
















CÔNG TY C� PH�N ��I LÝ V�N T�I SAFI Báo cáo tài chính quý 3-2011

cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31/12/2011

1 . ��C �I	M HO�T �
NG DOANH NGHI�P

Hình th�c s h�u v�n

Các ��n v� thành viên:

Tên ��n v�

��nh s� 1247/1998/Q�-BGTVT ngày 25/05/1998 c�a B	 Giao thông V
n t�i và ho�t �	ng theo Giy phép ��ng ký 

kinh doanh công ty c� ph�n s� 063595 ngày 31/08/1998, ��ng ký thay ��i l�n th� 17 ngày 25/08/2009 do S� K� 

ho�ch và ��u t� Thành ph� H� Chí Minh cp thay ��i s� Giy phép ��ng ký kinh doanh c�a Công ty là 0301471330.

Tr� s� chính c�a Công ty t�i: S� 39 �oàn Nh� Hài, Ph��ng 4, Qu
n 4, T.p H� Chí Minh

S� 39 �oàn Nh� Hài, Ph��ng 4, Qu
n 4, T.p H� Chí Minh

B�N THUY�T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 04 N�m 2011

Công ty C� ph�n ��i lý V
n t�i Safi ���c chuy�n ��i t� doanh nghi�p Nhà n��c sang Công ty C� ph�n theo Quy�t 

V�n �i�u l� theo ��ng ký kinh doanh c�a Công ty là: 82.899.818.054 ��ng. T��ng ���ng 8.289.981 c� ph�n,

 m�nh giá m	t c� ph�n là 10.000 VND.

��a ch� Ho�t ��ng kinh doanh chính
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Công ty con

Công ty Liên doanh ��i lý V
n t�i COSFI

Công ty TNHH SITC Vi�t Nam

Công ty liên k�t

Công ty TNHH KCTC Vi�t Nam

Chi nhánh, Xí nghi�p và �i�m kinh doanh

Ninh, �à N�ng, Quy Nh�n và V�ng Tàu th�c hi�n các l!nh v�c ho�t �	ng c�a Công ty.

Tp HCM D�ch v� ��i lý kho v
n, giao nh
n hàng hóa, 

� � � g

tàu bi�n

Tp HCM ��i lý v
n t�i hàng hóa; D�ch v� kho bãi và 

l�u hàng hóa; D�ch v� b�c x�p hàng hóa; 

��i lý container, d�ch v� cung �ng hàng h�i 

cho các hãng tàu

H�i Phòng D�ch v� giao nh
n hàng hóa; D�ch v� ��i lý 

Công ty có các Chi nhánh, Xí nghi�p và �i�m kinh doanh t�i các T"nh, Thành ph� là Hà N	i, H�i phòng, Qu�ng 

D�ch v� v
n t�i hàng hóa b#ng ���ng b	; 

D�ch v� ��i lý tàu bi�n

Công ty TNHH V
n t�i và Giao nh
n Yusen
(Vi�t Nam)

Tp HCM D�ch v� giao nh
n qu�c t� và kinh doanh  v
n 
t�i
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L�nh v�c kinh doanh

Ngành ngh� kinh doanh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L!nh v�c kinh doanh c�a Công ty là: D�ch v�.

Theo Giy Ch�ng nh
n ��ng ký kinh doanh công ty c� ph�n s� 063595 do S� K� ho�ch và ��u t� Thành ph� H� Chí
Minh cp ngày 31/08/1998 và ��ng ký thay ��i l�n th� 17 ngày 25/08/2009, ho�t �	ng kinh doanh c�a Công ty là:

��i lý v
n t�i;

Mua bán: Th�c ph$m t��i s�ng, �� g% n	i tht, qu�n áo may s�n, giày dép, kim khí �i�n máy, �i�n t&, �i�n l�nh và
ph� ki�n;

Kinh doanh khai thác kho bãi;

V
n chuy�n hàng hóa quá c�nh �i Lào, Campuchia và ng��c l�i (ch" th�c hi�n khi có ��y �� th� t�c v� hàng quá
c�nh);

D�ch v� hàng h�i và cung �ng tàu bi�n;

��i lý �y thác qu�n lý container và giao nh
n hàng hóa;

Khai thác, thu gom hàng hóa và v
n t�i n	i ��a;

��i lý tàu bi�n, môi gi�i hàng h�i;

Giao nh
n hàng hóa xut nh
p kh$u;

S�n xut, mua bán bao bì, chèn lót;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 . CH� �
 VÀ CHÍNH SÁCH K� TOÁN ÁP D�NG T�I CÔNG TY

K� k� toán, ��n v� ti�n t� s� d!ng trong k� toán

��n v� ti�n t� s& d�ng trong ghi chép k� toán là ��ng Vi�t Nam (VND)

Chu"n m�c và Ch� �� k� toán áp d!ng

Ch� �� k� toán áp d�ng

Mua bán g�m s�, s�n mài và hàng th� công m' ngh�;

V
n t�i �a ph��ng qu�c t�;

S�n xut, gia công, l*p ráp �� g% gia d�ng, máy móc, thi�t b�, ph� ki�n hàng �i�n t&, �i�n l�nh (không s�n xut, gia 
công t�i tr� s�);

S�n xut, gia công qu�n áo, giày dép (không s�n xut, gia công t�i tr� s�);

�óng gói bao bì hàng hóa;

Mua bán �	ng v
t s�ng, bò sát (tr� kinh doanh �	ng v
t hoang dã thu	c danh m�c �i�u ��c qu�c t� mà Vi�t Nam
ký k�t ho+c tham gia quy ��nh và các lo�i �	ng v
t quý hi�m khác c�n ���c b�o v�), hàng th�y, h�i s�n;

Cho thuê v�n phòng làm vi�c;

B	 tr��ng B	 Tài chính. 

Mua bán, cho thuê v< container;

Phát chuy�n nhanh hàng hóa.

K= k� toán n�m c�a Công ty b*t ��u t� ngày 01/01 và k�t thúc vào ngày 31/12 hàng n�m. 

Công ty áp d�ng Ch� �	 K� toán doanh nghi�p ban hành theo Quy�t ��nh s� 15/2006/Q�-BTC ngày 20/03/2006 c�a 
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Tuyên b� v� vi�c tuân th	 Chu
n m�c k� toán và Ch� �� k� toán

hành. Các báo cáo tài chính ���c l
p và trình bày theo �úng m>i quy ��nh c�a t�ng chu$n m�c, thông t� h��ng 

d?n th�c hi�n chu$n m�c và Ch� �	 k� toán hi�n hành �ang áp d�ng.

Hình th�c k� toán áp d�ng

Nguyên t#c ghi nh$n các kho%n ti�n và các kho%n t&�ng �&�ng ti�n

Nguyên t#c ghi nh$n và kh'u hao tài s%n c� ��nh

Công ty �ã áp d�ng các Chu$n m�c k� toán Vi�t Nam và các v�n b�n h��ng d?n Chu$n m�c do Nhà n��c �ã ban 

Công ty áp d�ng hình th�c k� toán trên máy vi tính.

Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n bao g�m ti�n m+t t�i qu', ti�n g&i ngân hàng, các kho�n ��u t� ng*n h�n có 

Khu hao ���c trích theo ph��ng pháp ���ng th@ng. Th�i gian khu hao ���c ��c tính nh� sau:

th�i gian �áo h�n không quá ba tháng, có tính thanh kho�n cao, có kh� n�ng chuy�n ��i dA dàng thành các l��ng 

ti�n xác ��nh và không có nhi�u r�i ro trong chuy�n ��i thành ti�n.

Tài s�n c� ��nh hEu hình, tài s�n c� ��nh vô hình ���c ghi nh
n theo giá g�c. Trong quá trình s& d�ng, tài s�n c� 

��nh hEu hình, tài s�n c� ��nh vô hình ���c ghi nh
n theo nguyên giá, hao mòn lu' k� và giá tr� còn l�i.
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- Nhà c&a, v
t ki�n trúc 05 - 30 n�m

- Ph��ng ti�n v
n t�i  06 - 10 n�m

- Thi�t b� d�ng c� qu�n lý 03 - 05 n�m

-

-

Nguyên t#c ghi nh$n các kho%n �(u t& tài chính

Nguyên t#c ghi nh$n v�n ch) s h�u

Tài s�n c� ��nh vô hình là quy�n s& d�ng �t bao g�m chi phí th�c t� b< ra �� có quy�n s& d�ng �t và ���c khu 

hao theo ph��ng pháp ���ng th@ng theo th�i gian s& d�ng, c� th� nh� sau: 

Quy�n s& d�ng 447,1 m2 �t t�i s� nhà 209 NguyAn V�n Th�, Ph��ng �akao, qu
n 1, Tp H� Chí Minh v�i th�i 

giá g�c. Các kho�n phân ph�i l�i nhu
n mà công ty mJ nh
n ���c t� s� l�i nhu
n l�y k� c�a các công ty con sau 

ngày công ty mJ n*m quy�n ki�m soát ���c ghi vào k�t qu� ho�t �	ng kinh doanh trong k= c�a công ty mJ. Các 

kho�n phân ph�i khác ���c xem nh� ph�n thu h�i c�a các kho�n ��u t� và ���c tr� vào giá tr� ��u t�.

Các kho�n ��u t� vào các công ty liên k�t mà trong �ó Công ty có �nh h��ng �áng k� ���c trình bày theo ph��ng 

gian s& d�ng lâu dài;

Quy�n s& d�ng 9.488,4 m2 �t t�i Lô 39, ���ng s� 2, Khu công nghi�p �à N�ng, Tp �à N�ng v�i th�i gian s& 

d�ng 35 n�m.

Các kho�n ��u t� vào các công ty con mà trong �ó Công ty n*m quy�n ki�m soát ���c trình bày theo ph��ng pháp 

pháp giá g�c. Các kho�n phân ph�i l�i nhu
n t� s� l�i nhu
n thu�n l�y k� c�a các công ty liên k�t sau ngày ��u t� 

���c phân b� vào k�t qu� ho�t �	ng kinh doanh trong k= c�a Công ty. Các kho�n phân ph�i khác ���c xem nh�

 ph�n thu h�i các kho�n ��u t� và ���c tr� vào giá tr� ��u t�.
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Các nghi�p v! b*ng ngo�i t� 

Thay ��i chính sách k� toán trong n�m

Th+ng d� v�n c� ph�n ���c ghi nh
n theo s� chênh l�ch l�n h�n/ ho+c nh< h�n giEa giá th�c t� phát hành  và 

m�nh giá c� phi�u khi phát hành c� phi�u l�n ��u, phát hành b� sung ho+c tái phát hành c� phi�u qu'. 

L�i nhu
n sau thu� ch�a phân ph�i là s� l�i nhu
n t� các ho�t �	ng c�a doanh nghi�p sau khi tr� (-) các kho�n �i�u 

ch"nh do áp d�ng h�i t� thay ��i chính sách k� toán và �i�u ch"nh h�i t� sai sót tr>ng y�u c�a các n�m tr��c.

V�n ��u t� c�a ch� s� hEu ���c ghi nh
n theo s� v�n th�c góp c�a ch� s� hEu.

thông báo chia c� t�c c�a H	i ��ng Qu�n tr� Công ty.

Các nghi�p v� phát sinh b#ng các ��n v� ti�n t� khác v�i ��n v� ti�n t� k� toán c�a Công ty (VND/USD) ���c h�ch 

toán theo tR giá giao d�ch trên th� tr��ng ngo�i t� vào ngày phát sinh nghi�p v�. T�i ngày k�t thúc k= k� toán n�m, 

các kho�n m�c ti�n t� có g�c ngo�i t� ���c �ánh giá l�i theo tR giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 

L�i nhu
n sau thu� ch�a phân ph�i có th� ���c chia cho các nhà ��u t� d�a trên tR l� góp v�n sau khi ���c H	i 

��ng Qu�n tr� phê duy�t và sau khi �ã trích l
p các qu' d� phòng theo �i�u l� Công ty và các quy ��nh c�a pháp 

lu
t Vi�t Nam.

C� t�c ph�i tr� cho các c� �ông ���c ghi nh
n là kho�n ph�i tr� trong B�ng Cân ��i k� toán c�a Công ty sau khi có 

n��c công b� t�i th�i �i�m này. Tt c� các kho�n chênh l�ch tR giá th�c t� phát sinh trong k= c�a ho�t �	ng s�n 

xut kinh doanh ���c h�ch toán ngay vào k�t qu� ho�t �	ng kinh doanh trong n�m. 
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Thay ��i chính sách k� toán trong n�m

Nguyên t#c và ph&�ng pháp ghi nh$n doanh thu

Doanh thu cung cp d�ch v�

-

-

-

-

Doanh thu ho�t ��ng tài chính

h�n có g�c ngo�i t� ���c h�ch toán vào k�t qu� ho�t �	ng kinh doanh trong n�m.

Doanh thu cung cp d�ch v� ���c ghi nh
n khi k�t qu� c�a giao d�ch �ó ���c xác ��nh m	t cách �áng tin c
y. 

Tr��ng h�p vi�c cung cp d�ch v� liên quan ��n nhi�u k= thì doanh thu ���c ghi nh
n trong k= theo k�t qu� ph�n 

công vi�c �ã hoàn thành vào ngày l
p B�ng Cân ��i k� toán c�a k= �ó. K�t qu� c�a giao d�ch cung cp d�ch v� 

Chênh l�ch tR giá do �ánh giá l�i s� d� c�a các kho�n m�c ti�n t� và công n� ng*n h�n có g�c ngo�i t� ���c h�ch 

toán trên tài kho�n 413 - "Chênh l�ch tR giá h�i �oái". Chênh l�ch tR giá do �ánh giá l�i s� d� các kho�n công n� dài 

Xác ��nh ���c chi phí phát sinh cho giao d�ch và chi phí �� hoàn thành giao d�ch cung cp d�ch v� �ó.

Ph�n công vi�c cung cp d�ch v� �ã hoàn thành ���c xác ��nh theo ph��ng pháp �ánh giá công vi�c hoàn thành.

Doanh thu phát sinh t� ti�n lãi, ti�n b�n quy�n, c� t�c, l�i nhu
n ���c chia và các kho�n doanh thu ho�t �	ng tài 

chính khác ���c ghi nh
n khi th<a mãn ��ng th�i hai (2) �i�u ki�n sau:

���c xác ��nh khi th<a mãn các �i�u ki�n sau:

Doanh thu ���c xác ��nh t��ng ��i ch*c ch*n;

Có kh� n�ng thu ���c l�i ích kinh t� t� giao d�ch cung cp d�ch v� �ó;

Xác ��nh ���c ph�n công vi�c �ã hoàn thành vào ngày l
p B�ng Cân ��i k� toán;
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-

-

Nguyên t#c và ph&�ng pháp ghi nh$n các kho%n thu�

Thu� hi�n hành

3 .  TI+N VÀ CÁC KHO�N T/5NG �/5NG TI+N

Ti�n m+t

Ti�n g&i ngân hàng

Các kho�n t��ng ���ng ti�n (*)

C�ng

Tài s�n thu� và các kho�n thu� ph�i n	p cho n�m hi�n hành và các n�m tr��c ���c xác ��nh b#ng s� ti�n d� ki�n 

ph�i n	p cho (ho+c ���c thu h�i t�) c� quan thu�, d�a trên các m�c thu� sut và các lu
t thu� có hi�u l�c ��n ngày 

k�t thúc k= k� toán.

31/12/2011            VND 01/01/2011       VND

Có kh� n�ng thu ���c l�i ích kinh t� t� giao d�ch �ó;

Doanh thu ���c xác ��nh t��ng ��i ch*c ch*n.

C� t�c, l�i nhu
n ���c chia ���c ghi nh
n khi Công ty ���c quy�n nh
n c� t�c ho+c ���c quy�n nh
n l�i nhu
n t� 

vi�c góp v�n.

                 10,000,000,000             17,500,000,000 
                 37,580,579,499             46,531,209,773 

                   3,097,138,599               3,813,967,033 

                 24,483,440,900             25,217,242,740 
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4 . CÁC KHO�N PH�I THU NG<N H�N KHÁC

Ph�i thu c��c xut phòng Air

Ph�i thu c��c xut phòng Sea

Ph�i thu c��c THC phòng Sea

Ph�i thu c��c nh
p các hãng ��i lý

T�m �ng c� t�c cho các c� �ông

Ph�i thu khác

C�ng

5 . TÀI S�N NG<N H�N KHÁC

T�m �ng

Th� chp, ký c��c, ký qu' ng*n h�n

C�ng

                   3,542,544,361               1,455,220,010 

                                      -                  226,129,100 

(*) Kho�n ti�n g&i có k= h�n d��i 3 tháng t�i Ngân hàng TMCP An Bình v�i s� ti�n là 10 tR ��ng, lãi sut là 14%/n�m.

31/12/2011            VND 01/01/2011       VND

                   7,187,856,947             14,709,006,811 

                      921,017,682                  915,167,946 
                 12,761,884,198             18,093,051,034 

                   1,110,465,208                  787,527,167 

                                      - 

                   2,138,738,918               2,907,621,418 

                   4,115,875,706               4,809,621,418 

31/12/2011            VND 01/01/2011        VND

                   1,977,136,788               1,902,000,000 
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6 . T=NG GI�M TÀI S�N C> �?NH H@U HÌNH

��n v� tính: VND

I. Nguyên giá

1. S� d& �(u n�m

2. S� t�ng trong n�m

- Mua s*m m�i

- ��u t� XDCB hoàn thành

3. S� gi%m trong n�m

- Thanh lý, nh��ng bán

- Gi�m khác

4. S� d& cu�i k�

II. Giá tr� �ã hao mòn luE k�

1. S� d& �(u n�m

2. S� t�ng trong n�m

- Trích khu hao

3. S� gi%m trong n�m

- Thanh lý, nh��ng bán

C�ng

86,800,204,854 21,302,945,776 394,054,184 108,497,204,814

Ch� tiêu Nhà c�a, v$t 
ki�n trúc

Ph&�ng ti�n v$n 
t%i, truy�n dJn

Thi�t b�, d!ng 
c! qu%n lý

27,714,288

- 1,117,852,000 50,738,182 1,168,590,182

- 1,117,852,000 50,738,182 1,168,590,182

- - - -

- -

- 27,714,288 -

- 27,714,288 27,714,288
86,800,204,854 22,393,083,488 444,792,366 109,638,080,708

-

10,601,886,092 6,241,195,309 193,145,489 17,036,226,890

2,161,431,704 1,871,882,843 73,686,051 4,107,000,598

2,161,431,704 1,871,882,843 73,686,051 4,107,000,598

- -

- 7,390,464 - 7,390,464
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- Thanh lý, nh��ng bán

- Gi�m khác

4. S� d& cu�i k�

III. Giá tr� còn l�i

1. �(u n�m

2. Cu�i k�

7 . T=NG GI�M TÀI S�N C> �?NH VÔ HÌNH ��n v� tính: VND

I. Nguyên giá

1. S� d& �(u n�m

2. S� t�ng trong n�m

- T�ng khác

3. S� gi%m trong n�m

4. S� d&  cu�i k�

II. Giá tr� �ã hao mòn luE k�

1. S� d& �(u n�m

2. S� t�ng trong n�m

- Trích khu hao

3. S� gi%m trong n�m

4. S� d& cu�i k�

- -

12,763,317,796 8,105,687,688 266,831,540 21,135,837,024
7,390,464 - 7,390,464

76,198,318,762 15,061,750,467 200,908,695 91,460,977,924

Ch� tiêu
Quy�n s� 
d!ng �'t 

Tài s%n c� ��nh
 vô hình khác Quy�n s� d!ng �'t 

74,036,887,058 14,287,395,800 177,960,826 88,502,243,684

-                -                                     9,882,524,453              

########## -                                     -                               

########## -                                     -                               

-                -                                     -                               

########## -                                     9,882,524,453              

-                -                                     199,293,714                 

66,431,238   -                                     132,862,476                 

66,431,238   -                                     132,862,476                 

-                -                                     -                               

66,431,238   -                                     332,156,190                 
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III. Giá tr� còn l�i

1. �(u n�m

2. Cu�i k�

8 . CHI PHÍ XÂY DWNG C5 B�N DZ DANG

Xây d�ng c� b�n d� dang

- Chi phí t� vn thi�t k� xây d�ng cao �c

S&a chEa l�n Tài s�n c� ��nh

- T� h�p kho �à N�ng

- T� h�p kho Qu�n 7

Mua s*m tài s�n c� ��nh

- Xe t�i FAW

C�ng

9 . CÁC KHO�N ��U T/ TÀI CHÍNH DÀI H�N

�

31/12/2011            VND 01/01/2011        VND

9,398,495,453                   1,431,053,527              

-                -                                     9,683,230,739              

########## -                                     9,550,368,263              

9,398,495,453                  1,431,053,527             

703,382,510                

2,158,882,510              -                                     

-                                     -                               

1,455,500,000             

9,398,495,453                   3,589,936,037              

31/12/2011            VND 01/01/2011        VND

Page 7 of 13

��u t� vào công ty con

- Công ty Liên doanh ��i lý v�n t�i Cosfi

- Công ty TNHH SITC Vi�t Nam

��u t� vào công ty liên k�t

- Công ty TNHH V�n t�i và Giao nh�n Yusen (Vi�t Nam)

- Công ty TNHH KCTC Vi�t Nam

��u t� dài h�n khác

C�ng

Thông tin chi ti�t v� các công ty con c)a Công ty vào ngày 31/12/2011 nh& sau

Công ty Liên doanh ��i lý v
n t�i Cosfi (*)

Công ty TNHH SITC Vi�t Nam (**)

                   8,657,473,876               8,657,473,876 

                   5,029,129,876              5,029,129,876 

                   4,350,780,000              4,350,780,000 

                   3,385,600,000              3,385,600,000 

                   3,628,344,000              3,628,344,000 

                   7,736,380,000               7,736,380,000 

 Tên công ty con 

 N�i thành 
l$p và ho�t 

��ng  T\ l� l]i ích 
 T\ l� quy�n 
bi^u quy�t 

                   1,605,562,000               1,605,562,000 

17,999,415,876                 17,999,415,876            

H�i Phòng 51% 51%  Giao nh
n và ��i lý tàu 
bi�n 

 Ho�t ��ng kinh 
doanh chính 

 Tp HCM 51% 51% ��i lý v
n t�i

(*) Theo H�p ��ng Liên doanh giEa Công ty Safi v�i Công ty Freightworld Pte.Ltd và Giy ch�ng nh
n ��u t� s� 

411022000232 ch�ng nh
n l�n ��u ngày 06 tháng 05 n�m 2008 v�n �i�u l� c�a Công ty Liên doanh ��i lý v
n t�i 

Cosfi là 600.000 USD trong �ó v�n góp c�a các bên nh� sau: Công ty Safi góp 306.000 USD chi�m 51% v�n �i�u l�; 

Công ty Freightworld Pte.Ltd góp 294.000 USD chi�m 49% v�n �i�u l�
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Thông tin chi ti�t v� các công ty liên k�t c)a Công ty vào ngày 31/12/2011 nh& sau

Công ty TNHH KCTC Vi�t Nam (**)

(**) Theo H�p ��ng Liên doanh giEa Công ty Safi v�i Công ty SITC Shipping Asia Pte.Limited và Giy ch�ng nh
n 

��u t� s� 021022000145 ch�ng nh
n l�n ��u ngày 08 tháng 05 n�m 2009 v�n �i�u l� c�a Công ty TNHH SITC Vi�t 

Nam là 400.000 USD trong �ó v�n góp c�a các bên nh� sau: Công ty Safi góp 204.000 USD chi�m 51% v�n �i�u l�; 

Công ty SITC Shipping Asia Pte.Limited góp 196.000 USD chi�m 49% v�n �i�u l�

 Ho�t ��ng kinh 
doanh chính 

Công ty TNHH V
n t�i và Giao nh
n Yusen
(Vi�t Nam) (*)  Tp HCM 45% 45%  D�ch v� GN qu�c t� và  

 Tên công ty liên k�t 

 N�i thành 
l$p và ho�t 

��ng  T\ l� l]i ích 
 T\ l� quy�n 
bi^u quy�t 

 giao nh
n 

(*) Theo H�p ��ng Liên doanh giEa các bên là Công ty Safi (Bên A), Công ty TNHH T� vn ��u t� và chuy�n giao 

công ngh� (Bên B), Công ty TNHH Yusen Air & Sea service (Bên C) v�n �i�u l� c�a Công ty TNHH V
n t�i và Giao 

nh
n Yusen (Vi�t Nam) là 600.000 USD trong �ó v�n góp c�a các bên nh� sau: Bên A góp 270.000 USD chi�m 45% 

 KD v
n t�i 

 Tp HCM 23% 23%  DV v
n t�i, kho v
n và  

v�n �i�u l�; Bên B góp 36.000 USD chi�m 6% v�n �i�u l� và Bên C góp 294.000 USD chi�m 49% v�n �i�u l�

(**) Theo H�p ��ng Liên doanh giEa các bên là Công ty Safi (Bên A), Công ty C� ph�n D�ch v� v
n t�i Sài Gòn 
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�(u t& dài h�n khác

��u t� trái phi�u

Công ty Vinalines

Th_ h	i viên Golf

C�ng

10 . CHI PHÍ TR� TR/`C DÀI H�N

Chi phí s&a chEa l�n tài s�n c� ��nh ch� phân b�

C�ng

v�n �i�u l� c�a Công ty TNHH KCTC Vi�t Nam là 900.000 USD trong �ó v�n góp c�a các bên nh� sau: Bên A góp 

207.000 USD chi�m 23% v�n �i�u l�; Bên B góp 92.000 USD chi�m 10% v�n �i�u l�, Bên C góp 160.000 USD chi�m 

18% v�n �i�u l� và KCTC góp 441.000 USD chi�m 49%

31/12/2011            VND 01/01/2011        VND

(Bên B), Công ty C� ph�n T� vn và Liên k�t doanh ngh�p Vi�t (Bên C), KCTC (Bên D) và Giy ch�ng nh
n ��u t� 

s� 411022000233 ch�ng nh
n l�n ��u ngày 15 tháng 05 n�m 2008, ch�ng nh
n thay ��i l�n th� 1 ngày 26/11/2008 

100,562,000                      100,562,000                 

1,605,562,000                   1,605,562,000              

5,000,000                          5,000,000                     

1,500,000,000                   1,500,000,000              

31/12/2011            VND 01/01/2011      VND

-                                     -                               

-                                     -                               
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11 . THU� VÀ CÁC KHO�N PH�I N
P NHÀ N/`C

Thu� GTGT hàng bán n	i ��a

Thu� Thu nh
p doanh nghi�p

Các lo�i thu� khác

C�ng

12 . CÁC KHO�N PH�I TR�, PH�I N
P NG<N H�N KHÁC

Kinh phí công �oàn

B�o hi�m xã h	i

Nh
n ký qu', ký c��c ng*n h�n

Ph�i tr�, ph�i n	p khác

Ph�i tr� c��c nh�p các hãng ��i lý

932,672,588                      1,270,068,328              

402,649,415                      640,647,597                 

31/12/2011            VND 01/01/2011        VND

627,889,102                      456,131,130                 

cáo tài chính có th� b� thay ��i theo quy�t ��nh c�a c� quan thu�.

31/12/2011            VND 01/01/2011       VND

785,610,729                      568,949,189                 

1,963,211,105                   2,366,847,055              

Quy�t toán thu� c�a Công ty s` ch�u s� ki�m tra c�a c� quan thu�. Do vi�c áp d�ng lu
t và các qui ��nh v� thu� ��i 

v�i nhi�u lo�i giao d�ch khác nhau có th� ���c gi�i thích theo nhi�u cách khác nhau, s� thu� ���c trình bày trên Báo 

29,817,050,583                 34,521,647,318            

23 345 377 211 22 569 058 755

(23,692,022)                       80,626,555                   

182,000,000                      162,000,000                 
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Ph�i tr� c��c nh�p các hãng ��i lý

Chi nhánh Hà N�i

Chi nhánh �à N�ng

Chi nhánh H�i Phòng

Chi nhánh Quy Nh�n

Chi nhánh Qu�ng Ninh

Ph�i tr� c��c xut phòng Sea

Ph�i tr� c��c THC phòng Sea

Thu� c��c

Khác

C�ng

23,345,377,211              22,569,058,755           

1,747,234,698                  1,659,320,850             

553,158,042                     862,119,271                

(572,754,662)                    3,216,876,513             

2,635,035,732                  3,892,200,301             

160,845                            160,845                       

2,128,807,717                  2,321,910,783             

-                                    -                               

-                                    -                               

30,760,969,290                 35,333,223,062            

(19,969,000)                      -                               
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13 . V>N CHe SZ H@U
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b) Chi ti�t v�n �(u t& c)a ch) s h�u

V�n góp c�a Nhà n��c

V�n góp c�a ��i t��ng khác

C�ng

c) Các giao d�ch v� v�n vji các ch) s h�u và phân ph�i cw t�c, chia l]i nhu$n

V�n ��u t� c�a ch� s� hEu

- V�n góp ��u n�m

- V�n góp t�ng trong n�m

- V�n góp cu�i n�m

C� t�c, l�i nhu
n �ã chia

- C� t�c, l�i nhu�n chia trên l�i nhu�n n�m tr��c

 TR l� 
(%) 

Cu�i n�m
VND

 TR l� 
(%) 

��u n�m
VND

85.79% 71,117,380,343   85.79% 71,117,380,343            

14.21% 11,782,437,711   14.21% 11,782,437,711            

N�m nay VND N�m tr��c VND

82,899,818,054                 82,899,818,054            

100% 82,899,818,054 100% 82,899,818,054            

82,899,818,054                82,899,818,054           

12,434,971,500                 4,144,990,500              

82,899,818,054                82,899,818,054           

-                                    -                               

12,434,971,500                4,144,990,500             

TR l� chia c� t�c 15% b#ng ti�n m+t trên m�nh giá c�a c� phi�u theo Ngh� Quy�t s� 02-2011/NQ/H�QT ngày
27/4/2011
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d) Cw phi�u

S� l��ng c� phi�u �ã bán ra công chúng

- C� phi�u ph� thông

S� l��ng c� phi�u �ang l�u hành

- C� phi�u ph� thông

M�nh giá c� phi�u �ã l�u hành

e) Các quE công ty

Qu' ��u t� phát tri�n

Qu' d� phòng tài chính

C�ng

14 . T�NG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG C{P D?CH V�

Doanh thu cung cp d�ch v�

C�ng

8,289,981                          8,289,981                     

8,289,981                         8,289,981                    

Cu�i n�m VND ��u n�m VND

10,000                               10,000                          

Cu�i n�m VND ��u n�m VND

8,289,981                          8,289,981                     

8,289,981                         8,289,981                    

40,276,656,057                 35,195,444,611            

-                                     

7,264,374,396                   5,198,067,208              

7,264,374,396                   5,198,067,208              

Quý 4-2011  VND Quý 4-2010 VND

40,276,656,057                 35,195,444,611            

Page 11 of 13



15 . GIÁ V>N HÀNG BÁN

Giá v�n c�a d�ch v� �ã cung cp

C�ng

16 . DOANH THU HO�T �
NG TÀI CHÍNH

Lãi ti�n g&i, ti�n cho vay

C� t�c, l�i nhu
n ���c chia

Lãi chênh l�ch tR giá �ã th�c hi�n

Lãi chênh l�ch tR giá ch�a th�c hi�n

C�

Quý 4-2011  VND

6,847,329,707              

1 951 211 603 8 725 237 325

36,019,939,962                 

Quý 4-2011  VND Quý 4-2010 VND

1,220,686,483                   

-                                     

6,847,329,707              

1,489,790,973              

-                                     

Quý 4-2010 VND

30,852,282,945            

36,019,939,962                 30,852,282,945            

311,066,852                      + Công ty TNHH KCTC Vi�t Nam

+ Công ty TNHH YUSEN  Vi�t Nam

419,458,268                      388,116,645                 

311,066,852                      

+ Công ty liên doanh ��i lý v�n t�i Cosfi
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C�ng

17 . THU NH�P KHÁC

Thu thanh lý, bán TSC�

C�ng

18 . CHI PHÍ KHÁC

Chi thanh lý, bán TSC�

C�ng

1,951,211,603                 8,725,237,325             

-                                     

-                               

-                               

Quý 4-2011  VND Quý 4-2010 VND

800,000                             

800,000                             -                               

-                                     -                               

Quý 4-2010 VNDQuý 4-2011  VND
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