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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 
Năm báo cáo: 2015 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên công ty  : Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 

- Giấy chứng nhận đăng ký DN số : 0103818809 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà 

Nội cấp ngày 08 tháng 05 năm 2009 thay đổi 

lần thứ 8 ngày 05 tháng 12 năm 2014. 

- Vốn điều lệ : 231.962.320.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt tỷ, chín 

trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm hai mươi 

nghìn đồng) 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 231.962.320.000 đồng 

- Địa chỉ trụ sở chính : tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường 

Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

- Điện thoại: (84-4) 3987 7515            : Fax: (84-4) 3974 4022 

- Website : www.haiants.vn 

- Mã chứng khoán : HAH 

2. Quá trính hình thành và phát triển 

Năm 2009 

- Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An tiền thân là Công ty TNHH Vận tải và Xếp 

dỡ Hải An được thành lập ngày 08/05/2009 theo Giấy ĐKKD lần đầu và mã số thuế 

0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp với mức VĐL 

150.000.000.000 đồng. Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An được hình thành 

trên cơ sở góp vốn của bốn đơn vị bao gồm Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ 

thuật Hàng Hải, Công ty cổ phần Hàng hải Hà Nội (tên gọi cũ là Công ty cổ phần 

MHC), Công ty cổ phần Đóng mới và sửa chữa tàu Hải An (tên gọi cũ của Công ty cổ 

phần Đóng tàu Hải An) và Công ty cổ phần Hải Minh.  

- Tháng 05/2009, Công ty xây dựng bến container đầu tiên.  

Năm 2010 

- Tháng 08/2010, Công ty thực hiện lắp đặt cần cẩu chuyên dụng 45 tấn đầu tiên tại cầu 

tàu.  

- Tháng 10/2010, thành lập công ty con 100% vốn – Công ty TNHH Cảng Hải An 

(HAP) có GCN ĐKKD và mã số thuế 0201126468 

- Sau 20 tháng triển khai xây dựng, Cảng Hải An hoàn thành giai đoạn 1.  
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- Ngày 15/12/2010, Lễ khánh thành cảng container Hải An được tổ chức và tàu 

container “MV Mell Senang” với trọng tải 700TEU của hãng Mariana Express Lines 

Pte cập bến.  

- Ngày 07/10/2010 Công ty thực hiện tăng VĐL lên 187,5 tỷ đồng theo GCN ĐKKD 

thay đổi lần 5, với sự góp vốn thêm từ 3 công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải 

Hải Hà, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Hải (tên gọi cũ của Công ty cổ phần Hàng hải 

MACS) và Công ty cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại Thương-TP Hồ Chí Minh (tên 

gọi cũ của Công ty cổ phần Transimex-Saigon). 

Năm 2011 

- Ngày 06/02/2011, tàu “MV Ice Moon” trọng tải 700TEU cập bến.  

- Ngày 06/07/2011, tàu “MV Paphos” trọng tải 700TEU của hãng Yangming Marine 

Transport (YML) cập bến.  

- Ngày 05/11/2011, tàu container “MV Vinalines Pioneer” của hãng K-line trọng tải 

560TEU cập bến.  

- Ngày 19/09/2011, Công ty chính thức chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần và 

đổi tên thành Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An theo GCN ĐKKD lần thứ 6 

với 7 cổ đông sáng lập là: Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, 

Công ty cổ phần Hàng hải Hà Nội (tên gọi cũ là Công ty cổ phần MHC), Công ty cổ 

phần Đóng mới và sửa chữa tàu Hải An (tên gọi cũ của Công ty cổ phần Đóng tàu Hải 

An), Công ty cổ phần Hải Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà, Công ty 

cổ phần Dịch vụ Hàng Hải (tên gọi của cũ của Công ty cổ phần Hàng hải MACS) và 

Công ty cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại Thương-TP Hồ Chí Minh (tên gọi cũ của 

Công ty cổ phần Transimex-Saigon). 

Năm 2012 

- Ngày 01/03/2012, công ty con của Công ty là Công ty TNHH Cảng Hải An góp 50% 

vốn thành lập Công ty TNHH Đại lý và tiếp vận Hải An (HAAL) với GCN ĐKKD và 

mã số thuế số 0201244461. 

- Ngày 13/04/2012, Công ty nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đóng tàu Hải An và tăng 

VĐL lên 231,96 tỷ đồng theo GCN ĐKKD thay đổi lần thứ 7. 

- Ngày 28/04/2012, tàu “MV Pacific Grace” của hãng Pendulum Express Lines Pte 

trọng tải 836TEU cập bến.  

- Ngày 14/08/2012, công ty con của Công ty là Công ty TNHH Cảng Hải An góp 20% 

vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải (HAS) sau được đổi tên thành Công 

ty CP Dịch vụ Tổng hợp Hải An (HAGS) với Giấy CN ĐKKD và mã số thuế 

0201275526.  
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Năm 2013 

- Ngày 05/01/2013, tàu container “MV Methi Bhum” của hãng Regional Container 

Lines (RCL) trọng tải 1000TEU cập bến.  

- Tháng 04/2013, Công ty nhận chứng nhận ISO 9001 – 2008.  

- Ngày 04/07/2013, tàu “MV YM Inventive” trọng tải 1.805TEU là tàu container lớn 

nhất có chiều dài 172,5m cập bến làm hàng tại cảng Hải An. 

- Ngày 01/09/2013, Công ty bắt đầu cung cấp dịch vụ vận tải container nội địa tuyến 

Hải Phòng – Hồ Chí Minh – Hải Phòng 

Năm 2014 

- Tháng 01/2014, tàu Leadtop trọng tải 600TEU (chở container lạnh) cập bến.  

- Tháng 04/2014, tàu của các hãng liên kết OEL/YML trọng tải 1000TEU cập bến.  

- Ngày 19/03/2014, Công ty kí thỏa thuận mua tàu container đầu tiên. Ngày 08/05/2014, 

tiếp nhận tàu MV “Haian Park” tại Thượng Hải và tổ chức “Lễ bàn giao tàu” tại 

Hamburg. Ngày 16/05/2014, tàu MV “Haian Park” chính thức tham gia vào tuyến vận 

tải container nội địa.  

- Ngày 11/06/2014, Công ty tổ chức Lễ tiếp nhận tàu và công bố tuyến vận chuyển 

container nội địa với lịch tàu 03 chuyến/tuần. 

- Ngày 25/07/2014, Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và được Ủy ban chấp 

thuận thành công ty đại chúng theo Công văn số 4886/UBCK-QLPH ngày 29/08/2014. 

- Ngày 20/10/2014, Công ty tiếp nhận tàu container thứ hai MV “Haian Song” trọng tải 

1.121TEU tại Singapore và đưa tàu vào hoạt động trên tuyến Hồ Chí Minh/Hải Phòng 

từ cuối tháng 10/2014. 

- Ngày 22/12/2014, Công ty thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 

217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2015 

- Ngày 21/01/2015, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

chấp thuận niêm yết cổ phiếu theo Quyết định số 15/QĐ-SGDHCM.  

- Ngày 11/03/2015, cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An chính thức 

được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. 

+ Loại chứng khoán: Phổ thông 

+ Mã chứng khoán: HAH 

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/CP 

+ Số lượng chứng khoán niêm yết hiện tại: 23.196.232 CP 
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- Tháng 9/2015, Công ty đã tiếp tục đầu tư tàu container thứ ba, tàu mang tên là 

“HAIAN TIME” và được Công ty tổ chức tiếp nhận tại THAILAND ngày 29 tháng 09 

năm 2015. Đây là tàu chuyên dụng chở container được đóng tại Nhật năm 2001, đăng 

kiểm NK, sức chở 1.032 Teus, trọng tải 18.055 DWT với mớn 9,050m, tốc độ tối đa 

21 hải lý/giờ. Tàu đã được đưa vào khai thác chuyến đầu tiên trên tuyến Hồ Chí Minh 

- Hải Phòng vào ngày 05/10/2015. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh chính 

+ Xây dựng và cung cấp các dịch vụ  cảng biển: Bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, .... 

+ Vận tải hàng hóa bằng đường biển 

+ Vận tảu hàng hóa bằng đường bộ. Kinh doanh vận tải đa phương thức. 

+ Dịch vụ logistics 

- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1 Mô hình quản trị của công ty: Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát; Hội đồng 

Quản trị; Tổng Giám đốc 

- Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty có nhiệm vụ 

thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết 

định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, tiến hành thảo luận 

thông qua, bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; thông qua các chiến lược phát triển; bầu, 

bãi nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát, và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các 

nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

- Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 7 

thành viên, các thành viên HĐQT nhóm họp và bầu Chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản 

trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của 

Công ty theo quy định trong Điều lệ Công ty. 

HĐQT có trách nhiệm bổ nhiệm, giao nhiệm vụ, giám sát Ban Tổng Giám đốc và 

những cán bộ quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và Điều lệ 

Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. HĐQT 

của Công ty bao gồm các thành viên sau: 

Ông Vũ Ngọc Sơn  Chủ tịch HĐQT  

Ông Bùi Tuấn Ngọc Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐQT  

Ông Tạ Mạnh Cường Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc  
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Ông Vũ Thanh Hải Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc 

Ông Hoàng Duy Anh Ủy viên HĐQT (miễn nhiệm từ 22/10/2015) 

Ông Lê Duy Hiệp Ủy viên HĐQT  

Ông Phùng Văn Quang Ủy viên HĐQT - độc lập 

- Ban Kiểm soát 

Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của 

Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định trong Điều 

lệ của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

Giám đốc. Hiện tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra 

và bãi miễn. Ban kiểm soát của Công ty bao gồm: 

Ông Nguyễn Tuấn Anh Trưởng ban 

Ông Đỗ Thành Đĩnh Thành viên 

Ông Phùng Đình Phúc Thành viên 

- Ban Tổng Giám đốc 

Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, là 

người điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty chịu trách 

nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về các họat động sản xuất kinh doanh của Công 

ty. Ban TGĐ Công ty bao gồm: 

Ông Tạ Mạnh Cường Tổng Giám đốc 

Ông Vũ Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc 

Bà Phạm Thị Hồng Nhung Kế toán trưởng 
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4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 

 

 

 

tæng Gi¸m ®èc 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

Công ty TNHH 
Cảng Hải An 

( Công ty con 
100%  vốn ) 

Công ty TNHH Đại lý 

và Tiếp vận Hải An 

( Đầu tư 50% vốn ) 

 

Công ty CP Dịch vụ 

Tổng hợp Hải An 

( Đầu tư 20% vốn ) 

Công ty TNHH Vận 
tải Container Hải 

An 

( Công ty con 50,5% 
vốn) 

Phòng 

Tài chính 

kế toán 

 

Phòng 

Dự án và 

XDCB 

 

Văn 

Phòng Hà 

Nội 

 

Chi 

nhánh 

Hồ Chí 

Minh 
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- Các công ty con, công ty liên kết: 

TT Công ty Quan hệ Vốn điều lệ Ngành nghề kinh doanh chính 

Tỷ lệ sở 

hữu tại 

31/12/2015 

Trụ sở 

1 
Công ty TNHH 

Cảng Hải An 

Công ty 

con 

10.000.000.000 

đồng 

Khai thác cảng, cung cấp dịch vụ 
bốc xếp, giao nhận, kho bãi, vận 
chuyển đường bộ … 

100% 

Tầng 1, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

2 

Công ty TNHH 

Đại lý và Tiếp 

vận Hải An 

Công ty 

liên kết của 

công ty con 

10.000.000.000 

đồng 

- Tổ chức vận tải hàng hóa ven 
biển và viễn dương, đại lý vận tải 
đường biển, logistics. 
- Vận tải hàng hóa đường thủy 
nội địa và các hoạt động dịch vụ 
hỗ trợ khác liên quan đến vận 
tải…. 

50% 

Tầng 2, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

3 

Công ty cổ 

phần Dịch vụ 

Tổng hợp Hải 

An (HAGS) 

Công ty 

liên kết của 

công ty con 

5.000.000.000 

đồng 

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, 
bốc xếp hàng hóa, kho bãi và lưu 
giữ hàng hóa… 

20% 

Tầng 3, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

4 

Công ty TNHH 

Vận tải 

Container Hải 

An 

Công ty 

con 

200.000.000.000 

đồng 

- Vận tải hàng hóa ven biển và 
viễn dương 
- Vận tải hàng hóa đường thủy 
nội địa… 

50,5% 

Tầng 5, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 
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5. Định hướng phát triển 

Trong vòng 5 năm tới, Công ty định hướng tập trung duy trì chất lượng dịch vụ cảng 

biển trên cơ sở hạ tầng hiện có và mở rộng năng lực cho các dịch vụ phụ trợ thông 

qua việc đầu tư xây dựng thêm bến sà lan, hoàn thiện mặt bằng cho cảng và đầu tư dự 

án xây dựng khu hậu cần cảng biển Cát Hải. Đối với hoạt động vận tải nội địa, Công 

ty khai thác tối đa năng lực vận tải của 3 tàu container đã đầu tư trong các năm 2014, 

2015 trên tuyến vận tải nội địa Hải Phòng - Hồ Chí Minh - Hải Phòng và tuyến Đông 

Bắc Á Haiphong – Yantain – Kongkong – Haiphong, nghiên cứu để phát triển các 

tuyến mới đi Đông Nám Á khi có đủ điều kiện. 

Hải Phòng là khu vực cảng năng động của hệ thống cảng Việt Nam. Trong vòng 5 

năm tính từ năm 2005, tỷ lệ tăng trưởng bình quân của cảng Hải Phòng (tính theo sản 

lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng) năm sau so với năm trước là 27,7%/năm, so 

với mức tăng trưởng trung bình của ngành là 20%. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh 

tế thế giới và trong nước, tốc độ này suy giảm nhưng đã có nhiều dấu hiệu hồi phục 

tích cực từ năm 2013. Cụ thể, tổng sản lượng hàng hóa thông qua khu vực Hải Phòng 

đạt 3.470.142 TEU năm 2014, tăng 11,3% so với năm 2013. Dựa trên nhu cầu và tốc 

độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu trong thời gian tới, triển vọng phát triển của 

ngành cảng được đánh giá còn nhiều tiềm năng, dự kiến sẽ nâng năng lực bốc xếp lên 

gấp đôi vào năm 2015 và gấp năm lần vào năm 2020 lên mức 900-1.100 triệu 

tấn/năm. 

Với đặc điểm địa lý có đường bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam tạo thành thế mạnh của 

vận tải đường thủy, khả năng lưu thông hàng hóa trên trục đường vận tải ven biển 

Việt Nam là rất lớn. Đây chính là cơ hội cho Hải An phát triển mạng vận tải thủy khi 

từ đầu tháng 7 năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải chính thức siết việc kiểm tra xe quá 

tải theo Đề án Tổng thể kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ theo Quyết định số 

1526/QĐ-BGTVT ngày 05/06/2013.  

Trên cơ sở những phân tích và nhận định trên đây, định hướng và chiến lược kinh 

doanh của Công ty là hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển chung của ngành 

cảng biển - vận tải, với chính sách của Nhà nước và xu thế chung của ngành cảng biển 

- vận tải - logistic trên thế giới. 

6. Các nhân tố rủi ro 

6.1 Rủi ro về kinh tế 

a) Tăng trưởng kinh tế 

Năm năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 diễn ra, tình hình kinh tế thế giới 

giai đoạn 2012 – 2014 đã có biến chuyển mang chiều hướng tích cực hơn so với giai 

đoạn trước, góp phần tạo lập nền tảng tốt cho sự phục hồi và ổn định trở lại trong năm 

2015. Các động thái phát triển của thế giới đã cho thấy sự ổn định, cho dù chưa thực 

sự vững chắc đặc biệt là tại các quốc gia tâm điểm của khủng hoảng nợ công như Hy 

Lạp, Tây Ban Nha và Ireland hay tại các đầu tàu kinh tế Nhật Bản, Pháp, Đức… Theo 
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dự báo của Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCSIEF) dự báo 

tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới nói chung và một số khu vực sẽ phục hồi nhanh 

chóng trong vòng 5 năm tới. 

Không nằm ngoài quy luật, nền kinh tế Việt Nam đã từng bước hồi phục từ Quý 3 

năm 2013 và đang trở lại đà tăng trưởng, dù mức tăng trưởng đang còn chậm. Tốc độ 

tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 của Việt Nam tăng 5,42% so với 

năm 2012, năm 2014 tăng 5,98% so với năm 2013. Bước sang năm 2015, dấu hiệu 

phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trở nên rõ rệt hơn khi GDP năm 2015 của Việt 

Nam tăng 6,68% so với năm 2014. Cũng theo dự báo của World Bank và các tổ chức 

tài chính lớn khác, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2016 là từ 6,6% đến 

6,9%.  

Là một Công ty hoạt động trong ngành dịch vụ cảng biển và vận tải hàng hóa, kết quả 

sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động trực tiếp bởi tình hình sản xuất công 

nghiệp và thương mại trong nước và quốc tế. Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế là một 

chỉ báo quan trọng không những phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp mà còn là công cụ quan trọng để Công ty dự báo các chiến lược phát triển 

trung và dài hạn. 

b) Lạm phát 

Lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây có diễn biến phức tạp và biến động 

với biên độ khá lớn tạo ra những biến động bất thường về giá cả nguyên nhiên vật liệu 

đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Giai đoạn 

năm 2012 - 2015, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực để kiềm chế lạm 

phát, ngoài ra giá xăng dầu quốc tế giảm sâu và nguồn cung hàng hóa nội địa dồi dào 

nên chỉ số giá tiêu dùng giảm dần theo từng năm, cụ thể ở mức 6,81% năm 2012, 

6,04% năm 2013, 1,84% năm 2014 và chỉ 0,6% năm 2015.  

Đối với doanh nghiệp dịch vụ cảng và vận tải như Hải An, chỉ số lạm phát ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua chi phí đầu vào, đặc biệt là 

giá xăng dầu và giá nhân công. Bên cạnh đó, tình hình lạm phát cũng ảnh hưởng đến 

khối doanh nghiệp sản xuất hàng xuất nhập khẩu - những khách hàng sử dụng dịch vụ 

của Công ty. Để giảm thiểu ảnh hưởng của lạm phát đến hoạt động, Công ty luôn chủ 

động tăng cường các hoạt động kiểm soát định mức chi phí và quản lý biến động giá 

cả đầu vào. 

c) Lãi suất 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tùy vào đặc điểm kinh doanh của mình, mỗi 

doanh nghiệp có cơ cấu vốn khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp sử 

dụng nguồn vay lớn từ các ngân hàng thương mại nên việc biến động lãi suất ngân 

hàng sẽ gây nên những rủi ro nhất định cho doanh nghiệp.  

Mặt bằng lãi suất (huy động và cho vay) giảm 0,2 – 0,5% trong năm 2015, dù không 

đạt kỳ vọng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) nhưng mặt bằng lãi 
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suất này cũng đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà vẫn giữ được 

tính ổn định của thị trường tiền tệ. Mức lãi suất cho vay của một số chương trình ưu 

tiên giảm nhẹ xuống khoảng 6,5 - 6,6%/năm. Ngoài ra, SBV tiếp tục triển khai các 

giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn nhằm vượt 

qua những khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp mình. 

d) Tỷ giá hối đoái 

Rủi ro biến động tỷ giá là rủi ro ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp có các hoạt 

động kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu hay các giao dịch ngoại tệ. Tỷ giá là 

một trong những điểm nóng vĩ mô năm 2015 khi thị trường tài chính toàn cầu chứng 

kiến nhiều sự kiện bất thường. Có tới 4 lần biến động tỷ giá trong năm 2015, trong đó 

có 3 lần phá giá VND và 2 lần điều chỉnh biên độ giao dịch: 

 Lần điều chỉnh giá VND đầu tiên là ngày 7/1 với mức 1% lên mức 21.458 

VND/USD, biên độ tỷ giá +/-1%. 

 Lần điều chỉnh giá VND thứ hai là ngày 7/5 với mức 1% lên mức 21.673 

VND/USD, biên độ tỷ giá +/-1%. 

 Lần điều chỉnh giá VND thứ ba diễn ra vào ngày 11/8 với việc SBV nâng biên 

độ giao dịch từ +/-1% lên +/-2%, từ vùng 21.456 - 21.890 VND/USD lên 

21.240 - 22.106 VND/USD. 

 Lần điều chỉnh cuối cùng là vào ngày 19/8 bao gồm phá giá VND thêm 1%, 

và nâng biên độ giao dịch lên +/-3%. Biên độ mới nới rộng thêm ra từ 21.233 - 

22.547 VND/USD. 

Tuy nhiên do đặc thù của công ty, nguồn nguyên vật liệu có sẵn trong nước mà không 

phải nhập khẩu nên tác động của biến động tỷ giá lên nguồn nguyên liệu đầu vào là 

không có. Mặc dù vậy, Công ty hiện đang vay ngoại tệ để đầu tư mua sắm tài sản cố 

định.  

6.2 Rủi ro về pháp luật 

Rủi ro về luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh hưởng chung đến toàn ngành. 

Những thay đổi trong chính sách quản lý vĩ mô của Chính phủ đều có những tác động 

nhất định đến hoạt động của công ty. 

Hoạt động dưới sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, Công ty chịu nhiều rủi ro do 

hệ thống pháp luật chưa chặt chẽ và còn nhiều quy định chồng chéo. Bất kỳ điều 

chỉnh nào trong những quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy 

định khác liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty đều có ảnh 

hưởng và tác động đến hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty. Để giảm thiểu 

rủi ro về luật pháp, Công ty luôn duy trì việc cập nhật các quy định pháp luật mới đối 

với toàn bộ công nhân viên, đồng thời sẽ tham khảo thêm với các tổ chức tư vấn luật 

pháp khi cần thiết. 
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6.3 Rủi ro đặc thù ngành 

a) Rủi ro chính sách 

Hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách quản lý hàng 

hóa xuất nhập khẩu biên mậu giữa Việt Nam và các nước khác bao gồm chính sách 

thuế, phí và chính sách kiểm dịch, an toàn vệ sinh và kiểm tra các tiêu chuẩn chất 

lượng hàng hóa, chính sách quản lý đặc thù đối với mỗi loại hàng hóa trong từng thời 

kỳ… Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2015, tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 326,76 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2014. 

Trong đó, xuất khẩu đạt 162,11 tỷ USD, tăng 7,9% và nhập khẩu là 165,65 tỷ USD, 

tăng 12%. Cán cân thương mại hàng hóa cả nước thâm hụt 3,54 tỷ USD (tương đương 

khoảng 2,2% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước) và ngược lại so với xu 

hướng thặng dư 2,37 tỷ của năm trước. Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh 

của Công ty chịu ảnh hưởng lớn của chính sách biên mậu với Trung Quốc, là thị 

trường xuất nhập khẩu chủ chốt của Việt Nam. Việc nới lỏng hoặc thắt chặt chính 

sách kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất của Chính phủ Việt Nam hoặc chính phủ 

Trung Quốc trong mỗi giai đoạn ảnh hưởng không nhỏ đến lượng hàng thông quan 

qua cảng và doanh thu từ dịch vụ container lạnh. Ban lãnh đạo Công ty luôn theo sát 

và cập nhật các thông tin chính sách mới để có thể ứng phó trong mọi tình huống.  

b) Rủi ro giá nhiên liệu 

Do hoạt động ngành giao thông vận tải và giao nhận hàng hóa nên hoạt động của 

Công ty chịu ảnh hưởng bởi tăng giảm giá nhiên liệu. Tuy nhiên do xăng dầu phụ 

thuộc hoàn toàn vào tình hình thế giới, Công ty chỉ có thể điều chỉnh giá dịch vụ một 

cách tương ứng và phù hợp với thị trường. 

c) Rủi ro cạnh tranh 

Ngày 14/04/2013, dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Lạch Huyện 

chính thức được khởi công xây dựng. Đây là dự án nằm trong danh mục các dự án kết 

cấu hạ tầng giao thông quan trọng, thiết yếu giai đoạn đến năm 2020, được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11/4/2007. Với mục tiêu 

phát triển cảng Hải Phòng tại khu bến Lạch Huyện để có thể tiếp nhận cỡ tàu tới 

100.000 DWT (tàu container 8.000TEU), dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử 

dụng từ năm 2017 - 2018. Sau khi cảng Lạch Huyện được đưa vào khai thác sẽ tạo ra 

sức ép cạnh tranh đối với hệ thống các cảng khu vực Đình Vũ, Bạch Đằng, Sông 

Cấm, Sông Tranh nói chung và đối với cảng Hải An nói riêng.  

Ngoài ra Công ty đang phải đối mặt với tình trạnh cạnh tranh về giá giữa các cảng 

trong khu vực Hải Phòng. Các doanh nghiệp cùng ngành sẵn sàng giảm 20% giá hoặc 

chấp nhận lỗ để thu hút khách hàng. 

Đây chính là những thách thức lớn và rủi ro trong cạnh tranh đối với cảng Hải An 

trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên Ban lãnh đạo doanh nghiệp đã thấy rõ các thách 

thức này và đã chủ động đầu tư 03 tàu container và tổ chức tuyến vận tải container nội 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 

 

Báo cáo thường niên năm 2015         12 

  

địa từ cuối năm 2013 nhằm đảm bảo công việc cho cảng Hải An. Với việc phát triển 

tuyến vận chuyển container nội địa và hợp tác với các hãng vận tải container nước 

ngoài duy trì các tuyến vận chuyển container ngắn (Feeder) nhằm đảm bảo “đầu vào” 

cho cảng, chắc chắn hiệu quả kinh doanh của Cảng Hải An và của toàn Công ty sẽ 

được đảm bảo. 

6.4 Rủi ro khác 

Theo quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn 

đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-

TTg ngày 16/9/2009, Thành phố đã có quy hoạch cầu qua sông Bạch Đằng và quy 

hoạch đường vành đai 3 của thành phố với cầu vượt sông Cấm nối khu công nghiệp 

VSIP Hải Phòng với cảng Lạch Huyện. Quy hoạch này khiến cho kế hoạch mở rộng 

cầu cảng của Công ty gặp khó khăn. Mặc dù Công ty đánh giá để các quy hoạch này 

được triển khai và đi vào thực tế cũng mất đến 5 – 7 năm nhưng quy hoạch này là một 

rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Chính vì thế, hiện nay Công ty đã tạm 

dừng kế hoạch mở rộng cầu cảng để chờ ý kiến tiếp theo từ phía các ban ngành chức 

năng.  

Ngoài ra hoạt động kinh doanh của Công ty phải đối mặt với những rủi ro đặc thù như 

thiên tai, môi trường, những biến động chính trị và xã hội trên thế giới, chiến tranh, 

khủng bố, tranh chấp trên biển... Những rủi ro này dù ít hay nhiều cũng có thể gây ra 

những thiệt hại về tài sản, con người, thị trường…và do đó sẽ có những tác động trực 

tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

Năm 2015, Công ty nâng cao năng suất bốc xếp, đảm bảo tiến độ giải phóng tàu, đặc 

biệt chủ động thu xếp hợp lý các tàu trùng lịch (năm 2015 Cảng thường xuyên tiếp 

nhận 6 - 7 chuyến tàu/tuần). Công tác An ninh an toàn đảm bảo không xảy ra tai nạn 

lao động và các sự cố lớn. Các Phòng đã phối hợp tốt với nhau trong điều hành đảm 

bảo khai thác tối đa công suất của cầu bến và phương tiện, thiết bị. Chính vì vậy năm 

2015, Cảng đã đạt sản lượng vượt công suất thiết kế. 
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Đơn vị: TEU 

 
Kế hoạch 

năm 2015 

Thực hiện 

năm 2015 
Tỷ lệ 

Tổng sản lượng khai thác cảng 325.000 356.656 109,7% 

- Bốc xếp hàng xuất nhập khẩu  -  235.576 - 

- Bốc xếp hàng nội địa  -  121.080 - 

Sau khi đầu tư 02 tàu container vào năm 2014, Công ty tiếp tục đầu tư thêm tàu 

container HAIAN TIME với sức chở 1.032 TEU, trọng tải 18.055 DWT với mớn 

9,050m, tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ giúp tăng sản lượng khai thác tàu lên hơn 20% so 

với kế hoạch đề ra. 

 
Kế hoạch 

năm 2015 

Thực hiện 

năm 2015 
Tỷ lệ 

Tổng sản lượng khai thác tàu 75.000 90.426 120,57% 

Chính vì vậy, kết quả kinh doanh của Công ty đã vượt mức kế hoạch năm 2015, cụ 

thể doanh thu hợp nhất đạt 524,8 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 166,9 tỷ 

đồng vượt kế hoạch 5% và tăng gần 26,88% so với năm 2014. 

2. Tổ chức nhân sự 

2.1 Danh sách Ban điều hành 

STT Họ tên Chức vụ Ghi chú 

1 Tạ Mạnh Cường Tổng Giám đốc  

2 Vũ Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc  

3 Phạm Thị Hồng Nhung Kế toàn trưởng  
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2.2 Sơ yếu lí lịch Ban Điều hành 

- Ông Tạ Mạnh Cường  

Họ và tên:  Tạ Mạnh Cường 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  30/01/1965 

Nơi sinh: Hải Phòng 

CMND:   031600536 Ngày cấp 26/06/2006, Nơi cấp: Công An Tp.Hải 

Phòng  

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú:  22/67 Tô Hiệu, Trại Cau Lê Chân Hải Phòng 

Số điện thoại công ty:  0313 766561 

Số điện thoại di động: 0903415105 

Địa chỉ email: Cuong.tm@haiants.vn  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

- 1988 – 2000: Xí nghiệp giày dép số 5 Hải Phòng  

- 2001 – 2007: Phó GĐ Công ty dịch vụ kỹ thuật Hàng hải 

- 2007 – 2010: GĐ Công ty DVKT Hàng hải   

- 2010 – ngày 16/10/2014: Phó TGĐ Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An kiêm GĐ 

Cảng Hải An - Hải Phòng 

- 2011 – nay: Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An 

- 16/10/2014 – nay: TGĐ Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An 

Cá nhân sở hữu:    65.368 cổ phần, chiếm 0,28% vốn điều lệ 

- Ông Vũ Thanh Hải  

Họ và tên:  Vũ Thanh Hải 

Giới tính:    Nam  

Ngày tháng năm sinh:  12/09/1973 

Nơi sinh:   Thái Bình 

CMND:   024100797, nơi cấp: Công An Tp. Hồ Chí Minh   

mailto:Cuong.tm@haiants.vn


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 

 

Báo cáo thường niên năm 2015               15 

  

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú:  Số 68 Bis Huỳnh Mẫn Đạt, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh 

Số điện thoại công ty:  04 39876556 

Số điện thoại di động: 0913239196 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Điều khiển tàu biển 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác:  

-  1995 - 2001: Cán bộ thị trường, Đại diện trường Chi nhánh Singapore Công ty LD 

Gemartrans 

-  3/2001 - 4/2002: Phó phòng Khai thác – Ban Quản lý tàu Tổng Công ty Hàng hải 

Việt Nam 

-  5/2002 - 2009: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Vận tải và Đại lý vận tải 

đa phương thức 

-  2009 - 09/2014: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Đại lý 

vận tải đa phương thức; Uỷ viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty liên 

doanh “K” Line Logistics (Việt Nam) Ltd. 

-  10/2014 - nay:  Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa phương 

thức ; Uỷ viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh “K” Line 

Logistics (Việt Nam) Ltd; 

- Tháng 11/2013- nay: ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An 

-  Ngày 16/10/2014: được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và 

Xếp dỡ Hải An 

Cá nhân sở hữu:    1.000 cổ phần, chiếm 0,0043% vốn điều lệ 

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung 

Họ và tên:  Phạm Thị Hồng Nhung 

Giới tính:  Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  03-09-1975 

Nơi sinh:  Hải Phòng 

CMND 030947413, ngày cấp 12/10/2009 nơi cấp: Sở Công an Hải 

Phòng 
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Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú: 29 phố Cát Cụt, phường An Biên, quân Lê Chân, TP. Hải 

Phòng 

Số điện thoại công ty:  04.39876556  

Số điện thoại di động 0912236696 

Địa chỉ email: Nhung.pth@haiants.vn  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển 

Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán doanh nghiệp. 

Quá trình công tác:  

- Từ 7/1997 đến 12/1998: Nhân viên Ban tổ chức lao động tiền lương Xí nghiệp kinh 

doanh dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng 

- Từ tháng 1/1999 đến 7/2002: Nhân viên Ban kế toán Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ 

tổng hợp Cảng Hải Phòng nay là Công ty CP thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải 

Phòng. 

- Từ tháng 8/2002 đến 7/2004: Phó phòng, phụ trách Phòng kế toán Công ty CP thương 

mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng 

- Tháng 8/2004 đến tháng 2/2011: KTT, Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty CP 

thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng. 

- Từ 05/2011 đến nay: KTT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. 

Cá nhân sở hữu:    3.000 cổ phần chiếm 0,01% vốn điều lệ 

2.3 Số lượng cán bộ và chính sách người lao động 

- Cơ cấu và số lượng cán bộ, nhân viên (bao gồm các công ty thành viên) 

Chỉ tiêu Số lượng lao động 

Tổng số lao động 194 

Phân theo giới tính  

- Nam 156 

- Nữ 38 

Phân theo trình độ học vấn  

- Trình độ đại học trở lên 100 

- Trình độ cao đẳng chuyên nghiệp 18 

- Trình độ trung cấp chuyên nghiệp 63 

- Lao động phổ thông 13 

mailto:Nhung.pth@haiants.vn
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Chỉ tiêu Số lượng lao động 

Phân theo phân công lao động  

- Viên chức quản lý chuyên trách 23 

- Viên chức quản lý không chuyên trách 0 

- Lao động trực tiếp 171 

- Chính sách đối với người lao động 

Công ty luôn thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết với người lao động đã được quy định 

trong thỏa ước lao động và hợp đồng lao động. Người lao động trong Công ty đều có 

hợp đồng lao động, được đảm bảo về việc làm, được trả lương theo năng lực và thỏa 

thuận hợp đồng. 

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

3.1 Các khoản đầu tư lớn 

Năm 2015 Công ty đã tiến hành đầu tư: 

- 01 máy phát điện loại 1250 KVA với giá trị khoảng 2,3 tỷ đồng để đảm bảo đủ nguồn 

điện khi xảy ra sự cố về điện.  

- 01 xe nâng mới 10 Tấn của HYSTER với giá trị khoảng 2,0 tỷ đồng. 

- 02 xe nâng 45 tấn đã qua sử dụng của TEREXRREX và KALMAR với giá trị khoảng 

11 tỷ đồng. 

- 01 tàu container (HAIAN TIME) loại 1032 TEU vào cuối tháng 9/2015 trị giá khoảng 

133,6 tỷ đồng 

- Hoàn thiện nạo vét khu nước trước bến, tiếp tục sửa chữa mặt bãi, xây mới nhà kho 

chứa vật tư với diện tích 140 m2 (giá trị khoảng 18 tỷ đồng). 

Tổng giá trị đầu tư năm 2015 đạt: 166,9 tỷ đồng   

3.2 Các công ty con, công ty liên kết 

- Công ty TNHH Cảng Hải An (HAP) 

Công ty TNHH Cảng Hải An là công ty có 100% vốn của Công ty Mẹ, hoạt động chủ 

yếu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên quan đến cảng biển bao gồm: xếp dỡ hàng hóa 

và container, dịch vụ kho CFS và kho ngoại quan, dịch vụ Depot, dịch vụ lưu container 

lạnh, vận chuyển hàng hóa thủy nội địa, dịch vụ Logistics...  

Tổng sản lượng xếp dỡ 356.656 TEU, doanh thu năm 2015 đạt  161,179 tỷ đồng, tăng 

9,75% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 4,47 tỷ đồng, tăng 

18,25% so với cùng kỳ năm trước.  

  



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 

 

Báo cáo thường niên năm 2015               18 

  

- Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An (HAAL) 

Công ty đồng thời vừa làm đại lý cho hãng tàu Penexline (Singapore), vừa phát triển 

kinh doanh vận tải biển nội địa và dịch vụ logistic, đã từng bước nâng cấp và hoàn 

chỉnh bộ máy tổ chức, khẳng định chất lượng dịch vụ trên thị trường vận tải, tạo uy tín 

và được khách hàng đánh giá cao. Năm 2015, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao và hỗ trợ thiết thực cho hoạt động khai thác Cảng.  

Sản lượng đại lý của Công ty đạt 56.072 TEU hàng xuất nhập khẩu và 88.873 TEU 

hàng nội địa, tổng doanh thu đạt 70,97 tỷ đồng (bao gồm phần được chia theo BCC năm 

2015) và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 12,45 tỷ đồng (bao gồm phần được chia theo 

BCC năm 2015).  

- Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Hải An (HAGS) 

Công ty từng bước khẳng định mục tiêu hoạt động, ngoài cung cấp các dịch vụ bốc xếp, 

vệ sinh sửa chữa container và vận tải cho Cảng, Công ty còn tham gia cung cấp dịch vụ 

vận tải cho HAAL, tăng thêm việc làm cho người lao động.  

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:  

+ Đạt sản lượng: 187.000 teu; 

+ Doanh thu: 16,29 tỷ đồng; 

+ Lợi nhuận trước thuế: 1,078 tỷ đồng. 
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4. Tình hình tài chính 

4.1 Tình hình tài chính 

TT 

Chỉ tiêu BCTC Công ty mẹ BCTC Hợp nhất 

* Đối với tổ chức không phải là tổ 
chức tín dụng và tổ chức tài chính phi 
ngân hàng 

Năm 2014 Năm 2015 % tăng 
giảm Năm 2014 Năm 2015 % tăng 

giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 705.894 878.311 +24,43% 737.230 920.877 +24,91% 

2 Doanh thu thuần 314.904 403.168 +28,03% 430.673 524.839 +21,86% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 129.805 183.032 +41,01% 136.091 190.138 +39,71% 

4 Lợi nhuận khác (885) (4.981) -462,82% (1.095) (7.646) -598,26% 

5 Lợi nhuận trước thuế 128.920 178.051 +38,11% 134.996 182.492 +35,18% 

6 Lợi nhuận sau thuế 126.209 163.361 +29,44% 131.580 166.959 +26,89% 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 30% 30% 0,00% 30% 30% 0,00% 

- Các chỉ tiêu khác: Không có 
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4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

TT Các chỉ tiêu 
BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

Ghi chú 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2015 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

2,01 

 

1,86 

 

1,85 

 

1,77 

 

2,02 

 

1,58 

 

1,62 

 

1,45 

 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%) 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%) 

 

0,40 

0,66 

 

0,42 

0,73 

 

0,41 

0,70 

 

0,44 

0,77 

 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho (lần) 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần) 

 

24 

 

 

0,57 

 

18 

 

 

0,51 

 

21 

 

 

0,75 

 

12 

 

 

0,63 
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TT Các chỉ tiêu 
BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

Ghi chú 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2015 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 

thuần (%) 

 

40,08 

34,08 

22,78 

41,22                          

 

40,52 

35,02 

20,62 

45,40 

 

30,55 

34,93 

22,78 

31,60 

 

31,81 

34,98 

20,14 

36,23 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1 Cổ phần 

Số lượng cổ phiếu của Công ty không thay đổi và là 23.196.232 cổ phiếu. 

Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi…): Toàn bộ số cổ 

phiếu của Công ty (23.196.232 cổ phiếu) là cổ phiếu thường. 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.939.129 cổ phiếu. 

5.2 Cơ cấu cổ đông (tại ngày 30/9/2015) 

STT Cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) Số lượng cổ đông 

 Cổ đông trong nước 

1 Tổ chức 18.498.905 79,75% 11 

2 Cá nhân 4.110.654 17,72% 457 

 Cổ đông nước ngoài 

3 Tổ chức 313.050 1,35% 4 

4 Cá nhân 16.520 0,07% 7 

 Cổ phiếu quỹ 257.103 1,11%  

 Tổng cộng 23.196.232 100% 479 

5.3 Tình hình thay đổi vốn đâu tư của chủ sở hữu: Không có thay đổi 

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

5.5 Các chứng khoán khác: Không có 

III. Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc 

1. Đánh giá chung 

Kinh tế năm 2015 diễn ra trong bối cảnh được dự báo tiếp tục đà phục hồi nhưng chưa 

ổn định. Đặc biệt là giá dầu thô giảm từ cuối năm 2014 giúp các hãng tàu giảm chi phí 

khai thác, mở thêm tuyến mới, hoặc hợp tác khai thác để tăng cường năng lực cạnh 

tranh. Thị trường Cảng biển khu vực Hải Phòng tiếp tục cạnh tranh khá gay gắt, vào 

cuối năm VIP - GREEN PORT đã được đưa vào khai thác, TC-128 đã mở rộng thêm 

cầu tàu, PTSC Đình Vũ tiếp tục mở rộng thêm cầu,… 

Tuyến vận tải nội địa có sự cạnh tranh gay gắt, thường xuyên có 22 - 23 chuyến tàu 

chạy trên tuyến này và tiếp tục có xu hướng tăng lên trong thời gian tới, tuy nhiên lượng 

hàng hóa trên tuyến nội địa sụt giảm so với cùng kỳ năm trước nên giá cước có xu 

hướng giảm mạnh. 

Trong năm 2015, Cảng tiếp nhận từ 6 - 7 chuyến tàu/tuần. Đồng thời để đảm bảo ổn 

định nguồn hàng cho Cảng, hiệu quả kinh doanh cho đội tàu, cũng như hoạt đông đại lý 
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của HAAL, cuối tháng 2/2015 Công ty đã triển khai Hợp tác với PENDULUM 

EXPRESS LINE tổ chức khai thác tuyến container HPG-HCM-HPG-YT-HK-HPG. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự triển khai đồng bộ các giải pháp trong SXKD 

đã đảm bảo ổn định sản lượng, doanh thu góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2015 với 

kết quả như sau: 

1.1 Về kinh doanh 

- Tổng sản lượng năm 2015:   447.082 TEU  tăng 14,32% so với năm 2014 

+ Bốc xếp:     356.656 TEU  tăng 15,11% so với năm 2014 

+ Vận tải:       90.426 TEU  tăng 11,35% so với năm 2014 

- Tổng doanh thu:    524,838 tỷ đồng  tăng 21,85% so với năm 2014 

+ Khai thác Cảng:    353,188 tỷ đồng  tăng 20,62% so với năm 2014 

+ Khai thác Tàu:          171,65 tỷ đồng  tăng 24,50% so với năm 2014 

- Tổng lợi nhuận trước thuế:   166,96  tỷ đồng  tăng 26,89% so với năm 2014 

1.2 Về đầu tư phát triển: 

- Đã đầu tư 01 máy phát điện loại 1250 KVA với giá trị khoảng 2,3 tỷ đồng để đảm bảo 

đủ nguồn điện khi xảy ra sự cố về điện. 

- Đã đầu tư mua mới 01 xe nâng 10 Tấn của HYSTER với giá trị khoảng 2,0 tỷ đồng và 

mua 02 xe nâng 45 tấn đã qua sử dụng của TEREXRREX và KALMAR. 

- Đã đầu tư mua thêm tàu HAIAN TIME loại 1032 TEU vào cuối tháng 9/2015. 

- Đã hoàn thiện nạo vét khu nước trước bến, tiếp tục sửa chữa mặt bãi, xây mới nhà kho 

chứa vật tư với diện tích 140 m2 (giá trị khoảng 18 tỷ đồng)… 

- Tiếp tục theo dõi và hoàn thiện hồ sơ dự án Cát Hải. 

1.3 Về quản lý : 

- Công ty đã tổ chức thành công lễ niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch chứng 

khoán TP.HCM vào ngày 11/3/2015, lễ khai trương Chi nhánh TP.HCM vào ngày 

04/4/2015 và ĐHĐCĐ Công ty vào ngày 24/4/2015. 

- Hoàn tất việc nâng cấp, mở rộng hệ thống phần mềm cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng, 

nâng từ 5 module lên 9 module, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động 

khai thác Cảng. Đồng thời đưa vào hoạt động Phòng điều hành trung tâm nhằm tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh, an toàn và kỷ luật lao động,nâng 

cao chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng đúng,đủ các yêu cầu thông tin, báo cáo của 

các hãng tàu… Nhờ vậy đã duy trì được chất lượng dịch vụ và uy tín kinh doanh cho 

Cảng. 

- Thành lập Công ty TNHH Vận tải Container Hải An để kế thừa hợp đồng BCC giữa các 

bên tham gia và đơn giản hóa việc hạch toán kế toán. 
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2. Tình hình tài chính 

2.1 Tình hình tài sản 

 Chỉ tiêu 
BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 

I Tài sản ngắn hạn 173.754.921.678  254.326.853.278  193.003.757.426 271.936.183.156  

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 70.148.304.209  149.754.819.697  77.086.650.648 157.637.362.387  

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn - - - - 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn  63.396.958.329   75.021.485.398  66.579.482.453  66.616.690.213 

4  Hàng tồn kho 12.944.679.371  10.282.989.087  21.828.110.279  28.171.316.193  

5  Tài sản ngắn hạn khác  27.264.979.769  19.267.559.096   27.509.514.046  19.510.814.363  

II Tài sản dài hạn 532.139.143.519  623.983.999.397  544.226.682.690  648.940.537.145  

1 Các khoản phải thu dài hạn 1.729.120.020  1.836.908.123 1.731.120.020  3.336.908.123  

2 Tài sản cố định 502.988.334.853  585.167.342.985  506.836.440.702 590.148.653.166  

3 Bất động sản đầu tư - - - - 

4 Tài sản dở dang dài hạn 14.143.924.707  17.502.407.891  14.143.924.707  21.891.769.895  

5  Đầu tư tài chính dài hạn 10.976.212.500 10.000.866.500 19.051.287.291 23.663.217.600  

6 Tài sản dài hạn khác 2.301.551.439 9.476.473.898 2.463.909.970  9.899.988.361  

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 705.894.065.197 878.310.852.675 737.230.440.116 920.876.720.301  
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Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản 

cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản 

cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí 

phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các 

chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. 

Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận ngay vào chi phí. 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy 

kế được xóa sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí 

trong năm. 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời 

gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như 

sau: 

Loại tài sản cố định Số năm 

Nhà cửa, vật kiến trúc 8-20  

Máy móc và thiết bị 5-10 

Phượng tiện vận tải, truyền dẫn 6-8 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 5-8 

Tài sản cố định khác 5 

Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm: 

- Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực 

tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, 

giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được khấu 

hao theo phương pháp đường thẳng trong 35 năm. 

- Chương trình phần mềm: Chi phí liên quan đến các chương trình phần mềm máy tính 

không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan được vốn hoá. Nguyên 

giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời 

điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương 

pháp đường thẳng trong 5 năm. 
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2.2 Tình hình nợ phải trả 

 Chỉ tiêu 
BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 

I Nợ ngắn hạn 86.303.949.347 137.753.043.896  95.468.447.036 167.671.267.935  

1 Phải trả người bán ngắn hạn 19.471.210.881  33.899.264.669 30.047.820.570  44.509.475.172  

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 91.742.723  383.606.600  91.742.723  383.606.600  

3 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước 
551.646.095 13.968.755.751 1.462.701.683  14.856.003.290  

4 Phải trả người lao động 1.278.908.117  5.126.436.134  11.796.163.496  20.581.260.986  

5  Chi phí phải trả ngắn hạn 533.793.317  386.506.838  533.793.317  386.506.838  

6 Phải trả ngắn hạn khác 1.103.852.377  24.494.315.863  1.385.231.849  24.811.914.298  

7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 56.434.623.190  48.372.200.394  43.312.820.751  48.372.200.394  

8 Dự phòng phải trả ngắn hạn - - - 2.648.342.710  

9  Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6.838.172.647  11.121.957.647  6.838.172.647  11.121.957.647  

II Nợ dài hạn 194.277.198.743 232.933.639.846 207.399.001.182 232.933.639.846 

1 Phải trả dài hạn khác 60.000.000.000  90.604.520.000  60.000.000.000 90.604.520.000  

2  Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 134.277.198.743  142.329.119.846  147.399.001.182 142.329.119.846  

 NỢ PHẢI TRẢ 280.581.148.090 370.686.683.742  302.867.448.218  400.604.907.781 
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Đối với các khoản nợ đến hạn, Công ty duy trì thanh toán đầy đủ và đúng hạn các 

khoản nợ vay. Đây cũng là một lợi thế của công ty trong việc tiếp cận các nguồn vốn 

vay từ các ngân hàng cho các dự án của mình một cách dễ dàng với chi phí lãi vay ưu 

đãi nhất. 

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

3.1 Về kinh doanh: 

- Tập trung hỗ trợ cho các hãng tàu ngoại đang sử dụng Cảng nhằm giúp họ có thể duy 

trì và phát triển tuyến. Đồng thời đẩy mạnh công tác thị trường cho tuyến nội địa (mục 

tiêu là các khách hàng có lượng hàng lớn, ổn định cả năm, đặc biệt chú trọng ký hợp 

đồng theo phương thức door-to-door, để có thể tận dụng hết lợi thế của toàn bộ hệ 

thống). Phấn đấu đạt mục tiêu 10% thị phần vận tải nội địa. 

- Tập trung xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống báo cáo, thống kê số liệu (năng 

lực toàn bộ hệ thống Cảng tại khu vực Hải Phòng, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 

HP, các đơn vị tham gia tuyến nội địa, các chính sách, …) phục vụ cho công tác 

Marketing. 

- Tiếp tục duy trì và giữ mối quan hệ với các Cảng lân cận để có thể chuyển tàu khai 

thác với chi phí hợp lý. 

- Tiết giảm tối đa các chi phí không cần thiết để nâng cao hiệu quả SXKD. 

3.2 Về quản lý: 

- Tiếp tục tăng cường và duy trì kỷ luật lao động, nâng cao chất lượng phục vụ khách 

hàng. 

- Thường xuyên tổ chức định kỳ việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ 

CBCNV. 

- Tiếp tục tuyển dụng lao động có trình độ cao,kinh nghiệm để bổ xung cho CN 

TP.HCM. 

- Thực hiện các thủ tục pháp lý để hoàn hiện cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty TNHH 

Vận tải Container Hải An (HACT). 

3.3 Về đầu tư : 

- Tiếp tục theo sát và hoàn thiện hồ sơ dự án khu dich vụ hậu cần sau cảng và các hạng 

mục đã được phê duyệt.  

- Tiếp tục đầu tư tàu khi có cơ hội. 

- Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện để mở rộng dịch vụ 

Logicstic. 

- Hoàn thiện hệ thống mặt bãi CY bẳng bê tông atphans và một số hạng mục phụ trợ 

khác 
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IV. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có 

đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội: 

1.1 Về sản xuất – kinh doanh 

Năm 2015 nhờ làm tốt công tác marketing, tận dụng được các cơ hôi của thị trường 

nên Công ty đã thu hút được thêm tàu vào cảng đồng thời xử lý tốt mối quan hệ với các 

cảng lân cận nên đã khai thác tối đa được công suất của sơ sở hạ tầng và trang thiết bị 

của Cảng, sản lượng thông qua đạt 356.600 TEU gấp 1,42 lần công suất thiết kế 

(250.000 TEU). Về vận tải container, chỉ trong hai năm 2014, 2015, Công ty cũng đã 

tận dụng được cơ hội dư thừa trọng tải tàu của thị trường thế giới và giá dầu giảm để 

tập trung đầu tư liên tục 03 tàu container với tổng trọng tải gần 3.000 TEU, tổng vốn 

đầu tư hơn 14 triệu USD, đồng thời nhanh chóng xây dựng bộ máy khai thác, quản lý 

để đưa đội tàu container vào khai thác có hiệu quả vừa tăng thêm lợi nhuận cho Công 

ty vừa đảm bảo việc làm lâu dài, ổn định cho Cảng.  

1.2 Về quản lý doanh nghiệp 

Cũng trong năm 2015 Công ty đã tập trung nâng cấp được phần mềm khai thác cảng, 

tạo điều kiện tốt hơn cho khách hàng làm thủ tục và tra cứu vị trí container, góp phần 

duy trì chất lượng dịch vụ của Cảng. Ngoài ra Công ty đã tiếp tục thực hiện chương 

trình đào tạo, luân chuyển cán bộ, mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ để kiện toàn bộ máy 

và nâng cao chất lượng quản lý, kiểm soát nội bộ. 

1.3 Về trách nhiệm xã hội 

Công ty luôn luôn tổ chức thực hiện tốt các qui định về bảo vệ môi trường, thường 

xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, giữ vệ sinh, trồng cây xanh để 

tạo môi trường xanh cho Cảng. Thông qua hoạt động của tổ chức Công đoàn, Công ty 

đã tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động từ thiện, xoá đói giảm nghèo… 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 

Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cụ thể: 

- Đã tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, đặc 

biệt là trong việc đầu tư phát triển tàu và nâng cấp hệ thống phần mềm khai thác cảng 

của Công ty.  

- Duy trì được kỷ luật, nề nếp quản lý của Công ty. 

- Từng bước thực hiện được chủ trương phát triển kinh doanh ra khu vực phía Nam và 

xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh cho Công ty. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

- Tiếp tục làm tốt công tác marketing trên cơ sở hợp tác với các hãng tàu Feeder để thu 

hút hàng cho Cảng. 
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- Tiếp tục tổ chức đầu tư thêm tàu container thích hợp khi có cơ hội, đầu tư thêm kho, 

bãi, xe vận chuyển nhằm tăng khả năng cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng. Mở 

rộng hoạt động cho đội tàu vào khu vực Cái Mép, miền Trung và Đông Nam Á.  

- Tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư và tài chính để thực hiện dự án đầu tư Khu hậu 

cần sau cảng tại Cát Hải. 

V. Thông tin quản trị công ty 

1. Hội đồng Quản trị 

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

STT 
Thành viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Số CP 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

% 
Ghi chú 

1 Ô. Vũ Ngọc Sơn Chủ tịch HĐQT 360.912 1,56  

2 Ô. Bùi Tuấn Ngọc TVHĐQT 5.656.250 24,38  

3 
Ô. Tạ Mạnh 

Cường 

TVHĐQT, kiêm 

TGĐ 
1.525.769 6,58  

4 Ô. Vũ Thanh Hải 
TVHĐQT, kiêm 

Phó TGĐ 
2.031.000 8,75  

5 Ô. Lê Duy Hiệp TVHĐQT 1.031.250 4,45  

6 
Ô. Phùng Văn 

Quang 
TVHĐQT 627.000 2,70  

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có 
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1.3 Hoạt động của Hội đồng Quản trị 

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị: 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
0402/2015/NQ-

HĐQT 
26/02/2015 

- Thông qua giá và ngày niêm yết chính 

thức cổ phiếu HAH 

2 
0404-2015/NQ-

HĐQT 
15/04/2015 

- Thông qua các báo cáo để trình ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2015 

3 
0208-2015/NQ-

HĐQT 
10/8/2015 

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015 

- Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2015 

- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2015 

4 
0210-2015/NQ-

HĐQT 
23/10/2015 - Thay đổi nhân sự chủ chốt 

5 
0212-2015/NQ-

HĐQT 
17/12/2015 

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 

năm 2015 

- Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2015 

và kế hoạch kinh doanh năm 2016 

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2016 

2. Ban Kiểm soát 

- Thành viên Ban Kiểm soát 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Số CP 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

% 
Ghi chú 

1 Ô. Nguyễn Tuấn Anh Trưởng ban - -  

2 Ô. Đỗ Thành Đĩnh  Thành viên 61.600 0,27  

3 Ô. Phùng Đình Phúc Thành viên 18.480 0,08  

- Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Trong năm 2015, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ xem xét chi tiết hoạt động quản trị 

và kinh doanh của công ty tại thời điểm. Đại diện Ban kiểm soát được HĐQT mời 

tham gia phiên họp làm việc về các định hướng phát triển của Công ty. Ban kiểm soát 

cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty 

với Ban điều hành và HĐQT. 
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3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 

và Ban kiểm soát 

3.1 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: (Giá trị trước thuế TNCN) 

STT Nội dung Thù lao Ghi chú 

I Hội đồng quản trị   

1 Vũ Ngọc Sơn 72.000.000  

2 Bùi Tuấn Ngọc 72.000.000  

3 Tạ Mạnh Cường 72.000.000  

4 Vũ Thanh Hải 72.000.000  

5 Lê Duy Hiệp 72.000.000  

6 Phùng Văn Quang 72.000.000  

7 Hoàng Duy Anh 58.258.065 
Từ nhiệm từ ngày 

22/10/2015 

II Ban Kiếm soát   

1 Nguyễn Tuấn Anh 36.000.000  

2 Phùng Đình Phúc 36.000.000  

3 Đỗ Thành Đĩnh 36.000.000  
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3.2 Giao dịch của cổ đông lớn/cổ đông nội bộ và người có liên quan 

Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 
Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...) Số cổ phiếu Tỷ lệ 
Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 Công ty Cổ phần Hảng hải Nam Dương 

Ông Tạ Mạnh Cường - Thành viên 

HĐQT là Thành viên HĐQT Công 

ty Cổ phần Hảng hải Nam Dương 

837.320 3,61 866.880 3,74 Tăng đầu tư 

2 Ông Phùng Vĩnh Khánh 

Ông Phùng Vĩnh Khánh - con trai 

ông Phùng Đình Phúc - Thành viên 

BKS 

18.480 0,079 12.320 0,053 Giảm đầu tư 

3 Ông Vũ Trường Giang 
Ông Vũ Trường Giang - em trai ông 

Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT 
55.440 0,24 0 0 Giảm đầu tư 

4 Ông Vũ Doãn Hạnh 
Ông Vũ Doãn Hạnh - em trai ông 

Vũ Thanh Hải - Thành viên HĐQT 
500 0,0021 5.400 0,0232 Tăng đầu tư 

5 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Phúc Thịnh 

Ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Chủ tịch 

HĐQT là thành viên góp vốn của 

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ An Phúc Thịnh 

243.320 1,049 0 0 Giảm đầu tư 

6 Công ty Cổ phần MHC 

Ông Hoàng Duy Anh - Thành viên 

HĐQT là Tổng Giám đốc của Công 

ty Cổ phần MHC 

 6.478.120  27,93 3.239.060 13,965 Giảm đầu tư 

3.3 Các hợp đồng và giao dịch với cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có 





BAo cAo rAr cniruH HcvP Nr-rAT
cHo ruam rRt cHitlH xrr rH0c NGAy r, ,nA*o tz ttAtu zors

6ruc TY cO PI.IAN VAN TAI
VA XEP DO HAI AN

+"AKE,RTILLY

f_iruil.+iT'i{
INTERNATIONAL

tr_
d

1---rt'
1--hr.
1-:
E!,IJ
El,

l-_
h,

l--:-rE-ri
D'

]j
ht,IJ
-!lj
h-IJ
h,

l-,_
h,

1--
h,]J
E{

1-'-
hrt

l-:-
hrl

1-
h{

1-
h{l-
h.,l--
bJt-
hJIJ
hJ1-
lrI

I-_
h.a

t-_
frrl1-r
hrf

1-_
bJl-
f-ad

1-
hJLbr
TJ
l-re

lL-t:

A&C ,

cOxc ryrNrrH KrEM roAN vA TUvANA&c j*
A&C AUDITING AND COI\SUUIII{G CO, LTD.



cOrue rv cd pnAn vAru rar vA xEp oO nAr nru

l_4l_
a-,-

l---
l-,

l_-l-1l_a-,rr-.I
l_a-,l-
a-,l-a-,l_
a--=-,

l_-
a--,l_
l'-,

l-_
a---r
t----

l_--
a-,

l-_r-.I
l--a,--,
l__r--f

t_
L--a

L-.
L_,l_a-,
l--a__,,

l__a--,,

L-r-rl_l*r
l_-
l-Jrr-I
l_-
l-tt

l__-
a----r,rr-Jr
t__---

L.
l---Il-

MUC LUC

1. Mgc lBc

2. B6o c6o cfra Ban T6ng Gi6m tl6c

3. Br{o cio ki6m toin tIQc lfp

4. Bfrng cf,n tliii k6 tofn hqp nhdt t4i nghy 31 thfng 12 nirm2AlS

5. B6o c6o k6t qufr hopt tl$ng kinh doanh hqp nh6t cho nim tdri chinh k6t
thric ngiry 31 thfng 12 nim 2015

6. 86o c6o luu chuy6n ti0n tQ h-op nhdt cho nim tiri chinh k6t tnrric ngdry 31
thfng 12 nim 2015

7. Bin thuy6t minh B6o c6o tii chinh hqp nhdt cho nIm tiri chinh t<6t tUric
ngiy 31 thflng 12 nim 2015

Trang

I

2-5

6-7

8-11

1.3 - 14

15-55

12

,< r<>t * * rr * rr * r( rtlk t{ rt * :k ?t * rk * * ** * * *

/z

rc)
llo'/
lla lmt
ll> [uE

\



corve ry cd pHAru vAru rAr vA xEp pO HAr arq

nAo cAo cuA BAN roNG crAm Doc

Ban T6ng Gi6m <l6c COng ty C6 phAn Vfln tii vi Xiip dO Hei An (sau tl6y ggi tft le "COng ty") trinh
biry b6o c6o cfia minh cirng v6i B5o c6o tdi chinh ho, p nhAt cho n[m tii chinh k6t thirc ngdy 31 th6ng 12

nfun 2015 bao gdm 86o c6o tdi chinh cira C6ng ty vi c6c cdng ty con (ggi chung ld "Tfp dodn").

Khii quit vd C6ng ty
COng ty dugc chuyr5n O6i trintr thric tu C0ng ty TNHH V6n tii vn X6p d6'Hai An theo Gi6y chirng nhfn
d[ng kj doanh nghigp Cdng ty C6 phin s5 OtOggttg0g do S& K6 hoach vi EAu tu thinh pn6 Ua Ngi
c6p ddng kj dn <tAu ngdy 08 thang 5 ndm 2009.

Trgng qu6 trinh ho4t dQng Cdng ty dd dugc S0 Ke hoach vd Eflu tu thinh pn5 ffa NQi c5p biS sung c6c
gi6y ph6p ddng kf kinh doanh sau:

. Ci6V cJling nhfln <fing ky kinh doanh di6u chinh dn thrl I ngdy 02 thilngT nfurn 2009 vO viQc
thay d6i dia chi c6ng ty.

" Gi6V ch6'ng nh$n if[ng lqi kinh doanh didu chinh lAn thir' 2 ngiry 3l thing 7 ndm 2009 vd lin thri'
3 ngdy 17 thing8 n6rn 2009 vA viQc b6 sung chi tii5t v6n bing tdi s6n trong v6n di6u l€.

. Gi6y ch(r'ng nh4n tl6ng kj kinh doanh di6u chinh ldn th(r 4 ngiy 24 thhng 9 n6rn 2009 vd vi6c
thay ddi dia chi, bd sung ngdnh ngh6 kinh doanh vd thanh vi6n g6p v5n.

. Gi6y chring nhfln cl[ng kf. kinh doanh tli6u chinh Bn thrl 5 ngdy 07 thing 10 n[m 2010 vA viQc
b6 sung thinh vi6n g6p v6n.

. Gi6l chri'ng nh4n ctang hj kinh doanh diAu chinh l6n thft 6 ngdy 19 th6ng 9 n[m 2011 v6 viec
thay d6i ngub'i tlai diQn theo ph6p luft, b6 sung nginh nghA kinh doanh.

. Gi6V chri'ng nhfn ddng kj kinh doanh diAu chinh mn tnfr 7 ngdy 13 th6ng 4 n[m 2012 vA vi6c
s6p nlifp Cdng ty Cd phAn D6ng tdu Hii An, thay d6i v6n diAu 16, thay d6i dantr s6ch cd ddng
sang lflp.

. Gi6V cfirng nhfn ti5ng kf kinh doanh clidu chinh lAn thir 8 ngiy 05 thing 12 nlm 2014 vO viQc
thay ct6i ngud'i cl4i diQn theo ph6p luft.

Tru so'chiuh
- Dia chi

- DiOn lhoai
- Fax

: TAng 7, sO 45 TriQu Vi$t Vuong, phucnrg Biri Thi Xudn, qufin Hai Bi Trrmg, thinh
pt6 uaN6i

:043 987 7515
:043 944 4022

Ho4t clQng kinh doanh cria c6ng ty theo GiSy chri'ng nhdn ding ky doanh nghiQp ld:

o Ho+t dQng h5 trg trtrc tiiip cho vhn tii ducmg thriy, Chi titit:

Ho4t dQng li6n quan dtin vfln tii hinh kh6ch, dQng vft hoflc hdng h6a ven bi6n vd viSn duo.ng;

Hoat dQng cing'bi6n, brln tiu, cAu tdu;

Hopt dQng hoa ti€u, lai dit, dua tiu cfp biin;

Hoat dQng cta trpm lr6i dlng;

v0n tai hdnh kh6ch dudng bg trong n6i thdnh, ngopi thdnh (tru van t6i bing xe Bqft);
V&n tii hdnh ktr6ch <Iuong b0 kh6c;

Vdn t6i hdng h6a bing elu'd'ng bQ;
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corue w cd PHAN vAru rnr vA xEp oO nlr nru
eAo cAo cuA BAN ToNG GIAM Doc (ti6p theo)

. Van tii hinh khich ven bi,Sn vi vi6n duong;

. VOn tf,i hing h6a ven bi6n vi viSn ducrng;

e VOn tai hanh kh6ch duong thiry nOi <tia;

o Kho b6i vd luu giff hing h6a (Khdng bao g6m kinh doanh bAt d0ng sin);

o Hoat tlQng dich vp h5 tro.'t4rc tiiip cho vfln tii dudng b0, Chi tii5t:

- Ho4t ilQng li6n quan d6n v$n tii hanh kh5ch, dQng vft hoflc hang h6a bing dubng b0;

- Hopt dQng c6c bi!n, bdi 6 t6, di6m b5c x6p hing h6a;

- Hopt clQng quin ly tludng bQ, cAu, dudng hAm, bdi ild xe 6 t6 hoflc gara 6 tO, bai tliS xe cfpp, xe
m6y;

. Bi5c xtip hdng h6a

. Ho?t dOng dich vs h6 trg kh6c liOn quan d6n v$ntii,Chi ti6t:

- Sip x6p ho{c t6 chrlc c6c ho4t dQng vfln tti tlu&ng b6, du}ng bi6n;

- Giao nhfn hdng h6a;

- Thu, phit cic chfng tir vfln t6i vd vfn <Io'n;

- Hopt ddng cira dai lf ldm thir t-uc hf,i quan;

- Ho4t d$ng cfia c6c d4i lj lim vfln tf,i hang h6a dudng bi6n;

- Ho4t dQng li6n quan khic nhu:-bao g6i hing h6a nhim rnpc clich bfio vQ hdng h6a trdn dudng
v0n chuy6n, dO hang h6a, l6y mAu, cdn hang h6a;

- Dich vp tlpi lf tdu bi6n;

- Dich vu ctai ly v{n tii dudng bi6n;

. Xay dpng nhi c6c loai; XAy dyng c6ng trinh duong sit vi dulng bQ;

. Xey dgng cdc c6ng trinh cdng ich, Chi ti6t:

- Cic dudng 5ng v6'i khoing c6ch dii, mang lu6i truy6n ning lugng vd vi6n thdng;

- Cic dudng ting v6'i khoing cich dii mpng lu<ri truydn nlng lugng vd vi6n th6ng 6'thinh phii;

- Chc c6ng trinh phu thu6c cria thinh ph5;

. Xey dgng cdng trinh k! thuAt den dpng kh6c, Chi ti6t:

- Dudng thriy, b6n cing vd c6c c6ng trinh tr€n s6ng, c6c cing du lich, cfia c6ng; Dap vi d0;

- X0y dung dudlg hArn;

' CLc cdng viQc xdy dung kh6c khOng phii nhi nhu: C6c c6ng trinh th6 thao ngoii trb'i;

r B5n bu6n 6 t6 vi xe c6 clQng co kh6c; B6o dudng, sria chta 6 tO vi xe c6 dQng co kh6c;

r Ban php tirng vi c6c bQ phfn phg trg cria 0 t6 vd xe c6 dQng co krr6c, chi ti6t:

- Dai lf phU tilng vd c6c b0 phfn phs trg cria 6 t6 vi xe c6 dQng co kh6c;

- B6n 16 phir tirng vi c6c bQ phan plrp trg cria 6 t6 con (ropi 12 chd ng6i trd xuSng);

- 86, bu6n phg ting vi cic b0 phfn php trcr c0a 6 t6 vd xe c6 dQng co kh6c;

o 86o du6ng vd sira ch[.a md t6, xe m6y;

r B6n phg tirng vd c5c bQ phfn phr.r trg cria m6 t6, xe rn6y;

. B6n 16 nhi6n liQu dQng cotrong cic cta hing chuydn doanh
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o Hoat tlQng cdn lpi cira ho4t dQng kinh doanh kh6c cdn l4i chua ctuo.'c ph0n vio rl6u
Chi ti6t: Xu6t nhap khAu c6c mflt hing C6ng ty kinh doanh; (D6i vdi c6c nginh nghA kintr doanh c6
tli6u kign, Doanh nghiQp chi kinh doanh khi c6 dri diOu ki$n theo quy dinh cria ph6p luft).

HQi ddng quf,n tri vi. Ban ttidu hinh, qufrn lf
CAc thinh vi6n HQi cldng quin ki vd Ban T6ng Girim di5c cfia C6ng ty trong n6m vd cho <16n thd'i di6m
l$p b6o c6o ndy bao gdrn:

HQi ding qurtn ff!
vd t6n

Vfi Nggc Son

6ng Ta Mpnli Cudng
Ong Vfr Thanh H6i
6ng Ld Duy HiQp

6ng Bni TuAn Ngoc
6ng Phtng Vdn Quang

Ban kiim sotit

Hg vi t6n

Chric vp
Cht tich
Uy vi6n
uy vlen
Uy vi6n
Uy vi6n
Uy vi6n

Ngdy 18 th6ng 9 n[m 2011

Ngdy 18 th6ng 9 nim 2011

Ngdy 13 thr{ng 1l n[m 2013

Ngdy 18 th6ng 9 ndm 2011

Ngiy 18 th6ng 9 ndm 2011

Ngiy 1B th6ng 9 n5m 2011

coruc w cd pHAN vAru rnr vA xE'p oO nAr nru
BAo CAo cuA BAN TONG GrAM Doc (ti6p theo)

Ong Nguy6n Tu6n Anli
6ng Dd Thdnh Einh
Ong Phirng Dinh Phric

Clitic v
Trudng ban
Thinh vi6n
Thdnh vi6n

N
Ngdv
Ngiv
Ngdv

13 th6ng 11 nirn 2013

13 th6ng 11 nim 2013

13 th6ng 11 ndrn 2013

Ban TAng Gitim ddc

Hq vd t6n _ Chfc vu Ngdy b6 nhipm

14
Ong Vft Thanh Hf,i Ph6 T6ng Gi6m d6c Ngdy 16 th6ng 10 nfum}}tl

E4i diQn phrlp luft
Ngud'i dAi diQn theo ph6p lu4t cria COng ty trong nim vd cho dtin thdi di6m lfp b6o c6o niy ld 6ng Tp
Mpnh Cudng (b6 nhiQm ngdy 16 thSng l0 nam ZOt+).

Ki6m todn vi6n
C6ng ty TNHHlfiOm toSn vd Tu v6n A&C dA clu-o. c chi dinh ki6m toSn 86o c6o tii chinh ho.p nhAt cho
n[m tdi chinh kiSt thric ngiy 3 1 thSng 12 nfun 2015 cria Tfp dodn.

Tr6ch nhiQm cria Ban Tdng Gi6m ttiic
Ran T6ng Gi6m d6c Cdng ty chlu tr6ch nhigm ldp B5o c6o tii chinh hgp nh6t phan 6nh trung ftpc vd
hs? ly tinh hinh tdi chinh ho.'p nh6t, ktit qu6 ho4t dQng kinh doanh trg-p nhat vd luu chuy6n tiEn t6 ho.'p
nhAt cira TAp dodn trong n5m. Trong viQci{p B5o c6o iai 

"hinl, 
hgp nh6t niy, Ban iarg Cia* ;il;h#

' Chgn lga c5c chinh s6ch liti to6n thich hgp vd 6p dgng c5c chinh s6ch ndy rnQt c6ch nh6t qu6n.

. ThUc hiQn cdc x6t rlo6n vi c6c u6'c tinh mgt c6ch hpp ly vd thfn trgng.

o N6u rd cdc chuAn mgc kri todn 6p dung cho Tflp tloan c6 dugc tu6n thfi hay kh6ne vi tAt c6 c6c sai
lQch trpng yiiu da duo-c trinh bdy vd gi61 thich trong 86o cao iai chinh ho.p rih6t. 

a

Lfp 86o c6o tdi chinh ho. p nhdt tr6n co sd ho4t dQng li6n tsc trir trudng ho.'p kh6ng thi5 cho ring TAp
dodn sE ti6p tpc hopt dQng li6n tpc.

Thi6t $p vi thgc hiQn hQ th5ng ki6m so6t nQi b0 mot c6ch hfi'u hiQu nhirn han chi5 nii ro c6 sai s6t
trong y6u do gian tdn ho{c nhim 15n trong viQc Iflp vd trinh bdy 86o cdo tii chinh frqp nil6t.
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c6rve rv co pHhru vAru rar vn xEp pO nnr aru
eAo cAo cuA BAN roxc orAu o6c (ti6p ttreo;

Ban Tdng Gi6rn d6c d&m b6o c6c sO k6 torin thich hqp clu'gc luu git dAy dri d6 phnn 6nh tinh hinh tdi
chinh cta Tfp tlodn v6'i mri'c d0 chjnh x6c ho. p.l1i t4i bAt kj, thdi di6m ndo vd cic s6 s6ch k6 to6n tuen
thn chti dO k6 tor{n 6p dpng. Ban T6ng Gi6m d$ cfrng"chiu tr6ch nhigm b6o vQ an todn tdi sin cia Tflp
tlodn vd do d6 tld thUc hisn c5c biQn ph6p thich ho. p d6 ngin ch[n vd ph6t hiQn c6c hdnh vi gian lpn v-d
c6c vi pham kh5c.

Ban T6ng Gi6rn d6c carn ki5t dd tu0n thri c6c yOu ciu n6u tr6n trong viQc lfp B6o c6o tdi chinh ho.p nhAt.

PhG duyQt B6o c6o tdi chinh
Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty ph6 duyQt 86o c6o tdi chinh ho. p nhAt tlinh kdm. 86o c6o tdi chinh hqp
nhat da phdn 6nh trung.thuc vd hqp ly tinh hinh tei chinh ctaT4p clodn tpi thd'i di6m ngdy 3 I thimg lZ
ndm2Al5, cflng nhu k6t qu6 hoat dQng kinh doanh vd c6c ludng luu chuyiSn tiAn t0 cho n[m tdi chinh
kiSt ttrfic cirng ngdy, phir hq'p v6'i c5c chuAn muc kti to5n, Ch6 dQ16 to6n dbanh nghiQp ViQt Narn vd cdc
quy dinh ph6p lf c6 li€n qua:r d6n viQc lfp vi trinh bdy B5o c6o tii chinh ho. p nhAt.

-i ,rIOng Gram doc

Ngdy 29 thinglZ nirn 2016
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A&C ?
c0xc rvmvm rntu roAx vA ruvANA&c tN'
A&CAUDITINGAND CONSUITING CO., ttO,-y' p

56: 85/20 I 6/BCTC-I(TTV

Headquarters : 02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City

Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970

Branch in Ha Noi : .10 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City

Branch in Nha Trang : 1 8 Tran Khanh Du St., Nha Trang City
BranchinCanTho :15-13 Vo Nguyen Giap St., Can Tho City
wft'w.a-c.com,Yn

sAo cAo IflEM roAN DQC LAP

Kinh gri'i: CAC C6 DONG, IIQI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC

cONc rY cO PrIAN vdN rAl vA xEP nO uAr alr

Chirng r6i d5 ki6m to6n Riro c6o tdi chinh ho. p nh6t kdrn theo cira Cdng ty C6 phAn V6n tii vd Xt5p d6'

Hai An (sau d6y ggi tit lh "c6ng ty") va e6c c6ng ty con (goi chung 11 "Tap cloin"), cluo. c I.p ngdy 29

th6ng 02 n[m 2016, tt trang Og ii6n trang 55, bao g6m Bdngcdn etOi t<5 to6n hgp nh6t tai ngiy 3l th6ng

l2 n6nr 2015, 86o c6o k6t iua nour aqnf kinh aoant, ho.'p nh6t, B6o c5o luu chuy,5n tiAn tg ho.'p nh6t cho

nurn ,ai cninn t6t tlirc cirngngiy vd Bin thuy6t minh 86o c6o tii chinh ho. p nh6t.

Tr6ch nhiQrn ctia Ban T6ng Gi6m dtic

Ban T6ng Gi6m d6c Cdng ry c6iu tr6ch nhigm vd viQc lap vl trinh bdy trung thpc vi ho.'p l]f 86o c6o tdi

chfnh hq; nh6t cira Cdng ry theo c6c chuAn ms'c k6 to6n, ChC dO k6 to6n doanh nghiQp Vi0t Narn vi c6c

quy dinh ph6p lj c6 lieriquan ct6n viqc lap vd trinh bAy 86o c6o.tdi chinh ho. p nhAt vA chiu tr6ch nhiQrl

vc"kiorn so6t ,Qi b6 mi Ban 'f6ng Gi6m d(ic x6c tlinh ln cin thi6t cfe Aam b6o clio vi6c l?p vi trinh bdy

86o c6o tdi chinh ho-p nh6t khOng c6 sai s6t trgng y6u do gian lfln hoflc nhAm lin'

Trflch nhiQm ciia Ki6m to{n vi6n

Tr6ch nhiQm cira clrirng t6i ld <lua ra y ki6n v6 g6o c6o tAi chinh lro. p nh6t dga tr6n k6t qu6 cira cuQc

ki6m to6n. Chfrng toi # tien hdnh hii5m to6n theo cdc chuAn muc ki6rn to6n Viet Nam. Cdc chuAn rngc

nav vO, cAu chirig t6i tuAn thir chuAn muc vir cfc quy cIlnh.v6 d4o clirc nghd nghi6p,.,?0.k6 ho4clr vd

tliu.c hign cuQc kiSm to6n ci6 dpt dugc sg dam bAo hqp ly vc viQc li6u 86o c6o tdi chinh hgp nhat cira

C6ng ty c6 cdn sai s6t trgng y6tr hay lihdng.

C6ng viQc ki6m to6p bao gdm thu'c hiqn c6c thu tpc nlrirn thu thqrp cic bdng clritng ki6m to6n vA c6c s6

tieu i,a thuy6t rninh tr6l 86o c6o tdi chinh ho.p nh6t. C6c thir tqc ki6m to6n dttgc lga chgn dpa tr€n x6t

c1o6n cfra kien, toen vi€n, bao gdm e]6nh gi6 rr]i ro c6 sai s6t trgng y6u trong 86o c6o tii chinh ho. p nhAt

J" g,r,r'ia, lro6c nhAnr lfin. I(hi thuc hi6riel6nh gi6 c5c rlri ro nAy, ki,Sm to6n vi6n dd xem xdt ki6rn so6t

n6il6 crha C6ng ty lidn quan d6n viQc lqrp vd trinh bdy 86o c6o tii chinh hgp nh6t tnrng thpc, hcrp lf
ntra,r'ttriiit t 6 ci" in, ,,," ki6nr tohn phir lic.,'p v6'i tinh hinh thpc t6, tr-ry nlriOn kh6ng nlrim muc clich dua

,u y, r.iA, vd lrigu qr-r6 bua ki6m sodt nQi bQ crJra cdng ty. C0ng viQc ki6m to6n cting bao.gdm et6nlr gi6

tinh thich hop cira c6c chinh s6ch h6 to6n dugc lip rlpng v"d tinh hqp ly cria c6c u6'c tinl.r kii to6n cria Ban

ia,r*'Cia* iac cff.g ,'u cl6,h gi6 viQc trinh bd1, t6ng th6 86o c6o tdi chi,h hq-p nh6t.

Chfrng t6i tin tu6rrg ring c6c bang chirng ki6m to6n md chfurg t6i dd thu thap duo. c le dAy drh vd thfch

hqp de ldm co s6'clro y ki6n ki6nr to6n cira chirng t6i '



BAo cAo KIEM ToAN (ti6p theo)

\- ki6n cria Ki5m tof,n vi6n
T[eo r kien cua ch[rng t6i, 86o c5o tdi chinh ho-p nh6t dd ph6n 6nh trung thqc vd ho-p ly, tr€n c6c kiria

:anh trong ytiu tinh liinh tei chinh cta C6ng ty CO ptrAn Vdn t6i vA XiSp Jo ffai An t4i lgdy tai ngdy 3l
:han s 1 I ndm 201 5, cfrng nhu k6t qui ho4t dQng kinh doanh ve t]n! hinh luu chuy6n ti6n tO cho ndrr tdi

..,',1.' ket thirc cung ngdy, pliir hgp v6'i.c6c chuAn rng'c k6 to6n, Ch6 O0 t<C to11 doanh.nghiQp ViQt Narn

., :r :ric qu1 dinh ph6p lli c6 li6n quan d6n viQc l6p vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh hop nh6t.

Bro caer duo. c lqp bing ti6ng Viet vd ti6ng Anh c6 gi5 tri nhu nhau. Bin titSng Vi6t ld bAn g6c khi cAn

i..i chiiu.

C6ng fv TNIIII Ki6m tofn vh Tu v6n A&C

uv - Ph6 Gi{m d6c

SA Ciay CI\\DKHN kiAm tudn; 1109'2013-008-1

Hd NQi, ngiry 29 thing 02 ndm 201 6

Tr0n Kim Anh - Ki6m todn viOn

Sd Ciiiy CNDKHN kilm tudn: 1907-2013-008-1
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conc rv ed pHAru vAru rnr vA xEp oO nar nru

l - .-.r-: f ing 7. sO +S triEu Uinr rrlon*, phrrbng i]ili 'l'hi Xu0n, qu{rt l-lai Bir Trung, He Ngi

3:.a c j.o-r.{r cFIiNFi HQP NHAT
...: :-..r:r :ar chinh k6tthirc ngdy 31 th6ng 72ndm2015

BANc cAx oor KE ToAN HoP NI{Ar
Tgi ngdy 3L thfng 12 nIm 2015
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TAI SAN

ril sAx NGAN HAN

tidn vi c{c khoiin tuong tluong ti6n

I 1CII

C6c khoan tuong duong tiAn

II. Diu tu tii chinh ngrin hirn

1, Chirng khotin liinh doanh

2. DLL phdng gi6m gi6 chf'ng kho6n kinh doanh

3. Ddu tu nini git'd6n ngdy d6o hgn

ItrI. Cric trhoiin ph:ii thu ngrin hirn

1. Phai thu ngan han c[ra khirch hiurg

2. Tli tru6'c clio ngu'di bdn ngin han

3. Phai thu n6i bQ ng6n hqn

4. PhAi thLr theo ti6n d6 kd hoach h,rp c16ng xAy dlurg

5. Phhithu vd clio vay ngan han

6. Phai thLr ngin han lihic
7. DLL phdrrg phai thu ngin hiln kh6 ddi

8. Tii s6n thi6u cho'xir ly

IV. tling t6n liho
l. I-lr)ng t6n liho

2. DLr phong giam gidr hting tdn kho

\/. Tiri srin ugin hirn khirc
1. Chi phi tli lrLr6'o ngin han

:2. Thrr0 gia tri gia tirrg duoc khau trir
3. 'fhu6 vd c6c khohn khric phAi thu Nhi\ nu6'c

4. Giao dich mua biin lai trdi phiOu C-hinh phrh
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conc rv co pnAru vAru rar vA xEp oO nlr nrv
I . - : l';r,: r. so 4.-s fri6u vi6t vucrng, phuo'ng Bili rhi Xudn, quAn l lai Ba Trung, l ld N6i
eAo cAo rAr cFrfNH Hep NHAr
Cho n5m tai chfnh kiit thric ngiy 31 thing t}ndm 2015

Bing cin a6t rc todn hqp nh5t (ti6p theo)
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TAI SAN

B. TAiSiNDAIHAN

I. Cf c liho;in phrii thu drii han

-. Phai thLr dii han cfra khdch hdng

l. Tra tlLloc cho ngtro'i b6n ddi hqrn

l. \'6n kinh cloanh 6'dcrn vi tru'c thu6c
+. Phdithu n6i b6 drli h4n

5. Phai thu v0 cho vay diii han

6. Phai thu dii han kh6c

7. DrL phong phiii thu diri han kir6 ddi

II. Tiisiin ci5 alnn
1. TdisAn c6 clinh htiu hinh

Ngrytatl gifi
Cia tri lt,rc tndt li0, ki

2. Tai siur c6 Alnh thu6 tdi chinh
Ngu.1tA77 g;a

Gici tri htto tndn liiy kd
.( .. .J. I rii san co tliuh vo hirrlr

NguyAn gia
Gid lri lruo mdn lity k€

IU. B6t clQng srin diu tu
Nguy6n gii
Ciii tri hao nron liry Ii6

IV. Tli siin d6'dang dii han
1. Chi phi san xuet, kinh doanh d6'dang ddi han

2. Chi phi xAy dung co bin d6.dang

V. Diu tu'trii ehinh drli h4n
. ^ir. uilrr ttt vilo cotrg t), con

2. DAu tu vt\o c6ng ty 1i6n doanh, li6n k6t
3. EALrtLr g6p v6n vio clon vi kh6c
4. DtL phdng rliu tu tdi chinh clii han
5. Eiu tLr nim giil d6n ngiiy d6o han

VI. Triri srin ckii h4n hhric
1. Chi phi tli trtrd'c ddi han

2. Tdi sAn thLr6 thu nh6p ho6n lai
3. 'l-hi6t bi, virr tLr, phu ting thay th6 ddi tran

4. Tii san ddi han khiic
5. Lo-i tlr0 tltrtrng rnai
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corue rv co pHAru vAru rnr vA xEp oO Hnr aru
l ' :.. : l":-rg -. so -15 Tri0u UiCt roon*, phunng Bii Thi Xudn, quqn Hai Bd Trung, Hd Ngi
sAo cAo rAi cHiNH Hep NHAr
Cho nim tai chfnh ti5t ttuic ngdy 31 thtug 12 ndrn 2015

Bing cin aiii rc todn hqp nhdt (i6p theo)

Me Thuytit
sii minh 55 cuiii n5m Si5 adu nimNGUON VON

c- \QpsirrnA

II. No'tliri hirn

l. Phdi tri ngLLdi b6n ddi han
" .:?. Ngtroi rltra tri ti0n truoc dai han

3. Chi phi phiiilrh ddi han

4. PhAi tl6 n6i bd v0 vdn kinh doanh

5. Phiri tra ndi b0 deii han

6. Doanli thu chLra thtrc hi€n dii han

7. Phei tfa ddi han lthdc

8. Vay vd. no- thu6 trii chinh ddi han

9. 1'rdi phi6Lr chLry6n d6i
^:. ,.;ru. Lo l)ltrcu uLl dal

I l. I'hr.r6 thu nhCp holn lari phrii tri
12. DLL phdng phii trd ddi han

13. QLr! plrdt tri0n khoa hoc vd c6ng ngh€

\o ngin han
:? ii trr rrgtLoi ban ngan han

\guoi mr-ra tlfi tidn truL6'c ng6n han

ThLr€ r,d cdc khoin phAi nQp Nhi nu6c

Phai tra ngLLoi iao d6ng

Chi phi phii tri ngin hpn

Phdi trA n6i b6 ng6n han

Phii trA theo ti6n d6 k6 hoach ho. p d6ng xAy cllmg

Doanh thu chLLa thuc hi6n ngAn han

PhAi tri ngdn han lihdc

Vay vd no- thur3 tdi chinlr ngin han
,:

DrL phong phai tra ngan lr4n

Qu! khen thu6'ng, phirc lo-i
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vLry blulr on gta

Giao clich mua b6n lqi tr6i phii5u Chinh pht
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corue w co lrnAru vAru rAr vA xEp oO Har an
):; cni: ting z, s6 45 Tricu viet vuong, phuo'ng Biri rhi Xu6n, qu6n Hai Bd rrung, Ha NOi
:.lo cio ret crixu Hge NlrAr
Crr r,irl tai chinh kOt thirc ngdy 3l thing 12 n[m 2015

Bang cin AOi tre toin hg'p nhiit (i6p theo)

L
1_>1
1*)4
1_u,
1_)--q
1_4
1_r--.
1-.4
1_b.a
1_4
1_.--q
1_r-rrl

l--.-al_E.Tl_
r -rql-r-Il_.-,
1_.-.1l_r-.Il-
1-;I-a---l_gt-.1l_
.1t_
---
l---r--l-r-!
t_
L-f

l-ra1
t-_
--.-ll_r-tl_
r.--al

l-r

ME
SO

ThuySt
minh 56 cu6i nrm 56 tlffu nImNGUON VON

D - NGUON VON CUU S6 UIIU

I. V6n chii sii'hiru
, ,,:l. \'orr gop crut cltu sd lriiu

- Co phiitr pho tltotrg c'o quf i,, biiu quyit
^: 

1.:- LO pfiteu tilt dqt

2. Thang cltL r,5n c6 phin

3. Quydn chon r:huyOn AOi trai pni6u

1. V6n kh6c cr-ra chir s6'hfr'u
. ^A ,.a). uo pllreu quy

6. Chdnh lech cidnh giri laitdi sin
7. Ch0nh l6ch ry gie n6i Ooai

8. Qu! clALr trr ph6t tri6n

9. QLr! h6 tro- sip x6p cloanh nghiQp

10. QLr! l<hdc thLrdc v6n chir s6'hfi'u

1 1. Lo-i rrhuAn saLr tliLr6 chu'a phAn phOi

- LIIST chua phtut phAi n,y il din cuoi k) trr6c
- LNST chua phdn pltAi 6, nay

12. NgLrOn v6n dAu tu'xdy dung co- b6n

13. Loi fctr c6 cl6ng kli6ng l<i6m sodt

II. Ngudn liinh phi r,:i r1u! hhric

1. Ngudn kinh phi

2. Ngu6n liinh phi c1i hinh thdnh rdi sAn c6 dinh

TOT"{G C(}NG NGUON voN

400

410

4tt
4I ]a
41 ]b
412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

42l a

421b

422

429

430

431

432

440

Y.2t

520.271.812.520

520.271.812.520

231.962.320.000

231.962.320.000

58.788.380.922

(2.s71.030.000;

82.722.070.809

149.376.306.83;

28.289.533.777

121.087.273.053

(6.736.041)

434.362.991.898

434.362.991.898

231.962.320.000

231.962.320.000

58,788.380.922

(2.s71.030.000)

4s.931.070.80;

100.252.250.16;

100.252.2s0.167

Ngud'i Iflp bitiu

920.876.720.301 73723A.440.116

:I
Nu
{G

rql
'.il

q
Hr

A:

11

iThanh l{iio

29 thdng)2 ndn2016

Ph4m Thi H6ng Nhung

ONG TY
co'pHAh

HAr anr

*trlnl

%

Dio ctio nitl'1:lti)i iLt12c tlpc citttg t,o-i tJrin thq,Ct trtinh Ddo cdo titi chittlt hop nhfit

Tg M4nh Cu'd'ng

KG toin tru6'ng d6c



coruc rv cd pnAru vAru rnr vn xEp oO Har an
l',- :. .: I:ng r. sO 45 Trieu ME, ruon*, phuong Bili Thi Xuirr, quqn l-lai Bd Trung, LIe Ngi
l.:. -i f .-:.,1 t.rt CUit.rrU HQP NHAT
C.-: -1:: ::r chinh k6t thirc ngdy 3l thiing 12 narn 2015

BAo cAo rrr euA HoA.T DqNG KrNH DoANH Hqp xuAr
NIm 2015

CHi TITU

Doanh thu bdn hing vir cung cdp dich vg

C{c khoin girim trir doanh thu

Doanh thu thuin.,ii brln hing vir cung c6p dlch vg

Gi6 vdn hing bin

Lg'i nhu{n gQp vd b6n h}ng vi cung ciip cllch v}

Doanh thu hoSt tlQng tiri chfnh

Chi phi tiri chinh
Trong d6: chi phi 16i vay

Ph6n lli hoIc 16 trong cOng ty liOn doanh, li6n k6t

Chi phi bin hing

Chi phi qurin ly doanh nghiQp

Lg'i nhu{n thuin t& ho4t tlQng kinh doanh

Thu nhflp hhdc

Chi phi hh{c

Lg'i nhufn hhic

Tdng Iqi nhu{n k6 todn trurfc thu6

Chi ptri thu6 thu nhflp doanh nghiQp hiQn hinh

Chi phi thuti thu nh$p doanh nghiQp ho[n l4i

Lqi nhu$n sau thu6 thu nhflp tloanh nghiQp

Lg'i nhu$n sau thu6 ciia c6ng ty mg

Lg'i nhugn sau thu6 ciia cO tl6ng khdng ki6m soit

Lii co brin tr0n c6 phi6u

Lf,i suy giiim tr6n c6 phiiiu

Ngud'i l{p bi6u K6 toin tr

ME Thuy6t
si5 minh

01 vr.l
02

10

1,1 vlz
20

2,-.3
22 YI.4
23

24 Y.2

25

26 Vr.s

30

3M.6
32 VI.7

40

50

sl v.15

52

60

6l

62

7A VI.8

7r vI.8

NIm nay

Eon vl tinh: VND

Nlm tru6'c

524.838.708.070 430.672.926.8241.

2.

J.

6.

1

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.1.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

,1

524.838.708.070

304.726.203.860

220.112.544.210

13.220.882.485

12.646.211.027

4.354.678.671

3.612.276.309

34.201.s74.960

190.137.877.Afi

314.725.438

7.960.248.720

(7.64s.523.282)

182.492.353.135

15.533.558.723

430.672.926.824

271.456.197.285

1s9.216.729.s39

6.743.242.549

7.867.159.383

s.5s5.661.561

5.371.317.381

27.373.001.540

136.091.128.546

32.944.954

1.127.908.003

(1.094.963.04e)

134.996.1.65.497

3.415.517.529

Trfrn'I'hi Thanh Iliio Ph4m Thi H0ng Nhung

[]tio ccio tti.y pfuii dLroc tloc cirngt'6i Ban rhuy'dt minlr lltjo ctio liti cttinh hop rtlttit

166.958.79s.012

166.96s.s31.053

131.580.647.968

131.580.647.968

(6.736.04O 

--__6.904 5.494

6.904 5.494

thing02 nim 2016

Wg

CO PHAN

HAI AN

Trfrn'I'hi Thanh Iliio Tg MSnh Culng

12

Z
1_b4L>4
1_
l-:-

l..-g
L_.4
L_r--al

l,-g

1-
L,L
l--rt

1-
]--i
1-g

1--r---
1-g

1-
a-----.-

tj
L--I

l-_r---I

1--
L-I

1--
b,

1-
L...I

l--1l_r---IUr----l-
r-.--Il

l---r--.-
l_-
f---rl-r---,
L-r-----U
f--IU
L.-

L-r:..,
L-r--rl

L-r--l
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L--iil-



coruc rv co pnAru vAru rar vA xtp oO Hnr nru
l ' :.. : "r,g 

-. so +5 tri6Lr ,i6, U.rorg, phudng Biri Thi XuAn, quAn Hai Bd Trung, Hd Ngi
r -. - ,:.-.r-l r.\r cHiNH Hop NHAT
,-.., ..::,. .:. ;irlnh 1i6t th[rc ngdy 31 thing 12 ndtn2075

nAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT
(Theo phucrng phdp gi6n ti5p)

NIm 2015

Mfi Thuy6t
sii minh

LL-
E

L.
.J,

L-
-4L-L-4L--1L-rrb4L-rr--t
L-rrrr
E-.lUL4

L-4
L_L-tl-.-1l_a--,l_
L-Ll-
f---l-rr-,l-
L--

L--r--!
L-
E_--IUr-IUHl_r-al

1-
L-t

l--r-,

l--
l.-=Il-

NXm nay

Don vltinh: VND

NIm trudc

01

02

03

1.

?

?

CIIi TIEU

Luu chul'0u tiOn tir hoat dQng hinh doanh

Lg'i tthuAn turd'c thui
Diiu cttitth cho ctic khodrt:
KhiLL hao ta\i san c6 dinh va b6t ddng sAn diu 1u

Cdc khoan clrr phdng

Lai, 15 ch0nh l6ch ty gia h6i do6i do ciiinh giri lai
cdc khoan rngc ti6n t6 cr5 g6c ngoai t0

Lai, 16 tiL hoat d6ng clAu tu
Chi phil5i va1,

C6c khoin cli6u chinh lih6c

Lo'i rrhrt(trt tti' ltottt ttQrtg hittlt doanlt

tru'r)'c tlrult ttii vin tu'tr itQrtg
'ling, giAnr circ lihoin ph6ithu
Tang, giAm h2rng t6n kho
"ff,ng, giinr cic lchoirn ph6itLi
Tang, gihnr chi phi tr6 tlu6'c

Tanr, giiur ch[Lng khodn liinh doanh

Ti€n lii Ya)/ da tr'"

ThLre thLr nhAp cloanh nghiQp cl[ nOp

Ti6n thu l<hic tir ho4t d6ng kinh doanh

Ti6n chi lihdc cho hoat cl6ng kinh cloanh

Luu cluryitr tiin thuirt tir hout rlSng kinh doanlt

Lurr chuy6n ti6n tt'ho:1t rlQng rliu tu

f idn chi c{6 urua siur, xAy dr,ing tdi sin c6 dinh vd
cdc tai sin ddi han kh6c

Tidrr thLr tiL thanh lf, nhuo-ng b6n tdi sAn c6 dinh vri
cac tdi sAn ddi han khdc
'l'i6n chi cho vay, nruu cdc cdng cu ncy cila
don vi khdc

Ti0n thu h6i cho vay, bhn lai c6c c6ng cu no cia
clon vi khdc
.r.: , ,: , :
I rin clrr clitr tu gop vorr vdo don vi khic
Ti6n thLr nOi AAu ttL g6p v6n vdo do-n vi kh6c
TiAn thLr lfli cho ,ay, c6 tLi'c vd lgi nhuAn duo-c chia

Lrrt cltu-t,Art tiiu tttuitt tit'hogt ctQng d1u tu'

297.237.08L255 177.718.407.768

(27 6.871.540.778)

600.000.000

( 1 .000.000.000)

1.500.000.000

(2.500.000.000)

87.800.000

5.901.956.633

(1s9.s42.374.79s) (272.251.754.14s)

13

04

05

06 vI.4
07

08

09

l0
1l

t2
13

t4
15 v.15
t6
17 Y.20

20

182.492.3s3.73s

63.425.547.666

2.839.452.794

7.637.92s.269

(7.s72.8s1.263)

4.3s4.678.67t

253.177.106.872

(6.76e.es1.e64)

(6.343.20s.e14)

80.846.628.812

(8.084.887.921)

(4.19s.96s.150)

(7.092.422.480)

(4.300.215.000)

134.996.165.497

41.960.10s.442

32.966.722

r.376.135.849

(5.487.264.8s7)

5.555.661.s61

178.433.770.214

(46.02r .280 .37 0)
(17 .464.s23.s34)

80.423.631.505

(2.618.606.34e)

(s.497.s99.93r)
(s.464.ss5.s86)

10.080.000

(4.082.508.181)

1.

21 (160.2r8.24s.1s8)

2.090.909.092

8.s00.000.000

3.196.610.000

6.888.351.271

2.

4.

5.

6.

7.

23

24

25

26
,|1

30

Bcict cdo uit.1, pltdi dttctc doc citng v6'i Bun thuy€t nrinh lltio ctio tiri cltirth hap nldt



c6nue ry cG pHhru vdru rnr vn xE'p oO Hnr aru
Eia chi: ring 7, s6 4s tri6u vi6t vuong, phud'ng Bui rhi Xudn, quin Hai Ba Trung, I-ld N6i
eio cAo rar cuiNu uge xuAr
Cho nam tdi chinh ktit thrirc ngdy 3l thdng l2 ndm 2015

B:io crio lu'u chuy,6n ti6n t9 hg'p nh6t (ti6p theo)

Ll-.--ql-a,-4l-r.--ql_
ll-r{l_r>4l_.--al-Ertl_a--ql_>1l_-4l_
Ertl_r----q

l-_r.--1l_.--1t_r--rt

l_-r--rrt_f-ril_
L-.tat-t-.rr
1-r _rrl

l_
f-=.-ll_
I-'Il-r----I
l_r---

l-
L..I

l--
r-tlt-
kt

L-r-rl

l_r-.-
l_-r-.I

I_

CHi TIEU

III. Lu'u chuy6n ti6n tir ho4t tlQng trii chfnh

1. Ti6n thu 1ir ph6t hdnh c6 phi6u, nh6n v6n g6p cira

chir so hiLLr

2. Tidn trh lai r,6n g6p cho ciic chrj s6'htu, rnua lgi

c6 philiu cfra cloanh nghiQp dd ph6t hdnh. -.)r. t leu lttu tlr dt vay

4. Ti0n 1La no- g6c vay
- -.: ; .5. I ran Lra uo goc thLre tai chirrlr

6. C6 tnc, loi nhLrdn dd trA cho chri sd hfr'Lr

Lru cltuyirt tiitt thuAn ir hogt dQng ttii chitrtt

Luu chuy6n ti6n thuin trong nIm

Tidn vi ttrorrg ilu'orrg tii:n ttflu n5m

Anh hLL6ng cira thay OOi ti, gia n6i aoai quy d6i ngogi t6

Ti6n vi tuorrg duo'ng tidn cu6i nim

Ma Thuy6t
si5 minh Ndm nay Ndm trufc

3t

32

JJ

34

35

36

40

50

60 v.l

6l

70 v.l

74.966.208.750

(83.193.22s.688)

(69.181.807.000)

54.406.352.000

133.533.926.640

(1s.339.196.678)

(64.s37 .110.000)

(77.408.823.938) 10s.063.971.962

80.285.882.s22

77.086.650.648

264.829.217

13.500.595.585

63.559.688.166

26.366.897

Ngud'i I{p bi6u

-f, -/'/u-
Trin ThiThanh Hrio Phqrm Thi H6ng Nhung

157.637.362.387 77.086.6s0.648

T4 M.lnh Cud'ng

\
t{

ir

/.

,

th6ng 02 ndm2016

COfrJG TY
c0'pHp,rrt

vArurirffi
NnI nnr

Bdo cdo rtdl.,phdi tluoc doc.ciutg:.ttti tlott thul,it tttinh Bdo cdo tiri chitit hpp nlrtit l4



cone ry cS pNAn vAru rnr vn xEp oO nar Rru
D:- ;lr I lrrg 7, s6 +S t'rieu ViQt Vuo'ng, phudrrg Bni Thi Xudn, qu6n FIai Bd Trung, thdnh ph6 Hd NOi
g .ro c.io TAI CIIINH I]OP NIIAT
Cl:,. i:iir tai chinh tettnr:c ngdy 31 thdng l2 n[m 2015

L
1_g
t_Al_E-t

1-L-sl_
---a
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E-t
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E--rl
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L--
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l-
l-.-l--
r-.ll
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1.

BAI\T TTIUYET MIF{H BAo cAo TAI CHINH HoP NHAT
Cho nim tii chinh tr6t thfic ngdry 31 th6ng 12 nim 2015

EaC DmM HOAT E9NG

Hinh thf'c sO hfi'u v5n
C6ng ty c6 phAn v0n tii vi Xi5p dd Hai Au (sau day ggi tit ld "cong ty") h c6ng ty c6 phAn.

Linh vgc kinh doanh
LTnh vgc kinh doanh cria C6ng ty ld dich vg.

Nginh nghA kintr doanh
Ho4t clQng kinh doanh chinh cria Cdng ty ld: Cho thu6 bdi, b6c x6p hing h6a cang bii5n, v6n tii
bi6n.

Chu k] sf,n xudt, kinh tloanh th6ng thud'ng
Chu kj, sin xu6t kinh doanh th6ng thudng cria Cdng ty khdng qui l}th6ng.

Cfu trric T$p doin
Tflp dodn bao g6rn C6ng.ty mg vd 02 c6ng ty con chlu sy-ki6m soSt cria C6ng ty m9. Todn b6 c6c
c6ng ty con dugc ho.p nhAt trong 86o c6o tdi chinh hop nhAt ndy.

ThAng iln vi ttii cfru trfic T$p rlodn
Thdnh ldp c6ng ty cotl
Ttottg nirn,- C6ng ty el6 tham gia g6p v6n thdnlr lfp Cdng ty TNHH Vfln tii Container H6i An v6.i
tf lQ g6p v6n ld 50,5oA v6n di6u 10. Muc dich cria viQc tham gia g6p v6n vio C0ng ty TNFIH V6n
tai Contairrer Hfli An ld kinh doanh tdu vfn tii container.

Dcnh sdch cdc CAng ty con tfurgrc hqp nhiit

5u.

Hoat d6ng kinh
'1'0rr c6ng. ty Dla chi tru s6' chinh doanh chinlr

Iling 1, tda nhd IIii An,

l:,,*,, 
r Nrilr ca rg ilai illl.:_.B:;*r,iil, 

r]; 
:::t.:iio.l,.n

qurin Hai An. thanh phd vu cuttg biin

Hai Phdng
C0ng ty'l'Nllll VAn tai TAng 5, roa 1hd Hii An,
Container l-lai An(i) I(rn 2 dudpg Dilh Vfi,

phudng D6ng HAi 2,
qudn IIai An, thinh ph6

100% 100%

Dich vg v6n tti 54,2o/o Oyo 57,7so/o O%

100% ,rr*i)

.4

{"+i

{{g(,

\
Hdi Phdng

C6ng ty nim giir 50,5oA quydn bi0u quy6t trp'c tiiSp tai COng ty TNHH V{n tii Container H6i An vd
7,25Yo quyAn bi6u quytit gian tiep th6ng qua C6ng ty TNHI; D?i It; Ti6 ;t, Hei;;

15
Ban ttn.ry'dt mirir rtitl' li tnt)l hr) phtitt lop rhirnlt vit pltdi tlupc tlgc ciutgtdi Bir6 cdo tdi chitth h;4; nhdt



corue w co pnAru vfrru rer va xfip pO ner Rru
Dia chi: Tang 7, sO +S triqu ViQt Vuong, phuong Bni Thi XuAn, qu4n FIai Bd Tnmg, thdnh ph6 Hd NOi
B.\o c-io rar cHiNn HOP NHAT
C:ru. iriinr tai chinh k6t thfc ngdy 31 tltang12 ndm 2015
Ban thur et nrinh 86o c:io tiri chinh hg'p nh6t (titlp theo)

5c; Danh sich cric Cdng ty ti1n kdt ilwgc phdn rinh trong Bdo cdo titi chfnh hqp nhfu theo phwrng; ,-phdp v6n chrt s0 hicu

Ty lp Tli lQ quycn
phAn sd htlu bi6u quy6t

^a r. ^t rl ^a t. ^t -).JO CUOr JO OaU 50 CUOr JO OaU

nim ndm n[m n6m
Hoat dOng kinh

T€n c6ng ty ?ia chi tru sCt chlnh doanh chinh
Cong ty C6 phdn Dich vU TAng 3 rda nhd HAi An,
'fong hop llai an l(rn+2 duong Dinir V0,

phucrng D6ng IIiri 2,
qudn Hii An, thdnh ph6
Hai Phdng 36% 36% 20% 20%

6.

C6lg ty TNHH Dai l;i vd TAng 2 toa nhdr H6i An,
Ti0p v4n H6i An Krn+2 duong Einh Vt,

phudng EAng Hiii 2,
qufn Hii An, thinh ph6
H6iPhdng 50% 50% 50% 50%

Tuy0n 16 viit*ra nlng so sdnh th6ng tin tr0n 86o c6o tiri chinh hqp nhAt
Nhrr dE trinh biy tpi thuyiSt minh sd III.1, til'ngdy 0l thring 01 ndm 2015 Tpp tloin tld 6p dtlng
Th6ng tu s6 200/2014/TT-BTC ngity 22 th6ng 12 n[rn 2014 ctra B0 Tdi chinh hu6ng AIn CtrC d9
kl5 toin doanh nghi$p thay thi5 Quy6t dinh sd 15/2006/QE-BTC ngiy 20 thimg3 nirn 2006 cria 86
tru6r.rg BO Tai chfnh vd Thdng fi sO 24412009/TT-BTC ngiy 3l th6ng 12 nilm 2009 cria BO Tdi
clrfrrh cfing nhu Tli6ng tv s6 20212014/TT-BTC ngiry 22 thing 12 nim 2014 ctia BQ Tii chinh thay
thd cho ph6n XIII - Th6ng tu sd 161/2007/TT-BTC ngdy 31 thi.ng 12 ndm2007 cria B$ Tdi chinh
huSrg din lfp vi trinh bdy 86o c6o tdi chfnh ho.p nh6t theo ChuAn muc k6 to6n.Vi0t Nam s6 25
"B6o c6o tdi chinh ho.'p nh6t vd ki5 to6n c5c khoin ttiu tu vdo c6ng t1r con". MQt sO s5 tiQu cira nd.m

tru6c trinh biy trdn 86o crlo tdi chinh hqp nh6t cho nlm tdi chinh k6tthirc ngiy 3l th6ng 12 ndm
2015 kh6ng so s6nh ducv.c v6'i s5 tiQu tuong fing cta n[m nay do.viQc 6p dgng quy dinl-r cfia c6c
'l'h6ng tu ndy trong viQc lfp vn trinh bdy 86o c6o tdi chfnh hqp nhAt. C6c quy <linh c6 thay d6i 6nh
huong d.ln sti li$u so s6nh tr'6n B6o c6o tdi chinh ho.p nh6t cfra Tfp ctodn nhu sau:

C6c ho. p ddng hqp t5c kinh doanh (gqi h "BCC") dl dugc hj ktit quy elinh ciic b6n kh6c trong BCC
chi duo,'c ph0n chia lo.'i nhufln niiu k6t qui ho4t dQng cira BCC c6 ldi, d6ng thli phni ganh chiu 15.

Theo d6, C6ng ty 6p dgng phuorg phip kti to6n BCC chia doanh thu a6 ghi nh6n doanh thu, chi
phf vi k6t qui kinh doanh trong n[m, d6ng thd'i cung c6p bing chrilg vd ,iec quy6t to6n thu6 cho
c6c b6n kh6e, cu th6:

. Ghi nl-rAn tr6n 86o c6o k6t qui kinh doanh phAn doanh thu, chi phi vd lgi nhuan tuorrg img v6'i
phari dugc chiatheo thda thufln ctra BCC; Lii tr6n c6 phi6u vd c6c chi ti6u ph6n tich tdi ;hinh
chi ctugc tinh d6i v5'i phAn doanh thu, chi phi vi lqi nhlil duoc trinh bily tr6n 86o c6o kQt qun
hoat ttQng kinh doanh; COng ty cung cdp bin sao cic hd so, tii ligu vA vigc tl6 thuc hi6n ngilia
vtt v6iNSNN ctia BCC cho c6c b€n trong BCC dA phpc vp vi6c quytit to6n thu6 cria c5c b6n
kh6.c trong BCC;

Loi.nhufln sau thu6 chua ph6n phtii cria BAng cAn aOl tC to6n chi bao gdm phin lqi nhufln sau
thu6 tuong iurg cria tirng bdn tlu'o.'c hu6'ng.

C6c b6n khrlc duqc ghi nhfln tr0n 86o c6o k6t qui ho4t <lQng kinh doanh phin doanh thu, chi
phi tuo'ng ftg v6i phAn rninh dugc chia tir BCb, b6o c6o "i quuo thu6 vt_viQc.khoin doanh
thu, chi phi niy <16 dugc thuc hiOn nghia vg thu6 ldm c6n cir <liAu chhrh sO thu6 TNDN ph6i
n0p.

Bht r/ttrf ir ntitrlr tr)\' lir nr6t b6 pltdn ho'pt rltitnfi t,it phdi du.p.c tlqc ciutg v6i Bdo cii A,i iiriiiW ,i]t 16
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COT{C TY CO PHAN VAru TRr VA XE'P DO HAI AN
)r: ;ur: I ing 7, s6 +S trieu Vigt Vr'rorg, phuo-ng BUi'fhi Xudn, quQn Hai Bd Trumg, thdnli ph6 HA NOi
B.\O CAO r.\r Ct-tiNH FIoP NHAT
C;r.. nam tiii chinh tet thric ngdy 31 tltang 12 nim 2015
Ban thur€t nrinh llfo c{o tiri chfnh hg'p nh6t (ti6p theo)

7. NhAn viGn

Tai ngiy kr5t tliric n6m tdi chinh T4p <lodn c6 194 nhdn vi6n ttang lim vigc tqi chc c6ng ty trong Tip
dodn (sd dAu n6m la 178 nh6n vi6n).

tr. NAM TAr CIriNr{, D(IN VI TrEN TE StI DUNG TRONG KE TOAN

1. Nim tii chinh
Ndm tdi chinh cfia TAp tloin Ult Aiu O ngdy 01 th5ng 01 vd ki5t thirc vdo ngdy 31 th6ng 12 trdng
nim.

2. Eon vi ti€n tQ sfr'dgng trong k6 todn
Don v! tiAn te sri'dr,rng trong ki5 to6n ld D6ng ViQt Nam (VND) do phdn l6n c6c nghigp vp dugc
thqc hign bing don vi ti6n t. \rND.

m. cHUAN M.rIc vA cHf DQ Kf roAN Ar ogNc

l. Chti d0 k6 to6n {p dung
NgAy 22 thimg 12 ndm 2014, B0 Tdi chinh d6 ban hdnh Th6ng tu s5 2OOI2014/TT-BTC hu6ng d6n
Che d0 k6 to6n doanh nghiQp thay thti Quylt dinh st5 15/2006/QE-BTC ngiy 20 th6ng : uam-zooo
cta B0 tru6'ng BO TAi 

"hirn 
,a fnorg io"tO iiinoqffi-BrC ngiy 3l thang t2 n6m2009 cira 86

Tdi chinh cflng nhu Th6ng fi sO 20212014iTT-BTC thay thE cho phfln- XIII - Th6ng tu s5
16lD0A7 ffT-BTC ngiry 31 thSng 12 ndm.2A07 cira BQ Tii chinh hu6ng din gp vi trinh b,ay 869
c6o tii chfnh hgp.nhAt theo ChuAn rngc ki5 todn ViQt Nam s6 25 "B6o c6o tii chfnh hqp ntr6t-ve k;5
to6n c6c khoin dAu tu vio cOng Q/ con". C6c Th0ng tu niy c6 hiQu lgc 6p dgng cho nim tdi chinh
uat aAu vdo hof,c sau ngdy Ot ih6ng 01 nim 2015. Tfp Aoap ap dung ca" chu&r muc ki5 to6n, cac
thOng tu ndy vd c5c th6ng tu kh6c hu6ng ddn thlrc hign chuAn rngc k6 toi{n cria BO Tai chinh trong
vi6c l4p vi trinh biy 86o c6o tdi chinh ho.'p nhAt.

2. Tuy6n bd vd viQc tufin thfr ctruin mqc t<6 to6n vi cn6 A6 k6 to6n
Ban T6ng Gi6rn ddc clf,m bio cl6 tudn thir y€u ciu cta cic chuAn rnpc k6 to6n, Ch(i d6 k6 todn
doanh nghiCp Vigt.Nam dugc ban hanh theo Th6ng tu si5 200/zOI4ITT-BTC ngiry 22th6ug 12 n6rn
2014, Tlidng u sO ZOZ1Z014iTT-BTC ngiry 22 ti6ng 12 ndm 2014 cfing nhi'ta. thOng tu kh6c
hu6'ng d6n thuc hiQn chuAn mqc ki5 to6n cria BO Tei 

"hirrh 
trong viQc lap-vd trinh bdy BIo c6o tdi

chinliho-p nh6t.

rv. cAc cuirvlr sAcH xr roAlv Ar ngxc

1. Co s& lip B{o c6o tii chinh hgp nhdt
86o c6o tii chinh.hop nhAt <luqc lfp tr6n co' scr k6 toan ddn tfch (tg c6c th6ng tin li6n qua, d6n cdc
Iu6ng ti€n).

2. Co s6'hop nhdt
86o c6o tdi chinh hgp nhAt bao g6m 86o c6o tdi chinh tdng ho.p cria C6ng ty mg vi 86o c6o tdi
chinh cfra cic c6ng ty con, C0ng ty con ld clon vi chiu sg ki6rn soat cria C6ig ty me. S1r t<iCm sojt
t6n tai khi C6rrg ty rrie c6 khe nang trp'c ti6p hay gi6n ti6'p 

"f,i 
pfrOi;;hhh".aln rX chinh vd hoat

dQng cfra c6ng ty con d6 thu duo.'c cdc lo.'i fch kinh t6 tir c5c'ho4t ctQlg ndy. Khi xiic di,h *-r1-

(

-'--------:.-.--..*
Bin tlurye t trtirilt nitlt li m6t b6 plxitr hup rhdnh td phiti tluqc tloc ci*g t,d.i uao iiiai ainn t,qp
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Cho ndnr tdichinh l<et thtc ngay 31 thdng12 nlm 2015
Bin thuy6t rniuh Biio c6o thi chinh hg'p ntr6t (tiep thco
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c6rqc w cd pHnN vdu rnr vA xEp oO nAr ruu
Dla chi: TAng 7, sO +S frigu Vi6t Vuong, phubng Biri Thi XuAn, quQn Hai Bd Trung, thanh ph6 HA NOi
sAo cAo rAr cHiNH HoP NHAr

ki6m so6t c6 tinh dtin quyAn bi6u quy6t ti6m ndng ph6t sinh tu c6c quyAn chpn mua hoic c6c cdng
cp no.'vi c6ng cqr vi5n c6 thd chuy6n OO; tnann c6 phiiSu phO thOng tpingdy ttit tntrc n6m tdi chinh.

Kilt qu6 ho4t dQng kinh doanh cria c6c c6ng ty con duo. c mua l4i hoflc br{n di trong nlrn dugc trinh
bdy trong B6o c6o k6t qui hoat cl6ng kinh doanh hqp nh6t til ngdy mua hoflc cho <l6n ngdy b6n
khoAr.r d6u tu 6'c6ng ty con d6.

86o c6o t'ii chinh cria c6ng ty me vd c6c c6ng ty con stl dgng d6 hqp nh6t dugc lflp cho cing mQt
k! k6 to6n vi 6p dpng c6c chinh s6ch k6 to6n th6ng nh6t cho cic glao dich vi ru Uen cirng loai
trong nhltng hoin c6nh tuongtg. Trong trud'ng hqp chinh s6ch k6 to6n cria c6ng ty con kh6c v6'i
chfnh s6ch kiS to6n 6p dpng thOng n}6t trong Tf,p doin thi Brio c6o tdi chinh cria iOng ty con sE c6
nhirng ili6u chinh thich ho. p tru6c khi sri dgng cho viQc lap B5o c6o tdi chinh hgp nh6t.

56 du c6c tii khoAn tr€n Bang cAn tt5i k6 to6n gifi'a c6c cdng ty trong cirng Tflp doin, c6c giao dich
nQi b0, c6c kho6rr lii n$i b0 chua thgc hiQn ph6t sinh tir c6c giao dich ndy ph6i duo.c lo4i trir hoil
todn. C6c khoAn l5 chua thUc hign ph6t sinh tir c6c giao dich nQi bQ cflng ctuqc lopi bo trir khi chi
phi tpo n6n khoin t6 AO WrOng th6 thu hOi tluqc

L-o-i.ich cria c6 ct6ng kh6ng kirSm so6t th6 hiQn pnan Ui hoic l5 trong ki5t qui kinh doanh vd tii s6n
thuAn cfra 96ng ty con kh6ng duo. c n[m gift b&i T{p doin vd ducr. c trph pdy & khof,n mpc ri6ng tr€n
86o c6o ktlt qui ho4t clQng kinh doanh h-op nhAt vd tr6n BAng cdn d5i k6 torin ho.p ntrAt lthuqc phAn
v6n chir s6' hfi'u). Lo1 ich ctia cd d6ng khdng ki6m so6t bao gdm gi6 tri c6c lgi ich cria c6 itOng
kh6ng kitim so5t tpi ngd.y l1o.p nhdrt kinh doanh ban dAu vd phAn tqi ich cria cd d0ng kh6ng kie;
so6t trong bi6n dQng cria v5n cht sd hfru k€ tir ng.ay hqp nhht kinh doanh. C6c khoin 15 pliat sinh
t4i c6ng ty con.ducrc ph6n b6-tuong irng v6'i phin s6'hftu ctra cO ddng kh6ng ki6m so.it, k6 ci
tru6'ng ho-p s5 t5 OO tO'n hon phin s0 htu cira cd ddng kh6ng ki6m so6t trong tdi snn thuAn cfia cdng
ty con.

Cfc giao dich bing ngo4i tQ

Cic giao dich ph5t sinh bing rUoai t€ duo-c chuy6n d6i theo tj girA hi ngiy phit sinh giao dich. Si5
du c5c khoin rngc tiAn tC c6 g6c ngo4i tQ tai ngay ki5t thirc ,arn tai chinh duqc quy adi theo tj'gi6
tai ngiy niy.

Ch6nh lQcli tj' gi6 plr6t sinh trong nfun tir c6c giao dich bing ngopi tQ tluo. c ghi nhdn vdo doanh thu
hoqrt .d6ng tii chinh holc chi phi tii chinh. Ch0nh lQch tl gi6 do tl6nh gi6 lpi c6c khoin rnuc tidn tO

c6 g6c ngopi t9 t4i ngiy k6t thirc n[m tdi chinh sau khi bn ftir ch6nh l[ch tnng vi chdnh lQch gi6m
duo-c ghi nlrAn vdo doanh thu ho4t dQng tii chinh ho{c chi phf tdi chinh.

Ti ei6 s[L dsng d0 quy d6i cac giao dich ph6t sinh bing ngoai te H t'i gi6 giao dich thuc t6 tai thd.i
di6m phSt sinli giao dich. T! gi6 giro diih thpc t5 A6ir6'i 

"6r'giao 
O]cn-Uing ngopi tQ duo.c x6c

dinh nhu sau:

" Doi v6'i ho.'p ddng rnua br{n ngoai tQ (ho. p ddng mua b6n ngopi tQ giao ngay, hgp 11619 kj, h4n,
hqp d6ng tuong lai, ho.p d6ng quyAn chen, hcrp ddng ho6n AOil: ttr gia [y.[et tiorg [a.d Odng
mua, b6n ngoai tQ gita Tfp rloin vi ngdn hdng.

. OOi v6i no phii thu: ty giaty gi6 mua ngo4i tQ cira ng0n hing thuong m4i noi Tflp clodn chi
clinh kliich hdng thanh to6n tpi thd.i di6rn giao dich ph6i sinh.

. pOi v6'i no.'phdi trii:.d gi6ty gi6 bdn ngoai tQ cria ng6n hdng thuong mai noi Tdp clodn dg ki6n
giao dich tai th6'i di6m giao dich ph6t sinh.

' D6i v6'i c6c giao dich mua sim tii s6n ho{c c6c kho6n chi phi <lu,gc thanh to6n ngay bdng ngoai
tQ (khdng qua cic tii khoin phfii tri): tj'gi6 mua ngoai tQ cira ngdn hdng thuong mqi no'i Tfp
doin thgc hi€n thanh to6n.

18Bdn tltttlit minh ndv lit nit bd p!dn lnp thinh vi plttii tlur1c ilc2c cing t,rii Bdo ccii ntiiri,t, trqp rt"it



corvc rv co puAru vAru rAr vA xE'p oO nRr ar.r
Dia chi: tang Z, sO +S trigu ViQt Vuong, phudng lliri Thi Xudn, ciufln Hai Bd Trtmg, thdnh ph6 Ha Ngi
B.\o cAo rar cniNs Frop NHAr
Chrr niinr tai chinh t<,5t ttrfc ngdy 31 th6ng 12 nlm 2015
Bin thu16t nrinh B5o c:io tiri chinh ho.'p nhdt (tit5p theo)

Ty gie sir dpng Oe aann giiLlqi s5 du c5c kho6n muc tidn tp c6 gi5c ngopi tQ tpi ngdy kt5t thfc n6rn
tii chinh duo.'c x6c ctinh theo nguy6n tic sau:
. OOi vdi c6c khoin ngo4i tQ gtii ngdn hAng: fj' gi6 mua ngopi tQ cria ngdn hdng ncri T{p tloin m6'

tdi khoin ngopi tQ.

. OOi v6'i c6c kho6n rnpc ti6n t9 c6 gdc ngopi tQ dugc phdn loai ld tii sin kh6c: tj, gi6 rnua ngopi
td ciraNgAn hnng Tap dodn thudng xuy€n c6 giao dich.

n o6i v6i c6c khoin mpc tidn tQ c6 gdc ngopi tQ dugc phdn loai ld nq phii trir: ty giri b6n ngo4i tQ

cfra Ngdn hdng Tap doin thudng xuydn c6 giao dich.

Tidn vi cic khofrn tuong tluoxg tidn
Ti6n bao g6m ti0r m[t vd tidn grii ngAn hdng kh6ng kj,hpn. C6c khof,n tuong duong tiAn ld c6c
khoAn dAu tu ngin h4n c6 thoi han th.u h6i kh6ng qua : thSng kO tri ngiy dlu tu, iO kna nang
chuy6n OOi A6.aang thinh mQt lugng ti6n x6c dlnh vd kh6ng cO rui ro troigviQc chuy6n ddi than;
ti6n tai tlro'i di6m b6o c6o.

Cic khof,n tIAu tu tii chinh
Cric kltodn cho vay
C6c kho6n cho vay du<rc x6c dinh theo gi6 g5c tril cSc khoin dg'phdng phf,i thukh6 cldi. Dp phdng
phii thu kh6 ddi cita c5c khoin cho vay cluqc lfp c6n cft vdo dp kiain mric t6n th6t c6 th6 xiy ia.

Cric khofin ctfru tw vdo c6ng ty nhn kit
Cdng ty liOn k6t lA doanh nghiQp md Tpp doin c6 6nh hudng d6ng k6 nhmg khdng c6 quyAn kidm
soSt d6i v6'i c6c chinh s6ch tdi chinh vd ho4t dQng. Anh hu6ng d6ng k6 tfr6 nign & quyOn-tham gia
vdo viQc dua ra cdc quyiSt ttinh vC chinh s6ch tdi ;hinh vi hopidgnfcria doanh ngniip nhdn dAtitu'
nhung kh6ng kiiSm soSt c6c chinh s6ch ndy.

Cic khoin rlAu tu vdo cic c6ng ty li6l kt5t dugc ghi nhfn theo phuorrg ph6p v6n chir s0 hfr'u. Theo
cl6, khoan clAu tu vdo c6ng ty li6n ktit ctuqcth6 nign tren g6o c5o tai-chin^h hqp nh6t theo chi plii
dAu tu ban dAu vd di6u chinh cho c5c thay dOi trnng phAn lqi fch tr6n tii san thu6n cna c6ng ty li6n
k6t sau ngdy dAu.tu. NEu lqi ici cira fpp dodn trong mroan l5 cria cdng ty li6n ktSt I6Lr ho'1 ho4c
bing gi6 tr! ghi sd cira kho6n dAu tu thi gla tri khonidAu tu dugc trinh bdy tr6n 86o c6o tii chinh
hqp nhAt h bing kh6ng trt khi Tfp dodn c6 c6c nghTa vg thgc hiQn thanh to6n thay cho c6ng ty li€n
k6t.

B6o c6o tdi chinh cfia c6ng ty li6n k6t ducvc lgp cirng kj. kti to6n v6'i 86o c6o tdi chinh ho. p nhAt cira
1'Qp doAn. Khi chfnh sAch k6 tofn cria cOng ty fien k6i khSc v6i chinh sich ki5 to6n 6p dlrng th5ng
nhAt trong TAp dodn tlii Brio c6o tdi chfirh ctia c6ng tyli6n k6t sE c6 nhirng didu chinh thfch li-o'[
tru6'c khi sri dgng clio viQc lfp 86o c6o tdi chinh hqp nh6t.

Cdc kho6n l6i, lS.chua thgc hipn ph6t sinh til c6c giao dich vdi cic c6ng ty lien ktit duo.'c lo4i trir
tuong irng v6'i phAn thu6c vc rflp doin khi lfp 86o c6o tdi chfirh tro.p nhAtl 

-

Cdc khortn iliu tir vdo cilng ctl vdn crta don v! khdc
DAu tu vio cdng cp v5n cria don vi khSc bao g6m c6c khoin cliu tu 96ng cu v6n nhung Jan d.oan
Ithdng c6 quy€n ki6m so6t, el6ng ki6rn so6t hoac c6 6nh hudng d6ng k6 OOI r6i Ue, Ooo. 

" 
d6u tu.

CAc khorin dAu tu vio cdng cp v6n cira don vi kh6c cluqc ghi nhdu ban cliu theo gi6 g5c, bao gdrn
gi6 rnua hodc ldroin g6p v6n cQng c6c chi phi trlrc ti6p lidr quan tl6n hoat clQng iir?..'cA i,ri ,a
lqi nhuan cria c6c ki' tru6c khi khoin dAu tu du'oc mua dugc hpch toan giari gii tri cta chinh
lihoirn dAu tu d6. Cd t[r'c vd lgi nhuf,n cria c6c kj, sau khi khoin clAu tu du[c mu-a duo..c ghi nhfln

lSan thu1.'ar uinh nir.1' ld rn6l bQ plfin hop rhdnh vd pltii duo.c tloc cirrtg t,rti iiiir;o auninn n,)p
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6.

cor,Je rv eo pnhru vAru rAr vA xEp pO nRr anr
I - -;.^: Ting 7. t6 +5 tLi0Lr ViQt Vuong, phudng Bni Th!Xudn, qudn Hai Bd Trung, thdnh phd l{a N6i
3 i I C.\O T.\r CHINH riQP NHAT
i:.:' ;i::r rai chrnh ktit thric ngiiy 31 th6ng 12 ndm 2015
Ban thur 0t nrinh 86o cf o tiri chinh ho'p nh6t (ti6p thco)

doanh thu. CO tfc dug'c nhfn bing cO phi6u chi duo. c theo d6i si5 luo. ng c6 phiiSu tlng thdm, kh6ng
ghi nh6n gi6 tri cd phi(iu nhfln du-o. c.

Dp phdng t6n thAt cho c5c khoin eliu tu vdo c6ng cp v6n cria clcrn vi kh6c tlugc trich lflp nhu sau:
. Oi5i v6'i khoin clAu tu vio cd phi6u ni6m ytSt hoflc giri tri hgp l1f khoin dAu tu du<y. c x6c dlnh tin

ciy, viQc tflp du phdng dpa trdn gi6 tri thi truong cria c6 phi6u.
. o5i v6'i khoin dAu tu kh6ng x5c <Ilnh dug'c gi6 tri hqp lf tpi thdi di6m b6o c6o, viQc l0p du

plrdng.du'o-c thg'c hipn cIn cir vdo khoin 15 cria b6n du-o. c dAu tu v6i mric trich l{p bang ch6nh
tgclr glua von gop thUc tti ctn circ b6n tpi tfon vi kh6c vi vtin chir sd hfiu thyc c6 nnan vO'i t5, tp
g6p viin cria T4p tlodn so v6'i t5ng sti v,in g6p thgc t6 cta c6c b6n t4i tlon vi khic.

Ting, gi6.rn s6 dg plrdng t6n th6t dAu tu vio c6ng cp v6n cira doa v! kh6c cin phii trich l6p t4i ngdy
k€t thirc r.r[m tdi chfnh duo. c ghi nh$n vdo chi phi tii chinh.

Cfc khofrn phfri thu
C6c khoAn nq phii thu du'rv. c trinh bdy theo gi6 tri ghi sO tri' di c6c khoAn dg phdng ph6i thu kh6
ddi.

ViSc phAn lopi c6c khoAn ph6i thu li phni thu kh6ch hing vi phii thu kh6c duoc thr.rc hi0n theo
nguydn tic sau:
. Phii thu cfia kh6ch hdng phin 6nh c6c khoin phii thu mang tinh chAt thucrng mai ph6t sinh til

giao dlch c6 tfnh chAt mua - b5n.gi0a T6p doin vi.ngudi mua li don vi ilQclap ,6i T6p doan,
bao g6m ch chc khoin phii thu vA tlAn bin hdng xu6t khAu ty th6c cho dcrn vi tiac.

e PhAi thu kh6c phf,n 6nh cdc khoin phii thu kh6ng c6 tinh thuong mpi, kh6ng li6n quan dt5n
giao dich mua - b5n.

Du phdng phii thu ldr6 doi duqc lap cho tilng khoin.ng phii thu kh6 ddi c[n cil vdo tu6i ng qud
h4n cira cic khoin no.'ho{c dg ki6n mfrc t6n th6t c6 th6 xiy ra, cu flr6 nhu sau:
. O5l v6i ng phii thu qu6 hpn thanh to6n:

- 30% gi6 tri dOi vdi khoAn nq ph6i thu qu5 han tu tr6n 6 thang di5n du6i 1 n[m.
- 50% gii tr! d6i vdi khoin nq phf,i thu qud hpn tt, 1 nlm ettin du6.i 2 ndm.
- 70% gi6 tri d6i vdi khoin ng ph6i thu qu6 h4n tir Z n6md6n du6i 3 ndm.
- 100% gi6 tri d6i vdi kho6n nq phii thu qu6 hpn tir.3 nlm tr6. l6n.

. Egi v6'i no-"plrii.thu chua qud h4n thanh to6n nhung kh6 c6 khi n[ng thu hdi: cdn ciL vdo dp
ki6n rn['c tdn th6t AO tap dq'phong.

Tdng, giam s5 du dp phdng no.'phf,i thu kh6 ddi c6n phii trich lpp tpi ngdy k6t thirc n6m tdi chilh
dtro-c ghi nh6n viro chi phi quin ly doanh nghiQp.

Ildrng tin hho
Hing t6n kho duqc ghi nh0n theo gi6 th6p hon gifia girl g5c vd gi6 tri thuAn c6 th6 thgc hi6n dugc.

Gi6 g6c hing t6n kho tlugc x6c <tinh AOi vO'i Tguy6n vAt liCu, hing h6a: bao g6m chi phi mua vi
c6c chi phi li6n qLran truc tiiSp khic ph6t sinh A6 cO Ouo. c hing t6n tlo o dia di6]n vd trairg th6i hi6n
tai.

Ci6 g6c cira hdng tdn kho dugc tinh theo phuo'ng ph6p nhfp tru6c, xu6t tru6c vd clugc hgch to6n
theo phuo'rtg ph6p kO khai thudng xuy6n. Ri6ng eOi vOi nhi6n liQu xu6t dtng cho tdu rlu'oc tinh theo
phuong ph6p birrh quAn gia quyiln tiug lAn nh6p xu6t.

\
:<

UHr

iJv1

it,
.-tz

Ban thu;'it ntitrlt riD, lir nfir bi pliitt hop thitnh ra iiiiiu.qi aec ciutgvo'i ltdo cclo ai ittiiffi



L*
LL-qt-r--t

l-
L,-lll-r-.1I-4l-
E-.il_rr-.ql-L-rl

l_r-'!ti
l_r-4l-r--{l-ql
l-
!E-{ll_
EIl_r-.t
l-)-*1l_
E+{l_LJtl_a-,l_r-Ill-r-.!tl_r-{t_r-Il-r-.ql_
--ql_Er={
l__r--/rll_
D--{

l---g

t_
---al--r

corqc w cd pHnN vAru rnr vA xC'p oO nAr am
Dia chi: Tir,g 7, so 45 Trieu Vi6t Vuong, phuorg Bti'Ihi Xudn, qupn Hai Bi Trung, thdnh ph6 IIa NOi
eio cAo rAt cuiNH nqp NHAT
Cho narr tii chinh l<et thrjrc ngdy 31 th6ng 12 ndm2015
Ban thur'6t minh Brio c6o tiri chinh hg'p nh6t (tit5p theo)

Gi6 ri thuin c6 th6 thgc hi6n du-o. c ld gi6 b6n u6c tinh cria hdng tdn kho trong kj, sin xuAt, kinh
doanh binh thud'ng trir chi phi udc tinh d6 hoin thinh vi chi phi udc tinh cdn thi6t cho viQc ti6u thp
chirng.

Dg.phdng giim gi6 hdng tdn kho dugc lAp cho tirng rndt hdng t6n kho c6 gi6 g5c l6n hon gi6 trl
thudn c6 th€ thUc hiQn <lu'o.'c. Ting, giim s5 du dU phdrlg gi6m gi6 hang t6n krho cAn phii trich t6p
t4i ngdy k6t thric nim tdi chinh dugc ghi nh4n vao gi6 vOn hang bdn.

Chi phi trfr tru6'c
Chi phf tri tru6c bao g6m cic chi phi thpc t6 da ph6t sinh nhung c6 li6n quan dtin k6t quf, hoat
ddng sdn xu6t kinh doanh cta nhi6u k! ki5 to6n. Chi phi tri tru6c cria Tpp ttodn bao gdm c6C chi phi
sau:

Cdttg cqt, dqmg c7t

C6c cdng cu, dqng cq dd tlua vio srl dgng <lugc phdn b6 vdo chi phi theo phuong phip <ludng thing
v6'i thd'i gian ph6n bO knOng qu6 3 n[rn.

Chi phi stha chfta tdi sfin cd dinh
Chi ph( st'a chfa tdi s6n ph6t sinh mQt IAn c6 girl tri l6n duqc phAn b6 vio chi phi theo phuolg
phip dudng thing trong 3 n[m.

Tii sin thu6 ho4t dQng
Thud tii sin duqc ph6n loai ld thu0 hopt tlQng n6u phAn lon rti ro vd lgi ich gin liAn v6i quyAn s6'
hiru tdi sdn thuQc vA ngudi cho thu6. Chi phi thu0 hqt dQng clugc phin Inh vdo chi ptii tt1"o
phuong ph6p dud'ng thing cho sutit thdi han thu6 tdi sin, kh6n[ php thugc vdo phuong thti,c thanh
toSn ti6n thu€.

Tii sin cii Ainn hftu hinh
Tdi sin cO dlnh hiru hinh dugc thti hign theo nguy6n gi6 tru hao mdn ]uy k6. Nguyon gi6 tdi san c6
dirrh h['u hinh bao g6m toin bQ c6c chi phi rnd-Tflp <lonn phni bo ra ilti 

"O 
Auq"lai sin-cri Oinfi ti,tr

d6n thd'i di6rn dua tdi sin tl6 vdo trpng th6i sin sdng lu dung. C6c chi phf ph6t sinh sau ghi nhfln
ban dA,u chi duo. c ghi ting nguydn gia tai sin cti dinh;.su .i" Ini phi ndy chic 

"rrin 
fa* talg lo. i ich

I<inh t5 trong tuo'ng lai do sir Ognglai sin cl6, C6c chi phi ph6t sinh kh6ng th6a rnin ai},, f.iOri.c,,
duo.'c ghi nlifu li clii phi sin xudt, kinh doanh trong kj,.

I(hi tni sin ci5 ilinh hfru hinh clugc b6.n hay thanh lj, nguy€n gi6 vd gi6 tri hao mdn lfiy kC duo..c x6a
s6 vd l6i, 15 phet sinh do thanh llf ducr. c ghi nhfln vio triu ,rrairtuv 

"hi 
phi t ong ntun.

Tdi sin o5 Oinh hfi'u hinh-tlugc kh6u hao theo phuolg ph6p ttudng thing dga tr6n thd'i giar.r hfi,u
dpng u6'c tinh. S5 ndm khAu hao cta c6c lo4i tdi s6n cO-dinh i,U,u t int nhu sau:
l.oai=1Lalsiin c6 dinh
Nlri cua, vat liicn tluc
Miy m(.lc vA t1ii6t bi
Phuong ti6n vlin t6i, truydn din
'thi6t bi, clung cu qudn ly
Tdi san c6 dinh hhic

9.

10.

Sri ndm

8-20
5-10

6-8
5-8

5
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11.

conrc w cd rHAN v{ru rAr vA xflp DO HAr AN
Dia chi: TAng 7, s5 45 trigu Vi6t Vuong, phudng Biri Thi Xuin, qudn Hai Bd Trung, thdnh ph6 Hd NOi
e.io cio rAr ctriNH Hop NHAT
Cho nlm tdi chinli k6t thric ngdy 31 th6ng 12 n6rn 2015
Brin tlrul,0t minh 86o c6o tii chinh hg'p nhdt (ti6p theo)

Tii sin cii Olntr vO hinh
Tdi sAn c6 dlnh v6 hinh ducy. c th6 hiQn theo nguyEn gi6 tni hao mdn lfiy k6.

Nguy€n gi6 tdi s6n cd clinh v6 hinh bao gdm toan b0 c6c chi phi md Tflp tloan phii b6 ra di5 c6
cluo.'c tii sin cti dinh tinh diin thdi <li6m ttua tdi sin cl6 vdo trangth6.i si, seng stl d1rng. Chi phi li6n
quan cl6n tdi sin cO Olnn v6 hinh ph6t sinh sau khi.ghi.nhfn ban dAu <Iu-o.c ghi nhanln chi phi sin
xu6t, kinh doanh trong l<j, tru khi i6c chi phi niy gan tiAn v6i mQt tii sAn c6-tlinh vO hinh crj flrO vd
ldrn ting lgi ich kinh ti5 tir c6c tdi sin niy.

Ktitdi sin cti clinh v6 hinh rluqc b6n hay thanh l;i, nguy€n gi6 vi gi6 tri hao mdn lfiy k6 duoc x6a
s6 vd ldi, 15 ph6t sinh do thanh llf dugc ghi nh4n vdo tLunhflp hay chi phi trong n[m.

Tdi s6n cO Ainn v6 hinh cria Tfp doin bao gdm:

Quyin srt'dyng ildt
Quy6n sti dr,rng d6t Ie toen bQ c6c chi phi thgc t6 Tfp dodn cl6 chi ra c6 li6n quan trgc titip t6i d6t str.

dung, bao g6m: ti6n chi ra di5 c6 quy6n sir dpng d6i, chi phi.cho ddn bir, giii ptrOng m6i bing, san
l6p mflt bing, lQ phi tru6'c bp... Quy6n sr] dpngtAt duqc kh6u hao theo p[,roog phlp duo'rgTiring
trong 35 nE.m.

Chworrg tfinh phin mim
Chi phf li€n quan diin c6c chucrng trinh phAn rnAm m6y tfnh kh6ng phii ld mQt b0 phfln gln ktft v6i
phAn cirng c6 li6n quan duo;c v5n ho6. NgryOn gi6 c[a.phAo *4, m6y tinh li toin bO cac chi phi
mi. TQp dodn dd chi ra tinh d6n thd'i di6m dua phAn mAm vio str dgng. Phin m6m m6y tinh du.o.,c
khAu hao theo phuong ph6p dudng thing trong 5 nam.

Chi phi xAy clqng co bin dO dang
Chi phi xiy dpng co bin d6'dang phan anJr c6c chi phi li6n quan trpc ti6p (bao gdrn cA chi phi l6i
vay c6 Ii6n quan phn hgp vdi chinh s6ch k6 to6n cta Tflp doin) tI6n cic tdi sin dang trong qui t.i,.,h
xiy durg, m6y m6c thi6t bi fang lip dflt dC phgc vp 

"i,o 
*qc dich sin xu6t, cho-thu6 vi qu6n lf

ciing nhu chi phi li6n quan ct6n vi0c sfta chfr'a tdi san cO dintr dang thgc hiQn. C6c tdi sin nay Ouqt
ghi nlr6n theo gi6 glic vi khdng rlugc tinh kh6u hao.

Hgp tl6ng hgp tfc kinh doanh
Hogtt ilfng kinh doanh ctilng kiim sorit
Tflp <Iodn glri nhfn tr6n 86o c6o tdi chinh hop nhAt c6c hqp d6ng hgp tr{c kinh doanh du6'i hinh thfic
hoat <l$ng kinh doanh d6ng kiiim so6t c6c ,.,0i dung .uu'
o Gi6 tri tii sin md Tflp ttodn hiQn s& hfru.
. C6c khoin no'phii tri md Tfp rlodn phii g6nh chiu.
e Doatth thu duoc chia tir vigc b5n hdng h6a ho{c cung c6p dlch vg cria li6n doanh.
e C6c liho6n chi phi phAi grlnh chiu.

Crlc hhof,n nq phfli tri vir chi phf phfli tri
C6c khoiin lo gh.ai tri vi chi phi phii tri cluo.'c ghi nh6n cho s6 tidn ph6i tr6 trong tuolg lai li6n
qttarr d€n hdng h6a vd dich vg d[ nhfln dugc. Chi phi phii tri dugc ghi nhfln dga trE, c6c u6'c tf*h
ho-p l;i vG s6 ti6n phAi trA.

12.

13.
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15.

16.

corue ry co PHAN v{ru rAr vA xEp DO HAr AN
)'a chr: Tang 7, s6 45 Trieu Vi6t Vuong, phurrng Bni Thi Xudn, qu6n Hai Ba Trtrng, thdnh ph6 gd N6i
3-1o CAo TAI CHINFI I]oP NHAT
Ciro rirn tdi chinh ktit thfic ngdy 3l thing 12ndrr 20l5
Ban thu1,6t nrinh 86o c6o tiri chinh hg.p nh6t (ti6p theo)

Bitr tltul'at ,r,ut, ,,;,tlii,i',,,at ;;;;;;;;;;,r1, ,t pt-Wdr, ,t ,,s r(rt B;;r;;,* ml, t6ffii

vi$c phAn lo4i c6c khodn phai tri In phii tri ngudi br[n, chi phi ph6i tr6 vd phai tr6 khrtc duo,c thuc
hi6n theo nguy€n tic sau:
o Phai tri ngud'i b6n phan 6nh c6c khoin phdi tun mang tinh ch6t thuong mai ph6t sinh tir giao

diclr mua hdng h6a, dfch vp, tdi s6n vd ngudi b6n ld don vi rlQc lfp volrpp doil,;;; ;;';;c5c khoin phii tri khi nhflp khAu th6ng qua ngudi nhan ty ihec.

' Chi phf phii tri phan 6nh c69 khoin phii tri cho hdng h6q dich vu dd nh6n du-o. c tir.ngudi bdn

Pa:"dr,.i:g c6p cho ngwdi mua nhung chua chi trf,-do chua c6 h6a don t oa"'.fr* f,t ;b;;;
tdi li€u kd to6n v_a c'.4c khoin phii trd cho nguli lao ctQng vA tidn luong nghi ph6p, c6c kho6n
chi phf sin xuAt, kinh doanh plrei t i"h tru6c.

' fllei tri kh6c phtn 6nh c6c khoan e.lej tre khdng c6 tinh thucrng m4i, kh6ng li6n quan d6n giao
dich mua, b6n, cung c6p hang h6a dich vp.

Cic khofln d1r phdng phii tri
c5c khoi, dp phdng 9y* gll,h0n khi rap dod, c6 nghia vp ng hiQn tai (nghia vp ph6p l;f ho[c
i$.f i;u tien 

,d6'i).do 
ktit qui P.ry, .ry 

kiQn dd xey ra,licc tiranh tortn ,ghiu",o1, ,n ,iav'.i,n6 ,,
ddn d6rt su gi6rn sirt v6 nhfi'ng lo. i ich kinh tti vd gi6 tri cira nghia vq nq d6 J6 thii rlugc m6t u6,c ti,h
d6ng tin c4y.

V5n chri s& h&u
Vin gfit ctia chrt s0 htru
V6n g6p ctia chi sd hfi'u duqc ghi nh6n theo sri vi5n thgc tti <t6 g6p cfra c6c cO d6ng cria c6ng ty.

Thgng dr vdn cO phin

Ihing d1 vdn cd phAn <luoc ghi nhfn theo s5 ch6nh_lQch gita gi6 phirthinh vd mQnh gi6 c6 phi6ukhi ph6t hinh l6n dAu.hopc.p[6t hdnh b9.rr]1q, cnenn.ipctigira"gia t6i ph6t rr,anrr va gia tri s6 s6ch

::: :.?^1,,]::::lf,_"^r, 
phAn.v5n.cfra tnti phi"tiu cr,-v"""oaiirriia, h4n. Cni phi truc ,iep rij. qr*

clen vrec phit hanh bo sung cd phi6u vd trli ph6t hinh cd phi6u qu! dugc ghi giu* ir,arg ar-"6i, 
"Aph6n.

CO phiLu qu!
Khi nrua lai c6 phii5u do c6ng ty.phSt hdnh, khoin ti6n tri bao g,5m 

9it 
cTcchi phi li6n quan cl6ngiao dich tluo. c ghi nh0n ld c9 ghi.tiu qu! vd duo-c phan 6nh li m6t khoan giim trirtrong v6n chfi s0hinr. Khi t6i phat hdnh, ch€nh lQch giiii^giri t6i ph6t rrdnh vd ei6 16 ;a"h ;,il6 il;;'duy duec ghivao khoAn rnpc "Thdng du v6n c6 phAn,,-

Phfln phiii lqi nhufn
Lo'i nhudn sau thr-r6 thu nhflp doanh nghiQp <luo. c phdn phdi cho c6c c6 c[6ng sau khi da trfch lgp c6cqu! theo Di6u l€ cria c6ng ty cfing ihul.a, quy aind cria ph6p luflt vd d6 duoc Dai hOi d6ng c6d6ng ph6 duyQt.

cd trlrc duo'c ghi nhan ld ng phii tri khi duoc Eai hgi dong c6 d6ng ph€ duyQt. HQi ddng qu6n tri c6th6nr quydn tam ri'ng c6 ttic cho c6 tl6ng.

17.

Vi6c phdn ph6i lo.'i nhu6n cho c6c cii d6ne duoc cAn nh6c cti5n 
"i"^ho.u:.Tpc 

phi ti6n t0 nirn trongIo.'i nh,6, sau thu6 chua phdn phoi co th6"anh ir'*g i3,irr6re ,ic. vd kh6 ,rng chi tri c6 tirc nhulai do clfi*h gi6 lpi tai san rnarg.* g:q y9r, rai ao ianh gi6 h;;" kho6n msc tian rQ, c6c c6ng cstdi ch(nlr vd c5c khoin nruc phi ti€nlg'rurac.
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c6rue rr co pnAru vAru rm vn xEp oO uar nrv
Dia chr: Ting 7, s5 45 Trieu viqt vuong, phuong Bili rhi Xudn, quQn Hai Bd rrung, thdnh ph6 Ha N6i
s.io c-\o r,+r cniNn Hop Nr{AT
Cirur i'rinr tii chinh k6t thric ngdy 31 t1i6ng l2 n[rn 2015
Bin thur 0t niinh Bio crio tii chinh hg'p nh6t (ti6p theo)

18. Ghi nhf,n doanh thu vh thu nh$p
Donnh thu bdn hdng hoti
Doanh thu b6n hdng lr6a du'qc ghi nhfln khi ddng thdi th6a mdn c6c di6u kiQn sau:
. Tap doin dd dd chuy6n giao phAn l6n riri ro vi loi ich gin 1i6n v6i quy'5n so htu hdng h6a cho

ngud'i rnua.

. Tap.doin dE kh6ng cdn n6m gifi'quydn quAn lj hing h6a nhu ngud'i sd hf,u hAng h6a ho{c
quydti ki6m so6t hing h6a.

Doanh thu duo.:c xic tlinh tuong a6i ctric chrn. Khi hgp <ldng quy dlnh ngudi mua duo. c quyon
tr6. lai hing h6a. dd mua theo nhirng diAu kiQn cr,r th6, doanh tliu chi dqoc ghi nhfln khi ,tliog
diAu ki6n cp th6 d6 khdng cdn.tr5nt{ vi ngu}i mua kh6ng tlugc quydn t* tai hdng h6a (trri'
trud'rrg hop kh6ch hing c6 quydn trhl1ihang h6a duoi hinh thtrc dr5iiai AC 6y heng h6a, dich
vtr kh6c).

T{p rloin <16 dd hoic s6 thu dugc loi ich kinh tti tfr giao dlch ban hdng.
Xic clinh tluo-c chi phi li6n quan <l6n giao dich b6n hing.

e

a

Doruilr tltu cung ciip rtlch v1r

Doanh thu cung c6p dich vg du-o'c ghi nhfln khi ddng thli th6a mdn cdc didu kiQn sau:
o Doanh thu duo-c x6c dinh tuong d5i chac chin. Khi hqp ddng quy dinh ngudi mua duoc quyen

trA l4i dich vu pd mua theo nhiing diAu kiQn cu th6, doanh thu chi (ucy. " 
gtri nhfln lihi ,.,t n'ng

diAu kign cr,r th6 d6 khOng cdn tAnt4i vi nguli mua khdng dugc quy6n tr6 lai dich vg dd cung
cap.

" Tt.rp dodn d[ dd hoflc s€ thu rlugc lo.'i ich kinh t6 t] giao dich cung cdp dich vp 116.

. X6c clinh tlu'gc phAn cdng vigc <15 hodn thdnh vdo thdi ilirim b6o c6o.

. Xic dinh duo. c chi phi ph6t sinh cho giao dich vi chi phi d6 hoan thdnh giao dich cung c6p dich
vu d6.

Trud'ng hqp dich vg dugc thgc hiQn trong nhi6u k}thi doanh thu dugc ghi nhpn trong k!,ducrc cdn
cir vdo k6t qui phAn c6ng vi€c d6 hoin thdnh vdo ngiy k6t thric ky keto;n.

Ircrl lflt
Ti6n lai dr-ro'c ghi nhAn tr6n co sd thdi gian vd l6i su6t thuc tti t&ng kj,.

-.,1 ;tterx l)flt, quyen
Tiiin bAn quy6n cluo-c glii nhfln tr6n co s& d6n tfch phir hqp v6i ho.p ddng chuy6n giao ban quy}n.

Ci tlrc vi tgri nhufin ituqc chia
qO 1rc 

vd loi nhu4n du91 chia dugc ghi nhfn Hli Tqq doAn dd dugc quyAn.nhdn c6 tric hoflc lgi
nhu4rt tit' vigc g6p v6n. C6 trlc duoc nh6n bing c6 phiriu chi du'crc theo d6i sd luo. ng c6 phi6u 15ng
th6m, Idrdng ghi nh4n gi6 tr! c6 phitiu nhfn duq.c.

Chi phi tli vay
Chi phf cli vay bao gdrn ldi ti6n vay vd ciic chi phf kh6c phit sinh li6n quan tr.uc ti6p d6n c6c khoin
vay. Chi phi di vay cluo. c ghi nhfln viLo chi plii khi ph6t sinh.

Cdc khorin chi phi
Chi phi ld nhfi'ng khoin lim giAm lqi ich kinh t6 du'o.c ghi nhfn tpi thd'i di6m giao dich phSt sinh
hoflc khi c6ldri n6ng tuong doi ctrac chin sE ph6t sinh tiong tuong lai kh6ng p[a,, Uiit aa 

"iii 
tla,

hay chua.

19.

Ban rhtrl,dt rtitth uil, liL ilt()t b6 pltdn hop thdrh ua pnai aiii ap, 
"t,ugrri 
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c6ruc ry cd pHAN vAru rar vA xEp oO Har aru
Die chi: Tang 7, s6 +5 triEu viq, v,r*g, phudng Bti 'fhi Xuan, qudn Hai Bd rnmg, thdnh ph6 Ha NOi
njo cAo rAl cHiNH r-tqp NHAT
Cho nim t:li chinh k0t thric ngdy 3 I th6ng 12 ndm2015
Brin thuy,6t nrinh ts/ro crio tii chinh hg'p nhdt (i6p theo)

21.

C6c kho6n chi phf vi khoin doanh thu do n6 tpo ra phf,i duo.'c ghi nhfln d6ng thdi theo nguyCn tic
phir ho. p. Trong trubng hgp nguy€n tic pht hgp xung d$t vOi nguy€n tic th[n trgng, chi phi doo.'.
ghi nhdn cdn cil vdo b6n chAt vd quy dinh ctra c6c chuAn muc k6 to* aC Oam bao pnan 5nh giao
dich ni6t c6ch trung thgc, hqp ly.

Thu6 thu nhfp doanh nghiQp
Chi.phi thu6 thu nhflp doanh nghiQp h thuC thu nhip hipn hanh, dugc tinh dpa tr6n thu nhAp tinh
thur5. Thu nh4p tinh thu6 ch6nh l6ch so v6i lqi nhu4n ki5 toin ld do <Ii6u chinh c6c khoin ch6nh l6ch
t4rn thd'i gifi'a thu6 vi kti to6n, c6c chi phf khong ilu'o;c trir cfing nhu diAu chirrh c5c khoin thu nhfp
kh6ng phAi chiu thu6 vi c6c khoin 15 clu'qc chuy,5n.

BGn li6n quan
C6c b6n ducrc coi ld 1i0n quan n6u mQt b6n c6 khd n[ng ki6m so6t hofic c6 6nh hu6ng dang kO ddi
v6'i b0n kia trong vi6c ra quytlt Olnh c6c chinh s6ch tii chinh vi ho4t <lQng. C6c b6n cfi-ng clu'o..c xem
li bon li6n quan n6u cilng chiu sg ki6m so6t chung hay chiu anh hu'ongd6ng k6 chung.

Trol8 vi6c xem xdt m6i quan hQ cria c6c b6n li€n quan, bin ch6t cta m6i quan hQ tluo.c chri trong
nhi6u hon hinh thti'c ph6p lf.

B6o c6o theo bQ phfln
B6.ph6n theo linh.vgc kinh doanh ld mQt phAn c6 thri x6c ilinh ri6ng biQt tham gia vdo qu6 trinh s6n
xuAt ho6c cung c6p sin phAm, dich vu vi c6 riri ro vd lgi ich kin-h tii khac ,6i .4" b-0 ph+n kinh
doanh hli6c.

BQ pharn theo khu vgc.dla lf ld mQt phAn c6 thti x6c dinh ri6ng biQt tham gia vdo qu6 trinh sAn xu6t
hoflc cung c6p sin phAm, dich vg trong pham vi m$t mOi tru-ong kinh fi5"cp th6 vd c6 rrii ro vi loi
fch kinh t6 knac v6'i c6c bQ ph{n kinh doinh trong cic mdi trucrn! kinh ti5 kh6c.

Th6ng tin bQ phfn <tuo. c lflp vd trinh biy phn hqp v6i chinh s6ch k6 toin 5p dpng cho vi6c l6p vd
trinh bdy 86o c6o tii chinh hqp nh6t cria TAp tloin.

24. C6ng cq tiri chinh
Tdi srtn iti clt{nh
ViQc ph6n Ioai c6c tii sdn tdi chinh ndy php thuQc vio bin ch6t vi mgc rtich cira tdi sin tdi chinh vi
duo-c quy6t dinh tai thd-i di6m ghi nh{n ban <tAu. C6c tdi sin tdi chfnh ctia T6p dodn gan, iie, 

"Jra"hhoin tuo'ng dtrong tidn, cr{c }hoin ph6i thu khich hdng, ph6i thu kh6c, cac khoan cho vay, c6c
c6ng cu tii chinh dugc nidrn y6t vd kh6ng clu_o. c ni6rn y6t.

Tai thdi di6rn ghi nh6n ban dAu, c6c tii s6.n tii chinh dugc ghi nhfn theo gi6 g6c cQng c6c chi phi
giao dich c6 li6n quan trgc tiiip d6n tdi san tii chinh d6.

Ng pltiii trt fii chinh
ViQc phin loai c6c khoin nq phii tm tei chinh phg thuQc vdo b6n chAt vd muc tlich ctra khoin no
ph6i tri tii chinh vd dusc quyiit Alnfr tai thd'i di6m ghi nhfin ban ddu. Nq phaitra tai crri,1, ctra rip
rloan g6nr c5c khoin ph6i tif, ngudi bin, vay vd no,i6. kho6n phai trn kh6c.

TPi tho'i di6rn ghi rrhfln ban dAu, cric khoin no.'phii tre tdi chinh <tu-o. c ghi nhfn ban dAu theo gi6 g5c
trri c6c chi phi giao dlch c6 li6n quan trgc ti(ip drSn ng phf,i tr6 tdi chinh rt6.

,!u(ttt tttt!l'r;t t)tittlt ltatt'i,i ntit hrl 1ilfin lpp tltiuth yit phai tluo'c doc cirng|di Brio cdo tii chfuh hllt
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coruc ry co pHnN vAru rAr vA xE'p pd nAr aN
Drr chi: Ting 7, so 45 Trieu vi6t vuong, phu<rng Bni rhi Xudn, qupn Hai Bd rnmg, thdnh ph6 Ha Ngi
E.{O CAO TAI CTIINH HOP NIIAT
Cho ninr tii chinh k6t thfc ngdy 3l th6ng l2 nirn 2015
Bin thu1,6t nrinh 86o c6o tii chinh hg'p ntrit (ti6p theo)

COng cry vdn chrt sO htru
C6ng cu v5n chri s6 htu h hgp ddng chring t6 tluo.c nhfing lqi ich cdn lpi vA tii sin cria Tpp dodn
sau khi trir di todn bd nghla vg.

Bit trir cric cdng c4t tdi chinlr
C6c tii srin tii chinh vd nq phii tri tdi chinh chi duo.'c bt tru v6i nhau vi trinh bny gi6 tri thuAn tr6n
BAng cdn d6i kC to6n khi vi chi khi Tflp rlodn:

" C6 quyiin ho. p ph6p de bU tru gi6 tri da dugc ghi nhfln; vd
r C6 dg dinh-thanh to6n tr6n co s& thudn hoflc ghi nh$n tii sin vi thanh todn nq phdi tri ctrng

rn6t tho'i di6m.

THONG TrN Bo suNG crro cAc KIToAN MVC TRiNH BAy rRoNG BANG cAN o6l
rE roAN Hep NHAr

Tidn vi cfe khofrn tuong tluong tidn
56 cuiii nlm Sii tldu nfun

v.

1.

Ti6n nrrit
^-. II ren gLrr r)gan haug

Cric klrolirr tu'ong duong tidn (Tiin gwi ngdn hdng
cd tri hcm gdc kh1ng qud 3 thdng)

c0ug 157.637.362.387 77.086.6s0.648

56 dAu nim
Lqi nhufln

phSt sinh sau
Gi6 g6c ngiry tliu tu. C0ng

1.000.000.000 604.839.053 1.604.839.0s3

1.343.836.398

40.697.690.373

115.595.835.616

776.796.301

24.529.09t.842

51.780.762.505

1

2a,

Cic khoin ttiu tu tii chinh
C6c klroin diu ttr tdi chinh lua T0p dodn bao g6m tliu hr vdo cdng ty li6n kiit vd clAu tu g6p v6n
vdo don vi kh6c. Th6ng tin vc c6c khoin diu tulai chinh cria T0p doan nhu sau:

Eiu tu'vtio cilng ty fiAn kift
56 cu6t nam
Lg'i nhufln

phdt sinh sau
Gi6 g6c ngiry tIAu tu C0ng

1.000.000.000 787 .482.3s1 1.787 .482.3sr

C0ng ty C6
phan Dich w
T6ng ho-p l-lai
4n (i)

C6ng ty
TNIJtl, Dai lj,
vi Ti6p v4n
l-iai An(ii)

C0ng

5.000.000.00011.874.868.74916.874.868.749 s.000.000.000 s.445.235.73813.445.235.738

6.000.000.000 12.662.351.10018.662.351.100 6.000.000.000 9.050.07 4.7 91 I s.0s0.074.79 1

Theo GiSy chri'ng rih4n cI[ng kj kinh doanh vd gLily ding ky thu€ s6 A2ln75.526ngiy 13 th6pg l0
nrm 2014 do 56' k6 hoach vd Eiu tu thdnh prr-o Hai r[ong cdp, C&rg tv Aiu t ]iao C;il1;i6
gh-a1 oich vq T6ng hop Hii An (tru6c duy ld c6ng t! cb' prri"" 6i"r, ,u ueng hai uas)
1.000.000.000 \rND, tuoxg duong 20%, v6n di6u lg. Ofnth.oi <Ii6m 31 thing 12 n6m Zdt+, COng ty
dA dAu tu dir I .000.000.000 VNOlu,ong rluong 20i/o vlndieu lg.

dr. 
" 
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c6rue w cd nHA,N vAu rnr vA xE'p DO HAr AN
Dia chi; Tdng 7, s6 +S lfrieu ViQt Vuong, phudng BUi Thi Xutn, qugn Hai Bi Tnmg, thanh ph6 Ha NOi
eAo cAo rAr cHiNH HOP NHAr
Cho n4m tdi chinh k6t thric ngdy 3 I thdng 12 nim 20 I 5

Bin thuy6t minh B6o c6o thi chfnh hg'p nh6t (ti6p theo)

Theo Gi6y chring nhqn tling k1f. kinh doanh vq giSy d5ng kf thu6 s6 0201244461ngdy 0l thSng 3
n6m 2012 do 36'k6 ho4ch vd DAu tu thdnh pn5 Uai Phdng cAp, COng ty diu tu vio COng ty fftfl}f
Eai l! vn Tirip vin Hii An 5.000.000.000 'trND, tuong tluong 50o/o vdn didu lg. Tai ngdy 3 t tnarg
12 ndm 2014 Cdng ty dA dAu tu 5.000.000.000'\rND, tucrng ctuong 50% vi5n di6u lQ.

Gi6 tr! phAn so hfi'u cta Tflp tlodn tpi cic c6ng ty li6n kiit nhu sau:

Gi6 tri phfln PhAn Hi
s& h&u tllu hoflc 16 trong

nim nIm
vu 1.604.839.053 302.643.zgr

" 
o t3.445.235;38 4.929.633.01 I

Cd tric,lgi
nhufn dugc chia

trong nim

Gi6 triphfln
s& hfi'u cuOi

nim
Cdng ty CO phAn Dich
T6ng ho-p Hii An
Corg ty 'INHH Eai l;i
Ti0p v4n HiiAn
COt g

(120.000.000) r.787.482.35r

(1.s00.000.000) 16.874.868.7 49

_E{&gz1i21 5232275-0e __G.62q{gg!qE 18.662.3s1.100

Tinh hinh hoqt dQng cila cdc c6ng ty liAn kiit
C6c c6ng ty li6n k6t dang hopt dQng kinh doanh binh thudrrg, kh6ng c6 thay AOi tO'n so v6'i ndm
tru6'c.

Giao clich vdi cdc cdng ty liAn kiit
CAc giao d jch trong yi5u gifi'a Tap dodn v6'i c6c c6ng ty li6n ktit nhu sau:

Nim nay
CAng g TNHH Dgi tjt vd fidp vQn Hdi An
Chia lgi nlrufln tdu IIAIAN PARK ndmZ014 733.097.598
Mua nguyOn vflt Ii€u 2.316,511.890
Cung c6p diclr vp khai th6c tiu 22.463.407 .034
Cho thud v6n phdng

Nrim tru6c

Cung cAp dich vu khai thSc c6ng
Bir tril tlranh todn dich vu
Thtr ti0n cung c6p clich vu
Nhiin ti6n chia lfri
Phili trZi vd hoat d6ng lihai thdc c6rrg

COng t-y CA phin Dlch vy TOng hgp Hfii An
Cung cip dlch vu hhai thSc tdLr

Cho thLrO v[n phdng
I]hn cliu Diezel
Clho thu6 xe nAng
Dich vu klr6c

Dich vtr nfurg ha
Dich vtr vAn chuydn
Dich vu v6 sinh, s[ra chira
Crr6'c clich vu tqi bdi
Ctruy6n ti0n cho vay
Phiii triL clich vu lih6c
'l'lru iroi ti6n cho vzry

Thanh tohn ti6n cung c6p dich vu
Nhin ti0n chia l6i

3s4.476.290
$.44A.641

483.106.184
1.500.000.000

t5.440.641

963.246.090
8.181.819

2.165.605.938

99.290.322
2.734.560

8.807.268.271
3.756.921.076

33.3 60.000

1.000.000.000
lt.221.871.857

120.000.000

t8.249.090.229
86.004.548

9.0t2.48t.736
53 8.160.481

12.01t.236.299
1.250.000.000

s41.622.892

231.381.816

32.727.276
2.2t7.052.91s

91.133.333
31 .B 18.545

20.890.650
8.164.265.303
1.595.894.339

2.034.169.352
i.000.000.000

195.0s9.816

1 1.08B.633.558

200.000.000

NI

,rlr
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corqc rv co pHAr.r vArv rar vA xEp oO nnr aru
l : :l.r: Ting 7, sO +5 Trieu Viet Vuong, phudng Biri Thi Xudn, qudn Hai Bd Trung, thdnh ph6 Hd Ngi
3 r.a c.\o'rnr cuiNtt FtoP NHAT
,.:: ::i.rr trii chinh k6t thirc ngdy 31 th6ng 12 ndm2015
B,rn thur'0t nrinh Brio crio tiri chinh hg'p nhdt (ti6p theo)

tLE4,
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2b. Eiu tr gdp vdn vrio tto'n v! khdc

Cong t1,1-NHH VAn tii vi Dai llf
Van tai Da Phrrcrng Th[rc
COng 11, Cd phAn Cung ririg vd
Dich vu I(! thu6t l-ling hii
C6ng ty C6 phAn MHC
C6ng

^t r..
5() cuor nam

Gi6 g6c Du phdne
Sii tIAu nrm

Gi6 gdc DU phdne

3.02s.000.000

976.2t0.000

2.500

5.000.000.000

864.000

2.500

s.000.866.500 4.001.212.500

Gid tr! ho. p $,
O5i vO'i c6c khoin dAu tu c6 gi6 ni€rn y6t, gi6 tri hqp lf duo;c x6c <linh theo gi6 ni6m yiit tai ngdy
ki5t thirc ndm tdi ch(nh. Tfp dodn chua x5c dlnh gi6 tr! hcr. p lli cria c6c khoin ilAu tu kirdng cO gi6
ni6m y6t do chua c6 hu6ng d6n cu thC vC vi6c xiCdinh gi6 tri hop lf.

3. Phfri thu ngfn hpn cria khfich hirng
^A T.
DO CUOI nam 55 tllu nim

Phni thu cdc bAn fidn quan
C6ng ty C6 phln Transimex-SaiGon

Chi nhfnh C6ng ty C6 phin Transimex-SaiGon
tai FId N6i
Cong ty C6 phAn Hdng hii Macs

Chi nh6nh C6ng ty CO phAn Hilng hii Macs t4i
Liili Phdng

Cdng t1, TNIIH MTV V0n tAi vd
hni Hei Phong

Cong ty .fNIlH VAn tii vd Dai
phu'ong thiLc

Dfch vu Hing

ly Van tii Da

Chi nhdnh C6ng ty TNHH Vfln tii vd Eai lf Van
tf,i Da pliuo'ng thfc tai HAi Phdng
C6ng ty TNHH Eli lli vd Titip vfln Hii An
Cdng ty C6 phAn Hdng h6iNam Duorrg
Phai thu cric khdch ltdng khtic
Chi nhinh Cdng ty Cd phAn Giao nhfln Vfln tii
Ngoai thuong tai H6i Phdng
Pendulum Express Lines Pte Ltd
C6c kh6ch hdng kh6c

c0ng

4. Tri tru'6c cho ngudi tr6n ngin hgn

Tra tru'6'c clro cric bAn fiAn qaan
Trd truic clto trgu.di bdn kltdc
C6ng ty Cd phAn BC t6ng Vinaconex Phan V[
-:T6ng C6ng ty 86.o dim An todn Hing Hii Mi€n
BIc
Man Diesel And Turbo Danish Branch Of Man

2.698.108.792

584.400.000

197.495.000

158.700.000

t7 t.947 .561

4.300.000

t42.358.4t3

1 .141 .878.593

293.061.7 50

4.007.475

60.942.742.420

9.377 .07 | .190

s.76t.ws:.fis
45.803.835.691

6.809.842.621

326.000.000

7.s00.000

95.400.000

t63.062.943

47.600.000

1.177.546.058

4.826.397.814

16s.926.306

409.500

46.279.481.760

7.146.947.222

t4.568.236.315
24.564,298.223

63.640.85L.2r2 53.089.324.381

,.\
.-')
\'
llt\:,

,AN

,/i
.s"
Y

Sii cuiii nrm S5 tIAu n[m

1.772.867.041

1.364.22A.000

239.222.508

4.683.558.714

1.464.220.000

239.222.508

740.669.367

Bdn thul,it ttrinh niry; lit mc)r bd plrin hop thdnh tit phai duo. c dpc cirng v6i [)rio crjo ai ,nr,ffiiffi 2B



c6ruc rv cd pnhru vfrrv rar vA xE'p oO nAr aru
Dia chi: TAng Z, s5 +S trigu Viet Vumg, phudng Bti Thi Xu6n, qugn Hai Bi Trung thnnh ph6 Ha NOi
BAo cAo rar cHiuH Hep NuAr
Cho ndm tii chinh t<r5t tttc ngdy 31 thdngT2 n[m 2015
Bin thuy6t minh B{o c6o tdri chinh h-op nhdt (tii5p theo)
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6.

6u.

Phii thu kh6c

Phiii thu ngiin hgn khtic

Ptt(ti thu cdc b\n fiAn quan
C6c kho6n chi h0

Phiii thu ctic tA chftc vd cri
nhiin khdc
Doanh thu t4rn tfnh chua xuAt
h6a don

TiAn lai ds thu
Ky cuoc, ky qu}
Phfiithu ti6n b6n chirlg chi qu!
C6c klrofrn ph6i thu ngirr h4n
kh6c

C0rg

6b. Pltiii tlru ddi hgn khtic

Phiii thu ctic b€n IiAn quan
Phrti thu cric ti ckirc vd cti
nhfrn khdc
K;li cuo.'c, ky qu!
c0ng

^x r,.
so cuot nam

Giri tri DU phdng Giri tri Dr.r phdng

1.731.120.020

1.731.120.02a

Diesel And Turbo SE, Gennany

Trung tdm Tu v6n Ph6t triiin Cdng nghQ XAy dgng
Hdng hti
COng ty I(irow Ardelt AG
Trung tAm xric ti6n dAu tu - Ban quin l;f Khu kinh
te Hei Phdng

C6c nhA cung c6p kh6c

c0rg

Phii thu vd cho vay ngfin hnn

Pltii tltu cdc bdn fi€n quan
Cho C6ng ty C6 phAn DAu tu vi Vpn tei Hei Hn
vay v6'i I5i suAt 6Yolndm

Pltiii thu ctic td ch*c vd cd nhfrn khtic
C6ng ty C6 phAn DAu tu vd Vfln tei Hei Hi vay
v6'i ldi sLr6t 6%/ nlm
c0rrg

s5 cutii nim

169.424.s33

1.772.867.041

56 cui5i nIm

Sii cuiSi nam
Gi6 tri DU phdng

1.509.465.572

1.t42.993.034

2,43.251.354

102.705.000

20.516.184

56 tliu nlm

700.000.000

515.789.082

450.000.000

573.657.757

4.683.ss8.7r4

56 tIAu n[rn
5.040.000.400

5.000.000.000

3.50A.000.000

3.500.000.000

8.s00.000.000

55 tliu nrm
Gi5 tri Du phdns

176.83s.794

176.835.794

245.147.092

113.284.614

40.740.000

40.499.751

50.622.727

1.509.465.512 l

3.336.908.123

3.336.908.123

3.336.908.123 1.731JzA.020

Bdn thq,6t ntinh rtry ta irit t,i jii; tW ,httrh ra phdt d,rw dec cingvdi Bdo cdo tdi ch{nffi



c6rue rv cd pHhru vdru rnr vA xE'p oO ulr nu
Dia chi: 

.IAng.l, 
s6 +5 trigu viQt vucrng, phu&ng Bti Thi Xu6n, qufln Hai Bd rnmg, thanh ph5 Hd NOi

eAo cAo rRr cuiNn Hop NuAr
Cho nanr tdi chinh l<6t thric ngdy 31 th6ng l2 ndrn 2015
Ban thu1,6t nrinh 86o c6o tii chinh hg,p nh6t (ti6p theo)

7. No'xiu
^t t.
S0 cu6i nIm

Th0'i gian Gi6 tric6
qurl h4n Gi6 g6c ttr6 ttru tr6i

55 tIAu nxm

Thd'i gian Cid tr!c6
quf h?n_ Gi6 gtic ttr6 ttru tr6i

Lt_r-.Il_r-4t
1_E--t

1_r-4t_
aLp.l

1_r--all--r----It-
E-{

1_]--rl
1-]-.ql_r--{l-r-Il_
E.Il_
rrri{

1-
r-.Il

1-r4a
1_
l-Il_
l--

1-L-al_.--1
l_L--Iri.*q
1_4,l_r-I
L_-
f-{

1_r.t"
Ir-}-ra

1--L--q

1_r-4
1_r--'.

1_->--

t_-
L_T

L-r-*{l-

Cric bAn liArt quun

Cdc ili cltfi'c vit cti uhfiu
klttic
Cdng ty TNIIH Vqrn tai
Hung .Thinh phai thu
cung cdp dich vu
COng ty TNIIII VAn tai
Thuong mai iloiing Gia -
phai thu cung cip dich vu
C6ug tv CP Bach Ding 5 -
Phai tlru tii'n crrng clip diclr
vu

C0ng ty TNFIH I(.N.V -
Phiri thu tidn cung cAp dich
vp

C0ng

448.1s3.612 141.660.000

65.089.486

99.744.t26

4.840.000 2.420.000

278.480.000 139.240.000

448.153.612 141.660.000

thu kh6 cldi nhu sau:

Ng phii thu
ngin h?n

115.383.528

630.376.084

_ (439.266.000)

306.49s.612

_ 164.833.612 49.450.084

2ndm 65.089.486 19.526.846

2 n[m 99.744.126 29.923.238

164.833.612 49.4s0.084

3 ndm

3 n[m

'I'u I dt5n

du6i 2 ndm

Tu I rl6n
du'6'i2 n6m

Tinh hinh bi6n dQng du phdng nq phfri

^,{ 
r},

bo oau rlaln

Tlich lAp dg phdng b6 sung

Hodn nh6p dg phdng
^A A.
DO CUO| nam

Hhng tOn kho

Nq phni thu diri
han c0re

115.383.528

630.376.084

(43e.266.000)

___4g42r{1e

I{dng rnLra <lang ditr6n dudng
Nguydrr li6Lr, vpt ligu
C6ng cu, dgng cu

c0ng

9. Chi phi tri tru6c
9a. Chi phi trri tru.tic ngdn hgn

Bio hi6nr chd ph6n b6
C6ng cu dung cu

c0ng

^x A.
DO CUOI nam

Gi6 e6c Drl phdng

27.897.464.193

273.852.000

56 dAu nnm
Gi6 eiic Dq phdng
974.t39.r28

20.852.83 1.1s 1

1.140.000
78.r71.316.193 2L.828.110.279

Sd cu6i ntm Si5 tIf,u nrirn
i

\

\
794,857.90t

47.027 .348
152.005.077

41.070.642
841.885.249 $3.A7s.719

:. ,batl thu)'et iltittrt niq, Ia nrgt bQ phQn hqp tltdnh vd phdi dwqc dgc ciutgv6i Bdo cdo tai cniih 1q.p nh(ir 30



conrc w co pnAru vAru rnr vn xE'p pO nnr aru
lr: chi: Ting 7, s6 +S tri6u ViQt Vuong, phudng Bti Thi Xudn, quAn Hai Bd Trung, thdnh ph6 FIa Ngi
3.\O C:iO rer CUiNn HoP Nr-rAT
Ci'... iiirn tai chinh k6t thtc ngdy 31 thSng 12 nf,rn 2015
Ban thur et minh Brio crlo tiri chfnh hg'p nhdt (ti6p theo)

9b. Clti ph{ tri trudc ddi hgn

Chi phi sira chfr'a thi6t bi
Chi phi l6n ddtdu Hii Arr Park

C6ng cr.r dung cg

Chi phi tri trtr6'c ddi han kh6c

c0ng

10. Trii s:in cti Ointr h['u hinh

Si5 cuSi nim 56 tliu nAm

2.772.92r.687

6.940.067.232

r70.443.t87
16.556.255

2.286.542.690

t63.867.280

13.500.000

9.899.988.361 2.463.909.970

Nhh cf,'a, r'$t
ki6n trric

Ngui'6n giri

S6 diu nim 198.482.810.912 265.618.624.932 182.447.452.306 1.486.921.847
i .:.\lua srnl, daU

tu XDCII hodn 620.341.408
thdnh

Tang c1o urua
nr6.i 12.925.015.786 138.883.406.412 41.636.364

(20 .s96 .7 02.800)

Thi6t bi,
Miy m6c vir Phu'o'ng tiQn v{n dgng cg quin

thi6t b! tii, truy0n d6n

AI al sall co

dinh khfc

63.636.364

C0ns

648.099.446.361

620.341.408

151.8s0.0s8.s62

(20.s96.702.800)
Thanh lj, nhuong
ban
^i :,
50 cuot lliltu

Trong do:
Ed khAu hao tret

nlung v5n con s[L

dung

Cho thanh ly

Gi6 tri hao mdn
56 dAu narn

KhAu hao trong
ndm

Thanh lj, nhrLons
b6n
.-: i,
so cuol nrnl

Giri tli cdn Iqi
^,{ _.t
bo oau naln

56 cu6i nrm
Trong cl6:

Tam thoi clrua sti
dung

Dang cho thanh
ly

r99.103.152.320 257.946.937.9t8 321.330.858.718

4s7.605.455 160.90s.076

ss.212.664.785 79.889.395.805

12.825.664.497 27.964.924.900

8.736.028.419 1.042.127 .819

22.093.557.747 205.996.166

1.528.5s8.211 63.636.364

612.121.s91

779.9',73.143.s31

1.n4.$2.122

40.987.290 144.921.204.t18

12.727.2'12 63.102.870.582

(r4.864.062.960)(14.864.062.e60)

68.038.329.282 92.990.2s7.745 30.829.586.166 1.248.723.985 53.714.562 193.160.01 1.740

t43.270.146.127 185.729.229.127 173.',l11.423.887

r 3I.064.823.038 164.956.680.173 290.501.272.552

444.794.028

280.434.226

22.649.07 4 503.178.242.243 i!

'ir
:l

\
'i,\

586.813.131.791

MQt s6 tdi.sin cO dinh hiru hinh c6 gi6 tri cdn lpi theo sO s6ch lil 547 .719.587 .gl7 VND ct6 duoc
thd chdp d6 clarn b6o cho c6c khoin vay ng6n hdng.

9.921.8A2

Btin thq'€t nitlt nit-t'ld utQt br) pfuin ltop thdnh 
"a 

jiiiTiv" il<2c cirngt,rti Biro ccjo ai 
"ni, 3l



corvc ry cd puArv vdru rar va xE'p oO nar aru
Dia chi: lAng z, s6 4s triqu viQt vuong, phurlng Bni Thi Xuan, quqn Hai Bd rrurg, thanh ph6 Ha Ngi
eio cAo lar cuiNr-r HOp NHAT
Cho ndm tdi chinh k6t ttrric ngdy 31 thing 12ndm 2015
Bdn thul'6t nrinh B:io crio tii chfnh h-op nhft (ti6p theo)

11. Trii sin cii Aintr vO hinh

Nguy0n gi{
S5 diLr nam

Mua troug ndur

Thanh ly, nhuo'ng b6n

S5 cu6i nrim

Trong ckl:
Dd khiLr hao h6t nhung vdn cdn sir dpng

Gi:i tri hao mdn
^.i -.)50 daU narn

l(hAu lriro irong lrirn
Thanh ly, nlruo-ng b6n

Sii cuili nim

Bf,n quydn,
bing sfng ch6 C0ne

9A6.9s4.649 5.8s1.969.88s

-

Quy6n sfr dgng
aAt

4.94s.015.236

4.94s.0t5.236 906.9s4.649 s.851.969.885

649.984.173 2.193.77t.426
18t.390.932 322.677.084

1.685.073.405 831.375.105 2.s16.448.s10

3.401.227.983 256.970.476 3.658.198.459

Gi6 tri cdn lgi
SO tldu nam

^i a.bo cuor nam

Trong il6:
Tam thd'i khdng sri dqng
Dang chd'thanh llf

Chi phi xfly dgng ccr bin d& dang

56 dflu nim

Xdy drrng co ban
do daug

Siia chii'a l6n tdi
san c6 dirrh

COng

13. Phf,i tre ngu'di bfn ngfn h4n

Pltii trii cdc bAn fiAn quan
C6ng ty C6 phAn EAu tu vi V6n tei Hei Ht
C6ng ty C6 phAn Dich vp TOng hq p Hii An
Chi nhfurh Cdng ty TNIJH VAn tii vd Eai lf vfn
tii Da phu'o'ng thirc tpi Hii Phong
C6ng ty C6 phin Transirnex-SaiGon
C6ng ty C6 phAn MHC
Cdng ty TNI{H Dai I! vd Ti6p v4n Hii An
C6ng ty TNHH MQt thinh vidn V4n t6i vi Dich
vp hdng hai Hai Phdng

1.543J87.253
141.286.152

12.

3.259.941.831 75.579.544 3.335.521.375

I(6t chuy6n viro
Chi phi phft tii s6n c6 A;nn K6t chuy6n

sinh trong nIm trong n5m giim 56 cuiii nlm

$Tjl'" 
titi san n.62s.01s;86 154.421.040.687 (150.703.636.618) 14.342.419.855

793.106.272 6.0ss.1s7.9s7 $2As41.408) (1.429.469.908) 4.7s8.4s2.s13

2.725.802.649 10.435.195.326 (10.410.100.848) 2.7s0.897 "127

J!1t12?u w ll!2u!e3{zq Gn4€Zq{3q glqqfzq.Tsql 4.!2uf2{21

Sii cu6i nirm 56 tlflu nxrn

.gB

,t I
5tr
;,tHt

A,
ilt
9A

3.948.811.s87
227.554.205

2.100.971.2t1

29.700.000

1.760.000

1.99.141.671-

1.3 89.684.s00

8.537.336.479

t.842.376.984

1.360.000

2tt.$a.799
4.741.482.516

I .741.086.180

Banthu1'jtmitllltl4!lattl6tb"p/t4nt,,',pl,a,,i,.iapt*iilffi



corue nr co pnAru vAru rAr vA xEp oO nnr ar'r
Dra chr: lAng 7, sO +5 trieu Vi6t Vuong, phuong Bni Thi Xudn, quAn Hai Bd Trung, thdnh ph6 HA Ngi
e ro cAo rAr cHiNH HoP NHAT
Cho nim tai chinh tet thric ngdy 31 thdng 12 ndm20l5
Ban thur,6t minh B{o crio tiri chfnh hg'p nh6t (tit5p theo)

Ll_>;

1_,-a
l_
b-\

t--r-4l_1l_r-I

1-
E5f

1-4.t_EIl-L4l_E-rl-r-Jri

I_r
E--l-r--rt
l---r-.rrl_r--4l_r-Il--L.!1t_)-1
l_
EIl-
r-+{

l_
r_{

l-r-Il--r-I
l_-r-4L
-.*ILr-{l_r-al_
f-Il--
--Al-
L-l

l--r-.4

IJ

Sii cudi nlm Sti tliu nxm
Phdi trri cric nhti cung ciip kltdc
C6ng ty Li6n doanh Ph6t tri6n ti6p vfn sd 1

South l-loLisons lnternational Petroleurn (S) Pte
Lrd

Cic nhd cung cAp khric

C0.,g

14. Ngud'i mua trf, tidn tru0c ngin h4n

Trd trurlc cfia cdc bdn fiAn quan
C6ng ty CO phAn Hii Minh
Trii tru6'c crta cdc khticlt hdng khtic
C6ng ty TNHH T29
C6ng ty CO phAn Hing hii Sli Gon
C6ng ty TNHH Zen Phugng Hodng
C6ng ty TNHH Thuong m4i vd Giao nhfln Tirng
Dat

C6ng ty C6 phAn Thuong mpi An M! Dri'c
Cdng ty C6 phAn Thuong mqi vd Hdng hni Sii
Gdn

C6c kh6ch hdng lch6c

c0ug

15. Thu6 vri cric khoin phii nQp Nhir nufc
56 tlf,u nem

40.560.663.58s
8.357.137.092

7.634.737.981

24.568.788.5t2

21.510.484.091

2.658.172.796

5.003.457.207

13.848.854.088

44.5{J9.475.172 30.047.820.s70

Sd cuiii nim St5 tIAu nim
26.900.000

26.900.000

356.706.6A0

93.417.000

77.300.000

100.000

200.000

18s.689.600

91.742.723

28.800.000

20.800.000

19.200.000

10.000.000

12.942.723

383.606.600 91.742.723

56 phdt sinh trong n5m ^A A.
JO CUO| narn

Phni nOp Ph:ii thu 56 phii nQp 56 Oa thu'c n6p Phii nOp Phii thu

3.443.s 10.893 (3.83s.277.817)

I 5.500.883 :056 (15.500.883.0s6)

fhLrti GTGT
hing bin nOi

dia
'lhu0 CTGT
hang nhflp
lihAu
'fhu6 *uAt,
nhip liiiiu
Thue thLr nhAp

cloanh n.thiOp
"lhu6 thu nhip
cd nhan

-,.1 , ^ .r
t rcil uluc (lat
'f hLr6 bao v0
nr6i tru'ong

C6c loai thu6
l<hdc

C6ng

391.766.924

t7 .859.211

1.053.075.542

3.15s.400 256.192.184

1.9 66.7 t4.412 22.503.561.426

3.852.0t8.229

| .239 .771 .564

280.170.000

5.000.000

(2s6.192.184) 3.15s.400

(7 .092.422.480) 13.462.283.7 51

(3.632.167.2s9) 1.272.926.sr2

(1.118.978.s37) 120.793.027

(280. t70.000)

(s.000.000)

1.462.7A1.683 1.969.869.812 47.081. I 07.352 (31.72 t.09 t.333) r4.856.003.290 3.1s5.400

Rdn thul,ir tttirtlt rir.r,tir m6r br) pfuin no:p ia,iiiiil;rr"J ,1"., ,t*sr*;;i r,i" ,Akh;t, lW



Ll_-4l_r-4
t_s.f

t--r-.4l_1l_r-I
l---
EIl_-4l_
rEI

1-r-4L
l_
l--rtll_rg
l-"r--r
l--rr-4
l__rL4l_l-5
l_
--Il--r--{l_rr-I
l--
LI

l_-_q
l_rr-{l_E4l_
---I
l_-
LIl--r-=Irr.-I
lr

coruc ry cd pHAN vAru rAr vA xEp pO HAr nnr
Dia chi: TAng 7, s6 +S tri6u Vi6t Vuong, phud'ng Biri Thi Xudn, qudn Hai Ba Trung, thdnh ph6 Ha Ngi
eAo cAo rAr cHiNH HoP NrrAT
Cho nanr tdi chinh ktit thtc ngdy 31 th6ng 12 ndm20l5
Brin thuy0t minh Brio c6o tiri chinh hg'p nhit (tii5p theo)

ThuA giti tr! gia trtng
C6c c6ng ty trong Tfp doan nQp thu6 gi6 tr! gia t[ng theo phuong phrlp kh6u tru. Thu6 sudt thu6 gi6
tri gia tirng nhn sau:

X6p clO cho c6c tiu nu6'c ngodi, cu6c bi6n, cu6c tdu ch4y nu,6'c ngoii
Cung cip nu6'c ngot

C6c hoat cl6ng vAn tAi, xtip d6'kh6c

Thua xuit, nhiip khiu
Tdp dotin k0 khai vd n6p theo th6ng b6o cfra Hii quan.

Thu0 thu nhQp dourh nghipp

0%

5%

10%

Hopt ddng khai th6c cirrg cria Cdng ty duoc hucmg thu6 suAt uu <tdi 10% trong thcri hpn rnudi l1n
ndm ( 15 n[m)"til n[m ddu doanh nghiQp c6 doanh thu tir ho4t tlQng tlugc hu6ng uu cldi thui! (n6m
201 1) theo Ei6m 3 phAn B, di6m 1.3 vd tti6m 6 mpc II phAn H Th6ng tu 130/2008/TI-BTC do BQ
Tdi chinh ban hdnh ngiry 26 thhng 72 n[m 2008.

Thd'i han tru ddi: MiSn thu6 fNON 04 n[m, giirn 50% sii thu6 ph6i nQp trong 9 nIm ti6p theo k6 tir
nlni 2011 theo Ei6m 1.3 Mpc III PhAn H fh6ng tu 130/2008/TT-BTb ao eO Tdi chinh ban hinh
ngdy 26 lhdng12 nlm 2008.

Tlru nhip tir c6c hoat clQng khric phii nQp thuti thu nhflp doanh nghiQp vdi thu6 sudt12o .

I'hu6 thu nh6p doanh nghi6p phii nQp trong n6m dugc dg tinh nhu sau:

f6ng lo. i nhugn kt5 to6n tru6c thu6
C6c khoin <liAu chinh tdng, giim lqi nhu{n k6
todn cI6 x6c dinh lo.'i nhu{n 

"t iu ttru6 thu nhgp
doanh nghiGp:

- Lai l5 c6ng ty li6n kdt
- Cic khoin diAu chinh ting
- Cric khoin diAu chinh giim
Thu nhflp tinh thu6

Thui5 su6t thu6 thu nhAp doanh nghiQp

Trong d6:

- Hoat d6ng khai th6c cing
- Hoirt dQng khai thSc tiu
,n'::,,:tr 

.,:,:Qp 
ctomh nghi{p phdi nQp theo thud 

Js.st2.sB4.Ttssufit phi) thdng
Thui thu nhfip doanh n7hiey ch1nh 

^lQch 
clo dp 

ez.06t.73l.g4g)tlyng tlt tti suiit khttc thud sufrt phO tt Oig
Thud fiu nhgp cloonh nghi(p itw,gc mi6n, girtm O.10g.054.97g)
Thud *u nhgp tlonnh nghiQp phrti nQp ti.34t.Sg\.7gl
Eiiu chintt thud fiu nhfip cloanh nghiQp ph,fii
npp cfiu cric ndm trud'c
Chi phi thuiS thu nhgp doanh nghiQp
ThuiS TNDN phni nQp hQ c6c bGn hgp t{c kinh
doanh

Tdng thu6 thu nhflp tloanh nghiQp phni nQp 22.s03.s61.426

Ndm nay
r82.492.353.73s

(2.890.60s.012)

(3.612.276.30e)

s.066.671.297

(4.34s.000.000)

t79.601.748.723

22%

146.017.313.867

33.584.434.8s6

191.960.932

15.533.558.723

6.97A.002.703

Nfuu trudc
134.996.165.497

(3.7 t2.s73.s64)

(s.37r.317.381)

3.358.743.818

(1.700.q00.000)

131.283.s91.934
aao/LL /O

t22.6s3.809.700

8.629.782.234

28.882.390.225

(r4.s43.614.141)

(1 1.es3.01 t.784)
2.s8s.764.300

829.753.229

l

J

I

3.41s.517.s29

Ban ttrul'dt ntinlt ritt' lir nt6t bi 1;lrin lrlp rhinh.ti ptantr", aq, 
"i,ngiai 

Rrlo r,io roui;m



Cho narn tai clrinh t<6t tfrnc ngdy 31 thdng 12 ndm 2015
Bin thuy6t nrinh B5o c6o tiri chinh hg'p nh6t (tii5p theo)

LLa--LL4l_r---I

l--r--at_>4
l_gI

l--
--L

t_4-l_r-Jl-r--.!tl_4,l_4t_r)--a
l_"r-{
t_-rr--rl
l--.-A

l---a,
1_]--1
l,_L1l_4l_r-Il-.---U,

l-_.--A

t_4t_.-A

1_-rr-{
l_.---a
l_-v.a

1--r-.I
L_
r{

t-

coruc w cCI pHnN vAru rRr vA xgp oo Har anr
Dia chi: TAng 7, sd 45 triCu Vi6t Vuong, phuong Biri Thi Xu6n, qufln Hai Bd Trung, thdnh phd Ha NOi
Bio cAo rAt cr-{iNH Hop Nr-rAT

Vigc x6c dinh thu6 thu nh$p 4o*b nghiQp phni nQp cira c6c c6ng ty trong TAp ctodn duo.'c cdn cri'
vio c5'c quy dinh hiQn hdnh vA ttru6. Tuy nhi€n, nhtng quy dinh nay tnay OOi theo timg thd'i kj, vd
c6c quy ctlnh vA mu6 at5i v6i nhiAu loai giao dich khAC nhau c6 th6 <luo. c gidi thich theJnniAu cacl
kh6c nhau. Do v4y sti thu6 duo.'c trinh bdy trdn 86o c6o tii chinh hgp nh6ic6 th6 s6 thay d6i ktri co
quan thu6 kiiim tra.

Theo Lutrl s6 32l20l3lQH13 vA sria AOi U6 sung mQt s6 OiAu cria Luft thu6 thu nhfp doanh nghiQp
<lrro-c Qu6c hdi nu6c CQnghdaxS hQi chfr nghia ViQt Nam kho6 XIII l$ hgp thri S itrOng quairgay
19 tlr6ng 6 ndm 2013, thu6 su6t thu6 thu nhfp doanh nghiQp pfr6 ttrOng girn tir 2T%-.lru6ng;dn
20o/o tir ngiy 0 1 th6ng 0 1 ndm 2016.

Tiin tttu0 ili|t
Ti6n thu€ d6t cluo.'c nQp theo th6ng b6o ctra co quan thuri.

Ctic lotli thud khric
Tdp tlodn kd kliai vd n6p tlieo quy dinh.

16. Chi phi phii trfr ngfn h4n

Sti cudi nem Sd tliu nnm
Phrti ilii cdc bdn li€n quan
Thir lao hqid6ng quin tri, ban ki6m sodt

Pttdi trii ctic ti chrt'c vir cti nhfrn khtic
Clii phi l6i vay ph6i tri
c0,rg

11. Phii trii lihic
l7tr. Phdi trii ngiin hgn khrtc

Phdi trii ctic bdn fiAn quan - Ldi hgp ttic kinh
doanh
C6ng ty C6 phAn Transimex-SaiGon
Cdng ty TNHH Vfln r6i vd Dpi lj Vdn t6i Da
PhtL<rng thfc
C6ng ty CO phAn MHC
C6ng q,1NHH Eai lli vd Tii5p vfln HiiAn
Cdng ty CO phAn Hing Hii Macs
Phrti bii cdc iltn v! vd cd nhfrn khdc
I(inli phi cOng dodn

Phii trA BHXH, BHYT, BHTN
Nhfn dirt cgc ti6n mua tii sin thanh I.i
C6 t(rc, lo-i nhugn phii tri
Cdng t1 TNHH Dlch vs hdng hii Jardine (ViQt
Nanr) - f idn chuydn nhAm tii khoin
C6c khoin phii tri ng6n hpn kh6c
C0ng

386.506.838

386,506.838

306.000.000

306.000.000

227.793.317
221.793.317

386.506.838 533.793.317

Sii cuiii n5m 56 tIAu nlm

24.180.552.772

8.313.405.995

6.236.149.932

3.s55.106.308

3.972.922.696

2.102.967.841

631.361.526

55.575.t02
283.277.291

268.800.000

23J09.133

1.355.231.54;
3 8.609.908

236.500.546

10.000.000

633.220.000

4s5.089.320

11.812.075

\

-\

').
,s

I

24.tJtL.9r4.298 1.38s.231.849

Bin thu,it minh nir..t, h,,nptl,i phri,t i;p,
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coNG Ty c0 PHAN vaN TAr VA XEp DO HAr AN
Dia chi: lflng 7, sd 45 Trieu viQt vuong, phudng Bti Thi Xudn, qugn Hai Bi rrung, thdnh ph6 Ha NOi
BAo cAo rAl cHiNH HOp NH,Ar
Cho ndm tdi chinlr k6t thric ngdy 3 1 thing l2n[m 20 I 5

Bin thuy6t minh 86o c6o tii chinh h-op ntr6t (ti6p theo)

l7b. Phditrfi ddihgn khdc

Phdi trti ctic b€n fiAn quan vi vin h.op tdc kinh
elounlt

COng ty C6 phan Transimex-SaiGon
Cdng ty TNHH Vfln tii vd Eai lj Vpn tf,i Ea
Phtro'ng thfi'c

Cdng ty C6 phAn MHC
C6ng ty TNHH Dai ll vd Tiiip v6.n Hii An
C0ng ty CO phAn Hdng hii Macs
Phdi tril cric td chrt.c vd cd nhfrn khtic
c0ng

18. Vay vi ng'thu6 tii chinh
18a. Voy vti ttlt thu| tdi chinh ngiin hgn

Vay ngrin hgn phiri trd cdc bAn fiAn quan
COng 11, C6 phin Cung rlng vd Dich vu K! thu6t
hdng HAi(i)

Vay ngin hrln phrti td cdc tO ch*c khdc
Vay dii h4n d6n han tri
Ngdn ltirng TMCP Bdo Vi€t - HQi sct ch{nh
Ngdn hdng TMCP Ngoqi thuong Vi€t Nam - CN
IIdiPhdry
Ngt)n hdng Th'tCP '[iAn Phong
Ngdn lrirtg TL,ICI' Qudn d6i - Sd giao dich l
cq.g

Vuy py11i1, htlrt ltltiii
trti ctic bAtt liAn 4.-192.320.325
qu(n
C0ng ty C6 phirn
Cung intg vi Dich
vu f(y ,i,,1' i,,i.g 4'392'320'32s

FIAi

Vay ngiirt hutt pltrii
trii ctic tO clrti'c 38.920.500.426
klttic

KhoAn vay COng ty CO phAn Cung ring vd Dich vu Ky thuflt Hang H&i theo ho. p ddng sO Ot/Hp
ngiy 05/01/2008 cta 96"g ty C6 phAn E6ng tdu Hf,i An d6 phgc vu nhu cAu hoat clQng sin xu6t
kinh doanh v6'i l6i sr"rdt theo ldi suAt cho vay cta ngdn hing tpi tirng thdi diiSrn, thdi han vay 0l
nim. Sau khi s6p nh6p C6ng ty C6 phin D6ng tdu Hai An, C6ng ty t<tllnria l4i kho6n vay ndy.

Tf,p iloin c6 khi ndng tri du-o. c c6c khoin vay ngin hpn.

Chi ti6t sO ph6t sinh vd c{c kho6n vay ngin hg.n trong n[m nhu sau:

90.604.s20.000 60.000.000.000

Sii cudi nem Sil tlf,u nirn
1.742.320.32s

1.742.320.325

46.629.880.069

12.510.540.270

25.506.264.000

7.117.894.879

L495.180.920

48.372.200.394 43.312.82A.75L

- (2.650.000.000) r.742.320.s2s

(2.6s0.000.000) 1.742.320.325

72.644.329.42s 1.784.920.466 (66.719.570.245) 46.629.880.06s

Sii cutii nxm 56 tliu nim

90.604.520.000

32.91s.900.000

24.688.620.000

10.000.000.000

14.500.000.000

8.500.000.000

60.000.000.000

20,000.000.000

I 5.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

4.392.320.325

4.39232A325

38.920.500.426

25.007.448.641

8.850.078.000

5.062.973.785

(i)

55 tiGn vay
ph{t sinh K6t chuy6n tt' TIng khric S6 ti6n vay 116

56 tIAu nem trong niim vay dii han do cLTG tr6 trong nrm sii cuiii nrm

tsan thul'fi ntinh rti.v' lit ntdt h() pltdn lrtp trtanh i 1,truffic tloc cing t6i sai qj;;i 
"tm



c6rue rv ccl pHAru vAru rar va xEp pO nAr arrr
Dia chi; fAng l, s6 +5 Tri6u Vi0t Vucrng, phuong Biri Thi Xudn, quQn IIai Bt\ Tnmg, thdnh ph6 FIa NOi
nAo cAo t,rr cuiNu Hep NHAT
Cho ndm lai chinh ktit thfc ngdy 31 thing l2 nfun 2015
Ban thu1,6t nrinlr 86o crio tiri chfnh ho.'p nhit (ti6p theo)

chinh

Ngan hdng lA,'lCP

Ngoai thuo'ng I/iet
Nam - CN \-lai
Phdng

lYgdn hting 'IMCP

TiAn Phong

l{gan hitng Tlv,lCP

Qudn ddi - Sd' gicto

8.850.078.000

5.062.97 3.7 85

^r ,.1so uen vay oa
tri trong nim

(66.7 19.8',10.248)

(s2.432.72 r.907)

(9.081.7s3.s00)

(s.20s.394.84 t)

^A A.so cuol nanr

46.629.880.069

I 2.5 I 0.540.270

2 5.506.264.000

7.1t7.894.879

1.495.180.920

56 tidin vay
phdt sinh K6t chuy6n ttl Tdng khic

56 tlfiu nam trong nim vay dhi h?n do CLTG
Vay dai hln clen ". ^
r,u,iua 

". '' *-" 
38.910.500.426

lVgdn hdng 'fA/CP

Bdo Vi€t - ll6i ,so'25.007.,t48.641

- 72.644.329.425 1.784.920.466

38.849.72 1.706 1.A86.091.$A

25.298.786.000 439.153.500

7.002.6it.719 257.684.216

r.493.190.000 t .990.920

;
t_b1
l_4-L
.--il

l_-4.l_a--aL.r,--I

1-
.-ll-4,l_a--,.4

l_4l_
L--.4l-r-I

l--.r--Il_r-I

L"
L!

l_-
l,-",

l_.-a
l_-.,-a
l_-
L-,

t_r--1Lr-I
t_rdrl
l_-
L---f

L-L-4,

l--r--I
l_-v4
1_r-Il_r-I
l_-4
1_.__-al

l_.--a
l_
=--Al_r-{t-

dich I
c0ng 43.312.820.751

18b. Vay ddi hr.ur

Vuy ctdi h{n ph,rti td cdc biln UAn quan
Vay diti hgn phdi trti ctic ti ck*c khric
NgAn hirng TMCP BAo ViQt - H$i S0 chfnh(i)
NgAn hing TMCP Ngo4i thuong ViQt Nam - CN
Hii Phdng tii)

NgAn hing TMCP Ti6n Phong Vi6t Narn - CN Hn
'p5ltiii)

NgAn hing TMCP QuAn dQi - Sd giao dich 1 
(i'l

c0ng

- 72.644.329.425 1131220.45e $242{Zq4Q- 48372209 s2!

Sii cu6i nim 56 tIAu nirn

142.329.119.846

3 1.258.939.150

83.735.513.960

21.3s3.683.961

5.980.982.775

147.399.001.182

80.922.262.569

39.474.212.398

27.0A2.s26.215

L42.329.119.846 147.399.001.1B2

(i) Vay Ngdn hdng TMCP 86o ViQt - Hgi so chinh theo Hqp d6ng tin dsng doanh nghiGp sd
251.2010.HETD ngiry 20/0512010,,s0 tidn vay 6.000.000 USD, mpc dich thanh to6n L/C-vi nhap
khAu mdy moc flri6t bi cho dr,r 6n dAu tu xdy dpng b6n Container Hii An - Hf,i Phdng, thb'i han i)
thing, khoin vay dugc dirn bio bnng tdi s6n hinh thdnh tir dp 6n.

vay ngdn hdng TMCP Bio viet - HOi s0 chinh theo Ho. p d6ng tin clr,rlg 16
0A34.2014/FIDDTDI/BVB-TTKD ngiry 20/312014; sO ti6n 2.500.000 USD; *s" di"l, bO sung v5n
nrua titt Container; thoi h4n vay 60 th6ng, thcri gian ffn hpn 6 th5ng; l6i suAt 4,5Yolnilrnt4i thoi rli6m
gi6i ngdn. Dinh kj, <li6u chinh 15i su6t 3 th6ng lldn, chc kj, sau di€u chinh bing l6i su6t huy d6ng
y"SD 12 tlr6ng tri sau do Bno ViQt Bank c6ng bd cQng bi6n.dQ 3,Z5%olnfum. fhlAn vay dtrg'c d6il
bAo bdng tii s6n hinh thdnh tft v6n vay, 4 xe nAng hir1g, 2 cAn trgc lo4i chfln O6 tCCu quay, tii sin
tr€n d6t tir c6c c6ng.trinh xay dgng thud. c dp 6n kiih doinh cang Container Hii An.

V.a1Nq11 
lnng TMCP Ngopi thucrng ViQt Nam.- CN Hai Phdng theo Hop tl6ng tin dung trung hpl

s6 naoz/zol4lvcB-HA ngdy 1114t2014, so tien vay:2.000.0b0 usD, muc &ch 
"ry?6 *uu ot

cAn trpc chin d6. Kirow araett GMBH, thd'i hpn 
"uy 

s+ th6ng, thdi gian 6n h4n: 6 thil;, H;,,[t
tinh theo lai suAt ti6t kiQm kj,han 12 thbng USrS loai lai-ia ruu"* Ei suhruie, te,i'tirbr-ia
2,9ahlrfin nhurg kh6ng th6p hon ldi suSt cho vay ngin hpl USD tai thoi di6m tnav A6i iair-ai
theo th6ng b6o cfia Vietcombank trong tirng ttroi kj,, khodn vay dugc b6o cl6m Uing tai s6n sau dAu
tu'tir ngudn v6n vay vd von tu c6 h€ thong 0t 

"An 
t.u" ch6n d6 tcirow Ardelt GMBH.

,tirlr nit.t' lit ndr bQ pluin lop thdnh vd pltui tluoc tloc cirng t,tri l),io c.ito tdi ch[rilt trii,ik 37
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corvc ry ca pHnN vdu rar vA xEp po nnr nrv
Dia ciri: 'I'ang 7, s6 +5 trigu ViQt Vuong, phudng Bti ThiXuin, quqn Hai Bd Trung, thdnh phd Ha NOi
B \O CAO rAr CHINH HoP NHAT
Clio nim tdi chinh k6t flrirc ngdy 3 1 thring 12 ndm 2015
Ban tlrul6t mirrtr 116o cfo tii chinh hg'p nh6t (ti6p thco)

Tir 1 nim tr6 TrGn I" n[m

Si5 cu6i nrim
Ng6ri hdng TMCP Bio ViQt -
Hqi 56'chinh

T6ng ng' *udng tISn 5 n[m Tr6n 5 nIm

43.769.479.420 12.510.540.270 31.258.939.150

Vay ng6n hdng TMCP Ngo4i thucrng ViQt Nam - CN HAi Phdng, theo Hqp d6ng tin dgng trung h4n
s6 oalzot+/VCB-IIA ngity 20/0112014, s6 tidn vay: 442.000 USD, mpc dich thanh to6n tiArrrnua
2 xe n6ng PPM Terex, thdi gian 6n h4n: 6.thdng, thdi gian tri ng gi5c: 54 th6ng theo lich tri no kdm
theo Hgp cl6ng, Ldi suAt cho vay ld l6i suAt ti6t kiem k! han 12 thingUSD loai tri l6i sau+ lai su6t
bi6n t6i thi6u li 2,9%alndm,3 th6ng tli6u chinh 1 lAn, khoin vay ttugc bio <lim b&i tei sAn dAu trr tilri.i
ngu6n v6n vay vd v6n tU c6 ld h$ thdng 02 xe n6ng PPM Terex.

Vay ng6n hdng |MCP Ngo4i thuong ViQt Nam- CN Hai Ph6ng, theo hqp ddng tin dgng s5
}OISIDAIHDTD/VCB-FIA ngiy 221912015, s5 tl6n vay: 3.000.000 USD, muc dichvay d€ tlianh
to6n chi plri ho. p p46p, hqp ly, h-op lQ Gh6ng bao g6m thuti gi6 tri gia t6ng) d6 thyc hiQn Dg 6n do
bdn vay ldm chrh dAu tu, thoi han cho vay ld.60 th6ng k6 ti:ngdy giairgao <lAu ti6n, thdi gian An
h4n no- g6c ln 3 thang k6. tir ngdy giii ng6n dAu ti6n, ttiOi hpn tre nqJle 57 th6ng k6 ttr ngiy ktt thirc
thd'i gian 6n hpn. Ldi suAt duoc xic dlnh theo c6ng thric: Ndm dAu ti6n 6p dpng Hi ru{t .6 dinh ln
3,8 o/olndm tinh tir ngdy gi6i ng6n tliu ti6n, nhfing ndm ti6p theo 5p Oung tai suAt Uing lFi su6t kj,
han Libor kj' h4n 6 th6ng i 3,So/olndm, sau 12 th6ng k6 tir ngiy gif,i ngdn dAu ti6n ldi su6t cho vay
tlu'o.'c di0u chinh 3 th6ng mQt ldn vi 6p dpng cho toin b0 sO du no.' gdc. thgc t6 cria Ho. p cl6ng tin
dung. I(hoitr vay dugc b6o dAm bing th6 ch6p tdi sfur sau <lflu tu tit ngu6n v5n vay vd v6n tU .O ta
TAU Container I{AIAN TIME cria Dg iin.

Vay NgAn hdng TMCP Ti€n Phong - Chi nh6nh Hg NQi theo Ho.p d6ng tin dgng doanh nghiQp sO

25-10.I4IHETD/TPB.HTH ngdy 16/1012014, sd ti6n vay: 1.500.000 USD, ,ou" di"h mua con tdu
HAI AN SONG, tl-rd'i li4n vay: 60.th6ng, ldi su6t 6p dung taitho'i di6m nhfn no.', didu chinh rlinh lij,
3 th6ng mQt lAn vi bing Ldi su6t tiiSi tiem c6 nhan Iz fireng tri ldi cuOi ty O5i vO'i USD cta
TPBank t+ithd'i di6m di0u chinh cQng^bidn d0 duqc quy.dinh UO'i TPBank tai trlng thd.i k1. theo d5i
tuo.'ng kh6ch hdng, tucrng fng th]i di6m thay AOi tai su6t. Khoin vay du-o. c b6o dim bing euyAn
mua bin tdu HAI AN SONG.

Vay ngAn hdrrg TMCP QuAn Egi - Chi nh6nh 56'giao dich 1 theo hqp d6ng c6p til clprrg sO
66755.15.002.2486868.TD ngity 25/1012015, s5 tiAn vay ld: 309.400 EURO,hs. Oi"t ,uy O6
tlrarrlr toin LC nhdp.khhu2 m6y nAng container truc xoay, thoi h4n vay 60 th6ngi6 til ngdygiai
ngdn ddu tien, l6i suAt vay x6c tlinh bing hi su6t titSt kiQm ddn cuUSD kj'frpn tithreng 

"9;g 
bion

dd ZYolrfim. Khoin vay duo.'c bio <l6m bing m5y m6c thii5t bi g6m: 0l-m5y container tryrc xoay
model: TEREX TFC45R, xu6t xir Ph6p Series number: 175467,-Shn xuilt : i00g, nang 45.000 kg
vd 01 nrdy container trpc xoay model: DRF420 - 605, xu6t xir Ph6p Series number: At t:Oo+oS,
SAn xu6t :2010, ndng 42.000 kg.

Tap dodn c6 khi nlng tri duo. c c6c klloin vay dii hpn.

K}han tlranh to6n c6c khoin vay ddi han nhu sau:

(ii)

/z
.s
7

, nit
.lElr

b\

NgAn lring TMCP Ngoaithuo'n9 
tog.zqt.777.960 2s.506.264.0a0 83.735.513.960VigtNarn - CN HAi Phdng

NgAn hdng TMCP Ti6n Phong 28.47r.578.t40 7.rr7.Bg4.B7g 2r.353.683.96rViQtNam - CN HANoi -": " -'"
Ngdn hdng TMCP Quan dQi - 7.4i6.t63.6g5 1.495.180.920 5.gto.grz.77sS& giao dich 1

c0rg 1 88.958. 999 .9 t5 46.629.880.069 t42.329.1 tg.846

Ban tltuyit ninh tti.t' lt)t ntr)t b6 pltin nary thanh t'i phii ,tu"t a,l, cirng vdi Bdo cdo titi chirTG



coruc ry cc pnAru vdn rnr vA xEp oO nar ar,r
Dia chi: tAng :, s6 45 trieu vi6t vuong, phud'ng Bti Thi Xudn, qufn Hai Bd Trurrg, thinh ph6 Ha NOi
e.{o cAo rar cuiNr-r uop NHAI
Cno nf,rl tiii chinh k6t thirc ngdy 31 th6ng 12 ndm2015
Bin thur,6t nrinh Biro crlo tii chfnh hg'p nh6t (titlp theo)

Lef

l_g'

l_.
LJ

l_
--Ll_r-.4
l_"1l_
-Il_r-Il_.-=al_
E"fl_r-"1l_rr_{l_
E{l_r-al_rGrl-"r--lfl--r-I

l_4-l_
---al--r--{l_4.l_
Lfl-r--I

l_-
ba

l_r-I

l-=r--4l_r-Il_
L{

l_r{

t_!r--4
l_-.-I

l_-r-{
l_-r-IL-r--!

l1

Tir I nIm tr& TrGn I nim
miR-A
_l_9rg ng_ _rqg!g._ ___gg!lr4m_ _lrgljll3!!

Sii tliu ruirm

NgAn hing TMCP Biro Vi6t -
HCri So chinh

105.929.711.210 2s.007.448.641 80.922.262.s69

NgAtr hdng TMCP Nqo.+i thuong 4l.3z4.zgo.3gl 8.850.078.000 39.474.212.398
ViQt Nam - CN Hei Phong
NgAn lrAng TMCP Ti6n Phong 

32.065.s00.000 5.062.973.785 27.002.526.215
ViQt Narn - CN FIe NQi

c0ng 1 863 r 9.50 1.608 38.920 .500.426 t47 .399.001.182

Chi ti6t s6 pli6t sinh vA c6c khoin vay ddi hpn nhu sau:

56 ti6n vay Tdng kh6c x6t ctruytin
phdt sinh do ch6nh S5 tiAn vay df, sang vay ngin

sd tIAu nxm tiong nrm l0ch tf gin tri trong ndm - 
r,an " s6 cu6i nam

Ngdn hdng
TMCP Bao Vi6t 80.922.262.569

- HQi Sd chinh

Ngdn hing

3.009.1 s3.7 27 (13.823.3 ss.440) (38.849.721.7 06) 3 1.2s8.93 9. 1 s0

TMCP,..^\qoni 
39.4itt.212.398 67.500.000.000 2.060. 087.562thuonp Vi6t Nanr -'' ' '

- CN tiai Rtrong

Ngdn hirng
TMCP Tien ^- -

ef,ong Vig, 5" 
- 27'002'526'215

- CN Hd N6i

Ngdn hdng
TMCP Qtrdn d6i - 7.466.208.750 7.964.025
- So giao dich I _cOng lg.!2}9qugz l-!.e6620srs0 s.43J.se!JJ2_I1!{?l!ss4lq gzlllsze.oil JtzszslLs.Blg

19. Dg phdng phf,i trf, ngin h4n
Du phdng nq phii tri ngin han li6n quan d6n tiAn bOi thudng hdng hong. Chi tiet ph6t sinh nhu
sau:

S6 dAu rram

Tdng clo trich lflp
^t50 su cluug
^A ^.bo cuol narn

20. Qu] hhcn thu&ng, phric lgi
TIng do

trich l$p ttr Chi qui trong
Sd tlf,u ndm lqi nhu4n "er" 

- 
Sd cur5i nim

Qu! khen thu6ng 3.254.828.213 4.905.000.000 (2.+s52rsoog sfi?4s1I2R
Qu! H$i d6ng quin tr! 3.553.34!.4].4 3.679.000.000 (1.S15.000.000) 5AA,t.344.434
C0ng

1.3s3.789.465

(2s.298.786.000) 83.73s.s13.960

(7 .002.631.7 t9) 2t.3s3.683.961

(1.493.190,000) 5.980.e82.77s

2.648.342.7r0

2.648.342.710 or

-
9l

I

5
r{t

A
.11

f)
=

l1atl llllt)'.;l ttttttlt ttil' fi rnol br.) pltiin lrtp thdnh vd phdi tlugc ttpc ciutgt'di Bdo cdo rdi chhfi hq)p mhii 39
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c6ntc w co pnArv vf.rv rnr vA xflp pO nAr nrrr
Dra chi: -IAng 

Z, sO 45 tri6u ViQt Vuong, phudLrg Bni ThiXudn, qudn FIai Bd Trung, thdnh ph6 Ha NOi
Bio cAo rAr cHiNH FrOp NHAr
Cho ndm tdi chinh k6t thnc ngiy 31 th6ng 12 nam2015
Brin thuyGt nrinh Brio c6o tii chinh hg'p nh6t (ti6p theo)

LL
EJI

l_.E{_.1

l_"
--I 

(

l-
r-.r__jL
L-lfr-fl--
EI'l-
r-INl--
rE-tr I

t_-r--1
t_
E{

l--r-Il--
Efl--)-u
l_-g

l_a--al-.--al-.g

l_.Jt-r-rL-g

l--a-,l--g

L-d

l_-r-I
l_-Hl_r-IUr
L-I

l_.-I

L-r--I(
l_-)--a
L_r-{

I

2tb. C6 phi\rt

So ltro-rrq co phi6u clirrg kli phdt hinh
56 lu'o-ng c6 phi6u cti ph6t hdnh

^; ,..:- (-u lthiiu pho thdng

- C6 phi\n trLr ildi
^i, : ,,'
So lrrorrg co plricu cluoc nrua lai

- Cd phiAtt ph6 th6ng
^: 

t.:- ('o ltlti0tr tru cldi

S6 lLrong c6 phi6Lr clang luu hdnh
.t; t.!- C'6 pliiu plfi thdng

- C6 phieu rcu (ltii

M€nh giri c6 phitiLr dang luu hdnh: 10.000 VND.

2lc. PhAn ph6i lg'i nhuiitt

. QLrJ, c16u tu ph6t tri6n (-)

" QLII dp phdng tdi chinh (-)

. QuY FIEQT

. Quy klren thLr6ng, phric lo..i

S6 clAu nirn
Lcri nhuiin sau thLr6 cira cd d6ng kh6ng ki6m so/rt
Giirn do chia c6 tfrc

56 cu6i niun

Trong lt1:'C6ng ty dd phAn ptrOi tqi nhupn theo Nghi quytit Epi hOi c6 dOng thucrng ni6n n6rn 2015
sd 0604-201S/NQ-EHECD ngdy 24thbng4 ndm 2015 nhu sau:

VND
24.527.000.000

12.264.000.000

3.679.000.000

4.905.000.000

Sii cuiii nlm
23.t96.232

23.t96.232
23.196.232

257.t03
257.1 03

22.939.t29
22.939.129

NIm nay

(6.736.041)

(6.736.04r)
-.-

Sii dAu nrirn

23.196,232

23.196.232

23.196.232

257.103
257.103

22.939.t29
22.939.129

N:inr tru'6'c

(*)
DtLoc lraclr toiin chung vio tdng qu! diu tu ph6t tri6n theo quy dinh tpi TT Z}OlZAru/Tl-BTC
hu6rrg d6n ch6 dQ kii to6n doanh nghiqp.

Ngh! quytit dai hOi c6 eong lhuoIg ni€n n[m 2015 s6 0604-2015aIQ-EHDCD ngiry 24 ttrang 4
ndm 2015 cira. C6ng ty cfing dd ph6 duy$t ti6p tuc chia cO tric nbm 2Oi+ cho 

"6c 
cddOog v6i m-ir.c

1.000 VND/cd phi€Lr.

Ngoii ra, C6ng ty c.ting taq fing ctl tti" n6m 2015 cho c6c cO d6ng v6i s5 tidn 45.87g.25g.000
vND theo Nghi quy6t HQi dOng quin tri so ozor-zotsare-HDer rgy to th6ng 8 ntun 2015.

Loi ich c6 Odng l<h6ng ki6m soit
r gi ich c0 d6ng kh6ng ki6rn so6t th6 hi0n phin quydn lgi cria c6c c6 d6ng kh6ng ki6rn sorlt trong
gi6 tri tii s6n thuAn cia c6c c6ng ty con. Tinh trlni-Ui6n dQng lqi ich ctia 

"? 
a-Ore"ilr6;; klA;';;?

nhu sau:

Banthuyittninhrtitt,litttlQtiiptuinnr,p,i,i,ii"aiifrGG|tW
4t



CONG TY CO PHAN VAI{ TAI VA XEP DO HAI AN
Dia chi: Tdng 7, st5 +S triqu Vi6t Vuong, phuong Bni Thi Xudn, qufln Hai Bd Trung, thdnh ph6 Hd Ngi
BAo CAo TAI CHINI-I FIOP NHAT
Cho nim tdi chinh k6t thtc ngdy 3l thdng 12 n[rn 2015
Brin thuy,6t nrinh 86o c6o tiri chfnh hg'p nhdt (ti6p theo)
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1.

1a.

23. Cdc khorin mgc ngoii Bf,ng cfln A6i td toren

23a. Ngogi t0 cric logi

Dollar My (USD)

Euro (EUR)

Doanh thr"r hopt tlQng khai th6c c6ng

Doanh thu lro4t dQng khai thfc tiu
Doanli thu b6n hing
c0ng

COng 4t CA phin Hdng hdi Macs
Doanlr thu cung c6p dich vg khai th6c th6c tdu
Phi cho thu6 kho CFS
B6n dAu Diezen
Chi tthtinh COng ty CO phin Hdng h&i Macs tgi
IIdi Phbng
Doanh thu cung cAp dich vg khai th6c thSc tiu
CAng g CO phfrn Transimex-SaiGon
Doanli thu currg c6p dlch vg khai th6c th6c tiu
Chi nhinh CAng ry Cd phin Transimex-SsiGon
ttJi Hit NQi
Doanh thu cung c6p dich vq khai th6c th6c tdu
COng ty C0 phdn Cung ftng vci Dlch vy Kj thufit
Heing hoi
Doanh thu v6 b6n hdng h6a vi cung crip dich vp
khric

Cdng t1, Cd phin Hii Minh
Doanh thu cung c6p dich vu khai th6c thdc tiu
Chi nhdnh Cbng ty TNHH Vfin tdi vd Egi tjt
V$n tfii Ea phro'rtg thicc tgi Hrti Phitng
Doanh thu cung c6p dich vp khai th6c tdu
Doanh thu cung crip dich vy khai th6c cing

THONG TrN BO suNG cuo cAc KrroAN n{Uc rRiNr{ sAy rnoNc BAo cAo rfr
euA HoA.T EqNG KINH DoAr\H HoJ NHAr-

Doanh thu brin hing vi cung e6p dich vg
TOng dounh thu

Sd cuiii nam
804.148,89

46,02

N[m nay
350.3t2.068.229
t71.647 .062.189

2.879.577.6s2

524.838.708.070

Nim nay

6.016.181.814
t.284.897.276

125.737.650

t90.636.362

9.608.363.623

808.565.000

1.681.818.182

6.333.272.724

558.252.485
22.507.347.241

S5 tIAu nxm
194.978,05

46,11

Ndrn tru'6'c

289.899. l 55.130

137.871.64A.535

2.902.13r.t59
430.672.926.824

Lb. Dotrrrlt tttu bdn hting vd cung ciip dlch v4t cho ctic bhn li1n quan
Ngoii c6c giao dich vA b6n hdng vi cung c6p dich vp cho c6c c6ng ty li6n kiSt dugc trinh bdy 6
thuydt minh s6 Y.2c,TQp doin Cdn ph6t sinh-c6c giao dlch vC b6n iang va cung c6p dich vr.r cho
c6c b6n li€n quan kh6ng phii ld cdng ty li6n kt5t nhu sau:

Nim tru'ti'c

147.212.726
1.285.120.004

169.582.426

19.127 .27 4

5.943.909.088

73.272.121

600.000.000

732.181 .818

95.861.591
t0.198.797.894

N
\:

'a[ \.
,ii' I i

t,;
./+",

Y

Ban thLq'it minh nttl' li*rt)t bo plrcirr trop *a,rt, ii-ptii ,tfi trgc ciutg voi Brjct cdo fui chirffi



c0Ne rv co pnhru vdru rar vA xE'p oO HAr nr,r
Dia chi: lAng.7, s6 45 Tri6u viet vuong, phulng Bni Thi Xudn, qugn Hai Bd rnmg, thanh ph6 Ha NOi
sAo cAo rar cHiNH nop NsAr
Cho rrdrn tdi chinh k6t ttiirc ngdy 3l th6ng 12 ndm2015
B6n thuy6t mintr B:io c{o t:tii chinh hqrp nhdt (ti6p theo)

NIm nay NIm tru'6c
Cdng ty TNHH M\t thdnh vidn Vfin tdi vd Dlch
vqr hirng hiti Hdi Phdng
Doanh thu cung c6p d[ch vp khai th6c tau
Ti6n bdn dAu Diezel

Gi6 vdn hing bin

Gi6 v6n ho4t dQng khai thic cing
Gi5 v6n ho+t dQng khai th6c tiu
Gi6 vOn cfra dich vp kh6c

C0ng

Doanh thu ho4t ttdng tii chinh

, -. .':.Lar tlen grrt co Ky han

Lai tiAn giri khOng kj,hpn
Ldi tiAn cho vay
C6 tirc, lo. i nhu6n duo. c chia
Ldi ch6nh lgclr tj, gi6 ph6t sinh

Ldi ch6nh lQch t-i gi6 do tt6nh gi6 l4i c6c khoin
rnpc ti6n td c6 g6c ngoaitO
LIi tlranh ly cdc kho6n clAu tu ngin hpn, dAi h4n
khSc

c0ng

Chi phi trii chfnh

Chi phi lili vay

L5 ch6nh l€ch ry gi6 phit sinh

I-5 chenlr lgch rj, gii do rlinh giir lai c6c l<ho6n
rnuc ti0n t€ c6 g6c ngoai tC

c0ue

Chi phi quin lf'doanh nghigp

Clri phi cho nhdn vi6n
Chi phi vAt li9u quin l;i
Chi phi OO airng vln phdng
Chi phi khAu hao tili sin c6 dintr
Thu6, phf vd lg phi
Du phong phii thu kh6 ddi
Chi phi dich vu mua ngoii
CAc chi phi kh6c

cQng

t72.363.638
588.234.064

NIm nay

591.363.639
51s.495.818

Nim tru'6c
164.858.044.645

t37 .136.453.107

2.731.706.108

142.822.867.749

r25.816.146j28
2.817.183.008

304.726.203.860 27t.456.197.285

NIm nay Nim trucrc
3.663.463.772

212.00t.736

984.854.239

4.345.000.000

1.540.046.005

254.252.733

2.22t.264.000

3.734.346.707

229.810.660

355.076.001

1.700.000.000

1.543.481

622.024.94e

100.440.751

13.220.882.48s 6.743.242.549

Nlm nay Nirn tru'6'c
4.354.678.671

3s9.3s4.354

7.892.178.002

s.555.661.s61

933.818.492

1.377.679.330

12.606.211.027 7.867.159.383

Nilm nay
18.327.225.939

1.196904.976

609.0s4.369

1.r47.840.430

25.001.086

191.110.084

4.252.436.t43
8.452.001.933

34.20t.574.960

Nirnr tru6c
13.454.612.3s6

1.268.735.550

304.361.946

777.086.606

67.770.015

32.966.722

4.033.678.94s
7 .433.789.400

27.373.001.540

n,.--.t- .!,utttt tttu)'rt tlttttlt ttLt.t lJ ttt,)r bo plfirt ltqt thdnlr fi phiti dugc dqc ciutg vor Dao crio titi chinlt t,ii ,ffi 43



c6me rr cd pnhru vfiru rAr vA xE'p oO unr nru
Eia chi: Jing z, s6 +s rripu vi6t vuong, phuong Bni Thi Xuin, qufln Hai Bd rnmg, rhdnh ph6 Hd N6i
sAo cAo rar cuiNH Hop NHar
Cho ndnr tdi chinli k6t thirc ngdy 3l th6ng 12 fim2015
Pnn thuy6t minh Bf o crio tli chinh hg'p nh6t (ti6p theo)

Lr-r_ll-
EIt

l_.r-r Il-.rr-rj
l_
l_.
E-Ill--r-f I

l_-)-r1
l_
E*IIt_
I-IIl--
Lli I

l_-
l-I i

l--
r-I il-.
E-tltL
t-Ii

l_r--.r1 I

1-E.alrrl_.J

l_->-a
L-.r-Irl_r-fl-
l-f 

'LJ;

L-r-{l_r-I
l--rrr-{
l_-l
L-
L{

L-
r-f l

Lr-.{ (

I-

Thu rrlrfp khic

-..:. ,;.. ,I rctr Dol thu'o'ug

Thu nhap khiic

Cdng

Chi phi kh{c

L5 thanh ly, nhuong brin tdi sin cd dinh
Chi phi clLr i:rn cAu tdu 2
Chi phi phri d6'nhi thudrrg truc
fhLrt5 C-t'C't'l<hdng du'oc khAu tri'
Plrat vi pham hiinh chinh
Chi plri h6 tlo', irng h6 bdn ngodi
Chi phi truc v6't xi larr

B6i thudng cho khfich hAng

Thtr6 bi plrlt. bi rnry tlru
Chi phi hhlc
c0ng

A - .ILar tren cO pllreu

Ldi co' bun/suy gium t1n cO phi1u

Lo. i nhu6n ki5 toSn sau thu6 flru nhgp doanh nghidp
cira cd d6ng c6ng ty m9

Trfch qLr! khen ihu6'ng, phirc lgi
C6c khodn di6u chinh t[ng, giim lqi nhu6n kis
to6n dti xdc djnh lg-i nhufn phan bO cho c6'cl6ng
s6'hii'u c6 phiSu phd thdng:
- Lo. i nhu{n cria hoat dQng hop t6c kinh
doanh khai thdc tiu

NIm nay
268.968.606

45.756.832

314.725.438

Nim nay
3.641.730.748

1.429.469.908

100.791.991

19.300.000

2.683.377.093
49.657.27A

3s.921.710

7.960.248.720

, NIm nay

166.96s.531.053

(8.s84.000.000)

158.381.531.0s3

22.939.t29

6.904

Nim nay
22.939.129

22.939.129

Nlm tru'6c
24.900.000

8.044.954

32.944.9s4

Nim tru'6c
402.598.602

209.497.273

49.807.416

40.000.000

40.000.000

76.363.636

34.71 1.000

264.277.838
10.652.238

1.127.908.003

8.

8u.

Niur tru'6'c

131.580.647.968

(8.s84.000.000)

(6.572.s27.993)

(6s72527.993)

Lo-i nhuAn tinh I6i co bAnisuy giim tr6n c6 phiiiu
SO luo'ng binh qufln gia quydn cria cO phii5u ph6
th6ng dang luu hinh trong n6m

t16.424.119.975

21 .190.028

Sd luo-ng c6 phi€u ph6 th6ng sri'dgng AO tintr l6i co b6n/suy gi6m tr6n c6 phi6u dugc tinh nhu sau:

Lfli co'brinlsuy gifrm tr6n cd phi6u

C6 phi6ir ph6 th6ng darrg luu hinh dAu ndm

Anh hu'6'ng cira c6 phi6u ph6 th6ng mua l4i
Anh huong cfra c6 plriiSu ph6 th6ng ph6t
th6ng 6 ndm 2014
Anh hu6ng cira c6 phitSu ph6 th6ng phrit
th6ng11 nini2014
Cti phi6u phii thdng dang lru hinh binh qufln
trong nlm

li
il(

KNim tru'6c
19.s38.732

1.638.556

12.140

21.190.028

botl lhtt)'e t ttlittll tt,1 lct ttt,)t ltq) pluin lrlp tltitnltit phai dLrtc doc cirugvdi Bdo cdo tdi chinh hgp
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8b. Thilng tin khtic
LEi co bin tr6rr c6 phi6u n[m trudc dugc tinh to6n lai do trir sd trich qu! khen thu&ng, phirc lgi khi
x6c tlinh loi nhufn tirrh ldi ccr bin tr6n c6 phi6u theo hu6ng d6n cta Th6ng tu s5 200/2014/TT-BTC
ngily \2 thing 12 nim 2014 cfia B$ Tii chinh. ViQc 6p dgng quy ctinh m6'i ndy lim cho lai co b6n
trOn c6 phi6u n5m tru6'c gi6m tt 5.899 VND xuiSng cOn S.+g+ VNO.

I(r6ng c6 c6c giao dfch c6 phi6u ptrO thOng hoflc giao dich c6 phi6u ph6 thOng tidm n[ng ndo xiy
ra tir ngdy kt5t thric ndrn tdi chinh d6n ngdy c6ng U5 gao c6o tdi chinh iqp nfrdt nay.

NHING TIIONG TIN KHAC

Giao tllclr vri sd tIu v6t cic b6n li6n quan
C6c bdn liOn quan v6'i Tap doin bao gdm: c6c thdnh vi6n quin lf chir chiSt, cdc clnlrdn c6 li@n
quan v6'i cdc thdnh vi6n quin lf chri chiSt vi c6c bdn li6n quan kh6c.

Giao dictt vi sd du'vtli cdc thdnh vihn qufin tjt ctlfi chiSt vd ctic cti nhiln cd lihn quan v6i cdc
thdnh viAn qufin lj, chit ch6t
Cic thdnh vi0n qu6n lli chri ch6t gdm: cdc thinh vi6n HQi tl6ng quin tri vd cic thinh vi6n Ban didu
hinlr (Ban 'l'6ng Gi6m tl6c, k6 todn truong). Chc c6 nhdn cO iiOn quan v6'i c6c thinh vien quin ly
chri ch6t ld c6c thdnh vi6n rnft thitit trong gia dinh c6c thinh vi6n quan lf chri ch5t.

Giao dich v6'i cric thdnh viAn qudn ty chrt chiil vd cdc cd nhdn cd li€n quan vdi cdc thdnh vi\n qudn,:
ly chu cltot
Tqp tlodn lih6ng plr6t sinh giao dich b6n hing vlr cung cAp dich vu cho c6c thanh vi6n quan llf chri
clrdt vd cfrc ci lhAn c6 li€n quan vi chi phi{t sinh crlc giao dfch sau v6i c6c thinh vi6n H6i ddng
quin tri:

1.

1a.

c6ue w cd eHAN vdr.r rAr vA xE'p DO HAr AN
Dia chi: TAng 7, s6 +s trigu vi6r vuong, phudng Bni rhi Xu6n, qufln Hai Bi rrtmg, thdnh phd Ha NOi
eAocAo rAr cHiNH HOpNHAT
Cho n[m tii chinh k6t ttrUc ngdy 3l thdng t2 ndm 2015
Bf,n thuyi6t minh 86o c6o tiri chfnh hg'p nh6t (ti6p theo)

N[m nay Nirn trud'c
'fhir lao li6i d6ng qu6n tri, ban ki6rn so6t 306.000.000 306.000.000

C6ng rto tuii ccic lhhth viAn quiin ly chu chijt vir cdc cd nhdn c6 liAn quan vdi cdc rhimh viAn clttart
ly chri chiit
C6ng ty kh6ng c6 c6ng no'v6'i ciic thdnh vien qu6n lli chir ch6t vi c6c ci nhAn c6 li6n quan v6'i chc
th:inh vien qLran ly chir ch6t.

'l'fut nhiip ct)tr c:tic thdnlt t,iAn quan l1i chu chdt

NIm nay NIm tru'6c
f i0n lLlorrg

Phu cap

c0ng

1.49Q.582.736

291.600.000
L 163.000.000

37.800.000
1.782.182.736 1.200.800.000

Ib. Giao clich vti sd dr vbi ctic bhn fiAn quan khdc
C6c b€n li6n qLran kh6c v6'i Tfp cloin gdm:

C6ng tv c6 phAn Dlch vp T6ng h-o. p HAi An coni ty li6n krit cria C6ng ty cop

C6ng ty C6 phAn t-Idng h6i Macs CO d6ng, thinh vi6n chir clitit ld
thturh vi0n HDQT cria C6ng ty

Cdng ty C6 phAn H6i Minh Cd ddng, thdnh vi6n chir ch6t td
thinh vi6n HDQT cria C6ng ty

t. , . _-.: --*l-*-luoil ililt.)'rt tlilillt trtt| lat ilt,)r b(j plfit1 lutp tltinh vd plrui du1c dpc cirngvd.i Bdo cito titi chlnh hrlp
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Cho nS.m tdi chfnh k6t thrjrc ngdy 3 1 th6ng 12 ndm 2015
lgl ,ln1y6t minh 86o crio tii chfnh hg.p nh6t (ti6p ttreo)

Lr.-I ll

1-D-r_l
L_E.lI

1-rr-rl
L_.
LeIlL
Efl

L_-
LjI

L-
LII

t--
EII

l_
E-{l

L_
LII

1--
L.f l

1_-r-I Il_r-IrLr-ll
l_r-f ar
L-.-I ,

l_r-rrl r

L_r-f Il_
LIr

l_
I--rlL..-y'1Lr-r( rLL-aLr--{
t_r
1-_{

l_
L-l

l_.--1
L-
L--{ |

L-
L-{ {l*

c6ruc ry cd pHnN vfrr,r rAr vA xE'p DO HAr AN
Dia chi:TAng.7, so +s tri6u viQt vuong, phuong Bti Thi Xudn, quQn Hai Bd rnmg, thanh ph6 Ha Nqi
EAO cAo TAI CHiNH FIoP NHAT

BGn li6n q}an khdc Mdi quan h0
Cdng ty Ctpl d6ng lo,
C6ng ty C6 phAn DAu tu vd Vdn tai Hai Ha C6 d6ng lcrn
Cdng ty CO phAn MHC C6 d6ng lon
C6ng ty C6 phAn Cung ring vd Dich vu Ky thuflt Hing hii C6 d6ng lon

c6ng ty rNr-iH van t6i vd Dai li van t6i Da phuong thtrc ,S6+ #U}},|hot 
ld thinh vi6n

C6ng ty C6 phAn Hdng H6i Nam Duong Thdnh vi6n chri chOt ta thinh vi6n
HDQT cria C6ng ry

Cdng t-v TNHH MOt thdnh vi6n Vpn tii vi Dich vu Hing C6ng ty 
"con 

cria C6ng ty C6 phAn
hei Hei Phdng MHC _ b6 OO"g t6n cria C6ng ty 

-

Giao dlch vrj'i ciic bAn hAn quan khdc
Ngodi cftc giao dlch phit sinh v6'i cric c6ng ty li€n t6t aa duoc trinh bny 6 thuy6t minh s6 V.2a
cfing nhu c6c giao dich vA lr! heng vd cung c6p di$ vq cho cfc b6n li6n quan drac WrOng ph6i ld
cdng ty li6n k6t d6 clugc trinh bny 6 thuy6iminh io vi.tU, Tflp tlodn .on phat sinh c6c giao dlch
kh6c v6'i circ b6n liOn quan kh6c nhu sau:

Nim nay

3.093.7s0.000

3.s00.000.000
16.63s.24A

128.005.209
23 L039.1 s0

1.500.000.000
16.968.750.000

22.627.269
12.915.900.000

363.200.000

10.000.000.000
12.500.000.000

6.090.000.000
877.170.000
793.936.436

6.478.120.000

1.797.709.091

593.199.974

800.000.000
1.850.000.000
4,381.203.000

NIm tru6'c
CAng.tlt Ci ptfin lling htii Mrtcs
Tri c6 tfLc

NhAn g6p v6n li6n doanh
TiAn cli6n

Phi bAo vi, phi thu6 vf,n plrong
Dich vu ning ha, vAn chuy6n container
COttg t1, Ci phin Tronsinrcx-SaiGon
Chia loi nhLriin tdLr I'IAIAN PARK n6rn 2014:
I fa co [L[c

Cung cAp diclr vu khai th6c tiu
Nhdn g6p v6n ti6n doanh
Clti rrlrtitth CAtrg t.1t Ci phin Tronsinrcx-SilGon
trli IIi NJi
CLrng cip dich vu khai th6c tiiu
Cing t.1, C6 phin Diiu tr vri VSn tdi lfdi Hi
Cho vay
ThLr ti0n cho vay

:
I I'ir. Co ltrL-

Cung cip clich vu khai th6c tdu
Cung cip clich r,u lihai th6c c6ng
Cing t1' Cl) phin \\IHC
Cho vay
I tit ct) tLtc

Ti€n cli6n
'fidn tlrLrC viin pltdng
Phii tni tidn dien
COng 4, CO phin Crury rturg vir Dictr vU Iry thuQt
Ildng hii
Tra g5c va1,

Bil trir c6ug no thanh todn g6c tiAn vay
'll'6 c6 t(r'c

3.000.000.000
5.000.000.000

18.347.753
t21.446.997
305.7s5.000

16.000.000.000

46.0s9.092
20.000.000.000

I 1.660.000.000

s.860.000.000

372.149.A76

s.800.000.000

5.800.000.000
10.417.896

1.953.981.828

519.466.s00

650.000.000
660,000.000

4.850.258.000
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_4
coNG TY CO phtAN VAN TAM XEp DO HAI AN
Dla chi: Ting-7, s6 4s tricu viet vuorlg, phuong Bni rhi Xu6n, quQn Hai Bi rnmg, thdnh ph5 Ha NOi
sAo cAo rAr cHiNH Hep NHAr
Cho nf,m tii chinh k6t thric ngdy 3 1 thdng 12 n[m 20 1 5

I!ry[uy6t minh B5o c6o t]ri chinh hg.p nhdt (tii5p theo)

L
l-Jlt-r-tt

1--r.-f I

L-r-Il

L_.
L.I I

l,_.
EilLr-f I

L-
EflLrr-i I

1_r--I(
1_r-f t

L-rilL
L.Il

1_r-I IL..--atl-:
r-I Il-E-Ia

'---L.
Jt

l_.gl

L.-.4, Il-r-I Il-
EflL.r.Jll_
rI!L.rrr-I (

l-r-llLr-{rL.slL:r-f {l-

. NEm nay
375.622.584

1.650.000.000

733.097.898
2.316.511.890

22.463.407.034
1.058.182

963.246.09A

200.220.a00
1.s00.000.000

t6.981.47 t
750.000.000

Nfun tru6'c
Cung cAp dich vp khai th6c tdu
COng ty Ci phitr Hdi Minh
I l? co tuc

Cilng ty TNHH Egi tj vd TiAp vfin HdiAn
Chia lo-i nhu0n tdu HAIAN PARK n[m 2014
Mua nguy6n vft li€u
Cung c6p dich vg khai th6c tdu
Cung c6p dich vp khai th6c cang
COng ty Cd phin Diclt vqr T6ng hqp HdiAn
Cung cip clich vu hhai th6c ti.u
COng ty TNIIH Vfin tdi vd Egi g VQn tdi Da
phuorrg iltrt'c
I ra co tr,Ic

Clria loi nhuAn tdu FIAIAN PARK ndm2014
Phii tri tidn vdn chuy6n
Nh6n ti0n chia l6i
Phii thu c6c dicli vu dE cung c6p
Chi nhdnh cing ty TNHH Vfin tdi vir Dgi lj, VQn
tai Et phuo'ttg tlt{rc tgti Hdi Phbng
PhAitra cu6'c v6n chuy6n
COng ty TNHH MQt thdnh vidn Vfin tdi vd Dlch
v4t ltitny4 lrrti Hfii Phbng
Cung crlp dich vg khai tlric tdu
Dich vu nAng h4 container
Phi thLr0 xe n6ng hp
Dich vu vgn chuy6n
CAng g Ci phin Hdng hdi Nam Dwong
I ra co tr,IC

Cu6'c vin chuy6n xe ndng

Cdng no v6'i ccic bAn hOn quan khdc

155.s00.000

230.350.000
3.341.225.50A

4.267369.546

866.880.000
10.000.000

64.116.473

1.600.000.000

t8.209.090.229

231.381.816

492.64A.000

250.000.000
1.530. r 62.5 l5

287.200.000

3.700.3 88.500

482.7 45.s00
5.068.840.909

1.6B5.840.000

Cr3ng rro voi cic bOn Ii€n qr,ran khilc duo-c trinh bdy tiri ctic thuy6t rninh s6 V.3, V.4, V.5, V.6, V.13,
vl4, v.17, v.lB.

Thdng tin vd b6 phfn

11l,6,]g 
lin bQ lrhirn drroc trinh bdy theo llnh vlrc kinh doanh vi khu vuc dia llyi. 86o cao bo phin

chirrlt 1'ctr k) theo llnh vr,Lc l<inlr doanh dua tr6n co'c6u t6 chirc vd qu6n l>; n6ib0 vn he th5r;g'Bi;
ciio tii ch[nh nOi b6 cira Tdp dodn.

ThAng titt t,i linh .t,qtc kitrlt doanh
'l'6p cloin c6 cdc lTnh vrLc kinh doanh chinh sau:
o LInh vLrc 0l : I-loat d6ng khai th6c cing
r Linh vLlc 02: Hoat dQng khai th6c tAu.
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1_EraLr-I r

L-
E--I ILr-I tLLrlLr--(ll-
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L-r-/l ILr-I I

l_
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L-a-It
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L{rLr
tr
L-r-{rL
L-Jl

L.a I(l-

coruc w cCI PHA,N vAru rnr vA xe'p po nAr aru
Dia chi: Ting 7, s5 45 Tri6u Vi6t Vuong, phudng Bni Thi Xud[, quan Hai Bii Tru.ng, thdnh ph6 HA N6i
e,io cAo rAr cHiNrr Frop Nr-rAT
Cho nirn tdi chinh kOt th[rc ngdy 31 th6ng 12 n[m 2015
l3![ut16t minh 86o ciro t]ri ctrinh hg'p nh6t (ti6p thco)

Th6_ng tin vA k6t qui kinh doanh, tdi sin cO Ainn vi c6c tdi sin dii han kh6c vd gii tr! c6c kho6n chi
phi l6n khdng bing tiAn cria bQ phfn theo linh vpc kinh doanh cfia Tflp dodn nhi sau:

Ho4t tlQng Ho4t tlQng khai Hogt tlQng
khai thtic ciing thdc tiru khr{c c0ng

Niim nal,
Doa'rh thu thrrd, vc o1,l- 

l?,r* 
,d 3s0.: 12.06g.229 r71.641.062.rg9cung cap dich vu ra b6n ngoar

Doanh thu tlruin vd biin hdng vd
cung cip dich vu giira cdc b0 pli0n

TAng dorurlt tltu tltuitt ti birr
Iring vircu,,g cip tllclt vu

I(6t qun kinh cloanlr thco bO phdn

Cac chi phi l<h6ng phAn b6 theo bQ
phlin

Lo-i nhuiin til hoat d6ng liinh doanlr
Doanli thu hoat cl6ng tdi chinh
Chi phi riiichinli
PhAn lii hodc 16 trong cong ty li0n
k€t

Thu nhip lthac

Chiphi lih6c
Chi phi thu6 thu nlrip doanh nghiQp
hi0n hinh
Clri phi thtri'rlrtr nhip doanlr nghiep
hoin lai

l.gti ttltttutt sutt tltui tttu trltgp
loanh rtglri{1t

2.879.577.652 524.838.708.070

350.312.068.229 171.647.062.189 2.879.577.652 524.838.708.070

185.454.023.584 34.510.609.082 147.871.544 220.1t2.504.210

(34.201.s74.960)

185.910929.250
13.220.882.485

(12.606.211.027)

3.612.276.309

3t4.72s.438
(7.960.248.720)

( 15.s33.5s8.723)

166.9s8.79s.012

144.166.453.560 - 183.425.477.974

68.503.553.279

289.899.155.130 137.87 t.640.53s 2.902.131.15s 430.6.t2.926.524

Tdng ili phi ttti plttit sinh iI€ nuu
Irii siirt cA dlnh yri cric tiri siirt diti 39.259.024.414
hgtt khdc

[lii ;il, l';:,,!;l;;u';'ii,iu 
ph nn bd 

44. 64 2. I s 0. 83 I 2 3.8 60. 672.44 I

Niinr tru'6c
Doanh lhu thuiin v0 b6n hiing vd
cung cap dich vu ra b6n ngoii
Doanh thu thuAn v0 bdn hang vd
cungl cilr cllch vu giiia cdc b6 plan
Tdrtg tloutth thu tltuitt t,i brrtt
hriug vit ct,r,g cip tllclt vy

I(6t qua iiinh doanh rheo bQ phfln

Cic chi phi l<hOng phin b6 tlreo bQ
phin
Lo-i nhuin til hoat d6ng liintr doanh
Doanh rhr.r hoat cl6ng tiri chirih
Chi phi ti\i clrinh
Phin lii lroirc 16 tlong c6ug ty li6n
li6t
Thu rrhl'ip I<hirc

137.871.640.53s 2.902.r31.159 430.672.926.824289.899.1 55.130

-

=.t

1

T,i
i
(
i
1
=

147.076.287.381 12.055.494.007 84.948.151 159.216.729.539

(27 .373.001.s40)

131 .843.727 .999
6.743.242.549

(7.867.1s9.383)

5 .371.317 .381

32.944.9s4

Ban rlrul,it trtrttlt rtity lit trt6t tt6plrcin lri.p,j,;;rl*:lrplri,t d ;;;ffiil*,:;;t ,l;,t,;;;tr 4B



c6rue rv cd pnhru vAru rar vA xEp oO nnr Rru
Dia chi: TAng 7, s6 45 rrieu viQt yo*g, phudng Bti rhi Xu6n, qugn Hai Bd rnmg, thnnh phd Ha Noi
sAo cAo rar csiNn Hop r.rHAr
Cho nam tdi chinh k6t thirc ngdy 3 1 thdng l2 n6m 2015
Benthui,6t minh Bio ciro tiri chfnh hg'p nh6t (tii5p theo)

L.-rlLErl

L"HIL.
tr:r-l IL"r
Ellf
tr:r:EIaL.r
EJt IL:
E-I IL.r-.{ I

L;L.l-a al_.-a I

l_"rr-,{(
L.r--{rl_.-llLLAI

L:r-{t
L.l-4lL.-{ IL
r-:{l

L^
.-,/.1L
L-{'Lr
l--{r

t_
L-A

l_
t-{

t_
L-{t

L.r-I(

t-

Ho4t tlQng
khai thdc cring

nh6p doanh nghiQp

nhdp doanh nghiQp

Ho4t tlQng khai
th6c tiu cOng

(1.127.e08.003)

(3.41s.517.s29)

131.580.647.968

280.890.679.302

42.496.871.052

Hoqt tlQng
khfc

Chiphi l<htic

Chi phi rhu6 thu
hi6n hirnlr

Chi phi thirtj thu
hodn lai

Lgi nhu$n sau thuii thu nhgp
docnh uglti(p

Tdng chi ptri ttd phcit sinh dd muo
ttii sht cd tqnh vi cric tdi siin ddi 92.29g.349.160
Itgn khdc

:lr i ;l i, l'; :,,T:"d ; u' ; ;i ;u 
p h an b 6 $ r 4 8. t 5 3. 76 0

188.592.330.r 42

9.348.717.292

Tdi san vd ncr plrii tr6 cria bQ phgn theo linh vgc kinrr doanh cria Tfp dodn nhu sau:
Ho4t tlQng hhai Ho4t tlQng trhai Hoqt rlQng

th6c cing thfc thu kh6c
56 cuOi uiirn
Tdi san tr-u'c tr6p cua bo phdn

Tdi san phin b6 cho b6 plrdn

C6c tii srin lth6ng phin b5 rheo b6
ph/in

7'6ng rii siirr

Ng plrai trii truc tii5p cia bQ phal
No phai tra phdn b6 cho b0 phin
No- phai tra l<h6ng phdn b6 theo bQ
phiin

Ting no'plriii trii

SO aliu rrrinr
'Idi san trrrc ti6p cira bd phdn

Tai san lrhirn b0 cho bo phin
Cic rii surr lilrrrrrg phiri b0 theo bo
phAn

Ting titi slitt

No- phiii tra tltrc ti6p crha bQ phdn

No phrii tr-ii l<hong phin b6 theo b6
ph6n

69.227.942.632 284.817.743.226 - 354.04s.68s.858

382.967.279.s0t 333.093.ss8.004

C0ng

716.060.837.505

204.824.333.847

920.88s.r71.3s2

46.559.22t.923

400.604.907.781

578.753.248.504

24.485.095.968

133.992.095,644

737.230.440.1 t6

281.484.605.226

387.988.677.455 190.764.57 1.049
16.481.669.017 7 .838.431.765 164995.18?

120.008.603.233 161.476.001.993

\e
i\
.JH

dv

jy
tz

865.514.891 41',t.625.7s3 8.664.522 1.285.805.166

20.097.037.826

302.867.448.2 I8

2b.

Tdng ng phiii trii

ThAni; titt vi tih u vyrc illo l!,
'lbin brl lroat 116,g ctia fdp doAn chi diSn ra tr6n linh th6 vi6t Narl.

Battthq'ittttittltlti.1'li]l1ilb6plrcjnt,."ptt,i,,i,*i.i,*;;,W;W
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3a.

c6rvc w co pH,&N vAru rnr vA xE'p oO nAr arrr
, 

-i - : .-Dia chi: Tang 7, so 45 'h'i0u ViQt Vuolg, piruong Bni Thi Xudn, qu.ln Ilai Bd'frung, thadr ph6 HA Ngi
sAo cAo rAr ctriNl{ Ftop NHAT
Cho nam tii chinh Itet thrjrc ngt'iy 31 th6ng 12 ndm2015
Bin thul'6t nrinh 86o c6o tii chinh hg'p nhdt (ti0p fteo)

3b.

Sii liqu so srinh

ip dqng chi ttQ ki totin mbi
Nhu d5 trinh biy t4i thuyi5t minh s0 III.1, tir ngiy 0l th6ng 01 ndm 2015 T4p rtodn 116 6p dung
Tlr6ng trr sO 200/2014/TT-BTC ngiry 22 thing 12 ndrn 2014 cria BQ Tdi chfnh hudng d6n bfra OO

k6 to6n doanh nghiQp thay th6 Quy6t elinh s6 15/2006/QD-BTC ngiy 20 th6ng I nam)OOO cfia BQ
tru6ng lld Tei chfnh vd Th6ng ta sO Z4+12009/TT-BTC ngdy 3l-thring D iem 2009 cta BO Tdi
chinh ciing nhrL Thdng w s6 20212014/TT-BTC ngiry 22 thingt2 namiot4 cta BQ Tii chinh thay
tlr6 cho plr6n Xllt - Th6ng tu s6 l61i2007iTT-BTC ngiy 3t inang 12 nirn 2007 ciaBQ Tdi chfnir
hudng d5n lap vA trinh bdy 86o c6o tdi chinh hgp nhAt theo Chuen mirc kti to6n ViQt Narn s5 25
"86o c6o tii chfnh ho.p nh6t vd k6 toin c6c khoin diu tu vdo cOng t5/ con". T{p doin 116 trinh bdy
lpi c6c s6 liOu so s6nh theo quy dinh cira Cli6 dO ki5 to6n doanh nghiQp mdi niy. 

^

inh hu'iing ciia vi{c ip ctqrng chd itQ kd ndn m6i
Anh hu'6'ng cfra vi6c Ap dgng ctri5 Og kii torin m6i dr5n s6 tigu so sinh tr€n 86o c6o tii chinh hqp
nhAt nhu sau:

S6 ti6u tru6c S6 Ueu sau tlidu Ghi
Mi sii tli6u chinh Cfc tlidu chinh 

"t 
iot chri

Bdng ciin aii fd totu nqp
rthiit
DAu tu tzii chfnh ng6n han nA 8.500.000.000
PhAi thu r,6 cho vay ngin
h;ur 135

PhAithu ngin h4n kliSc 136 381.242.886
Tdi sin ngin h4n kh6c 155 40.740.000
PlrAi thu dii han kh6c 216
Tii sf,n dii han kh6c 268 1131.120.020
Qu! dALr tu ph6t tri6n 418 30.255.263.536
Brio ctio kil qurt hogt itQng
kirtlt tlounlt
Thu nhiip l<h5c

Chiphi klr6c

Ldi co bhn tr€n c6 phi6u

(8.s00.000.000)

8.s00.000.000 8.500.000.000

40.740.000 421.982.886
(40.740.000)

tJ3t.t20.020 t.73t.120.a20
(1.731.120.020)
ls.675.807.273 4s.931.070.809

(i)

(i)

(iD
(ii)
(iii)
(iiD
(iv)

3l 632.944.es4 (600.000.000) 32.944.9s4 (v)
32 t.727 .908.003 (600.000.000) 1.127.908.003 (v)
70 s.8e9 (40s) s.4e4 (vi)

(i) 
DALr tLl ti\i chinh ngin han vi phii thu cho vay ngin han
Do theo chO.clo k5 totirr m6i thi sO tiqu cfra chi ti6u dAu tu tdi chinh ngin hpn tr6n b6ng CDI(T
lih6ng lrao g6rn sd dtr lihoan cho vay ng6n han ( sau tldy dugc triph bny ti€n cliiti6u " phif thu cho
va1' r-rgirt ha,")

(ii) 
Pheii thLr rrgin han hlric vi tdi sin ngin han l<hlic
D.o theo chl qq li6 todn m6'i thi s6 tie, cira chi tiOu ph6i thu ngin han khiic tr6n b6ng CDI(T bao
g6m s6 tlLr Tiri klioin taur it'ng ( Tru6'c dAy trinh biy tr6n chi ti6u " tdi stin ng6n hap kh6c,,).

(iii) Phii thrr tli\i han l<hic vA tii sirr dii han lihric
D.o tltco ch€,cl(r"l<C to6n m6ithi s5 li6u cdra chiti6u phiithu cldi han kli6c trdn birng CDI(T bao g6m
s6 cltL Ti)i liltoin ky qu!, kli cuo-c dii han ( Tru6c ddy trinh biiy tron chi ti6u ,, tdi s6, cliii han
l<hdc'').

(iv) 
Qu! cliLr tu' phrit trion
Do theo che ciq ii6 to6rr nr6'i thi khdng cdn chi ti6u Qu! clrr phdng tdi chinh tr6n bins CDI(l'. C6ns
t)' trinh br\y' s6 cltt cittr Qu! cltr phdng iAi 

"l,inh 
.gng ual .6 ticu cfa chi ri6u eu! 6il:,, ;;'; i;;.'"

\
/\t.i

,\.t
:,1 I
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I
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L^rr
L{(u
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L.r-I a

L.r

c6nrc ry co pHfr.r{ vAru rAr vA xEp pO nar aru
Dia chr: fing 7, s6 +: tri6u Vi6t Vuong, phuong Bni Thi Xudn, qudn l{ai Bd Trung, thdnh ph5 Ha Nqi
s.{o cAo TAI CIIiNH HOP NIIAT
Cho ndnr tai chinh k6t thirc ngdy 3 l th6ng l 2 ndm 201 5

Ban thul'6t nrinh l}io cio tiri chinh hg'p nh6t (ti6p theo)

Thu nhap l<hic vd Chi phf khic
Do theo chti d6 I<6 toirn m6'i thi trinh bdy lo-i nliudn thuAn cfia ho4t ddng thanh ly tii sAn c6 dinh.

Lii co lxur tr'On c6 phi6u
Lii co bhn tr6rt c0 phir5u u[m tru6'c duo. c tinh to6n l4i do tril s6 tri"l, qu] khen thu6'ng, phirc loi khi
xirc dlnh loi nhuAn tfnh lIi co bin tr6n c6 phi6u thco hu6'ng d6n cira th6ng tu s6 200/1014ITT-BTC
rlgiy 22 thhng 12 n[nr 20 l4 cfra 86 'I'ii chinh

Qunn ly riii ro tii chinh
Hoat c16rrg cira Tflp dodn ph6t sinh c6c r[ri ro tii chinh sau: rii ro t(n dung, rti ro thanh khoin vi rfii
lo tlri trLlong. 13an 1'6ng Gi6rn d6c Cdng ty chiu tr6ch nhi6m trong vi0clhi6t l:1p c6c chinh s6ch vd
c6c ki0rnsodt nhirnr giarn thi0u cdc rui ro tdi chinh cirng nhu gi6rli6t vi6c thq'c hi6n c6c ch[nh sfch
vri ciic Iii6nr soht ci6 thi6t l6p.

Rili ro lirt dung
Riri ro tirr durtg. Ii rdri ro rr. d m6t b6n tham gia trong ho-p d6ng kh6ng c6 khi nitig thuc hien airro-c
nghia vu cira nrinh d5n d6n t6n thAt vC tdi chinli cho 'fAp dodn.

Tf p dor)n c6 cac rdri ro titt dung phirt sinh chir y5u til cdc khoin ph6i thu khSch hdng, ti6n gili ngdn
hdng vi cho vay.

Phdi tlru klfich ltdng
Tqrp cloin.giam thi6u riri ro tfn dung bing c6oh chi giao dich vtfi c6c drrn vi c6 khi nlng tii chinh
t6t, y6u ciiu tno thu'tin dqng ho{c c6 tdi sin ilim bao a6i vO'i ciic don vi giao dich lAn cltu hay chLra
co thorrSl tirr r'6 lihi nlng tdi chinh. Ngoii ra, nh6n vi6n k6 to6r-r cdng ng:thud'ng xuyOn theo cl6i no-

1;hii thLr clO ei6n d6c thu hdi.

I(hoin phii thu khich hing cira Tip dodn li6n quan d6n nhie u don vi vd c6 nh6ri n6u r[ri ro tfn dung
t6p trung 116i viri lihoAn phii thu khrich hing ln th6p.

.r. :llclt gLt't u!(0t lt(lug
C6c lthoiin tierr gu'i ngdn hiing.c6 k! han vd kh6ng c6 k! han oira TAp dodn cluo,c grh'i tai cdc ngflp
hiLng cluoc nlti0u ngLLd'i biOt A6n 6' Viet Nam clo v+y riri ro tin clung A6i vOl tien gir.i ngAn hrin[ li
thip.

Cdc kltc.,tirt (:ho t,cr.)t

Tqrp cloiur clro cric c6ng ty ld bOn li6n quan vay ti6n. Cric clo'n vi niy rl6u c6 uy tin vd l<hA ndng thanh
1o6n t6t ir0n r[ri ro tin dung d6iv6i cdc khoin cho vay ld thAp.

MLi'c cl6 riri lo tln dturg t6i da dOi v6'i c6c tiri sAn tdi ch(nh Ii gi6 tri glii s6 cria cic tdi shn tdi chi,h
(xenr tlrur,Ot nrinh s6 vll.5 vd gii tri ghi s6 crlra c6c tii sin ldichinh).-

Rltng phin tich ve thrri gian qu6 han vd giinr gi5 cira c6c tdi sin tiiohfnh nhu sau:

36 cu6i rrirnr

Chu'a qui hgn Chua quf h4n DE qu:i h4n Di qu6 hgn
ho{c chua bj nhu'ng bi girim nhu.ng kh6ng vi/ho{c b! ginm

giim gi6 si6 gifrm gid gie C0ns

,4
//^6

) 6.",

\

'lien vi c:ic lthoan Irrtrng ,

il,,*rg til,1 
" '- " . b l5l '637 '362'387

Phrii thtr lihircrh hinlr 63.192.69i .600
Citc lilrr,.in clr() \ il\

157.637.362.387

448.153.612 63.640.851.212

Bdn tlruf it trinh tit.t' lir nrt)t !t) plt;irt ltop thitnh it pltai tluoc iloc citrtg td,i Bio ;i;;,;i,k6,lir 51
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coruc rv co pufi,rq vAru rRr vn xE'p oO nRr aru
Dia chi: TAIrg 7, sO +S 't'ri4u Vi€t Vuong, phLLong Bti Thi Xu6n, cluqur Hai Bd Trung, thdnh ph6 FIa NOi
BAO C,iO TAI CIIiNH I-IOP NHAT
Cho nim tai chinh k6t thr:rc ngdy 3 1 thang l2 nlm 2015
Ban thul'6t rnirih Biio c:io tii chinh h-op nh6t (ti6p theo)

Thd'i han thanh to6n cfia cic kho6n ng ph6.i tri tdi chinh phi ph6i sinh (kh6ng bao gdm lai phii tri)
dua trcn tho'i han thanh to6n theo ho.'p ddng vi chua dugc ctritlt t<tr6u nhu' sau:

Tir I n5m tr& Tr0n I nim tl6n

L
ls{la
L-r a

a-
Lri (

L-
L-- I

L^
t-r !

L^
H!
L"
l--i{ I

L.r-.{ iL.f:r-.I I
L-
r:
L-J(

1_.r,Ja
1_.r-.{ al-.rla

L:r-Ia
L.
r:
L.JtL.
r:.-AaLr--IaL:r:r-r IL..-IaL:r-.{ a

L^r-I(
L-^r-{(
L^rrrfaL.r-{(L:r-aaL:
i-'

Chua quf h4n Chua qui h4n Dfl qu{ h4n
ho{c chua bi nhung bi giim nhu'ng kh6ng

gi6m gifl gie giim gi6

4.846.373.695

s.000.866.500

Di quf h4n
vir/ho{c bi ginm

gie C0ng

4.846.373.69s

5.000.866.500

Cdc khoiin plr:ii thu khhc
-l'di sin tiri clrinh siur
sing clO trlin

c0ng

56 diu nrirn
--. I
I ren vt eilu iiltoxn [u(rltg
cluong tirin

Ph;ii thLr lihiclr hi\ng

Ciic khoiin cho va1.

Cdc lihoiLn pfiii thu khiic

Tdi san tiii chinh sirn

sirng de brin

c0ng

24.62240.192

77.086.650.648

52.924.490.769

8.500.000.000

2.153.102.906

4.041.2t2.s00

448.153.612 nJ7254s3t2l

77.086,6s0.648

164.833.612 53.089.324.381

8.s00.000.000

2.153.102.906

4.001.212.500

144.665.456.823 164.833.612 144.830.290.435

4b. Rfii ro thanh khoitn
Riri ro tharrh khoin li rrii ro Tdp <lodn gap kh6 khdn khi thuc hi6n nghia vu tii chinh do thitiu tidn.

Riri ro thanh khoin 
"cira 

Tfp <loin chri y6u ph6t sinh tu viQc cic tdi sin tdi chinh vi no ph6i tra tdi
ch(nh c6 chc ttrd'i di6m d6o han lQch nhau.

T.al dodn qurin lli rrii ro thanh lhoin thdng qua c6c biQn ph6p: thud'ng xuy6n theo ddi c6c y€u cAu
v6 thauh toin hi6n tai vd du'ki6n trong tuong lai dO duy tri mQt luongli6n-cfing nhu c6c khtin vay
6'mil'9 phir hgp, gi6nr s6tc5c lu6ng tidn ph6t sinh thg'c t6 vdi du ki6n nhirn giam tni€u nnh hu6'ng
do bi6n i[6ng cfra lu6ng ti€n.

56 cu6i u:irn
l']hii tri ngrLoi bin
Vay vi rro'

Chi phi phiii tni
CAc khoiin yrhii trrl kh6c

Cdug

56 tlAu niun
Phii tra rrgLlili birn

Vay vu no
Chi phi phai trri
C6c khoiin 1;hai tra hh6c

c0ng

142.329.t19.846

90.604.520.000

xuOng

44.509.475.172
48.372.2A0394

3 86.506.838
24.180.ssz.772

5 nfun Tr6n 5 nIm c0ng

44.509.475.172

190.701 .320.240
386.s06.838

tt4.78s.072.772
117.448.73s.17 6 232.933.639.846 - 350.382.375.022

.-
rBE'

;Hl N

COtl,
'r ilHll

roIr
AI

TAI I-r_
.-, OA-:

30.047.820.s70
43.3t2.820.7 sr 147.399.00t.182

533.793.317
465.089.320 60.000.000.000

74.359.523.958 207.399.001.1s2 - 281.758.525.140

30.4q.820.s7a
t90.711.821.933

533.793.317
60.465.089.320

4c. Rfii ro th! trw)ng
Rrii ro tlri trudng li rrii ro mi gi6 tri ho.p l1i hofic c6c ludng ti6n trong tuong lai cria c6ng cu tii
chinh s0 bi6n cl6ng theo nhtng thay d6i 

",iu lia thitrudng.

l,uatt ltilt),tt nti)tlt nir.t lir ttttjt 1,,.j plrin hop tltdnh t,it plui du.o;c dpc citng voi lltio cdo titi cltirth t,op niit 52
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tr:
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tr:
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L^r:
LIaL.
EI'L:L.laL:r

cor,rc ry cli pFrAN vAru rnr vA xt'p oO nAr au
Dia chi: Tang 7, s6 +S trigu ViOt Vuong, phuong Bti ThiXuAn, quqn Hai Bd Trulg, thdnh ph6 lla NOi
Bio CAo TAI CIIiNI-I FIOP NHAT
Cho nam tai chirrh t<6t ttrlc ngdy 31 tliiing 12 nlm 2015
Bin thu10t nrinh lliio crio tii chfnh hg'p ntrdt (ti6p theo)

Rrii ro thi trudng li6n quan cti5n hoat clQng cria Tfp doan g6m: riri ro ngoai tQ, rtii ro l6i su6t, rrii ro
vd gi6 chring khoSn vd rrii ro gi6 hdng h6a/nguy6n vat lieu.

Cic phin tich v€ dQ nh4y, c6c <l6nh gi6 du6i d6y li6n quan d6n tinh hinh tdi chinh c0a TAp dodn tqi
ngiy 31 th6ng 72 ndm 2015 vd ngdy 31 thing 12 n[m 2014 tr6n co s6'gi6 tri ng thuAn. Mric thay
d6i cifa ty giit,ldi su6t, gi6 chring kho6n, gia frarg h6a/nguy6n vat liQu sri dgng d6 phdn tich dQ
nh4y cluo. c dga trOn viQc cl6nh gi6 khn nlng c6 th6 xiy ra trong vdng rnQt n6m tdivdi i6c di6u kign
quan s6t duo-c clra thi tru<rng tai thdi cli6m hiQn tAi.

Rrti ro ngo4ti tQ

Rfrl 
.r9 

ngosi t6 ld riri ro rnd gi6tr! hqp lf ho{c cic lu6ng tiAn trong tuong lai cria cOng cir tdi chinh
s€ bi€n dong tlieo nh0'ng thay cl6i cta tj, gi6 hdi doii.

T4p tlozin quin lli rfii ro li6n quan di5n bi6n dQng cira tj' gi6 h6i <lo6i bing c6ch tt5i uu thdi han thanh
to6rr c6c khoan no., du b5o ti, gi6 ngo4i t6, duy tri hqp ly co cliu vay vd no gita ngoai t0 vd VND,
h;a chon. tho'i cli6rn mua vir thanh to6n c6c klio6n ngo4i tQ tai thoi Oiem t1i gia thdpl su dlrng t5i uu

I ,.: . tA ^ ,.1
nguOn tien lri€rr co d€ cdn bdng giii'a rti ro fj, gi6 vd rui ro thanh khoin.

Tfp dodn kh6ng sir dr;ng t6t tcy cdng cu tii chinh ph6i sinh d6 phdng ngira rui ro ngogi tQ.

Tii sin/(No- phii tri) thuAn c6 g6c ngoai tC crha Tdp doin nhu sau:

S6 cuOi tcy

USD EUR
Sd ttiu nrm

JPY USD EUR
Ti6n vd cdc khoin tuolg- ..).
clrror]g tlcll
Phii thu lihhch hdng

Vay vd no

PhAi tra rigrLo'i b6n

Tiisin/(Nq'phiii trfr)
thufln cd g6c ngo.li tQ

804.1 48,99

1.452.394,60
(8.386.009,39)

(465.408,57)

(6.594.874,47)

46,02 194.978,05 46,11

1.981.852,39
(8.715.887,11)

(4.277.654,00) (267.449,92)

46,02 (4.277.654,00) (6.806.506,59) 46,t1

Ban T6rrg Clihrn cl6c. C6ng ty d6nh giir rnri'c dO inh hu6ng do biSn ddng cira tj gi6 hdi doiri cl6n lo-i
,huiiu sau tlrLr6 r,d von chir so'hilu cua Tpp dodn ld khong ddng k6.

Rili ro lAi ,trrtit
l{Lri ro kii suit lii riri ro md gih tri ho-p ly ho4c o6c lu6ng tiAn trong tuorrg lai cira cdng cu tii chfnh
sE bi6u ck)nq thco nhirng thay cl6i cira I6i suAt thl truolgl

lliri ro lni strdt cira Tip cloin ch[r y6u.li6n quan dOn c6c klroan ti01 grh'i c6 kj,ha1, c6c khoi, cho
vay vd cr'rc li.hoin vay c6 lii suAt thri n6i.

'I'ip cloirr cltran [y rLri ro lli s*5t bang c6ch phAn tfch tinh hinh th! trudng rJ6 dua ra cic quy6t.linh
ho-p ly trong viclc chon thoi di6nr vay va k! han vay thich ho-p nhinr c6 di'o-c c6c ldi ,uAt 

"O"toi 
nir6t

cirng ,lrtr clu,\' tri co'c6u vay v6'i lai su6t tha ,6i vd c6 crinh ptiir ho. p.

Cdc c6rrri cir tiii chinh c6 liri suAt thi n6i cira'fip dodn nhu sau:

\'0t

1Nt
IY

,H0r

il
C
il6

r?z4

Ti6n vt\ r-:lic ltholin tu'ong clu'ong ti6rr
Vay va no

Tii siin/(No'phrii trii) thuf,n

^i A.50 cuol nam
VND USD

804148S'
(8.386.009,39)

(7.581.860,50)

Sd aiu nrm
VND

5t.780.762.505 1r,tr?8r05
(8.715.887,11)

sr.780.762.505 (8.520.e09.06)

1 15.595.835.616

115.59s.835.616

Ban thty,it,r,i,,i,,,at ii, ,,,,t;i L,r;-l,t,ir-Giffiit ffffiGfrili[G B,lr r;;rt-l,fri;,rp 53
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c6nc ry co pHAru vArv rnr vA xEp oO nlr nru
Dla chi: TAng 7, so +5 lfricu vi6t vuong, phudng Bti rhi Xudn, qufln Hai Bi rrtmg, thdnh ph6 Ha NOi
BAo cAo rAt cFtiNH Hep NHAr
Cho nf,m tii chinh l<6t thtc ngdy 3 1 thang 12 n[m 2015
Bin thuyiit minh Br{o c6o tii chinh h-o'p nh6t (ti6p theo)

56 cuiii nim Sli tlflu nnm

Tf,p dodn d6nh gi6 mri'c clQ anh hucrng do bi6n dQng cria lfli su6t d6n lqi nhufn sau thu6 vd v6n chri
s6'hii'u cfra Tpp tloin ld kh6ng d6ng k6.

Rfii ro t,i gid. chttug khodn
C6c cliirng kho6n do Tpp dodn nim giir c6 tne ti ann hu6ng b6'i cric rrii ro vA gi6 tri tuong lai cria
chrlng lthoiin dAu tu. Tfp do{ qu6n lli riri ro vd giri chfng khorln bing c6ch ttritit t4p npn mric OAu
tu vd da clang h6a danh mpc tliu tu.

Ban T6ng Gi6rn d6c C9"g ty tt6nh gi6 mri'c dd inh huong do bii5n 90ng cfia gi6 chilng khorin d6n
lo'i nhLrfin saLr thr"r6 vi vi5n chri sd hfi'u cria Tflp dodn le khdng d6ng ktl.

Rili ro t'i gid hdng hddnguyAn vQt liQu
L.tTfp clorin co r[ti ro vC sg bi6n dQng cria gi6 hdng h6a/nguydn val IiCu. TAp dodn quin lli nii ro vd

gi6 hing h6a/nguy6n v$t liQu b[ng cich theo d6i ch6t chd c6c thdrrg tin vd tinh hinh .6 li6, quun
cira thi trudrg nhim quAn bi th6'i di6m mua hing, k6 ho4ch sen xuAt vd mri'c hdng t6n kho mQt c6ch
ho.plf.

Tfp cloin chua sir dung cic cdng cg phSi sinh tl6rn b6o d6 phdng ngira c6c riri ro vA gi6 hdng
h6alnguy6n v6t li0u.

Titi siirt diim bfio
Tqp doin hlrdng c6 tii sin tdLi chinh thr5 ch6p cho c6c dol vi kh6c cfing nhu nhfln tii sin th6 ch6p tir.
c6c don v! kh6c tpi ngiy 31 th6ng 12 n[m 2015 vi tpi ngdy 3l thlng lz ndm20l4.

Tii sin tiri chinh vi ng'phii tri tdri chinh
Titi sftn liti cltfnh
Gi6 tri ghi s6 cira cric tAi sin tdi chinh nhu sau:

'l'i0n vi\ chc lihoi rr trrong dtrcrng
tie n

Phhi thu klrdch hi\ng
Circ lihoan cho va,y

Cic hlroiin phii thu lihic
Tdi siin tii chinh sin sting dti
bhn

c0ng

1s7.637.362.387

63.640.gst.2t2 306.493.612

4.846.373.69s

5.000.866.500

Gi6 g6c DrI phdng Gin g6c Dqr phdng

77.086.650.648

53.089.324.381 115.383.s28
8.500.000.000
2.153.t02.906

4.001.2t2.s00

231.t25.45:i.794 306.493.612 1 44.830.290.435 _41t!i.s2q
Ngr phrii tri trii ch{nlr
Gi6 tri ghi s6 cira no- phai trh tii chfnh nhu sau:

Phai tni ngLLd'i bin
Vitl' 1'1i ,,o'

Chi phi phai tla
Ciic khoiin phiri tlri kh6c
C6ng

Sii cudi nem Sii tliu nXm

\
ail
i,
atl

/.
.Y.,,.//44.509.47s.172

190.701 .320.240
3 86.506.838

114.785.072.712

30.047.820.s10
190.711.821.933

533.793.3t7
60.465.089.320

350.382.375.022 281.758.s25.140

6ail thto'(l nnnlt tt,n' l,r tttot h6 plfin lol_t /himh vd phai du.?c dqc cimg t61 Brio cdo titi chinh trpp ,ririi s4
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corqc rv co puAru vAr.r rnr vA xE'p oO nAr arv
D.a chi: ting ;, s5 +5 Trieu ViQt Vuong, phudlg Bni Thi Xudn, qufln Hai Bd Trung, thdnh ph6 Ha NOi

B.r.o c.{o rar clriNt-r FIQP NHAT
C:: iim tii chinh l<iit tlrr:rc ngdy 31 th6ng 12 ndm 2015

Ban thur0t nrinh I]6o c6o tiri chinh hop ntr6t (titlp theo)

Giri tri hgyt l!
Tip dodn chua x6c dinh duo-c gi6 tri ho. p ly cfra cdc tii s6rr tdi chinh v]r ng phii tr6 tii chinh do

Thong tu so 210/2009/TT-BTC ngdy 06 th6ng 11 ndrn 2009 cira B0 Tei chfrrh cfrng nhu c6c quy
dinh h j0r hanh chr-La c6 hu'6lg dAn cp th6.

Cdc Sir kie n phdl sinh sau ngiy k5t thric nim tii chinh
Kh6ng c6 s1r ki6:r trqng y5u ndo ph6t sinh sau ngdy k6t thfic ndm tdi chinh y6u cAu phAi didu chinh

s6 liQu hoac c6ng b6 tr'6n Brio c6o tdi chinh ho. p nhAt.

Trnn Tiii Tlrnnh H6o
\gud'i IAp bi6u

Jo idd,,..'
-------\',y

p, ngey 29 thfing 02 nlm 2016

Ph4m Thi H6ng Nhungi
K5 tofn tru&ng

corve rv
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Bdn tht|,it minh niry lit ntdt b6 phdn hop thdnhvd phdi drcc doc citngvoi Bdo ciro tai 
"itiir-t 
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