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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. 

 04/2014: Chuyển nhượng một phần vốn góp (25%) tại Công ty TNHH “K” Line 
Việt Nam 

 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   
 Tháng 1/2018: Chuyển nhượng phần vốn góp liên kết tại Cty TNHH Tiếp Vận 

DongBu - Hải Minh  
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 Tháng 4/2018: Chuyển nhượng phần còn lại vốn góp liên kết tại Công ty TNHH 
“K” Line (Việt Nam)  

 
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 

- THỊ TRƯỜNG 
- KHAI THÁC 

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

- THỊ TRƯỜNG 
- CHỨNG TỪ 
- KẾ TOÁN 

CÔNG TY CON 
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 4.3 Các công ty con: 
  
 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% 
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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 2018 của Công ty tiếp tục gặp nhiều thách thức và khó 
khăn, suy thoái chung toàn thị trường và đặc biệt ngành Hàng hải là những 
nguyên chính mang đến những tác động khách quan, bất lợi đối những doanh 
nghiệp hoạt động khai thác dịch vụ hậu cần nghành Hàng Hải. Các mảng dịch 
vụ khai thác của Công ty Cổ phần Hải Minh cũng không năm ngoài sự ảnh 
hưởng của các tác động đó, cụ thể một số dịch vụ phải tạm dừng khai thác khu 
vực TpHCM, hoạt động dịch vụ kai thác của các đơn vị thành viên tại khu vực 
phía Bắc (Hải Phòng) đã có những chuyển biến đáng kể so cùng kỳ 2017 sau 
khi hạ tầng giao thông tại Tp Hải Phòng được nâng cấp hoàn thiện…Cụ thể, kết 
quả kinh doanh 2018 của Công ty đạt như sau:  
Tổng doanh thu từ hoạt động SXKD đạt 144,49 tỷ đồng tăng 18,67% so kế 
hoạch và tăng 20,68% so với năm 2017. Tổng chi phí đạt 133,04 tỷ đồng tăng 
25% so với kế hoạch tăng 19,93% so cùng kỳ. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 
11.43 tỷ đồng đạt 78,46% so với kế hoạch. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 
đạt 815,3 đồng /cổ phần.  

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

CHỈ TIÊU 
 

Thực hiện 
2017 

 

Kế Hoạch 
2018 

 

Thực hiện 
2018 

 

2018 
TH/KH 

(%) 

2018/2017 
(%) 

Tổng doanh thu 

+ DT từ hoạt động SXKD 

+ DT tài chính 

+ DT Khác 

119.732 

113.228 

4.282 

2.222 

121.763 

114.416 

7.347 

0 

144.493 

124.232 

18.777 

1.485 

118,67 

108,58 

255,56 

N/A 

120,68 

109,72 

438,50 

66,82 

Tổng chi phí 

+ CP giá vốn 

+ Tài chính 

+ CP quản lý doanh nghiệp 

+ CP Khác 

110.933 

99.328 

1.520 

9.870 

215 

106.438 

96.796 

71 

9.571 

0 

133.046 

110.809 

12.568 

9.568 

101 

125,00 

114,48 

17.723,64 

99,98 

N/A 

119,93 

111,56 

826,82 

96,94 

46,93 

Lợi nhuận sau thuế 7.168 12.563 8.872 70,62 123,78 

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 14.858 2.000 2.553 127,66 17,18 

Tổng lợi nhuận hợp nhất 22.027 14.563 11.426 78,46 51,87 
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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 TGĐ – Phụ trách đối ngoại&Dịch vụ 

đại lý. 
- Số lượng cổ phần nắm giữ (31/12/2018): 28.480 cổ phần (0,22% 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). 
  
 
 
 



 
 
 
 

11 
 

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

2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên:     
Tính đến thời điểm 31/12/2018 Công ty có 153 CB CNV, trong đó trình độ trên    
đại học chiếm 0,65%, trình độ đại học và cao đẳng chiếm 30,72%, Trung cấp 
và có bằng nghề chuyên môn chiếm 68,63%.  
 

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

3.1 Tình hình đầu tư: 
 

 Đầu tư phương tiện vận tải & bốc xếp:   
Tại Tp Hồ Chí Minh Công ty tiến hành thanh lý một số xe đầu kéo cũ và sắp hết 
niên hạn,dùng nguồn vốn từ khấu hao tái đầu tư 1 số tài sản thay thế,phù hợp 
nhu cầu khai thác hiện tại gồm: 
- Đầu kéo container: 2 chiếc với tổng số vốn đầu tư là 1,56 tỷ 
- Remooc container: 4 chiếc với tổng số vốn đầu tư là 0,82 tỷ 
Tại khu vực Tp Hải Phòng,Công ty tiếp tục cải tạo và nâng cấp một số hạng 
mục bãi container 23.000 m2 tại KCN Minh Phương- Đình vũ để phù hợp với 
thực tế khai thác: Tổng giá trị tăng trong kỳ là: 6,23 tỷ. 

 Đầu tư liên quan khác: 
HĐQT Công ty chỉ đạo và đồng hành cùng Ban TGĐ tiếp tục nghiên cứu, tìm 
kiếm đối tác và cơ hội phù hợp để triển kịp thời các dự án đã trình và được 
ĐHĐ CĐ thông qua…   

 

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 43.254.814 53.575.592 15.101.661 

Tổng CP 40.526.868 51.228.308 13.434.471 

LN sau thuế 2.178.357 1.877.827 1.667.190 

 

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 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Cơ cấu tài sản     

 Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản  % 34,57 33,21 47,39 

 Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 65,43 66,79 52,61 

Cơ cấu nguồn vốn     

 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 7,85 5,57 5,27 

 Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn % 92,15 94,43 94,73 

Tỷ suất sinh lời     

 Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu % 30,61 20,89 11,27 

 Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu % 26,79 19,45 9,20 

 Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản % 12,0 8,3 5,34 

  Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 11,71 8,18 4,60 

  Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH % 23,53 16,69 8,66 

  Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS) vnđ 2,113 1.564 815 
 

Các chỉ tiêu tài chính 2018 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 Tổng số cổ phiếu đã được mua lại: 291.400 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: 12.908.447 CP 

 

5.2 Cơ cấu cổ đông: 

 Tính đến hiện tại (Theo DS chốt quyền ngày 10/01/2019) 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 1.557.600 11,80 
2 Cổ đông nhỏ 11.642.247 88,20 
3 Cổ đông tổ chức 2.718.649 20,60 
4 Cổ đông cá nhân 10.481.198 79,40 
5 Cổ đông trong nước 10.801.549 81,83 
6 Cổ đông nước ngoài 2.398.298 18,17 
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:  

Từ ngày 11/07/2018 đến ngày 09/08/2018, thực hiện giao dịch mua cổ phiếu 

quỹ với tổng số lượng là 291.400 CP. 

5.5 Các loại chứng khoán khác:  

- Công ty sở hữu 618.500 CP HAH của Công ty Cổ phần Vận tải & Xếp dỡ Hải An. 

- Ngoài ra công ty còn đầu tư một số mã chứng khoán kinh doanh tính đến thời điểm 

31/12/2018 là: SSI, VJC, HBC, CTG, TCB, PVD, PVS…. 
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Phần III  

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 
VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 
 

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua tại kỳ họp họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2018. 

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 2018 như sau: 

TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BCTC 20178 

1.1 Kết quả hợp nhất BCTC năm 2018 
                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
 

Thực hiện 
2017 

 

Kế Hoạch 
2018 

 

Thực hiện 
2018 

 

2018 
TH/KH 

(%) 

2018/2017 
(%) 

Tổng doanh thu 

+ DT từ hoạt động SXKD 

+ DT tài chính 

+ DT Khác 

119.732 

113.228 

4.282 

2.222 

121.763 

114.416 

7.347 

0 

144.493 

124.232 

18.777 

1.485 

118,67 

108,58 

255,56 

N/A 

120,68 

109,72 

438,50 

66,82 

Tổng chi phí 

+ CP giá vốn 

+ Tài chính 

+ CP quản lý doanh nghiệp 

+ CP Khác 

110.933 

99.328 

1.520 

9.870 

215 

106.438 

96.796 

71 

9.571 

0 

133.046 

110.809 

12.568 

9.568 

101 

125,00 

114,48 

17.723,64 

99,98 

N/A 

119,93 

111,56 

826,82 

96,94 

46,93 

Lợi nhuận sau thuế 7.168 12.563 8.872 70,62 123,78 

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 14.858 2.000 2.553 127,66 17,18 

Tổng lợi nhuận hợp nhất 22.027 14.563 11.426 78,46 51,87 

Tổng doanh thu: 144,493 tỷ tăng 18,67% so kế hoạch và bằng 120,68% so cùng kỳ 

Trong đó: 

+ Doanh thu SXKD: 124,232 tỷ đạt 108,58% so kế hoạch và bằng 109,72% cùng kỳ. 

+ Doanh thu HĐTC: 18,777 tỷ tăng 155,56 % kế hoạch và bằng 438,50% cùng kỳ. 

+ Doanh thu khác: 1,485 tỷ bằng 68,82% cùng kỳ. 

Tổng chi phí: 133,046 tỷ tăng 25 % kế hoạch và tăng 19,93% cùng kỳ 
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Trong đó: 

+ Chi phí giá vốn: 110,809 tỷ tăng 14,48 % so kế hoạch và tăng 11,56% cùng kỳ. 

+ Chi phí QLDN: 9,568 tỷ bằng 99,98 % so kế hoạch và bằng 96,94% cùng kỳ 

+ Chi phí TC: 12,568 tỷ 

+ Chi phí khác: 0,101 tỷ đồng 

Lợi nhuận: 

Lợi nhuận từ HĐKD (sau thuế): 8,872 tỷ đạt 70,62% kế hoạch và tăng 23,78% cùng kỳ  

Lợi nhuận từ đầu tư: 2,553 tỷ tăng 27,66% kế hoạch và bằng 17,18% cùng kỳ 

Lợi nhuận hợp nhất: 11,426 tỷ đạt 78,46% kế hoạch và bằng 51,87% cùng kỳ  
 

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

CHỈ TIÊU Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Cơ cấu tài sản     

 Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản  % 34,57 33,21 47,39 

 Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 65,43 66,79 52,61 

Cơ cấu nguồn vốn     

 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 7,85 5,57 5,27 

 Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn % 92,15 94,43 94,73 

Tỷ suất sinh lời     

 Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu % 30,61 20,89 11,27 

 Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu % 26,79 19,45 9,20 

 Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản % 12,0 8,3 5,34 

  Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 11,71 8,18 4,60 

  Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH % 23,53 16,69 8,66 

  Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS) vnđ 2,113 1.564 815 
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1.3. Báo cáo tình hình sử dụng các quỹ đến 31/12/2018 
        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 128.791 
2.2      + Tăng trong kỳ 1.537.442 
2.3      + Phân bổ cho cac ĐVTV & chi các hoạt động của công ty 1.484.534 
2.4      + Tồn cuối kỳ 181.699 
3  .Quỹ khen thưởng ban điều hành    

3.1      + Tồn đầu kỳ 392.178 
3.2      + Tăng trong kỳ 1.098.173 
3.3      + Chi thù lao TV HĐQT & BKS 752.000 
3.4      + Khen thưởng BGĐ 180.000 
3.5      + Chi các hoạt động của HĐQT 287.813 
3.6      + Tồn cuối kỳ 270.538 
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Phần IV 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT Đ.H.C.Đ NĂM 2018 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH 

 

         Căn cứ vào Nghị quyết số 01-2018/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2018 của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên tài khóa 2018 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 2018 và Dự kiến nhiệm vụ năm 2019 của công ty như sau:  
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018. 
1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018: 
             
                 Đơn vị tính: 1.000 đồng 

 CHỈ TIÊU KH  2018 THỰC HIỆN 2018 Tỷ lệ % 
Tổng doanh thu 121.762.778 144.492.762 118,67 
Tổng chi phí 106.437.688 133.046.308 125,00 
Lợi nhuận sau thuế 12.563.267 8.872.497 70,62 
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 2.000.000 2.553.116 127,66 
Tổng lợi nhuận hợp nhất 14.563.267 11.425.613 78,46 

2. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:  
HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2017 đã được ĐHĐCĐ 
thông qua cụ thể như sau: 

• Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% lợi nhuận HN năm 2017: 1.537.441.859 
đồng 

• Trích lập quỹ HĐQT 5% lợi nhuận HN năm 2017: 1.098.172.756 đồng. 
• Chia cổ tức đợt 1/2018 tỷ lệ 10%/CP ngày 22/10/2018: 12.908.447.000 đồng (Sau 

khi trừ cổ tức không phải chi trả cho cổ phiếu quỹ là: 291.400.000 đồng). 
• Chốt danh sách chia cổ tức đợt 2/2018 là 8%/CP và thực hiện chi trả vào ngày 

25/1/2019: 10.326.757.600 đồng (Sau khi trừ cổ tức không phải chi trả cho cổ 
phiếu quỹ là: 233.120.000 đồng) 

3. Tình hình quản trị công ty. 
Trong năm 2018 Hội đồng quản trị công ty đã họp ra 06 Nghị quyết, 07 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 2017 thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2018 
của Công ty. 
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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 
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 2018. 
Quỹ HĐQT tồn đến 31/12/2017 : 392.177.908 đ 
Trích lập quỹ HĐQT năm 2018 theo NQ ĐHĐCĐ duyệt : 1.098.172.756 đ 
Chi thù lao HĐQT (05 người) : 600.000.000 đ 
Chi thù lao cho BKS (03 người) : 152.000.000 đ 
Chi khen thưởng cho Ban Tổng giám đốc (03 người) :  180.000.000 đ 
Chi cho các hoạt động của HĐQT : 287.813.139 đ 
Quỹ HĐQT tồn đến 31/12/2018 :           270.537.525 đ 

B. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2019. 

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và dự tính tình hình thị trường năm 
2019 HĐQT công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:  

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

 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  2018 KẾ HOẠCH 2019  TỶ LỆ % 
Tổng doanh thu 144.492.762 132.240.354 91,52 
Tổng chi phí 133.046.308 119.319.462 89,68 
Lợi nhuận sau thuế 8.872.497 10.729.827 120,93 
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 2.553.116 0 0 
Tổng lợi nhuận hợp nhất 11.425.613 10.729.827 93,91 

  2. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất:  
- Tiếp tục định hướng phát triển tập trung đầu tư mở rộng các dịch vụ mới tại khu vực phía 

Nam khi có cơ hội và phù hợp với quy mô hoạt động, nguồn vốn của công ty. 
- Nghiên cứu phát triển mục đích kinh doanh dịch vụ mới của hệ thống kho bãi hiện tại cho 

phù hợp với tình hình thay đổi của thị trường hiện nay. 
- Kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển công ty dưới mọi hình thức: tự lực đầu tư, liên doanh 

liên kết, đầu tư vốn, mua bán, sát nhập doanh nghiệp.  
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3. Công tác quản lý công ty: 
- Phát huy mạnh mẽ vai trò của công ty mẹ trên toàn hệ thống thông qua việc: Quản trị tập 

trung, chủ động điều phối nguồn lực trong toàn công ty về tài chính, nhân sự, đào tạo, công 
nghệ thông tin, 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. 

- Tiếp tục 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 để tăng lợi 
nhuận. 
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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 2018 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 2017 thông qua 
phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty. 
  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. 
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Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: 
Trong năm 2018 HĐQT đã có các Nghị quyết, Quyết định sau: 

ST
T 

Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01-2018/NQ-HĐQT 26/01/2018 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 
+ Tổng doanh thu: 120.73 tỷ đồng đạt 104.24 % kế hoạch năm 2017. 
+ Tổng chi phí: 113.48 tỷ đồng bằng 111.52 % kế hoạch năm 2017. 
+ Lợi nhuận từ liên doanh – liên kết: 14,89 tỷ bằng 110,26% kế hoạch năm 
2017 
+ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 22.14 tỷ đồng đạt 88,43 %kế hoạch năm 

2017 
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 

2018 vào tháng 4 năm 2018. 
- Thông qua việc thoái hết phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải minh 

tại Liên Doanh DONGBU-HAI MINH. Giao Ban Giám đốc và ông đại 
diện vốn của Công ty Cổ phần Hải Minh tại liên doanh DONGBU-HAI 
MINH tiến hành đàm phán với phía DONGBU để việc thoái vốn đạt hiệu 
quả cao nhất. 
 

2 01-2018/QĐ-HĐQT 12/02/2018 - Trả thù lao công vụ cho TV HĐQT & BKS đợt 1 
3 02-2018/QĐ-HĐQT 12/02/2018 - Khen thưởng BGĐ đợt 1 
4 02-2018/NQ-HĐQT 20/04/2018 - Duyệt Các báo cáo tại DHĐCĐ thường niên năm 2018 

+ Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2017. 
+ Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. 
+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán 
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 

- Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2018. 

5 03-2018/NQ-HĐQT 08/05/2018 - Duyệt phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tối đa 10% 
tổng số lượng cổ phiếu của Công ty (trong đó bao gồm thu gom 
cổ phiếu lẻ). 

6 03-2018/QĐ-HĐQT 03/05/2018 - Trả thù lao công vụ cho TV HĐQT & BKS 
7 04-2018/QĐ-HĐQT 03/05/2018 - Khen thưởng BGĐ 
8 05-2018/QĐ-HĐQT 14/05/2018 - Khen thưởng KTT 
9 06-2018/QĐ-HĐQT 18/06/2018 - Quyết định chuyển nhượng phần vốn góp tại Liên doanh 

KLINE Việt Nam. Giao Ban Giám đốc và ông Nguyễn Văn Hà 
thành viên HĐQT – Người đại diện vốn của Công ty cổ phần 
Hài Minh tại Liên doanh KLINE Việt Nam tiến hành đàm phán 
và thực hiện căn cứ theo Nghị quyết 05-2017/NQ-HĐQT ngày 
28/09/2017. 

10 04-2018/NQ-HĐQT 07/08/2018 - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 
6 tháng cuối năm 2018 
+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2018. 
 Tổng doanh thu: 66,79 tỷ đạt 54,9% so với kế hoạch 
 Tổng chi phí: 60,82 tỷ bằng 57,1% so với kế hoạch 
 Tổng LN sau thuế: 6,84 tỷ đạt 47% so với kế hoạch. 

+ Kế hoạch còn lại 6 tháng cuối năm 2018. 
 Tổng doanh thu: 65,017 tỷ. 
 Tổng chi phí: 51,73 tỷ. 
 Tổng LN sau thuế: 10,69 tỷ. 

- Tạm ngưng mua cổ phiếu quỹ sau khi kết thúc đăng ký mua lần 
đầu tại ngày 09/08/2018. 

- Chia cổ tức đợt 1 năm 2018 (phân phối lợi nhuận cho kết quả 
kinh doanh năm 2017 thực hiện trong năm 2018) với tỷ lệ 
10%/CP. Thời gian thực hiện chi trả trong tháng 10/2018. 
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11 05-2018/NQ-HĐQT 08/11/2018 - Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và ước thực hiên 
SXKD 3 tháng cuối năm 2018 
+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2018. 
 Tổng doanh thu: 101,17 tỷ đạt 83,1% so với kế hoạch 
 Tổng chi phí: 92,95 tỷ bằng 87,3% so với kế hoạch 
 Tổng LN sau thuế: 8,77 tỷ đạt 60,2% so với kế hoạch. 

+ Kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2018. 
 Tổng doanh thu: 39,33 tỷ. 
 Tổng chi phí: 31,72 tỷ. 
 Tổng LN sau thuế: 6,15 tỷ. 

 
- Giao BGĐ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 và trình HĐQT 

vào tháng 12/2018 
- Tiếp tục theo dõi và thực hiện nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông 

qua về chứng khoán kinh doanh. 
- Giao BGĐ tìm hiểu và xây dựng phương án đầu tư đã được 

HĐQT Công ty thống nhất tại kỳ họp lần thứ 4 năm 2018. 
12 07-2018/QĐ-HĐQT 18/12/2018 - Quyết định chi cổ tức đợt 2 năm 2018 (phân phối lợi nhuận cho 

kết quả kinh doanh năm 2017 thực hiện trong năm 2018) với tỷ 
lệ 8%/CP. 

 

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% 

 

 
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 2018. 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 2018. 
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- 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 kiểm 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 2018. 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 2018 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 2018 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. 

- 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 2018. Kết qủa như sau: 
•  Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. 

 
Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018 Tỷ lệ % 

Tổng doanh thu 1000đ 144.492.762 132.240.354 91,52 
Tổng chi phí “ 133.046.308 119.319.462 89,68 
Lợi nhuận sau thuế “ 8.872.497 10.729.827 120,93 
Lợi nhuận từ đầu tư “ 2.553.116 0 0 
Lợi nhuận hợp nhất “ 11.425.613 10.729.827 93,91 
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• Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2018. 
 

CHỈ TIÊU Tại ngày 31/12/2018 Tại ngày 31/12/2017 
A. TÀI SẢN 261.923.225 285.162.709 

1. Tài sản ngắn hạn 124.132.571 94.708.068 
2. Tài sản dài hạn 137.790.654 190.454.640 

B. NGUỒN VỐN 261.923.225 285.162.709 
I. Nợ phải trả 13.800.281 15.891.530 
1. Nợ ngắn hạn 13.593.681 15.706.530 
2. Nợ dài hạn 206.600 185.000 
II. Vốn chủ sở hữu 248.122.944 269.271.179 
1. Vốn góp chủ sở hữu 131.998.470 131.998.470 
2. Thặng dư vốn 5.893.984 5.893.984 
3. Cổ phiếu quỹ (3.809.548) - 
4. Quỹ đầu tư phát triển 6.745.704 6.745.704 
5. Lợi nhuận chưa phân phối 105.949.105 123.310.155 
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 1.345.229 1.322.866 

 
• 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 2018 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, 04 moóc container và tiếp tục cải tạo và nâng cấp một số hạng mục bãi 
container 23.000 m2 Đình vũ để phù hợp với thực tế khai thác. 

 
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 2018 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 2018. 
 Ban kiểm soát kiến nghị trong năm 2018 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 
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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 xử lý các khoản nợ khó đòi tồn đọng 
nhiều năm qua.  

 
2.3. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2019. 

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 2019 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 2019. 

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 2019 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 2019. 
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 2017 của HĐQT chi trong năm 2018 

  

STT Thành viên Chức danh Thù lao đã nhận 
trong năm 2018 Ghi chú 

1 Phùng Văn Quang Chủ tịch 835.000.000 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 Thế Quân Thành viên 120.000.000  
5 Phạm Tiến Tịnh Thành viên 120.000.000  

 
3.2 Thù lao Ban kiểm soát   
 

STT Thành viên Chức danh Thù lao đã nhận 
trong năm 2018 Ghi chú 

1 Nguyễn Mỹ Hải Trưởng ban 70.000.000  

3 Triệu Đình Trung Thành viên 41.000.000  

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên 41.000.000  
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3.3 Thu nhập Ban Giám đốc   
  

STT Thành viên Chức danh Thu nhập đã nhận 
trong năm 2018 Ghi chú 

1 Nguyễn Thế Hưng T.Giám đốc 580.800.000  

2  Đặng Ngọc Hùng P. T. Giám đốc 503.950.000  
3 Trần Đoàn Viện GĐ PT phía bắc 528.000.000  

           
 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 2018 
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CONG TV CO PHA.N HAl MINH
T!!!~_17,ToanhaPea~Plaza,561~_f)i~~,~ien Phu,Phu(yn~2~~,.gu~nB!,nhThanh,Thanhp'h? H6 Chi M~nh

BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Gitlin d6c Cong ty c6 phan Hili Minh (sau day goi t~t la "Cong ty") trinh bay Bao cao nay
cung voi Bao cao tai chinh hop nh~t cua Cong ty cho k)1 k~ narn k~t thuc ngay 3 I thang 12 narn 2018 da
duoc ki6m toan.

H<)I DONG QUAN TRJ vA. BAN DIEU HA.NH, QUAN LV

HQi dong quan tri va Ban diSu hanh, quan Iy Cong ty trong nam va d~n thoi di6m lap Bao cao nay gom:

Ho va ten

Hoi dang quail Iri
Ong Phung Van Quang
Ong NguySn Quoc Hung
Ong Nguyen Van Ha
Ong Nguyen Th~ Quan
Ong Pharn Ti~n Tinh

Ball ki~m solit
Ba Nguyen My Hili
Ba Nguyen Thi Thanh Thuy

Ong Trieu Dinh Trung

Ban Tang Gilim d6c
Ong Nguyen Th~ Hung
Ong Dang Ngoc Hung
Ong Tr~n Doim Vi~n

Cht'rc vu Ngay bJ nhiem Ngay miin nhiem

Chu tich
Pho Chu tich
Uy vien

Uy vien
Uy vien

Truong ban
Thanh vien
Thanh vien

T6ng Giam d6c
Pho Tong Giam d6c
Pho T6ng Giam d6c

D~I DI,E:N PHAP LU~T

Nguoi dai dien theo phap luat cua Cong ty trong nam va cho d~n thoi diem lap Bao cao nay la ong
NguYSn Th~ Hung, chuc danh T6ng Giam d6c Cong ty.

KIEM TOAN VlEN

Cong ty TNHH Ki6m toan - Tu v~n D~t Vi~t (Vietland) da duoc chi dinh ki6m toan Bao cao tai chinh
h9'P nh~t cho ky k~ toan narn k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018 cua Cong ty.

TRACH NHI,E:M CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiern v~ viec I~p Bao cao tai chinh hop nhfrt phan anh trung
thuc va hop Iy tinh hinh tai chinh, k~t qua hoat dong kinh doanh va luu chuyen ti~n t~ cua Cong ty trong
nam. Trang viec I~p Bao cao tai chinh hop nh~t nay, Ban T6ng Giam d6c Cong ty dn phai:

• Lila c119n cac chinh sach k~ toan thich h9'P va ap dung cac chinh sach nay mot each nh~t quan;

• Thuc hien cac phan doan va cac uoc tinh mot each than trong;

• Cong b6 cac Chuan muc k~ roan phai tuan theo trong cac v~n d~ trong y~u duoc cong b6 va giai trinh
trong Bao cao tai chinh 119'Pnhat;

• Lap Bao cao tai chinh hop nh~t dua tren co sa hoat dQng lien t~IC tnr truong hop khong th6 gia dinh
rang Cong ty se tiep tuc hoat dong lien tuc.
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
T§ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A f)i~n Bien Phl!, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh pho H6 Chi Minh

B~O c~g~9.~,_BA.N T6~~,,9IAM f)6~.Qi.~p"E~eo)

Ban T6ng Giam d6c Cong ty dam bao rang, Cong ty dll twin thu cac yeu du neu tren khi I~p Bao cao tai
chinh hop nhat; cac s6 kS toan thich hQ'P duoc IUTI giG' d~y dll d~ phan anh tai b~t ky thoi di~!n nao, voi
rrurc dQ chinh xac hop Iy tinh hinh tai chinh cua C6ng ty va Bao cao tai chinh hQ'P nh~t duoc I~p tuan thu
cac Chufrn muc kS toan Viet Nam, ChS dQ kS toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh hien hanh co
lien quan tai Viet Nam.

Ban T6ng Giam d6c C6ng ty cling chiu trach nhiern trong viec bao v~ an toan tai sari cua C6ng ty va do
do dll thirc hien cac bien phap thich hop d~ ngan chan va phat hien cac hanh vi gian Ian va cac vi pham
khac.

CONG BO CUA BAN TONG GIAM DOC

Theo y kiSn cua Ban T6ng Giam d6c, Bao cao tai chinh hop nh~t dii phan anh trung thirc va hop Iy tinh
hinh tai chinh cua Cong ty tai ngay 31 thang 12 narn 2018, kSt qua hoat dong kinh doanh hQ'P nh~t va hru
chuyen tibn t~ hop nh~t cho ky kS toan narn kSt thuc cung ngay, phu hop voi cac Chufrn mile k~ toan Vi~t
Nam, ChS dQ kS toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh hien hanh co lien quan tai Viet Nam.

Thay mat Ban Tong Giam d6c 'I

fir ~----.
,.',. »>:

.ri«:

NGUYEN THE HUNG - TAng Giam d&c

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 28 thang 3 nam 2019
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Vietland®
_____ L i 111 i t e d

se 01 27/20 19/BCTC-KTV

02 Huynh Khuong Nmh Street
District I, Ho Chi :'vlinh City

Tel: (84-23) YJIU5401
Fax: (84-28) 39105402

Ernail: victland@vietiandaudit.colll.vn

BAo cAo KIEM ToAN DOC L~P

Kinh gfri: QUY co DONG, HQI DONG QUA.N TRJ vA BAN TONG GIAM DOC
CONG TY CO PHA.N HAl MINH

Chung toi da ki~m to<'111Bao cao tai chinh hop nh~t kern theo cua Cong ty C6 ph An Hai Minh, duoc I~p
ngay 28 thang 3 nam 2019, tir trang 6 d~n trang 43 baa gom Bang can d6i k~ toan hop nhfrt tai ngay 31
thang 12 nam 2018, Baa cao k~t qua heat dong kinh doanh hop nhfrt, Baa cao luu chuyen ti6n t~ hQ'P nhfrt
cho ky k~ toan nam k~t thuc cling ngay va Ban thuyet minh Baa cao tai chinh hop nh5t.

Trach nhiem ciia Ban TBng Giam d6c

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec I~p va trinh bay trung thirc va hop Iy Baa cao tai
chinh hop nhkcua Cong ty theo Chuan muc k~ toan, Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Viet Naill va cac quy
dinh phap Iy c6 lien quan dSn viec I~p va trinh bay Baa cao tai chinh hop nhfrt va chju trach nhiern vG
ki6m soar nQi bQ ma Ban T6ng Giam d6c xac dinh la dn thiSt 06 dam baa cho viec I~p va triuh bay Bao
cao tai chinh hop nh~t khong c6 sai s6t trong ySu do gian I?n hoac nhAm lfin,

Trach nhi~m ciia Ki~m toan vien

Trach nhiern cua Chung toi la dua ra y ki~n v~ Baa cao tai chinh hop nhat dira tren kSt qua cua cuoc kiern
toan. Chung toi oa tien hanh kiern toan theo cac Chuan rmrc ki6m toan Viet Nam. Cac chufin rrurc nay
yeu du Chung toi tuan thu chuan rrurc va cac quy dinh v6 dao dire ngh6 nghiep, I~p kS hO;,1Chva tlurc
hien cuoc kiern roan d~ dat duoc S\f darn baa hop Iy v6 viec li~u Baa cao tai chinh hop nhfrt CLIaC6ng ty
c6 con sai s6t trong yeu hay khong.

Cong viec ki€m toan baa g6m thuc hien cac thu t\IC nham t11l1thap cac bang chung ki€m toan v~ cac s6
lieu va thuyet minh tren Baa cao tai chinh hop \1h~t. Cac thu t\IC ki~m toan diroc lua chon dua tren xet
doan cua ki€m toan vien, baa g6m danh gia rui ro c6 sai s6t trong ySu trong Baa cao tai chinh 11Q'Pnh5t
do gian I~n hoac nharn Ifrn, Khi thuc hien danh gia cac rlli ro nay, ki6m toan vien oa xem xet ki~11l soat
noi bQ cua Cong ty lien quan o~n viec I?p va trinh bay Baa cao tai chinh hop nh~t trung tlurc, hop Iy
nharn thiet k~ cac thu tuc kiern toan phu hQ'P voi tinh hinh thirc tS, tuy nhien kh6ng nhftm muc dich dua ra
y ki~n v6 hieu qua cua kiem scat nQi bQ cua Cong ty. Cong viec kiern to<'111cling bao g6m danh gia tinh
thich hop cua cac chinh sach k~ toan duoc ap dung va tinh hQ'P Iy cua cac uoc tinh kS toan cua Ban T6ng
Giarn 06c cling nhir danh gia viec trinh bay t6ng th€ Baa cao tai chinh hop nh5t.

Chung t6i tin tuong rang cac bang clurng ki~m toan ma Chung toi oa thu thap duoc Ia oay all Vel thich
hop lam co so cho y ki~n ki€m toan cua Chung toi.

Y ki~n ciia Ki~m toan vien

Thea y kiSn cua Chung toi, Baa cao tai chinh hop nh~t aa phan anh trung thuc va hop Iy, tren cac khia
canh trong y~u tinh hinh tai chinh cua Cong ty ce phan Hai Minh tai ngay 3 I thang 12 narn 2018, cling
nhu kSt qua heat dong kinh doanh hop I1h~t va tinh hinh hru chuyen ti611t~ hop I1hfrt cho ky k~ toan nam
k~t thuc cling ngay, phu hop voi Chuan I11I,ICkS toan, ChS oQ kS toan doanh nghiep Vi~t Narn va cac quy
dinh phap Iy c6 lien quan o~n viec I~p va trinh bay Baa cao tai chinh hQ'P nhat.

Baa cao duoc I~p bang tieng Vi~t va ti~ng Anh c6 gia tri nhl\' nhau. Ban ti~ng Vi~t la ball g6c khi cAn 06i
chi~u,
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BAo cAo KJEM ToAN DOC LAp (tiep theo)
__ ···'····················~v.'_,~,<.. ,_···············...._,,,., •..•.

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 28 thang 3 narn 2019

Cdng ty TN"" Ki~m toan - Tu v~o D~t Vi~t

NGUYEN DUC TAN - Ki~m toan vien
S6 Gi~y eN DKHN kiern toan:2666-20 18-037-1

VO THE HoANG - T[mg Ciam dBc
S6 Gi~y CN DKHN ki~m loan: 0484-2018-037-1

NO'i nhan:
Nhu tren
Luu Vietland
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CONG TY CO PHA.N HAl MINH
Tang 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A Di~n Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAa cAa TAl CHiNH HOP NHAT

Cho ky k~ toan nam ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

BANG CAN DOr KE ToAN HQP NHA T
Tai ngay 31 thang 12 nllm 2018

MAu BOla-DN/HN
DO'n vi tinh: VND

Thuy~t
CHi TIEU MAst, minh 31112/2018 3111212017

A. TAl SAN NGAN ~N 100 124.132.571.141 94.708.068.813
I. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n 110 V.l 57.939.720.350 42.734.241.990

I. Ti~n III 10.939.720.350 11.687.650.797
2. Cac khoan nrong duong ti~n 112 47.000.000.000 31.046.591.193

II. D§u ttr tai chinh nglin han 120 21.192.551.866 10.918.946.736
I. Chung khoan kinh doanh 121 V.2a 10.788.962.576 9.529.406.637
2. Dftu nr nam giu den ngay dao han 123 V.2b 10.403.589.290 1.389.540.099

III. Cac khoan phai thu nglin han 130 42.429.188.217 37.249.333.857
I. Phai thu ngan han cua khach hang 131 V.3 23.045.014.745 29.889.202.809
2. Tra tnroc cho nguoi ban ngan han 132 V.4 132.870.000 122.972.862
3. Phai thu ngan han khac 136 V.5a 20.987.964.796 8.024.206.382
4. D\I phong phai thu ngan han kh6 doi 137 V.6 (I. 736.661.324) (787.048.196)

IV. Hang tAn kho 140 V.7 631.513.620 656.094.633
Hang t6n kho 141 631.513.620 656.094.633

V. Tai san nglin han khac 150 1.939.597.088 3.149.451.597
I. Chi phi tra tnroc ngan han 151 V.8a 1.455.308.006 1.959.505.097
2. Thue GTGT diroc khau trir 152 584.056.365
3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha ruroc 153 V.14 484.289.082 605.890.135

B. TAl SAN DAI H~N 200 137.790.653.898 190.454.640.776
I. Cac khoan phai thu dai han 210 55.000.000 367.088.000

Phai thu dai han khac 216 V.5b 55.000.000 367.088.000

II. Tai san c6 djnh 220 126.941.65 l.I 73 132.373.876.046
I. Tai san e5 djnh hfru hinh 221 V.9 104.012.065.708 108.867.969.809

Nguyen gia 222 183.783.373.292 187.123.109.273
Cia tri hao man luy ki 223 (79.771.307.584) (78255.139.464)

2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.IO 22.929.585.465 23.505.906.237
Nguyen gia 228 24.058.532.693 24.058.532.693
Cia tri hao man luy ki 229 (1.128.947.228) (552 626. 456)

III. B§t dQng san d§u nr 230

IV. Tai san dO-dang dai han 240 639.818.192 4.772.884.999
Chi phi xay dung co ban do dang 242 V.II 639.818.192 4.772.884.999

V. D§u nr tai chinh dai h~n 250 5.784.016.819 47.957.971.606
I. Dftu nr vao cong ty lien doanh, lien ket 252 V.12a 45.057.954.787
2. Dftu ttr gop v6n vao don vi khac 253 V.12b 5.784.016.819 2.900.016.819

VI. Tai san dai han khac 260 4.370.167.714 4.982.820.125
I. Chi phi tra tnroc dai han 261 V.8b 4.116.001.772 4.793.544.571
2. Tai san thue thu nhap hoan lai 262 254.165.942 189.275.554

TONG O)NG TAl SAN 270 261.923.225.039 285.162.709.589

Baa cao nay la m(J1bo phdn hop thanh cua Baa cao lai chinh hop nhat va phai QU'!cQ9Ckem vai Thuyil minh Baa CaDtai chinh hop nhdl
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
Tfulg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phil, Phuong 25, Quan Binh Th~h, Thanh ph6 H6 Chi Minh

BAo cAo TAl CHINH HOP NHA T
Cho ky ke toan nam ket thuc ngay 31 thang 12 narn 2018
~ang can d6ik@ to~n hgp ~!A..!J!~~ ~,~~ «•••~_. . ~~._, __• _

Thuyet
CHi TIEU Mii s6 minh 31112/2018 31112/2017

C. NO PHAI TRA 300 13.800.281.172 15.891.530.111
I. Ng ng~n han 310 13.593.681.172 15.706.530.111

I. Phai tra ngiroi ban ng~n han 311 V.13 7.380.744.658 9.622.352.953
2. Thu~ va cac khoan phai nop Nha mroc 313 V.14 2.335.892.014 1.164.967.735
3. Phai tra ngiroi lao di;>ng 314 1.775.924.005 2.464.995.637
4. Chi phi phai tra ngan han 315 82.597.124 369.217.270
5. Phai tra ngan han khac 319 V.15a 744.506.254 1.500.479.140
6. Yay va no thue tai ehinh ngan han 320 821. 780.530
7. Du phong phai tra ngan han 321 63.548.886
8. Quy khen thuong, phuc 19'i 322 V.16 452.236.587 520.968.490

II. Ng dai han 330 206.600.000 185.000.000
Phai tra dai han khac 337 V.15b 206.600.000 185.000.000

D. VON CHU s6 mru 400 248.122.943.867 269.271.179.478
I. V6n chu sO'hu·u 410 V.17 248.122.943.867 269.271.179.478

I. V6n gap cua chu sa hfru 411 131.998.470.000 131.998.470.000
C6 phieu ph6 thong co quyen bi€u quyet 41la 131.998.470.000 131.998.470.000

2. Thang dir v6n c6 phan 412 5.893.984.271 5.893.984.271
3. C6 phieu guy 415 (3.809.548.070)
4. Quy d~u tit phat trien 418 6.745.703.936 6.745.703.936
5. L9'i nhuan sau thue chira phan ph6i 421 105.949.105.106 123.310.155.385

L(1inhudn sau thui chua phon ph6i li1y ki din cu6i i 421a 94.608.959.881 101.346.700.258
L(1inhudn sau thue chua phdn phoi kj; nay 421b 11.340.145.225 21.963.455.127

6. Loi ich c6 dong khong kiem soat 429 1.345.228.624 1.322.865.886

II. NguAn kinh phi va quy khac 430

TONG CONG NGUON VON 440 261.923.225.039 285.162.709.589

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 28 thang 3 nam 2019

I---~
NGUYEN THI BICH mtu
K~ roan truong

NGUYEN THE HUNG
T6ng Giam d6c

NGuYEN TH! nlcn meu
NglfOi I~p biiu
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CONG TV CO PHA.N HAl MINH

TAng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu, Phuong 25, Qulin Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh

BAa cAa TAI CHiNH HOP NHAT

Cho ky kt toan nam ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

BAo cAo KET QuA HO~ T DONG K1NH DOANH H<}p NHA T
Cho ky k~ nAm k~t thuc ngay 31 thang 12 nAm 2018

MA U B02a-DNIHN
D01I vj tlnh: VND

Thuy@t
CHi T1EU Miisa minh NAm 2018 NAm 2017

I. Doanh thu ban hang va cung cAp djch vII 01 V1.1 124.231.510.674 113.228.386.944

2. Cae khoan giam trir doanh thu 02

3. Doanh thu thuin v~ ban hang va cung dp djeh vII 10 124.231.510.674 113.228.386.944

Gia van hang ban
....,

4. 11 VI.2 110.809.451.360 99.328.940.751 I!'

Lqi nhu¥n gqp v~ ban hang va cung cAp djeh VII
--~:

5. 20 13.422.059.314 13.899.446.193
;)

6. Doanh thu host dQng tai chlnh 21 VI.3 18.776.549.507 4.281.536.938 !~

7. Chi phi tai chlnh 22 VI.4 12.567.674.064 1.519.565.699 .~
Trong GO: Chi phi /iij yay 23 499./24.683 (

8. Ph§n liii hoJe I~ trong eong ty lien doanh, lien k~t 24 2.553.115.747 14.858.418.914 -,
"

9. Chi phi ban hang 25
~

10. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 VI.5 9.568.275.484 9.870.328.961

11. Lqi nhu¥n thu§n tir hoat dqng kinh doanh 30 12.615.775.020 21.649.507.385

12. Thu nhap khac 31 1.484.702.186 2.222.015.241

13. Chi phi khac 32 100.906.989 214.793.177

14. Lqi nhu¥n (I~) khae 40 VI.6 1.383.795.197 2.007.222.064

15. TAng lqi nhu¥n k~ toan truO'c thu~ 50 13.999.570.217 23.656.729.449

16. Chi phi thue thu nh(lp doanh nghiep hien hanh 51 VI.7 2.558.125.973 1.640.409.814

17. Chi phi (thu nhap) thue thu nh(lp doanh nghiep hoiln lai 52 15.831.269 (10.246.014)

18. Lqi nhu¥n sau thu~ thu nh¥P doanh nghi~p 60 11.425.612.975 22.026.565.649
Trongi16:
LQi nhuan sau thue cua c6 dong cua cong ty my 61 11.340.145.225 21.963.455.127

LQ"inhuan sau thue cua c6 dong khong kiem soat 62 85.467.750 63.110.522

19. LAi C(1 ban tren c6 phi@u 70 VI.8a 815,28 1.564,08

20. LAi suy giam tren cA phi~u 71 VI.8b 815,28 1.564,08

JL-.
fGUYEN TH! ntcn DlE:U

K~ roan trucYng

_IL--
NaJYEN TH! BiCH DlE:U
NguOi I~p bi€u

Baa coo nay /Q m(it b(i phdn hop thanh cua Baa cao tai chinh hop nMt va phai duvc doc kem voi Thuy!t minh Baa cdo tai chinh hop nMt
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
Tang 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A ()i~n Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Th<lnh, Thanh phi'! Hi'!Chi Minh
BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT
Cho ky k~ loan nam k~1thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

BAo cAo UJu CHUYEN TlEN T~ H<JP NHAT
(Theo phuong phap gian ti~p)

Cho ky kS roan nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

CHi TIEU
I. Luu chuy~n ti~n tir hoat dQng kinh doanh

1. Lpi nhu{in trutic Ihui
2. Di€u chinh cho cdc khoiin

- KhAu hao TSCD va BDSDT
- Cac khoan du phong
- L6 chenh I~ch tY gia h6i doai do danh gia lai cac khoan muc ti~n t~
co g6c ngoai t~
- Liii tir hoat d(>ngd~u nr
- Chi phi liii vay

3. Lpi nhu{in lir hO{l1dVng kinh doanh trutrc Ihay dOi van luu dpIIg
- Giam cac khoan phai thu
- Tangr(Giarn) hang t6n kho
- Tang! (Giam) cac khoan phai tra (Khong k~ liii vay phai tra, thu~
thu nh~p doanh nghiep phai nop)
- Tang!(Giam) chi phi tra truce
- Tang, giam chung khoan kinh doanh
- Ti~n liii vay dii tra
- Thu~ thu nhap doanh nghiep dii n9P
- Ti~n chi khac cho hoat d9ng kinh doanh
Luu chuyln li€n Ihuan lir hoat ilpng kinh doanh

Thuy~t
Mii s6 minh

MAu B 03a-DN/HN
DO'n vi tinh: VND

Niim 2018 Nam 2017

13.999.570.217 23.656.729.449

12.484.863.994 13.289.742.167
949.613.128 787.048.196

.'22.771.257 11.623.218 r ,

(13.111.550.086) (16.239.656.866) ,

499.124.683
14.844.393.193 21.505.486.164 i
(4.004.009.252) 10.228.050.710

24.581.013 74.768.464
.(

(3.783.439.035) (3.322.312.052)
1.181.739.890 1.145.946.088

(1.259.555.939) (9.529.406.637)
(499.124.683)

(1.769.439.988) ( 1.856.575.664)
(2.704.346.518) (2.993.291.561)
2.030.798.681 15.252.665.512

(5.705.208.20 I) (10.988.425.362)
3.476.000.000 286.363.637

(9.014.049.191) (106.845.655)
(2.884.000.000)
53.296.761.811

3.124.008.057 11.578.091.684
42.293.512.476 769.184.304

01

02
03

04
05
06
08
09
10

II
12
13
14
15
17
20

II. Liru chuy~n ti~n tir hoat dQng d§u nr
I. Ti~n chi d~ mua stun. xiiy dung TSCD va cac tai san dai han khac 21
2. Ti~n thu tir thanh Iy, nhirong ban TSCD va cac tai san dai han khac 22
3. Ti~n chi cho vay, mua cac cong cu nc cua don vi khac 23
4. Ti~n chi d~u tu gop vbn vao don vi khac 25
5. Tien thu h6i d~u tir gop vbn vao don vi khac 26
6. Ti~n thu lai eho vay, e6 tire va lei nhuan diroc ehia 27

Luu chuylll li€n Ihuan tic hO{l1ilvng ilau ttr 30

III. Luu ehuy~n ti~n tir hoat dQng tai ehinh
I. Ti~n tra lai vbn gop eho cac chu sa hfru, mua lai e6 phieu cua doanh

nghiep dii phat hanh
2. Tien thu tir di vay
3. Ti~n tra no gbe vay
4. C6 nrc, lei nhuan dii tra eho chu sa huu

Luu chuyin liin l"Uan lir JIO{l1ilVng lai chinh

Luu chuy~n ti~n thu§n trong ky

Ti~n vii nrong duong ti~n d§u ky

Anh huang elm thay d6i ty gia hbi doai quy d6i ngoai t~

Ti~n va tuong duong ti~n cu6i ky

32 (3.809.548.070)
33 125.426.487.803
34 (124.604.707.273)
36 (26.108.294.000) (19.799.770.500)
40 (29.096.061.540) (19.799.770.500)

50 15.228.249.617 (3.777.920.684)

60 42.734.241.990 46.523.785.892

61 (22.771.257) ( 11.623.218)

70 V.I 57.939.720.350 42.734.241.990

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 28 thang 3 nam 2019

..blGt!'ViNTH IBiCH DI¢ U
NgtriYiI~p bi~u

i/IL
NGtfifN THI alcn DlE;U
K~ toan trtriYng

NGUYEN THt HUNG
Tang Giam dAc

Baa cao nay fa m(it b(>phan h(JP thanh <110 Baa cao tai chinh hop nMt va phai duoc doc kem voi 7huy~t minh Baa cao tai chinh hop "h{1I
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
Tang 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phil, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT
Cho k~ toan nam k~t thuc 3 I 12 nam 2018

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT
Cho ky k~ toan nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

MAuB09-DN

I. D~C DIEM HO~ T DQNG CUA CONG TY

1. Hinh thirc sO' hfru vAn

Cong ty C6 phan Hai Minh diroc thanh I~p va hoat d<)ng theo Giay chirng nhan kinh doanh s6
4103000801 ngay 24 thang 0 I nam 2002 do Sa K~ hoach va £)§u ttr thanh ph6 H6 Chi Minh cap.

Trong qua trinh hoat dong, Cong ty dG duoc Sa Ki hoach va n6u ur thanh ph6 H6 Chi Minh cdp
b6 sung cac Gidy chung nhdn kinh doanh thay d6i nhu sau:

Gi~y chirng nhan kinh doanh s6 4103000801 thay d6i I§n thir 2 ngay 26 thang 10 narn 2004,
chuan y viec thay d6i dia chi tru sa chinh va b6 sung nganh nghe kinh doanh.

- Gi~y chirng nhan kinh doanh s6 410300080 I thay d6i IAn thir 4 ngay 07 thang 4 nam 2006,
chuan y cho viec tang v6n di~u I~ tir 10.000.000.000 VND len 20.000.000.000 VND va b6 sung
nganh nghe kinh doanh (B6 sung: Kinh doanh v~n tai da phirong thirc; Dai Iy hang hai; Moi
gioi hang hai; Dai Iy v~n tai dirong hang khong; Sua chira phirong tien v~n tai duong thuy -
dirong bien (tnr gia cong co khi, tai ch~ ph~ thai tai tru sa); DAu ttr va khai thac cang; Xay dung
du cang, b~n bai, cong trinh dan dung, cong nghiep; Mua ban, cho thue tau va thi~t bi hang
hai).

- Gi~y chirng nhan kinh doanh s6 4103000801 thay d6i IAn thir 5 ngay 03 thang 10 nam 2006,
chuan y cho viec tang von di~u I~ tir 20.000.000.000 VND len 50.000.000.000 VND va thay d6i
nguoi dai dien theo phap luat tir Ong Bui Duy Uoc - Chirc danh: Giarn d6c sang Ong Nguyen
Thanh Chuang - Chirc danh: Giam d6c.

- Giay chirng nh~n kinh doanh s6 4103000801 thay d6i IAn thir 6 ngay 22 thang 03 narn 2007,
chuan y viec tang v6n di~u I~ tir 50.000.000.000 VND len 100.000.000.000 VND.

- Gi~y clnrng nh~n kinh doanh s6 4103000801 thay d6i IAn thir 7 ngay 10 thang 9 nam 2007,
chuan y viec thay d6i dia chi tru sa chinh tic s6 18 A Ngo Van Narn, Phuong B~n Nghe, Quan
1, TP. H6 Chi Minh sang s6 57 - 59 H6 Tung Mau, Phuong B~n Nghe, Quan 1, TP. H6 Chi
Minh.

- Gi~y chirng nhan kinh doanh s6 410300080 I thay d6i IAn thir 9 ngay 14 thang 4 narn 2008,
chuan y viec b6 sung nganh ngh~ kinh doanh (B6 sung: Dai ly mua ban, ky giri hang hoa; Mua
ban thiet hi, may moc nganh nong nghiep).

- GiAy chirng nhan kinh doanh thay d6i IAn thir 10 ngay 21 thang 0 I narn 2010, chuan y viec thay
d6i ma s6 dang ky doanh nghiep tir s6 4103000801 sang s6 0302525162 va chuan y thay d6i dia
chi tru sa chinh ur s6 57 - 59 H6 Tung M~u, Phuong B~n Nghe, Quan 1, TP. H6 Chi Minh
sang TAng 4, Toa nha Cang Sai Gon, s6 3 Nguyen TAt Thanh, Phuong 12, Quan 4, TP. H6 Chi
Minh.

GiAy clnrng nhan dang ky doanh nghiep Cong ty C6 phAn s6 0302525162 thay d6i IAn thir II
ngay 17 thang 01 nam 2012, chuan y viec thay d6i dia chi tru sa chinh tir TAng 4, Toa nha Cang
SaiGon, s6 3 Nguyen TAt Thanh, Phuong 12, Quan 4, TP. H6 Chi Minh sang s6 01, duong
Dinh LS, Phuong 12, Quan 4, TP. H6 Chi Minh va thay d6i ngiroi dai dien theo phap lu~t nr
Ong Nguyen Thanh Chuang - Chirc danh: Giarn d6c sang Ong Nguyen Quoc Hung - Chirc
danh: T6ng Giam d6c.

Ban Thuyet minh nay fa mot b(Jphdn h9P thanh va phai duac d9C cung voi Bao cao tai chinh h9P nhdt
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
Tftng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A Di~n Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh pho H6 Chi Minh

BAa cAa TAl CHiNH HOP NHAT
Cho ky kS tOM nam kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

!Ja~.~J~t minh Ba~<.,:a.~tai chin~.~2~.nh§t (ti~JJ~!~eo)__ ...~.,..~.~ __ . '_'~ __ "_' "'.""~"'_' ,.

- Gi~y chung nhan dang ky doanh nghiep Cong ty C6 phan s6 0302525162 thay d6i 'I~n thir 12
ngay 13 thang 01 narn 2015, chuan y viec thay d6i ngiroi dai dien theo phap luat cua Cong ty tir
Ong Nguyen Quoc Hung - Chirc danh: T6ng Giarn d6c sang Ong Nguyen ThS Hung - Chirc
danh: T6ng Giam d6c.

- Gi~y chirng nhan dang ky doanh nghiep Cong ty C6 ph~n s6 0302525162 thay d6i I~n tlur 13
ngay 20 thang 5 narn 20 16, chuan y viec tang v6n di8u I~ nr 100.000.000.000 VND len
131.998.470.000 VND

- Gi~y chung nhan dang ky doanh nghiep Cong ty C6 phan s6 0302525162 dang ky thay d6i I~n
thir 14 chuan y viec thay d6i dia chi tru So' chinh nr s6 01, dirong Dinh L~, Phuong 12, Quan 4,
TP. H6 Chi Minh sang t~ng 17 - toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phu, Phuong 25, Quan
Binh Thl;lnh, Thanh ph6 H6 Chi Minh.

Cong ty da duoc Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam - Chi nhanh TP H6 Chi Minh dp
Gi~y chung nhan dang ky clnrng khoan di8u chinh I~n 3 s6 172/201 O/GCNCP- VSD-3 ngay 15
thang I narn 2016 voi nQi dung chap nhan Cong ty C6 phdn Hai Minh thay d6i s6 luong c6 phieu
dang hru hanh tir 10.000.000 c6 phieu len 13.199.847 c6 phieu lien quan dSn viec tang v6n di8u I~
cua Cong ty tir 100.000.000.000 VND len 131.998.470.000 VND.

VI. d'). (A• on leu c;

S6 c6 phieu

Menh gia

: 131.998.470.000 VND

: 13.199.847 c6 phieu

: 10.000 VND/c6 phiSu

• Tru sir hoat dQng

Diachi

Dien thoai

Fax

Ma s6 thuS

: T~ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A Di~n Bien Phu, Phuong 25,
Quan Binh Thl;lnh, Thanh ph6 H6 Chi Minh

: 02835128668

: 028 35128 688

:0302525162

2, Linh vl!c kinh doanh

Linh VlJC kinh doanh cua Cong ty la dich vu.

3. Nganh, ngh~ kinh doanh

Hoat dong kinh doanh cua Cong ty hien nay la san xuat, mua ban thiet bi chuyen dung trong cong
nghiep; Mua ban xe chuyen dung; San xu~t va sua chira container, thiet bi chuyen dung; San xu~t
va gia cong lip rap may Ianh, h~ thong CO' di~n lanh; Dich vu cho thue kho bai, b6c xSp hang hoa,
dich vu giao nhan hang hoa, djch vu v~n chuyen hang h6a dirong bQ - dirong song - duong bien;
Dai Iy duong bien; Cho thue thiSt bi chuyen dung trong bee xep, v~n chuyen; Kinh doanh van tai
da phirong thirc; Dai Iy hang hai; M6i gioi hang hai; Dai Iy v~n tai duong hang khong; Sua chira
phuong tien van tai dirong thuy - dirong bien (tnr gia cong co khi, tai ch~ phe thai, xi rna dien tai
tru sa); D~u tir va khai thac cang; Xay dung du cang, bSn bai, cong trinh dan dung, cong nghiep;
Mua ban cho thue tau va thiSt bi hang hai; Dai Iy mua ban, ky gui hang hoa; Mua ban thiet bi, may
rnoc nganh cong nghiep.

Ban Thuyet minh nay la mot bo phdn h9P thanh va duac doc cung WYi Bao cao tai chinh h9P nhdt
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CONG TY CO PHA.N HAl MINH
T~ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A Di~n Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh phi> H6 Chi Minh

BAa cAa TAl CHINH HOP NHAT
Cho ky ke toan nam ket thuc ngay 31 thang 12 narn 2018

.Ban Thuy~t minh B~~~o t>~!chinh ~.7p nhllt (ti~p the~ __ ~. ,__ ~_ ..~ ._~_" __ ,__,, _

4. Chu ky san xu~t, kinh doanh thOng thuong

Chu ky san xuat, kinh doanh thong thirong cua Cong ty diroc thuc hien trong thai gian khong qua
12 thang.

5. C~u true Cong ty

Tai ngay k~t thuc ky k~ toan, du true Cong ty bao gem Cong ty me va 3 cong ty con chiu SIJ kiSm
scat cua Cong ty me. Chi ti~t nhir sau:

Ciing ty con

Ten cong ty con Dja chi Ty I~ phAn
sO' hiru

Ty I~ quyen
b·A ~tleu quye

Hoat dQng kinh
doanh chinh

96,08%C6ng tyTNHH
Tiep v~n Nam Phat

Cong ty TNHH
Ti~p v~n Hai Minh

Cong ty TNHH DV
Hang hai Hai Minh

TAng 3, Toa nha Hai
Minh, Km lO5 Duong
bao Nguyen Binh
Khiem, P. Dong Hai 2,
Q. Hai An, TP. Hai
Phong
Tang 3, Toa nha Hai
Minh, KmlO5 Duong
bao Nguyen Binh
Khiem, P. Dong Hai 2,
Q. Hai An, TP. Hai
Phong
T~ng 3, Toa nha Hai
Minh, Km 105 Duong
bao Nguyen Binh
Khiem, P. Dong Hai 2,
Q. Hai An, TP. Hai
Phong

96,08% Djch vu kho bili va
v~n chuyen hang
h6a

100,00%
(trong do:
99,92% true
tiep va 0,08%
gian tiep)

Dich vu kho bili va
v~n chuyen hang
hoa

100,00%

100,00%
(trong do:
99,00% true
tiep va 1,00%
gian tiep)

Dich vu kho bai va
v~n chuyen hang
hoa

100,00%

6. Nhan vien

s6 hrong nhan vien cua Cong ty tai ngay 31 thang 12 narn 2018 la 153 nguoi (tai ngay 31 thang 12
nam 2017: 168 nguoi).

II. KY Kt ToAN, DON VI TIEN Tt SU DVNG TRONG Kt ToAN

1. Ky k~toan

Ky k~ toan nam cua Cong ty b~t dAu tir ngay 01 thang 01 va k~t thuc tai ngay 31 thang 12 hang
nam.

Ky k~ toan narn ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2018 la ky k~ to an narn thir 17 cua Cong ty.

2. DO'n vi ti~n t~ sir dyng trong k~ toan

D011vi ti€n t~ Slr dung trong ketoan la D6ng Vi~t Nam (VNO).

Rim Thuyit minh nay fa mot bo phdn h9'[Jthanh va duac doc cung voi Baa cao tai chinh h9'[Jnhdt
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CONG TV CO pHAN HAl MINH
Tang 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A £)i~n Bien Phil, Phuong 25, Quan Binh Th~nh, Thanh pho H6 Chi Minh
BAa cAa TAl CHiNH HOP NHAT
Cho ky k~ toan nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

Ba~T~.l!xi~?lin~_~~()~c~~taiC~!!~~~~c;)'pn~~.!..(ti,~p~!~~ __ ~~ ,...". ". ".~~_.....
III. CHuAN Ml/C vA cUE DO KE ToAN Ap DVNG

1. Cb~ d{)k~ toan ap dung

Cong ty ap dung Ch~ do k~ toan doanh nghiep Viet Nam ban hanh theo Thong tu s6 200/2014fIT-
BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cua Bo Tai chinh, cac Chufrn rrurc k~ toan Viet Nam do Bo Tai
chinh ban hanh va cac van ban sua d6i, b6 sung, huang d~n thuc hien kern theo.

2. Tuyen bB v~ vi~c tuan thii Chuan muc k~ toan va Cb~ d9 k~ toan

Ban T6ng Giam d6c dam bao da tuan thu d~y du yeu c~u cua cac Chuan rmrc k~ toan, Ch~ do kS
toan doanh nghiep Vi~t Nam hien hanh trong vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh hop nhat.

IV. TOM TAT cAc cHINH SACH KIt ToAN cHiJ YEU

Sau day la cac chinh sach kS toan chu yeu duoc Cong ty ap dung trong viec I~p Bao cao tai chinh
hop nhat:

1. CO'sO'I~p Bao cao tai cbinh h(}'p nhit

Bao cao tai chinh hop nh~t diroc trinh bay phu hop veri Chuan mire kS toan, Ch~ dO kS toan doanh
nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan d~n viec I~p va trinh bay Bao cao tai chinh
hop nh~t.

2. Uo-c tinh k~ toan

Viec I~p Bao cao tai chinh hop nh~t tuan thu theo cac Chuan mire kS toan Viet Nam, Ch~ do k~
toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinh hien hanh co lien quan tai Viet Nam yeu du Ban
T6ng Giam d6c co nhirng uoc tinh va gia dinh anh huang dSn s6 li~u v~ cong no, tai san va viec
trinh bay cac khoan cong no va tai san tiern tang tai ngay Bao cao tai chinh hop nhat cling nhu cac
s6 li~u v~ doanh thu va chi phi trong suet ky hoat dong. Mac du cac iroc tinh kS toan diroc I~p
bang t~t ca SlJ hi~u bi~t cua Ban T6ng Giam d6c, s6 thuc t~ phat sinh co th~ khac veri cac iroc tinh,
gia dinh d~t ra.

3. Cong C\I tai chinh

Ghi nhan ban d~u

Tai siin tal chinh

Tai san tai chinh duoc phan loai mot each phu hop eho rnuc dich thuyet minh trong Bao cao tai
chinh hop nh~t bao gom cac nhorn: tai san tai chinh diroc ghi nhan theo gia tri hop Iy thong qua
Bao cao k~t qua heat dong kinh doanh hop nhat, cac khoan d~u tir nam giu d~n ngay dao han, cac
khoan cho vay va phai thu, tai san tai chinh sAn sang d~ ban. Viec phan loai cac tai san tai chinh
nay phu thuoc vao ban ch~t va rnuc dich cua tai san tai chinh va diroc quyet dinh tai thai di8m ghi
nh~n ban d~u.

Tai thai di~m ghi nhan ban d~u, tai san tai chinh diroc xac dinh theo gia mua/chi phi phat hanh
cong cac chi phi phat sinh khac lien quan tnrc ti~p d~n viec mua, phat hanh tai san tai chinh do.

Tai san tai chinh cua Cong ty g6m ti~n va cac khoan tU011gdU011gtien, d~u tu n~m giu dSn ngay
dao han, phai thu cua khach hang, phai thu khac va d~u nr gap v6n van d011vi khac,

Ban Thuyit minh nay la mot b9 phdn h9P thanh va duac doc cung voi Bao cao tai chinh hop nhd,
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CONG TV CO pHAN HAl MINH
T~ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A f)i~n Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh

BAo cAo TAl CHINH HOPNHAT
Cho ky k~ toan nam k€t thuc ngay 3 I thang 12 nam 2018
Ban Thuy@t minh Bao cao tai chinh hQ1l nh§t (ti@p theo)

Nfl phiii ITa lai chinh

NQ' phai tra tai chinh duoc phan loai mot each phu hQ'Pcho muc dich thuyet minh trong Bao cao
tai chinh hQ'PnhAt bao g6m cac nhorn: no phai tra tai chinh duoc ghi nhan theo gia tr] hQ'Ply thong
qua Bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh hQ'Pnhat, cac khoan no phai tra tai chinh diroc xac dinh
theo gia tri phan bb. Vi~c phan loai cac khoan no tai chinh phu thuoc vao ban chat va rnuc dich
cua khoan no tai chinh va diroc quyet dinh tai thai di~m ghi nh~n ban d§u.

Tai thai di~m ghi nhan ban d§u, cac khoan no phai tra tai chinh duoc xac dinh theo gia phat hanh
cong cac chi phi lien quan true ti~p d~n viec phat hanh no tai chinh do.

NQ'phai tra tai chinh cua Cong ty bao g6m phai tra ngtroi ban, chi phi phai tra va phai tra khac,

Bu ITir cdc cimg C(i lai chlnh

Cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh diroc bu tnr va gia tri thuan se duoc trinh bay tren
Bang can dbi k~ toan hQ'PnhAt n~u va chi neu, Cong ty co quyen hQ'Pphap thi hanh viec bu tnr cac
gia tri da diroc ghi nhan nay va co y djnh bu tnr tren C<Y sa thuan, hoac thu duoc cac tai san va
thanh toan phai tra d6ng thai.

Danh gia lai sau l§n ghi nhan ban dAu

Hien tai, chira co quy dinh v~ danh gia lai cong cu tai chinh sau khi ghi nhan ban dfiu.

\.ll
~{ 1

/~

4. Ngo~i t~
Cac giao dich phat sinh bAng cac don vi ti~n t~ khac voi don vi ti~n t~ k~ toan cua Cong ty duoc
hach toan theo tY gia giao dich thuc t~ vao ngay phat sinh giao dich theo nguyen t~c sau:

- Giao dich mua ban ngoai t~ (hQ'Pd6ng mua ban ngoai t~ giao ngay, hQ'Pd6ng ky han, hQ'Pd6ng
nrong lai, hQ'P d6ng quyen chon, hQ'P d6ng hoan dbi) duoc hach toan theo tY gia ky k~t trong
hQ'Pd6ng mua, ban ngoai t~ gifra Cong ty va ngan hang thtrong mai;

- Giao dich lam phat sinh cac khoan phai thu diroc hach toan theo tY gia mua vao cua ngan hang
thtrong mai noi Cong ty chi dinh khach hang thanh toan;

Giao dich lam phat sinh cac khoan phai tra ducc hach to an theo tY gia ban cua ngan hang
thuong mai noi Cong ty du ki~n giao dich;

- Giao dich gop vbn hoac nhan v6n duoc hach toan theo tY gia mua ngoai t~ cua ngan hang noi
Cong ty mo tai khoan d~ nhan v6n cua nha dfiu nr;

- Giao dich mua s~m tai san hoac cac khoan chi phi duoc thanh toan ngay bang ngoai t~ (khong
qua cac tai khoan phai tra) dircc hach toan theo tY gia mua cua ngan hang thirong mai noi Cong
ty thirc hien thanh toan.

Tai ngay Bao cao tai chinh hQ'Pnhat, cac khoan muc ti~n t~ co g6c ngoai t~ dircc danh gia lai theo
tY gia giao dich thuc t~ tai ngay cua Bang can d6i k~ toan hQ'PnhAt theo nguyen cic sau:

- D6i voi tai san tien t~ (tien m~t va cac khoan phai thu): La tY gia mua ngoai t~ cua ngan hang
thuong mai noi C6ng ty thuong xuyen co giao dich tai ngay Bao cao tai chinh hQ'PnhAt. D6i voi
cac khoan ngoai t~ giri ngan hang va cac khoan ky quy ngoai t~ ngan hang, thi tY gia thuc t~ khi
danh gia lai la tY gia mua cua chinh ngan hang nci C6ng ty mo tai khoan ngoai t~ hoac ky quy
ngoai t~;

- D6i voi cac khoan phai tra ti~n t~ (phai tra nguoi ban, cac khoan phai tra khac va cac khoan
vay): La tY gia ban ngoai t~ cua ngan hang tlurong m~i t~i ngay Bao cao tai chinh hQ'PnhAt.

J I,

Ban Thuy€t minh nay la mr5t br5ph(m h9P thanh va QU(JcQ9Ccimg v6"iBaD CaDtat chinh h9P nhdt
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BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT
Cho ky k~ to an nam k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2018

Biip Thuy~t minh Bao c_aotili chinh hQ'p nh§t (ti~p th_eo)_c __ .~<_' _,,_' __ ' __ ' ' .~M~' '_"

Tfrt ca cac khoan chenh lech tY gia thuc t~ phat sinh trong ky va chenh lech do danh gii lai s6 du
ti~n t~ co g6c ngoai t~ cuoi ky (sau khi bu tnr chenh lech tang va chenh lech giam) diroc hach toan
vao Bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh hop nhfrt trong ky,

5. Ti~n va cac khoan nrong dUO'Dg ti~n

Ti~n bao gom tien mat, ti~n gui ngan hang khong ky han, tien dang chuyen. Cac khoan tuong
dirong ti~n la cac khoan d~u tu ngan han co thai han thu h6i hoac dao han khong qua 3 thang, co
kha nang chuyen d6i d~ dang thanh mot hrong ti~n xac dinh va khong co nhi~u rui ro trong chuyen
d6i thanh ti~n tai ngay Bao cao tai chinh hop nhat.

6. Cac khoan dAu nr tai chinh

Cac khoan d~u nr tai chinh cua Cong ty thS hien cac khoan d~u tu nam gill' d~n ngay dao han, cac
khoan d~u tu vao cong ty con, cac khoan d~u tu vao cong ty lien k~t va cac khoan d~u tu vao cong
cu v6n cua don vi khac.

Chung khodn kinh doanh

Chung khoan kinh doanh phan anh cac khoan clurng khoan nam gill' vi rnuc dich kinh doanh (kS
ca clurng khoan co thai gian dao han tren 12 thang mua vao, ban ra dS kiem loi), bao gorn: C6
phieu, trai phieu niem y~t tren thi tnrong chirng khoan; Cac loai chirng khoan va cac cong cu tai
chinh khac.

Chung khoan kinh doanh phai diroc ghi s6 k~ toan theo gia goc, bao g6m gia mua cong cac chi phi
lien quan true tiep d~n giao dich mua chimg khoan kinh doanh (neu co) nhir chi phi moi gioi, giao
dich, cung clip thong tin, thue, I~ phi va phi ngan hang. Gia g6c cua chirng khoan kinh doanh diroc
xac djnh theo gia tri hop Iy cua cac khoan thanh toan tai thai di~m giao djch phat sinh. Thai di~m
ghi nhan cac khoan chirng khoan kinh doanh la thai di~m co quyen So' hiru, cu the: Chung khoan
niern y~t duoc ghi nhan tai thai diSm khop lenh (T+O); Chung khoan chua niern y~t diroc ghi nhan
co quyen So' hiru theo quy dinh cua phap lu~t.

Cac khoan thu nh~p nr hoat dong d~u tu chirng khoan kinh doanh diroc ghi nhan vao doanh thu
hoat dQng tai chinh trong ky, Khoan c6 tire diroc chia cho giai doan tnroc ngay d~u ttr ducc ghi
giam gia tri d~u tu. Khi c6 nrc duoc nhan bang c6 phieu, C6ng ty chi theo doi s6 IUQ'ngc6 phieu
tang them, khong ghi nhan gia tri c6 phieu nhan duoc.

DI! phong giam gia clumg khoan kinh doanh duoc I~p khi gia thj truong cua clurng khoan kinh
doanh giam xuong thfrp hon gia tri ghi s6 cua chung tai ngay Bao cao tai chinh. Tang, giam s6 du
phong giam gia clurng khoan kinh doanh duoc ghi nh~n vao chi phi tai chinh trong ky.

M9i tnrong hop hoan d6i c6 phieu d~u phai xac dinh gia tri c6 phieu theo gia tri hop Iy tai ngay
trao d6i.

Khi thanh ly, nhuong ban chirng khoan kinh doanh (tinh theo tung loai chirng khoan), gia v6n
duoc xac dinh theo phirong phap binh quan gia quyen di dong (binh quan theo tung I~n mua).

Cdc khoiin dau Ill' ndm giir din ngay ddo h(ln

Cac khoan d~u tir duoc phan loai la narn gill' d~n ngay dao han khi Cong ty co y djnh va kha nang
gifr d~n ngay dao han, Cac khoan d~u nr nam gill' d~n ngay dao han bao gom: Cac khoan tien giri
ngan hang co ky han.

Cac khoan d~u ttr nam gill' d~n ngay dao han diroc ghi nhan ban d~u theo gia g6c bao g6m gia mua
va cac chi phi lien quan d~n giao djch mua cac khoan d~u tu.

Ban Thuyit minh nay fa m(jt b(jph(in h9P thanh va dU(lCd9C cimg vm Baa cao tai chinh h9P nhdt
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Thu nhap tir cac khoan d~u nr narn gifr d~n ngay dao han diroc ghi nhan vao doanh thu hoat dong
tai ehinh trong ky.

D6i voi cac khoan d~u nr nam gifr d~n ngay dao han, n~u chtra duoc I~p du phong phai thu kh6 doi
theo quy dinh cua phap luat, Cong ty ti~n hanh danh gia kha nang thu h6i. Khi co cac bang chirng
ch~c chan cho thAy mot phan hoac to an b(>khoan d~u tu co th~ khong thu h6i diroc va s6 t6n thAt
duoc xac dinh mot each dang tin c~y thi t6n th<1tduoc ghi nhan vao chi phi tai chinh trong ky va
giam tnr true tiep gia trj d~u tu.

Liiill6 khi thanh ly, nhirong ban cac khoan d~u nr n~m gifr d~n ngay dao han diroc ghi nhan vao
Bao cao k~t qua hoat d(>ngkinh doanh hop nh<1ttrong ky.

Cdc khoiin dllU tIC vao cling tycon va ciing ty lien kit

Cong ty con la doanh nghiep chiu str kiem soat cua Cong ty. Viec ki~m soat dat diroc khi Cong ty
c6 kha nang ki~m soat cac chinh sach tai chinh va hoat d(>ng cua doanh nghiep nhan d~u nr nham
thu duoc loi ich kinh t~ tir cac heat d(>ngcua doanh nghiep d6.

Cong ty lien k€t la doanh nghiep ma Cong ty co anh huong dang k~ nhung khong c6 quyen ki~m
soat d6i voi cac chinh sach tai chinh va hoat d(>ng. Anh hirong dang k~ th~ hien a quyen tham gia
vao viec dira cac quyet dinh v~ chinh sach tai chinh va heat dong cua doanh nghiep nhan d~u tu
nhung khong kiem soar cac chinh sach nay.

Cac khoan d~u tu vao cong ty con va cong ty lien k€t dircc ghi nhan ban d~u theo gia g6c, bao
g6m gia mua hoac khoan g6p v6n cong cac chi phi lien quan true tiep d~n viec d~u tu. Truong hop
d~u tir bang tai san phi ti~n t~, gia phi khoan d~u nr diroc ghi nhan theo gia tri hop Iy cua tai san
phi ti~n t~ tai thai di~m phat sinh.

C6 nrc va lei nhuan cua cac ky tnroc khi khoan d~u tu duoc mua duoc hach toan giam gia tri cua
chinh khoan d~u tu do. C6 tire va loi nhuan cua cac ky sau khi khoan d~u tu duoc mua duoc ghi
nhan doanh thu hoat dong tai chinh. C6 tire diroc nhan bang c6 phieu chi duoc theo doi s6 luong
c6 phieu tang them, khong ghi nhan gia trj c6 phieu nhan duoc.

DI! phong t6n th<1tcho cac khoan d~u tu vao cong ty con va cong ty lien k€t duoc trich I~p khi
cong ty con, cong ty lien k~t bj 16, ngoai tnr khoan 16 do dii nam trong dir ki€n cua Cong ty khi
quyet dinh d~u tu. Mire trich I~p du phong t6n th<1tcho cac khoan d~u tu vao cong ty con va cong
ty lien k~t bang chenh lech gilra v6n gap thirc t~ cua Cong ty tai cong ty con, cong ty lien k~t va
v6n chu sa hlru thirc tai ngay Bao cao tai chinh cua cong ty con, cong ty lien ket. Tang, giarn s6 du
phong t6n th<1td~u tu vao cong ty con, cong ty lien k~t c~n phai trich I~p tai ngay Bao cao tai
chinh hop nhat diroc ghi nhan vao chi phi tai chinh trong ky.

Khi thanh ly, nhuong ban, thu h6i v6n d~u tu vao ccng ty con, cong ty lien ket, can err vao gia tri
tai san thu h6i duoc k~ to an ghi giam s6 v6n dii g6p. Ph~n chenh lech gitra gia tri hop Iy cua khoan
thu h6i diroc so vci gia tri ghi s6 cua khoan d~u tu duoc ghi nh~n vao Bao cao k~t qua hoat dong
kinh doanh hqp nh<1ttrong kY.

DllU tIC vao cong C{l van ciia dun vi khac

Cac khaan d~u tu vaa cong Cl,lv6n cua don vi khac bao g6m cac khoan d~u hI cong Cl,lv6n nhung
Cong ty khong c6 quy~n ki~m saat, d6ng ki~m saat ho~c khong c6 anh huang dang k~ d6i vai ben
duqc d~u tu.

Cac khaan d~u tu vaa cong el,l v6n cua don vi khac duQ'c ghi nh~n ban d~u thea nguyen t~c gia
g6c, baa g6m gia mua cQng vai cac chi phi lien quan trl!C ti~p d~n ha~t d(>ngd~u tu.

C6 tleCva IQ'inhu~n tu d~u tu vao cong Cl,lv6n cua don vi khac duQ'c ghi nMn vaa daanh thu ho~t
d(>ng tai chinh trong kY. C6 tleCva lQ'inhu~n cua cac ky truac khi khaan d~u tu duQ'c mua duQ'c

Ban Thuyh minh nay fa m¢t b¢ ph4n h9P thanh va aU(lca9c cimg vOi Bao caa fai chinh h9P nhcit
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hach toan giam gia trj cua chinh khoan d~u tir do. c6 tire diroc nhan bang c6 phieu chi diroc theo
doi s6 luong c6 phieu tang them, khong ghi nhan gia tri c6 phieu nhan duoc.

DIJ phong t6n th~t cho cac khoan d~u ttr van cong cu v6n cua don vi khac duoc trich I~p khi khoan
d~u nr bi t6n th~t tai ngay Bao cao tai chinh hop nhk DIJ phong t6n th~t cho cac khoan d~u nr van
cong cu von cua don vi khac duoc trich I~p chi ti~t nhtr sau:

- D6i voi khoan d~u nr chirng khoan niern yet, viec I~p du phong dira tren gia trj thi tnrong cua
cac loai chirng khoan ma Cong ty dang narn gitt;

- D6i voi khoan d~u nr gop v6n van don vi chira niern y~t, viec I~p phong dira tren gia tri hop Iy
cua cac khoan d~u tu diroc xac djnh du tren cac ky thuat dinh gia mot each dang tin cay;

- D6i voi khoan d~u tu khong xac dinh diroc gia tri hop Iy tai ngay Bao cao tai chinh hop nh~t,
viec I~p du phong duoc thuc hien can cir van khoan 16 cua ben dircc d~u ttr voi mire trich I~p
bang chenh lech giua von gop thirc t~ cua Cong ty tai don vi khac va v6n chu sa hiru thirc tai
ngay Bao cao tai chinh cua don vi khac.

Tang, giam s6 du phong t6n th~t d~u tu van cong cu v6n cua don vi khac dn phai trich I~p tai
ngay Bao cao tai chinh hop nh~t diroc ghi nhan van chi phi tai chinh trong ky.

Ulill6 khi thanh ly, nhuong ban d~u ttr van cong cu v6n cua don vi khac duoc ghi nhan van Bao
cao k~t qua hoat dQng kinh doanh hop nh~t trong ky.

7. Cac khoan phai thu

Cac khoan phai thu diroc trinh bay tren Bao cao tai chinh hop nh~t theo gia tri ghi s6 cac khoan
phai thu cua khach hang va phai thu khac sau khi c~n tnr cac khoan du phong diroc I~p cho cac
khoan phai thu kho doi.

- Phai thu cua khach hang g6m cac khoan phai thu mang tinh chat thirong mai phat sinh tir giao
dich co tinh ch~t mua - ban giira Cong ty va ngiroi mua la don vi dQc I~p voi Cong ty bao g6m
cac khoan phai thu v~ tien ban hang va phai thu djch vu cung cap.

- Phai thu khac g6m cac khoan phai thu khong co tinh thuong mai, khong lien quan d~n giao dich
mua - ban, bao g6m cac khoan phai thu tao ra doanh thu tai chinh, nhir: phai thu lai ti~n giri, lai
cho vay, c6 tire va loi nhuan duoc chia; cac khoan phai chi hQ ben thir ba diroc quyen nhan Iai,
cac khoan ben nh~n uy thac xu~t khfru phai thu hQ cho ben giao uy thac; cac khoan phai thu
khdng mang tinh thirong mai nhir cho muon tai san, phai thu v~ ti~n phat, b6i thuong, tarn irng
nhan vien; cac ky quy, ky cuoc va cac khoan phai thu khac.

DIJ phong no phai thu kho doi diroc I~p cho tirng khoan no phai thu dll qua han thanh toan tir 6
thang tro len hoac du kien mire t6n th~t co th~ xay ra tai ngay Bao cao tai chinh hop nh~t d6i voi
cac khoan no phai thu chtra qua han thanh toan nhung kho co kha nang thu hoi, nhir khach no dll
Himvan tinh trang pha san, hoac dang lam thu tuc giai th~, m~t tich, bo tron va cac tnrong hop kho
khan tuong tIJ. Tang, giam s6 du du phong phai thu kho doi duqc h~ch to an van chi phi quiin ly
doanh nghi~p trong Bao cao k~t quii ho~t dQng kinh doanh hqp nh~t trong kY.

8. Hang tAn kho

Hang t6n kho duqc xac dinh tren cO"sa gia th~p hon giua gia g6c va gia tri thu~n co th~ thllc hi~n
duqc. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi nguyen v~t li~u trlJc ti~p, chi phi lao dQng trlJc ti~p
va chi phi siin xu~t chung, n~u co, d~ co duqc hiing t6n kho a dia di~m va tqmg thai hi~n t~i.

Gia g6c cua hang t6n kho duqc xac dinh theo phuong phap binh quan gia quy~n va duqc h~ch
toan theo phuO"ngphap ke khai thuemg xuyen.

Blm Thuyit minh nay fa m(Jt b(Jph4n h9]J thanh va OU(/C09C cimg wyi Bao cao tai chinh h9]J nhdt
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Gia tri thuftn co th~ thuc hien ducc duoc xac dinh bang gia ban uoc tinh tnr cac chi 'phi d~ hoan
thanh cung chi phi tiep thi, ban hang va phan ph6i phat sinh.

DI,I' phong giam gia hang ti'm kho cua Cong ty diroc trich I~p theo cac quy dinh k~ toan hien hanh.
Theo do, Cong ty diroc phep trich I~p du phong giarn gia hang t6n kho 16i thai, hong, kern pham
chat trong tnrong hop gia trj thuc t~ cua hang t6n kho cao hem gia trj thuan co th~ thirc hien duoc
tai ngay Bao cao tai chinh hQ'Pnhat. Tang, giam s6 dir tai khoan du phong diroc hach toan vao gia
v6n hang ban tren Bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh hop nh~t trong ky.

9. Tai san c8 djnh huu hinh va khAu hao

Tai san c6 dinh hiru hlnh diroc trinh bay theo nguyen gia tnr gia trj hao mon liiy k~.

N~uy~n gia tai san c6 dinh hfru hinh ba? g6m gia mua va to an bQ cac chi phi khac lien quan tnrc
tiep den viec dua tai san vao trang thai san sang sir dung,

Nguyen gia tai san c6 dinh hiru hinh do nr lam, nr xay dung bao gom chi phi xay dung, chi phi san
xu~t thirc t~ phat sinh cong chi phi I~p d~t va chay thir.

Tai san c6 dinh hiru hinh duoc kh~u hao theo phuong phap duong thang dira tren thai gian hiru
dung iroc tinh, phu hop voi huang d~n theo Thong tu s6 45/20 I3/TT-BTC ngay 25 thang 4 nam
2013 cua BQTai chinh, cu th~ nhir sau:

Nha xirong, v~t ki~n true
May moc thiet bi
Phuong tien v~n tai, truyen d~n
Thi~t b] van phong
Tai san khac

s6nam
10 - 50

15
5 - 15
3 - 10
5 -10

10. Tai san c8 dinh vo hinh va khAu hao

Tai san c6 dinh vo hinh cua Cong ty th~ hien quyen sir dung dk

QuyJn sir dung aat
Gia tri quyen Slr dung d~t la toan bQ cac chi phi thuc t~ da chi ra co lien quan true tiep d~t Slr dung,
bao gom: ti~n chi ra d~ co quyen Slr dung d~t, chi phi cho d~n bu, giai phong m~t bang, san I~p
m~t bang, I~ phi tnroc ba, ... Quyen str dung d~t duoc tinh kh~u hao theo phuong phap duong thang
.tirong irng voi thai gian sfr dung cua 10 d~tlquy~n sir dung d~t khong xac dinh thai han nen khong
tinh khau hao.

11. Chi phi xiiy dlfng coo ban dir dang

Chi phi xay dung co ban do dang th~ hien chi phi mua sam tai san c6 dinh, chi phi lien quan tnrc
ti~p d~n viec thirc hien cac du an dftu tir xay dung khu dich vu h~u dn sau cang, chi phi xay dung
co ban cac cong trinh, tai san chua hoan thanh tai ngay Bao cao tai chinh hop nhat.

Chi phi xtiy dung elf ban cdc ciing trinh, tai stin

Chi phi xay dung co ban cac cong trinh, tai san bao g6m toan bQ chi phi dn thiet d~ xay dung
mai,hol;ic cai tao, nang cap, mo rong, lien quan d~n cac cong trinh, tai san phuc vu cho rnuc dich
san xuat, kinh doanh cua Cong ty con do dang tai ngay Bao cao tai chinh hop nhk

Ban Thuyit minh nay la mot b6 phdn h9]J thanh va duac doc cung vai Baa cao tai chinh h9]J nhdt
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BAa cAa TAl CHINH HQP NHAT
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Ban Thuy~t minh Bao do tai chinh h<fp ohAt (ti~p theo)

, ,--------

12. Chi phi tra trmrc
Chi phi tra tnroc th~ hien khoan tra tnroc chi phi bao hiern, chi phi sua clnra, chi phi cong C\!,dung
C\!va cac chi phi khac.

Cac chi phi tra truce diroc phan b6 vao kSt qua hoat dong kinh doanh trong ky theo plurong phap
dirong thang trong thai gian khong qua 12 thang hoac mot chu ky san xuat, kinh doanh thong
thuong k~ tir thai di~m tra tnroc diroc phan anh vao "chi phi tra tnroc ngan han"; ngiroc lai, cac
chi pht tra tnroc co thai han tren 12 thang hoac hem mot chu ky san xuat, kinh doanh thong thirong
k~ tir thai diem tra tnroc diroc phan anh vao "chi phi tra tnroc dai han".

Cac chi phi tra truce dai han diroc phan b6 trong khoang thai gian tra tnroc hoac thai gian ma cac
loi ich kinh tS nrong irng duoc tao ra tir cac chi phi nay nhtr sau:

Cac chi phi tra tnroc dai han khac bao gom gia tri cong C\!, dung cu va duoc coi la co kha niing
dem lai loi Ich kinh ts tirong lai cho Cong ty voi thai han tir mot narn tro len. Cac chi phi nay duoc
v6n hoa diroi hinh thirc cac khoan chi phi tra tnroc dai han va duoc phan b6 vao kSt qua hoat dOng
kinh doanh trong ky thee phirong phap duong th~ng thee thai gian str dung iroc tinh tir 2 d~n 3
narn.

13. Cac khoan n9' phai tra va chi phi phai tra

Cac khoan no phai tra va chi phi phai tra dUQ"Cghi nhan cho s6 ti~n phai tra trong nrong lai lien
quan d~n hang hoa va dich V\!da nhan duoc. Chi phi phai tra diroc ghi nhan dua tren cac iroc tinh
hop Iy v~ s6 ti~n phai tra.

Viec phan loai cac khoan phai tra la phai tra nguoi ban, chi phi phai tra va phai tra khac dUQ"Cthirc
hien theo nguyen t~c sau:

- Phai tra nguoi ban ph an anh cac khoan phai tra mang tinh ch~t thirong mai phat sinh tir giao
dich mua hang hoa, dich V\!, tai san va nguoi ban la don vi dQc I~p voi Cong ty, bao gom ca cac
khoan phai tra khi nhap kh&u thong qua nguoi uy thac.

- Chi phi phai tra dung d~ phan anh cac khoan phai tra cho hang hoa, dich V\!da nhan duoc tir
ngiroi ban hoac da cung cfrp cho nguoi mua trong ky bao cao nhirng thuc t~ chira chi tra do
chira co hoa don hoac chua du h6 sa, tai li~u k~ toan, duoc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh
doanh cua ky bao cao.

- Phai tra khac phan anh cac khoan phai tra khong co tinh thirong rnai, khong lien quan dSn giao
. dich mua, ban, cung cfrp hang hoa djch V\!,bao gorn cac khoan phai tra lien quan d~n chi phi tai
chinh, nhir: khoan phai tra v~ 1ai vay, c6 nrc va loi nhuan phai tra, chi phi hoat dong dftu nr tai
chinh phai tra; cac khoan phai tra do ben thir ba chi hO, cac khoan tien ben nhan uy thac cua cac
ben lien quan d~ thanh toan thee chi dinh trong giao djch uy thac xu~t nhap khau; cac khoan
phai tra khong mang tinh chat thirong mai nhir phai tra do mUQ"l1tai san, phai tra tien phat, b6i
tlurong, tai san thira chira giai quyet, phai tra v~ cac khoan BHXH, BHYT, BHTN, KPCD, ...

14. VBn chii sO'hiru va phan phBi lqi nhu~n thu~n

Ca eau van ell" SO'huu

V6n chu so hiru cua Cong ty bao gem:

- V6n dftu tir cua chu sO' hiru diroc ghi nh~n theo s6 thuc t~ da d~u tu cua cac c6 dong.

~r ~__====~====~~-

Ban Thuyet minh nay la mot br}phdn h9P thanh va duac doc cung voi Bdo cao tai chinh h9P nhdt
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Ban Thuy~t minh BAo cao tili chi.nh .~Q'P~.~~t (ti~p theo)

- Thang dtr v6n c6 phan diroc ghi nhan theo s6 chenh lech 16n honl hoac nho hon giira gia thuc
t~ phat hanh va menh gia c6 phieu khi phat hanh c6 phieu l~n d~u, phat hanh b6 sung hoac tai
phat hanh c6 phieu quy.

- Quy d~u tu phat tri~n duoc trieh I~p tir loi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep va dtroc sir
dung vao viec d~u nr mo rong quy mo san xufit, kinh doanh hoac d~u nr chi~u sau cua Cong ty.

- Loi nhuan sau thu~ chira phan ph6i la s6 loi nhuan tir cac hoat dQng cua Cong ty sau khi trir (-)
cac khoan di~u ehinh do ap dung h6i t6 thay d6i chinh sach k~ to an va di~u chinh h6i t6 sai sot
trong y~u cua cac narn tnroc,

Phtin phai /(li nhu{in thulm

- Loi nhuan thuan sau thue thu nhap doanh nghiep diroc chia cho cac c6 dong sau khi diroc Dai
hoi d6ng c6 dong phe duyet va sau khi dii trich l~p cac quy theo Di~u I~ Cong ty va cac quy
dinh cua Phap luat Viet Nam.

Viec phan ph6i loi nhuan cho cac c6 dong duoc can nhac d~n cac khoan rnuc phi ti~n t~ nAm
trong loi nhuan sau thu~ chua phan ph6i co th~ anh huong d~n luong tien va kha nang chi tra
c6 nrc nhir lai do danh gia lai tai san mang di gap v6n, liii do danh gia Iai cac khoan muc ti~n
t~, cac cong cu tai chinh va cac khoan muc phi ti~n t~.

- C6 tire duoc ghi nhan la no phai tra khi duoc Dai hoi d6ng c6 dong phe duyet.

Cong ty trich I~p cac quy tir loi nhuan thuan sau thue thu nhap doanh nghiep cua Cong ty theo
d~ nghi cua HQi dong quan tri va duoc cac c6 dong phe duyet tai Dai hoi dong c6 dong thuong
nien.

~ Quy d~u tu phat trien: Quy nay diroc trich I~p nham mo rong hoat dQng kinh doanh hoac
d~u nr chieu sau cua Cong ty.

~ Quy khen thirong, phuc loi: Quy nay duoc trich I~p nharn khen thuong va khuyen khlch,
diii ngQ v~t chat, dem lai phuc loi chung va nang cao dai song v~t ch~t va tinh than cho
cong nhan vien va cac hoat dong xii hQi.

15. Doanh thu

Doanh thu bdn hang

Doanh thu ban hang duoc ghi khi dbng thai thoa man tfit eel nam di~u kien sau:

(a) Cong ty d1i chuyen giao phan 16n rui ro va loi ich g~n li~n vai quyen sO-hiru san pham hoac
hang hoa cho nguoi mua;

(b) Cong ty khong con nam gifr quyen quan Iy hang hoa nlur nguoi so' hfru hang hoa hoi;ic quycn
ki~m soat hang hoa;

(c) Doanh thu duoc xac dinh nrong d6i chac chan;

(d) Cong ty se thu duoc loi ich kinh t~ tir giao djch ban hang;

(e) Xac dinh duoc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang.

Doanb 11mcung cap dicit V(l

Doanh thu cua giao djch v~ cung dp dich vu duoc ghi nhan khi k~t qua giao dich d6 duoc xac
dinh mot each dang tin cay, Trong tnrong hop giao dich v~ cac dich vu lien quan d~n nhieu ky thi
doanh thu duoc ghi nhan trong ky theo k~t qua phan cong viec da hoan thanh tai ngay Bao cao tai

Ban Thuyit minh nay la mot bo phdn h9P thanh va duac doc cung voi Baa coo tai chinh h9P nhdt
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.Ban ~..~uy~t minh_~ao cao tai chin.~,~iP nh§t (ti~p t~e~L_, ...~~,,~ __ , .
chinh hop nhk K~t qua cua giao djch cung cAp dich vu diroc xac dinh khi thoa man tAt ell bon
di6u kien sau:

(a) Doanh thu duoc xac dinh nrong d6i chac chan;

(b) C6 kha nang thu diroc loi ich kinh t~ tir giao dich cung dp dich vu do;

(c) Xac dinh duoc phan cong viec da hoan thanh tai ngay ket thuc ky k~ toan;

(d) Xac dinh duoc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi dS hoan thanh giao djch cung dp
dich vu do.

Liii tiJn gui

Doanh thu diroc ghi nhan khi ti~n lai phat sinh tren co sa d6n tich (co tinh d~n Ioi tire rna tai san
dem lai) tnr kha nang thu h6i ti~n lai khong ch~n chan.

cs tirc va Ioi nhu{in dU{1c chia

C6 nrc va loi nhuan duoc chia duoc ghi nhan khi Cong ty da diroc quyen nhan c6 tire hoac loi
nhuan nr viec g6p v6n. C6 tire diroc nhan bang c6 phieu chi thee doi s6 luong c6 phieu tang them,
rna khong ghi nhan gia tri c6 phieu nhan duoc.

16. Chi phi

Chi phi la nhirng khoan giam lo'i ich kinh t~ duoc ghi nhan tai thai diSm giao djch phat sinh hoac
khi co kha nang tuong diii chac chan se phat sinh trong nrong lai khong phan biet da chi ti~n hay
chua.

Chi phi diroc ghi nhan theo thuc t~ phat sinh tren nguyen tac phu hop voi doanh thu trong ky.
Trong tnrong hop nguyen t~c phu hop xung dQt voi nguyen t~c than trong, chi phi duoc ghi nhan
can cir van ban chat va quy dinh cua cac chu~n rmrc k~ to an d~ bao dam phan anh giao dich mot
each trung thirc, hop IY.

17. Thu~

Thu~ thu nh~p doanh nghiep thS hien t6ng gia tri cua s6 thue phai tra hien tai va s6 thue hoan lai.

se thu~ hien tai phai tra duoc tinh dira tren thu nMp chiu thu~ trong nam, Thu nhap chiu thu~ khac
voi Iqi nhuan thuAn diroc trinh bay tren Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh hop nhAt vi thu
nhap chiu thue khong bao gem cac khoan thu nhap hay chi phi tinh thue hoac diroc khiiu tnr trong
cac narn khac (bao g6m ell 16 mang sang, neu co) va ngoai ra khong bao gorn cac chi tieu khong
chju thu~ hoac khong diroc khau tnr,

Viec xac dinh thu~ thu nhap cua Cong ty can cir van cac quy dinh hien hanh v~ thue. Tuy nhien,
nhimg quy djnh nay thay d6i theo tung thai ky va viec xac djnh sau cung v~ thue thu nh~p doanh
nghiep tuy thuoc van k~t qua kiern tra cua co quan thue co tham quyen.

Thu~ thu nhap hoan lai duoc tinh tren cac khoan chenh lech gitra gia trj ghi s6 va co sa tinh thue
thu nhap cua cac khoan muc tai san hoac cong no tren Bao cao tai chinh hop nhc1t va duoc ghi
nh~n thee phuong phap Bang can d6i k~ toano Thu~ thu nhap hoan lai phai tra phai duoc ghi nhan
cho tAt ell cac khoan chenh lech tarn thai con tai san thu~ thu nhap hoan lai chi diroc ghi nhan khi
chac chan co du 19'i nhuan tinh thue trong nrong lai d~ khAu tnr cac khoan chenh lech tarn thai.

Thu~ thu nhap hoan lai diroc xac dinh theo thue suc1t du tinh se ap dung cho nam tai san diroc thu
h6i hay no phai tra diroc thanh toano Thu~ thu nhap hoan lai diroc ghi nhan van Bao cao k~t qua
hoat dong kinh doanh hop nhAt tnr tnrong hop khoan thu~ do co lien quan dSn cac khoan rnuc

Ban Thuyet minh nay fa mot b9 phdn h9]J thanh va duoc doc cimg veri Bao CGO tai chinh hop nhdt
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diroc ghi thang vao v6n chu So' hilu. Trong tnrong hQ'P d6, thue thu nhap hoan lai cling diroc ghi
thang vao v6n chu So' hfru.

Tai san thu~ thu nhap hoan lai va no thu~ thu nhap hoan lai phai tra duoc bu tnr khi Cong ty c6
quyen hQ'P phap d~ bu tnr gitra tai san thu~ thu nhap hien hanh voi thu~ thu nhap hien hanh phai
nop va khi cac tai san thu~ thu nhap hoan lai va no thue thu nhap hoan lai phai tra lien quan toi
thue thu nhap doanh nghiep diroc quan ly boi cung mot co quan thue va Cong ty c6 dir dinh thanh
toan thue thu nhap hien hanh tren co So' thuan,

Cac loai thue khac diroc ap dung theo cac luat thue hien hanh tai Vi~t Nam.

18. Liii tren e8 phi~u

Lai CO" ban tren c6 phieu diroc tinh bang each chia IQ'i nhuan hoac 16 phan b6 cho c6 dong So' hlru
c6 phieu ph6 thong cua Cong ty sau khi trich I~p quy khen thuong, phuc IQ'i cho s6 hrong binh
quan gia quyen cua s6 c6 phieu ph6 thong dang hru hanh trong ky.

Lai suy giam tren c6 phieu diroc xac dinh b~ng each di~u chinh IQ'i nhuan hoac 16 phan b6 cho c6
dong So' hfru c6 phieu pho thong cua Cong ty (sau khi trich I~p quy khen thirong, phuc IQ'i) va s6
binh quan gia quyen c6 phieu ph6 thong dang liru hanh do anh huang cua cac c6 phieu ph6 thong
ti~m nang c6 tac dong suy giam d~ tinh liii suy giam tren c6 phieu.

19. Cac hen lien quan

Cac ben diroc coi la ben lien quan cua Cong ty n~u mot ben c6 kha nang, true tiep hoac gian tiep,
kiem soat ben kia hoac c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong viec ra quyet dinh cac chinh
sach tai chinh va hoat dong. Cac ben cfing diroc xem la ben lien quan cua Cong ty n~u cung chju
S\T kiem soat chung hay chiu anh huang dang k~ chung. Cac ben lien quan c6 th~ la cac cong ty
hoac cac ca nhan, bao g6m ca cac thanh vien gia dinh than c~n cua ca nhan ducc coi Ia lien quan.

20. Bao cao theo bQ ph~n

BQ phan kinh doanh bao g6m bQ phan theo linh V\TC kinh doanh va bQ phan theo khu V\TC dia IY.

BQ phan theo linh V\TC kinh doanh la mot phan c6 th~ xac dinh rieng biet tham gia vao qua trinh
san xuftt hoac cung cclp san pham, dich vu c6 rui ro va IQ'i ich kinh t~ khac voi cac bQ phan kinh
doanh khac,

BQ phan theo khu V\TC dia Iy la mot phan c6 th~ xac djnh rieng biet tham gia vao qua trinh san xuftt
hoac cung cclp san pham, dich vu trong pham vi mot moi tnrong kinh t~ cu th~ va c6 rui ro va IQ'i
ich kinh t~ khac voi cac bo ph~n kinh doanh trong cac moi tnrong kinh t~ khac,

Ban Thuyet minh nay la mot h(Jphdn hop thanh va duoc doc cling voi Baa cao tai chinh hop nhdt
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"~~~~~~"%~~m~,,~%'~'~~'~mm~ .•~~,~.~%~ •.•.•••~w,~~~m'.%m~.m •••m"

v. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MUC TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl
KEToANHQPNHAT .

Don vi tinh: VND

1. Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n
31112/2018 31112/2017

TiSn m~t
TiSn gui ngan hang
TiSn dang chuyen
Cac khoan tirong dirong tien (i)
CQng

1.957.564.927
8.982.155.423

1.373.444.310
9.089.179.031
1.225.027.456

31.046.591.193
42.734.241.990

47.000.000.000
57.939.720.350

(i) Cac khoan tuong dirong tiSn phan anh cac khoan tiSn giri eo ky han khong qua 3 thang tai cac
ngan hang thuong mai voi lai sufrt nr 5,1%/nam dSn 6,0%/nam (nam 2017: 4,8% dSn
5,1%/nam).

Ban Thuyet minh nay la mot b(5phdn hop thanh va duac doc cung voi Bao cdo tai chinh hop nhdt

23



CONG TY CO pHAN HAl MINH
Tfulg 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh

BAa cAa TAT CHINH HOP NHAT

Cho kY.k€._.!.~~nnam k€t .~~~~!' 31 thang 12_~~.m20!! __ ~ ...,. __. _" , ..'__.. _'" ", .._.__ __,_""~_,

2. Diu nr tai chinh ngiin han

31112/2018 31112/2017
Ghi g8c Ghi tr] hop Iy DI! phongGia g8c Gia tr] hop Iy DI! phOng

a) Chung khoan kinh doanh
Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha NQi
Cong ty C6 ph~n Nhira va Moi tnrong xanh An Phat
T~p doan Baa Vi~t
Cong ty C6 phan Chirng khoan Sai Gon
Cong ty C6 phan hang khong VietJet .
Cong ty C6 phan T~p doan Xay dung Hoa Binh
Ngan hang Thu011g mai cs phan Cong thU011gViet Nam
Ngan hang Thu011g mai ce phan Quan dQi
Ngiin hang TMCP Ky Thirong Vi~t Nam
Tap doan Xang dAu Vi~t Nam
Cong ty c6 phan Chung khoan MB
Cong ty C6 ph~n Dich vu va Xay dung Dja 6c Dfrt Xanh
Ngan hang Thu011g mai c6 phAn Viet Nam Thinh VUQ11g
Tong Cong ty C6 ph~n Dich vu Ky thuat D~u khi Vi~t
Nam
T6ng Cong ty C6 ph~n Khoan va Djch vu Khoan n~1IT<h.

Cong

540.810.000
1.325.485.250

563.343.750
1.023.533.000

874.810.250
1.106.657.500

921.380.000
737.289.000
639.994.326
544.3 15.250

540.810.000
1.325.485.250

563.343.750
1.023.533.000

874.810.250
1.106.657.500

921.380.000
737.289.000
639.994.326
544.315.250

1.521.150.650
1.609.788.583
1.531.528.699
4.866.938.705

1.521.150.650
1.609.788.583
1.531.528.699
4.866.938.705

1.211.815.000 1.211.815.000
WII ~ww .~... 1.299.529.250 1.299.529.250

10.788.962.576 10.788.962.576 9.529.406.637 9.529.406.637

Gia tri hop Iy cua chirng khoan kinh doanh diroc xac dinh nhir sau:

D6i voi cac chirng khoan duoc niem y~t, gia hop ly cua chirng khoan la gia dong cira niern y~t tren thi tnrong chirng khoan tai ngay Bao cao tai chinh.

Ban Thuyet minh nay fa mot b(Jphdn h9P thanh va phai duac arc cimg voi BClD cao tai chinh h9P nhdl
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Cho. ky k@toan nam k@t!huc n.gay 31 tha~.g 12nam 2018.

CONG TY CO pHAN HAl MINH

b) DAu nr n~m gift d~n ngay dao han

31112/2018 31112/2017
Ghi g6c Gia tr] ghi s8

Ti~n gir] co ky han

CQng
10.403.589.290 10.403.589.290 1.389.540.099 1.389.540.099

1.389.540.099 1.389.540.09910.403.589.290 10.403.589.290

G·· ~ia goc Gia trj ghi s6

Ti~n giri co ky han phan anh cac khoan ti€n gui co ky han tren 3 thang d~n 12 thang tai cac ngan
hang thU011grnai voi lai such tir 6,2% d~n 7,0% /nam (nam 2017 nr 6,5% d~n 6,8%).

3. Phai thu ng~n han ciia khach hang

Cong ty TNHH "K" Line (Vi~t Nam)
Cong ty TNHH Ti~p V~n Dongbu Hili Minh
Cong ty C6 phan Hang Hai Hung Phu

Samudera Shipping Line Ltd.
Cong ty C6 phan Ti~p V~n Phiroc Tao

Cong ty CP SangChi
Cong ty TNHH Trieu Minh Quang

Cong ty TNHH V~n Tili Hili Tnrong Thanh
Chi nhanh Cong ty TNHH Khai Thac Container Vi~t
Nam (VNB)
Cong ty 6 To Toyota Viet Nam
Cong ty TNHH Toan Cau Khai Minh
Cong ty TNHH Thu011g mai V~n chuyen Toan Cfru

Cong ty TNHH Ooel Vi~t Nam
Cong ty C6 Phfrn Giili Pilap Van Chuyen QMT Vi~t
Khach hang khac
CQng

4. Tra truoc cho ngl1m ban ng~n han

Cong ty C6 Phfrn Xay Dung va Tir V~n Minh Giang
Khach hang khac
CQng

31112/3018 31112/2017

24.943.754 3.023.127.930
327.103.606

2.508.043.759 2.508.043.759

1.495.526.538 3.081.372.991
1.006.990.000

546.174.666 184.674.000
440.000.000

424.735.000 86.040.000

623.53 J .400 114.755.338
2.320.405.262 2.207.742.380

474.702.617 857.862.755
98.041.478 2.534.950.580

45.527.600 14.345.390
2.129.035.493 608.821.665

11.914.347.178 13.333.372.415

23.045.014.745 29.889.202.809

132.870.000
50.566.450
72.406.412

132.870.000 122.972.862

Ban Thuyet minh nay la mot bf} phdn hop thanh va phai duac doc cung voi BaD CaDtai chinh hop nhdt
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5. Phai thu khac

a) Phai thu ng~n han khac
Cong ty TNHH "K" Line
(Viet Nam)
Cong ty CP Dich Vu Nhjp
C~u DiaOc
Tarn irng nhan vien

Ky CUQ'C, ky guy
Lai du thu

BHXH Phfii thu
Cac khoan phai thu ngan
han khac

b) Phai thu dai han khac

D~t CQC ti~n thue kho biii
Ky guy, ky CUQ'C dai han
khac

CQng

6.

31112/2018 31112/2017
Gia tr] DIl phOng Gia tr] DIl phong

20.987.964.796 8.024.206.382

6.352.378.277

17.603.758.947
242.329.120

10.000.000
611.604.730

674.338

368.350.693
401.000.000
201.783.782

2.519.597.661

55.000.000

5.000.000

700.693.630

367.088.000

367.088.000

50.000.000

21.042.964.796 8.391.294.382

31112/2018 31112/2017
Gill tr] co Gill tr] co th~

Gill g&c th~ thu h6i DI}' phOng Go. J. thu hBi Dl}'phongra goc

DIl phong phai thu ngan han cua khach hang
C6ng ty ce
phan Hang hai
Hung Phu 2.508.043.759 806.017.503 1.702.026.256 2.508.043.759 1.755.630.631 752.413.128
Tarn irng cac ca
nhan 34.635.068 34.635.068 34.635.068 - 34.635.068

CQng 2.542.678.827 806.017.503 1.736.661.324

7. Hang tAn kho

Nguyen lieu, v~t li~u

Hang hoa

CQng

2.542.678.827 1.755.630.631 787.048.196

31112/2018 31112/2017
Gia g8c Dl! phong Ghi g8c Dl! phOng

96.919.662

534.593.958

260.714.026

395.380.607

631.513.620 656.094.633

Ban Thuyil minh nay la mot b(;phdn hop thanh va duoc doc cung voi Bao cao tai chinh hop nhdt
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CONG TY CO PH AN HAl MINH
Tang 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien PM, Phuong 25, Quan Binh Th1;lnh,Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAa cAa TAl CHINH HOP NHAT
Cho ky k~ toan nam ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2018
BaD Thuy~t miDh Bao cao tai chiDh hQ'p Dhi\! (ti~p the~2

8. Chi phi tra trmrc

a) Chi phi tra tnr6'c ngiin han
Chi phi mua bao hiem, ki~m dinh
Chi phi sua chfra
Cong cu, dung cu
Chi phi khac

b) Chi phi tra trmrc dai han
Chi phi cong cu, dung cu, phi van phong
Chi phi sua chira
Chi phi khac
CQng

31112/2018

1.455.308.006
537.470.402
127.753.589
275.723.081
514.360.934

4.116.001.772
2.358.729.451

595.594.509
1.161.677.812

5.571.309.778

31112/2017

1.959.505.097
650.451.849
148.623.427
383.542.472
776.887.350

4.793.544.571
2.843.740.711

688.854.500
1.260.949.360
6.753.049.668

Ban Thuyit minh nay la mot b9 phdn hop thanh va duac doc cimg voi Baa cao tai chinh hop nhdt
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
Tang 17, TOa nha Pearl Plaza, 561 A Dien Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAa cAa TAl CHiNH HOP NHAT
Cho ky k~ toan nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018
Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'pnhfit (ti~p theo)

9. Hli san e&djnh hitu hinh

Khoan muc Nha cira, v~t Phuong ti~n
ki~n true May moc thi~t b] v~n tlii Thi~t bi van phOng TSCD khac CQng

Nguyen gia
01101/2018 89.991.689.806 1.434.826.595 86.209.431.836 5.393.032.763 4.094.128.273 187.123.109.273
Tang trong nam 6.161.371.556 182.000.000 3.494.903.452 9.838.275.008
Giarn trong nam 9.878.982.943 3.299.028.046 13.178.010.989
31112/2018 96.153.061.362 1.616.826.595 79.825.352.345 5.393.032.763 795.100.227 183.783.373.292

Ghi tr] hao mon luy k~

01/0112018 26.652.880.818 193.141.395 46.590.399.118 1.947.859.087 2.870.859.046 78.255.139.464
Tang trong nam 3.031.728.231 110.023.917 7.504.802.056 492.827.328 769.161.690 11.908.543.222
Giam trong nam 7.093.347.056 3.299.028.046 10.392.375.102

31112/2018 29.684.609.049 303.165.312 47.001.854.118 2.440.686.415 340.992.690 79.771.307.584

Gia tr] con I~i

01/0112018 63.338.808.988 1.241.685.200 39.619.032.718 3.445.173.676 1.223.269.227 108.867.969.809

31112/2018 66.468.452.313 1.313.661.283 32.823.498.227 2.952.346.348 454.107.537 104.012.065.708

Tai ngay 31 thang 12 nam 2018, mot s6 tai san c6 dinh hiru hlnh hSt thai gian kh~u hao nhirng vfin con sir dung voi gia tri 1<\29.047.446.911 VND (tai ngay 31
thang 12 nam 2017: 13.427.058.788 VND).
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Ban Thuyit minh nay fa mot b9 phdn h9P thanh va phai duac arc cung voi Bao cao tai chinh h9P nhdt



CONG TY CO pHAN HAl MINH
T~ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phu, Phuong 25, Quan Blnh Thanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAa cAa TAl CHiNH HOP NHAT
Cho ky k~ toan nam k~t th uc ngay 3 I thang 12 narn 2018
Ban Thuy~t minh Bao cao Uti chinh hVp ohM (ti~p theo)

10. Tili san c6 djnh vo hinh

Nguyen ghi
0110112018
Tang trong nam
Giam trong nam
31112/2018
Ghi tr] hao mon lfiy k~
01/01/2018
Tang trong nam

Giam trong nam

3111212018
Ghi tr] con I~i

01/0112018

3111212018

11. Chi phi xay dung coo ban dO' dang

DlJ an dAu tu xay dung khu dich vu h~u dn sau Cang
Mua s~m Uti san e6 dinh
Cong trinh b~ tru du e6 dinh Phu Quoc
CQng

12. Diu fir tai chinh dai han

BAu tu vao cac cong ty lien k8t (a)
BAu nr g6p v6n vao don vi khac (b)
CQng

Q ). .
uyen SIl

J.
dl}ng dat CQng

24.058.532.693 24.058.532.693

24.058.532.693 24.058.532.693

552.626.456
576.320.772

552.626.456
576.320.772

1.128.947.228 1.128.947.228

23.505.906.237 23.505.906.237
22.929.585.46522.929.585.465

31112/2018

445.454.556
194.363.636

639.818.192

Gii tr] hQ1>Iy

5.784.016.819
5.784.016.819

31112/2017
3.847.405.000

731.116.363
194.363.636

4.772.884.999

Gii tri hc;rpIy
45.057.954.787

2.900.016.819
47.957.971.606
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Ban Thuyet minh nay la mot b(Jphdn hop thanh va phai duac arc cung voi Baa cao tai chinh hop nhdt



CONG TY CO pHAN HAl MINH
T~ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A Dien Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh ph6 Hi> Chi Minh
BAa cAa TAl CHINH HOP NHAT
Cho ky k~ toan nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

~.~n Th}!.~t!llinh Bao .c.~ot~!.chi~h hQ'pnh~t (ti~~ theo_)__ .__ . _._..__ .__ ._~ ..• . ~~.. ".~

a) D~u tu vao cac Cong ty lien k~t

Thong tin chi tiSt v~ cac cong ty lien kSt tai ngay 31 thang 12 nam 2018 nhir sau:

Gia tri d§u nr

Tl;li ngay 0 I10112018

Tl.li ngay 31112/2018

Phan liIi (16) phat sinh sau ngay d§u nr
Tl;li ngay 0110112018
Phan loi nhu~n/(I6) nr cong ty lien k€t nam 2018
Chuyen nhirong v6n trong ky
Tl.li ngay 31112/2018

Gia tri con lai
Tl;li ngay 0 I10112018

Tl.li ngay 3111212018 (*)

b) D~u tu g6p v6n vao don vi khac

Cong ty TNHH "K"
Line Vi~t Nam

Cong ty TNHH Ti~p
v~n Donghu Hai Minh CQng

18.175.783.651 7.069.435.800 25.245.219.451

16.487.743.565

2.563.672.982
(37.227.200.198)

3.324.991.771 19.812.735.336
2.563.672.982

(47.621.627.769)(10.394.427.571 )

34.663.527.216 10.394.427.571 45.057.954.787

31112/2018 3111212017

Cong ty TNHH V~n tai va XSp dO'Hai An (**)

Cqng

Gia g6c Dl,I'phOng Gia trj hQ'p Iy Gia g6c Dl,I'phOng Gia tr] hQ'p Iy
5.784.016.819 8.349.750.000 2.900.016.819 8.250.000.000

5.784.016.819 8.349.750.000 2.900.016.819 8.250.000.000

(*) trong narn 2018 Cong ty dil tiSn hanh chuyen nhuong toan b9 khoan v6n gap vao Cong ty TNHH "K" Line Vi~t Nam va Cong ty TNHH Dong Bu Hai
Minh theo nghi quyet s6 05-2017INQ-HUQT ngay 28 thang 9 nam 2017 va nghi quyet s6 01120 18INQ-HUQT ngay 26 thang 1 nam 2018.

(**) Gia tri hop Iy cua khoan dfiu nr gap v6n vao Cong ty C6 ph fin Van tai va X€p dO'Hili An nrong irng voi 618.500 e6 phieu tai ngay 31 thang 12 narn 2018 la
8.349.750.000 VND (tai ngay 31 thang 12 nam 2017 gia trj hop Iy la 8.250.000.000 VND nrong irng voi 412.500 c6 phieu), Gia tri hop Iy cua khoan d~u ur gap
vbn nay la gia dang cira niern y€t tren thi tnrong chirng khoan tai ngay Bao cao tai ehinh.

Ban Thuyet minh nay la mot b(Jphdn h9P thanh va duoc doc cung voi Baa cao tai chinh h9P nhdt
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
T~ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAa cxo TAl CHlNH HQP NHA T
Cho ky k~ toan nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

Ban Thu~~~tminh Bao e~o ta~inh~?'p n~~t (ti~p the0l.,.__ . ._... , , .~"...~~ ~"'~

13. Phai tra ngum ban
31112/2018 31112/2017

s6 co kha
,

Gia tr] Gia tr] So co kha
nang tra nQ' nang tra nQ'

CongTyTNHH
MTV T6ng Cong ty
Tan Cang Sai Gon 1,036,099.479 1.036,099.479 1.509.426,209 1.509.426.209
Cong ty TNHH Cling
Phuoc Long 156,683350 156,683350 91,628300 91,628,300

Khach hang khac 6,187,961.829 6,187,961.829 8,021.298.444 8.021.298.444

CQng 7.380.744.658 7.380.744.658 9.622.352.953 9.622.352.953

14. Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nuoc

0110112018 s6 phai nQP s~d- A 31112/2018o a nQp
Thu~ GTGT hang bani djch
vI}c!lng dp trong mroc (182.408.907) 3.766.415.731 3.231.608.842 352.397.982
Thue GTGT hang ban/ dich v¥
cung cdp trong nuoc - Thui
phai thu (403.377.001) 1.429.387.233 1.242.691.627 (216.681.395)
Thui GTGT hang him/ dich v¥
cung cap trong nuac - Thui
phainop 220.968.094 2.337.028.498 1,988.917.215 569.079.377

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 571.318.761 2.732.473.712 1.769.439.988 1.534.352.485
Thue thu nhdp doanh nghiep -
Thui phai thu (60.539.109) 884.533.068 958.332.943 (134.338.984)
Thu~ thu nhdp doanh nghiep -
Thue phai nop 631.857.870 1.847.940.644 811.107.045 1.668.691.469

Thu~ thu nh~p ca nhan 116.893.462 1.547.158.875 1.785.154.969 (121.102.632)
Thue thu nhdp ca nhdn - Thui
phai thu (141.974.025) 53.263.978 44.558.656 (133.268.703)
Thui thu nhdp ca nhdn - Thui
phai nop 258.867.487 1.493.894.897 1.740.596.313 12.166,071

Cac loai thu~ khac 53.274.284 1.217.130.458 1.184.449.645 85.955.097

Thu~ mon bai 13.000.000 13.000.000

Thue d~t 40 I .652.992 394.867.584 6.785.408

Thue nha thiu 53.274.284 802.4 77.466 776.582.061 79.169.689

CQng 559.077.600 9.263.178.776 7.970.653.444 1.851.602.932

Trinh bar:

Thue phai thu 605.890.135 484.289.082

Thue phai nop 1.164.967.735 2.335.892,014

Ban Thuyit minh nay fa mot b(Jphdn h9]J thanh va phai duoc t/9C cung voi Baa cao tai chinh h9]J nhdt
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
T~ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A Di~n Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Th~nh, Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT
Cho ky k~ toan nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

Ban Thu..~~t minh Bao ~ao tai chin~ h'lP nhilt ~.t_ie....::~p_t_h_eo,.,.;;.).. _

15. Phai tra khac

31112/2018 31112/2017

744.506.254 1.500.479.140

2.730.900 51.822.930
84.883.200 126.484.836

18.948.651 24.490.415

7.264.704 10.628.921
21.004.495 13.923.195

124.004.148 118.300.000

500.411.095

485.670.156 654.417.748

206.600.000 185.000.000

140.000.000 140.000.000

30.000.000 30.000.000

36.600.000 15.000.000

951.106.254 1.685.479.140

a) Phai tra ngin han khac
Kinh phi cong doan
BHXH

BHYT
BHTN

ce nrc hai tra

Nhan ky guy ky cuoc ngan han
Phai tra nhan vien

Cac khoan phai tra ngan han khac

b) Phai tra dai han khac
Cong ty TNHH TiSp v~n Dongbu Hai Minh - Ky guy
thue van phong

Cong ty TNHH SCHUNK INTEC

Tai xS - NMn ky guy dai han

CQog

16. Quy khen thurmg, phuc IQi

Tang do
Chi tieu trich I~p

sA d~u Dam tir IQi nhuan Chi khac sA cuAi Dam
Quy phuc loi, guy khen
thuong 128.790.582 1.537.441.859 (1.484.533.379) 181.699.062
Q~y thuong ban quan ly,
dieu hanh 392.177.908 1.098.172.756 (1.219.813.139) 270.537.525
C{}Dg 520.968.490 2.635.614.615 (2.704.346.518) 452.236.587

Ban Thuyet minh nay la mot bo phdn h9]J thanh va GU(J'c G()C cung voi Bao CGO tai chinh h9]J nhdt
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CONG TV CO PH AN HAl MINH
T~ng 17, Toa nha Pearl Plaza,561 A Di~n Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Th<;lnh,Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAa cxo TAl CHiNH HQP NHA.T
Cho IcY k~ toan nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

Ban Thuy~t m~!?!!...>':1_~.~""~~ich_!~!t~~_nh§t (ti~p theo)_. _

17. VBn chu sO'hfru

Bang dBi chi~u bi~n dQng cua vBn chii sO'hfru
Loi nhuan sau

vAn d~u tir cua Th~ng du vBn Quy d~u. ttr phat . ".thue clura
chii sO'hfru c6 ph~n C6 phi~u guy trien hA hI-.P an P 01

SB dir 0110112017 131.998.4 70.000 5.893.984.271 6.746.260.664 119.339.287.797
Lqi nhuan nam 2017 21.963.455.127
Trich quy cac quy (3.034.427.656)
Chia e6 tire - ( 13.199.847.000)
Tang khac 13.427.494
Giam khac (556.728) ( 1.771.740.377)

SB 31112/2017 131.998.470.000 5.893.984.271 6.745.703.936 123.310.155.385

SB dir 0110112018 131.998.470.000 5.893.984.271 6.745.703.936 123.310.155.385
Mua lai e6 phieu quy - (3.809.548.070)
Loi nhuan nam 2018 11.340.145.225
Chia e6 tire (*) - (26.108.294.000)
Trich quy cac quy (2.635.614.615)
Tang khac 140.522.139
Giam khac (97.809.028)

31112/2018 131.998.470.000 5.893.984.271 (3.809.548.070) 6.745.703.936 105.949.105.106

Lqi ich c6 dong
khong ki~m soat

1.325.033.529
63.110.522

(65.278.165)

CQng

265.303.036.261
22.026.565.649
(3.099.705.821 )

(13.199.847.000)
13.427.494

(1.772.297.105)

1.322.865.886 269.271.179.478

1.322.865.886

85.467.750
(54.052.676)

(9.052.336)

269.271.179.478
(3.809.548.070)
11.425.612.975

(26.162.346.676)
(2.635.614.615)

140.522.139
( \06.861.364)

1.345.228.624 248.122.943.867

Cong ty thirc hien viec phan ph6i loi nhuan narn 2017 voi 10% bing ti~n m~t theo Nghj quyet 56 06 - 20171 NQ-HDQT ngay 21 thang 12 nam 2017.

Narn 2018 Cong ty tarn ehia ehia e6 tire dot 1 theo nghj quyet s6 04/20 18INQ-HDQT ngay 7 thang 8 narn 2018 voi tY I~ 10% bing tien mat (\000 VND mot
e6 phan).

BCm Thuyit minh nay fa m(JI b(Jphdn h9P thanh va phai duoc doc ci.mg voi Baa cao tai chinh h9P nhdt
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CONG TV CO pHAN HAl MINH
T§ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 56lA Dien Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh phi> H6 Chi Minh

BAa cAa TAl CHiNH HOPNHAT
Cho ky k~ toan nam k~t thuc ngay 3 I thang 12 nam 20 18

BanThuy~! minh Baocaot~i chinh hQ'~_~h§t(ti~p t.heo)

3. Doanh thu hoat dQng tai chinh

Uii tiSn gui ngan hang
Lai d~u nr g6p v6n vao don vi khac
Liii kinh doanh clnrng khoan

Lai chenh lech tY gia dii thanh toan
Lai chuyen nhuong v6n

CQng

4. Chi phi tai chinh

L6 kinh doanh chirng khoan
L6 chenh lech tY gia dii thuc hien
L6 chenh l~ch tY gia chira thuc hien
Lai margin chirng khoan
CQng

5. Chi phi quan Iy doanh nghi~p

Chi phi nhan vien quan ly
Chi phi nguyen v~t lieu quan ly
Chi phi dung cu quan ly
Chi phi khau hao

ThuS phi va l~ phi

Chi phi (hoan nhap) dir phong

Chi phi dich vu mua ngoai

Chi phi bang tien khac

CQng

6. LQi nhu~n khac

. Thu nh~p khac
Thu nhuong ban, thanh ly tai san c6 dinh
Thu b6i thirong
Thu tir thanh ly, nhirong ban cong cv dung cu
Thu nhap khac
CQng
Chi phi khac
Chi phi cong cu dung cu thanh ly
Chi phi sua chfra TSCD
Gia tri can lai tai san thanh ly
N9P phat thue
Chi phi khac

Nam 2018

3.068.751.263
467.860.000

6.796.925.398

204.205.822
8.238.807.024

18.776.549.507

11.914.660.538
131.117.586
22.771.257

499.124.683
12.567.674.064

5.337.987.203

400.048.823
105.561.268

377.587.812

50.812.038

949.613.128

1.779.689.781
566.975.431

9.568.275.484

1.350.830.762

133.871.424
1.484.702.186

28.852.289
72.054.700

Nam 2017
1.407.635.747

412.500.000
2.202.487.643

258.913.548

4.281.536.938

1.448.744.414
59.198.067
11.623.218

1.519.565.699

5.666.592.554

342.700.835
103.936.158

399.514.730

39.866.271

787.048.196

2.004.516.215

526.154.002

9.870.328.961

1.825.002.443
388.872.727

8.140.071
2.222.015.241

25.518.188
44.998.281
26.397.795
72.357.263
45.521.650

Ban Thuy~t minh nay fa mot b<}phdn hop thanh va duac doc cimg voi Baa cao tai chinh hop nhdt
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
T~ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phti, Phuong 25, Quan Binh Th;imh, Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAa cAa TAl CHINH HOP NHAT
Cho ky k~ toan narn k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018
Ban minh Bao cao tai chinh nhilt

c«}ng

Loi nhuan thuan tir hoat dong khac

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

T6ng IQi nhudn k~ toan tnr6'c thu~
/)iJu chinh loi nhuljn ki loan:
Cong: Cac khoan di~u chinh tang

Tnr cac khoan di~u chinh giam thu nhap chiu thu~

Thu nh~p chju thu~
- Thu~ su~t 20%

Nam 2018 Nam 2017
100.906.989

1.383.795.197

13.999.570.217
458.249.591
458.249.591

14.457.819.808
20%

214.793.177

2.007.222.064

23.656.729.449
(14.801.496.512)

72.357.263

(14.873.853.775)

8.855.232.937
20%

Thu~ su~t ap dung thong thuong 2.891.563.962 1.771.046.587

Uu diii thu~ (333.437.989) (130.636.773)

Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghiep hi~n hanh 2.558.125.973 1.640.409.814

Theo Luat s6 32/20 13/QHI3 v~ sua d6i b6 sung mot s6 dieu cua Luat thue thu nhap doanh
nghiep duoc Quoc hQi mroc Cong hoa xii h(>i chu nghia Vi~t Nam kh6a XIII ky hop thir 5
thong qua ngay 19 thang 6 nam 20 13, thue su~t thue thu nhap doanh nghiep ph6 thong giam tir
22% xuong con 20% tir ngay 01 thang 01 nam 2016.
Cac loai thue va cac khoan phai n(>pNha mroc khac
Cong ty ke khai va nop thue theo quy dinh.
Quyet toan thue cua cac Cong ty con va Cong ty me se chiu SIJ kiern tra cua co quan thuS. Do
viec ap dung luat va cac quy dinh v~ thue d6i voi nhieu giao dich khac nhau co the ducc giai
thich theo nhieu each khac nhau. Theo do, s6 thue diroc trinh bay tren Bao cao tai chinh hop
nh~t co the bi thay d6i theo quyet dinh cua co quan thue,

8. Uii tren c6 phAn

Viec tinh to an liii tren c6 ph~n co ban va liii tren c6 phan suy giam phan b6 cho cac c6 dong sa
hiru c6 phan ph6 thong cua Cong ty duoc thirc hien tren co sa cac s6 lieu sau:

a) Lai CO' ban tren c6 phAn

LQi nhu~n phan b6 cho c6 dong sO'hfru c6 phAn
ph6thOng

Tnr: S6 tam trich quy khen thirong, phuc loi

LQi nhuan phan b6 cho c6 dong SO' hiru c6 phAn
ph6thong
S6 c6 ph~n ph6 thong binh quan hru hanh trong

nam de tinh liii co ban tren c6 ph~n
Lii cooban tren c6 ph An

Nam 2018 Nam 2017

11.340.145.225 21.963.455.127

(680.408.714) (1.317.807.308)

10.659.736.511 20.645.647.819

13.074.978 13.199.847
815,28 1.564,08

Ban Thuyet minh nay la mot b(jphdn hop thanh va duoc doc cung voi Baa cdo tai chinh hop nhdt
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
T~ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phil, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT
Cho ky k€ toan nam k€t thuc ngay 3 1 thang 12 nam 2018

Ban Thuyet minh B~o cao_tili ch~~h hc;)'p~h§t (t!~p the?_) _,_ ....__ , ,,_.. __ ...~. _ .. . _'"

b) Lii suy giam tren cB ph~n

LQi nhuan ph an bB cho cB dong sO'hfru cB ph~n
phB thong
Cac khoan di~u chinh loi nhuan sau thue thu nhap
doanh nghiep d6 tinh loi nhuan phan b6 cho c6
phan ph6 thong khi xac dinh Uii suy giam tren c6
phfrn

LQi nhuan thu(k c6 dong sO'hfru c6 ph~n phB
thong cua Cong ty dll'Q'cdi~u chinh do anh
huoug pha loang
sf> c6 phan pho thong binh quan hru hanh trong ky
d6 tinh liii co ban tren c6 phfrn
sf> hrong c6 phan ph6 thong du kien duoc phat
hanh them

s6 1ll'Q'DgcB ph~n binh quan hru hanh di dll'Q'C
di~u chinh do anh hll'O'ng pha loang

Lai suy giam tren cB ph~n

9. Chi phi san xu§t, kinh doanh theo y~u t6

Chi phi nguyen v~t lieu, v~t li~u
Chi phi nhan vien
Chi phi kh§u hao
Chi phi djch vu mua ngoai
Chi phi bang ti~n khac
CQng

Nam 2018

10.659.736.511

10.659.736.511

13.074.978

13.074.978

815,28

30.402.285.747
25.749.837.067
12.484.863.994
50.666.720.935

1.074.019.101
120.377.726.844

Nam 2017

20.645.647.819

20.645.647.819

13.199.847

13.199.847

1.564,08

20.619.760.090
27.161.712.024
13.199.882.148
47.037.642.428

1.180.273.022
109.199.269.712

VII. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MUC TRINH BAY TRONG BAo cAo
LUU CHUYEN TIEN T~ H<}p NHAT .

1. Cac giao djch khdng bing ti~n khong anh hU'O'ng d~n Sl! hru chuyen ti~n t~ trong nam
nen khong dll'Q'c trinh bay tren Bao cao luu chuyen ti~n t~ hQ'P nh§t

Mua slim, xay dung tai san bang each nhan cac
khoan no lien quan true ti~p
Loi ich cua c6 dong khong kiern scat tang tir loi
nhuan diroc chia
Lai ti~n giri ngan hang du thu

Nam 2018

85.467.750
611.604.730

Narn 2017

1.438.603.122

63.110.078
201.783.782

2. Cac giao djch bing ti~n khong anh hU'O'ng d~n Sl! hru chuyen ti~n t~ trong nam nen
khong dll'Q'c trinh bay tren Bao cao hru chuyen ti~n t~ hQ'p nhat
PMi thu liii tien giri ngan hang cuoi narn tnroc dii
thu trong narn
C6 tire nam tnroc dii chi tra nam nay

199.001.524 225.351.295
6.599.923.500

Ban Thuyet minh nay la mot b6 phdn hop thanh va duac doc cung vai Bao cdo tai chinh hap nhdt
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
Tfing 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A f)i~n Bien Phli, Phuong 25, Quan Binh Th~nh, Thanh ph6 H6 Chi Minh

BAa cAa TAl CHiNH HOP NHAT
Cho ky k~ toan narn k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018
Ban minh Bao cao tAi ehinh nhAt

VIII. NHifNG THONG TIN KHAc
1. Cac khoan earn k~t

Cam kit thue hoat i/{jng

Tai ngay k~t thuc ky k~t toan, C6ng ty eo cac khoan earn k~t thue hoat dong kh6ng huy ngang
voi lich thanh to an nhu sau:

Narn 2018
Trang vong I nam

Tir nam thir 2 d~n nam thir 5
Sau 5 nam

CQng

448.559.000
1.794.236.000
3.139.913.000

5.382.708.000

Nam 2017
448.559.000

1.794.236.000
3.588.472.000
5.831.267.000

Cam k~t thue hoat dong diroc thS hien a cac khoan thanh toan tien thue d~t, thue b~n bai, thue
van phong theo cac hop d6ng nhu sau:

Khoan thanh toan tien thue hoat dong tai C6ng ty TNHH Ti~p v~n Nam Phat thS hien tong s6
tien thue 20.330,03 m2 tai phuong Dong Hai 2, quan Hai An, thanh ph6 Hai Phong cua Oy ban
Nhan dan Thanh pho Hai Phong theo Hop d6ng thue d~t s6 22/HDTD ngay 27 thang 7 nam
2009 va Thong bao 3212/TB-CT ngay 18 thang 5 nam 2016 duoc ky voi thai han 30 narn tinh
tir ngay 15 thang 11 nam 2000, don gia thue 448.559.000 VND/m2/nam.

Thu nhljp cua cdc thanh vien qulin IY chu chat

Thu nhap cua cac thanh vien quan Iy chu chot C6ng ty trong nam nhu sau:

Nam 2018
Ti~n hrong, thirong

CQng

1.981.116.200

1.981.116.200

Nam 2017

1.959.270.266

1.959.270.266

2. Bao cao theo hQ ph~n

C6ng ty chi heat dong kinh doanh chu yeu loai hinh dich vu do do kh6ng phat sinh bao cao b<')
phan theo linh VIJC kinh doanh.

BQ ph~n theo khu v\fc dia Iy
C6ng ty hoat dong tai hai dia diem Thanh ph6 H6 Chi Minh va Hai Phong,

Diroi day la phan tich doanh thu thuan cua C6ng ty theo khu VIJC dia Iy
Narn 2018

Thanh ph6 Hai Phong
Thanh ph6 H6 Chi Minh

CQng

89.587.227.618

34.644.283.056

124.231.510.674

Nam 2017

74.258.840.182
38.969.546.762

113.228.386.944

Ban Thuyit minh nay la mot h(j phdn hop thanh va duoc doc ding voi Bdo cao tai chinh hop nhdt
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
Tftng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Di~n Bien Phii, Phuong 25, Quan Binh Th<;inh,Thanh pho H6 Chi Minh
BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT
Cho ky k~ toannarn k~t thuc ngay 3 I thang 12 nam2018

~*!~uy~t min~B~() cao tai chin~~Q'pnhfit~~,~p theo)

Dtroi day la phan tich v~ gia tri con lai cua cac tai san bQ phan, tang tai san c6 dinh httu hinh va
vo hinh theo khu V\TC dia ly, noi d~t cac tai san do.

Gill tr] con I~i ciia
tal san bQ ph~n

Tang tai san c6 djnh hfru hinh
va vo hinh

Thanh ph6 Hai
Phong
Thanh ph6 H6 Chi
Minh
CQng

31/12/2018 31112/2017 Nam 2018 Nam 2017

92.705.767.312 93.673.433.668 7.278.297.374 38.704.553.221

34.235.883.861
126.941.651.173

38.700.442.378
132.373.876.046

2.559.977.634
9.838.275.008

9.611.687.423
48.316.240.644

3. Cong cy tai chinh

Om.n Iy rui ro vAn

Cong ty quan trj nguon v6n nham dam bao rang Cong ty co th~ vira hoat dong lien tuc vira t6i
da hoa loi ich cua cac c6 dong thong qua t6i tru hoa s6 dir nguon v6n va cong no.

Cac chinh sach k~ toan ehu y~n

Chi ti~t cac chinh sach k~ toan chu y~u va cac phuong phap rna Cong ty ap dung (bao g6m cac
tieu chi d~ ghi nhan, CO' So' xac djnh gia trj va co So' ghi nhan cac khoan thu nhap va chi phi) d6i
voi tung loai tai san tai chinh va cong no tai chinh duoc trinh bay tai Thuyet minh s6 IV.3.

Cac loai eong en tai ehinh
31112/2018 3111212017

Ghi tr] ghi sa Gia tr] hop Iy Gia tr] ghi sa Gia tr] h9P Iy
Tai san tai chinh
Ti~n va cac khoan
nrong duong ti~n 57.939.720.350 57.939.720.350 42.734.241.990 42.734.241.990
Chung khoan kinh
doanh 10.788.962.576 10.788.962.576 9.529.406.637 9.529.406.637
f)~u nr nam gitr d~n
ngay dao han 10.403.589.290 10.403.589.290 1.389.540.099 1.389.540.099
Phai thu ngan han
cua khach hang 21.342.988.489 21.342.988.489 29.136.789.681 29.136.789.681

Phai thu khac 20.799.961.338 20.799.961.338 8.022.943.689 8.022.943.689
D~u tu g6p vbn vao
don vi khac 5.784.016.819 5.784.016.819 2.900.016.819 2.900.016.819

CQng 127.059.238.862 127.059.238.862 93.712.938.915 93.712.938.915

NQ' phai tra tai chinh
Ph~i tra nguoi ban
ngan han 7.380.744.658 7.380.744.658 9.622.352.953 9.622.352.953
Chi phi phai tra ngan
han 82.597.124 82.597.124 369.217.270 369.217.270
Phai tra khac 837.278.799 837.278.799 971.640.943 971.640.943
Yay va no thue tai
chinh ngan han 821.780.530 821.780.530
CQng 9.122.401.111 9.122.401.111 10.963.211.166 10.963.211.166

Ban ThuyiJ minh nay fa mot b(j phdn hop thanh va duoc doc cimg voi Baa cao tai chinh hop nhdJ
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
TAng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAa cAa TAl CHINH HOP NHA T
Cho ky k~ toan nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

Ban !h~~~t min~,lJao_~~~otai ,chi!!.~~gp~~h,§t"<!i~pthe.?L,,<~,,,,~.~>_,..~ ..,.,.~..~ __ ,.>_,

Gia tri hQ'PIy cua cac tai san tai chinh va cong no tai ehinh phan anh theo gia trj ma cong cu tai
chinh co the chuyen d6i trong mot giao djch hien tai gitra cac ben tham gia, ngoai tnr tnrong
hQ'Pbit buoc phai ban hoac thanh IY.Cong ty su dung cac phuong phap va gia dinh sau de uoc
tinh gia tri hQ'PIy cua cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh nhu sau:

- Gia tri hQ'P Iy cua tien va cac khoan nrong dirong tien, cac khoan d&u nr nam giu dBn ngay
dao han, phai thu cua khach hang, phai thu khac, phai tra nguoi ban, chi phi phai tra, phai
tra khac tuong duong voi gia trj s6 sach (da: tnr dtr phong eho phan uoc tinh co kha nang
khong thu hili) cua cac khoan muc nay do cac cong cu nay co ky ngan han.

Gia trj hop Iy cua cac khoan d&unr diroc xac dinh nhir trlnh bay tai Thuy~t minh s6 V.9.

- D6i voi cac tai san tai ehinh va cong no tai ehinh ma khong du thong tin th] tnrong de xac
dinh gia trj hQ'PIy tai ngay Bao cao tai ehinh hQ'Pnhat, gia trj ghi s6 cua cac khoan muc nay
duoc the hien thay eho gia trj hQ'PIY.

Muc tieu qUlin It rid ro tai chinh

Cong ty da: xay dung h~ thong quan Iy rui ro nham phat hien va danh gia cac rui ro ma Cong ty
phai chiu, thi~t I~p cac ehinh sach va quy trinh kiem soat rui ro a mire chap nhan duoc. H~
thong quan Iy rui ro diroc xem xet lai dinh ky nham phan anh nhfrng thay d6i cua di~u kien thi
tnrong va hoat dong cua Cong ty.

Rui ro tai ehinh bao g6m rui ro thj tnrong (bao gom rui ro tY gia (rui ro ngoai te), rui ro Ia:isu~t
va rui ro v~ gia), rui ro tin dung va rui ro thanh khoan.

Rui TO th] truirng

Rui ro thj tnrong la rui ro ma gia tri hQ'Ply hoac cac luong tien trong tuong lai cua cong cu tai
ehinh se biBn dong theo nhirng thay d6i cua gia thi tnrong, Rui ro thj tnrong bao gorn 3 loai: rui
ro tY gia, rui ro Ia:isuat va rui ro v~ gia.

Quan If rid ro If gia

Rui ro tY gia la rui ro ma gia tri hQ'P Iy hoac cac luong ti~n trong tuong lai cua cong cv tai
chinh se bien dong theo nhirng thay d6i cua tY gia h6i doai,

Ban T6ng Giam d6e danh gia rmrc dO anh huang do bien dong cua tY gia h6i doai d~n kBt qua
hoat dong kinh doanh la khong dang ke do tai san (no phai tra) thuan co g6c ngoai t~ co gia tri
nho.

Quem If rid ro ldi sudt

Rui ro Ia:i su~t la rui ro ma gia tri hQ'P ly hoac cac luong ti~n trong tuong lai cua cong cu tai
chinh se biBn dong theo nhirng thay d6i cua Ia:isu~t th] tnrong.

Rui ro Ia:isu~t cua Cong ty chu yBu lien quan dBn cac khoan ti~n giri co ky han.

Cong ty chiu rui ro Ia:isu~t phat sinh tir cac khoan tien giri da: diroc ky k~t. Rui ro nay se diroc
Cong ty quan Iy bang each duy tri a mire do hQ'P Iy cac khoan ti~n giri va phan tich tinh hinh
canh tranh tren thi tnrong co duoc Ia:isu~t co loi eho Cong ty.

Quem If rui ro vJ gia

Rui ro v~ gia la rui ro rna gia tr] hQ'P Iy hoac cac luong ti~n trong tuong lai cua hang hoa se
bien dong theo nhirng thay d6i cua gia thi tnrong ngoai thay d6i cua liii su~t va tY gia h6i doai.

Ban Thuyet minh nay la mot b(j phdn h(lp thanh va aU(lc a9c cimg wli Bao cao tai chinh h(lp nhdt
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
T§ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phli, Phuong 25, Quan Binh Th~nh, Thanh phfl H6 Chi Minh
BAa cAa TAl CHiNH HOP NHA T
Cho ky k~ toan nam k~t thuc ngay 3 1 thang 12 nam 2018

Ban Thuyet minh Bao cao t~i chinh hc;rp nh§_t,..,;(;..",ti"",;~p,--th~e_o.;;..) ,

Quem IV vi rui ro gia cd phiiu

Cac c6 phieu rna Cong ty nam gifr bi anh huang boi cac rui ro thi tnrong phat sinh ill tinh
khong ch~c chan v~ gia tri nrong lai cua c6 phieu dAu tu. Cong ty quan ly rui ro v~ gia c6 phieu
bang each thi~t I~p han mire dAu tir. Hoi d6ng quan tri cua Cong ty cling xem xet va phe duyet
cac quyet dinh dAu tir vao c6 phieu nhir nganh nghe kinh doanh, cong ty d~ dAu tir, ...

Ban T6ng Giam df>c Cong ty danh gia mire dO anh huang do bi~n dong cua gia c6 phieu d~n
k~t qua hoat dong kinh doanh la khong dang k~.

Riii TO tin dung

Rui ro tin dung la rui ro ma mot ben tham gia trong hQ'P d6ng khong co kha nang thirc hien
diroc nghia vu cua minh d~n d~n t6n thftt v~ tai chinh cho Cong ty.

Cong ty co cac rui ro tin dung tic cac heat dong kinh doanh (chu y~u df>ivoi cac khoan phai thu
cua khach hang) va hoat dong tai chinh (ti~n gui ngan hang).

Phai thu khdch hang

Cong ty co chinh sach tin dung phu hQ'Pcho tung df>ituong khach hang va tlnrong xuyen theo
dci tinh hinh d~ danh gia xem Cong ty co chiu rui ro tin dung hay khong. Cong ty thirong
xuyen thee doi no phai thu d~ don df>cthu h6i no, ti~n hanh phan tich tu6i no, danh gia t6n thftt
no phai thu do khong co kha nang thu h6i va d6ng thai xem xet trich I~p dir phong phai thu kho
doi (neu co) tren co sa tirng khach hang df>ivoi cac khach hang qua han, kho doi tai ngay Bao
cao tai chinh hQ'Pnhftt theo quy dinh hien hanh.

Cong ty co chinh sach tin dung phu hQ'Pva thuong xuyen thee doi tinh hinh d~ danh gia xem
Cong ty co chiu rui ro tin dung hay khong, Cong ty khong co bftt Icy rui ro tin dung trong y~u
nao df>i voi cac khach hang hoac df>i tac boi vi cac khoan phai thu d~n tic mot sf> hrong Ian
khach hang uy tin va phan b6 a cac khu vue dia Iy khac nhau, rui ro tin dung khong t~p trung
vao mot khach hang nhftt dinh.

Tiin gin ngdn hang

Cac khoan tien giri ngan hang cua Cong ty diroc giri tai cac ngan hang Ian, co uy tin trong
mroc, Ban T6ng Giam df>cCong ty khong nhan thay co rui ro tin dung trong y~u tic cac khoan
ti~n giri nay.

Riii TO thanh khoiin

Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kho khan khi thirc hien nghia vu tai chinh do thi~u
tien.

Rui ro thanh khoan cua Cong ty chu y~u phat sinh tic viec cac tai san tai chinh va no phai tra
tai chinh co cac thai di~m dao han lech nhau.

Muc dich quan Iy rui ro thanh khoan nham dam bao du nguon vf>nd~ dap un~ cac nghia vu tai
chinh hien tai va nrong lai. Tinh thanh khoan cling duoc Cong ty quan ly nham dam bao mire
phu troi giua cong no d~n han va tai san d~n han trong ky a mire co th~ duoc kiem soat df>ivoi
sf>vf>n ma Cong ty tin r~ng co th~ tao ra trong ky do. Chinh sach cua Cong ty la theo doi
thirong xuyen cac yeu du v~ thanh khoan hien tai va dtr ki~n trong nrong lai nham dam bao
Cong ty duy tri du mire dir phong ti~n m~t, cac khoan vay va du vf>n ma cac chu sa hiru cam
k~t gop nham dap irng cac quy dinh v~ tinh thanh khoan ngan han va dai han hon,

Cac Bang duoi day trinh bay chi ti~t cac mire dao han theo hQ'Pd6ng con lai df>ivoi tai san tai
chinh va cong cu no tai chinh phi phai sinh va thai han thanh toan nhir dff diroc thoa thuan. Cac
Bang nay diroc trinh bay dira tren dong tien chira chiet khau cua tai san tai chinh va dong tien

Ban Thuyit minh nay fa mot b(j ph(m hr;p thanh va aur;c a(Jc cimg wyi Baa cao tai chinh hr;p nhdt
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
Tang 17, Toa nha Pearl Plaza, 561 A £)i~n Bien Phil, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh

BAa cAa TAl CHiNH HOP NHA T
Cho ky k~ toan nam ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2018

.~an Th~y~tm~_~~~~_~i ':.~!nhh~])nh~!Jti~p the~L__,.",~,__. __ ~_"~~_*'~_. ~' '''''__'' '_''__''''_

chua chiet khau cua cong no tai chinh tinh theo ngay sorn nh~t ma Cong ty phai tnl.' Viec trinh
bay thong tin tai san tai chinh phi phai sinh la dn thiSt d~ hieu duoc viec quan ly rui ro thanh
khoan cua Cong ty khi tinh thanh khoan diroc quan ly tren co So' cong no va tai san thuan.

Tir 1 nam trO' Tren 1 nam
J, dJ. 5 ~ T A 5 ~xuong en nam ren nam31112/2018 CQng

Tal san titi chinh
T!~n va cac khoan nrong dirong
tien
Chirng khoan kinh doanh
Dfru nr nAm giiI o~n ngay dao
h<;ln
PMi thu ngan han cua khach
hang
Phai thu khac
Dfru tir gap vbn vao don vi khac

CQng

NQ' phai tra titi chinh
PMi tra ngiroi ban ngan han
Chi phi phai tra ngAn han
Phai tra khac
Yay va no thue tai chinh ngan
h<;ln
CQng

57.939.720.350

10.788.962.576

10.403.589.290

21.342.988.489
20.744.961.338

57.939.720.350

10.788.962.576

10.403.589.290

55.000.000
5.784.016.819

21.342.988.489
20.799.961.338

5.784.016.819

121.220.222.043

7.380.744.658

82.597.124
630.678.799

821.780.530

5.839.016.819 - 127.059.238.862

206.600.000

7.380.744.658
82,597.124

837.278.799

821. 780.530

8.915.801.111 206.600.000 9.122.401.111

Chenh l~ch thanh khoan thu§n 112.304.420.932 5.632.416.819

31112/2017
Tai san tai chinh
T!~n va cac khoan nrong duong
tien
Chirng khoan kinh doanh
Dfru nr nam gifr d~n ngay dao
h<;ln
Phai thu ngan han cua khach
hang
Phai thu khac
Dfru tu gap vbn vao don vi khac
CQng

NQ' phai tra titi chinh
PMi tra ngiroi ban ngan han
Chi phi phai tra ngan han
Phai tra khac

CQng

42.734.241.990
9.529.406.637

1.389.540.099

29.136.789.681
7.655.855.689

- 117.936.837.751

42.734.241.990
9.529.406.637

1.389.540.099

367.088.000
2.900.016.819

29.136.789.681
8.022.943.689
2,900.016.819

90.445.834.096

9.622.352.953
369.217.270
786.640.943

3.267.104.819 93.712.938.915

185.000.000

9.622.352.953
369.217.270
971.640.943

10.778.211.166 185.000.000 10.963.211.166

3.082.104.819 82.749.727.74979.667.622.930

Ban T6ng Giarn o6c danh gia mire t~p trung rui ro thanh to an a mire thap. Ban T6ng Giarn o6c
tin rang Cong ty c6 th~ tao ra ou nguon tien o~ dap img cac nghia vu tai chinh dao han,

Ban Thuyet minh nay la mot b6 phdn hop thanh va duoc doc cung voi Bdo cao tai chinh hop nhdt
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CONG TY CO pHAN HAl MINH
T~ng 17, Toa nha Pearl Plaza, 561A Ui~n Bien PM, Phuong 25, Quan Binh Th~nh, Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAa cAa TAl CHiNH HOP NHAT
Cho ky k~ toan nam k~t thuc ngay 3 I thang 12 narn 2018
Ban minh Bao cao tai chinh nhAt

4. Cac sl}'ki~n phat sinh sau.ngay k~t tlnic kY k~ toan

Ban T6ng Giam d6c Cong ty khang dinh khong co sir kien nao phat sinh sau ngay k~t thuc ky
k~ toan yeu d.u cAn phai diroc di~u chinh hay trinh bay trong Bao cao tai chinh hop nh~t cua
Cong ty.

Thanh ph6 H6 chi Minh, ngay 28 thang 3 nam 2019

-NGUYEN THI BICH DIEU
Nglf01 I~p bi~~ .

NGUYEN THE HuNG
Tang Giam d&c

NGUYEN THI BICH DIEU
K~ toan trlfOng .

Ban Thuyit minh nay la mot bo phdn hop thanh va duoc doc cimg voi Bao cdo tai chinh hop nhdt
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Cong ty Co Phan Hal Minh

CHU T!CH Hf)QT
fllumf! 1I(];n ~
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