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KÝnh göi : së giao dÞch chøng kho¸n hµ néi 

Thùc hiÖn Th«ng t− sè 38/2007/TT-BTC ngµy 18/04/2007 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc 
c«ng bè th«ng tin ®Þnh kú cña c¸c C«ng ty niªm yÕt trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n.  

Do ®Æc thï kinh doanh trong lÜnh vùc vËn t¶i biÓn, dÞch vô hµng h¶i vµ cã nhiÒu Chi 
nh¸nh h¹ch to¸n phô thuéc t¹i c¸c c¶ng lín trªn c¶ n−íc nªn ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o 
C«ng ty ch−a thÓ cã sè liÖu quyÕt to¸n chÝnh thøc. 

§Ó thùc hiÖn viÖc c«ng bè th«ng tin ®Þnh kú theo quy ®Þnh, C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ 
Thuª tµu - Vietfracht −íc “B¸o c¸o tµi chÝnh tãm t¾t” Quý II n¨m 2009, cô thÓ nh− sau : 

−íc B¸o c¸o tµi chÝnh tãm t¾t  
Quý II  n¨m 2009 

 
I. b¶ng c©n ®èi  kÕ to¸n 

Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 

I Tài sản ngắn hạn 109,624,319,148 88,328,522,695 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 69,187,120,810 60,400,093,751 

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,000,000,000 1,000,000,000 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 33,686,417,582 21,806,667,704 

4 Hàng tồn kho   0 

5 Tài sản ngắn hạn khác 5,750,780,756 5,121,761,240 

II Tài sản dài hạn 397,553,158,743 391,082,667,075 

1 Các khoản phải thu dài hạn   0 

2 Tài sản cố định 327,947,393,468 320,805,147,687 

         - Tài sản cố định hữu hình 303,845,108,018 294,828,786,237 

         - Tài sản cố định vô hình 20,684,697,914 20,684,697,914 

         - Tài sản cố định thuê tài chính   0 

         - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,417,587,536 5,291,663,536 

3 Bất động sản đầu tư   0 

4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 68,584,085,109 69,232,960,109 

5 Tài sản dài hạn khác 1,021,680,166 1,044,559,279 

III Tổng cộng tài sản 507,177,477,891 479,411,189,770 

IV Nợ phải trả 301,397,096,311 281,441,454,433 

1 Nợ ngắn hạn 128,404,125,371 108,536,269,925 

2 Nợ dài hạn 172,992,970,940 172,905,184,508 

V Vốn chủ sở hữu 205,780,381,580 197,969,735,337 

1 Vốn chủ sở hữu 197,730,876,248 188,394,311,858 

         - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 150,000,000,000 150,000,000,000 

         - Thặng dư vốn cổ phần   0 



         - Vốn khác của chủ sở hữu   1,561,309,527 

         - Cổ phiếu quỹ    

         - Chênh lệch đánh giá lại tài sản    

         - Chênh lệch tỷ giá hối đoái -11,354,165  

         - Các quỹ 15,864,891,819 30,085,030,652 

         - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31,877,338,594 6,747,971,679 

         - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản   0 

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 8,049,505,332 9,575,423,479 

        - Quỹ khen thưởng phúc lợi 8,049,505,332 9,575,423,479 

        - Nguồn kinh phí    

        - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ    

VI Tổng cộng nguồn vốn 507,177,477,891 479,411,189,770 

 

II. kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 

TT NỘI DUNG KỲ BÁO CÁO LUỸ KẾ 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 51,929,234,648 97,699,716,009 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu   

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 51,929,234,648 97,699,716,009 

4 Giá vốn hàng bán 47,424,319,658 93,592,069,835 

5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,504,914,990 4,107,646,174 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 4,040,097,100 9,094,828,417 

7 Chi phí tài chính 1,176,213,976 3,086,012,121 

8 Chi phí bán hàng   

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,027,250,053 3,346,885,080 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,341,548,061 6,769,577,390 

11 Thu nhập khác 2,183,557,298 3,822,011,844 

12 Chi phí khác 2,231,630,145 3,450,965,969 

13 Lợi nhuận khác -48,072,847 371,045,875 

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,293,475,214 7,140,623,265 

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 392,651,333 392,651,333 

16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,900,823,881 6,747,971,932 

17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu  393  450 

18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu     



• Gi¶i tr×nh vÒ viÖc kÕt qu¶ s¶n suÊt kinh doanh gi÷a hai kú b¸o c¸o : 

- Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ cña Quý I n¨m 2009  :     847.148.051®. 

- Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ cña Quý II n¨m 2009 :  6.293.475.214®. 

Nh− vËy, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Quý II n¨m 2009 t¨ng so víi Quý I n¨m 
2009 lµ 642,9%. C«ng ty xin gi¶i tr×nh nh− sau : 

KÕt qu¶ s¶n suÊt kinh doanh chung c¸c nghiÖp vô cña C«ng ty t¨ng vµ lç kinh 
doanh cña ®éi tµu Quý II so víi Quý I gi¶m. 
 
C«ng ty kÝnh b¸o c¸o Quý Së, mong nhËn ®−îc sù quan t©m gióp ®ì vµ phèi hîp chÆt 
chÏ trong thêi gian tíi. 
 
Xin tr©n träng c¸m ¬n./. 
 Tm héi ®ång qu¶n trÞ 

Chñ tÞch 
 

®· ký 
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N¬i nhËn : 
- Nh− trªn (®Ó b¸o c¸o vµ c«ng bè th«ng tin 
 trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n theo quy ®Þnh). 
- Phßng Tæng hîp (®Ó c«ng bè th«ng tin trªn 
trang web cña C«ng ty theo quy ®Þnh) 
- L−u KTTV,VT. 


