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CHUNG TRINH 
D31 HQI CO BONG THIfNG MEN NAM 2014 

CONG TY CO PHAN DI L' VAN TA! SAFI 

Thôi gian: Tr 8h00 - 11h30 thá' bay, ngày 26 tháng 04 nàm 2014 

tha dim: Khách s3n Victory, 14 VO Van Tan, Quin 3, Tp. 1105  Chi Mmli 

CHUNG TRINH Did 1101 

8h00 - 8h45 I. DON TIEP DJ BIEU 

1. Tip don dai  biu, c6 dông dang k nhn tài 1iu Di hi; 

2. On dnh vi chun bi Dai hôi; 

8h45 - 9h15 II. PHAN KHAI MAC 

1. Báo cáo kt qua kim tra tu cách dai biu du Dai  hi; 
2. Tuyên bo^ 1 do, giài thiu thành phn tham d%r; Khai mac Dai  hi; 
3. Giài thiu chucrng trInh Di hi; 
4. Giài thiêu chü trI dai hôi; 
5. ChU tri Di hi giói thiéu và biu quyt thông qua chU tQa doàn; 

ChU tri Dai  hôi giâi thiéu Thu k doàn vi Ban kim phiu; 

9h15 - 11h15 III. NQI DUNG CHINH 

1. Báo cáo Kt qua hoat dng HDQT näm 2013 và djnh htrâng hott dng 
näm 2014. 

2. Báo cáo cüa Ban Tong Giám dc v kt qua san xuât kinh doanh 2013; 
Báo cáo tài chmnh nAm 2013 vi Ké hoach kinh doanh näin 2014; 

3. Báo cáo hot Ong cüa Ban kiêm soát näm 2013; 
DE trmnh Dai hi thông qua các to trInh: 

4. Th trmnh DHDCD thông qua kê hoch phân phôi lçii nhun 2013 và ké 
hoach chi trãcôthcnäm2014; 

5. Ta trInh DHDCD thông qua thu lao cia HOi  dông quàn trj va Ban. Kiém 
soát nm 2014; 

6. Th trinh DHDCD thông qua sira Diêu le Cong ty näm 2013; 
7. Ti tnInh DHDCD thông qua viêc lira ch9n don vi kiêrn toán näm 2014; 
8. T& tninh DHDCD thông qua ké hoach phát hãnh cô phiêu theo chuong 

trinh lua chQn cho ngithi lao dng trong cong ty (ESOP); 
9. Ti trinh DHDCD thông qua vic thành lap Cong ty con dê quân l tài san 

thuc 100% von cüa SAFI; 
10.Các van dê khác ti Dai hi; 
11.Thão luân; 
12.Da.i hOi  nghi giái lao 30 phüt; 

11h15-11h30 IV. TONG KET DAJ HO! 
1. Thông qua Biên bàn Dai  hi; 
2. Thông qua Nghj quyêt Dai hi; 
3. Bemac Dti hôi. 
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CONG HOA xA HO! CHU NGHLA VIIT NAM 
Dôc lip - Tir do - Hanh phüc 

QUY CHE TO CHC DV HQI DONG CO DONG TH1JNG MEN NAN! 2014 

CONG TY CO PHAN DAt LV VIN TAI SAFI 

Can Cu: 

Ludt Doanh nghip so 60120051QHJ 1 do Qudc hi ban hành ngày 2911112005; 

Ludt Chzng khoán sd 70120061QHJ1 do Qudc hôi ban hành ngày 2910612006; Ludt 
so 62120101QH12 Ludt swa ddi, bd sung môt sd diu cza Luát Chzng khoán do Qudc 
hôi ban hành ngày 2411112010 và các qui djnh Min hành, 

Diu Id Cong ly Cd p/ian Dgi lj Vn tái SAFI, 

I. QUY CHE CHUNG 

Diu 1: Nhüng quy dinh chung 

1. Quy ch t chic Dai hi dng c6 dông sir dung cho viéc t 6  chirc Dai hôi dng c6 
dông thng niên nàm 2014 cüa Cong ty C6 tr 	phn Di l Vn tái SAFI (gpi tt là 
Cong ty). 

2. Quy ch6 nay quy djnh c%1 th6 quyn và nghia vii cia nhtng ngu?i tham gia Di 
hi, diu kin, th8 thuc tin hành Di hi. 

3. C8 dong vi nhng nguri tham gia có trách nhim thc hin theo các quy djnh tai 
Quy che^ nay. 

H. QUYEN vA NGHIA VU CUA CAC BEN THAM DIV BA! HO! 

Diu 2: Dieu ldn tham djr hop Diii hi cüa co dông 

1. Tit Ca các cO^ dông Co ten trong danh sách c6 dông cUa Cong ty ti ngày ch& daiih 
sách c6 dong (ngay 28 tháng 03 nAm 2014) du cO quyn tham dir hop Dti hi ding 
c dông thu?ing then nam 2014 cUa Cong ty. 

2. Co dOng là pháp nhãn tham dir hop Di hi dng c6 dông bOi ngu?vi dai din theo 
pháp lust cia cO^ dông pháp nhân dO hoc bñ ngtrôi duçc ci dông pháp nhân d6 fly 
quyn duci hInh thuc van ban, üy quyn trong tru?mg hçp nay phãi duçic k) bth 
ngu?i dai diên theo pháp lust cUa c6 dong pháp than. 

3. C6 dông cO ten trong danh sách theo quy djnh ti khoán 1 diu nay có quyn üy 
quyn cho ngu?i khác tham dr Dai hôi dMg c6 dông. 

Diu 3: Quyn và nghia vy cüa các co" dông tham diy hyp Dsi hi c6 dông 

1. Quyn cüa các c6 dông dü diu kin khi tham du Dti hôi: 

- 	Dtrçic biu quyt tit cã các vin de thuOc thm quyn ciia Dai  hi dng C6 dong theo 
quy djnh ciia Diu 1. 

Trang 4 



Duo'c u' quyên bAng van ban cho ngthi dal diên thay mat mInh tham dir và biu 
quyt tai Dal hôi dng co^ dông. Tuy nhiên, & dam bão tInh tap trung cüa phiu biu 
quyt, C6 dông chi &rcc phép iiy quyn cho môt ngi. Ngui ducc co^ dông üy 
quyn tham dii Dal hi không ducic üy quyn cho nguñ khác. Trong tnring ho p co 
dong thông tham dir Dai hôi dng cô dong, dng thii không tim ducc ngui üy 
quyn phñ hop, thi c6 dông có th fly quyn cho nhüng ngirè'i sau day: 

a) Chã tch Hi dông quãn tr!:  Ong Nguyn Hoàng Anh. 

	

CMND s: 023451441 	cp ngày 14/02/2007 
	

tai CA. Tp. HCM 

b) Truing Ban kiêm soãt: Ong Nhfr Dinh Thiên. 

	

CMND s: 021715691 	cap ngày 27/09/2010 
	

tai CA. Tp. HCM 

- 	Quyn duac cung cp thông tin ve Dal hi, c6 dông có quyn di.ro'c nhãn tAt cã cac 
thông tin, tài lieu ve^ tAt cá các nôi dung trong chuang trInh hop Dal hi dng c 
dông. 

- 	Quyn ducic  thào  luan  các vAn d8 trong nôi dung dal hi, tnrng ho thông dci thai 
gian thão luân, c6 dông có quyn dOng gop kin bAng van bàn và giri len Ban thir 
k Dai hôi. 

- Co^ dông dn Dal hôi muon  có quyn dang 4 ngay, sau dO có quyn tham gia và biêu 
quyt ngay tai  Dai hôi, nhung Chü toa thông cô trách nhim drng Dai hOi d cho c 
dông dn muOn  dãng 4 và hiêu h.rc cüa cac dat biu quyt dã tin hành sê không bi 
ãnh hi.râng. 

- 	Trong thi gian din ra Dal hOi, cô dông, các c6 dông phãi tuân thu theo sii hiiàng 
dn ciia Doàn cM tch, iirng xtr vAn minh, lich six, thông gay mAt trat  tu 

2. Nghia vu cüa cAc c 6 dông phô thông khi tham du f)ai hOi: 

- M6 1 c o^ dông, dai diên c o^ dông khi tâi tham dii hop Dal hôi cô dông phãi mang theo 
giAy t& tüy than (Chirng minh nhAn dan, hO chiu), Thii miii hop, Giây üy quyn 
(trong tnung hcp dai diên cho c dông) và nOp  cho Ban T chirc Dai hOi  d dang k 
tham dii Dal hOi C6 dông thuOng niên. C6 dông hoàn thAnh cac thu tc dng k' tham 
dii Dal hOi  së djicrc nhân mOt bO tài lieu Dal hôi bao gm: Phiu biu quyêt và tài 
lieu Dal Mi c6 dông thung niên. 

- 	C o^ dông, ngithi dai dien  theo üy quyn tham dir hop  Dal hOi phAi chAp hành nghiem 
chinh quy che^ lAm viêc cüa Dai hôi dng c6 d6n8. C6 dOng vi pham quy chê nAy thI 
tüy theo mirc do vi pham cu th& Doan cM tich së xem xét và có hInh thirc xir l theo 
quy dinh tai  dim b, khoAn 7, diu 103 Ludt Doanh nghip. 

- 	Nghiêm tüc chAp hAnh nOi  quy  tai cuOc hop Dal hOi  dng cô dông, ton trong kêt quA 
lAm viêc tai  Dal hôi. 

Diu 4: Quyên vã nghia vu cüa DoAn chü tjch 

1. DoAn chü tjch gm 02 ngil&i: 01 thành viên Ban Tng Giám dc vA 01 thành viên 
HOi dng quAn tn. CM tch HOi  dng quAn trj là CM toa cuôc  hp Dal hOi c6 dOng. 

2. Nhim vu cüa DoAn chü tjch: 

- 	Diu hAnh cac hoat dOng cüa Dai hOi  theo chuang tninh dA diiçic Dal hOi thông qua. 
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- 	Huâng dAn các dai biu và Dal hôi thão lun. 

- 	Trmnh dii thão, kt luân nhung van d cAn thiêt dê Dal hôi biêu quyt. 

- 	Trã 161 nhung vAn dê do Dal biêu và Dal hôi yêu cAu. 

- 	Không cAn lAy ' kin cüa Dal hôi, bAt cir hic nào Doàn chü tich cüng co tM trI 
hoãn Dal hôi dn môt thai dim khac và tat môt  dia dim khác nu nhân thAy ring: 

o Hành vi cüa nh&ng ngu&i Co mat can trâ hoãc có khã näng can trâ din bin 
trât tu cOa cuoc hop  hoac; 

o 	Su trI hoàn là cAn thit de^ các cong viêc cüa Dal hi duac tiAn hành mt each 
hap lê; 

- 	Quyt dnh cOa Doàn chO tich v vAn & trinh tu, thO tc hoäc các six kin phát sinh 

ngoài chixang trInh cOa Dal hi dng c6 dông s mang tjnh phán quyt cao. 

3. 	Doàn chü tich lam vic theo nguyen tAc tp trung dan chO, quyt djnh theo da s, tin 

hành Dal hi c6 dông môt cách hap l, cO trat  ti,r và phãn ánh duc mong mun cüa 
da s6 c6 dông, dai  diên c6 dông tham dii. 

Dieu 5: Quyên và nghia vu cüa Ban Thtr k 

1. Ban Thu k' dal hi gm 01 nguai do Doàn chü tjch giâi thiêu và duac Dal hi 

thông qua bang hInh thtlrc biu quy&. 

2. Ban Thu k chiu trách nhim tnu&c Doàn ch tich và Dal hi dng Co dOng ye 
nhiêm vu cOa mInh, Cu th: 

- 	Ghi chép' dAy dü, trung thi.rc các nôi  dung cüa Dal hi. 

- 	GiOp doàn chü tich kim tra tu cách c6 dông và dai diên cOa c6 dông dii hop (khi cAn 
thit). 

- 	H 70 trY Doàn chO tich cong bô dii thão các van bàn, kM Iuân, Nghi quyM cüa Dal 
hi và thông báo cOa Doàn chO tjch gCri dn các co^ dông khi ducic yêu cAu. 

- 	Tip nhãn phiu dang 4 phát biu kin cOa co^ dông, dal diên cüa c6 dOng. 

- 	Tiêp nhãn dien müng, thu, các tai lieu cO lien quan dn Dai hOi. 

Diéu 6: Quyên và nghia viii cüa Ban kiém tra tir cách cô dông di1 Dii hi 

1. Ban kim tra ti.r each c6 dong cOa Dal hi gm 02 ngu&i do HOi  dng quán tn 

dixang nhim lira chn và de^ ctr. 

2. Ban kim tra tu cách co^ dOng nhn giAy ta c6 dông dn hop;  phát các till 11u va 

Phiu biu quyêt cho co^ dOng. 

3. Ban kim tra tu each co^ dông lp biên bàn kim tra tu cách c dông và báo cáo 

tnuâc Dal hi kM qua kim tra tu cách c6 dOng. 

Diêu 7: Quyén và nghia vy cüa Ban kiém phiu, nguyen tc bO phiu và kiêm phiu 

• 	Ban kiêrn phiêu 

- 	Ban Kim phiu gôm 02 nguOi do Chit toa d cO và duac Dal hi dng Co dong 

thông qua bang hInh thuc biu quyM. 

- 	Ban Kiêm phiu cO trách nhiêm: 
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o Gith thiu vi phát phiu biu quyk 
o Kim tra giám sat viéc bô pbiu cüa các c6 dông, di din c6 dông. Tin hinh 

kiém phiu. 

• Lp biên bin kim phi&i và cong b6 kt qua tnx1c Di hi. 

• Giao Biên bàn vi toãn b6 sô  phiu biu quyt cho Doãn chü tjch. 

Nguyen tàc bó phiu vi kim phiu 

- 	Ban Kim pbiu tin hành kim tra thmg phiu truóc sir ching kin cüa các c6 dOng. 

- 	Vic bO pbiu duçic bat du khi vic phát phiu duqc hoàn tAt và kt thüc khi c 
dông cu6i cüng bO phMu vào thàng phi&i. 

- 	Vic kim phiu phãi duçrc tin hành ngay sau khi vic bO phiu k& thñc. 

- 	Kt qua kim phMu duçrc lap thành van bàn và duac Trung Ban kim phiu cong 
bO^ trixâc Di hôi. 

M. TIEN HNH DAI HQI 

Dieu 8: Dieu kiçn tien hanh hçp Dai hçn doug co dong 

Cuôc hop Di hi dMg c dông dtrçrc tin hành khi có s6 c6 dOng dir ho p di diên It 
nhAt 65% t6ng s6 c6 phn có quyn biu quyt theo danh sách c6 dOng ch& ngày 28 
thángO3nAm2Ol4. 

Diu 9: Phát biu kin trong cuc hQp Dai hi 

Co dông dAng k nôi dung phát biu vâi Doàn chU tjch qua thu V Di hi, khi phát 
biu hoc tranh 1un thi gicr tay, chi khi duçrc Doàn chU tjch dng mth dixçic phát 
biu. Mi c6 dong phát biu không qua os phüt, ni dung c.n ng.n g9n tránh trüng 
lap. Tru&ng hçip không dü thOri gian cho c6 Ong tháo luãn hoäc phát biu, cô Ong 
dóng gop kin bang van ban và gui len Ban thu k Dai hôi. Khi c6 dông phát biu, 
trü Chü tjch doàn, các cO^ dông khác hoäc nguñ khác tham gia Dai hi không có 
quyn ngât l&i phát biu ciia c6 dông. 

Diu 10: Biêu quyt thông qua các vAn de" ti Dai hi 

Quyn biu quyt 

Các co^ dông hoäc dai  din üy quyn cüa c6 dông có quyn tham du hop Dai  hi 
dng co^ dông du có quyn biu quyt các vn d thuc ni dung biu quyt cUa 
DO hi, mi c6 phiu thuc quyn sâ hftu tucing üng vol mOt  quyn biu quyt tai 
Dai hi. 

2. Biu quy& tri.rc tip bang cách gicY tay biEu quyt 

Dai hi sr dung hInh thüc biu quyt tnxc tip bang cách gio tay biu quy& d6i vol 
các ni dung sau: 

- 	Bu Chü tjch doàn; 

- 	BAu Ban thuky'; 

- 	BuBkimphiu; 

- 	Các nôi dung khác phát sinh trong qua trinh h9p Dti hi c.n lAy kin cO dOng; 

Di vol hmnh thrc biu quyt nay, duçic Dai hôi thtrc hin ian hrçit theo thr t%r lAy 
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kiên cia các C6 dông d6ng , cô dông không d6ng , vi C6 dông không Co kin 
hoc kin khác. Các ni dung nêu trên dtrçic thông qua khi dtroc c6 dông di din 
cho 65% c6 phiu  cO quyn biu quy& tham du hop tth len d6ng . 

3. Biu quyt thông qua hinh thüc bO phiu biu quyt 

a. Phiu biu quy&: 
MW , 	 I 	 I oi c6 dông hoAc clai din theo y quyn cüa c 6  dông dn dir hop Dai hOi duçvc 
cap môt phiu biu quyt, trong do ghi s6 thu tr c6 dông, s6 c6 phn dtrqc quyn 
biu quyt cüa c6 dông, các ni dung biu quyt và có dóng du treo cüa Cong ty. 

b. Các ni dung biu quyt bang phiu 

- 	Thông qua báo cáo cüa Hi &)ng quãn frj ve tinh hInh hoat dng näm 2013 và dinh 
huóng hoat dng nAm 2014; 

- 	Thông qua báo cáo cüa Ban T6ng giám d6c ve^ k& qua san xut kinh doanh näm 
2013, Báo cáo tài chinh nàm 2013 và K6 hoach kinh doanh nàm 2014; 

- 	Thông qua báo cáo hoat  dông cia Ban kim soát näm 2013; 

- 	Thông qua k8 hotch phãn ph6i lçii nhun nàm 2013 vi ke hoach  chi trá c6 trc nm 
2014; 

- 	Thông qua thu lao cUa Hôi d6ng quán trj và Ban kim soát nãm 2014; 

- 	Thông qua vic sira Diu 16 Cong ty; 

- 	Thông qua vic Iva chon don vi kim toán tãi chinh nàm 2014 cUa Cong ty; 

- 	Thông qua ke hoach phát hành c6 phiu theo chircing truth lua chQn cho ngii&i lao 
dông trong cong ty (ESOP); 

- 	Thông qua vic thãnh lap Cong ty con de^ quãn 1 tài san thuc 100% v6n cüa 
SAFI; 

- 	Thông qua các van de khác tai Dai hOi (nêu co); 
C. Cách thüc ghi pbMu biu quyt: 

C6 dông biu quy& (d6ng , không d6ng , không CO kin) mOt  v.n de trong 
Phiu biu quy& bang cách dánh dAu chéo (X) duy nhAt vào ô tLrclng ung vài kiên 
cia mInh. Trithng hçip c6 dông din sai hoAc thay d6i kin thi khoanh trOn dAu (X) 
cIA din sai và k vào ben canh cJAu (X) cIA din sai. 

d. Phi u ho 1: 

Phiu dixçic coi là hop 18 khi thOa man các diu kiin sau: 

- LA phiáu do Ban 0 chirc Dad hôi phát hành d6 si:r diing trong k' Dai hOi d6ng c6 
dông näm 2014 cüa Cong ty; 

- 	Ghi phMu biu quy& diing theo quy dinh tai m%lc C khoânnày. 

- 	Không ty, xóa các nôi dung in san. 

- 	CO chft 4 cUa c6 dông hoc nguii di din theo Uy quyn cia c6 dông. 

- 	BO phiu dung noi quy djnh và diing th&i gian quy djnh cUa Ban t6 chüc Dai hOi. 
e. Phi&i không hçvp 1: 
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Phi&i duçc coi là không hop 18 khi: 

- LA phiu không do Ban tS chüc Di hi phát hãnh, hoc phiu do Ban to chfrc Dai 
hOi ban hãnh nhung không dàng d8 sir dung trong kS'  Dai  hOi  nAm 2014 cüa Cong 
ty; 

- 	Ghi phiu biu quyt không dUng theo quy djnh ti mic c khoànnày. 

- 	Ty, xóa các ni dung in sk 

- 	Không có chtt k cUa c o^ dong hoc ngträi do din theo üy quyn cUa ci dông. 

- 	Bô phiu không dUng noi quy dinh hoc không dUng th&i gian quy djnh cUa Ban t6 
chüc DO hi. 

Biu 11: Biên bin cuôc h9p Dai hi c d6ng 

Tit cã các nôi dung to cuc hop Dai hôi dng c6 dong phâi ducrc Ban thu k Dai 
hOi ghi vào Mn bàn dii hôi. Biên bàn dai hi phãi duçic dQC và thông qua tnx(ic khi 

mac dai hi và duçic luu giü tai Cong ty. Ban thu k) di hôi và ChU tjch doàn có 
nghTa vu chju trách nhim ve tinh chmnh xác và My dü cUa Biên bàn dai hôi. 

Diu 12: Trirbng hçp t6 chirc hop D3i hi ding cô dông không thành 

1. Trir&ng hçip cuc hop thn thu nhát không dU diu kin tin hãnh theo quy djnh ti 
Diu 8 cUa Quy che nay thi vic triêu tp cuc hop ln thu hai phái dtroc tin hành 
trong then hn không qua 30 ngày ke ttr ngày dV kin tin hãnh cuc hçp Mn thu nhk 

2. Cuôc hçp cUa Dai hi dng cô dông Mn thir hai duçic tin hành khi cO s c dông, 
dai din c6 dông dông dtr hop It nht 51% tng s co-  phn có quyn biu quy& theo 
diu 16 Cong ty quy djnh. 

3. Tnrmg hqp cuc hQp Mn thir hai không dü diu kiin tin hành theo quy dinh tai miic 
2 cUa Diki nay thI duac triu tap hQp Mn thir ba trong th?n han 20 ngày kE tlr ngày 
cuOc hop lan thu hai du hen tiên hanh Trong trixclng hap nay, cuôc hop ducrc tién 
hãnh không phi thuc vào s o^ coAd6ng tâi dir hçp. 

Diu 13: Lap và cong b Biên ban kim phiu 

Sau khi kim phiu, Ban kim phiu phãi lp biên bàn kim phiu. NOi  dung biên bin 
kim phi&i bao gm: T6ng s6 c6 dông tham gia du hop, t6ng s6 c6 dông tham 
gia bO phMu, t 18 quyn biu quyt cUa c6 dong tham gia bO phMu so vâi thng s 
quyn biu quy& cUa cô dông tham gia dV h9p, s và t l phi&i hçTp l, phiêu không 
hop l, phi&i tr6ng. 

- 	Toãn van Mn bàn kim pbiu phài duçrc cong b6 trrâc Dai hôi. 

Diu 14: Khiu nai 

Nhüng khiu nai W viêc biu quyt và kim phiu se do chU toa cuOc  hop giâi quyt 
và duçrc ghi vào biên bàn cuOc hop Dal hi C6 dông. 

IV. nIEu ICLIoAN i'm JIANI! 
.. 	 S Dieu 15: Dieu khoan thi hanh 

Trén day là Quy ch6 lam vic cUa Dai hi d6ng c6 dOng thumg niên nAm 2014 cUa 
Cong ty C6 phn Dai  l Van tài SAFI. Quy cht nay g6m 15 Diu. 
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HOANG ANH 

Quy che nay có hiu hrc ngay sau khi duçic Di hi Ong c6 dong Cong ty biu quyt 

thông qua. 

KInh trmnh Di hi dng co^ dông Cong ty xem xét thông qua de^ vic to chüt Di 
hi dng c6 dông chrçc thrc hin thành cong t& dçp và tuân thu theo các quy djnh 
cüa pháp 1ut cüa Nba nuOc, Diu 16 cüa Cong ty. 

TM. HO! BONG QUAN TRI 
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CAC BAO CÁO TAI Dii HQI CO BONG THUNG MEN NAM 2014 

CONG TY CO PHAN DiI LY VAN TA! SAFI 

1. Báo cáo Hi dông quail trj 

2. Báo cáo Ban Tong Giám doe 

3. Báo cáo Ban kiêm soát 
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BAO CÁO CUA HO! BONG QUAN TRI 

CONG TY CO PHAN BiI L\ VAN TAI SAFI 

HDQT Cong ty Co phn dai l van tãi SAFI báo cáo Dai hi dng c6' dOng tInh hinh thrc 
hin nhim viii kinh doanh, vic chi dao, giám sat cüa HDQT d6i v(ci Ban diu hành nãm 
2013 vi ke ho.ach hoat dông cIa HDQT nm 2014, nhu sau: 

K& qua hot dng cüa Cong ty nàm 2013 

Trong diu kin nn kinh te cOn gp nhiu khó khan, Hi dng quàn trj và Ban Tng 
Giám d6c dä barn sat các mic tiêu cia d8 ra, dua ra các bin pháp th%rc hién phü hçip, 
nang cao chit hrcmg vi cia dang hóa djch vi,tap trung phát trin các mãng djch vi có 
nhiéu tim nãng. 

Kt qua kinh doanh hçrp nhât nãni 2013 cüa Cong ty (tj ,  ding):  

Khoan muc KeA  hoch 2013 . Thtrc hiçn 2013 Ty lç hoan thanh 

Doanhthuthun 298,13 458,50 153,79% 

Lqi nhun tniàc thud 48,11 47,62 98,98% 

Lqi nhuân sau thud 39,94 35,30 88,38% 

T'1êchiactüc 15% 15% - 

Näm 2013 tip tjc là nãm khó khän d6i vài các doanh nghip trong nganh logistics trrnsc 
slr canh  tranh gay gt cüa các doanh nghiep nuóc ngoài vi nM kinh té vn cOn InI tr. 
Tmnh hinh hoat dng kinh doanh cUa Cong ty CO gp nhiu khO khn, doanh thu tang hcm 
57% so vài ciing kS',  vuçit ke hoach näm, phn km do thay d6i trong vic hach  toán k 
toán theo quy dinh  mói cia Nba nuOc. Lori nhun truóc thu6 vi sau dugc duy tn, txcrng 
d6i khá quan so vâi các doanh nghip trong ngãnh. 

Các cong ty lien doanh, lien kt, cOng ty con cüa SAFI cing gp nhiu khó khAn. Các 
cOng ty KCTC Vit Nam, Van Tái và Giao Nhn Yusen, Cosco Container Lines VN du 
CO si,r tAng triI1ng mnh ve doanh thu, nhung chU yu do thay d& cách hach  toán ke toán 
nhr COng ty. HAu ht các cong ty con, các cong ty lien doanh lien k& có lvi  thun du 
giám so vâi nAm 2012. Tuy nhiên, co^ tác, lvi  nhun duqc chia cUa Cong ty me nArn 
2013 Ain dat  gn 17 t ding, gp 1,8 ln so vi nam trtnrc. 

Mac dü cOn gap nhiu khO khän, Cong ty van dat  drnc nhiu thành cOng trong vic My 
mnh hoat dng kinh doanh, rnv rng thj tnrOng và du tu. Ltrçing hAng tir khai thác tang 
din qua tüng nAm. Tuy nhiên do tinh hInh thj tru&ng chung, Cong ty vn cn phái c 
gang nhiu horn de^ giü chAn khách hang và tAng hicrng hAng. 

Tinh hmnh tAi chfnh Ong ty có nhiu chuyn bin tIch crc hcm so viii näm 2012 mc dü 
phái dAu tu vào tOa nhà 209 Nguyn VAn Thü, ciA dtrçic dua vào hoat  dong tir tháng 
08/2013. CO duvc nhüng thành cOng nay là nh& nhng no lrc và c 65  gang không met mOi 
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cUa Hôi dng quãn trj, Ban Tang Giám dc, Ban kim soát và toàn the can b6 cong nhân 

viên cüa Cong ly trong cong tác quãn trj, kinh doanh va phát trin cong ty. 

II. TInh hlnh thtyc hin Nghj quyt DHDCD thirông niên 2013 

Trong näm 2013, HDQT Cong ty dä tIch circ trin khai các hoat dng theo dung tinh 

than cüa Nghj quyt so^ 0 1 /NQ-DHDCD/SAFI-2013 cUa DHDCD thi.i&ng then 2013, kt 

qua nhu sau: 

Các quyt djnh cüa DHDCD Két qua thrc hin 

Ke hoach kinh doanh näm 2013 Hoàn thành vtrot k hoach doanh thu 

Ke hoach  du tu nam 2013 Hoàn thành và disa tôa nhà 209 Nguyn Van Thu 
vào hoat  dng tr tháng 8/2013 

Chi trã c 0^ tue Dã chia cô tue 1 5%/cs phiu bang tin mt 

Lira ch9n don vj kim toán Dã chçn Cong ty TNHH Hang Kim Toán AASC 

là don vi kiêm toán báo cáo tài chInh nãm 2013 và 
báo cáo tài chInh soát xét 6 thang 

Phát hành trái phiu ehuyn di DA phát hành thành cong 20 t' trái phiu ehuyên 

di k' han  1 näm, lãi su.t 9% theo Nghj quyt s  

0 1 /NQ-DHDCD/SAFI-2013 cüa DHDCD Cong ty 

III. Hoit dng cüa HDQT trong näm 2013 

Các Ngh quy& Ni dung 
Stt 

/ Quyet djnh 
Ngãy 

01/2013/NQ- 
20/01/2013 

Vay 10 t' k' h 	9 tháng cüa Yusen Logistics 
HDQT 

international (Viêt Nam) Co., LTD. 

02/2013/NQ- 
Thông qua phát hành riêng lé Trái phiu 

2 
HDQT 

10/05/2013 chuyn di theo Nghj quyt Dai  hi dng c 
dOng. 

Lisa chçn cOng ty Co phn Chfrng khoán Cong 
3 03/2013/NQ- 

23/05/2013 
Nghip Vit Nam (ISC) lam dai  l 	phát hành 

HDQT trái phiu chuyn dôi Cong ty Co phn Dai  1 
Van tái Safi. 

04/2013/NQ- 
Thông qua t' l 	chi trã ci tuc 15%/c6 phiu 

HDQT 
28/05/2013 bang tin mt & ngày dang k 	cui cing là 

12/06/2013. 

05/201 3/NQ- 
24/06/2013 

Lisa chon don vi kim toán näm 2013 là Cong 
HDQT  ty TNHH Hang Kiêm Toán AASC. 
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6 
06/2013/NQ- 

23/08/2013 Gop 100% v6n thành lp cong ty TNHH Di 
- HDQT 1 Van tãi Cosfi 

07/2013/NQ- Thông qua k hoach kinh doanh qu 4 & hoàn 
7 

HDQT 
07/10/2013 trá khoãn vay 10 t k' han 9 thing cia Yusen 

Logistics International (Vi et Nam) Co., LTD 

IV. Tunh hInh Quin tij Cong ty trong nám 2013 

Trong nAm 2013, Cong ty và các cOng ty con, cOng ty lien doanh dA chuyn tri sr W tOa 
nhà vAn phOng tai 209 Nguyn VAn ThU, Cong ty có them ngun tin thuê vAn phOng tü 
Lien doanh Coscon (VN), giüp Cong ty tap trung ngun 1c và thun tin ban trong sin 
xuAt kinh doanh. 

Cong ty dA hoàn tAt viêc tái co cAu b6 may quan ly', hoàn thin co cAu t6chüc các phOng 
nghip vii, xây drng các W hoach tài chinh, khai thác vi sü dung cO hiu qua các ngun 
von, ct giárn các chi phi không cn thit, tü dO nâng cao hiu qua hot dng cüa COng 
ty. 

Cong ty dA hoãn tAt vic tinh g9n nhân sir các phông kinh doanh trong toãn Cong ty d 
tAng hiu qua quãn tri vi hiu suAt kinh doanh, cu th nhu sau: 

Van phông Sid Gôn: 

B6 sung nhân su cAp quàn 1 cho hai (02) phOng Dai 1 vn tãi duông khOng và phOng 
Di l' vn tái throng bin, thay d6i và b6 sung nhân sr cAp quãn 1 phOng Khai quan, 
Giao nhn, kho bAi vã 4n W. 
Nhp ban quãn 1 nhà 209 Nguyn VAn Thu vào phOng Hãnh chInh nhân su & tinh gon 
nhân sir vi quán 1. 

Van phôngHà Ni: 

Hoat dong 6n djnh và cO biu qua cao sau khi gom ba (03) phOng Dai l 4n tãi thrOng 
bin, Dai 1 4n tãi di.rmg không và phOng Thtrcmg vi vào chung mOt  (01) phOng Dai 1 
van tái vi tirih giãm nhân sty các phOng khác. 

- Van phông HM Phóng & Quãng Ninh: 

Hoat Ong o^n djnh và hiu qua cao. 

- Van phông Ba Nng & Qui Nhon: 

Tách vAn phOng Qui Nhan ra khOi chi nhánh Di Nng tO thing 01/2014 & tAng hiu qua 
hoat dông d,c lap. 

V. Ke ho3ch vi phiro'ng hithng hot dng HDQT nAm 2014 

1. K hoach kinh doanh näm 2014 

Dan vi tInh: T dng 

Stt Chi itiêu Thuc hin nAm 
2013 

Kê hoch näm 
2014 

Tang trlrffng 

1 Doanh thu thuAn 458,50 600 +30,86% 
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Stt Chi tiêu Thirc hin nám Kê hoich näm Tang triröng 
2013 2014 

2 Lyi nhuân tnthc thug 47,62 48 +0,8% 

3 Co tue 15% Dr kin 50% (tin +333,33%  
mat hoc c 6 phiu)  

2. Ke hoach dâu tir näm 2014 

- 	Mua co phn cUa cong ty trong ngành de^ mô rng thj tnxOng cung c.p djch vu, 
nâng cao khã näng canh  tranh cüa Cong ty trên thi tn.tung. 

- 	Mua co^ phiu quy nhm diu tit lai ngun ngun vn chU s& hQu. Thy timg tnthng 

hçp cu th& sau khi dãnh giá Iai tInh hinh kinh doanh, cUng nhu du báo su bin 

dông trén thi tarOng chiirng khoán, HDQT së xây dung phuoiig an cu the dé mua lai 
co phiu qu a müc phü hap, báo vE loi Ich cüa cô dông. 

3. Nhfrng bin pháp ciii the 

- 	Tip tile  tp trung phát trin djch vii  c& lOi và truyn thtng cUa Cong ty; 

- 	Phi hçrp t& gicra các phOng nghip vp và các chi nhánh; 

- 	Quãn 1 tt dOng ti&n kinh doanh; 

- 	To uy tin lan hem di vói khách hang và di 1 nuóc ngoài; 

- 	Thirc hin tt horn Cong tác ban djch vi hiu qua him; 

- 	Du tu them phirang tin vn tãi dira trén ngun khách hành dang có và mâi k 

dirçrc hçrp dng; 

- 	Quãn l va khai thác kho bãi: thirc hin tt vic khai thác, áp dung thf dim phn 

mm quãn 1 kho tai  Dà Nng và dang tung buac nâng cAp de áp dung cho khu vtrc 

Ha Ni và Tp H6 Chi Minh. 

- 	Hoàn thin co cAu t o^ chi'rc va quãn 1, thirc hin các hoat dng tang c1thng hiu qua 

quãn trj rUi ro trong hot dng kinh doanh cUa Cong ty. 

- 	Du tu va phát trin di ngü nhân viên có tác phong chuyên nghip và hiu qua 

trong cong vic, dáp ung diroc miic  tiêu phát trin djch vi'  Logistics mnh du 

trong Ca nirOc. 

- 	Tang cirông hçrp tác vai d6i tác truyn thing, phát trin them mi quan h6 vài các 

chü tàu a các thj tnthng tim narig. 

- 	Kim soát tt chi phi, kim soát du tu, khai thác, su ding hiu qua tài san co^ djnh, 

co sâ ha Ong ha ly d to ra san phAm djch vii chAt 1iing cao, giá ca hqp 1' nhm 

ti da hóa li nhudn cho Cong ty. 

voi nhftng djnh huóng và mc tiêu chInh cho nàm 2014 trên day, trong diéu kin th tnr&ng 

cOn rAt nhiu khó khän, thách thuc, Cong ty mong mun tip tile  nhn thrçc sir  Ung ho 
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HOANG ANH 

cüa Qu Co dông dé Hi dng Quán trj và Ban Diu hãnh có the th%rc hin tot các 

mtic tiêu de^ ra vã xây dun g tt hon thuong hiu cho Cong ty. 

TM. HO! BONG QUAN TRI 
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BAO CÁO BAN TONG GIAM oOc 
CONG TY CO PHAN Ii! LY ViN TA! SAFI 

Ban Tng Giám dc Cong ty co^ phn di 1 vn tái SAFI báo cáo Dai hi dng co dông kt qua 

hoat dng kinh doanh näm 2013, Báo cáo tài chInh näm 2013 và Ké hoch ho?t dng kinh doanh 

näm 2014, nhr sau: 

I.  Dinh giá kt qua hot dng sin xut kinh doanh näm 2013 

1. Ket qua hoat dQng sin xuat kinh doanh nam 2013 

Doi vi tInh: Dng 

Chi tiêu NAm 2012 NAm 2013 
% tAng 
(gLam) 

Tng giá trj 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% 

L?i nhuân tr hoat dng kinh doanh 42.507.596.220 35.049.472.037 - 16,66% 

Lci nhun trrnc thu 53.451.216.066 47.616.993.505 - 10,92% 

Ltyi nhuân sau thug 44.372.742.560 35.297.330.931 - 20,45% 

Ngucn: Báo cáo tài chInh hcrp nhát nám 2013 dâ kiém toán cza Cong ty. 

2. DAnh giá kt qua hot ding sin xut kinh doanh nAm 2013 

Don vi tInh: Dong 

Stt Linh vc hot dông kinh 
doanh chInh 

Nãm 2012 NAm 2013 %TAng 
(giãm) 

I Hot dng Logistic 131.225.390.224 236.321.702.582 + 80,09% 

2 Hot dông Forwarding 118.924.764.801 113.552.388.463 - 4,52% 

3 Djchviidai1 	hang tau 55.420.724.685 106.375.198.694 +91,94% 

4 Hoatdngkhac 25.681.183.517 2.247.346.014 -91,25% 

Tong cong 331.252.063.227 458.496.635.753 + 38,41% 

Nguo'n: Báo cáo tài chInh hop nhOt nOm 2013 dã kiêm toOn cia COng ty. 
p 	 Kt thüc nAm 2013 vdi nhung khó khAn và không thun Içi cho hoat dng van tái, dich vu kho 

cáng, djch vi logistic,...Cong ty dã co^ gang trong djnh hithng kinh doanh, tang cithng giám 

sat, quAn trj rüi ro giüp Cong ty düng vng và phát trin trong bi cánh khó khãn chung cüa 

ngành. 

Các dich vi cña Cong ty có sir tang truâng mnh ve^ doanh thu, trong do, djch vi d?i  1 hang 

tau dt han 106 t' dông, tAng gain 93% so vói nAm 2012, day cOng chmnh là hoat dng dóng 

Trang 17 



gOp nhiu nhAt trong lçri nhuân cüa Cong ty trong các nAm qua. Hoat dng logistic cling có sr 

tAng tru&lg manh, dat han 236 t dng, tAng horn 80% so vâi cüng ks'. 

Don vi tInh: Tj dng 

Stt Chi tiêu So vri keA  hoach So vol nAm lin k 

Ke 

hoach 

Thwc 

hin 

Ty le Nãni 

2012 

NAm 

2013 

T I 

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

2 Lçi nhuân tnràc thu 48,11 47,62 98,98% 53,45 47,62 89,09% 

3 Lqi nhun sau thud 39,94 35,30 88,38% 37,91 35,30 93,12% 

So vói ke^ hoach & ra, doanh thu thun cUa Cong ty tAng hem 53% so vâi k6 hoch de^ ra. Lai 

nhun truàc thud hçip nh.t xp xi k hoach duac giao. Tuy nhiên, ku nhun sau thu hçip nht 

chi dt 35,30 t3 ding, bang 88,38% kâ hooch. Mc dli chi tiêu lai nhuân chua dat  ke^ hoach, 

tuy nhiên, Cong ty van dt nhiu k& quA khã quan trong hoat dng kinh doanh và dan tu. 

Tong th, doanh thu thuan nAm 2013 dat  horn 458 t' dng, tucmg (.rng vâi mrc Ong horn 

38,41% so v6i nAm 2012. Tuy nhiên, sr tAng truâng doanh thu phn lan là do sr thay di 

trong cách hach  toán ke^ toAn theo quy djnh cüa Nhà nu6c. Chi phi quAn ly' doanh nghip giAm 

manh, giAm horn 20% so vai nAm 2012, nhung cac khoAn chi phi khAc nhu giá vn hang ban, 

chi phi tài chinh dA Ong manh hcm so vci tc do tAng trithng cüa doanh thu thuan. T' 16 giá 

von hang bin trên doanh thu thuân tAng tu 55,77% len 71,18%, trong khi doanh thu hoat dng 

tài chInh cOng giAm mnh, vi 4y, lçui nh4n ke^ toAn trurc thud và sau thud cling da giAm so 

vói nAm tri.rac. Lçi nhun cUa Cong ty van duy trI duçic a mc cao so vri các doanh nghip 

cüng ngAnh vii trong b& cAnh nn kinh te^ con gp rAt nhian khO khAn. 

Vic lien tic day tri cluac mCrc Q tAng tru&ng cao doanh thu vi lçui nhun, cling vài tinh hlnh 

tAi chInh lành mnh, SAFI vinh digr là 1 trong 10 doanh nghip cCta Vit Nam trong danh sách 

xp hang 200 doanh nghip nhO vii vlra t& nhAt Châu A cOa Forbes. Diu nay giüp Ong ty 

quãng bA, phát trién thuang hiu vi uy tin trén thi trung CA trong vi ngoài nuóc. 

H. Tlnh hlnh tài chInh 

a. 	CAc chi tiêu tài chlnh 

Khoãn muc Don vi NAm 2012 NAm 2013 

1. Chi tiêu v4 khã nAng thanh toán 

 -Hsthanhtoánng&nhn Lan 1.10 1,21 

-Hs6thanhtoánnhanh Lan 1.10 1,21 

2. Chi tiêu v co cAu  von 

- He S6 ncu/thng ngun von Lan 0.50 0,49 

- He so^ nc1/vn chO so hlru Lin 1.08 0,98 
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3. CM tiêu v näng hc hot dông  

 -Vôngquayhàngtnkho Vông 645,73 1.022,41 

- Doanh thu thunItong tài san binh quân Vông 0,71 0,91 

4. CM tiêu vi kliá Wing sinh 19i  

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

- He so LNST/vn chü sO hUu (ROE) % 16,50% 12,19% 

- H6 so LNST/tông tài san (ROA) % 9,04% 5,81% 

5. CM tiêu lien quan dn 6 phn  

- Thu nhâp trên mi co ph.n (EPS) Dng 4.566 3.454 

- Giá tri s6 sách mi c6 phn (BV) Dng 26.3 87 28.322 

NhIn chung, tInh hInh tài chInh cüa Cong ty tilang di on djnh và cãi thin dáng kê, co' 

cu tài san Iành manh,  t' Id no thap, cac chi tiêu sinh loi 0 mirc cao so vOi các doanh 

nghip cüng ngành. 

b. 	TInh hInh tãi sin 

Don vi tInh: dng 

Stt Khoan muc So dau nam ' 	' So cuoi nam Ty lç tang (giam) 

I Tai sin ngnhn 271.403.699.503 284.794.551.302 +4,93% 

2 Tài san dài han 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 nht dO kiêm toOn nOm 2013 cia Cong ty.,  

Trong nAm 2013, Cong ty dã hoàn thành xây dung tôa nhà van phông tai 209 Nguyen Van 

Thñ và dua vào hoat dng tr tháng 8 vOi tong din tIch san xây dung là 2700,08 m2. 

C. 	Tlnh hmnh nq phai trã 

Don vi tInh: dng 

Stt Khoãn muc S du 11am S cui näm Ty 16 tang 
(giám) 

1 Nç ngàn han 246.934.854.216 234.987.099.666 - 4,84% 

 -Vayvancinganhn 2.045.105.088 949.426.472 -53,56% 

- Nadaihandênhantrá - - - 

2 Nor dài han 35.513.000 20.000.000.000 +570,43% 

- Vay và no dài han - 20.000.000.000 - 

Tong cong 246.970.367.216 254.987.099.666 +3,25% 
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Nguân. BCTC dâ kkm toán nám 2013 cüa Cong ly. 

Trong nAm 2013, Cong ty dA phát hành thãnh cong 200.000 trái phiu chuyn di, thng giá trl 

20 t) dng, vài lAi suit 9%/nAm, thp horn so v6i mrc lAi suAt cho vay cüa h8 thng ngân hang 

hin nay (dao dng khoãng tü 10% - 12 0/o/nAm). Ong ty tip tic duy tri vic vay nçi tMp, vay 

ncy chi hon 20 t d6ng, chim chua dn 9% t6ng no cüa Cong ty, giüp Cong ty giãm thiéu 

duoc chi phi lAi vay trong hoat dông kinh doanh. S6 trái phiu nay dr kin se duoc chuyn di 

thành 1.178.000 c 6  phi&i trong thing 7 nAm 2014 vã v6n diu 1 dr kiM tang 11.780.000.000 

dMg, dat 98.824.800.000 dng. 

HI. Tinh hInh thirc Min k hoach du tir 2013 

Trong nAm 2013, Cong ty dA hoãn tAt vic dua vao sir ding vAn phOng 209 Nguyn VAn Thü, 

Q.1 tr thing 08/2013 vci tong giá frj quyt toán trrnc thuê dr kiM là 42.909.577.733 dMg. 

Hin nay Cong ty va các lien doanh dA chuyM ve^ tOa nhà, ngoài ra cOn cO khoãn tiM thu duçic 

tü cho di tic thuê vAn phOng. 

Cong ty chua thc hin ban tOa nhà 39 Doàn Nhu Hài, Tp Ho^ Chi Minh va tOa nhà 59A U 

Lqi, Di Nng, do tinh hmnh thj trung bit ding sin chua th4n  lqi. Cong ty ch6r thii dim thj 

trtrcmg hçrp l, thanh l bOt tài sin de tp trung vào linh vrc c& löi. 

Ngoài ra, vic mua Iai  c6 ph&n 1 doanh nghip cOng nganh de^ mi rng thj tnrmg, tAng sirc 

c?nh tranh cOng chua duqc thirc hin do chua tIm duçic d6i tic chuyM nhuçmg vi giá hçp l. 

Trong nAm 2014, Cong ty sd tip tic thrc hin nhUng ke^ hoch du tir nay. 

IV. Ke hoch hot dông nAm 2014 

1. Ke hoach kinh doanh nAm 2014 

Stt CM tiêu Thvc hiên nAm 2013 Ke^ hoch nAm 2014 TAng/giãm 

1 DoanhthuthuM 458,50t'd6ng 600 t'dong +30,86% 

2 Li nhun truàc thu 47,62 tS  dMg 48 t dng +0,8% 

3 T' l chi trá c06  tüc 15% Dix kiM 50% (tiM 

mt hoc cd phi&i)  

+333,33% 

2. Biên pháp thirc Win Ket  hoach kinh doanh nAm 2014 

a. Dai If van tãi thréng biM & drèng không: 

- 	DAy mph vic tAng lung hang tir khai thác bO cho lung hang chi djnh khong dM den; 

- 	Hp tic cOng các Dai  l nuàc ngoài khai thác lung hang xuAt chi djnh vi lucng hang 

nhp; 

- 	TAng cuing tim kim cac di tic mâi de^ tAng krcmg hang gom container chung chU; 

- 	Phát triM djch vi kho CFS hang xuAt, nhp ththng biM; 

- 	Tam ngung vic xin giAy phép khai thác kho ngoii quan tai Di Nng vi lucing hang chira 

dO d6 khai thác có 16r. 
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b. Djch vu giao nhn, khai quail, kho bäi va van tail: 

- 	Ap ding thI dim phAn mm quãn 1y kho tai Dà Nng va clang trng biiâc nâng cAp d ap 
dung cho khu vrc Ha NOi  và Tp Ho^ Chi Minh; 

- 	Co gang dim báo din tIch kho iuon lip dÀy; 

- 	Gia tang djch vii  gia trj gia tang trong kinh doanh kho bAi; 

- 	Uu tién giD và tIm them khaich hang lan sü dung djch va phân pMi cüa Cong ty. 

C. 	Dai 1 taiu bin vai môi giói thuê taiu: 

- 	Duy trI on dinh mãng dlch vii truyn th6ng: dai  1 tàu bin. 

- 	Tang cuing mM quan he vói các chU tàu truyn tMng: COSCO và SITC. 

- 	Ban Tong Giám dc giüp h trci phát trin them các quan h8 vói các chü tàu thuc thj 

trumg mói nhu Nhât Ban, Han Qu&, An D6 d phát trin maing djch vii dai l tàu và môi 

gkci thuê tàu. 

- 	Tip tuc gitl mM quan h8 t& các chü hang trong nrnc cho các djch vii dai 1y tàu và môi 

giôi thuO tàu. 

- 	DÀu tu sâu ngun nhân lirc  cho maing djch vu môi giai thuê tàu. 

V. Nhfrng van dex  khIc 

Cong ty TNHH Dai  l Vn tài COSFI do SAFI nAm gifr 100% v6n dA dtrçic thành lp va di 

vào hoat dng trong nAm 2013. 

Trong Mm 2014, Trái phiu chuyn dM Cong ty phát hành theo Nghj quy& S6 01 /NQ-

DHDCD-SAFI cüa DHDCD thumg niên nAm 2013 së dáo han. Vói t' 18 chuyn d6i là 1: 5,89, 
d kin, 200.000 trai phi6u së chuyn d6i thãnh 1.178.000 col phiu, nâng tong s6 co phiu cüa 

Cong ty tai  thii dim chuyn tIM len 9.882.480 c6 phiu. 

Trong näm 2014, th&i gian hoat dng kinh doanh cüa cong ty TNHH Yusen Logistics 

Qu6c th Vit Nam) h& han  vào ngày 5/9/2014. Do 4y trong nAm nay Cong ty TNNN Yusen 

Logistics Qu6c t (Vit Nam) sd phân chia lqi nhuãn giü 'ai  1am 2 Ian. 
- 	Lan 1: MOt  phAn lçii nhun giU Iai  theo ghi nhn tai  Báo cáo tài chInh k& thüc ngày 

3 1/03/2013 cho các ben lien doanh, trong do SAFI d klan vào cu6i thing 4 dâu thing 5 së 
nhn khoãng 56,7 t' dng (trong tnthng hçip Cong ty cO dü tian mat). 

- 	Lan 2: Dn h& thai han  lien doanh 5/9/2014 SAFI sd duqc nhn mt phAn hoc toàn bO 

phAn cOn Iai cUa içii nhuân lily ke^ duqc gifr Iai  cüa Cong ty LiOn doanh theo ghi nhn tai 

Báo cáo taii chInh k6t thüc ngaiy 3 1/03/2014 sau khi trr di s6 lçii nhun dA chia trong lan 1. 

(f71cIAM BOC 

CAO CU'ONG 
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BAO CÁO BAN KIEM SOAT 

CONG TV CO PHAN DiI L\ VAN TA! SAFI 

Th?c hin chüc nAng vi nhim vi cüa Ban Kim soát duçrc quy thnh tai Diu le cüa Cong 

ty Co pMn Dai  l Vn tái SAFI, djnh ki Ban kim soát dA tin hãnh hQp Va giám sat qua 

trInh hoat dông cüa Cong ty trong näm qua nhi.r sau: 

A. KET QUA GIAM SAT HOLT DQNG CUA HQI BONG QUAN TRI vA BAN TONG 

GIAM DOC CONG TV: 

I. Hoat ding cüa Hôi ding quãn tij: 

Nhilng khO khan cüa nn kinh th Vit Nam näm 2013 tip tuc tic dng dn sr phát trin 

cUa các doanh nghiptrong nithc nOi chung vi cac doanh nghip ngành logistics nOi riêng. 

Thrc trang cüa cac doanh nghip nganh logistics trong nãm 2013 gp nhiu khó khAn. 

Truâc t'mh hinh trên, Hi dng quãn trj vi Ban Tong Giám dc thuäng xuyên hp djnh 

ks', dt xu.t nhm kip th&i dua ra các quyt dinh phü hcip trong cong tác diu hành thc 

hin k4 hoach sin xut kinh doanh nAm 2013. 

Nhftng vAn d thão lun và biu quyt tai  cuc hop Hi dng quãn trj là trén cor sâ Nghj 

quyt Dai hi dng c6 dOng và thuOc thAm quyn cüa Hi dng quan trj. Vic tháo luân va 
biu quyt là phü ho vâi chCrc nAng, nhim vi và quyn han  cCia Hi d6ng quán trj theo 

Luât doanh nghip và Diu 10 cUa Cong ty Co phn Dai  l Vn tãi SAFI. 

II. Hoat dng cüa Ban Ting Giám dc: 

NAm 2013, Ban T6ng Giám dc thc hin t6t cac nhim vi theo Nghj quyt Dai hi dng 

cO^ dông và Nghj quy& cña Hi dng quãn trj mot cách dÀy dü, kip thai, theo dung cht'rc 

nAng, nhim vu va quyn han  duc quy djnh trong Diu le cUa Cong ty. 

Trong nAm, Ban Tng Giám d6c dA thung xuyên chi dao  can b, cong nhiên viên Cong 

ty d virçit qua khó khAn, ti& kim t6  da chi phi hoat dông nhÀm duy trI, On djnh hoat 

dng sin xuAt kmh doanh. TIch circ thirc hin côngtác khen thrnng, khuyn khIch nhân 

vien nhÀm thüc My nhân viên dat duc nhiu thành tIchtrong vic dóng gOp vào sv phát 

trin cüa Cong ty. Ngoài ra Ban T 1 ng Giám dc dA sira di và ban hành b sung các chinh 

sách, quy djnh, quy trinh quán trj ni b6 giüp hoat dng cUa Cong ty duqc thu.n lei, minh 

bach và hiu qua. 

B. TINH H1NH THUC HIN CAC NGH! QUYET HDQT TRONG NAM TA! CHINH 

2013 

I. Kt qua Idm tra tmnh hInh hot dông kinh doanh cüa nàm tài chinh 2013nhtr sau 

1. Thirc hin k hoach doanh thu - lyi nhuân näm tài chinh 2013 

Báo cáo tài chinh nAm 2013 cüa Cong ty phán ánh trung thrc vi hçip ly', duçirc lap phü hop 

vth cac chuAn m?c  U toán, chA do U toán doanh nghip Viêt Nam hin hành vi các quy 

dinh pháp l có lien quan. 

Ban kim soát dA lam vic vci dcm vi kim toan dc lap,  qua do thng nhAt kt qua kim 
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toán nãm tài chInh 2013 và dng vâi các dánh giá hoat dng tài chInh cUa Cong ty dä 

nêu trong báo cáo kim toán 2013. 

Ban kim soát báo cáo tInh hInh thi.rc hiên ke^ hoach doanh thu - Ioi nhuân cüa nAm tài 

chmnh 2013 nhi.rsau: 

Don vi tmnh: T' 

dong 

Stt Chi tiêu Kê hoach 
nàm 2013 

Thtrc hiên 
nãm 2013 

Ty ìê thirc hin/ 
khoach 

1 Doanh thu hap nht 298,13 458,50 153,79% 

2 Lai nhuân tri.râc thu 	hap nht 48,11 47,62 98,98% 

3 Lai nhuân sau thus hap nhAt 39,94 35,30 88,38% 

4 Côt(rc 15% 15% - 

2. TInh hInh tài chInh nàm 2013 cüa Cong ty Co ph An Dai t Van tái SAFI 

Don vi tInh: dông 

Stt Chi tiêu S du nàm S cui näm % Tang! Giám 

A. TONG TAI SAN 491.416.843.230 517.823.943.334 +5,37% 

I. TàisánngAnhan 271.403.699.503 284.794.551.302 +4,93% 

II. Tài san dái han 220.013.143.727 233.029.392.032 + 5,92% 

B. TONG NGUON VON 491.416.843.230 517.823.943.334 +5,37% 

I. Ncr phái trâ 246.970.367.216 254.987.099.666 + 3,25% 

Trong dó. 

1. Nor ngn han 246.934.854.216 234.987.099.666 -4,84% 

2. Ncidàihqn 35.513.000 20.000.000.000 +570,43% 

II. Ngun vn chU sdr hüu 229.629.870.354 246.529.707.565 +7,36% 

III. Lçi Ich c6 dông thiu so 14.753.605.660 16.307.136.103 + 10,53% 

3. 	Thuc hién chia cô tfrc náni 2012, phtrong ánphân phôi loi nhuãn và chia ci tfrc cho 
näm tài chfnh 2013: 

Cong ty dã thirc hin chia cô trc näm 2012 vói t' 1 15%/c6 phiu bang tin mat theo dung 

nhis Nghj quyêt s6 01/NQ-DHDCD/SAFI-2013 cüa DI-IDCD Cong ty ngày 13/04/2013. 

Phuang an phân phôi 1i nhun vá chia cô ttrc näm 2013 nhu sau: 

Dan vitInh: dông 
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Stt Chi tieu . So tien Ty Ic 

1 Loi nhun sau thue (Cong ty me) 28.926.039.365 

2 Ke hoach phân ph ON Içi nhuân 

• Trich qu' dir trU de^ bô sung vn diu 1 5%/LNST 

• Trich qu5 dir phông tài chInh 5%/LNST 

• TrIch qu5 khen thir&ng, phüc Içii Cong ty 0%/LNST 

• Chi trã cô tirc näm 2013 1 5%/VDL 

Tong cong 

4. Thu lao và chi phi hoat dông cüa Hôi dông quãn tn vi Ban kiêm soát cho nám tài 

chInh 2013: 

Näm 2013 khong trIch thu lao ctia HDQT và Ban Kiêm soát theo Nghj quyêt so 01/NQ-

DHDCD/SAFI-2013 cüa DHDCD thi.thng niên ngây 13/04/2013 cüa Cong ty Co phân Dai 

1' Van tãi SAFI. 

S. 	Phát hành trái phiu chuyên dôi riêng lé 

Trong näm 2013, Cong ty dA thuc hin phát hành 200.000 trái phieu chuyn dôi theo Nghj 

quyêt so 01/NQ-DHDCD/SAFI-2013 cüa DHDCD thung niên ngày 13/04/2013 cüa 

Cong ty CO5  phAn Di 1 Vn tái SAFI. Dir kin, so^ trái phiu ducic chuyn dôi thành 

1.178.000 c6 phiêu phô thông theo t' 1 1: 5,89. 

C. KIEN NGHI BE XUAT CUA BAN KIEM SOAT: 

NhIn chung HDQT thuc hiên diing các qui dinh cüa pháp luât, thuc hién t& cong tác quãn 

1 kinh doanh, de^ ra các chInh sách linh hoat, hiéu qua trong kinh doanh.Qua các phân 

tIch, dánh giá nêu & các miic trén, Ban kiêm soát cO mt so^ kiên nghj nhir sau: 

- Hi dong quân trj và Ban Tong Giám doe can dê ra các giãi pháp than trong, hcip 1 

trong chin Iu'?c san xuAt kinh doanh cUa Cong ty. 

- Can no^ l?c  tit giám chi phi hot dng. 

- Xây dirng h8 thong kim soát nôi b6 thông qua vic hoàn chinh các quy che^ hot dng, 

các cong ciii kim soát rüi ro trong toàn h thng. 

- Co chInh sách h07  trçl và phát triên ngun nhân lrc hin tai  nhAm mang lai hiu qua cao 

trong hot dng san xuAt kinh doanh. 

D. KE HOACH LAM VIEC CUA BAN KIEM SOAT TRONG NAM TA! CHINH 

2014: 

Ban kiêm soát thtjc hin nhiêm v11 thay mt các c6 dông nhAm kim soát tAt cã các hoat 

dng san xuAt kinh doanh, quân trj và diêu hành cua COng ty. Trong nàm tài chInh 2014, 

Ban kim soát se tin hành các cong vic cu the^ theo ke^ hoch sau: 
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chinh nàm 2014 cUa Cong ty. 

- Xem xdt tlnh hlnh thrc hin k hoach san xuát kinh doanh cüa Cong ty trong näm tài 

chmnh 2014; 

- Kim tra và dánh giá các chi phi trong các qu cüa nAm 2014, nhàm dam báo các 

khoãn chi phi sir ding diing mvc  dIch và k hoach d 86  ra. 

- Tham gia lam vic vOi Cong ty kim toán dc 1p trong dcvt soát xét báo cáo tal chInh 6 

tháng du nAm 2013. Xem xét báo cáo soát xdt, thu quãn l do Cong ty kim toán dôc 

14 phát hành, kim tra vic khc phvc các sai sot. 

- Giám sat, kim tra, kim soát hog dng cüa HDQT, Ban Tng Giám dóc vel  vic tuãn 

thU Nghi quyét cUa DHDCD, Diu 10 Cong ty và các quy djnh cUa Pháp lut, 

- Kim Ira vic cong b6 thông tin cUa Cong ty dy dU, trung thrc và tuân thU quy dmh 
cUa pháp lut. 

Trên day là báo cáo cUa Ban kim soát v tmnh hinh hoat dng và kt qua san xut kinh 
doanh näm 2013, kInh trmnh Dai hi xem xdt và thông qua báo cáo. 

Yin trân trong cam on. 

SOAT 

C ON 
	

BAN 

CO PHAN 
DM LV VAN 

THIN 
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CAC TO TRINH TA! BA! HO! CO BONG THING MEN NAM 2014 

CONG TY CO PHAN BiI L' VAN TA! SAFI 

1. To trinh DHDCD thông qua ke^ hoch phãn phi Iqi nhun näm 2013 vi ké hoch 

chi trãcôtfrcnám2Ol4; 

2. To trInh DHBCD thông qua thu lao cüa HDQT và Ban Kiém soát näm 2014; 

3. To trInh DHDCI) thông qua swa Then l to chuc vi ho3t dng cüa Cong ty näm 

2013; 

4. To trInh DHDCI) thông qua vic hra ch9n don vi kim toán nám 2014; 

5. To trInh DHBCI) thông qua kek hoch phát hành c06  phiu theo chtroiig trInh hya 

chQn cho ngu'O'i lao dng trong Cong ty (ESOP); 

6. To trInh DHICD thông qua vic thành lip Cong ty con dê quãn tài sáii thuc 

100% von cüa SAFI. 

I 
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T TRiNH BiI HO! BONG CO BONG 

CONG TY CO PHAN DI LY VAN TA! SAFI 

"V.v: Phân pMi igi nhun nãm 2013 và ke hoch chi trã c6 tirc nãm 2014" 

- Can th Dku 16 to chic và hoqt ding cüa Cong ty GO phn Dai 1j Van tái SAFI; 

- Can c& kê'i quaY hoat dông kinh doanh nám 2013 dã diwc kid
, 
 m toán cua Cong ty; 

- Can ci ké' hozch kinh doanh nOm 2014 cüa Cong ty; 

HOi dng quán trj Cong ty Cô  phn Di 1) Vn tãi SAFI kinh trInh Dai  hi thông qua k 
hoch phan phi lçii nhu.n näm 2013 và dir kin chi trã co^ tirc näm 2014 nhu sau: 

1. Phirong an phân phi Içi nhun nàm 2013 

•:• Ty 1 trIch Ip  các quy và chi c6 tire 

Stt 	 Chi tiêu 	 Ty M % trIch qu 

1 ITrichquydutrfrde^b^osungvo^ndie^ul 	5%/LNST 

2 TrIch qu5 dr phOng tài chInh 	 5%/LNST 

3 1 TrIch quy khen thing phüc ku 	 0%/LNST 

4 1 Chi co^ trc näm 2013 i 	15%/VDL 

+ Phiro'ng an chi trã co tfrc nàm 2013 

- Ngun chi trá: lcui nhun sau thud. 

- Mtrc chi trãc o^ trc: 15% /c6 phn (mnh giál0.000 dng). 

- Hinh thüc chi trã: bng tin mt. 

- Thai gian chi trá co^ tüc: Dai hôi dng Co dông u quyn cho Hôi dông quán tri Cong tv 

ha chçn then diem phü hcrp dé chi trâ Co tüc theo qui dinh. 

2. Ké hoach chi trã cô tire näm 2014 

Trong näm 2014 dir kin ke^ hoch tài chInh cüa Cong ty nhir sau: 

- Chi trá co^ rírc näm 2014: dir kin rír 50%/cs phn (mnh giá 10.000 dng). 

- Hinh thrc chi trà: tin mat hoc c6 phiu. 

- Thñ gian chi trã, mirc chi trá c6 tCrc, và hInh thirc chi trã, de^ nghj Di hi dng Co dOng 

giao cho Hi dng quãn tri Cong ty quyt djnh dira trén kt qua kinh doanh cüa Cong 

ty. 

Trên dày là phisong an phân phi igi nhun näm 2013 và ke^ hoch chi trã c ô  tirc nàm 2014 

cüa Cong ty C o^ ph&n Dai  1 Vn tãi SAFI. 
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Hi dng quãn trj Cong ty kInh trInh D?i  hi dng c dông thông qua. 

TM.HOI BONG QUAN TRI 

4713 OgUl r NGO T 

'? o PHAN

LV VAN T 

HOANG ANH 
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• Ta TRINH BAI HO! BONG CO BONG 

CONG TY CO PHAN Bd LY VAN TAI SAFI 

V.v: ThU lao cUa HDQT và Ban Kim soát näm 2014" 

- COn th Diu le to ch&c và hoqt d6ng cüa Cong tv C phn Dal lj Vn tOi SAFI; 

- COn th kt quO hoqt d6ng kinh doanh nOm 2013 dO dir çIC kim toOn cüa COng ty; 

- COn th ké' hogch k!nh doanh nOm 2014 cOa Cong G'; 

Hi dng quãn trj Cong ty Co phtn Di 1 Vn tãi SAFIkInh trinh Dai hi thông qua Báo 

cáo thU lao HDQT và Ban Kiêm soát näm 2013 và dix kin thU lao cUa HDQT và Ban 
Kiém soát nãm 2014 nhix sau: 

1. Báo cáo thu lao HBQT và Ban Kiêm soát nàm 2013 

Nm 2013 không trIch thU lao cUa HDQT và Ban Kiêm soát theo Ngh quyt sô  01/NQ-

DHDCD/SAFI-2013 cUa DHDCD thung niên ngày 13/04/2013 cUa Cong ty Cophn Dai 
l Van tái SAFI. 

2. Thông qua thu lao cüa HBQT và Ban Kiêm soát nàm 2014 

a. Can cU xác dinh thU lao cUa HDQT và Ban Kim soát näm 2014: 

- So h.rcing thành viên HDQT và Ban kim soát nhim kS'  2012 - 2017. 

- Nhftng chi tiêu boat dng kinh doanh näm 2014 throrc Dai hi dông cô Ong thithng 

niên 2014 thông qua. 

- Tham kháo mire chi thU lao cUa HDQT và Ban kiêm soát cUa môt so^ doanh nghiêp 
ding qui mô, ngãnh nghe^ va dia bàn kinh doanh. 

b. De xut cUa Hôi dng quán tn: 

Dé ke^ hoach hod và quán l chi phi, HDQT kinh trinh Dai  hôi dng c 6  dông phê duyt 

ngãn sách hoat dông và mire thU lao cho HDQT và Ban kiém soát nãm 2014 bang 3% lcvi 
nhuân sau thud hop nht. 

Hi dng quãn trj Cong ty kinh trInh Dai  hi dng c dông thông qua. 

TJSL - I BONG AN Tifi 

o '  

Co PHAN 
DAI LV VAN T 

NGUYEN HOANG ANH 
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T TRiNH BI HQI BONG CO BONG 

CONG TY CO PHAN DI LY VAN TA! SAFI 
"V.v: Sua dôi Diu lé t 6  chüc và hoat dông cua Cong ty" 

- COn th Diu l to chic và hoqt dóng ctha COng ly Ca phan Dai /j Vn íáï SAFI; 

- COn ct Thông he sO' 12112012/TT-BTC ngày 2610712012 cüa Bô tài chInh ve^ vic Quy 

djnh ve quán tr/ cong ty áp ding cho cOc cOng ty dqi ching; 

- COn c& COng vin so 81/SGDHCM ngOy 1610112014 cüa Sà GDCK Tp.HCM ve^ vic 

sOa doE die' 'u le cza các Cong ty niêm yët trên SU GEao dich. 

Hi dng quãn trj COng ty Co' phán Da'  I' Van tãi SAFI kInh trInh Dal hi thông qua viêc süa 

dti ThOu lé t chrc và hoat dông cüa COng ty qui drnh ye viêc ly ' kiên c6 dOng b.ng van 

ban, cu the^ nhix sau: 

Diu khoán ti Ni dung hin ti Ni dung sira dôi 

Dieu lé Cong_ty  

Diem h, Khoãn Co dông nhn dtrqc phiu ma không BO DiOm h, Khoãn 3, DiOu 

3, Diu 21. phãn hM thrqc coi là tan thành. 21 

Hôi dng quãn trj Cong ty kInh trInh Dai  hi dng co^ dông thông qua. 

GQLAN TRI 

/oNG 
'?1 Co PHAN 

jDAILV VAN T 

1 _ 
HOANG ANH 
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TO TRiNII BiI HQ! BONG CO BONG 

CONG TY CO PHAN BiI L VAN TA! SAFI 

"V.v: Lua chQn don vj Um toán cho näm till chjnh 2014 cüa SAFI" 

- Can cit Dthu i td chitc và hog! dcng cüa Cong ty C(i phan Dgi lj Vn tái SAFI; 

- Can cit Danh sách cong bd cüa Uy ban chfrng khoán Nhã nu'&c ve^ vic Ilea chQn Cong 
ty kkm loan dc phép kim toán cho các cong ty phát hánh, t chitc n/em yet và to 
chirc k/nh doanh chiing khoán näm 2014 qua các dçrt, 

Ban Kim soát kInh trinh Dal hôi dng c0^ d6n8 thông qua viëc Iva chon don vi kim toán 
cho näm tài chInh 2014 cüa Cong ty Co^ phn Dal 1 Van tãi SAFI nhu sau: 

3. Các tiêu chi lira chon don vi kim toán dôc lap 
- Chn dan vi kim toán có uy tin, ducyc  UBCKNN chp thuân thçrc hin kim toán cho 

các t6 chiirc phát hành, t6 chirc niêm yt và t6 chüc kinh doanh chirng khoán nãm 2014. 

- Co mirc phi kim toán hap 1, phCi hap vii ni dung, pham vi và tin do kim toán do 

Cong ty yêu cAu. 

4. Be xuAt cüa Ban kiêm soát 

Vâi các tiêu nêu trên, Ban kim soát kInh trinh DHDCD thông qua danh sách lira chon don 
vi kim toán và i.'iy quyn cho HDQT !çra chon don vi kim toán phü hcip theo danh sách 
nhi.x sau: 

- Cong ty TNHH kim toán và Djch vi,i Tin hoc Tp.HCM; 

- Cong ty TNT-IH Hang kim toán AASC; 

- Cong ty TNI-[H kim toán AFC Viêt Nam; 

- Cong ty TNHIH kim toán và tu vn A&C; 

Ban Kim soát Cong ty kInh trinh Dal hôi dng c6 dông thông qua. 

JMN KIEM SOAT 

BAN 

cd Co piitu 
E)A1 Li VAN 	

T 

NHiJ' DINH THIN 
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T TRNH BjI HQ! BONG CO BONG 

CONG TY CO PHAN BiI LY VAN TA! SAF! 
"V/v: Thông qua phuong an phát hành c6 phiu theo chung trInh kra chon cho nguii lao dông 

cua Cong ty (ESOP)". 

- Can ci Ludt Doanh nghip 2911112005 và các van Mn htthng dan thi hành; 

- Can ct Ludt Chi-ng khoán so 70/20061QHJ] và Ludt so 6212010/QHJ2 sith dói ho sung rn6t 

so diu cua Ludt Ching khoán và các van bàn hithng dcin thi hành; 

- Can cz vào Diu lé tO chic và hogt dóng cüa Cong ty Cóphn Dai lj Vgn tái SAFI; 

Hôi dng quán tri Cong ty Co phn Dai 1' Van tái SAFT kInh trinh Dal hi thông qua viêc phát 

hành cô phiu theo chuong trinh lua chon cho ngithi lao dông cña Cong ty (ESOP), cu the nhix 

sau: 

PHUNG AN PHAT HANH 

- Ten cO^ phiu: CO5  phiu Cong ty Co^ phân Dai 1 Van tái SAFI 

- Ma ch(rng khoán: SF1 

- Loi co^ phiu phát hành: Co phieu phô thông (han chë chuyn nhucmg) 

- Thai gian áp dung chuorng trInh: 05 nãm. Du kiên bAt dâu tir nãm 2014. 

- So lucing cô phiu phát hánh cho chuong tninh: M& näm phát hânh khong vt.rot qua nãm phn 

tram (5,0%) so^ cô phAn dang km hành tai thii diem phát hành cüa Cong ty. 

- Mênh giá: 10.000 dng/c phn 

- Giáchàobán: 10.000dncphn 

- K hoach sü ding van: B6 sung vn kru dng COng ty. 

- Han che^ chun nhung: Han  ch6 chuyn nhuqng 100% s6 cô ph.n duqc mua trong Ong hai 

(02) nàm ke^ tr Iüc kt thüc dct mi phát hành. 

- Di tuçYng duac mua c6 phn: Can b6 cong nhân viên dang gift chixc danh quán 1' và các can 

bô cOng nhân viên xuAt sAc, nhân viên trong toàn b he thé,ng cüa Cong ty (bao gm Cong ty, 

chi nhánh, cong ty con, cOng ty lien doanh lien kêt), có nhng dóng gop tIch crc trong qua 

trInh phát trin cüa Cong ty Co phAn Dai l Vn tãi SAFI. 

- Các tiêu chi lira chon, dánh giá dé tharn gia chuong trinh nhu sau: 

• 	Thâm fliCfl Cong tác; 

• 	Cp bâc quán 1; 

• 	Mrc do hoàn thành cong viêc; 

• 	CO tinh thin gAn bó, doàn kt và lam viéc tIch cuc trong cong ty; 

• 	KhOng vi pham k luât cüa cong ty W hmnh thüc cánh cáo trO len; 
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- Mc ctIch phát hành: Ghi nhân và khen thuâng xüng dáng cho ngthi lao dông  trong cong ty 
khi có thãnh tich viiclt trôi;  Khuyn khich sr g&n bó, nâng cao quyn lcyi vi tinh thin trách 
nhiêm cüa nguñ lao dông d& vói Cong ty. 

- Phucmg an xü L cô phiu không ding 4 mua h&: trong trithng hop ngtthi lao dng tir ch6i 
mua hoäc không mua h& so^ co^ pMn duçic quyn mua, HDQT së duac quyn phân phi s6 c 

phiu nay cho các di tuong khác là ngu?i Lao dong trong cong ty. Giá ban và diu kiên han 
che^ chuyén nhuçing cüa co^ phiu tucvng ttr nhu c phiu ban cho ngui lao dng theo chuong 
trinh ESOP. 

- Diu khoán thu h6i c6 phi&i: Cong ty sê thu hi c6 phiu dã phát hành de^ tai trçr cho chuang 
trinh trong các tnthng hçip thành viên ESOP chm dtrt hap dng Lao dong vi bt k' l' do nào 
trong thai gian col  phiu bj han  che^ chuyn nhung. S6 c6 phi&t thu h8i së b6 sung vào c6 
phiu qug va s6 c6 phAn nay sd duqc Ut do chuyn nhirng ngay sau khi dtrqc VSD chip thun 

chuyn quyn si hihi. Giá thu h6i c6 phiu bang dung giá phát hành ban dAu. 

ii. CAC VAN DE KHAC 

I. DHDCD üy quyn cho HDQT xây dung tiêu chi, danh sách nguôi lao dng duc tham gia chuong 
trInh hang näm và s6 Lung c8 phiu duQc phân phi cho d ing di tung. 

2. Niêrn y& bO^ sung toân bô so"  co phiu phát hành them cüa mi dot phát hành tai S& Giao dich 
Chüng khoán Tp. H Chi Minh vi dAng k km k9 b6 sung tai  Trung tam Liru ky Ching khoan 

Vit Nam theo quy ctinh. 

3. DHDCDiiyquye^nchoHDQTthuchi 6nvi8cdi ~euchinhm4cv 'o'n tai Die^ul6t^ochfrcviho4tdOng 
cüa Cong ty vi ding k tang vn diu l cüa Cong ty vói Sâ Ke hoach vi Du tu Tp. H6 Chi 
Minh tuong ing vài vn diu 18 mói sau mi dat phát hành. 

4. DHDCD fly quyn cho HDQT thc hin các thu tic dAng k phát hành tai  co quan Nhà nutcc có 

thm quyn. 

Hi dông quán trj Cong ty kinh trInh Dai hOi ding c6 dông thông qua. 

flU 

(QCO,NG TyIU TJH 
Co PHAN  

DAI LV VAN i7I" 

TP  
EN HOANG AN!! 
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Td TRiNH D31 HQI DONG CO DONG 

CONG TV CO PHAN DAAI LY VAN TAI SAFI 

"V.v: Thành lap Cong ty TNHH 1 thânh viên Quin 1 tãi sin SAFI" 

- Ludt Doanh nghiep nám 2005; 

- Can th Diu lê to chik và hoat dông cüa C6ng ty C6 phn Dgi 1j5 Van tái SAFL 

- Can thBáo cáo tài chInh dâ kim loan nám 2013; 

- Can thNghl quyEl Sd 01/NQ-HDQT cüa HDQTSAFI ngày 11/03/2014; 

Hi dng quân tri Cong ty Co phn Dai l' Van tat SAFI kInh trInh Dai hôi thông qua vic 
thành lap Cong ty con d quãn l tai san thuôc 100% von cüa SAFI nhu sau: 

1. Ten Cong ty thành lap: 

- Ten du kin: CONG TY TNHH DAU TU HA TANG SAFI. 

- Ten ting Anh: SAFI Property Co., LTD. 

- Tm s& hoat dông: 209 Nguyn Van ThU, Quân 1, Tp. H Chi Minh. 

- Muc dIch cüa vi& thành lap: 

+ Quin l tp trung các dv an, tài sin là bat dng san hin dang quân l tai cong ty và các 
chi nhánh ci.'ia Cong ty. 

• Vic thãnh lap cong ty quan 1' tài sari së gi(ip cho hoat dông quãn 12 và khai thác tãi 
san cüa cong ty hiêu qua han. 

• Dip üng chi&i hrac phát triên dài han cña Cong ty trong tuorng lai. 

- Müc On diu lé dir  kin ban dAu là 100.000.000.000 dng (bng chit: mt tram t 
dng), thuc 100% v&i cüa Cong ty C 65  ph An Daily  Van di SAP!. 

2. Tài sin là bat Ong sin du kin chuyn sang Ong ty mài: 

Stt Danh miic  bit dông Quy mô Giá Uj s 40 sách Tinh tr?ng  so Hién trang 
sin tai cong ty (m2) tai thin dim httu 

31/12/2013 

1 209 Nguyn Van Thü, 2.721 m 2  82.253.234.810 So hü'u thuóc Dâ dwa vào 
Quán 1, Tp.HCM Cong ty CF hoat dông 

DL VT SA Fl 

Tài san gop vn là tôa nhà 209 Nguyn Van ThU Quãn 1, Tp. H6 Chi Minh, trang thit bj 
di kern và tin mat (trong trlr&ng hcip kim toán xác nhãn giá trj tôa nhà và thit bi di kern 
khi chuyn sang Cong ty mth chua dU 100 t'). 

3. Ve phuang an thãnh lip,  Cong ty se thuê darn vi tu vain de^ xây dimg phi.rang an và thirc 
hin các thU tic pháp l cn thit theo quy dinh. 
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4. Uy quyn cho HDQT quyt dinh các van de^ can thit, thc hin các thu tuc pháp 1 trong 
qua trinh thãnh lap vi dàng 4 kinh doanhcông ty con tai S?i K hoach vi Du tu Tp.H 
Chi Minh vi các ca quan Nhà rnthc có thãm quyn. 

Hi d&ig quàn frj Cong ty kInh trInh Dai hOi  ding co^ dông thông qua. 

TMHOI BONG QUAN Tifi 

'ONG T' 

'?I Co PHAN 
DA1 Li VAN T ,  

HOANG ANH 
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Các phi luc 

1. Báo cáo tài chinh da kim toan nAm 2013 cUa Cong ty C6 phn Doi ly'  Vn tãi SAFI; 

2. Báo do tài chInh hçip nhAt dA kim toán nãm 2013 cüa Cong ty Co phAn Di l Vin tái SAFI; 

Xin Qu c06  dông vui lông xem dy dU chi tit các phi lic trén website : www.safi.com.vn  
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BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 

LONG TYCO PHAN DI L? VAN TAI SAFI 

Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2013 

(da du'dc kiem town) 



CONG TY CO PHAN BAI L VAN TA! SAF! 

So 209, Duông Nguyen Van Thu, 
PhtrOng Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tong Giám dc Cong ty C65  phAn Dai ly' Van ti SAFI (sau day goi tt là "Cong ty") trinh bay Báo cáo ccia minh và 
Báo cáo tài chinh hcip nhat cua Cong ty cho nam tài chinh ket thuc ngay 31 tháng 12 näm 2013. 

CONG TV 

Cong ty Col  phn Di l Vn tái SAFI dtrçic chuyn di tr Doanh nghip Nhà nuâc sang Cong ty C6 phân theo Quyt 
djnh sO^ 1247/1998/QD-BGTVT ngày 25/05/1998 cUa BO Giao thông Van tâi và hoat dng theo Giy chüng th.n dàng 
k' kinh doanh Ong ty c phAn s64  0301471330 do Sâ Ke4  hoch và D&u tu Thành ph6 H6 Clii Minh cp ngày 
3 1/08/1998, dang k thay dói 1n thir 22 ngay 08/08/2013. 

Trti sâ chIith cUa Cong ty tai  SO^ 209, Dtrng Nguyn Van ThU, Phumg Da Kao, Qun 1, Thành ph6 HO^ Chi Minh. 

HO! BONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM BOC vA BAN KIEM SOAT 

Các thành viên cUa HOi  dng Quán trj trong nam và tai  ngay lp báo cáo nay bao gm: 

Ong Nguyn Hoàng Anh ChU tjch 

Ong TrAn Mnh Ha Uy vién 

Ong Nguyn Cao Cu?ing Uy vién 

Ong Vu Van Tr%rc Uy vién 

Ong Trn Nguyen Wing Uy viên 

Các thành vien cüa Ban Tng Giám dóc dà Mu hành Cong ty trong nam và tai  ngày 1p báo cáo nay bao g6m: 

Ong Nguyn Cao Cuvng 	 Tng Giám dc 

Ong Trn Nguyen Hung 	 PhO Tong Giám d6c 

Ong Büi Quang Cãnh 	 PhO T6ng Giám d6c 

Các thành viên cUa Ban Kim soát bao g6m: 

Ong Nht Dinh Thin 	 Truâng ban 

BA Lé Thj Thanh Tij 	 Thành vién 
A BA Nguyen Th Huyen Lrnh 	 Thành vien 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty TNHH HAng Kim toán AASC dA thrc hin kim toán các Báo cáo tài chinh hcip nht cho Cong ty. 

- 
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CONG TY CO PHAN ftI L' VAN TA! SAFI 

s6 209, Dung Nguyn Van Thü, 
Phuông Da Kao, Qu art 1, Thành ph6 H6 Chi Minh 

CONG BO TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM oOc oOI VI BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT 

Ban Tng Giám dc Cong ty chju trách nhim ve^ vic lp Báo cáo tài chfnh hçip nht phân ánh trung thirc, hçip 1' tInh 
hinh hot dng, kt qua hoat dng kinh doanh và tmnh hinh km chuyn tin t cUa Cong ty trong nam. Trong qua trinh 
lp Báo cáo tài chInh hçp nht, Ban Tóng Giám d6c Cong ty cam kt dA tuân thu các yêu cu sau: 

- 	My drng và duy tri kim soát nOi bO ma Ban T6ng Giám dc và Ban quán tri Cong ty xác djih ia cn thit d 
dam báo cho vic lp và trinh bay báo cáo tài chfnh hop nhát không con sai sot tr9ng yu do gian ln hoc do 
nhâm Ian; 

- 	Lra ch9n các chInh sách ke^ toán thfch hçip và áp ding các chInh sách nay mOt  cách nht quán; 

- 	Diia ra các dánh gia và dr doán hQp l' và than tr9ng; 	 -- 

- 	Nêu rO các chun mi,rc k6 toán dtxqc áp ding cO ducirc tuân thU hay không, cO nhUng áp dung sai lch tr9ng yêi,j\ 
dn mc cAn phãi cong b6 và giãi thich trong Báo cáo tài chfnh hcip nhAt hay không; 

- 	LA p và trInh bay các Báo cáo tãi chInh hcip nhAt ti -en co sâ tuân thU các chuAn mrc k toán, ch d k toán và 
quy djnh cO lien quan hin hành; 	 sC 1II 

- 	Lp các Báo cáo tài chInh hçp nhAt di,ra tren ccr so hot dOng  kinh doanh lien t%lc, tnir truOng hqp không the cho 1/' 
rang Cong ty se tip ti,ic hoat dng kinh doanh. 

Ban Tng Giám dc Cong ty dam bão rang các s6 k toán &rqc km gift d phán ánh tinh hlnh tài chinh cUa Cong ty, vOi 
mOc dO trung thrc, hçp l ti bAt cir thi dim nào và dam bão rang Báo cáo tài chfnh hqp nhAt tuân thu các quy djnh 
hin hành cUa Nhà nuOc. Dng thai cO trách nhim trong vic báo dam an toàn tài san cUa Cong ty và thrc hiOn các 
bin pháp thich hçip d ngan chn, phát hin các hành vi gian ln và các vi phm khác. 

Ban TOng Giám dôc Cong ty cam kêt rang Báo cáo tài chInh hcp nhât dd phan ánh trung thrc va hop l tinh hinh tài 
chInh cUa COng ty tai  thii dim ngày 31 tháng 12 näm 2013, kt qua hot dOng  kinh doanh và tlnh hinh hxu chuyn tin 
t cho nàm tài chmnh kt thUc cüng ngày, phU hçip vOi chuAn mrc, che^ dO ke^ toán Vit Nam và tuân thU các quy djnh 
hin hành cO lien quan. 

Cam kt khác 

Ban Tang Giám d6c cam kt rang Cong ty khOng vi phm nghia v1 cong b6 thông tin theo quy djnh ti Thong tu s 
52/2012/TT-BTC ngay 05 tháng 04 näm 2012 cUa BO Tài chfnh huOng dn vt vic Ong b6 thông tin trén thj tnthng 
chUng khoán. 

Nguyn Cao Cu*ng 
Tng Giám dc 

TP HCM ngày 10 thang 03 nám 2014 



<aasc 
S: 'I 	/2014/BC.KTTC-AASC.KT2 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP 

KInh gui: 	Qu Coll  dông, Hi dng Quin trj và Ban T6ng Giám dóc 

Cong ty CO phn Dal l Van tãi SAFI 

Chung tôi da kim toán Báo cáo tài chinh hcip nht kern theo cüa Cong ty Col  phAn Dai  1 Vn tai SAFI duçxc lp 
ngày 10 tháng 03 näm 2014, tr trang 06 dn trang 31, bao gm: Bang can d6i U toán hcip nht tai  ngày 31 thang 12 
näm 2013, Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh hcp nht, Báo cáo km chuyn tin t hcip nht cho närn tài chInh 	•\ 
kt thüc cüng ngày và Ban Thuyt rninh báo cáo tài chInh hcip thAt. 

Trách nhim cUa Ban Tng Giám dc 

Ban Tng Giárn dc COng ty chju trách thirn ve^ vic lp và trinh bay trung thic và hçp l' Báo cáo tài chInh hçip 
nhAt cUa Cong ty theo chuAn rnrc U4  toán, che^ do k toán Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan dn vic 
lp và trInh bay Báo cáo Wchmnh hcip nhAt và chju trách nhirn vel  kirn soát nOi bO ma Ban Ttng Giám dc xác 
djnh là cAn thit d darn bão cho vic lp và trinh bay Báo cáo tài chInh hcip thAt không cO sai sOt tr9ng yu do gian 
ln hoac nhAm 1n. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

Trách nhim cüa Wing tOi là dtra ra kin ve^ Báo cáo tài chmnh hçp nhAt diia trén kt qua cüa cuOc kirn toán. 
Ching tOi dä tin hành kim toán theo các chuAn mirc kim toán Vit Nam. Các chuAn mrc nay yéu cAu chrng tôi 
tuân thu chuAn rnirc và các quy djnh vd dao  dc nghe^ nghip, lp kE hoach và thi,rc hin cuOc kirn toán d dat  duqc 
sij darn báo hp l' ve^ vic 1iu Báo cáo tài chinh hp nhAt cUa Cong ty cO On sai sOt trQng yu hay không. 

Cong vic kim toán bao gm thrc hin các thu ti,ic nhArn thu thp các bang chOng kim toán ve^ các sO^ lieu và 
- thuyt minh trén Báo cáo tài chinh hp nhAt. Các thu t%ic kim toán duc lra chQn dra trén xét doán cüa kim toán 

vién, bao g6m dánh giá rüi ro 0sai sOt tr9ng yu trong Báo cáo Wchmnh hçp nhAt do gian 1n hoc nhArn Ian. Khi 
thi,rc hin dánh giá các rUi ro nay, kirn toán viên dA xem xét kim soát nOi bO cüa Cong ty lien quan dn vic lp và 
trinh bay Báo cáo tài chinh hçip thAt trung th,rc, hcvp 1 nh&m thit U4  các thu wc kim toán phu hçip vâi tinh hinli 
thi,rc t, tuy nhiên không nhm mi,ic dfch dua ra kin v hiu qua cua kim soát ni bO cua COng ty. Cong vic 
kim toán cüng bao gm dánh giá tlnh thIch hcip cüa các chlnh sách ke^ toán ducic áp dung và tinh hqp l cüa các 

- 	 uâc tinh ke^ toán cUa Ban Tng Giám dc cUng thu dánh giá vic trmnh bay tang the"Báo cáo tài chmnh hcip nhAt. 

Chung tOi tin tuâng rang các bang chOng kirn toán ma chüng tOi dA thu thp ducic là day du và thIch hçip lam co sâ 
cho kin kim toán cua chUng tOi. 



V kin cüa Kiêm toán viên 

Theo kin cüa chüng tôi, Báo cáo tài chfnh hp nMt dft phãn ánh trung th,rc và hp 1' trên các khia canh  tr9ng 
yu tInh hInh tài chInh cUa Cong ty C 65  ph An Di 1 Vn tãi SAFI ti ngay 31 tháng 12 näm 2013, cüng nhu kt qua 
hoat dng kinh doanh vá tinh hlnh liru chuyn tin tê cho näm tài chfnh k& thüc ciing ngáy, phü hQp vài chun mi,rc 
ke^ toán, che4  dO ke^ toán Vit Nam và các quy djnh pháp I cO lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chmnh 
hcipnht. 

CôngtyT 	Hang Kim toán AASC 

CONG TV 
' 1RA CH HIEMH1JUH 

HANG KIEM TO 

A SC 

Nguyen Qu6c Dung 1 

Pho Tong Giámdc 

Giy chüiig nhn dang k hành ngh kim toán 

S: 0285-2013-002-1 

Ha Ni, ngày 26 tháng 03 nãm 2014 

Lé Dtrc Minh 

Kim toán viên 

Giáy chüng th.n däng k hành nghel  kim toán 

s: 1628-2013-002-1 

KIN 



CONG TY CO PHAN DA! L' VAN TA! SAFI 

S 06  209, Dirmg Nguyn Vn ThU, 	 Báo cáo tài chInh hçp nht 
Phixàng Da Kao, Qun 1, Thành pho Ho"  Chi Minh 	 näm tài chfnh k4t thüc ngày 31/12/2013 

BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT 
1'7i ngày 31 thdng 12 ndm 2013 

MA 
TA! SAN 

so 
Thuyt 
minh 

	

31/12/2013 	01/01/2013 

	

VND 	 VND 

100 A. TA! SAN NGAN HAN 

110 I. Tin và các khoãn twrng thnrng tin 

111 1. lien 

112 2. Các khoãn thong duong tin 

130 I!!. Các khoãn phãi thu ngn hn 

131 1. Phãithucüakhachhãng 

132 2. Trãtnràcchonguñban 

135 5. Các khoãn phãi thu khác 

140 IV. Hang tn kho 
141 1. Hangtnkho 

150 V. Tài san ngAn hn khác 
151 1. Chi phi tratnrâcngânhan 

152 2. Thu gia trj gia tang duc kháu trr 

154 3. Thu vã các khoãn khác phãi thu Nhà rnràc 

158 5. Tài san ngân han  khác 

200 B. TA! SAN DA! HN 

220 I!. Tài san c6 djnh 

221 1. Tàisán co" djnhhthihInh 

222 - Nguyêngiá 

223 - Giá tr/ hao mon 1u9 k 
227 3. Tài san c6 djnh vô hlnh 

228 - Nguyen giá 

229 - Giá frj hao mOn 1u9 kE 
230 4. Chi phi xây drng co ban dâ dang 

250 IV. Các khoãn du tir tài chinh dài hn 
252 2. Du ttr vào cong ty lien kt, lien doanh 

258 3. Duttrdàihankhac 

260 V. Tài sin dài hn khác 
261 1. Chi phi trãtruacdàihan 
268 3. Tài san dài han khác 

270 TONG CONG TA! SAN 

284.794.551.302 271.403.699.503 

152.342.187.433 168.122.991.316 
77.934.687.433 70.340.991.316 

74.407.500.000 97.782.000.000 

125.417.805.625 98.872.582.461 

34.164.928.443 25.218.328.056 

130.375.417 1.574.754.015 

91.122.501.765 72.079.500.390 

	

352.413.976 	286.109.210 

	

352.413.976 	286.109.210 

6.682.144.268 4.122.016.516 
1.529.613.087 1.036.003.717 

572.908.406 200.254.087 

808.564.282 633.178.798 

3.771.058.493 2.252.579.914 

	

233.029.392.032 	220.013.143.727 

	

138.946.343.024 
	

127.325.156.083 

	

129.531.255.269 
	

95.506.308.962 

	

163.368.335.790 
	

123.715.205.985 

	

(33.83 7.080.521) 
	

(28.208.897.023) 

	

9.415.087.755 
	

9.473.894.676 

	

10.111.024.453 
	

9.993.024.453 

	

(695.936.698) 
	

(519.129.777) 

22.344.952.445 

	

88.644.228.254 
	

89.228.601.984 

	

87.03 8.666.254 
	

87.623.039.984 

	

1.605.562.000 
	

1.605.562.000 

	

5.438.820.754 
	

3.459.385.660 

11 	3.217.382.324 
	

1.406.389.530 

	

2.221.438.430 
	

2.052.996.130 

	

517.823.943.334 
	

491.416.843.230 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

10 

Ill 



CONG TY CO PHAN D1 L' VN TA! SAFI 

S6 209, Dtr&ng Nguyn Van Thü, 	 Báo cáo di chInh hçp nht 
Phuàng Da Kao, Qun 1, Thành phó 116 ChI Minh 	 nam tài chInh kt thUc ngay 3 1/12/2013 

BANG CAN DOI KE TOAN HP NHAT 
Tqi ngày 31 thdng 12 näm 2013 

(ilEp theo) 

MA 
? NGUON VON 	

Thuyt 	31/12/2013 	01/01/2013 
so 	 minh 	 VND 	 VND 

300 A. NQ PHA! TRA 

310 I. Nqnganhn 

311 1. Vayvancingânhn 

312 2. Phaitránguiban 

313 3. Ngiriimuatratintnrâc 

314 4. Thud và các khoãn phâi np Nhà nuàc 

315 5. PhãitrãnguiiIaodng 

316 6. Chi phIphãitrã 

319 9. Các khoãn phài trã, phái np khác 

323 11. Quy khen thi.râng, phüc 1ci 

330 II. Nqr dài hn 

334 4. Vayvànçidàihn 

338 8. Doanh thu chi.ra th%rc hin 

400 B. VON CHU sO H1JU 

410 I. V6nchüsrhOu 

411 1. V6ndutixc6achüsâhUu 

412 2. Thngduv6n col  phân 

418 8. Qu5d%rphongtàichlnh 

420 10. Lçii nhun sau thud chi.ra phân phói 

254.987.099.666 	246.970.367.2 16 

234.987.099.666 246.934.854.216 

949.426.472 2.045.105.088 

13.193.065.066 20.359.169.941 

15.497.822.105 11.841.029.956 

13.509.013.739 12.861.591.139 

3.844.414.873 3.726.070.784 

2.252.320.717 74.562.000 i 7/ 
184.584.179.600 194.679.007.633 1 

1.156.857.094 1.348.317.675 
0 

20.000.000.000 35.513.000 

20.000.000.000 - 

- 35.513.000 

	

246.529.707.565 	229.692.870.354 

16 	246.529.707.565 
	

229.692.870.354 

	

87.044.800.000 
	

87.044.800.000 

	

33.636.120.654 
	

33.636.120.654 

	

9.369.763.914 
	

9.369.763.914 

	

116.479.022.997 
	

99.642.185.786 

12 

13 

14 

15 

439 C. LI ICH CO BONG THIEU sO 
	

16.307.136.103 
	

14.753.605.660 

440 TONG CQNG NGUON VON 
	

517.823.943.334 
	

491.416.843.230 



CONG TY CO PHAN DI L' VAN TAI SAFI 

S209, Dumg Nguyn VAn Thu, 	 Báo cáo tài chlnh hçrp nht 
Phung Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh 	 nAm tài chfnh kt thüc ngày 31/12/2013 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN HQP NHAT 

CHI TIEU 

5. 	Ngoi t các loai 

- Dng do la M5' (USD) 

Thuyt 	31/12/2013 
minh 

2.293.061,66 

01/01/2013 

2.276.881,13 

DoAn Thu Ha 
NguO'i lp 

 Lv P- . CON  
co 

% SAFI 

Nguyn Thanh Tuyn 	 Nguyn Cao Cu'&ng 
K toán tnrâng 	 Tang Giám d6c 

TP HCM, ngày 10 thang 03 nám 2014 



458.496.635.753 

326.347.423.455 

132.149.212.298 

13.114.512.545 

4.368.901.596 
1.894.517.226 

2.614.062.517 

103.231.288.693 

35.049.472.037 

907.374.761 

911.514.704 

(4.139.943) 

12.571.661.411 

47.616.993.505 

12.319.662.574 

35.297.330.931 

5.234.659.312 

331.252.063.227 

184.750.502.366 

146.501.560.861 

27.194.580.085 

2.058.127.631 
192.285.320 

129. 130.4 17.095 

42.507.596.220 

1.004.993.736 

89.4 19.426 

915.574.310 

10.028.045.536 

53.451.216.066 

9.078.473.506 

44.372.742.560 

6.462.475.024 

18 

19 

20 

21 

30.062.671.619 

3.454 

37.910.267.536 

4.566 

CONG TV CO PHAN DAI L' VAN TA! SAFI 

s6 209, Dixrng Nguyn Vn Thü, 	 Báo cáo tài chinh hqp nht 
Phuyng Da Kao, Qun 1, Thành ph6 Hol  Chi Minh 	 nm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2013 

BAO CÁO KET QUA HOiT DQNG KINH DOANH HQP NHAT 
NJm 2013 

? CHITIEU 
so 

Thuyet 
minh 

Näm 2013 

VND 
Näm 2012 

R WE 

01 1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 

02 2. Các khoãn giám trir doanh thu 

10 3. Doanh thu thun ban hang và cung cp djch vi 

11 4. Giav6nhangban 

20 5. Lçi nhun gQp v ban hang và cung cap djch vy 

21 6. Doanh thu hot dng tãi chInh 

22 7. Chi phi tài chinh 
23 Trongdó. Chi phi laivay 

24 8. Chi phi ban hang 

25 9. Chi phi quãn 1 doanh nghip 

30 10. Lçi nhun thuAn tu hot dng kinh doanh 

31 11. Thu nhpkhác 

32 12. Chi phi khác 

40 13. Lqi nhun khác 

45 14. Phan lAi (1) trong Ong ty lien kt, lien doanh 

50 15. Tng lçri nhun lit toán trtr&c thud 

51 16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 

60 18. Lçi nhun sau thud thu nhp doanh nghip 

61 18.1. Lçii nhun sau thud cüa coll  Ong thiu so 

62 18.2. Lçri nhun sau thud cüa co" Ong Ong ty mc 

70 19. Läi cr ban trên cO phiu 

17 
	

458.496.635.753 	331.252.063.227 

Doàn Thu Ha 	 Nguyn Thanh Tuyn 	Nguyn Cao CirOng 
Ngui lp 	 Ke toán tnxâng 	 Tong Giám dOc 



CONG TY CO PHAN B! L'' VAN TA! SAFI 

s6 209, Diring Nguyn Van Thü, Báo cáo tài chInh hç'p nht 
Phtr?yng Da Kao, Qun 1, Thánh phó H6 Chi Minh nam tài chfnh kt thüc ngay 31/12/2013 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TE HP NHAT 
Nàm 2013 

(Theo phwongphdp gián hip) 

MA 
CHI TIEU 	

Thuyt NAm 2013 NAm 2012 
s6 minh VND VND 

I. LIXU CHUYEN TIEN Tif HOAT BONG KINH DOANH 

01 1. LØ nhun trwOc thuE 47.616.993.505 53.451.216.066 

2. Diêu chlnh c/to cdc khoãn 

02 - 	 Kháuhaotàisanc6djnh 7.751.934.062 5.683.931.495 

04 - 	 Lài, I 	chênh 1ch t 	giá hi doái chua thrc hin (926.177.104) (5.543.060.280) 

05 - 	 LAi, Itrhotdngdâutu (17.972.625.364) (23.189.828.198) 

06 - 	 Chi philAivay 1.894.517.226 192.285.320 

08 3. 	LØ nhu2n hr hogt a'ng k!nh doanh trwO'c thay 38.364.642.325 30.594.544.403 
dói von iui a'3ng 

09 - 	 Tang, giãm các khoãn phãi thu (28.437.192.200) (35.686.172.698) -.... 

10 - 	 Tang,giãmhangthnkho (66.304.766) (286.109.210) 

11 - 	 Tang, giãm các khoãn phãi trã (không k lAi vay 2.241.245.265 21.771.041.409 
phãi trá, thud thu nhâp doanh nghip phãi np) As 

12 - 	 Tang, giãm chi phi trã truàc (1.793.744.047) (450.901.522) 4 
) 

13 - 	 Tin1AivaydAtrá (994.517.226) (192.285.320) 

14 - 	 ThuthunhpdoanhnghipdAnp (11.564.162.992) (6.665.170.697) 

15 - 	 Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh 875.059.170.880 957.429.264.144 

16 - 	 Tin chi khác cho hoat dOng  kith doaith (892.976.635.204) (967.66 1.852.187) 

20 Lwu chuyin de an thuàn tfr hogt ding k!nh doanh (20.167.497.965) (1.147.641.678) 

II. Lilt CHUYEN TIEN TtJ' HOAT BONG  BAU TI)' 
21 1. 	Tin chi d6 mua sam, xây drng tái san có djnh và (21.210.809.725) (22.090.623.623) 

các tài san dài han  khác 

22 2. 	Tin thu tr thanh 1, nhuçing ban tài san cö djnh 510.702.766 787.181.000 
và các tài san dài han  khác 

27 7. 	Tin thu lai cho vay, có tic và lçii nhun thrçic chia 18.371.366.653 12.507.294.006 

30 Lwu chuyin iiin thuàn ifr hogl dng dàu 1w (2.328.740.306) (8.796.148.617) 

HI LIYU CHUYEN TUN To)' HOAT BONG  TAI CH!NH 
31 1. 	Tin thu tlr phát hành col  phiu, nhn v6n gop cüa - 4.144.990.000 

chU sâ hItu 

33 3. 	Tin vay ngân han,  dài  han  nhn ducc 52.919.974.383 34.265.149.469 

34 4. 	Tin chi trançgcvay (34.015.652.999) (32.220.044.381) 

36 6. 	CO;' tCrc, lçii nhun di trá cho chU si hth (12.794.200.250) (12.434.971.500) 

40 Lu'u chuyin tihi thun ttt hoga dng là! ch(nh 6.110.121.134 (6.244.876.412) 



(16.386.117. 137) 

168.122.991.316 

605.313.254 

(16.188.666.707) 

182.384.648.852 

1.927.009.171 

3 	152.342.187.433 	168.122.991.316 

CONG TY CO PHAN DA! L' VAN TA! SAFI 

St 209, Du&ng Nguyn VAn Thü, 	 Báo cáo tài chInh hçp nhAt 

Phuông Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh 	 nAm tài chmnh két thüc ngay 31/12/2013 

BAO CAD LU1J CHUYEN TIEN TE HP NHAT 
Ndm 2013 

(Theo phwoiig phdp gidn IlEp) 

MA CH TIEU 	
Thuyt 	 NAm 2013 	 NAm 2012 

so 	 minh 	 VNJ) 	 VND 

50 Liru chuyn tin thun trong nAm 

60 Tin vA các khoãn tiro'ng duong tin dAu nAm 

61 Anh hrâng cUa thay d6i t giá h6i doái quy di ngoai t 

70 Tin vA các khoãn tuong throng tin cuói nAm 

 

(

co14713 
 0. 

Q%ÔNG T'/c 
cop 

.(OAILYV. 1J1 
p vi 

C Nguyen 	irông  

Tong Giám dOc 

TP HCM, ngày 10 tháng 03 näm 2014 

Doàn Thu Ha 

Ngthi lp 

A Nguyen Thanh Tuyen 

Ke toán trtràng 
, I; 

OR 



BAOCAOTAI CHIN H 

CONG TYCO-  PHAN DI L'?VN TAI SAfl 

Cho näm tài chInh kgt thUc ngày 31/12/2013 

(dã thJçc kim toán) 



- 	 CONG TY CO PHAN DI L' V4N TA! SAFI 

só 209, Du&ng Nguyn Van ThO, 
Phuäng Da Kao, Qun 1, Thành ph H6 Chi Minh 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám d6c Cong ty C6 phn Dai  l' Vn tài SAFI (sau day gi tt là "Cong ty") trinh bay Báo cáo cUa minh và 
Báo cáo tài chInh riéng cOa Cong ty cho nàm tài chmnh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2013. 

CONGTY 

Cong ty C6 phn Dai  1' Vn tài SAFI duqc chuyn d6i tü Doanh nghip Nhà rnrâc sang Cong ty C6 phn theo Quy& 
djnh s0^ 1247/1998/QD-BGTVT ngày 25/05/1998 cUa BO Giao thông Vn tài và hoat dng theo Giy chUng nhn dang 
k kinh doanh cOng ty col  phAn s 0301471330 do Sâ K8 hoach và Du tu Thành pho^ Ho^ Chi Minh cp ngày 
31/08/1998, dang k thay d6i ln thu 22 ngày 08/08/2013. 

Tn,i sâ chfnh cOa Cong ty t?i  s6 209, Dung Nguyn Van ThU, PhuOng Da Kao, Qun 1, Thành ph6 Ho-' Chi Minh. 

HO! BONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM BOC vA BAN KIEM SOAT 

Các thành viên cOa Hi dng Quãn tri trong nam và tai  ngay lp báo cáo nay bao gm: 

Ong Nguyen Hoáng Anh ChU tjch 

Ong Trn Math  Ha Uy viên 

Ong Nguyn Cao CuOng Uy vién 

Ong VU Van Trrc Uy viên 

Ong Trn Nguyen HUng Uy vién 

Các thành viên cUa Ban Tong Giám dOc dft diu hành Cong ty trong näm và tai  ngày Up báo cáo nay bao gOm: 

Ong Nguyn Cao Cung 	 Tong Giám dOc 

Ong Trn Nguyen HUng 	 PhO Tong Giám dOc 

Ong BUi Quang Cánh 	 PhO TOng Giám dOc 

Các thanh vien cUa Ban Kim soát bao gOm: 

Ong Nhu Dinh Thin 	 Truâng ban 

BA Le Thj Thanh Tii 	 Thành viên 

BA Nguyn Thj Huyn Linh 	 Thành viên 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty TNHH Hang Kim toán AASC di thrc hin kim toán các Báo cáo tài chInh cho Cong ty. 



CONG TY CO PHAN ft! L' VAN TA! SAFI 

S6 209, Dung Nguyn Van ThO, 
Phthng Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H 66  Chi Minh 

CONG BO TRACH NHIM CUA BAN TONG ClAM DOC oOi vOl BAO cAo TA! CH!NH 

A 	 A Ban TongA  Giám doc Cong ty chu trách nhiem ye vicc Ip Báo cáo tài chinh phan ánh trung thi,rc, hçip ly tinh hInh hoat 
dng, kt qua hot dng kinh doanh và tinh hinh hru chuyn tin t cOa Cong ty trong nàm. Trong qua trInh lp Báo cáo 
tài chInh, Ban T6ng Giám d6c Cong ty cam kt da tuân thci các yéu cu sau: 

- 	My di,rng và duy trl kim soát nOi bO ma Ban Tong Giám d6c và Ban quãn trj Cong ty xác djnh là cn thit d 
dam báo cho vic lp và trinh bay báo cáo tài chinh không cOn sai sot tr9ng yu do gian 1n hoc do nhm 1n; 

- 	Li.ra ch9n các chInh sách ke toán thich hqp và áp d%ing các chlnh sách nay mot cách nht quán; 

- 	Dua ra các dánh giá và dr doán hcip 19 và thn trQng; 

- 	Nêu rO các chuán mirc kd toán d.rcyc áp di cing cO dixçic tuân thU hay khOng, cO nhQng áp diing sai lch trQng yu 
den mirc cAn phãi cong b6 và giãi thich trong Báo cáo tài chlnh hay không; 

- 	LA p và trinh bay các Báo cáo tài chInh trén co sâ tuân thU các chuAn mrc k toán, ch d k toán và các quy djnh 
cO 1in quan hin hành; 

- 	Lp các Báo cáo tài chinh dra trên cci sâ hoat dng kinh doanh lien tic, tth truOng hçrp không the cho rang Cong 
ty se tip tic hot dng kinh doanh. 

Ban Tang Giám dc Cong ty dam báo rang các s6 k toán duc km giü del  phãn ánh tInh hlnh tài chlnh cUa Cong ty, vài 
mtrc dO trung th,,rc, hqp 1' ti bAt cfr thi dim nào và dam bào rang Báo cáo tài chinh tuân thU các quy djnh hin hành 
cUa Nba nuâc. Dng th&i cO trách nhim trong vic báo dam an toàn tài san cUa Cong ty và thi,rc hin các bin pháp 
thich hcip del  ngan chn, phát hin các hành vi gian ln và các vi phm khác. 

Ban Tng Giám d6c Cong ty cam kt rang Báo cáo tài chinh dâ phãn ánh trung thrc vã hp 1 tlnh hinh tài chInh cUa 
Cong ty ti thai dim ngay 31 tháng 12 näm 2013, k& qua hoat dOng  kinh doanh và tlnh hinh lixu chuyn tin t cho 
näm tài chlnh kt thUc cUng ngày, phU hçip vài chuAn m%rc, ch 66  dO k6 toán Vit Nam và tuân thU các quy djnh hin hành 
cO lien quan. 

Cam keLt We 

Ban Tng Giám d6c cam kt rang Cong ty không vi phm nghia vi cong bo^ thông tin theo quy djnh tai  Thông tu s6 
52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 näm 2012 cUa BO Tài chinh huàng dn ve vic cOng b6 thông tin tnên thj trumg 
chng khoán. 

Nguyn Cao Cu*ng 
Tong Giám d6c 

TP HCM, ngày 10 tháng 03 näm 2014 



<aasc 
S6: '- 	/2014/BC.KTTC-AASC.KT2 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP 

KInh gui: 	Quy' C06  dông, Hi dng Quán trj và Ban Tng Giám dc 

Cong ty C6 phAn Di I Vn Ui SAFI 

ChOng tôi dA kim toán Báo cáo tài chInh kern theo cOa Cong ty c6 ph&n Dai  l' Vn tái SAFI duc lp ngày 10 
tháng 03 närn 2014, tr trang 06 den trang 32, bao gm: Bang can dói ké toán tai ngày 31 tháng 12 nm 2013, Báo 

- 

	

	 cáo kt qua hot dOng  kinh doanh, Báo cáo luu chuyn tin t cho närn tài chinh kt thOc cüng ngày và Bàn Thuyt 
minh báo cáo tài chinh. 

Trách nhim cUa Ban Tng Giäm &Sc 

Ban T6ng Giám d6c Cong ty chju trách nhirn v vic lp và trInh bay trung th%rc và hçcp l' Báo cáo tài chfnh cUa 
Cong ty theo chun mi,rc k8 toán, che do ke^ toán Vit Nam và các quy djnh pháp l cO lien quan den vic lp  và 
trinh bay Báo cáo tài chmnh và chju trách nhirn ve kirn soát ni bO ma Ban Tóng Giárn dc xác djnh là can thit d 
darn bão cho vic lp và trinh bay Báo cáo tài chfnh không có sai sot trQng yu do gian ln hoac nharn Ian. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

Trách nhirn cOa chüng tOi là dua ra kin v Báo cáo tài chInh da trén kt qua cüa cuc kirn toán. Chüng tôi da 
tin hành kim toán theo các chuAn rnrc kirn toán Vit Nam. Các chuan rnrc nay yéu cau chUng tôi tuân thu chuan 
rnrc và các quy djnh ye do dcrc nghe nghip, lp ke hoch và thrc hin cuOc  kiern toán de dt duqc sr darn báo 
hcp l' ye vic lieu Báo cáo tài chInh cOa Cong ty cO cOn sai sot trvng yeu hay không. 

Cong vic kiern toán bao grn thi,rc hin các thu tic nh&rn thu thp các bang chüng kiern toán ye các so" lieu và 
thuyet rninh trén Báo cáo tài chinh. Các thu tVc  kiern toán &rçc lra chQn dra trén xët doán cOa kiem toàn vién, bao 

- grn dánh giá rOi ro cO sal sot tr9ng yeu trong Báo cáo tài chInh do gian In hoac nham Ian. Khi thirc hin dành giá 
các rui ro nay, kiern toàn vién dà xern xét kiern soát nOi bO cüa Cong ty lien quan den vic lp và trinh bay Báo cáo 
tài chfnh trung thrc, hqp 1 nhrn thiet ke càc thu t%ic kiem toán phU hqp vói tlnh hinh thrc t, tuy nhién không 

- nhrn rnic dich dua ra kien ye hiu qua cüa kiern soát nOi  bo cüa Cong ty. COng vic kiern toán cOng bao gm 
dánh giá tinh thIch hçp ctXa các chinh sách ke toán dixçic áp ding và tInh hqp 1' cOa các irOc tInh ke toán ccia Ban 
Tong Giárn dc cOng nhu dánh giá vic trinh bay Ong the Báo cáo tài chInh. 

Chung tOi tin tiiOng rang các bang chthg kiern toán ma chOng tOi dà thu thp &rcic là day dO và thich hcp lam ccr sâ 
cho kien kiern toán cOa chOng tOi. 

- 



Y kin cüa Kim toán viên 

Theo kin cüa chüng tôi, Báo cáo tài chfnh dà phán ánh trung th%rc và hcip 1 trên các khIa cth trçng yu tInh 
hinh tài chInh cUa Cong ty Col  phAn Dai 1 Vn tái SAFI tai  ngay 31 tháng 12 näm 2013, cüng nhix két qua hoat 
dOng kinh doanh và tinh hinh liiu chuyn tin t cho näm tài chInh k4t thUc cüng ngày, phü hcip vOi chun mrc k 
toán, che dO ke4  toán Vit Nam và các quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic 1p và trinh bay báo cáo tái chInh. 

Cong ty TNHH Hang Kim toán AASC 

AASC 

Nguyiuc Dung J 
PhO Tong Giám dôc 

Giy chtng nhn dang k hành nghe kim toán 

S: 0285-2013-002-1 

Ha N5i, ngày 26 (hang 03 nám 2014 

LêDucMinh 

Kim toán vién 

Giy chirng nhn dàng k' hãnh ngh kim toán 

s: 1628-2013-002-1 



CONG TY CO PHAN 03! L' VAN TA! SAFI 

So 209, DuOrng Nguyen Van Thü, Báo cáo tài chInh 
Phuông Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh nam tài chmnh kt thtk ngày 31/12/2013 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tü ngày 31 Ihdng 12 nãm 2013 

ma Thuyt 31/12/2013 01/01/2013 
so 

TA! SAN 
minh VND VND 

100 A. TA! SAN NGAN H3N 86.694.018.392 68.484.140.092 

110 I. 	Tin và các khoán ttwng thro'ng tin 3 28.461.535.508 22.670.330.301 
111 1. 	lien 22.756.535.508 16.200.330.301 
112 2. 	Các khoãn tucmg throng tien 5.705.000.000 6.470.000.000 

130 III. Các khoãn phãi thu ngAn hn 54.296.258.244 43.111.952.568 
131 1. PháithucUakhachhang 25.450.459.192 18.289.233.337 

- 	 132 2. TratnxOcchongixviban 18.837.417 672.553 

135 5. 	Cáckhoãnphãithukhác 4 28.826.961.635 24.822.046.678 

140 IV. Hang ton kho 5 211.032.555 284.149.700 
141 1. 	Hang ton kho 211.032.555 284.149.700 

150 V. Tài san ngAn hn khác 3.725.192.085 2.417.707.523 

151 1. 	Chi phi trãtnrOcngnhn 371.345.882 254.081.518 

152 2. 	Thuégiatrjgia tang ducckháutrr 566.506.285 200.254.087 

158 5. 	Tàisãnngânhnkhác 6 2.787.339.918 1.963.371.918 

200 B. TA! SAN DA! H3N 151.113.456.359 140.747.351.257 

220 II. Tài san co" djnh 131.151.973.569 122.747.935.381 

221 1. 	Taisancdinhhctuh1nh 7 121.867.330.258 90.985.477.149 

222 - 	 Nguyêngiá 152.002.396.303 115.370.584.006 

223 - 	 Giá trj hao mon 1u5' ke (30.135.066.045) (24.385.106.857) 

227 3. 	Tàisáncódjnhvôhmnh 8 9.284.643.311 9.417.505.787 

228 - 	 Nguyen gia 9.882.524.453 9.882.524.453 

229 - 	 Giá trj hao mOn lu$' ke (597.881.142) (465.018.666) 

230 4. 	Chi phi xâydmgcabãndâdang - 22.344.952.445 

250 IV. Các khoán du tu tài chtnh dài hn 9 18.099.415.876 17.999.415.876 

- 	 251 1. Dutuvàocôngtycon 8.757.473.876 8.657.473.876 

252 2. Du tu vào cong ty lien ket, lien doanh 7.736.380.000 7.736.380.000 

258 3. Dutudãihnkhác 1.605.562.000 1.605.562.000 

260 V. Tài san dài hn We 1.862.066.914 - 

261 1. 	Chi phi tratruâcdàihan 10 1.862.066.914 - 

270 TONG CQNG TA! SAN 237.807.474.751 209.231.491.349 



? NGUON VON 

300 A. NQ PHA! TRA 

310 I. Nçngänhn 

311 1. Vayvancngânhan 

312 2. Phãitrãngthibán 

313 3. Ngui mua trã tin truàc 

314 4. Thud và các khoãn phai np Nhà nuàc 

315 5. PháitrangithilaodOng 

316 6. Chi phi phãitrã 

319 9. Các khoãn phãi trã, phãi np khác 

323 11. Qu5' khen thuâng, phüc lçii 

330 II. Nç dài hn 
334 4. Vayvànydaihn 

400 B. VON CHU SO H(IU 

410 I. Von chüs&hthi 

411 1. VndutiicUachUsâh0u 

412 2. Thngdixv6ncphân 

418 8. QudrphôngtàichInh 

420 10. Lqi nhun sau thud chira phân phói 

Thuyet 
minh 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

CONG TY CO PHAN DI L'' VAN TA! SAFI 

So 209, DuOng Nguyn Van Thü, 	 Báo cáo tài chInh 

Phng Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh 	 näm tài chInh k& thüc ngày 3 1/12/2013 

BANG CAN DOI KE TOAN 
T91 ngày 31 thdng 12 ndm 2013 

(hip theo) 

31/12/2013 01/01/2013 
VND VND 

78.830.264.682 66. 123.600.645 

58.830.264.682 66.123.600.645 

949.426.472 2.045.105.088 

10.636.958.113 17.802.305.694 

11.297.255.958 8.988.502.985 Ni 
1.586.721.036 2.307.363.574 

2.545.980.000 2.023.981.604 

1.861.722.696 74.562.000 

29.126.940.192 31.785.519.485 

825.260.215 1.096.260.215 

20.000.000.000 - 

20.000.000.000 - 

158.977.210.069 	143.107.890.704 

158.977.210.069 143.107.890.704 
87.044.800.000 87.044.800.000 

33.636.120.654 33.636.120.654 

9.369.763.914 9.369.763.914 

28.926.525.501 13.057.206.136 

440 TONG CQNG NGUON VON 
	

237.807.474.751 	209.231.491.349 



CONG TY CO PHAN DJ L'' VAN TAI SAFI 

S6 209, Duông Nguyn Van Thü, 	 Báo cáo di chInh 
Phung Da Kao, Qun 1, Thành ph6 Ho"  Chi Minh 	 nam tài chInh kt thüc ngay 31/12/2013 

CAC CHI TIER  NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN 

CHI TIEU 	 Thuyt 	31/12/2013 	01/01/2013 
minh 

5. 	Ngoi t các 1oi 

- D6ng do la M5 (USD) 	 264.72 1,46 	2 17.039,44 

—NjaA- 

fc4713 

ONGT 	 / 

(DA? HjT 3Li 
A !41 

Al 

Doãn Thu Ha 
	

Nguyen Thanh TuyeA n 	Nguyen Cao Ctr&ng 
Nguii Ip 
	

Ké toán truông 
	

Tong Giám d6c 

TPHCM, ngàylOthángO3nám2Ol4 



CONG TY CO PHAN ftI L' VAN TA! SAF! 

só 209, Duông Nguyn Van Thü, 	 Báo cáo tài chinh 
Phung Da Kao, Quân 1, Thánh ph6 H6 Chi Minh 	 näm tài chfnh kt thüc ngày 3 1/12/2013 

BAO CÁO KET QUA HOiT DQNG KINH DOANH 
Ndm 2013 

? CHI TIEU 
so 

01 1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 

02 2. Các khoán giãm trr doanh thu 

10 3. Doanh thu thun ban hang và cung cap dlch  v 

11 4. Giav6nhangban 

20 5. Lçi nhun gp vel  ban hang và cung dp djch vv 

21 6. Doanh thu hot dQng tài chinh 

22 7. Chi phi tài chInh 
23 	Trongdó: Chi phi ldivay 

25 9. Chi phi quãn 1' doanh nghip 

30 10. Lçri nhun thun tu hot dng kinh doanh 

31 	11. Thu nhpkhác 

32 12. Chi phi khác 

40 13. Lçri nhun khác 

50 14. Ting Iqi nhun k6 toán tru&c thud 

51 15. Chi phi thu6 thu nhp doanh nghip hin hành 

60 17. Lqi nhun sau thus thu nhp doanh nghip 

Thuyt 	 Näm 2013 
	

Näm 2012 
minh 	 VND 

	
VND 

17 	237.838.141.339 
	

199.484.802.322 

	

237.838.141.339 
	

199.484.802.322 

18 
	

213.737.333.384 
	

172.466.864.067 

	

24.100.807.955 
	

27.017.938.255 

19 
	

20.831.702.228 
	

11.078.876.123 

20 
	

2.040.118.258 
	

803.245.361 

	

1.894.517.226 
	

192.285.320 

	

9.878.360.712 
	

10.439.254.411 

	

33.014.031.2 13 
	

26.854.314.606 

	

361. 154.545 
	

962.287.946 

	

3 84.823 .044 
	

76.292.184 

	

(23.668.499) 
	

885.995.762 

	

32.990.362.714 
	

27.740.310.368 

21 
	

4.064.323.349 
	

5.431.377.570 

	

28.926.039.365 	22.308.932.798 

/ONG 
CO Pt-IAN Ol 

DAItY)VAØTAI )) 
S!Jk/ r 

1.PHO '  

Doàn Thu Ha 

Ngui lp 

Nguyn Thanh Tuyn 

K A e toán trirông 

Nguyn Cao Curng 

Tng Giám dc 

TP HCM, ngày 10 tháng 03 näm 2014 



MA 
CHI TIEU 

so 
Thuyet 
minh 

	

Näm2013 	Näm2012 

	

VND 
	

VND 

CONG TY CO PHAN ftI L'' VAN TA! SAFI 

So" 209, Dthng Nguyn Van Thü, 	 Báo cáo tài chInh 
Phi.r&ng Da Kao, Qun 1, Thành ph H6 Chi Minh 	 nam tài chInh két thüc ngày 31/12/2013 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TE 
Näm 2013 

(Theo phwong phdp gidn (lIp) 

I. LUU CHUYEN TIEN TU 1-103T BONG KINH DOANH 
01 1. LrinhuIn 1rwOc1huI 32.990.362.714 27.740.310.368 	fir, 

2. Dkuchlnhchocdckhodn 

02 - Kháu hao tài san c6 djnh 6.428.727.342 4.686.779.870 

04 - Lai, 1 	chnh 1ch t 	giá hi doái chixa thrc hin 25.719.903 10.075.115 
05 - Lai, 1tühotdngduti.r (18.086.088.311) (7.471.180.022) 

06 - Chi phi läi vay 1,894.5 17.226 192.285.320 

08 3. LØ nhuc2n Lw hogi dng klnh doanh trwóc (hay 23.253.238.8 74 25.158.270.651 	j 
a6I von iwu tang JJ 

09 - Tang, giámcáckhoãnphãithu (12.331.410.874) (18.120.316.336) 	1 
10 - Tang, giãmhàngtnkho 73.117.145 (284.149.700) 

11 - Tang, giãm các khoãn phãi trã (khong k6 lAi vay (6.846.135.155) 1.228.917.677 
phãi trà, thud thu nhp doanh nghip phãi np) 

12 - Tang, giám chi phi trã truàc (1.738.966.574) (151.004.695) 

13 - Tin lài vay da trá (994.517.226) (192.285.320) 

14 - Thu6 thu nhap doanh nghip da np (4.895.219.205) (4.730.005.516) 

15 - Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh 850.373.664 2.437.362.441 

16 - Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh (626.346.013) (1.540.214.600) 

20 Lwu chuye2n tien thuàn lwhoql dng /dnh doanh (3.255.865.364) 3.806.574.602 

II. LU1J CHUYEN TIEN TU HOAT BONG BAU TU' 

21 1. Tin chi d6 mua sam, xây dmg tài san co" djnh và (15.261.844.233) (20.059.900.035) 
các tài san dài han  khác 

22 2. Tin thu tr thanh 1, nhixcmg ban tài san cO^ djnh 345.454.545 768.999.182 
và các tài san dài han  khác 

25 5. Tin chi du ti.r gop vn vào don vj khác (100.000.000) - 

27 7. Tin thu lài cho vay, co" tic và lçii nhun duçic chia 17.929.347.765 6.829.028.580 

30 Lwu chuyln 1ien thuàn Iwhoç( dng ithu Lw 2.912.958.077 (12.461.8 72.2 73) 

Ill LUU CHUYEN TIEN T(J HOAT BONG TAI CHINH 
31 1. Tin thu tr phát hành c6 phiu, nhn vn gOp cüa - 4.144.990.000 

chU sâ hthi 

33 3. Tin vayngânhn, daihannhn&rcic 52.919.974.383 34.265.149.469 

34 4. Tin chi trã nç gc vay (34.015.652.999) (32.220.044.381) 

36 6. C 10 tüc, lçii nhun da trá cho chU sâ httu (12.794.200.250) (12.434.971.500) 

40 Lwu chuyIn 1ien thuin Iwhoqt etjng lài ch(nh 6.110.121.134 (6.244.876.412) 



5.767.213.847 

22.670.330.301 

23 .99 1.360 

(14.900.174.083) 

39.824.329.413 

(2.253.825.029) 

3 28.461.535.508 22.670.330.301 

CONG TV CO PHAN DAt L' VAN TAI SAFI 

S 06  209, Duông Nguyn VAn Thü, 	 Báo cáo tài chInh 

Phuing Da Kao, Quân 1, Thãnh ph6 H6 Chi Minh 	 nAm tài chinh kt thUc ngày 31/12/2013 

BAO CÁO LISU CHUYEN TIEN TE 
Ndm 2013 

(Theo phwong phdp gidn Ilép) 

MA CHI TIEU 	
Thuyt 	 NAm 2013 	 NAm 2012 

so 	 minh 	 VND 	 VND 

50 Liru chuyn tin thun trong nAm 

60 Tin vA các khoãn tuirng duong tin du nAm 

61 Anh huông cUa thay di t gia h6i doái quy dói ngoi t 

70 Tin vA các khoán tuorng throng tin cu6i nAm 

Doàn Thu Ha 
	

Nguyn Thanh Tuyn 
	

Nguyn Cao Cir&ng 

Nguii Ip 
	

Ke toán tnrâng 
	

Tong Giám dOc 

TP HCM ngày 10 tháng 03 nám 2014 
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