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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
A
Ban Tong
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 dicing 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 6 dO k6 toán Vit Nam và tuân thU các quy djnh hin hành
cO lien quan.
L
Cam ke t 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
Báo cáo tài chInh
nam tài chmnh kt thtk ngày 31/12/2013

So 209, DuOrng Nguyen Van Thü,
Phuông Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh

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

ma TA! SAN
so

-

-

Thuyt
minh

TA! SAN NGAN H3N

100

A.

110
111
112

I. Tin và các khoán ttwng thro'ng tin
1. lien
2. Các khoãn tucmg throng tien

130
131
132
135

III. Các khoãn phãi thu ngAn hn
1. PháithucUakhachhang
2. TratnxOcchongixviban
5. Cáckhoãnphãithukhác

140
141

IV. Hang ton kho
1. Hang ton kho

150
151
152
158

V. Tài san ngAn hn khác
1. Chi phi trãtnrOcngnhn
2. Thuégiatrjgia tang ducckháutrr
5. Tàisãnngânhnkhác

200

B.

220
221
222
223
227
228
229
230

II. Tài san co" djnh
1. Taisancdinhhctuh1nh
Nguyêngiá
Giá trj hao mon 1u5' ke
3. Tàisáncódjnhvôhmnh
Nguyen gia
Giá trj hao mOn lu$' ke
4. Chi phi xâydmgcabãndâdang

3

4
5

6

TA! SAN DA! H3N

7

-

-

8

-

-

250
251
252
258

IV. Các khoán du tu tài chtnh dài hn
1. Dutuvàocôngtycon
2. Du tu vào cong ty lien ket, lien doanh
3. Dutudãihnkhác

260
261

V. Tài san dài hn We
1. Chi phi tratruâcdàihan

270

TONG CQNG

TA! SAN

31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

86.694.018.392

68.484.140.092

28.461.535.508
22.756.535.508
5.705.000.000

22.670.330.301
16.200.330.301
6.470.000.000

54.296.258.244
25.450.459.192
18.837.417
28.826.961.635

43.111.952.568
18.289.233.337
672.553
24.822.046.678

211.032.555
211.032.555

284.149.700
284.149.700

3.725.192.085
371.345.882
566.506.285
2.787.339.918

2.417.707.523
254.081.518
200.254.087
1.963.371.918

151.113.456.359

140.747.351.257

131.151.973.569
121.867.330.258
152.002.396.303
(30.135.066.045)
9.284.643.311
9.882.524.453
(597.881.142)

122.747.935.381
90.985.477.149
115.370.584.006
(24.385.106.857)
9.417.505.787
9.882.524.453
(465.018.666)
22.344.952.445

-

9

10

18.099.415.876
8.757.473.876
7.736.380.000
1.605.562.000
1.862.066.914
1.862.066.914
237.807.474.751

17.999.415.876
8.657.473.876
7.736.380.000
1.605.562.000
-

-

209.231.491.349

CONG TY CO PHAN DI L'' VAN TA! SAFI
Báo cáo tài chInh
näm tài chInh k& thüc ngày 3 1/12/2013

So 209, DuOng Nguyn Van Thü,
Phng Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh

BANG CAN DOI KE TOAN
T91 ngày 31 thdng 12 ndm 2013
(hip theo)
31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

300 A. NQ PHA! TRA

78.830.264.682

66. 123.600.645

310
311
312
313
314
315
316
319
323

I.
1.
2.
3.
4.

58.830.264.682
949.426.472
10.636.958.113
11.297.255.958
1.586.721.036
2.545.980.000
1.861.722.696
29.126.940.192
825.260.215

66.123.600.645
2.045.105.088
17.802.305.694
8.988.502.985
2.307.363.574
2.023.981.604
74.562.000
31.785.519.485
1.096.260.215

330
334

II. Nç dài hn
4. Vayvànydaihn

400

B. VON CHU SO H(IU

410
411
412
418
420

I.
1.
2.
8.
10.

?

NGUON VON

5.

6.
9.
11.

Nçngänhn
Vayvancngânhan
Phãitrãngthibán
Ngui mua trã tin truàc
Thud và các khoãn phai np Nhà nuàc
PháitrangithilaodOng
Chi phi phãitrã
Các khoãn phãi trã, phãi np khác
Qu5' khen thuâng, phüc lçii

Von chüs&hthi
VndutiicUachUsâh0u
Thngdixv6ncphân
QudrphôngtàichInh
Lqi nhun sau thud chira phân phói

440 TONG CQNG NGUON VON

Thuyet
minh

11

12
13
14

15

16

20.000.000.000
20.000.000.000

-

-

158.977.210.069

143.107.890.704

158.977.210.069
87.044.800.000
33.636.120.654
9.369.763.914
28.926.525.501

143.107.890.704
87.044.800.000
33.636.120.654
9.369.763.914
13.057.206.136

237.807.474.751

209.231.491.349

Ni

CONG TY CO PHAN DJ L'' VAN TAI SAFI
Báo cáo di chInh

S6 209, Duông Nguyn Van Thü,
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
Thuyt
minh

CHI TIEU

5.

Ngoi t các 1oi
- D6ng do la M5 (USD)

31/12/2013

01/01/2013

264.72 1,46

2 17.039,44

fc4713
ONGT
(DA?

—NjaADoãn Thu Ha
Nguii Ip

L

i

HjT

A

Nguyen Thanh TuyeA n
Ké toán truông

3

/

!41

Nguyen Cao Ctr&ng
Tong Giám d6c
TPHCM, ngàylOthángO3nám2Ol4

Al

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

só 209, Duông Nguyn Van Thü,
Phung Da Kao, Quân 1, Thánh ph6

Báo cáo tài chinh

H6 Chi Minh

näm tài chfnh kt thüc ngày 3 1/12/2013

BAO CÁO KET QUA HOiT DQNG KINH DOANH
Ndm 2013

Näm 2013

Näm 2012

VND

VND

237.838.141.339

199.484.802.322

237.838.141.339

199.484.802.322

213.737.333.384

172.466.864.067

24.100.807.955

27.017.938.255

20.831.702.228
2.040.118.258
1.894.517.226

11.078.876.123

9.878.360.712

10.439.254.411

33.014.031.2 13

26.854.314.606

31
11. Thu nhpkhác
32 12. Chi phi khác

361. 154.545
3 84.823 .044

962.287.946
76.292.184

40 13. Lçri nhun khác

(23.668.499)

885.995.762

32.990.362.714

27.740.310.368

4.064.323.349

5.431.377.570

28.926.039.365

22.308.932.798

?

so

Thuyt
minh

CHI TIEU

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

17

02 2. Các khoán giãm trr doanh thu
10 3. Doanh thu thun ban hang và cung cap dlch v
11 4. Giav6nhangban

18

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

19

20

25 9. Chi phi quãn 1' doanh nghip
30 10. Lçri nhun thun tu hot dng kinh doanh

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

21

/ONG
CO Pt-IAN

803.245.361

192.285.320

Ol

))
S!Jk/

DAItY)VAØTAI

1.PHO

Doàn Thu Ha

Ngui lp

Nguyn Thanh Tuyn
A

K e toán trirông

r

'

Nguyn Cao Curng

Tng Giám dc
TP HCM, ngày 10 tháng 03 näm 2014

CONG TY CO PHAN ftI L'' VAN TA! SAFI
Báo cáo tài chInh
nam tài chInh két thüc ngày 31/12/2013

So" 209, Dthng Nguyn Van Thü,
Phi.r&ng Da Kao, Qun 1, Thành ph H6 Chi Minh

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TE
Näm 2013
(Theo phwong phdp gidn (lIp)
MA
so

01
02
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
20

21
22
25
27
30

31
33
34
36
40

CHI TIEU

Thuyet
minh

I. LUU CHUYEN TIEN TU 1-103T BONG KINH DOANH
1. LrinhuIn 1rwOc1huI
2. Dkuchlnhchocdckhodn
Kháu hao tài san c6 djnh
Lai, 1 chnh 1ch t giá hi doái chixa thrc hin
Lai, 1tühotdngduti.r
Chi phi läi vay
3. LØ nhuc2n Lw hogi dng klnh doanh trwóc (hay
a6I von iwu tang
-

Näm2013
VND

Näm2012
VND

32.990.362.714

27.740.310.368

6.428.727.342

4.686.779.870

fir,

25.719.903

10.075.115

(18.086.088.311)
1,894.5 17.226
23.253.238.8 74

(7.471.180.022)
192.285.320
25.158.270.651

-

(12.331.410.874)
73.117.145

-

(6.846.135.155)

(18.120.316.336)
(284.149.700)
1.228.917.677

(1.738.966.574)
(994.517.226)
(4.895.219.205)
850.373.664
(626.346.013)
(3.255.865.364)

(151.004.695)
(192.285.320)
(4.730.005.516)
2.437.362.441
(1.540.214.600)
3.806.574.602

(15.261.844.233)

(20.059.900.035)

345.454.545

768.999.182

(100.000.000)
17.929.347.765
2.912.958.077

6.829.028.580
(12.461.8 72.2 73)

-

-

-

Tang, giámcáckhoãnphãithu
Tang, giãmhàngtnkho
Tang, giãm các khoãn phãi trã (khong k6 lAi vay
phãi trà, thud thu nhp doanh nghip phãi np)
Tang, giám chi phi trã truàc
Tin lài vay da trá
Thu6 thu nhap doanh nghip da np
Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh
Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh
Lwu chuye2n tien thuàn lwhoql dng /dnh doanh

-

-

-

-

-

-

II. LU1J CHUYEN TIEN TU HOAT BONG BAU TU'
1. Tin chi d6 mua sam, xây dmg tài san co" djnh và
các tài san dài han khác
2. Tin thu tr thanh 1, nhixcmg ban tài san cO^ djnh
và các tài san dài han khác
5. Tin chi du ti.r gop vn vào don vj khác
7. Tin thu lài cho vay, co" tic và lçii nhun duçic chia
Lwu chuyln 1ien thuàn Iwhoç( dng ithu Lw
Ill LUU CHUYEN TIEN T(J HOAT BONG TAI CHINH
1. Tin thu tr phát hành c6 phiu, nhn vn gOp cüa
chU sâ hthi
3. Tin vayngânhn, daihannhn&rcic
4. Tin chi trã nç gc vay
6. C 01 tüc, lçii nhun da trá cho chU sâ httu
Lwu chuyIn 1ien thuin Iwhoqt etjng lài ch(nh

-

52.919.974.383
(34.015.652.999)
(12.794.200.250)
6.110.121.134

-

4.144.990.000
34.265.149.469
(32.220.044.381)
(12.434.971.500)
(6.244.876.412)

j
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CO PHAN DAt L' VAN TAI SAFI
Báo cáo tài chInh

S 06 209, Duông Nguyn VAn Thü,
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)
Thuyt
minh

MA CHI TIEU
so
50 Liru chuyn tin thun trong nAm
60 Tin vA các khoãn tuirng duong tin du nAm

NAm 2013
VND

NAm 2012
VND

5.767.213.847

(14.900.174.083)

22.670.330.301

39.824.329.413

7

/,

RK
61 Anh huông cUa thay di t gia h6i doái quy dói ngoi t
70 Tin vA các khoán tuorng throng tin cu6i nAm

3

23 .99 1.360

(2.253.825.029)

28.461.535.508

22.670.330.301

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

CONG TY CO PHAN BA! L' VAN TA! SAFI
Báo cáo tài chInh
nàm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2013

So 209, Duong Nguyn Van ThU,
Phi.thng Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Ndm 2013
1 .THONG TIN CHUNG
1.1 . HInh thtrc s& hUu vn
Cong ty C6 phAn Di l Vn tãi SAFI &rcic chuyn d6i tr Doanh nghip Nba nuOc sang Cong ty C6 phn theo
Quyt djnh s6 1247/1998/QD-BGTVT ngày 25/05/1998 cüa BO Giao thông Vn tài và hoat dng theo Giy
chüng nhn clang k' kinh doanh cong ty c6^ phn so 0301471330 do So K hoch và Du tu Thành phO HO Chi
Minh cp ngáy 31/08/1998, clang k thay d6i lan thO 22 ngay 08/08/2013.
Trii sO chmnh cUa Cong ty tai
Minh.

sO

209, DuOng Nguyn Van ThU, PhuOng Da Kao, Qun 1, Thành ph on HO Chi
N

Von diu l cüa Cong ty là 87.044.800.000 dOng; tucmg throng 8.704.480 col phan, mnh giá mot CO phan là
10.000 cong.
Các don vi trirc thuOc cQa Cong ty nhu sau:

Chi nhánh Ha Ni
Chi nhánh Hãi PhOng
Chi nhánh DA Nng
Chi nhánh Binh Dinh

Nai thanh lp và
hot d9ng

Hot cong kinh doanh chinh

TP Ha NOi

Kinh doanh 4n tai, kho vn

TP Hãi PhOng

Kinh doanh 4n tài, kho vn

TP Ba Nng

Kinh doanh vn tãi, kho 4n

TP Quy Nhcin

Kinh doanh vn tãi, kho vn

Thông tin ve^ các cong ty con, cong ty lien kt, Cong ty lien doanh cüa Cong ty xem chi tit tai Thuyt minh

sO 9.

1.2 . Ngành nght kinh doanh
Hoat dOng kinh doanh cüa Cong ty gOm:
- Dai l vOn tãi;
- Dai 1' üy thác quãn l container và giao nhn hang hOa;
- Khai thác, thu gom hang hOa và vn tái ni cia;
- Dai l tàu bin, môi giOi hang hãi;
• Giao nhn hang hOa xuát thp khu;
- Mua bàn thirc pham tuai song, hang thüy san (không hot dung ti trii sO); Mua bàn kim khi din may, din tt,
din lanh và phi kin;
- Kinh doanh khai thác kho bài;
- Vn chuyn hang hOa qua cãnh di Lao, Campuchia và ngirçrc 1a (chi thrc hin khi có day dü thu t1c ve^ hang
qua cãnh);
- Djch vi hang hãi và cung irng tàu bin;
- San xuat bao bi, chèn lot (khOng hoat dng tai tri sO);
- Kinh doanh bat dng san, cho thuê van phong lam vic;
- BOng gOi bao bI hang hOa;
- Mua bàn dQng 4t sOng, bô sat (trO kinh doanh dng 4t hoang da thuc danh miic diu uOc quOc te^ ma Vit
Nam k kt hoac tham gia quy djnh và các loai dQng 4t qu' him khác can duqc bâo v), hang thuy, hãi san;
- Mua bàn dO gO nOi that, qu&n áo may san, giày dep; Mua bàn gOm sir, son mài và hang thu Ong my ngh;
- Mua bàn bao bi, chèn lot. Mua bàn vO container

KtE

CONG TY CO PHAN DI L' VAN TAI SAFI
Báo cáo tài chinh

S6 209, Diring Nguyn VAn Thñ,
Phumg Da Kao, Qun 1, Thành ph H6 Chi Minh

nAm tài chinh kt thUc ngày 31/12/2013

Ngành ngh kinh doanh (tip theo)

- Vn tãi da phuang thrc qu6c t;
- San xut, gia công, lap rap d6 g06 gia ding, may mOc, thit bj, phi kin hang din tr, din lanh (khong san
xut, gia Cong tai tni sâ);
- San xut, gia cong qun do, giày dëp (khong san xuat, gia cong tai tni s&);
- Cho thué vO container;
- Phat chuyn nhanh hang hOa.
- Bàn buôn nông, lam san nguyen lieu (trr go, tre, n(ra).
CHE

oQ VA CH!NH SACH KE TOAN AP DIJNG TJ CONG TY

2.1 . K5' k4 toán, do'n vj tin t sü ding trong k toán

K' keA toán nAm cüa Cong ty bat dau tir ngày 0 1/0 1 và k& thtk vào ngay 31/12 hang nAm.
TO,
Dan vj tién t sir dung trong ghi chép ké toán là dong Vit Nam (VND).
2.2 . ChuAn myc và CheA do k toán áp ding
Che^ d5 ke^ loan áp dung
Cong ty áp dung Ch dO Ke4 toán doanh nghip ban hành theo Quyt djnh s6 15/2006/QD-BTC ngày 20/03/2006
dA duc sira Mi, b6 sung theo quy djnh tai Thông tir 244/2009/TT-BTC ngay 31/12/2009 cUa BO truâng BO Tài
chfnh.
Tuyên b6^ vd vic tudn thz Chudn mitc k toán và Chá d5 ke loan
Cong ty da áp ding các Chuan mi,rc ke toán Vit Nam và các vAn bàn huâng dn Chuan mjc do Nba nuOc dA ban
hành. Các báo cáo tài chinh dixcxc lp và trinh bay theo ding mci quy djnh cüa trng chuan mrc, thông tu htrang
dn thrc hiOn chuan mvc và Ché dO U toán hin hành dang áp dung.
Hlnh thzc kA loan áp dung
Cong ty áp ding hinh thirc k toán trén may vi tinh.
2.3 . Cong cy tài chlnh

Ghi nhcn ban ddu
Tài san tài chInh
Tài san tài chinh cüa Cong ty bao gm tin và các khoãn ti.wng ducrng tin, các khoãn phái thu khách hang và
phãi thu khác, các khoán cho vay, các khoán du tu ngân hp và dài hon. Tai thii dim ghi nhn ban dAu, tai san
tài chinh &rçic xác djnh theo gia mualchi phi phát hành cOng các chi phi phát sinh khác lien quan tlirc tip dn
vic mua, phát hanh tài san tài chinh do.
Nçi phãi trá tai chinh
Nçi phái trà tài chinh cUa Cong ty bao gm các khoán vay, các khoãn phai trã nguYi ban va phai trã khác, chi phi
phai trã. Tai thxi dim ghi nhn ln du, các khoãn nçi phai trã tài chinh ducic xàc djnh theo gia phát hành cOng
các chi phi phát sinh lien quan trrc tip dn vic phat hành nç phãi trã tài chinh do.

c

CONG TY CO PHAN D3! L'' VAN TA! SAFI
Báo cáo tài chinh

S6 209, Duông Nguyn Van ThU,
Phix&ng Da Kao, Qun 1, Thành phó H6 Chi Minh

nàm tài chInh kt thüc ngay 3 1/12/2013

Giátrjsaughinhn ban ddu
Hin tai chisa có các quy djnh ve^ dánh giá 1aj cong ci tài chInh sau ghi nhn ban du.
2.4 . Tin và các khoãn tuYng dwrng tin

--

Tien và các khoãn tirong throng tin bao gm tin mt tai qu5', tin gri ngân hang, các khoãn du tu ngn han cO
thai gian dáo han không qua 03 tháng, cO tinh thanh khoán cao, cO khá nang chuyn d6i dex dàng thành các lung
tin xác djnh và không cO nhiu rUi ro trong chuyn d6i thành tin.
2.5 . Các khoin phãi thu

Các khoàn phái thu duc trinh bay trén Báo cáo tài chinh theo giá trj ghi s6 các khoán phãi thu khách hang và
phài thu khác sau khi tth di các khoãn dr phông ducic 1p cho các khoán nci phái thu khO dOi.
Dr phong nç phãi thu khO dOi ducc trich lp cho trng khoãn phái thu khó dôi can c(r vào tui nçi qua han cüa các
khoãn nçi hoac dir kin mrc tn that cO th6 xãy ra.

91

2.6 . Hang tn kho

Phucmg pháp xác djnh giá tri san pham d& dang: chi phi san xuat kinh doanh dâ dang ducic tap hcip theo chi phi
phát sinh thrc cho tüng loai djch vu chixa hoàn thành.

th

2.7 . Tài sin

c6 djnh và khau hao tài sin c6 dlnh

Tài san co^ djnh hltu hinh, tài san c6 djnh vô hinh dtxqc ghi nhn theo gia gc. Trong qua trinh sCr ding, tài san c
djnh hUu hinh, tài san c6 djnh vo hinh thrcic ghi nhn theo nguyen gia, hao mon 1u5 k6 và giá trj cOn lai.
Khau hao duqc trIch theo phucing pháp dixing thing. Thai gian khau hao duqc uâc tinh nhu sau:
- Nhà ca, 4t kin trüc
- Phucrng tin 4n tái
- Thit bj van phOng

05-30 nàm
06-10 näm
03-05 nàm

Tháng 8 näm 2013, Cong ty dA hoàn thành nâng cap dua vào str dung tOa nhà van phOng tai dja chi s04 209, dumg
Nguyen Van ThCi, Phtr&ng Da Kao, Qun I, TP. Ho^ Chi Minh. Tai thii dim bàn giao dua vào sü dung, Cong ty
da hch toán tam tang tài san co" djnh tOa nhà van phOng nOi trén theo giá trj d%r toán dâu tin là 30.603.513.980
ding do china cO Quyt toán dâu tin chfnh thi.rc. Nguyen giá cUa tài sin c6 djnh nOi trên sê thrcic diu chinh lai khi
cO Quyt toán dâu tin chinh thrc và ducc các cap cO tham quyn phé duyt. Cong ty tip wc trIch khu hao tài san
o ha
co djnh nOi trên trong thii gian sr ding uàc tinh là 25 nàm tinh tr nam 2013 và không Mu chinh hi to- khau
các nàm truOc do.
Tr tháng 6/20 13, Cong ty da thrc hin thay d6i chinh sách ké toán di vài tài san c o^ djnh và khau hao TSCD theo
huàng dn tai Thông tin s 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 cOa B Tài chinh huOng dn ch d quán 1, sir
ding và trich khu hao TSCD, ci,i the'nhu sau:
- Nguyen giá tii thiu cüa tài san c6 dlnh tang tü 10 triu ding len 30 tniu dng. Doi vâi nhQng tài san c6 djnh
trinàc dày khOng thOa man diu kin nay thi giá trj cOn lai ducic diu chinh sang Chi phi trà truOc dài hn và
phân bó vào chi phi san xuat kinh doanh trong thai han không qua 3 näm tài chInh.

CONG TY CO PHAN DiJ L'' VAIN TA! SAFI
S6 209, Dir&ng Nguyn Van ThU,
Phu&ng Da Kao, Qun 1, Thành ph6 Hol Chi Minh

Báo cáo tài chInh
näm tài chInh kt thUc ngày 31/12/2013

Tài san c6 djnh vô hinh là quyn sCr dung daf t bao g6m chi phi thi,rc t6 bO ra
hao theo phucmg pháp duàng thing theo th&i gian sCr ding, ci,i the'nhu sau:

d cO quyn str dung dt và thrcyc khu

Quyn sir ding 447,1 m 2 dt tai s6 nhà 209 Nguyn Van ThU, PhiiOrng Dakao, Qun 1, Thành phó H6 Chi
Minh vâi th&i gian str ding lâu dài, không trich kháu hao dM vài tài san nay;
Quyn sr dung 9.488,4 m2 dat tai Lô 39, Dirmg s 2, Khu Ong nghip Dà Nng, Thành pho Dà Nng vâi
thii gian sCr ding 35 näm.
2.8 . Các khoãn dâu tw tài chlnh
Các khoàn dau tu vào các cOng ty con ma trong dO Cong ty nm quyn kim soát thrçrc trinh bay theo phmg
pháp gia g6c. Các khoán phân phM lçii nhu.n ma cOng ty me nhn duqc tir S6 lçii nhun Iüy ke4 cüa các Cong ty con
sau ngày cong ty me nm quyn kim soát ducc ghi vào kt qua hoat dng kinh doanh trong k5' cUa cong ty me.
Các khoán phân ph6i lthác duçic xem nhir phAn thu h6i cüa các khoãn dau tii và ducic trr vào giá trj dâu tu.
Các khoán Mu tu vào các Cong ty lien kt ma trong dO Cong ty cO ãnh hl.rOTlg dáng ke thrc trinh bay theo phwng
pháp gia g6c. Các khoán phân ph6i lqi nhuân tr s6 lçii nhun thu.n lily k cüa các cong ty lien kt sau ngày Mu tu
thrcc phân b6 vào kt qua hoat dng kinh doanh trong k5' cüa Cong ty. Các khoãn phân ph6i khác ducic xem nhu
phan thu h6i các khoãn Mu ttr và &rc trir vào giá trj Mu tu.
Các khoãn Mu tu tài chfnh tai th&i dim báo cáo, nu:
-

-

-

KS' phiu, tin phiu kho bac, tin gth ngan hang cO thi han thu h6i hoc dáo han không qua 3 thang kel tü
ngày mua khoàn Mu tu dO duqc coi là "tuong duong tin";
CO thii han thu h6i v6n thrài 1 nAm hoc trong 1 chu 4 kinh doanh duc phân loai là tài san ngân han;
CO thai han thu h6i v6n trén 1 nàm hoc horn 1 chu k5' kinh doanh thrçcc phân loai là tài san dài han.

D%r phOng giam giá Mu tir dixqc lp vào thai dim cu6i k5' là s6 chênh lch gift giá g6c cüa các khoàn Mu tu
ducc hach toán trên so k toán Ian hon giá tri thj trung hoc giá tri hcrp IS' cUa chüng tai thii dim lp dr phOng.
-

j

DOi vOi các khoán Mu tu dài han vào tO chac kinh té: mc trIch lp dv phOng duc xác djnh da vào báo cáo
tài chinh tai thyi diem trIch lp dir phong cUa tO chirc kinh t.

2.9 . Chi phi di vay
Chi phi di vay dixqc ghi nhn vào chi phi san xut, kinh doanh trong k5' khi phát sinh, trr chi phi di vay lien quan
tr%rc tiép dn vic Mu Un xay dung hoc san xuat tài san dO dang di.rcrc tinh vào giá tri cüa tài san dO (ducrc On
hod) khi cO dü các diéu kiin quy djnh trong Chuan mi,rc K6 toán Vit Nam sO 16 "Chi phi di vay".
2.10 . Chi phi trá trirOc
Các chi phi trã truOc chi lien quan den chi phi san xuat kinh doanh cüa mot näm tài chinh hoac mot chu k5' kinh
doanh duqc gJi nhan là chi phi trã truOc ngán han và ducic tinh vào chi phi san xuat kinh doanh trong näm tài
chfnh.
Các chi phi dft phát sinh trong nam tài chfnh nhung lien quan den két qua hoat dng san xuat kinh doanh cüa
nhiu nien do k4 toán duqc hach toán vao chi phi trá truOc dài han d phân bO dAn vào két qua hot dng kinh
doanh trong các nien do ké toán sau.
Vic tfnh và phân bO chi phi tra tnxOc dài han vào chi phi san xuAt kinh doanh tmg k5' hach toán duc can cCr vào
tInh chAt, mOe dO tOng loai chi phi d ch9n phucrng pháp và tieu thOc phân hO hçip IS'. Chi phi trã truOc duqe
phân bO dAn vào chi phi san xuAt kinh doanh theo phuong pháp duOng thing.

)\
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So" 209, Di.rrng Nguyn Van ThO,
Phixmg Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh

Báo cáo tài chInh

nam tài chinh k& thUc ngày 31/12/2013

2.11 . Chi phi phäi trã

-

Các khoán chi phi thrc te^ chira phát sinh nhixng ducc trich triràc vào chi phi san xut, kinh doanh trong näm del
dam bão khi chi phi phát sinh thrc t6 không gay dOt bin cho chi phi san xut kinh doanh trén ca sâ dam báo
nguyen tic phü hcip gift doanh thu và chi phi. Khi các chi phi dO phat sinh, nu cO chênh lch vói s6 dd trich, k
toán tin hành ghi b6 sung hoäc ghi giãm chi phi Wang trng vài phn chênh loch.
A

2.12 . Von chu s& hflu
Von dAu UI cüa chU sâ hthi ducic ghi than theo s6 von thi,rc gop cUa chü sâ hctu.
Thng du On co;' phn dirqc ghi nhn theo so" chénh lch IOn hcmIhoc nhô han giQa giá th%rc th phát hành và
mnh giá col phiu khi phát hành cO phiu lAn dAu, phát hành b6 sung hoc tái phát hành co" phiu qu5. Chi phi
triic tip lien quan den vic phát hành bO sung c0 phieu hoac tái phát hành CO phieu qu5' duçic ghi giàm Thng du
On cO phAn.
Lçri nhun sau thue chira phân ph6i là sO lçii nhun tr các hoot dng cüa doanh nghip sau khi trr (-) các khoán
dieu chinh do áp ding hOi tO thay d6i chinh sách ke toán và dieu chinh h6i to sai sOt trQng yeu cUa các nàm trtrOc.
Lçii nhun sau thue chira phân phOi cO the dircic chia cho các nhà dAu tu dra trén t l gOp vOn sau khi duçrc Doi
hOi dOng cO dông thông qua và sau khi dà trich Ip các qu5 dr phOng theo Dieu l Cong ty và các quy djnh cOa
pháp lut Vit Nam.
CO tüc phãi trá cho các col dOng dircrc ghi nhn là khoàn phái trã trong Bang Can d6i ke toán cUa Cong ty sau khi
cO Nghj quyet chia cO tirc cüa Di hOi dOng co" dOng Cong ty và thông báo ngay chOt quyen nhn cO trc cUa Trung
tam Liru k' chOng khoán Vit Nam.
2.13 . Các nghip vi bang ngoi t

Các nghip vi phát sinh bAng các don vi tien t khác vOi don vi tien t ke^ toán cüa Cong ty (VND) ducic hch
;4HItk.
toán theo t giá giao djch vào ngày phát sinh nghip vii. Ti ngày ket thOc k' ke toán, các khoán mvc tin t (tie-'n
met, tien gUi, tien dang chuyen, ncr phãi thu, ncr phài trã khOng bao gOm các khoãn Ngu&i mua üng truàc và 1i1ng J
tri.râc cho ngtr&i ban, Doanh thu nhn trirOc) cO gOc ngoai t ducrc dánh giá 1aj theo t giá mua vào cUa ngân hang
thuong mai ncri Cong ty ma tài khoãn Cong bO tai th&i diem lp Báo cáo tài chinh. TAt cã các khoãn chénh lch t)'
giá thc te phát sinh trong k' và chênh lch do dánh gia 14 sO du các khoán mvc tien t cO gOc ngoai t cuOi k'
Ti
dtxçrc hach toán vào ket qua hoot dng kinh doanh cUa k' ke toán.

s

2.14 . Ghi nhn doanh thu
Doanh thu cung clp df ch vy

Doanh thu cung cAp djch vi duçrc ghi nhn khi ket qua cUa giao djch dO dirqc xác djnh mot cách dang tin cay.
Triimg hçrp vic cung cAp djch viii lien quan den nhieu näm thi doanh thu ducrc ghi nhn trong näm theo ket qua
phAn cong vic dà hoàn thành vào ngay lp Bang can dOi ke toán cUa näm do. Ket qua cUa giao djch cung cAp
djch vi,i ducrc xác djnh khi thOa man các dieu kin sau:
- Doanh thu ducrc xác djnh tircrng dOi chAc chAn;
- CO kha nang thu ducrc lçri ich kinh te^ ti giao djch cung cAp dch vi dO;
- Xác djnh dircrc phAn Cong vic dâ hoàn thành vào ngay lp Bang can dOi ke toán;
- Xác djnh dirçrc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi de hoàn thành giao djch cung cAp djch V1%J do.
Ph An cong vic cung cAp djch vi da hoàn thanh duqc xác djnh theo phuong pháp dánh gia cong vic hoàn thành.

CONG TY CO PHAN DII L' VN TA! SAFI

s6 209, DuOng Nguyen VAn Thü,
Phtx&ng Da Kao, Qun 1, Thành ph H6 Chi Minh
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Doanh thu hoqt d5ng tài chInh

Doanh thu phát sinh ti tin IAi, col ttrc, lçii nhun duçic chia và các khoãn doanh thu ho$ dng tài chinh khác &rcic
ghi nhn khi thOa mAn dng thii hai (2) diu kin sau:

th

- Co kM nang thu duçic lçii ich kinh tü giao djch dO;
- Doanh thu thrcic xác djnh tuang dói chc chin.
Co" ttc, Içii nhun ducic chia &rcic ghi nhn khi Cong ty thrcc quyn nhn có tlrc hoc ducic quyn nhn lcii nhun
tit vic gOp von.
2.15 . Ghi nhn chi phi tui chinh

Các khoãn chi phi ducc ghi nhn vAo chi phi tài chinh gm:
- Chi phi hoc các khoãn 1 lien quan dn các hoat dQng dAu tu tài chInh;
- Chi phi di vay v6n;
- Các khoãn l do thay d6i t gia hi doAi cOa các nghip vi,i phát sinh lien quan dn ngoi t;
- Dr phOng giãm gia du tu chiThg khoán.
Các khoãn trén &rçic ghi nhn theo Ong s6 phát sinh trong nAm, không bü trir vài doanh thu hoot dng tài chinh.
2.16 . Các khoãn thueA
Thus hin hành

Tài san thue4 và các khoãn thud phai np cho kS' k toán hin hành vA các k' ké toán truOc dixcic xác djnh bang s
tin dv kin phãi np cho (hoac &rcic thu h6i tir) ca quan thu& di.ra trén các mrc thu e^ suát và các lut thud cO hiu
l%rc dn ngAy k& thUc kS' tinh thud.

roAN) )j
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CONG TY CO PHAN BA! L'' VN TA! SAFI
So" 209, Dung Nguyn Van ThU,
Phrmg Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh
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. TIEN vA CAC KHOAN TU'ONG BUONG TIEN

Tin mt
Tin giri ngân hang
Các khoán tirnng throng tin (*)

-

Báo cáo tài chInh
nam tài chfnh kt thUc ngày 3 1/12/2013

31/12/2013
VND
1.305.672.700
21.450.862.808
5.705.000.000

01/01/2013
VND
2.186.259.032
14.014.071.269
6.470.000.000

28.461.535.508

22.670.330.301

31/12/2013
VND
12.704.359.122
4.799.104.313
828.022.456
7.398.121.989
3.097.353.755

01/01/2013
VND
17.714.366.678
4.493.245.635
1.075.092.246

28.826.961.635

24.822.046.678

31/12/2013
VND
211.032.555

01/01/2013
VND
284.149.700

211.032.555

284.149.700

31/12/2013
VND
2.229.021.000
558.318.918

01/01/2013
VND
1.448.168.000
515.203.918

2.787.339.918

1.963.371.918

(*) - Bao gm các khoãn tin gCni cO k' hn dtrài 3 tháng
4

. CAC KHOAN PHA! THU NGAN HALN IuiAc

Phãi thu cuàc xut phOng Air
Phãi thu cixâc xuát phông Sea
Phãi thu cuâc nhp các hang dai I'
Phái thu ctrâc phong Logistic
Phãi thu khác

5

-

1.539.342.119

. HANG TON KHO

Chi phi san xuAt kinh doanh dâ dang

6 . TA! SAN NGAN H3N KHAC

Tam inng
Các khoãn the chap, k qu5', k cixcic
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CONG TY CO PHAN D1 L VN TA! SAFI
Báo cáo tài chInh
näm tài chfnh kt thUc ngay 31/12/2013

S 05 209, Diring Nguyen Van Thü,
Phu&ng Da Kao, Qun 1, Thành phó H6 Chi Minh
8 . TA! SAN CO DjNH VO H!NH

Nguyen giá
Ti ngày 0 1/0 1/2013
Ti ngày 31/12/2013
Giá tri hao mOn lUy k
Ti ngày 01/01/2013
Trich khu hao
Ti ngay 31/12/2013
Cia tri cOn li
Ti ngày 0 1/0 1/2013
Ti ngày 31/12/2013

Giá tri quyén st'r
ding dt
VND

Cong
VND

9.882.524.453
9.882.524.453

9.882.524.453
9.882.524.453

465.018.666
132.862.476
597.881.142

465.018.666
132.862.476
597.881.142

9.417.505.787
9.284.643.311

9.417.505.787
9.284.643.311

Trong do:
- Giá tn quyn str ding dAt th chAp cho các khoãn vay: 5.3 65.200.000 dng.
9

.

CAC i1OAN DAU TU TA! CHINH DA! HiiN

DAu tir vào cong ty con
Cong ty TNHH Cosco Container Lines Vit Nam
Cong ty TNHH Dai l' 4n tãi Cosfi
Cong ty TNHH SITC Vit Nam
Diu tu vào Ong ty lien kit, hen doanh
Cong ty TNHH Vn tái và Giao nhn Yusen Quc t (Vit Nam)
Cong ty TNHH KCTC Vit Nam
DAu tu dài han khác

31/12/2013
VND
8.757.473.876
5.029.129.876
100.000.000
3.628.344.000
7.736.380.000
4.350.780.000
3.3 85.600.000
1.605.562.000

01/01/2013
VND
8.657.473.876
5.029.129.876
3.628.344.000
7.736.380.000
4.350.780.000
3.3 85.600.000
1.605.562.000

18.099.415.876

17.999.415.876

-

Dau tu vào cong ty con
Thông tin chi tit v các cong ty con ccia Cong ty vào ngày 31/12/2013 nhu sau:

-

Ten cong ty
Cong ty TNHH Cosco Container
Lines Vit Nam
Cong ty TNHH Di l 4n tãi Cosfi
(2)

Cong ty TNHH SITC Vit Nam

(3)

Noi thành lp và
hoat dung

T' 1
lcii jch

T1
biu guyt

Hoat dng kinh doanh
chInh

Thành ph6
Ho" Chi Minh
Thành ph6
H Chi Minh
Thành phó
Hài PhOng

51,00%

51,00%

Di 1' 4n tãi

100,00%

100,00%

51,00%

51,00%

Giao nhn và dai 1 tàu
bin
Giao nhn và dai l tàu
bin

(1) Ten di là Cong ty Lien doanh Di 1 Vn tãi Cosfi. Theo hcip d6ng Lien doanh gina Cong ty C6 ph a- n Dai 1'
Vin tãi SAFI vâi COng ty Freightworld Pte.Ltd và GiAy ching nhn dAu tu s6 411022000232 chthig nhn I a- n dAu
ngày 06 tháng 05 näm 2008 On dièu l ciia Cong ty Lien doanh Dai 1' 4n tài Cosfi là 600.000 USD trong dO
On gop ciia các ben nhu sau: COng ty Safi gOp 306.000 USD chMm 51% vOn diu 1; Cong ty Freightworld
-I L. 'AA A(fl 1TCJ

,4m LIQO/n

CONG TY CO PHAN DI L' VAN TAt SAFI
Báo cáo tài chInh

S6 209, Dung Nguyen Van ThU,
Phuing Da Kao, Quan 1, Thành phó H6 Chi Minh

näm tài chinh kEt thüc ngay 31/12/2013

(2) Theo Giy chüng nhan dang 4 kinh doanh so" 0312441747 dang 4 ln du ngày 3 1/8/2013 On diu l cUa
Cong ty TNHH Dai Ly Van Tãi Cosfi làl ty dng do Cong ty C6 phan Dai ly Van tái SAFI gop vài s6 von cam
ket qOp là 1 ty dong. Von thrc gOp cua Cong ty den thO'i diem 3 1/12/2013 là 100 trieu dong.
(3) Hqp dng Lien doanh gift Cong ty C6 phAn Dai 1' Van tái SAFI vài Cong ty SITC Shipping Asia
Pte.Limited và Giáy chüng nhan Mu tu s6 021022000145 chng nhan IAn Mu ngay 08 tháng 05 näm 2009 On
diu I cña Cong ty TNI-IH SITC Vit Nam là 400.000 USD trong dO vn gOp cña các ben thu sau: Cong ty Safi
gOp 204.000 USD chim 51% v6n diu l; Cong ty SITC Shipping Asia Pte.Limited gOp 196.000 USD chim
49% von diu l.
DAu fir vào Ong ty lien kt

Thông tin chi tit v các cong ty lien kt cUa Cong ty vào ngày 31/12/2013 nhu sau:
Ten cong ty

Tq l
biu guyt

Ncii thàth lp và
hoat dng

T' l
lcii ich

Thàth phO
HO Chi Minh

45,00%

45,00% Djch vi,i giao than quOc t
và kinh doath van tái

Thàth ph
HO Chi Minh

23,00%

23,00% Djch vi giao than quOc t
và kinh doath van tài

Cong ty TNHH Van tài và Giao
(I)
nhan Yusen QuOc t (Vit Nam)
(2)
Cong ty TNHH KCTC Vit Nam

Hoat dng kinh doanh
chinh

(1) Hp dng Lien doanh gina các ben là Cong ty CO phn Dai ly Van tãi SAFI (Ben A), Cong ty TNHH Tu vn
DAu tu và Chuyn giao cOng ngh (Ben B), COng ty TNHH Yusen Air & Sea Service (Ben C). VOn diu l cüa
Cong ty TNHH Van tãi và Giao than Yusen QuOc t (Vit Nam) là 600.000 USD trong dO On gOp cüa các ben
thu sau: Ben A gOp 270.000 USD chim 45% vOn diu l; Ben B gOp 36.000 USD chim 6% On diu l và Ben
C gOp 294.000 USD chim 49% On diu l.
(2) Hcip dOng Lien doanh gita các ben là Cong ty CO phAn Dai ly Van tat SAFI (Ben A), Cong ty Co phan Dich
vi van tãi Sal Gôn (Ben B), Cong ty Co phan Tu van và Lien ket doanh nghicp Viet (Ben C), KCTC (Ben D) và
GiAy chüng than Mu tu sO 411022000233 chirng than IAn Mu ngày 15 tháng 05 nàm 2008, ching than thay dOi
IAn thfr 01 ngày 26/11/2008 vOn diu l cüa Cong ty TNHH KCTC Vit Nam là 900.000 USD trong dO On gOp
cia các ben thu sau: Ben A gOp 207.000 USD chim 23% vOn diu l; Ben B gOp 92.000 USD chim 10% vOn
diu l, Ben C gOp 160.000 USD chim 18% On diu l và KCTC gOp 44 1.000 USD chim 49%.
DAu fir dài hn khác

31/12/2013
VND
1.500.000.000
5.000.000
100.562.000

01/01/2013
VND
1.500.000.000
5.000.000
100.562.000

1.605.562.000

1.605.562.000

Tai ngay Mu nàm
Tang trong näm
K& chuyn vào chi phi san xuAt kith doath

Näm 2013
VND
2.03 1.345.716
(169.278.802)

Näm 2012
VND
-

Ti ngày cuOi näm

1.862.066.914

-

31/12/2013
VND
1.862.066.9 14

01/01/2013
VND
-

CO phiu Cong ty CO phAn Vinalines Logistic - Vit Nam
DAu tu trái phiu
DAu tu dài han khác

10

. CHI PHI TRA TRU'OC DAI HN

Trong dO chi tit so" dir cuOi näm bao gOm:

Chi phi cOng ci,i ding cu chi phân bO

4

;

p

CONG TY CO PHAN BA! L' VAN TA! SAFI
S6 209, DuOng Nguyn Van ThU,
Phumg Da Kao, Quân 1, Thành ph6 H6 Chi Minh
11

Báo cáo tài chInh
näm tài chinh kt thüc ngày 31 / 12/2013

.VAYVANQNGANHIN

Ngân hang TMCP An Binh - Sâ Giao djch (1)

31/12/2013
VND
949.426.472

01/01/2013
VND
2.045.105.088

949.426.472

2.045.105.088

Thông tin b6 sung cho các khoán vay ngn hn
(1) Hp dng tin dung han mc s6 0906/13/TD/I.9 ngày 23/08/2013, vói các diu khoãn chi tit sau:
• Mic dich vay: Phc vi hot dng kinh doanh cüa Cong ty, thrcc quy djnh trn tmg GiAy nhn nçi;
• Thai han hiu lxc cüa han mac tin ding là 12 thang, thai han vay cüa mi mOn vay duc ghi trn Giy
nhnn;
• Lai suAt cho vay: Quy djnh ci th6 trong trng Giáy nhn nçi;
• Các hInh th(ic báo dam tin vay: Khoãn vay duqc dam bão bang quyn sO htu nhà 0 và quyn sO dung dt
tai s6 209 Nguyen Van Tht, PhuOng Da Kao, Qun 1, Thành phoA H Chi Minh.
12

. THUE VA CAC IuioAN PHAL NQP NHA NUC

Thud Giátrj giatäng
Thud Thu nhâp doanh nghip
Thué Thu nhp cá nhân
Các loai thudhác
k

31/12/2013
VND
381.170.233
797.605.856
407.944.947
-

1.586.721.036

01/01/2013
VND
13 1.844.167
1.628.501.712
540.400.302
6.6 17.393
2.307.363.574

Quyt toán thu cüa Cong ty sa chju sir kim tra cUa co quan thu& Do vic áp dung 1ut và các qui djnh vt thu
d6i vOi nhiu loai giao djch khác nhau cO the"duçic giãi thIch theo nhiu cách khác nhau, s6 thu ducic trmnh bay
trén Báo cáo tài chinh cO the'bj thay dói theo quy& djnh cOa cci quan thuL
13

.

CHI PH! PHA! TRA

Chi phi Iài vay phái trá
Chi phi phãi trá khác

31/12/2013
VND
900.000.000
96 1.722.696

01/01/2013
VND

1.86 1.722.696

74.562.000

31/12/2013
VND
304.7 12.058
102.204.493
1.067.286.505

01/01/2013
VND
553.828.232
10.744.169
216.912.841

18.049.025.254
5.483.192.899
1.632.383.428
739.332.994
27.436.153
1.72 1.366.408

20.146.531.386
7.716.738.580
1.590.913.826

-

74.562.000

14 . CAC KHOAN PHA! TRA, PHA! NQP NGAN HiN KHAC

Kinh phi cOng doàn
Báo him xà hi
Nhnkqu', k cuçic ngânhn
Phãi trã cuOc nhp các hang dai 19
PhãitrãcOa Chi nhánhDàNng
Phãi trã cOa Chi nhánh Hái PhOng
Phái trá cuOc xut phOng Air
Phãi trá cuOc xut phOng Sea
Phãi trã, phãi np khác

-

-

1.549.850.451

(

CONG TY

CO PHAN DI L' VJN TAt SAFI

s6 209, DrOrng Nguyn Van Thü,

Báo cáo tài chInh

Phuing Da Kao, Quân 1, Thành phó H6 Chf Minh

nàm tài chmnh kt thOc ngày 31/12/2013

15 .VAYVANQDAIHAN

Vay dài hn

20.000.000.000

Trái phiu phat hành (*)

20.000.000.000

01/01/2013
VND
-

20.000.000.000

-

31/12/2013
VND

(*) - Trái phiu chuyn di vâi k' hn 1 näm, IAi suAt 9%/näm. Theo do:
• s6 luvng trái phiu phát hành: 200.000 trái phiu, mnh gia là 100.000 dng/trái phiu;
• HInh thc phat hành: Phàt hành riêng lé;

th

chtc, cá nhân cO uy tin, cO nàng krc tài chfnh; LA các tol chüc, cá nhân cO
• Di tijqng phát hành: LA các
dOng gop cho qua trinh phát trin cüa Cong ty; Co si am hiu v t ngành hot dng và am hiu v Cong ty,
cO nguyen vng dOng gOp cho si phát trin lâu dài cüa Cong ty;
• Miic dIch phát hành: Huy dng vn d6 b6 sung von liru dng, nâng cao nang lrc san xut kinh doanh cOa
COng ty và ma rng thj tnrOng.
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CONG TY CO PHAN DA! L' VAN TA! SAFI
Báo cáo tài chmnh
nàm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2013

56 209, DirYng Nguyn Van Thü,
Phixàng Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh
b)

Chi tit v6n dAu tu cüa chü s& hüu

T6ng Cong ty Hang hãi Vit nam
OngNguyn HoàngAnh
COng ty C6 phn Du tu Toàn Vit
Von gop cOa các C6 dông khác

c)

T 1
(%)
8,94%
13,10%
5,10%
72,86%

31/12/2013
VND
7.780.340.000
11.399.990.000
4.443.400.000
63 .421.070.000

T' 1
(%)
13,54%
13,10%
4,53%
68,84%

01/01/2013
VND
11.782.440.000
11.399.990.000
3.941.700.000
59.920.670.000

100%

87.044.800.000

100%

87.044.800.000

Nam 2013
VND
87.044.800.000

Nam 2012
VND
87.044.800.000

87.044.800.000
87.044.800.000
13 .056.720.000
13.056.720.000

82.899.810.000
4.144.990.000
87.044.800.000
12.434.971.500
12.434.971.500

31/12/2013

01/01/2013

8.704.480
8.704.480

8.704.480
8.704.480

8.704.480
8.704.480
8.704.480

8.704.480
8.704.480
8.704.480

10.000

10.000

31/12/2013
VND
9.369.763.914

01/01/2013
VND
9.369.763.914

9.369.763.914

9.369.763.914

Nam 2013
VND
237.838.141.339

Nàm 2012
VND
199.484.802.322

237.838.141.339

199.484.802.322

Cie giao djch vb v6n vtri các chü s& hUu và phân ph6i c6 tüc, chia Içri nhun

Von du tu cüa chU sâ hthi
- Vn gOp ddu nám
- Vn gOp tang trong nàm
- Vn gOp cui nám

C6 tCrc, lqi nhun dA chia
- Cotzc, lcri nhuan chia trén l(yi nhuan näm trithc
d)

A
C o phieu

S6 lucmg c6 phiu dang k phát hành
s6 hrcmg c6 phiu dft ban ra cong chüng
- Cdphieuphthong
A
.
So lixcing co phi e u dang li.ru hành
- Cj phi éu pho^ thông
Mnh giá C6 phiu da luu hành (VND)
e)

Cie qu5 Ong ty

Qu' dir phong tài chfnh

17 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VV

Doanh thu cung cp djch vi

10

.9 c

CONG TY CO PHAN DAt L' VAN TAI SAFI

só 209, Dung Nguyn Van Thü,
Phmg Da Kao, Qun 1, Thành phó H6 Chi Minh
18

.

Näm 2012
VND
172.466.864.067

213.737.333.384

172.466.864.067

Nam2013
VND
1.024.160.762
16.905.187.003
2.902.354.463

Näm2012
VND
753.597.812
6.024.875.212
4.300.403.099

20.831.702.228

11.078.876.123

Nam2013
VND
1.894.517.226
119.881.129
25.7 19.903

Nam 2012
VND
192.285.320
600.884.926
10.075.115

2.040.118.258

803.245.361

Nàm2013
VND
32.990.362.7 14
196.109.045
196.109.045
(16.929.178.363)
(16905.187.003)
(23.991.360)
16.257.293.396
25%

Näm2012
VND
27.740.3 10.368
10.075.115
10.075.115
(6.024.875.2 12)
('6.024.875.212)

4.064.323.349

5.431.377.570

4.064.323.349

5.43 1.377.570

1.628.501.712
(4.895.219.205)

927.129.658
(4.730.005.516)

797.605.856

1.628.501.712

CHI PHI TA! CH!NH

Laitinvay
L6 chênh 1cht'giaphat sinhtrongnam
Lo chênh 1ch t,) giá do danh gia lai so du cuOi nàm

21

Näm 2013
VND
213.737.333.384

. DOANH THU 1-103T DQNG TAI CHINH

LAitingCri, 1aichovayvn
CO;' tüc, lçii nhun ducic chia
Lai chênh 1ch t gia phát sinh trong näm

20

nàm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2013

.GIAVON HANG BAN

Giáv6ncüadjchv%1 dacungcáp

19

Báo cáo tài chInh

.

THUE THU NHLP DOANH NGHIP HIN HANH

TOng lçii nhun ke4 toán truâc thud
Các khoãn diu chinh tang
ChiphIkhônghcipl
Các khoãn diu chinh giam
Cd tik, lçîí nhuan dttc,c chia
Thu nhi2p tie dánh giá lçzi chênh lch 9) giá cudi /9)
Tong thu nhp tfnhthué
Thud sut thud thu nhâp doanh nghip hin hành
Chi phi thue^ thu nhp doanh nghip tfnh trén thu nhp chju thud
và thud suát hin hành
-

-

-

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành

Thud thu nhp doanh nghip phãi np dunãm
Thuthun14p doanhnghip danOptrongnam
Thud thu nhp doanh nghip phäi np cuOi nâm

-

21.725.510.271
25%

../J

7

CONG TY CO PHAN DIJ L' VAN TAI SAFI

s6 209, Dirong Nguyn Van Thü,
Phuyng Da Kao, Qun 1, Thành phó H6 Chi Minh
22

-

.

Báo cáo tài chinh
nam tài chinh kt thüc ngay 31/12/2013

CHI PH! SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO

Chi phi nguyen Iiu, vt lieu
Chi phi nhân cong
Chi phi khu hao tài san c6 djnh
Chi phi djch vi mua ngoai
Chi phi khác bang tin

Nàm2013
VND
1.083.325.898
39.986.056.867
6.428.727.342
173.664.366.641
2.453.217.348

Näm2012
VND
2.664.555.173
45.879.143.079
4.686.779.870
126.402.432.020
3.273.208.336

223.615.694.096

182.906.118.478

23 . CONG CV TA! CHINH
Các Io?i cong CV tài chinh cUa Cong ty bao gm:
Giá tri s ke^ toán
31/12/2013
Giá gc
VND
Tài sin tài chlnh
Tin và các khoân
tuong duong tin
Phãi thu khách
hang, phái thu khác

Dx phOng
VND

01/01/2013
Giá goc
VND

Di,r phOng
VND

28.461.535.508

-

22.670.330.301

-

54.277.420.827

-

43.111.280.015

-

1.605.562.000

-

1.605.562.000

-

84.344.518.335

-

67.387.172.316

-

Du ftr dài hn

Giá trj so^ ke toán
31/12/2013
VND
Nq phãi trá tài chlnh
Vayvànci
Phãi trá ngui ban, phai trã khác
Chi phi phái trá

01/01/2013
VND

20.949.426.472
39.763.898.305
1.861.722.696

2.045. 105 .088
49.587.825. 179
74.562.000

62.575.047.473

51.707.492.267

Tài san tài chinh và nç phãi trá tãi chinh chira duqc dánh gia 14i theo giá trj hcrp 1 ti ngày kt thOc k' ke^ toán do
Thông tii 210/2009/TT-BTC và các quy djnh hin hành yéu cu trInh bay Báo cáo tài chinh và thuyt minh thông
tin di vài Cong CV tài chinh nhwig không dua ra các huâng dn tuong ducmg cho vic dánh giá và ghi nhn giá
trj hç,p 1' cUa các tài san tài chinh và nç phãi trã tãi chinh, ngoi trü các khoãn trich lp di,r phong nci phãi thu khO
dOi và dir phOng giam giá các khoâ.n dAu tu chüng khoán dâ duçic neu chi tit tai các Thuyt minh lien quan.
Quin Iy' rüi ro tài chinh
Rüi ro tài chInh cUa Cong ty bao g6m i-ui ro thj truông, rUi ro tin dVng vá i-Ui ro thanh khoãn. Cong ty dâ xay d,rng
h thng kim soát nhm dam báo sx can b.ng a mirc hp 1 gift chi phi i-Ui ro phát sinh và chi phi quãn 1' rUi ro.
Ban Giám dc Cong ty có trách nhim theo dOi quy trinh quán 1 rUi ro del dam bão sir can bang hcrp I' giüa i-Ui ro
và kim soát rUi ro.

CONG TY CO PHAN DJ L' VAIN TA! SAFI
Báo cáo tài chinh
nam tài chInh kt thUc ngay 3 1/12/2013

S 0^ 209, DixO'ng Nguyen Van ThU,
Phtxmg Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh

Rüi ro thj tru-?mg
Hoat dng kinh doanh cUa Cong ty sd chU yu chju rUi ro khi cO si,r thay di v gia, t' giá h6i doái và lài suk
RUi ro vel giá:
Cong ty chju rUi ro vel giá cUa các cong cii v6n phát sinh tir các khoán Mu tu ci phiu dài han do tinh không chic
chn v giá tuong lai cUa cO^ phiu Mu tir. Các khoãn Mu tu col phiu dài han thrcic nm giO vâi miic dIch chin
1uc lâu dài, tai thai dim kt thUc näm tài chinh Cong ty chua cO k hoach bàn cãc khoãn Mu tii nay.
RUi ro v t giá hi doái:
Cong ty chju rUi ro vt t9 giá do giá tri hcip 1 cUa các 1ung tin trong tuang lai cUa mot cong ci tài chInh sd bin
dng theo nhtthg thay do' i cUa t gia ngoi t khi các khoãn vay, doanh thu và chi phi cUa Cong ty ducxc thrc hin
bang don vj tin t khác vài d6ng Vit Nam.

r(
ri
iTc

RUi ro ve^ lài sut:
Cong ty chju rUi ro ve lài sut do giá trj hp 1' cUa các lung tin trong tuong lai cUa mot cong ci,i tài chInh s
bin dng theo nhung thay do' i cUa lài sut thj thrOng khi Cong ty cO phãt sinh các khoãn tin gui cO hoc không
cO kS' han, các khoãn vay và nq chju lai suAt thã ni. Cong ty quãn 12 rUi ro lai sut bang cách phân tich tinh hinh
canh tranh trén thj truOng del cO thrcic các lâi suat cO lcii cho mic dich cUa Cong ty.

Rul ro tin dyng
RUi ro tin di,ing là rUi ro ma mot ben tham gia trong mot cong ci tài chinh hoc hp d6ng khOng có khá nang thrc
hin duc nghia vi,i cUa mlnh Mn dn thn thAt v tài chInh cho Cong ty. COng ty cO các rUi ro tin dting tO hoat
dng san xuAt kinh doanh (chU yu dói vâi các khoán phãi thu khách hang) và hoat dng tài chinh (bao gm tin
gCri ngân hang, cho vay và các cong ci tài chinh khác).

Ti ngay 3 1/12/2013
Tin và các khoãn
tirong throng tin
Phãi thu khách
hang, phãi thu khác
DAu tir dài han

Ti ngay 01/01/2013
Tién và các khoãn
tuong ducmg tin
Phãithukhách
hang, phãi thu khác
DAutudàihan

TO 1 nàm
trO xuöng
VND

Tren 1 näm
dn 5 näm
VND

Trén 5 nàm
VND

Cong
VND

28.461.535.508

-

-

28.461.535.508

54.277.420.827

-

-

54.277.420.827

-

1.605.562.000

-

1.605.562.000

82.738.956.335

1.605.562.000

-

84.344.518.335

22.670.330.301

-

-

22.670.330.301

43.111.280.015

-

-

43.111.280.015

-

1.605.562.000

-

1.605.562.000

65.781.610.3 16

1.605.562.000

-

67.387.172.3 16

sc

CONG TY CO PHAN BA! LV VAN TA! SAF!
Báo cáo tài chInh
nam tài chinh kt thüc ngày 31/12/2013

So 209, Dix&ng Nguyen Van ThU,
Phumg Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh
Rui ro thanh khoãn

RUi ro thanh khoán là rüi ro Cong ty gp khO khan khi thic hin các nghia vi,i tài chInh do thiu On. RUi ro thanh
khoàn cüa Cong ty chü yéu phát sinh tir vic các tài san tài chinli và nçv phãi trá tài chinh có các thyi dim dáo han
khác nhau.
Th&i han thanh toán cUa các khoán nç phãi trá tài chinh dira trén các khoãn thanh toán di kin theo hcip dng
(tren co sâ dông tin cüa các khoàn gc) nhti sau:

Ti ngày 31/12/2013
Vay và nçi
Trái phiu chuyn
d 06
Phái trã ngu&i bàn,
phai trã khác
Chi phi phài trá

Tr 1 nam
trr xu6ng
S/ND

Trén 1 näm
dn 5 näm
VND

949.426.472

-

-

20.000.000.000

Chi phi phãi trá

Cong
VND

-

949.426.472
20.000.000.000

39.763.898.305

39.763.898.305

1.86 1.722.696

1.861.722.696

42.575.047.473
Ti ngày 01/01/2013
VayvànçY
Phãi trá ngi.rYi ban,
phãi trã khác

Trén 5 nàm
VND

20.000.000.000

-

62.575.047.473

2.045.105.088
49.587.825.179

2.045.105.088
49.587.825.179
74.562.000

-

-

74.562.000

51.707.492.267

-

-

51.707.492.267

Cong ty cho rang mrc do tap trung rüi ro do i vài vic trã nçi là thp. Cong ty có khá nang thanh toán các khoán nçi
dn han tr dOng tin tir hoat dng kinh doanh và tiM thu tr các tài san tài chinh dáo han.
24 . NHCrNG S11 KIN PHAT S!NH SAU NGAY KET THUC KY Kt TOAN NAM
Không cO si,r kiin trçrng yu nào xãy ra sau ngày k& thüc k' ke^ toán näm dOi hOi duçic di 6u chinh hay cong b 05 trên
Báo cáo tài chinh.
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CONG TY CO PHAN 031 L VAN TA! SAFI
Báo cáo tài chInh

So" 209, DuO'ng Nguyn Vn ThU,
PhuOng Da Kao, Quân 1, Thành phó H6 Chi Minh

nãm tài chInh kt thüc ngay 31/12/2013

26 . NGHIP VU VA SO DU V! CAC BEN LIEN QUAN

Trong nam, Cong ty cO giao djch vâi các ben lien quan nhtr sau:
Miguanh

Näm 2013
VND

Näm 2012
VND

GOp vn vào cong ty

Cong ty TNI-IH Di 1 van tãi Cosfi

Cong ty con

100.000.000

Cong ty con
Cong ty con

81.696.654
1.704.545.250

1.686.363.540

Cong ty con

274.336.233

70.254.512

Cong ty con

2.457.372.428

-

Doanh thu

Cong ty TNHH Di 1 van tái Cosfi
Cong ty TNHH SITC Vit Nam

-

Mua hang

Cong ty TNHH SITC Vit Nam
C6 tire dirçrc nhn

Cong ty TNHH Cosco Container Lines
Vit Nam
Cong ty TNHH SITC Vit Nam
Cong ty TNHH Vn tài và Giao nhn
Yusen Qu6c t (Vit Nam)

Cong ty con
Cong ty lien kt

S6 d.r vài các bth lien quan ti ngày k& thüc kS' k toán:
Miguanh

-

1.291.779.485
13.156.035.090

1.152.960.312
4.781.914.900

31/12/2013
VND

01/01/2013
VND

Phái thu

Cong ty TNHH Cosco Container Lines
Vit Nam
Cong ty TNHH Di l' 4n tái Cosfi
Cong ty TNHH SITC Vit Nam

Cong ty con

776.152.775

COng ty con
COng ty con

89.866.320
165.000.000

196.000.000

Mj

COng ty con

250.3 53.005

99.828.613

SC

COng ty con

726.246.864

-

-

Phãi trã

Cong ty TNHH SITC Vit Nam
Phãi trã khác

Cong ty TNHH Cosco Container Lines
Vit Nam

-

Giao djch vâi các ben lien quan khác nhi.r sau:

Thu nhap cUa Ban Tng Giám d6c và Hi dng Quán trj

Nm2013
VND
2.255.314.000

Nam2012
VND
2.328.568.000

CONG TY CO PHAN Dd L' VN TA! SAFI
Báo cáo tài chinh

S 05 209, Duông Nguyn Van Thü,
Phumg Da Kao, Qun 1, Thành ph6 Hol Chi Minh
27

näm tài chfnh két thüc ngày 31/12/2013

sO L!U SO SANH
s6 1iu so sánh là so 1iu trén Báo cáo tài chInh cho nam tài chmnh kt thüc ngày 31 thang 12 nàm 2012, da duc
Cong ty TNHH Djch vi,i us vAn Tài chInh Ke4 toán và Kim toán (AASC) (nay là Cong ty TNHH HAng Kim toán
AASC) kim toán.
eta
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E)Al

Doàn Thu Ha

Nguyn Thanh Tuyn

Nguyn Cao Cu&ng

Nguñ 1p

K toán truâng

TOng Giám dôc
TP HCM, ngày 10 thang 03 nám 2014

