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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM
132 Ham Nghi, Phuàng Bn Thãnh, Qun 1, Thanh ph 02 H02 Chi Minh
BAO CÁO TAI CHiNH TONG HOP
Cho k' ké toan kt thOc ngãy 31 thang 03 nIm 2017

BAO CÁO KET QUA I1OiT BONG KINH DOANH
Cho k5' ké loan kt thOe ngAy 31 thing 03 näm 2017
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154.993.665.904

131.609.090.983

-

-

154.993.665.904

131.609.090.983

11 VI.2

84.360.133.286

82.732.742.956

5.

Lçi nhun gp (I) vet ban hang vã cung cp d1ch vi
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70.633.532.618

48.876.348.027
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774.048.789

623.753.222

7.

Chi phi tàichinh
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VIA

10.052.366.024
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13.587.864.777
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1.665.232.795

205.535.367

12. Chi phi khác

32
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V1.7
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1.522.299.543

(13.863.831)

53.542.164.310

13.574.000.946

10.448.390.528

8.993.532.696

-

-

43.093.773.782

4.580.468.250
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CONG TV CO PHAN HA! VAN NAM
132 FIlm Nghi, Phrông Bn Thlnh, Quin I, Thlnh ph6 H Chi Minh
- BAO CÁO TA! CHINH TONG HOP
Cho ki k toIn kt thIc ngày 31 thing 03 nIrn 2017

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE
(Theo phuoiig phIp tryc tip)
NIm 2017
MAU B03-DN/HN
Don vi tinh: VND

I.
1.
2.
1
4.
5.
6.
7.

II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CHI TLEU
Liru chuyn tin tir hot dng kinh doanh
Tin thu tO ban hIng, cung cp dch vg vI doanh thu khác
Tin chi trI cho ngu6i cung cap hlng hOa VI dich vi,'
Tin chi trl cho nguOi lao dOng
Tiènlli vay dltrl
Thud thu nhp doanh nghi4p dl nOp
Tin thu khlc tO hogt dng kinh doanh
Tin chi khIc cho hoat dng kinh doanh
Lwu chuybz tiM thuM & ho1il dng kinh doanh

Thuyt
minh

2017

2016

01
02
03
04
05
06
07

170.912.366.821
(33.081.023.353)
(21.274.530.933)
(23.407.126.872)

20

100.016.709.637

44.104.296.933

Liru chuyn tin tfr hoat dng du hr
Tin chi de^ mua sAm, xly dtmg TSCD vI dc tli sin dli han khlc
TiM thu tO thanh l, nhung bin TSCD VI dIe tli sIn dli han khlc
TiM chi cho vay, mua dc cong cg ng cOn dn vi We
TiM thu hi cho vay, bin Igi dc cong ci,i nçi cOn dn vi khlc
Tièn chi dAutugOpvónvlodonvjkhac
TiM thu hÔi dAu tu gop v6n vao don vi khlc
TiM thu Ili cho vay, ctOc vI li nhu4n duqe chia

21
22
23
24
25
26
27

(11.999.421.867)

(3.910.759.190)

Lwu chuyEn 1iin thuM là' hoil dç3ng dau 1w

30

(33.500.423.994)

(20.800.405.923)

34
36

(36.109.496.530)

Co- We, 1i nhu4n dl trl cho chU sO huu
Lwu chuyên tidn (huM là' hozl d3ng tài chinh

40

(36109.496.530)

-

Liru chuyM tiM thun trong k'

50

30.406.789.113

23.303.891.010

TiM vI tirong dtrwng tiM du k'

60

142.088.346.906

101.790.139.456

Anh huOng cOn thay di t' gil hi doli quy di ngoai t4

61

-

TiM vI tiro'ng duwng tiM cui k'

70

III. Luu chuyM tiM tw hoyt dng tAi chinh
1. TiM trI no gOc vay

2.

Ma SO'

.

26.626.960.157
(19.759.936.183)

174.574.684.206
(28.030.810.856)
(15.739.807.915)
(4.304.056.166)
(2.000.000.000)
88.107.776.260
(168.503.488.596)

(10.000.000.000)

-

(23.000,000.000)
4.000.000.000

-

(14.718.630.000)

3.217.627.873

2.110.353.267

-

V.1

172.495.136.019

(18.000.000)
125.076.030.466
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(I

CON TY
CO
* UAT

,rut
T4,

L?p

O

BICH LIEN
PhO tMg gilm 06c

PHM LE THANG
Ke toIn tru'Ong
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM
132 Ham Nghi, Phtthng Bn Thành, Qun 1, Tp HO^ Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho k' ke^ toán näm tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 03 näm 2017

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH
Cho k5 k toán näm tài chInh kt thüc ngày 31 thäng 03 näm 2017
MAU B09-DN/HN
i. DAC DIEM HOT BONG CUA CONG TV
1. HInh thüc sO hUu On
Cong ty Co^ phn Hãi Van Nam (ten giao djch: Hal Van Nam Joint Stock Company), tin than là
Khach san Hai Van Nam tnrc thuoc Cong ty Dich vu Du lich Duang sat Sài Gon thuoc lien hiep
Duing sat Vit Nam, di.rçic chuyên thành Cong ty cô phan theo Quyet djnh so 464/1999/QDBGTVT ngày 12 tháng 2 näm 1999 cOa BO truâng BO Giao thông 4n tãi.
Cong ty boat dng theo Gi&y chung nhn dang k kinh doanh Cong ty Co^ phn s6 064194 do Sâ K
hoach Dau ti.r Thãnh phO HO Chi Minh cap ngày 19 thang 6 näm 1999.
Trong qua trmnh hoQt dng, Cong ty dä ducyc S& Kj hoqch vi Diu tic thành phd Nd Chi Minh cdp M'
sung các Gidy chthig nhán clang kj kinh doanh thay dói nhir sau.
- Giy chOng nhtn dang k kinh doanh thay di ln thir nht, ngày 25 tháng 04 narn 2002, chun
vic tang vn diu Id tü 19.269.627.785 VND len 19.704.932.739 VND.
- Giy chung nhn dang k kinh doanh thay di l&n thCr hai, ngày 16 tháng 10 näm 2002, chu.n y
vic thay di ten Cong ty và ten giao djch:
+ Thaydo^iso^Gi^aychftgnhdndangk kinhdoanhtirs^0064194thdnhso^4103001259
+ Ten Cong ty: Cong ty Co^ phn Hài Van Nam
+ Ten giao djch: South Hai Van Corporation.
- Giy chirng nhan dang k kinh doanh di ltn thr ba, ngày 28 tháng 11 nam 2002, chuán y cho
vic b6 sung ngânh ngh8 kinh doanh: Kinh doanh khãch san, an ung; Kinh doanh du ljch trong
và ngoài nuic; Kinh doanh mOt s6 dich vu: khiêu vO, 4t 1 trj lieu, cho thuê van phOng, trOng giü
Xe, din thoai; Dai l' ye các phuang tin 4n tài; Djch vi,i vn chuyn hang hóa du&ng sat - thiy bO; Mua bàn bach hOa, kim khI din may; Dai 1 k gui hang hoa; MOi giâi Mt dng san; Kinh
doanh nhà; Djch vu nhà dt.
- Giiy chirng nhn dang 4 kinh doanh d6i ln thir tu, ngày 5 thang 8 näm 2003, chun y vic thay
di ngl.ri dai din theo pháp 1ut cOa Cong ty (CM tjch HDQT): Ba D06 TM Bich Lien.
- Giy chirng nhn dang k2 kinh doanh thay di ln thu näm, ngày 25 thang 06 nam 2004, chuAn y
vic thay di tang vn diu le tr 19.704.932.739 VND len 99.704.932.739 VND.
- Giy chcrng nhn dang k kinh doanh thay di 1n thCr sáu, ngày 26 thang 10 näm 2005, chMn y
vic thay di nguii dai din theo phap lutt cOa Cong ty (ChU tjch HDQT): Ong Nguyn Thanh
Tam.
- Gi&y chUng nhn dang k' kinh doanh they dM 1n thu bay, ngày 12 thang 06 nam 2007, chu.n y
vic thay di ten Cong ty bang ting nirâc ngoài: Hai Van Nam Join Stock Company và ten vi&
tat: Havana JSC.
- Gi&y chirng nhtn dang k kinh doanh thay di ln thCr tam, ngày 18 thang 06 näm 2009, chun y
vic tang v6n diu 16 tir 99.704.932.739 VND len 120.000.000.000 VND.

Ban Thuyt minh nay là mOt NO phdn hap thành và dirac dQc cling vol Báo cáo tài chlnh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, PhtrOng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho' Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho k ke^ toán nàni tài chinh k& thOc ngày 31 tháng 12 näm 2016
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)

- Giy chirng nhn dang k kinh doanh thay di ln thi:r chin, ngày 25 thang 7 nm 2013, chuán y
vic tang vn diu 18 tr 120.000.000.000 VND len 200.000.000.000 VND.
- Giy chirng nhn dang k kinh doanh thay di 1n thCr mri, ngày 17 tháng 6 näm 2014, chun y
vic thay di ten giao djch cOa Cong ty: thay ten giao djch South Hai Van Corporation thành Hai
Van Nam Joint Stock Company và thay di thông tin ve dja chi van phOng dai tai HaNOi.
- Giy chimg nhn dang k2 kinh doanh thay di 1n thCi misi mOt, ngày 27 thang 7 näm 2015,
chu.n y vic bO5 sung ngành nghe kinh doanh: Hoat dOng ho-^ trçl djch viii tài chinh chixa duqc phan
vào dãu. Chi tit: dai l d6i ngoai t.

•

Von diu I

:200.000.000.000 VND

• Try sO hot dng
Dja chi

: 132 Ham Nghi, Phirng Ben Thành, Qun 1, TP. HO Chi Minh.

Diên thoai

:(84-028) 3 8 211 685

Fax

:(84-028) 3 8 224 174

Email

: Havana@hcm.vnn.vn

MA so- thud

:0 3 0 1 7 5 3 4 4 8

Các dun vi trirc thuOc nhu sau:
Chi nhánh Cong ty tqi Nha Trang
Dja chi
: 38 Trân PhO, TP. Nha Trang.
Din thoai
:(84-0258) 3 88 99 99
Fax
:(84-0258) 3 88 99 90
Mas6 thud
:0301753448-001
Van phông dai din tai Ha Nç5i
Dja chi
: Tang 15, TOa nhà Charm Vit, s 117 Trn Duy Hirng, Phixông Trung HOa,
Qun Câu Giây, TP. Ha NOi.
Din thoai
: (84-024) 35 553 735
Fax
: (84-024) 35 553 733
2.

Linh vic kinh doanh
LTnh vrc kinh doanh cOa Cong ty là djch vii.

3.

Ngành, ngh kinh doanh
Kinh doanh khách san, an u6ng. Kinh doanh du ljch trong và ngoài nuàc. Kinh doanh mOt s6 djch
vi: khiêu vU, vt 1' trj 1iu, cho thuê van phOng, trông giU Xe, din thoai. Dai 1 ye các phiiang tin
4n tãi. Djch vii 4n chuyen hang hóa sat - thUy - bO. Mua bàn bach hOa kim khi din may. Dai l'
k' gi:ri hang hOa. Môi giài bat dOng san. Djch viii nhà dat. Kinh doanh nhà. Djch vii chuyën quyên scr
dicing dat.

4.

Chu k' san xut, kinh doanh thông thu*ng
Chu kS' san xut, kinh doanh thong thung cUa Cong ty duqc thirc hin trong thi gian khOng qua 12
thàng.

Bàn Thuylt minh nay là mót bó phãn hop thành và duç'c dQC ding vái Báo cáo tài chinh
11

CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phthng Bn Thành, Qun 1, Tp HOAChi Minh
BAO CÁO TAI CHiNH
Cho k' ktoánnäm tài chmnh kt thác ngày 31 tháng 12 näm 2016
Ban Thuyet minh Bao cao tat chtnh (tzep theo)

5. Nhãn viên
S05 lucing nhân viên cUa Cong ty tai ngày 31 tháng 03 nãm 2017 là 590 ngixii (tai ngày 31 thang 12
näm 2016: 581 ngu&i)(chtra bao gôm lao dng thii vv).
II. KY KE TOAN, DON VJ TIEN T1 si) DVNG TRONG Kt TOAN
1.

Kyketoán
K' ke^ toán ccia Cong ty bat dAu tr ngày 01 thàng 01 và kt thUc vào ngày 31 thang 12 hang näm.

2.

Don vi tin t s& dung trong keA toán
Don vj tin te duvc si:r dung dd lp Báo cáo là Dng Vit Nam (VND).

III. CHUAN MIIC VA CHE
1.

Q Kt TOAN A? DVNG

Che dQ ke toán áp dyng
Cong ty áp dyng Che dO ke toán doanh nghiap Vit Nam ban hành theo Thông tu s 200/201 4/ITBTC ngày 22 tháng 12 nam 2014 cUa B6 Tài chInh, các Chuân mrc ké toán Vit Nam do BO Tài
chInh ban hành và các van bàn süa dôi, bô sung, hiró'ng dan thirc hin kern theo.

2.

Tuyên b6 vt vic tuân thu Chuãn mtjc ke^ toán và Ch dO k toán
HOi dng quán trj darn bão dd tuân thO dy dO yéu cu cUa các Chun mvc ke^ toán, Ché dO ke^ toán
doanh nghip Vit Nam hin hành trong vic lap và trInh bay Báo cáo tai chInh.

IV. CAC CHINH SACH Kt, TOAN AP DVNG
Sau dày là các chInh sách ke toán chU yu duçc Cong ty áp ding trong vic l.p Báo cáo tài chInh:
1.

Cor s& Ip Báo cáo tài chInh
Báo cáo tài chInh duçic trinh bay phu hqp vài Chu.n mi,rc ke^ toán, Che dO ké toán doanh nghip Vit
Nam và các quy djnh pháp l cO lien quan dn vic Ip và trinh bay Báo cáo tài chInh.

2.

UOc tinh ke toán
Vic lap Báo cáo tài chInh tuân thO theo các Chun mijc ké toán Vit Nam, Ché dO k toán doanh
nghip Viet Nam và các quy djnh hin hành khác ve ke Wan tai Vit Nam yêu cu HOi dng quãn trj
phái cO nhng ràc tInh và giã djnh ánh hisàng dn s6 lieu báo cáo ve Cong nçi, tài san và vic trinh
bay các khoàn cong nq và tài san tim tang ti ngày kt thUc niên dO ke^ toán cOng nhu các s6 1iu
báo cáo ve doanh thu và chi phi trong su6t näm tài chInh. S6 lieu phát sinh thrc th có th& khác vài
các ràc tInh, già djnh dt ra.

3.

Cong cu tài chInh
Ghi nhân ban du
Tài san tài chink
Tài san tài chInh thrcic phân loai mot cách phO hcip cho rniic dIch thuyt minh trong Báo cáo tài
chInh bao gôm các nhOrn: tài san tài chfnh duçc ghi nhn theo giá trj hgp l' thông qua Báo cáo kt
qua hoat dOng kinh doanh, các khoãn dâu tu näm giQ dOn ngày dáo han, các khoãn cho vay va phài
thu, tài san tài chInh s.n sang dO bàn. Vic phan loi các tài san tài chInh nay phv thuOc vào bàn chit
và miic dIch cOa tài san tãi chinh và di.rcic quyOt djnh tai thri diem ghi nhan ban dâu.

Bàn Thuyt minh nay là m3t b5 phdn hçtp thành và duçrc doc cling vái Báo cáo tài chlnh
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM
132 Ham Nghi, Phthng Bn Thành, Qun 1, Ip Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAI CHiNH
Cho kS' ke^ toán nAm tài chInh két thüc ngáy 31 tháng 12 nãm 2016
Ban Thuyét minh Báo cáo tài chInh (tiép theo)

Tai thii dim ghi nhn ban du, tài san tài chInh thrçic xác djnh theo giá mua/chi phi phát hành cong
các chi phi phát sinh khác lien quan trVc tiêp den vic mua, phát hành tai san tai chInh do.
Tãi san tài chInh ctia Cong ty gm tin và các khoàn tuong duong tin, các khoãn du tu nrn giU
den nay dao han, phài thu ciia khách hang, phái thu khác n9 in han và dài han, các khoãn dâu tu
gop von vào các don vi khác.
Nçrphãi trã tài chlnh
Nçi phái trã tài chInh duçic phân loai mot cách phii hçp cho mic dIch thuyt minh trong Báo cáo tài
chInh bao gôm các nhOm: nç phái trà tài chInh ducic ghi nhn theo giá trl hop l thông qua Báo cáo
kêt qua hoat dng kinh doanh, các khoãn ncr phai trà tài chInh duc xác dlnh theo giá tri phân bô.
Vic phân Ioai các khoãn nçi tài chInh phv thuc vào bàn chat và mvc dIch cUa khoàn nçi tài chInh và
dtrcic quy& djnh tai thii diem ghi nhn ban d.
Tai thii dim ghi than ban du, cáckhoãn nq phái trà tài chInh duçic xác djnh theo giá phát hành
cOng các chi phi lien quan triic tiêp den vic phát hành nçi tài chInh do.
Ng phài trà tài chInh ciia Cong ty bao gm phài trã ngi.ri ban, chi phi phãi trà ngn han và phài trà
khác ngan han.
Ba trfr cdc cong cy tài chlnh
Các tài san tài chInh và nçi phài trà tài chInh duçic bU trir và giá trj thuân se duqc trinh bay trën Bang
can dOi kë toán nêu và chi nêu, Cong ty cO quyen hp pháp thi hành vic bü trir các giá tri da dtrc
ghi nhn nay va cO dlnh bii trir trën co sâ thuân, hoac thu dtrçic các tài san và thanh toán phai trã
dng thii.
Dánh giá lai sau ln ghi nhân ban dAu
Hin tai, chua cO quy djnh ve^ dánh giá 'ai cong cu tài chInh sau khi ghi nhn ban du.
4. Ngoi t
Các giao djch phát sinh bang các don vi tin t8 khác vâi don vi tin td ke^ toán cüa Cong ty duqc hach
toán theo t' giá giao djch thirc tê vào ngày phát sinh giao djch theo nguyen tic sau:
Giao djch mua ban ngoai t (hçip dng mua ban noai t giao ngay, hçip dng kS' hp, hcp dng
tuxmg lai, hcrp dong quyên chçn, hap dông hoán dôi) dtrqc hach toán theo t giá k ket trong hcp
dong mua, ban ngoi t giUa COng ty và ngân hang thuong mai;
- Giao djch lam phát sinh các khoãn phai thu duc hach toán theo t' giá mua vào cUa ngan hang
thuong mai noi Cong ty chi djnh khách hang thanh toán;
- Giao djch lam phát sinh các khoãn phài trà duc hach toán theo t' gia ban cUa ngân hang thuong
mai noi Cong ty dV kiên giao djch;
- Giao djch gOp vn hoc nhn vn duqc hach toán theo t' giá mua ngoi t cOa ngân hang noi
COng ty ma tài khoàn dd nhn vOn cCa nhà dâu tin;
- Giao djch mua sm tài san hoc các khoán chi phi duc thanh toán ngay bang ngoi t (khong
qua các tài khoàn phài trà) thrqc hach toán theo t' giá mua cüa ngân hang thi.rong mai noi Cong ty
thc hin thanh toán.
Tai ngày Báo cáo tài chInh, các khoan rnvc tin t cO g6c ngoi t dirc dánh giá lai theo t' giá giao
djch thrc te tai ngày cQa Bang can dOi kê toán theo nguyen tic sau:
- Di vOi tâi san tin t (tin mat và các khoàn phài thu): LA t' giá mua ngoai t cüa ngan hang
thuong mai noi Cong ty thirng xuyen cO giao djch tai thai diem Báo cáo tài chfnh . Dôi vài các

Bàn Thuyut minh nay là m0t b3 phán hçip thành và du-çrc doc cling vói Báo cáo iài chInh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phung Bn Thành, Qun 1, Tp H o^ Chi Minh
BAO CÁO TA! CH!NH
Cho k$' k toán nãm tài chlnh kt thOc ngày 31 thing 12 nim 2016
Bin Thuyt minh Bio cáo tii chInh (tip theo)
khoãn ngoi t gri ngân hang và các khoãn 4 quy ngoai te ngân hang, thi t' giá thirc th khi dánh
giá 'ai là t' giá mua cCia ngan hang nai Cong ty mi tài khoãn ngoi te hoc k quy ngoi t;

- D61 vài các khoân phài trã tin t (phãi trã ngui bàn, cãc khoãn phãi trã khác và các khoàn vay):
LA t' giá ban ngoi te cOa ngân hang thuang mai nai Cong ty thirng xuyên CO giao dlch tai ngày
Báo cáo tài chinh
TAt cã các khoãn chênh loch t' giá thixc th phát sinh trong k' và chênh 1ch do dánh giá Iai s6 dir tin
t cO gôc ngoai t cuoi k5' (sau khi bCi trir chênh 1ch tAng và chênh 1ch giám) ducic hach toán vào
Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trong kS'.
5.

Tin vi cic khoin tuollg throng tin
Tin và các khoàn tirang throng tin bao gm tin mat, tin giri ngân hang, tin dang chuyn và các
khoàn dâu tu ngAn han có thii han thu hOi ho.c dáo han khong qua 3 tháng, cO khà nAng chuyên dôi
de^ dang thanh mot krçmg tiên xác dlnh và không cO nhiêu rüi ro trong chuyén dOi thành tiën kê tr
ngày mua khoàn dâu ttx dO tai thii diem l.p Báo cáo.

6.

Cic khoin phil thu
Các khoàn phai thu thrcic trinh bay trên Báo cáo tài chlnh theo giá trj ghi
khách hang và phài thu khác.

sO^

các khoãn phái thu tfr

- Phãi thu cia khách hang gm các khoin phài thu mang tinh chAt thucing mai phát sinh tir giao
djch Co tinh chat mua -bàn gift Cong ty và ngui mua là don vi dGc lp vài Cong ty bao gôm
các khoãn phái thu ye tiên bàn hang.
- Phãi thu khác gm các khoàn phai thu khOng cO tinh thi.rcing mai, khOng lien quan dn giao djch
mua - bàn, nhir: Khoàn phái thu ye lài tiën giri và các khoãn phãi thu khac.
7.

Hingtnkho
Hang On kho thrçic xác djnh trën co so giá thAp han gift giá gc và giá trj thu&n có thd thirchin
thrcrc. Giá gc hang ton kho bao gôm chi phi nguyen 4t 1iu trrc tiêp, chi phi lao dOng trijc tiêp và
chi phi san xuât chung, nêu cO, de cO ducic hang ton kho 0 dla diem và trng thai hin tai.
Giá gc cia hang tn kho duc xác djnh theo phuang phip binh quan gia quyn và duqc hach toán
theo phirang pháp ké khai thuing xuyên.
Giá trj thu.n có the^ thrc hin &rc thrc xác djnh bang giá bàn irOc tinh trr các chi phi
thanh cing chi phi tiêp thj, bàn hang và phan phôi phát sinh.

8.

d hoàn

Tii sin co" djnh hfru hinh vi khAu hao
Tài san co^ djnh httu hinh thrçrc trInh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn lUy k&
Nuyên giá tài san cO^ djnh hctu hinh bao gm giá mua và toan bO các chi phi khác lien quan trirc tip
den vic thra tài san vào trg thai sn sang si:r dung.
Tài san c6 djnh hcru hinh thrçic khAu hao theo phirong pháp thrOng thâng dira tren thOi gian hc?u ding
irOc tinh, phi hcip v0i huUng dn theo Thông tu so 45/201 3/TT-BTC ngày 25 tháng 4 nAm 2013 cia
Bo Tài chlnh.
Tir nAm 2016 Cong ty dA á,p dung khung khAu hao mOi cho cãc Tài san c6 djnh hthi hinh và áp dung
khâu hao nhanh cho mot so may mOc thiet bj, phuang tin van tái và Thiêt bj ding cu quãn 1'.

9.

Til sin co" dlnh vô hinh vi khAu hao
Tài san co^ djnh cia Cong ty the^ hin phn mm may tInh.

Ban Thuyt minh nay là mot bt5 phán hçrp thành và dzwc doc cling vol Báo cáo iài chlnh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phthng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAI CHiNH
Cho k5' k toán näm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2016
Bin Thuyêt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)

Phan mm mdy link
Phn mm may tinh là toàn bO các chi phi ma Cong ty da chi ra tmnh dn thai dim dim phân mm
vào sr dung. Phân mêm may tinh duvc khãu hao theo phircing phap du&ng thang.
Tnràc närn 2016, COng ty áp ding khung kh&u hao là 10 nàm. Tr nAm 2016 Cong ty dà áp dung
khung khâu hao mâi cho Tài san cô djnh vO hinh là Phân mêm may tinh vâi thci gian khâu hao là 2
näm.
10. Bt dng san du hr
Minh do Cong ty nm giCr
Bt dng san du tu là Tàa nhà Havana tai s6 132 Ham Nghi, Tp. HO'nhm miic dich thu lçri tir vic cho thuê duçic trinh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn luy kê.
Nguyen giá bat dng san dâu hr tit xây là giá trj quyêt toán Ong trinh và các chi phi lien quan trirc
tiêp cOa bat dng sâ.n dâu tr.
BAt dng san dAu tu &rçlc khAu hao theo phticmg phap &rOng thâng trên thai gian hQu diing uâc tinh
trong Ong 25 nam.
Khi bAt dOng san dAu hr thrçic bàn, nguyen giá và khAu hao Ifly kA duqc xOa s6 và bAt kS' khoàn läi, l
nào phát sinh dêu dirçic hach toán vào ket qua hoat dng kinh doanh trong kS'.

11. Chi phi xãy dl/ng co bàn dO dang
Chi phi xây drng ca bàn dr dang thA hin chi phi mua sm tài san c6 djnh, chi phi xãy drng cci bàn
các cong trinh, tãi san và chi phi sCm chUa Ian tài san c 0 djnh chiia hoãn thành tai ngay kêt thOc niën
d.
Chi phi mua sJm tài san có djnh
Chi phi mua sm tài san c65 djnh phãn ánh giá mua và các chi phi có lien quan trijc tiAp dAn vic lp
dat, chay thi:r,... tài san truâc khi dim vào sCr diing.
Chiph(xdy d(rng co bàn cdc cong Inn/i, lài sin
Chi phi xây drng ca bàn các cOng trinh, tài san bao gAm toàn bO chi phi cAn thiAt de- xây dimg mâi,
hoac cài tao, nang cap, ma rQng, và phi lai vay (nêu cO)... lien quan den các cong trinh, tai san phvc
vii cho mic dich san xuât, kinh doanh cOa Cong ty cOn dâ dang tai thai diem ket thOc nien dO.
12. Chi phi trã trtrOc ngAn han, dài han
Chi phi trà tnxàc bao gm chi phi cOng cii, dung ci,i, chi phi djch vv mua ngoài và các chi phi khãc
di.rcic coi là cO khã nang dem lai lqi ich kinh te trong tisang lai cho Cong ty, da dua vo sCr diving và
dtiçic phân bO vào kêt qua hoat dOng kinh doanh trong k' theo phucing phap dixOng thing trong thri
gian tCr I den 2 näm.
13. Các khoãn dAu hi tài chinh däi han
Các khoân dAu hr tài chinh cOa Cong ty thA hin các khoàn dAu hr vào cong cu vein c6a don vi khác
và dâu hi näm giQ den ngày dáo han.
Gdc khodn ddu 1w nm gifr dtn ngày ido hçin
Các khoãn dAu ti.r &rçyc phan ba1 là nm giO dAn ngày dáo han khi COng ty có djnh và khà nang
giU den ngày dáo han. Các khoan dàu Ui näm giu den ngày dáo han là càc khoàn tiën gCri ngân hang
cO k' han.

Bàn Thuyt minh nay là m5t b5 phdn hqp lhành và du-ac dQc cling vol Báo cáo lài chinh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phthng Bn Thành, Qun 1, Tp H Chi Minh
BAO CÁO TA! CHfNH
Cho kS' ke^ toán näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2016
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tiêp theo)

Các khoãn du tu nm giQ dn ngày dáo han thrçic ghi nh.n ban du theo giá g6c bao gm giá mua
va cac chi phi lien quan den giao djch mua các khoãn dâu tis.
Thu nhp tt'r cac khoãn du tu n&m giO dn ngày dáo han duc ghi nhn vao doanh thu hoat dng tãi
chinh trong kS'.
Ui! lo^ khi thanh 1', nhucing ban các khoãn dAu ti.r nâm giQ dn ngày dáo hn &rcic ghi nhn vào Báo
cáo kt qua hoat dng kinh doanh trong kS'.
Ddu tw vào cong cy von cáa do7z vi khdc
Các khoãn du Ut vào Ong cii vn cüa don vi khác bao gm các khoãn d&u Ut Ong cu vein nhung
Cong ty khong cO quyn kim soát, dng kim soát hoc không cO ãnh hirâng dáng ke^ di vài ben
duqc dâu tu.
Các khoãn du Ut vão Ong ci,i vn cia don vi khác duçic ghi nhn ban du theo nguyen tc giá g6c,
baogm gia mua cong vth các chi phi lien quan tn/c tip dn hoat dOng d&u Ut.
c6 tCrc và lqi nhun tr dAu Ut vão cong cu vn cOa dcm vi khác thrçc ghi nhn vao doanh thu hoat
dOng tài chInh trong kS'. C05 tirc và lçii nhun cOa các kS' truàc khi khoãn du Ut dtrçic mua ducic hach
toán giãm giá trj cOa chinh khoãn du Ut do. C6 tCrc &rçlc nhn bang c6^ phiu chi ducic theo dOi s
hrcnig c6 phiu tang them, khOng ghi nhn giá trj co phiu nhn duçic.
Dir phOng t6n thAt cho các khoãn du Ut vào cOng cv vn cCia don vi khác ducc trIch l.p khi khoãn
du Ut bj On thAt tai ngày Báo cáo tài chinh. Dir phong tn thAt cho các khoãn dAu Ut vào cOng cu
von cOa don vi khác duccc trich l.p chi tit nhis sau:
- Di vài khoãn du Ut chrng khoán niêrn yet, vic lp dij phong dI/a trên giá trj thj truO'ng cCia
các loai chOng khoán ma Cong ty dang näm giC;
- Dei vâi khoãn dAu Ut gOp vn vào don vi china niêm yet, vic lp phong dçra trên giá trj hçip 1'
cUa các khoãn dâu Ut ducyc xác djnh dij tren các k5 thut djnh giá mot each dáng tin cay;
- Dei vài kiioán dAu Ut khOng xác djnh duçic giá trj hqp l' tai ngay Báo cáo tài chinh, vic lp dir
phOng duc thi,ic hin can cir vao khoán lô cOa ben dirc dâu Ut vài mtrc trIch lp bang chênh
1ch gift von gOp thirc tê cOa Cong ty tai don vi khác và von chü sâ htru thirc tai ngày Báo cáo
tãi chinh cOa don vi khác.
Tang, giám s6 dr phOng t6n thAt dAu Ut vào cong cu v6n cOa don vi khác cAn phãi trIch l.p tai ngay
Báo cáo tái chInh duçic ghi nhn vào chi phi tài chInh trong ks'.
LAi! 106 khi thanh 1, nhirqng ban dAu tin vào cOng cu von cCia don vi khác dirge ghi nhn vào Báo cáo
ket qua hoat dng kinh doanh trong kS'.
14. Chi phi phãi trä

Các khoãn ncr phai trã và chi phi phai trã duçrc ghi nhn cho s6 tin phãi trã trong Wong lai lien quan
den hanghOa va djch vi da nhn dugc. Chi phi phãi trã dugc ghi nhn dija tren các uâc tInh hqp 1'
ye sO tiên phãi trã.
Chi phi phãi trã dirqc ghi nh.n khi COng ty cO nghia vv nor hin tai do ket qua tir mot sr kin da xãy
ra, và Cong ty cO khã nang phãi thanh toán nghTa vi nay. Các khoan phai trã dirge xác djnh trén co
sâ uâc tinh cUa HOi dOng quan trj ye các khoán chi phi can thiet de thanh toán nghia vv ng nay tai
ngày lp Báo cáo tãi chinh.
15. Von chü s& h&u và phân phi lçi nhun thun

Co cOu vOn chü sO' hfru
Ban Thuyt minh nay là m3t b3 p/ian hcip thành và dztçrc O'QC cling v&i Báo cáo lài chinh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phtthng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho kS' k toán nãm tài chinh k& thtc ngày 31 tháng 12 nãm 2016
Bin Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)

Ngun v6n kinh doanh cUa Cong ty bao gm:
V6n du tic cüa chU sâ hu dtxcyc ghi nhn theo s thrc th da du tic cüa các Co dông.
Thng du On C6 phân dugc ghi nhn theo S6 chênh 1ch Ian hcm/ hoc nhô han gift già thirc th phát
hành Va mnh giá cO phiêu khi phát hành cô phiêu Ian d, phát hành bô sung hoc tái phát hành CO
phiêu qu.
CO phiu qu là C6 phiu do Cong ty phat hanh và sau dO mua li. c6 phiéu guy duçcc ghi nhtn theo

giá trj thrc tê và trinh bay trên Bang can doi kê toán là mot khoàn ghi giãm von chci sa hlu.
Lç nhu.n sau thud cht.ra phân ph6i là s6 Içii nhun tir càc hoat dng cUa Cong ty sau khi trr (-) cac
khoãn diëu chinh do àp ding hôi tôi thay doi chinh sách kê toán và diêu chinh hôi tôi sai sot trong
yêu cCia cãc näm truâc.
Càc qu5 &rçlc trich lp và scr diving theo Diu l Cong ty.
16. Nguyen tc ghi nhn doanh thu
Doanh thu ban hang
Doanh thu bàn hang disçic ghi khi d6ng th?yi thôa mAn tt Ca nAm diu kin sau:
(a) Cong ty dA chuyn giao phn ion rCii ro và lçii ich gin lin vài quyn sâ hOu san phm hoc
hang hOa cho ngutYi mua;
(b) Cong ty khong cOn nm giQ quyn quãn l' hang hOa nhtx ngicli sâ htiu hang hOa hoc quyn
kim soát hang hOa;
(c) Doanh thu dicçic xàc djnh tuang d6i chác chán;
(d) COng ty se thu ducic lçri ich kinh th tir giao djch bàn hang;
(e) Xàc djnh dixçic chi phi lien quan dn giao djch bàn hang.
Doanh thu cung cá'p dich vu
Doanh thu cüa giao djch ve^ cung cAp djch viii duc ghi nhn khi k& qua giao djch dO dizçc xàc djnh
mot cách dàng tin cy. Trong tru1ng hçrp giao djch ye cap djch vii lien quan den nhiêu kS' thi doanh
thu duçc ghi nhn trong k' theo két qua phan cong vic dA hob thành ti ngày ket thUc niên dO k
toán. Kët qua cUa giao djch cung cap dch vi dicqc xác djnh khi thOa man tat ca bôn diêu kin sau:
(a) Doanh thu diccic xác djnh ticong d6i chic chin;
(b) CO khà nang thu dirçyc Icii ich kinh te^ tir giao djch cung cAp djch vii do;
(c) Xàc djnh diccic phAn cOng vic dA hoàn thành tai ngày kt thUc niên dO ke^ toán;
(d) Xàc djnh duçic chi phi phàt sinh cho giao djch và chi phi de^ hoàn thành giao djch cung cAp djch
viidó.
Lãi tkn szzi
Doanh thu duçic ghi nhn khi tin lAi phâtsinh trên co sâ d6n tich (cO tinh dn l(ri tCrc ma tài san dem
ii) trr khã nAng thu hOi tiên IAi không chAn chin.
17. Chi phi
Chi phi dircic ghi nhn theo thirc th phat sinh trên nguyen tic phü hcrp vài doanh thu trong kS'. Trong
trumg hçip nguyen tic phü hçrp xung dOt vOi nguyen tic thn trong, chi phi di.rçic ghi nh.n cAn cCr
vào bàn chat và quy djnh cüa các chuân mrc ke toán dê bão dam phán ánh giao djch mot cách trung
thc, hçrp is'.
Ain Thuyit minh nay là m0t b3 p/lan hp thành và duic 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 H o^ Chi Minh
BAO CÁO TA! CHfNH
Cho kS' k64 toán nãm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2016
Ban Thuyet minh Báo cao tài chinh (tiep theo)
18. Chi phi di vay
Tt cá cac chi phi Iài vay khác thrcic ghi nhn váo Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh khi phát
sinh.
A
19. Thue
Thud thu nhp doanh nghip th hin t6ng giá trj cCia s thud phai trá hin tai và s6 thus hon lai.

s6 thus hin tai phai trã dixçcc tinh dirra trën thu nhp chju thud trong nam. Thu thp chju thud khác
vâi Içii nhun thuân &rqc trInh bay trên Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh vi thu nhp chju thud
khong bao gôm các khoãn thu nhp hay chi phi tinh thud hoc dLrçlc khâu trr trong các närn khác
(bao gôm cã 16^ mang sang, nêu cO) và ngoài ra thông bao gôm các chi tiêu thông chju thud hoc
thông (hrcyc khâu trir.
Vic xác djnh thud thu nhp cUa Cong ty can cir vào các quy djnh hin hành v thud. Tuy nhiën,
nhUng quy dlnh nay thay doi theo tmg thai kS' va vic xác djnh sau cUng ye thud thu nhp doanh
nghip tu' thuOc vào kêt qua kiêm tra cüa ca quan thud có thâm quyên.
Thus thu nhp hoan lai di.rçic tInh trén các khoán chênh loch giftgiá tri ghi so^ và Ca sâ tinh thud thu
nhp cUa các khoàn rniic tài san hoc Cong nor trén Báo cáo tài chinh và thicyc ghi nhn theo phisang
pháp Bang can dôi kê toán. Thud thu nhp hoän lai phài trá phai di.rçic ghi nhn cho tat ca các khoãn
chênh lch tarn thai cOn tài san thud thu nhp hoan lai chi &rçlc ghi nhn khi chic chin cO dO igi
nhun tInh thud trong trong lai dê khâu trr các khoãn chênh loch tam thii.
Thud thu nhp hoan lai dtiçic xác djnh theo thud suit dr tinh se áp dung cho näm tài san &rcic thu hi
hay nçc phai trá di.rcic thanh toán. Thud thu nhp hoàn 'aj duçic ghi nhn vào Báo cáo kêt qua hoat
dng kinh doanh trir tnrOng hcip khoãn thud do cO lien quan den các khoãn miic thrcrc ghi thâng vao
von chU sà hcru. Trong tnrmg hcp dO, thud thu nhp hoAn lai clingthrçic ghi thang vào von chO sà
hUm
Tài san thud thu nhp hoAn lai và nçi thus thu nhp hoan lai phai trã &rcic bO trr khi Cong ty cO
quyên hçip pháp dê bü trr gic?a tài san thué thu nhp hin hành vâi thuO thu nhp hin hành phãi np
và khi các tài san thud thu nhp hoãn lai và nçi thud thu nhp hoAn lai phãi trã lien quan tâi thud thu
nhp doanh nghip dLiçYc quãn l' bâi cung mot ca quan thud và Cong ty cO dir djnh thanh toán thus
thu nhtp hin hãnh trên ca sâ thuân.
Các b41 thud khác di.rcic ap dung theo các lust thus hin hành tai Vit Nam.
20. Các ben lien quan
Các ben ducyc coi ià lien quan nu mot ben có khã nang kim soát hoc cO ánh htxâng dáng ke di
vâi ben kia trong vic ra quyêt djnh các chInh sách tài chinh và hoat dOng. Các ben cling dircic xem
là ben lien quan néu cOng chju sir kiêm soát chung hay chju ãnh hrâng dáng kê chung.
21. Báo cáo theo bo phn
BO phn kinh doanh bao gm bO phn theo linh virc kinh doanh và bO ph.n theo thu virc dja l.
Bphn theo lTnh vi,rc kinh doanh là mot phân có the xác djnh rieng bit tham gia vào qua trInh san
xuât hoc cung cap san phám, djch vii cO nOi ro và Ic1 Ich kinh tê khác vâi các b6 phn kinh doanh
khác.
BO phn theo khu vijc dja ly là mot phn cO the xác djnh riéng bit tham giavào qua tnmnh san xut
hoc cung cap san pham, djch vi trong pham vi mot mOi tnrng kinh td cii the và cO rOi ro và Ici Ich
kinh tê thác vOl các bO phn kinh doanh trong các mOi tnr?ing kinh te khác.

Bàn Thuyet minh nay là mç5t b5 phn hcrp thành và dtiov dQC cling vol Báo cáo tài chinh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phtthng Bn Thành, Qun 1, Tp H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHfNH
Cho kS' k toán nãm tãi chinh k& thcic ngày 31 tháng 12 näm 2016
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)
V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MI1JC TR!NH BAY TRONG BANG CAN DOI
KE TOAN
Born vi tInh: YND
1. Tin và các khoán ttrong dirong tin

31/03/2017
2.177.465.226
43.257.444.169
30.226.624
127.030.000.000
172.495.136.019

Tin mat
Tin gCri Ngân hang
Tiën dang chuyn
Các khoãn tuong throng tin
Cong

31/12/2016

2.130.260.954
21.452.153.072
71.232.880
173.434.700.000
197.088.346.906

Các khoãn thong throng tin phãn ánh the khoãn tin gCri cO k5' h?n không qua 3 thang tai Ngan
hang TMCP Ngoai Thuong Vit Nam, IAi suât do ngân hang cOng bô.
2. Các khoän du tLr tài chInh
31/03/2017
Giá gc
Cia trj ghi s6

31/12/2016
Cia gc
Cia tri ghi so

Du tu nm gi& dn
a) ngàydáohan

Ng,4n hqn
Tien giri 12 tháng tai
Ngan hang TMCP
Ngoai thu(yng Vit
Nam
Tin giri 13 thang
Cong ty tài chInh
TNHH MTV ngân
hang Vit Nam ThInh
Vrçing
Cong

119.000.000.000 119.000.000.000

79.000.000.000

79.000.000.000

59.000.000.000

19.000.000.000

19.000.000.000

60.000.000.000

60.000.000.000

119.000.000.000

119.000.000.000

60.000.000.000 60.000.000.000
79.000.000.000 79.000.000.000

59.000.000.000

Các du tir nm giQ dn ngày dáo han phãn ánh các khoãn tin giri có kS' han 12 thang tai các ngân
hang thuong mai, lAi suât do ngân hang Cong bô.
31/03/2017
Dtr
Cia g6c phOng
Cia trj hQ'p I
Du tLr
gp
von
vào

31/12/2016
Dtr
Cia gc phOng Cia trj hqp L'

47.266.701.560

-

47.266.701.560

32.548.071.560

-

47.266.701.560

-

47.266.701.560

32.548.071.560

- 32.548.071.560

47.266.701.560

-

47.266.701.560

32.548.071.560

-

32.548.071.560

donvj
b) khác

Dâu tir

Op

von
vao
don vi
khác
Cong

Bàn Thuyt minh nay lb m5t M. p/lan hqp thành và dwçxc dQc ding vói Báo cáo tài chInh
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32.548.071.560

CONG TY CO PHAN HAL VAN NAM
132 Ham Nghi, Phithng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TA! CHiNH
Cho k k toán nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2016
Bin Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)
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
Khang Thai Travel
Hai Van Cat
Cong ty CP DL Da Lat
UNIT 22A2 - Cty Han Vit (Hanvico)
UNIT 1727.28.29 - Nguyen Thành Tuân
Beijing Tuniu International Service
UNIT 24A4 _Nguyên Thj ánh Le
Cong ty TNHH GROOVE TECHNOLOGY
VIETNAM
COngty TNHH Film SKC Viet Nam
Các khách hang khác
Cong
4.

Trã trtrOc cho ngtrOi bàn ngn hn
Cty TNHH Sao Mai Anh
Cty TNHH D&u Ti.rXây Dirng TM Va DV MTK
Cong ty RGB
COngtyTâmA
Cty TNHH MTV XNK Thirc Phm Ha Long
Cty TNHH MTV XD Trung Hiêu
Cty TNHH K5' Thut Xây Dmg Dirc Lc
COng Ty TNHH GP Song Nam (Song Nam Co.)
COng ty TNHH Xây dirng vã Thi.rng mai Tiên
Phong
Cong ty TNHH kim toán Ui vn Dt Vit
Các diii Urçing khác
Cong

5.

31/03/2017
2.229.670.000
0
1.75 1.923.103
324.937.854
0
0
3.446.300.000
819.844.000
272.024.266
198.837.699
150.85 1.839
140.553.174
112.961.931

31/12/2016
1.227.765.000
0
62.146.512
494.904.400
0
275.200.000
0
0
322.248.857
130.355.017
81.396.986
0
96.172.047

21.280.052
12.181.207
1.555.143.126
11.036.508.251

0
0
1.541.263.253
4.231.452.072

0
0
0
0
44.250.000
160.343.700
31.912.500
164.53 8.000

278.046.500
111.991.857
3.306.848.253
1.116.000.000
0
0
0
0

0
30.800.000
266.648.898
698.493.098

376.194.960
0
325.401.195
5.514.482.765

Phäi thu khác

a) Phãi thu ngãn han khác
Tm frng can b6 CNV
K qu5 ngän hn
Phãi thu khác
Ong DôXuán Thu

31/03/2017
Cia trj
Dir phOng
57.867.130.289
674.906.522
0
57.192.223.767
0
-

31/12/2016
Giá trl
45.167.207.268
260.822.174
0
44.906.385.094
0

Bàn Thuyt minh nay là mót bO phán hop ihành và dwçrc dQc ding vái Báo cáo tài chInh
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Dir phOng
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phuôiig Bn Thành, Qun 1, Ip Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAI CHiNH
Cho k ke^ toán näm tài chIrih kt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2016
Ban Thuyt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo)

OngPhqm Lé Thng
Ong Vu Van Thanh
Ong Phan Van Dung
Tam tác truác M tin gzi
Doanh thu djch vu kern
theo cho thud van phông
tháng 12 nárn 2016 zthc
tInh
Giá von ithctInhcza
khoán doanh thu cho thué
van phOng nh.2n lien
trithc
Các khoán báo hiêm nôp
thuta
Di tác hcrp tác kinh
doanh (BCC)
Các khoánphái thu khác
b)

Tài sin thiu chy x6r Iy

c)

Phãi thu dài han khác

K qu' thuê van phOng
HaNOi
Ky qu5 thuê van phông
Ha NOi ( IDJ)
Ky qu the taxi - Mai
Linh
Cong

6.

31/03/2017
31/12/2016
Cia trj
Dir phOng
Dii phOng
Cia trl
150.500.000
161.000.000
0
0
0
0
4.344.006.943
- 6790.403.887
-

3.014.042.8 75

-

4.460.550.708

-

0

-

1.570.732.104

-

7.183.012

-

4.694.972

-

10.000.000.000
39.676.490.937
1.665.778
103.339.534

-

-

-

0
31.919.003.423
0
103.339.534

24.099.075

-

24.099.075

-

66.240.459

-

66.240.459

-

13.000.000
57.972.135.601

-

13.000.000
45.270.546.802

-

Hàng ton kho
Nguyen liOu, vt 1iu
Cong cv, dung cu
Chi phi san xuAt, kinh doanh d& dang
Thanhphm
Hang hod
Cong

7.

-

31/03/2017
2.678.595.433
532.675.332
0
15.100.794
1.581.598.866
4.807.970.425

31/12/2016
2.390.676.362
1.604.531.131
0
25.644.018
1.612.861.385

2.692.025.877
1.407.482.557
267.718.673
1.016.824.647

2.069.533.599
92 1.841.782
99.428.970
1.048.262.847

2.382.229.121
1.392.956.0 14

1.749.920.083

5.633.712.896

Chi phi trä trtrOc

a) Ngn hn
Cong cu, dung cv
Chi phi mua bão him
Chi phi quãn 1' khãc
Trong aó chi phi ngtfn hqn tai chi nhdnh Nha
Trang
Cong cu, ding cy

Ban Thuyt minh nay là m3t bô phán hop thành và durc dQC ding vái Báo cáo tai chInh
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921.841.782

CONG TY CO PLIAN HA! VAN NAM
132 Ham Nghi, Phtrông Bn Thành, Qun 1, Tp H o^ Chi Minh
BAO CÁO TAT CH!NH
Cho kS' k toán näm tài chInh k& thtc ngày 31 tháng 12 näm 2016
Bin Thuyêt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)

Chi phi mua bOo hihn

258.957.316

99.428.970

Chi phi quOn 1jkh6c

730.3 15.791

1.048.262.847

26.843.157.342

32.772.600.439

b) Dài han
Chi phi chuyn giao cong ngh
Cong ciii diving cii
Chi phi khác phiic vi kinh doanh
Chi phi trang tri van phOng Ha Ni
Quyn sr ding dat
The hOi viën golf cho khách tai Nha Trang
Trong JO chi phi dài hgn tai chi nhánh Nha
Trang
Chi phi chuyn giao cong nghe
COngcy dyngcy
Chi phi khácphyc vu kinh doanh
Quyn th dyngdO't
The h5i viên golf cho khOch tai Nha Trang
Cong

-

-

7.182.966.7 13
18.362.848.671
11.152.846
341.189.100
945.000.012

7.677.094.589
23.786.417.216
11.152.846
343.390.320
954.545.468

32 .761.447.593

32.761.447.593

-

-

7.180.411.161
18.041.435.478
0
1.286.189.112

7.677.094.589
23.786417.216
343.390.320
954.545.468

26.508.035.751

34.842.134.038

Bàn Thuylt minh nay là m5t b5 p/lan hqp thành và dztçrc doe cling v&i Báo cáo tài chInh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phuôig Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAI CH!NH
Cho k' 0 toán nàm tài chInh k& thtic ngây 31 tháng 12 nãm 2016

Bin Thuyêt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)
9. Täi sin co djnh vô hinh
Phn mm quãn Iy

Cing

1.656.150.373

1.656.150.373
91.000.000

Nguyen giá
01/01/2017
Tang trong k'

91.000.000
91.000.000

Mua sam mãi
Dieu chuyn n5i b15

91.000.000

0
0
0

0
0
0

1.747.150.373

1.747.150.373

861.966.025
178.377.430

861.966.025
178.377.430

178.377.430
0
0
0
1.040.343.455

178.377.430
0
0
0
1.040.343.455

01/01/2017

794.184.348

794.184.348

31/03/2017

706.806.918

706.806.918

Giám trong k5'

Dieu chuyn nói b6
31/03/2017
Giá trl hao mon Iuy kex
01/01/2017
Tang trong k5'

Khdu hao trong /cj)
Diu chuyn nç5i bç5
Giãm trong kS'

Diu chuyn ni b6
31/03/2017
Cia trj On ti

Trong dO Nguyen gia cOa TSCD sü ding cho Chi nhánh Nha Trang:
01/01/2017

1.656.150.373

1.656.150.373

31/03/2017

1.747.150.373

1.747.150.373

10. Bt dng sin du tu
Nhä xuong, vt kin trOc

Cong

71.857.680.402

71.857.680.402

0
0

0

0

71.857.680.402

71.857.680.402

23.555.852.841
700.026.483

23.555.852.841
700.026.483

700.026483
0

700.026483
0

24.255.879.324

24.255.879.324

01/01/2017

48.301.827.561

48.301.827.561

31/03/2017

47.601.801.078

47.601.801.078

Nguyen giá
01/01/2017
Tang trong näm
Giãm trong näm

31/03/2017
CIa tri hao mOn
01/01/2017
Tang trong näm

Khdu hao trong nàm
Giãm trong näm

31/03/2017
GiátrcOn1i

Bàn Thuyát minh nay là môt b5 phdn hcp thành vii dwçxc dQC cling vói Báo cáo tài chlnh

25

CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM
132 Ham Nghi, Phirng Bn Thành, Qun 1, Tp H6 Chi Minh
BAO CÁO TA! CHINH
Cho k ke^ toán nAm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2016
Ban Thuyét minh Báo cáo tài chinh (tip theo)
11. Chi phi xây dijng co ban dOdang
Chi phi phát
01/01/2017
sinh trong
nam
XDCB
drdang
2.424.420.344 4.170.180.146
Khách
sn Nha
Trang
Plaza
2.424.420.344 1.114.434.633
Hang
miic
egame
0 3.055.745.513
Süa
chfra IOn
TSCD
16.545.454.545 3.090.909.091
Chi phi
sra chQa
khách
sn Nha
Trang
Plaza
16.545.454.545 3.090.909.091
Cong
12.

Kt chuyn
vão TSCD
trong näm

a)

31/03/2017

2.101.571.797

0

4.493.028.693

2.101.571.797

0

1.437.283.180

0

0

3.055.745.513

0

0

19.636.363.636

0

0 19.636.363.636

18.969.874.889 7.261.089.237 2.101.571.797

0 24.129.392.329

Tal sin thud thu nhp doanh nghip hoãn Ii
LQinhuânchtra
thtrc hien
329.226.972
(59.744.369)
269.482.603
0
269.482.603

S06 dir 01/01/2016
Ghi nhn vào KQHDKD trong näm
SO" dir 01/01/2017
Ghi th.n vào KQHDKD trong näm
SO6 dir 31/03/2017
13.

K& chuyên
giãm khác

CQng
329.226.972
(59.744.369)
269.482.603
0
269.482.603

Phãi Ira ngirOi ban ngn hn
Phãi Ira ngirOi ban ngän hn
Cong ty TNHH Han Vit
Cong ty c phn phát trin Dng Khài
Cong ty c65 phn xây dirng Nghia PhtrOc
Cong ty c6 phn th giâi Giy
CN Cty TNHH KHL Ci Ngun (Vit Nam) Nha
Trang
DNTN Nguyen Thj Thanh Hu
Cong ty TNHH TM & XNK Nh1t Lam
Cty CP Cp Thoát NuOc Khánh HOa
Cty TNHH Thirc Phm & Nông San Hoãng Lan
Cty TNHH ThUy Vy NT
Cty TNHH Thirc Phm Horeca

31/03/2017
38.760.383.111
0
1.7 12.997.170
0
19.140.000
33 8.627.954

31/12/2016
14.612.836.520
584.488.356
1.712.997.170
4.700.000.000
0
627.684.246

165.325.500
15.595.006
316.869.110
270.758.475
164.998.000
270.393.284

379.455.000
301.786.534
262.713.000
247.038.375
242.585.750
186.780.430

Ban Thuyt minh nay là môt bô p/lan hop thành và dztçrc dQc càng v&i Báo cáo tài chmnh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Ph.thng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho kS' ke4 toári näm tài chInh k& thOc ngày 31 tháng 12 näm 2016

Ban Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)
31/03/2017
242.3 82.000
236.5 17.000
207.800.000
202.670.050
196.436.460
156.434.600
152.009.307
145.944.000
138.130.150

31/12/2016
0
102.148.000
222.3 92.500
237.924.439
84.206.540
60.458.600
229.749.679
0
209.379.710

132.350.000
127.200.000
30.5 10.499.939
59.880.000

134.340.000
129.690.000
0
0

2.977.425.106

3.957.018.191

0
0

0
0

HO nuôi trng nông san ti nhà vun Lam Dng
Phan Thanh Phtwng - ái Phiscing
Cty CP Hóa My Phm Tr Nhien
Cty TNHH Nguyen Phi.rong
Cty TNHH SX - TM & DV Dang Khoa
Cty CP Deli Yours
CN Cty TNHH MM Mega Market Ti TP Nha Trang
Cty TNHH Thang May OTIS Vit Nam
Cty TNHH TM vàDV Rau CU Qua PhUc Nguyen Be Th(iy
Trn Van HUng
Cty Co, Ph &n a Châu

b)

RGB SDN
Cong ty TNHH Tin Hc TH Nha Trang (TH Nha
Trang Co.)
Các di tuçlng khãc
Phãi trã ngu'ôi ban dài ban
Chuyn giao cOng ngh - Nguyn Ngpc Kim
Cong

38.760.383.111

-

14.612.836.520

14. NgwOi mua trã tin trtrOc
Ngui mua (mg truâc tin thud van phong hoat dng
132 Ham Nghi, TP. HO Chi Minh
Ngi.rñ mua irng truâc tin thud khách sn
SHANGHAI YANGZI
FOLLOWME TRAVEL
CN Tai Khanh Hoa - Cty TNHH Minh Hoang Hien
Shanghai Xinyi - Fitgood
Khang Thai Travel
Viet Nam Overseas Travel- VOT
Cty TNHH Du Lich YUEMEI
Hoang Tra
Zhejiang Lixi
Charter Du Lich Vietnam
ZHONGFA TOURISM
Vuot Khoi - Beyond The Sea
Các khách hang khác
Cong
15. Thud vã các khoãn phäi nOp Nhà ntrO'c
01/01/2017
Chi tiêu

31/03/2017

31/12/2016

881.746
38.399.272.011
13.032.354.000
1.359.000.000
649.250.000
487.721.305
0
6201.430.400
63.193.375
1.676250.000
1.888.443.036
2.146900.000
8.865.021.050
1.868.800.000
160.908.845
38.400.153.757

0
34.560.554.166
0
0
0
9.774.846.205
5.136.050.000
4.428.137.600
3.194.253.375
2.546.400.000
2.447.376.661
2.000.000.000
2.000.000.000
1.928.500.000
1.104.990.325
34.560.554.166

So phãi nOp

So^ da nOp

Ban Thuyé1 minh nay là môt b3 phán hop thành và duxc dQc cüng vái Báo cáo tài chinh
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31/03/2017

CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phucing Ben Thanh, Qun 1, Tp Ho Chi Minh
BAO CÁO TAi CHi NH
Cho k5' k toán nãm tài chInh két thiic ngày 31 tháng 12 nãm 2016
Ban Thuyt minh Bão cáo tài chInh (tip theo)

Thud GTGT hang ban/
djch vii cung cap trong
nuâc
Thuê GTGT hang nhp
khâu
Thud thu nhp doanh
nghip
Thue nhà d&t
Thus thu nhp cá nhân
Các loal thud khãc
Thué nhà ihdu
Thud' mon bài
Thud, phi khác
C3ng

3.970.948.808 13.895.374.039 13.620.829.407 4.245.493.440
0 4.094.147.360 4.094.147.360
(6.286.066.026)
0
464.694.141
1.052.631.578
1.052.631.578
0
0
(797.791.499)

10.448.390.528
503.101.063
3.052.859.740
35.619.500
0
5.000.000
30.619.500
32.029.492.230

0
21.389.062
2.986.668.377
1.088.251.078
1.052.631.578
5.000.000
30.619.500
21.811.285.284

TrInh bay so
dir trên Bán can dOi ke^ todn id,,2 hop:
Thuê vã cãc khoãn khác
201.086.515
phãi thu Nhà ni.róc
Thuê và các khoãn phãi
9.62 1.501.962
np Nhà nuUc

Bàn Thuyt minh nay là môt b5 phdn hap thành và ditac doc ciing vái Báo cáo tài chInh
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0
4.162.324.502
481.712.001
530.885.504
0
0
0
0
9.420.415.447

6.286.066.026
5.488.274.527

CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phi.thng Bn Thành, Qun 1, Ip Hol Chi Minh
BAO CÁO TA! CHiNH
Cho kS' k toán nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2016
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)

• Thuigid frj gia tang
COng ty áp diing Ludt thue^ giá trj gia tang hin hành.
Phisang pháp tInh thus
Thud suit áp dung

Phuang pháp khtu trir
: 10%

• Thuithu nhIp doanh ngh4?p
Xem Thuyt minh s6 VI.8
• Cdc1ozithuékhdc
Cong ty kë khai và np các loai thud khác theo qui djnh hiên hành.
16. Phãi trä nguOi No dng
31/12/2016
2.165.807.885
0
2.536.651.539
4.702.459.424

Liwngtháng 12
Lucngthang 13
Các khoán khác
Cong

31/12/2016
2.345.932.912
2.766.887.454
2.495.186.941
7.608.007.307

17. Chi phi phãi trã ngn han
LAi vay phai trã to chirc, Ca nhân
ThU lao Hi dong quãn trj
Läi chm thanh toán hcip dng chuyn giao con nghd
Giá vOn tam trIch tuong crng doanh thu np thuê chua
dO diêu kin ghi nh.n
Khác
Cong
18.

10.958.163.127
1.413.496.081
0

29.744.057.339
1.113.496.081
2.418.958.333

0
102.568.183
12.474.227.391

1.570.732.104
141.015.971
34.988.259.828

Doanh thu chtra thyc hin ngn hn
Conng ty TNHH KOSAIDO HR Vit Nam
Cong ty TNHH 0-Well Vit Nam
Cong ty CP chthig khoán MB
Cong ty TNHH quáng cáo Quan Minh Hal
Cong ty TNHH Ngân hang phân mëm tong hqp Vit
Nam
Cong ty CP quãng cáo truyn thông Thiën Hy Long
Vit Nam
Cong ty TNHH du tu An Pha Qu6c Te^
Cong ty cô phân thrcic phm OPV
Cong ty TNHH BEHN MEYER Vit Nam
VPDD DAIICHI SANKYO (Thai Lan) LTD ti TP.
Ho Chi Minh
Ngân hang TMCP Ngoi th.rang VN - CN TP. Ho Chi
Minh
Cong ty TNHH CZ Slovakia Vit Nam

31/03/2017
82.116.000
86.709.934
231.293.400
442.593.600

31/12/2016
82.882.560
86.367.808
0
1.066.329.340

280.215.238

280.215.238

124.665.605
147.570.800
171.285.400
93.50 1.080

291.666.667
147.570.800
169.276.965
93.501.080

472.296.975

469.953.900

3.189.248.319
95.802.000

0
0

Ban ThuyAt minh n4y là môt b5 phdn hop thành và duvc doe cling vái Báo cáo tài chlnh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phuing Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho kS' k toán näm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2016
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tiêp theo)

Hoang Tra
Zhejiang Lixi
Shanghai Xinyi - Fitgood
Khang Thai Travel
VuotKhoi - Beyond The Sea
Charter Du Lich Vietnam
Hai Van Cat
Viet Nam Overseas Travel - VOT
Zhongfa
Shanghai Yangzi
Followme Travel
Khách hang khác
Cong
19.

31/03/2017
1.636.363.636
1.753.760.864
0
190.000.000
2.127.272.727
3.054.545.455
0
5.686.772.727
7.860.818.182
11.847.594.545
1.235.454.545
913.598.554
41.723.479.586

31/12/2016
2.255.636.365
2.358.390.777
8.855.127.272
5.43 1.818.182
1.818.181.818
1.818.181.818
545.454.546
4.025.579.636
1.818.181.818
0
0
32 1.096.237
31.935.412.827

31/03/2017

31/12/2016
44.925.494.252
48.186.960
0
261.245
0
3.911.251
2.118.000
43.871.952.983
272.020.660
207.300
726.835.853
135.890.108.287

Phäi trã ngn hn khác

a) Các khoän phãi trä, phäi np ngn hn khác
Kinh phi cong doân
Báo hiëm xA hi
Bãohimyth
Bão him that nghip
Lãi trã tin ccc mua c6 phiéu
Dg ccc däng V mua c6^ phn
Nh.n dt cçc cho thuê phOng khách sn
Nhn k quy ng&n hn
Tãi san thra chi xü 1
Các khoãn phãi trá, phái np khác
b) Các khoãn phãi trã, phãi np dãi hn khác
Cong ty TNHH MTV du ljch SM!
Cong ty TNHH River Crane Vit Nam
Cong ty Stolt Bitumen Vit Nam
Cong ty TNHH Ngân hang Phân mêm Tong hçip Vit
Nam
Cong ty TNHH Aca Kenbi
VPDD Aguettant Asian Pacfic tai Tp HCM
COng ty TNHH du tu An Pha Qu6c Te^
VPDD DAIICH! SANKYO (Thai Lan) tai TP. HO
Chi Minh
VPDD cOng ty PungKyung Co., Ltd
Cong ty TNHH GROOV TECHNOLOGY LIMITED,
HONG KONG
Cong ty c6 ph-an ducic phm OPV
COngty TNHH mng hrài du khi

41.761.197.646
55.779.978

0
0
0
3.911.251
2.118.000
41.037.182.067
154.809.000

0
507.397.350

158.329.847.096
375.750.000
385.500.129
330.911.000
392.996.504
168.083.400
287.200.000
243.49 1.820

330.911.000
392.996.504

775.423.935
717.502.500

168.083.400
624.493.000

1.597.035.355
557.488.089
153.291.600

243.491.820

Bàn Thuyt minh nay là môt bô phôn hcrp thành và thtçic dQc cng v&i Báo cáo tài chInh
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375.750.000
385.500.129

-

-

CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM
132 Ham Nghi, Phtthng Ban Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho kS' ka toán nàm tài chInh k& thác ngày 31 tháng 12 näm 2016
Ban Thuyêt minh Báo cáo tãi chInh (tiêp theo)

Cong ty CP quãng cáo Quan Minh Hái
COng ty c 6^ phn dirrng Quáng Ngi
Congty TNHH TRUSTING SOCIAL
COngty TNHH TRUST IQ
Côngty CP chUngkhoánMB
BESPOKE HOSPITALITY MANAGEMENT ASIA
LTD
D65 tác hçrp tác kinh doanh
Dt coc thuê mt bang
DNTN Nguyen Quang Di Cat
Cty TNHH Sao Bien (dat ccc Thuê thng mái)
Viet Nam International Tour
Nguyan Vn Anh
Khách hang khác
Cong
20.

31/03/2017
200.000.000
222.069.787
382.753.800
363.616.110
760.475.430
164.655.263
146.358.755.608
0
900.000.000
1.058.000.000
64.800.000
45.000.000
1.825.046.766
200.091.044.742

31/12/2016

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
3.992.509.526
180.815.602.539

Qu5 phüc hyi, khen thu'O'ng

2016
Qu5' khen
thuâng
Qu5' phUc
lcd
Cong
2017
Qu5' khen
thuâng
Qu57 phOc
lcd
Cong

Tai ngay 01
thang 01

TrIch lap các
.
quy tu 191
nhuân

4.592.895.584

1.377.782.627

5.625.904.565

Sir dung cac
quy trong näm

Tai ngay 31
thang 12

(26.000.000)

5.944.678.211

1.377.782.627 4.434.651.640 (3.383.031.685)

8.055.307.147

Tang khac

-

10.218.800.149

2.755.565.254

4.434.651.640

(3.409.031.685)

13.999.985.358

5.944.678.211

0

-

(7.600.000)

5.937.078.211

8.055.307.147

0

1.156.044.571

(2.247.590.942)

6.963.760.776

13.999.985.358

0

1.156.044.571

(2.255.190.942)

12.900.838.987

Bàn Thuyt minh nay là môt bô phdn hop thành vii ditçrc dQc cling vái Báo cáo Éàé chInh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Pluthng Bn Thành, Qun 1, Tp H6 Chi Minh
BAO CÁO TA! CHINH
Cho kS' keA toán näm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nãm 2016
Bin Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tiêp theo)
Chi tit von dax ti.r cüa chü sr h&u
Theo Giy chCrng nhn dAng k' kinh doanh thay di 1n thr mt 064194, ngày 27 thang 7
nAm 2015 do Sà K6 hoach va Dtu tt.r thành ph6 H6 Chi Minh cAp, vn diu l cOa Cong ty là
200.000.000.000 VND dd di.rçyc các c6 dong gOp dO den thai dim ngày 31 thang 12 näm 2016, chi
tit nh.r sau:
Von gOp cUa Nhà nuâc
Von gop cOa các dM trcing khác
Tngcng

31/03/2017

31/12/2016

5.750.400.000
194.249.600.000
200.000.000.000

5.142.100.000
194.857.900.000
200.000.000.000

Cophiu
So^ !t.rcrng c0^ phiu dang k phát hành
S65 !i.rqng c6 phiu da chào ban ra cong chcing
Cáphiluphá thông
Cdphku iru dãi
Si liscmg co^ phiu &rçyc mua 1.i
Cdphiê'uphó thông
Cphiéu iru dãi
S0^ !uvng C6 phiu dang luu hành
Cphieuph thông
Cphi1u uu däi
Mnh giã (VND/c6 phiu)

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

31/03/2017

31/12/2016

23. Khoãn mic ngoài Bang can dôi ke^ toán
Ngozi 1

Don vi tmnh
DO la M5'

USD

1.583.990,23

1.308.780,20

D6ng tin chung Chãu Au

EUR

690,81

696,27

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M1JC TRiNH BAY TRONG BAO CÁO KET
QUA HOAT DQNG KINH DOANII
Don vi tInh: VND
1. T6ng doanh thu bàn hang và cung cAp dlch vi
Doanh thu cho thuê van phOng
Doanh thu cung cAp djch vii khách san
Cong

2017

2016

13.726.567.276
141.267.098.628
154.993.665.904

7.810.058.245
123.799.032.738
131.609.090.983

Bàn Thuylt minh nay là môt bô p/iOn hop ihành vii dttçrc dQc cng vói Báo cáo tài chinh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phtthng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAL CHINH
Cho kS' ke4 toán nàm tài chmnh k& thüc ngày 31 thãng 12 näm 2016
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chmnh (tiêp theo)

2.

Giav6nhangban
Giávôn kinh doanh cho thuê van phOng
Giá v6n djch vi km ti-6 khách sn
Cong

3.

766.195.307
0
7.852.680
0
802
774.048.789

585.697.516
0
37.942.800
0
112.906
623.753.222

10.048.455.801
3.9 10.223
0
10.052.366.024

11.875.115.503
6.739.600
0
11.881.855.103

792.279.672
3.497.121
864.168.917
0
1.659.945.710

834.623.859
9.352.259
1.299.121.300
0
2.143.097.418

5.366.484.158
85.648.672
541.585.140
554.621.352
502.649.581
624.4 16.003
7.675.404.906

4.895.543.220
87.841.219
521.342.168
282.992.736
15.556.510.519
543.054.089
21.887.283.951

1.569.917.518
92.310.076
3.005.201
1.665.232.795

86.534.117
112.900.095
6.101.155
205.535.367

Chi phi quail t doanh nghip
Chi phi nhân vien quãn 1'
Chi phi dung cu quart 1
Chi phi khu hao
Thud, phi và le phi
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi bang tin khãc
Cong

7.

4.783.438.772
77.949.304.184
82.732.742.956

Chi phi ban hang
Chi phi nhân viên
Chi phi nguyen vt 1iu
Chi phi dlch vu mua ngoài
Các chi phi khác
Cong

6.

5.077.136.531
79.282.996.755
84.360.133.286

Chi phi taichInh
Chi phi lài vay
Chênh 1ch t giá da thanh toán
Chênh 1ch t) giá cui k5'
Cong

5.

2016

Doanh thu tài chInh
Lai tin gri
Li cho vay
Chênh 1ch t' giá thanh toán
Chênh 1ch t giá do dánh giá lai cuM kS'
Doanh thu tài chInh khác
Cong

4.

2017

Lyi nhuân khác
Thu nhp khac
Lãi thanh 1' TSCD, CCDC
Thu nhp tr pht do vi phm hcip dng
Thu nhpkhác
Cong

Bàn Thuyt minh nay là môt bô phdn hop thành và duvv dQC càng vái Báo cáo là! chInh
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CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM
132 Ham Nghi, Phtthng Bn Thành, Qun I, Tp Ho' Chi Minh
BAOCAO TAI CHINH
Cho kS' keA toán näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2016
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)
2017

2016

0
142.933.252
142.933.252

178.125.000
41.274.198
219.399.198

1.522.299.543

(13.863.83 1)

Chi phi khác
Phat do vi pham hçip dng và chm thanh toán
Chi phi khác
Cong
L91 nhun (Ii) thun tr hoyt dtng khác
8.

Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành
53.542.164.3 10
(1.300.211.671)
1.680.933.447
(2.981.145.118)
0
52.241.952.639
20%
10.448.390.528

Tong 191 nhuan (to) ke toan truoc thue
Diêu chinh 19i nhuân kitodn:
Cong: Các khoãn diu chinh tang
Trr: Các khoãn diu chinh giãm
Trw: Qzuyln 13
Thu nhp chju thud
Thud su&t áp ding
Thud thu nhp doanh nghip phäi np

Cong ty cO nghia vv np thud thu nhp doanh nghip theo t' le 20% trén thu nhp chju thus.
9.

Chi phi san xuãt, kinh doanh theo yu ti
Chi phi nguyen vt 1iu, vt Iiu
Chi phi nhân vién
Chi phi khu hao
Chi phi djch vii mua ngoài
Chi phi b&ng tin khác

16.201.881.690
21.173.205.639
40.3 14.437.003
9.347.623.8 18
6.658.335.752

18.091.983.360
18.532.738.068
40.047.017.351
23.826.018.116
6.265.367.430

Cong

93.695.483.902

106.763.124.325

1. Thông tin bo phn
BO phin theo ltnh vyc kink doanh
De phc vv mic dich quãn 1, cci cu t6 chcrc cOa Cong ty hin nay chO yu di.rçic chia thành 2 bt
phn hoat dng kinh doanh: Cung cap djch vii cho thuê van phang và djch vi hru trU khách san vã
nhà hang. COng ty lp Báo cáo bO phn theo 2 bO phn kinh doanh nay.
Hoat dng chü yu cUa 2 b6 phan kinh doanh trên nhix sau:
- Cung cp djch vu cho thuë van phOng: Cung cp djch vu cho thuê van phong lam vic.
- Djch vii km trO khách san vã nhà hang: Cung cp djch vi cho thuê phang khách san km trQ, nhã
hang vã các djch vii du ljch khác lien quan.
Thông tin ve tài san vá nq phai trã cUa b6 phn theo 1mb vic kinh doanh cOa Cong ty nhu sau:
Cho thuê van
phong
31/03/2017
Täi san
Tãi san b6 phn 220.403.390.672
Tài san khOng

Khách san, nhA
hang

Khongphanbo

932.293.531.064
0
0 166.536.184.163

Bàn Thuyt minh nay là mt bô phán hop thành và duvc doc cling vái Báo cáo îàî chinh
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Tong cong

1.152.696.921.736
166.536.184.163

CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM
132 Ham Nghi, Phithng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho kS' keA toán näm tài chInh kt thôc ngày 31 tháng 12 nàm 2016
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)

Khách sn, nhà Không phän bô
hang

Cho thuê van
phông

Tong cong

phân bó
220.403.390.672

932.293.531.064

166.536.184.163

1.319.233.105.899

25.196.763.585

837.597.392.684

0

862.794.156.269

0

12.900.838.987

12.900.838.987

25.196.763.585

837.597.392.684

12.900.838.987

875.694.995.256

31/12/2016
Tài san
Tài sãnbphn
Tài san thông
phânbô

238.519.761.179

924.134.464.177

-

1.162.654.225.356

-

-

111.817.554.163

111.817.554.163

Tong tài sin

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

Tong täi san
NV phãi trä
Ng phãi trã bO
phn
Nç phãi trã
khong phan bô
Tong nc phãi
trã

Nor phäi trã
Nçi phãi trã bO
phn
Nçi phai trã
khOng phân bô
Tong ncr phãi
trã

Thông tin ve^ kt qua hoat dng kinh doanh hçcp nht cUa b6 phtn theo lTnh vrc kinh doanh cüa
Cong ty nhu sau:
Cho thuê van
Khách san, nhà
Khongphanbo
Tong cong
phong
hang
2017
Doanli thu ho
phn
13.726.567.276
141.267.098.628
0
154.993.665.904
Giá von bO
phn
5.077.136.531
79.282.996.755
0
84.360.133.286
Clii phi ban
hang
o
0
1.659.945.710
1.659.945.710
Chi phi quãn
1' doanh
nghip
0
0
7.675.404.906
7.675.404.906
Lçri nhun
(I) ti'r hoat
dung kinh
doanh
8.649.430.745
61.984.101.873
(9.335.350.616)
61.298.182.002
Doanh thu tãi
487.006.099
287.042.690
chinh
774.048.789
Ban Thuyt minh nay là môt bô phdn hap thành vii ductc doc ding v&i Báo cáo tài chInh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phirng Bn Thành, Qun I, Tp Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho k' k toán näm tài chInh kt thác ngày 31 tháng 12 näm 2016

Ban Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tiêp theo)
Khách san, nhã
hang

Cho thuê van
phong
Chi phi tài
chInh
Thu nhp khác
Chi phi khác
LQi nhun
(Ii) trffOc
thud
Chi phi thud
thu nhp
doanh nghip
Chi phi thud
thu nhp
doanh nghip
hoanlai
Lçrinhun
(Ii) sau thuê
thu nhp
doanh nghip
2016
Doanh thu bO
phn
GiávonbO
phn
Chi phi ban
hang
Chi phi quãn
I' doanh
nghiëp
Lçi nhun
(Ii) tr hoyt
dng kinh
doanh
Doanh thu tài
chinh
Chi phi tài
chInh
Thu nhp khãc
Chi phi khác
LQi nhun
(Ii) truóc
thud
Chi phi thug
thu nhp
doanh nhiên
Chi phi thud
thu nhp
doanh nghip
hoan Iai

Khongphanbo

Tong cong
10.052.366.024
1.665.232.795
142.933.252

77
92.3 10.076
22.880.350

10.052.365.947
1.572.922.719
120.052.902

9.205.866.493

53.671.648.433

(9.335.350.616)

53.542.164.310

0

0

10.448.390.528

10.448.390.528

0

0

0

9.205.866.493

53.671.648.433

(19.783.741.144)

43.093.773.782

7.810.058.245

123.799.032.738

0

131.609.090.983

4.783.438.772

77.949.304.184

0

82.732.742.956

2.143.097.418

2.143.097.418

21.887.283.951

21.887.283.951

(24.030.381.369)

24.845.966.658

3.026.619.473

45.849.728.554

587.154.685

36.598.537

623.753.222

234.397
112.900.095
210.580.204

11.881.620.706
92.635.272
8.818.994

11.881.855.103
205.535.367
219.399. 198

3.515.859.652

34.088.522.663

(24.030.381.369)

13.574.000.946

0

8.993.532.696

8.993.532.696

0

0

0

Bàn Thuylt minh nay là môt b5 phán hup thành và diroc doc cling vái Báo cáo tài chInh
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, PhLthng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAI CHiNH
Cho k' ká toán nàm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nãm 2016
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)
Cho thuê van
phOng
L9i nhuãn
(Iô) sau thu
thu nhp
doanh nghip

3.515.859.652

Khách san, nhä
ha ng

34.088.522.663

Không phân ho

(33.023.914.065)

Tong cong

4.580.468.250

B3 phmn theo khu vtc dja 1j
Cong ty hot dng ti Thành phó H6 Chi Mmli và Thành ph6 Nha Trang. Bô phn djch vi cho thué
van phOng diicic dt tai Thành phô Ho Chi Minh. Hot dOng nhà hang, khách san duac dat ti Thành
ph05 Nha Trang.
Duâi day là phan tich doanh thu thun cQa Cong ty theo khu vrc dja l, khong tinh dn xut xtr cUa
hang hóa, djch vii..
2017
2016
Thành phó H Chi Minh
13.726.567.276
7.810.058.245
Thành ph0^ Nha Trang
141.267.098.628
123.799.032.738
CEIng
154.993.665.904
131.609.090.983
Dizài day là phân tich ve^ giá trl cOn li cUa các tài san bO phn, tang tài san cO^ djnh hUu hinh và vô
hinh theo khu vrc dja l, nai dt các tai san dO.
Giá trj con li cüa tài san b6 phn
(Tong tài san thuãn)
31/03/2017
31/12/2016

Tang tài san cô djnh hüu hinh và vô
hinh (tong giá tri tang cUa TSCD)
2017
2016

Thành ph 6 H
Chi Minh
Thành ph05 Nha
Trang

800.109.459.335

793.212.373.002

2.101.571.797

214.085.200.296

Cong

800.510.871.457

796.215.781.401

2.101.571.797

214.085.200.296

40 1.412. 122

3.003.408.399

2. Cong cii tãi chInh
Ouän K rüi ro On
Cong ty quãn trj ngun vn nhm dam báo rang Cong ty c6 vira hot dng lien tiic vtra ti da hOa
lqi Ich cUa cac cô dong thông qua tOi tru hOa so du nguôn On và cong nq.
Cu trOc vn cOa Cong ty gm nq thun và phtn vn thuc sâ hC?u cUa Cong ty (bao gm vn dau tu
cUa chO si hQ'u, th.ng du v6n CO phan, qu5 ddu tu phát triën và Igi nhun sau thuê chtra phân phôi).
Các chInh sách k toán chü yu
Chi tit các chInh sách ké toán chO yu và các phwng pháp ma Cong ty ãp ding (bao gm các tieu
chi d8 ghi nhtn, ca sâ xác djnh giá trj và ccr sCy ghi nhtn các khoãn thu nhp và chi phi) dôi vai tirng
loai tài san tài chInh Va Cong no tài chInh dugc trInh bay ti Thuyet minh so iv.s.
Các loai C6H2 cu tài chInh
31/03/2017
Giá trj ghi so
Giá trl hpp ly
Täi san tài chInh
Tiên và các khoãn
tuang dung tin

172.495.136.019 172.495.136.019

31/12/2016
Giá trj ghi si
Cia tri hop l

197.388.346.906 197.388.346.906

Ban Thuyt minh nay là mót bó phdn hop thành và duxc dQc cang vói 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 CHfNH
Cho kS' k toán näm tài chInh kt thác ngày 31 tháng 12 näm 2016
Ban Thuyêt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo)
31/03/2017
Giá trj ghi so^
Giá tri hçrp f
Dâu ti.r näm giQ'
den ngày dáo han
Phãi thu cüa khách
hang
Phãi thu khác
Dãu tu dài han
khác

119.000.000.000 119.000.000.000
11.036.508.251
18.293.978.886

31/12/2016
Giatr1 ghi s
Giá trj hffp 1
79.000.000.000 79.000.000.000

11.036.508.251
18.293.978.886

4.231.452.072
11.780.811.275

4.231.452.072
11.780.811.275

47.266.701.560 47.266.701.560

32.548.071.560

32.548.071.560

Cong
Nqphäiträtài
chInh
Phãi trá ngir?Yi ban
Chi phi phãi trã
Phãi trá khác
Các khoãn vay

368.092.324.716 368.092.324.716

324.948.681.813 324.948.681.813

38.760.383.111
38.760.383.111
12.474.227.391
12.474.227.391
200.091.044.742 200.091.044.742
517.020.906.296 517.020.906.296

14.612.836.520
14.612.836.520
34.988.259.828 34.988.259.828
180.815.602.539 180.815.602.539
549.853.448.194 549.853.448.194

Cong

768.346.561.540 768.346.561.540

780.270.147.081 780.270.147.081

Giá trj hqp Ij cUa cãc tài san tài chInh và cong ncr tài chInh phãn ánh theo giá trj ma cong cu tài chinh
cO the chuyên dôi trong mOt giao djch hin tai giUa các ben tham gia, ngoi trcr trung hqp bat buc
phái ban ho.c thanh 1'. Cong ty sr dung các phuang pháp và già djnh sau dê tr&c tInh giá tri hçrp 1
cOa các tài san tài chInh vã ncr phái trã tãi chInh nhu sau:
- Giá trj hqp l' cOa tin và các khoán tisng throng tin, các khoãn du tr nm giQ dn ngay dáo
han, phai thu cOa khách hang, phãi thu ve^ cho vay phãi thu khác, phai trã ngri ban, chi phi phãi
trã va phãi trà khác tirong throng vâi giá trj so sách (dà trtr dtr phOng cho phân uâc tInh CO kha
nng không thu hôi) cUa các khoán miic nay do các cOng cu nay có kS' ngn han.
- Di vâi cac tai san tai chInh và cong ncr tài chInh ma khong dcl thông tin thj triIng de^ xác djnh
giá trj hcrp 1' ti ngay Báo cáo tài chInh, giá trj ghi so cüa các khoán miic nay dixcrc the hin thay
cho giá trj hcrp l,2.
Muc tiêu guãn K rüi ro tài chInh
Cong ty da xây drng hd tMng quán 1 rUi ro nham phát hin Va dánh giá các rOi ro ma COng ty phãi
chju, thiët lp các chInh sách và quy trinh kiêm soát rOi ro a rnic chap nhn thrqc. H6 thông quãn 1
rUi ro duqc xem xét 'a djnh kS' nhäm phãn ánh nhQng thay dôi cüa diêu kin thj tnrng va hoat dng
cCia Cong ty.
RUi ro tài chInh bao gm rüi ro thj truOiig (bao gm rOi ro t2 giá (rOi ro ngoai to), i-Ui ro lai suit và
rUi ro ve gia), rUi ro tin ding và rCii ro thanh khoãn.
Rñi ro tlzj trithng
RUi ro thj trtr?Yng là rUi ro ma giá trj hop 1,2 hoc các 1ung tin trong tucrng lai cUa cong cv tài chInh
Se biën dOns theo nhUng thay dôi cUa giá thj trurng. RUi ro thj trir&ng bao gôm 3 loai: rCii ro t2 giá,
rUi ro li suãt Va rUi ro ye giá.
Do hoat dng kinh doanh ccia Cong ty hin nay tap trung a b6 phn kinh doanh djch vu hru trU
khách san vA djch vii khác, cho nên Cong ty khong cO rUi ro tr9ng yêu nào lien quan den sr biên
dng cUa thj tnr?rng.
Rüi ro tin ding

Bàn Thuyt minh nay là mót bó phán hap thành vi duvv dQC ding vói 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 CHfNH
Cho k keA toán näm tài chinh k& thôc ngày 31 tháng 12 näm 2016
Ban Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)

Rüi ro tin dung là rüi romã mot ben tham gia trong hcip dng khong cO khà nang thirc hin &rçic
nghTa vii côa minh dan den ton that ye tài chinh cho Cong ty.
Cong ty CO các rOi ro tin dung tr các boat dOng kinh doanh (chO yu d6i vâl các khoãn phãi thu cüa
khách hang) và hoat dng tài chinh (tiên giri ngân hang, các khoàn cho vay,..).
Phái thu khách hang
Hot dOng kinh doanh cia COng ty hin nay tp trung & bO phn kinh doanh djch vi luu trU khách
san do dO cOng nq phãi thu cCia khách hang là khong dáng kê.
Tin gtri ngdn hang
Các khoãn tin giri ngân hang cUa Cong ty thrqc gtri tai các ngân hang lan, có uy tin trong nixàc. HOi
dông quãn trj Cong ty khong nhtn thây cO rOi ro tin ding trong yêu tr các khoãn tiën gCri nay.
Ru! ro thanh khoãn
ROi ro thanh khoãn là rCii ro Cong ty gp khó khän khi thijc hin nghia vii tài chinh do thiu tin.
RUi ro thanh khoàn cOa Cong ty chU yeu phát sinh tir vic các tài san tài chinh và nçi phãi trã tai
chinh cO các thii diem dáo han lch nhau.
Miic dIch quãn ly rii ro thanh khoàn nhm dam bão dO ngun vn de^ dáp Ong các nghia vii tài chInh
hin tai và tirclng lai. TInh thanh khoàn cOng disçic Cong ty quãn l' nhäm darn bão rnrc phii trOi giQa
cong nq dn han và tài san den han trong k' a mic cO the drc kiêm soát dôi vói so von ma Cong ty
tin rang cO the tao ra trong k' dO. ChInh sách cUa Cong ty là theo dOi thrOng xuyen các yêu câu ye
thanh khoàn hin tai và dir kiên trong tuang lai nhäm dam bão Côn ty duy tri dO mrc dir phOng tiën
met, các khoàn vay và dO von ma các chO sà hthi cam kêt gOp nhäm dáp irng các quy djnh ye tinh
thanh khoãn ngan han và dài han han.
Cãc Bang diro'i day trinh bay chi tit các müc dão han theo hp dng cOn lai dM vài tài san tài chinh
và cong cii nq tài chinh phi phái sinh và thai han thanh toán nhii da diiqc thOa thun. Các Bang nay
duqc trinh bay dra trên dang tiên chra chiêt khâu cUa tài san tài chinh và dong tien chixa chiet khâu
cOa Ong nq tài chinh tinh theo ngay sÔm that ma Cong ty phai trã. Vic trinh bay thông tin tài san
tài chinh phi phái sinh là can thiêt de hieu di.rqc vic quàn l rOi ro thanh khoàn cOa Cong ty khi tInh
thanh khoàn dtxçic quàn l trên ca sà cOng noF và tài san thuân.
Trong Ong 1
nm
31/03/2017
Tài sin tài chinh
Tien và các khoàn tuang
dtrangtién
Duti.rnam gilt den ngày
dáo han
Phài thu cOa khãch hang
Phài thu khác
DAu tudài han khác

Trên 1 näm
den 5näm

Tren 5 näm

CQng

172.495.136.019

0

0

172.495.136.019

119.000.000.000
11.036.508.251
18.293.978.886

0

0
0
0

119.000.000.000
11.036.508.251
18.293.978.886
47.266.701.560

0
47.266.701.560

Cing

320.825.623.156

47.266.701.560

0

368.092.324.716

Nçphãiträtàichinh
Phaitràngi.riiban
Chi phi phài trã
Phãi trà khác
Các khoàn vay

38.760.383.111
12.474.227.391
200.091.044.742
22.927.510.773

0
0
0
494.093.395.523

0
0
0

38.760.383.111
12.474.227.391
200.091.044.742
517.020.906.296
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CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM
132 Ham Nghi, Phthng Bn Thành, Qun 1, Tp Ho^ Chi Minh
BAO CÁO TAT CHfNH
Cho k' kex toán nàm tài chInh kt thtc ngày 31 tháng 12 näm 2016
Ban Thuyt minh Bão cáo tài chInh (tip theo)
Trong Wing 1
näm
274.253.166.017

Trên 1 näm
den 5 nam
494.093.395.523

197.388.346.906
79.000.000.000
4.231.452.072
11.780.811.275

Cong
31/12/2016
Tài san tài chInh
lien và các khoãn tung
duang tiên
Dâu tu näm giQ den ngày
dáo han
Phãi thu cüa khách hang
Pháithukhác
Du tu dài han khác
Cong

292.400.610.253

Nq phãi trá tài chinh
Phãi trá ngr1i ban
Chi phi phãi trã
Phãi trã khác
Các khoán vay
Cong

14.612.836.520
34.988.259.828
180.815.602.539
31.570.014.364
261.986.713.251

Tren 5 nam

CQng

0

768.346.561.540

0

0

197.388.346.906

0

0
0
0

79.000.000.000
4.231.452.072
11.780.811.275
32.548.071.560
324.948.681.813

0
32.548.071.560
32.548.071.560

0

0
0

0
0
0

518.283.433.830
518.283.433.830

0

14.612.836.520
34.988.259.828
180.815.602.539
549.853.448.194
780.270.147.081

Hi dng quàn trj dánh giá rnlrc tp trung rüi ro thanh toán a mirc thAp. Hi dng quan tri tin ring
Cong ty cO the tao ra dU nguôn tiên dê dáp Crng các nghia vi tãi chInh dáo han.
3. SO4 Iiu so sánh
Mt so^
k' nay

sO^

1iu ciia Báo cáo k5' truàc thrc phân Ioai 'ai dé phii hqp vâi vic so sánh vOi

çblab4qChi Minh, ngày 31 thang 03 näm 2017

BICH LIEN
PhO tong giám dc

PHiM LE THANG
K toán truOng

LE TH QUYEN
Ngu*i Ip biu

Ban Thuylt minh nay là môt bô p/ian hop thành và dttçtc dQc ding vái Báo cáo tai chInh
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sO^

1iu cUa

