Mẫu số B01 - DN

Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
MST: 0100105937

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Kỳ báo cáo đến 30/09/2010

Tài sản
1
A - Tài sản ngắn hạn
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn
III. Các khoản phải thu
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Các khoản thuế phải thu nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác

Mã số TM
2
3
100
110
111
1
112
120
121
2
129
130
131
3
132
3
133
134
135
3
139
3
140
141
149
150
151
152
4
154
4
158
3

B - Tài sản dài hạn
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Phải thu nội bộ dài hạn
3. Phải thu dài hạn khác
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

200
210
211
212
213
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn

240
241
242

7

8

9

3,243,639,664
3,243,639,664

Đơn vị tính: đồng
01/01/2010
5
160,057,024,683
91,670,410,223
53,884,810,223
37,785,600,000
3,516,836,561
3,516,836,561

50,921,069,726
27,164,364,332
16,292,327,718

55,322,858,602
25,083,121,378
18,964,306,386

7,770,526,959
(306,149,283)
9,827,272
9,827,272

12,096,008,101
(820,577,263)
0

15,084,668,571
5,462,176,552
5,528,196,265

9,546,919,297
2,179,217,332
3,385,366,338

4,094,295,754

3,982,335,627

343,267,212,270
0

344,631,256,829
0

30/09/2010
4
138,801,104,171
69,541,898,938
69,541,898,938

319,846,102,236 314,846,903,865
264,073,415,547 284,883,921,725
404,973,134,152 404,436,410,576
(140,899,718,605) (119,552,488,851)
0

6

30,349,046,401
31,129,114,805
(780,068,404)
25,423,640,288

20,799,222,565
20,870,913,435
(71,690,870)
9,163,759,575

11

0

0

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh
2. Đầu tư dài hạn khác
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)
V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN

250
252
258
259
260
261
262
268
270

Mã số
NGUỒN VỐN
A- NỢ PHẢI TRẢ
300
I. Nợ ngắn hạn
310
1. Vay và nợ ngắn hạn
311
2. Phải trả người bán
312
3. Người mua trả tiền trước
313
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
314
5. Phải trả công nhân viên
315
6. Chi phí phải trả
316
7. Phải trả nội bộ
317
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
318
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác
319
10.Quỹ khen thưởng, phúc lợi
323
II. Nợ dài hạn
330
1. Phải trả dài hạn người bán
331
2. Phải trả dài hạn nội bộ
332
3. Phải trả dài hạn khác
333
4. Vay và nợ dài hạn
334
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
335
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
336
7.Dự phòng phải trả dài hạn
337
8.Doanh thu chưa thực hiện
338
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU
400
I. Vốn chủ sở hữu
410
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
411
2. Thặng dư vốn cổ phần
412
3.Vốn khác của chủ sở hữu
413
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
415
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
416
6. Quỹ đầu tư phát triển
417
7. Quỹ dự phòng tài chính
418
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
419
9. Lợi nhuận chưa phân phối
420
- Năm trước
- Năm nay
II. Nguồn kinh phí
430
1. Nguồn kinh phí
432
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
433
C.Lợi ích cổ đông thiểu số
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12
12

13
14

TM

15
16
16
17
18

19

22,982,960,109
12,097,590,109
11,300,000,000
(414,630,000)
438,149,925
283,381,008

29,029,893,847
20,944,523,847
8,500,000,000
(414,630,000)
754,459,117
686,817,767

154,768,917
482,068,316,441

67,641,350
504,688,281,512

30/09/2010
278,086,132,097
128,171,363,390
10,943,988,800
41,225,023,525
1,687,591,241
7,441,713,845
6,987,660,160
779,421,701

01/01/2010
294,490,596,268
147,796,234,971
42,139,820,800
43,059,010,591
3,163,807,876
9,173,731,684
14,654,356,946
3,735,350,262

58,257,855,855
848,108,263
149,914,768,707

30,915,134,686
955,022,126
146,694,361,297

146,898,370,570
338,461,259
(5,896,881)

143,721,224,570
338,461,259
42,267,031

2,683,833,759
196,732,320,766
196,732,320,766
150,000,000,000
365,139,133
2,275,429,248

2,592,408,437
203,062,676,299
203,062,676,299
150,000,000,000
372,806,411
1,561,309,527

(2,928,938)
21,540,284,236
12,480,424,748
561,000
10,073,411,339

147,680,485
20,254,092,584
11,222,186,001
561,000
19,504,040,291

20
21

10
10

10
10
10
10

-

0

22
7,249,863,578
482,068,316,441

7,135,008,945
504,688,281,512

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÀNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Chỉ tiêu

TM

1. Tài sản thuê ngoài
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Ngoại tệ các loại: USD
EURO
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Người lập biểu
(đã ký)

Nguyễn Hồng Phúc

Kế toán trưởng
(đã ký)

Nguyễn Thanh Thủy

30/09/2010

01/01/2010

1,956,991.45
154.44

3,574,767.45
154.44

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010
Tổng Giám đốc
(đã ký)

Ngô Xuân Hồng

MÉu sè B02 - DN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 3 năm 2010

Chỉ tiêu

Mã số TM

1

Quý 3/2010

Đơn vị tính: đồng
Lũy kế từ đầu năm
đến 30/09/2010
5

2

3

4

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

24

103,259,659,551

283,729,875,690

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

03

24

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

10

24

103,259,659,551

283,729,875,690

4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:
(20=10-11)

11

25

94,295,264,919

258,282,293,870

8,964,394,632

25,447,581,820

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

24

3,322,280,534

11,538,478,129

7. Chi phí tài chính

22

26

6,659,676,120

8,755,885,989

979,600,692

2,904,318,315

- Trong đó: Chi phí lãi vay

20

23

8. Chi phí bán hàng

24

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
30= 20 +(21-22)-(24+25)

25

4,743,145,579

14,309,594,008

30

883,853,467

13,920,579,952

11. Thu nhập khác

31

1,029,555,709

1,978,353,272

12. Chi phí khác

32

174,789,341

571,380,381

13. Lợi nhuận khác (40=31-32)

40

854,766,368

1,406,972,891

14.Phần lãi/lỗ trong Công ty liên kết

45

15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)

50

1,738,619,835

15,327,552,843

16.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

51

365,654,064

2,720,030,523

17.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

52

18.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)

60

1,372,965,771

12,607,522,320

19.Lợi ích cổ đông thiểu số

61

378,737,600

1,286,968,520

20.Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (62=60-61)

62

994,228,171

11,320,553,800

21.Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

66

755

27

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010
Người lập biểu

Kế toán tr ưởng

(đã ký)

( đã ký)

Nguyễn Hồng Phúc

Nguyễn Thanh Thủy

Tổng giám đốc

(đã ký)
Ngô Xuân Hồng

Mẫu số B03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Kỳ báo cáo: Cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/09/2010

TT

Chỉ tiêu

I
1
2
3

Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD
Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ
Tiền chi trả cho người lao động
- Tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng
Tiền chi trả lãi vay
Tiền chi nộp thuế thu nhập DN vµ c¸c kho¶n kh¸c cho
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn
- Chi mua sắm, đầu tư XDCB trả trực tiếp bằng tiền
- Chi mua sắm, đầu từ XDCB từ tiền vay dài hạn nhận
ể dài hạn khác (không bao gồm cho vay vốn)
- Chi đầu tư
- Chi tạm ứng về XDCB
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài
- Số tiền đã thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Số tiền đã chi về việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
- Chi đầu tư ngắn hạn khác
- Chi đầu tư dài hạn khác (cho vay vốn)
- Chi mua trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu...
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
- Góp vốn bằng mua cổ phiếu trong kỳ
- Góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động ĐT
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu

4
5
6
7
II
1

2

3

4
5

6
2
III
1
2

Mã số Thuyết minh
01
02
03
03.01
04
05
06
07
20
21
21.01
21.02
21.03
21.04
22
22.01
22.02
23
23.01
23.02
23.03
24
25
25.01
25.02
26
27
30
31
32

30/09/2010
273,925,007,774
(197,429,311,950)
(26,867,215,078)
(3,008,236,016)
(4,804,128,873)
127,175,694,618
(172,043,951,224)
(3,052,140,749)

(1,030,486,175)

212,727,273

(24,184,185,609)

23,554,392,542
(16,363,900,000)

0
231,661,491
(17,579,790,478)
6,196,890,000

3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
- Vay dài hạn dùng cho kinh doanh
- Vay dài hạn dùng cho đầu tư XDCB
- Vay ngắn hạn
4 Tiền chi trả nợ gốc vay
- Trả nợ vay ngắn hạn
- Trả nợ vay dài hạn
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
IV Lưu chuyển tiền thuần khác
Lưu chuyển tiền thuần khác
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền tồn cuối kỳ

Người lập biểu

(đã ký)

Nguyễn Hồng Phúc

Kế toán trưởng

(đã ký)

Nguyễn Thanh Thủy

33
33.01
33.02
33.03
34
34.01
34.02
35
36
40

2,148,000

(1,172,122,650)
5,024,767,350

50
50
60
61
70

(15,607,163,877)
85,195,091,773
(46,028,958)
69,541,898,938

(2,148,000)

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010
Tổng Giám đốc

(đã ký)

Ngô Xuân Hồng

Mẫu số B09- DN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Kỳ báo cáo đến 30/09/2010
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:
1- Hình thức sở hữu vốn:
Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu được cổ phần hóa từ Công ty Vận tải và thuê tàu ( Công ty 100% vốn
Nhà nước) theo Quyết định số 963/QĐ-BGTVT ngày 27/04/2006 và Quyết định số 1944/QĐ-BGTVT
ngày 22/09/2006 của Bộ Giao thông vận tải.
Tên giao dịch: Transport and Chartering Corporation
Tên viết tắt: VIETFRACHT
Trụ sở chính của Công ty tại số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0100105937 do Sở Kế hoạch
và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 26/04/2010 (đăng ký thay đổi lần 2) là 150.000.000.000 đồng, được chia
thành 15.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Cổ đông sáng lập bao gồm:
STT
1.
2.

Tên cổ đông
Vốn nhà nước
Các cổ đồng khác

Tỷ lệ sở hữu
51%
49%

Các Chi nhánh:
Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu thành phố Hải Phòng
Chi nhánhCông ty Cổ phần vận tải và thuê tàu thành phố Quảng Ninh
Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu thành phố Vinh
Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu tại thành phố Cần Thơ
Các Công ty con:
Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu Đà Nẵng (Vietfracht Đà Nẵng)
Công ty TNHH vận tải quốc tế Hankyu-Hanshin Việt Nam
Công ty Cổ phần kho vận Vietfracht Hưng Yên
Các Công ty liên kết, liên doanh:
Công ty Liên doanh Dimerco - Vietfracht
Công ty Cổ phần Tân Cảng - VF
Công ty vận tải biển thế kỷ Nol/CSS - Singapore
Công ty TNHH Heung-A Shipping Việt Nam
Công ty Cổ phần Unithai Logistics Việt Nam
Công ty Cổ phần in Viễn Đông

Số cổ phần
7,653,200
7,346,800

2- Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải biển, vận tải bộ, thuê tàu và cho thuê tàu, giao nhận vận chuyển,
kinh doanh kho bãi ...
3- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường biển; thuê tàu, cho thuê tàu;
Đại lý tàu biển, đại lý giao nhận vận tải.
II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:
1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng
III- Chế độ kế toán áp dụng
1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán hiện hành
2. Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán chứng từ ghi sổ
3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:
Đơn vị luôn tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
IV-Các chính sách kế toán áp dụng:
1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc xác định phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế
toán.
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho
- Phương pháp xác định giá hàng tồn kho cuối kỳ
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho cuối kỳ
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác:
- Nguyên tắc ghi nhận
- Lập dự phòng phải thu khó đòi:
4. Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
- Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
- Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đông xây dựng
5. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: theo phương pháp giá gốc.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: trích khấu hao đường thẳng.
6. Hợp đồng thuê tài chính:
- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính
7. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

8. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác
- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác
+ Chi phí trả trước
+ Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại
9. Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai
10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn
11. Kế toán các hoạt động liên doanh:
Nguyên tắc kế toán các hoạt động liên doanh dưới hình thức : Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát
và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
12. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác
13. Ghi nhận chi phí phải trả , trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ
dự phòng trợ cấp mất việc làm.
14. Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.
15. Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi
16. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
17. Nguồn vốn chủ sở hữu
- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại
- Ghi nhận cổ tức
- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế
18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính
19. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng
- Nguyên tắc ghi nhận chi phi phí hợp đồng xây dựng
V- Thông tin bổ sung và chi tiết cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tiền đang chuyển
- Các khoản tương đương tiền
Cộng
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
- Đầu tư ngắn hạn khác
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Cộng
3. Các khoản phải thu ngắn hạn
- Phải thu khách hàng
- Trả trước cho người bán
- Phải thu nội bộ
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
- Các khoản phải thu, tài sản ngắn hạn khác
+ Tạm ứng, kí quĩ
+ Tài sản thiếu chờ xử lý
+ Ký quĩ, ký cược ngắn hạn
+ Phải thu khác
- Dự phòng phải thu khó đòi
- Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác
Cộng
…
4. Các khoản thuế phải thu
- Thuế GTGT còn được khấu trừ
- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước
- Các khoản khác phải thu nhà nước
Cộng
5. Các khoản phải thu dài hạn
- Phải thu dài hạn khách hàng
- Phải thu nội bộ dài hạn
+ Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
+ Cho vay nội bộ
+ Phải thu nội bộ khác
- Phải thu dài hạn khác
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
- Giá trị thuần của các khoản phải thu d ài hạn
Cộng
6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
- Chi phí XDCB dở dang
Trong đó: những công trình lớn

30/09/2010

Đơn vị tính: đồng
01/01/2010

69,541,898,938

91,670,410,223

69,541,898,938

91,670,410,223

3,243,639,664

3,516,836,561

3,243,639,664

3,516,836,561

27,164,364,332
16,292,327,718

25,083,121,378
18,964,306,386

11,864,822,713
3,871,322,130

15,614,193,274
3,317,649,049

222,973,624
7,770,526,959
(306,149,283)

200,536,124
12,096,008,101
(820,577,263)

55,015,365,480

58,841,043,775

5,528,196,265

3,385,366,338

5,528,196,265

3,385,366,338

0
30/09/2010
25,423,640,288

0
01/01/2010
9,163,759,575

11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư
Kh ả

Số đầ kỳ

Tăng trong Giảm trong Số cuối

Khoản mục

Số đầu kỳ

g
kỳ

g

g
kỳ

kỳ

Nguyên giá¸ TSCĐ thuê TC
Số dư đầu năm
- Mua trong năm
- Đầu tư XDCB hoàn thành
- Tăng khác
- Chuyển sang BĐS đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
- Khấu hao trong năm
- Chuyển sang BĐS đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối năm
12. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn
Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh
Công ty LD TNHH Dimerco Vietfracht (*)
Công ty CP Kho vận Vietfracht Hưng Yên (**)
Công ty CP in Viễn Đông (***)
Công ty CP Tân Cảng VF
Công ty LD Vận tải biển thế kỷ Nol/CSS - Singapore
Công ty CP Dịch vụ và cơ khí sửa chữa Meres
Công ty TNHH Heung-A Shipping VN
Công ty CP Unithai Logistics VN
Cộng

30/09/2010

01/01/2010

811,818,000
8,623,129,738
3,056,000,000
2,626,500,000
3,268,642,109
414,630,000
1,440,000,000
480,000,000
12,097,590,109

5,955,537,598
4,360,900,869
414,630,000
1,409,470,114
180,855,528
20,944,523,847

(*) Ngày 17/08/2010, theo Nghị quyết số 108/VF-ĐT&PT của HĐQT Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu v/v
chuyển nhượng 2% vốn góp trong Cty TNHH Liên doanh Dimerco Vietfracht cho Dimerco Air Forwarders (HK)
Limited, Dimerco Vietfracht từ Công ty con (tỷ lệ 51%) chuyển thành Công ty liên kết (tỷ lệ 49%).
(**) Ngày 24/05/2010, theo Quyết định số 216/QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu v/v
mua lại toàn bộ 45% vốn góp của Công ty CP Container Việt Nam - Viconship tại Công ty CP kho vận Vietfracht
Hưng Yên là 945.000 cổ phần, Vietfracht Hưng Yên từ Công ty liên kết (tỷ lệ 47%) thành Công ty con với tỷ lệ
nắm giữ cổ phiếu của Vietfracht là 92% vốn điều lệ.
(***) Ngày 13/04/2010, theo Nghị quyết số 103/VF-QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty CP vận tải và thuê tàu v/v góp
vốn thành lập Công ty Cổ phần in Viễn Đông, Vietfracht góp 4.800.000.000 đ t ương đương với 30% vốn điều lệ
của Cty CP in Viễn Đông nên Công ty này đã trở thành Công ty liên kết của Vietfracht.
13. Chi phí trả trước dài hạn
- Số dư tại ngày 01/01/2010
- Tăng trong kỳ
- Đã kết chuyển vào CPSXKD trong năm
- Giảm khác
- Số dư tại ngày 30/09/2010
14. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập
15. Các khoản vay và nợ dài hạn đến hạn trả

30/09/2010
686,817,767

01/01/2010
972,618,279

403,436,759

285,800,512

283,381,008

686,817,767

0

0

10,943,988,800

42,139,820,800

16. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước
- Phải trả người bán
- Người mua trả tiền trước
Cộng 16
17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
17.1. Thuế phải nộp nhà nước
- Thuế GTGT
- Thuế thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế TNDN
- Thuế tài nguyên
- Thuế thu nhập cá nhân
- Tiền đất, tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
17.2. Các khoản phải nộp khác
- Các khoản phí, lệ phí
- Các khoản phải nộp khác
Cộng
18. Chi phí phải trả
- Chi phí phải trả
Cộng
19. Các khoản phải nộp khác
- Tài sản thừa chờ xử lý
- BHYT, BHXH,BHTN
- Kinh phí công đoàn
- Phải trả về cổ phần hóa
- Phải trả cán bộ CNV công ty nhà nước
- Các khoản phải trả, phải nộp khác
Cộng

41,225,023,522
1,687,591,241
42,912,614,763

43,139,820,800
3,163,807,876
46,303,628,676

2,720,030,523

3,461,565,706

4,721,683,322

5,712,165,978

7,441,713,845

9,173,731,684

6,987,660,160

3,735,350,262
0
3,735,350,262

6,987,660,160
30/09/2010

01/01/2010

129,338,806
524,976,376
9,389,618,718
7,214,182,290
40,999,739,665
58,257,855,855

33,437,431
789,150,247
9,389,618,718
7,214,182,290
13,488,746,000
30,915,134,686

21. Các khoản vay và nợ dài hạn
22. Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

146,898,370,570
30/09/2010

143,721,224,570
01/01/2010

23. Tài sản thuê ngoài
23.1 Giá trị tài sản thuê ngoài
- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài
23.2 Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp
đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang thời hạn
- Đến 1 năm
- Trên 1 - 5 năm
- Trên 5 năm

30/09/2010

01/01/2010

20. Phải trả dài hạn nội bộ

VI.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
30/09/2010
01/01/2010
24. Doanh thu
24.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
283,729,875,690
355,754,626,448
- Tổng doanh thu
+ Doanh thu bán hàng
283,729,875,690
355,754,626,448
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Các khoản giảm trừ
+ Chiết khấu thương mại
+ Giảm giá hàng bán
+ Hàng bán bị trả lại
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt
+ Thuế xuất khẩu
- Doanh thu thuần
Trong dó
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
24.2 Doanh thu hoạt động tài chính
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chuyển nhượng vốn
- Lãi ¸ lỗ chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

11,538,478,129
1,371,886,479

26,498,860,866
2,719,227,428

7,288,892,990

5,650,800,000
15,461,000,000
2,667,833,438

2,877,698,660

24.3 Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ
- Tổng doanh thu lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến
thời điểm lập báo cáo tài chính
- Số tiền còn phải trả khách hàng liên quan đến HĐXD
- Số tiền còn phải thu khách hàng liên quan đến HĐXD
25. Giá vốn hàng bán
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp
- Gía vốn của hàng hóa đã cung cấp
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
…
Cộng

30/09/2010

01/01/2010

258,282,293,870

329,814,644,204

258,282,293,870

329,814,644,204

26. Chi phí tài chính
- Chi phí hoạt động tài chính
Trong đó:
- Lãi tiền vay
- Chênh lệch tỷ giá
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu t ư ngắn hạn
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ
…..

30/09/2010
8,755,885,989

01/01/2010
15,522,682,204

2,904,318,315
5,851,567,674

5,438,812,403
10,083,869,801

27. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận
sau thuế trong kỳ

30/09/2010

01/01/2010

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán
để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN
- Tổng thu nhập chịu thuế
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Lợi ích cổ đông thiểu số
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

15,327,552,843

18,263,192,419
(1,354,451,227)

2,720,030,523
12,607,522,320
1,286,968,520
11,320,553,800

3,461,565,706
16,156,077,940
2,996,287,228
13,159,790,712

VII Những thông tin khác
1. Những thông tin tài chính khác
2. Thông tin so sánh:
3. Những thông tin khác ./.
Hà N ội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

Người lập biểu
(đã ký)

Nguyễn Hồng Phúc

Kế toán tr ưởng
(đã ký)

Nguyễn Thanh Thủy

Tổng Giám đốc
(đã ký)

Ngô Xuân Hồng

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:
Khoản mục
Nguyên giá¸ TSCĐ hữu hình
Số dư đầu năm
- Mua trong năm
- Đầu tư XDCB hoàn thành
- Tăng khác
- Phân loại lại
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư đến 30/09/2010
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
- Khấu hao trong năm
- Phân loại lại
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư đến 30/09/2010
GTCL của TSCĐ hữu hình
- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày 30/09/2010

Nhà cửa
42,335,083,001

Máy móc thiết bị
1,289,451,409
101,900,000

Phưong tiện vận tải Thiết bị dụng cụ
truyền dẫn
quản lý
356,947,722,700
804,009,485
121,125,000

TSCĐ khác

3,545,270,936
187,207,859
30,145,042

318,882,530

707,663,810
42,335,083,001

1,391,351,409

357,165,193,375

3,762,623,837

318,882,530

9,213,495,016
2,439,980,198

1,183,590,571
58,413,295

106,804,613,234
19,068,891,798

2,220,865,123
465,435,174

129,924,907
22,173,099

Tổng cộng
404,436,410,576
1,093,117,344
151,270,042
0
0
707,663,810
0
404,973,134,152

11,653,475,214

1,242,003,866

125,165,841,222

2,686,300,297

152,098,006

119,552,488,851
22,054,893,564
707,663,810
0
140,899,718,605

33,121,587,985
30,681,607,787

105,860,838
149,347,543

250,143,109,466
231,999,352,153

1,324,405,813
1,076,323,540

188,957,623
166,784,524

284,883,921,725
264,073,415,547

707,663,810

8. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính
Khoản mục
Nguyên giá¸ TSCĐ thuê TC
Số dư đầu năm
- Mua trong năm
- Đầu tư XDCB hoàn thành
- Tăng khác
- Chuyển sang BĐS đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận
tải truyền dẫn

Thiết bị dụng cụ
quản lý

TSCĐ khác

Tổng cộng

- Giảm khác
Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm:
- Khấu hao trong năm
- Chuyển sang BĐS đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối năm
GTCL của TSCĐ thuê TC
- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối năm

9. Tăng, giảm TSCĐ vô hình
Khoản mục
Nguyên giá TSCĐ vô hình
Số dư đầu năm
- Mua trong năm
- Nhận Công ty con
- Tăng do hợp nhất kinh doanh
- Tăng khác
- Giảm khác
Số dư đến 30/09/2010
Giá trị hao mòn luỹ kế
Số dư đầu năm
- Khấu hao trong năm
- Nhận Công ty con
- Giảm khác
Số dư đến 30/09/2010
GTCL của TSCĐ vô hình
- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày 30/09/2010

Quyền sd đất

Bản quyền, bằng
sáng chế

Phần mềm máy vi TSCĐ vô hình
khác
tính

Nhãn hiệu hàng
hóa

20,684,697,914

0

186,215,521

Tổng cộng

0

0

0

145,679,630
40,535,891

0

0

0

71,690,870

748,224,260

0

0

0

39,846,726
31,844,144

20,870,913,435
0
10,403,881,000
0
0
145,679,630
31,129,114,805
0
71,690,870
160,333,755
587,890,505
39,846,726
780,068,404

20,684,697,914
30,340,354,654

0
0

0
0

0
0

114,524,651
8,691,747

20,799,222,565
30,349,046,401

10,403,881,000

31,088,578,914

160,333,755
587,890,505

10. Vèn chñ së h÷u
10.1 B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng cña Vèn chñ së h÷u
Vèn gãp
A
T¹i ngµy 01/01/2009
- T¨ng trong n¨m
Lîi nhuËn sau thuÕ
TrÝch lËp c¸c quü
- Gi¶m trong n¨m
TrÝch c¸c quü vµ quü kh¸c
Gi¶m kh¸c
Chia cæ tøc
T¹i ngµy 31/12/2009
T¹i ngµy 01/01/2010
- T¨ng trong n¨m
Lîi nhuËn sau thuÕ
Ph©n phèi lîi nhuËn
- Gi¶m trong n¨m
TrÝch lËp c¸c quü
Chia cæ tøc :
Chi kh¸c:
Sè d− ®Õn 30/09/2010

1

2

3

4

5

6

150,000,000,000

7

13,225,420,631
7,037,462,854

8

9

3,667,896,642

38,209,254,419

7,554,289,359 1,561,309,527

13,733,823,104
13,733,823,104
32,439,037,232
19,811,052,466

8,790,901

12,000,000,000
627,984,766

150,000,000,000

0

20,254,092,584

11,222,186,001 1,561,309,527

19,504,040,291

150,000,000,000

0

20,254,092,584

11,222,186,001 1,561,309,527

19,504,040,291

1,286,191,652

1,258,238,747

714,119,721

1,286,191,652

1,258,238,747

714,119,721

10,073,411,339
10,073,411,339
19,504,040,291

150,000,000,000

10.2 Chi tiÕt vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u
Tæng sè
- Vèn ®Çu t− cña Nhµ n−íc
- Vèn gãp (Cæ ®«ng, thµnh viªn)

Chªnh lÖch Chªnh lÖch
Vèn kh¸c
Lîi nhuËn
Quü ®Çu t− Quü dù phßng
®¸nh gi¸ tû gi¸ hèi
cña chñ së sau thuÕ ch−a
ph¸t triÓn
tµi chÝnh
l¹i tµi s¶n
®o¸i
h÷u
ph©n phèi

Cæ phiÕu
ng©n quÜ

76,532,000,000
73,468,000,000

0

N¨m nay
Vèn cæ
phÇn
th−êng

0

0

21,540,284,236

12,480,424,748 2,275,429,248

10,073,411,339

N¨m tr−íc
Vèn cæ
phÇn −u ®·i

Tæng sè
76,532,000,000
73,468,000,000

Vèn cæ
Vèn cæ phÇn
phÇn th−ëng
−u ®·i

- ThÆng d− vèn cæ phÇn
- Cæ phiÕu ng©n quü
Céng

150,000,000,000

150,000,000,000

* Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu ®· chuyÓn thµnh cæ phiÕu trong n¨m
Sè cuèi kú
Sè ®Çu kú
10.3 C¸c giao dÞch vÒ vèn víi c¸c CSH vµ PP cæ tøc, lîi nhuËn
- Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u
150,000,000,000
150,000,000,000
+ Vèn gãp ®Çu n¨m
+ Vèn gãp t¨ng trong n¨m
+ Vèn gãp gi¶m trong n¨m
150,000,000,000
150,000,000,000
+ Vèn gãp cuèi n¨m
- Cæ tøc, lîi nhuËn ®· chia
10.4 Cæ tøc
- Cæ tøc ®· c«ng bè sau ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n
+ Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu th−êng …
+ Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu −u ®·i …
- Cæ tøc cña cæ phiÕu −u ®·i luü kÕ ch−a ®−îc ghi nhËn …
Sè cuèi kú
Sè ®Çu kú
10.5 Cæ phiÕu
15,000,000
15,000,000
- Sè l−îng cæ phiÕu ®−îc phÐp ph¸t hµnh
- Sè l−îng cæ phiÕu ®· ®−îc ph¸t hµnh vµ gãp vèn ®Çy ®ñ
+ Cæ phiÕu th−êng
15,000,000
15,000,000
+ Cæ phiÕu −u ®·i
- Sè l−îng cæ phiÕu ®−îc mua l¹i
+ Cæ phiÕu th−êng
+ Cæ phiÕu −u ®·i
- Sè l−¬ng cæ phiÕu ®ang l−u hµnh
+ Cæ phiÕu th−êng
15,000,000
15,000,000
+ Cæ phiÕu −u ®·i
* MÖnh gi¸ cæ phiÕu …
10.6 Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u
- Quü hç trî vµ s¾p xÕp cæ phÇn ho¸ DNNN
10.7 môc ®Ých trÝch lËp quü ®Çu t− ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh vµ c¸c quü kh¸c thuéc vèn CSH
10.8 Thu nhËp vµ chi phÝ, l·i hoÆc lç ®−îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo Vèn CSH theo qui ®Þnh cña c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n kh¸c

