
















CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI Báo cáo tài chính quý 3-2011

cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

1 . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Các đơn vị thành viên:

Tên đơn vị

định số 1247/1998/QĐ-BGTVT ngày 25/05/1998 của Bộ Giao thông Vận tải và hoạt động theo Giấy phép đăng ký 

kinh doanh công ty cổ phần số 063595 ngày 31/08/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 25/08/2009 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi số Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty là 0301471330.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 39 Đoàn Như Hài, Phường 4, Quận 4, T.p Hồ Chí Minh

Số 39 Đoàn Như Hài, Phường 4, Quận 4, T.p Hồ Chí Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 04 Năm 2011

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo Quyết 

Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh của Công ty là: 82.899.818.054 đồng. Tương đương 8.289.981 cổ phần,

 mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.

Địa chỉ Hoạt động kinh doanh chính
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ị

Công ty con

Công ty Liên doanh Đại lý Vận tải COSFI

Công ty TNHH SITC Việt Nam

Công ty liên kết

Công ty TNHH KCTC Việt Nam

Chi nhánh, Xí nghiệp và Điểm kinh doanh

Ninh, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Vũng Tàu thực hiện các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Tp HCM Dịch vụ Đại lý kho vận, giao nhận hàng hóa, 

ị ạ ộ g

tàu biển

Tp HCM Đại lý vận tải hàng hóa; Dịch vụ kho bãi và 

lưu hàng hóa; Dịch vụ bốc xếp hàng hóa; 

đại lý container, dịch vụ cung ứng hàng hải 

cho các hãng tàu

Hải Phòng Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ đại lý 

Công ty có các Chi nhánh, Xí nghiệp và Điểm kinh doanh tại các Tỉnh, Thành phố là Hà Nội, Hải phòng, Quảng 

Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

Dịch vụ đại lý tàu biển

Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen
(Việt Nam)

Tp HCM Dịch vụ giao nhận quốc tế và kinh doanh  vận 
tải
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Lĩnh vực kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Dịch vụ.

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 063595 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí
Minh cấp ngày 31/08/1998 và Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 25/08/2009, hoạt động kinh doanh của Công ty là:

Đại lý vận tải;

Mua bán: Thực phẩm tươi sống, đồ gỗ nội thất, quần áo may sẵn, giày dép, kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh và
phụ kiện;

Kinh doanh khai thác kho bãi;

Vận chuyển hàng hóa quá cảnh đi Lào, Campuchia và ngược lại (chỉ thực hiện khi có đầy đủ thủ tục về hàng quá
cảnh);

Dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển;

Đại lý ủy thác quản lý container và giao nhận hàng hóa;

Khai thác, thu gom hàng hóa và vận tải nội địa;

Đại lý tàu biển, môi giới hàng hải;

Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

Sản xuất, mua bán bao bì, chèn lót;
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2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Mua bán gốm sứ, sơn mài và hàng thủ công mỹ nghệ;

Vận tải đa phương quốc tế;

Sản xuất, gia công, lắp ráp đồ gỗ gia dụng, máy móc, thiết bị, phụ kiện hàng điện tử, điện lạnh (không sản xuất, gia 
công tại trụ sở);

Sản xuất, gia công quần áo, giày dép (không sản xuất, gia công tại trụ sở);

Đóng gói bao bì hàng hóa;

Mua bán động vật sống, bò sát (trừ kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam
ký kết hoặc tham gia quy định và các loại động vật quý hiếm khác cần được bảo vệ), hàng thủy, hải sản;

Cho thuê văn phòng làm việc;

Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Mua bán, cho thuê vỏ container;

Phát chuyển nhanh hàng hóa.

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của 
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Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng 

dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban 

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có 

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng 

tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố 

định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Page 3 of 12

- Nhà cửa, vật kiến trúc 05 - 30 năm

- Phương tiện vận tải  06 - 10 năm

- Thiết bị dụng cụ quản lý 03 - 05 năm

-

-

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất bao gồm chi phí thực tế bỏ ra để có quyền sử dụng đất và được khấu 

hao theo phương pháp đường thẳng theo thời gian sử dụng, cụ thể như sau: 

Quyền sử dụng 447,1 m2 đất tại số nhà 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, quận 1, Tp Hồ Chí Minh với thời 

giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận mà công ty mẹ nhận được từ số lợi nhuận lũy kế của các công ty con sau 

ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát được ghi vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty mẹ. Các 

khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi của các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương 

gian sử dụng lâu dài;

Quyền sử dụng 9.488,4 m2 đất tại Lô 39, đường số 2, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Tp Đà Nẵng với thời gian sử 

dụng 35 năm.

Các khoản đầu tư vào các công ty con mà trong đó Công ty nắm quyền kiểm soát được trình bày theo phương pháp 

pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận thuần lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đầu tư 

được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như

 phần thu hồi các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.
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Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ 

Thay đổi chính sách kế toán trong năm

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành  và 

mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều 

chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty (VND/USD) được hạch 

toán theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, 

các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội 

đồng Quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp 

luật Việt Nam.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có 

nước công bố tại thời điểm này. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ của hoạt động sản 

xuất kinh doanh được hạch toán ngay vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. 
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Thay đổi chính sách kế toán trong năm

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ

-

-

-

-

Doanh thu hoạt động tài chính

hạn có gốc ngoại tệ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. 

Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần 

công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ 

Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư của các khoản mục tiền tệ và công nợ ngắn hạn có gốc ngoại tệ được hạch 

toán trên tài khoản 413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái". Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản công nợ dài 

Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
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-

-

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản thuế

Thuế hiện hành

3 .  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Tiền mặt

Tiền gửi ngân hàng

Các khoản tương đương tiền (*)

Cộng

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến 

phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày 

kết thúc kỳ kế toán.

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

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ 

việc góp vốn.

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

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

                 24,483,440,900             25,217,242,740 
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4 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

Phải thu cước xuất phòng Air

Phải thu cước xuất phòng Sea

Phải thu cước THC phòng Sea

Phải thu cước nhập các hãng đại lý

Tạm ứng cổ tức cho các cổ đông

Phải thu khác

Cộng

5 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

Tạm ứng

Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

Cộng

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

                                      -                  226,129,100 

(*) Khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng tại Ngân hàng TMCP An Bình với số tiền là 10 tỷ đồng, lãi suất là 14%/năm.

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

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

                      915,167,946                  915,167,946 
                 12,756,034,462             18,093,051,034 

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

                                      - 

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

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

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

                   1,977,136,788               1,902,000,000 
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6 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

I. Nguyên giá

1. Số dư đầu năm

2. Số tăng trong năm

- Mua sắm mới

- Đầu tư XDCB hoàn thành

3. Số giảm trong năm

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

4. Số dư cuối kỳ

II. Giá trị đã hao mòn luỹ kế

1. Số dư đầu năm

2. Số tăng trong năm

- Trích khấu hao

3. Số giảm trong năm

- Thanh lý, nhượng bán

Cộng

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

Chỉ tiêu Nhà cửa, vật 
kiến trúc

Phương tiện vận 
tải, truyền dẫn

Thiết bị, dụng 
cụ quản lý

27,714,288

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

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

- - - -

- -

- 27,714,288 -

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

-

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

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

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

- -

- 7,390,464 - 7,390,464
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- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

4. Số dư cuối kỳ

III. Giá trị còn lại

1. Đầu năm

2. Cuối kỳ

7 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH Đơn vị tính: VND

I. Nguyên giá

1. Số dư đầu năm

2. Số tăng trong năm

- Tăng khác

3. Số giảm trong năm

4. Số dư  cuối kỳ

II. Giá trị đã hao mòn luỹ kế

1. Số dư đầu năm

2. Số tăng trong năm

- Trích khấu hao

3. Số giảm trong năm

4. Số dư cuối kỳ

- -

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

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

Chỉ tiêu
Quyền sử 
dụng đất 

Tài sản cố định
 vô hình khác Quyền sử dụng đất 

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

-                -                                     9,882,524,453              

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

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

-                -                                     -                               

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

-                -                                     199,293,714                 

66,431,238   -                                     132,862,476                 

66,431,238   -                                     132,862,476                 

-                -                                     -                               

66,431,238   -                                     332,156,190                 
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III. Giá trị còn lại

1. Đầu năm

2. Cuối kỳ

8 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Xây dựng cơ bản dở dang

- Chi phí tư vấn thiết kế xây dựng cao ốc

Sửa chữa lớn Tài sản cố định

- Tổ hợp kho Đà Nẵng

- Tổ hợp kho Quận 7

Mua sắm tài sản cố định

- Xe tải FAW

Cộng

9 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

ầ

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

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

-                -                                     9,683,230,739              

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

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

703,382,510                

2,158,882,510              -                                     

-                                     -                               

1,455,500,000             

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

31/12/2011            VND 01/01/2011        VND
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Đầu tư vào công ty con

- Công ty Liên doanh Đại lý vận tải Cosfi

- Công ty TNHH SITC Việt Nam

Đầu tư vào công ty liên kết

- Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen (Việt Nam)

- Công ty TNHH KCTC Việt Nam

Đầu tư dài hạn khác

Cộng

Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty vào ngày 31/12/2011 như sau

Công ty Liên doanh Đại lý vận tải Cosfi (*)

Công ty TNHH SITC Việt Nam (**)

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

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

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

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

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

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

 Tên công ty con 

 Nơi thành 
lập và hoạt 

động  Tỷ lệ lợi ích 
 Tỷ lệ quyền 
biểu quyết 

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

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

Hải Phòng 51% 51%  Giao nhận và đại lý tàu 
biển 

 Hoạt động kinh 
doanh chính 

 Tp HCM 51% 51% Đại lý vận tải

(*) Theo Hợp đồng Liên doanh giữa Công ty Safi với Công ty Freightworld Pte.Ltd và Giấy chứng nhận đầu tư số 

411022000232 chứng nhận lần đầu ngày 06 tháng 05 năm 2008 vốn điều lệ của Công ty Liên doanh Đại lý vận tải 

Cosfi là 600.000 USD trong đó vốn góp của các bên như sau: Công ty Safi góp 306.000 USD chiếm 51% vốn điều lệ; 

Công ty Freightworld Pte.Ltd góp 294.000 USD chiếm 49% vốn điều lệ
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Thông tin chi tiết về các công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/12/2011 như sau

Công ty TNHH KCTC Việt Nam (**)

(**) Theo Hợp đồng Liên doanh giữa Công ty Safi với Công ty SITC Shipping Asia Pte.Limited và Giấy chứng nhận 

đầu tư số 021022000145 chứng nhận lần đầu ngày 08 tháng 05 năm 2009 vốn điều lệ của Công ty TNHH SITC Việt 

Nam là 400.000 USD trong đó vốn góp của các bên như sau: Công ty Safi góp 204.000 USD chiếm 51% vốn điều lệ; 

Công ty SITC Shipping Asia Pte.Limited góp 196.000 USD chiếm 49% vốn điều lệ

 Hoạt động kinh 
doanh chính 

Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen
(Việt Nam) (*)  Tp HCM 45% 45%  Dịch vụ GN quốc tế và  

 Tên công ty liên kết 

 Nơi thành 
lập và hoạt 

động  Tỷ lệ lợi ích 
 Tỷ lệ quyền 
biểu quyết 

 giao nhận 

(*) Theo Hợp đồng Liên doanh giữa các bên là Công ty Safi (Bên A), Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (Bên B), Công ty TNHH Yusen Air & Sea service (Bên C) vốn điều lệ của Công ty TNHH Vận tải và Giao 

nhận Yusen (Việt Nam) là 600.000 USD trong đó vốn góp của các bên như sau: Bên A góp 270.000 USD chiếm 45% 

 KD vận tải 

 Tp HCM 23% 23%  DV vận tải, kho vận và  

vốn điều lệ; Bên B góp 36.000 USD chiếm 6% vốn điều lệ và Bên C góp 294.000 USD chiếm 49% vốn điều lệ

(**) Theo Hợp đồng Liên doanh giữa các bên là Công ty Safi (Bên A), Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn 
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Đầu tư dài hạn khác

Đầu tư trái phiếu

Công ty Vinalines

Thẻ hội viên Golf

Cộng

10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định chờ phân bổ

Cộng

vốn điều lệ của Công ty TNHH KCTC Việt Nam là 900.000 USD trong đó vốn góp của các bên như sau: Bên A góp 

207.000 USD chiếm 23% vốn điều lệ; Bên B góp 92.000 USD chiếm 10% vốn điều lệ, Bên C góp 160.000 USD chiếm 

18% vốn điều lệ và KCTC góp 441.000 USD chiếm 49%

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

(Bên B), Công ty Cổ phần Tư vấn và Liên kết doanh nghệp Việt (Bên C), KCTC (Bên D) và Giấy chứng nhận đầu tư 

số 411022000233 chứng nhận lần đầu ngày 15 tháng 05 năm 2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 26/11/2008 

100,562,000                      100,562,000                 

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

5,000,000                          5,000,000                     

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

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

-                                     -                               

-                                     -                               
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11 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Thuế GTGT hàng bán nội địa

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Các loại thuế khác

Cộng

12 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Phải trả, phải nộp khác

Phải trả cước nhập các hãng đại lý

928,710,152                      1,270,068,328              

402,649,415                      640,647,597                 

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

627,889,102                      456,131,130                 

cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

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

785,610,729                      568,949,189                 

1,959,248,669                   2,366,847,055              

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối 

với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo 

29,827,050,583                 34,521,647,318            

23 345 377 211 22 569 058 755

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

182,000,000                      162,000,000                 
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Phải trả cước nhập các hãng đại lý

Chi nhánh Hà Nội

Chi nhánh Đà Nẵng

Chi nhánh Hải Phòng

Chi nhánh Quy Nhơn

Chi nhánh Quảng Ninh

Phải trả cước xuất phòng Sea

Phải trả cước THC phòng Sea

Thuế cước

Khác

Cộng

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

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

553,158,042                     862,119,271                

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

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

160,845                            160,845                       

2,138,807,717                  2,321,910,783             

-                                    -                               

-                                    -                               

30,770,969,290                 35,333,223,062            

(19,969,000)                      -                               
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI Báo cáo tài chính quý 4-2011

Số 39 Đoàn Như Hài, Phường 4, Quận 4, T.p Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

13 .

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 

Đơn vị tính: VND

 Chỉ tiêu  Vốn đầu tư của Chủ 
sở hữu 

 Thặng dư vốn cổ 
phần 

 Chênh lệch tỷ giá 
hối đoái 

 Quỹ khác thuộc 
vốn chủ sở hữu 

 Quỹ dự phòng 
tài chính 

 Lợi nhuận chưa 
phân phối  Cộng 

 Số dư cuối năm 
trước          82,899,818,054        33,636,112,600        1,361,753,272                           -       5,198,067,208      2,907,714,563   126,003,465,697 

 Lãi trong kỳ                                 -                                -                           -      21,058,636,670     21,058,636,670 

 Chia cổ tức (2)                              -                             -                           -    (12,434,971,500)     (12,434,971,500)

 Trích các quỹ (2)                                 -                                -        4,095,486,009     2,066,307,188    (8,228,100,386)       (2,066,307,189)

 Hoàn nhập số dư 
CLTG đầu kỳ                                 -                                -        (1,361,753,272)                         -                            -         (1,361,753,272)

 Khác (1)                                 -                               -      (4,095,486,009)                        -       4,095,486,009                            - 

VỐN CHỦ SỞ HỮU
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 Khác (1)                                                                      (4,095,486,009)                               4,095,486,009                             

 Số dư cuối năm nay          82,899,818,054        33,636,112,600                            -                             -       7,264,374,396      7,398,765,356   131,199,070,406 

 Tỷ lệ  Số tiền 

 %  VND 

Kết quả kinh doanh sau thuế năm 2010 20,663,071,886 

Trong đó phân phối cụ thể:
Trích Quỹ Dự phòng tài chính 2,066,307,188
Trích Quỹ Đầu tư phát triển 4,095,486,009
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2,066,307,189
Chi trả cổ tức (tương ứng mỗi CP nhận 1.500 đ) 15%   12,434,971,500 

(1) Công ty sử dụng Quỹ đầu tư phát triển được phân phối từ kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm để bù đắp lợi  nhuận chưa phân phối bị âm do 
ảnh hưởng của việc Công ty tăng vốn chủ sở hữu từ Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009.

(2) Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01-2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2011, Công ty thực hiện việc 
phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:
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b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước

Vốn góp của đối tượng khác

Cộng

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp đầu năm

- Vốn góp tăng trong năm

- Vốn góp cuối năm

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

- Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước

 Tỷ lệ 
(%) 

Cuối năm
VND

 Tỷ lệ 
(%) 

Đầu năm
VND

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

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

Năm nay VND Năm trước VND

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

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

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

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

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

-                                    -                               

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

Tỷ lệ chia cổ tức 15% bằng tiền mặt trên mệnh giá của cổ phiếu theo Nghị Quyết số 02-2011/NQ/HĐQT ngày
27/4/2011
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d) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành

e) Các quỹ công ty

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ dự phòng tài chính

Cộng

14 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Doanh thu cung cấp dịch vụ

8,289,981                          8,289,981                     

8,289,981                         8,289,981                    

27/4/2011

Cuối năm VND Đầu năm VND

10,000                               10,000                          

Cuối năm VND Đầu năm VND

8,289,981                          8,289,981                     

8,289,981                         8,289,981                    

-                                     

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

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

Quý 4-2011  VND Quý 4-2010 VND

40,260,806,321                 35,195,444,611            
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Cộng

15 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

Cộng

16 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Cổ tức, lợi nhuận được chia

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

40,260,806,321                 35,195,444,611            

Quý 4-2011  VND

6,847,329,707              

36,019,939,962                 

Quý 4-2011  VND Quý 4-2010 VND

1,220,686,478                   

-                                     

6,847,329,707              

1,489,790,973              

-                                     

Quý 4-2010 VND

30,852,282,945            

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

311,066,852                      + Công ty TNHH KCTC Việt Nam

+ Công ty TNHH YUSEN  Việt Nam

419,458,268                      388,116,645                 

311,066,852                      

+ Công ty liên doanh đại lý vận tải Cosfi
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Cộng

17 . THU NHẬP KHÁC

Thu thanh lý, bán TSCĐ

Cộng

18 . CHI PHÍ KHÁC

Chi thanh lý, bán TSCĐ

Cộng

1,951,211,598                   8,725,237,325              

-                                     

-                               

-                               

Quý 4-2011  VND Quý 4-2010 VND

800,000                             

800,000                             -                               

-                                     -                               

Quý 4-2010 VNDQuý 4-2011  VND
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