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Phần I 

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH 

 
1. THÔNG TIN CHUNG 

      Thông tin khái quát 

        Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH 

        Tên tiếng Anh: HAIMINH CORPORATION 

        Tên giao dịch viết tắt: HAMI CORP 

        Địa chỉ: TẦNG 17, TÒA NHÀ PEARL PLAZA, P.25, Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM 

        Điện thoại: 028 3512 8668                Fax: 028 3512 8688   
        Vốn điều lệ: 131.998.470.000 đồng 

        Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 131.998.470.000 đồng 

        Website: www.haiminh.com.vn 

        Niêm yết cổ phiếu tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

        Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Hải Minh 

        Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phần 

        Mã chứng khoán: HMH  

        Số lượng cổ phiếu niêm yết: 13.199.847 CP     
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2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
 

 
Ngày 24/01/2002 Công ty Cổ phần Hải Minh thành lập theo Giấy CNĐKKD số 
4103000801 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, với vốn điều lệ ban đầu là 
1.500.000.000 đồng với mười một cổ đông sáng lập, thay đổi Giấy CN ĐKKD lần cuối 
cùng (lần thứ 14) ngày 30 tháng 05 năm 2017. 

 
         Qua một chặng đường phát triển, một số cột mốc đáng chú ý như sau: 

 01/2002 : Thành lập Công ty cổ phần Hải Minh 
 06/2005 : Thành lập Công ty thành viên đầu tiên – Công ty Hải Thanh Thanh 
 08/2005 : Thành lập liên doanh đầu tiên – Hoàng Nam Logistics 
 10/2006 : Thành lập Công ty TNHH “K” Line (Việt Nam) là Công ty liên doanh 

giữa Công ty Cổ phần Hải Minh và hảng tàu “K” Line Nhật Bản. 
 03/2007 : Nâng vốn điều lệ lên 29,2 tỷ đồng 
 04/2007 :  Mở tuyến vận tải container bằng đường thủy Hồ Chí Minh – Campuchia 
 10/2007 : Nâng vốn điều lệ lên 49,3 tỷ dồng 
 06/2008 : Nâng vốn điều lệ lên 56,16 tỷ đồng 
 06/2010 : Được chính thức chỉ định là đại lý cho Samudera Shipping Line 

(Singapore) tại Việt Nam 
 07/2010 : Niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
 08/2010 : Thành lập Công ty liên doanh với tập đoàn DongBu Hàn Quốc (Cty 

TNHH Tiếp Vận DongBu - Hải Minh) 
 10/2011  : Niêm yết bổ xung 1.741.116 cổ phiếu,tương ứng giá trị chứng khoán 

đăng ký 17.411.160.000 đ .Nâng vốn điều lệ lên 73,57 tỷ đồng   
 10/2011 tiến hành đàm phán với PISD thành lập Công ty TNHH tiếp vận Hải 

Minh – Tỷ lệ vốn góp ban đầu là 13%. Công ty đã được cấp giấy phép đăng ký 
kinh doanh và hoạt động từ tháng 03/2012, đến tháng 11/2012 Hải Minh đã nhận 
chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp của PISD.  

 12/2012: Đăng ký lưu ký bổ xung 2.642.504 cổ phiếu, tương ứng giá trị chứng 
khoán đăng ký 26.425.040.000đ. Nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng (theo đúng vốn 
đăng ký trên giấy phép ĐKKD) và số cổ phiếu này đã được UBCK chấp thuận niêm 
yết tại sàn HNX vào tháng 01/2013. 

 09/2013: Sáp nhập Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng vào Công ty TNHH 
tiếp vận Hải Minh. 

 03/2015: Thành lập Công ty TNHH DV Hàng Hải Hải Minh. 
 12/2015: Đăng ký lưu ký bổ xung 3.199.847 cổ phiếu, tương ứng giá trị chứng 

khoán đăng ký 31.998.470.000đ. Nâng vốn điều lệ lên 131.998.470.000 đồng và số 
cổ phiếu này đã được UBCK chấp thuận niêm yết tại sàn HNX vào tháng 01/2017. 

 07/2016: Công ty cổ phần Hải Minh thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty Hàng hải Hưng 
Phú (49% của vốn điều lệ 2.000.000.000 VNĐ) 

 08/2016: Đưa vào sử dụng bãi Container với diện tích 2.3 ha tại Hải phòng 
 Tháng 10/2017 hạ thủy và đưa vào khai thác Sà lan 1.750 tấn chuẩn SB   
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3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH CHÍNH 

 
 

Công ty đăng ký hoạt động kinh doanh chính tại 02 thành phố là Tp. HCM và Hải 
Phòng với các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu như sau: 

 
 
 Vận tải nội địa và quốc tế; Kho vận và phân phối; 
 Khai thác cảng, cho thuê kho bãi, dịch vụ đại lý hàng hải; 
 Sữa chữa và kinh doanh các thiết bị chuyên dụng, container; 
 Đại lý tàu biển; cho thuê thiết bị chuyên dùng trong bốc xếp, vận chuyển. 
 Sản xuất, mua bán máy móc thiết bị chuyên dùng trong công nghiệp; 
 Mua bán xe chuyên dùng… 

 
 

    4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 
 
 

4.1 Mô hình quản trị bao gồm: 
 

 Đại hội đồng cổ đông 
 Hội đồng quản trị 
 Ban kiểm soát 
 Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng 
 Tổng giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp phân quyền để trực 

tiếp giải quyết các công việc cụ thể của các đơn vị thành viên, thông qua người 
phụ trách cao nhất tại các đơn vị là Giám đốc các đơn vị thành viên và các 
trưởng phó phòng. 
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4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý – sơ đồ tổ chức: 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- NAM PHÁT 
- TIẾP VẬN HẢI MINH 
- HÀNG HẢI HẢI MINH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

KHO BÃI 

VẬN TẢI BỘ 

VẬN TẢI THỦY 

ĐẠI LÝ TÀU 

PHÒNG KẾ TOÁN 

- THỊ TRƯỜNG 
- KHAI THÁC 
- CHỨNG TỪ 

CTY LD-LIÊN KẾT 

- THỊ TRƯỜNG 
- KHAI THÁC 

- ĐIỀU ĐỘ 
- CƠ GIỚI 
- CHỨNG TỪ 
- THƯƠNG VỤ 

- THỊ TRƯỜNG 
- CHỨNG TỪ 
- KẾ TOÁN 

- KLINE VIET NAM 
- DONGBU-HAIMINH 

CÔNG TY CON 
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 4.3 Các công ty con, công ty liên kết: 
  
 4.3.1 Các công ty con: 
 
 Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát hoạt động theo giấy phép chứng nhận đăng ký 

kinh doanh số 0202006749 ngày 25/06/2008 do sở hế hoạch đầu tư Tp Hải Phòng cấp 
 Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh (HaiMinh –Tower), Km 105 đường bao 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp Hải Phòng. 
 Vốn điều lệ: 32.000.000.000đ 

Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết công ty: 96,08% 
 

 Công ty TNHH Tiếp Vận Hải Minh hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKKD số 
0201242464 ngày 20/02/2012 do do sở kế hoạch đầu tư Tp.Hải Phòng cấp. 
Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh (HaiMinh –Tower), Km 105 đường bao 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp Hải Phòng 
Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đ  
Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết công ty: 100% 
 

 Công ty TNHH DV Hàng Hải Hải Minh hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKKD số 
020624350 ngày 06/03/2015 do do sở kế hoạch đầu tư Tp.Hải Phòng cấp. 
Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh (HaiMinh –Tower), Km 105 đường bao 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp Hải Phòng 
Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đ  
Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết công ty: 99,99% 
 

4.3.2. Các công ty liên kết 
 

 Công ty TNHH “K”Line Việt Nam hoạt động theo giấy phép đầu tư số 011021000027 
ngày 24/10/2006 do bộ Kế hoạch đầu tư cấp. 
Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 
Vốn điều lệ: 72.803.470.213 VNĐ # 3.460.899 USD 
Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết công ty: 25% 
 

 Công ty Tiếp vận DongBu Hải Minh hoạt động theo giấy phép đầu tư số 
411022000536 ngày 31/08/2010 do UBND Tp.HCM cấp. 
Trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, Phường. 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM 
Vốn điều lệ: 14.295.350.000 VNĐ 
Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết công ty: 49% 
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5. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN 
 
Luôn tuân chỉ và bám sát phương châm: 

 
      “Phát triển bền vững, bảo toàn vốn, đẩy mạnh hợp tác 

      liên doanh - liên kết, đảm bảo lợi ích nhà đầu tư & người lao động”. 
 

 
 Hiệu quả cao trong tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty;    
 Mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, đầu tư thêm cơ sở 

vật chất phục vụ kinh doanh; 
 Tìm kiếm mở rộng phạm quy hợp tác với các đối tác nhằm phát huy nội lực của 

công ty kết hơp với thế mạnh của các đối tác; 
 Đảm bảo an toàn và phát triển đồng vốn chủ sở hữu; 
 Nâng cao đời sống cho cán bộ CNV Công ty. 
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Phần II  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 
1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 
1.1 Kết quả hoạt động SXKD trong năm: 

 
 Hoạt động kinh doanh năm 2017 của công ty không tránh khỏi những khó khăn 

chung của nền kinh tế, đặc biệt biệt tại khu vực Thành phố Hải Phòng (nơi tập 
đoàn có 3 đơn vị thành viên (Công ty con) đang hoạt động), việc đầu tư nâng 
cấp cơ sở hạ tầng giao thông theo Quyết định của Sở giao thông thành phố Hải 
Phòng, dẫn đến tuyến đường từ Ngã ba Đình Vũ đi các Cảng và KCN Đình Vũ 
bị cấm lưu thông dẫn đến hoạt động của Công ty ảnh hưởng nghiêm trọng. Kết 
quả kinh doanh năm 2017 của công ty đạt được như sau: 
Tổng doanh thu từ hoạt động SXKD đạt 119,73 tỷ đồng tăng 3,38% so kế hoạch 
và giảm 7,46% so với năm 2016. Tổng chi phí đạt 110,93 tỷ đồng tăng 9,02% so 
với kế hoạch tăng 4,52%. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 7,168 tỷ đồng đạt 62,18% 
so với kế hoạch và bằng 38,08% so với năm 2016. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 
(EPS) đạt 1.564 đồng /cổ phần.  
 

1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
 

Thực hiện 
2016 

 

Kế Hoạch 
2017 

 

Thực hiện 
2017 

 

2017 
TH/KH 

(%) 

2017/2016 
(%) 

Tổng doanh thu 

+ DT từ hoạt động SXKD 

+ DT tài chính 

+ DT Khác 

129.390 

115.966 

11.404 

2.020 

115.818 

114.105 

1.413 

300 

119.732 

113.228 

4.282 

2.222 

103,38 

99,23 

303,04 

740,67 

92,54 

97,64 

37,55 

110,00 

Tổng chi phí 

+ CP giá vốn 

+ Tài chính 

+ CP quản lý doanh nghiệp 

+ CP Khác 

106.128 

95.849 

154 

9.928 

197 

101.751 

92.291 

130 

9.313 

0 

110.933 

99.328 

1.520 

9.870 

215 

109,02 

107,62 

1169,23 

105,98 

215,00 

104,52 

103,62 

987,01 

99,41 

109,13 

Lợi nhuận sau thuế 18.821 11.532 7.168 62,18 38,08 

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 12.241 13.500 14.858 110,06 121,39 

Tổng lợi nhuận hợp nhất 31.062 25.032 22.027 88,00 71,00 
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2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 
 

2.1 Danh sách ban điều hành 
 
a. Ông Nguyễn Thế Hưng – Tổng giám đốc 

  - Họ và tên : NGUYỄN THẾ HƯNG 
  - Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh : 16/10/1973 
  - Nơi sinh : Hải Phòng Quốc tịch : Việt Nam 
  - Dân tộc : Kinh  Quê quán : Hải Phòng 
  - Số CMND   : 024897269 Cấp ngày 10/12/2008 tại CA TpHCM 

- Địa chỉ thường trú: 92/12 Lâm Văn Bền, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM 
  - Trình độ văn hóa             : Đại học 
  - Trình độ chuyên môn  : Cử nhân tài chính kế toán. 
  - Chức vụ công tác hiện nay : Tổng giám đốc  

- Số lượng cổ phần nắm giữ (31/12/2018): 173.695 cổ phần (1,32% Vốn điều lệ) 
 
b. Ông Đặng Ngọc Hùng –P. Tổng giám đốc  

  - Họ và tên : ĐẶNG NGỌC HÙNG 
  - Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh: 17/01/1961 
  - Nơi sinh : Hà nội Quốc tịch : Việt Nam 
  - Dân tộc : Kinh  Quê quán : Hà nội 
  - Số CMND   : 020376721 Cấp ngày 27/04/2007 tại CA TpHCM 
 - Địa chỉ thường trú: 62AVõ Thị Sáu – P. Tân Định – Q.1, Tp. HCM 
  - Trình độ văn hóa   : Đại học 
  - Trình độ chuyên môn  : Cử nhân Kinh tế - Khoa học 
 - Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc công ty. 

- Số lượng cổ phần nắm giữ (31/12/2018): 24.380 cổ phần (0,18% Vốn điều lệ). 
 

 
c. Ông Trần Đoàn Viện – P.Tổng Giám đốc phụ trách phía Bắc  

  - Họ và tên : TRẦN ĐOÀN VIỆN 
  - Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh: 28/08/1970 

- Số CMND   : 030955726 Cấp ngày 31/12/2008 tại CA Tp Hải Phòng 
  - Nơi sinh : Hưng Yên           Quốc tịch : Việt Nam 
  - Dân tộc : Kinh   Quê quán : Hưng Yên 
 - Địa chỉ thường trú: 8/59 Hoàng Quý, Quận Lê Chân, Hải Phòng 
 - Trình độ văn hóa             : Đại học  
  - Trình độ chuyên môn            : Kỹ sư kinh tế VT Biển   
  - Chức vụ công tác hiện nay : P.TGĐ phụ trách phía Bắc/ GĐ C.ty  
       TNHH Tiếp Vận Nam Phát 

- Số lượng cổ phần nắm giữ (31/12/2018): 71.808 cổ phần (0,54% Vốn điều lệ). 
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2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên:     
 
Tính đến thời điểm 31/12/2018 Công ty có 166 CB CNV, trong đó trình độ trên    
đại học chiếm 0,61%, trình độ đại học và cao đẳng chiếm 41,72%, Trung cấp và 
có bằng nghề chuyên môn chiếm 57,67%.  
 

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ,TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN LỚN 
 

3.1 Tình hình đầu tư: 
 

 Đầu tư bãi container 23.000 m2 Đình vũ:  Tổng mức đầu tư đến 31/12/2017 là 
41,07 tỷ đồng bao gồm: 
Dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 08/2016.  
Năm 2017 tiếp tục cải tạo và nâng cấp một số hạng mục để phù hợp với thực tế 
khai thác ….  

 Mở tuyến vận chuyển container HCM – Phú Quốc: Đã tiến hành đóng sà lan 
phù hợp với tuyến vận chuyển , hoàn thành vào cuối quý 3/2017 song chưa ấn 
định được thời gian mở tuyến do chưa tìm được đối tác hợp tác tổ chức bốc xếp 
container tại đảo Phú Quốc. 
Hiện tài tài sản hình thành đưa vào khai thác nội địa ở những tuyến vận tải sông 
tuyến Sài Gòn các Tỉnh miền Tây…dự án được tiếp tục duy trì, sẽ triển khai 
thực hiện khi tìm được đối tác phù hợp.   

 

3.2 Tình hình hoạt động và tài chính của các công ty liên quan: 
Đơn vị tính: 1000 đồng 

 

Các chỉ tiêu TV Nam Phát 

(96,08%) 

TV Hải Minh 

(100%) 

HH Hải Minh 

(99,99%) 

Tổng DT 37.718.906 45.288.857 11.396.790 

Tổng CP 35.701.750 43.931.934 10.743.606 

LN sau thuế 1.608.895 1.085.538 653.184 

 

 

Ngoài ra còn một số đơn vị mà Công ty có tham gia đầu tư tài chính, nhằm tận dụng 

sức mạnh của đối tác và và khai thác triệt để khả năng của công ty như:  

 + C.ty TNHH Vận Tải & Xếp dỡ Hải An 
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4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

4.1 Tình hình tài chính: 

Tình hình tài chính của Công ty trong năm ổn định, nguồn vốn dành cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh được đảm bảo, thanh khoản tốt, đảm bảo chế độ tiền lương và chính 

sách với người lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước 

kịp thời đúng qui định.Công tác thu hồi công nợ thực hiện tốt, dòng tiền từ hoạt động 

sán xuất kinh doanh dương, đủ đảm bảo cho dòng tiền cho hoạt động đầu tư và hoạt 

động tài chính…  
 

4.2 Các chỉ tiêu tài chính 

CHỈ TIÊU Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Cơ cấu tài sản     

 Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản  % 33,29 34,57 33,21 

 Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 66,71 65,43 66,79 

Cơ cấu nguồn vốn     

 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 4,95 7,85 5,57 

 Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn % 95,05 92,15 94,43 

Tỷ suất sinh lời     

 Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu % 28,16 30,61 20,89 

 Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu % 24.50 26,79 19,45 

 Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản % 14,21 12,0 8,3 

  Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 13,00 11,71 8,18 

  Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH % 25,21 23,53 16,69 

  Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS) vnđ 2,975 2,113 1.564 
 

Các chỉ tiêu tài chính 2017 cho thấy, tình hình tài chính của công ty rất lành mạnh, 

khả năng thanh toán tốt, hệ số nợ giảm so cùng kỳ, tuy nhiên tỷ suất sinh lợi giảm so 

với cùng kỳ do sự suy giảm chung của ngành và một số nguyên nhân khách quan.   
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 5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

 5.1 Cổ phần: 

o Tổng số cổ phần: 13.199.847 CP  

o Loại cổ phiếu đang lưu hành: Cổ phiếu phổ thông 

o Hình thức đăng ký: Ghi sổ 

o Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 13.199.847 CP 

 

5.2 Cơ cấu cổ đông: 

 Tính đến 31/12/2017 (Theo DS chốt quyền ngày 26/12/2017) cơ cấu cổ đông 

Công ty CP Hải Minh được thể hiện cụ thể như sau: 

TT THÀNH PHẦN SỞ HỮU CP TỶ LỆ (%) 
1 Cổ đông lớn 1.426.217 10,80 
2 Cổ đông nhỏ 11.773.630 89,20 
3 Cổ đông tổ chức 1.618.954 12,26 
4 Cổ đông cá nhân 11.580.893 87,74 
5 Cổ đông trong nước 10.921.446 82,74 
6 Cổ đông nước ngoài 2.278.401 17,26 
7 Cổ đông nhà nước 0 0 

 

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Trong năm vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi.  

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

Không có giao dịch. 

5.5 Các loại chứng khoán khác: Công ty sở hữu 412.500 CP HAH của Công ty Cổ 

phần Vận tải & Xếp dỡ Hải An. 
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Phần III  

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 
VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 
 

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua tại kỳ họp họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2017. 

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh xin báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu 

kế hoạch và báo cáo tài chính năm 2017 như sau: 

TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BCTC 2017  

1.1 Kết quả hợp nhất BCTC năm 2017  
                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
 

Thực hiện 
2016 

 

Kế Hoạch 
2017 

 

Thực hiện 
2017 

 

2017 
TH/KH 

(%) 

2017/2016 
(%) 

Tổng doanh thu 

+ DT từ hoạt động SXKD 

+ DT tài chính 

+ DT Khác 

129.390 

115.966 

11.404 

2.020 

115.818 

114.105 

1.413 

300 

119.732 

113.228 

4.282 

2.222 

103,38 

99,23 

303,04 

740,67 

92,54 

97,64 

37,55 

110,00 

Tổng chi phí 

+ CP giá vốn 

+ Tài chính 

+ CP quản lý doanh nghiệp 

+ CP Khác 

106.128 

95.849 

154 

9.928 

197 

101.751 

92.291 

130 

9.313 

0 

110.933 

99.328 

1.520 

9.870 

215 

109,02 

107,62 

1169,23 

105,98 

215,00 

104,52 

103,62 

987,01 

99,41 

109,13 

Lợi nhuận sau thuế 18.821 11.532 7.168 62,16 38,08 

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 12.241 13.500 14.858 110,06 121,39 

Tổng lợi nhuận hợp nhất 31.062 25.032 22.027 88,00 71,00 

Tổng doanh thu: 119,732 tỷ tăng 3,38% so kế hoạch và bằng 92,54% so cùng kỳ 

Trong đó: 

+ Doanh thu SXKD: 113,228 tỷ đạt 99,23% so kế hoạch và bằng 97,64% cùng kỳ. 

+ Doanh thu HĐTC: 4,282 tỷ tăng 303,04 % kế hoạch và bằng 37,55% cùng kỳ. 

+ Doanh thu khác: 2,222 tỷ tăng 740,67 % so kế hoạch và tăng 10,00% cùng kỳ. 

Tổng chi phí: 110,933 tỷ tăng 9,02 % kế hoạch và tăng 4,52% cùng kỳ 
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Trong đó: 

+ Chi phí giá vốn: 99,328 tỷ tăng 7,62 % so kế hoạch và tăng 3,62% cùng kỳ. 

+ Chi phí QLDN: 9,870 tỷ tăng 5,98 % so kế hoạch và bằng 99,41% cùng kỳ 

+ Chi phí TC: 1,520 tỷ 

+ Chi phí khác: 0,215 tỷ đồng 

Lợi nhuận: 

Lợi nhuận từ HĐKD (sau thuế): 7,168 tỷ đạt 62,16% kế hoạch và bằng 38,08% cùng kỳ  

Lợi nhuận từ đầu tư: 14,858 tỷ tăng 10,06% kế hoạch và tăng 21,39% cùng kỳ 

Lợi nhuận hợp nhất: 22,027 tỷ đạt 88,00% kế hoạch và bằng 71,00% cùng kỳ  
 

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

CHỈ TIÊU Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Cơ cấu tài sản     

 Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản  % 33,29 34,57 33,21 

 Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 66,71 65,43 66,79 

Cơ cấu nguồn vốn     

 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 4,95 7,85 5,57 

 Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn % 95,05 92,15 94,43 

Tỷ suất sinh lời     

 Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu % 28,16 30,61 20,89 

 Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu % 24.50 26,79 19,45 

 Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản % 14,21 12,0 8,3 

  Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 13,00 11,71 8,18 

  Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH % 25,21 23,53 16,69 

  Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS) vnđ 2,975 2,113 1.564 
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1.3. Báo cáo tình hình sử dụng các quỹ đến 31/12/2017 
        Đơnvị:triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU SỐ TIỀN 
1  .Quỹ đầu tư phát triển 6.745.704 
2  .Quỹ phúc lợi  

2.1      + Tồn đầu kỳ 67.351 
2.2      + Tăng trong kỳ 1.859.823 
2.3      + Phân bổ cho cac ĐVTV & chi các hoạt động của công ty 1.798.384 
2.4      + Tồn cuối kỳ 128.790 
3  .Quỹ khen thưởng ban điều hành    

3.1      + Tồn đầu kỳ 347.203 
3.2      + Tăng trong kỳ 1.239.882 
3.3      + Chi thù lao TV HĐQT & BKS 650.000 
3.4      + Khen thưởng BGĐ 180.000 
3.5      + Chi các hoạt động của HĐQT 364.907 
3.6      + Tồn cuối kỳ 392.175 
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Phần IV 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT Đ.H.C.Đ NĂM 2017 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH 

 

         Căn cứ vào Nghị quyết số 01-2017/NQ-ĐHCĐ ngày 23/04/2017 của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên tài khóa 2017 của Công ty cổ phần Hải Minh. 

 Thay mặt Hội đồng quản trị xin Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông của công ty năm 2017 và Dự kiến nhiệm vụ năm 2018 của công ty như sau:  
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017. 
1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017: 
             
                 Đơn vị tính: 1.000 đồng 

 CHỈ TIÊU KH  2017 THỰC HIỆN 2017 Tỷ lệ % 
Tổng doanh thu 115.821.000 119.731.939 103,38 
Tổng chi phí 101.756.854 110.933.628 109,02 
Lợi nhuận sau thuế 11.532.076 7.168.310 62,16 
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 13.500.000 14.858.419 110,06 
Tổng lợi nhuận hợp nhất 25.032.000 22.026.566 88,00 

2. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:  
HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông 
qua cụ thể như sau: 

• Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% lợi nhuận HN năm 2016: 1.859.823.493 
đồng 

• Trích lập quỹ HĐQT 4% lợi nhuận HN năm 2016: 1.239.882.329 đồng. 
• Chia cổ tức đợt 1/2017 tỷ lệ 10%/CP ngày 26/7/2017: 13.199.847.000 đồng. 
• Chốt danh sách chia cổ tức đợt 2/2017 10%/CP và thực hiện chi trả vào ngày 

31/1/2018. 
3. Tình hình quản trị công ty. 

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị công ty đã họp ra 06 Nghị quyết, 06 Quyết 
định liên quan đến nhiều lĩnh vực để thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp, thực 
hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động  sản xuất 
kinh doanh của Công ty. 

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông kiểm điểm tình hình thực hiện các 
chỉ tiêu kế hoạch tài khoá năm 2016 thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2017 
của Công ty. 

Đã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế quản lý của công ty. Thực hiện 
việc quản lý, giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty theo các quy chế đã ban 
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hành. Người đại diện phần vốn góp tại các công ty có vốn góp của công ty đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Hội đồng quản trị đã có những biện pháp cụ thể để giữ bình ổn giá cổ phiếu 
của Công ty trên thị trường chứng khoán như: Việc công bố các thông tin kịp thời, 
đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ủy ban chứng khoán Nhà 
nước…Thực hiện tốt các quy định của Luật chứng khoán đối với công ty đã niêm yết 
trên thị trường.  

4. Thực hiện quỹ HĐQT năm 2017. 
Quỹ HĐQT tồn đến 31/12/2016 : 347.203.140 đ 
Trích lập quỹ HĐQT năm 2017 theo NQ ĐHĐCĐ duyệt : 1.239.882.328đ 
Chi thù lao HĐQT (05 người) : 480.000.000đ 
Chi thù lao cho BKS (03 người) : 170.000.000đ 
Chi khen thưởng cho Ban Tổng giám đốc (03 người) :  180.000.000đ 
Chi cho các hoạt động của HĐQT : 364.907.560đ

  

B. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2018. 

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và dự tính tình hình thị trường năm 
2018 HĐQT công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:  

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.                
Đơn vị tính: 1.000 đồng 

 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  2017 KẾ HOẠCH 2018  TỶ LỆ % 
Tổng doanh thu 119.731.939 121.762.778 101,70 
Tổng chi phí 110.933.628 106.437.668 95,95 
Lợi nhuận sau thuế 7.168.310 12.563.267 175,26 
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 14.858.419 2.000.000 13,46 
Tổng lợi nhuận hợp nhất 22.026.566 14.563.267 66,12 

  2. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất:  
Tập trung mọi nguồn lực vốn đầu tư cho công ty mẹ tại khu vực TP Hồ Chí 

Minh tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ truyền thống. Tích cực tìm kiếm các khả 
năng mở rộng SXKD trong các lĩnh vực khác với nhiều hình thức như: đầu tư mới, 
liên doanh, liên kết, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các loại hình kinh doanh 
khác.  

Tại khu vực phía Bắc trong nhiều năm qua chúng ta đã tập trung đầu tư khá 
lớn, cơ sở vật chất đã dần xuống cấp cần phải được nâng cấp cải tạo để phù hợp với 
yêu cầu của các hãng tàu. Do vậy các đơn vị phía Bắc phải có kế hoạch thực hiện 
nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật ngay để phục vụ công tác thị trường. Nguồn vốn 
nâng cấp cải tạo bằng nguồn vốn tự có của các đơn vị. 

3. Công tác quản lý công ty: 
    +   Phát huy mạnh mẽ vai trò của công ty mẹ trên toàn hệ thống thông qua việc: 
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- Quản trị tập trung, chủ động điều phối nguồn lực trong toàn công ty về tài 
chính, nhân sự, đào tạo, công nghệ thông tìn, quảng bá thương hiệu, dịch 
vụ thị trường… 

- Tăng cường năng lực quản trị tài chính của công ty mẹ để phát triển và hỗ 
trợ đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên trong lĩnh vực kinh doanh truyền 
thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng khi có nhu cầu. 

- Đẩy mạnh công tác thị trường, xây dựng hệ thống tập trung thống nhất 
trong việc tiếp cận thị trường giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên. 

- Nâng cao năng lực quản trị của công ty mẹ, xây dựng hệ thống quản lý tài 
chính, hệ thống định mức, chế độ tiền lương, quản lý nhân sự… thống 
nhất giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên. 

- Kiện toàn lại tổ chức các đơn vị trên tinh thần gọn nhẹ, cán bộ phải tinh, 
có trình độ quản lý, nhiệt tình yêu nghề. Kiên quyết phân loại cán bộ, 
công nhân viên sắp xếp hợp lý, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện 
nay. Tiết kiệm chi phí là mục tiêu cốt lõi trong năm 2018 để tăng lợi 
nhuận. 

+    HĐQT tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý, giám sát chặt chẽ mọi hoạt 
động của Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 
các Nghị quyết của HĐQT thông qua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của 
Ban kiểm soát đối với các hoạt động tài chính của công ty. 
Các TV HĐQT căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được giao có trách nhiệm giám sát, 
giúp đỡ ban điều hành thực thi tốt các hoạt động của mình cũng như mở rộng hoạt 
động kinh doanh của công ty. 
+    Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện việc bán lại phần vốn góp tại các công ty liên 
doanh theo yêu cầu của các đối tác theo đúng giá trị vốn hiện tại và pháp luật hiện 
hành cụ thể: 

- Bán lại 25% vốn tại Công ty TNHH K’line Việt Nam. 
- Bán lại 49% vốn tại công ty TNHH Dongbu - Hai Minh. 
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Phần V 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 

I – Hội đồng quản trị 
 
1.1 Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị 

 
 

STT Thành viên Chức danh Tỷ lệ sở hữu Ghi chú 
1 Phùng Văn Quang Chủ tịch 337.904 Cổ phiếu, 

chiếm 2.56% 
 

2  Nguyễn Quốc Hùng P.Chủ tịch 437.385 Cổ phiếu, 
chiếm 3.31% 

 

3 Nguyễn Văn Hà Thành viên 340.185 Cổ phiếu, 
chiếm 2.58% 

Không điều 
hành 

4 Nguyễn Thế Quân Thành viên 526.718 Cổ phiếu, 
chiếm 3.99% 

Không điều 
hành 

5  Phạm Tiến Tịnh Thành viên 88.365 Cổ phiếu,  
chiếm 0.67% 

Không điều 
hành 

 
1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

 
 Không có 

 
1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

 
 Trong năm 2017 Hội đồng quản trị công ty đã họp và ra 12 Nghị quyết & 
Quyết định trong nhiều lĩnh vực để thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp, thực 
hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động  sản xuất 
kinh doanh của Công ty. 
 Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông tài khoá năm 2016 thông qua 
phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty. 
  Đã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế quản lý của công ty như: Quy 
chế người đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty, Quy 
chế quản lý tài chính, Quy chế nội bộ về quản trị công ty…Thực hiện việc quản lý, 
giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty theo các quy chế đã ban hành.  
  Các thành viên được Hội đồng quản trị cử tham gia HĐQT hoặc trực tiếp tham 
gia điều hành các công ty có vốn góp của công ty như: Công ty TNHH K’Line Việt 
Nam, Công ty TNHH tiếp vận Dongbu – Hải Minh đã hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. 
 Hội đồng quản trị đã có những biện pháp cụ thể để giữ bình ổn giá cổ phiếu 
của Công ty trên thị trường chứng khoán như: Việc công bố các thông tin kịp thời, 
đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ủy ban chứng khoán Nhà 
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nước…Thực hiện tốt các quy định của Luật chứng khoán đối với công ty đã niêm yết 
trên thị trường.  
1.4 Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: 
Trong năm 2017 HĐQT đã có các Nghị quyết, Quyết định sau: 

ST
T 

Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01-2017/NQ-HĐQT 28/02/2017 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 
 + Tổng doanh thu đạt: 131.38 tỷ đạt 87.6% kế hoạch năm 2016. 
 + Tổng chi phí: 107.37 tỷ đạt 86% kế hoạch năm 2016. 
 + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 31.73 tỷ đạt 93.7% so với kế hoạch. 
- Dự kiến kế hoạch năm 2017. 

+ Tổng doanh thu đạt: 115.05 tỷ bằng 87.6% thực hiện năm 2016. 
+ Tổng chi phí: 101.5 tỷ bằng 94.5% thực hiện năm 2016. 
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 23.5 tỷ bằng 74.1% thực hiện năm 

2016. 
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 

năm 2017 vào tháng 04/2017. 
- Thông qua quy chế ứng cử/ đề cử Thành viên HĐQT & Thành 

viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021. 
- Thống nhất các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 phê duyệt: 

+ Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2016. 
+ Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. 

    + Xin ý kiến ĐHĐCĐ chủ trương không tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ 
đồng như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua. 
Thay vào đó chia thêm cổ tức cho các cổ đông trong năm 2017. Mức 
chia cổ tức năm 2017 dự kiến 18-20% 
    + Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 
- Thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Công ty TNHH DV 

Hàng Hải Hải Minh. Theo đó miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội 
đồng thành viên của Ông Phùng Văn Quang. Bổ nhiệm ông Trần 
Đoàn Viện làm chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DV 
Hàng Hải Hải Minh. 

2 02-2017/NQ-HĐQT 22/04/2017 - Duyệt các Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2017. 
3 03–2017/NQ-HĐQT 23/04/2017 - Bầu Ông Phùng Văn Quang làm Chủ tích HĐQT nhiệm kỳ 2017-

2021. 
- Bầu Ông Nguyễn Quốc Hùng làm Phó Chủ tích HĐQT nhiệm kỳ 

2017-2021. 
4 04–2017/NQ-HĐQT 10/07/2017 

  
- Phân công các lĩnh vực phụ trách của các thành viên HĐQT: 

+  Ông Phùng Văn Quang: Chủ tích HĐQT - Phụ trách chung 
+  Ông Nguyễn Quốc Hùng: Phó Chủ tích HĐQT - Phụ trách phía nam 
+  Ông Phạm Tiến Tịnh: TV HĐQT – Phụ trách tài chính & Đầu tư 
+  Ông Nguyễn Văn Hà: TV HĐQT – Phụ trách đối ngoại 
+  Ông Nguyễn Thế Quân: TV HĐQT – Phụ trách Thị trường & Khai 

thác. 
- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 6 tháng cuối 2017. 
 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2017  
  + Tổng doanh thu: 55.53 tỷ đồng đạt 48% so với kế hoạch 
  + Tổng chi phí: 52.13 tỷ đồng đạt 51.2% so với kế hoạch. 
  + Tổng LN sau thuế: 8.38 tỷ đồng đạt 33% so với kế hoạch.  
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 Dự kiến thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 
  + Tổng doanh thu: 60.29 tỷ  
  + Tổng chi phí: 49.62 tỷ  
  + Tổng LN sau thuế: 16.65 tỷ.  
 

5 05–2017/NQ-HĐQT 28/09/2017 
  

- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và ước thực hiện kế 
hoạch SXKD năm 2017 
 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2017  
  + Tổng doanh thu: 84.42 tỷ đồng đạt 73% so với kế hoạch 
  + Tổng chi phí: 78.35 tỷ đồng đạt 77% so với kế hoạch. 
  + Tổng LN sau thuế: 15.72 tỷ đồng đạt 63.1% so với kế hoạch.  
 Dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 
  + Tổng doanh thu: 110.66 tỷ  
  + Tổng chi phí: 102.04 tỷ  

     + Tổng LN sau thuế: 20.85 tỷ. 
- Theo đề nghị mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải 

Minh tại liên doanh KLINE Việt Nam của hang tàu KLINE. Chấp 
nhận thoái hết phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại 
Liên doanh KLINE Vietnam. Giao Ban Giám đốc và Ông Nguyễn 
Văn Hà Thành viên HĐQT – người đại diện vốn của Công ty cổ 
phần Hải Minh tại Liên doanh KLINE Vietnam tiến hành đàn 
phán với phía KLINE để việc thoái vốn đạt hiệu quả cao nhất. 

- Thông qua việc sử dụng nguồn vốn 10 tỷ đồng để đầu tư tài chính 
ngắn hạn. Giao Ban Giám đốc và Ông Phạm Tiến Tịnh – Thành 
viên HĐQT phụ trách tài chính – đầu tư thực hiện việc đầu tư.  

6 06–2017/NQ-HĐQT 21/12/2017 
  

- Thông qua việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cho số cổ phiếu 
phát hành cho người lao động trong kỳ phát hành năm 2015 

- Chia cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1000 
đồng một cổ phần). Thời hạn thanh toán tháng 1 năm 2018. 

7 01-2017/QĐ-HĐQT 31/03/2017 - Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Diệu là Quyền Kế toán 
trưởng  

8 02-2017/QĐ-HĐQT 31/03/2017 - Quyết định miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Văn thông không là 
Kế toán trưởng 

9 03-2017/QĐ-HĐQT 04/05/2017 - Quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 10%/CP 
10 04-2017/QĐ-HĐQT 24/07/2017 - Trả thù lao công vụ cho TV HĐQT & BKS 
11 05-2017/QĐ-HĐQT 24/07/2017 - Khen thưởng Ban Giám đốc 
12 06-2017/QĐ-HĐQT 07/09/2017 - Bổ nhiệm Kế toán trưởng 

 

II – Ban kiểm soát 
1 – Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát: 

 
 STT Thành viên Chức danh Tỷ lệ sở hữu Ghi chú 

1 Nguyễn Mỹ Hải Trưởng ban 334.273 Cổ phiếu, 
chiếm 2.53% 

 

2  Triệu Đình Trung Thành viên 114.675 Cổ phiếu, 
chiếm 0.87% 

 

3 Nguyễn Thị Thanh 
Thủy 

Thành viên 257.535 Cổ phiếu, 
chiếm 1.95% 
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2 – Hoạt động và đánh giá của Ban kiểm soát: 
2.1. Họat động của Ban Kiểm soát. 

     Ban kiểm soát đã triển khai tổ chức các đợt làm việc định kỳ theo các quy định hiện hành 
của Luật doanh nghiệp và của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau mỗi đợt 
làm việc đã đưa ra các kết quả kiểm soát và các khuyến nghị cần thiết cho Hội đồng quản trị 
và Ban giám đốc về công tác quản lý doanh nghiệp. Cụ thể là: 

- Tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc ban hành các 
nghị quyết, quyết định thường kỳ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2017. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban giám đốc 
trong quá trình quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định 
pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 
- Kiểm tra tính minh bạch, hợp lý của các hợp đồng kinh tế, công tác hạch toán kế toán, 

thẩm định các báo cáo về kết quả kinh doanh và các báo cáo tài chính của Công ty.     
- Kiểm tra việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật 

và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. 
- Xem xét các báo cáo của Đơn vị kiểm toán độc lập. 
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty. 

2.2. Báo cáo kết quả giám sát  
1. Kết quả giám sát họat động của Hội đồng quản trị : 
Ban kiêm soát đã tham dự 04 cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty nhằm 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. HĐQT đã xây 
dựng chương trình công tác cụ thể chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất 
kinh doanh kịp thời trước các biến động của thị trường. Tổ chức triển khai và giám sát các 
hoạt động đầu tư năm 2017 có kết quả khả quan. 

Các thành viên HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định 
pháp luật hiện hành, Điều lệ doanh nghiệp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trong công 
tác quản trị công ty. HĐQT đã phân công các Thành viên phụ trách các chuyên đề cụ thể 
nhằm giúp Ban giám đốc trong quá trình điều hành thực thi nhiệm vụ được giao. 

Các cuộc họp đinh kỳ trong năm HĐQT đã đề ra các Nghị quyết, quyết định quản trị 
công ty phù hợp với thực tiễn đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển Công ty 
đúng với các quy định pháp luật hiện hành   

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc : 
Trong năm 2017 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều biến 

động do các yếu tố khách quan. Song qua kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát đánh giá. 
- Ban giám đốc đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù 

hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo 
đúng chức năng nhiệm vụ quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản 
lý nội bộ của công ty. 



 
 
 
 

24 
 

w
w
w
.
h
a
i
m
i
n
h
.
c
o
m
.
v
n
 

- Ban giám đốc đã đề ra các biện pháp, những kiến nghị HĐQT có hiệu quả trong sản 
xuất kinh doanh. 

- Ban giám đốc đã thực hiện các chế độ quản lý tài chính một cách minh bạch đúng với 
các quy định tài chính hiện hành. 
 
3. Công tác thẩm định các báo cáo tài chính.  
Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định các báo cáo tài chính theo lộ trình hàng quý và 

năm tài chính năm 2017. Kết qủa như sau: 
•  Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. 

 
Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2017 Thực hiện 2017 Tỷ lệ % 

Tổng doanh thu 1000đ 115,821,000 119.731.939 103,38 
Tổng chi phí “ 101,756,854 110.933.628 109,02 
Lợi nhuận sau thuế “ 11,532,076 7.168.310 62,16 
Lợi nhuận từ đầu tư “ 13,500,000 14.858.419 110,06 
Lợi nhuận hợp nhất “ 25,032,000 22.026.566 88,00 

 
• Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2017. 

 
CHỈ TIÊU Tại ngày 31/12/2017 Tại ngày 31/12/2016 

A. TÀI SẢN 285.162.709 287.895.787 
1. Tài sản ngắn hạn 94.708.068 99.530.822 
2. Tài sản dài hạn 190.454.640 188.364.960 

B. NGUỒN VỐN 285.162.709 287.895.787 
I. Nợ phải trả 15.891.530 22.592.751 
1. Nợ ngắn hạn 15.706.530 22.437.751 
2. Nợ dài hạn 185.000 155.000 
II. Vốn chủ sở hữu 269.271.178 265.303.036 
1. Vốn góp chủ sở hữu 131.998.470 131.998.470 
2. Thặng dư vốn 5.893.984 5.893.984 
3. Quỹ đầu tư phát triển 6.746.260 6.746.260 
4. Lợi nhuận chưa phân phối 123.310.155 119.339.287 

 
• Tình hình tài chính. 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra Ban kiểm soát đánh giá Công ty có tài chính ổn định và 
lành mạnh thể hiện qua các chỉ tiêu về nguồn vốn, khả năng thanh toán. Công ty đã 
bảo toàn và phát triển vốn trong sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn đầu tư 
từ các cổ đông và vốn tích lũy qua các năm không phải vay mượn ngoài. 

• Tình hình thực hiện đầu tư. 
Trong năm 2017 Công ty đã thực hiện đúng kế hoach đầu tư đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Đã tiến hành thanh lý một số lượng xe container và đầu tư mới 02 đầu 
kéo , 06 móc container và hoàn thiện đưa vào sử dụng 01 sà lan vận chuyển container với 
tổng mức đầu tư là 10.7 tỷ đồng. 
 

 



 
 
 
 

25 
 

w
w
w
.
h
a
i
m
i
n
h
.
c
o
m
.
v
n
 

4.  Đánh giá – Nhận xét và kiến nghị. 
 Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty Ban kiểm soát đánh giá 
trong năm 2017 HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông, Điều lệ tổ chức của công ty và các quy địnhcủa pháp luật thông qua việc thực hiện 
phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, đảm bảo các lợi ích của nhà đầu tư và 
người lao động. Thực hiện tốt các chế độ, nghĩa vụ về tài chính với nhà nước. 
 Các Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng luật và kịp thời bám sát thực tế nhằm 
sử lý các khó khăn trong từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 
 Ban kiểm soát không nhận được các kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân và chưa 
phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý công ty của Hội đồng quản trị và ban 
giám đốc trong năm 2017. 
 Ban kiểm soát kiến nghị trong năm 2017 việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận không đạt 
so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra do có nhiều nguyên nhân khách quan. 
Song HĐQT, Ban giám đốc cần nghiêm túc xem xét những nguyên nhân chủ quan trong quá 
trình vận hành công ty, về vấn đề tiếp cận thị trường, chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách 
hàng, các biện pháp cụ thể tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh, trong công tác quản 
lý...Chủ động tìm các giải pháp trong việc phát triển dịch vụ mới bù đắp những tổn thất do 
các nguyên nhân khách quan gây ra. 

 Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc có kế hoạch sử lý các khoản nợ khó đòi tồn 
đọng nhiều năm qua.  

2.3. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2018. 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty Ban 

kiểm soát công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2018 như sau: 
1. Xây dựng chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong các thành viên Ban 

kiểm soát kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 

2. Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong công 
ty. Thực hiện việc giám sát nội dung, tiến độ việc lập và soát xét các báo cáo tài chính 
năm 2018 theo hợp đồng ký kết với đơn vị kiểm toán. 

3. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty để nắm bắt tiến độ triển khai 
cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 
Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của luật 
doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

III . Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và BGĐ 
3.1  Thù lao năm 2016 của HĐQT chi trong năm 2017 

  

STT Thành viên Chức danh Thù lao đã nhận 
trong năm 2017 Ghi chú 

1 Phùng Văn Quang Chủ tịch 849.600.000 Chuyên trách 

2  Nguyễn Quốc Hùng P.Chủ tịch 380.000.000 Chuyên trách 
3 Nguyễn Văn Hà Thành viên 120.000.000  

4 Nguyễn Mỹ Hải Thành viên 120.000.000 Nhiệm kỳ 
2012-2016 
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5 Nguyễn Thế Quân Thành viên 0 Nhiệm kỳ 
2017-2021 

6  Phạm Tiến Tịnh Thành viên 0 Nhiệm kỳ 
2017-2021 

 
3.2  Thù lao Ban kiểm soát   
 

STT Thành viên Chức danh Thù lao đã nhận 
trong năm 2017 Ghi chú 

1 Nguyễn Mỹ Hải Trưởng ban 0 Nhiệm kỳ 
2017-2021 

2  Nguyễn Thế Quân Trưởng ban 90.000.000 Nhiệm kỳ 
2012-2016 

3 Triệu Đình Trung Thành viên 40.000.000  

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên 40.000.000  

3.3  Thu nhập Ban Giám đốc   
  

STT Thành viên Chức danh Thu nhập đã nhận 
trong năm 2017 Ghi chú 

1 Nguyễn Thế Hưng T.Giám đốc 640.108.333  

2  Đặng Ngọc Hùng P. T. Giám đốc 511.100.000  
3 Trần Đoàn Viện GĐ PT phía bắc 536.080.000  

         3.4 Thông tin giao dịch của HĐQT, BKS, cổ đông liên quan: Không có 

 

 

 

Phần VI 

     BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN 2017 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A Di~n Bien Phu, Phuang 25, Qu~ Binh Th~nh, Thanh ph6 Hf> Chi Minh 

BAo cAo ciJA BAN TONG GIAM a6c 

Ban T6ng Giam dbc Cong ty ct:, phfut Hai Minh (sau day gQi tAt la "Cong ty") trinh bay Bao cao nay 
cimg v6i Bao cao tai chinh hqp nhAt cua Cong ty cho ky k~ nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 da 
duQ'c ki~m toan. 

HOI DONG QUAN TRJ v A BAN DIEU HANH, QUAN LY 

HQi d6ng quan tri va Ban di~u hanh, quan ly Cong ty trong nam va d~n thcri di~m l~p Bao cao nay g6m: 

Ho va ten 

HOi d6ng quan trj 
Ong Phung Van Quang 

Ong Nguy~n Qubc Hung 
Ong Nguy~n Van Ha 
Ong Nguy~n Th~ Quan 

Ong Ph~m Ti~n Tinh 

Ong Nguy~n My Hai 

Ban kiim sotit 

Ba Nguy~n My Hai 
A - ~ Ong Nguyen The Quan 
Ba Nguy~n Thi Thanh Thuy 

Ong Trieu Dinh Trung 

Ban T6ng Gitim d8c 

OngNguy~n Th~ Hung 

Ong D~g NgQc Hung 

Ong Trfut Doan Vien 

D~ Di:t:N PHAP LU~T 

ChU<: vu 

Chu tjch 
Pho Chu tjch 
Uy vien 

Uy vien 
Uy vien 

Uy vien 

TruOn.g ban 

TruOn.g ban 
Thanh vien 
Thanh vien 

T6ng Giam dbc 
Pho T6ng Giam dbc 

Pho TAng Giam dbc 

Ngay b6 nhiem Ngay miin nhiem 

23/4/2017 
23/4/2017 

23/4/2017 

23/4/2017 

23/4/2017 

Ngucri d~i dien theo phap lu~t cua Cong ty trong nam va cho d~n thcri di~m Iap Bao cao nay la ong 
Nguy~n Th~ Hung, chuc danh Tling Giam dbc Cong ty. 

KIEM TO.AN VIEN 

Cong ty TNHH Ki~m toan - Tu vAn DAt Viet (Vietland) da duQ'c chi djnh ki~m toan Bao cao tai chinh 
hQ'P nhAt cho kY k~ toan nam k~t thllc ngay 31 thang 12 nam 2017 cua Cong ty. 

TAACH NH!¥M CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban TAng Giam dbc Cong ty chiu trach nhiem v~ viec l~p Bao cao tai chinh hQ"p nhAt phan anh trung 
th\l'C va hQ"p ly tinh hinh tai chinh, k~t qua ho~t dQng kinh doanh va hru chuy~n ti~n te cua Cong ty trong 
nam. Trong viec l~p Bao cao tai chinh hQ'P nhAt nay, Ban T6ng Giam dbc Cong ty cfut phai: 

• L\fa chQn cac chinh sach k~ toan thich hqp va ap dvng cac chinh sach nay m<)t each nhAt quan; 

• Th\l'C hien cac phan doan va cac u&c tinh m{>t each th~ trQng; 

• Cong bb cac Chufut ffi\l'C k~ toan phai tuan theo trong cac vAn d~ trQng y~u dUQ'C cong bb va giai trinh 
trong Bao cao tai chinh hqp nhAt; 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tdng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A Di~n Bien Phli, PhuC>ng 25, Qu~ Binh Th~nh, Thanh phfi Hd Chi Minh 

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC (ti~p theo) 

• L~p Bao cao tai chinh hqp nhAt dga tren cc.r sa ho~t d('mg lien wc trir tnrbng hqp khong th€ gia djnh 
rfuig Cong ty se ti€p t\lc ho~t d(mg lien t\Jc. 

Ban Tbng Giam d6c Cong ty dam bao rfuJg, Cong ty da tuan thll cac yeu du neu tren khi l~p Bao cao tai 
chinh hqp nhAt; cac s6 k€ toan thich hqp duqc luu giu dfty du d~ phan anh ~i bftt kY thm di~m nao, vm 
muc d(> chinh xac hqp ly tinh hinh tai chinh cua Cong ty va Bao cao tai chinh hqp nhAt duqc l~p tuan thu 
cac Chuftn mgc k€ toan Vi~t Nam, ChS d(> kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh hi~n hanh co 
lien quan t~i Vi~t Nam. 

Ban Tbng Giam d6c Cong ty ciing chju trach nhi~m trong vi~c bao v~ an toan tai san cua Cong ty va do 
do da thgc hi~n cac bi~n phap thich hqp d~ ngan ch~ va phat hi~n cac hanh vi gian l~n va cac vi ph~ 
khac. 

CONG BO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Theo y kiSn cua Ban Tl>ng Giam d6c, Bao cao tai chinh hqp nhAt da phan anh trung th\fc va hqp ly tinh 
hinh tai chinh cua Cong ty t~i ngay 31 thang 12 nam 2017, k€t qua ho~t d(>ng kinh doanh hqp nhAt va luu 
chuy€n ti8n t~ hqp nhAt cho Icy k€ toan nam k€t thUc cling ngay, phu hqp v&i cac Chuftn m\(c kS toan Vi~t 
Nam, ChS d(> kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh hi~n hanh co lien quan t~i Vi~t Nam. 

~~~~Rl:E Hu'NG -TAng Giam dac 
Thanh ph6 Hf> Chi Minh, ngay 30 thang 3 nam 2018 
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Viet land® 
-----L i m i t e d 

S6: 0178/2018/BCTC-KTV 

02 Huynh Khuong Ninh Street 
District I, Ho Chi Minh City 

Tel: (84-28) 39105401 
Fax: (84-28) 39105402 

Email: vietland@vietlandaudit.com.vn 

BAO cAo KI1LM TOAN D(>C L4P 

Kinh gm: QUY CO DONG, HQI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC 
CONG TY CO PHAN HAI MINH 

Chung toi da kiSm toan Bao cao tai chinh hqp nhfrt kem theo cua Cong ty c6 phfrn Hai Minh, duqc l~p 
ngay 30 thang 3 niim 2018, tu trang 6 dSn trang 43 bao g6m Bang can d6i kS toan hqp nhfrt t~i ngay 31 
thang 12 niim 2017, Bao cao kSt qua ho~t d()ng kinh doanh hqp nh~t, Bao cao luu chuySn ti en t~ hqp nhfrt 
cho ky kS toan niim kSt thuc cung ngay va Ban thuySt minh Bao cao tai chinh hqp nhk 

Trach nhi~m cua Ban TBng Giam d&c 

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chju trach nhi~m ve vi~c l~p va trinh bay trung thµc va hqp ly Bao cao tai 
chinh hqp nh~t cua Cong ty theo Chufrn mµc kS toan, ChS d() kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy 
dinh phap ly c6 lien quan dSn vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh hqp nh~t va chiu trach nhi~m ve 
kiSm soat rn)i b9 ma Ban T6ng Giam d6c xac djnh la dn thiSt dS dam bao cho vi~c l~p va trinh bay Bao 
cao tai chinh hqp nhfrt khong c6 sai s6t tr9ng ySu do gian l~n ho~c nhfrm l~n. 

Trach nhi~m cua Ki~m toan vien 

Trach nhi~m cua Chung toi la dua ray kiSn ve Bao cao tai chinh h9p nh~t dµa tren kSt qua cua CUQC kiSm 
toan. Chung toi da tiSn hanh kiSm toan theo cac Chufrn mµc kiSm toan Vi~t Nam. Cac chufrn mµc nay 
yeu du Chung toi twin thu chufrn mµc va cac quy djnh ve d~o due nghe nghi~p, l~p kS ho~ch va thµc 
hi~n CUQC kiSm toan dS d~t duqc SlJ dam bao hqp ly ve vi~c li~u Bao cao tai chinh hqp nhfrt cua Cong ty 
c6 con sai s6t tr9ng ySu hay khong. 

Cong vi~c kiSm toan bao g6m thµc hi~n cac thll t\lc nh~m thu th~p cac b~ng chfrng kiSm toan ve cac s6 
li~u va thuySt minh tren Bao cao tai chinh hqp nh~t. Cac thu we kiSm toan duqc lµa ch9n dµa tren xet 
doan cua kiSm toan vien, bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t tr9ng ySu trong Bao cao tai chinh hqp nh~t 
do gian l~n ho~c nhfrm lfin. Khi thµc hi~n danh gia cac rui ro nay, kiSm toan vien da xem xet ki~m soat 
n()i b() cua Cong ty lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh hqp nh~t trung thµc, hqp ly 
nh~m thi~t kS cac thu t\lc kiSm toan phU hqp v&i tinh hinh thµc tS, tuy nhien khOng nh~m mvc dich dua ra 
y kiSn ve hi~u qua cua kiSm soat n(>i b() cua Cong ty. Cong vi~c kiSm toan ciing bao g6m danh gia tinh 
thich hqp cua cac chinh sach kS toan duqc ap dvng va tinh hqp ly cua cac u&c tinh kS toan cua Ban T6ng 
Giam d6c ciing nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng thS Bao cao tai chinh hqp nhk 

Chung toi tin tm'mg r~ng cac b~ng chfrng kiSm toan ma Chung toi da thu tMp duqc la dfry du va thich 
hqp lam ca so· cho y ki~n kiSm toan cua Chung toi. 

Y ki~n cua Ki~m toan vien 

Theo y ki~n cua Chung toi, Bao cao tai chinh hqp nh~t da phan anh trung thµc va hqp ly, tren cac khia 
c~nh tr9ng ySu tinh hinh tai chinh cua Cong ty c6 phfrn Hai Minh t~i ngay 3 l thang 12 nam 2017, ciing 
n~u kSt qua ho~t d()ng kinh doanh hqp nh~t va,tinh hinh !uu ch~ySn tien t~ hqp nh~t cho ky kS toan niim 
ket thuc cung ngay, phU h9p v6·i Chuan mµc ke toan, Che d() ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy 
djnh phap ly c6 lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh hqp nhk 
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BAO cAo KIEM TOAN DQC LAP (ti8p theo) 

- I < ii: l VO THE HOANG - Tong Giam doc 
S6 Gi!y CN DKHN ki8m toan: 0484-2018-037-1 

Noi nhan: 
Nhutren 
Luu Vietland 

NGUYEN DUC TAN - Ki~m toan vien 
S6 Gi!y CN DKHN ki8m toan:2666-2018-037-I 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tdng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Dic;:n Bien Phil, Phucrng 25, Qu~ Blnh Th\lnh, Thanh phli H6 Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 

Cho icy kt\ toan nl\m ki!t thuc ngay 31 thang 12 nl\m 2017 

BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT 
Ttii ngay 31 thang 12 niim 2017 

MAU BOla-DN/HN 

DO'll vj tfnh: VND 
Thuy~t 

CHiTIEU MiisA minh 31/12/2017 31/12/2016 

A. TAI SAN NGAN H~N 100 94.708.068.813 99.530.822.546 

I. Tiin va cac khoan hrO'llg dtrO'llg tiin 110 V.1 42. 734.241.990 46.523. 785.892 

1. Ti&i 111 11.687.650. 797 14.023. 785.892 

2. Cac khoan tmmg duang tien 112 31.046.591.193 32.500.000.000 

II. DAu ttr tai chfnh ngin httn 120 10.918.946.736 1.282.694.444 

1. Cht'.rng khoan kinh doanh 121 V.2a 9.529.406.637 

2. Ddu tu nk giu den ngay dao h1;lll 123 V.2b ! 1.389.540.099 1.282.694.444 

III. Cac khoan phai thu ngin httn 130 37 .249.333.857 47.853.988.976 

1. Phai thu ngi\n h1;lll cua khach hang 131 V.3 29.889.202.809 35.826.973.234 
-:::: 

2. Tra tru6c cho ngucri ban ngi\n h1;lll 132 V.4 122.972.862 3.639.321.927 iJ..._ 

3. Phai thu ngi\n h1;lll khac 136 V.5a 8.024.206.382 8.387 .693.815 
~ 

4. D\l phong phai thu ngi\n h1;lll kh6 doi 137 V.6 (787.048.196) n 
I 

IV. Hang tlin kho 140 V.7 656.094.633 730.863.097 fl 
Hangtbn kho 141 656.094.633 730.863.097 " IE 

v. Tai san ngAn httn khac 150 3.149.451.597 3.139.490.137 < 
1. Chi phi tra tru6c ngi\n h1;lll 151 V.8a 1.959.505.097 2.427.924.109 

:} 
:;;;; 

2. Thue GTGT dm;tc khiiu trir 152 584.056.365 309.289.971 = 
3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nu6c 153 V.14 605.890.135 402.276.057 .5 -

B. TAI SAN DAI ~N 200 190.454.640.776 188.364.965.400 "1 
I. Cac khoan phai thu dai httn 210 367.088.000 467.088.000 

( 
Phai thu dai h1;lll khac 216 V.5b 367.088.000 467.088.000 

II. Tai san cA djnh 220 132.373.876.046 97.718.418.334 \ 
1. Tai san c6 dinh hiiu hinh 221 V.9 108.867.969.809 95.846.912.917 

Nguyengia 222 187.123.109.273 162.856.805.968 
_.. 

Gia tri hao man luji ki 223 (78.255.139.464) (67.009.893.051) 

2. Tai san c6 dinh VO hlnh 227 V.10 23.505.906.237 1.871.505.417 

Nguyengia 228 24.058.532.693 1.893.987.237 

Gia tri hao man luji ki 229 (552.626.456) (22.481.820) 

III. Bit dl}ng san diu ttr 230 

IV. Tai san diY dang dai httn 240 4. 772.884.999 40.662.097.159 
Chi phf xay d\fllg ca ban d6 dang 242 V.11 4.772.884.999 40.662.097 .159 

v. Diu t11 tai chlnh dai httn 250 47.957.971.606 43.867 .260. 720 
1. Ddu tu vao cdng ty lien doanh, lien ket 252 V.12a 45.057.954.787 40.967.243.901 
2. DAu tu g6p vlin vao dan vj khac 253 V.12b 2.900.016.819 2.900.016.819 

VI. Tai san dai httn khac 260 4.982.820.125 5.650.101.187 
1. Chi phi tra truac dai h1;lll 261 V.8b 4.793.544.571 5.471.071.647 
2. Tai san thue thu nh~p hoan li;tl 262 189.275.554 179.029.540 

TONG Cc)NG TAI SAN 270 285.162.709.589 287 .895. 787 .946 

Bao cdo nay Id m9t b9 phQn hw thanh czia Bdo cdo tai chinh hw nhdt va phili ilur;rc ape kem viri Thuy€t minh Bao cdo tai chinh hw nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tang 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A f)i~n Bil!n Phti, Phu<'>ng 25, Qu~ Binh Th{lnh, Thanh ph6 Hf> Chi Minh 

BAO cAo TAI CHINH HOP NHAT 

Cho Icy ke toan nam ket thuc ngay 31 thang 12 nam 20 I 7 

Bang can dAi ki toan hQ'p nh§t (tiip theo) 

CHi TIEU 

C. NQ PHAI TRA 
I. Nv ng~n h~n 

I . Phai tra nguai ban ngfui h\Ul 
3. Thu~ va cac khoan phai n('>p Nha nu&c 
4. Phai tra nguai lao d('>ng 

5. Chi phi phai tnl ng~n h\Ul 
6. Phai tra ngfui h\Ul khac 
7. D\l phOng phai tra ngfui h\Ul 
8. Quy khen thuang, phuc lgi 

11. NQ' dai h~n 
Phai tra dai hiln khac 

D. VON CHU SO HUu 
I. Vfin chu sO' hli'u 

I. V6n g6p ciia chii s<'r hiiu 
cJ phiiu phd thOng c6 quyin biiu quyit 

2. Th~g du v6n c6 phlln 

3. Quy dfru tu phat trien 
4. Lc;ri nhu(in sau thu~ chua phan ph6i 

Lqi nhu(in sau thu~ chua phan phbi h1y k~ d~n cu6i ky tru&c 

L(Ji nhu(m sau thui chua phtin ph6i Jcy nay 
5. Lqi ich c6 dong khong ki~m soat 

II. Ngufin kinh phi va quy khac 

T6NG CQNG NGUON VON 

TBng Giam ttAc 

Thuy~t 
MasA minh 31/12/2017 

300 15.891.530.111 
310 15. 706.530.111 
311 V.13 9.622.352.953 
313 V.14 1.164.967.735 
314 2.464.995.637 

315 369 .217 .270 
319 V.15a 1.500.479.140 
321 63.548.886 
322 V.16 520.968.490 

330 185.000.000 
337 V.15b 185.000.000 

400 269.271.179.478 
410 V.17 269.271.179.478 
411 131.998.470.000 

4lla 131.998.470.000 
412 5.893.984.271 

418 6.745.703.936 

421 123.310.155.385 

42la 101.346.700.258 
421b 21.963.455.127 
429 1.322.865.886 

430 

440 285.162. 709 .589 

NGUYEN THJ BiCH Dl¢U 
K~ toan tmO'ng 

31/12/2016 

22.592.751.685 
22.437. 751.685 
11.560.934.565 

1.260.459.284 
1.190.245.283 

115.011.375 
7.809.293.895 

87.253.053 
414.554.230 

155.000.000 
155.000.000 

265.303.036.261 
265.303.036.261 
131.998.4 70.000 
131.998.470.000 

5.893.984.271 

6. 746.260.664 

119)39.287.797 

88.342.229.587 
30.997.058.210 

1.325.033.529 

287.895. 787.946 

NGUYEN THf BiCH DI.E;U 
Ngtriri l~p bi~u 

Bao cao nay la m9t b9 ph(jn hr;p thilnh cila Bao cao tai chinh h<;p nhdt vii phai illf(fc i19c kem vai Thuyit minh Bao cao tai chinh h(Jp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tdng 17, ToanhaPearl Plaza, 561A Dien Bien Phu, Phuang 25, Qu~ Binh Th!lllh, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho k}' kt toiln nlim ktt thuc ngay 31thilng12 nlim 2017 

BAO cAo KET QUA HO~ T DQNG KINH DO ANH HQ'P NHA T 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Nam 2017 
(Co so sanh vOi s6 li~u ky ki toan niim 2016) 

CHiTIEU 

Doanh thu ban hang va cung clip djch v1;1 

Cac kboan giam trir doanh thu 

Doanh thu thuin v~ ban hang va cung dp djch vy 

Gia van hang ban 

Lqi nhuin gqp v~ ban hang va cung dp djch vy 

Doanh thu ho~t dqng tai chinh 

Chi phi tai chinh 
Trong do: Chi phi /iii vay 

PhAn liii ho~c Iii trong cong ty lien doanh, lien kit 

Chi phi ban hang 

Chi phi quan ly doanh nghi~p 

Lqi nhuin thuAn tir ho~t dqng kinh doanh 

ThunM.pkhac 

Chi phi khac 

LQ'i nhu~n (Iii) khac 

T6ng lqi nhu~n ki toan trll'crc thui 

Chi phi thui thu nh(ip doanh nghi~p hi~n hanh 

Chi phi (thu nh(ip) thu~ thu nh(ip doanh nghi~p hoan Ii.ii 

Lqi nhuin sau thui thu nh~p doanh nghi~p 
Trongdo: 

LQ'i nhu(in sau thu~ cua cb dong cua oong ty m~ 

LQ'i nhu(in sau thu~ cua c6 dong khong ki~m soat 

Liii ca ban tren c6 phiiu 

Liii suy giam tren c6 phiiu 

Thuyit 
Miis6 minh Niim 2017 

01 VI.1 113.228.386.944 

02 

10 113.228.386.944 

11 VI.2 99.328.940. 751 

20 13.899.446.193 

21 VI.3 4.281.536.938 

22 VI.4 1.519.565.699 

23 

24 14.858.418.914 

25 

26 Vl.5 9.870.328.961 

30 21.649 .507 .385 

31 2.222.015.241 

32 214.793.177 

40 VI.6 2.007.222.064 

50 23.656. 729.449 

51 VI.7 1.640.409.814 

52 (10.246.014) 

60 22.026.565.649 

61 21.963.455.127 

62 63.110.522 

70 VI.Ba 1.564,08 

71 VI.Sb 1564,08 

NGUYEN THJ BICH DI'f;U 
Ki toan trll'iYng 

Bao cao nay Iii m(jt b(3 phQn hf!P thanh cua Bao cao tai chfnh hf!P nhdt vii phai d141c d9c kem vai Thuyit minh Bao cao tai chinh hf!P nhdt 
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MAU B02a-DN/HN 
D01t vj tinh: VND 

Niim2016 

115.966.322.718 

3.510.000 

115.962.812.718 

95.849.402.345 

20.113.410.373 

11.404.161.018 

153.994.331 

12.240.748.359 

9.928.422.579 

33.675.902.840 

2.020.214.296 

197.099.931 

1.823.114.365 

35.499.017.205 

4.57 4.248.816 

(137.567.941) 

31.062.336.330 

30.997.058.2 IO 

65.278.120 

2113,46 

2113,46 

NGUYEN THJ BicH DI~U 
Ngll'iri l~p biSu 
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C<°>NG TY CO PHAN HAI MINH 
Tftng 17, Toa nM Pearl Plaza, 56 IA Di~n Bien Phil, Phuilng 25, Qu~ Binh Th11I1h, Thanh phO H6 Chi Minh 
BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho Icy ke toiln narn k~t th uc ngay 31 thilng 12 narn 20 I 7 

BAO cAo LUU CHUYEN TIEN T~ HQP NHAT 

(Theo phir011g phlip gian ti@p) 
Cho ky k@ toan nllm k@t thuc ngay 31 thling 12 nllm 2017 

Thuy@t 

CHiTIEU Mllsfi minh Nllm 2017 

I. Ltru chuyin ti@n tir ho\jt dQng kinh doanh 

1. L(fi nhu~n truuc thul OJ 23.656. 729.449 
2. Di2u chinh cho ctic khoan 

- Khllu hao TSCD va BDSDT 02 13.289.742.167 

- Cac khoan dv phong 03 787.048.196 

- LI\ chenh 1ech tY gia h6i doai do daub gia Iai cac khoan m11c tien te c6 
g6c ngoai te 04 11.623.218 

- Llli tu hoat d¢ng dftu tu 05 (16.239.656.866) 

3. L(fi nhu~n tu ho(lt ilpng kinh doanh trubc thay aJi vJn Luu ilpng 08 21.505.486.164 
- Giam cac khoan phai thu 09 10.228.050.710 

- Tllng/(Giam) hang t6n kho IO 74.768.464 
- Tllng/ (Giam) cac khoan phai tra (Khong ke lil.i vay phai tra, thue thu 
nhap doanh nghiep phai n¢p) II (3.322.312.052) 

- Tllng/(Giam) chi phi tra trucrc 12 1.145.946.088 

- Tllng, giam chlrng khoan kinh doanh 13 (9.529.406.637) 

- Thue thu nhap doanh nghiep dil. n¢p 15 (1.856.575.664) 
- Tien chi khac cho hoat d¢ng kinh doanh 17 (2.993.291.561) 

Luu chuyln ti2n thudn tu ho(lt ilpng kinh doanh 20 15.252.665.512 

II. Liru chuyin ti@n tir ho\jt dOng diu tir 
I. Tien chi de mua sfun, xiiy d\ffig TSCD va cac tai san dai hllfl khac 21 VII (10.988.425.362) 
2. Tien thu tu thanh ly, nhm;mg ban TSCD va cac tai san dai hllfl khac 22 286.363.637 
3. Tien chi cho vay, mua cac cong c11 nq cua dan vi khac 23 (106.845.655) 

3. Tien thu hOi cho vay, ban lai cac cong c11 nq cua dan vi khac 24 

4. Tien chi dftu tu g6p vfm vao dan vi khac 25 
5. Tien thu hOi dftu tu g6p v6n vao dan vi khac 26 
6. Tien thu lil.i cho vay, c6 tire va !qi nhuan duqc chia 27 VII 11.578.091.684 

Luu chuyln ti2n thudn tu ho(lt ilpng ildu tu 30 769.184.304 

III. Liru chuyen ti@n tir ho\lt dQng tai chfnh 
CO tire, !qi nhuan dil. tra cho chu s{J hitu 36 (19.799.770.500) 
Luu chuyln tMn thudn tu ho(lt ilpng tdi chlnh 40 (19. 799. 770.500) 

Liru chuyin ti@n thuin trong ky 50 (3.777.920.684) 

Ti@n vii ttr011g d1r011g ti@n diu ky 60 46.523. 785.892 

Anh huoog cua thay dOi tY gia h6i doai quy dOi ngoai te 61 (11.623.218) 

Ti@n va tirO"ng dtr011g ti@n cu6i ky 70 V.l 42.734.241.990 

NGuYEN THJ BICII DI~U 
K@ toan trmmg 

Bao cao niiy Iii m(it bl) phqn hr;rp thiinh cua Bao cao tai chlnh hr;rp nhdt vii phai dfl(lc dpc k~m vai Thuyit minh Bao cao tiii chinh hr;rp nhdt 
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MAU B 03a-DNIHN 
D011 vj tlnh: VND 

Nllm 2016 

35.499.017.205 

13.104.914.410 

(57 .445.337) 
(23. 741.032.645) 
24.805.453.633 

(15.009.077.217) 
(321.715.907) 

5.113.224.585 
(1.253.814.311) 

(5.938.867.484) 
(2.190.081.458) 
5.205.121.841 

(22.727.463.996) 
1.633.400.577 

2.899.983.181 
(1.282.694.444) 
1.000.000.000 

21.661.046.898 
3.184.272.216 

(14.522.295.620~ 

(14.522.295.620) 

(6.132.901.563) 

52.599.242.118 

57.445.337 

46.523. 785.892 

NGUYEN THJ BiCH mt;u 
NgtrOi lfp biiu 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phil, Phuang 25, Qu~ Binh :hi;inh, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH H<}P NHAT 
Cho kY k~ toan nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2017 

MAUB09-DN 

I. D~C DIEM HO~T D(>NG CUA CONG TY 

1. ffinh thuc sa hii'u v6n 

Cong ty C6 phfui Hai Minh duqc thanh l~p va ho1;1t d(}ng theo Gifiy cht'.rng nh~n kinh doanh sfJ 
4103000801ngay24 thang 01nam2002 do Sa KS ho1;1ch va DAu tu thanh ph6 Hb Chi Minh dp. 

Trong qua trinh hogt i19ng, Cong ty aii aur;rc Sa Ki hogch va Ddu tu thanh ph6 HJ Chi Minh cdp 
b6 sung cac Gi&y chzmg nh{j,n kinh doanh thay a6i nhu sau: 

- Gifiy cht'.rng nh~ kinh doanh s6 4103000801 thay d6i IAn tHu 2 ngay 26 thang IO nam 2004, 
chuftn y vi~c thay d6i dja chi trv sa chinh va b6 sung nganh nghS kinh doanh. 

Gifiy cht'.rng nh~n kinh doanh s6 4103000801 thay d6i IAn thu 4 ngay 07 thang 4 nam 2006, 
chuftn y cho vi~c tang v6n diSu I~ tir 10.000.000.000 VND Ien 20.000.000.000 VND va b6 sung 
nganh nghS kinh doanh (Bl> sung: Kinh doanh v~n tai da phuang thuc; D1;1i ly hang hai; Moi 
gi6i hang hai; D1;1i Iy v~n tai duang hang khong; Sua chfra phuang ti~n v~n tai duang thlly -
duang bi~n (trir gia cong ca khi, tai chS phS thai t1;1i trv sa); DAu tu va khai thac cang; Xay d\l'llg 
du cang, bSn bai, cong trinh dan d\lng, cong nghi~p; Mua ban, cho thue tau va thiSt bi hang 
hai). 

Gifiy cht'.rng nh~ kinh doanh s6 4103000801 thay d6i IAn thu 5 ngay 03 thang 10 nam 2006, 
chufui y cho vi~c tang v6n diSu I~ tir 20.000.000.000 VND Ien 50.000.000.000 VND va thay d6i 
nguai d1;1i di~n theo phap lu~t tir Ong Bui Duy lfac - Chuc danh: Giam d6c sang Ong NguySn 
Thanh Chuang - Chuc danh: Giam d6c. 

- Gifiy cht'.rng nh~ kinh doanh s6 4103000801 thay d6i IAn thu 6 ngay 22 thang 03 nam 2007, 
chuftn y vi~c tang v6n di~u I~ tir 50.000.000.000 VND Ien 100.000.000.000 VND. 

- Gifiy cht'.rng nh~n kinh doanh s6 4103000801 thay d6i IAn thu 7 ngay 10 thang 9 nam 2007, 
chuftn y vi~c thay d6i dja chi tf\l sa chinh tir s6 18 A Ngo Van Nam, Phuang BSn Nghe, Qu~n 
1, TP. H6 Chi Minh sang s6 57 - 59 Hb Tung M~u, Phuang BSn Nghe, Qu~n 1, TP. H6 Chi 
Minh. 

- Gifiy cht'.rng nh~n kinh doanh s6 4103000801 thay d6i IAn thu 9 ngay 14 thang 4 nam 2008, 
chuftn y vi~c b6 sung nganh nghS kinh doanh (B6 sung: D1;1i ly mua ban, ky gt'.ri hang h6a; Mua 
ban thiSt bi, may moc nganh nong nghi~p ). 

- Gifiy cht'.rng nh~ kinh doanh thay d6i Ifm thu 1 O ngay 21 thang 01 nam 2010, chuftn y vi~c thay 
d6i ma s6 dang ky doanh nghi~p tir s6 410300080 I sang s6 0302525162 va chuftn y thay d6i dia 
chi trv sa chinh tir s6 57 - 59 Hb Tung M~u, Phuang BSn Nghe, Qu~n 1, TP. H6 Chi Minh 
sang Ting 4, Toa nha Cang Sai Gon, s6 3 NguySn Tfit Thanh, Phuang 12, Qu~n 4, TP. H6 Chi 
Minh. 

- Gifiy cht'.rng nh~n dang kY doanh nghi~p Cong ty c6 phAn s6 0302525162 thay dl>i IAn thu 11 
ngay 17thang01 nam 2012, chuftn y vi~c thay dbi dja chi tn,1 so chinh tir Ting 4, Toa nha Cang 
Sai Gon, s6 3 NguySn Tfit Thanh, Phuang 12, Qu~n 4, TP. H6 Chi Minh sang s6 01, duang 
Dinh LS, Phuang 12, Qu~n 4, TP. Hb Chi Minh va thay d6i nguai d1;1i di~n theo phap lu~t tir 
Ong NguySn Thanh Chuang - Cht'.rc danh: Giam d6c sang Ong NguySn Qu6c Hung - Cht'.rc 
danh: Tl>ng Giam d6c. 

- Gifiy cht'.rng nh~ dang kY doanh nghi~p Cong ty c6 phAn s6 0302525162 thay d6i IAn thu 12 
ngay 13 thang 01 nam 2015, chuftn y vi~c thay dbi nguai d1;1i di~n theo phap lu~t cua Cong ty tir 

Ban Thuyit minh nay Ia m<?t b<? phtjn h<lfJ thanh va ph<ii dur;rc d9c cimg v6i Bao cao tai chinh h9]J nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phil, Phuang 25, Qu~ Binh Thi;tnh, Thanh ph6 Hb Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 

Cho Icy k€ toan nam k€t thUc ngay 31 thang 12 nam 2017 

Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hc;rp nhAt (ti~p theo) 

Ong Nguy~n Qu6c Hung - Chuc danh: T6ng Giam d6c sang Ong Nguy~n Th~ Hung - Chuc 
danh: T6ng Giam d6c. 

- Gidy chirng nh@.n dang kY doanh nghiep Cong ty c6 phAn s6 0302525162 thay d6i lAn thu 13 
ngay 20 thang 5 nam 2016, chuk y viec tang v6n di~u le tir 100.000.000.000 VND ten 
131.998.4 70.000 VND 

- Gidy chirng nhan dang Icy doanh nghiep Cong ty c6 phAn s6 0302525162 dang ky thay d6i lAn 
thu 14 chuAn y viec thay d6i dia chi till s& chinh tir s6 01, du0ng Dinh L~, Phu0ng 12, Quan 4, 
TP. H6 Chi Minh sang tAng 17 - toa nha Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu, Phu0ng 25, Quan 
Binh Th~nh, Thanh ph6 H6 Chi Minh. 

Cong ty da duqc Trung tam Luu ky Chirng khoan Viet Nam - Chi nhanh TP H6 Chi Minh cdp 
Gidy chirng nMn dang kY chirng khoan di~u chinh lAn 3 s6 172/201 O/GCNCP-VSD-3 ngay 15 
thang 1 nam 2016 v&i n()i dun~ chd~ nh@.n Cong ty c6 phAn _Hai Minh tha~ d6i s6 luqng_ c6 P,hi~u 
dang luu hanh tlr 10.000.000 co phieu ten 13.199.847 co phieu lien quan den viec tang von dieu le 
cua Cong ty tir 100.000.000.000 VND len 131.998.4 70.000 VND . 

• vAn di~u 1~ 
s6 c6 phi~u 

Menh gia 

• Try sO' ho~t d(}ng 

Dia chi 

Dien tho~i 

Fax 

Ma s6thu~ 

2. Linh V\l'C kinh doanh 

: 131.998.470.000 VND 

: 13.199.847 c6 phi~u 

: 10.000 VND/c6 phi~u 

: TAng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu, Phu0ng 25, 
Qu@.n Binh Th~nh, Thanh ph6 Hf> Chi Minh 

: 08 35128 668 

: 08 35128 688 

:0302525162 

Linh V\fC kinh doanh cua Cong ty la dich V\J. 

3. Nganh, ngh~ kinh doanh 

Ho~t dong kinh doanh cua Cong ty hien nay la san xudt, mua ban thi~t bi chuyen dung trong cong 
nghiep; Mua ban xe chuyen dung; Sim xudt va sira chfra container, thi~t bi chuyen dung; San xudt 
va gia cong l~p rap may l~h, he th6ng CO' dien l~nh; Dich V\l cho thue kho bai, b6c x~p hang h6a, 
djch V\l giao nh@.fl hang h6a, djch V\} v@.n chuy~n hang h6a du0ng bQ - du0ng song - du0ng bi~n; 
D~i ly du0ng bi~n; Cho thue thi~t bj chuyen dung trong b6c x~p, v@.n chuy~n; Kinh doanh v@.n rai 
da phuang thuc; D~i ly hang Mi; Moi gi&i ~ang hai; D~i ly v@.n tai du0n~ ha!1g khong; Sira chfra 
phuang tien v@.fl tai duOng thuy - duOng bien (trir gia Cong CO' khi, tai che phe thai, Xi m~ dien t~i 
illl s&); DAu tu va khai thac cang; Xay d\ffig cAu cang, bSn bai, cong trinh dan dvng, cong nghiep; 
Mua ban cho thue tau va thiSt bj hang hai; D~i ly mua ban, kY giri hang h6a; Mua ban thiSt bj, may 
m6c nganh cong nghiep. 

Ban Thuyif minh nay la m9t b9 phgn hf!P thanh va dir<;Jc d9c cimg v6'i Bao cao tai chinh hf/P nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, Tba nha Pearl Plaza, 56 lA Di~n Bien PM, Phu0ng 25, Qu~ Binh Thi.inh, Thanh phb Hf> Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHA T 

Cho Icy k€ toan nlim k€t tMc ngay 31 thang 12 nlim 2017 

Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'P nh~t (ti~p theo) 

4. Chu kY san xuit, kinh doanh thong thmmg 

Chu kY san xuAt, kinh doanh thong thm'mg cua Cong ty duqc thµc hi~n trong theri gian khong qua 
12 thang. 

5. Ciu true Cong ty 

6. 

T~i ngay kBt thuc kY kB toan, cAu true Cong ty bao gbm Cong ty m~ va 3 cong ty con chiu sµ kiem 
soat cua Cong ty m~, 2 cong ty lien kBt c6 anh hu6ng dang ke dBn Cong ty m~. Chi tiBt nhu sau: 

Congrycon 

Ten cong ty con Dia chi 
Ty I~ phin Ty le quy~n Ho~t dqng kinh 

sO' hfru 
.A• ~ 

doanh chinh b1eu gul'.et 
CongtyTNHH Tang 3, Toa nha Hai 96,08% 96,08% Dich V\l kho bil'.i va 
Ti€p v~ Nam PMt Minh, Kml05 Du0ng v~n chuy€n hang 

bao Nguyen Binh h6a 
Khiem, P. Dong Hai 2, 
Q. Hai An, TP. Hai 
PhOng 

CongtyTNHH Tfutg 3, TOa nha Hai 100,00% 100,00% Dich V\l kho bil'.i va 
Ti€p v~n Hai Minh Minh, Km105 Du0ng (trong d6: v~n chuy€n hang 

bao Nguyen Binh 99,92%trµc h6a 
Khiem, P. Dong Hai 2, tiep va 0,08% 
Q. Hai An, TP. Hai gia.n tiep) 
PhOng 

Cong ty TNHH DV Tang 3, TOa nha Hai 100,00% 100,00% Djch V\l kho bil'.i va 
Hang Mi Hai Minh Minh, Km105 Du0ng (trong d6: v~ chuy€n hang 

bao Nguyan Binh 99,00%trµc h6a 
Khiem, P. Dong Hai 2, tiep va 1,00% 
Q. Hai An, TP. Hai gian tiep) 
PhOn 

Cong ry lien kit 

Ten cong ty 
Dia chi 

Ty I~ phin Ty I~ quy~n Ho~t dqng kinh 
lien k~t sO' hfru b.;i: $. doanh chinh 1eu quyet 

60A Nguyan Chi 
Cung cap djch V\l 

CongtyTNHH 
d~i ly v~ tai hang 

"K" Line (Vi~t Thanh, Qu~ Dbng Da, 
h6a b~ng duerng 

Nam) TPHaN9i 25,00% 25,00% bi8n 
Tfuig 17, toa nha Pearl Djch vv thong 

CopgtyTNHH Plaza, 561A Di~n Bien quan. Djch V\l d~i 
Tiep v~ Dongbu Phu, Phuerng 25, Qu~ ly v~n tai hang 
Hai Minh Bi,nh Th~, Thanh phb h6a. Djch V\J v~ 

Ho Chi Minh 49,00% 49,00% tai duerng be? 

Nhan vien 

S6 lm;mg nhan vien cua Cong ty t~i ngay 31 thang 12 nam 2017 la 168 ngueri (t~i ngay 31 thang 12 
nam 2016: 163 ngum). 

Ban Thuyif minh nay la m<)t b<) phtjn h<;Yp thanh va au(Jc a9c cung vm Bao cao tai chinh h<;Yp nhcit 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tkg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phu, Phu0ng 25, Qu~ Binh Thl;lnh, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHA T 
Cho Icy k€ toan na.m k€t tMc ngay 31 thang 12 nlim 2017 

Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hqp nhftt (ti~p theo) ·"""------
II. KY KE TOAN, DON VJ TIEN T:E; SU Dl)NG TRONG KE TOAN 

1. Ky k~ toan 

Ky k~ toan nam cua Cong ty b~t diu tir ngay 01 thang 01 va k~t thuc tl;li ngay 31 thang 12 hang 
nam. 

Ky k~ toan nam k~t thllc ngay 31 thang 12 nam 2017 la ky k~ toan nam th(r 16 cua Cong ty. 

2. Don vi ti~n t~ sir dyng trong k~ toan 

Dem vi ti~n t~ sir d\mg trong k~ toan la D6ng Vi~t Nam (VND). 

III. CHU AN M\}'C VA CHE D(> KE TOAN AP DVNG 

1. Ch~ d{) k~ toan ap dyng 

Cong ty ap d\lng Ch~ d9 k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam ban hanh theo Thong tu sb 200/2014/TT
BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cua B9 Tai chinh, cac Chuftn mµc k~ toan Vi~t Nam do B9 Tai 
chinh ban hanh va cac van ban si'ra d6i, b6 sung, hu6ng dful thµc hi~n kem theo. 

2 T A bJ. ;;\. •A t A th. Ch ;( kJ. t ' ' ChJ. dA kJ. t ' . nyen o ve v1~c nan n nan m'!C e oan va e 9 e oan 

Ban T6ng Giam dbc dam bao da tuan thU diy du yeu du cua cac Chuftn mµc k~ toan, Ch~ d(> k~ 
toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hitnh trong vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh hqp nhk 

IV. TOM TAT cAc CHiNH sACH KE TOAN CHU rtu 
Sau day la cac chinh sach k~ toan chU y~u duqc Cong ty ap d\lng trong vi~c l~p Bao cao tai chinh 
hqp nhAt: 

1. Casa l~p Bao cao tai chinh h<}'P obit 

2. 

Bao cao tai chinh hqp nhAt duqc trinh bay phU hqp v&i Chuftn m\fc k~ toan, Ch~ d(> k~ toan doanh 
nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly co lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh 
hqp nhk 

U crc tinh k~ toan 

Vi~c l~p Bao cao tai chinh hqp nhAt tuan thu theo cac Chufin mµc k~ toan Vi~t Nam, Ch~ d{> k~ 
toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh hi~n hanh co lien quan tl;li Vi~t Nam yeu du Ban 
T6ng Giam ddc co nhfrng u&c tinh va gia dinh anh hu6ng d~n s6 li~u v~ cong nq, tai san va vi~c 
trinh bay cac khoan cong nq va tai san ti~m tang tl;li ngay Bao cao tai chinh hqp nhAt ciing nhu cac 
s6 li~u v~ doanh thu va chi phi trong su6t k.Y hol;lt d{>ng. M{lc du cac u&c tinh k~ toan duqc l~p 
bfuig tAt ca S\f hi~u bi~t cua Ban Tfmg Giam dbc, s6 thµc t~ phat sinh co th~ khac v&i cac u&c tinh, 
gia djnh d{lt ra. 

3. Cong cy tai chinh 

Ghi nhan ban dAu 

Tai siin tai chinh 

Tai san tai chinh duqc phan lol;li m{>t each phU hqp cho m\lc dich thuy~t minh trong Bao cao tai 
chinh hqp nhAt bao g6m cac nhom: tai san tai chinh duqc ghi nh~n theo gia tri hqp ly thong qua 
Bao cao k~t qua hol;lt d{>ng kinh doanh hqp nhAt, cac khoan diu tu n~m gifr d~n ngay dao hl;lll, cac 

Ban Thuyit minh nay la m9t b9 phcjn h<JP thanh va au(Jc d9c cimg vm Ba
1

0 cao tai chinh h<JP nhcit 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, TOa nha Pearl Plaza, 561A E>i~n Bien Phu, Phuang 25, Qu~n Binh Th~, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 

Cho kY k~ toan n1\m k~t tMc ngay 31 tMng 12 n1\m 2017 

Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'p nhfit (ti~p theo) 

khoan cho vay va phai thu, tai san rai chinh s~n sang d~ ban. Vi~c phan loi.ti cac tai san tai chinh 
nay ph\l thm)c vao ban chAt va m\lc dich cua tai san tai chinh va duqc quy€t djnh ti.ii thm di~m ghi 
nh~ ban dAu. 

Ti.ii theri di~m ghi nh~n ban dAu, tai san tai chinh duqc xac djnh theo gia mua/chi phi phiit Mnh 
c<}ng cac chi phi phat sinh khac lien quan tf\l'c ti€p d€n vi~c mua, phat hanh tai san tai chinh do. 

Tai san tai chinh cua Cong ty g6m tiBn va cac khoan tuong duong tiBn, dAu tu nilm gifr d€n ngay 
dao hi.in, phai thu cua khach Mng, phai thu khac va dAu tu gop v6n vao don vi khac. 

N{I phii.i trii. tizi chinh 

Nq phai tra rai chinh duqc phftn loi.ti m(>t each phiI hqp cho m\}c dich thuy€t minh trong Bao cao 
tai chinh hqp nhAt bao g6m cac nh6m: nQ" phai tra tai chinh duqc ghi nMn theo gia tri hqp ly thong 
qua Bao cao k€t qua hoi.it d<}ng kinh doanh hqp nhAt, cac khoan nq phai tra tai chinh duqc xac djnh 
theo gia trj phan b6. Vi~c phan loi.ii cac khoan nq tai chinh ph\l thu(>c vao ban chAt va m\}C dich 
cua khoan nQ" tai chinh va duqc quy€t djnh t~i theri di~m ghi nh~ ban dAu. 

Ti.ti theri di~m ghi nh~n ban dAu, cac khoan nq phai tra tai chinh duqc xac djnh theo gia phat Mnh 
c<}ng cac chi phi lien quan tf\l'c ti€p d€n vi~c phat hanh nq tai chinh do. 

Nq phai tra tai chinh cua Cong ty bao g6m phai tra ngueri ban, chi phi phai tra va phai tra khac. 

Bu trir cdc cong C(l tizi chinh 

Cac rai san tai chinh va nq phai tra tai chinh duqc bU trir va gia tri thuAn se duqc trinh bay tren 
Bang can d6i k€ toan hqp nhAt n€u va chi n€u, Cong ty co quyBn hqp phap thi hanh vi~c bU trir cac 
gia tri da duqc ghi nh~n nay va co y dinh bu trir tren ca sa thuAn, ho~c thu duqc cac tai san va 
thanh toan phai tra d6ng theri. 

Danh gia lai sau IAn ghi nhan ban dAu 

Hi~n ti.ti, chua co quy djnh vB danh gia Ii.ti cong C\l tai chinh sau khi ghi nh~n ban dAu. 

4. Ngo\li t~ 

Cac giao djch phiit sinh bfutg cac don vi tiBn t~ khac v&i don vi tiBn t~ k€ toan cua Cong ty duqc 
hi.tch toan theo cy gia giao djch thµc t€ vao ngay phiit sinh giao djch theo nguyen tile sau: 

- Giao djch mua ban ngoi.ti t~ (hqp d6ng mua ban ngoi.ti t~ giao ngay, hqp d6ng ky hi.tn, hqp d6ng 
tuong lai, hqp d6ng quyBn ch9n, hqp d6ng hoan dbi) duqc hi.tch toan theo cy gia ky k€t trong 
hqp d6ng mua, ban ngoi.ti t~ gifra Cong ty va ngan hang thuong mi.ti; 

- Giao djch lam phiit sinh cac khoan phai thu duqc hi.tch toan theo cy gia mua vao cua ngan hang 
thuong mi.ti nai Cong ty chi djnh khach hang thanh toan; 

- Giao djch lam phat sinh cac khoan phai tra duqc hi.tch toan theo cy gia ban cua ngan hang 
thuong mi.ii nai Cong ty dµ ki€n giao djch; 

- Giao djch g6p v6n ho~c nh~n v6n duqc h~ch toan theo cy gia mua ngoi.ti t~ cua ngan hang nai 
Cong ty ma tai khoan d~ nh~ v6n cua nha dAu tu; 

- Giao djch mua silm tai san ho~c cac khoan chi phi duqc thanh toan ngay b~ng ngoi.ti t~ (khong 
qua cac tai khoan phai tra) duqc hi.tch toan theo t)' gia mua cua ngan hang thuong mi.ti nai Cong 
ty th\Ic hi~n thanh toan. 

Ti.ti ngay Bao cao tai chinh hqp nhAt, cac khoan m\lc tiBn t~ co g6c ngo~i t~ duqc danh gia Ii.ti theo 
cy gia giao djch th\Ic t€ ti.ti ngay cua Bang can d6i k€ toan hqp nhAt theo nguyen tile sau: 

Ban Thuyit minh nay la m<)t b<) phgn h9]J thiJnh va auQ'c a9c cung vm Bao cao tai chinh h9]J nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfing 17' TOa nha Pearl Plaza, 56 lA Di~n Bien Phu, Phuang 25, Qu~ Binh Thi;tnh, Thanh ph6 H6 Chi Minh 
BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho ky k~ toan nam k~t tMc ngay 31 thang 12 nlim 2017 

Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'P nhAt (ti~p theo) 

- D6i v6i tai san ti8n t~ (ti8n m~t va cac khoan phai thu): Lacy gia mua ngoi;ii te cua ngan hang 
thuang m~i nai Cong ty thuemg xuyen c6 giao djch t~i ngay Bao cao tai chinh hqp nhk D6i v6i 
CaC khoan ngoi;ti te giri ngan hang Va CaC khoan kY quy ngo~i t~ ngan hang, thi cy gia th\lC t8 khi 
danh gia l\li la cy gia mua cua chinh ngan hang nai Cong ty ma tai khoan ngo~i te ho{lc kY quy 
ngo\li t~; 

- D6i v6i cac khoan phai tra ti~n t~ (phai tra nguai ban, cac khoan phai tra khac va cac khoan 
vay): Lacy gia ban ngo~i te cua ngan hang thuang m~i t~i ngay Bao cao tai chinh hqp nhAt. 

TAt ca cac khoan chenh l~ch tY gia th\fC t8 phat sinh trong ky va chenh l~ch do danh gia l~i s6 du 
ti~n te c6 g6c ngo~i te cu6i ky (sau khi bu trir chenh lech tang va chenh l~ch giam) duqc h\lch toan 
vao Bao cao k~t qua ho~t d{mg kinh doanh hqp nhAt trong ky. 

5. Ti~n va cac khoan tuong dll'O'ng ti~n 

Ti8n bao gbm ti8n m{lt, ti8n giri ngan hang khong ky h~n, ti~n dang chuy6n. Cac khoan tuang 
duang ti~n la cac khoan dAu tu ngin h~n c6 thai h~n thu hili ho~c dao h\ln khong qua 3 thang, c6 
kha nang chuy6n dbi d~ dang thanh m('>t lm;mg ti~n xac djnh va khong c6 nhi8u rui ro trong chuy6n 
dbi thanh ti8n ~i ngay Bao cao tai chinh hqp nhk 

6. Cac khoan diu tu tai chinh 

Cac khoan dAu tu tai chinh cua Cong ty th6 hien cac khoan dAu tu nim gifr d€n ngay dao h~n, cac 
khoan dAu tu vao cong ty con, cac khoan dAu tu vao cong ty lien k€t va cac khoan dau tu vao cong 
C\J v6n cua dan vi khac. 

Ctic khoan ildu tir niim giii ilin ngay iltio hpn 

Cac khoan dAu tu duqc phan lo~i la nim gifr d€n ngay dao h~n khi Cong ty c6 y djnh va kha nang 
gifr d€n ngay dao h~. Cac khoan dAu tu nim gifr d€n ngay dao.h~n bao gbm: Cac khoan ti~n giri 
ngan hang c6 kY h~. 
Cac khoan dAu tu nim gifr d€n ngay dao h~n duqc ghi nMn ban dAu theo gia g6c bao gbm gia mua 
va cac chi phi lien quan d€n giao dich mua cac khoan dAu tu. 

Thu nh~p tir cac khoan dAu tu nb gifr d€n ngay dao h\ln duqc ghi nh~n vao doanh thu ho~t d{mg 
tai chinh trong kY. 
D6i v6i cac khoan dAu tu nim gifr d~n ngay dao h~n, n~u chua duqc l~p d\f phong phai thu kh6 doi 
theo quy djnh cua phap lu~t, Cong ty ti~n hanh danh gia kha nang thu hili. Khi c6 cac b~ng chtrng 
chic chin cho thAy m()t phAn ho~c toan b() khoan dAu tu c6 th6 khong thu hili duqc va s6 tbn thAt 
duqc xac dinh m9t each dang tin c~y thi tbn thAt duqc ghi nh~ vao chi phi tai chinh trong ky va 
giam trir tr\fc ti~p gia tri dAu tu. 

Lai/ 16 khi thanh ly, nhm;mg ban cac khoan dAu tu nb gifr d€n ngay dao h~n duqc ghi nh~n vao 
Bao cao k€t qua ho~t d{mg kinh doanh hqp nhAt trong ky. 

Ctic khoan ildu tir vao cong ty con va cong ty lien kit 

Cong ty con la doanh nghiep chiu S\f ki6m soat cua Cong ty. Vi~c ki6m soat d~t duqc khi Cong ty 
co kha nang ki6m soat cac chinh sach tai chinh va ho~t d9ng cua doanh nghi~p nh~ dAu tu nh~ 
thu duqc !qi ich kinh t€ tir cac ho~t d()ng cua doanh nghi~p d6. 

Cong ty lien k€t la doanh nghiep ma Cong ty c6 anh hu6ng dang k6 nhung khong c6 quy8n ki6m 
soat d6i vai cac chinh sach tai chinh va ho~t d{mg. Anh hu6ng dang k~ th6 hi~n a quy~n tham gia 
vao viec dua cac quy€t dinh v8 chinh sach tai chinh va ho~t d9ng cua doanh nghiep nh~ dAu tu 
nhung khong ki6m soat cac chinh sach nay. 

Ban Thuyit minh nay la m(jt b9 phrjn hr;rp thanh va ilu<;rc il9c cung v6i Bao cao tai chinh hr;rp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, TOa nha Pearl Plaza, 56 lA Di~n Bien Phli, Phu0ng 25, Qu~ Binh Th~, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho Icy k~ toan nllm k~t tMc ngay 31 thang 12 nllm 2017 

Ban Thuy@t minh Bao cao tai chinh hQ'P nhiit (ti@p theo) 

Cac khoan dftu tu vao cong ty con va cong ty lien k8t duqc ghi nh~n ban dllu theo gia g6c, bao 
g6m gia !Ilua ho~c khoan ~6p v6n c()ng cac chi (>hi lien quan trµc ti8p d8n viec dllu tu. Tm<'>ng hqp 
dllu tu bang tai san phi tien te, gia phi khoan dau tu duqc ghi nh~n theo gia tri hqp ly cua tai san 
phi ti8n te t~i thm di8m phat sinh. 

c6 rue va lqi nhu~n cua cac ky tru&c khi khoan dllu tu duqc mua duqc h~h toan giam gia tri cua 
chinh khoan dllu tu d6. c6 rue va lqi nhu~n cua cac ky sau khi khoan dllu tu duqc mua duqc ghi 
nh~n doanh thu ho~t d()ng tai chinh. c6 rue duqc nh~ b~ng c6 phi8u chi duqc theo doi s6 lm;mg 
c6 phi8u tang them, khong ghi nh~n gia tri c6 phi8u nh~n duqc. 

D\l' phong t6n thftt cho cac khoan dllu tu vao cong ty con va cong ty lien k8t duqc trich l~p khi 
cong ty con, cong ty lien k8t hi 16, ngo~i trir khoan 16 d6 da n~m trong di.r ki8n cua Cong ty khi 
quy8t dinh dllu tu. Muc trich l~p di.r phong t6n thftt cho cac khoan dllu tu vao cong ty con va cong 
ty lien k8t b~ng chenh lech gifra v6n g6p th\l'C t8 cua Cong ty t~i cong ty con, cong ty lien k8t va 
v6n chu s& hfru th\l'c t~i ngay Bao cao tai chinh cua cong ty con, cong ty lien k8t. Tang, giam s6 di.r 
phOng t6n thftt dftu tu vao cong ty con, cong ty lien k8t cfin phai trich l~p t~i ngay Bao cao tai 
chinh hqp nhftt dm;rc ghi nh~n vao chi phi tai chinh trong ky. 

Khi thanh ly, nhm;mg ban, thu h6i v6n d:iu tu vao cong ty con, cong ty lien k8t, can cu vao gia tri 
rai s~ thu hBi duqc k8 toan ghi ~iam s6 v6n d~ g6p. Phlln chenh lech gifra gia tri ~Q'P ly cua khoan 
thu hoi duqc so v&i gia tri ghi so cua khoan dau tu dm;rc ghi nh~ vao Bao cao ket qua ho~t d()ng 
kinh doanh hqp nhftt trong ky. 

Dliu tir vao cong C(I van ciia UO'n vi khtic 

Cac khoan dftu tu vao cong C\J v6n cua dan vi khac bao g6m cac khoan dftu tu cong Cl,l v6n nhung 
Cong ty khong co quy8n ki8m soat, d6ng ki8m soat ho~c khong co anh hu&ng dang k8 d6i v&i hen 
duqc d:iu tu. 

Cac khoan dllu tu vao cong C\I v6n cua dan vi khac duqc ghi nh~n ban dllu theo nguyen t~c gia 
g6c, bao g6m gia mua c()ng v&i cac chi phi lien quan tri.rc ti8p d8n ho~t d()ng d:iu tu. 

C6 tUC Va lqi nhu~n Ur dllu tu vao Cong C\J v6n cua dan vi khac dUQ'C ghi nh~n vao doanh thu ho~t 
d()ng tai chinh trong ky. c6 tuc va lqi nhu~ cua cac ky tm&c khi khoan dftu tu duqc mua duqc 
h~ch toan giam gia trj cua chinh khoan d:iu tu d6. c6 tuc duqc nh~n b~ng c6 phi8u chi duqc theo 
doi s6 luqng c6 phi8u tang them, khong ghi nh~n gia tri c6 phi8u nh~n dm;rc. 

D\J' phong t6n thftt cho cac khoan dllu tu vao cong C\J v6n cua dan vi khac duqc trich l~p khi khoan 
dllu tu bi t6n thftt t~i ngay Bao cao tai chinh hqp nhftt D\J' phong t6n thftt cho cac khoan dllu tu vao 
cong C\J v6n cua dan vi khac duqc trich l~p chi ti8t nhu sau: 

- D6i v&i khoan dftu tu ch(rng khoan niem y8t, viec l~p d\J' phong di.ra tren gia tri thi tru<'>ng cua 
cac lo~i ch(rng khoan ma Cong ty dang n~m gifr; 

- D6i v&i khoan dllu tu g6p v6n vao dan vi chua niem y8t, viec l~p phong di.ra tren gia tri hqp ly 
cua cac khoan d:iu tu duqc xac dinh di.r tren cac kY thu~t dinh gia m(>t each dang tin c~y; 

- D6i v&i khoan dfiu tu khong xac djnh duqc gia trj hqp ly t~i' ngay Bao cao tai chinh hqp nhftt, 
viec l~p di.r phOng duqc thi.rc hien can cu vao khoan 16 cua hen dm;rc dfiu tu v&i muc trich lap 
b~g chenh lech gifra v6n g6p thi.rc t8 cua Cong ty t~i dan vi khac va v6n chu s& hfru th\J'c ~i 
ngay Bao cao tai chinh cua dan vi khac. 

Tang, giam s6 d\J' phong t6n thftt dllu tu vao cong C\I v6n cua dan vi khac c:ln phai trich l~p t~i 
ngay Bao cao tai chinh hqp nhftt dm;rc ghi nh~n vao chi phi tai chinh trong ky. 

Lai/ 16 khi thanh ly, nhuqng ban dllu tu vao cong Cl,l v6n cua dan vj khac duqc ghi nh~n vao Bao 
cao k8t qua ho~t d()ng kinh doanh hqp nhftt trong ky. 

Ban Thuyit minh nay la m9t bQ phcjn h<JP thanh va du<;Jc d9c cung v6i Bao cao tai chinh h<JP nhclt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phti, Phuang 25, Qu~ Binh Th{l.nh, Thanh ph6 Hb Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho Icy k€ toan nfilrl k€t tMc ngay 31 thang 12 nlim 2017 

Ban Thuy@t minh Bao cao tai chinh hqp nh§t (ti@p theo) 
·~--~~~~~~~ 

7. Cac khoan phai thu 

Cac khoan phai thu duqc trinh bay tren Bao cao tai chinh hqp nhAt theo gia tri ghi s6 cac khoan 
phai thu cua khach hang va phai thu khac sau khi dn trir cac khoan d\l' phOng duqc l~p cho cac 
khoan phai thu kh6 doi. 

- Phai thu cua khach hang gbm cac khoan phai thu mang tinh chAt thuang m{l.i phat sinh tir giao 
djch c6 tinh chAt mua - ban giii'a Cong ty va ngucri mua la dan vi d('>c l~p v&i Cong ty bao gbm 
cac khoan phai thu v~ ti~n ban hang va phai thu djch vv cung cAp. 

- Phai thu khac gbm cac khoan phai thu khong c6 tinh thuang m~i, khong lien quan dSn giao djch 
mua - ban, bao gbm cac khoan phai thu t~o ra doanh thu tai chinh, nhu: phai thu lai ti~n giri, lai 
cho vay, c6 tire va lqi nhu~ duqc chia; cac khoan phai chi hQ hen thu ba duqc quy~n nh~n l~i, 
cac khoan hen nh~n uy tMc xuAt khAu phai thu h9 cho hen giao uy tMc; cac khoan pMi thu 
khong mang tinh thuang m~i nhu cho muqn tai san, phai thu v~ ti~n ph~t, bbi thuang, t~m t'.rng 
nhan vien; cac Icy quy, ky CUQ'C va cac khoan phai thu khac. 

D\l ph<'>ng nq phai thu kh6 doi duqc l~p cho tirng khoan nq phai thu da qua h~ thanh toan tir 6 
thang tr& ten ho~c d\l' kiSn muc tbn thAt c6 th~ xay ra t~i ngay Bao cao tai chinh hqp nhAt d6i v&i 
cac khoan nq phai thu chua qua h~n thanh toan nhung kh6 c6 kha nang thu hbi, nhu khach nq da 
lam vao tinh tr~g pM san, ho~c dang lam thu tvc giai th~, mAt tich, ho tr6n va cac truang hqp kho 
khan tuang tµ. Tang, giam sf> dudµ phong phai thu kh6 doi duqc h~ch toan vao chi phi quan ly 
doanh nghi~p trong Bao cao kSt qua ho~t d('>ng kinh doanh hqp nhAt trong ky. 

8. Hang tAn kho 

Hang tbn kho duqc xac djnh tren ca sa gia thAp ban gifra gia g6c va gia tri thuAn co th~ th\fc hi~n 
duqc. Gia g6c hang tbn kho baa gbm chi phi nguyen v~t lieu trµc tiSp, chi phi lao demg tT\fc ti~p 
va chi phi san xuAt chung, nSu co, d~ co duqc hang tbn kho a dia di~m va tr~ng tMi hi~n t~i. 

Gia g6c cua hang tbn kho duqc xac djnh theo phuang phap binh quan gia quy~n va duqc h~ch 
toan theo phuang phap ke khai thuang xuyen. 

Gia tri thuAn c6 th~ th\fc hien duqc duqc xac djnh bftng gia ban u&c tinh trir cac chi phi d~ hoan 
thanh cimg chi phi tiSp thi, ban hang va phan ph6i phat sinh. 

D\l phong giam gia hang tbn kho cua Cong ty duqc trich l~p theo cac quy djnh kS toan hi~n hanh. 
Theo d6, Cong ty duqc phep trich l~p d\l' ph6ng giam gia hang tbn kho 16i thcri, h6ng, kem phftm 
chAt trong truang hqp gia tri thµc tS cua hang tbn kho cao han gia tri thuAn c6 th~ th\fc hi~n duqc 
t~i ngay Bao cao tai chinh hqp nhAt Tang, giam sf> du tai khoan d\l' phong duqc h~ch toan vao gia 
v6n hang ban tren Bao cao kSt qua ho~t d('>ng kinh doanh hqp nhAt trong ky. 

9. Tai san cA djnh hihl hinh va khiu hao 

Tai san c6 djnh hfru hinh duqc trinh bay theo nguyen gia trir gia P-i hao mon lfiy kS. 

N~uy~n gia tai san c6 djnh hfi'u hinh ha? gbm gia mua va toan b('> cac chi phi khac lien quan tr\l'C 

tiep den vi~c dua tai san vao tr~ng thai san sang sir dvng. 

Nguyen gia tai san cf> djnh hfru hinh do ti! lam, tµ xay d\fllg baa gbm chi phi xay d\fllg, chi phi san 
xuAt th\fc tS phat sinh c(mg chi phi l~p d~t va ch~y thir. 

Tai san c6 djnh hfru hinh duqc khAu hao theo phuang phap duang thing d\fa tren thcri gian hfru 
dvng u&c tinh, phll hqp v&i hu&ng din theo Thong tu s6 45/2013/TT-BTC ngay 25 thang 4 nam 
2013 cila B9 Tai chinh, cv th~ nhu sau: 

Ban Thuy€/ minh nay la m(>t b(> phijn h<l]J thanh va ilu<)'c i19c cung v6'i Bao cao tai chinh h<l]J nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, Toa nha Pearl Plaza, 56 lA Di~n Bien PM, Phuang 25, Qu~ Binh Th~, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHA T 

Cho Icy k~ toan nrun k~t thllc ngay 31 thang 12 nlim 2017 

Ban Thuy@t minh Bao cao tai chinh hQ'p nhftt (ti@p theo) 

Nha xu6ng, v~t ki8n true 
May m6c thiBt bi 

Phmmg ti~n v~n tai, truyBn dfrn 

ThiBt bi van phong 

Tai san khac 

10. Tai san cA djnh VO hinh va khiu hao 

s6nam 

10-50 

15 
5-15 

3-10 

5-10 

Tai sim c6 djnh vo hinh cua Cong ty th8 hi~n quyBn sir d\lng dfrt 

Quyin sir dlJ-ng ddt 

Gia tri quyBn sir d\lng dfrt Ia toan b(> cac chi phi thgc tB da chi ra co lien quan tf\l'c ti8p dfrt sir d\lng, 
bao g6m: tiBn chi ra d8 c6 quyBn sir d\lng dfrt, chi phi cho dBn bu, giai ph6ng m~t b~ng, san lfrp 
m~t b~ng, l~ phi tru6c b~, ... QuyBn sir d\lng dfrt duqc tinh khfru hao theo phmmg phap du0ng thitng 
tuang t'.rng vcri thai gian sir d\lng cua lo dfrt!quyBn sir di.mg dfit khong xac dinh thai h~n nen khong 
tinh khfru hao. 

11. Chi phi xay d\fllg CO' ban de)' dang 

Chi phi xay d\fllg ca ban d& dang th8 hi~n chi phi mua s~m tai san c6 dinh, chi phi lien quan tf\l'c 
ti8p d8n vi~c thgc hi~n cac d\f an dAu tu xay d\l'Ilg khu djch V\l h~u ck sau cang, chi phi xay d\l'Ilg 
ca ban cac cong trinh, tai san chua hoan thanh t~i ngay Bao cao tai chinh hqp nhfrt 

Chi phi xay dtp1g cu biin cac cong trinh, tai siin 

Chi phi xay d\fllg C<J ban cac cong trinh, tai san bao g6m toan b(> chi phi cfrn thi8t d8 xay d\fllg 
m6i, ho~c cai ~o, nang cfrp, ma r(>ng, lien quan dBn cac cong trinh, tai san ph\lC V\l cho m\lC dich 
san xufrt, kinh doanh cua Cong ty con d& dang ~i ngay Bao cao tai chinh hqp nhfrt. 

12. Chi phi tra trmrc 

Chi phi tra tru6c th€ hi~n khoan tra tru6c chi phi bao hi€m, chi phi sira chira, chi phi cong C\l, d\lllg 
C\l Va cac chi phi khac. 

Cac chi phi tra trucrc duqc phan bl> vao kBt qua ho~t d(>ng kinh doanh trong ky theo phuang phap 
du0ng thAng trong thm gian khong qua 12 thang ho~c m(>t chu kY san xufrt, kinh doanh thong 
thu0ng k€ tir thcri di€m tra tru6c duqc phiin anh vao " chi phi tra tru6c ng~n h~n"; nguqc l~i, cac 
chi phi tra tru6c co thcri h~ tren 12 thang ho~c ban m(>t chu kY san xufrt, kinh doanh thong thu0ng 
k€ tir thcri di€m tra tru6c duqc phiin anh vao "chi phi tra tru6c dai h~n". 

Cac chi phi tra tru6c dai h~ duqc phan bl> trong khoang thcri gian tra tru6c ho~c thm gian ma cac 
lqi ich kinh tB tuang t'.rng duqc t~o ra tir cac chi phi nay nhu sau: 

Cac chi phi tra tru6c dai h~ khac bao g6m gia tri cong C\l, d\lng C\l va duqc coi la co kha nang 
dem l~i lqi ich kinh t8 tuang lai cho Cong ty v6i thcri h~n tir m(>t nam tr& Ien. Cac chi phi nay duqc 
v6n boa ducri hinh thuc cac khoan chi phi tra trucrc dai h~ va duqc phan b6 vao kBt qua ho~t d(>ng 
kinh doanh trong ky theo phuang phap du0ng thAng theo thcri gian su d\lng u6c tinh tir 2 d8n 3 
nlim. 

Ban Thuyit minh nay la mpt b9 ph<Jn h(fJJ thanh va iluflc il9c cung vm Bao cao tai chinh h(fJJ nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tftng 17, TOa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phil, Phuang 25, Qu~ Binh Th~nh, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHA T 
Cho ky k~ toan nam k~t thllc ngay 31 thang 12 nam 2017 

Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'p nhfit (ti~p theo) 
.,,__......_~_._~~~~~ 

13. Cac kboan nq phai tra va chi phi phai tra 

Cac khoan nq phai tra va chi phi phai tra duqc ghi nh~n cho s6 ti~n phai tra trong tmmg lai lien 
quan dSn hang h6a va djch w da nh~n dugc. Chi phi phai tra duqc ghi nh~n d\fa tren cac ucrc tinh 
hqp ly v~ s6 ti~n phai tra. 

Viec phan lo~i cac khoan phai tra Ia phai tra nguai ban, chi phi phai tra va phai tra khac duqc thl,lC 
hien theo nguyen t~c sau: 

- Phai tra nguai ban phan anh cac khoan phai tra mang tinh chftt thmmg m~i phat sinh tir giao 
djch mua hang h6a, djch V\l, tai san va nguai ban la dan vi d()c l~p vcri Cong ty, bao gbm ca cac 
khoan phai tra khi nMp khftu thong qua ngum uy thac. 

- Chi phi phai tra dung d~ phan anh cac khoan phai tra cho hang h6a, djch V\l da nh~n duqc tir 
nguai ban ho~c da cung cftp cho nguai mua trong ky bao cao nhung thl,lc tS chua chi tra do 
chua c6 h6a dan ho~c chua du hb sa, tai li~u kS toan, duqc ghi nh~n vao chi phi san xuftt, kinh 
doanh cua kY bao cao. 

Phai tra khac phan anh cac khoan phai tra khong c6 tinh thuang m~i, khong lien quan dSn giao 
djch mua, ban, cung cftp hang h6a djch V\l, bao gbm cac khoan phai tra lien quan dSn chi phi tai 
chinh, nhu: khoan phai tra v~ lai vay, c6 rue va lqi nhu~n phai tra, chi phi ho~t d9ng dftu tu tai 
chinh phai tra; cac khoan phai tra do ben th(r ba chi hQ, cac khoan ti~n ben nh~ uy thac cua cac 
ben lien quan d~ thanh toan theo chi djnh trong giao djch uy thac xuftt nh~p khftu; cac khoan 
phai tra khong mang tinh chftt thuang m~i nhu phai tra do muqn tai san, phai tra ti~n ph~t, bbi 
thuang, tai san thira chua giai quySt, phai tra v~ cac khoan BHXH, BHYT, BHTN, KPCD, ... 

14. vAn chu sO' hii'u va phan phAi IQ"i nhu'n thuin 

Cu cau vlin chu SU hii'u 

Vdn chu scr hiiu cua Cong ty bao gbm: 

- Vdn dftu tu cua chU scr hiiu duqc ghi nh~n theo s6 th\fc tS da dftu tu cua cac c6 dong. 

- Th~g du vf>n c6 phftn duqc ghi nh~n theo s6 chenh tech Ian hon/ ho~c nh6 han gifra gia th\fc 
tS phat hanh va m~nh gia c6 phiSu khi phat hanh c6 phiSu IAn dftu, phat hanh b6 sung ho~c tai 
phat hanh c6 phiSu quy. 

- Quy dAu tu phat triSn duqc trich l~p tir lgi nhu~n sau thuS thu nh~p doanh nghiep va duqc sir 
dvng vao vi~c dAu tu ma r9ng quy mo san xuftt, kinh doanh ho~c dftu tu chiSu sau cua Cong ty. 

- Lqi nhu~n sau thuS chua phan ph6i la s6 lqi nhu~ tir cac ho~t d9ng cua Cong ty sau khi trir (-) 
cac khoan diSu chinh do ap dvng hbi t6 thay d6i chinh sach kS toan va diSu chinh hbi t6 sai sot 
tr9ng ySu cua cac nam trucrc. 

Phan phlii l(Yi nhuP,n thulin 

- Lqi nhu~ thuftn sau thuS thu nh~p doanh nghiep dugc chia cho cac c6 dong sau khi duqc D~i 
hQi dbng c6 dong phe duy~t va sau khi da trich l~p cac quy theo Di~u l~ Cong ty va cac quy 
djnh cua Phap lu~t Viet Nam. 

Vi~c phan ph6i lqi nhu~n cho cac c6 dong duqc can nh~c dSn cac khoan m\lc phi ti~n te nfun 
trong lqi nhu~n sau thuS chua phan ph6i c6 th~ anh hu&ng dSn Iubng ti~n va kha nang chi tra 
c6 tuc nhu lai do danh gia l~i tai san mang di g6p v6n, lai do danh gia l~i cac khoan mvc ti~n 
te, cac Cong C\l tai chinh va cac khoan m\lC phi ti~n t~. 

- C6 rue duqc ghi nh~ la nq phai tra khi duqc D~i h<)i dbng c6 dong phe duy~t. 

Ban Thuyit minh nay la m(it b(j ph(m h<;Jp thanh va GU(JC d9c cimg v6"i Bao cao tai chinh h<;Jp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfulg 17, TOa nha Pearl Plaza, 56 lA Di~n Bien PM, Phuang 25, Qu~ Binh Th~nh, Thanh phd Hf> Chi Minh 

BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT 
Cho Icy k@ toan nam k@t thllc ngay 31 thang 12 nam 2017 

Ban Thuyit minh Bao cao tai chinh hQ'P nhAt (tii~_th_e_o::...) --------------~---------

- Cong ty trich lftp cac quy tir lqi nhuftn thuAn sau thu~ thu nhftp doanh nghi~p cua Cong ty theo 
d~ nghi cua H{>i dfing quan tri va duqc cac c6 dong phe duy~t t~i E>~i h9i dfing c6 dong thuang 
nien. 

~ Quy dAu tu phat tri~n: Quy nay duqc trich lftp nhfun ma r9ng ho~t d9ng kinh doanh ho~c 
dAu tu chi~u sau cua Cong ty. 

~ Quy khen thu6ng, phllc lqi: Quy nay duqc trich lftp nh~m khen thu6ng va khuy~n khich, 
dai ng() vftt chllt, dem l~i phuc lqi chung va nang cao dm s6ng vftt chllt va tinh thftn cho 
cong nhan vien va cac ho~t d()ng xa hQi. ' 

15. Doanh tho 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang duqc ghi khi d6ng theri th6a man tilt ca nam di~u ki~n sau: 

(a) Cong ty da chuy~n giao phftn l6n rui ro va lqi ich gitn li~n v6i quy~n sa hfi'u san phfun ho~c 
hang h6a cho ngueri mua; 

(b) Cong ty khong con n~ gifi' quy~n quan ly hang h6a nhu ngueri sa hii'u hang h6a ho~c quy~n 
ki~m soat hang h6a; 

(c) Doanh thu duqc xac dinh tuong d6i chitc chlln; 

(d) Cong ty se thu duqc IQ'i ich kinh t~ tir giao dich ban hang; 

( e) Xac dinh duqc chi phi lien quan d~n giao di ch ban hang. 

Doanh thu cung cap dich V(l 

Doanh thu cua giao djch v~ cung cdp dich V\l duqc ghi nhftn khi k~t qua giao dich d6 duqc xac 
dinh m()t each dang tin cfty. Trong truang hqp giao dich v~ cac dich V\} lien quan d~n nhi~u kY thi 
doanh thu duqc ghi nhftn trong ky theo k~t qua phftn cong vi~c da hoan thanh t~i ngay Bao cao tai 
chinh hqp nhk K~t qua cua giao dich cung clip dich V\l duqc xac dinh khi th6a man tilt ca b6n 
di~u ki~n sau: 

(a) Doanh thu duqc xac dinh tuong d6i chitc chlln; 

(b) C6 kha nang thu duqc lqi ich kinh t~ tir giao di ch cung clip djch V\l d6; 

(c) Xac dinh duqc phftn cong vi~c da hoan thanh t~i ngay k~t thuc Icy k~ toan; 

( d) Xac djnh duqc chi phi phat sinh cho giao djch va chi phi d~ hoan thanh giao di ch cung clip 
dich V\l do. 

Liii tiin gin 

Doanh thu duqc ghi nhftn khi ti~n lai phat sinh tren ca sa d6n tich ( c6 tinh d~n IQ'i tlrc ma tai san 
dem l~i) trir kha nang thu h6i ti~n lai khong chitn chitn. 

CJ tuc Va /f/i nhu{in iJU'(IC chia 

C6 tire va lqi nhuftn duqc chia duqc ghi nhftn khi Cong ty da duqc 9uy~n nhftn c6 tuc ho~c IQ'i 
nhuftn tir vi~c g6p v6n. c6 tuc duqc nhftn b~ng c6 phi~u chi theo doi so luqng c6 phi~u tang them, 
ma khong ghi nhftn gia tri c6 phi~u nhftn duqc. 

Ban Thuyit minh nay la m<)t b<) ph~n h<JP thanh va duQ'c d9c cung vm Bao cao tai chinh h<JP nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfuig 17, Toa nha Pearl Plaza, 56 lA Di~n Bien PM, Phu0ng 25, Qu~ Binh Thi;tnh, Thanh ph6 Hf> Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho kY k€ toan n!\m k€t tMc ngay 31 thang 12 n!\m 2017 

Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'p nhftt (ti~p theo) ___ ..._. _________ --"''---~-.Z.-__., __________ , __ ~~~~-------

16. Chi phi 

Chi phi la nhfrng khoan giam lqi ich kinh t~ duqc ghi nh~n ti;ti thcri di~m giao djch phat sinh ho~c 
khi c6 kha nang tuong d6i ch~c ch~n se phat sinh trong tuong lai khong phan biet da chi tiSn hay 
chua. 

Chi phi duqc ghi nh~n theo thµc t~ phat sinh tren nguyen t~c phll hqp vcri doanh thu trong Icy. 
Trong trucrng hqp nguyen t~c phu hqp xung d<)t vcri nguyen t~c th~n tr<;mg, chi phi duqc ghi nh~ 
can cu vao ban chAt va quy dinh cua cac chuAn mµc k~ toan d~. bao dam phitn anh giao dich mot 
each trung thµc, hqp ly. 

17. Thu~ 

Thu~ thu nh~p doanh nghiep th~ hien tbng gia tri cua s6 thu~ phai tra hien t~i va s6 thu~ hoan l~i. 

S6 thu~ hien t~i phai tra duqc tinh dµa tren thu nh~p chiu thuS trong nam. Thu nh~p chiu thuS khac 
vcri lqi nhu~ thuAn duqc trinh bay tren Bao cao k~t qua ho~t d(}ng kinh doanh hqp nhAt vi thu 
nh~p chju thu~ khong bao gbm cac khoan thu nh~p hay chi phi tinh thu~ ho~c duqc khAu trir trong 
cac nam khac (bao gbm ca 16 mang sang, nSu c6) va ngoai ra khong bao gbm cac chi tieu khong 
chju thu~ ho~c khong duqc khAu trir. 

Viec xac djnh thu~ thu nh~p cua Cong ty can Clr vao cac quy dinh hien hanh vs thuS. Tuy nhien, 
obiing quy dinh nay thay dbi theo tung thcri icy va viec xac dinh sau cung vs thu~ thu nh~p doanh 
nghiep tuy thu9c vao k~t qua ki~m tra cua co quan thus co thAm quySn. 

Thu~ thu nh~p hoan l~i duqc tinh tren cac khoan chenh tech gifra gia trj ghi s6 va co scr tinh thu~ 
thu nh~p cua cac khoan mvc tai san ho~c cong OQ' tren Bao cao tai chinh hqp nh~t va duqc ghi 
nh~ theo phuong phap Bang can d6i k~ toan. ThuS thu nMp hoan l~i phai tra phai duqc ghi nh~ 
cho clt ca cac khoan chenh tech t~m thcri con tai san thus thu nh~p hoan l~i chi duqc ghi nh~ khi 
ch~c ch~n c6 du lqi nhu~n tinh thuS trong tuong laid~ khiu trir cac khoan chenh tech ti;tm thcri. 

Thu~ thu nh~p hoan l~i duqc xac djnh theo thu~ suAt dµ tinh se ap dvng cho nam tai san duqc thu 
hbi hay OQ' phai tra duqc thanh toan. Thu~ thu nh~p hoan l~i duqc ghi nh~n vao Bao cao kSt qua 
ho~t d<)ng kinh doanh hqp nhAt trir trucrng hqp khoan thus d6 c6 lien quan dSn cac khoan m\lc 
duqc ghi thfuig vao v6n chll scr hiiu. Trong truang hqp d6, thu~ thu nh~p hoan l~i ciing duqc ghi 
th~ng vao v6n chu scr hfiu. 

Tai san thuS thu nh~p hoan l~i va nq thus thu nh~p hoan l~i phai tra duqc bU trir khi Cong ty co 
quySn hqp pbap dS bu trir giua tai san thus thu nh~p hien hanh vcri thus thu nh~p hien hanh phai 
IlQP va khi cac tai san thus thu nh~p hoan l~i va OQ' thu~ thu nh~p hoan l~i phai tra lien quan tcri 
thu~ thu nh~p doanh nghiep duqc quan ly bcri cung m<)t co quan thuS va Cong ty co dµ djnh thanh 
toan thu~ thu nh~p hien hanh tren CCY scr thuAn. 

Cac lo~i thuS khac duqc ap d\lng theo cac lu~t thuS hien hanh t~i Viet Nam. 

18. Lai tren ca phi~u 
Lai ca ban tren c6 phiSu duqc tinh bfuig each chia lqi nhu~ ho~c 16 phan b6 cho cb dong sa hfiu 
cb phiSu ph6 thong cua Cong ty sau khi trich l~p quy khen thu&ng, phuc lqi cho s6 luQ'Ilg binh 
quan gia quySn cua s6 c6 phi~u ph6 thong dang Iuu hanh trong ky. 

Lai suy giam tren c6 phi~u duqc xac dinh bfuig each diSu chinh lqi nhu~n ho~c 16 phan b6 cho c6 
dong sa hiiu c6 p~iSu ph6 t~ong .cua Cong ty (sau khi trich l~p quy khen thu&n~, ph~c IQ'i) va s6 
binh quan gia quyen co phieu phO thong dang luu hanh do anh hu&ng cua cac co phieu phO thong 
tiSm nang c6 tac d(}ng suy giam dS tinh lai suy giam tren c6 phiSu. 

Ban Thuyit minh nay la m<}t b(J phgn hr;Yp thanh va au(Jc d9c cung wYi Bao cao tai chinh hr;Yp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tang 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A E>i~n Bien Phii, Phuang 25, Qu~ Binh Thi;tnh, Thanh phb Hb Chi Minh 

BAO cAo TAI CHINH HOP NHAT 
Cho kY k~ toan nam k~t thiic ngay 31 tMng 12 nam 2017 

Ban Thuy@t minh Bao cao tai chinh hQll nhAt (ti@p theo) 

19. Cac hen lien quan 

C~c hen duqc coi la hen lien quan cua Cong ty n~u m()t hen c6 kha nang, tf\l'C ti€p ho~c gian ti€p, 
kiem soat hen kia ho~c c6 anh hu6ng dang ke doi v&i hen kia trong vi~c ra quyet djnh cac chinh 
sach tai chinh va ho~t d('mg. Cac hen cfing duqc xem la hen lien quan cua Cong ty n€u cimg chju 
S\l ki€m soat chung hay chju anh hu6ng dang k€ chung. Cac hen lien quan c6 th€ la cac cong ty 
ho~c cac ca nhan, hao g6m ca cac thanh vien gia dinh than c~ cua ca nhan duqc coi la lien quan. 

20. Bao cao theo be} ph~n 

BQ ph~n kinh doanh hao g6m h{> ph~n theo linh Vl,lC kinh doanh va h{> ph~n theo khu Vl,lC dia ly. 

BQ ph~n theo linh V\fC kinh doanh la m()t phAn c6 th€ xac djnh rieng hi~t tham gia vao qua trinh 
siin xufit ho{lc cung cfip siin phfun, dich V\J c6 rui ro va lqi ich kinh t€ khac v&i cac h{> ph~n kinh 
doanh khac. 

B{> ph~n theo khu V\fC dja ly la m()t phfin c6 th€ xac djnh rieng hi~t tham gia vao qua trinh san xufit 
ho~C cung cfip san phfun, djch V\l trong ph~ vi IDQt moi tru6ng kinh t€ C\J th€ Va CO rui ro Va lqi 
ich kinh t€ khac v&i cac h(> ph~n kinh doanh trong cac moi tru6ng kinh t€ khac. 

v. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI 
KE TOAN H<}P NHAT 

1. Ti~n va cac khoan t11ong d11ong ti~n 

TiSn m~t 
TiSn gl:ri ngan hang 

TiSn dang chuy€n 

Cac khoan tuong duong tiSn (i) 

C(}ng 

31/12/2017 

1.373.444.310 

9.089.179.031 

1.225.027.456 

31.046.591.193 

42. 734.241.990 

Don vj tinh: VND 

31/12/2016 
1.594.004.861 

12.429.781.031 

32.500.000.000 

46.523. 785.892 

(i) Cac khoan tuong duong tiSn phiin anh cac khoan tiSn gl:ri c6 ky h~n khong qua 3 thang ~i cac 
ngan hang thuong m~i v&i lai sufit tir 4,5%/nam d€n 5,1 %/nam. 

2. Diu t11 tai chinh ngin h'n 

Diu t11 nim giii' d~n ngay dao h'n 

a) Chtlng khoan kinh 
doanh 

Gia g6c 

31/12/2017 

Gia trj hQ'p ry 

E>fiu tu mua c6 phi~u 9.529.406.637 10.052.500.000 
Ngan hang TMCP Sai 
Gon -Ha Nr?i 1.521.150.650 1.581.000.000 
Cong ty CJ phdn 
Nht,ta va Mai tru&ng 
xanh An Ph<it 1.609. 788.583 1.655.000.000 

D\f 
phong Gia g6c 

31/12/2016 
Gia trj 
hQ'p IY 

Ban Thuyit minh nay la m9t b9 ph<Jn h<;rp thanh va du<Jc d9c cimg vm Bao cao tai chinh h<;rp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, TOa nha Pearl Plaza, 56 lA Di~n Bien Phli, Phuang 25, Qu~ Binh Th\inh, Thanh phfi Hi> Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho kY k6 toan nrun k6t tMc ngay 31 thang 12 nlim 2017 

Biin Thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'p nhlit (ti~p theo) 

b) 

3. 

31/12/2017 31/12/2016 

Tr,ip doan Bao Vi¢t 
Cong ty CJ phdn 

Gia gAc Gia trj hVJ> ly 
1.531.528.699 1.632.500.000 

D\f 
phi>ng 

Chting khoan Sai Gan _4_._86_6_.9_3_8_. 7_0_5 __ 5_.1_8_4._o_oo_. o_o_o ___ _ 

C9ng 9.529.406.637 10.052.500.000 

Gia trj hqp ly cua chfuig khoan kinh doanh duqc xac djnh nhu sau: 

Gia glic 
Gia tr! 
hQ'p lY 

D\f 
phi>ng 

D6i v&i cac chfuig khoan duqc niem y~t, gia hqp ly cua chfuig khoan Ia gia dong cua niem y~t tren 
thi tru0ng chfuig khoan t~i ngay Bao cao tai chinh. 

31/12/2017 31/12/2016 

Gia glic 
Dftu hr nA~ giif d~n ngay 

Gia trj ghi sA Gia glic Gia trj ghi sA 

dao h\)n nglin h\ln 

Ti~n gl'ri c6 kY hi;m 1.389.540.099 1.389.540.099 1.282.694.444 1.282.694.444 

c9ng 1.389.540.099 1.389.540.099 1.282.694.444 1.282.694.444 

Ti~n gui c6 Icy h~n phiin anh cac khoan tien gui c6 ky h~n tren 3 thang den 12 thang t~i cac ngan 
hang thmmg m~i vai lai suftt 6,8% /nam (nam 2016 la 6,8% ). 

Phai thu ngin h~n cua khach hang 
31/12/3017 31/12/2016 

Phai thu ngin h~n cua khach hang 29.889.202.809 35.826.973.234 

Cong ty c6 phk Nh~t Vi~t 1.112.861.000 429.947.500 

Cong ty TNHH Logistics Ha Linh 2.095.398.973 689.935.310 

Cong ty TNHH "K" Line (Vi~t Nam) 3.023.127.930 5.760.687.873 

Cong ty TNHH Ti~p v~n Dongbu Hai Minh 327.103.606 326.593.044 

Cong ty c6 phfut Hang hiii Hung Phu 2.508.043. 759 2.520.543. 759 

Samudera Shipping Line Ltd. 3.081.372.991 8.900.602.636 
C~'mg ty TNHH Thmmg m~i V~n chuy~n Toan 
Cau 2.534.950.580 6.046.185.718 

Cong ty 6 To Toyota Vi~t Nam 2 .207. 7 42.3 80 1.191.982.778 

Cong ty TNHH Ti~p V~n Vi~t Tin 175.025.000 

Cac khach hang khac 12.998.601.590 9. 785.469 .616 

Cqng 29.889.202.809 35.826.973.234 

Phai thu cua khach hang la cac hen lien quan 

Cong ty TNHH "K" Line (Vi~t Nam) 3 .023 .127 .930 5.760.687 .873 

Cong ty TNHH Ti~p v~n Dongbu Hai Minh 327.103.606 326.593.044 

C(}ng 3.023.127 .930 5.760.687.873 

Ban Thuyit minh nay la m(jt bQ phrjn h<JP thanh va iluQ'c a9c cimg v&i Bao cao tai chinh h<JP nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A rnen Bien PM, Phuang 25, Qu~ Binh Th~nh. Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAo cAo TAI cHiNH HOP NHA T 

Cho kY kB toan na.m kBt thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 

Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'P nhilt (ti~p theo) 

4. Tra trtr&c cho ngtrOi ban ngiin h'n 

Cong ty c6 phAn cong trinh giao thong Hai 
Phong 
Cong ty c6 phAn xay d\ffig va tu vftn Minh 
Giang 
Khach hang khac 
C{>ng 

5. Phai tho khac 

a) Phai thu ngiin hpn 
khtic 
Cong ty TNHH "K" 
Line (Viet Nam) 

T\lffi lm.g nhiin vien 

Ky cm;rc, kY quy 

Ui d\f thu 
Quy khen thu6ng 
phuc lc;ri 
Cac khoan pMi thu 
ngin hiµi khac 

bl Phai thu dai hpn 
'/ khtic 

D~t c9c ti8n thue kho 
blii 
Ky quy, kY cuc;rc dai 
hiµi khac 

CC)ng 

31/12/2017 

Gia trj 

8.024.206.382 

6.352.3 78.277 

368.350.693 

401.000.000 

201.783.782 

700.693.630 

367.088.000 

367.088.000 

8.391.294.382 

Phai tho khac la cac hen lien qoan 
Cong ty TNHH "K" 
Line (Viet Nam) 6.352.378.277 

31/12/3017 

50.566.450 
72.406.412 

122.972,862 

31/12/2016 

1.324.000.000 

1.645.597 .509 
669.724.418 

3.639.321.927 

31/12/2016 n., phong Gia ttj 

8.387.693.815 

6.352.378.277 

398.286.810 

250.000.000 

242.131.603 

80.633.501 

1.064.263 .624 

467.088.000 

462.088.000 

5.000.000 

8.854. 781.815 

6.352.378.277 

n., phong 

Ban Thuyit minh nay la m<)t b<) phrjn h9JJ thanh va dw1c d9c cung v6i Bao cao tai chinh h9JJ nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfulg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien PM, Phu<'>ng 25, Qu~ Binh Th~nh, Thanh ph6 Hf> Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho Icy k~ toan nlbn k~t thUc ngay 31 thang 12 nlim 2017 

Ban Thuy@t minh Bao cao tai chinh hQlJ nhftt (ti@p theo~·------------------

6. Nqxiu 
31/12/2017 

Gia tri co th@ 
Gia gfic thu hfii 

Dµ ph<'>ng pMi,thu ngi\n h~ cua khach hang 
Cong ty co phan 
Hang Mi Hung 
PM 2.508.043.759 1.755.630.631 
T~ irngcac ca 
nhan 34.635.068 

D\f phOng Gia gfic 

752.413.128 

34.635.068 

31/12/2016 
Gia tri 
co th@ 

thu hfii 
Di.r 

phi>ng 

C9ng 2.542.678.827 1.755.630.631 787.048.196 

7. Hang tAn kho 

31/12/2017 31/12/2016 
G" .t. 1a goc DI! phong Gia gAc DI! phong 

Nguyen Ii~u, v~t 
li~u 260.714.026 147.954.792 

Hangh6a 395.380.607 582.908.305 

Cqng 656.094.633 730.863.097 

8. Chi phi tra truO'c 

31/12/2017 31/12/2016 

a) Chi phi tra truO'c ngin h~n 1.959.505.097 2.427.924.109 
Chi phi mua bao hi€m 650.451.849 469.828.008 

Cong C\l, d\lng C\l 148.623 .427 217.252.669 

Chi phi sua chfra 383.542.472 493.067.947 

Chi phi khac 776.887.350 1.247.775.485 

b) Chi phi tra truO'c dai h~n 4. 793.544.571 5.471.071.647 

Cong C\l, d\lng C\l 2.843.740.711 3.384.981.465 

Chi phi sua chfra 688.854.500 772.245.435 

Chi phi khac 1.260.949.360 1.313.844.747 

Cqng 6. 753.049.668 7.898.995.756 

Ban Thuyit minh nay la m(jt b() ph(in h<JP thanh va ilU<JC il9c cimg vm Bao cao tai chinh hr;Jp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfulg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien PhU, Phuang 25, Qu~ Binh Th~nh, Thanh ph6 Hb Chi Minh 

BAO cAo TAI cHiNH HOP NHAT 
Cho Icy ke toan n~m ket tMc ngay 31 thang 12 n~ 2017 

Ban Thuy@t minh Bao cao tai chinh hQ'P nh§t (tiip theo) 

9. Tai san ca dinh hiiu hinh 
Nha cila, v~t Phuong ti~n Khoan myc 
ki~n true Max moc thi~t bi v~n tai Thi~t bi van phOng TSCD khac Cqng 

Nguyen gia 
01/01/2017 76.808.507.516 411.805.821 77.787.019.660 3.755.344.698 4.094.128.273 162.856.805.968 

Tang trong nam 13.183.182.290 1.023.020.774 10.307 .804.059 1.63 7 .688.065 - 26.151.695.188 
Giam trong nam 1.885.391.883 - - 1.885.391.883 

31112/2017 89.991.689.806 1.434.826.595 86.209.431.836 5.393.032. 763 4.094.128.273 187.123.109.273 

Gia ttj hao moo luy k~ 

01/01/2017 23.271.928.820 97.967.592 40.005.976.313 1.468.921.660 2.165 .098.666 67.009.893.051 
Tang trong nam 3 .380.951.998 95.173.803 8.098.773.923 478.937.427 705.760.380 12.759.597.531 

Giam trong nam 1.514.351.118 - - 1.514.351.118 

31112/2017 26.652.880.818 193.141.395 46.590.399.118 1.947.859.087 2.870.859.046 78.255.139.464 

Gia ttj con l~i 

01/01/2017 53.536.578.696 313.838.229 37.781.043.347 2.286.423.038 1.929 .029.607 95.846.912.917 

31/12/2017 63.338.808.988 1.241.685.200 39.619.032. 718 3.445.173.676 1.223.269.227 108.867.969.809 

T~i ngay 31thang12 nam 2017, m(>t s6 rai san c6 djnh hfru hinh h€t thcri gian kh~u hao nhung v~n con sir di,mg vcri gia tri la 13.427.058.788 VND (t~i ngay 31 
thang 12 nam 2016: 15.325.167.644 VND). 

Ban Thuyit minh nay la m9t b9 ph(m h<;!p thanh va ph<ii au(J'c a9c cung vm Bao cao tai chinh h<;!p nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phu, Phu<'>ng 25, Qu~ Binh Th~, Thanh ph6 Hf> Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho Icy k€ toan nllm k€t tMc ngay 31thang12 nllm 2017 

Ban Thuy@t minh Bao cao tai chinh hVJ> nh§t (ti@p theo) 

10. Tai san c6 djnh VO hinh 
Quy~n sir 

Cqng .l. 
dyng dat 

Nguyen gia 
01/01/2017 1.893.987 .237 1.893 .987 .237 

Tang trong nam 22.164.545 .456 22.164.545 .456 

Gifun trong nam 

31/12/2017 24.058.532.693 24.058.532.693 

Gia ttj hao moo liiy k~ 
01/01/2017 22.481.820 22.481.820 

Tang trong nam 530.144.636 530.144.636 

Giam trong nam 

31/12/2017 552.626.456 552.626.456 

Gia ttj con l\li 

01/01/2017 1.871.505 .417 1.871.505 .417 ~ ,,.. 

31/12/2017 23.505.906.237 23.505.906.237 \ 

11. Chi phi xay d\fllg CO' ban dO' dang l 
/ 

31/12/2017 31/12/2016 ~ 
D\l an dAu tu xay d\ffig khu djch V\l h~u dn sau '? 
Cang 3.847.405.000 34.779.448.068 

Cong trinh dong Sa Ian 5.688.285.455 

Mua siim tai san cd djnh 731.116.363 

Cong trinh b~ tr\} cAu c6 djnh PM Qudc 194.363.636 194.363 .636 <: 

Cqng 4. 772.884.999 40.662.097.159 
( 

\ 

12. Diu ttr tai chinh dai h\ln 
Gia trj h9'Jl Iy Gia ttj hC}'p ly I 

DAu tu vao cac cong ty lien k~t (a) 45.057.954.787 40.967.243.901 '/ 
1 

DAu tu g6p v6n vao dan vi khac (b) 2.900.016.819 2.900.016.819 

C{>ng 47.957.971.606 43.867.260. 720 

Ban Thuy~t minh nay la m(Jt b(J phQn h9P thanh va phai ilu(fc iloc cung vm Bao cao tai chinh hop nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfulg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A E>i~n Bien PM, Phuang 25, Qu~ Binh Th~nh, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho Icy k€ toan nllm k€t thuc ngay 31 thang 12 nllm 2017 

Ban Thuyit minh Bao cao tai chinh hQ'p nhit (tiip theo) 

a) Diu hr vao cac Cong ty lien k~t 

Thang tin chi ti8t v8 cac cong ty lien k8t 4ti ngay 31 thang 12 nam 2017 nhu sau: 

Gia trj diu hr 
Cong ty TNIIll "K" Cong ty TNHH Ti~p v~n 

b) 

Line Vi~t Nam ~c:mgbu Hai Minh_. Cqng 
T~i ngay 01101/2017 18.175.783.651 7.069.435.800 25.245.219.451 

T~i ngay 31112/2017 18.175.783.651 7.069.435.800 25.245.219.451 

Phin Hii (Ifi) phat sinh sau ngay diu tu 
T~i ngay 0110112017 12.904.942.310 2.817.082.140 15.722.024.450 

PhAn lqi nhu~n/(16) tlr cong ty lien k8t 13.781.774.769 1.076.644.145 14.858.418.914 

c6 tlrc t~m ghi nh~ trong nam (9.585.996.166) (558.110.000) (10.144.106.166) 

Di8u chinh tang gia trj theo gia trj tai san thuAn t~i ngay 31112/2017 (612.977.348) (10.624.514) (623.601.862) 

T,i ngay 31/12/2017 

Gia trj h!']J ly 

T~i ngay 0110112017 

T,i ngay 31/12/2017 

Diu tu gop vAn vao don vj khac 

Cong ty TNHH V~n tai va X8p da Hai An(*) 

Cqng 

16.487.743.565 

31.080.725.961 

34.663.527.216 

31/12/2017 
Gia gAc n., phong Gia trj hQ'P Iy 

2.900.016.819 - 8.250.000.000 

2.900.016.819 8.250.000.000 

3.324.991.771 19.812. 735.336 

9.886.517.940 40.967 .243.901 

10.394.427.571 45.057 .954. 787 

31/12/2016 
Gia gfic n., phOng Gia trj hQ'P Iy 

2.900.016.819 - 10.670.000.000 

2.900.016.819 - 10.670.000.000 

(*)Gia trj hqp ly cua khoan dAu tu g6p v6n vao Cong ty C6 phAn V~n tai va X8p da Hai An tuong t1ng v&i 412.500 c6 phi8u 4ti ngay 31 thang 12 nam 2017 la 
8.250.000.000 VND (4ti ngay 31 thang 12 nam 2016 gia tri hqp ly la 10.670.000.000 VND tuong t1ng v&i 275.000 c6 phi8u). Gia tri hqp ly cua khoan dAu tu 
g6p v6n nay la gia dong cua niem y8t tren thi truemg cht1ng khoan t~i ngay Bao cao tai chinh. 

Ban Thuyit minh nay la m9t b9 ph(m hr;rp thanh va dtr<;JC a(JC cung v6'i Bao ccio tai chinh hr;rp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfulg 17, Toa nha Pearl Plaza, 56 lA Di~n Bien PM, Phuang 25, Qu~ Binh Th~, Thanh ph6 Hd Chi Minh 

BAo cAo TAI cHiNH HOP NHA T 

Cho kY kS toan nltm kSt tMc ngay 31 thang 12 nltm 2017 

Ban Thuy@t minh Bao cao tai chfnh hQ'p nhit (ti@p theo) 

13. Phai tra ngtrOi ban 
31112/2017 31112/2016 

Gia ttj 
So c6 kha 

Gia tri 
So co kha 

ming tra nc;r nang tra nc;r 
CongTyTNHH 
MTV Tdng Cong ty 
Tan Cang Sai Goo 1.509.426.209 1.509.426.209 1.755.601.460 1.755.601.460 
CongtyTNHH 
MTV Hoa Tieu Tan 
Cang 901.434.593 901.434.593 
CongtyTNHH 
Cang Phuoc Long 91.628.300 91.628.300 1.509.545.503 1.509.545.503 

Khach hang khac 8.021.298.444 8.021.298.444 7.394.353.009 7.394.353.009 

C()ng 9.622.352.953 9.622.352.953 11.560.934.565 11.560.934.565 

14. Thu~ va cac khoan phai nc'.}p Nha ntr6'c 

01/01/2017 
Thu@ GTGT hang ban/ djch 

SJ:: h .. A o ~ a1 n9~ s6 din\)~ 31/12/2017 

V\I cung cip trong mr6'c 
Thui GTGT hang bani dich V{I 

214.737.980 3.276.824.466 3.673.971.353 (182.408.907) 

cung ctfp trong nuac - Thui 
phai thu (143.136.290) 260.240. 711 (403.377.001) 
Thui GTGT hang bani djch V{I 

cung ctfp trong nuac - Thui 
phai mJp 357.874.270 3.276.824.466 3.413. 730.642 220.968.094 
Thu@ thu nh'p doanh nghi~p 350.690.408 2.077.204.017 1.856.575.664 571.318.761 
Thui thu nhrjp doanh nghi¢p -
Thui phai thu (157.275.576) 417.575.949 320.839.482 (60.539. 109) 
Thui thu nhrjp doanh nghi¢p -
Thui phili n9p 507.965.984 1.659.628.068 1.535. 736.182 631.857.870 
Thu@thu nhip ca nhan 
Thui thu nhrjp ca nhdn - Thui 

181.608.696 1.218.179.209 1.282.894.443 116.893.462 

phai thu (90.067.191) 40.236.019 92.142.853 (141.974.025) 
Thui thu nhrjp ca nhdn - Thui 
phai n9p 271.675.887 1.177.943.190 1.190. 751.590 258.867.487 
Cac 10,i thu@ khac 111.146.143 1. 728.892.409 1. 786. 764.268 53.274.284 
ThuS moo bai 13.000.000 13.000.000 
Thus dAt (11.797.000) 676.579.000 664. 782.000 
Thus nha thfru 122.943.143 1.039.313.409 1.108.982.268 53.274.284 
Thus phiii n9p 
Thus phiii thu 

C()ng 858.183.227 8.301.100.101 8.600.205. 728 559.077.600 

Trinh btlv: 

Thu~ phai thu 402.276.057 605.890.135 

Thu~ phai n()p 1.260.459 .284 1.164.967 .735 

Ban Thuyit minh nay la m(jt b(j phtJn h<;>p thanh va phili QU(lC Q(JC cimg vm Bao cao tai chinh h<;>p nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfulg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A :Di~n Bien PM, Phuang 25, Qu~ Binh Th~nh, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 

Cho Icy k~ toan nruti k~t thuc ngay 31 thang 12 nlim 2017 

Ban Thuy@t minh Bao cao ti'li chinh hqp nhAt (ti@p theo) 

15. Phai tra khac 

a) Phai tra ngiin h\ln khac 
Kinh phi cong doan 

BHXH 

BHYT 

BHTN 
cf, rue hai tra 

Nh~ kY quy ky cuqc ngful h{ln 

Phai tra nhan vien 

Cac khoan phai tra ngAn h~ khac 

b) Phai tra dai ban khac 

31/12/2017 

1.500.479.140 
51.822.930 

126.484.836 
24.490.415 

10.628.921 

13.923.195 

118.300.000 

500.411.095 

654.417.748 

185.000.000 
Cong ty TNHI-i Ti~p v~n Dongbu Hai Minh - Ky 
quy thue van phong 140.000.000 

Cong ty TNHH SCHUNK INTEC 

Tai x~ - Nh~ kY quy dai h~ 

Cqng 

16. Quy khen thuang, phuc IQi 

Chi tieu 
01/01/2017 

Quy phuc IQ'i, quy khen 
thmmg 67.351.090 
Quy thuemg ban quan 
ly, di~u hanh 347.203.140 

Cqng 414.554.230 

30.000.000 

15.000.000 

1.685.479.140 

Ting do trich If p 
tir IQ'i nhu'n Chi trong nam 

1.859 .823 .493 ( 1. 798.384.001) 

1.239.882.328 ( 1.194.907 .560) 

3.099.705.821 {2.993.291.561} 

31/12/2016 

7 .809.293.895 
116.401.880 

21.960.159 

5.554.500 

2.030.900 

6.599.923.500 

86.000.000 

259.517.825 

717.905.131 

155.000.000 

140.000.000 

15.000.000 

7 .964.293.895 

31/12/2017 

128.790.582 

392.177 .908 

520.968.490 

Ban Thuyit minh nay la m(Jt b(J pht)n hr;p thanh va Q'tf(!C QQC cimg vm Bao cao tai chinh hr;p nhdt 
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CONG TY c6 PHAN HAI MINH 
Tang 17' TOa nha Pearl Plaz.a, 561 A Di~n Bien Phu, Phuang 25, Qu~ Binh Th\lnh, Thanh ph6 HA Chi Minh 

BAO cAo TAI cHiNH HOP NHAT 
Cho Icy ke toan nlim ket tMc ngay 31 thang 12 nlim 2017 

Bin Thuyit minh Bao do tai chfnh hQ'P nhit (tiip theo) 

17. v&n chli si>' hfru 

Bang dBi chi~u bi~n dqng clia v&n chu si>' hfru 

v&n diu ttr clia 
chli si>' hfru 

Th,ng du v&n ca Quy diu tu phat LQ'i nhu'n sau thu~ LQ'i ich ca dong 
phin tri~n chua phan ph&i khong ki~111Hsoat - n C(}ng 

s& du 0110112016 

Tangv6n 
131.998.4 70.000 5.860.984.271 6.746.260.664 109.777.973.675 1.546.892.203 255.930.580.813 

Lgi nhu~n nam 2016 

Trich quy eae quy 

Chia c6 rue 

Tang khae 

Giam khae 

s& 3111212016 

s& du 0110112011 
Lgi nhu~n nam 2017 

Chia c6 rue(*) 

131.998.4 70.000 

131.998.4 70.000 

20.000.000 

13.000.000 

5.893.984.271 

5.893.984.271 

30.997 .058.210 

(3.993.413.436) 

(21.119.755.200) 

3.791.868.883 

{114.444.335} 

6. 7 46.260.664 119.339.287.797 

6. 7 46.260.664 119.339.287. 797 
21.963.455.127 

(13.199.847.000) 

(3.034.427.656) 

13.427.494 

65.278.165 31.062.336.375 

(122.523.169) (4.115.936.605) 

(21.119.755.200) 

135.150.991 3.947.019.874 

{299.764.661} { 401.208.996} 

1.325.033.529 265.303.036.261 

1.325.033.529 265.303.036.261 

63.110.522 22.026.565 .649 

(65.278.165) (13.265.125.165) 

- (3 .034.427 .656) 

- 13.427.494 

Trich quy eae quy 

Tang khae (**) 

Giam khae 

31/12/2017 

(556.728) (1.771.740.377) - (l.772.297.JQ5) 

131.998.4 70.000 5.893.984.271 6. 7 45. 703.936 123.310.155.385 1.322.865.886 269.271.179.478 

(*) Cong ty thµe hi~n vi~e phan ph6i lgi nhu~ nam 2016 theo Nghi quy~t D~i hQi d6ng e6 dong s6 01-2017/NQ-DHDCD ngay 23 thang 4 nam 2017, bao 
glim: ehia e6 rue 10%; trieh l~p quy khen thm'mg, phue lgi 6% Lgi nhu~n hgp nhAt; trich quy ho~t d()ng H()i d6ng quan tr! 4% Lgi nhu~n hgp nhAt. 

(* *) Khoan tang khae do xae djnh l~i theo phucmg phap v6n ehu scr hfru eua eae khoan dftu tu vao Cong ty lien k~t, lien doanh. 

Ban Thuyit minh nay Iii m6t b6 phf)n h(lp thilnh va phai Qll(JC Q(JC cung vm Bao cao tai chinh h(lp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tdng 17, TOa nha Pearl Plaza, 561A E>i~n Bien PhU, Phubng 25, Qu~ Binh Th;;tnh, Thanh ph6 H6 Chi Minh 
BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho Icy k@ toan nlim k@t thuc ngay 31 thang 12 nl\m 2017 

Ban Thuyit minh Bao cao tai chinh hQ'J> nhftt (tiip theo) 

Chi ti~t v6n diu t11 ctia ch ti sO' hihl 

31/12/2017 
T" Ad" en co ong Ty I~ ca phi~u Gia ttj 

Peter Eric Dennis 5,64% 744.717 7.447.170.000 

Ong Nguy~n Th~ Quan 3,99% 526.718 5.267.180.000 
Ong Nguy~n Qu6c Hung 3,31% 437.385 4.373.850.000 

Pyn Elite Fund (Non - ucits) 2,89% 381.000 3.810.000.000 

Ong Le N gQc Due 2,59% 341.886 3.418.860.000 

Ong Nguy~n Van Ha 2,58% 340.185 3.401.850.000 

Ong Phllng Van Quang 2,56% 337.904 3.379.040.000 

Ba Nguy~n My Hai 2,53% 334.273 3.342.730.000 

Cac c6 dong khac 73,91% 9.755.779 97.557.790.000 

CC}ng 100% 13.199.847 131.998.4 70.000 

Ban Thuyit minh nay la m(Jt b(J ph<!n ht;Jp thanh va i1141c il9c cung v6i Bao cao tai chinh ht;Jp nhdt 
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31/12/2016 

Ty I~ ca phi~u Gia ttj 

5,64% 744.717 7.447.170.000 

3,99% 526.718 5 .267.180.000 
3,31% 437.385 4.373.850.000 

2,89% 381.000 3.810.000.000 

2,59% 341.886 3.418.860.000 

2,58% 340.185 3.401.850.000 

2,56% 337.904 3.379.040.000 

2,53% 334.273 3.342.730.000 

73,91% 9.755.779 97.557.790.000 

100,00% 13.199.847 131.998.470.000 



CONG TY CO PHAN HAI MINH 
TAng 17, Toa nha Pearl Plaza, 56 lA Di~n Bien PhU, Phuang 25, Qu~ Binh Th~nh. Thanh phb Hf> Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 

Cho Icy k~ toan nlim k~t thUc ngay 31 thang 12 nlim 2017 

Biin Thuy~t minh Bao cao tai chfnh hQ'P nhdt (ti~p theo) 

ex h",( op 1eu 

s6 lm;mg c6 phi~u dang ky phat hanh 

s6 lm;mg c6 phi~u da chao ban ra cong chimg 
c6 phidu ph6 thong 

c6 phidu zm diii 

s6 lm;mg c6 phi~u dm;rc mua l1;1i 
c6 phidu ph6 th6ng 

c6 phidu zm diii 
S6 Im;mg c6 phi~u dang hru hanh 
c6 phidu ph6 thong 

c6 phidu zm diii 

Menh gia c6 phi~u dang hru hanh: 10.000 VND/c6 phi~u. 

18. Cac khoan my.c ngoai Bang Can d6i k@toan hQ'P nhit 

Ngopi ti ctic lopi 

DO"D vj tinh 

Do Ia My USD 

31/12/2017 31/12/2016 

13.200.000 13.200.000 

13.199.847 13.199.847 

13.199.847 13.199.847 

13.199.847 13.199.847 

13.199.847 13.199.847 

31/12/2017 01/01/2017 

22.584,52 70.892,56 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BAO cAo 
KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH HQP NllAT 

1. Doanh thu ban hang va cung cip djch vy. 

Djch V\l v~n tai 

Dich V\l khai thac kho bai 
Djch V\l d1;1i Iy container 

Cho thue van phong 

Doanh thu ban hang h6a 

CC}ng 

2. Gia v6n hang ban 

Gia v6n djch V\l v~n tai 

Gia v6n khai thac kho bai 

Gia v6n d~i ly container 

Gia v6n Cho thue van phong 

Gia v6n hang h6a 

CC}ng 

Nam 2017 

37.242.471.042 

54.727.373.623 

10.038.602.991 

2.127.300.757 

9.092.638.531 

113.228.386.944 

40.871.098.465 

43 .688.946.300 

4.865.796.803 

1.322.441.591 
8.580.657 .592 

99.328.940.751 

Don vj tinh: VND 

Nam 2016 

47.244.273.138 

47.174.955.867 

11.663.408.448 

1.519.916.416 

8.363.768.849 

115.966.322. 718 

45.703.167.057 

35.823.614.138 

4. 734.872.148 

1.538. 768.880 
8.048.980.122 

95.849.402.345 

Ban Thuydt minh nay la mQt bQ phqn h<![J thilnh va aU{Jc d9c cimg vai Bao cao tai chinh h<;!p nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfuig 17, TOa nha Pearl Plaza, 56 lA Di~n Bien Phu, Phubng 25, Qu~n Binh Th~nh, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAO cAo T A1 cHiNH HOP NHA T 
Cho kY k~ toan na.m k~t thuc ngay 31 thcing 12 nam 2017 

Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'p nhftt (ti~p theo) 
"'"""""""'"A·'"""'"""'"'~M.lli .. <l.'V.«-»»..,,_fll,/..Y"'*"-"""'""""'->'_.,.,,,A.,.,.,~,,, .. ,,, 

3. Doanh thu ho\lt dqng tai chinh 

Nam 2017 Nam2016 

Lai tiBn giri ngan hang 1.208.634.223 1.474.185.192 

cb me, IQ'i me duc;rc chia tu cong ty lien kBt 3.880.218 

Ddu tukhac 412.500.000 9.227.089.819 

Lai kinh doanh chtrng khoan 2.202.487 .643 

Lai tiBn giri ngan hang dµ thu 199.001.524 225.351.295 

Lai chenh l~ch cy gia thanh toan 258.913.548 336.209.157 

Lai chenh l~ch cy gia chua thanh toan 57.445.337 

Lai chuy~n nhuqng v6n 80.000.000 

C()ng 4.281.536.938 11.404.161.018 

4. Chi phi tai chinh 

Chi phi dAu tu chtrng khoan 1.448.744.414 20.021.918 

L6 chenh l~ch cy gia da thµc hi~n 59.198.067 133.972.413 

Chenh l~ch cy gia chua thµc hi~n 11.623 .218 

Cqng 1.519 .565.699 153.994.331 

5. Chi phi quan ly doanh nghi~p 

Chi phi nhan vien quan ly 5.666.592.554 5.388.628.699 

Chi phi nguyen v~t li~u quan ly 342.700.835 312.195.129 

Chi phi di.mg C\l quan ly 103.936.158 370.902.934 

Chi phi khAu hao 399.514.730 402.641. 708 

ThuB phi va I~ phi 39.866.271 40.139.813 

Chi phi (hoan nh~p) dµ phOng 787.048.196 164.662.000 

Chi phi dich V\l mua ngoai 2.004.516.215 1.845.086.775 

Chi phi b~ng tien khac 526.154.002 1.404.165.521 

Cqng 9.870.328.961 9.928.422.579 

6. LC}'i nhu~n khac 

Thu nh~p khac 

Thu nhuQ'Ilg ban, thanh ly tai san c6 djnh 224.309.668 

Thu bbi thuemg 1.825.002.443 

Thu tir thanh ly, nhUQ'Ilg ban cong Cl) dl)ng Cl) 388.872.727 1.409.090.909 

G6p v6n b~g tai san 386.813.719 

Thu nh~p khac 8.140.071 

Cqng 2.222.015.241 2.020.214.296 

Chi phi khac 

Chi phi cong Cl) dl)ng Cl) thanh ly 25.518.188 
Chi phi sira chfra TSCD 44.998.281 

Gia tri con l~i tai san thanh ly 26.397.795 17.912.000 

Ban Thuyit minh nay la m9t b9 ph(m h(lp thanh va aU(JC a<)C cimg vai Bao cao tai chinh hr;rp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
T§ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phu, Phu0ng 25, Qu~n Binh Thi.tnh, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 

Cho Icy ke toan nlim ket tMc ngay 31 thang 12 nlim 2017 

Ban Thuy@t minh Bao cao tai chinh hl(p nhftt (ti@p~!!!?l ___ "' __ ,,_, __ ~M-~,~ -----

N(>p ph~t thuB 

Chi phi khac 

Ci)ng 

LQi nhu'n thuin tir ho~t d(}ng khac 

7. Chi phi thu~ thu nh'p doanh nghi~p hi~n hanh 

TBng IQi nhu'n k~ toan trml'c thu~ 
D o~ h? h l o h A k,{_ , 1eu c m {11 n upn e loan: 

C(>ng: Cac khoan diSu chinh tang 

Trir cac khoan diSu chinh giam thu nh~p chiu thuS 

Thu nh'p chju thu~ 
ThuS suftt 

ThuB suftt ap d\lng thong thuang 
Vu dai miSn thuB 

TBng chi phi thu~ thu nh'p doanh nghi~p hi~n 
hanh 

72.357.263 

45.521.650 

214.793.177 

2.007 .222.064 

Nam 2017 

23.656. 729.449 
(14.801.496.512) 

72.357.263 

(14.873.853.775) 

8.855.232.937 

20% 

1.771.046.587 
( 130.636. 773) 

1.640.409.814 

75.883.461 

103.304.470 

197.099.931 

1.823.114.365 

Nam2016 

35.499.017.205 

(12.627.773.122) 
120.605.268 

(12.748.378.390) 

22.871.244.083 
20% 

4.574.248.816 

4.574.248.816 

Theo Lu~t s6 32/2013/QH13 vS si'ra dbi bb sung m(>t s6 di~u cua Lu~t thuB thu nh~p doanh 
nghi~p duqc Qu6c hQi nu6c C(>ng hoa xa h(>i chu nghia Vi~t Nam kh6a XIII ky hQp thu 5 
th6ng qua ngay 19 thang 6 nlim 2013, thu~ suftt thus thu nh~p doanh nghi~p phb thong giam tir 
22% xubng con 20% tir ngay O 1 thang O 1 nam 2016. 

Cac lo~i thu~ va cac khoan phai n(>p Nha nu6c khac 

Cong ty ke khai va n(>p thuS theo quy dinh. 

QuyBt toan thuB cua cac Cong ty con va Cong ty ID(( se chiu S\f kiBm tra cua ca quan thuB. Do 
vi~c ap d\lng lu~t va cac quy dinh vs thuB d6i vai nhiSu giao <lich khac nhau co thB duqc giai 
thich theo nhiSu each khac nhau. Theo d6, s6 thuB duqc trinh bay tren Bao cao tai chinh hqp 
nhftt c6 thB bi thay dbi theo quySt djnh cua ca quan thuB. 

8. Lai tren cA phin 

Vi~c tinh toan lai tren c6 phftn ca ban va lai tren cb phftn suy giam phan bb cho cac cb dong so 
hii'u cb phftn phb th6ng cua Cong ty duqc thµc hi~n tren ca sa cac s6 li~u sau: 

a) Lai cO' ban tren cA phin 

LQi nhu'n phan bB cho cA dong sO- hfru cA phin 
phB thong 

Trir: Sb t~m trich quy khen thuang, phllc lqi 

LQi nhuan phan bB cho cA dong sO- hfru cA phin 
phBthong 
s6 c6 phftn ph6 th6ng binh quan ,luu hanh trong 

nam de tinh lai ca ban tren co phiin 

Lai cO' ban tren cA phin 

Nam 2017 

21.963.455.127 

(1.317.807.308) 

20.645.647.819 

13.199.847 

1.564,08 

Nam 2016 

30.997 .058.210 

(3.099.705.821) 

27.897 .352.389 

13.199.847 

2.113,46 

Ban Thuyit minh nay la m9t b9 phtjn h(lp thanh va aU(JC il9c cimg vai Bao cao tai chinh h(Jp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
TAng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien PhU, Phuang 25, Qu~n Blnh Th~nh, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 

Cho ky k~ toan nlim k~t thUc ngay 31 thang 12 nlim 2017 

Ban Thuy@t minh Bao cao tai chinh h,2'J? nhftt (ti@p the.o,""')~~-"-'"'~"'~'---,,,~,,--,··'" '"'''"'"'~----~~ 

b) Lai soy giam tren cA phftn 

L(}'i nho{ln phan bA cho cA dong sO' hfro cA phin 
phAthong 
Cac khoan di~u chinh lqi nhu~n sau thuB thu nh~p 
doanh nghi~p d~ tinh lqi nhu~n phan bd cha c6 
phin ph6 thOng khi xac dinh lai suy giam tren c6 
phin 

L(}'i nho{ln thoc}c cA dong sO' hfro cA phftn phA 
thOng cua Cong ty duqc di~o chinh do anh 
huO'ng pha loang 
s6 c6 phin phd thOng binh quan hru hanh trong kY 
d~ tinh lai ca ban tren c6 phin 
s6 Iuqng c6 phin ph6 thOng d\l kiBn duqc phat 
hanh them 

s6 Iuqng cA phin binh qoan Iuo hanh da duqc 
di~o chinh do anh huO'ng pha loang 

Lai soy giam tren cA phin 

9. Chi phi san xoit, kinh doanh theo y~o t6 

Chi phi nguyen v~t li~u, v~t li~u 

Chi phi nhan vien 

Chi phi khfiu hao 

Chi phi djch v1,1 mua ngoai 

Chi phi b~ng ti~n khac 

Cc}ng 

Nam 2017 Nam 2016 

20.645.647.819 27 .897.352.389 

20.645.64 7 .819 27 .897 .352.389 

13.199.847 13.199.847 

13.199.847 13.199.847 

1.564,08 2.113,46 

20.619.760.090 22.672. 969 .197 

27.161.712.024 28.316.923.881 

13.199.882.148 13.104.914.410 

47.037.642.428 38.901.628.511 

1.180.273.022 2.781.388.925 

109.199.269.712 105. 777 .824.924 

VII. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO cAo 
LUU CHUYEN TIEN T:¢ HQP NHAT . 

1. Cac giao djch khong bing ti~n khOng anh huO'ng d~n S\f luo choy~n ti~n t~ trong nam 
nen khong dm;rc trinh bay tren Bao cao Iuo choy~n ti~n t~ hqp nhit 

Lai ti~n giri ngan hang d\l thu 
Lqi ich cua c6 dong khong ki~m soat tang tir lqi 
nhu~n duqc chia 
Mua siim, xay d\lllg tai san b~ng each nh~n cac 
khoan nq lien quan tf\lc tiBp 

Nam 2017 Nam 2016 

20 I. 783. 782 242.131.603 

63.110.078 264.888.800 

1.438.603.122 

2. Cac giao djch bing ti~n khong anh huO'ng d~n S\f llfo, cho,~n ti~n t~ trong nam nen 
khong duqc t~inh bay tren Bao c~o luo choy~n ti~n t~ hqp nhat 
Phai thu lai tien giri ngan hang cuoi nam tru6c da 
thu trong nam 

Cd tlrc nam tru6c da chi tra nam nay 
2;25.351.295 

6.599.923.500 2.463.920 

Ban Thuyit minh nay la m{Jt b{J phQn h(lp thanh va aU(lc d9c cimg v<li Bao cdo tai chinh h<;Jp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HA.I MINH 
Tfutg 17, TOa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phu, Phuang 25, Qu~n Binh Th1;mh, Thanh phb H6 Chi Minh 

BAo cAo TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho Icy kc§ toan nlim ket thllc ngay 31 thang 12 nam 2017 

Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hqp nhftt (ti~p theo) 

VIII. NHUNG THONG TIN KHAC 
1. Cac khoan cam k~t 

Cam kit thue ho{lt ilpng 

T~i ngay kBt thuc Icy kBt toan, Cong ty c6 cac khoan cam kBt thue ho~t d('mg khong huy ngang 
v&i ljch thanh toan nhu sau: 

31/12/2017 31/12/2016 

Trong vong 1 nam 448.559.000 3.824.411.000 

Tir nam thu 2 dBn nam thu 5 1. 794.236.000 9 .592.545 .000 

Sau 5 nam 3.588.472.000 4.037 .031.000 

C{)ng 5.831.267 .000 17 .453.987 .000 

Cam kBt thue ho~t d{mg dm;rc th~ hi~n a cac khoan thanh toan ti~n thue dAt, thue bBn bai, thue 
van phong theo cac hqp dbng nhu sau: 

Cac khoan thanh toan ti~n thue ho~t d('mg t~i Cong ty Cb phdn Hai Minh (Cong ty m~) th~ 
hi~n tbng s6 ti~n thue 9.211 m2 d~ lam kho bai container va cac sinh ho~t khac t~i s6 1201 
Xa 19 Ha N()i, phm'mg Ngai Thfuig, thi xa Di An, tinh Binh Duong v&i gia thue la 11.000 
VND/m2/0l thang theo hqp dbng s6 07/TMB-TV Icy ngay 10 thang 4 nam 2015 v&i thai 
h~ 05 nam tinh tir ngay 15/5/2015. Va thue 15.000 m2 d~ lam kho bai container t~i s6 1354 
Nguy~n Xi~n, phuang Long Binh, Qu~n 9 v&i gia thue la 180.000.000 VND/01 thang theo 
hqp dbng thue s6 o 112013 ky ngay 11 thang 3 nam 2015 v&i thai h~n thue la 05 nam. T~i 
thai di~m 31 thang 12 nam 201 7 Cong ty khong con thue nfra. 

- Khoan thanh toan ti~n thue ho~t d(.'>ng t~i Cong ty TNHH TiBp v~n Nam Phat th~ hi~n tbng 
s6 ti~n thue 20.330,03 m2 t~i phuang Dong Hai 2, qu~n Hai An, thanh phfJ Hai PhOng cua 
Uy ban Nhan dan Thanh ph6 Hai Phong theo Hqp dbng thue dAt s6 22/HDTD ngay 27 
thang 7 nam 2009 va Thong bao 3212/TB-CT ngay 18 thang 5 nam 2016 duqc ky v&i thm 
h~n 30 nam tinh tir ngay 15 thang 11nam2000, don gia thue 448.559.000 VND/m2/nam. 

2. Nghi~p vy va sci du cac hen lien quan 

Giao djch vUi ctic hen lien quan 

Cac hen lien quan v&i Cong ty bao gbm: 

Ben lien guan 

Cong ty TNHH TiBp v~n Nam Phat 

Cong ty TNHH TiBp v~ Hai Minh 

Cong ty TNHH Djch V\l Hang hai Hai Minh 

Cong ty TNHH "K" Line (V* Nam) 

Cong ty TNHH TiBp v~n Dongbu Hai Minh 

Cong ty cb phAn Hang Hai Hung Phu 

M~•' hA m guan e 

Cong ty con 

Cong ty con 

Cong ty con 

Cong ty lien kBt 

Cong ty lien kBt 

Cong ty lien k~t 

Ban Thuyit minh nay la m()t b(J phQn h<!]J thanh viz ilu(!c il9c cimg vai Bao cao tai chinh h<!]J nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfulg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A Di~n Bien Phti, Phuang 25, Qu~ Blnh Th~nh, Thanh ph6 Hb Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 

Cho k)' k€ toan nam k€t thtlc ngay 31 thang 12 nam 2017 

Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'p nh§t (ti~p theo) ___ ;:.._, ________ .......;..;,.__~_,,_-~---~ ~--w,--~~""""" 

Cac nghiep V\l ph<it sinh trong nam gifra Cong ty v&i cac ben lien quan nhu sau: 

Cong ty TNIIll "K" Line (Viet Nam) 
Lqi nhu~n duqc chia 

Cung dp djch V\l 

Cong ty TNIIll Ti~p v~n Dongbu Hai Minh 
Lqi nhu~ duqc chia 

Cung cAp djch V\l 

Nam 2017 

9.585.996.166 
3.842.829.604 

558.110.000 

1.651.009.137 

T~i ngay k€t thuc Icy k€ toan, cong nq v&i cac ben lien quan nhu sau: 

Cong ty TNIIll "K" Line (Vi~t Nam) 
Phai thu khach hang 

Phai thu khac 

Cong ty TNIIll Ti~p v~n Dongbu Hai Minh 

Phai thu khach hang 

Phai tra ti~n Icy quy thue van phong 

Thu nh~p cua ctic thimh vien quiin lj chu chat 

31/12/2017 

3.023.127.930 

6.352.378.277 

327.103.606 

140.000.000 

Thu nh~p cua cac thanh vien quan ly chu ch6t Cong ty trong nam nhu sau: 

Ti~n luang, thmmg 

C(}ng 

3. Bao cao theo bq ph~n 

Nam 2017 

1.959.270.266 

1.959.270.266 

Nam2016 

10.959.771.887 
9.325.109.626 

3.517.388.965 

31112/2016 

5.760.687.873 

6.352.3 78.277 

326.593.044 

140.000.000 

Nam2016 

1.875.055.341 

1.875.055.341 

Cong ty chi ho~t dc;lng kinh doanh chu y~u lo~i hinh djch V\l do do khong phat sinh bao cao b9 
ph~ theo lrnh V\fC kinh doanh. 

Bq ph~n theo khu V\fC dja ly 
Cong ty ho~t d()ng t~i hai dja di~m Thanh ph6 Hf> Chi Minh va Hai Phong. 

Ban Thuyit minh nay la m()t bf) phgn h<JP thanh va dur;c d9c cung v&i Bao cao tai chinh h<JP nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, Toanha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phli, Phuang 25, Qu~ Binh Th~, Thanh ph6 Hf> Chi Minh 

BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT 
Cho kY kc§ toan n~m k€t thllc ngay 31 thang 12 n~m 2017 

Ban Thuyit minh Bao cao tai chinh h_?:e, nh!t (tiip theo) 

Phai tra khac 
C{ing 

31/12/2017 
Gia tri ghi s6 Gia trj hQ)> Iy 

971.640.943 971.640.943 
10.963.211.166 10.963.211.166 

31/12/2016 
Gia tri ghi s6 Gia tri h9J> Iy 
7.818.346.456 7.818.346.456 

19.494.292.396 19.494.292.396 

Gia tri hqp ly cua cac tai san tai chinh va cong nq tai chinh phan anh theo gia tri ma cong C\l tai 
chinh c6 th~ chuy~n dbi trong m<)t giao dich hi~n t~i gifra cac ben tham gia, ngo~i trir truaog 
hqp b~t bu()c phai ban ho~c thanh ly. Cong ty SU d\}ng cac phuang phap va gia dinh sau d~ ucrc 
tinh gia trj hqp ly CUa cac tai san tai chinh va nq phai tra tai chinh nhu sau: 

- Gia tri hqp ly cua tiSn va cac khoan tuang duang tiSn, cac khoan dftu tu n~m gifr d~n ngay 
dao h~n, phili thu cua khach hang, phai thu khac, phai tra ngucri ban, chi phi phili tra, phai 
tra khac tuang duang vcri gia tri sb sach ( da trir d\l' phong cho phftn ucrc tinh c6 kha nang 
khong thu hf>i) Cua cac khoan m\IC nay do cac Cong C\l nay CO Icy ng~n h~n. 

- Gia tri hqp ly cua cac khoan dftu tu duqc xac dinh nhu trinh bay ~i Thuy~t minh s6 V.9. 

- D6i vcri cac tai san tai chinh va cong nq tai chinh ma khong du thong tin thi truaog d~ xac 
dinh gia tri hqp ly t~i ngay Bao cao tai chinh hqp nhftt, gia tri ghi s6 cua cac khoan m\}C nay 
duqc th~ hi~n thay cho gia tri hqp ly. 

Muc tieu guan Iy rtii ro tai chinh 

Cong ty da xay d\ffig h~ thl>ng quan ly rui ro nh~m J?hcit hi~n .va danh gia cac ,mi ro ma Cong ty 
phili chju, thiet l~p cac chinh sach va quy trinh kiem soat rui ro a muc chap nh~n duqc. H~ 
th6ng quan ly rui ro duqc xem xet l~i dinh kY nh~m philn anh nhfrng thay d6i cua disu ki~n thi 
truaog va ho~t d()ng cua Cong ty. 

Rui ro tai chinh bao g6m rui ro thi truaog (bao g6m rui ro tY gia (rui ro ngo~i t~), rui ro lai suAt 
va rui ro vs gia), rui ro tin d\lng va rui ro thanh khoan. 

Rui ro thi tririrng 

Rui ro thi truaog la rui ro ma gia tri hqp ly ho~c cac lubng tiSn trong tuang lai cua cong C\l tai 
chinh se bi~n d()ng theo nhfrng thay dbi cua gia thi truaog. Rui ro thi truaog bao g6m 3 lo~i: rui 
ro tY gia, rui ro lai suAt va rui ro vs gia. 

Quan ly rui ro tY gia 

Rui ro tY gia la rui ro ma gia tri hqp ly ho~c cac lubng tiSn trong tuang lai cua cong C\l tai 
chinh se bi~n d<)ng theo nhfrng thay dbi cua tY gia hfJi doai. 

Ban Tbng Giam dfJc danh gia muc d<) anh huaog do bi~n d<)ng cua cy gia hfJi doai d~n k~t qua 
ho~t d()ng kinh doanh la khong dang k~ do tai san (nQ" phai tra) thuftn c6 g6c ngo~i t~ c6 gia tri 
nh6. 

Quan ly rui ro /iii sudt 

Rui ro lai suAt la rui ro ma gia tri hqp ly ho~c cac lubng tiSn trong tuang lai cua cong C\l tai 
chinh se bi~n d<)ng theo nhfrng thay d6i cua lai suAt thi truaog. 

Rui ro lai suAt cua Cong ty chU y~u lien quan d~n cac khoan tiSn gui c6 Icy h~n. 

Cong ty chju rui ro lai suAt phat sinh tu cac khoan tiSn gl'ri da duqc ky k~t. Rui ro nay se duqc 
Cong ty quan ly b~ng each duy tri a muc d() hqp ly cac khoan tiSn gui va phan tich tinh hinh 
c~nh tranh tren thi truaog c6 duqc lai suAt c6 lqi cho Cong ty. 

Quan ly rui ro vd gia 

Ban Thuy~t minh nay la m(>t b<J phf)n h(Jp thanh va au(Jc d9c cimg vai Bao cao tai chinh h(Jp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A f)i~n Bien Phu, Phubng 25, Qu~ Binh Th~, Thanh ph6 Hf> Chi Minh 

BAO cAo TAI CHINH HOP NHAT 

Cho Icy ke toan nlirrl ket thUc ngay 31 thang 12 n!im 2017 

Ban Thuy@t minh Bao cao tai chinh hQl> nhftt (ti@p theo) 

Rui TO vB gia la rui TO ma gia tri hqp ly ho~c cac lubng tiBn trong tuong lai cua hang h6a se 
biBn d(>ng theo nhfrng thay d6i Clla gia thi truang ngoai thay d6i Clla lai suAt va tY gia h6i doai. 

Quan IV vJ rui ro gia c6 phiiu 

Cac c6 phiBu ma Cong ty nAm giil' bi anh huang bai cac rui TO thi truang phat sinh tir tinh 
khong chAc chAn vB gia tri tuong lai cua cb phiBu dAu tu. Cong ty quan ly rui To vB gia cb phi€u 
bfutg each thiBt l~p h~n mt'.rc dAu tu. H('>i dbng quan tri cua Cong ty ciing xem xet va phe duy~t 
cac quyBt dinh dAu tu vao c6 phiBu nhu nganh nghB kinh doanh, cong ty d€ dAu tu, ... 

Ban T6ng Giam d6c Cong ty danh gia mt'.rc d('> anh hu6ng do biBn d('>ng cua gia c6 phiBu dBn 
kBt qua ho~t d(>ng kinh doanh la khong dang k€. 

Rui ro tin dfi.ng 

Rui TO tin di.mg la TUi TO ma m('>t ben tham gia tTong hqp df>ng khong CO kha nang th\fC hi~n 
duqc nghia V\l cua minh dful dBn t6n thAt vB tai chinh cho Cong ty. 

Cong ty c6 cac rui TO tin d\lng tir cac ho~t d(mg kinh doanh ( chu yc§u d6i v6i cac khoan phai thu 
cua khach hang) va ho~t d('>ng tai chinh (tiBn gui ngan hang). 

Phlii thu khach hang 

Cong ty c6 chinh sach tin d\lng phu hqp cho tirng d6i tuQ'Ilg khach hang va thuang xuyen theo 
doi tinh hinh d€ danh gia xem Cong ty c6 chiu rui ro tin d\lng hay khong. Cong ty thuang 
xuyen theo doi nq phai thu d€ don d6c thu hbi nq, tiBn hanh phan tich tu6i nq, danh gia t6n thAt 
nq phai thu do khong c6 kha nang thu hbi va d6ng thai xem xet trich l~p d\f phong phai thu kh6 
doi (nBu c6) tren ca so tirng khach hang d6i v6i cac khach hang qua h~n, kh6 doi t~i ngay Bao 
cao rai chinh hqp nhAt theo quy dinh hi~n hanh. 

Cong ty c6 chinh sach tin di.mg phu hqp va thuang xuyen theo doi tinh hinh d€ danh gia xem 
Cong ty c6 chiu rui TO tin d\lng hay khong. Cong ty khOng c6 bAt ky rui TO tin d\lng tTQng yBu 
nao d6i v6i cac khach hang ho~c d6i tac bai vi cac khoan phai thu d€n tir m('>t s6 luQ'Ilg 16n 
khach hang uy tin Va phan bf> 0 cac khu V\fC dja ly khac nhau, rui TO tin d\lng khong t~p trung 
vao m(>t khach hang nhAt djnh. 

TiJn gUi ngan hang 

Cac khoan tiBn gui ngan hang cua Cong ty duqc gui t~i cac ngan hang 16n, c6 uy tin trong 
nu6c. Ban T6ng Giam d6c Cong ty khOng nh~n thAy c6 rui To tin d\lng trc;mg yBu tir cac khoan 
tiBn gui nay. 

Rui ro thanh khoiin 

Rui TO thanh khoan la rui TO Cong ty g~p kh6 khan khi th\fC hi~n nghia V\l rai chinh do thiBu 
tiBn. 

Rui TO thanh khoan cua Cong ty chu yBu phat sinh tir vi~c cac tai san tai chinh va nq phai tra 
tai chinh co cac thai di€m dao h~n l~ch nhau. 

M\lC dich quan ly rui ro thanh khoan nh~m dam bao du ngubn v6n d€ dap l:rng cac nghia V\l rai 
chinh hi~n t~i va tuong lai. Tinh thanh khoan ci'ing duqc Cong ty quan ly nh~m dam bao muc 
ph\l tr(>i giua cong nq dBn h~n va tai san d€n h~ trong ky a muc co th€ duqc ki~m soat dbi vai 
s6 v6n ma Cong ty tin Tfutg co th€ t~o Ta trong k)' do. Chtnh sach cua Cong ty la theo doi 
thuang xuyen cac yeu du vB thanh _khoan hi~n t~i va d\l kiBn tron~ tuong lai nh~m dam bao 
Cong ty duy tTi du muc d\l phong tien m~t, cac khoan vay va du von ma cac chu s& hii'u cam 
kBt gop nhk dap l:rng cac quy dinh vB tinh thanh khoan ngiln h~n va dai h~n hon. 

Ban Thuyit minh nay la m()t b9 phgn h(Jp thilnh va GU(JC G(JC cimg vai Bao cao tai chinh h(JJJ nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, Toa nha Pearl Plaza, 56 lA Di~n Bien Phil, PhuOn.g 25, Qu~ Binh Th1;1nh, Thanh ph6 Hf> Chi Minh 

BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT 

Cho k)' k@ toan nam k@t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 

B~n Thuy~t minh 1!_ao cao tai chinh hQ'p nh§t (ti~p theo) 
~---,-~---,--~---,,,.,,,_~,=--~,~--

Cac Bang du6'i day trinh bay chi ti~t cac muc dao h1.1n theo hqp dbng con 11.ti d6i v6'i tai san tai 
chinh va cong C\J nq tai chinh phi phai sinh va thai hl.lfl thanh toan nhu da duqc thc>a thu~n. Cac 
Bang nay duqc trinh bay d\fa tren dong tiSn chua chi~t khiu cua tai san tai chinh va dong tiSn 
chua chi~t khftu cua cong nq tai chinh tinh theo ngay s6'm nhftt ma Cong ty phai tra. Vi~c trinh 
bay thOng tin tai san tai chinh phi phai sinh la cAn thi~t dS hiSu duqc vi~c quan ly mi ro thanh 
khoan cua Cong ty khi tinh thanh khoan duqc quan ly tren CCY s& cong nq va tai san thuAn. 

31/12/2017 
Tai san tai chinh 
TiSn va cac khoan 
tuang duang tiSn 
Cht'.rng khoan kinh 
doanh 
DAu tu nim gifr d~n 
ngay dao h1.1n 
Phai thu ngin hl.lfl cua 
khach hang 
Phai thu khac 
DAu tu gop v6n vao 
dan vi khac 
C(}ng 

NQ' phai tra tai chinh 
Phai tra nguOi ban ngin 
hl;lll 
Chi phi phai tra ngin 
h1;1n 
Phai tra khac 
C(lng 

Chenh lfch thanh 
khoan thu§n 

31/12/2016 
Tai san tai chinh 
TiSn va cac khoan 
tuang duang tiSn 
DAu tu nim gifr d~n 
ngay dao h1.1n 
Phiii thu ngin hl.lfl cua 
khach hang 
Phai thu khac 
DAu tu gop v6n vao 
dan vi khac 
C(}ng 

NQ' phai tra tai chinh 
Phai tra nguai ban 

Tir 1 nam trO' Tren 1 nam d~n 
~ 5nam Tren 5 nam G}ng xuong 

42.734.241.990 42. 734.241.990 

9 .529 .406.63 7 9 .529 .406.63 7 

1.389.540.099 1.389.540.099 

29.136.789.681 29.136.789.681 
7.655.855.689 367.088.000 8.022.943 .689 

2.900.016.819 2.900.016.819 
90.445.834.096 3.267.104.819 - 93. 712.938.915 

9.622.352.953 9.622.352.953 

369.217.270 369.217.270 
786.640.943 185.000.000 971.640.943 

10. 778.211.166 185.000.000 10.963.211.166 

79.667.622.930 3.082.104.819 82.749.727.749 

46.523.785.892 46.523.785.892 

1.282.694.444 1.282.694.444 

35.826.973.234 35.826.973.234 
7 .666.641.90 l 467.088.000 8.133.729.901 

2.900.016.819 2.900.016.819 
91.300.095.4 71 3.367.104.819 94.667.200.290 

ngin h1.1n 11.560.934.565 11.560.934.565 

Ban Thuyit minh nay la m(jt b(j phgn h(fp thanh va GU(J'C G(JC cimg vai Bao cao tai chinh h(fp nhdt 
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CONG TY CO PHAN HAI MINH 
Tfutg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phu, Phu0ng 25, Qu~ Binh Thi.inh, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT 
Cho ky k~ toan nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 

Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'p nhftt (ti~p theo) 

Chi phi phai tra ng~n 
h~n 
Phai tra khac 
C{)ng 

Chenh l~ch thanh 
khoan thuin 

Tir 1 nam tr«Y Tren 1 nam d~n 
$. xuong 5 nam 

115.011.375 
7 .663 .346.456 

19.339.292.396 
155.000.000 
155.000.000 

71.960.803.075 3.212.104.819 

Tren 5 nim C{)ng 

115.011.375 
7.818.346.456 

19.494.292.396 

75.172.907.894 

Ban Tbng Giam dbc danh gia mfrc t~p trung rui ro thanh toan a muc th~p. Ban Tbng Giam dbc 
tin r~ng Cong ty c6 th~ t~o ra du nguon ti~n d~ dap frng cac nghia vµ tai chinh dao h~n. 

5. Cac S\f kif n phat sinh sau ngay k~t thuc kY k~ to an 

Ban Tbng Giam dbc Cong ty khing djnh khong c6 sg ki~n nao phat sinh sau ngay kSt thllc kY 
k~ toan yeu du dn phai duqc di~u chinh hay trinh bay trong Bao cao tai chinh hqp nh~t cua 
Congty. 

HE HUNG 
J. -· $. Tong Giam doc 

NGUYEN THJ BICH DI-l:U 
K~ toan trmmg 

NGUYEN THJ BICH DJ¥U 
N gtrOi l~p bi~u 

Ban Thuyit minh nay la m(jt b(J ph(m h(lp thanh va att(Jc a(JC cimg vai Bao cao tai chinh h(JJJ nhdt 
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