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MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA BGĐ

Thông tin khái quát

Tình hình tài chính nổi bật

Ngành nghề kinh doanh

Tổ chức nhân sự

sản xuất kinh doanh năm 2016

Quá trình hình thành và

Quan hệ Nhà đầu tư

Tình hình tài chính năm 2016

phát triển

Đánh giá kết quả hoạt động

Kế hoạch kinh doanh 2017

Định hướng phát triển
CThông tin về mô hình quản
trị, tổ chức kinh doanh và
bộ máy quản lý

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
Đánh giá chung về tình hình kinh
tế ngành
Đánh giá các mặt hoạt động của
Công ty
Hoạt động của HĐQT

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Về nhân sự

Báo cáo của kiểm toán viên

Trách nhiệm với nhà đầu tư

Báo cáo tài chính thuyết minh

Trách nhiệm với cộng đồng
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THÔNG TIN
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên chính thức

Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà nội

Tên quốc tế

Hanoi Tourist Service Joint Stock Company

Tên giao dịch

Hanoi Toserco

Giấy phép kinh doanh lữ
hành quốc tế

Số 0053 của Tổng cục Du lịch

Trụ sở chính

Số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Vốn điều lệ

748.000.000.000 VND

Điện thoại

(84-4) 37262626/ ext: 217-219

Fax:

(84-4) 37262571

E. mail

info@tosercohanoi.com / dinhtu@tosercohanoi.com

Website

www.tosercohanoi.com
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
1

Điều hành tour du lịch
Chi tiết : Kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa

2

Đại lý du lịch

3

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch

4

Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển khách du lịch

5

Cơ sở lưu trú khác.
Chi tiết:
- Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc dài hạn là các phòng đơn, phòng ở chung
hoặc nhà ở tập thể cho người lao động nước ngoài và các đối tượng khác, chỗ nghỉ trọ trên
xe lưu động, lều trại du lịch.
- Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn là phương tiện lưu trú làm bằng vải, bạt đựơc sử
dụng cho khách du lịch trong bãi cắm trại, du lịch dã ngoại

6

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Dịch vụ ăn uống (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát
karaoke ).

7

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng ( phục vụ
tiệc, hội họp, đám cưới…)

8

Dịch vụ phục vụ đồ uống

9

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

10

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc quyền chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi
thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

11

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

12

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

13

Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý ,môi giới (không bao gồm môi giới bất động sản chứng khoán, bảo hiểm, xuất
khẩu lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài).

14

Bán lẻ hàng may mặc giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

15

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết : Đại lý vé máy bay
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

03/2016
Công ty CP Du
lịch Dịch vụ Hà
Nội
(Hanoi
Toserco) là doanh
nghiệp được thành
lập năm 1988 bởi
UBND thành phố
Hà Nội. Qua thời
gian phát triển,
Công ty có được
những thành công
to lớn và luôn luôn
là
một
trong
những công ty lữ
hành hàng đầu ở
Hà Nội và Việt
Nam.
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Công ty được
chuyển đổi mô
hình thành công ty
TNHH NN 1
thành viên, đơn vị
thành viên của
Tổng công ty Du
lịch hà Nội, hoạt
động thí điểm theo
mô hình công ty
mẹ - công ty con.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công ty đổi tên
thành Công ty
TNHH
Một
thành viên Du
lịch Dịch vụ Hà
Nội theo Quyết
định
số
2760/QĐUBND
ngày
17/6/2011 của
UBND Thành
phố Hà Nội, là
đơn vị thành
viên tổng công
ty Du lịch Hà
Nội.

Công ty chính
thức chuyển
sang hoạt động
dưới hình thức
Công ty cổ
phần với tên
gọi Công ty
CP Du lịch
Dịch vụ Hà
Nội theo Giấy
chứng
nhận
đăng ký DN số
0100107155
ngày
15/03/016 do
Sở KH và ĐT
thành phố Hà
Nội cấp.

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty hoạt động chủ yếu tại Hà Nội
và Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Xây dựng Công ty thành một
công ty mạnh ở Việt Nam về kinh
doanh, dịch vụ du lịch; có phương
pháp quản lý tiên tiến, nâng cao
năng lực cạnh tranh và hiệu quả
sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phấn đấu tăng trưởng 8% 15%. Đẩy mạnh đầu tư mới và cải
tạo, nâng cấp lại hệ thống kinh
doanh dịch vụ. Mở rộng thêm một số
lĩnh vực kinh doanh mới như hợp tác
liên doanh, liên kết với các đối tác
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG trong và ngoài nước để góp vốn liên
doanh, cổ phần đầu tư phát triển
SXKD với nguyên tắc có định hướng,
có chọn lọc, hiệu quả đầu tư cao,
phù hợp với năng lực và trình độ, cơ
Phát triển Công ty về mọi mặt
sở vật chất và tài chính của Công ty.
nhằm nâng cao giá trị cổ phần, tạo
việc làm ổn định và nâng cao thu
nhập cho người lao động cũng như
lợi tức của các cổ đông và tăng
nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
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SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM
ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM
ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM
ĐỐC

PHÒNG QUẢN
LÝ VẬN HÀNH
TÒA NHÀ

PHÒNG TÀI
CHÍNH KẾ
TOÁN

TRUNG TÂM
LỮ HÀNH

PHÒNG KINH
DOANH

PHÒNG HÀNH
CHÍNH

PHÒNG
NHÂN SỰ

TT DỊCH VỤ
ĐẠI LÝ VÉ MÁY
BAY

CHI NHÁNH
HỒ CHÍ MINH

XÍ NGHIỆP
DỊCH VỤ DU
LỊCH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
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CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT
-

Công ty không có công ty con
Công ty liên doanh, liên kết:

CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH,
LIÊN KẾT

35%

40%

Công ty CP Du lịch
và Thương mại Sao
Phương Đông

Công ty TNHH
Global Toserco

29,58%

Công ty liên doanh
khách sạn TNHH
Hà Nội Hotel

Số 269 phố Kim Mã,
quận Ba Đình, TP.Hà Nội

Số 40 Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội

D8 Giảng Võ, quận Ba Đình,
TP.Hà Nội

84-4.39393690

84-4.37330808

84-4.38452270

www.pullmanhotels.com

www.hanoihotel.com.vn

getcloser@pullman-hanoi.com

sales@hanoihotel.com.vn

Kinh doanh khách sạn, văn phòng cho
thuê

Kinh doanh khách sạn, dịch vụ

Kinh doanh khách sạn, căn hộ,
văn phòng cho thuê
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD
Kết thúc năm tài chính 2016, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội từ ngày 15/03/2016 đến ngày
31/12/2016 như sau:
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Tổng doanh thu. Trong đó:

Doanh thu dịch vụ
Doanh thu HĐTC
Doanh thu khác
Tổng chi phí
Lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu
Tỷ suất sinh lời/vốn góp CSH

ĐVT
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
%
%

Từ 15/03/2016 đến
31/12/2016
160,713
142,830
17,451
432
143,251
17,462
3,197
14,265
8,8
1,9

Năm 2016 là năm đầu tiên công ty chuyển đổi mô hình công ty nhà
nước sang mô hình công ty cổ phần nên không có số liệu năm trước để
so sánh.
Tổng doanh thu hợp nhất của toàn công ty là 160.713 triệu đồng. Trong
đó doanh thu dịch vụ chiếm 88,87%, tương đương 142.830 triệu đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 10,86%, tương đương 17.451 triệu
đồng. Thu nhập khác 0,27%, tương đương 432 triệu đồng.
Tổng chi phí trong năm là 143.251 triệu đồng, doanh thu dịch vụ là
142.830 triệu đồng. Nhìn vào báo cáo nhận thấy chi phí, vượt qua cả
doanh thu dịch vụ. Nguyên nhân dẫn tới việc chi phí lớn hơn doanh thu
không phải do việc quản lý không tốt, mà do công ty phải chịu thêm
nhiều chi phí trong quá trình cổ phần hóa. Ảnh hưởng dẫn tới tăng chi
phí là 9.915 triệu đồng. Cụ thể :
- Phân bổ lợi thế kinh doanh là 6.614 triệu đồng.
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- Theo hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp tại 31/03/2014, các
CCDC đã hết giá trị sử dụng được định giá lại bằng 20% nguyên
giá. Giá trị định giá lại là 939 triệu đồng. Trong năm 2016 Công ty
đã tiến hành phân bổ toàn bộ giá trị CCDC nêu trên vào chi phí.
- Do định giá lại TSCĐ, nên giá trị nguyên giá của TSCĐ tăng lên so
với trước. Vì vậy công ty đã phải tiến hành tính lại khấu hao TSCĐ
theo mức khác. Chi phí khấu hao TSCĐ so với các năm trước
chênh lệch là 2.362 triệu.
Nếu không chịu ảnh hưởng của cổ phần hóa chi phí sẽ là 133.336 triệu
đồng. Vậy tỷ suất chi phí trên doanh thu là 0.93. Nghĩa là cứ 100 đồng
doanh thu Công ty phải chi 93 đồng chi phí.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là 8,8%, vậy cứ 100 đồng
doanh thu sẽ tạo ra 8,8 đồng lợi nhuận. Trong 9,5 tháng 2016 tỷ suất
sinh lời trên vốn góp chủ sở hữu chỉ đạt 1,9%. Mức tỷ suất lợi nhuận
thấp như vậy là do HĐQT của các Công ty liên doanh chưa có quyết
định chia lợi nhuận.
Để đạt được kết quả tăng trưởng nêu trên Lãnh đạo Công ty và toàn thể
cán bộ công nhân viên đã cùng nhau đồng sức, đồng lòng tìm nhiều
biện pháp để đưa công ty ngày càng phát triển mạnh.
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CƠ CẤU DOANH THU DỊCH VỤ
ĐVT: Triệu đồng
Từ 15/03/2016 –
31/12/2016

Tỷ trọng (%)

Doanh thu dịch vụ du lịch

85,689

59.99%

Doanh thu cho thuê văn phòng

35,507

24.86%

Doanh thu dịch vụ đại lý vé máy bay

21,633

15.15%

142,830

100%

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu

CƠ CẤU DOANH THU THEO SẢN PHẨM

15,15%
24,86%

59,99%

Doanh thu cho thuê văn phòng
Doanh thu dịch vụ du lịch
Doanh thu dịch vụ đại lý vé máy bay
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÃ ĐỀ RA
ĐVT: Triệu đồng
ĐVT

Chỉ tiêu
Tổng doanh thu (không bao
gồm LN Liên doanh, liên kết)
Tổng chi phí
Lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng
Triệu
Triệu
Triệu
Triệu

đồng
đồng
đồng
đồng

KH 2016
– 9,5
tháng

TH 2016 9.5 tháng

TH 2016/
KH 2016

105,371

160,713

152.52%

93,776
11,595
2,551
9,044

143,251
17,462
3,197
14,265

152.76%
150.60%
125.33%
157.73%

Tình hình thực hiện kế hoạch đã đề ra (%)
152.52%

152.76%

157.73%

150.60%
125.33%

Tổng doanh thu Tổng chi phí

Lợi nhuận
trước thuế

Thuế TNDN

Lợi nhuận sau
thuế
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Nguyễn Minh Chung

Bà Nguyễn Thị Nga

Ông Lê Minh Thành

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Năm sinh: 1962

Năm sinh: 1955

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Luật, Cử nhân Kế toán.

kinh tế

Kinh tế

Số lượng cổ phần nắm giữ: Đại

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0

diện quản lý phần vốn Nhà
nước chiếm 28% vốn điều lệ

cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Chủ tịch HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
̉ tịch HĐQT
chức khác: Chu

Công ty CP Tập đoàn BRG; Chủ
tịch HĐQT Công ty CP Intimex
Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Ngân
hàng TMCP Đông Nam Á; Chủ
tịch HĐTV Công ty TNHH Khách
sạn Nhà hát.

Leadvisors Capital
̣ i
Management; Thà nh viên Hô
̣ p Vietnam Startup
đồng sáng lâ
̉ tịch
Foundation (NPO); Chu
HĐQT Công ty CP 184 Hà Nội.

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Chủ tịch HĐTV Tổng
công ty Du lịch Hà Nội

BAN KIỂM SOÁT
Ông Trần Xuân Sơn

Bà Nguyễn Hồng Diệu

Bà Đào Thị Hiền

Trưởng Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Quốc tịch: Việt Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Năm sinh: 1975

Năm sinh: 1983

Năm sinh: 1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

kinh tế

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Kinh tế

Tài chính - Ngân hàng

Số lượng cổ phần nắm giữ:

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0

1300 cổ phần, chiếm 0,0017%
vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0

cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không
17
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Bà Lê Thanh Hà

Ông Trần Ngọc Tiến

Bà Nguyễn T. Thu Hằng

Bà Trần T. Hồng Phương

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Năm sinh: 1969

Năm sinh: 1960

Năm sinh: 1971

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử

Trình độ chuyên môn : Cử

Trình độ chuyên môn: Cử

Trình độ chuyên môn:

nhân Kinh tế Du lịch, Cử
nhân Luật

nhân kinh tế

nhân Ngoại ngữ

Thạc sỹ Kinh tế

Số lượng cổ phần nắm
giữ: Đại diện quản lý

Số lượng cổ phần nắm
giữ: 0 cổ phần, chiếm 0%

Số lượng cổ phần nắm
giữ: 0 cổ phần, chiếm 0%

phần vốn Nhà nước chiếm
17,19% Vốn điều lệ; sở
hữu cá nhân: 4200 cổ
phiếu, chiếm 0,0056%
Vốn điều lệ

vốn điều lệ

vốn điều lệ.

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác : Phó Tổng

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm
giữ: 0 cổ phần, chiếm 0%
vốn điều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác: Phó phò ng
̉ n – TCT
Đầu tư phát triê
̣ i
Du lịch Hà Nô

giám đốc - Công ty CP Tập
đoàn BRG

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác: Không

BAN GIÁM ĐỐC
Bà Nguyễn Thị Phương Mai

Bà Mai Thị Thu Hà

Ông Trịnh Minh Tú

Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Giám Đốc

Tổng
Quốc tịch:
ViệtGiám
Nam đốc

Giám đốc
QuốcPhó
tịch:Tổng
Việt Nam

Giám đốc
QuốcPhó
tịch:Tổng
Việt Nam

Năm sinh: 1962

Năm sinh: 1962

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Ngoại ngữ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân
kinh tế

Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Quản trị Kinh doanh

Số lượng cổ phần nắm giữ:
2700 cổ phần, chiếm 0,0036%
vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần nắm giữ:
2900 cổ phần, chiếm 0,0038%
vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần nắm giữ:
1900 cổ phần, chiếm 0,0025%
vốn điều lệ.

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không
chức khác: Không
18
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
Trong năm 2016, Công ty không có thay đổi trong Ban Điều hành
SỐ LƯỢNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN:
Tiêu chí

Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

Theo trình độ lao động
Trình độ Đại học và trên Đại học

75

61,98

7

5,79

39

32,23

Lao động trực tiếp

74

61,16

Lao động gián tiếp

47

38,84

Nam

57

47,11

Nữ

64

52,89

121

100

Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Lao động phổ thông
Theo đối tượng lao động

Theo giới tính

Tổng cộng

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO GIỚI
TÍNH

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO
TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

32.23%

47.11%
52.89%

61.98%
5.79%

Nam

Nữ

Trình độ Đại học và trên Đại học
Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

19
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Lao động phổ thông

CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

LƯƠNG THƯỞNG,
PHÚC LỢI

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

ĐÀO TẠO,
TUYỂN DỤNG

Công ty xây dựng chính
sách lương thưởng phù
hợp với từng vị trí, kỹ

Công ty thực hiện chế

năng, trình độ chuyên

độ làm việc, nghỉ thai
sản... theo quy định của
Bộ Luật Lao động.

Công ty luôn chú trọng
phát triển, đào tạo cán

môn của từng cá nhân

bộ nhân viên, cử tham gia

trong Công ty; Cán bộ

các khóa học để nâng

nhận viên được đóng
BHXH, BHYT, BHTN
đúng quy định; khám sức
khỏe định kỳ

cao trình độ chuyên môn,
kỹ năng mềm cho nhân
viên

P

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO
ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG

38.84%

61.16%

Lao động trực tiếp

Lao động gián tiếp
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
STT

Đối tượng

1

Cổ đông Nhà nước

2

Cổ đông lớn (sở hữu ≥ 5% vốn CP)

Số lượng Cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu/VĐL

33,803,000

45.19

40,375,800

53.98

621,200

0.83

74,800,000

100

- Trong nước
- Nước ngoài
3

Cổ đông khác
- Trong nước
- Nước ngoài
TỔNG CỘNG

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO TỶ LỆ SỞ HỮU

0.83%

45.19%
53.98%

Cổ đông Nhà nước
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Cổ đông lớn (trong nước)
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Cổ đông khác

BẢNG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO LOẠI HÌNH SỞ HỮU
STT
1

2

Đối tượng
Cổ đông trong nước
- Tổ chức
- Cá nhân
Cổ đông nước ngoài
- Tổ chức
- Cá nhân

Số lượng cổ đông
170
2
168
0
0
0

Tỷ lệ (%)
100
71.93
28.07
0
0
0

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO LOẠI HÌNH SỞ HỮU

1.18%

98.82%

Tổ Chức

Cá nhân
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Thông tin cổ phiếu
Vốn điều lệ

Khả năng sinh lời
748.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phần

74.800.000 cổ phần

Mệnh giá cổ phiếu

10.000 đồng

Số cổ phiếu ưu đãi

0 cổ phiếu

Số cổ phiếu phổ thông

74.800.000 cổ phiếu

Số cổ phiếu đang lưu hành

74.800.000 cổ phiếu

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu trong năm
Năm 2016 là năm đầu tiên công ty chuyển đổi mô hình công ty nhà
nước sang mô hình công ty cổ phần, trong năm, công ty không có thay
đổi về vốn điều lệ.
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BÁO CÁO
BAN GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện
từ
15/03/2016
đến
31/12/2016

Chênh
lệch

% thực
hiện/Kế
hoạch

Doanh thu thuần

triệu đồng

98,167

142,830

44,663

145.50%

Giá vốn hàng bán

triệu đồng

63,549

115,692

52,143

182.05%

34,617

27,138

(7,479)

78.40%

25,643

15,681

(9,962)

61.15%

4,030

11,841

7,811

293.82%

4,945

(384)

(5,329)

-7.77%

6,333

17,451

11,118

275.56%

317

395

78

124.61%

Lợi nhuận gộp
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý
Lợi nhuận KD
Lãi tài chính
Lợi nhuận khác

triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế

triệu đồng

11,595

17,462

5,867

150.60%

Lợi nhuận sau thuế

triệu đồng

9,044

14,265

5,221

157.73%
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CƠ CẤU DOANH THU THEO SẢN PHẨM
Từ 15/03/2016
đến 31/12/2016

Tỷ lệ (%)

Doanh thu cho thuê văn phòng

35.507

24,86%

Doanh thu dịch vụ du lịch

85.689

59,99%

Doanh thu dịch vụ đại lý vé máy bay

21.633

15,15%

142.830

100%

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu

CƠ CẤU DOANH THU
THEO SẢN PHẨM

15.15
24.86

59,99

Doanh
thu thu
cho thuê
phòng
Doanh
cho văn
thuê
văn

phòng
Doanh
thu thu
vận hành
du lịch
Doanh
dịch tour
vụ du
lịch
Doanh
thu
từ
đại
lý
vé
máy
bay
Doanh thu dịch vụ đại lý vé máy bay
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu

15/03/2016
Tỷ trọng
Giá trị
(%)

31/12/2016
Tỷ trọng
Giá trị
(%)

% Tăng/Giảm

Tài sản ngắn hạn

565,171

58.37%

577,000

59.49%

2,09%

Tài sản dài hạn

403,036

41.63%

392,944

40.51%

-2,50%

100% 969,944

100%

Tổng tài sản

968,207

0,18%

Tổng tài sản tại 31/12/2016 tăng 0,18% so với tại thời điểm 15/03/2016. Trong đó tài sản ngắn
hạn chiếm 59,49% và tài sản dài hạn chiếm 40,51%.
1,200,000
1,000,000
800,000
Tài sản ngắn hạn
600,000

Tài sản dài hạn
Tổng tài sản

400,000
200,000
14/03/20116

31/12/2016
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Tài sản ngắn hạn

CƠ CẤU TÀI SẢN NGẮN HẠN (%)
0.04%
6.92%
33.89%

59.15%

Tiền và các khoản tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản dài hạn

CỞ CẤU TÀI SẢN DÀI HẠN
3.03%
8.98%

14.02%
Tài sản cố định
Bất động sản đầu tư
Đầu tư tài chính dài hạn
Tài sản dài hạn khác

73.97%
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Tình hình nguồn vốn
ĐVT: triệu đồng
14/03/2016
Tỷ trọng
Giá trị
(%)

31/12/2016
Tỷ trọng
Giá trị
(%)

% Tăng/Giảm

Nợ phải trả

220,207

22,74%

207,679

21,41%

-5,68%

Vốn chủ sở hữu

748,000

77,26%

762.265

78,59%

1,90%

100% 969,944

100%

Tổng tài sản

968,207

0,18%

Tổng nguồn vốn tại 31/12/2016 tăng 0,18% so với tại thời điểm 15/03/2016. Trong đó nợ phải
trả giảm 5,68% ; vốn chủ sở hữu tăng 1,9%.
1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0
15/03/2016
Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu

31/12/2016
Tổng nguồn vốn
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Tình hình nợ phải trả
14/03/2016
Chỉ tiêu

Giá trị

Nợ ngắn hạn

220.207

Nợ dài hạn

-

Tổng nợ phải trả

220.207

31/12/2016

Tỷ trọng
(%)
100%

Giá trị
207.679

Tỷ trọng
(%)
100%

%
Tăng/Giảm
94.31%

100%

207.679

100%

94.31%

Công ty chỉ có nợ ngắn hạn trong tổng nợ phải trả, thời điểm 31/12/2016 nợ phải trả giảm 5,69%
so với thời điểm 14/03/2016.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Các chỉ tiêu kế hoạch 2017
ĐVT : Tỷ đồng
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch 2017

Doanh thu thuần

Tỷ đồng

154,7

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

82,7

Thuế TNDN

Tỷ đồng

2,9

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

79,7
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, NGÀNH
Kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và vốn đầu tư trực
tiếp từ nước ngoài (FDI) tăng mạnh, tác động tích cực lên nhu cầu văn phòng cho thuê. Thị
trường được dự đoán sẽ vẫn tiếp tục ổn định trong thời gian tới. Năm 2016 kinh tế Việt Nam
̉ ng sa
̉ m trong nước (GDP) năm 2016 tăng 6,21%. Trong đó quý
̉ n phâ
phục hồi tăng trưởng tốt, tô
I tăng 5,48%, quý II tăng 5,78%, quý III tăng 6,56%, quý IV tăng 6,68%. Năm 2016 lạm phát
được kiểm soát, môi trường kinh doanh có sự cải thiện, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh.
Theo báo cáo của Tổng Cục Du lịch Việt Nam, năm 2016, du lịch Việt Nam lần đầu tiên đã đón
được hơn 10 triệu khách quốc tế, tăng 25,4% so với năm 2015; phục vụ 62 triệu lượt khách nội
địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với năm 2015. .
Đối với công ty cổ phần du lịch dịch vụ Toserco, năm 2016 là năm bản lề trong quá trình phát
triển. Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với một khối
lượng công việc rất lớn cần thực hiện trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên với sự cố gắng nỗ
lực, đoàn kết phấn đấu của toàn bộ cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo để phù hợp với môi
trường làm việc mới, cách thức làm việc mới, năm 2016 cũng là một năm có hoạt động kinh
doanh thành công của công ty.
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Về đầu tư tài chính
Công ty đầu tư vào Cty Liên doanh khách sạn Hà Nội Hotel với tỷ lệ 29,58%, tỷ lệ phân
chia lợi ích là 50%.
Đầu tư vào Công ty TNHH Global Toserco là 35%. tỷ lệ phân chia lợi ích là 35%
Đầu tư vào Công ty CP du lịch và Thương mại Sao Phương Đông với tỷ lệ 40%. Công ty
đang trong quá trình xây dựng nên không có lãi.
Công ty đầu tư vào Công ty cổ phần Hanoitourist Taxi với tỷ lệ 5,2%.
2. Về quản lý và khai thác tài sản
Tính đến 31/12/2016 tỷ lệ cho thuê văn phòng của toàn công ty phủ tới 98%.
Giá trung bình cho thuê văn phòng trong năm 2016 của 273 Kim Mã khoàng 410.000đ/m2
và số 2 Núi Trúc khoảng 280.000đ/m2 (bao gồm thuế GTGT).
3. Về tổ chức:
Tổng số lao động toàn Công ty đến tháng 12/2016 là 121 người. Trong năm, số lao động
giảm 5 người, số lao động tăng là 1 người.
Công ty triển khai việc sắp xếp tổ chức lại mô hình tổ chức, cụ thể :
+ Sáp nhập Trung tâm nhà và dịch vụ về Văn phòng Công ty;
+ Tách phòng Tổ chức hành chính thành 2 phòng : Phòng hành chính và Phòng nhân sự;
+ Cơ cấu lại Phòng Đầu tư thẩm định thành Phòng Kinh doanh và Phòng Quản lý vận hạnh
tòa nhà.
Đến 31/12/2016, toàn Công ty có 01 Xí nghiệp trực thuộc, 01 chi nhánh, 02 trung tâm dịch
vụ và 5 phòng nghiệp vụ.
Năm 2016 công ty đã hoàn thành việc xây dựng, ban hành Quy chế lương.
Tăng cường đào tạo cập nhật kiến thức về kinh doanh, nhân sự, lao động tiền lương để
nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý.
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp thường kì và bất thường cũng
như ra các nghị quyết để xem xét, đánh giá, đưa ra các chủ trương lớn trong hoạt động sản xuất
kinh doanh và phê duyệt các vấn đề chủ yếu sau đây:
- Bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Hà và ông Trịnh Minh Tú làm Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Ban hành Quy chế “Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị trong Công ty Du lịch
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Dịch vụ Hà Nội.
- Để việc điều hành các công ty liên doanh, liên kết được hiệu quả, HĐQT đã thống nhất
cử đại diện bổ sung, thay thế tại các Công ty Liên doanh khách sạn Hà Nội, Công ty TNHH Global
Toserco, Công ty CP Sao Phương Đông.
- Thông qua kiến nghị của các cổ đông về việc Nhà nước chịu thuế đối với khoản chênh lệch
do đánh giá lại giá trị phận vốn nhà nước khi xác định giá trị cổ phần hóa.
- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản trị công ty đã lựa
chọn Công ty TNHH Deloite Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong giai
đoạn từ 01/01/2016 đến 14/03/2016 và giai đoạn từ 15/03/2016 đến 31/12/2016.
- Chọn Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội làm dịch vụ tư vấn địa chính cho Công ty.
- Phê duyệt nộp lợi nhuận còn lại phải nộp Ngân sách NN năm 2015 của Cty TNHH MTV Du
lịch dịch vụ Hà Nội.

2. Kết quả giám sát Ban điều hành:
Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban điều hành qua
các nghị quyết, các cuộc họp định kỳ, bất thường và các buổi làm việc trực tiếp với các đơn vị
trong Công ty.
Ban điều hành đã triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy
định của pháp luật.
Năm 2016 Ban điều hành đã rất cố gắng, tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp
thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá hoạt động của HĐQT
Các hoạt động của HĐQT năm 2016 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành, tổ chức họp thường xuyên, họp định kỳ hàng
quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Hội đồng quản trị đã triển khai
thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của
Công ty, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất giải quyết tháo
gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác những cơ hội
thuận lợi, đầu tư phát triển hiệu quả, bảo toàn vốn, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông,
chế độ đối với người lao động. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng, quyền hạn
theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Các quyết định của HĐQT mang tính tập trung
và có sự thống nhất cao. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng ban kiểm
soát.
Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở
mục tiêu đã đề ra. Hội đồng quản trị chỉ đạo kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các
giải pháp về thị trường, triển khai thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.

Đánh giá hoạt động Ban điều hành Công ty
Hoạt động của Công ty đã được ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết,
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty.
Ban tổng giám đốc đã chủ động khắc phục những khó khăn của nền kinh tế và thực
trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân công cơ cấu theo lĩnh vực và sát sao theo tình
hình thực tế công việc. Công tác quản lý, điều hành của các đơn vị thành viên đã được cơ cấu
theo hướng tích cực, năng động trong thực hiện nhiệm vụ SXKD về tài chính và nghĩa vụ quyền
lợi rõ ràng hơn.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT
Năm 2016 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp với các nội dung như sau :
-

Phân công công việc và phương hướng hoạt động của BKS.

-

Đánh giá tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và thông qua báo cáo đánh giá 6
tháng đầu năm 2016 của Ban Kiểm soát gửi Hội đồng quản trị.

-

Đánh giá tình hình kinh doanh 9 tháng và thông qua bản dự thảo xây dựng quy chế hoạt
động của Ban Kiểm soát Công ty.

Các công việc đã thực hiện trong năm 2016
Tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức
nghề nghiệp. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng,
nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của Công ty.
Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin để kiểm điểm, triển khai công việc theo
nhiệm vụ chức năng được giao.
Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý
của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2016
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban tổng giám đốc, tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất
kinh doanh và tài chính của các đơn vị trong Công ty. Trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo Công
ty nhằm phát hiện những rủi ro, hoặc những thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp
đối với ban lãnh đạo, điều hành Công ty và các đơn vị.
Giám sát việc xây dựng Quy chế, Quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế,
quy định đã ban hành.
Năm 2016 lựa chọn Công ty Kiểm toán là Công ty TNHH Deloite Việt Nam.
Thẩm định báo cáo Tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
Cử Trưởng Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
Tham gia Hội nghị người lao động, các cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì.
Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc:
-

-
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HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc
thực hiện đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định
của HĐQT, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
HĐQT thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và
các quy chế, quy định của công ty.
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GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ
Lương, thù lao của HĐQT, Ban TGĐ và BKS năm giai đoạn 15/03/2016 đến
31/12/2016
Nội dung

Thù lao HĐQT, BKS
Lương BTGĐ (TGĐ, PTGĐ,
GĐ Tài chính, KTT )

Giai đoạn
15/03/2016 đến
31/12/2016

Ghi chú

950.000.000 ĐHĐCĐ lần 1 phê duyệt (năm 2016 là
1.200.000.000đ)
1.873.349.171 Kể từ khi Cty CP hoạt động (15/3/2016)

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan
Không có Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan
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PHÁT TRIỂN
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BỀN VỮNG
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TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Chặng đường phát triển trong suốt thời gian vừa qua của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
không thể không nói đến vai trò tối quan trọng của nguồn lực toàn công ty. Ban lãnh đạo, đặc biệt
là Hội đồng quản trị, Ban điều hành rất quan tâm, trú trọng đến CBCNV - người lao động. Ngoài
việc chăm lo giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, lãnh đạo công ty còn đưa ra
nhiều chính sách hỗ trợ, thu hút nhân tài, có trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
Cụ thể, trong năm 2016, Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội đã thực hiện các công tác, chế
độ chính sách cho người lao động như:











Đảm bảo thanh toán đầy đủ tiền lương, trích nộp
BHXH, BHYT đúng, đủ, kịp thời; Thực hiện chế độ
thai sản, nghỉ dưỡng sức đầy đủ.
Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, người lao
động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.
Người lao động được thưởng hàng năm, thưởng
trong dịp lễ tết, ngày thành lập Công ty và thưởng
thành tích đột xuất trong lao động sản xuất.
Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công
nhân viên, hàng năm Công ty luôn tổ chức các hoạt
động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày
lễ lớn của Công ty nói riêng và của cả dân tộc nói
chung.
Hàng năm người lao động được Công ty bố trí đi
thăm quan, nghỉ mát, bồi dưỡng sức khoẻ trong và
ngoài nước.
Thiết kế các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn
cũng như kỹ năng mềm cho cán bộ nhân viên.
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TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

Xây dựng một môi trường làm việc
đảm bảo mọi người lao động đều được an
toàn, khỏe mạnh, có cơ hội phát triển,
nuôi sống được bản thân, gia đình...tạo
công ăn việc làm ổn định cho lao động địa
phương là một trách nhiệm xã hội lớn mà
Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Hà Nội
đã làm được.
Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng trong
sản xuất kinh doanh, Công ty xác định rõ
trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội.
Hàng năm, công ty luôn dành một phần
lợi nhuận của mình để thực hiện các hoạt
động mang tính cộng đồng, góp phần cải
thiện đời sống xã hội trên tinh thần giúp
đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó
khăn, bất hạnh trong cuộc sống...cùng
góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp,
nhân văn.

Hoạt động Hiêń máu tình nguyện vì cộng đồng

Đoà n thanh niên tặng quà gia đình có con em đang là
chiêń sỹ tại Trườ ng Sa

Trao vật phẩm từ thiện cho các trẻ em nghèo tại
Sa Pa – Lào Cai
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TRÁCH NHIỆM VỚI NHÀ ĐẦU TƯ
Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của mối quan hệ với nhà đầu tư. Ban lãnh đạo Công
ty luôn công bố thông tin một cách kịp thời, minh bạch, truyền tải thông tin tới nhà đầu tư thông
qua chuyên mục "Quan hệ cổ đông" trên website của Công ty.
Bộ phận phụ trách công bố thông tin của Công ty luôn cập nhật các văn bản mới nhất về Quản
trị công ty, công bố thông tin đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ đối với cổ đông của Công ty cũng
như các nhà đầu tư quan tâm tới Công ty.
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