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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2015 
 

Kính thưa: - Đại hội đồng cổ đông. 

         - Hội Đồng quản trị.  

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Hải Minh; 

 Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua tại kỳ họp họp ĐHCĐ thường niên ngày 19/04/2015. 

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh, báo cáo Đại hội về kết quả 

hợp nhất BCTC năm 2015, như sau: 

 

Phần I 

 
TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BCTC 2015  

1.1 Kết quả hợp nhất BCTC năm 2015  

                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 

 

Thực Hiện 

2014 

Kế Hoạch 

2015 

Thực hiện 

2015 

2015 

TH/KH (%) 

2015/2014 

(%) 

Tổng doanh thu 

+ Hoạt động SXKD 

+ DT tài chính 

+ DT Khác 

127,651 

111,683 

11,552 

4,446 

125,783 

119,496 

4,832 

1,455 

141,181 

135,815 

3,941 

1,425 

112,24 

113,66 

81,56 

97,94 

110,60 

121,61 

34,12 

32,05 

Tổng chi phí 

+ CP giá vốn 

+ Tài chính 

+ CP quản lý doanh nghiệp 

+ CP Khác 

95,671 

85,435 

201 

9,947 

88 

100,330 

90,735 

442 

9,153 

0 

117,773 

108,717 

165 

8,875 

15 

117,38 

119,82 

37,33 

96,96 

 

123.10 

127,25 

82,09 

89,22 

17,05 

Lợi nhuận sau thuế 24,945 19,853 18,434 92,85 73.90 

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 15,805 13,500 14,844 109,95 93,92 

Tổng lợi nhuận hợp nhất 40,750 33,353 33,278 99,77 82,05 



Tổng doanh thu: 141,181 tỷ đồng tăng 12,24% so kế hoạch và tăng 10,6% cùng kỳ 

Trong đó: 

+ Doanh thu SXKD: 135,815 tỷ đồng tăng 13,6% so kế hoạch và tăng 21,61%  cùng kỳ. 

+ Doanh thu HĐTC: 3,94 tỷ đạt 81,56% kế hoạch và bằng 34,12% cùng kỳ. 

+ Doanh thu khác: 1,42 tỷ đạt 97,94 % so kế hoạch và bằng 32,5%  cùng kỳ . 

Tổng chi phí: 117,773 tỷ tăng 17,3% kế hoạch và tăng 23,1% cùng kỳ 

Trong đó: 

+ Chi phí giá vốn: 108,717 tỷ tăng 19,8% so kế hoạch và tăng 27,2% cùng kỳ. 

+ Chi phí QLDN: 8,875 tỷ giảm 3,04% kế hoạch và giảm 10,78% cùng kỳ 

+ Chi phí TC: 165 triệu 

+ Chi phí khác: 15 triệu  bằng 17,05% so cùng kỳ. 

Lợi nhuận từ HĐKD (sau thuế): 18,43 tỷ đạt 92,85% kế hoạch và giảm 25,55% cùng 

kỳ 

Lợi nhuận từ đầu tư: 14,844 tỷ tăng 9,95% kế hoạch và bằng 93,92% cùng kỳ 

Lợi nhuận hợp nhất: 32,278 tỷ đạt 99,8% kế hoạch và bằng 81,66% cùng kỳ  
 

1.2 Một số chỉ tiêu tài chính ( 03 năm liền kề ) 

 

CHỈ TIÊU Đơn vị Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Cơ cấu tài sản     

 Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản  % 26,12 28,55 33,29 

 Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 73,88 71,45 66,71 

Cơ cấu nguồn vốn     

 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 8.00 6,00 4,95 

 Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn % 91,54 93,50 95,05 

Tỷ suất sinh lời     

 Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu % 41.84 42,79 28,16 

 Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu % 36.54 36,49 24.50 

 Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản % 19,08 20,59 14,21 

  Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 18,20 18,68 13,00 

  Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH % 39,27 40,75 25,21 

  Lãi cơ bản /cổ phiếu vnđ 3,989 3,728 2,975 



1.3. Báo cáo tình hình sử dụng các quỹ đến 31/12/2015  

        Đơnvị:triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU SỐ TIỀN 

1  .Quỹ đầu tư phát triển 6,746 

2  .Quỹ phúc lợi  

2.1      + Tồn đầu kỳ 871 

2.2      + Tăng trong kỳ 2,028 

2.3      + Phân bổ & chi các hoạt động của công ty 2,761 

2.4      + Tồn cuối kỳ 138 

3  .Quỹ khen thưởng ban điều hành    

3.1      + Tồn đầu kỳ 133 

3.2      + Tăng trong kỳ 2,028 

3.3 

     + Chi thù lao công vụ HĐQT & BKS ; khen thưởng BĐH 

& các hoạt động khác của HĐQT 1,836 

3.4      + Tồn cuối kỳ 325 

4 . Quỹ trợ cấp thất nghiệp 106 

   

 

1.4. Nhân sự và Chính sách đối với người lao động. 

 Mặc dù tình hình thị trường, hàng hóa  năm vừa qua biến động rất xấu so với 

các năm trước, nhất là các tháng về cuối năm, tuy nhiên BGĐ cùng tập thể CB 

CNV đã rất quyết tâm, cố gắng vượt qua mọi khó khăn …kết quả kinh doanh đạt 

99,82% kế hoạch đã được ĐHĐ CĐ thông qua, thu nhập bình quân/tháng của người 

lao động vẫn đảm bảo không thấp các năm trước liền kề (TNBQ = 10,6 tr /tháng)  

 BGĐ đã chỉ đạo các đơn vị thành viên  tiến hành điều chỉnh lương cơ bản cho 

toàn bộ CB CNV theo nghị định 103/NĐ-CP và sắp tới đây là nghị định 122/NĐ-

CP - v/v thay đổi lương tối thiểu qui định theo vùng áp dụng từ 01/01/2016. Thực 

hiện cách tính phí BHXH theo luật BHXH mới có hiệu lực từ 01/01/2016, đồng thời 

cũng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định của nhà nước hiện 

hành. 

 

 

 

 



Phần 2 

Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CHI TIẾT BCTC HỢP NHẤT 2015 

1. Ý kiến của kiểm toán viên: 
 

Số: 62/2016/BCKTHN-HCM.00081 

Kính gởi:  Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 

Công ty cổ phần Hải Minh 

 

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty cổ 

phần Hải Minh và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”), được lập ngày 07 

tháng 3 năm 2016, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp 

nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp 

nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất. 

 

Trách nhiệm của Ban Giám đốc 

 

Ban Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và 

hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo chuẩn mực kế toán, chế độ 

kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc 

lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội 

bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày 

Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. 

 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

 

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa 

trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các 

chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ 

chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện 

cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp 

nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không. 

 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng 

chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. 

Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao 

gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian 

lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem 

xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài 

chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp 

với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả 

của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá 

tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các 

ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể 

Báo cáo tài chính hợp nhất. 

 



Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập 

được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 

 

Ý kiến của kiểm toán viên  

 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và 

hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ 

phần Hải Minh và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết 

quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho 

năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế 

toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập 

và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. 
 
 
 
 

 
 
 

BÙI TUYẾT VÂN  TRẦN THỊ HOÀNG YẾN 
Phó Tổng Giám đốc  Kiểm toán viên 
Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 0071-2013-009-1  Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 2131-2013-009-1 
   
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM   
   
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2016 

 
 
 

CHI TIẾT BCTC NĂM 2016 MỜI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG XEM CÁC TRANG ĐÍNH 

KÈM TRONG TÀI LIỆU 

 

  Kính thưa:   Hội đồng quản trị 

                                           Toàn thể cổ đông Công ty  

 

  Trên đây là tóm tắt báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã 

được kiểm toán năm 2015  của Ban giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh trước đại hội. 

Ban giám đốc xin kính trình các cổ đông xem và thông qua tại Đại hội này.   

  Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp! 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH 

                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

   NGUYỄN THẾ HƯNG 


