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BAO CÁO THUONG NIEN NAM 2013 

CONG TY CO PHAN DiI LY VAN TA! SAFI 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khâi quit 

- 	Ten giao djch: Cong ty C6 phn Di 1 Vn tái SAFI 

- 	Giy chrng nhn dàng k doanh nghip s6: 0301471330 do Si Ke hoach và DAu tu 

TP.HCM cp 1n Mu ngày 3 1/08/1998, dAng k thay di 1n thi.r 22 ngày 08/08/2013. 

- 	Von diu 1: 87.044.800.000 (Tam muoi bAy t b6n mucri b6n triu tam train ngAn 

dng). 

- 	Von Mu tu cla chU sâ hUu: 87.044.800.000 (Tarn muth bay t' b6n mum b6n triêu tam 

train ngAn ding). 

- 	Dja chi: 209, Nguyn VAn Thü, Quân 1, Tp HO^ Chi Minh. 

- 	S6 din thoai: (84 - 8) 3823 8799. 

- 	S6 fax: (84-8) 3822 6283. 

- 	Website: www.safi.com.vn. 

- 	MA cO^ phiu: SF1. 

2, 	Qua trinh hInh thAnh vA phát triên 
a. Nhihig skr kiin quan trçng: 

- 	Cong ty C6 phn Dai  l Vn tAi SAFI chInh thc di vào hoat dng tháng 11 nAm 1992. 

- 	ThAng 05/1998 chuyn d6i tü doanh nghip Nhà rnrâc sang Cong ty Co phãn. 

- Ngày 29/12/2006 Cong ty chInh thüc niêm y& trên Sâ giao djch chüng khoán Tp H 

Chi Minh. 
I 

b. Qua trInh phát trin 
- 	SAFI chinh thüc di vào hoat dng thing 11 nAm 1992 là mt trong nhüng Cong ty dad 

l' vn tAi hAng Mu trong ca nuàc, SAFI có khA nAng cung cp cAc djch vi Logistics, 

Di l vn tAi Da phucing thüc và Dai  l Môi giâi HAng hAi. Dn nAm 2012, ngoài trii 

s, chinh tai Tp Ho^ Chi Minh thI SAFI cOn 06 chi nhánh tai  HA  NOi,  HAi PhOng, Wing 

Thu, Ba NaA  Quy Nhon, QuAng Ninh. Cong ty có 3 cong ty con và 2 cong ty lien 

doanh lien k&. H th6ng di l cüa Cong ty trAi rng trén khp Châu A. Châu Au, ChAu 

M, Châu Üc vA ChAu Phi. 
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- 	H thng phrning tin và trang thit bj cüa SAFI hin ti gm 13 du kéo CNTR, 18 r? 

mooc 40', 18 xe tãi phic vi cho hang di 1 hâi quan. Ba h8 thng kho bäi: Kho ti Phü 

Thun, Q.7 có din tIch khu vrc 10.000m2; Kho ti khu cong nghip Van Dn - Dà 

Nang có din tIch khu wc 9.500m2 và Kho tti Phü Thi. - Gia Lam - Ha Ni có din 

tIch khu vrc 4.500m2. 

- Ngoai ra, cao 6c van phông 209 Nguyn Van Thu - Qun 1 - Tp Ho Chi Minh dä duçic 

dua vào hoat dng tir thang 8 nAm 2013. 

3. Ngành nghé và da bin kinh doanh 

Hott dng kinh doanh chü yu cüa Cong ty gm: 

- 	Di 1 Vn tãi da phning thüc quc t; 

- 	D?i 12 u thác quàn 1 container và giao nhn hang boa; 

- 	Khai thác, thu gom hang hod va van tài ni dja; 

- 	Giao nhn hang hod xut nhp khAu: 

- 	Di 1 tàu bin, mOi giài hang hài; 

- 	Djch vii hang hái và cung üng tàu bin; 

- 	Kinh doanh khai thác kho bAi; 

- 	Vn chuyn hang hod qua cãnh di Lao, Campuchia và nguçic lai  (chi thrc hin khi co 
dÀy dfi thu tiic ve^ hang qua cãnh); 

- 	Dóng gói bao hi hang hod; 

- 	Cho thuê 1vän phông lam vic; 

- 	Mua ban thirc ph.m tuai s6ng, d6 g nOi  thAt, quAn do may sAn, giày dép, kim khI dién 

may, din tir, din 1?nh  và ph%i kin; 

- 	San xuAt, mua ban bao bI, chèn lot; 

- Mua ban dng 4t s6ng, bO sat ( trü kinh doanh dng 4t hoang dA thuc danh mic diu 

uâc qu6c t6 ma Vit Nam k kt hoc tham gia quy djnh và các 1oi dng 4t qu him 

khac cn duçc báo v), hang thu, hãi san; 

- 	Mua ban gm sir, son mài, hang thu cong m5 ngh; 

- 	SAn xuAt, gia công, 1p rap d6 g gia ding, may mOc, thi& bj, phii kin hang din Ur, 

din lnh (khong san xuAt gia cong tai  tri so); 

- 	SAn xuAt, gia cong qun do, giày dép (khong san xuAt, gia cong ti trii sO); 

- 	Mua ban, cho thuê vó container; 

Dja bàn kinh doanh chinh: Trong mxOc va quOc tê. 
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4. 	Thông tin ve niô hlnh quän tr, to chüc kinh doanh và bo^ may quail I 

a. MOO hInh quãn trj 

Mo hInh quàn trj SAFI bao gm: Di hi Dng cÔ dông; Ban Kim soát, Hti dng 

Quãn tn; Ban Diu hành th'rng du là Tng Giám dc và các Phó Giám dc Kh& chüc näng. 

Co cu t6 chirc cüa Cong ty duçic xây drng trên nguyen tc phân công, quãn l theo các khi 

chüc näng cong vic, có mi quan h chat chë vOi nhau. Tng Giám dc quãn 1', diu hành 

thông qua vic phân cAp, phân quyn d8 trrc tip giài quyt các cong vic cu the cüa kh6i 

thông qua Giám dc phi trách khi. 

b. Co can b6 may quãn 1. 

Diii hi dng cô dông 

Ban kiêm soát 

Hi dng quãn tn 

Ban Tng giám dc 

Phong hanhi 	
Phong 	Cho thuê 	Phap chê 	Logistics va 	Môi gioi 

chInh va 	tai chInh 	van phông 	và phát 	vn tãi da 	hang hãi và 

nhânsir 	kétoan 	 triên 	phuong thuc 	tau biên 

C. 	Các cong ty con (sir hü'u trirc tip): 

+ Cong ty TNHH Cosco Container Lines Vit Nam 

o 	209, Nguyn Van ThU, Qun 1, Tp H6 Chi Minh. 

o 	Nganh ngh: Di 1 tàu bin. 

o 	Von diêu lê: 600.000 USD. 

o 	TlsâhUucüaCOngty: 51%. 

+ 	Cong ty TNHH d3i 1 vn tãi Cosfi: 

o 	209, Nguyn Van ThU, Qun 1, Tp H6 Chi Minh. 

J 
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o 	Nganh ngh: Giao nhn và dai  1 tàu bin. 

o 	V6n diu 1: 1.000.000.000 dng. 

o 	T 1 so hüu cüa Cong ty: 100%. 

+ Cong ty TNHH SITC Vit Nam: 

o 	Dja chi: PhOng 419-420-421 TD - Business Center, LO 20A, duOng Lê Hong 

Phong, Thành pM Hãi Phông. 

o 	Ngành ngh: Giao nhn và dai  1 tàu bin. 

o 	V6n diu 1: 7.000.000.000 dng. 

o 	T' 10 sO httu cUa Cong ty: 51%. 

d. Các cOng ty con (s& hüu giân tip): 

+ Cong ty TNHH SITC Logistics Vit Nam: 

o 	Dja chi: PhOng 420 TD - Business Center, Lô 20A, duing Lê Hng Phong, Thãnh 

ph6 Hãi PhOng. 	
•1 

o 	Ngành ngM: Giao nhn và dai  1 tàu bin. 	 a 

o 	V6n diu 1: 4.174.000.000 dng. 

o 	TSr  18 sO hüu cüa Cong ty: 49,98%. 

e. Cong ty lien kt: 

+ COng ty TNHH Vn TM và Giao Nhn Yusen Quc t (Vit Nam) 

• Dja chi: 2A - 4A Ton Due Thâng - P. Bn Nghé - Quàn 1 - TP.HCM 

• 	Ngãnh ngh: Djch vi giao nhn qu6c t6 và kinh doanh vn tái. 

• 	Von diu 1: 600.000 USD 

• 	T5' 1 sO hthi cüa Cong ty: 45% 

+ Cong ty TNIIH KCTC Vit Nam 

• 	Dja chi: 473 Din Biên Phü , phuOng 25, Qun Binh Thnh, TP.HCM 

• Ngãnh ngh: Djch v%i giao nhãn qu6c t và kinh doanh vn W. 

• 	Von diu 1: 900.000 USD 

• 	T5r 1 sO httu cüa Cong ty: 23% 
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5. Dinh hu'áng phát triên 

- 	Các miic tiêu chü yu cUa Cong ty: phát trin ha tang kho bài, tip van, Logistics vâ 

Vn tãi Da phuong thi.'rc quôc té. 

- 	Chin hxc kinh doanh cüa SAFI tap trung vào con nguYi lam nn tang phát trin dich 

V1L 

- 	Djch vii môi giài, di 1 tàu bin sê uu tiên tp trung vào mãng du thô, duy trI chAt 

1ung djch vi thuyn viên, dai  1 tàu vOl các than chü dã dugc chi djnh. 

- 	Djch vu khai quan, giao nhn, chü trixang mO rng hoat dng chào Wn hang, khai thác 

tot kho bài theo hrOng cung cAp djch vii tr9n gói, tp trung phát trin he thng khách 

hang iOn ti Tp HCM và Ha Ni. 

- 	Chin 1uçic phát trin trung và dài han: djch vit kho bAi va giao nhn vn tãi. 

- 	Ke hoch mO rng du tix them vào các mãng nhu: mO rng them he thng kho bãi ti 

Ha Ni và Tp HCM, Hal PhOng, du tu và dào to them nhân 1irc de dAy manh  mãng 

ban djch vit, dAu tu vao he thng phAn mm quãn ly' tài chinh và nghip vii chuyên môn, 

tim kim và dAu tu vào các Cong ty nhö cüng ngành nghe & tang thj phn trong mrOc. 

6. Cãc nil ro: 
	

-I 

a. Rüi ro kinh t 	 A 

Kinh te Vit Nam trong nhüng näm gAn day dt tc Q tang truOng khá thAp. Nãm 2012 
	1 

và 2013 GDP chi tang tri.rOng 5,03% và 5.42% (Ngun: Tang cyc thng kê). Mc dü nn kinh 

te dang cO dAu hiu phiic hi, kinh te Vit Nam vn cOn di mt vOi rAt nhiu khO khän. Vi 

vy, vic xây drng chin higc và ke hoch kinh doanh trong giai don nay di vOl các doanh 

nghip thirc sir là bài toán không don giàn. 

Ben cnh' do, nn kinh te Via Nam trong giai doan  sau gia nhp WTO cOn chju ành 

huOng cüa nhiu yu t khách quan bin dng khO krng nhu giá dAu, giá yang, giá nguyen 

vt iiu, näng iucmg... Nhftng nhãn t6 nay cO kha näng lam cho nn kinh t8 tang truOng chm 

horn hoc giãm miirc tang tnxOng, tAt yu se ánh huO'ng tOi hoat  dng kinh doanh cüa Cong ty. 

b. Rüi ro ve chInh sách và 1ut pháp 

Nhirng chInh sách cUa ChInh phü có ành huOng rAt iOn và trrc tiêp tOi nên kinh te nói 

chung va sr phát trin cüa Cong ty nói riêng. Các chInh sách diu hành cüa Ngân hang Nhà 

NuOc, chinh sách xuAt nh.p khAu, h thng thu& phi, các thu tic hãi quan, thug quan ... dêu 

tác dng rAt iOn tói sr phát triên cUa Cong ty. 

He th6ng pháp lut cüa nuOc ta hin nay vn chua that hoàn chinh, thuOng xuyên có sir 

di mOi và thay th. Them vào do, vn cOn tn tai  nhiu quy djnh phiirc tap và chng chéo 
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trong lrnh virc hành chInh, nht là nhUng quy djnh ve^ thu tiic hái quan và cac hot dng có 

lien quan dn xut nhtp khiu. Diu nay ânh hrnmg không nhö dn hoat  dng kinh doanh djch 

vi Logistics cüa Cong ty. 

C. Rüi ro Wsuât 

Mc dü näm 2013 1rn phát cüa Vit Nam thp nhAt trong 10 näm tth li day, tuy nhiên, 

lam phát thu&ng tang cao và bt thu?mg trong nhng näm gn day dã dn tOi sir thay di khó 

1u6rng cüa lâi suit. Nu không cO các bin pháp bão him rUi ro lâi suit thIch hap, hot dng 

cüa Cong ty có the^ sê chju ãnh huàng tiêu circ ti.r nhng thay di cüa lâi sut trên thj tnràng. 

De^ htn che^ rUi ro nay, ban lãnh dao  Cong ty da chi dto cac phông ban có lien quan phi 

hçip chat chë vii nhau trong vic lp ke^ hoch du tir, ke^ hoch huy dng van, sr dung von 

nhAm tao duçc tInh chU Ong trong vic sü dung linh hot các ngun von vào hoat  dng kinh 

doanh, giãm thiu tác dng cüa nhtrng thay di lãi suit trên thj trn?ng di v9i hot dng cUa 

Cong ty. 

d. Rüi do kinh doanh 

Hott dng cUa Cong ty gn chat vOi hoit dng cüa các hang tàu iOn ma Cong ty có 

quan h8 di tác. Do si.r bin dng cüa thj trithng hang hái the^ giOi nói chung va bin dng 

trong kinh doanh cüa các hang tàu nay së ãnh hthng iOn dn hoat dng san xut kinh doanh 

cUa Cong ty. 

TM trlIng giao nhn vn chuyn hang hod và djch vii hang hãi Vit Nam dang din ra 

cnh tranh khc lit do vic gia tang manh  cã v s higng và chAt hxng các doanh nghip 

hot dng trong linh virc nay. Dc bit là khu vrc thành ph6 H6 Chi Minh và các khu lan cn 

tp trung rAt dông các doanh nghip cüng ngành, ánh hisOng tOi hoat dng kinh doanh cüa 

Cong ty. 

e. Rüi ro bAt khã kháng 

Các rüi ro khác nhu thiên tai, djch bnh, bâo iOn v.v... là nhung rüi ro bAt khã kháng, 

khó luOng truOc, nu xáy ra sê gay thiêt hai  cho tài san, con nguäi và ãnh hrOng tWc  tiêp den 

kát qua hoat  dng cüa Cong ty. D6 han  cM ti da nhng thia hai  cO th6 xáy ra. Cong ty da 

tin hành tham gia mua bão him cho tài san ma Cong ty dang khai thác, sir dung. 
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II. T!NH HNH HOAT DQNG TRONG NAM 

I. Tinh hinh hot dng san xuãt kinh doanh 

a. 	Kt qua hoit dng sin xuât kinh doanh trong näm: 

Doii vi tInh: dng 

Chi tiêu Näm 2012 Näm 2013 

Doanh thu thun 33 1.252.063.227 458.496.635.753 

Giá vn hang ban 184.750.502.366 326.347.423.455 

Lçii nhun gp 146.501.560.861 132.149.212.298 

Doanh thu hott dngtâi chInh 27.194.580.085 13.114.512.545 

Chi phi tài chInh 2.058.127.631 4.368.901.596 

Chi phi bánhàng - 2.614.062.517 

Chi phi quãn l doanh nghip 129.130.417.095 103.23 1.288.693 

Lgi nhun thuAn tr hot dng kinh 42.507.596.220 35.049.472.037 

Loinhuânkhác 915.574.310 (4.139.943) 

LAi (1) trong lien doanh, lien kt 10.028.045.536 12.571.661.411 

Tong lçii nhun ke toán trtrOc thue 53.451.216.066 47.616.993.505 

Chi phi thue TNDN hin hành 9.078.473.506 12.3 19.662.574 

Lci nhuân sau thue TNDN 44.372.742.560 35.297.330.931 

Lcri nhuân sau thue^ cUa c o^ dông cty me 37.910.267.536 30.062.671.619 

Lãi Co bàn trên c6 phiu 4.566 3.454 

Ngun. BCTC hcip nhá't dâ kim toán nám 2012 và 2013 cia Cong ty 

Näm 2013 Cong ty tip tiic có sir tang tnr&ng doanh thu thun d5n tuçmg vth müc tang 

hcm 38,41%, so vOi näm 2012, dt hon 458,50 t dng. Trong nãm 2013, mic dü chi phi quân 

1 doanh nghip giãm manh, giàm hcm 20% so vâi näm 2012, tuy nhiên các khoán chi phi 

khác nhu giá vn hang bàn, chi phi tài chInh dã tang mnh horn so vâi tc d6 tang truâng cüa 

doanh thu thuAn. T' 16 giá vn hang bàn trén doanh thu thun tang tü 55,77% len 71,18%, 

trong khi doanh thu hot dng tài chinh cüng giãm mnh, vi vy, lçi nhun ke^ toán tnrOc thu 

và sau thue cüng dâ giàm tucmg di, lAn hrçit là -10,92% và 20,45%. Mc dü có sir giâm sUt 
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2. 

dáng k& tuy nhiên, 1çi nhun cUa Cong ty van duy trI thrçc a mirc cao so vOi các doanh 

nghip cüng ngành và trong bi cãnh nn kinh t con g.p rtt nhiu kho khan. 

b. 	TInh hlnh thirc hiên so vó'i ke^ hoach: 

Dow vj tInh. d ing 

Stt Chi tiêu So vOi ke^ hoach So vó'i nàm lin k 

Kê 

hoach 

Thic 

hiên 

T Iê NAm 

2012 

Nàm 

2013 

T)' lé 

1 DoanhthuthuAn 298,13 458,50 153,79% 331,25 458,50 138,42% 

2 Lqi nhun truOc thud 48,11 47,62 98,98% 53,45 47,62 89,09% 

3 Lcri nhudn sau thue^ 39,94 35,30 88,38% 37,91 35,30 93,12% 

Ngun. BCTC hQp nht dã kim toán nãm 2013 cia Cong ty 

Trong nãm 2013, nha sir no^ lirc vixcYt bc cüa can b6 Cong nhân viên và sir chi dao  sang 

su& cüa Ban tng giám dc, ding vài djnh huOng dUng dan cUa Hi dng quán trj Cong ty, 

dã giUp Cong ty vixçYt drçc nhiu chi tiêu & ra, doanh thu thuAn cUa Cong ty dt hon 458 t 

dng, vixçyt 53,79% so vOi U hoach DHDCD & ra, tang hon 38,42% so vâi cUng ks', có th 

noi là mrc tang tnrâng rt cao so vOi các doanh nghip cüng ngành và vai bi cánh kinh t 

trong nuOc và the^ giOi dang h& sirc khO khän nhii hin nay. Lçii nhuin tnrOc thue^ dt horn 

47,62 t' dng, xAp xi ke^ hoch de^ ra. 

To chfrc Va nhãn siy 

a. Danh sách Ban diu hành: 

o 	Thành viên Hi dng quail trj 

Stt H9 và ten Chüc vi T' 18 nãm girt 

1 Nguyn Hoàng Anh ChU tjch HDQT 13,10% 

2 Trn Mnh Ha Ui viên HDQT 0,17% 

3 Nguyn Cao Cixang U viên HDQT 2,17% 

4 Vu Van Truc U' viên HDQT 3,00% 

5 Trtn Nguyen HUng U'_vienHDQT 1,49% 

'1 
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o 	Thành viên Ban Tong giám dc, Phó giám dc, Ke toán trinrng 

Stt H9 và ten Chi.'rc vi T l näm giü 

1 Nguyn Cao Ctrng Tong giám dc 2,17% 

2 Büi Quang Cãnh Phó Tong giám d6c 0,58% 

3 TrAn Nguyen Hung Phó Tong giám déc 1,49% 

4 Nguyen Thanh Tuyn Ke toán truâng 0,46% 

o 	Thành viên Ban kiêm soát 

Stt Hç và ten Chirc vii T' le näm gict 

1 Nhü Dinh Thin Truâng ban 0,96% 

2 Lé Thj Thanh Tii Thành viên 0,04% 

3 Nguyn Thj Huyn Linh Thành viên 0,00% 

b. 	Nhuiig thay dôi trong ban diêu hành: không có sir  thay di. 

C. 	S1 llrQng can b, nhân viên 

Tong so^ lao dng cUa Cong ty tInh dn thri dim 3 1/12/2013 là 275 ngix?iii. Trong do: 

Tiêu chi Sob hrçrng T l 

A. Phãn theo di tirçrng lao dng 

Lao dng true tip 247 89,82% 

Lao dng gián tip 28 10,18% 

B. Phân theo trInh do lao dng 

TrInh Q dai  h9c và trén di hoc 167 60,73% 

TrInh Q trung cap và cao dâng 17 6,18% 

Lao dng ph6 thông 91 33,09% 
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3. 	Tlnh hInh dan tu', tmnh hInh thyc hin các d' an 

a. Cãc khoãn du tir 1&n: 

Trong nãm 2013, Cong ty dà hoàn hành xây d%rng toà nhà van phOng ti 209 Nguyn 

Van Thü, Quan  1, Tp HO^ Chi Minh, giá trj d%r toán du tu là 30.603.513.980 dng. Nguyen 

giá cüa tôa nhà së duçic diu chinh lui khi có Quyt toán du tu chInh thüc và dixçc các cp có 

thm quyn phê duyt. 

b. Các cong Iy con, cong ty lien kt: 

Ten Cong ty và các chi tiêu Näm 2012 Nàm 2013 

Cong ty TNHH Cosco Container Lines VN 

• Tài sOn ngin hqn 105.380.427.326 95.095.088.277 

• Tài sOn dài han 3.557.456.3 79 5.956972.769 

• Na ngn hgn 88.805.981.199 79.566292.620 

+Na dài han 35.513.000 0 

• Tong doanh thu 45.954.302.823 53.369.614.185 

• Lai nhuán sau thué' 10.038.006.285 6207.756229 

Phdn sá hztu trong ke't quO kinh doanh cOa 

cOng ty con: 

• Tang doanh thu 23.436.694.440 27.218.503.234 

• Lai nhuán sau thué' 5.524.916130 3.165.955.677 

Cong ty TNHH D9i lfl Vmn tOi CosfI 

• Tai sOn ngn han 
0 2.953.018.422 

• Tat sOn dat han 
0 132.526800 

• Na ngán han 
0 2.940.066942 

• Na dài han 
0 0 

• Tang doanh thu 
0 4.926 759.090 

• Lai nhuOn sau thué' 
0 45.478.280 

Phdn sà hftu trong két quO kinh doanh cOa 

cong ty con. 
0 4.926. 759.090 • Tong doanh thu 
0 45.478.280 • Lai nhuân sau thué 

A 

1 
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Ten Cong ty va cãc chi tiêu Nãm 2012 Näm 2013 

Cong ty TNHH SITC Vit Nam 

• Tài An ngtn han 97.834.960.698 88.789.447.422 

• Tài An dài han 4.479.149.983 8.085.188.333 

• NcQ,  ngdn hqn 92.301.100.985 86410.155.096 

+Ncrdàjhan - 0 

• Tang doanh thu 87.569.576134 50.330.332.468 

• Loi nhuán sau thui 3.150.718.253 3.315.968.793 

Phdn s& hfru trong kit qua kinh doanh cza 

cong ty con: 

+ Tang doanhthu 44.660.483.828 25.668.469.559 

+ Lori nhu4n  sau thul 1.606866309 1.691.144.084 

ông ty . TNHHSITC Logistics Vit Nam 

+Tàisánngcnhgn 0 19.572.831.450 

• Tài An dài han 0 2.013.202.257 

• No,  ngn han 0 16276419.851 

+Nc,dàjhan 0 0 

• T5ng doanh thu 0 115.016202.731 

• Loi nhuán sau thul 0 1.135.613.856 

Phdn sá hiu irong kit qua kinh doanh cüa 

cOng ty con: 

+ Tdng doanh thu 0 57.485.098.125 

+ Lc,inhun sau thul 0 567.5 79.805 

Cong ty TNHH Vn Tdi và Giao Nhn 

Yusen (Vift Nam) 

+ Tài san ngn hqn 283.983.089.838 266.725.897.419 

• Tài san dài han 16644.375.241 42.695.494.419 

• No,  ngn han 88.795.568.347 97.449.820.933 

+Ntyc/àjhan 381.371.302 0 

• Tdng doanh thu 592.207.574.167 623.948.928.057 
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4. 

Ten Cong ty và các chi tiêu Näm 2012 Näm 2013 

+ Loi nhuán sau thud 32.161.873.965 26595.593.211 

Phdn so hfru trong kit qua kinh doanh cüa 

cong ty lien kêt. 

• Ting doanh thu 266493.408.375 280.777.017.625 

• Lai nhuân sau thul 14.4 72.843.284 11.968.016945 

Cong ty TNHH KCTC Viçt Nam 

• Tài san ngn han 44.047.238.138 56 761.781.854 

• Tài san dài hgn 12.282.372.958 11.107.954.338 

• Nqngn han 31.190.309.948 40.501.515.453 

+Ncrdàjhan 0 

• Ting doanh thu 134.642.495.841 186.3 62. 768.783 

• Lori nhuán sau thug 1.465. 726.747 2.694.054.467 

Phdn sO hfru trong at qua kinh doanh cia 

cong ty lien kit: 

+ Tdng doanh thu 30.967.774.043 42.863.436820 

+ Lori nhuán sau thud 337.117.152 619.632.527 

l'Inh limoli iài ehinh 

a. 	TInh hInh tài chInh 

Chitiêu Näm 2012 Nám 2013 
% tang 
(giam) 

Tng giátrj tài san 491.416.843.230 517.823.943.334 5,37% 

Doanh thu thun 331.252.063.227 458.496.635.753 38,41% 

Lçii nhun tr boat dng kinh doanh 42.507.596.220 3 5.049.472.037 (16,66%) 

Liinhunkhác 915.574.310 (4.139.943) - 

Lçii nhuântnrórc thu6 53.45 1.216.066 47.616.993.505 (10,92%) 

Lçii nhun sau thus 44.372.742.560 35.297.330.931 (20,45%) 

Nguôn: BCTC hcrp nhdt dd kim toán nám 2012 và nám 2013 cza COng ty 
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Khoãn muc Don vi Näm 2012 Näm 2013 

1. Chi tiêu v khã nàng thanh toán 

 -HsthanhtoánngAnhn Lan 1.10 1,21 

-Hês6thanhtoánnhanh Lan 1.10 1,21 

2. Chi tiêu ve co' can vn 

- He s6 nq/tng ngun von Lan 0.50 0,49 

- He so nc1/vn chü sâ hftu Lan 1.08 0,98 

3. Chi tiêu ve^ näng hrc ho3t dng  

- Vông quay hang ton kho VOng 645,73 1.022,41 

- Doanh thu thuAnItng tài san bInh quân Vông 0,71 0,91 

4. Chi tiêu ve^ khã näng sinh lçri  

- He so LNST/doanh thu thuAn (ROS) % 11,44% 6,56% 

- He so LNSTLvn chü si hthi (ROE) % 16,50% 12,19% 

- He so LNST/tng tài san (ROA) % 9,04% 5,81% 

5. Chi tiêu lien quan dn co^ ph fin  

- Thu nhp trên mi co phAn (EPS) Dng 4.566 3.454 

- Giá trj so sách mi cô  ph an (BV) Dng 26.387 28.322 

b. 	Các chi tiêu tài chInh chü yu 

Ngun: BCTC hçtp nhá't dd kim toán nàm 2012 và nàm 2013 cia Cong ty 

5. 	Co' cu Co dông thay dOi von dãu Ui eüa chü so' hü'u 

a. 	CôphAn: 

- 	Cophiu pho^ thng: 	8.704.480 co^ phiu 

- 	Mnh giá: 	 10.000 dng 

- 	Tng giá trj theo mnh giá: 	87.044.800.000 dng ( Tam mirth bay t bon mi.rai 

bn triu tam tram ngàn dng) 

- 	S6 h.rçmg c6 phAn bj hn ch6 chuyn nhugng : 414.499 c6 phiu 
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b. 	Cor cu co^ dông: 

T 	i Co du co dông 
Stt Danh miic So co phan 

(%) to chirc cá nhân 

A Von c6 phãn 8.704.480 100% 54 1372 

C6 dông nm gui tii 5% c6 phiu 
1 2.362.373 27 14% 2 1 

có quyên biêu quyêt  

Co^ dông nm giü tü 1% - 5% c 
2 3.663.217 48,01% 6 9 

phiêu có quyên biêu quyêt  

3 
Co^ dông nrn gift dui 1% c 

3.123.230 29,95% 46 1362 
phiêu có quyên biêu quyê

.
t 

4 Cphiêuqu5 0 0% - - 

B Trongdó:  

1 Von NhàniiOc 778.034 8,94% 1 - 

2 Von nithcngoài 992.117 11,40% 8 60 

Codông ion nâm gifr tfr 5% co phiu có quyn biêu quyt 

STT Ten co^ Ong S 	hrcing nm gift T 	1 

1 
Tong Cong ty Hang Hãi Viêt Nam - Cong ty 

TNHH MTV 
778.034 8,94% 

2 NguynHoàngAnh 1.139.999 13,10% 

3 CongtyCôphnDutuToanVit 444.340 5,10% 

Tong cong 2.362.373 27,14% 

C. 	Tlnh hInh thay di vn dâu tir cüa chü sir hfru: 

Trong näm 2013, Cong ty không có sir thay di vn du Ui cüa chü sâ hftu. Tuy nhiên, 

Cong ty dã chào ban riêng lé 200.000 trái phiu chuyn di riêng lê, k' hn 1 näm, vói t' 1 

chuyn di 1: 5,89. 

d. 	Giao dlch  cÔ phiu qu: 

Hin nay Cong ty không sO hUu co^ phiu qu, trong nãm 2013 Cong ty không có giao 

djch c 6 phiu qu. 

.0 

U 
r'4 
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III. BAO CÁO vA DANH GIA CUA BAN TONG ClAM oOc 
1. J3änh giá két qua hot dng san xut kinh doanh 

Kt thüc nãm 2013, mt näm vâi nhiu khO khãn và nhng din bin không thun lçii 

cüa nn kinh t6 Vit Nam nói chung và Cong ty nói riêng, dü vy Cong ty cüng dã có nhUng 

tin b6 trong näm qua ve^ chuyn bin tIch crc trong djnh hu9ng kinh doanh và tang ci.thng 

giám sat, quãn trj rUi ro trong toàn h6 thng gop ph.n trong vic dua cong ty thrng vüng và 

phát trin trong bi cânh khó khän chung cüa ngành. 

- 	Ve chuyn bin kip thai trong djnh hixOng kinh doanh toàn cong ty: Ban Tng giám dc 

Cong ty dã nhanh chóng có nhiu chInh sách ct giàm chi phi, tang tnthng doanh thu 

hop l'. Doanh thu thuAn cüa Cong ty dà tang truàng rt nhanh, dt hon 458 t dng, 

tang 38,41% so vi cüng ks', vixçt 53,79% so vOi ke^ hoach  de^ ra. L?i  nhun truàc thu 

cling di.rçc duy tn, dt hon 35 t ding, xp xi ke hoch & ra. 

- 	Giám sat và quãn trj rid ro: Tang cuông giám sat vic thrc hin quy ch& ni quy, kS' 

lut lao dng, vic sIr ding lao dng, thi gian lam vic.....cüa các phOng ban và cIra 

toàn tM can b, nhân viên elm Cong ty. Dng thñ nâng cao cong tác phOng ngi'ra và 

quãn trj rUn ro, nhm hn che^ dn mIre t6i da nhIrng thit hi có the^ ãnh h.thng tài kt 

qua hot dng kinh doanh cIra toàn cong ty 

2. Tinh hInh täi chink 

a. 	TInh hInh tài sin 

Co c.0 tài san cUa Cong ty ti thi dim 3 1/12/2013: 

Don vj tInh: ding 

Stt - Khoãn myc So du näm So" cui näm T' 1 tang (giãm) 

1 Tài sãnngnhn 271.403.699.503 284.794.551.302 4,93% 

2 Tài san dài hn 220.013.143.727 233.029.392.032 5,92% 

Tong cong 491.416.843.230 517.823.943.334 5,37% 

Ngun: BCTC hop nhO't dã kiêm toán nOm 2013 cith Cong ly. 

Giá trj tài san co^ djnh hli'u hInh cUa Cong ty ti thi dim 3 1/12/2013 bao gm: 

Dorn vj tInh. ding 

Stt Khoãn myc Nguyen giá Giá trj con 13i Ty IZ On 

Ii 

1 NhàcCra,vtkintrik 119.710.308.944 101.682.532.574 84,94% 
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Stt Khoãn mic Nguyen giá Giá trl  con 13i T 1 cOn 

'i 

2 May móc thit bj 1.700.824.420 1.656.802.990 97,41% 

3 Phucmg tin vn tãi truyn dn 39.907.165.845 25.306.511.240 63,41% 

4 Thit bj diving cii quãn I 2.050.036.581 885.408.465 43,17% 

5 TSCD khác - - - 

Tong cong 163.368.335.790 129.531.255.269 79,29% 

Ngun: BCTC hcip nhO't dã kim to6nndm20l3cziaC6ngty. 

b. 	TInh hInh nor phãi trã 

- 	TInh hInh no hin ti, bin dng lan v các khoãn no. 

Doii vl tInh. ding 

Stt Khoãn muc So cdu nAm So cui näm T 1 tang (giãm) 

1 No ngn han 246.934.854.2 16 234.987.099.666 (4,84%) 

2 Ncrdàihan 35.513.000 20.000.000.000 570,43% - 

Tongcng 246.970.367.216 254.987.099.666 3,25% 

Ngun: BCTC hçip nhO't dã kim toán nàm 2013 ca COng ty. 

- 	Tinh hinh vay no hin ti 

Don vj tInh. dng 

Stt TInh hlnh dir nor vay S dâu näm s cui nàm Ty 1 tang (giãm) 

1 Vayvà no ng.nhn 2.045.105.088 949.426.472 (53,56%) 

2 NG dài hn dn han trã - - - 

3 Vayvàncrdàihn - 20.000.000.000 - 

Tongcong 2.045.105.088 20.949.426.472 924,40% 

Ngun. BCTC hop nhát dã Wm toán nãm 2013 cia COng Ev. 

Trong nãm 2013, Cong ty dã phát hành thành cong 20 t dng trái phiu chuyn di vOi 

lãi suit 9%/näm. Cong ty tip tic duy tri vic vay no th.p, giãm thiu chi phi läi vay trong 

hott dng kinh doanh. 
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- 	Anh huing chênh loch cüa ti l giá hi doái dn k& qua hott dng san xut kinh doanh 

cUa cong ty: 

Trong näm 2012, Cong ty có lài chênh 1ch ti giá phát sinh là 6.90 1.867.309 dng, lãi 

chênh lch t giá do dánh giá lai  so^ du cu6i näm là 95 1.897.007 dng, 106  do chênh loch t' giá 

phát sinh là 2.448.664.467 dng, 16 chênh lch t' giá do dánh giá li so^ du cui näm là 

25.719.903 dng. Anh htrâng chênh lch t' giá dà dóng gop 5.379.379.946 dng vào lçri 

nhun cüa Cong ty. 

3. Nhfrng cal tin ye co dtu to chüc, chinh sach, quãn i 

Trong nãm 2013, Cong ty dã tái co cu b6 may quãn l, xây dung các ke^ hoch tài 

chInh, khai thác và sir dung có hiu qua các ngun vn, ct giãm các chi phi không cn thit, 

tü do nâng cao hiu qua hott dng cüa Cong ty. 

4. Ké hoch phát triên trong tirong Jai 

VOi milc  tiêu trâ thành mt trong nhttng doanh nghip hang du ti Vit Nam ve^ phát 

trin ha thng kho bài, tip vn và logistics, Cong ty dâ và dang xây dirng và phát trin di ngü 

nhãn viên mtt cách chuyên nghip. Xác djnh di ngü nhan hrc là sirc manh ct lôi, dtc bit 

chU tr9ng dn ngun nhân lirc ngay tcr nhüng buc tuyn ch9n du tiên, Cong ty dã tp hçp 

di.rc 1 di ngü nhân viên näng dng, bàn linh, duc dào t?o  bài bàn và lam vic vi tinh thn 

trách nhim cao. Ngoài ra, Cong ty cOn luôn chü trQng du tu nâng cao trInh Q nghip vu 

cho dOi  ngü can b6 nhãn viên, de^ cao do di'rc nghe^ nghip, nhm dt ducic ti da sir hài lông 

và tin tuâng cüa khách hang. 

IV. 	DANH GIA CUA HQ1 DOIG QUAN TR! yE HOT DQNG CUA CONG TV 

1. Dánh giã cüa H.i doug quàn trj ye cc mt hot dng cüa Cong ty 

Trong näm 2013, nn kinh te^ nuOc ta vn cOn rt nhiu khó khän, kinh th tang truâng 

th.p, sô  doanh nghip giái the^ và ngüng hot dng tang cao,. . .tü do ành hu&ng rt km dn 

hott dng cUa Cong ty. Mac dü v.y, lçyi nhu.n truOc thu hçip nht vn dt han 47 t' dng, 

xp xi U hoch & ra. Co duçic kt qua trên là do Hi dng quãn trj dã kip thôi chi do di 

vâi Ban diu hành cong ty d8 vuçt qua nhUng khó khän và dua ra các quyêt djnh hcp l trong 

diu hành hot dng cOng ty 

2. Dinh giá cüa Hi dông quaD trj ve^ hoit dng cüa Ban Giãni dOe cong ty 

Tri.rOc tinh hInh kinh t6 trong ntióc và the giâi van gtp nhiu khó khân, Ban Tng giám 

dc dã de^ ra cac chircing trInh, các giâi pháp và quyt djnh phü hçp vth tlnh hInh thrc te cüa 

nn kinh t, dam bào hiu qua trong diu hành kinh doanh, hoàn thành t& các nhim vi,i duc 

giao. Các hot dng cüa Ban Tng giám dc dâ tuãn thu Nghj quyt DHDCD 2013, Diu l 
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Cong ty, quy djnh cüa 1ut pháp và mang 1i li Ich cho cÔ dông, dng thñ dam bão sir phát 

trin cUa Cong ty và phü hçp vOi chin lugc phát trin cüa Cong ty. 

Trong näm 2013, HDQT dA thirc hin cong tác giám sat di vii Tng giám dc Cong ty 

thông qua vic ban hành kip thai các nghj quyt va quyt djnh lien quan dn hoat  dng cüa 

cong ty. Tng Giám dc và các thành viên Ban diu hành Cong ty dA th?c hin tt chirc näng, 

thim vi trong diu hành các hot dng cUa Cong ty, chuAn bj các ni dung báo cáo và trinh 

Hi dng quàn tri xem xét, phê duyt, t6 chtrc thirc hin nghiêm titc các Nghj quyt, quyt 

djnh cUa HDQT dã ban hành. Vic cung cap thông tin, báo cáo cho các thành viên không 

tham gia diu hành diiçic thirc hin thi.rang xuyên và dy dü. 

Trong nám, HDQT dA giáin sat chltt chê T 1 ng giám dôc trong cong tác huy dng von và 

giãi ngân vn du tu cho du an xây dun g cao c van phOng. NhIn chung, Tng giám dc dã 

thrc hin nghiem tüc và có hiu qua các cOng vic nay. Là thành viên HDQT do do Tang 

giám déc dà thi.thng xuyên báo cáo nhrng van d8 lien quan dn cOng tác diu hành và de xuAt 

kip thi nhung kin nghj trong các cuc hçp HDQT, do dO to diu kin cho cong tác giám 

sat cüa HDQT duçic chat chê hon. 

3. Các ke^ hoich, djnh huó'ng cüa Hi dlng quán trl 

- 	Kim soat cht chê i-ui ro trong hott dng kinh doanh, tái cAu trUc ngun von, tài chmnh, 

nhâm dam bào an toàn tài chInh cho Cong ty và ti ixu boa ngun thu. 

- 	Kim soát cht chë chInh sách chi tiêu, nâng cao hiu suAt lam vic cUa nhân viên. 

- 	Kim soát chAt hxçvng dich vu, tang cuâng dào tao, huAn luyn nghip vi, k nãng, do 

diirc nghe nghip. 

- 	Giám sat chat che va kip thôi chi do các hoat  dng cüa ban diu hành, duy tri tInh hInh 

tài chInh lành mnh, nghien ciru va ap dung các cOng cii quãn l rüi ro tài chInh. 

- 	Hoàn thiên co cAu t chüc, nhân sr, quy trInh lam vic, áp dung các chuAn mrc quãn trj 

kinh doanh tiên tin, các b6 djnh müc, quy che^ giám sat, kim soát ni b, các h6 thng 

quãn l chAt lugng, dam bão b6 may quán l diu hành giám sat hot dng chuyên 

nghip, trách nhim cao va có hiu qua, cam kt mang lai  li Ich cho các c6 dOng. 

- 	Thirc hinnhftng quy djnh mai cUa nhà nuóc v cong tác quán trj cOng ty nhu: Các quy 

djnh ve t6 chirc Dai  hi c6 dOng; Diu chinh Diu 18 và quy che quãn trj cong ty; Thành 

lp các tiu ban cUa Hi dng quán trj; Tham gia các khóa dào to ve quãn trj cOng ty. 

- 	Chi do cong tác trin khai du tit dir an kip tin d, dng thai djnh huàng vic xüc tin 

dir an de chuAn bj ngun du an cho tuang lai.Chi do cOng tác buy dng vn dam bão 

cung img vn kip thai cho hott dng dAu Un dng th&i giám sat chat chë khã nãng thanh 

toán cüa cOng ty. 
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V. 	QUAN TR1 CONC TV 

I. 	Hi dông quãn trj 

a. Thành viên vâ co' cu cüa Hi dông quãn tn: 

Diu hành/ We lap Chfrc vy t3i các to chuc 
tt Hç và ten Chu'c vy 

Ikhông diêu hãnh khác 

Phó GD Ong ty TNHH 
1 Nguyen Hoàng Anh Chü tjch Không diu hành 

Dai 1Vân tái Cosfi 

Trung Ban pháp ch 
2 TrAn Manh  Ha TV Không diu hành 

Vinalines 

3 Nguyn Cao Ci.thng TV Diu hành 

4 VüVänTrirc TV Dc1p  

5 Trtn Nguyen Hung TV Diu hành 

b. Cie tiêu ban thuc Hi dOng quãn trl: Cong ty không thành lp tiêu ban. 

C. 	Hot dng cüa Hi dông quãn try: 

Näm 2013, Hi dng quàn trj dà to chüc 7 cutc hp HDQT và HDQT m& rng bang 

nhiu hInh thirc & thirc hin các Nghj quyt DHDCD, thông qua các U hoch và các báo cáo 

kt qua kinh doanh qu, 6 tháng, hoch djnh chin hrçic kinh doanh theo qu, näm, giái quyt 

các v.n de^ pháttrin thj trung, các dlnh  huàng chin hiçc ve^ phát trin kinh doanh. 

Qua các cuc hçp HDQT quyt djnh các vn de^ chInh sau: 

- 	Ni dung Di hi c6 dông näm 2013, quyt djnh U hoach  kinh doanh näm tài chInh 

2013. 

- 	Các quyt dInh quãn l diu hành cOng ty thirc hin Nghj quyt Dai hi dng c6 dOng 

näm 2013 

- 	Thông qua kt qua kinh doanh và báo cáo tài chInh các qu và näm 2013. 
A 	 A 	 A.

1 	

A 	 A 

d. Hot dçng cua thanh vien HQ dongA  quan trl d9cA  13p khong dieu hanh. 

Trong näm 2013, ông Vu Van True  là thành viên HDQT dc lp không diu hành, giu 

vai trO là thành viên giám sat, phãn bin khi c.n thit di vi các hott dng cüa HDQT, nham 

dam bão HDQT hot dng theo dung pháp lut, Diu 18 Cong ty, phü hop các chü trilo'ng, 

djnh hithng dà d ra cUa DHDCD, HDQT và các thông 18 quàn l hin dai.  Trong näm 2013 

ông Vu Van Trrc dà thirc hin tt vai trO nay. 

e. Hot dng cüa các tiu ban trong Hi dng quãn trj: Không có. 
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Is 

I 

2. Ban Kim soát 

a. Thành viên và cor cu cüa Ban Wm soát: 

Stt H9 và ten Chrc vi,i T' 18 näm giü 

1 Nhü Dinh Thin Trix&ng ban 0,96% 

2 Lê Thj Thanh Tv Thành viên 0,04% 

3 Nguyn Thj Huyn Linh Thãnh viên 0,00% 

b. Hot dng cüa Ban kim soát: 

- 	Ban kim soát có 03 thânh viên, các thành viên dA thirc hin các nhim vit theo Quy ch 

hot dng cüa Ban kim soát. 

- 	Dai din Ban kim soát dâ tham gia dy dU va dóng gop kin vào các cuc h9p cüa 

Hi dng quãn trj, theo sat tInh tInh hot dng, djnh huàng phát trin cüa Cong ty, tInh 

hInh thirc hin Nghj quyt Di hi Ong c6 dông thixô'ng niên nãm 2013. 

- 	Xem xét cac báo cáo v6 cong tác quán 1, diu hành, báo cáo ve^ tInh hInh thirc hin k 

hotch kinh doanh hang qu' nãm 2013 và báo cáo tài chInh dâ duçc kim toán näm 

2013. 

- 	Xem xét vic chi do và trin khai hot Ong cUa Hi dng quán trj cüng nhu vic thirc 
It 

hin nhim vi cüa ban Tong giám dc diu hành. 

3. 	Các giao djcli, thu lao và các khoän lçii Icli cüa H4i dông quail trl,  Ban giám d6c 

và Ban kiêin soát 

a. Lirong, thu'ó'ng, thu lao, các khoãn hyi Ich: 

Trong näm 2013, Cong ty không trá thu lao cho HDQT, Ban Kim soát theo Nghj 

quyt DHDCD thithng niên näm 2013 cüa Cong ty. 

b. Giao djch c075  phiu cüa c dông ni b: 

Stt Ngurôi thic hin giao Quan H vói co^ So cô phiu s& hun So co phiu s& Ly do 

dch dông ni b/cô dâu ky hfru cuôi k5' tang, 

iO dông 	n giã m 
So co - Ty Ic So co 

... 
Ty Ic 

phiu  phiu  

1 Nguyen Thanh Tuyn Ke^ toán truâng 23.499 0,27% 39.999 0,46% mua 

2 Vu Van trrc Thành viên 230.001 2,64% 261.001 2,99% mua 

HDQT  
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3 Tong CôngtyHàng CdôngNha 1.178.244 12,53% 778.034 8,94% ban 

hãi Viét Nam nuOc 

C. 	He dng hoc giao djch voi cô dông ni b: Không có. 

VI. 	BAO CÁO TAI CHNH 

	

1. 	E)o'n vi kiêrn than: 

Cong ty TNHH Djch vii  Tu vAn Tài chInh Ke^ toán và kim toán (AASC) 

	

2. 	V kin kiêm toán: 

a. kin kim toán v Báo cáo tái chInh Cong ty C phn Di 1 Vn tái SAFI 

Theo kin cüa chüng tôi, Báo cáo tài chInh dã phãn ánh trung thirc và hçip 1 trên các 

khIa cnh tr9ng yu tinh hInh tài chInh cUa Cong ty Co^ phn Di 1 Vn tài SAFI ti ngày 31 

tháng 12 näm 2013, cüng nhu kt qua hot dng kinh doanh và tInh hInh liru chuyn tin t 

cho näm tài chInh kt thüc ding ngày, phü hçrp vi chuAn mrc k8 toán, ch Q k toán Viêt 

Nam va cac quy djnh pháp 1,2 có lien quan dn vic thành 1p và trInh bay báo cáo tài chInh. 

b. '' kin kim toán v Báo cáo tài chInh ho nhAt Cong ty C phn Di 1 Vn tãi Safi 

Theo kin cüa chüng tôi, Báo cáo tài chInh hçrp nhAt dà phán ánh trung thirc và hçrp 1f\ 
trên các khIa ca h tr9ng yêu tInh hInh tài chInh cüa Cong ty Co phân Di 1 Vn tai SAFT taA 

ngay 31 tháng 12 näm 2013, cling nhi.r kt qua hot dng kinh doanh và tlnh hInh liru chuY7J 

tiên t cho näm tài chInh kêt thüc ding ngày, phü hçrp vâi chuân mrc kê toán, chê d6 kê to 

Vit Nam va cac quy djnh pháp l có lien quan dn vic thành lp và trInh bay báo cáo tài 

chInh hop nhAt. 

	

3. 	Báo cáo tài chInh cong ty me & hqp nhAt dä kim toán: 

Xem dy dü chi tit trên website : www.safi.com.vn  

Xác nhãn cüa di din theo pháp Lut 

Cong ty 

(/ÔNGTY 
Ed CO PHAN 

NGUYEN CAO CU'NG 
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