
Báo cáo tài chính
Quý  III  năm tài chính 2011

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết
 minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 89,072,643,189       43,698,790,398       
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 36,252,658,794       5,730,038,178         
1. Tiền 111 6,132,595,067         1,935,355,049         
2. Các khoản tương đương tiền 112 30,120,063,727       3,794,683,129         
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 1,113,912,000         8,879,108,000         
1. Đầu tư ngắn hạn 121 1,113,912,000         8,879,108,000         
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -                          -                          
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 44,815,555,075       23,073,003,551       
1. Phải thu khách hàng 131 26,277,161,592       24,240,554,491       
2. Trả trước cho người bán 132 32,278,500             44,349,409             
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -                          -                          
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -                          -                          
5. Các khoản phải thu khác 135 22,411,584,377       389,244,325            
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,905,469,394)       (1,601,144,674)       
IV. Hàng tồn kho 140 -                          -                          
1. Hàng tồn kho 141 -                          -                          
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -                          -                          
V.Tài sản ngắn hạn khác 150 6,890,517,320         6,016,640,669         
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 79,883,440             85,584,806             
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 28,291,393             -                          
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 -                          -                          
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 6,782,342,487         5,931,055,863         
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 51,538,631,654       57,366,769,766       
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                          -                          
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                          -                          
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -                          -                          
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -                          -                          
4. Phải thu dài hạn khác 218 -                          -                          
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 -                          -                          
II.Tài sản cố định 220 3,989,668,114         3,622,418,199         
1. Tài sản cố định hữu hình 221 3,154,900,827         3,557,553,435         
    - Nguyên giá 222 8,105,893,907         8,150,490,325         
    - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (4,950,993,080)       (4,592,936,890)       
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                          -                          
    - Nguyên giá 225 -                          -                          
    - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -                          -                          
3. Tài sản cố định vô hình 227 834,767,287            64,864,764             
    - Nguyên giá 228 885,324,887            87,672,720             
    - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (50,557,600)            (22,807,956)            
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 -                          -                          
III. Bất động sản đầu tư 240 -                          -                          
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    - Nguyên giá 241 -                          -                          
    - Giá trị hao mòn lũy kế 242 -                          -                          
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 47,379,937,327       53,662,565,327       
1. Đầu tư vào công ty con 251 13,500,000,000       13,500,000,000       
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 24,204,680,000       24,204,680,000       
3. Đầu tư dài hạn khác 258 10,522,755,327       16,581,885,327       
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 (847,498,000)          (624,000,000)          
V. Tài sản dài hạn khác 260 169,026,213            81,786,240             
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 -                          -                          
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 -                          -                          
3. Tài sản dài hạn khác 268 169,026,213            81,786,240             
VI. Lợi thế thương mại 269 -                          -                          
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 140,611,274,843     101,065,560,164     
NGUỒN VỐN -                          -                          
A. NỢ PHẢI TRẢ 300 31,253,021,809       26,919,641,411       
I. Nợ ngắn hạn 310 31,091,577,928       26,831,260,585       
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 -                          -                          
2. Phải trả người bán 312 3,600,040,603         721,681,857            
3. Người mua trả tiền trước 313 12,364,633,410       16,085,682,933       
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 2,312,116,559         896,694,332            
5. Phải trả người lao động 315 1,800,000,000         1,687,544,727         
6. Chi phí phải trả 316 6,667,454,234         2,015,374,684         
7. Phải trả nội bộ 317 -                          -                          
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                          -                          
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 1,917,720,375         1,678,922,014         
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                          -                          
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 2,429,612,747         3,745,360,038         
II. Nợ dài hạn 330 161,443,881            88,380,826             
1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                          -                          
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 -                          -                          
3. Phải trả dài hạn khác 333 20,000,000             20,000,000             
4. Vay và nợ dài hạn 334 -                          -                          
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 -                          -                          
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 141,443,881            68,380,826             
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                          -                          
8. Doanh thu chưa thực hiện 338 -                          -                          
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 -                          -                          
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 109,358,253,034     74,145,918,753       
I. Vốn chủ sở hữu 410 109,358,253,034     74,145,918,753       
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 56,000,000,000       56,000,000,000       
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 2,402,850,000         2,402,850,000         
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -                          -                          
4. Cổ phiếu quỹ 414 (155,000,000)          (155,000,000)          
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                          -                          
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -                          -                          
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 1,518,000,000         1,018,000,000         
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 -                          -                          
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                          -                          
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 49,592,403,034       14,880,068,753       
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -                          -                          
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 -                          -                          



II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 -                          -                          
1. Nguồn kinh phí 432 -                          -                          
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -                          -                          
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 -                          -                          
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 140,611,274,843     101,065,560,164     
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG -                          -                          
1. Tài sản thuê ngoài 01 -                          -                          
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 -                          -                          
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 -                          -                          
4. Nợ khó đòi đã xử lý 04 -                          -                          
5. Ngoại tệ các loại (USD) 05 1,711,348.65           1,152,341.82           
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06 -                          -                          



Báo cáo tài chính

Quý  III  năm tài chính 2011

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Quý III/2011 Quý III/2010
Số lũy kế từ đầu 

năm đến cuối quý 
III/2011

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

III/2010

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 50,941,500,489 64,239,192,712 136,232,715,524 146,167,729,646

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0 0 0

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 50,941,500,489 64,239,192,712 136,232,715,524 146,167,729,646

4. Giá vốn hàng bán 11 45,886,727,292 60,099,475,552 119,586,387,052 135,990,412,164

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 5,054,773,197 4,139,717,160 16,646,328,472 10,177,317,482

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 3,643,735,669 6,648,838,114 39,589,907,474 13,967,288,385

7. Chi phí tài chính 22 422,601,411 3,063,606,326 3,120,579,835 6,721,912,969

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 0 0 0

8. Chi phí bán hàng 24 0 0 0 0

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,123,680,473 1,333,356,170 7,705,926,842 4,650,235,770

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 6,152,226,982 6,391,592,778 45,409,729,269 12,772,457,128
11. Thu nhập khác 31 2,090,909 4,304,273 2,090,909 11,119,219

12. Chi phí khác 32 22,200,442 0 22,200,442 0

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 -20,109,533 4,304,273 -20,109,533 11,119,219

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 0 0 0 0

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 6,132,117,449 6,395,897,051 45,389,619,736 12,783,576,347

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 808,707,644 671,287,304 2,508,785,455 1,368,538,292

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 0 0

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 5,323,409,805 5,724,609,747 42,880,834,281 11,415,038,055

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 0 0 0 0

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 0 0 0 0

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 0 0 0 0
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Báo cáo tài chính
Quý  III  năm tài chính 2011

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
TM

 Lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

III/2011 

 Lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

III/2010 
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh -                         -                         
1. Lợi nhuận trước thuế 01 45,389,619,736      12,783,576,347      
2. Điều chỉnh cho các khoản -                         -                         
- Khấu hao TSCĐ 02 385,805,834           341,798,356           
- Các khoản dự phòng 03 2,527,822,720        512,794,777           
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 -                         -                         
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (34,094,923,778)    (7,417,119,499)      
- Chi phí lãi vay 06 -                         -                         
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn  lưu động 08 14,208,324,512      6,221,049,981        
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 6,084,967,899        (14,270,591,040)    
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 -                         -                         
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp) 11 9,134,851,136        5,555,992,814        
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 5,701,366               (19,964,418)           
- Tiền lãi vay đã trả 13 -                         -                         
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (731,512,405)         (1,104,088,231)      
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 2,317,425,000        610,000,000           
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (8,645,369,376)      (447,645,500)         
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 22,374,388,132      (3,455,246,394)      
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư -                         -                         

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (753,055,749)         (84,773,566)           

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (13,097,762,000)    (3,600,000,000)      

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 22,082,000,000      7,876,677,500        

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -                         -                         

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -                         400,000,000           
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7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 4,324,159,233        7,367,889,499        

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 12,555,341,484      11,959,793,433      
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -                         -                         
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 -                         -                         
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh 
nghiệp đã phát hành 32 -                         -                         
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 -                         -                         
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -                         -                         
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                         -                         
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (4,407,109,000)      (10,272,224,500)    
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (4,407,109,000)      (10,272,224,500)    
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 30,522,620,616      (1,767,677,461)      
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 5,730,038,178        7,897,028,376        
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 -                         -                         
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 36,252,658,794      6,129,350,915        

-                         



GONG TY c6 PHAN VAN TAl NGOAI THU'ONG 
THUYET MINH sAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 30 thang 09 nam 2011 
Dan vi tfnh Ia D6ng Vi~t Nam trif tnJ'&ng hqp awe ghi chu khac 

Ban thuyet minh nay Ia m(Jt b(J ph()n kh6ng the tach r&i va awe aoc cung v&i Mn baa cao tai chinh O!nh 
kem. 

1. f)~c d i~m ho~t d(>ng cua doanh nghi~p 

1.1. Hinh th (fc s& hiPu v6n 

1.2. 

Cong ty Co ph~m V~n Tai Ngo<;Ji ThU'ang (dU'&i day gQi tat Ia Cong ty) Ia cong ty co ph~m dU'Q'C 
thanh l~p theo: 

Quyet djnh s6 0964/2001/Q£>/BTM. ngay 10 thang 09 nam 2001 cua B¢ tm&ng B¢ ThU'ang 
M<;Ji ve vi$c chuyem Xi nghi$p Djch Vt,~ Kho V~n thanh C6ng ty Co ph~n Vi;ln Tai Ngoai 
ThU'ang . 

Gi§y chCmg nhi;ln dang ky kinh doanh l~n d~u s6 4103000781 . ngay 14 thang 01 nam 2002 
do So Ke ho<;Jch va f)~u tU' Thanh pho Ho Chi Minh cap va cac Gi§y chCmg nh~n thay doi 
sau d6 v&i l~n thay doi g~n day nhM Ia vao ngay 12 thang 06 nam 2008. 

Trt,J so chinh dang ky ho<;Jt d('>ng kinh doanh cua C6ng ty dU'Q'C d~t t<;Ji A8. f>U'&ng Tm&ng San. 
PhU'&ng 2. Qu~n Tan Blnh . Thanh ph6 Ho Chi Minh. 

v6n dieu 1$ thea Gi§y chCmg nhi;ln dang ky kinh doanh Ia 56 ty dong . 

Cac dan vj tn,J'c thu('>c tinh den ngay 30 thang 09 nam 2011 bao gom: 

Chi nhanh t<;Ji Ha N('>i dU'Q'C thanh l~p theo Gi§y chl.fng nh~n dang ky ho<;Jt d('>ng chi nhanh l~n 
d~u s6 o 113002776. ngay 19 thang 08 nam 2003 do s& Ke ho<;Jch va £>~u tU' Thanh ph6 Ha 
N('>i cap va cac Gi§y chCrng nh~n thay doi sau d6 v&i l~n thay doi g~n day nh§t Ia Gi§y chl.fng 
nh~n dang ky ho<;Jt d('>ng chi nhanh s6 0302511219-001 vao ngay 28 thang 06 nam 2010. 

Chi nhanh t<;Ji Hai Ph6ng dU'Q'C thanh l~p theo Gi§y chl.fng nhi;ln dang ky ho<;Jt d('>ng chi nhanh 
so 0203010121. ngay 10 thang 10 nam 2003 do So Ke ho<;Jch va f)~u tU' Hai Ph6ng cap 

Ngimh ngh~ kinh doanh 

Theo Gi§y chl.fng nhi;ln dang ky kinh doanh. nganh nghe kinh doanh chinh cua C6ng ty baa gom: 

Cac djch vu ve v~n tai hang h6a xu§t nh~p kh21U ; 

f><;Ji ly tau bien . d<;Ji ly IU'u w&c. d<;Ji ly quan ly vo container cho cac hang tau . cung u•ng tau 
bien ; 

f><;Ji ly giao nh~n cho cac hang giao nh~n v~n tai nU'&c ngoai ; 

Kinh doanh cac djch Vt,J ve gom hang le xu§t nh~p khau ; 

Kinh doanh kho bao quan hang h6a xu§t nhi;lp khl!u ; 

Kinh doanh vi;ln tai hang h6a cong c('>ng ; 

Kinh doanh xu§t nh~p khau tn,J'c tiep va nh~n uy thac xu§t nhi;lp khliu ; 

Kinh doanh cho thue van ph6ng lam vi$c. kho bai ; 

Djch vv cac thu tt,Jc hai quan va cac djch vv c6 lien quan den giao nh$n v$n chuyen hang 
h6a xu§t nh~p khau : tai che . bao bl. mua bao hiem. kiem ki$n ... ; 
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CONG TY c6 PHAN VAN TAl NGOAI THU'O'NG 
THUYET MINH sAo cAo TAl CHlNH 
Cho nam ta i chfnh ket thuc vao ngay 30 thang 09 nam 2011 
Dan vj tfnh Ia D6ng Vi~ t Nam tnl' trU'&ng hQ'p OU'Q'C ghi chu khac 

Cac d!ch vt,J thU'ang m9i ; 

Kinh doanh vc)n ta i da phU'ang thtic. 

2. Nam tai chin h. dO'n v! ti~n t~ sll' dt,mg trong k~ toan 

2.1. Nam tai chinh 

Nam tai ch fnh cua Cong ty tiY ngay 01 thang 01 den ngay 31 thang 12 hang nam. 

2.2. DO'n v! ti~n t~ sll' dt,mg trong k~ toan 

Ban vi ti~n t$ s& dt,Jng trong ghi chep ke toan Ia 86ng Vi$t Nam. 

3. Chu~n mlfC va Ch~ dq k~ toan ap dt,mg 

3.1. Ch~ dq k~ toan ap dt,mg 

Cong ty ap dt,Jng Chu~m mi,J'c va Che d9 ke toan Vi$t Nam. 

3.2. Hinh thU>c k~ toan ap dl,mg 

Cong ty ap dt,Jng hlnh thtic ke toan Ia Nhc)t ky chung . 

4. Cac chinh sach ke toan ap dl}ng 

4.1. Nguyen t~c ghi nh~n ti~n va cac khoim tU'O'ng dU'O'ng ti~n 

T~~n bao g6m ti~n t.9i quy. ti~n dang chuy~n va cac khoan ky g&i kh6ng k)' h<;l~ . T_U'ang dU'ang 
tien Ia cac khoan dau tU' ngan h9n khong qua 3 thang. c6 kha nang chuyen doi de dang thanh 
m<?t IU'Q'ng ti~n xac dinh va kh6ng c6 nhi~u rui ro trong chuy~n d6i thanh ti~n . 

4.2. Cac giao d!ch bang ngo~i t~ 

Cac nghi$p vt,J phat sinh bc)ng ngo<;~i t$ cua cac khoan mt,Jc ti~n t$ dU'Q'c h9ch toan theo ty gia 
h9ch toan trong ky. rieng cac khoan mt,Jc phi ti~n t$ dU'Q'C h9ch toan theo ty gia hcSi doai vao ngay 
phat sinh nghi$p VI,J . Cac khoan mt,Jc ti~n c6 g6c ngo9i t$ dU'Q'C chuy~n d6i sang d6ng ti~n h9ch 
toan theo ty gia hcSi doai vao ngay lc)p bang can dcSi ke toan . T~t ca cac khoan chenh l$ch ty gia 
phat sinh trong qua trlnh thanh toan ho~c chuy~n d6i vao cu6i nam tai chinh dU'Q'C ghi nhc)n trong 
bao cao ket qua ho9t d¢ng kinh doanh trong ky. 

4.3. Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan phai thu thU'O'ng m~i va phai thu khac 

Nguyen tik ghi nhc)n 

Cac khoan phai thu thU'ang m9i va phai thu khac th~ hi$n gia tri c6 th~ thi,J'c hi$n dU'Q'c theo di,J' 
kien . 

Nguyen t;jc dt,J' ph6ng phai thu kh6 doi 

DI,J' phong phai thu kh6 doi dU'Q'C lc)p cho cac khoan n9' phai thu qua h9n thanh toan ho~c cac 
khoan n9' c6 bc)ng chting ch;jc ch;jn Ia kh6ng thu dU'Q'C. 
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CONG TY cO PHAN VAN TAl NGOAI THU'O'NG 
THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH 
Cho nam tai chinh k~t thuc vao ngay 30 thang 09 nam 2011 
Dan vi tinh Ia D6ng Vi~t Nam trl.f trwng hQ'p am:;rc ghi chu khac 

4.4. Nguyen tac ghi nh~n va kh~u hao tai san c6 dinh 

4.5. 

Nguyen tik ghi nh~n nguyen gia tai san c6 d!nh hQ>u hinh 

Tai san c6 dinh hQ>u hinh dU'Q'C xac d!nh gia tri ban dau theo nguyen gia . Nguyen gia Ia toan bo 
cac chi ph i ma doanh nghi$p bo ra de c6 dU'Q'C tai san c6 dinh hQ>u hinh tinh d~n thai diem du•a 
tai san d6 vao tr<;Jng thai san sang SLP di,Jng . 

Nguyen t~c ghi nh~n tai san c6 dinh vo hinh 

Tai san c6 djnh vo hinh dU'Q'C xac d!nh gia tri ban dau theo nguyen gia . Nguyen gia Ia toan bo cac 
chi phi ma doanh nghi$p bora de c6 dU'Q'C tai san c6 d!nh vo hinh tinh d~n thai diem dU'a tai san 
d6 vao tr<;Jng thai san sang SLP dl,lng theo dl.,l' tinh . 

PhU'ang phap kh!JU hao 

Nguyen gia tai san c6 djnh dU'Q'C kh~u hao theo phU'ang phap dU'ang thc:1ng trong su6t thai gian 
hQ>u di,Jng dl.,l' tinh cua tai san . 

Thai gian kh~u hao U'ac tinh cho mot s6 nh6m tai san nhU' sau : 

+ Nha cU>a. v~t ki~n true 05 - 15 nam 

+ May m6c. thi~t bi 03 nam 

+ PhU'ang ti$n v~n tai . truy€m dan 06 - 1 o nam 

+ Thi~t bi d1,1ng c~,~ quan ly 02- 05 nam 

+ Phan m§m vi tinh 03 nam 

Nguyen tac ghi nh~n cac khoan d~u tU' tai chinh 

Cac khoan dau tU' vao cong ty con va cong ty lien ket dU'Q'C ghi nh~n theo gia g6c. 

Cac khoan gop v6n vao co s& kinh doanh d6ng kiem soat 

Gia tri v6n gop vao co s& kinh doanh dong kiem soat Ia gia tri v6n gop dU'Q'c cac ben tham gia 
lien doanh th6ng nh~t danh gia va dU'Q'C ch~p thu~n trong bien ban g6p v6n . 

Cac khoan dau tU' ng~n h<;Jn . dai h<;Jn khac dU'Q'C ghi nh~n theo gia g6c. 

PhU'ang phap l~p dl.l ph6ng giam gia dau tU' cht:mg khoan ng~n han . dai h<;Jn 

Cu6i quy khi gia tri thuan c6 the thl.,l'c hi$n dU'Q'C cua cht:mg khoan dau tU' nho han gia g6c thi 
phai lap dl.,l' ph6ng giam gia dau tU' cht:mg khoan . s6 dl.,l' ph6ng giam gia dau tu• ch(mg khoan 
dU'Q'c l~p Ia s6 chenh l$ch giQ>a gia g6c cua chCmg khoan dau tU' lan han gia tri thuan c6 the thl.,l'c 
hi$n dU'Q'C CUa Chung. 

4.6. Ghi nh~n chi phi phai tra 

Chi phi phai tra dU'Q'c ghi nh~n can ct.f vao cac thong tin c6 dU'Q'C vao thai diem cu6i quy va cac 
U'ac tinh dl.,l'a vao th6ng ke kinh nghi$m. 

4. 7. LU'CYng 

Can ct.f theo quy IU'ang dU'Q'C duy$t cua Hoi d6ng quan trj . 
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CONG TY c6 PHAN VAN TAl NGOAI THU'O'NG 
~ ,. J ' " • 

THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH 
Cho nam tai chfnh k~t thuc vao ngay 30 thang 09 nam 2011 
£Jan vj tfnh Ia D6ng Vi~t Nam tr& tr/f&ng hQ'p OU'Q'C ghi chU khac 

4.8. Ngu6n v6n chu sO> hli'u 

V6n dau tU' CUa ChU sa hCi'u dU'Q'C ghi nh~'m theo s6 v6n thi.,I'C g6p cua chu sa hC/'u . 

Ghi nh~n va trinh bay co phi~u ngan quy 

Co phi~u ngan quy dU'Q'C ghi nh~n theo gia mua va dU'Q'C trinh bay nhU' mot khoan giam v6n chu 
sa hCi'u tren bang can d6i k~ toan . 

Ghi nh~n co tU>c 

Co tU>c dU'Q'C ghi nh~n Ia mot khoan phai tra vao ngay c6ng b6 co tU>c . 

4.9. Nguyen tac ghf nh~n doanh thu 

Doanh thu v~ cung cap dich Vl,J dU'Q'C ghi nh~n khi k~t qua cua giao dich d6 dU'Q'C xac dinh mot 
each dang tin c~y . Truong hQ'p giao dich v~ cung c~p dich Vl,J lien quan d~n nhi ~ u ky thi doanh 
thu dU'Q'C ghi nh~n trong ky theo k~t qua phan c6ng vi~c hoan thanh vao ngay l~p bang can d6i 
k~ toan cua ky d6. 

C6ng ty ghi nh~n doanh thu trong ky dl.,l'a tren h6a dan tai chfnh dU'Q'C phat hanh. 

4.1 0. Thu€! thu nh~p doanh nghi~p 

Nguyen t~c va phu•ang phap ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh ngh i ~p (TNDN) hi~n 
hanh: Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh dU'Q'C xac dinh tren CO' sa thu nh~p tfnh thu~ va thu~ su~t 
thu~ TNDN trong nam hi~n hanh. 

U'u dai . mien giam thu~ : 

Theo Thong tU' 128/2003/TT-BTC. ngay 22 thang 12 nam 2003 cua Bo Tai Chfnh . C6ng ty dU'Q'C 
mien thu~ 2 nam. ke tl.P khi c6 thu nh~p chiu thu~ (tl.P nam 2002) va giam 50% s6 thu~ phai nop 
trong 5 nam ti~p theo . Thu~ suat U'U dai Ia 20% trong 10 nam. ke tl.P khi w sa kinh doanh m&i 
thanh l~p tl.P dl! an dau tU' b~t dau hoc;~t dong kinh doanh (tl.P nam 2002). 

4.11. Cac ben c6 lien quan 

Cac ben dU'Q'C coi Ia lien quan n~u mot ben c6 kha nang kiem soat hoi;ic c6 anh hu•ang dang ke 
d6i v&i ben kia trong vi~c ra quy~t dinh tai chfnh va hoc;~t dong . 
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CONG TV c6 PHAN VAN TAl NGOAI THU'O'NG 
THUYET MINH sAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai chinh k~t thuc vao ngay 30 thang 09 nam 2011 
Dan vi tfnh Ia D6ng Vit?t Nam triP trU'&ng hQ'p OU'Q'C ghi chu khac 

5. Thong tin b6 sung cho cac khoan m~;~c trinh bay tren bang din d6i k~ toan 

5.1. Ti~n va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng ti~n 

30/09/2011 

Tit~n m~t 773.094.586 

Ti~n g&i ngan hang 5.359 .500.481 

Cac khoan tU'ang dU'ang ti~n 30.120.063.727 

T6ng c(mg 36.252.658.794 

Cac khoan tU'ang dU'ang ti~n Ia khoan ti~n gui ngan hang c6 ky h<;m dU'&i 3 thang . 

5.2. Cac khoan d§u tU' tai chinh ngan h<;m 

La khoan ti~n gui ngan hang c6 ky h<;m tren 3 thang ( tU'ang dU'ang 54 .000 USD 

5.3. Cac khoan phai thu ngan h~n 

30/09/2011 

Phai thu khach hang 26.277.161 .592 

Tra tm&c cho ngU'oi ban 32.278 .500 

Cac khoan phai thu khac 22.411 .584.377 

Cqng cac khoan phai thu ngan h~n 48.721.024.469 

DI.,J' phong cac khoan phai thu kh6 doi {3.905.469 .394) 

Gia tr! thu§n cua cac khoan phai thu 44.815.555.075 

D§u nam 

182.747 .958 

1.752.607 .091 

3.794 .683 .129 

5.730.038.178 

D§u nam 

24.240.554.491 

44 .349.409 

389 .244.325 

24.674.148.225 

(1 .601 .144 674) 

23.073.003.551 

Phai thu khach hang Ia cac khoan phai thu thU'ang m~i phat sinh trong di~u ki~n kinh doanh blnh 
thU'ong cua C6ng ty . 

Cac khoan phai thu kMc chu y~u Ia khoan phai thu lai nam 201 o cua Cong ty TNHH Dich Vt,J 
Hang Kh6ng Vector Qu6c T~ (Vector Aviation) 

Tcii san ngan h~n khac 30/09/2011 D§u nam 

T<;~m Cmg 1.361.492.487 457.425.863 

Ky quy 5.420.850 .000 5.4 73 .630 .000 

T6ng cqng 6. 782.342.487 5.931.055.863 

Cac khoan ky quy c6 chi ti~t nhU' sau : 

30/09/2011 

Ky quy cho cac hang hang kh6ng 5.387 .860.000 5.445 .640.000 

Ky quy kMc (Xang dau. the taxi ... ) 32 .990.000 27 .990.000 

Cqng 5.420.850.000 5.473.630.000 
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CONG TY c6 PHAN VAN T AI NGOAI THU'O'NG 
THUYET MINH sAo CAO TAl CHiNH 
Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 30 thang 09 nam 2011 
Dan vi tinh Ia Dong Vi~t Nam tr& trU'&ng hQ'p aU'Q'c ghi chu khac 

5.4. Tang. giam tai san co d!nh hi'Pu hinh 

May m6c 
Phuung ti~n. 

Thi ~t bi. d~mg 
Khofm m~1c Nha ci:ra 

thi~t bi v?n tai truy~n 
q1 quan ly T6ng c(lng 

dfrn 

Nguyen gia 

s6 du dfiu nam 3.337.273.150 30.070.09 1 3.786.093.177 997.053.907 8. 150.490.325 

M ua trong ky 142.072.545 142.072.545 

Thanh ly trong ky 30.070.091 156.598.872 I 86.668.963 

s6 du· 30/09/2011 3.337.273.150 3.786.093.177 982.527.580 8.105.893.907 

Gia tri hao mon liiy k~ 

s6 du dfiu nam 2.005.565.09 1 30.070.091 1.951.306.997 605.994.711 4.592.936 .890 

Kh~u hao trong ky 165.097.665 (30.070.09 1) 188.822.736 34.205.880 358.056. 190 

s6 dU' 30/09/2011 2.170.662.756 2.140.129.733 640.200.591 4.950.993.080 

Gia trLcon I:;ti 

T? i ngay dfiu nam 1.331.708.059 1.834.786. 180 391.059. 196 3.557.553.435 

T:;ti ngay 30/09/2011 1.166.610.394 1.645.963.444 342.326.989 3.154.900.827 

Nguyen gia cua tai san da kh~u hao het nhtmg van cons& d1.,1ng Ia 1.941.083.106 d6ng 

5.5. Cac khoan d~u tU' tar chinh dai h<,m 

30/09/2011 D~u nam 

8i!u tU' vao c6ng ty con 13.500.000 .000 13 .500.000 .000 

8i!u tU' vao c6ng ty lien doanh. lien ket 24.204 .680.000 24 .204.680.000 

8i!u tU' dai han khac 10.522 .755 .327 16.581 .885 .327 

c<;>ng gia goc cac khoan d~u tU' dai h~n 48.227.435.327 54.286.565.327 

Dl! phong giam gia di!u tU' dai h<;m (847.498.000) (624. 000 .000) 

Gia tr! thu~n cua d~u tlP tai chinh dai h~n 47.379.937.327 53.662.565.327 

8i!u tU' vao c6ng ty con Ia khoan di!u tU' vao C6ng ty TNHH D!ch V1.,1 Hang Kh6ng Vee Ta Ou6c 
Te (Vector Aviation) v&i ty I~ von g6p Ia 90%. 
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CONG TY c6 PHAN VAN TAl NGOAI THU'ONG 
THUYET MINH sAo CAO TAl CHiNH 
Cho nam tai chinh k~t thuc vao ngay 30 thang 09 nam 2011 
Dan vj tinh Ia Dong Vi~t Nam trif trU'&ng hQ'p awe ghi cht1 khac 

e§u tU' vao cong ty lien doanh. lien k~t c6 chi ti~t nhU' sau : 

Cong ty TNHH Dich Vl,J Hang Hai Jardine (Jardine) 

Ti I~ 
von gop 

51 .00% 

C6ng ty TNHH Kintetsu World Express Vi~t Nam (Kintetsu) 30.00% 

Cong ty TNHH D!ch Vu V~n Tai Hang Khong Toan C§u 
Vi Na Vinatrans (VA Express) 

Cong ty C6 ph§n Giao Nh~n V~n Tai Mi~n Trung 
(Vinatrans Da Nang) 

Cong ty C6 ph§n Giao Nh~n V~n Tai Ngo<;~i ThU'ang 
(Vinatrans Ha N¢i) 

Cong ty TNHH Chuy~n Phat Nhanh Expo Vi Na 
(Expo Vi Na) 

e§u tU' dai h<;~n khac c6 ch i ti~t nhU' sau : 

C6ng ty TNHH V~n Tai 6 To Vi Na Vinatrans 
(V truck) 

Cong ty Lien doanh V~n Tai Vi~t Nh~t 
(Konoike Vina) 

Cong ty C6 ph§n Giao Nh~n V~n Tai va ThU'ang M<;~i 
(Vinalink) 

D§u tU' dai h<;~n Nissin 

5.6. Pha i tra ngU'&i ban va ngll'&i mua t ra ti~n tm<Yc 

Phai tra ngU'ai ban 

NgU'oi mua tra ti~n tm&c 

T6ng c(mg 

40 .00% 

29 .28% 

22.00% 

39 .00% 

Ti I~ 
von g6p 

9.81 % 

9.15% 

1.22% 

30/09/2011 

3.600 .040.603 

12.364.633.410 

15.964.67 4.01 3 

Gia tr! v6n g6p 

1.623.330.000 

3.565 .350.000 

800 .000.000 

4.392 .000.000 

13.2 00 .000.000 

624.000.000 

24.204.680.000 

Gia tr! v6n 
gop 

726.150.000 

4.91 7.335 .327 

1.650 .000.000 

3.229.270.000 

10.522.755.327 

721 .681.857 

16 085.682.933 

16.807 .364.790 

Phai tra ngU'ai ban Ia cac khoan phai tra thU'ang m<;~i phat sinh trong di~u ki ~n kinh doanh binh 
thU'ong cua Cong ty . 
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CONG TY c6 PHAN VAN TAl NGOAI THU'ONG 
THUYET MINH sAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 30 thang 09 nam 2011 
Dan vi tinh Ia D6ng Vi~t Nam tr& trU'&ng hqp 6U'Q'c ghi chu khac 

5.7. Thu~ va cac khoan phai nqp Nha nt.I'<Yc 

Thue gia tri gia tang 

Thue thu nh$p doanh nghi$p 

Cac lo<?i thue khac 

T6ng cqng 

5.8. Chi phi phai tra 

Chi phi phai tra - Chi nhanh Sai Gon 

Chi ph i phai tra - Chi nhanh Ha N(li 

Khac 

T6ng cqng 

5.9. Cac khoan phai tra . phai nqp ngiin h~n khac 

Phai tra Vector Aviation- C6ng ty con 

c6 tU>c phai tra 

Nh$n ky quy ng~ n h<;in 

Khac 

T6ng cqng 

5.10. Quy khen thlJ'IYng. phuc IQ'i 

So dU' dctlu nam 

Trich l$p trong ky 

Sli dl,mg trong ky 

s6 dU' cu6i ky 

30/09/2011 B~u nam 

250 .030.007 555 .240.608 

1.902 .970 .974 125.697.924 

159.115.578 215.755.800 

2.312 .116.559 896.694.332 

30/09/201 1 B~u nam 

5.869.298.496 960 .085.249 

798.155.738 120.289.435 

935 .000.000 

6.667 .454.234 2.015.37 4.684 

30/09/2011 B~u nam 

1.260.000.000 

811 .231 .000 385.513.500 

1.106.489.375 33.408.514 

1.917.720.375 1.678.922.014 

30/09/2011 

3.745.360.038 

2.084 .000 .000 

(3.399.747.291) 

2.429.612.747 
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GONG TY CO PHAN VAN TAl NGOAI THU'ONG 
THUYET MINH sAo CAO TAl CHiNH 
Cho nam tai ,chinh ket thuc vao ngay 30 thang 09 nam 2011 
Dan vi tinh Ia Dong Vi~t Nam triP trU'&ng hQ'p 6U'Q'c ghi chu khac 

5.1 1. v 6nchu sO>hU>u 

5.11 . 1. Chi ti ~ t cua v6n chu sO> hU>u 

v6n aau tU' 
cua chu so hCJ'u 

Th?ng dU' c6 phieu quy 
v6n c6 phan 

s6 dU' dau nam tm&c 56.000.000.000 2.402.850.000 (155 .000.000) 

LQ'i nhu$n trong nam tm&c 

Tang do phan ph6i quy 

Tang khac 

Giam khac 

Quy dau tU' 
phat tri@m 

623.000.000 

395.000.000 

s6 dLP d~u nam nay 56.000.000.000 2.402.850.000 (155.000 .000) 1.018.000.000 

LQ'i nhu$n trong ky 

Tang do phan ph6i quy 500 .000.000 

Tang khac 

Giam khac 

s6 dU' cu6i 30/09/2011 56.000.000 .000 2.402 .850 .000 (1 55.000 .000) 1.518.000.000 

(Phtin tiep thea & trang 17) 

Quy dl! phong Quy khac thu¢c LQ'i nhu$n chU'a T6ng c6ng 
ta i chinh v6n chu so hCJ'u phan ph6i 

395 .000.000 12.912.890.884 71 .555.740.884 

13.766.268.089 13.766.268.089 

623.000.000 

250.000.000 197.009.780 842.009.780 

(395.000.000) (250.000.000) (11 .996.1 00.000) (12.641.1 00.000) 

14.880.068.753 74.1 45.91 8.753 

42.880.834.281 42 .880.834.281 

500.000.000 

(8.168.500.000) (8.1 68.500.000) 

49.592 .403.034 109.358 .253.034 
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CONG TY c 6 PHAN VAN TAl NGOAI THU'ONG 
THUYET MINH sAo cA.o TAl cHiNH 
Cho nam tai chinh k€!t thuc vao ngay 30 thang 09 nam 2011 
Dan vi tinh Ia Dong Vi~ t Nam tr& trU'&ng hQ'p awe ghi cht1 khac 

5.11.2. Chi tiM v6n dc\u tU' cua chu sO> hU>u 

30/09/2011 Dc\u nam 

Gia tr! Gia tr! 

Gong ty C6 ph~n Giao Nh~n Kho 
V~n Ngo<;Ji Thu•ang Vi$t Nam 6.080.000.000 10.86% 6.080.000.000 

86i tu•qng khac 49 .920.000.000 89.14% 49 .920.000.000 

T6ng c(>ng 56.000.000 .000 100.00% 56.000.000.000 

5.11.3. c 6 twc 

c6 tu•c 201 o da chi tra trong ky 

5.11.4. c 6 phc\n 

s6 lu•qng c6 ph~n ph6 thong dang ky phat hanh 

s6 IU'qng c6 ph~n ph6 thong da ban ra cong chung 

s6 IU'Q'ng c6 ph~n ph6 thong dll'Q'C mua l<?i 

S6 lll'Q'ng c6 ph~n phcS thong dang IU'U hanh 

Ky nay 

4.955.859.000 

30/09/2011 

5.600.000 

5.600.000 

15.500 

5.584 .500 

M$nh gia c6 ph~n dang IU'u hanh : 10.000 d6ng/c6 ph~n . 

5.11 .5. Phan ph6i l<;»i nhu~n 

LQ'i nhu~n chu•a phan ph6i d~u ky 

Chia c6 ti.J>c nam tm&c 

LQ'i nhu~n sau thu€! trong ky 

Trich l~p Quy d~u tll' phat tri~n 

Trich l~p Quy khen thll'ang . phuc IQ'i 

Trich l~p Quy khac thuoc v6n chu sa hCfu 

30/09/2011 

14.880.068 .753 

42.880.834.281 

(500 .000.000) 

(1 .084.000.000) 

8ieu chinh Thu lao Hoi d6ng quan tri, Ban Ki€!m soat (1 .000.000.000) 

Chia c6 tlJ>c nam 2010 (5.584.500 .000) 

L<;»i nhu~n chU'a phan ph6i cu6i quy 49.592.403.034 

10.86% 

89 .14% 

100.00% 

Dc\u nam 

5.600.000 

5.600.000 

15.500 

5.584 .500 
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CONG TY c6 PHAN VAN T AI NGOAI THU'ONG 
THUYET MINH sAo CAO TAl CHiNH 
Cho nam tai chfnh k~t th uc vao ngay 30 thang 09 nam 2011 
£Jan vi tfn/7 Ia £J6ng Vi~t Nam trCP trU'&ng 17Q'p cfU'Q'c ghi chu khac 

6. Thong tin b6 sung cho cac khoan ffil;JC trinh bay trong bao cao kfH qua kinh doanh 

6.1 . Doanh thu ban hang va cung dp d jch Vl;J 

Quy 3/2011 Quy 3/2010 

Doanh thu - Phong hang khong 16.902 .669.476 25.064.646.427 

Doanh thu - Phong du'ang bi~n 13.314 .692.122 22 .257 .29 1.304 

Doanh thu - Phong Logistics 6.424.869.861 4.005.054.803 

Doanh thu - PhOng phat tri~ n kinh doanh 7.440.277.718 3.947.866.1 85 

Doanh thu - Phong Binh DU'ang 646.049.400 

Doanh thu - Bao quan hang h6a 1.086.889 .545 1.269. 153 .226 

Doanh thu- Chi nhanh Ha N(li 5.772 .101 .767 7.049. 131.367 

T6ng c(>ng 50.941.500.489 64.239.192.712 

6.2. Gia v6n hang ban 

Quy 3/2011 Quy 3/2010 

Chi phf nguyen li$u . v<;lt li$u 34 .218.539 68.566.891 

Chi phf nhan cong 3.004 .188.885 2.959.12 .909 

Chi phi khau hao tai san c6 dinh 157.245.224 136.926.942 

Chi phi dich vu mua ngoai 40 .688 .317 .908 55.426 .242.439 

Chi phi bcilng tien khac 2.002.756 .736 1.576 .867.210 

T6ng c(?ng 45.886.727.292 60.167.716.391 

6.3. Doanh thu ho~t d(?ng ta i chinh 

Quy 3/2011 Quy 3/2010 

Lai chenh l$ch ty gia h6i doai 383 .514.373 2.930.755.274 

LQ'i nhu<;ln dU'Q'C chia 2.640.000.000 3.662.628 .685 

Lai tien gll'i ngan hang 620.221.296 55.454.155 

T6ng c(?ng 3.643.735.669 6.648.838.114 
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CONG TY CO PHAN VAN TAl NGOAI THU'ONG 
.1; , ' .. , • 

THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH 
Cho flam tai chinh k~t thuc vao ngay 30 thang 09 nam 2011 
Dan v; tfnh Ia D6ng Vi~t Nam tr& trU'&ng hQ'p OU'Q'C ghi chtJ khac 

6.4. Chi phi ta i chinh 

Lo chenh l ~ch ty gia h6i aoai 

Chi phi dl! phong giam gia a§u tU' tai chinh 

Hoan nh~p dl! phong giam gia a§u tU' tai chinh 

T6ng c(>ng 

6:5. Chi phi quim ly doanh nghi~p 

Chi phi nhan vien quan ly 

Chi phi v~t li~u 

Chi phi ao dung van phong 

Chi phi khau hao tai san c6 djnh 

Chi phi dl! ph6ng 

Chi phi bang ti€m khac 

T6ng c(>ng 

7. Phe duy~t phat hanh bao cao tai ch inh 

Quy 3/2011 

398.423.411 

24 .178.000 

422.601 .41 1 

Quy 3/201 1 Quy 3/2010 

638 .220.852 617.84 1.198 

18.293.636 21.977.182 

32.203.336 51 .745.5 12 

647.562.2 15 

787.400.434 64 1.792.278 

2.123.680.473 1.333.356.170 

Bao cao tai chinh cho quy 3/2011 ket thuc vao ngay 30 tha ng 09nam 2011 aa dU'Q'C T6ng Giam 
a6c C6ng ty phe d uy~t va phat hanh vao ngay 24 thang 10 nam 2011 . 

TP. H6 Chi Minh. Ngay 24 thang 10 nam 2011 

~T Kt TOAN TRU'cYNG D6C 

/ ~ ;_-------- . 

NGUYEN TR! NH PHU'O'NG THAO 
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