidu thu dac biet
Fhue xuat, nhap khau
l'hue thu nhap doanh nghiep
Fhue thu nhap ca. nhan
Fha tai nguyen
Fhua nha clAt, tien thue dAt
chue nha thau nu& ngoai
l'hue bao ve moi tnrerng
3hf, le phi va cac khoan phai Op
chac
tin Ong

Phai thu
01/01/2016
27,211,225,040

Phai Op
01/01/2016
3
81,627,674,230

38,395,258,877
59,779,645,380
730,672,456
-

96,303,204,635
26,391,737,197
7,151,517,525
23,776,861,688
148,832,573,000

SO phai Op
trong lc ,
4
325,991,865,748
2,441,440,400
80,863,739,802
98,206,275,219
345,954,396,178
7,183,200
2,768,804,695
20,078,757,325
483,253,257,000

15,146,200

349,351,948

161,483,011

126,131,947,953

384,432,920,223

1,359,727,202,578

SO da thkrc Op
trong kir
4
298,714,184,206
2,441,440,400
83,988,855,166
96,281,265,856
291,628,521,310
7,183,200
7,310,263,165
17,479,661,042
469,362,354,000

PM thu
31/03/2016
28,763,822,650

Phai Op
31/03/2016

41,520,374,241
60,062,070,133
424,330,483
-

110,457,953,382
97,795,708,413
80,331,351,985
2,610,059,055
26,375,957,971
162,723,476,000

219,990,610

15,146,200

290,844,349

1,267,433,718,955

130,785,743,707

480,585,351,155

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QÚY 1 NĂM 2016
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1- Hình thức sở hữu vốn:
- Công ty mẹ: Công ty cổ phần. Tổng công ty HKVN chính thức chuyển đổi sang
mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/4/2015 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/4/2015 với tổng vốn điều lệ là
11.198.648.400.000 VND.
- Công ty TNHH MTV do cty mẹ sở hữu 100% vốn: Nhiên liệu Hàng không, Kỹ
thuật máy bay, Suất ăn Hàng không Việt Nam, Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam;
- Công ty con: Công ty cổ phần, Công ty TNHH
2- Lĩnh vực kinh doanh:
- Công ty mẹ: Kinh doanh vận tải và dịch vụ hàng không
- Công ty con, liên kết: Kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh kho bãi, in ấn,
giao nhận hàng hóa, kinh doanh các dịch vụ tổng hợp khác,...
3- Ngành nghề kinh doanh:
- Công ty mẹ: Kinh doanh vận tải và dịch vụ hàng không
- Công ty con, liên kết: Kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh kho bãi, giao
nhận hàng hóa; chế biến suất ăn, đồ uống phục vụ hành khách, cung cấp các dịch vụ liên
quan đến quá trình sản xuất, cung ứng suất ăn; kinh doanh cho thuê máy bay động cơ,
dụng cụ, thiết bị, phụ tùng và vật tư máy bay; Kinh doanh dịch vụ nhận gửi, chuyển phát
hàng hóa trong nước và quốc tế; Xây lắp công trình, kinh doanh xăng dầu mỡ, khí lỏng;
Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa; Tư vấn du học, xuất khẩu lao động...
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Trong kỳ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam được thành
lập do TCTy HKVN làm chủ sở hữu 100%.
- Trong kỳ công ty con NASCO góp vốn vào công ty CP Giao nhận hàng hóa
Nasco với tỷ lệ góp vốn 51%.
- Quý 1 năm 2016, công ty liên kết “Nhựa cao cấp hàng không” không nộp báo
cáo nên không có số liệu để hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty
này.
5- Thông tin tài chính về những khoản góp vốn
5.1- Tổng số các công ty con: 15
+ Số lượng các công ty con được hợp nhất: 15
+ Số lượng các công ty con không được hợp nhất: 0

5.2- Các công ty con bị loại khỏi quá trình hợp nhất: không
5.3- Danh sách các công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong Báo cáo tài chính
hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:
- Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam
- Hãng hàng không Cambodia Angkor Air
5.4- Danh sách các công ty liên kết ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp
vốn chủ sở hữu khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất: không
5.5- Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát quan trọng được phản ánh trong
Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu: không
5.6- Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát ngừng áp dụng hoặc không áp dụng
phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập báo cáo tài chính hợp nhất: không
II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31/12 hàng
năm).
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ
- Một số công ty liên kết lập báo cáo tài chính bằng tiền USD, khi lập báo cáo phục vụ
hợp nhất: lấy tỷ giá theo quy định của công ty mẹ tại thời điểm cuối kỳ.
III- Chế độ kế toán áp dụng
- Công ty mẹ và các công ty con, liên kết trong nước: Chế độ kế toán Việt Nam.
- Hãng hàng không Cambodia Angkor Air: Chuẩn mực kế toán quốc tế. Khi hợp
nhất lập báo cáo tài chính theo quy định chế độ kế toán Việt Nam.
IV- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:
- Báo cáo tài chính của Tổng công ty HKVN -CTCP được lập và trình bày phù hợp với
luật Kế toán, thống kê và các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được ban hành.
- Năm 2016 là năm thứ mười, Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện việc lập
báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 của Tổng công ty HKVN
- CTCP được lập theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và Quyết
định số 1913/QĐ-TCTHK-TCKT ngày 18/12/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty
HKVN – CTCP về việc ban hành Quy định lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công
ty HKVN – CTCP.
V- Các chính sách kế toán áp dụng:
1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
gồm:
- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: các khoản tương đương tiền được

xác định theo giá gốc ghi sổ kế toán.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong
kế toán:
+ Công ty mẹ: Ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá thực tế giao dịch được TCT
ban hành theo Hướng dẫn số 3420/TCTHK-TCKT của Kế toán trưởng ngày 30/12/2014
về việc thực hiện áp dụng tỷ giá thực tế hàng ngày trong công tác hạch toán kế toán.
2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định theo giá gốc.
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:
Công ty mẹ: Hàng tồn kho được xác định theo giá đích danh.
Công ty con: Hàng tồn kho được xác định theo giá nhập trước xuất trước, bình
quân gia quyền, đích danh.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập theo
gía gốc.
3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
- Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu thương mại được ghi nhận theo phát sinh
nguyên tệ của hợp đồng.
- Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng công nợ phải thu khó đòi tại công ty mẹ
được lập theo số dư nguyên tệ tại thời điểm báo cáo và qui VNĐ theo tỷ giá quy định tại
thời điểm lập báo cáo tài chính.
4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình; ghi nhận theo giá trị hợp lý ban
đầu (bao gồm giá mua cộng chi phí phát sinh để đưa tài sản đó vào sử dụng).
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Công ty mẹ tính khấu hao theo
phương pháp đường thẳng.
5- Hợp đồng thuê tài chính:
- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính: ghi nhận theo giá trị hợp đồng
cộng chi phí giao nhận và lãi vay trước khi ghi tăng TSCĐ.
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính: khấu hao theo phương
pháp đường thẳng.
6- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:
- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay; Chi phí đi vay dùng để đầu tư TSCĐ
(mua máy bay) ở thời điểm trước khi ghi tăng TSCĐ.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phương pháp phân bổ dần.
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại: 10 năm
7- Kế toán các khoản đầu tư tài chính:
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty liên kết: ghi nhận theo phương pháp
vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: ghi nhận theo
giá trị đầu tư ban đầu.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: ghi nhận theo giá trị
thực đầu tư ban đầu.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: áp dụng
theo Thông tư 228/BTC ngày 7/12/2009 , thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013,
lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn và dài hạn theo giá trị chứng khoán
được công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
8- Kế toán các hoạt động liên doanh:
Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp
vốn.
9- Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: được ghi nhận theo giá gốc.
10- Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản
phẩm:
- Chi phí trả trước ghi nhận theo giá trị thực trả tại thời điểm phát sinh.
11- Ghi nhận các khoản trích lập dự phòng: trích lập dự phòng theo thông tư số 228/2009
ngày 7/12/2009, thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013.
- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: được trích lập theo giá gốc.
- Trích lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng công nợ phải thu khó đòi được lập theo
số dư nguyên tệ tại thời điểm báo cáo và qui VNĐ theo tỷ giá quy định.
- Trích lập và hoàn nhập dự phòng chứng khoán: theo giá trị chứng khoán đươc công bố
tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
12- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt
động tài chính:
- Doanh thu vận tải hàng không:
+ Doanh thu vận tải đối với chứng từ 738 được xác định theo số thực tế phát sinh trên
chứng từ vận chuyển trong kỳ.
+ Doanh thu vận tải đối với chứng từ khác 738 ( chứng từ do các hãng khác phát hàng
nhưng hàng không Việt Nam vận chuyển) được ghi sổ theo số thực tế vận chuyển đến
thời điểm 31/03/2016.
+ Doanh thu vận tải hàng hoá được tính theo số vận đơn thực tế vận chuyển đến
31/03/2016.
+ Doanh thu bay chụp ảnh và bay cấp cứu được tính theo số thực tế phát sinh.
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận theo dịch vụ đã hoàn thành cung cấp cho
khách hàng đến thời điểm 31/03/2016.
+ Doanh thu hoạt động tài chính:
* Doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia.

* Lãi tiền gửi: là các khoản lãi do các ngân hàng xác nhận cho TCTY được hưởng trên
số dư của TCTY tại ngân hàng.
* Chênh lệch tỷ giá: là các khoản chênh lệch phát sinh trong việc thanh toán giữa các
loại ngoại tệ và chuyển đổi các loại ngoại tệ khác về đồng đô la mỹ.

