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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 
Năm báo cáo: 2014 

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 sơ 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 24/11/2014 Công ty nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng 

khoán thành phố Hồ Chí Minh và  được chấp thuận tại quyết định số Quyết định niêm 

yết cổ phiếu số 15/QĐ-SGDHCM ngày 21/01/2014.  

- 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 

- 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. 
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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  

Ông Vũ Thanh Hải Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc 

Ông Hoàng Duy Anh Ủy viên HĐQT  

Ông Lê Duy Hiệp Ủy viên HĐQT  

Ông Phùng Văn Quang Ủy viên HĐQT - độc lập 
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- 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 ) 

Phòng 

Quản lý 

tàu 

 

Phòng 

Quan hệ 

cổ đông 

 

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 

31/12/2014 

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 
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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 2 tàu container đã đầu tư trong năm 2014 trên 

tuyến vận tải nội địa Hải Phòng - Hồ Chí Minh - Hải Phòng. 

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 2.204.565TEU năm 2013, tăng 12,7% so với năm 2012. 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 – 2013 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 

2014. 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 

dự báo của Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCSIEF) dự báo 
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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. Bước sang năm 2014, dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trở nên 

rõ rệt hơn khi GDP 9 tháng năm 2014 của Việt Nam tăng 5,62% so với cùng kỳ năm 

2013. Cũng theo dự báo của NCSIEF, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 

2015 là từ 5,82% đến 6,32%.  

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 - 2014, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực để kiềm chế lạm 

phát để duy trì tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng ở mức 6,81% năm 2012, 6,04% năm 

2013 và 3,23% trong 10 tháng năm 2014.  

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.  

Trong năm 2014 với điều kiện thị trường diễn biến thuận lợi, lãi suất cho vay của các 

tổ chức ngân hàng nhiều khả năng được điều chỉnh giảm thêm từ 1-2%/năm để hỗ trợ 

cho nền kinh tế. Mặt khác trần lãi suất huy động nhiều khả năng tiếp tục ổn định như 

hiện nay. Trong năm 2014, chính sách tín dụng sẽ tiếp tục được điều hành theo 
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phương châm mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hiệu quả. Ngoài ra, Ngân hàng nhà 

nước 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. Trong năm 

2013, Ngân hàng Nhà nước đề ra mục tiêu duy trì tỷ giá trong biên độ không quá 2-

3%, điều hành chặt chẽ theo tín hiệu thị trường, phù hợp với các cân đối vĩ mô và cán 

cân thanh toán quốc tế, thực hiện các biện pháp tăng dự trữ ngoại hối của Nhà nước 

và chống đô la hóa trong nền kinh tế. Tính đến tháng 11/2014 tỷ giá USD/VND bình 

quân liên ngân hàng theo Ngân hàng Nhà nước công bố chỉ tăng xấp xỉ 1% so với thời 

điểm cuối năm 2013. 

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 sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy tính đến hết tháng 

9/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 217,49 tỷ USD, 

tăng 13% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, xuất khẩu đạt 109,88 tỷ USD, tăng 

14,4% và nhập khẩu là 107,61 tỷ USD, tăng 11,6%. 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 2016. 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 chuẩn bị kế hoạch đầu tư tàu container và tổ chức tuyến vận 
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tải container nội 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 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 2014, 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 2014 Cảng thường xuyên tiếp 

nhận 7 – 8 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 

2014, Cảng đã đạt sản lượng vượt công suất thiết kế. 
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Đơn vị: TEU 

 
Kế hoạch 

năm 2014 

Thực hiện 

năm 2014 
Tỷ lệ 

Bốc xếp hàng xuất nhập khẩu  197.000 226.747 115% 

Bốc xếp hàng nội địa  53.000 83.095 157% 

Tổng cộng 250.000 309.842 124% 

Nhằm đảm bảo công việc ổn định cho Cảng và đồng thời phát triển ngành nghề mới, 

có khả năng tăng nguồn thu, Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã ký Hợp 

đồng hợp tác kinh doanh cùng với hai đối tác là Công ty Cổ phần Transimex Sài Gòn 

và Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải Đa phương thức (cũng là 2 cổ đông của 

Công ty) mua, quản lý và vận hành tàu HaiAn Park có sức chở 800 TEU, khai thác 

tuyến container nội địa nhằm mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng việc làm 

cho cảng và thu hút các hãng tàu feeder vào cảng. Đến nay, tàu đã đảm bảo lịch chạy 

cố định hàng tuần đúng thời gian với chất lượng vận chuyển tốt trên tuyến Hải Phòng 

- TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng.  

Đầu tháng 10 năm 2014, Công ty tiếp tục hợp tác với bốn đối tác là Công ty Cổ phần 

Transimex Sài Gòn, Công ty Cổ phần MHC, Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS và 

Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải Đa phương thức đầu tư tàu thứ hai là tàu 

“HaiAn Song” có sức chở 1.121TEU và đưa vào khai thác trên tuyến container nội địa 

tương tự như tàu “HaiAn Park”. Sau vài tháng hoạt động, Công ty đã đạt được mức 

sản lượng là 43.466 TEU. 

Chính vì vậy, kết quả kinh doanh của Công ty đã vượt mức kế hoạch năm 2014, cụ 

thể doanh thu đạt 430 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 131,5 tỷ đồng vượt kế 

hoạch 66% và tăng gần 60% so với năm 2013. 
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2. Tổ chức nhân sự 

2.1 Danh sách Ban điều hành 

STT Họ tên Chức vụ Ghi chú 

1 Vũ Ngọc Sơn Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 16/10/2014 

2 Tạ Mạnh Cường Phó Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 16/10/2014 

3 Tạ Mạnh Cường Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 16/10/2014 

4 Vũ Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 16/10/2014 

5 Phạm Thị Hồng Nhung Kế toàn trưởng  

2.2 Sơ yếu lí lịch Ban Điều hành 

- Ông Vũ Ngọc Sơn  

Họ và tên:  Vũ Ngọc Sơn 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  08/05/1948 

Nơi sinh: Thái Bình 

CMND số:  012999477 cấp ngày 27/12/2007 tại Hà Nội 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú:  Số 31 Liên Trì, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, HN 

Số điện thoại công ty:  04. 39876556 

Số điện thoại di động: 0913207243 

Địa chỉ email vnson@haiants.vn  

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

Quá trình công tác:   

1970 – 1985 Công ty Vận tải biển Việt Nam 

1985 – 1988 Trưởng phòng, Cục Hàng Hải 

1989 – 1995 GĐ Cty liên doanh Gemartrans, Chủ tịch HĐQT Cty Gemadept 

1995 – 2004 TGĐ – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – 

Vinalines 

2005 – 2007 Chuyên viên cao cấp bộ GTVT 

2009 đến 16/10/2014 Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An  
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Từ 17/10/2014  đến nay  Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An 

Cá nhân sở hữu:    360.912 cổ phần, chiếm 1,56 % vốn điều lệ 

- 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 
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Nơi sinh:   Thái Bình 

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

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 

Quốc tịch:  Việt Nam 
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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 226 

Phân theo giới tính  

- Nam 183 

- Nữ 43 

Phân theo trình độ học vấn  

- Trình độ đại học trở lên 114 

- Trình độ cao đẳng chuyên nghiệp 12 

- Trình độ trung cấp chuyên nghiệp 86 

- Lao động phổ thông 14 

Phân theo phân công lao động  

- Viên chức quản lý chuyên trách 23 

- Viên chức quản lý không chuyên trách 69 

- Lao động trực tiếp 134 
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- 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 2014 Công ty đã tiến hành đầu tư: 

- 02 tàu Container HAIAN PARK (787 TEU) và HAIAN SONG (1121 TEU) với Tổng 

giá trị: 178 tỷ bằng nguồn vốn vay và vốn góp hợp tác kinh doanh từ các Doanh nghiệp 

(là cổ đông của Công ty).  

- 01 cần cẩu TUKAN, 02 xe nâng hàng (đã qua sử dụng), 02  khung nâng tự động và 

nâng thêm tầm với của Cần cẩu với tổng trị giá đầu tư: 82 tỷ đồng 

- Xây dựng và đưa vào sử dụng khu vực nhà điều hành cổng Cảng, trạm cân,  trạm biến 

áp 3200 KVA để bổ sung thêm nguồn điện cho Cảng, đầu tư thêm ổ cắm container lạnh 

(đến nay số lượng ổ cắm container lạnh đã lên tới 600 chiếc), thay thế toàn bộ hệ thống 

đệm va cầu tàu ở cầu Cảng, thay mới toàn bộ hệ thống ray của cần cẩu từ loại P50 sang 

QU 80 nhằm tăng  độ ổn định cho  cần cẩu khi hoạt động, tiếp tục nạo vét khu vực 

trước bến và sửa chữa, nâng cấp mặt bãi. 

Tổng giá trị đầu tư năm 2014 đạt: 276 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...  

Năm 2014, Công ty TNHH Cảng Hải An đạt doanh thu 147,6 tỷ đồng.  

- 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 2014 Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

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

Kết quả năm 2014 Công ty đã đạt doanh thu 197,8 tỷ và lợi nhuận đạt 12,7 tỷ đồng. 
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- 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. Năm 2014 Công ty đã đầu 

tư thêm xe vận chuyển container, nâng số lượng xe của Công ty lên 11 chiếc.  

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014: Tổng doanh thu: 13,7 tỷ (vận tải 8,7 

tỷ, bốc xếp 5 tỷ). Lợi nhuận đạt 1,25 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 2013 Năm 2014 
% tăng 

giảm 
Năm 2013 Năm 2014 

% tăng 
giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 402.334 705.992 +75,47% 417.896 738.765 +76,78% 

2 Doanh thu thuần 138.739 314.904 +126,98% 223.575 430.672 +92,63% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 82.726 137.286 +65,95% 99.791 159.136 +59,47% 

4 Lợi nhuận khác (283) (1.697) -499,65% (167) (1.925) -1052,69% 

5 Lợi nhuận trước thuế 81.693 128.225 +56,96% 83.302 135.720 +62,93% 

6 Lợi nhuận sau thuế 81.693 126.344 +54,66% 82.506 133.152 +61,38% 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 25% 30% +20,00% 25% 30% +20,00% 

- 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 2013 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2014 

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 

 

3,09 

 

3,04 

 

2,01 

 

1,55 

 

2,54 

 

2,44 

 

1,78 

 

1,59 

 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%) 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%) 

 

0,22 

0,28 

 

0,40 

0,66 

 

0,24 

0,31 

 

0,41 

0,69 

 

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) 

 

56 

 

 

0,35 

 

14,84 

 

 

0,45 

 

45 

 

 

0,54 

 

22 

 

 

0,74 
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TT Các chỉ tiêu 
BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

Ghi chú 
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2014 

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 (%) 

 

58,88 

27,16 

20,52 

59,09                          

 

40,12 

34,11 

22,80 

41,26 

 

36,90 

27,13 

20,10 

35,82 

 

30,92 

35,27 

23,02 

30,38 
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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 theo từng loại: 23.196.232 cổ phiếu. 

5.2 Cơ cấu cổ đông 

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

 Cổ đông trong nước 

1 Tổ chức 18.486.881 79,70% 9 

2 Cá nhân 4.452.248 19,19% 516 

 Cổ đông nước ngoài 

3 Tổ chức - - - 

4 Cá nhân - - - 

 Cổ phiếu quỹ 257.103 1,11%  

 Tổng cộng 23.196.232 100% 525 

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

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 257.103 cổ phiếu 
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Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm 

Lần 1 

Ngày bắt đầu bán 25/3/2014 

Ngày kết thúc bán 30/6/2014 

Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán 3.250.397 cổ phiếu 

Cơ sở pháp lý - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

13/11/2013 

- Nghị quyết HĐQT số 05A/NQ-HĐQT ngày 

12/03/2014 

- Nghị quyết HĐQT số 14A/NQ-HĐQT ngày 

05/06/2014 

Lần 2 

Ngày bắt đầu bán 25/11/2014 

Ngày kết thúc bán 28/11/2014 

Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán 150.000 cổ phiếu 

Cơ sở pháp lý - Nghị quyết HĐQT số 28/2014/NQ-HĐQT 

ngày 05/06/2014 

- Công văn số 6339 ngày 14/11/2014 của Ủy 

ban chứng khoán Nhà nước. 

5.5 Các chứng khoán khác: Không có 
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III. Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1 Tình hình chung  

Năm tháng đầu năm 2014 (trừ tháng 2 do ảnh hưởng của  Tết Nguyên Đán) còn lại nền 

kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi và tăng trưởng  mạnh, lượng hàng XNK và nội địa 

đều tăng, Cảng và các tàu chạy tuyến nội địa đều hoạt động hết công suất, đặc biệt là 

giá cước vận chuyển nội địa tăng nên cả hai hoạt động chính là bốc xếp và vận tải của 

Công ty đều đạt kết quả tốt. 

Từ tháng 6 đến tháng 9  do  những bất ổn  ở Biển Đông, nền kinh tế Việt Nam đã bị ảnh 

hưởng  đáng kể,  nhất là khu vực phía Bắc, lượng hàng XNK và  nội địa đều  giảm. Một 

số Hãng tàu nước ngoài đã bỏ tuyến hoặc giảm số chuyến như: HANJIN, 

SINOTRANS, HMM…và đặc biệt trong đó có hãng MEL (đang sử dụng Cảng Hải 

An). 

Các tháng cuối năm tình hình kinh tế có dấu hiệu phục hồi, lượng hàng XNK và nội địa 

đã bắt đầu có tăng trưởng. Tuy nhiên do  có hai Cảng mới được đưa vào khai thác là 

Tân Cảng 128 và Nam Hải-Đình Vũ, đồng thời  một số Hãng  vận tải cũng đưa thêm tàu 

vào chạy nội địa tạo nên sự cạnh tranh gay gắt   cho cả hoạt động bốc xếp và vận tải ảnh 

hưởng trực tiếp  đến  kết quả kinh doanh của Công ty. 

1.2 Hoạt động kinh doanh của Công ty 

a) Về bốc xếp 

Do cạnh tranh gay gắt giữa các Cảng, giá cước bốc xếp giảm (khoảng 20% so với năm 

2013) nên đầu năm Hãng tàu YM đã chuyển sang khai thác tại Cảng Nam Hải Đình Vũ. 

Tuy nhiên nhờ làm tốt công tác thị trường nên từ khi mở thêm tuyến HPG – HCM – 

SIN – PKL hai hãng tàu YM và OEL đã tiếp tục sử dụng Cảng, ngoài ra MLA đã đưa 

thêm được tàu của Hãng Leadtop (HK) chuyên vận chuyển container lạnh vào Cảng nên 

lượng tàu vào Cảng bình quân hàng tuần có 4-5 chuyến hàng XNK và 2-3 chuyến nội 

địa.  Nhờ vậy sản lượng hàng  thông qua Cảng vẫn tăng. Đặc biệt mặc dù giá cước bốc 

xếp giảm nhưng nhờ lượng cont lạnh thông qua Cảng tăng mạnh (nhất là các tháng cuối 

năm) nên doanh thu phục vụ cont lạnh và bốc xếp trong bãi tăng cao so với năm 2013 

và so với kế hoạch. 

b) Về vận tải  

Để đảm bảo nguồn hàng cho Cảng cũng như phát triển thêm các dịch vụ khác. Từ tháng 

5/2014 Công ty đã tổ chức hợp tác với các doanh nghiệp (là cổ đông của Công ty) tiến 

hành đầu tư 02 tàu Container có sức chở 787 TEU (HAIAN PARK) và 1121 TEU 

(HAIAN SONG) đưa vào khai thác tuyến nội địa. Đây là cố gắng rất lớn nhằm mở rộng 

thêm hoạt động kinh doanh vận tải container, đảm bảo thêm việc làm cho Cảng và tạo 

cơ sở hợp tác, thu hút các hãng tàu Feeder vào Cảng, tạo tiền đề cho sự phát triển ổn 

định của Công ty và tăng thêm lợi nhuận. 
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c) Về đầu tư  

Năm 2014 Công ty đã tiến hành đầu tư: 

- 02 tàu Container HAIAN PARK (787 TEU) và HAIAN SONG (1121 TEU) với Tổng 

giá trị: 178 tỷ bằng nguồn vốn vay và vốn góp hợp tác kinh doanh từ các Doanh nghiệp 

(là cổ đông của Công ty).  

- 01 cần cẩu TUKAN, 02 xe nâng hàng (đã qua sử dụng), 02  khung nâng tự động và 

nâng thêm tầm với của Cần cẩu với tổng trị giá đầu tư: 82 tỷ đồng 

- Xây dựng và đưa vào sử dụng khu vực nhà điều hành cổng Cảng, trạm cân,  trạm biến 

áp 3200 KVA để bổ sung thêm nguồn điện cho Cảng, đầu tư thêm ổ cắm container lạnh 

( đến nay số lượng ổ cắm container lạnh đã lên tới 600  chiếc ), thay thế toàn bộ hệ 

thống đệm va cầu tàu ở cầu Cảng, thay mới toàn bộ hệ thống ray của cần cẩu từ loại 

P50 sang QU 80 nhằm tăng  độ ổn định cho  cần cẩu khi hoạt động, tiếp tục nạo vét khu 

vực trước bến và sửa chữa, nâng cấp mặt bãi. 

Tổng giá trị đầu tư năm 2014 đạt: 276 tỷ đồng   

d) Về quản lý 

Đã tập trung điều chỉnh mô hình tổ chức  của Cảng theo hướng chuyên môn hóa  

(Thành lập Phòng Kinh doanh trên cơ sở sáp nhập Phòng Thương vụ và Phòng  Thị 

trường, thành lập Đội Cơ giới và Xưởng sửa chữa),  tiếp tục luân chuyển cán bộ để đào 

tạo và phát hiện những  cán bộ có năng lực phù hợp với  yêu cầu công việc.    

Tham gia xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức, bố trí cán bộ cho các Công ty 

TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An và Công ty CP dịch vụ tổng hợp Hải An. 

Tiếp tục nghiên cứu, thảo luận với các đơn vị cung cấp phần mềm để mở rộng, hoàn 

thiện các phần mềm ứng dụng cho Cảng, cho hoạt động khai thác tàu của Công ty. 

Hoàn tất các thủ tục đăng ký công ty đại chúng và tổ chức thành công lễ niêm yết cổ 

phiếu (với mã chứng khoán HAH) trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

vào ngày 11.3.2015 vừa qua.  

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 đến cảng, 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. 
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2. Tình hình tài chính 

2.1 Tình hình tài sản 

 Chỉ tiêu 
BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

I Tài sản ngắn hạn 108.875.853.755 173.754.921.678 119.440.352.354 193.003.757.426 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 58.979.252.792 70.148.304.209 63.559.688.166 77.086.650.648 

2 Các khoản đầu tư ngắn hạn 9.000.000.000 5.000.000.000 9.000.000.000 8.500.000.000 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 32.800.246.606 58.366.218.329 36.399.307.250 58.038.742.453 

4  Hàng tồn kho 1.994.103.651 12.944.679.371 4.363.586.745 21.828.110.279 

5  Tài sản ngắn hạn khác 6.102.250.706 27.295.719.769 6.117.770.193 27.550.254.046 

II Tài sản dài hạn 293.458.628.620 532.139.143.519 298.455.388.377 544.226.682.690 

1 Tài sản cố định 282.313.386.181 517.132.259.560 287.071.528.675 520.980.365.409 

2  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 11.004.071.500 10.976.212.500 11.207.828.910 19.051.287.291 

3 Tài sản dài hạn khác 141.170.939 4.030.671.459 176.030.792 4.195.029.990 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 402.334.482.375 705.894.065.197 417.895.740.731 737.230.440.116 
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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 khấu hao lũy kế 

được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính 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 vô hình của Công ty là Quyền sử dụng đất. 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 trong 35 năm. 
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2.2 Tình hình nợ phải trả 

 Chỉ tiêu 
BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

I Nợ ngắn hạn 35.199.025.525 86.303.949.347 47.081.526.471 95.468.447.036 

1 Vay và nợ ngắn hạn 18.647.954.131 56.434.623.190  18.647.954.131  43.312.820.751 

2 Phải trả người bán 11.995.488.186  19.471.210.881  14.866.484.210 30.047.820.570 

3 Người mua trả tiền trước - 91.742.723 - 91.742.723 

4 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước 
154.952.854 551.646.095  1.649.555.114  1.462.701.683 

5  Phải trả người lao động 352.317.933 1.278.908.117 7.689.091.387 11.796.163.496  

6 Chi phí phải trả 220.731.687  533.793.317  220.731.687 533.793.317 

7 Các khoản phải trả, phải nộp khác 64.347.868 1.103.852.377 244.477.076 1.385.231.849 

8  Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3.763.232.866 6.838.172.647 3.763.232.866 6.838.172.647 

II Nợ dài hạn 51.782.553.449 194.277.198.743 51.782.553.449 207.399.001.182 

1 Phải trả dài hạn khác - 60.000.000.000  - 60.000.000.000 

2  Vay và nợ dài hạn 51.782.553.449  134.277.198.743  51.782.553.449 147.399.001.182 

 NỢ PHẢI TRẢ 86.981.578.974 280.581.148.090 98.864.079.920 302.867.448.218  
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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. 

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

1. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và ban lãnh đạo của Công ty đã tập 

trung hoàn thành tất cả các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2013 đề ra, cụ thể: 

1.1 Về kinh doanh 

Năm 2014 Công ty tập trung thực hiện hai hoạt động chính là Khai thác cảng và Vận 

tải. 

- Về khai thác cảng: Do làm tốt công tác marketing nên đã duy trì và tăng  thêm được 

số lượng tàu vào cảng, phối hợp sử dụng thêm cầu của các cảng khác nên sản lượng 

bốc xếp đạt gần 310.000 TEU, tăng gần gấp 1,5 lần công suất thiết kế của cảng. Doanh 

thu đạt 293 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của hoạt động khai thác cảng đạt 119,6 tỷ 

đồng, tăng 51,2 % so với năm 2013. Trong Quí 4/2014 và Quí I/2015 Cồng ty cũng đã 

tập trung hoàn thành việc ký hợp đồng cho năm 2015, đảm bảo đầu vào ổn định cho 

Cảng. 

- Về vận tải: Đã tập trung tổ chức tốt tuyến vận tải container nội địa, đầu tư được 2 tàu 

container ở thời điểm thuận lợi nên mặc dù chỉ khai thác một tàu 7 tháng, một tàu 2 

tháng nhưng kết quả kinh doanh khá tốt, sản lượng đạt 43.466 Teus, lãi trước thuế gần 

8,5 tỷ đồng. Đặc biệt đã hợp tác với một hãng tàu nước ngoài để tổ chức thành công 

tuyến vận tải đi YIT – HKG, đảm bảo nguồn hàng cho hai tàu hoạt động lâu dài, hiệu 

quả đồng thời tăng thêm nguồn hàng cả XNK và nội địa cho cảng. 

Các doanh nghiệp liên kết được thành lập để tham gia hoạt động vận tải, bốc xếp, dịch 

vụ container… đều hoạt động đạt hiệu quả cao: Công ty TNHH Đại lý và tiếp vận Hải 

An lãi ròng 12,74 tỷ đồng, Công ty Dịch vụ Tổng hợp Hải An cũng đạt lãi  1,25  tỷ 

đồng. 

- Về đầu tư: Đã hoàn thành đầu tư thêm 01 cần cẩu, 02 xe nâng, nâng năng suất xếp dỡ 

của cảng lên 75 moves/giờ đáp ứng thời gian làm hàng cho các loại tàu 1500 – 1800 

Teus vào cảng; đầu tư và đưa vào khai thác thành công hai tàu container đạt hiệu quả 

cao. Tống vốn đầu tư thực hiện năm 2014 là  276 tỷ đồng, trong đó vốn tự có 80,5 tỷ 

đồng, vốn do các doanh nghiệp là cổ đông tham gia đầu tư tàu là 60 tỷ  đồng và vay 

Ngân hàng 6,3 triệu USD.  

1.2 Về quản trị doanh nghiệp  

- Bán xong hơn 3 triệu cổ phiếu quĩ cho cổ đông và người lao động trong công ty, thu 

được hơn 54 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư mua tàu. 
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- Hoàn thành việc đăng ký công ty đại chúng vào tháng 8/2014. 

- Đã tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông với mức 2.000 đ/CP. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành và trình hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty 

với Sở GD chứng khoán TP HCM và nhận dược quyết định vào cuối tháng 1/2015, 

ngày 11/3/2015 đã hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu của Công ty  tại SGD Chứng khoán 

TP HCM. 

1.3 Về Tổ chức:  

Nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh Công ty đã sắp xếp lại bộ máy quản lý, 

điều hành cho Cảng, thành lập thêm các phòng Quản lý tàu, Quan hệ cổ đông, Dự án 

và XDCB, Chi nhành TP HCM, bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám 

đốc và Phó giám đốc Cảng và các đơn vị liên kết và tiếp tục tuyển dụng, đào tạo thêm 

hơn 30 cán bộ và lao động cho Công ty.  

Tóm lại, Công ty đã phấn đấu hoàn thành suất sắc kế hoạch năm 2014 đạt doanh thu  

430 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 131,5 tỷ đồng vượt kế hoạch 66% và tăng 

gần 60% so với năm 2013. 

2. Kế hoạch, định hướng 

Năm 2015 và các năm tới nhiều Hiệp định kinh tế song phương và đa phương sẽ được 

Việt Nam ký kết, nhờ vậy nền kinh tế sẽ tiếp tục ổn định, tăng trưởng vững chắc tạo cơ 

hội cho các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vì 

vậy HĐQT đã xác định những định hướng chính cho hoạt động của Công ty trong năm 

2015 và các năm tới như sau:  

- Tiếp tục duy trì và phát triển ba hoạt động kinh doanh chính gồm: Khai thác cảng, Vận 

tải container và Logistic. Trong đó:  

+ Về khai thác cảng: tiếp tục tập trung làm tốt công tác thị trường với đối tượng là 

các hãng tàu Feeder để đảm bảo khai thác tối đa công suất của cơ sở hạ tầng và 

thiết bị (kể cả các hạng mục sẽ được đầu tư thêm trong năm 2015);  

+ Về vận tải: mục tiêu phấn đấu mở rộng hoạt động vận tải container ra cả hai khu 

vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á thông qua việc đầu tư thêm các tàu thích hợp và 

tổ chức hợp tác với các đối tác nước ngoài để hình thành các tuyến tàu feeder 

chung (JS) nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác tàu, đồng thời góp 

phần thu hút hàng cho cảng. 

+ Về Logistic: Xây dựng thêm kho, bãi, đầu tư phương tiện để đảm bảo kết nối đồng 

bộ hoạt động khai thác tàu và khai thác cảng, từ đó cung cấp cho khách hàng dịch 

vụ vận chuyển trọn gói với chất lượng cao và giá cạnh tranh. 

- Về quản trị doanh nghiệp: Tập trung hoàn thiện và áp dụng các phần mềm tiên tiến về 

khai thác cảng, khai thác tàu và tài chính, kế toán làm cơ sở cho việc duy trì và nâng 

cao chất lượng dịch vụ; nâng cấp website (phiên bản tiếng Anh) để cung cấp kịp thời 

thông tin cho thị trường, từ đó đảm bảo công khai, minh bạch trong quản trị doanh 
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nghiệp, bảo vệ lợi ích cổ đông, đồng thời tạo kênh huy động vốn phục vụ các kế hoạch 

phát triển kinh doanh của Công ty. 

- Về phát triển thị trường: Trong năm 2015 và các năm sau sẽ tập trung xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống marketing của Công ty ở khu vực TP Hồ Chí Minh – Đồng bằng 

Cửu Long và miền Trung nhằm tìm kiếm, tận dụng các cơ hội hợp tác, phát triển hoạt 

động vận tải container và Logistic. 

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 
TV không 

điều hành 

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. Hoàng Duy 

Anh 
TVHĐQT 6.478.120 27,93 

TV không 

điều hành 

6 Ô. Lê Duy Hiệp TVHĐQT 1.031.250 4,45 
TV không 

điều hành 

7 
Ô. Phùng Văn 

Quang 
TVHĐQT 627.000 2,70 

TV độc lập, 

không điều 

hành 

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 (2014): 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
01/2014/QĐ-

HĐQT 
15/01/2014 

Quyết định của HĐQT (V/v: trích quỹ 

HĐQT thưởng cho tập thể cá nhân) 

2 05A/NQ-HĐQT 12/03/2014 
Nghị quyết của HĐQT (V/v: triển khai kế 

hoạch bán cổ phiếu quỹ của Công ty) 

3 14A/NQ-HĐQT 05/06/2014 
Nghị quyết của HĐQT (liên quan đến việc 

bán cổ phiếu quỹ) 

4 
15D/2014/NQ-

ĐHĐCĐ 
26/07/2014 

Nghị quyết của HĐQT (V/v: bổ sung Điều 

7, NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 

05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2013) 

5 
27/2014/QĐ-

HĐQT 
16/10/2014 

Quyết định của HĐQT (V/v: bổ nhiệm 

Giámđốc Công ty TNHH Cảng Hải An) 

6 
25/2014/QĐ-

HĐQT 
16/10/2014 

Quyết định của HĐQT (V/v: bổ nhiệm 

Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và 

Xếp dỡ Hải An) 

7 
28/2014/NQ-

HĐQT 
16/10/2014 

Nghị quyết của HĐQT (V/v: liên quan đến 

việc bán cổ phiếu quỹ) 

8 
34/2014/NQ-

ĐHĐCĐ 
30/10/2014 

Nghị quyết của HĐQT thường niên năm 

2014 

9 
35A/2014/NQ-

HĐQT 
03/11/2014 

Nghị quyết của HĐQT (V/v: thông qua 

việcđiều chỉnh kế hoạch bán cổ phiếu quỹ 

theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 

2013 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

13/11/2013) 

10 
42/2014/NQ-

HĐQT 
22/11/2014 

Nghị quyết của HĐQT (V/v: thông qua 

việc thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty 

CP Vận tảivà Xếp dỡ Hải An trên SGDCK 

Hồ Chí Minh) 

11 
46/2014/NQ-

HĐQT 
22/11/2014 

Nghị quyết của HĐQT (V/v: ban hành 

Quy chế Quản trị nội bộ và Quy trình 

Công bố Thông tin) 

12 
74/2014/NQ-

HĐQT 
10/12/2014 

Nghị quyết củaHĐQT (V/v: thông qua 

Báo cáo kế hoạch kinh doanh ước tính 

năm 2014 và năm 2015) 
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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 2014, 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. 

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 42.000.000  

2 Bùi Tuấn Ngọc 42.000.000  

3 Tạ mạnh Cường 42.000.000  

4 Vũ Thanh Hải 42.000.000  

5 Lê Duy Hiệp 42.000.000  

6 Phùng Văn Quang 42.000.000  

7 Hoàng Duy Anh 42.000.000  

II Ban Kiếm soát   

1 Nguyễn Tuấn Anh 21.000.000  

2 Phùng Đình Phúc 21.000.000  

3 Đỗ Thành Đĩnh 21.000.000  
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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 Ông Vũ Ngọc Sơn Chủ tịch HĐQT 355.120 1,531 360.912 1,556 Tăng đầu tư 

2 
Công ty Cổ phần Hàng hải MACS 

Người đại diện phần vốn phần vốn: Ông Lê Duy Hiệp 

Ông Lê Duy Hiệp - Thành viên 

HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty 

Cổ phần Hàng hải MACS 

937.500 4,042 1.031.250 4,446 Tăng đầu tư 

3 

Công ty Cổ phần Cung ứng & Dịch vụ kỹ thuật Hàng 

Hải 

Người đại diện phần vốn phần vốn: Ông Tạ Mạnh 

Cường 

 Ông Tạ Mạnh Cường - Thành viên 

HĐQT là Thành viên HĐQT Công 

ty Cổ phần Cung ứng & Dịch vụ kỹ 

thuật Hàng Hải 

1.909.456 8,232 1.460.401 6,296 Giảm đầu tư 

4 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà 

Người đại diện phần vốn phần vốn: Ông Vũ Thanh Hải 

Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên 

HĐQT là Thành viên HĐQT Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải 

Hà  

1.800.000 7,760 2.030.000 8,751 Tăng đầu tư 

5 
Công ty Cổ phần MHC 

Người đại diện phần vốn phần vốn: Hoàng Duy Anh 

Ông Hoàng Duy Anh - Thành viên 

HĐQT là TGĐ kiêm TV HĐQT 

Công ty Cổ phần MHC 

5.889.200 25,389 6.478.120 27,927 Tăng đầu tư 

6 
Công ty Cổ phần Transimex-Saigon 

Người đại diện phần vốn phần vốn: Ông Bùi Tuấn Ngọc 

Ông Bùi Tuấn Ngọc - Thành viên 

HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty 

Cổ phần Transimex-Saigon 

4.687.500 20,208 5.656.250 24,384 Tăng đầu tư 

7 

Công ty Cổ phần Hải Minh 

Người đại diện phần vốn phần vốn: 

Ông Phùng Văn Quang 

Ông Phùng Văn Quang - Thành 

viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT 

Công ty Cổ phần Hải Minh 

500.000 2,156 550.000 2,371 Tăng đầu tư 
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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 

10 Ông Vũ Thanh Hải Thành viên HĐQT 0 0,000 1000 0,004 Tăng đầu tư 

11 Ông Tạ Mạnh Cường Thành viên HĐQT  54.880  0,237 65.368 0,282 Tăng đầu tư 

12 Ông Phùng Văn Quang Thành viên HĐQT  84.000  0,362 77.000 0,332 Giảm đầu tư 

13 Ông Nguyễn Quốc Dũng 
Thành viên HĐQT, miễn nhiệm từ 

ngày 30/10/2014 
 59.360  0,256 70.290 0,303 Tăng đầu tư 

14 Ông Phùng Đình Phúc Thành viên BKS 0 0 18.480 0,080 Tăng đầu tư 

15 Ông Đỗ Thành Đĩnh Thành viên BKS  56.000  0,241 61.600 0,266 Tăng đầu tư 

16 Bà Phạm Thị Hồng Nhung 
KTT kiêm Người được ủy quyền 

CBTT 
0 0 3.000 0,013 Tăng đầu tư 

3.3 Các hợp đồng và giao dịch với cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có 
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VI. Báo cáo tài chính  

Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (Công ty Mẹ và Hợp nhất) có thể tham 

khảo trên địa chỉ Website: www.haiants.vn (Mục Quan hệ Cổ đông) 

 Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015 

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA Dg HAI AN

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Gi6m d6c COng ty trinh bdy b6o c6o cfra minh cung v6i 86o c6o tdi chinh hqp nh6t oho ndm t]ri

chinli ktit thirc ngiy 31 th6ng 12 ndm 2014 dA cluo-c ki6m to6n.

Khdi qu6t vd C0ns tv
C6ng ty dugc chuy6n dOi hinh thr1c C6ng fy TNI*I Vfln tii vd X6p d6'Hai An theo Gi6y chirng nh{n

ddng ky doanh nghiCp C6ng ty CO phAn sO O t Og g t 8809 do 56' KC ho4ch vd EAu tu thdnlr ptrO ffa NQi cAp

ddng kli l6n dAu ngdy 08 thdng 5 ndrn 2009.

Trong qu6 trinh ho4t dQng Cdng ty cl6 8 lAn duo.'c So'I(6 hoach vd DAu tu thhnh pn6 HaNQi c6p b6 sung

gi6y ph6p ddng kf kinh cloanh. Thay d6i lAn thri' 8 ld do thay d6i nguo'i d4i di6n theo ph6p luft.

V6n di6u l0 theo Gi6y chting nhAn Ddng ky doanh nghiCp thay d6i lAn thf' B ngdy 05 th6ng 12 ndm2014
lir 23 1 .9 62.320.000 \rND

T4r s6'ho4t dQng

Dia chi

Di6n thoai

Fax

Ma s6 thu6

: TAng 7, s6 45 TriQu ViQt Vuong, phuong Bui Thi XuAn, qufn Hai Bd Trung, thdnh

pno ua N6i
: 043 98'7 1515

: 043 944 4022

:01038i8809

C6c don vi tru'c tlru6c:

TOn dcvn vi Eia chi
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Chi nh6nh tai Thdnh ph6 HO Chi Minh - C6ng ty C6

phAn Vdn t6i vd X6p d6'HAi An
SO 217 Nguy6n VIn Thri, phudng Ea Kao, quAn

1, thdnh ptrO HO Chi Minh, ViQtNam

Ho4t dQng kinh doanh cria Cdng ty theo GiAy chfng nh6n cl[ng kf doanh nghiQp ld:

o Hoat dQng h6 tro truc ti6p cho v6n t6i dudng thiry, Chi ti6t:
- Ho4t d6ng li6n quan d6n vfn tAi hdnh kh6ch, dQng vflt ho[c liing h6a ven bi6n vd vi6n duong;
- Ho4t d6ng c6ng bi€n, b6n tdu, cAu tiu;
- Ho4t d6ng hoa ti6u, lai dit, dua tdu c$p bt5n;

- Ho4t <l6ng cfia tram hAi tl6ng;
o VAn tii hdnh kh6ch du'dng bQ trong n6i thinh, ngoai thdnli (tri'vpn t6i bing xe Bujt);
. VAn tAi hdnh kh6ch cludlg bQ khdc;
. Vdn tii hdng h6a bing duo'ng b6;

r VAn t6i hAnh kh6ch ven bii5n vd vi6n duong;
. Vfln tii hdng h6a ven bi6n vd vi6n duo-ng;

r VAn tAi hdnh kh6ch duorg thiry nQi dia;
r VAn t6i hdng h6a clubng thty n6i dia
. Kho bdi vA luu giir hdng h6a (IftOng bao g6m kinh doanh bAt d6ng san)

o Hoat d6ng dich vp h6 tro. truc ti6p cho v6n tii dudng b0, Chi ti6t:
- Hoat ddng 1i6n quan d6n vAn tAi hAnh kh6ch, d6ng vAt hodc hdng h6a bing dudng bQ;

- Hopt d6ng c6c b6n, b6i 6 t6, dii5rn b6c x6p hdng h6a;

- Ho4t d6ng qu6n ly dudng bQ, cAu, duong hAni, bdi d6 xe 6 t6 ho{c gara 6 t6, bAi cl6 xe d4p, xe m5y
. B6c xtip hdng h6a

o Hoat dQng dich vu h5 tro'kh6c 1i6n quan d5n vqn t6i, Chi titit:
- SAp x6p hodc t6 chirc c6c hoat d6ng v6n tAi duorig bg, dudng bi6n;
- Giao nh{n hdng h6a;

- Thu, phSt c6c cht'ng tir r,6n tAi vi I in don:
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c6ne ry cd pHAN vAru rnr vA xE'p oO nar ar,r
BAo CAo CUA BnN TONG GIAM EoC (tiiip theo)

I{oat d6ng cria dai ly ldm thfr tgc hii quan;

Itoqt tlQng cfia c6c dai l1i ldm vpn tii hdng h6a dudng biiin;
Hoat d6ng li6n quan kh6c nhu: bao g6i hdng h6a nhim rnpc dich b6o vQ hdng h6a tr€n dulng vpn

chuy6n, dd hdng h6a, lAy m6u, cAn hAng h6a;

- Dich vp dai lli tiu biOn;

- Dich vu dai ly vfn tAi duo'ng bitin;
o XAy dpng nhd c6c loai; XAy dpng c6ng trinh dudng s6t vi tludng bQ;

o XAy dgng c6c cdng trinh cOng icli, Chi ti6t:
- Cdc duong 6ng v6i khoang c6ch ddi, rnang lu6'i truy6n nlng lu'o. ng vi viSn thOng;

- CLc clud'ng 6ng v6'i khoing c6ch ddi rnang lu6'i truydn n[ng ltrgng vd vi6n th6ng o thdnh ph6;

- Circ cdng trinh phu thuQc cta thdnh ph6;

o XAy dtrng c6ng trinh ky thuat dAn dung kh6c, Chi ti6t:
- Euong thiry, b6n c6ng vd c6o c6ng trinh tr6n sdng, c6c cing du lich, cira c6ng; EAp vd d6;

- XAy dung dud'ng hAm;

- C6c c6ng viQc xAy du'ng kh6c khdng phAi nhd nhu: C5c c6ng trir.rh th6 thao ngodi trdi;
o B6n bu6n 6 tO vi xe c6 d6ng ccr khSc; BAo du6'ng, sua chfr'a 6 t6 vA xe c6 d6ng co kh6c;
o Ban phu tiurg vd c6c bO phan php trg cira 6 t6 vir xe c6 d6ng co khhc, Chi ti5t:
- Dai ly phU tirng vd c6c bQ phAn phu tro- cfra 6 t6 vd xe c6 dQng co kh6c;
- B6n l6 php tiuig vd chc b$ ph6n phu tro- c[ra 6 t6 con (loai 12 ch5 ng6i tro'xu6ng);
- B6n budn phU tirng vd c6c bQ phAn phu tro cira 6 t6 vd xe c6 dQng co'kh5c;
. 86o du6lg vd s[r'a ch['a rn6 t6, xe m6y;
r B6n phu tung vd c6c b6 phan phtl tro. cira m6 t6, xe m6y;
o B6n 16 nhi6n li6u d6ng co trong c6c c[ra hdng chuy€n doanh

r Floqt d6ng con 14i cria hoat dQng kinh doanh kh6c cdn lai chua dtrgc ph6n vdo dAu

Chi ti5t: XuAt nhap khAu c6c mdt hdng C6ng ty l<inh doanh; (D6i v6'i c6c ngAnh ngh6 kinh doanh cir
diAu kien, Doanh nghiOp chi kinh doanh khi c6 dfi di€u ki6n theo quy djnh cira phrip ludt).

Tinh hinh tiri chinh vi hoat ddns kinh doanh
Tinh lrinh tdi chinh tai tho'i di6m ngdy 31 th6ng 12 ndrn 2014,k€t quA ho4t clQng kinh cloanh va h.ru

chuytin ti6n tO ho-p nh6t cho n6m tdi chinh ktSt thric ngdy 31 th6ng 12 n6m 2014 ciaC6ng ty duo.'c trinh
bhy trong B5o c5o tdi chinh hop nh6t dinh kdm b6o c6o ndy (tu'trar,g B d6n trang 50).

Su ki0n phit sinh sau nsiy k6t thfic nim tii chinh
Ban T6ng Gi6m ddc C6ng ty khing dinh kh6ng c6 su kiQn ndo ph6t sinh sau ngdy 3 1 th6ng 12 rfrtn 2014
cho d6n thoi di6m lip b6o c6o ndy rnd chua clu'o. c xem x6t diAu chinh s6 liQLr ho4c c6ng b6 trong Bilo c6o
tdi chinh ho-p nh6t.

46i ddns quin tri vi Ban didu hinh. quin l,i'
HQi d6ng quAn tri vd Ban T6ng Gi6m d6c cfra C6ng ty trong nlm vd cho d6n thd'i di6rn l3p b6o c6o ndy
bao gdm:

HQi tl6ng qufin tri
Ho vi tdn
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Chfrc vu Ngay b6 rrlricrn

iB th6ng 9 ndm 201 I
iB tli6ng 9 nlm 2011

18 th6ng 9 nam 201 1

13 th6ng 1 1 ndm 2013

1 8 th6ng 9 ndm 201 1

18 th5ng 9 n6rn 2011

1B th6ng 9 n[rn 201 1

30 thing 10 ndm 2014

Ngdy rniSn nhiOm
Ong Vfr Ngoc Son

Ong Ta Manh Cudng
Ong Nguy6n Qu5c Dting
Ong Vfr Thanh IlAi
Ong LC Duy Hi6p
Ong Bui Tu6n Ngoc
Ong Phirng Vdn Quang
Ong IJodng Duy Anh

Chi tich
uy vlen

Uy vi6n
uy vlen

Uy viOn

uy vlen

Uy vi6n
Uy vi6n

30 th6ng 10 ndm 2014
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Ban kiim sodt

Hs vd t6n ClUg yu Ngny b6 nhiQm Ngdy mi6n nhiQm

Ong Nguy6n TuAn Anh Truo'ng ban

Ong D6 Thdnh DInh Thdnh vien

6ng Phtrng Einh Phirc Thhnh vi6ri

13 th6ng 1 1 ndm 2013

13 th6ng 1 i ndm 2013

13 th6ng 11 n[rn 2013

Ban TOng Gitim cl6c

Hg vd t6n Chirc vq Ngny b6 nhiqm_ Ngdy rnitin nhiorn

--

0rg Vf Ngoc So'n T6ng Gi6m diic 29 thingT n5m 2011 16 thing 10 n[m 2014

Ong Ta Mpnl.r Cuong T6ng Gi6m cl5c 16 thSng 10 ndm 2014

Ong Ta Mgnh Cudng Ph6 'f6ng Gi6m d6c 29 thtng 7 ndm 20 i 1 16 thing 1 0 ndrn 2014

Ong Vfr Thanh HAi Ph6 Tdng Gi6m d6c 16 th6ng 10 n[m 2014

Ki6m todn vi6n
C6ng ty TNHH Ki6rn toSn vd Tu v6n A&C da ki6m to6n 86o c6o tdi chinh hgp nh6t cho nim tdi chinh

t<6tttrr:rcngdy3l th6ng 12ndm2014,A&Cbdyt6nguyQnvqngti5ptqcduocchidinhldki6mtoirnvi6n
dQc lpp cria C6ng ty.

Trich nhi6m cria Ban Tdns Gi6m d6c

Ban T6ng Giarn d6c chiu trSch nhiQrn lflp 86o c6o tdi chinh ho.p nh6t phAn 6nh trung thuc vi hgp l;i tinh

hinh tdi chinh, krSt qui hopt d6ng kinh doanh vd luu chuyl5n ti6n tQ ho. p nhAt cira COng ty. Trong viQc lAp

86o ciio tdi chinh hqp nhAt ndy, Ban T6ng Gi6m d6c phni:

o Chgn lpa c6c chinh s6ch k6 to6n thich hgp vd 6p dpng c6c cliinh s6ch ndy mdt c6ch nh6t qu6n;

r Thuc hiQn c6c x6t do6n vd c6c udc tinh mQt c6cli thfln trgng;

o NOu 16 c6c chuAn muc k6 to6n 6p ch,rng cho COng ty c6 dtro. c tr.rAn thti hay kh6ng vd tAt cA nhtng sai

l6ch trong yeu so v6'i nhft'ng chuAn mtlc ndy d6 tlugc trinh biy vd gi6i thich trong B5o c6o tdi chinh

ho'n nhAt;

. L.ap 86o c6o tdi chinh ho.'p nhAt tr€n co s6' hopt dQng li6n tuc trir trudng ho. p khdng th6 gi6 clinh ring
C6ng ty sE ti6p tpc ho4t tl6ng li6n tpc;

. Thi5t lAp vi thgc hiQn liQ th6ng ki6m so6t nQi b0 mQt c6ch h['u hieu d,l dim bio vi6c lAp vd trinh bdy

86o c6o tii cliinh ho-p nh6t kh6ng c6 sai s6t trong y6u do gian IAn holc nhAm 15n.

Ban T6ng Gi6m d6c dAm b6o ring C6ng ty da tuen thir c6c ydu cAu nOu tr6n khi l{p 86o c6o tdi cliinh
ho. p nh6t; c6c s6 k6 todn thich ho.p dtrgc luu giu'dAy d[r d0 pliAn 6nh tai U6t t<y thoi cli6m n]ro, v6'i miic d0

chinh x5c ho. p ly tinli hinh tAi chinh cira Cdng ty vd Biro c6o tdi chfnh hgp nh6t duo. c lfp tuAn thtr cdc

chuAn muc k6 todn vd ChC d9 K6 todn Doanh nghiCp ViQt Nam duo.'c ban hdnh theo Quy6t dinh s6

l5/2006/QD-BTC ngdy 20 thing 3 n[m 2006 cira BQ truong B0 TAi chinh cflrig nhu c6c th6ng tu 1iu6'ng

d6n thgc hi€n chuAn muc vd cne A9 k6 to6n cira 86 Tdi chinh.

Ban T6ng Gi6rn d6c C6ng ty cirng chiu tr6cli nhidrn bio vQ an todn tdi sin cira Cdng ty vd do d6 d5 thUc

hiQn c6c biQn phfp thich hop d6 ngdn ch{n vd phSt hiQn c6c hinh vi gian 14n vd c6c vi pharn khdc.
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c6ruc rr cd nHAN vdru rar vA xEp DO HAr AN
BAO CAO CUA BAN TONG GIAM EOC (ti6p theo)

Ph duv6t 86o c6o thi chinh hop nhflt , A. .,-
@uyQtB6oc6otiichinhho.'pntr5t.dinhkdm.B6oc6otdichinhho.pnh6tdfrplran
5nh trung rhyc vd ho. p l1i tinir hinh tdi chinh cira c6ng ty c6 phAn van tni vd X6p do Hai An tai thdi di6m

ngdy 3 1 th6ng t2 nf,m 2014, cfing nhu ket qua kinh doanh hcrp nh6t vi c6c lu6ng luu chuyen ti6n tq hqp

nilai 
"no 

nanr tai chflh k6t tt nc ,igay 31 th6ng 12 ndm 2014, phn hgp v6'i c6c chuAn muc kii to6n vh Ch6

dO Ke to6n Doanh nghi6p ViQt Nam dugc ban hdnh theo Quy6t dinh s6 15/2006/QD-BTC ngdy 20 th6ng

3 ndm 2006 cira BQ tru6'ng BO Tai chfnh cfing nhu c6c th6ng tu liucrng d6n thyc hiQn chuAn mqc vi ch6

<10 k5 to6n cfia BQ Tdi chinh.

Thay mflt Ban Tdng Gi6rn d6c,

Ngdy 25 th6ng 3 n[m 2015
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Headquarters

Branch in Ha Noi

Branch in Nha Trang

Branch in Can Tho

w.a-c.com.vn

2 Truong Son Sr.. \\'. l. Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City

Tel: (8-1,8 r 3 51i2972 - Fax: (84.8) 3 5472970

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

18 Tran Khanh Du St., Nha Trang CitY

162C14 Tran Ngoc Que St., Can Tho City

t

nAo cAo IflEM roAN DQC LAP

Kinh erri: cAc co oOxc, HQI DoNG QUAN TRI vA BAN TONG GrAM Doc
c6xc rY co PHAN vAN TAr vA xfP nO nAr ax

Chtng t6i da ki6m to6n 86o c6o tdi chinh hgp nh6t kdm theo ctta COng ty C6 phAn Van tai ye X6p d6'Hai

An,duo.cl4p,ngdy25thing03nim2015,tirtrangSd6ntrang 50,baog6mBingcdnd6iklitoinhcr-p
nh6t tai ngdy 31 th6ng 12 ndm 2014, B6o c6o k6t qui ho4t ctQng kinh doanh hqp nh6t, 86o c6o luu

chuyCn tiAn tq ho.p nhAt cho n[m tdi chinh ktSt thric ngdy 31 th6ng 72 ndm 2014 vit Bin thuy6t minh 86o

c5o tdi chfnh hqp nhAt.

Trrich nhiQm cfia Ban Tdng Gi{m tliic
Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty chlu tr6ch nhiQm v€ viQc lfp vi trinh biy trung thgc vi hqp lf 86o c6o tii
chinh hqp nh6t cria C6ng ty theo chuAn mgc k6 to6n, ch6 cIQ k6 to6n doanh nghiQp Vi0t Nam vd c6c quy

dinh ph6p l;i c6 li€n quun d6n viQc l{p vd trinh biy 86o c5o tdi chinh vd chfu trSch nhiQm vA ki6m so6t

nQi b0 mdL Ban T6ng Gi6m dr5c x6c dinh li ca, tni6t AC Aam bio cho viQc lfp vd trinh biy 86o c6o tii
chinh hqp nh6t kh6ng c6 sai s6t trgng yi5u do gian lan hoac nhAm l6n.

Trich nhiQm cria Ki6m toin vi6n
Tr6ch nhiQm cria chring tdi li dua ra 1f ki6n vd 86o c6o tii chinh hq,p nhAt dua tr6n k6t qui cria cuQc ki6m

to6n. Chirng t6i da ti6n hinh kir5m toan theo c6c chuAn mgc ki€m to5n Vi€t Nam. C5c chuAn mr,rc ndy y€u

cAu chring t6i tuan thi chuAn myc vd c6c quy dinh vA d4o dric nghA nghiQp, lip k6 hoach vd thuc hien

cu6c ki6m to6n d6 d4t dugc sy dim b6o hqp ly vE viQc lipu 86o c6o tdi chinh hqp nhAt cria C6ng ty c6
A

cdn sai s6t trgng y6u hay kh6ng.

C6ng viQc ki6m toan bao giim thUc hi€n c6c thri tpc nhim thu thfp c5c bing chimg kirSm to6n v6 c6c s6

li6u vd thuy6t minh tr€n 86o c6o tii chinh hqp nh6t. C6c tht tqc kii5m to6n tlugc lga chgn dga tr6n xdt

do6n cria ki6m to6n vi6n, bao g6m dAnh gi5 rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong 86o c5o tdi chinh hqp nh6t

do gian lin ho[c nhAm l6n. Khi thgc hiQn <16nh gi6 cilc rti ro n]ry, ki6m to6n vi6n cld xem xdt kii5m so6t

nQi b0 cta C6ng ty li6n quan d6n viQc lfp vi trinh biy B5o c6o tii chinh hqp nh6t trung thgc, hqp l-

nhim thi6t k6 c6c thtr tirc kiiSm to6n phn hqp v6i tinh hinh thgc t6, tuy nhi6n kh6ng nhim muc clich dua ra
, ..1 ). , .^y Kren ve nrgu qua cua kitim so6t nQi b0 cria COng ty. C6ng viQc ki€m to6n cflng bao gdm d6nh gi6 tinh
thich hqp ein cilc chinh s6ch kti to6n clugc 6p dpng vi tinh hqp lj cria c6c udc tinh k6 to6n cria Ban T6ng

Gi6m tl6c cfrng nhu d6nh giri viQc trinh biy t6ng thC 860 c6o tii chinh hqp nhAt.

Chirng t6i tin tudng ring c6c bing chtmg kiiSm to6n mdL chring t6i d5 thu th{p duqc ln dAy dri vi thich hqp

lim co s6'cho j ki6n kiiSm to6n cria chfing t6i.
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BAo cAo KIEM ToAN (titlp theo)

f ti6n cria Ki6m to6n vi6n
Theo y kitin cira chring t6i, B5o c6o tdi chinh hgp nh5t da phin 6nh trung thyc vd hqp ly, tr6n c6c khfa

cpnh trong ytlu tinh hinh tdi chinh hqp nh6t cria Cdng ty C6 phAn Vfln tii vd Xt5p dd Hei An t4i ngdy 31

th1ng 12 ndm 2}l4,cfing nhu k6t quihoat dQng kinh doanh hqp nh6t vd tinh hinh luu chuy6n ti6n tQ hqp

nn6t cno ndm tdi cninn t6t thric cing ngdy, phir hgp v6i chuAn mgc kr5 to5n, ch6 clQ k6 to5n doanh nghiQp

ViQt Nam vi c5c quy clinh ph6p lf c6 li6n quan d6n viQc lflp vir trinh bdy 86o c6o titi chinh hgp nh6t.
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c6rue rv cd pnAn vAru rlr vl xEp oO nar nru
Dia chi: TAng Z, s5 45 Tri6u Vi6t Vuong, phub'ng Bti Thi Xr-r6n, quf,n I{ai Bd'lru'ng, Hd Ngi

sAo cAo rat cHir.rH ugt, NuAr
Cho ndm tdi chinh k6t thirc ngdy 31 th6ng 12 nim 2014
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158

v.1

193.003.757.426

77.086.650.648

25.305.888.143

5r.780.',762.505

8.500.000.000

8.500.000.000

58.038.742.453

53.089.324.381

4.683.558,714

351.242.88;
(11s.383.s28)

21.828.110.279

21.828.110.219

27.550.254.046

193.07 5.719

25.346.568.515

1.969.869.812

40.740.000

1r9.440.352.354

63.5s9.688.166

9.245.937.019

54.313 .7 51 .14',7

9.000.000.000

9.000.000.000

36.399.307.250

24.804.8',77.019

11.4'78.842.406

26s.300.042

(149.712.217)

4.363.586.745

4.363 .586 .7 45

6,L17.7.70.193

s.sll9.487

s.7s0.i/28.70.1

311.722.002

10.000.000

Cr{c kho:in tl6u tu tii chinh ngln h4n

DAu ttr ng6n han

Du phdng giAm gi6 clAu tu ng6n han

Cdc l<hofrn phrii thu ngin han

Phii thu kh6ch hAng

TrA tlu6c cho ngudi bdn

Phii thu n6i bQ ngAn han

Phii thu theo ti6n d6 kti hoach hop dding xdy clung

Cric kho6n phAi thu kh6c

Dg phong phdi thu ng6n hpn kh6 ddi

IV. Hing tdn kho

1. Hdng t6n kho

2. Dy phong gi6m gi6 hdng t6n kho

V. Tii sfrn ngfn h4n khfc
l. Chi phi tr6 tru6'c ng6n h4n

2. Thut5 gi6 tri gia tang duo. c kh6u trt'
3. Thu6 vd c6c kho6n kh6c phii thu Nhd nu6'c

4. Giao dich mua b6n lai trei phi6u Chfnh phir
a,5 Tai sAn ngan han khdc

v.2

v.3

v.4

v.5
v.6

Y,7

v.9

v,10

v.8

BANG CAX O6I KB TOAN HOP NHAT
T4i ngiy 31 th6ng 12 nilm20l4

TAI SAN

A - TAI SAN UCAN TTAN

L Tidn vh cr{c khoin tucrng tluong tidn. _.:t. I len

2. Ciic khodn tucrng cluong ti6n

Bdo cdo ni4, phiti dtntc doc cilng tt6i Rdn thuydt minh Bdo cdo tdi chinh hqp nhdt



cOtuc w cd pnAru vAru rAr vA xE'p oO nnr lru
Dia chi: TAng 7, s6 +5 tri6u ViQt Vuong, phucrng Bni Thi XuAn, quQn Hai Bd Trung, Hd Ngi

eAo cAo rAr cHiNH HOp Nsar
Cho ndm tdi chinh k6t thirc ngdy 31 th6ng 12 nim2014

Bing cfin Oiii tA to6n ho'p nh6t (tii5p theo)

t_r--.J

L-
tr
L-
t_
t-t--I

L-
l-.J

L:
IJ

:
t-/I.--a
l_-
l--Jri
Ir-l
t_
t--.J

1__

Ir-d
t_
L-
L.{

L-
Lr{L
h{

L-
bJ

t_
l-J

1_
l-Jl,1
L-
l-Jl
t_
L:-L-J

t_
l-..Jl-
L-r-{
t_
t_
I\--a
t-

Mf,
s0

Thuy6t
minh

200

210

211

212

213

218

219

220

221 V.r r

222

,/t)
4., 

^

225

226

227 V.12

228

229

230 V.13

240

241

242

250

251

252 V.t4
258 V.r 5

2s9

260

261 V.16

262

268 Y.11

269

270

520.980.365.409

503.178.242.243

648.099.446.361

(144.921.204.1 1B)

3.6s8. 198.459

5.85 t .969.885

(2.193.771.426)

14.143.924.701

19.05r.287,29t

15.050.014.191

4.001.2t2.500

4.t9s.029.990
2.463.909.970

1.731.120.020

287.071.528.67s

282.314.108.678

388.429.610.936

(106.1 14.902.258)

3.980.875.54;

5.85 1.969.885

(1.871 .094.342)

77 5.944.454

11.207.828.910

7.1',78.757 .410

4.029.071.500

176.030.792

32.859.8s3

143.170.939

TAI SAN

B - TAI SAN NAT TTAN

I. Cfc khorin phrii thu dhi h4n

1. Ph6i thu dii h4n c[ra kh6cli hdng

2. V6n kinh doanh 6'c6c don vi truc thu6c

3. Ph6i thu ddi h4n nQi b0

4. PhAi thu ddi han kh6c

5. Dq phdng ph6i thu ddi h4n kh6 ddi

II. Tli siin c6 Oiot

1. Tdi sin c6 dinh hirLr hinh

NguyAn giit
Giit tt"i hao nti.,n lily kd

2. Tdi s6n cO ctintr thu6 tdi chinh

NguyAn gici

Gid tri hao mdn lily kii
3. Tdi sin cO Ointr v6 hinh

NguyAn gid

Gid tri hao ntdn lfiy kA

4. Chi phi xAy dpng co b6n dd dang

III. B6t dQng srin tl6u tu
Nguydn gi6

Gi6 tri hao rnon lfry [<6

IV. Cfc khofrn ttffu tu tii chinh dii h4n
1. DAu tu vdo cdng ty con

2. DAu tu vio c6ng ty li6n k6t, li6n doanh

3. Diu ttr ddi han kh6c

4. Dr"r phdng gi6m gid dAu tu tdi chinh ddi han

V. Tii srin dhi hqn hhic
1. Chi phi trd" tru6c ddi h4n

2. TdLi sin thut5 thu nh6p hodn lai

3. Tdi s6n ddi han kh6c

VI. Lcri th6 thuong m4i

rONG ceNG rAr sAN

so cuol nam S5 tliu nIm

s44.226.682.690 298.45s.388.377

,4,
.+.

'1

\:

Bclo cdo ndy phai droc doc cintg t,6i Bdn thuydt minh Bcio cc)o riti chinh hop nhat

737.230.440.116 417.895.740.731



c6nc w cd pnAru vAru rAr vn xE'p oO Har nnr
Eia chi: TAng Z, s6 +5 tri6u Vi6t Vuong, phunng Biri Thi Xudn, qufln Hai Bd Tnmg, Hd Ngi
sAo cAo lnl cniNH r-rep NHAT
Ciro ndm tdi chinh kr5t thirc ngdy 31 th6ng 12 nam 2014

Bing cin aOi tC torin hqp nhdt (itip theo)

Ll-H
1_r
trH
1_J

L-r
-L.-J
1-
.-J

L:
-1_rrr
-r
-Lrrrr
-Jt--g
t_
ts
-{
I
1
-J

--1
4

=
I

=

=

ME

so

Thuvi5t
minh Sii cuiii nIm Sii tlf,u n5mNGUON VON

A - Nq PHAI TRA

I. Ng'ngf n h4n
1. Vay vd nc7- ngin han

2. Phditri nguo'ib6n
3. Nguo'i mua tri tidn tru6'c

4. Thu6 vd c6c khoAn ph6i ndp Nhd nu6'c

5. Phdi tr6 ngr-rcri lao ddng

6. Chiphi phdi trA

7. Phdi tri n6i bO

8. Phli tr'6 theo ti6n cl6 ki5 hoach hqp d6ng xdy dqng
9. C6c khoAn phAi trA, phAi n6p ngin han kh6c
10. Duphong phii tr6 ngf,n han

1 1. Qu! khen thr-rdng, phfrc lo-i

12. Giao dich mLra b6n lai tr6i phi6u Chinh phu

IL Nn dii hqn

1. PhAi tr6 ddi han nguo'i b6n
2. PhAi tr6 ddi han n6i b6

3. Phii trd ddi han kh6c

4. Vay vd no- ddi han

5. ThLr6 thu nhdp hodn lai ph6i trA
6. Du phdng tro- c6p m6t,ri0c lam

1. Du phong phAi tr6 ddi han

8. Doanh thu chr"ra thuc hi6n
9. Qu! phrit tri0n khoa hoc vir c6ng ngh6

B - NGUON VON CHU SO HTIU

I. V6n chii sd'hiru
1. V6n dALr tu cua ch[r s6'hfrtr
2. Thang du v6n c6 phAn

3. V6n khhc cfra ch[r s6' hilu
4. CO phi6u qu!
5. Ch6nh l6ch d6nh gi6 lai tzii s6n

6. Ch6nh l6ch ty gia n6i doai
7. Qu! dAu tu phdt tri6n
8. Qu! dLr phdng tdi chinh
9. Qu! kh6c thuQc v5n chir so' ht'u
10. t-o'i nhuin sau thLr6 clirra phAn ph6i
1 1. Ngu6n v6n dAu tu x6y dung co- bAn

12. Qu! h6 tro- s6p x6p doanh nghi€p

II. Ngudn kinh phf vh quf l<hric

1. Ngu6n kinh phi
2. Ngu6n kinh phi dd hinh thdnh tdi sen c6 dinh

c - LQl iCn CO OoNC THrEU SO

TdNG ceNG NGUON voN 417.895.740.731

300

310

311

3TJ

J1J

3r4
315

316

317

318

319

320

323

321

330

33r

332
JJJ

334

33s

336

)) I

338

339

400

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421
,la1

430

432

433

439

444

v.18
v.19
v.20
v.21

v.22

v.23

Y.24

302.867.448.2t8

95.468.447.036
43.312.820.151

30.04'/.820.570
91.'742.723

1.462.701.683

11 .796.163.496

533.793.317

1.385.231.84;

6.838.1 72 64',7

207.399.001.L82

60.000.000.00;

141 .399.001.182

Y.25

v.26

434.362.991.898

Y.27 434.362.99t.898

231.962.320.000

58.788.380.922

(2.s71.030.000)

30.2ss.263.536
15.6',7 5.807 .273

100.252.250)6;

98.864.079.920

47.081.s26.471
18.647.954.131

14.866.484.210

1.649.555.114

7.689.091.387

220.731.687 
_

244.47'7.076

3.763.232.86;

5L.782.553.449

51 .752.553.44;

319.031.660.81r

319.031.660.81r
231.962324.000

38.38s.998.921

(36.s7s.000.000)

14.430.466.733

7 .7 63 .408.81 |

63.064.466.28s

Brlo clio ndy phdi duoc doc cimg vdi Bdn tht\,€t ninh Bao ctio titi ch{nh hop nhit

73',7,nA.440.116

r0



c0NG w cd pHAN vAru rar vl xtp oO nar nnt

Dia chi: fAng 7, s5 45 TliQ,-r ViQt Vuong, phuong Bili Thi XuAn, qu4n Hai Bd Trung, Ha NOi

BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT
Cho ndm tdi chinh k6t thirc ngdy 31 th6ng 12 ndm 2014

Bing cAn aiii tr6 to6n hqp nhdt (ti6p theo)

Ll_r--tl_r--al_r--al_
f--.l_r-Jl_L-al_
LJLr-Jl-
L.Jl-l--.al-
--.Jl_-r--ll-
ta

U
t=l_
E...J

L-r--.IL:r-Jl-:
L-lr
E-.1

L-r-Jl-f---aL:
ErJlj
L-Jl-
tr
L-r-J
l_-
L--du
E.I

l_L-.J

1:g

l_grr--(l-

cAc cHi TIEU NGoAI BANG cAx DoI xn roAN HqP NHAT

Thuy6t
minh Si5 cuiii nIm Sri rlffu nflmcsi rmu

1. l'di sAn thuO ngodi

2. Vat tu, hdng h6a nhAn gifl'h6, nhAn gia c6ng

3. Hdng h6a nh|n b6n h0, nhfln klf gLli, kli cugc

4. Nq kh6 doi d6 x[r lyi

5. Ngo4i tQ c6c loqi:

Dollar My (USD)

Euro (EUR)

6. Dy to6n chi su nghi6p, dg 6n

Ngudi l$p bi6u

194.918,05

46,11

28.293,00
LA n)tvrv,

11

TrAn Thi Thanh Hio

25 th6ng 03 ntut 2015

K6 tor{n trucrng

Ph4m Thi H6ng Nhung T4 M4nh Cudng

{#
,2/
E/ 

^*\VAN

w

corue rv
co"pHnN

HAI AN

vAH rAr vn xr?

Bdo cdo ndy phdi ilu'oc dpc citngvdi Bdn thq,€t minh Bdo ccio tii chinh hop nhdt



CONG TY CO PHAN VAN TAI VA XEP DO HAI AN
Eia chi: TAng 7, s6 +S trigu Vi6t Vuong, phudng Biri Thl XuAn, qufln I-Iai Bd Trung, Hd NOi

eAo cAo rArcHiNH LroP NHAr
Cho ndm tdi chinh k6t ttrric ngdy 3 i th6ng 1 2 ndr.n 2014

Lljrrr
-L.--Jrr
L.Jrr
l--irrt-rtIrrrrrrr
L-Irt-..4Il---arl--.1
1_t--.r
L-
l---Ir
l_
t_
l_r
l---r

l_
l---t

L-r
t-

430.672.926.824

430.672.926,824

271.456.t97.285

159.216.729.539

6.743.242.549

7.867.159.383

5.ss5.661.56 r

27.373.001.540

130.719.811.165

632.944.954

1.727.908.003

(1.0e4.e63.049)

5.371.317.381

t34.996.t6s.497

3.415.5t7.529

223.s7s.369.9s4

223.575.369.954

L23.784.0s3.927

99.791.3t6.027

4,462.133.456

6.ss8.878.471

5.496.483.196

17.607.5{t7.960

80.087.063.0s2

1.430.132.003

1.596.797.793

(166.66s.7e0)

3.381.792.235

83.302.189.,t97

796.413.246

131.s80.647.968 82.505.776.251

13 1.580.647.968

5.899

82.505.776.2 5 I
4.223

t<6 torin tru&rrg

Trffn ThiThanh Hrio Pham Thl H6ng Nhung

t2

BAo cAo rnr euA HoAT DqNG KrNH DoANH Hqp NHAT
Nim 2014

cui rmu

1. Doanh thu bdn hdng vi cung cip dich vg

2. Cf c kho:in gi:im tril doanh thu

3. Doanh thu thufin ri, b{n hirng vir cung c6p dich vu

-1. Gi6 v6n hing bdn

5. Lqi nhufn gQp vG bfn hing vh cung cdp dlch vu

6. Doanh thu ho4t clQng tli chinh

7. Chi phi tli chinh
Trong d6: chi phi 15i vay

8. Chi phi birn hing

9. Chi phi qurin ly doanh nghi6p

10. Loi nhu$n thudn til hoqt tl6ng kinh doanh

1I. Thu nhQp khfc

12. Chi phf khdc

13. Lqi nhu$n hh{c

14. Phin l6i ho{c 16 trong c6ng ty li6n ki5t, li6n tioanh

15. Tiing loi nhuin t<6 to{n trudc thutS

16. Chi phi thu6 thu nh{p doanh nghiQp hiQn hirnh

17. Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiOp holn I4i

18. Lqi nhuin sau thu6 thu nhgp doanh nghiQp

18.tLqi nhuQn sau thui cfia cd ding thidu s0

tBJLqi nhuQn sou thuii cfia cd ilAng cfia c\ng ty mg

19. Lei co b:in tr6n c6 phii5u

Ngudi l$p bi6u

M5
SO

01

02

10

11

20

21

22

/.3

24

25

30

31

32

40

45

50

51

<,

60

61

62

70

Thuytit
minh

VI.1

Yt.2

vI.3

vI.4

VI.5

vI.6

vr.7

VI.8

VI.9

NIm nay

Eon v!tfnh: VND

NIm trudc

5 th6ng 03 nam 2015

?,X."" "'/.ed"a\----{c.
\-/EUNG - JZ

CONG TY
CO PHAN

VAN TAI VA X

HAI AN

T4 M4nh Cudrrg

Bdo cdo ndy phiti duoc doc citngvcti Ban thryit ntinh Bo,t :-:: r,tt chinh lto1. 41,r;1



c6ne w cd pnAn vAx rnr vA xEp oO nar Rru

Dia chi: TAng 7, s6 +S trigu ,,U, ,uon*, phuong Biri I'hi XuAn, quQn Hai Bd Trtmg, Ha Nt2i

sAo ceo r,qr cHiNH r-rQp NsAr
Cho nam tdi chinh kr5t thirc ngdy 31 th6ng 12 ni,m 2014

LgL
L
L
la

L:
btL
vlL
L..d

L-
L-rJLr--.J
L:
f-gl

L-r--l

L-r--I
L:r--Jljr--Irrr-!
L-r]-raL:
L.-.J

L.
l--rlrr.-J
L:
a--Jr
L--:lr
l--r{

L-
f--.t

L-dr
L-I

L-L--r
L:
E--l

L:r--lLir
]--Jr
L-dI-

1.

2.

01

02

03

04

0-s

06

08

09

10

11

12

l3
T4

15

16

20

134.996.165.497

41.960.105.442

32.966.122

1.376.135.849

(s.487.264.8s1)

5.,555.661,561

178.433.770.214

(46.02t.280.370)

(\',/ .464.s23.s34)

80.423.631.505

(2.618.606.34e)

(s.497 .599.931)

(s.464.sss.s86)

10.080.000

(4.082.s08.181) .l

H(

-1

4

II.

177.718.407.768 108.819.422.834

1.

3.

4.

21 (276.8',71.540.778)

600.000.000

(1.000.000.000)

1.500.000.000

(2.s00.000.000)

87.800.000

s.901.956.633

(4.69s.096.23-+)

1.222.72-t .2'15

(9.000.000.000)

(s.481.',792.23s\-

3.556.232.420

2.

5.

6.

1

23

24

25

26

27

30 (14.397.928.774)

nAo cAO LtIu CHUYEN TIBN TE HOP XHAT
(Theo phuong phfp gi6n ti6p)

NIm 2014

cui rmu

Luu chuy6n tidn tir ho4t rl6ng kinh doanh

Lg'i tthuQn tru6c thu|
Diiu chinh cho ctic khodn:

KhAu hao tdi sAn c6 dinn

C6c khoAn du'phdng

Lai, 16 chenh l6ch t5l gi6 h6i do6i chua thuc hi6n

LAi, l5 tr)'ho4t dQng dAu ttL

Chi phi lSivay

Lqi nhuQn ti' hogt dQng kinh doanh

trrdc thay Adi vdn fuu itQng

Tdng, gi6m c6c khoAn phii thu

TIng, gi6m hAng tOn kho

Tang, gi6m c6c kho6n ph6i trA

Tang, gi6rn chi phi 1rA trr-r6c

-. 
i

I ren lal vay 0a tra

Thu6 thu nhdp doanh nghi6p c15 nQp

Ti6n thu kh6c ttr ho4t dQng kinh doanh

Ti6n chi khdc cho ho4t dQng kinh doanh

Lru chuyin fiin thuiin ti' hogt ilQng kinh cloanh

Luu chuy6n tidn tir hoqt tlQng tlf,u tu

Ti6n chi d6 rnua s6m, xAy dpng tdi sAn c6 dinh vd

cric ti\i sin dAi han kh6c

Ti0n thu tu'thanh l1i, nhugng b6n tdi sdn c6 dinh vd

cdc tdi sAn ddi lran khSc

Tidn chi cho vay, rnua c6c c6ng cg no cfia

don vi kh6c

Ti6n thu fr6i cho vay, birn I4i c6c c6ng cu no cira

don vi kh6c

-.l 
, ,l

Ti6n chi dAu trr, 96p von viro don vi khdc

TiAn thu nOi aAu tr.r, g6p v6n vdo don vi khiic

Tidn thu l6i cho vay, c6 tfc vd lo. i nhu4n dugc chia

I-u'u cltuyin tiin thudn til hogt ttQng ctiiu tu'

Don vi tinh: VND

M5 Thuy6t
ttl minh NIm naY NIm tru6'c

83.302.189.497

33.381.444.206

12.993.517
'765.342.77'l

(3.244,097.69s)

5.496.483. 1 96

119.714.355.498

(10.008.s2 i.388)
(3.2s3.381.026)

8.509.570.1s0

235.547 .724

(s.s8'7 .77 4.878)

(7 42.e13.264)

(47 .399.982)

Blto cdo ndy phdi dtroc dc2c citng vii Bdn thuytit minh Bcio cao rii chlnh hop nhcit

(272.281.784.14s)

IJ



c6ruc w cd pHAru vdrv rnr vn xE'p oO xnr an
Ela chi: TAng 7, sd 45 Tricu viQt vuong, phudng Bni rhi Xudn, qudn Hai Bd rrung, LIa Noi
eAo cAo rar cHiNrr Hop NHAT
Cho n6m tiri chinh k6t tnfic ngdy 31 th6ng 12 nim20t4
86o c6o luu chuy6n ti6n tQ hqp nh6t (ti6p theo)

L
t-.
f -rLiL--lL:
f--lL:l--a

L.
L--IL.
L.-rI

L:
L-rl

L-
l-rlri
LJ

L:
Lgl

L.E-.ra

L.
l-.ij

L-:
l-.J

L-
[_-

t_:

t__-

-t_
-L-q

CHI TIEU

III. Luu chuy6n tidn tir ho.1t ilQng tii chinh

1. Ti6n thu tir phrit hdnh c6 phi(!u, nhdn g6p v6n cira

cht so hiiu
2. TiAn chi tri g6p v5n cho c6c chfr sd hiru, mua lai

c6 phi6u crla doanh nghiCp dE ph6r hdnh
. -.1 ! ,3. 'l ien vay ngan han. ddi han nlriin drro-c

4. Ti0n chi tri no g6c vay

5. f i6n chi trt ng thu6 tdi chinh
6. C6 tirc, loi nhuAn dii trA cho chri s6'hfr'u

Lrru chuydn tiin thuAn fib hogt ilAng tdi chinh

Luu chuy6n ti6n thuAn trong n5m

Ti0n vir tu'ong duong ti6n tI6u nIm

Anh hucrng cfra thay O6l ti, gia nOi Ooai qr.ry d6i ngo4i t6

Ti6n vi tudng tlucrng tidn cu6i n5m

108.0(t3.971.962 (77.051.519.184)

13.500.595.585 17.369.974.876

63.ss9.688.166 46.187.337.339

26.366.89'/ 2.37s.951

77.A86.650.648 63.s59.688.166

M5 Thuy6t
sii minh

3I

)/.
33

34

35

36

4A

50

60 v.1

61

70 v.1

NIm nay Nlm trudc

s4.406.352.000

133.533926.640

(15.339.1 96.678)

(64.s37 .110.000)

(28.244.s89.184)

(48.806,930.000)
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Lflp, ngdy 25 thang 03 nam 2015

KO to6n tru0ng
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c6nc ry cd pnAn vflru rar vA xE'p oO xar ar,r
Dla chi: TAng 7, s6 45 Trieu Vi6t Vucrng, phudng Bni Thi Xudn, qudn Ilai Bd Tnrng, Ha N6i

eAo cAo rer cuixu HoP NHAT
Cho ndm tdi chinh t6t ttrtrc ngdy 31 th6ng 12 ndm2014
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nAx THUYET MINH BAo cAo TAI CHINH IIOP NHAT

N[m 2014

86o c6o tAi chinh hop nh6t cria C6ng ty C6 phAn V{n tAi vd X6p d6' Hei An cho n[m tdi chfnh k6t thirc

ngdy3l th6ng 12n6m 2014bao g6m86oc6otdichinhciraC6ngtyC6phAnV6ntAivnX6pd6'HiiAn
(cdng ty rnq) vd c6ng ty con (goi chung li C6ng ty).

EAC EIEM HOAT DONG CUA CONG TY

Hinh thr?c s& hffrr v5n :C6ng ty cd phAn

T.

1.

3.

4.

Linh vg'c kinh doanh

Ngirnh ngtrd t<intr doanh

-l ^ 
,I Ong so cac cong t-Y con

5. Danh s6ch cdc c6ng ty li6n
ph6p vdn chri s6'hiru

TAn cdng t!
C6ng ty C6 phAn Dich vu

Tdng ho. p Hii an(i)

C6ng ty TNHH Eai ly vd
Titlp v6n HiiAn

Trong d6:

Stl lrrong ciic c6ng ty con clu'o-c hop rrhAt:

Sii luong c6c c6ng ty con kh6ng duoc hop nh6t:

Danh srich cdc c6ng ty con tluqc hqrp nhit

TAn cdng ty

C6ng ty TNHH CAng HAi
An

:Dich vg

:Cho thud bdi, b6c xiip hdng h6a cing bi6n

01

01

0

rjt rc Ui
Dla chi tru s0 chinh {ch

Tdng 1, toa nhd I-16i An, I(m 2 dudng Dinh 100,00%
Vfi, phud'ng Ddng Hii 2. quAn Hii An,
thdnh ph6 HAi Phong

k6t duo.'c phin 6nh trong B6o c6o tiri chinh hop nhdt

riryui
_ ich

Tdng 3 toa nhd FIii An, Km*2 dudng Dinh 36,00yo

Vfi, phuo'ng D6ng HAi 2, qufn I{6i An,
thdnh ph6 Hdi Phdng

TAng 2 toa nhi HAi An, Km+2 rludng Dinh 50,00%
Vfi, phudng E6ng I{Ai 2, qufln LI6i An,
thdnh ph6 HAi Phdng

ri ry QqtQn,.; /..
Dreu quyet

100,00%
\
k\\

ill*ll
theo=#hucrng

/
ri ry quyi,
,.; 1.
Drcu quyet

20.00%

50,00%

/t

t.

(i) C6ng ty C6 phAn Dich vu T6ng ho.p Hii An (tru6'c ddy ld C6ng ty CO phAn Dich vu I{dng hii I-IAS),
Ngdy 13 th6ng 10 ndm 2014, C6ng ty duo-c 56'Kii hoach vd DAu tu thdnh ptrO Hai Phong clp GiSy
chfng nhAn Ddng \.i doanh nghiQp thay d6i lAn 1 do A6i tOn C6ng ty.

5. NhAn vi6n
Tai ngdy 31 th6ng 12 ndm 2014 C6ng!v c6 178 nhAnvi€n dang ldmvi6c (t4i ngiy 31 th6ng 12 narn
2013 ln 154 nhAn vi6r-r).

..*.**)-
Bdn lhuy€t minh ndy lit mdl b6 phdn hqp thdnh vd phar dvoc ri,,; ::;r:g t or Bio ctio tdi chinh ho. p nhtit I 5



I

c6ruc rv co pnAn vAn rnr va xGp oO unr Rru

Dia chi: TAng 7, sO +S Tri0u ViQt Vuong, phuong Bti Thi XuAn, qudn Hai Ba Trtmg, I{a Nqi

-., 
sAo cAo rar cHiNn HoP NHAr

-
Cho nim tdi chinh k6t thtic ngdy 31 th6ng 12ndm2014

= -P-::-11:"rt*"tl**:i:11i":lil-l-g:p-tl:31

-i 
rr. NAM TAr CHINH, DoN VI TrEN T[, SU DqNG TRONG KE TOAN

-l
-) 

l. Nirm tiri chinh
Narn tdi chinh cira C6ng ty Uit aAu tiL ngdy 01 th6ng 01 vd k6t thirc vdo ngdy 31 th5ng 12 hdng ndm.

1

- 
, 2. Don vi tiin tQ sfr dgng trong kti toin1

Dcrn vi ti6n t6 sir dr..rng trong k0 to6n ld D6ng ViQt Narn (VND).

rrr. CHUAN Muc vA cHE DQ K[ TOAN Ar OqnC

1. ChuAn mqc vh cnC aO k6 to6n 6p dgng

C6ng ty 6p dung ChC dO Kt5 to6n Doanli nghi6p ViQt Nam dugc ban lidnh theo Quy6t dinh s6

l5/2006/QD-BTC ngdy 20 th6ng 3 niln 2006 cira 86 tru6rrg BO Tni chinh vi c6c th6ng trL hrrdng d6n

thlrc hi6n chuAn mpc vd cn6 aO k6 to6n cira BQ Tdi chinh.

2. Tuy6n bd vd vi6c tuin thri chuAn mqc k6 to6n vi ctr6 aq ki5 to6n

Ban T6ng GiSm d6c tl6m b6o dd tu6n thir y6u cAu cria c6c chuin muc k6 to6n vd Ch6 d9 K6 to6n Doanh

nghiCp Vi6t Nam duoc ban hdLnli theo Quyt5t dinh s5 15I2O06IQD-BTC ngdy 20 thbng 3 nlm 2006 cta
Bd tru6ng Br2 Tdi chinh cfing nhu c6c th6ng tu hu6ng clAn thUc hiQn chuAu myc vii ctr6 OO k6 to6n cira

Bg Tei chinh trong viec lflp 86o c6o tdi chinh ho.p nhAt.

Ngdy 22 thing 12 n6m 2014 86 Tdi chinh d6 ban hinh c6c th6ng tr.I sau:
A. I nong tLL so 200/2014/TT-BTC vc hu6'ng din Ch6 dd k6 to6n doanh nghiQp thay th6 Quy6t dinh s6

15/2006/QD-BTC ngdy 20 th6ng 3 ndm 2006 cira BQ trucrng Bg Tdi chinh vd Th6ng tlt sd 24412091TT- :

BTC ngdy 31 th6ng 12 ndm 2009 ctra B0 Tdi chinh. I
;

. 'fhOng tv s6 20212014/TT-IITC rA hu6ng ctdn l{p 86o c5o tii chinh ho. p nh6t thay thiS cho c6c :",
,x

truo'rrg dan lren qLran d6n lAp B6o c6o tdi chinh ho-p nhAt tai Th6ng tu s6 l,6tlZ007lTT-BTC ngdy 31 1
th6ng 12 nam 2007 cira 86 Tii chinh. \

C6c quy dinh cta c5c th6ng tu niy dugc 6p dung oho vi6c ghi s6, lap vii trinh biy 86o c6o tdi chfnh tir
ndm 2015 tro' di.

3. Hinh thric ki5 to6n 6p dgng
COng ty str dr,rng hinh thirc kt5 to6n nhflt k;i chung tr0n m5y vi tinh.

tv. CAC CHiNH sAcg rn roAN Ar nuNc

1. Ccr s0lip B6o c6o tiri chinh hgp nhft
86o o6o tdi chinh ho.p nh6t dugc I 4p tr6n co s & kr5 to6n d6n tfch (trir c6c th6ng tin liOn quan d6n c6c

ludng ti6n).
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2.

c6ruc w cd pHAN vAru rar vA xEP DO HAr AN
Dia chi: Tang 7, s6 45 Tri6u ViQt Vuong, phuirng Bni Thi Xu6n, qupn Flai Bir Trlrng, Hd Noi

BAO CAO TAI CI.IIN}{ HOP NI{AT
Cho nhnr tdi chinh k6t thric ngay 31 thdng 12 ndn2014

Brin thuytit minh Bilo c6o tAi chinh (tiiip theo)

Ccr sO hgp nhAt
B5o cfo tii chfnh hqp nh6t bao g6m B5o c6o tdi chinh cira Cdng ty C6 phAn VAn tii vd X6p d6'Hii An

(cdng ty me) vd c6c c6ng ty con. C6ng ty con le don vi chiu su ki6m so6t c[ra cdng ty mp. Su ki6m so6t

tirn tai khi c6ng ty m9 c6 khi ndng trqc ti5p hay gi6n ti6p chi ph6i c6c chinh s6ch tAi chinh vd hopt dQng

cfia c6ng ty con Ae ,f,, duo.'c c6c lo.'i ich kinh t6 til c6c hoat d6ng ndy. Khi d6rh gi6 quyCn ki6m so6t c6

tinh d6n quyAn bi6u quyrSt tiAm nbng hiQn dang c6 hiOu lyc hay sd duo-c chuy6n d6i.

Ki5t qui hoat dQng kinh doanh cfra c6c c6ng ty con dugc mua lpi lio[c bdn di trong nirm dugc trinh bdy

trongB6o c6o k6iqud hoqt cl6ng kinh doanh ho.p nhAt tu ngdy mua ho{c cho dtin ngdy b6n khoAn dAu trr

o- cOng ty con d6.

Trong trudng ho.p chfnh s6ch k6 to6n cira cdng ty con kh6c vdi chinh sSch k6 toSn 6p dpng th6ng nhdt

trong nh6rn C6ng ty thi 86o c6o tdi ohfnh cira c6ng ty con sC c6 nhirng di6u chinh thich hgp tru'6'c khi

sir dpng cho vi€c lflp 86o c5o tdi chinh ho. p nh6t.

56 du cic tii kho{n tr6n Bing cen d5i k6 to6n gifr'a c6c c6ng ty trong nh6m C6ng ty, cfc giao dich nOi

bg, c6c khoAn l6i n6i bQ chua thqc hi6n ph6t sinh tir c6c giao dich niry duo. c loai tri' khi lap B6o c5o tdi

chinh ho-p nhAt. C6c khoin 16 chua thU'c hitin ph6t sinh til c6c giao dich nQi b0 cflng dugc lo4i b6 trir

khi chi phi tpo n€n khoAn t6 dO tnOng th6 thu h6i duqc.

Lo{ ich cira c6 d6ng thitiu sO ttiil hiQn phAn 1o. i nhu{n vd tdi sAn thuAn cria c6ng ty con kh6ng nim giii'

bcyi c6c c6 d6ng ctra c6ng ty rng vd duo.'c trinh bdy 6'rnpc ri6ng trOn 86o c6ro k6t qui ho4t d$ng kinh

doanh hqp nh6t vd Bing c6n dOi k6 to6n ho-p nhAt. Lo.'i ich cira c6 d6ng thi6u sti bao g6m gi6 tri c6c lgi

ich cira 
"6 

AOng thi6u s6 tpi ngdy ho.'p nh6t kinh doanh ban dAu vd phAn lo.'i ich cira c6 d6ng thi6u s6

trong bi6n dQnj cria v6n chir so hfr'u kO tir ngdy ho.p nh6t kinli doanh. C6c kho6n l5 tuong ri'ng vdi phAn

v6n cria cO d6ng thi6u s6 vuo1 qu6 phAn v5n cira hg trong v5n chfr so'hfru cfra c6ng ty con dugc tinh
':glam vao puan lo-r rch cira nh6rn C6ng ty trir khi cO ddng thi6u s5 c6 nghia vr"r rdng buQc vi c6 khi nang

bn dap khoAn 16 d6.

Hcrp nhit kinh tloanh
ViQc ho.p nh6t kinh doanh duoc kt5 to6n theo phuong phSp mua. Gi5 phi ho. p nh6t kinh doanh bao g6m

gi6 tri hon lli t4i ngdy di6n ra trao d6i cfra c6c tdi sin dem trao d6i , c6c kho6n nq phii tr6 di ph6t sinh

ho{c dd thu'a nhAn vd c6c c6ng cp vdn do nh6rn Cdng ty ph6t hdnh d€ AOI tAy quy6, ki6m so6t b6n bi

mua cdng v6'i cdc chi phi li6n quan truc tirip d6n vi6c ho.'p nhdt kinh doanh . Tdi sAn d5 mua, no. phAi tri
c6 rhO x6c dinh duo. c vd nhimg khoAn ng tidm tAng ph6i g6nh ohiu trong hgp nhAt kinh doanh dugc ghi

nhfn theo gi6 tri hotl ly t4i ngdy ho, p nh6t kinh <ioanh.

Ch6nh lOch gifra gi6 phi ho-p nh6t kinh doanh v6i phAn so'hfru cira b6n mua trong gi6 tri hqrp l! thuAn

cira tii sin, no- phii tri c6 th6 x6c dinli dugc vi cdc khoin no- tidm tdng d5 ghi nhAn cira b6n bi mua tai

ngdy rnua dtro-c ghi nhfln li lo.'i th6 thuong rn4i . N6u gi6 phi hgp nhAt kinh doanh th6p hon gi6 tri ho.p 1!

tliuAn cira tdi sAn , no pli6Li trA c6 th6 x6c dinh duoc vd chc kho6n ng ti6rl tdng dd ghi nh6n cfra b6n bi

mua, phAn ch0nir lQch cltro. c ghi nh6n vio k6t qr.ri ho4t dQng kinh doanh trong kj'phiit sinh nghiCp vu

lTlua.
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c6ttc w co pHAN vAru rar vA xEp DO HAr AN
Dia chi: TAng 7, s6 45 Trieu ViQt Vuong, phucrng Br)i Thi Xudn, qu6n Hai Bd TrLmg, IIa Ngi

eAo cAo rAI cHiNr-r HOP NHAT

Cho ndm tdi chfnh k6t thric ngay 31 thdng 12 ndm2014

Bin thuy6t minh 86o c{o tiri chinh (tit5p theo)

4. DAu tu vho c6ng ty li6n k6t
C6ng ty li6n k6t ld c6ng ty rnd nh6m C6ng ty c6 nhtng 6nh hrt6'ng ddng kO nhung kh6ng c6 quy6n ki6m

so6t ddi v6'i c6c chinh s6ch tzli chinh vd hoat d6ng.

Ktit qui hoat dgng kinh doanh cria c6ng ty li€n ktSt duoc bao g6m trong B5o c6o tii chinh hqp nh6t theo
, .. I

phuo'ng ph6p von chir s6' hiru tr) ngdy b6t dAu c6 Anh hu6ng d6ng kC cho d6n ngdy 6nh lTuong dSng kd

k6t thirc. Khoirn dAu tu vdo c6ng ty Ii6n kiit dugc th6 hiQn tr0n 86o c6o tAi chinh hqp nh6t theo chi phi
rtAu tu ban dAu vd di6r"r chinh cho c6c thay d6i trong phAn lqi ich tr6n tdi sAn thuAn cira cdng ty li6n kr5t

sau ngdy dAu tLr. N6u lo-i ich c[ra nh6rn C6ng ty trong khoin 15 cria c6ng ty li6n ktit l6n hcvn hoac bing:."
gi6 tri ghi sr3 cua klioAn dAu tu thi gi6 tri khoirn dAu tu cluo. c trinh bdy tr6n 86o c5o tdi chinh hqp nhAt ld

bing kh6ng trir khi nh6rn C6ng ty c6 c6c nghia vu thtrc hiOn thanh to6n thay cho c6ng ty li6n ktit.

Ch6nh lOch gifr'a chi phi dAu ttr vd phAn sd hiru c[ra nh6m COng ty trong gi6 tri hqp lf cta tii sin thuAn

c6 th6 x6c dinh duo-c c[ra c6ng ty li6n ktit t.1i ngdy mua duo. c ghi nhfln ld lo.'i th6 thuong rnai. N6u chi
phi <lAu trr thAp ho-n gi5 tri ho-p ly cfra tdi sAn thuin c6 th6 x6c dinh dtro. c cira c6ng ty 1i6n k6t tai ngdy

mua, phdn ch6nh l6ch dugc ghi nhAn vdo ktSt quA hoat dQng kinh doanh trong kj,phzit sinh nghi6p vq

mua.

86o c6o tdi chinh cira cdng ty li6n k6t duo'c lAp cirng kj,k6 toirn v6'i C6ng ty mC. Khi chinh sdch k6 toSn

cira c6ng ty 1i6n k€t khSc v6'i chinh s6ch k6 to6n irp dgng tni C6ng ty me thi 86o c6o tdi chinh cria c6ng
ty liOn k6t so c6 nht'ng diAu chinh thich hop tru6'c khi s[r dqng cho viQc l6p 86o c6o tdi chinh hqp nh6t.

Tidn vi tuong tlucrng ti6n
Ti6n vd c6c kho6n tuortg dtro-ng ti6n bao g6m tidn mdt, tidn gii ngdn hdng, tiOn dang chuy6n vd c6c

kho6n dAu tu ngln hpn c6 thdi hpn thu h6i ho4c tl6o han kh6ng qu6 3 thSng kti tu ngdy mua, dE ddng

chuy6n dOi Urenh mQt luo-ng tidn x6c dinh cirng nhtr kh6ng co nhi6u rti ro trong vi6c chuy6n d6i ttrAnn

tren.

Hing tdn hho
Hdng tdn kho duo. c x6c dinh tr6n co sri'gi6 g6c. Gi6 g6c hdng t6n kho bao g6m chi phi mua vd cdc chi
phi li6n quan truc ti6p kh6c phSt sinh d6 c6 dugc hdng t6n kho 6'dia di6rn vd trang th6ri hi6n tai.

Gi6 g6c hdng t6n kho duo-c tfnh theo phuong ph6p nh6p tru6'c, xu6t tru6'c vd duo. c hach to6n theo
phuorrg ph6p k0 khai thudng xuy6n. Ri6ng aOi vO'i nhi6n li6u *u6t dirrg cho tdu duo. c tinh theo phuong
ph6p binh quAn gia quy0,l tilng lAn nhAp.

Du phdng gi6m gi5 hdng t6n kho dugc ghi nhpn khi gi6 gric l6n hon gi6 tri thuAn c6 thO thuc hi6n duo-c.

Gi6 tri thuAn c6 thi5 thUc hiQn duo. c li gi6 b5n uric tinh cfra hing t6n kho tni chi phi u6c tinh d6 hodn
thdnh vd chi phi u6'c tinh cAn thitit cho vi6c tiOu thu chirng.

TEng liodc gi6m s6 du du phdng giim gi6 hirng t6n kho dtrgc ghinhdn vdo gi6 v6n hdug b6n trong ndrn.

5.

Ban thuydl minh ndy li mor b6 phan hcrp thitnh vd phdi duoc cloc cintg voi Bdo cdo titi chinh hop nhrit
**^***iE
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA XEP DO HAI AN
Dla chi: fAng 7, sO 45 TriQu ViQt Vuong, phudrg Bni Thi Xudn, qu{n Hai Bd Trtmg, Ha N0i

sAo cAo TAI CH1NH HOP NHAT

Cho ndm tdi chinh k6t thric ngay 31 th6ng 12 ndm2014

Brin thuy6t minh Brio c6o thi chfnh (tii5p theo)

7. Chc khofln ph:ii thu thuong m?i vir phii thu khic
C6c khoAn phAi thu thuong rnai vd c6c kho6n phAi thu kh6c cluo. c ghi nh4n theo hcia dcrn, chtng tit.

Dtr phong ph6i thu kh6 ddi duqc lfp cho tirng khoin no.'phii thu kh6 doi c6n cfr viro tu6i ng qu5 han

cfia cric kho6n no ho6c dU kitin m(rc t6n th6t c6 th6 xdy ra, cu thd nhu szru:

^.(.. Doi v6'i no- phii thu qu6 han thanh toSn:

- 30% gi6 tri d6i v6'i khoAn no. phAi thu qu5 h4n tir tr6n 6 th6ng d6n dir6i 1 n6m.

- 50% gi6 tri d6i v6i khoAn no- phii thu qu6 han tir 1 ndm cl6n du6'i 2 nim.
- 70% gi6 tri AOi v6'i khoiri no- phii thu qu6 han tir' 2 ndm d6n du6'i 3 n6m.

- 100% gi6 tri AOi vOi kho6n no. pli6i thu quS han tir 3 ndm trd l6n.

. OOi v6i no- phAi thu chua qu6 han thanh to6n nhung kh6 c6 khA ndng thu h6i: cdn cil vho du ki6n

mirc t6n ttr6t Ae l6p clU phdng.

T[ng ho;rc giAm s6 du dg phong no- phii thu kh6 ddi duo. c ghi nhAn vAo chi phi qu6n ly doanh nghiQp

trong ndrn.

8. Tii sin c6 tllnh hiru hinh
Trii sin cii Oinn hfr'u hinh cluo. c th6 hiQn theo nguy6n gi5 tru' hao mdn l[y k6. Nguy6n gia tni sin cO dinh
liri'u hinh bao g6m toin b0 cilc clii phi rni C6ng ty phAi bo ra dC o6 dugc tdi sin c6 dinh tinh d6n thoi
diiim dua tdi s6n d6 vdo trang th6i sin sing str dung. C6c chi phi ph6t sinh sau ghi nhfn ban clAu chi
rluo-c ghi tdng nguy6r, gi6 tdi sAn c6 dinh ni5u c6c chi phi ndy chac chin ldrn t[ng lo-i ich kinh t6 trong
tuong lai do sil dung tdi sAn d6. C6c chi phi kh6ng thoa mdn diAu kiQn tr6n duoc ghi nhAn ngay vdo chi
phi.

Klii tdi sin c6 dinh h ['u hinh duo-c b6ri hay thanh ly, nguy6n gi6 vi kh6u hao lfty k6 duo. c x6a s6 vd bAt E
kj' khoin ldi 16 ndo ph6t sinh do vi€c thanh l1i dAu duo-c tinh vdo thu nhpp liay chi phf trong ndm. -;

3i
:U I

Tdi sAn c6 dinh h iru hinli cluo-c khSu hao theo phucrng ph6p <ludlg thing dua tr6n thd'i gian hiiu dung i a

u6'c tinh. S5 ndm kh6u hao cta c6c loai tdi s6n cO dinh htu hinh nhu sau: & C

Loaitdi sin c6 dinh 36 ndrn 'I
-_--.._________

M6y m6c vn thi6t bi 5-i0
Phuong ti6n vdn tii, truydn d5n 6-8

Thi6t bi, dsng cp quAn l;f 5-8

9. Tdi sfln cd dinh vO hinh
Tdi sAn cO dinh v6 hinh duoc th6 hiQn theo nguyOn gi6 trt' lrao mdn luy kC . Tdi sin cO alnn v6 hinh cira

C6ng ty li Quy6n sir dpng d6t.

Quy6n sri' dung dAt ld todn b0 c5c chi phi thu'c t6 Cdng ty <Id chi ra c6 li6n quan trpc titip t6i d6t sfr

dpng, bao g6m: tiAn chi ra cl6 c6 quy6n sir dpng d6t, chi phi cho d6n bir, gi6i ph6ng mqt bing, san l6p
mdt bing, 16 phi tru6c ba... Quy6n sir dung dAt dugc khAu hao trong 35 nirn.

Bdn thq,61 minh ndy ld nit b6 phdn hrtp thdnh vd phdi clunc cloc cittg t'oi Bdo cdo tii chinh hep nh(it 19
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12.

c6ruc w cd PHAN vAn rar vA xe'P DO HAr AN
Dia chi: TAng 7, s6 +S trigu Vi6t Vuong, phuong Bni Thi Xudn, qudn l-lai Bd Trtmg, Ha NOi

BAo CAo TAI CHINH HOP NHAT

Cho ndm tdi chinh tt5t tnric ngdy 3 1 thdng 12 nim 2014

-P::l*ti1**-[P"""v-.:1:11-"I*l-$"t-":L:-?]*-----

10. Chi phi xfly drlng co brin d6'dang
Chi phi x6y dung co'b6n dd dang ph6n 6nh c5c chi phi li6n quan truc tiiip dtin viQc xAy dtrng nhd xudng

vA lip <ldt m6y m6c, thi6t bi chua hodn thdnh vA chua lIp dflt xong. C5c tdi sin dang trong qu6 trinh xdy

clyng co bAn d6'dang vi llp dat kh6ng duo. c tinh kh6u hao.

Chi phi tli vay
Chi phi di vay rluo.'c ghi nl.rAn vio chi phi khi ph6t sinh.

DAu tu thi chinh
C6c kl.roin clAu ttr vho chfrng kho6n vd co- sd kinh doanh d6ng ki6rn soit duoc ghi nhfln theo gi6 g6c.

Ti6n ldi, cO tt'c, lo-i nhufln cria c6c k! tru6c khi khoin clAu tu duo. c mua iluo. c h4ch to6n giArn gi6 tri cira

chinh khoin dAu tu d6. f iAn 16i, c6 t[Lc vd lgi nhr.rAn cira c6c ky sau khi khoin dAu tu dugc mua duo. c

ghi nhAn doarrh thu.

Du phdng gi6rn gi6 chirng kho6n duo.'c l4p cho timg loai chfrng kho5n dugc mua b6n tr6n thitruong vd

c6 gi6 thi trudng thAp hon gi6 tri rlang h4ch to6n tr6n s6 s6ch. Gi6 thi trudng ldm cin cir xem x6t trich
l|p dU phdng dugc x5c dinh nhu sau:

. OOi v6i chring kho5n cl6 ni6rn y6t trCn Sd giao clfch chirng kho5n Hd NOi G{NX) ld gi6 giao dfch

binh quAn t4i ngdy trich I6p dU phdng.

. O6i v6'i chilng kho6n d5 ni6m yiit tren So giao djch clrfmg kho6n TP. FI6 Chi Minh (IIOSE) ln

gi6 cl6ng cri'a t4i ngiy trich lap dU phdng.
-,(.o Doi v6i chri'ng kho6n d5 dnng kf giao dich tr6n tlii trudng giao dich c[ra cdc c6ng ty dai chring

chtra niOm y6t (tJPCom) la gi6 giao dich binh qu6n trOn hQ th6ng tai rrgdy trich lflp dU phong.

^i.. DOi vtii chiurg kho6n chua ddng kli giao dich o thi trudng giao dich cira c6c c6ng ty d4i chirng li
giri trung binh tr6n co s6'gi6 giao dich do tOi thieu cria 3 cdng ty chfi'ng kho6n c6ng b6 tai ngdy l|p dU

phdng.
^t.. D6i v6i chfrng kho6n ni6m y6t bi hiry giao dich, ngilng giao dich kC tu ngiy giao dich thri' s6u tro

di ln gi6 tri s6 s6ch t4i ngdy ldp Bdng cdn d6i kt5 toSn gAn nhAt.

Dp phong cho c6c klioAn cl6u tu vdo t6 chtc kinh tC kh6c duoc trich lpp khi c6c t6 chtlc kinh t€ ndi' b1

t6 ltrtl trudng ho-p 15 theo k6 hoqch dd ctuo. c x6c dinh trong phtro'ng 6n kinh cloanh tru6c khi diu tu) v6'i

rnrlc trich lqp bing ch6nh l6ch git'a v6n g6p thUc t6 ctra c6c b6n tai t6 chilc kinh tC vi v6n cht so hr.iu

thuc c6 nhAn (x) v6i fj' le g6p v6n cira Cong ty so voi t6ng s6 v6n g6p thuc t6 cfra cfc b6n t4i t6 chuc
kinh t6.

i,
Tdng, giArn sd du dp phdng c6c khoin dAu tu tdi chinh cluo.'c ghi nhfln vio chi phi tdi chinh trong ndm.

Khi thanh lj mQt khoin dAu tu, phAn chOnh lQch gita gi6 tri thanh ly thuin vd gi6 tri ghi s6 duoc hach

to6n vdo thu nhfp ho[c chi phi.

13. Chi phi tri tru6c dii h4n
COng c1t, clqtng cqr

C6o c6ng ct1, dqng cu 116 dua vdo sri dpng dtrgc phdn b6 vio chi phi theo phuong phSp ducrng thing v6i
thd'i gian phAn b6 kh6ng qu12 n6m.

Bdn thtry& minh ndy, lit ntir b6 phdn hqt thdnh vd phdi drctc tloc ciutg t,di tltio cdo tdi chinh hW nhiit 20
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c6ruc ry co pHAN vAru rar vA xE'p DO HAr AN
Dia chi: TAng 7, sO +S 

.frieu ViCt Vuong, phuong Biri ThiXuAn, qu{n Hai Bd Trung, I'Id Ngi

sAo cAo rAr cHiNH HoP NHAT

Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 thdng 12 nILm2014

Bin thuy6t minh 86o c6o thi chinh (ti6p theo)

14. Chi phi phii tri
Chi phi phii tr6 duo. c ghi nh6n dpa tr€n c5c u6'c tinh lro'p lli vC s6 tiOn phai tr6 cho c6c hdng h6a, dich

vu di s[r dung.

K .. ^.15. I rq cap tnor vrcc

Cdng ty phAi chi trii tro- c6p th6i vi6c cho ngud'i lao dQng ldm viQc thud'ng xuy6n tai C6ng ty ti' drt 0
th6ng tro' l6n. Mrjrc chi trA tro.' c6p th6i viec bing ll2 th6ng luo'ng cQng php c6p luong (ni5u c6) binh

quAn cfra sSu th6ng liAn kC tru6c thd'i di6m thdi viQc cho 1 nlm ldm viQc AOi vO'i thcri gian ngudi lao

d6ng kh6ng tham gia cl6ng b6o hi6m thAt nghiQp.

r .. ^.Tro. oip thoi vi€c duo. c ghi nhAn vdo chi phi quin lli doanh nghiQp khi chi tri cho ngtrdi lao d6ng.

16. Ngu6n viin kinh doanh
Vdn diu tr cfia chrt sd'Itirn
V6n dAu tu cira chir s6'hfi'u dugc ghi nhAn thco sO thqc tt5 dA dALr tu cira c6c c6 ddng.

Th(ng clr vdn ci phfin
,A

Thang du v6n co phAn duo-c ghi nh6n theo s6 ch6nh l6ch giira gi6 ph6t hdnh vi mQnh gi6 c6 phi6u khi
ph6t hdnh lAn dAu, ph6t hdnh b6 sung hodc ch6nh lOch gif,'a gi6 tili ph6t hdnh vd gi6 tri s6 s6ch cira cd

phi5u qu!. Chi phi truc ti6p li€n quan d6n vi6c ph6t liinh bo sung c6 phi6u vd t6i pli6t hAnh c6 phi6u

qu! duo. c ghi giAm th6ng du v6n c6 phAn.

^; ..x
Lo pttrcu qq)
Khi rnua lai cO phi6u do C0ng ty ph6t hdnh, khoin ti6n trA bao g6m cd circ chi phf li6n quan cli5n giao

dich duo-c ghi nhAn ld cd phi0u qu! vd duoc ph6n 6nh ld mQt khoAn giim tril trong v6n chri so htu. Khi \
t5i ph6t hdnh, chdnh l6ch gifr'a gi|tiLi ph6t hdnh vd gi5 s6 s6ch cta c6 phiiiu qu! duo.'c ghi vdo chi tieu '_,

Th[ng du v6n c6 phAn. ,\ i
:\

17. C6 tftc i')
,,$

Cd tnc duo. c ghi nhAn ld no- phAi trA khi cluo.'c c6ng b6. 7

18. Trich lfp c6c qu!
Mric trich lAp c6c qu! cluo. c thuc hi6n theo Nghi quy6t OAi hQi c6 d6ng hdng ndm.

19. Thu6 thu nhip doanh nghiGp

Chi phi thu6 thu nh6p doanh nghiQp bao g6m thu6 thu nh6p hiQn hdnh vd tliu6 thu nhflp hodn l4i.

Thu| thu nhfip hi\n hdnh
Thu6 thu nhAp hi6n hdnh ld khoin thu6 dugc tinh dga tr6n thu nhAp tinh thut5. Thu nh4p tinh thu6 ch6nh
l6ch so v6'i lo.'i nhu6n kt5 to6n ld do <li6u chinh c6c kho6n ch6nh lQch tpm thoi gitra thu6 vd k6 to5n, c6c

chi phi khdng duo-c trtl cfing nhu diAu chinh c6c khoin thu nhAp kh6ng ph6i chiu thu6 vd c6c khoin 16

duo-c chuydn.

Bdn thuydt minh ndy Id m6r b6 phtin hgp thdnlt vd phdi dLroc doc citng t'oi Btio cdo tdi chlnh hop nhit
**)l
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c6ruc w cd pHAN vAn rnr vA xHP pO uar aru

Dia chi: TAng 7, s6 +s triqu Vidt Vuo-ng. phudlg Bili Thi Xudn, quin Ilai Bd Trrrng, Ild N6i

BAo CAO TAI CHiNH HOP NHAT

Cho ndm tdi chinh k6t thtic ngdy 31 th6ng 12 ndm20l4

Bin thuyiit minh B5o crlo tli chinh (ti6p theo)

Thui thu nhQp hodn lgi
Thu6 thu nh6p hodn lai ld khoin thu6 tliu nhfrp doanh nghiQp sE phii nQp liodc sE dugc hoin lai do

ch6nh l$ch tprn thd'i gita gi6 tri ghi sO cria tdi siri vd no. phii tr6 cho mUc dich 86o c6o tii chinh vir c6c

gi6 tri dirng cho muc dich thu6. Tlru6 thu nhflp hodn lai ph6i trA cluo. c ghi nh4n cho titt cd cdc kho6n

ch6nh l6ch t4rn thoi chiu thu6. Tdi sAn thu6 thu nhfp hoSn l4i chi duoc ghi nh6n khi chic chin trong

tuolg lai sC c5 lo-i nhu{n tinh thu6 d0 siL dung nhirng ch6nh lQch tpm thd'i duo.'c khAu tru'niLy.

A"
ura trl gnr so cua tdi sin thu6 thu nhAp doanh nghiQp hodn l4i dugc xem x6t l4i vdo ngdy k5t thric nfun

tdi chinh vd sC duo. c ghi gi6m d6n rnirc dirn bio chic chin c6 tlir lo-i nhu{n tinh thu6 cho ph6p lcri ich

cfra rn6t phAn ho4c toAn b6 tdi san thu6 thu nhfp hoSn lai duo.'c sit dung. C6c tdi sAn thu5 thu nhAp

doanh nghiOp hodn lai chtLa duo. c ghi nh6n tru'dc rIAy du'o-c xern x6t lai vdo ngAy k6t tliirc ndm tdi chinh

vA dtrgc ghi nhdn klii ch6c chin c6 dfr l.-i nhuQn tinh thur5 d6 c6 th6 s[r dtrng cdc tii sin thu(5 thu nhAp

hodn lai chua ghi nhAn niy.

Tdi s6n thu6 thu nhAp hodn lai vd thu(i thu nh4p hoin lai phAi trA cIu'gc x6c clinh theo thu6 suAt dq tinh

s6 6p dpng cho ndm tdi s6n duo. c thu h6i hay no phAi tri duo-c thanh to6n dga tr6n c6c rnilc thu6 suAt c6

hiQu lqc tai ngdy k6t thfic ndm tdi chinh. Thuti thu nhiip ho6n lai duo.'c ghi nhAn trong B5o c6o k6t quA

1io4t d6ng kinh doanh trir khi li6n quan d6n c6c khoAn muc duo. c ghi thing vdo vdn chfr sd hfi'u khi d6

thu6 thu nh4p doanh nghi6p sE dugc ghi thing vdo v6n cht so'hfr'u.

20. Chc giao dlch bing ngoai tG

C6c giao clicli ph6t sinh bing ngo4i tQ duoc chuy6n cl6i theo rj' gi6 t4i ngdy ph6t sinh giao dich. 56 du

c6c khoAn rnuc ti6n t0 c6 g6c ngopi tQ cu5i ndm dtrgc qui clOi theo ty giittqi rigdy ktlt thirc n6rn tdi chinh.

Ch0nh lQch tj, gi6 ph6t sinh trong ndm tir c6c giao dich bing ngo4i tQ crta chc khoin mpc tiAn tQ c6 g6c

ngoai tQ vi ch6nh l6ch tj, gi6 clo ddnh gia lai chc khoin muc tidn t€ co g6c ngoai tQ ct,6i ndm sau khf Qir

trir ch6nh l6ch t[ng vd ch6nh l6ch gi6m duoc ghi nh6n vdo doanh thu hopt dQng tdi chinh ho[c chipfi
thichinh. /

Ty giasir dpng d€ qLri d6i c6c giao clich phiit sinh bing ngo4i t9 ld fi gi6 thuc tt5 tai thd'i di6rn ph6t sinh

giao ciich cira ngdn hing thuong mai no'i C0ng ty c6 giao dich phft sinh. Ty giri sir dpng d6 ddnh gia 14i

s6 du c6c khoin muc ti€n tQ c6 g6c ngoai tC cu6i nem ld t! giit tnua vdo binh qu6n cira c5c ngAn hAng

thuong mai no-i C6ng ty rno'tAi khoAn cdng b6 tai ngdy ktit thirc n[m tdi chinh.

Tj,gi6 sfr dung ctd qui dOi tai thoi dii5m ngdy: 311\212014 : 21.377 \rND/USD
25.',l41\TNDiEUR

3111212013 : 21.090 \,1iIDAJSD

26.203 \rND/EUR

Bdn thuydt ninh ndy la mqt bo ph4n hop thdnh vit phAi du'qc doc cilng t 6i Bcio cio tdi chinh hop nhdt 22
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c6nc rv cd pnAn vAn rar va xE'p oO nar RN

Dia chi: TAng 7, sO +S TriQu Vi6t Vuong, phu'dlg BiIi Thi XuAn, quf,n [Iai Bd Trung, Ha N0i

BAo CAO TAI CI]iNI_I i-{OP NFIAT

Cho n[m tii chinh krit thtic ngdy 31 th6ng 12 n6m 2014

Brin thuy6t rninh 86o c6o tiri chinh (tiilp theo)

Ghi nhin doanh thu vi thu nhflp
Doanh tlrn cung cfip rtlch vu

Doanh thu cung cAp dich vp cluo. c ghi nhflrr khi kh6ng cdn nhting y6u td kh6ng ch6c chln cling k0 liOn

quan d6n vi6c ihanh to6n ti6n hodcchi phi kdm theo. Truotg ho.'p dich vu duo.c thuc hiQn trong nhi6u

kj,kC to6n tlii doanh thu duo-c ghi nhQn cdn cir vdo ty l0 dich vg hodn thdnh t4i ngdy k6t thfc n[m tdi

chinh.

Tiin liii
Ti6n lai duo-c ghi nhAn tr6n co'sd thd'i gian vd l6i suAt thuo t6 tirng kji.

CA ui'c vi !o'i nhufrn ilu'gt'c chirt

C6 tuc v2r lo-i nhu6n duo. c chia du-o. c ghi nhQn klii C6ng ty duo. c quydn nhAn co tri'c ho{c lcri nhu{n tir
, L r ^ \ r,l

vi6c gop v6n. Ri€ng c6 tti'c nhAn bbng c6 phi6u kh6ng ghi ntrfln vdo thu nhfp rnA chi theo d6i s6 luo. ng

t[ng th6m.

Tii sin tiri chinh
PhAn bai tdi sdn tdi chinh
ViQc phAn lo4i chc tdi sAn tii chinh ndy phu thuQc vdo b6n ch6t vA mpc clich ctia tdi sAn tdi chinh vd

duo-c quytit dinh tai thoi di6m ghi nhdn ban diu. C6c tAi sdn tai chinh cira Cdng ty g6m c6c nh6rn: c6c

hhoAn cho vay vd ph6i thu, tii sin tdi chinh sEn sdng d6 b6n.

Cdc khodn cho vay vd phdi thu

CAc kho6n cho vay vA plr6i thu ld c6c tdi sin tdi cliinh phi ph6i sinh v6'i c6c khoin thanh to6rt cO dinti

hoZrc c6 thi5 x6c dinh vd khdng cIuo. c ni6m y6t tr6n thi trudng.

]
Titi san tdi chinh ,sdrt sdng dd bdn

Tii sAn tdi chinh sin sAng Oe lan ld c6c tdi sin tdi chinh phi ph6i sinh dugo x6c dinh ld sin sdng OC Uan

hodc kh6ng dugc phdn loai ld c6c tdi sAn tii chinh ghi nhfln theo gi6 tri ho. p ly th6ng qua 86o c6o k6t

quA hoat dQng kinh doanh, c6c kho6n dAu ttL giir d6n ngiy clSo hpn ho{c c6c kho6n cho vay vd ph6i thu.

Gid tr! ghi sO ban tliu cfia tdi sdn tdi chintt
C6c tdi sdn tdi clrinh dtroc ghi nhfn t4i ngAy mua vd clung ghi nhfln tai ngdy b5n. Tai thoi di6m ghi nhan

lAn dAu, c6c tdi sin tdi chinh duo-c ghi nhAn theo giir g6c cQng circ chi phi ph6t sinh kh6c li6n quan truc
.l ,:.

ti6p d6n vi6c mna, phit hdnh tdi sdn tAi chinh d6.

Nq phf,i tri tiri chinh vh cdng cg v6n chri s& hfi'u

C6c c6ng cu tdi chinh duo.'c phdn loai li no phii tri tAi chinh ho{c cdng cp v6n chir so'hfr'u tpi tho'i di6m

ghi nhAn ban dAu phir ho. p v6'i b6n chAt vA rlinh nghTa cta no. phii tri tdi chinh vd c6ng cu v6n chri sd

hfi'u.

No phiti trd tiri ch{nlr
Vi6c phin loai c5c khoAn no tdi chinh phu thuQc vdo bAn chAt vd mgc dich cria khoin ncr tii chinh vd

ducrc quy6t dinh tpi tho'i diOm ghi nhan ban dAu. No'phAi trd tdi chinh cira C6ng ty g6m c6c khohn ph6i

tr6 ngudi b6.n, vay vd no-, c6c khoin phai tre khec.

Bdn tfury,it minh niq'ld ntor bd lthdn hop thimhvdphdi du'gc dqc citngtii Bdo ctio tdi chinh hqp nh(it

22.

,it

23.
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corue rv cd pnAr.r vAru rnr va xHp pO nnr Rru
Dia chi: TAng 7, sO +5 Tri6u Vi6t Vuorg, phuong Bti Thi Xudn, qufln Hai Bd Tnmg, Hd Ngi
sAo cAo rni csiNu rrop Nuar
Cho nim tdi chinh t<Ct thric ngdy 3l th6ng 12 nltm2014

Bdn thuyiit minh 86o c6o thi chinh (tit5p theo)

Tai tho'i di6m ghi nhQn lAn dAu, c6c khoAn no. phdi trA tdi chinh khSc duoc ghi nhgn ban dAu theo gi5.(,
g6c trtl c6c chi phi ph6t sinh 1i6n quan truc ti6p d6n no phAi tri tdi chinh cl6.

Gi6 tri phAn bO duoc x6c dinh bing gi6 tri ghi nhdn ban dAu cfra no- phhi trA 1di chinh tril di c6c khoAn
,l

hoiur trii g6c, c6ng l.roic trir c6c khoAn phAn bd liry k€ tinh theo phuo'ng ph6p iAi sLr6t thpc tC cira ph6n

ch6nh l6ch gifr'a gi6 tri ghi rih6n ban dAu vd gi6 tri d5o han, trir rli circ khoAn giim tril'(truc tii5p ho{c
th6ng qr-ra vi6c str dLrng m6t tii khoAn du phong) do giim gi6 tri hodc do kh6ng th6 thu h6i.

Phuong ph6p lai su6t thuc t6 ld pliuo'ng ph6p tinh to6n gi6 tri phAn b6 cira rn6t hodc mQt nh6m ng phAi

tri tdi chfnh vi phAn b6 thu nhAp l6i ho[c clii phf ldi trong k] c6 li6n quan. Ldi su6t thuc t6 ta tai su6t
chi6t kh6u c6c lu6ng tidn Lr6'c tinh sE chi tri hodc nhAn duo. c trong ttrong lai trong ,u5t ,dng do'i dr1

hi€n cira cottg cu tdi clrinh hoac ngdn hon. n0u cAn thi6t. tro vC giri tri ghi so hi6n tai tlruin cta no phAi

tra tdi chinh.

COng cy vin chfi sO lriru: ,"
Cong cu vdn chir so hiru lA ho. p cl6ng chfrng to du'o-c nhfr'ng loi ich cdn lai vO tdi sin cira COng ty sau khi
triL di todn bd nghla vu.

24. Bi trir cdc cdng cg tii chinh
C6c tdi sin tdi chinh vd no- phAi trA tdi chinh chi dtro-c btr trir v6'i nhau vd trinh bdy gih tri thuAn tr6n
Bing can a5i fC toin khi vd chi khi C6ng ty:

:.,o Co quydn lio'p pli6p dd bir tri' gi6 tri da cltro-c ghi nhOn; vd
. C6 du clinh thanh to6n tr6n co s6'thuAn holc ghi nhAn tdi sAn vA thanh to6n no phAi trir cirng mQt
thd'idi€rn.

25. 86o c{o theo bQ phrln
BQ phf,n theo lTnh vuc kinh doanh lA mQt phAn c6 th6 x6c dinh ri6ng bi6t tham gia vdo qu6 trinh sAn

xuAt ho6c cung c6p sdn phArn, dicli vu vi c6 rrii ro vd loi icli kinh t6 kh6c v6'i c6c b6 ph6n kinh cloanh

86 phAn tlieo khu vuc clia lli ld rnQt phAn c6 th6 x6c dinh ri6ng bi6t tham gia vAo qu6 trinh sAn xuAt
ho[c cung c6p s6n phAm, dich vu trong pham vi m6t m6i trud'ng kinh tr5 cu th6 vd c6 riri ro vi loi ich
kinh to kh6c v6'i c6c b0 phdn kinh doanh trong c6c rn6i truong kinh t6 kh6c.

26. BGn li6n quan
C6c b6n duo-c coi ld li6rr quan n6u m6t bOn c6 khA ndng ki6m so6t ho[c c6 inh huong d6ng kC O5l vOi
bOn kia trong viQc ra quy6t dinh c6c chinh siich tdi clifnh vi hoat ddng. C6c b6n cirng duo. c xem ld b6n
li6n quan n6u 

"urg 
cliiu su ki6rn so6t chung hay chiu anh hu6ng d6ng k6 chung.

'l-rong vi6c xern x6t rn6i quan h0 cfta c6c b6n 1i6n quan, bin ohAt cira m6i quan hQ cluo-c chir trgng nhi6u
hor hinli thirc ph6p ly.

Giao dich v6i c6c bOn c6 li6n quan trong n5m duo-c trinh biy 6' thr.ry6t rninh sO Vti. t.
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_J, Bltn thuy€t tninh nhy ld mor b6 phdn hop thitnh vd phai duoc doc cimg vcti Bdo cdo tai chinh hop nhtit )A
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA XEP DCT HAI AN
Dia chi: TAng 7, sO +S t.igu Vi6t Vuong, phuong Bni Thi XuAn, quQn Hai Bd Trtmg. Ha NOi

sAo cAo rAr cHiNFr HoP NHAT

Cho n6m tdi chinh k6t ttrric ngdy 31 th6ng 12 nim 2014

Brin thuy6t minh Brio c{o t}ri chinh (tiiip theo)

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TI{ONG BANG CAN DOI KE
TOAN HOP NHAT

l. Tidn vi cic khoin tuong tluong tidn

-. ).
I len rnat

Ti6n giri ng6n hdng

C6c khoin tuong duong tidn

C0ng

2. Eflu tu'ngin h4n

DAu tu ngin han kh6c

- Cho C6ng ty TNHH Eqi 111 vd Ti€p t,dn

Hdi An vay ngdn han

- Cho COng ty CO phdn Eiu nr vd VQn tai
!.

Hai Hd vay ngiin han

- Cho Cdng ty CO phAn Dich vq 'll6ng ho. p
Hai An vay ngdn han

c0rg

3. Phii thu khfch hing

Ho4t d6ng khai thSc cing
Ho4t d6ng khai th5c tdu

c0ng

4. Tri tru&c cho nguoi b6n

Hoat d6ng khai th6c cing
FIo4t d6ng khai th6c tdu

C0.,g

5. Cfc khoin phii thu khdc

Ldi ti6n gri'i du thu
Phiithu thu6 TNCN
C6c khoAn chi li6
PhAi thu ti6n b6n chfrng chi qu!
C6c khoAn phii thu khdc

c0rg

56 cuiii nlm
716.796341

24.529.09t.842
5 | .7 80 .7 62 .50s

77.086.650.648

Sd cu6i nim
56luqng Gi6 tri Sii lugng

8.500.000.000

7.500.000.000

1.000.000.000

8.s00.000.000

so cuot nam

33 .',I 6t .234.569

19.328.089.812

s3.089.324.381

^l i.llo cuot nam

3.827 .33',7 .423

856.221.291

4.683.558.714

Sil cuiii nlm
113.284.614

1'/6.835.794

40.499.7 51

50.622.127

381.242.886

Si5 tliu nlm
453.285.319

8.792.651.',I00

s4.313 .7 51 .147

63.559.688.166

Sii rliu nflm

Gi6 tri

Sd dAu nem

56 tliu nim

Sd tIAu nlm
225.818.539

30.885.436

8.596.067

26s.300.042

9.000.000.000

9.000.000.000

9.000.000.000

24.804.877.019

24.804.877.0t9

t1.478.842.406

11.478.842.406

Bdn thuyit ntinh ndy lti nt6r b6 phdn hop rhdnh vd phdi du'oc doc ciotg t'oi Btio cdo tdi chinh hrlp nhdt 25
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c6rue ry cd eHAN vdn rar vA xE'p DO HAr AN
Dia chi: TAng 7, s6 +5 tri6u ViQt Vuong, phubng Bt\i Thi Xudn, qu4n IIai Bd Trurg, Ha NOi

sAo cAo TAI CHINI{ HOP NHAT

Cho ndm tAi chinh t6t thric ngiy 31 thing 12 ndtr 2014

Bin thuy6t minh Bdo crio tiri chinh (titlp theo)

6. Dr.r phdng phii thu ngln h4n kh6 tldi

Dy phdng no. phii thu qu6 han thanh toSn

- Du phong cho cic kho6n no phAi thu qu6 han til
1 ndrn d5n dtL6'i2 nim
- Dtr phdng cho c6c khoAn no- phdi thu qu6 h4n tir
2 ndm d6n du6i 3 ndm

Dg pliong no- phii thu chua qu6 h4n thanh to6n nhung

kh6 c6 khi ndng thu h6i

c0ng

Tinh hinh bi€n cl6ng dg phong phAithLr kh6 ddi nhu sau:

56 dAu ndm

Trich lAp du phong b6 sung

HoAn nhfp dp phdng

Xtr lj, c6ng no. kh6ng c6 khi nlng thu h6i

56 cu6i nlm

7. Hhng t6n kho

Hhng mua dang di tr6n dtrd'ng

Nguy6n liQu, vdt liQu

C0ng cu, dpng cq

c0ng

8. Chi phi tri tru6'c ngin h4n

Chi phi bAo hi6m

Clii phi c6ng cu dung cu chcr phdn b6

Chi phi quin lli vAn hdnh 02 TBA

c0ng

9. Thu6 vi cfc khoin khic ph:ii thu Nhh nudc

Thu0 thu nhAp doanh nghiCp n6p thira
Thu€ nh6p khAu nQp thua

c0rg

10. TAi sin ngin h4n kh6c
Li ti6n ky qug, ky cugc ngin h4n

56 cuiii nIm 56 tIAu nIm
I 15.3 83.528 t49.712.zt't

149.712.2t'7

i 1 s.3 83.528

115.383.528 149.712.217

NIm nay Nim nav

-

149.1t2.2t7
32.966.',r22

(67 .29s.411)

11s.383.528

t49.712.217

149.7t2.217

56 cuiii n[m S5 tliu nlm
914.139.128

20.852.83 1.151

1 .140.000

4.362.446.14s

1 . r 40.000

21.828.110.279 4.363.586.745

56 cu6i nlm Sii ttiu nlm
152.005.077

4t.0'7a.642

s.s19.487

t93.075.719 5.s19.487

Si5 cuiii nlm Sii tIAu nlm
1.966.714.412

3.15s.400

311.722.002

1.969.869.812 311.722.002

Bdn thuydt rninh ndy ld nt6r bd phdn hop thdnh vd phdi dtrpc dgc citng t,oi Bdo clto titi chtnh hop nhit 26



c6ne ry cd pnAru vAru rnr vn xE'p oO nAr aru
Dia chi: TAng 7. s6 +S tri0u Vi6t Vuo-ng, phuong Bni Thi XuAn, quin Hai Bd Tnmg, HA N6i

BAo cAo rer cuiNH r-rQP NrrAT
Cho n[m tdi chinh ktSt thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2014

Bin thuy6t minh 86o c6o tii chinh (ti6p theo)
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11. T[ng, giim tii s:in c5 illnh hff'u hinh
Nhh cii'a,

v6t ki6n
trri c

M6y m6c

vn thi6t b!

Phu'ong tiQn

v$n tii,
truydn dfrn

Thiot bi,
dgng cg

quin lli

Thi s:in

ci5 olntr
khdc

C0ng

Nguy0n gir{

36 dAu nam

Thng trong n[m do xAy

dung co bdn hoin th.lnh,
!

mua sam

Giarn trong nirn do thanh

lj, nhugng b6n

56 cu6i niim

Trong d6:

Di khAu hao h6t nhung 457.605.455

v5n cdn su dung

193.2s9.s40.846 189.183.439 146 4.436.072.733

5.223.2'l0.066 73.436.823.613 184.843 466.846

3.833.725. I 00

1 .486.921 .847

18e.279.s39.s7e 1.486.921.847

63.636.364 388.429.610 936

263.503.560.525

I 98.482.8r 0.912 258.786.537.659 63.636.364

3.83 3.725. 100

648"099/46361

1.0 r0.827.046

106 \14.902.258

41.637.428.358

2.831.126.498

144.927.204.118

Gi5 tri hao mdn

56 ddu nam

Kh6u hao trong nam

Giirn trong n[m do

lyi, nhurrng b6n

56 cuiii nEm

Cii tri cdn lai

56 ddu narn

56 cuiii nim

Nguy0n gi6

36 dAu nam

TSng trong nhrn

Gi6m trong n[m

^A A.
so cuol nam

43.029.360.987

12.183.303.798

thanh

ss2tL66438s

553.221.s91

61.322.217.69t 729.079.642 1.005.953.920

21.398.274.612 8.006.948.',|77 36.t73.899

2.831.126.498

79.889.39s.80s 8.736.028.419 1.042.127.8t9

28.260.018

12.727.272

40.987.290

1s0.230.179 8s9 127.861.191.4ss 3.706.993.091 480.96'1 .927 35.376.346 2823147486'78

143.270.146.121 178.897.141.8s4 r80.s43.s11.160 444.794.029 22.649.074 503.r18.212.213

t\
\':

MQt s6 tdi sin cd .linh hfi'u hinh c6 nguyOn gid vd gi6 tri con lai theo s6 s6ch lAn luo-t ld

581.61 1.608.890 VND vd 468.686.309.973 VND d5 cluoc thO ch6p dC Aam bAo cho ciic khoAn vay.

12. TIng, giim thi sin c6 tlinh v6 hinh4
1

J

1

4

Quy6n sfr

duns d6t
PhAn mdm quin lf

cfrLng
c0rg

4.945.015.236 906.9s4.649 s.851.969.885

4.94s.015.236 5.85r.969.885
--1

1

Bcin thttyit minh ndy ld n6t b6 pltdn hctp thdnh vd phai duoc tlpc cirng t',tt lJrlo cdo tiii chinh hop nhtit

906.954.649

21

1

=
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c6r.rc w cd pHAru vAn rlr va xHp pO nRr nru
Dia chi: tAng Z, s6 +S trieu ViQt Vuong, phuong Bni Thi Xudn, qu4n Llai Bd Trtmg, Hd N6i

sAo cAo ra.r cnixu HoP NHAT

Clro n[m tdi chinh ki5t thric ngdy 3l thdng 12 ndm2014

Brin thuy6t minh 86o c6o tli chinh (titlp theo)

--{

-{
4

4

-t
-1

Quy0n sfr
duns d6t

Phfin mirm quin lf
cing

c0ng

Gi6 tri hao mdn
^.{ ,}.
5C) clau narn

T[ng trong ndm do khAu hao

Gi6rn trong nim

^!. i,
so cuol nam

Gi6 tri cdn l4i
^: -).so dau nam

S6 cLr6indm

13. Chi phi xiy d1rng co bin d0 dang

56 dfiu nlm

1.402.501.101

141.286.152

468.593.241

181 .390.932

1 .87 t .094.342

322.677.084

4

_,

t.543.787.253 649.984.173 2.193.77t.426
1

=

I

4

4

I
1

-4
r-J

1

-l

1
4

3.542.514.135 438.361.408 3.980.875.543

3.401.227.983 2s6.970.476 3.6s8.198.4s9

Mua sim TSCD

XDCB do dang

- Kho bdi nttri
;

- LLtm cong cung

Sira chfi'a lon TSCD

1',7 5.944.454

639.328.999

136.615.45s

268.960.489.717

s.240.431.884

153.7',17 .273

5.086.6s4.61r

4.484.591.587

258.280.290.459

5.223.2-t0.066

s.223.270.066

Chi phi ph{t
sinh trong

nim

r6t ctruy6n
vlo TSCD
trong nim

xi5t ctruy6n
gizim chi phf

55.183.472

Sii cuiii nem

1 0.625.0 1 s.786
'793.106.212

793.106.272

775.944.454 278.685.513.188 263.s03.s60.52s

14. Diu tu vho cdng ty li6n k6t, li6n doanh
Sii cuiii nlm

1.758.788.938 2.725.802.649

t.8t3.972.410 14.143.924.',7 07

56 tl6u nim
Sii luqng Gi6 tri S5 lugng Gi6 tri
100.000 i.604.839.053 l00.000 1.353.77',7.873

500.000 13.445.23s.738 250.000 5.824.979.53i

rs.0s0.074.791 1.118.757.410

C6ng ty CP Dich vy TOng hop Hii An (i)

Cdng ty TNHH Eari lli vi Ti5p v{n HAi An
(i i)

c0ng

28

-1
--t

4

-4
_,

4
.,4

(i) Tlreo GiAy chri'ng nhdn ddng kli kinh cloanh vd gi6y dSng k! thu6 sO 0201275526 ngdy 13 th6ng 10

nam 2014 do So kO hoach vd EAu tu thdnh pnO Uai Phong cAp, C6ng ty dAu ttr vdo C6ng ty C0 phAn

Dich vp T6ng hop HAi An (tru6'c dAy ld C6ng ty C6 phAn Dich vp Hdng hii HAS) 1.000,000.000

VND, tuong du<rng 20oh vdn di6u lQ. D6n thoi di6m 31 th6ng 12 ndm 2014, COng ty cl6 dAu tu clir

1.000.000.000 VND tuoxg duong 20o/o v6n didu lQ.

(ii) Tlreo GiSy chring nhfn dang kj kinh doanh vi gi6y dang kli thu6 s6 0201244461ngdy 01 thSng 3

ndm 2072 clo 56' k6 hoach vd DAu tu thdnh pnO Hai Phong c6p, C6ng ty dAu tLr vdo C6ng ty TNHI-I
Dai lli vn Ti6p v6n Hii An 5.000.000.000 \,'\lD, tuong duong 50% v6n di6u le. Tai ngdy 3 I thring 12

n6m 2014 C6ng ty dA dAu tu 5.000.000.000 \rND, tuong du'o-ng 50% vOn di6u 16.

Bdn thuyil ninh ndlt l; ,16, bo phtin hop thdnh vd phai d*oc rl,2c cirtgt'oi Bdo cdo tdi chinh hctp nhlit
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c6rue ry cd pHAN vAn rar vA xEp DO HAr AN

Dla chi: fAng Z, sO 4S trieu Vi€t Vuong, phucrng Bni ThiXudn, qufln Hai Bd Trung, Ha NOi

BAo CAO TAI CHiNH HOP NHAT

Cho ndrn tdi chinh k6t thirc ngiy 31 th6ng 12 n6,m 2014

Bin thuy6t minh 86o c5o tiri chinh (ti6p theo)

Gid tr! phitn s0 hibn cfia C6ng ty tgi ctic cing ty tiln kh nhu'sau:

Gi6 triphin sri' G6p v6n b6
-.1hu'u (lau nam sung

C6ng ty CP Dich vu 1.353.117.8'73

T6ng hop HAi An
C6ng ty TNHH Dai ly 5.824.979.537 2.500.000.000

vd Tii5p vqn I{ai An

c0ng 1.t78.757.410

thuAt Hdng hAi

C6ng ty TNHH VQn tAi vi D4i lf Vfln

Da Phuong Thitc

C6ng ty C6 phAn MIIC

Qu! DAu tu Chrlng kho6n ViQtNam

c0ng

PhAn lfri ho{c
16 trong nIm

4s1"061180

6.3',70.256.201

tai 2s0.000 3.025.000.000

1 2.500

C6 tri'c. ltt'i . 
^- - 1 - Uta tr! Pnan so'

nhuffn d5 nh0n 
^.htl'u cuol nitm

trong nIm
200.000.000 1.604.839.053

1.250.000.000 13.445.235.738

2500-000-000 6.82131?381 M50J00J00 15"Ls0"0?4J91

--

15. Dflu tu dii h4n khic
,-t i.
50 cuol nam

Si5 lug'ng Gi6 tri
C6ng ty CO phAn Cung itng vd Dich vu Ky 266.6'72 976.210.000

Si5 tliu nflm

56lugng Gi6 tri
23 8.100 97 6.210.000

250.000 3.025.000.000

4.391 10.977.s00

2.010 16.884.000

Chi phi sta chfr'a thi6t bi

Chi phi dich vu ernail

Chi phi lAp dflt tram VHF
C6ng cu dpng cp

c0ng

17. Tdi sin diri h4n khfc

4.001.212.500

3.',|48.863.296

31.500.000

44.150.000

1.359.853 226.125.228

4.029.071.500

Lli do thay dOi c6c kho6n rlAu tu tdi chinh ddi h4n khSc:

. CO phii5u C6ng ty Cd phan Cung ilng vi Dich vu Ky thuft Hdng hii: tlng do c6ng ty nhfln duo-c

28.512 c6 phi6u thu6'ng.

. Cd phi6u C6ng ty CO phAn MFIC (tru6'c dAy ld C6ng ty CO phAn Fldng h6i Hd N0i): giArn do b6n

4.390 c6 phi6u v6i gi6 tri tuong rmg ld 76.825.000 \rND.
. QuV DAu tu Chimg kho6n ViQt Nam : gi6m do b6n todn bQ c6 phi6u dd dAu tu.

16. Chi phi tri tru6c dii h4n
Chi phi phft l'hffn bd vio

Sii tIAu nXm sinh trong chi phi trong
n,rm nam

,,i

Sii cu6i nxm

1.500.951.857

18.000.000

5.5 1 8.749

63.617.801

2.241 .91r.439

13.500.000

38.631.251

I 63.867.280

32.859.853 4.019.138.s24 1.588.088.407 2.463.909.970

lio cuol nam S5 tlffu nim
Ky quy dAm bAo thanh to6n th6 tin dpng

C6c khoAn d[t cgc thu6 nhd, binh nu6c

Ky qu! sir dirng dich vu c6p k! thuat s6

Klioin d{t cgc thu6 container

cQng

1 19.5 i 8.020

32.850.000

17.000.000

1.s61 .7s2.000

) 10.240.939

32.930.000

143.t70.939* ***2e
t.73L.l24.020

il;;;;;;); ;;; ;;;),;;);il;;;;il;;; ;il ;;, u; ;;;;; );;il;;
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c6nc w cd pnAn vAru rnr vA xE'p od nar Rr't

Dia chi: Tang 7, so +s trieu viQt vuong, phuong Bni Thi Xuan, qnAn Hai Bd Trung, FIa NQi

eAo cAo rnt cuiuu HQP NHAr
Cho nlm tdi chinh ket thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2014

Bfin thuy6t minh 86o crio tli chinh (til5p theo)

18. Vay vh ng'ngln h4n

Vay rrgin han c6c tO chirc vd c6 nhdn kh6c

- C6ng ty CO phdn Cung wng vd Dich vU Ki thuQt
--,. h)

ltang llat '

Vay ddi hqn d6n hari tri
- Ngdn hdng Bdo Viet - HAi sct chinh

- Ngdn hdng TMCP Ngo7ti Thaong Vi€t Nam - Cl'{

IIai Phdng

- |rlgdn hdng TMCP TiAn Phong

c0ng

Sii tliu nlm

Sii cuiii nlm Sd tIAu nim
4.392.320.325

1.392.320.325

38.920.500.426

2s.007.148.641

8.850.078.000

5.062.97 3.785

5.702.320.325

5.702.320.325

12.945.633.806

12.945.63 3.806

43.312.820.751 18.647.954.131

(i) I{roAn vay C6ng ty C6 phAn Cung irng vd Dich vp K} thu$t Hdng HAi theo ho. p d6ng sO Otl}lO ngdy

5lll2OOB c[ra C61g ff C6 phAn D6ng m6i vA Sira chfr'a tiru Hii An dC phuc vu nhu cAu hopt dQng sin

xu6t kinh doanft v6'i ldi suAt theo ldi suAt cho vay cta ng6n hAng tai tilng thd'i c1i6rn, thdi hpn vay 01

ndm. Sau khi sirp nh6p C6ng ty CO phAn D6ng mdi vd Sira chira tdu HAi An, C6ng ty k(5 thira lai

khoin vay.

Chi ti6t s6 phdt sinh vd c6c khoin vay nhu sau:

Sii tii,n vay tli
Sii t<Ot chuy6n tri trong nim 56 cuiii nlm

Vay ngAn han c6c t6 chri'c 5.'102.320.325

- Cdng ty CP Cung tmg vd Dich 5.702.320.325

12.94s.633.806
t 2 94s.633.806

38.920.511.298

2s 007.465.513

8.850.078.000

1 .310.000.000

1.310.000.000

12.945.650.678
t 2 945.650.678

4.392.320.325

1.392.320.32 5

3 8.920.500.426
25.007.448.641

8.850.078.000

vqt Ki thudt hdng Hai
Vay dii lipn diin h4n tri
- Ngdn hdng Bdo Vi€t - II|i sd

chinh

- I'{gdn hitng TMCP Ngoqi
Thaong ViQr Nant - CN Hdi
Phdng

- Ngdn hdng TMCP TiAn Phong

c0ng

19. Phei tri ngucri b{n

Hopt dQng khai th6c cing
Hoat d6ng khaith6c tdu

c0ng

5.062 973.78s s.062.97 3.785

18.647.954.131 38.920.sL7.298 14.255.650.678 43.3L2.820.751

Sd cu6i nlm 56 tliu ndm

t4.168.415.s77

1s.879.404.993

t4.866.484.210

30.047.820.s70 14.866.484.2r0

:r)

*
\t

Bitn thtryit minh nil lit ntor br) phrin hop thdnh vit phdi dttoc rloc cimgt,oi Bdo cric tdi chinh hnp nhrit 30



c6rue ry cd puAru vAn rRr vA xE'p pO nnr ant
Dia chi: TAng 7, sO +S t'riqu ViQt Vuong, phudng Bti Thi XuAn, qu6n t-lai Bd Trtrng, I-ld N6i

sAo cAo rar cHiNn HOP NHAT

Cho rrdm tdi chinh k6t tntc ngdy 31 th6ng 12 ndm2014

Bin thuyi5t minh B6o c6o tiri chinh (ti6p theo)

I

La
+{
f-ll

r1
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l-.I

1_-
L--'

L-
l--l

1_t-J
t_
t_
t.J

L-.-J

L:
L-.J

t_-ra--1

1_-)-a
l_-ra---

l---.--4,

L-4,
I

20. Ngud'i mua trfr tidn tru'6c

Hogt dQng khai th6c cing
I{o4t dQng khai th6c tAu

c0ng

Si5 cuiii nem Sii tliu nlm
3.145.123

88.597.000

91.142.723

21. Thu6 vh cic khofrn phii n6p Nhh nu6c

56 tliu nrm Sii phni n6p s5 aa nqp 
s6 cuSi nem

trong nim trong nlm

Thu6 GTGT hdng b6n noi dia 949.809.591 3.750.135.117 4.308.177.790 391.'766.924

Thu6 G'fGT hdng nhdp khAu 27 .459.58'7 .37 4 27 .459 ,5s7 .37 4

Thu6 xu6t, nliap khALi 5.456.815.363 5.459.970.763 (3.155.400)

Thu6 thu nlrflp doanh nghiQp 100.182.862 3.415.517.529 5.464.555.586 (1.948.855.195)

Thu6 thu nhAp c6 nhAn 287.840.653 2.978.228.365 2.212.993.476 1.053.075.542

Ti6n thuo <l5t 966.232.354 966.232.354

c6c loai tlrur5 kh6c 397 .845 .27 4 397 .845.27 4

C6c khoAn phi, l0 phi vi c6c 500.000.000 500.000.000

khoAn pliii nQp kh6c

C0ng

Trong d6:

1.337.833.112 44.924.36r.376 46.769.362.617 (507.168.129)

Sii cu6i nlm Sti dflu nem

Thu€ vd c6c khoAn kh6c ph6i thu Nhd nu6c,(.
Thud vi c6c khoan plrii nQp Nhd nu6c

(Le6e.869.8q (1t.tZZ.Ooz1 
":it.462.701.683 1.649.555.114 :/'

CQrg (s07.168.129) 1.337.833.112 'i

Thu0n6pt1ritadtLo-ctrinhbdyochiti6uThu6vdc6cl<lroirrk1r5cph6ithtrNhintr6c(xemtliuy6tminh<
s6 v.to;,

Thui giti tri gia tdng., /.
C6ng ry n6p thu€ gi6 tri gia tang theo phuong ph6p kh6u trir. Thud sudt thuO giStri gia tdng nhu sau:

X{5p dO cho c6c tdu nu6'c ngodi OYo

5%Dich vu cung cAp nu6'c s4ch

C6c ho4t clQng vAn tii, x6p dO kh6c 10%

ThuA xudt, nhfip khdu
C6ng ty kC kliai vd nQp thco th6ng b6o ofia Hii quan.

Bdn thq,dt minh nd|, ld mQt b6 phdn hop thdnh vd phdi duqc dpc cilng vcti [tdo cdo tdi chinh hop nhtit 11
,l
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c6nc rv cd pnAru vAn rar vA xE'p oO nar er,t

Dla chi: 'fdng 7, sil +S fripu Vi6t Vucrng, phucrng Bni Thi Xudn, qu6n I-Iai Bd Trung, Ha NOi

eAo cAo rer cuiNu HoP Nr{AT
Cho ndm tdi chinh k6t thrhc ngdy 31 th6ng 12 ndm2014

B6n thuy6t minh B5o c6o tiri chinh (ti6p theo)

Thu0 thu nltQp doanh ngltiQp

COng ty C6 phAn Vfln tAi vd X6p d6'Hei An thuQc d6itrrgng duo.'c huong:

Thuti su6t uu ddi: 10% trong thd'i h4n mucyi ldm ndm (15 nfun) tit ndm diu doanh nghiQp c6 doanli thu

tir hoat dQng <lugc hu6'ng uu ddi thu6 (ndrn 201 1) theo Ei6m 3 phAn B, di€m 1.3, di6m 6 mpc II Th6ng

tu 130/2008/TT-BTC do 86 Tdi chinh ban hdnh ngity 26 th6ng 12 ndm 2008'

Tlro'i h4n uu ddi: MiSn thu6 TNDN 04 n6rn, gihm 50% s6 thu6 phAi nQp trong 9 ndm tir5p theo k6 tir

ndm 20i 1 theo Ei,5rn 1.3 Muc III PhAn H Th6ng tu 130/2008/1'T-BTC do B0 Tii chfnh ban hdnh ngdy

26thing 12 n[m 2008.

Thu nhfp til'c6c hoat dong kh6c n6p thu6 thu nhap doanh nghiop v6'i thu6 sufitzzo6.

Thu6 thu nhAp doanh nghiQp phii nQp trong ndm dttoc dq tfnh nhu sau:

NIm nay Nlm trufc
T6ng lqi nhuAn k6 to6ri tru6c thu6 134 .996 .165 .497 83 .3 02. 189 .497

C6c klroAn clidu chinh t5ng, gi6m lo. i nhuan kt5 to6n d6 Q.712.573.564) (3.549.769.801)

x6c dinh loi nhuAn chfu thu6 thu nh4p doanh nghiQp:

- Lqi nhuQn Cdng ty liAn k€t

- Cdc khoan didu chinh tdng
- Cdc khoan diiu chinh giant

Thu nh4p chiu thuti
L5 c6c ndm tru6'c duo.'c chuy6n

Thu nh4p tinh thu6

- Hoqt dQng khai thdc cang

- Hoqt dQng khai thdc tdu

(5.371.317.381) (3.381.792.23s)

-3.-ri8.743.818 82.022.434

(1.700.000.000) (2s0.000.000)

t3t .283 .s9t .934 79.7 52.419 .696

r31 .283 .s91 .93 4 7 9 .',t 52.419 .696

122.65 3.849.700

8.629.782.234

7'i
.:

N[m nay NIm trufc v

Thut5 suAt thLr6 thu nh{p doanh nghiCp 22% 25%
T

Thu;! thu nhQp cloanh nghiQp phdi nQp theo thtti 28.882.390.225 19.938.104.924 :-
tuit ptro thing \
Thui thu nhQp rtoanh nghi\p chhnh lQch clo tip (14.343.614.141) (11.485.015.007)

ctyng thud sufu khdc thuii suAt phd thing
ThuA thu nh$p doanh nghiQp etrqc mi6n, gifim (11.953.011.784) (7.656.676.671)

Thuii thu nhQp rloanh nghiQp phdi nQp 2.585.764.300 796.413.246

Diiu chinh thud thu nhQp cloanh nghiQp phdi nQp 829.753.229

crta cdc ndm trwdc

Thu6 thu nhflp doanh nghiGp cdn phfri nQp 3.415.511.529 796.413.246

Tiin thu| ttiit
Ti0n thu6 d6t duo'c nQp theo th6ng b6o cta co quan thu5.

Cric loai thud khtic
Cdng ty k6 khai vi nQp theo qui dinh.

Bdn thttyit ntinh ndy lit tn6l b6 phdn hctp thdnh vit pltdi dtroc tloc: citngviri Bdo ciro tdi chitilt hop nhiit 32
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c6rvc w cd pHAN vAru rar vA xEp DO HAr AN
Dfa chi: TAng 7, s6 +5 trigu ViQt Vuong, phuong Bni Thi Xudn, quAn Hai Bd Trung, I'la NQi

BAo CAo TAI CHINI'I HOP NT.IAT

Cho ndm tdi chinh t6t thric ngdy 31 thdng 12 n1m2014

Bin thuyi6t minh 86o c{o thi chinh (ti6p theo)

l-
r-J

r-IL-

r-I

i---I

t_r--l
L_-
l-.1

t_-
L-r-J

22. Chi phi phrii trfri

Chi phi l6i vay phAi tri
Phu cAp HQi d6ng quin tri, Ban ki6rn so5t

C0ttg

23. Cic khoin phii tr6, phrii nQp ngin h4n khfc

I(inh phi c6ng dodn

86o hi6rn x2i h6i
,.: .i

Bao htenl v tc

Bho hi6m thAt nghi6p

C6 tirc, loi nhu6n phii trA

NhAn dart coc tidn mua tdi sAn thanh ly

DoAn phf

DAng phi,( ,.
QLry qu6c plrong dia plrrLong

PhAi tr6, phii nQp kh6c

c0ng

2a. Quf khen thu6'ng, phfc lg'i

56 cuiii nim
227 .793.311

306.000.000

533.793.317

Sd cu6i n[m

Sii tIAu nAm

169.'731.687

51 .000.000

220.731.687

Sd tlflu nim
3 8.609.908

184.'t25.987

32.4s6.685

19.311.8'14

633.220.000

10.000.000

1 .143 .07 5

3.919.000

750.000

4ss.089.320

53.219.958

84.8s2.600

20.151.4s0

12.189.184

53.340.000

10.398.000

I .31 1.000

1 . r 10.000

7.844.884

1.385.231.849 244.417.076

T[ng tlo trich
Sd tliu nflm lfp til lqi

nhufln

Chi qui trong ^i x.' - * 50 cuol nam
nam

Qu! khen thu6'ng

Qu! thuo'ng Ban didu hdnh

c0ng

25. Phni tri diri h4n hhfc

2.043.6A1.952 3.164.959.361

1 .7 t9.624.9t4 2.373 .719 .520

1.953.139.100 3.254.828.213

5 10.000.000 3.583 .344.434

3.763.232.866 s.s38.678.881 2.463.739.100 6.838.172.647

Sti crri5i nlm 56 tIAu nim
€,

t--l_

q,

J

4
t--1

4
4

V6n ho-p t6c kinh doanir tdu HAIAN PARK
- Cdng ty TNHH VQn tai vd Dui ly VQn tai Da

Phu'ottg Thtrc
.-: ,:- C6ng Dt Co phiin 'fransimex - Sdi Gdn

- C6ng Q Tl'lHH Dqi ly vd Tiiip vQn Hdi An

Vdn hop t6c kinh cloanh tdu HAIAN SONG

- C6ng ty TNHH ltdn rai vit Dai ly Vqn tai Da
Phuong Thu'c

- C6ng ty Cd phdn Transimex - Sdi Gdn

- Cdng nt TNHH Dqi ty vd Tidp vQn Hdi ln
- C(ng tt,Cd phdn MHC
- Ctdng ty Co phdn Hdng hdi MACS

CAno
-;'_b

10.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

s.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

t 0.000.000.000

s.000.000.000

60.000.000.000

Bdn thuyit minh ndlt !) 7n51 bd phdn hctp thdnh vd phiti tlu'oc doc citng loi Brio ctio t?ti chinh hop nhat ,-l



c6tuc rv cd pnhn vAru rAr vA xE'p oO nAr aru
Dia chi: tAng 7, s5 +S trigu Vi0t VrLong, phuong Bti Thi XuAn, qudn Hai Bd Trtrng, Ha NOi

eAo cAo rar cuiNr-r HoP Nr-rAT

Cho ndnr tdi chinh t€t tfrirc ngdy 3 I th6ng 12 ndm2014

Brin thuy6t minh 86o c6o tiri chinh (tii]p theo)

L
t_rl--Il_L--rl_l--r
l_r-J
l_
l-Jr

L.
L-
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t_
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l_-
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t_-
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t_-
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L:
J

t_t--al4
t_
t--,

L_-r-Jt-
I

26. Vay vi ncr dii h4n

NgAn hing 86o Viet - H6i 56'clrinh(i)

Ngdn hdng'|MCP Ngoili Thuo-ng ViQt Nam - CN Hai

Phong(ii)

NgAn hdng TMCP Ti6n Phong Vi6t Nam - CN Hei

Pl,ongtiii)

C0ng

56 cu6i nim 56 tliu nim
80.922.262.s69

39.414.2t2.398

2',7.002.526.215

51.782.ss3.449

31.782.553.449

(i) Vay Ngdn hdng TMCP BAo Vi6t - HOi s6' chinh theo Ho-p ddng tin dung doanh nghiCp s6

251.2010.HDTD ngdy 2010512010, s6 ti6n vay 6.000.000 USD, muc dich thanh toimLlC vd nhAp

khAu rn6y m6c thitit bi cho du 6n clAu trr xAy dirng b6n Container Il6i An - HAi Phong, thd'i han 72

th6rrg, I5i su6t '7,50/olndm, khoAn vay du'o. c ddm bAo b[ne tdi s6n hinh thdnh tt' du 6n.

Vay ngAn hing TMCP 86o Vigt HOi s6' chinh theo Ho.'p d6ng tin dpng s6

0034.20141HDDTD1iBVB-TTI(D ngity 201312014; s6 ti6n 2.500.000 USD; muc tlich b6 sung v6n
rnua tdu Container; thd'i han vay 60 th5ng, thdi gian An h4n 6 th6ng; 16i su6t 4,5Yohdm tai thoi diiim
giii ngin. Dinh kj, didu chinh l6i su6t 3 th6ng /lAn, c6c k! sau di€u chinh bing lai su6t huy d6ng USD
12 tltingtrd sar.t do BAo Vi6t Bank c6ng b6 cQng bi6n d6 3,25ohlndm. KhoAn vay clugc cl6m bAo bing
tii sAn hinh thdnh til v6n vay,4 xe n6ng hdng,2 c6.n truc loai chAn Oe ti6u quay, tdi siui tr6n d6t li
ciic c6ng trinh xdy dtmg thu6c dp' irn kinh doanh cAng Container HAi An.

(ii) Vay Ngdn hdng TMCP Ngoai thuong ViQt Narn - CN Hei Phdng theo Ho-p d6ng tin dqng trung h4n
sO OROZIZOl4IVCB-HA ngdy I 11412014, s6 ti6n vay: 2.000.000 USD, muc dich vay dri mua 01 cAn

truc ch0n dO Kirow Arclelt GMBH, tho'i han vay 54 th6ng, thoi gian 6n han: 6 thhng, l6i su6t tinli theo
ldi su6t ti6t kiQm k! han 12 thbng USD loai 15i tr6 sau + l5i su6t bi6n tOi tni6u ld 2,90/olndm nhmg
kli6ng th6p hon lai su6t cho vay ngin han USD tai thd'i dii5m thay <l6i lai su6t theo th6ng b6o cta
Vietcombanl< trong tirng tho'i k!, khoAn vay duo. c biro dim bdng tdi sin sau dAu tu tiL ngu6n v6n va1'

vd v6n t1r c6 hC th6ng 01 cAn truc chAn dtl I(irow Arcielt GMBFI.

Vay ngAn hdng TMCP Ngoai thuo'ng Vi6t Nam - CN Hei Phdng, theo llo-p d6ng tin dpng trung han
sO nAlZOt+/VCB-HA ngity 2010112014, s6 tiAn vay: 442.000 USI), muc clich thanh to6n ti6n mua 2
xe nAng PPM Terex, thd'i gian An han: 6 th6ng, tho'i gian tri no- g6c: 54 thSng thco lich tr6 no. kdm
theo Hop d6ng, Ldi su6t cho vay li 16i su6t ti6t kiem kj, han 12 thhng USD loai trA ldi sau+ ldi suAt
bi€n t6i thi6u ld 2,9ohlndm,3 th6ng di6u chinh I IAn, kho6n vay duo-c bAo dAm b6'i tei sin dAu tu til
ngu6n v6n vay vd v6n ttr c6 ld hQ th5ng 02 xe nAng PPM Terex.

(iii) Vay NgAn hing TMCP Ti6n Phong - Chi nhdnh Hd NOi theo Hop d6ng tin dpng doanh nghiCp sii ZS-
10.14II-IDTD/TPB.HTH ngdy 1611012014, sO tien vay: 1.500.000 USD, muc dfch mua con tdu CAPE
SANTIAGO, thd'i han vay: 60 th6ng, iai su6t 6p dpng t4i thoi di6rn nh6n no, di6u chinh dinh kj, 3

th6ng m6t lAn vd bing Ldi suAt ti6t ki€m ci nh6n 12 thSng tri lai cu6i ky d6i v<i'i USD cia TPBank tai
tho'i ditln di6u chinh c6ng bi6n c16 duo. c quy dinh bcyi TPBank t4i tilng thdi kj, theo d6i ruo. ng kh6ch
hdng, tuong irng thd'i diOrn thay d6i lai sr.rAt. Khoin vay duo.'c bio dArn bing Quy0n mua b6n tiu
CAPE SANTIAGO.

Bdn thuydt minh n4) h m6t b6 phdn hop thdnh vd phai dLtoc tloc ciutg t 6i tJdo cdo riti chinh hqp nhiit

147.399.001.182

34



c6ne rv cd pnAru vAru rnr vn xE'p oO nRr Rru

Dia chi: tAng Z, sO +5 'friCu Vi6t Vuong, phud'ng Bti Thi XuAn, quQn Hai Bd Trung, ili NOi

eAo cAo rAr cHiNH HoP NHAT

Cho n6m tdi chinh k6t thtc ngdy 31 th.lng 12 n'am2014

BAn thuy6t minh 86o cdo tiri chinh (ti6p theo)
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K) hgn thanh torin vny vit tt? diti hgn

A

I L[ I rlal']l tro xuong

l'r6n 1 nSrn c16n 5 ndm

Tr6n 5 ndrn

c0ng

Chi fih sd phtit sinh vi cttc khoon voy vti ng'tldi hgn

So cuot nam Sii tliu nlm
38.920.500.426

| 47 .399.001 .t82
12.945.633.806

51.782.553.449

186.319.501.608 64.728.t87.255

Sri tiEn vav
56 tri. nrm ph6t sinh :TSIlil

trong n[m
Ngin hdng TMCP Bao s1.182 ss3.449 52 s90.000 000 1-55'1.t'74.633

Viet - HOi so chinh
NgAn hdng TMCP Ngoai 4e 074 e26 640 332.909.158
Thuo-ng Viqt Nam - CN

r.083.546.000 8.850.078.000 39.474.212.398

5.062.973.785 27.002526 21s

1J83546J00 3&920-s1?r98 l4?399J01-182

56 ti6n vay
oa tra

trong nIm

s6 t6t
ch uyen

25Ilt)? A(r\513

s6 cu6i nirm

wc2L26L569

l'liti Phdng
Ng0n hdng TMCP Ti6n
Phong Vi6t Nam - CN

Hai Phdng

c0ng

27. Yln chir s6'hiru

31.86e.000.000 196.500.000

133,s33.926.640 2.086.584.3915r.782.553.449

Bdng tt6i chiiiu biAn clQng cfia vAn ch{t s0 hiru

V6n tlfiu
tu'ciia chii

s6'hfi'u

56 dAu ndrn truoc lx 16210100

Lgi nliuin trong
nlm tt'tro'c

Trich l[p c6c qu!

Chin c0 tri'c

Phdn loai lai qu!
thuOng ban di0u

hdnh

S5 Au. crdi nii* ffi;rrroroo
tru'6'c

Thring du 
c6 phi6u

von co

PhAn quY

j8-r8tr6r,.ffi , x, 5?5 ooo oool

Qui dU' Qu! hh{c
phdng tii thuQc v5n

chinh chri sri'h['u

534.7151lg7 3333862?9

6.928.693.17 4

Qu! dnu

tu'ph6t
tri6n

t2t7 tLg64

t3.904.7 54.'769

Lg'i nhu$n
sau thu6

chu'a ph6n
ptr5i

53J6lJ 1 41564

82.s05.776.25 I

(24.291 194.530)

(.18.846.830 000)

63.064.466.285

63.064.466.28s

l 3 L580.647.968

(29.27s.8',14.086)

(65. l 16.990.000)

100.251.,1,50.161

.\

c0ng
- ;1

.,.:\
,8r11( g474b /

tt,
81.505.7?6 t5 r

F:./
(3.464.3.16.59; )

(48 816 E3! 0l0r

(333.886 279)

:l r.031"66oJ l r

319.011.660.81 1

131.580647.968

(s.s38.678.881)

(65 I I 6.990.000)

s4.406.352.000

434.362.991.898

::
S6 du ddu n6m nav 231.e62 320.000 38.385.998.922

I-gi nhu4n trong
nhm nny
'I'rich 1{p cdc c1u!

Chia cd tric

Ph6t hdnh c6 phi6u

quy trong nailx

S6 du.cuiii nIm nar ,Jr.q"r^uoioo

20.402 382 000 34.003 970 000

s11.788.380.922 (2.s71.030.000) 30.2ss.26r.s36

(333.886.27e)

7.763.408.871

7 .7 63 .408.37 |

7 .912 398 402

t5.615.807.273

38.385.998.922 (36.s75.000.000)

(36 575 000 000)

14.430.466.',l33

:
14.430.466.733

I 5.824.796.803

Ildn thryA mtuh ndt' t) ntdt b6 phdn ho. p thdrth vd phdi rlroc doc ciotg voi B/to cart tdi chinh ho7: nhtit 35



c6rue w cd pnAru vAn rar vR xflp oO nar nr't
Eia chi: TAng 7, s6 +S Tri6u ViQt Vuong, phudng Bni Thi Xudn, quQn Hai Bd Tnrng, Ha NOi

eAo cAo rar cHiNu HqP NHAT
Cho ndm tdi chinh k6t thirc ngdy 3 I th6ng 12 ndm 2014

Bin thuy6t minh 86o cfo tiri chinh (tii5p theo)

-'1
'--t
'!

-{

'-,-,.

4

-r_
_a|

4
_.,

--t-

--r_

---r_

t-

ci fi.c
C6 tirc dd chi trA nhu sau:

4.,lra co tu'c nam truoc
Tarn ring 

"6 
tu"

C0r,g

Cd phi6u

56 luolg c6 phitiu dbng ky ph6t hdnh

55 liro-ng c6 plii6u cll ph6t hdnh/b6n ra cdng chring
^; 

1.: 
' 

: 
' ^- L0 pnteil pno lnong

56 lugng c6 phi6u dtrgc rnua l4i
^: ,.: , ,: . ^- L o pttreu pho thong

36 luo. ng cd phitiu dang luu hdnh

- C6 phi\u ph6 th6ng

1. Doanh thu

Doanh thu hoat d6ng khai th6c cAng

Doanh thu hoat dQng khai thSc tdu

Doanh thu b6n hdng

c0ng

2. Gi6 v6n hing bin

Gi6 v6n hoat cl6ng khai th6c cAng

Gi6 vdn hoat d6ng khai thSc tdu
t1

Gid v6n cira hhng h6a dd cung cAp

c0ng

3. Doanh thu ho4t tlQng tii chinh

Ldi tiAn gili c6 k5) han

Lditi6n gtri kh6ng k! han
, ^,. ,t
Lat tlen cno vay

Ldi thanh ly c6c khoin dAu tu

Nim nay

28.070.228.000

3',7.046.162.000

6s.116.990.000

56 cu6i nlm
23.196.232

23.196.232

257.103

22.939.129

N[m nay
289.899.1s5.130

13',1 .871.640.s35

2.902.131.159

430.672.926.824

Nim nay
142.822.867.749

125.816.146.528

2.8t7 .t 83.008

271.456.t91.285

Nlm nay
3.134.346.707

229.810.660

355.076.001

100.440.751

NIm trufc
48.846.830.000

48.846.830.000

Si5 tlflu nIm
23.196.232

23.196.232

3.657.500

19.538.',132

-.r
4

--l

4

-l

1

4
4,

---J_

4

MCnh giri cd phitiu dang luu hinh: r0.000 vND

vr. TITONG TIN Bo suNG cHo cAc KrroAN MUC TRiT\rr{ BAy rRoNG BAo cAo xrr euA
HOAT ESNG KINII DOANH HgP NHAT

223.s7s.369.954

///, )

zl iu
. (t' -

I z.1l

\'r-
\l

Nim trufc
t21.896.250.002

1.887.803.92s

t23.784.053.927

Nlm tru6'c
3.19',7 .231.411

3s9.268.30s
133.091 .223

Bdn thttyit ninh niry ld mdt bq phdn hnp thdnh vd phdi chmc doc ciutgvoi Brio c(to tdi chinh hqp nhit t?



conc w cd pnAru vAn rAr vn xHp oO nar nn
Dia chi: TAng 7, s6 +5 Tri6u ViQt Vucmg, phuong Bni Thi Xudn, qudn Hai Bd Trung, Hn NOi

BAo cAo rer cuiNH HoP NrrAT
Cho nim tdi chinh kiit thric ngdy 3 1 th6ng 12 ndm 201 4

BAn thuy6t minh 86o c6o tiri chinh (ti6p theo)

Lr
L--f r

t_^
r.IlLflr-ri
L-LI(

t_r-ri
L-r-.r i
L*r-l a

l_r-Ir
L-
l--la

L-
t--l a

L_
t-l(

L-l--rl

L-l-ra

L-
t--r I

l_l--ra

t_t-.rl
L-
l-Ir

t_gt

L-
l--li

t_l-.ra
L-
l-Jr I

L_
t-ll

t_
1---(

t_-
1Ja

t_
t_-
L_.

t_
t_

t-
t_r--{
t_t--l{

t-

C6 tirc, Ioi nhuAn cIuo.'c chia

L5i ch6nh lQch lj' gi6 chua thuc hi6n

LIi chenh lQch fj' gi6 da thuc hi6n

C0ng

4. Chi phi tii chinh

Chiphi ldi vay

Phi tra no tidn vay tru6c hpn

L6 ch6nh lQch t'j' gi6 chua thp'c hi6n

t.6 ch6nh lQch rj, gi6 dI thu'c hi6n

Ilodn nhdp du phong c6c khoin dAu tu

c0ng

5. Chi phi quin If doanh nghiGp

Chiphi nhdn vi6n quAn l!
Chi phi vat 1i6u quAn llyi

Chi phi d6 dirng v[n phdng

Chi phi khAu hao TSCD
Thu{5, phi vi 16 phi

Clri phi du phdng

Chi phi dich vu mr.ra ngodi

Chi phi bing ti6n kh6c

c0ng

6. Thu nhflp khric

]'hu tiOn nhuong brin, thanli l]li tdi sAn c6 dinh

Ti6n phpt vi pham ho.p d6ng

Thu ti6n b6i thuo'ng t6n th6t

C6c khoin thu nh0p kh6c

C0ng

7. Chi phi khic

Gi6 tri cdn lai tdi sin cO dinh nhucrng b6n, thanh ly
Chi phi ph6 d0 nhd thud'ng truc
Thu6 gtgt kli6ng cftLo-c kh6u trtr
Ph4t vi pham hdnh chir.rh

Chi phi h5 tro, tng hQ b6n ngodi

Chi phi trr.rc v6t xd lan

Nim nay

r .700.000.000

1.543.481

622.024.949

6.743.242.549

N[m nay
5.55s.661.561

1.311 .619.330

933.8t8.492

7.867.159.383

N[m nay
13.454.612.356

1.268.735.550

304.361.946
777.086.606

6',1.770.01s

32.966.122

4.033.618.945
'7.433.789.400

27.373.001.s4r.t

N[m nay

600.000.000

24.900.000

8.044.954

632.944.954

NIm nay

NIm trufc
2s0.000.000

1.202.178

s21.333 _'739

4.462.133.456

Nr-rm trufc
s.496.483.196

15.399.114

766.545.551

3s7 .169.304

(136.718.700)

6.5s8.878.471

Nlm trufc
8.r22.879.578

96 i .506.091

372.080.394

89r.65t.724
34.142.543

t49.712.217

2.821 .443.388

4.248.092.02s

17.607.507.960

NIm tru6'c
1.222.721 .27 5

54.124.565

145.462.518

1.81',7 .645

1.430.132.003

N[m trufc
1.002.598.602

209.497.2'./3

49.801.4t6
40.000.000

40.000.000
'/6.363.636

1.558.958.214

Bcin thuydt minh niy lit rn6t b6 phdn hop thitnh vd phdi duoc doc cimg t'6i tldo cdo tiri chinh hop nhc)t 31



Lr
L.fruEI'uf
f':rI(
l-=L.rter-J aLr-l a

;r-Ir
l_
l-.I'al_r!aLr-.li
l_
t-.tl

l_H-lL.r-rlL,r--rl
l_-r-tl
L-rIi
l_L.I'a

1_
l--lr

L_r-lt
t_.--a'a

l.-.rl.
L-
L--l

L.L-r'a

l-.t-I.

L-r-i(
l_l-ri
l_-
r--dl

l_
),--Jl

1_a--J

t_r-{
L-
L.JIt-

c0rrrc ry cd pHAN vflru rar vA xE'P oO uar aru

Dia chi: T?rng7, s6 +S Triqu ViQt Vuong, phuong Bni ThiXuAn, qudn Hai Bd Trung, Ha Noi

BAO CAo TAI CHiNH HQP NHAT

Cho ndm tdi chinh t<t5t ttrric ngiy 3l thdng 12 ndm2014

B6n thuyiit minh 86o c6o tiri chinh (ti6p theo)

NIm nay

9.

fnue bi ph4t, bi truy thu

Phpt chAm nQp b6o hi6m

B6i thudng clio kh6ch hing
XiL ly c6ng no- kho ddi

Chi phi kh6c

C0ttg

PhAn l6i ho{c 15 trong cdng ty li6n l<i5t,li6n doanh

Cdng ty C6 phAn Dich vu T6ng ho. p HiiAn
C6ng ry- TNI{H Dai lyi vi Titip vtn HAi An

c0ng

Lii co bin trGn cd phi6u

Loi nliufln ki5 toSn sau thu6 thu nhfp doanlr nghiOp

C6c klioAn di6u chinh tdng, giAm lcri nhu6n t<ti toan a6

x6'c dinh lo. i nhuan phAn b6 cho c6 c16ng s6' h['u c6

phi6u ph6 tlr6ng:

- Lqi nhuQn cua hoqt dQng hqp tdc kinh doanh

khai thdc tdu

Loi nliudn ph6n b0 cho c6 tl6ng sd hiru c6 phit5u ph6

th6ng

C6 phieu phO thOng dang luu hdnh binh quAn trong
ndrn

Lfli co bin tr6n c6 phii5u

C6 phitSu ph6 th6ng dang luu hdnh clAu ndm

Anh hu'6'ng c[ra c6 phit5u ph6 th6ng ph6t hdnh th6ng 6

ndm2014

Anh hu6'ng cira cd phitiu pli6 th6ng ph6t hinh thAng

1 1 n5m 2014

CO phiiiu ptrO ttr6ng dang luu hirnh binh qufln
trong nIm

264.217.838

1.132.763

34.71 1.000

9.519.475

1.727.908.003

Sti cuiii nim
251.061.180

5.120.256.201

s.371.317.38I

NIm nay

131.580.647.968

(6.s72.s27.993)

(6.s72.s27.993)

12s.008.1 19.97s

21 .190.028

19.538.732

1.638.ss6

12J40

21.190.028

Nlm tru6c
1.105.447

1.288.326

t3.763.600

r 7.500.000

4.182.206

L.596.197.793

56 dAu nem
268.816.664

3.1t2.915.571

3.381.792.235

Nlm trudc
82.505.776.251

82.505.17 6.2s1

t9.538.i32

Nlm trufc
19.538.732

19.538.732

. ',

!hi
,'A \
\d
iH

C6 phii5u ph6 th6ng dang ltru hinh binh qudn trong n6m duo.'c tinh nhu sau:

NIm nay

Bdn thufit minh ndy ld mdt bQ phQn hqp thdnh vd phdi droc doc cimg v6'i Bdo cdo tdi chinh ho. p nh(it 38



LL.I'IL
l-Irt-
L.I(Ll-r(
l_l-ri
l_t-riel-ra
t_L--ri

L-t-I.

l_
t-la

L-
l--ri

L:
l-, I

l_r-tlet-l a

L
l--a I

L1--t

L.
lJl

l_r-.tl
l_r-.I,
l_
)-at

L-
L-..t1

1_

L-
l-.-r'a

L-
t_l--r(

L,-lra

l_
L_-

t__

l_-
t_
L-
t--r-J
1_-

t-

CONG TY CO PHAN VAN TAI VA XEP DO HAI AN
Dia chi: TAng 7, sO 45 Tri6u ViQt Vuong, phuong Biri Thi XuAn, qufn Hai Bd'l'rung, tla N6i
BAo CAO TA] CHINH HOP NHAT

Cho ndm tdi chinh ket thric ngdy 3 I th6ng 12 ndm 2014

Bin thuyiit minh B5o c6o tiri chinh (ti6p theo)

VII. NHING THONG TIN KHAC

1. Giao dlch r,6i c6c b6n li0n quan

Giao dich v6'i cric thdnh viAn qudn tj, chti chfi vii cric cti nhAn cd fiAn quan

Circ thdnh vi6n quin lf chir ch6t vd cilc c6 nhAn c6 liOn quan gdm: cdc thdnh vi6n I-IQi ddng quin tri,
Ban T6ng Gi6m d6c, k6 to6n 1rr.16119 vir c6c thdnh vi6n mflt thit5t trong gia ciinh c6c cd nhin ndy.

Thu nhAp cira c6c thinh vi6n quin ly chfi ch6t nhu sau:

Nim nll
r .1 63.000.000

37.800.000

Nim tru6c

1.200.800.000 406.000.000

Thu nhAp tiL tiOn luong
Thrh lao HDQT

C0rg

Gito dlclt v6i cdc bAn fiAn quan khdc
C6c bOn liOn quan kh6c v6'i C6ng ty g6rn:

BOn liOn quan_
C6ng ty Cd phdn Hdng I{6i Macs

C6ng ty C6 phAn Transimex Sdi Gon

C6ng ty CO ptrAn DAu tu vi Vdn tai Hei Ile
C6ng ty C6 PhAn VHC
C6ng ty CO pnAn Cung iurg vi Dich vu Ky thuAt Fldng

hei

C6ng ty CO PnAn Hni Minh

COng fy TNHH Dai lli vi Ti6p v4n I{6i An
C6ng ty C6 phAn Dich vu T0ng h-o'p HAi An
C6ng ty TNHH V4n t6i vd Eai l;i Van tAi Da phucrng

th['c
C6ng ty TNHH MQt thdnh vi6n Vdn tai vd Dich vu hdng

hai I-Iai Phdng

C6ng ty C6 phin Fldng Hii Nam Duong

306.000.000

r 00.000.000

Miii quan h€

n

HDQT cira C6ng ty

C6 d6ng l6'n

Cd d6ng lon
C6 c16ng 16l

C6 d6ng 16n

C6 d6ng, thdnh vi6n chir ch6t ld thdnh vi6n

HDQT cria C6ng ty
C6ng ty li6n k6t cta C6ng ty con

C6ng ty liOn ki5t cria C6ng ty con

Thdnh vi6n chir ch6t li thdnh vi0n IJDQT
cira C6ng ty

C6ng ty con clra C6ng ty C6 phAn MI-IC -
C6 d6ng l6'n cta C6ng ty
Thdnh vi6n chri ch5t ld thdnh vi6n HDQT
cfia C6ng ty

NIm trufc
C5c giao dich phht sinli trong ndm gita C6ng ty v6'i c6c b6n li6n quan kh6c nhu sau:

Nim nay
COng ty CO phfin Hdng Hdi Mucs
Phdi thu ve hoat clQng khai th6c tdu

PhAi trA vA hoat d6ng khai rh6c cAng

Phii thu v6 hoat d6ng khai thzic cing
Phti thu ti6n cli6n

Phii thu phi bio v6, phi thu6 vIn phdng

Phii thu ti6n b6n dAu Diezen

Nhan g6p vdn li6n rloanh

Phii trA tiAn c6 tiLc

t47.272.726

30s.75 5.000

1 .285.1 20.004

18.341.753

121.446.997

169.582.426

s.000.000.000

3.000.000.000

848.097.000

t.326.545.460

48.s99.200

110.s36.87s

124.179.365

Ban thuydt minh nig, ld mor bo phtin ho'p thdnh vit phdi duo'c cloc cirngt,6'i Bdo crio titi chinh ho;p nhit 39
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L-d'a
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cOrue ry co pHAN vArv rar vA xHp oO nar nru
Eia chi: TAng 7, s6 +S Trieu Vi6t Vr.rong, phudng Bti Thi Xudn, quAn IIai Bi Trung, Ha N6i
eAo cAo TAI CHINI{ HOP NHAT
Clro nhm tii chinh ket tntrc ngdy 31 th6ng 12 ndm2014

Bfrn thuy6t minh B5o crlo thi chinh (ti6p theo)

Nim nay
Chi nhinh COng ty Ci phfrn Hdng Htii Macs tai Hrti
Phbng

Phdi thu vA hoat rl6ng khai th6c tdu

COng ty Cd phAn Transimex Sdi Gdn

PhAi thu vA hoat clQng khai th6c tdu

PhAitri v6 hoat <lQng khai th6c tdu

PhAi tr6 tiAn c6 tt'c
NhAn g6p v6n li6n doanli

CN COng ty CP Transimex Sdi Gdn tai Hit N?i
Phii thu v0 ho4t ddng khai th6c tdu

COng ty Cb phin Efru ttvd Vftn fii Hrti Hd
Phii tri tiAn thu6 v6n phdng

Phii thu ti6n cho vay

PlrAi trzi tiAn c6 tric
Cdng ty CO PnAn MHC
NhAn g6p v6n li6n doanh, li€n k6t

Phii thu tidn cho vay

PhAi thu tiOn cli6n

Phii tri tidn thuO vdn phdng

PhAi tra ti6n di6n

Cbng ty C6 phiin Cung tbng vd Dictt vqt k! tttuQt
Hdng lrdi
Thanh li TSCD
Bil trir c6ng no- thanh to6n ti6n vay
I TA CO ttIC

Phi sira chfr'a tdr"r ph6i tr6
Phii trA tidn gia c6ng

COng ty TNHH Doi lj,vir Tihp viin Hdi An
Phii thu dich vp cho thu6 vdn phdng

Phii thLr v6 hoat d6ng khai th6c c6ng
PhAi tri vA hoat ddng khai thSc cing
Cung c6p dich vu

PhAi thu vd hoat d6ng khai th6c tAu

PhAi trA vC hoat ct6ng khai th6c tdu

NhAn g6p v6n li6n doanh

COng ty CO phin Dlch vqt T6ng hqp Hdi An
PhAi thu vd hoat dQng khai th6c riu
PhAi thu dich vu cho thud vdn phdng

Phii tlru ti6n b6n d6u Diezel
Phii thu cho thu€ xe nAng

PhAi thu dich vu khric

Pirdi tr6 vd hoat ddng khai th6c cing
Phii tri dich vu vdn chuy6n

PhAi trA dich vu vd sinh, sila chfr'a

Chuy6n tidn cho vay

Nlm tru6c

19.721.214

s.943.909.088

46.059.092

16.000.000.000

20.000.000.000

73.212.727

372.149.076

1 1.660.000.000

s.860.000.000

10.000.000.000

5.800.000.000

10.417.896

1 .953.98 i .828

519.466.s00

600.000.000

4.850.2s 8.000

64.116.473

86.004.548

9.012.481.136

541.622.892

17.198.990.819

18.209.090.229

10.000.000.000

231.381.816

32.121.216

2.217.052.915

9t.t33.333
3 1.818.545

2.055.060.002

8.164.265.303

1.59s.894.339

1.000.000.000

r 90.890.828

1.9s3.981 .828

469.ss0.s20

t36.363.636

2.674.96',7.s18

65.489.3 86

147.436.368

4.062.521.093

193.85 1 .694

3.091.7 52.638

32.72',7.273

1.809.787.6 r0

59.500.000

16.815.248

1.442.647 .000

5.80',7.23',1.276

s37.422s32

Bdn thuyit minh ndy lit mot bd phdn hop tlrdnh ttd phdi drrqc cloc ciutg vdi B(to cdo titi chinh hqp ntlndt 40
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cOwc w cd pHAN vAru rAr vA xE'p DO HAr AN
Dia chi: TAng 7, s6 +5 'friCu Vi0t Vtrong, phuoxg Biri ThiXudn, qudn HaiBd Trr.rng, Ila N6i
BAO CAo TAI CHINH HOP NHAT
Cho nim tdi chinh k6t thric ngdy 3I th6ng 12ndm2014

Bin thuyOt minh 86o crio tiri chinh (ti6p theo)

Phaitradictrvukhac # ,#ffi
Cbng ty TNHH MOt tlrittlh viAn VQn tfii vit Dlch vqt

Hdng hdi Hdi Pltbng
PIrAi thtr vC hoat d6ng khai th6c tdLr 591.363.639
Phei tre vd hoat ct6ng khai th6c tAu 287.200.000

C6ng ty TNHH VQn tdi vd Egi lj, V$n tfii Da
phwong thftc
Ctrng c6p clich vu 13.039.639.361 12.971.143.222
Phii thu c6c dich vr.r dA cung c6p 1.530.162.515 807.523.249
Phei tre tiAn cO t(Lo 492.640.000
NhAn g6p v5n li6n cloanl.r 15.000.000.000
Chi nhdnlt COng g TNHH Vgn fii vi Egri lj,vdn tfii
Da phrurng th*c tai Hdi Phitng
PhAi thu vO hoat d6ng khai th6c cAng l).1g8.7g7.Bg4
Phii thu v0 hoqt d6ng khai th6c tdu 95.86i.591
COng ty C6 phfrn Hting Hdi Nam Dto'rtg
PhAi tr6 ti6n c6 tilc I .685.840.000

Tai ngiy ktlt thirc ndm tdi chinh, c6ng no- v6i c6c b6n li6n quan kh6c nhtr sau:

Sii cut5i nxm Sii tliu nrm
Cing ty C6 phhn Hdng Hdi Macs
Ph6i thu vC ho4t d6ng khai th6c tdu

PhAi thu vd lioat d6ng khai thSc cing
Chi nhdnh Cbng ty CO phin Hdng Hdi Macs toi Hfii
Phitng

PhAi thu v6 hoat d6ng khai th6c tdu
Cbng t1t Cii phin Transimex Sdi Gbn
PhAi thu vC ho4t d6ng khai tli6c tdu

Chi nhdnh COng ty CO phdn Transimex Sdi Gitn tai
Hd N1i
PhAi thu vd hoat d6ng khai th6c tiu
COng ty CO phin Diu tu vci Vgn tdi Hdi Hd
PhAi thu ti0n cho vay
CAng ry TNHH Eai ljt vd Tihp vfrn Hdi An
Phii thu vC dich vu cAng

PhAi thu c6c dich vu dE cung c6p

COng ty CO phin Dlclt vu Tdng hrrp Hdi An
Phii thu tidn cho vay
COng ty TNHH Vdn tfii vri Dgli lj, Vgn tdi Da
pha'ong thirc
Phai thu v6 hoat d6ng khai th6c cAng

Phii thu o6c dich vu dd cung c6p

Chi nltdnh COng ty TNHH VQn tfii vri Etli lj,vfin tdi
Da plrmrng thrt.c qti II(ti Phitng
Phii thu cung cAp dich vu

95.400.000

153.'t62.943 188.912.42s

9.300.000

326.000.000

7.500.000

7.500.000.000

2.264.022.891
165.926.306 2.706.988.185

1.000.000.000

t.177.546.058 1178.632.999
463tA.5',72 61.934.7 48

4.',780.087.242 214.457.883

-Jl

Bdn thuyilt minh ndy la n6t br) phtirt hop thinh vit phdi duuc rtoc citng voi Bito cdo ,ai ,nir:i, ii,ii "iri, 41
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c6rve w cd pHAN vAru rRr vA xEp oO xAr nr'r
Dia chi: Ting 7, sO 45 TriCu Vi6t Vuong, phudng Bti Thi Xu6n, qufln Hai Bd Trmg, Ha Ngi

BAo cAo rAr cHiNH HqP NHAr
Cho n6m tii chinh k€t thric ngdy 31 th6ng 12 nitm20l4
Bin thuyiSt minh 86o crio tiri chinh (ti6p theo)

Sii cuiii nlm
C6ng t.y TNHH MTV VQn tdi vd Dlch vqt hdng hdi
Hai Phbng

Phii thu vd hoat dQng khai th6c tdu

C6ng no.'phii thu

47.600.000

Sti cuiii nim
CAng g CO phdn Trnnsimex Siri Gbn

PhAi trA dicli vu dd cung c6p

Phii trA v6n li6n cloanh

COng ty Ci Pnin MHC
PhAi tri v6n li6n doanh

PliAi tri ti6n thu6 nhd

CAng g CO phin Hdng htii MACS
Phii trA r,6n li6n doanh

C6ng ty TNHH Vfrn tdi vd Egi lj, VQn t(ri Da
phutrng thnc
Phii trA v6n liOn cloanh

COng 4t CO phfrn DAu w vd VQn tdi Hdi Hit
Phii tri ti6n thu6 nhd

COng ty TNHH Egi lj vd TiAp vQn Hrti An
Phii trA dai lf phi

Phii tri v6n 1i6n cloanh

COng ty CO phfrn Cung irng vd Dich vt1 ki thufrt
Hdng hdi
PhAi tro'no. vay ngin han

Cing ty C6 phin Dich vu TOng hop Hdi An
PhAi trd vA hoat d6ng khai th6c tdu

COng ty TNHH MTV VQn tdi vd dich vqt hdng hdi
Hiri Phbng

Phii tr6 vA hoat d6ng khai thAc tdu
PhAi tri vC dich vu dd cung cAp

C6ng ng s6p nhAp

56 dffu nlm

1s.309.433.121 6.617.949.131

Sii tIAu nlm

1.360.000

20.000.000.000

10.000.000.000

2t1.030.799

s.000.000.000

1s.000.000.000

4.',7 41.482.516

10.000.000.000

4.392.320.32s

1.842.316.984

i.550.336.180

90.750.000

r 00.000 000

210.963.855

256.622.941

5.702.320.325

2.292.328.409

1.650.672.050

100.000.000

i'l:I
-A

C6ng no phfri tri 72.929.656.804 10.212.907.580

Thdng tin vd bQ phfln
Th6ng tin bQ phAri ducrc trinh bdy theo linh vuc kinh doanh viL khu vuc dia ly. 86o c6o b6 phfn chinh
y6u ld theo linh vr.rc kinh doanh clua tr6n co 

"Au 
t6 chilc vd qu[n lf nQi b0 vd hO th6ng Brio c6o tdi

chinh n6i bQ cira C6ng ty.

Linh vqrc kinh doanlr
C6ng ty c6 cic linh vuc kinh doanh chinh sau:

- LTnh vuc 01: Ho4t cl6ng khai th6c cing
- Linh vqc 02: Hoat ddng khai th6c tdu

/1.\Bdn thq,At ninh ndy ld mdt b6 phain hop thdnh td phdi cltoc t{oc cirngt,oi Bdo ciio titi chInh ho'p nhtit
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c6ruc w cd pHAN vAru rAr vA xE'p oO nAr nrv
Dia chi; TAng 7, s6 +5 Tricu vi6t vuong, phudng Bni rhi Xudn, qu6n Hai Bd rrr-mg, Ha N6i
BAo CAo TAI CHINH I_IoP NHAI
Cho ndnr tdi chinh k6t thfic ngdy 31 rhring 12 nlm20t4
Bdn thuy6t minh Brio c6o tii chinh (ti6p theo)

Th6ng tin vC kiit qui kinh doanh, tdi sin c6 dinh vd c6c tdi sin ddi han kh6c vd gi6 tri c6c kho6n chi phi
l6'n kh6ng bing ti6n cira bQ phfn theo linh vr"rc kinh doanh ctla c6ng t1z nhu sau:

Ho4t tlQng Ho4t tl6ng
khai thic cing khai th:ic tdu

C0ng

Nim nay
Doanli thu thuAn ve b,in hdng vd 289.899.155.130 13i.8i1640.535
cung cAp clich vu ra bdn ngodi

Doanh thu thuAn vC b6n hdng vdr ..cung cdp dich vu giti'a cdc b6
phAn

TOng rtoanh thu thuin ,i hdn
\Ahilng vi curtg cAp dlch vu

K6t qulr kinh doanh tlieo bQ ph4n t4i.0j6.2|j.3Bt 12.055.494.00.7 84.948.i 51 1s9.216.729.s39

IIo4t tlQng
khic

Cic chi phi khOng phAn b6 theo
bQ phan

Loi nhuAn til hoat cf6ng kinh
doanlr

Doanli thu hoat d6ng tdi chinh
Chi phi tdi chinh

Thu nh6p khric

Chi phi kh6c

PhAn ldi holc 15 trong
li6n k6t, li6n doanh

Chi phi thu6 thu nhAp
nghiQp hi6n hdnh

Chi phi thu6 thu nh4p

c6ng ty

doanh

doanh

2.902.13t.159 430.672.926.824

289_899.155.130 137.871.640.53s 2.902.131.159 430.672.926.824

{27 .373.00t .s40)

t31.843.727 .999

6.7 43.242.549

(7.867.1s9.3 83)

632.944.954

(1.727.908,003)

s.31t.317.3 8 i

(3.41s.s17 .s29)

nghiCp hodn lai

Loi nhudn sau thud fiu nhQp
dounlr nghiAp

Ting chi phi ctfi phdt sinh itO g2.2g8.34g.160 1s8.ss2.330.142
mua tdi sdn cd dinh vd ctic trii
sfin ddi hgn khdc

t3 1.s80.647.968

280.890.679.302

--r_t

-a.-.

-=J

--,.i

-{

-4

T6ng chi phi khifu hao vd phiin 33.148.153.760
b6 chi ph{ trti trw6'c ddi hem

9.348.717.292 42.496.871.0s2

TAng giti tri cdc khofin chi phi
l0n khbng biing tiin (tril chi
phf khiu hao vit phdn bd chi
phi trd trrdc diri han)
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c6nc rv cd pnArv vAr'r rAr vn xE'p oO nRr ar.r
Eia chi: TAng z, s6 4s trieu vi6t vuong, phudng Bni rhi Xudn, quAn Hai Bd rrung, Hd N6i
eAo cAo rel cuiNtt Hop Nr{AT
Cho nlrr tdi chinh l<Ct thric ngdy 3 t thang 12 ndm2014
Bin thuy6t minh 86o crio tiri chfnh (tir5p theo)

Hoat tl6ng Ho.3t ilQng Hoqrt ilQng
hhai thfc cing khai th{c tiu khdc

c0ne

Nim trufc
Doanh thLr thuAn ve b6n hdng vd 221.636.334.499
cung cAp dich vp ra b6n ngodi

Doanh thu thuAn ve birn hdng vd
A ,.cllng cdp diclr vrr gifr,a c6c bO

ph6n

1 .939.035.455 223.s7 s.369.954

Ting rloanh thu thufin vi tdn
hring vd cung cdp dich vu

K6t quA kinh doanh theo b6 phAn

C6c chi phi kh6ng phdn b6 theo
b6 phAn

Lo-i nhuAn ttr hoat tl6ng kinh
doanh

Doanh tltr hoat d6ng tdi chinh
Chiphi tdi chinh
Thu nhAp khdc

Chi phi kh6c

PhAn lai holc 15 trong
li6n k6t, li6n doanh

Chi phi thut5 thu nhAp

c6ng ty

doanh
nghi6p hiOn hdnh

Chi phi thu6 thu nhdp <loanl.r

nghiCp hodn lpi

Lqi nhuQn sau thlG thu nhfip
doorrlt nghigp

TOng chi phi itd phtit sinh itd
ntuo trii sdn cd ctinh vir ctic tiri
sdn ddi ltqn khtic

Tdng chi phi khdu hoo vit phfrn
bb chi ph{ trd tru'fuc diii hgn

TOng giti tri ctic klrodn chi phi
ldn kh|ng bdng tiin (trir chi
phi khiiu hao vir phfrn b6 chi
phl tra trrdc tliri hgn)

22 t.636.334.499

99.740.084.49"7

1.939.035.455 223.s7s.36e.es4

51.231.530 99,791.316.021

(t7 .601 .s07 .e60)

82.183.808.067

4.462.133.456
(6.ss8.878.471)

1.430.t32.003
(1 .596.797 .793)

3.381 .192.235

(796.413.246)

82.s05.776.2 5 t

4.168.0s6.329

32.1 64.804.236

.7.

.t

)t

\

4.168.056.329

32.164.804.236

4

-.Ir

-.J(

Bdnthwiyit,,r,-,:,iyri*i,;;;;;;;il;;;;;;;;;;;;;;;);;;*-'-^*-*----
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c6rve ry cd pnhrv vdr,r rAr va xE'p oO nar Rr,r
Dia chi: TAng 7, sO +S Tri6u Vi6t Vuong, phuong Bti ThiXuAn, c1ufln Hai Ba Tnmg, Hd N6i
eAo cAo rer cHiNH Hop NHAT
Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 thdng 12 ntaLm2Ol4

Bin thuy6t minh 86o crlo tdi chinh (ti6p theo)

Lrl-r il_L-ral_f-^iUl-r'.l_L-.ra

L-
L-.la

U
L-
l-I.

l_
l-laf;
t_L-ra

L-
L-l{

Ul_
]-r {

L.
l-^ {

U
t_
l-r a

L-l--r a

L_t--r t

L-
lsa

Ll-- a

t.
L-l-r (

t.
L-l--i

L-
l-1.

t_t-.\(
t_-t-r?
L.
L;
t-ltt
t_-
t__

-

Tdi sin vd no- phAi tri cira bQ phAn

56 cui5i nim
Tii s6n trLrc ti6p cta bO ph6n
TAi s6n phAn b6 cho bd phAn

Cric tii s6n kh6ng phAn bd theo
bQ phAn

TOng tiri stin

No. ph6i tr6 trtrc ti6p crJra bQ plrfln

No. phii tri phAn b6 cho b6 ph6n

No plrAi tra klrdng plrAn b6 theo
bQ phqn

T6ng no phtii trfr

^,( -L50 oau nam
Tdi sAn truc ti6p cta b6 plrAn

Tdi s6n phdn b6 cho bd phAn

Cdc tdi sin kh6ng pliAn b6 theo
bQ ph6n

^;I oilg lfit sQn

Na'phAi tr6 truc ti6p cira bQ phan

No. phii trA phAn b6 cho bQ phpn

No phAi tri kh6ng phAn b6 theo
bQ phAn

TOng no phdi trit

theo linh vtlc kinh

Hoat d6ng
khai th6c cing

doanh c[ra Cdng ty nltu sau:

Ho4t ilQng Ho4t tl6ng
khai thfc tiu khic c0ng

387 .988 .67'.7 .4ss 190 .7 64 .57 1 .049

16.481.669.017 1.838.431.765

578.753.248.s04

164.995.t87 24.48s.095.968
133.992.09s.644

737.230.440.1 16

i20.008.603.233 t61.416.001.993 281.484.605.226

865.514.891 411 .625.7 s3 8.664.522 1.28s.805.166

20.097.031.826

302.867.448.2 r I

417 .895.7 40.',731 417.895.740.731

98.864.0't9.920

4 1 7.895.740.73 I

98.864.079.920

98,864.079.920

rl

I
a\

Khu vqrc illa lj,
lodn b6 ho4t dQng cira C6ng ty clrri y6u di6n ra tr6n l6nh th6 Vi€t Nam.

3. Qunn lf rrii ro tii chinh
TOng quan
I{o4t c16ng cira C6ng 1y ph6t sinh c6c rtri ro tdi chinh sau: rLii ro tin clung, riri ro thanh kho6n vd riri ro
thi trurdng. Ban T6ng Gi6rn ddc chiu tr6ch nhi6m trong viQc thi€t lAp c6c chinh s6ch vd c6c ki6m so6t
nhirm gi6rn thir5u c6c rti ro tdi chinh cfrng nhtr giiirn s6t vi6c thuc hi€n c6c chinh s6ch vd chc ki6m so6t
dd thitit lgp. ViQc qu6n lii riri ro duo-c thgc hi0n cht y6u bo1 Phdng Ktl to6n - Tii chinh theo cdc chinh
sdch vd cdc thir tuc dd du.o-c Ban T6ng Gi6m d6c ph6 duy6t.

Bdn thul'dt minh ndy ld m6t b6 phdn hop thdnh vd phdi tlu.ctc rloc cimg vdi Bcio 
"ao 

ni 
"ni,inli 

l,-i'rnh 45
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c6rue w cd pHAN vAru rAr vA xE'p DO HAr AN
Dia chi: TAng 7, so as tricu vi6t vuong, phud'ng Bni Thi Xuan, qu6n Hai Bd rrung, Hd NQi
BAo CAo TAI CHINH HoP NHAT
Cho nim tdi chinh l<Ct thric ngiy 3 I th6ng 12 ndm 2014
Bin thuy6t minh 86o cdo tii chfnh (ti6p theo)

Rfii ro tln dqtng

Riri ro tfn dung ld rti ro md mQt b6n tham gia trorrg hqp d6ng kh6ng c6 khi n6ng thuc hi0n duo.'c nghia
vu cira nrinh d5n d6n t6n th6t vA tdi chinh cho C6ng ty.

C6ng ty c6 c6c riri ro tin dung ph6t sinh chfr y6u tir c6c khoin ph6i thu kh6cli hdng, tiAn giri ngAn hing
vir cho vay.

Phdi thu khach hdng
C6ng ty giAm thi6Lr rfli ro tin dung biurg c6ch chi giao dich v6i c6c do'n vi c6 kh6 n6ng tii chinh t5t.
Ngodi ra, nhAn vi6n k6 to6n c6ng no thuong xuy6n theo d6i no- ph6i thu cltl d6n rl6c thu hli.

TiAn giri ngdn hdng
Cric khodn ti6n gt'i ngdn hdng c6 k! han vd kh6ng c6 kj, han cira C6ng ty dugc grii tai c6c ngAn hing c6
uy tin do vAy riri ro tin dur.rg eOl vO'l ti6n giri ng6n hdng ld th6p.

Cdc khoan cho vcry

C6ng ty cho c6c c6ng ty. trong b6n li6n qLran vay. CAc don vi ndy d6u c6 uy tin vd kh6 n6ng thanh to6n
t6t n6n r[ri ro tin dung rl6i v6'i cdc kho6n cho vay lA th6p.
Mrjrc d6 r[ri ro tin dpng.t6i cia d5i v6i c6c tdi sin tdi chinh ld gi6 tri ghi s6 ctia c6c tdi sAn tdi chinh (xem
thuytit minli s6 vII.4 v6 gi6 tri ghi s6 cira c6c tt\i sa, tdi chfnh).

Bing phAn tich v0 tho'i gian qu6 h4n vi giAm giir cira ciro tdi sAn tdi chinh nhu sau:

-r-!

-ra

-a!
sa

-la

-r!

-r-!

-rl

-r_!

Chu'a qu{ hqn Chu'a qud h4n EE qu6 h4n DI qu6 han
hay chu'a b! nhu.ng bi gidm nhung kh6ng vA/hotrc bi

gi6m girl gi6 gi6m gi6 gi6m giri
C0ng

77.086.650.648

168.233.612 53.089.324.381

8.s00.000.000

2.153.102.906

4 .001 .2t2.500

I 68.233.612 I 44.830.290.435

^A I. -so cuot nam

Ti0n vd c6c khoin ruong j7.096.650.649
duong tiOn

Phdi thu kh6ch hdng 52.g2t.ogoj69
CAc khozin cho vay 8.500.000.000
C6c khoAn phdi rhu khric 2.153.102.906
Tdi sdn tAi chinh sin 4.001.212.500
sirng d0 b6n

cOng 144.662.056.823

56 diu nxm

Ti0n vi c6c khodn tucrng 63.559.6gg.166
ducrng ti0n
Phdi thu kh6ch hdng

C6c khodn cho vay

C6c khoAn phdi rhu kh6c

Tdi sAn tdi chinh sin
sdng d0 bdn

C0ng

24.505.452.586

9.000.000.000

418.470.98t

4.029.071.500

63.559.688.166

299.424.433 24.804.877.019

9.000.000.000

418.470.981

4.029.071.500

101.s12.683.233 - zgg.4uAn 101-81A10tu66
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c6rrrc ry cd pHAN vAN rar vA xC'p DO HAr AN
Dia chi: TAng 7, s6 45 Tricu vi6t vuong, phuong Bni rhi Xudn, qu6n Hai Bd rrung, Ha N6i
eAo cAo rAr cHiNH Hep NHAT
Cho ndm tdi chinh ki5t thtc ngdy 3 1 thdng t2 n6,m 2074
Bin thuy6t minh B5o c6o tii chinh (ti6p theo)

Rfii ro thanh kltotln
Riri ro thanh khoin ld r[ri ro C6ng ty g[p kh6 khdn khi thuc hi6n nghia vu rdi chinh do thi6u ti6n.

Rrii ro thanh khodn cira C6ng ty chir y6u ph6t sinh tir vi0c c6c tdi sin tdi chinh vi ncr phAi trA tdi chinh
c6 c6c thd'i di6m d6o han l6ch nhau.

C6ng ty quin lli rfri ro thanh kho6n tir6ng qua cdrc bi0n ph6p: thudng xuy6n theo d6i c6c y0u cAu vC
thanh toiilr hi6n tai vd dg kit5n trong tuong lai <16 duy tri m6t luo-ng tidn ciuig nhu cdc kho6n vay d mirc
phir ho-p, gi6rn s61 cric ludng tidn ph6t sinh thuc tC v6'i dp ki6n nhirn giim thi6u Anh hu6ng do bii5n
d6ng cria lu6ng ti6n.

Tho'i han thanh to6n cfta c6c kho6n no. phii tra tdi chinh phi ph6i sinh (bao g6m cL lAi phiLi tra) du'a tr6n
tho'i han thanh to6n theo ho-p cl6ng vd chrra duo, c ctrrtit t<n6u nhrr sau:

Tir I nim trfr TrGn I nim
xuting tl6n 5 nIm

TrOn 5 nIm c0ng

Si5 cuiii nlm
Vay vd no-

PhAi trA ngu'oi b6n

Chi phi ph6i tri
C6c khoin phai tre kh6c

c0rg

Sii tIAu nim
Vay vd nct

PhiritrA nguoi b6n

Chi phi phii tri
Crlc kho6n phdi trA kh6c

c0ng

43.312.820.751 t 41.399,001.182

30.041.820.510

s33.793.3t7
465.089.320 60.000.000.000

190.71 1.821.933

30.041.820.s't0

533.793.317

60.465.089 320

74.359.s23.958 207.399.001.182 281.758.52s.140

18.647.954.131

14.866.484.2t0
220.731.68'./

7.844.884

51.782.553.449 70.430.507.s80

14.866.484.210

220.731.687

7.844.884

iq

111 i
.c
.: il

v)

ti
,Al

-33.743.014.912 51.782.553.449 85.52s.568.361

b.j

-lr
Jl

--r
-.{,

Rfii ro th! trudng
Rtri ro thi trud'ng lA nii ro rnd gi6 tri hop ly hodc c6c lu6ng ti6n trong tuorg lai cta c6ng cp tdi chinh sE
biiin d6ng theo nhirng thay d6i cira gi6 tni truOrlg.

Rfri ro thi tru'o'ng li6n quan cl6n hopt dQng cira C6ng ty g6rn: nii ro ngoai t6, riri ro liii sudt, riri ro v6 gi6
cht'ng khohn vd rfri ro gi6 hdng h6a/nguy6n vAt li6u.

C6c phAn tich v6 d6 nhay, crlc d6nh gi5 du6i dAy li6n quan d6n tinh hinh tdi chinh cr.ia C6ng ty tai ngdy,
31thang12ndrn2014vd,ngdy3Ith6ng 12ndm2013tr6ncosdgi6tri nothuAn.Mirc6ryaaictritl
gi6,ltri su6t, giii ch[rng kho6n, gi6 hdng h6a/nguy6n v6t 1i6u sfr 0r,l,! O6 phAn tich dQ nhay duo-c dua tr6n
vi6c tlinh gi6 khd n[ng c6 thc xAy ra trong vdng m6t ndrn t6'i vcii c6c cliAu kiOn quan siit ducyc cira thi
trud'ng tai thoi cli6m hiQn tai.
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c6rue w cd PHAN vAru rAr vA xEp DO HAr AN
Dia chi: Tdng 7, s6 +s tLiou viQt vuong, phudng Bni rhi Xuan, qu6n Hai Bd rrung, IId N6i
BAO CAo TAI CH1NH HoP NHAT
Cho n[m tdi chinh k6t thiic ngdy 31 th6ng t2 ndm20t4

*tr:JLY-***l "*te::""-:1.*H*""(t :":rtl::l- _

llt)i ro ngogi ft
Riri ro ngoai tC ld rii ro rni gi6 tri ho. p ly hodc cic lu6ng ti6n trong tuong lai crla c6ng cu tdi chinh sE

biiln c16ng theo nhti'ng thay d6i crha ty gie nOi Ooai.

C6ng ty quAn lyi riri ro 1i6n quan dtln biiSn dong cua ty giri hdi clo6i b[ng c6ch t6i uu thdi han thanh to6n
c6c kho6n no. , dy b6o d gi6 ngoai tQ, duy tri ho. p ly co c6u vay vir rro- giira ngoai tO vd VND, lya chon
tho'i di6m tnua vd thanh to6n ciic khoin ngoai tQ t4i thoi di€nr bj,gi6 tlrAp, sir dung t6i uu ngudn tidn
hi6n c6 di1 cAn b[ng gifi'a riri ro fy gi6 vd rti ro thanh khoin.

Tdi sAni(No'phai tra) thuAn c<i g6c ngoai t€ c[ra C6ng ty nhu sau:

Sti cutii nx*
USD IUR

56 tIAu nim
USD EUR

Ti0n vd ciic klio6ri tuorg duong
ti0n

Phii thu kh6ch hdng

Vay vi no-

Phii trA ngud'i b6n

Tii sin/(No'phii tri) thuAn c6
L.^goc ngoal te

t94.919,05

I .981.852,39

(8.715.887,11)

(261.449,92)

28.293^00

964.715,83

(3.069. 141,11)

46,1 1 46,02

(6.806.s06,59) 46,11 (2.076.132,34) 46,02

Tai ngdy 31 th6ng 12 nim 2014,voi gi6 dinh c6c bi6n s6 kt.,6c kh6ng thay rl6i, n6u ty gih h6i do6i gifr'a
VND vd USD tingigiinn 2o/o thi lo-i nhuAn sau thu6 vd v5n chir so' hiru ndm nay cira C6ng ty s6
giim/t5ng 2.412.513.566 \rND (nfin tru6c giim/tdng 650.284.868 VND) do Anh hu6ng cta l5/tai
chcnh l€ch ty gi6 cl6nh gi6 lai s6 du' c6 g6c ngoai t0 cira c6c c6ng cu tdi chfnh.

Riri ro do bi6n d6ng cira ty eianOi Ooai gi['a \rND vd EUR d6n loi nhuOn sau thr-r6 vd v6n chfr s0 hinr
cira C6ng ty lA kh6ng d6ng kC clo no'thuAn c6 gi6 tri nh6.

Rtii ro ldi sudt

Riri ro 15i su6t ld r[ri ro md gi6 tri ho-p l;i hodc c6c 1u6ng tidn trong tuong lai cira c6ng cu tdi chilh s6
biiin d6ng theo nhfr'ng thay d6i cira I6i su6t thi trud'ng.

Rti ro l6i su6t cria C6ng ty clry y6u li6n quan d6n c6c khoirn ti6n gti c6 ki, han, c6c khorin cho vay yzi
c6c kho6n vay co lai su6t thi n6i.

C6ng fy quAn lif rrii ro ldi su6t bing c6ch phAn tich tinh hinh thi truoxg dri dua ra cac quytit dinh hqp ly
trong vi0c chon tho'i di6m vay vd kj, han vay thich ho-p nhim c6 duoc c6c ldi su6t cO tq'i nhAt cung nlru'
duy tri co'c6u vay v6i ldi su6t thi n6i vd c6 dinh phir liqp.

C6c c6ng cu tdi chinh c6 ldi su6t th6 n6i cria C6ng 1y nhu sau:

\
'11

*-t

T1

{0

56 cu6i ntm
VND USD EUR

^( -x)o oau nam

VND USD EUR
46,11 8.194.746.445 28.293.00 46,02

46,11 46,02

Ti0n vd ciic khoirn trrong
duong tien
Va1,r,a no

Tii sin/(No' phii trri)
thuin

zo tss.Tt .10a 1 %.9?8p5

(4.392.320.32s) (8.7 15.887,1 1)

1s'%1 Asr.1ig (8srorror"o6)

(s 702 320.32s) (3.069.141,17)
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c6ne rv cd pnAru vAn rAr vA xE'p oO nAr nnr
Dia chi: tAng l, s6 +s tri4u vi€t vuong, phu'ong Bti rhi Xuan. quan Hai Bd rrung, Hd NOi

eAo cAo rer cuiNH Hop NHAr
Cho ndm tdi chinh k6t thtc ngdy 3 1 th6ng 12 nim 2014
Bin thuy6t minh 86o crlo tiri chfnh (ti6p rheo)

Tai ngiy 3l thdng l2 ndm 2014, voi gi6 clinh cric bi6n s6 kh,ic kh6ng thay d6i, n6u ldi suAt c6c kho6n
vay VND c6 liri su6t th6 n6i tdng/giAm 2o/o th\ loi nhuAn sau thu6 vd v6n chfr sd hiru ndm nay cira C6ng
ty sE giirn/tang 319.349.136 VND (nirn tru6.c giAm/tang 38.881.847 \,ND).

Tai ngdy 31 th6ng l2 ndrn 2014, v6'i gi6 dinh cdc bi6n sd khac kh6ng thay ddi, n6u ldi s,r6t 
"6. 

khozin
vay USD c6 I6i suAt thi n6i tdng/giim 1% thi lo-i nhuAn sau thu6 vd vdn chir so'hiru ndm nay cria C6ng
ty sE giim/tdng 1.863.195.188 vND (ndm tru6c giim/tlng 507.032.848 T ND)"

Riri ro do bi6n dQng l6i sr6t ci,a EUR d6n lo-i nhuAn sar: thu6 vd v6n cht so htr"r cta C6ng ty ld kh6ng
d6ng k6 clo no thuAn o6 gi6 tri nh6.

Rili ro vi gict chtmg khodtt

C6c chiLng khoirn do C6ng ty nim giir c6 ttrti Ui anh huong bo'i c6c riri ro vC gi6 tri tuong lai cria chri'ng
khohn dAr.r tu'. C6ng ty quin 1! riri ro vd gi6 chirng khodn bing c6ch thi6t lAp iqn mirc AAu tu vd da dan!
h6a danh lruc dAu tLL.

Ban T6ng Gi6rn d6c dSnh gi6 mirc d6 6nh hudr.rg do bi6n d6ng cira gi6 chimg khodn clt5n lo-i nhuAn sau
thu6 vd vdn chri s6'hiLu cfra C6ng ty li khdng c16ng kC cio khoAn aAu t chirngihoan c6 gi6 tri nho.

Rii ro vi gid hdng h6ahguyAn ttdt li€u
C6ng ty c6 r[ri ro vO su bit5n d6ng cira gi5 hdng h6a/nguy6n vAt liOu. C6ng ry qu6n ly riri ro v6 girl hdng
h6a/nguy0n vAt li6u bing c6ch thco d6i chit ch6 c6c th6ng tin vd tinh hinh c6 li6n quan cua thi truo'ng
nhim quin li thd'i cli6rn mua hdng, k6 hoach s6n xu6t uri *".i" hiing t6n kho rnQt c6ch ho.p l1i.

Trii san ildm brio

C6ng ty kh6ng c6 tAi san tdi chinh the ch6p cho c6c rlon vi kliirc cflng nhu nhan tdi s6n th6 ch6p tu,c6c
don vi kh6c tai ngay 3 1 th6ng 1 2 n6m 2ol4 vdtai ngdy 3 I th6ng 12 nim 2013 .

Gi6 tri hq'p ly cria tii sin vi ng'phii tri tii chinh
Ttii sirn tdi chinh

Ci{ tri ghi s6

^: :. -5o cuor nim 56 diu nlm Gi6 tri ho'p lj

Ti6n vd cic khoAn tucrng
duong ti6n
Phti thu khrich hdng

CAc khoan cho vay

C6c kho6n phdi thu kh6c

Tdi sdn tiri chinh sin sdng
.i, ,

de bxn

C0ng

s3089.324.381 (115.383.528) 24.804,877.01s

8.500.000.000 9.000.000.000

2.153.102.906 418.470.981

4.001.212.500 4.029.071.500

Drl'phdng 36 cu6i nlm 56 dAu nirm

n.oeo.esd:.rr ;3:sef 8& r66

(149.712.217) s2.973 940.8s3 24.6ss.164.802

8.s00.000.000 9.000.000.000

2.153.r02.906 41tt.470.981

4.00 I .2 12.500 4.029.07 I .s00

uq.t u.goe.ni 1 olr,62J.r5J49

Gi:i g6c

77.086.6s0 648

Du'phdng Gi6 g6c

63J5968& I 66

-=!
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c6ruc rv cd puAw vArv rAr vA xEp oO Har lru
Dia chi: TAng 7, s6 +s rrieu vi6t vucrng, phud'ng Biri rhi Xu6n, qu0n Hai Bd rrung, Ha Noi
eAo cAo rer csiNH Hop NHAT
Cho nf,m tii chinh ttlt ttlic ngdy 31 th6ng 12 ndm20l4
Brin thuy€t minh 86o c6o tii chinh (tit5p theo)

Gi6 tri ghi s6

Sii cutii nlm S5 tIAu nxm
Gi6 tri hqp Iy

Si5 cuiii nlm Sti tliu nxm

L...
EJf
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Vay vd no-

Ph6i tri rTgu'o'i biin
Chi phi phditr6
C6c khoin phei tre kh6c

c0ng

190.7 11.821.933 70.430.507.580

30.041,820.s7 0 1 4.866.484.2t0
533 .793.3 t7 220.731 .681

190.7 r1.821.933 70.430.507.580

30.441 .820.s70 14.866.484.210

s33.793.3fi 220.731.68't
60.465.089.320 1 .844.884 60.46s .089.320 1.844.884

281.758.52s.140 85.52s.568.361 281.758.525.140 85.52s.s68.361

Gi6 tri hsp ly cfia c6c tdi sin tdi chinh vd no- pli6i tri tdi chinh duo. c ph6n 6nh theo gi6 tri c6 th6 duoc
chuyiln rl6i trong rn6t giao dich hion tai giira c6c b6n c6 dAy clir hi6u bi;5t va roo,rg *,,6r, giao dich.

C6ng ty sit dung phuong ph5p vd giA dinh sau d6 Lr6'c tinh gi6 tri ha'p ly cira c6c rii s6n tii chfnh vA no-
phdi tra tdi chinli:

' Gi6 tri ho-p ly cira ti6n vd c6c khoAn tuong duong ti€n, ph6i thu kh6ch hdng, cho vay, c6c khoin
phii thu kh5c, vay, ph6i tr6 ngudi b6n vd c6c klioAn phii tri kh6c ngdn han tuolg duong gi6 tri s6 srlch
(dd tru'du phdng cho phAn u6'c tinh c6 kh6 ning khdng thu h6i duoc) cta c6c kho6n muc ndy do c6 kj,
han ngEri.

Gi5 tri ho.p l! c[ra ciic kho6n cIAu tu nim giir d6n ngiy d5o han vd cic tdi s6n tdi chinh sin sdng
O6 Uan duo. c ni6ni yet tr6n thi trud'ng chfrng kho6n ld gi6 giao clich c6ng b6 tai ngdy k6t thtc ndrn tdi
chinh.

L4p, ngdy 25 th6ng03 ndm 2015

Ngucri lAp bi6u K6 todn tru&ng

Ph4m Thi H6ng Nhung

0rue rv

vAu tAr vn xiP o0
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