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CÔNG TY C� PH�N ��I LÝ V�N T	I SAFI

N
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I. L
CH S� HO�T ��NG CA CÔNG TY 
1. Nh�ng s� ki�n quan tr�ng:

+ Vi�c thành l�p :

- Công ty C� ph�n ��i lý V�n T�i SAFI (Sau �ây g	i t
t là “SAFI”) chính th�c �i vào ho�t
��ng tháng 11 nm 1992

+ Chuy�n ��i s� h�u thành công ty c� ph	n :  

 - Tháng 05/1998 chuy�n ��i t� doanh nghi�p nhà n��c sang Công ty C� ph�n.

+ Niêm y
t :

- Ngày 29/12/2006 công ty chính th�c niêm y�t trên sàn giao d�ch ch�ng khoán TP.HCM.

+ Các s� ki�n khác : không có

2. Quá trình phát tri�n

- Safi ���c chính th�c �i vào ho�t ��ng tháng 11 nm 1992 là m�t trong nh�ng Công ty ��i
lý v�n t�i hàng ��u trong c� n��c, SAFI có kh� nng cung c�p các d�ch v� Logistics, ��i lý 
v�n t�i �a ph��ng th�c và ��i lý Môi gi�i Hàng h�i. ��n nm 2009, ngoài tr� s� chính t�i
TP.HCM thì SAFI còn 06 chi nhánh t�i Hà N�i, H�i Phòng, V�ng Tàu, �à N�ng, Quy Nh�n, 
Qu�ng Ninh, và 01 vn phòng ��i di�n L�ng S�n; Có 2 công ty con và 2 công ty liên doanh 
liên k�t. H� th�ng ��i lý c�a công ty tr�i r�ng trên các Châu: Âu, Á, M�, Phi và Úc. 

- H� th�ng ph��ng ti�n và trang thi�t b� c�a SAFI hi�n t�i g!m: 13 ��u kéo CNTR, 18 r"
moóc 40’, 18 xe t�i con ph�c v� cho hàng di lý H�i quan. Ba h� th�ng kho bãi: 1). Kho t�i
Phú Thu�n, Q.7, Tp HCM có di�n tích khu v#c 10,000m2; 2) Kho t�i khu CN Vân �!n – �à
N�ng có di�n tích khu v#c 9,500m2; 3) Kho t�i Phú Th� - Gia Lâm – Hà n�i có di�n tích khu 
v#c 4,500m2.  

- Ngoài ra cao �c vn phòng 209 Nguy$n Vn Th� - Qu�n 1 – Tp.HCM hi�n �ang ���c tri�n
khai xây d#ng và s% s�m ��a vào ho�t ��ng trong nm 2013. 

   BÁO CÁO TH��NG NIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông t� s� 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 nm 2010 c�a B� tr��ng B� Tài chính h��ng d&n v' vi�c Công b� thông tin trên th� tr�"ng ch�ng khoán)
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- Ngành ngh' kinh doanh :    

� D�ch v� cung c�p : 

+ Bao g!m: ��i lý v�n t�i ��"ng bi�n, ��"ng không, ��"ng b�, ��"ng s
t, ��"ng th�y, v�n
t�i k�t h�p các ph��ng ti�n ��"ng bi�n – ��"ng không – ��"ng b�; d�ch v� gom hàng l* vào 
container chung ch�.

+ V�n chuy�n hàng hóa Door – to – Door, giao hàng t� nhà máy ��n n�i bán l*; th� t�c
thông quan, ��i lý h�i quan; v�n t�i n�i ��a; l�u kho và phân ph�i hàng hóa; giao nh�n vân 
chuy�n hàng công trình, hàng tri�n lãm, hàng quá c�nh. 

+ D�ch vu môi gi�i thuy'n tàu (ch
p m�i thuê tàu, tìm hàng; l�u khoang, l�u c��c hàng 
hóa); ��i lý tàu bi�n, d�ch v� cung �ng tàu bi�n, d�ch v� thay ��i thuy'n viên; ph�c v� tàu 
ngoài dàn khoan. 

+ D�ch v� di chuy�n

+ D�ch v� th��ng m�i

� Kinh doanh chính :  

+ SAFI có h� th�ng ��i tác, ��i lý t�i các n��c thu�c Châu Âu, B
c M�, Châu Á, Châu Úc, 
Nam Phi. SAFI là ��i lý hàng hóa cho Hi�p h�i V�n chuy�n Hàng không Qu�c t� IATA, có 
h�p �!ng tr��c ti�p v�i các hang hàng không qu�c gia và qu�c t� ho�t ��ng t�i Vi�t Nam. 
Các m<t hàng ch� y�u SAFI v�n chuy�n là qu�n áo, giày dép, hàng �i�n t=, hàng bách hóa, 
hàng nguy hi�m.

+ Cung c�p d�ch v� ��i lý tàu bi�n cho các d�ng tàu bao g!m: tàu hàng r"i, tàu container, 
tàu d�u, tàu khách, tàu thm dò d�u khí, tàu cung c�p cho dàn khoan…; d�ch v� môi gi�i
thuê tàu và t� v�n v�n t�i hàng hóa cho các ch� hàng; Th� t�c xu�t nh�p c�nh cho t�u và 
thuy'n viên; cung �ng thuy'n viên, nhiên li�u, th#c ph>m và s=a ch�a; cung �ng d�ch v�
pháp ly, giúp tàu gi�i quy�t khi�u ki�n. SAFI là ��i lý cho m�t s� hãng tàu l�n c�a Hàn 
Qu�c, Trung Qu�c và Singapore. 

+ �óng gói/ d? gói, d#ng �!/d? �! cho hàng hành lý cá nhân và �! dùng gia �ình. �óng gói, 
d�ch chuy�n �! ��c trang thi�t b� vn phòng. V�n chuy�n hàng trong n��c và nh�p vào Vi�t
Nam ho<c xu�t ra kh@i Vi�t Nam. 

+ Gi�i thi�u, ch
p n�i cho khách hàng, ��i tác kinh doanh mua bán trong và ngoài n��c.
��i di�n mua bán cho khách hàng n��c ngoài t�i VN. Xu�t nh�p kh>u �y thác.

- Tình hình ho�t �ng : ��t t�c �� tng tr��ng �'u �<n.

3. ��nh h��ng phát tri�n :

+ D�ch v� kho bãi và giao nh�n  v�n t�i �a ph��ng th�c.

+ Các m�c tiêu ch� y�u c�a Công ty : phát tri�n h� t�ng kho bãi, ti�p v�n , Logistics. 

+ Chi�n l��c kinh doanh c�a SAFI t�p trung vào con ng�"i làm n'n t�ng phát tri�n d�ch v�
làm ��i lý.   
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+ Duy trì th� m�nh d�ch v� v�n t�i ��"ng không hi�n có. 

+D�ch v� v�n t�i ��"ng bi�n s% ti�p t�c duy trì l��ng hàng chuy�n t�i qua Singapore, Hong 
Kong. Bên c�nh �ó c�ng tri�n khai tìm ki�m ��i lý cho l��ng hàng nh�p.

+D�ch v� môi gi�i, ��i lý tàu s% �u tiên t�p trung vào m�ng d�u thô, duy trì ch�t l��ng d�ch
v� thuy'n viên, ��i lý tàu v�i các thân ch� �ã ���c chE ��nh. 

+ D�ch v� khai quan, giao nh�n, ch� tr��ng m� r�ng ho�t ��ng chào bán hàng, khai thác t�t
kho bãi theo h��ng cung c�p d�ch v� tr	n gói, t�p trung phát tri�n h� th�ng khách hàng l�n
t�i TPHCM và Hà N�i. 

+ Chi�n l��c phát tri�n trung và dài h�n : d�ch v� kho bãi và giao nh�n v�n t�i . 

+ K� ho�ch m� r�ng ��u t� thêm vào các m�ng nh�: ��u t� góp v�n vào c�ng, khu b�n bãi 
c�ng ho<c các c�ng n�i ��a t�i khu v#c TP. HCM, H�i Phòng; m� r�ng thêm kho bãi hi�n
nay t�i Hà N�i, xây d#ng thêm kho bãi m�i t�i TP.HCM, H�i Phòng; tham gia góp v�n xây 
d#ng c�ng n�i ��a ICD Lào Cai; xây d#ng vn phòng làm vi�c m�i cho các khu v#c TP. 
HCM, Hà N�i , H�i Phòng. 

II.  BÁO CÁO CA H�I ��NG QU�N TR
 / H�I ��NG THÀNH VIÊN/ 
CH T
CH CÔNG TY  
- Nh�ng nét n�i b�t c�a k
t qu� ho�t �ng trong n�m (l�i nhu�n,tình hình tài chính c�a công 
ty t�i th�i �i�m cu�i n�m 2011 : 

+ T�ng doanh thu ��t :  115,16% so v�i nm 2010 

+ L�i nhu�n ��t : 92.98% so v�i nm 2010. 

- Tình hình th�c hi�n so v�i k
 ho�ch (tình hình tài chính và l�i nhu�n so v�i k
 ho�ch) :

+ T�ng doanh thu ��t :  105,21% so v�i k� ho�ch

+ L�i nhu�n ��t : 94.95% so v�i k� ho�ch. 

Ch� tiêu N�m 2011 N�m 2010 T� l� %  
n�m 2011/2010 

T�ng doanh thu 210,42 tO 182,71 tO 115,16% 

Lãi tr��c thu� 36.20 tO 38.93 tO 92.98 % 

C� t�c (ti'n m<t) D# ki�n 15% �ã tr� 15% 

Ch� tiêu Th�c hi�n K� ho�ch T� l� % 
Th�c hi�n/k� ho�ch

T�ng doanh thu 210,42 t� 200 t� 105,21% 

L�i nhu�n sau thu� 29,91 t� 31,5 t� 94.,95 % 
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- Nh�ng thay ��i ch� y
u trong n�m (nh�ng kho�n �	u t� l�n, thay ��i chi
n l��c kinh 
doanh, s�n ph�m và th� tr��ng m�i) : không có 

- Tri�n v�ng và k
 ho�ch trong t��ng lai (th� tr��ng d� tính, m�c tiêu) : th#c hi�n xây d#ng
cao �c vn phòng t�i 209 Nguy$n Vn Th� , Qu�n 1 – Tp.HCM .

III. BÁO CÁO CA BAN GIÁM ��C : 
1. Báo cáo tình hình tài chính : 
- Kh� n�ng sinh l�i, kh� n�ng thanh toán:  

Ch� tiêu N�m 2011 N�m 2010 

+ TO su�t l�i nhu�n tr��c thu� trên doanh thu thu�n 17,20 % 21,30 %

+ TO su�t l�i nhu�n sau thu� trên doanh thu thu�n 14,81% 18.13%

+ TO su�t l�i nhu�n tr��c thu� trên t�ng tài s�n 8,14% 9,79%

+ TO su�t l�i nhu�n sau thu� trên t�ng tài s�n 7,01% 8.33%

+ TO su�t l�i nhu�n sau thu� trên v�n ch� s� h�u 14,94% 17.34%

+ TO su�t l�i nhu�n sau thu� trên v�n c� ph�n 37,59% 39,97%

+ Kh� nng thanh toán n� ng
n h�n 1,13 l�n 1.13 l�n

+ Kh� nng thanh toán nhanh 0,82 l�n 0.66 l�n

PHÂN TÍCH CÁC H� S� PHÙ H�P TRONG KHU V�C KINH DOANH 

- Phân tích nh�ng bi
n �ng - nh�ng thay ��i l�n so v�i d� ki
n và nguyên nhân d�n �
n
bi
n �ng) :  

+ ��i lý giao nh�n v�n t�i �a ph��ng th�c là m�t trong s� nh�ng d�ch v� b� c�nh tranh c�nh 
tranh b�i các Công ty �a-qu�c-gia và kho�ng 800 công ty trong n��c.

+ Trong hoàn c�nh khó khn �ó, Công ty v&n ��t m�c doanh thu và l�i nhu�n h�n nm 2010. 
Doanh thu tng so v�i k� ho�ch là 5,21% và l�i nhu�n sau thu� gi�m 5,05% so v�i k� ho�ch. 

- Giá tr� s� sách t�i th�i �i�m 31/12 c�a n�m báo cáo : 25.157 �!ng/cp

- Nh�ng thay ��i v! v�n c� �ông/v�n góp : không thay ��i.

- T�ng s� c� phi
u theo t"ng lo�i (c� phi
u th��ng, c� phi
u �u �ãi...) : 8.289.981 c� phi�u
ph� thông.

- T�ng s� trái phi
u �ang l�u hành theo t"ng lo�i (trái phi
u có th� chuy�n ��i, trái phi
u
không th� chuy�n ��i...) không có trái phi�u.

- S� l��ng c� phi
u �ang l�u hành theo t"ng lo�i : 8.289.981 c� phi�u ph� thông

- S� l��ng c� phi
u d� tr�, c� phi
u qu# theo t"ng lo�i (n
u có) : không có

- C� t$c/ L�i nhu�n chia cho các thành viên góp : d# ki�n 15% trên v�n �i'u l�  bUng ti'n m<t.
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2. Báo cáo k�t qu� ho�t !"ng s�n xu�t kinh doanh : 

Ch� tiêu 2009 2010 2011 

Doanh thu 124.388.504.438 182.712.157.811 210.422.198.046

L�i nhu�n tr��c thu� 39.357.109.442 38.932.434.842 36.206.006.219

L�i nhu�n sau thu� 35.171.239.423 33.138.933.485 31.168.853.701

Ngu!n v� ch� s� h�u 163.460.031.506 191.121.812.224 208.555.715.197

T�ng tài s�n 326.359545.342 397.669.604.131 444.382.528.343

- Nm 2011 m<c dù g<p nhi'u khó khn do �nh h��ng c�a kh�ng ho�ng kinh t� th� gi�i. ��i
lý giao nh�n v�n t�i �a ph��ng th�c là m�t trong s� nh�ng d�ch v� b� c�nh tranh c�nh tranh 
b�i các Công ty �a-qu�c-gia nh� APL, Schenke, Maersk, Panalpina, Kuhne Nagel,  v . v . . .  

- Trong hoàn c�nh khó khn �ó, Công ty v&n may m
n ��t m�c doanh thu và l�i nhu�n t��ng
���ng nm 2010. So v�i nm 2010 l�i nhu�n th#c hi�n nm 2011 tng 15.16%. 

- Ngoài ra trong nm 2011 l�i nhu�n t� các liên doanh liên k�t có gi�m  so nm 2010 t��ng
���ng gi�m kho�ng 0,99 tO �!ng. 

3. Nh�ng ti�n b" công ty !ó !�t !�#c   
- Ho�t ��ng nghi�p v� theo qui trình ISO 9001:2000. 

4. K� ho�ch phát tri�n trong t�$ng lai :  
- Ti�p t�c ��u t� m�nh vào h� t�ng kho bãi và ti�p v�n, th
t ch<t quan h� v�i các ��i lý n��c
ngoài, tham gia các d# án ��u t� c�a các công ty trong nhóm ngành hàng h�i. 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
1. Báo cáo tài chính công ty m& :  

Xin vui lòng xem ��y �� Báo cáo tài chính riêng c�a công ty mY  trên Website : 

� www.safi.com.vn    (http://www.safi.com.vn/Pages/1312/bao-cao-tai-chinh.aspx) 
� www.hsx.vn (http://www.hsx.vn/hsx/Modules/Danhsach/SymbolDetail.aspx?type=S&MCty=SFI) 

2. Báo cáo tài chính h#p nh�t :  
Xin vui lòng xem ��y �� Báo cáo tài chính h�p nh�t c�a công ty trên Website :  

� www.safi.com.vn      (http://www.safi.com.vn/Pages/1312/bao-cao-tai-chinh.aspx) 
� www.hsx.vn (http://www.hsx.vn/hsx/Modules/Danhsach/SymbolDetail.aspx?type=S&MCty=SFI) 
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V. B�N GI�I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH : 
1/ Ki�m toán !"c l*p : 

a. V+ báo cáo tài chính riêng c7a công ty m& : 
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b. V+ báo cáo tài chính h#p nh�t c7a công ty: 
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2/ Ban ki�m soát : 

BÁO CÁO HO�T ��NG C�A BAN KIM SOÁT 
N
m tài chính 2011 

Kính th�a quý c� �ông, 

Thay m%t ban ki�m soát (BKS) tôi xin báo cáo tr��c k& h�p '�i hi �*ng c� �ông 
('H'C') th��ng niên n�m tài chính 2011 c�a Công ty C� ph	n '�i lý V�n t�i Safi nh� sau : 

1. �ánh giá chung v� ngành ��i lý v�n t�i �a ph��ng th�c trong n
m 2011 :

Công ty c� ph	n ��i lý v�n t�i Safi là công ty ��i lý v�n t�i �a ph��ng th$c mà v�n t�i
�a ph��ng th$c �ang tr� thành ngành d�ch v� v�n t�i ph� bi
n trên th
 gi�i, tuy nhiên còn 
khá m�i m9 � Vi�t nam. Sau khi tr� thành thành viên c�a T� ch$c th��ng m�i th
 gi�i
(WTO), Vi�t nam �ã có nh�ng b��c ti
n �áng k� kh;ng ��nh t	m quan tr�ng c�a v�n t�i nói 
chung và v�n t�i �a ph��ng th$c nói riêng.  

< n��c ta lo�i hình v�n t�i này m�i �ang � giai �o�n �	u trong quá trình hình thành 
và phát tri�n. Hàng hóa ���c v�n chuy�n theo hình th$c �a ph��ng th$c là các lo�i hang hóa 
xu=t nh�p kh�u. Song hi�n t�i Vi�t nam ch�a có lu�t riêng v! lo�i hình v�n t�i này mà m�i
ch> có các Ngh� ��nh 125/2003/N'-CP, Ngh� ��nh 87/2009/N'-CP, Ngh� ��nh 89/2011/N'-
CP và thông t� 45/2011-TT-BTC. 

Hi�n nay d�ch v� v�n t�i �a ph��ng th$c do các công ty Vi�t nam cung c=p bao g*m : 
v�n t�i ���ng bi�n, v�n t�i ���ng b, v�n t�i ���ng hàng không và v�n t�i ���ng s@t. Ngoài 
ra các công ty c�ng có cung c=p mt vài d�ch v� khác v! kho bãi và nh�n làm th� t�c h�i
quan. Th�c t
 nh� sau : 

- T�ng s�n ph�m trong n��c n�m 2011 ��t trung bình 6,1%. 

- T�ng kh�i l��ng hàng hóa v�n chuy�n n�m 2011 ��t 806,924 nghìn t=n v�i
t�c � t�ng tr��ng bình quân ��t 7,9% n�m. 

- Ngành v�n t�i ���ng bi�n n�m 2011 ��t 54,389 nghìn t=n. 

- V! v�n t�i hàng không : th� tr��ng v�n chuy�n hàng hóa n�m 2011 ti
p t�c suy 
gi�m cng v�i ���ng �i!u ch>nh theo mùa c�a v�n chuy�n hang hóa cFng �ang trong xu 
h��ng gi�m. 'i!u này cho th=y th� ph	n v�n chuy�n hang hóa bJng ���ng không b� thu hMp
v�i các lo�i hình v�n chuy�n khác. M%t khác th��ng m�i hóa toàn c	u cng v�i t�ng tr��ng
kinh t
 �ang suy gi�m cFng �nh h��ng �
n k
t qu� v�n chuy�n hàng hóa. Th� tr��ng v�n t�i
hàng không Vi�t nam n�m 2011 t�ng 0,6% so v�i n�m 2010. Trong n�m 2011 v�n chuy�n
hàng không Vi�t nam ��t 187,1 nghìn t=n chi
m tX tr�ng 0,02% trong t�ng kh�i l��ng hàng 
hóa v�n chuy�n c�a c� n��c. 

- N�m 2011 Vi�t nam có 1050 doanh nghi�p ��ng ký kinh doanh v�n t�i ���ng
b bao g*m 16 doanh nghi�p nhà n��c, 233 công ty TNHH, 350 Công ty t� nhân và 450 
Công ty C� ph	n. 
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- V! ���ng s@t : c� s� h� t	ng và h� th�ng báo hi�u ���ng s@t nghèo nàn c�a
Vi�t nam �ang h�n ch
 ti!m n�ng lYnh v�c v�n t�i này. 

2. Ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát (BKS) :

Trong các ngày 10 và 11/4 n�m 2012, BKS �ã làm vi�c �� �ánh giá tình hình ho�t
�ng c�a Ban ki�m soát trong n�m 2011, �*ng th�i xem xét, ki�m tra s� sách k
 toán cFng
nh� báo cáo h�p nh=t c�a Công ty c� ph	n ��i lý v�n t�i Safi sau khi �ã ���c Công ty TNHH 
d�ch v� t� v=n tài chính k
 toán và ki�m toán (AASC) �ã ki�m toán �� trình tr��c '�i hi
�*ng c� �ông ('H'C') theo Ngh� quy
t tri�u t�p h�p 'H'C' th��ng niên n�m tài chính 
2011 c�a H'QT. 

V�i ch$c n�ng và nhi�m v� là giám sát và ki�m soát, BKS �ã ki�m tra công tác ho�t
�ng s�n xu=t kinh doanh và �i!u hành c�a H'QT cFng nh� Ban t�ng giám ��c công ty. 
Tr��ng Ban ki�m soát ���c m�i tham gia các k& h�p c�a H'QT. Trong các k& h�p, BKS �ã
tham gia �óng góp nhi!u ý ki
n v�i H'QT, Ban T�ng giám ��c v! các m%t công tác nh� s�n
xu=t kinh doanh, �	u t� xây d�ng c� b�n, m� rng th� tr��ng, chi
n l��c phát tri�n và ��nh 
h��ng k
 ho�ch s�n xu=t kinh doanh c�a Công ty trong th�i gian t�i. Nhìn chung trong n�m
qua cFng nh� trong nhi�m k& v"a qua, Tr��ng Ban ki�m soát cFng nh� các thành viên �ã
hoàn thành t�t ch$c n�ng ch$c trách và nhi�m v� c�a mình mà t�i 'H'C' nhi�m k& 2007-
2012 b	u ra. 

3. Công tác qu�n lý và qu�n tr� c�a H�QT :

Trong nhi�m k& v"a qua, ch� t�ch cFng nh� các thành viên trong H'QT �ã n[ l�c,
tích c�c trong ch> ��o cFng nh� �i!u hành �� hoàn thành nhi�m v� mà 'H'C' tin t��ng. C�
th� nh� sau : 

a. Trong nhi�m k� v�a qua : bình quân m[i quý H'QT h�p ��nh k& mt l	n.
T�i các phiên h�p �!u ki�m �i�m ngh� quy
t c�a nh�ng phiên h�p tr��c và �! ra ngh� quy
t
cho k& h�p t�i. Các phiên h�p 6 tháng và cu�i n�m �!u có m�i Ban T�ng giám ��c, k
 toán 
tr��ng, giám ��c các chi nhánh �� ki�m �i�m �ánh giá tình hình s�n xu=t kinh doanh trong 
n�m và ngh� quy
t c�a 'H'C'.

b. V� chi�n l��c phát tri�n : H'QT �ã ch> ��o m� rng th� tr��ng nh� m� rng 
v�n phòng ��i di�n t�i L�ng S�n, thành l�p liên doanh KCTC tháng 5/2008, thành l�p liên 
doanh SITC vào tháng 5/2009, góp v�n vào Công ty CP Vinalines Logistics, kh�i công xây 
d�ng công trình 2009 Nguy\n V�n Th� vào tháng 10/2011. 

c. V� v�n �i�u l� : Trong nhi�m k& v"a qua, công ty chúng ta �ã t�ng v�n 3 l	n
nh� sau: 

-T" v�n ban �	u cu�i n�m 2007 t�ng g=p �ôi là : 11.385 tr�.

-Cu�i n�m 2008 t�ng lên 27.633 tr�.

-Cu�i n�m 2009 t�ng lên 82.899 tr�.

d. V� nhân s! : trong nhi�m k& v"a qua H'QT �ã b� sung thêm 3 Phó T�ng 
giám ��c, b� nhi�m T�ng giám ��c m�i thay T�ng giám ��c cF nghY ch
 �. H'QT �ã t"ng
b��c ki�n toàn các qui ch
 ho�t �ng c�a mt công ty ��i chúng, ban hành các v�n b�n pháp 
quy nh� �i!u l� công ty, quy ch
 ho�t �ng c�a H'QT … 
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e. Quy�n l�i c�a c" �ông : m%c dù th� tr��ng ch$ng  khoán nh�ng n�m g	n �ây 
giá c� phi
u t�t d�c thê th�m, trên các ph��ng ti�n thông tin ��i chúng cho ta th=y r=t nhi!u
công ty b� thua l[ và giá c� phi
u ch> m=y tr�m �*ng. Tuy nhiên v�i công ty c� ph	n ��i lý 
v�n t�i Safi chúng ta giá c� phi
u luôn ��m b�o trên m�nh giá , hàng n�m c� t$c v�n ��m b�o
trên lãi su=t ti!n g]i ngân hang. 'ây là mt c� g@ng l�n c�a H'QT và Ban �i!u hành. 

4. Báo cáo tài chính:

a. K�t qu� ho�t ��ng s�n xu#t kinh doanh :

C�n c$ vào báo cáo tài chính h�p nh=t n�m 2011 trên c� s� �ã ���c Công ty TNHH 
d�ch v� và t� v=n tài chính k
 toán và ki�m toán (AASC) th�c hi�n, k
t qu� nh� sau : 

- T�ng doanh thu : 210.422 tri�u �*ng,  

+ t�ng 15,16% so v�i n�m 2010  

  (210.422 tr� / 182.712 tr�)

- Giá v�n hang bán : 136.307 tri�u �*ng

+ ��t 106,31% so v�i n�m 2010  

(136.307 tr� / 128.212 tr�).

- L�i nhu�n gp v! bán hàng và cung c=p d�ch v� : 74.114 tr�

+ t�ng 35,99% so v�i n�m 2010  

(74.114 tr� / 54.499 tr�)

- Chi phí qu�n lý doanh nghi�p : 63.733 tr�

+ t�ng 43.79% so v�i n�m 2010  

(63.733 tr�/ 44.322 tr�)

- Doanh thu ho�t �ng tài chính : 16.047 tr�

+ ��t 119,4% so v�i n�m 2010  

(16.047 tr� / 13.440 tr�)

- Chi phí tài chính : 7.346 tr�

+ ��t 200,28% so v�i n�m 2010  

(7.346 tr� / 3.668 tr�)

- L�i nhu�n t" ho�t �ng kinh doanh : 10.381 tr�

+ t�ng 2% so v�i n�m 2010  

(10.381 tr� / 10.177tr� ) 
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- T�ng l�i nhu�n k
 toán tr��c thu
 : 36.206 tr�

+ bJng 92.99% so v�i n�m 2010  

(36.206 tr� / 38.932 tr�)

- Lãi c� b�n trên c� phi
u 3.607 �/cp 

b. Tài s�n c� ��nh :

- Tài s�n c� ��nh t�ng trong n�m : 2.966 tr�

- Tài s�n c� ��nh gi�m trong n�m : 618 tr�

c. Ngu$n v�n :

- V�n th%ng d� c� phi
u : 33.636 tr�

- Qu# d� phòng tài chính : 7.264 tr�

- L�i nhu�n ch�a phân ph�i : 78.506 tr�

- Chêch l�ch tX giá h�i �oái : 6.249 tr�

d. V� �%u t� xây d!ng c� b�n :

- Công trình tòa nhà 209 Nguy\n V�n Th� �ã kh�i công xây d�ng t" tháng 
10/2011 v�i t�ng  d� toán ban �	u là 41.7 tX �*ng. '
n nay ph	n móng �ã c� b�n xong. D�
ki
n công trình s^ hoàn thành vào cu�i quý 1-2013. H'QT �ã giao cho Ban �i!u hành l�p
ph��ng án khai thác tòa nhà này. Chi phí xây d�ng d_ dang cho tòa nhà �
n 31/12/2011 là  
9,398 tri�u �*ng.

e. V� liên doanh liên k�t:

Do tình hình kinh t
 th� tr��ng trong n��c và th
 gi�i có nhi!u bi
n �ng, vì v�y
trong n�m 2011 ho�t �ng s�n xu=t kinh doanh c�a các liên doanh �!u ��t hi�u qu� th=p h�n
2010. C� th� l�i nhu�n sau th
 ph	n Safi ���c h��ng nh� sau : 

- Liên doanh Cosfi : 0,2 tX �*ng 

- Liên doanh SICT : 1,21 tX �*ng 

- Liên doanh KCTC : 1,21 tX �*ng 

- Liên doanh Yusen : 14,8 tX �*ng 

5. K�t lu�n : 

a. N�m 2011 : th� tr��ng kinh t
 th
 gi�i v�n trên �à tr��t ��c, trên th
 gi�i �ã có 
nh�ng n��c v_ n�, m=t cán cân thanh toán. Trong n��c nhi!u ngành ngh! kinh doanh thua 
l[. Thiên tai d�ch b�nh v�n hoành hành. Giá c� �ua nhau leo thang �
n chóng m%t. Tuy khó 
kh�n nh� th
 nh�ng Safi ho�t �ng v�n mang l�i hi�u qu� cao. 

b. V! tài chính : Các báo cáo tài chính �ã ph�n ánh trung th�c và h�p lý ��i v�i
tình hình tài chính c�a công ty. Các báo cáo �ã tuân th� các chu�n m�c  và ch
 � báo cáo 
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hi�n hành. Các nguyên t@c và ph��ng pháp k
 toán ���c áp d�ng, các v�n b�n h��ng d�n
cFng nh� qui ch
 qu�n lý tài chính c�a công ty. 

c. T�ng giám ��c và Ban �i!u hành công ty �ã �ánh giá ���c th� tr��ng d�ch v�
hàng h�i trong n�m qua do �ó �ã tri�n khai công tác s�n xu=t kinh doanh h�p lý và có hi�u
qu�.. Ban �i!u hành công ty �ã tuân th� �i!u l� c�a Công ty c� ph	n, ngh� quy
t c�a 'H'C'
và ngh� quy
t c�a H'QT cFng nh� các qui ��nh c�a jy ban ch$ng khoán nhà n��c. Ban �i!u
hành công ty không vi ph�m nghYa v� công b� thông tin theo qui ��nh t�i thông t� s�
09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 c�a B tài chính h��ng d�n v! công b� thông tin trên th�
tr��ng ch$ng khoán. 

d. N�m 2011 doanh thu c�a công ty t�ng h�n n�m 2010 nh�ng l�i nhu�n l�i gi�m
h�n do chi phí qu�n lý t�ng cao và lãi liên doanh gi�m. 

6. Ki�n ngh� :

a. Theo báo cáo ki�m toán c�a AASC thì ph	n chêch l�ch tX giá ���c xác ��nh là 
6.249.192.056 �*ng. N
u ��a kho�n này vào thu nh�p trong n�m thì l�i nhu�n ch�a phân 
ph�i s^ t�ng lên thêm 4 tX 687 tri�u �*ng  . '! ngh� Ban �i!u hành xem xét. 

b. '! ngh� Ban �i!u hành có k
 ho�ch s] d�ng v�n th�ng d�.

c. '� �ng viên, khuy
n khích các nhà �	u t�, do l�i nhu�n �� l�i t��ng ��i cao, 
�! ngh� 'H'C' xem xét tX l� chia c� t$c n�m 2011 t" 15% �
n 20%. 

Xin trân tr�ng cám �n. 

         Tp. H* Chí Minh, ngày 14 tháng 04 n�m 2012  
TM. Ban ki�m soát 
     Tr�&ng ban 

                                                                                   PHzM S{ NH|�NG 

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

- Công ty n@m gi� trên 50% v�n c� ph	n/v�n góp c�a t� ch$c, công ty :  

+ Công ty liên doanh ��i lý v�n t�i Cosfi (51%) 

+  Công ty TNHH SITC Vi�t Nam (51%).

- Công ty có trên 50% v�n c� ph	n/v�n góp do t� ch$c, công ty n@m gi� : 

+ Xí nghi�p ��i lý Hàng H�i và Giao Nh�n H�i Phong.

- Tình hình �	u t� vào các công ty có liên quan : 

+ Công ty liên doanh ��i lý v�n t�i Cosfi : 51% 



13

+  Công ty TNHH SITC Vi�t Nam : 51%.

+ Công ty TNHH V�n T�i và Giao Nh�n Yusen (Vi�t Nam) : 45% 

+ Công ty TNHH KCTC Vi�t Nam : 23%

- Tóm t@t v! ho�t �ng và tình hình tài chính c�a các công ty liên quan:  

Tên Công ty và các ch� tiêu N�m 2011 N�m 2010 

Công ty liên doanh !�i lý v*n t�i Cosfi 
+ Tài s�n ng
n h�n
+ Tài s�n dài h�n
+ N� ng
n h�n
+ N� dài h�n
+ T�ng doanh thu 
+ L�i nhu�n sau thu�
Ph;n s< h�u trong k�t qu� kinh doanh c7a công 
ty liên k�t :
+ T�ng doanh thu 
+ L�i nhu�n sau thu�

79.254.849.262 
2.125.342.159 

65.255.027.059 

31.052.421.915 
197.344.248 

15.836.735.177 
100.645.566 

64.523.160.852
2.482.342.269

51.915.441.802

38.579.873.350
1.962.080.078

19.675.735.408
1.000.660.840

Công ty TNHH SITC Vi�t Nam 
+ Tài s�n ng
n h�n
+ Tài s�n dài h�n
+ N� ng
n h�n
+ N� dài h�n
+ T�ng doanh thu 
+ L�i nhu�n sau thu�
Ph;n s< h�u trong k�t qu� kinh doanh c7a công 
ty liên k�t :
+ T�ng doanh thu 
+ L�i nhu�n sau thu�

103.445.137.622 
3.598.398.323 

96.960.626.312 

41.130.001.688 
2.379.691.046 

20.976.300.860 
1.213.642.433 

76.337.672.000
2.388.546.971

67.500.862.138
29.472.000

22.417.890.099
2.076.518.965

11.433.123.950
549.024.672

Công ty TNHH V*n T�i và Giao Nh*n Yusen 
(Vi�t Nam) 
+ Tài s�n ng
n h�n
+ Tài s�n dài h�n
+ N� ng
n h�n
+ N� dài h�n
+ T�ng doanh thu 

295.361.224.623 
8.777.998.715 

113.282.248.568 
955.617.591 

593.608.924.286 

214.369.188.758
12.698.339.117
70.607.408.004
1.169.835.921

823.704.471.584
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+ L�i nhu�n sau thu�
Ph;n s< h�u trong k�t qu� kinh doanh c7a công 
ty liên k�t :
+ T�ng doanh thu 
+ L�i nhu�n sau thu�

33.024.828.271 

267.124.015.929 
14.861.172.722 

36.554.110.255

370.667.012.213
16.449.349.615

Công ty TNHH KCTC Vi�t Nam 
+ Tài s�n ng
n h�n
+ Tài s�n dài h�n
+ N� ng
n h�n
+ N� dài h�n
+ T�ng doanh thu 
+ L�i nhu�n sau thu�
Ph;n s< h�u trong k�t qu� kinh doanh c7a công 
ty liên k�t :
+ T�ng doanh thu 
+ L�i nhu�n sau thu�

36.557.036.237 
15.623.307.620 
28.506.769.456 

142.446.639.750 
5.275.594.504 

32.762.727.143 
1.213.386.736 

21.624.730.787
11.945.335.616
13.819.621.622

67.292.664.233
2.704.929.152

15.477.312.774
622.133.705

VII. T� CH	C VÀ NHÂN S>

- C� c=u t� ch$c c�a t� ch$c phát hành/niêm y
t : 

C� c�u t� ch�c �i'u hành ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty c� ph�n ��i lý V�n T�i Safi bao 
g!m : 

+ T�ng Giám ��c : ph� trách �i'u hành chung, tr#c ti�p chE ��o ho�t ��ng ��i lý v�n t�i �a
ph��ng th�c, ��i lý tàu bi�n trong và ngoài n��c, liên doanh, công tác t� ch�c nhân s# và k�
tóan tài chính. 

+ Phó t�ng Giám ��c: ph� trách ��i lý v�n t�i �a ph��ng th�c, g!m: ��i lý v�n t�i ��"ng
bi�n, ��"ng không, ��"ng b� và các d�ch v� giao nh�n và kho v�n (LOGISTIC); 

+ Phó t�ng Giám ��c: ph� trách d�ch v� ��i lý tàu bi�n, bao g!m ��i lý tàu cho các hãng 
Cosco, �ông Nam Á; Môi gi�i hàng h�i, d�ch v� hàng h�i. 

+ Phó t�ng Giám ��c: ph� trách Pháp ch� và Phát tri�n . 

Sáu chi nhánh r�i kh
p c� n��c: bao g!m chi nhánh Hà N�i, chi nhánh H�i Phòng, Qu�ng
Ninh, Quy Nh�n, �à N�ng, V�ng Tàu . 
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- Tóm t@t lý l�ch c�a các cá nhân trong Ban �i!u hành : 

1/ Ông Tr%n Nguyên Hùng : T"ng Giám ��c

Gi�i tính:    Nam 

Ngày sinh:    05/09/1958 

N�i sinh:    Nha Trang 

Qu�c t�ch:     Vi�t Nam 

Dân tc:    Kinh 

Quê quán:    Nam '�nh 

'�a ch> th��ng trú:   177/20/19A Nguy\n V�n '�u, F.11, Q.Bình th�nh, TP. HCM 

Trình � chuyên môn:   C] nhân anh v�n

Quá trình công tác:    

1976 - 1980:     Cán b công ty xây d�ng Uông Bí – Qu�ng Ninh  

1980 - 1993:     Cán b Công ty '�i lý hàng H�i Vi�t Nam 

04/1993- 1994 :   Phó phòng SHIPPING AGENCY 

1994- 01/1995 :   Tr��ng phòng Airfreight 

01/1995- 03/2000:  Tr��ng phòng Seafreight và ph� trách toàn b m�ng Freight  

                                      forwarding & logistics toàn qu�c

03/2000 - 8/2008:    Phó Giám ��c ph� trách toàn b m�ng Freight Forwarding &  

                                      Logistics toàn qu�c

09/2008 �
n nay :   T�ng Giám ��c

Nh�ng ng��i có liên quan:              Không 

Hành vi vi ph�m pháp lu�t:              Không 

Quy!n l�i mâu thu�n v�i Công ty:   Không 

2/ Ông Bùi Quang C�nh : Phó T"ng Giám ��c

Gi�i tính :                   Nam 

Ngày sinh:  01/08/1957 

N�i sinh:  H�i ph�òng 

Qu�c t�ch:   Vi�t Nam 

Dân tc:  Kinh 

Quê quán:  H�i ph�òng 

'�a ch> th��ng trú:  16L, Hoàng 'i�u, F.10, Phú nhu�n, TP. H* Chí Minh 
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Trình � chuyên môn:  C] nhân anh v�n

Quá trình công tác:    

05/1979 – 06/1980:   Nhân viên '�i lý Hàng h�i Vi�t Nam H�i ph�òng

07/1980 – 03/1993:   Nhân viên '�i lý Hàng h�i Vi�t Nam Qui nh�n

04/1993 – 07/1994 :     Nhân viên '�i lý Hàng h�i Vi�t Nam VFng tàu 

08/1994 – 04/1997 :     Nhân viên Công ty SAMTRA  

05/1997 – 11/1997 :     Nhân viên ph�òng '�i lý th��ng v� Cty CP 'LVT SAFI 

12/1997 – 09/2008 :     Phó, tr��ng ph�òng '�i lý th��ng v� Cty CP 'LVT SAFI 

09/2008 – Nay :            Phó t�ng giám ��c Cty CP 'LVT SAFI 

Nh�ng ng��i có liên quan:              Không 

Hành vi vi ph�m pháp lu�t:             Không 

Quy!n l�i mâu thu�n v�i Công ty:     Không   

3/ Ông Nguy'n Cao C�*ng : Phó T"ng Giám ��c

Gi�i tính:                     Nam 

Ngày sinh:  11-12-1967   

N�i sinh:  Hà Ni

Qu�c t�ch:   Vi�t Nam 

Dân tc:  Kinh 

Quê quán:  Ha Ni

'�a ch> th��ng Trú:  429/4 Nguy\n ki�m , F. 9 ,Q. Phú Nhu�n, TP. HCM 

Trình � chuyên môn:  k# s� hàng h�i ,ngành �i!u khi�n tàu bi�n

Quá trình công tác :    

1985 - 1990  :           H�c '�i H�c Hàng H�i H�i Phòng. 

1990 - 1993 :           Thuy!n phó 3 ,Cty V/t�i bi�n Thái Bình D��ng , B Ni V�.                

1993 - 10/2005:         Nhân viên -Tr��ng phòng ��i lý v�n t�i ���ng bi�n SAFI 

10/2005 - 3/2008 :    Phó T�ng Giám '�c công ty Liên doanh YUSEN –VN  

03/2008 - 9/ 2008:    Tr��ng Phòng ��i lý v�n t�i hàng không SAFI  

09/2008 – �
n nay :  Phó t�ng giám ��c

Nh�ng ng��i có liên quan:          Không 

Hành vi vi ph�m pháp lu�t:         Không 

Quy!n l�i mâu thu�n v�i Công ty: Không   
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4/ Ông Phan Thông : Phó TG�

Gi�i tính:                 Nam 

Ngày sinh:  08-6-1965   

N�i sinh:  Hà Ni

Qu�c t�ch:   Vi�t Nam 

Dân tc:  Kinh 

Quê quán:  Hà Ni

'�a ch> th��ng trú:  S� 72, Hoàng Hoa Thám, Hà Ni

Trình � chuyên môn:     

- C] nhân Ngo�i ng� ti
ng Anh 

  - C] nhân Kinh t
 Ngo�i th��ng 

  - C] nhân Lu�t

Quá trình công tác:    

1987-1992 :      Nhân viên '�i lý tàu bi�n Vi�t Nam t�i H�i PhFng;  

1992-1994 :      Cán b ��i di�n '�i lý Hàng h�i Vi�t Nam t�i Hà Ni;  

1995 - 09/2008 :    Làm vi�c t�i SAFI qua các ch$c v�: Phó tr��ng phòng '�i lý  

                              v�n t�i, ph� trách Chi nhánh Hà Ni; Giám ��c Chi nhánh Hà Ni.

9/2008 – �
n nay:  Phó t�ng giám ��c kiêm Giám ��c Chi nhánh SAFI Hà Ni . 

Nh�ng ng��i có liên quan:  Không 

Hành vi vi ph�m pháp lu�t:  Không 

Quy!n l�i mâu thu�n v�i Công ty: Không   

- Thay ��i Giám ��c (T�ng Giám ��c) �i!u hành trong n�m : không 

- S� l��ng cán b, nhân viên và chính sách ��i v�i ng��i lao �ng : 276 ng�"i. Th#c hi�n
theo chính sách nhà n��c ��i v�i ng�"i lao ��ng.

- Thay ��i thành viên Hi �*ng qu�n tr� : không ��i trong nm 2011.

- Quy!n l�i c�a Ban Giám ��c: Ti!n l��ng, th��ng c�a Ban Giám ��c và các quy!n l�i khác 
c�a Ban Giám ��c theo thang b�ng l��ng quy ��nh c�a nhà n��c.
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VIII. THÔNG TIN C� �ÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP V�N & QU�N TR
 CÔNG TY 

1. H"i !@ng qu�n tr� và Ban ki�m soát: 

- Thành ph	n c�a H'QT, Ban ki�m soát (nêu rõ s� thành viên �c l�p không �i!u hành) :  

Thành ph	n c�a H'QT nhi�m k& 2007-2012 : 

- Ô. Tr;n M�nh Hà (không !i+u hành), ch7 t�ch h"i !@ng qu�n tr�

Gi�i tính:    Nam 

Ngày tháng n�m sinh:  10/05/1954 

N�i sinh:  Thanh Hóa 

CMND: 030858264 

Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

Dân tc:  Kinh

'�a ch> th��ng trú:  66/290 ph� Kim Mã, Qu�n Ba 'ình, Hà Ni

S� 'T liên l�c: 0903437569 

Trình � chuyên môn:  '�i  H�c

Quá trình công tác: 

+ T" 1975  �
n 1984: 

+ T" 1984  �
n 1992: 

+ T"  1992  �
n 1995: 

+ T" 1995  �
n nay : 

Cán b gi�ng d�y '�i h�c k# thu�t quân s�

Cán b, Phó, tr��ng phòng th��ng v� - môi gi�I c�a '�i lý hàng 
h�i Vi�t Nam 

Phó T�ng giám ��c Ngân hàng TM CP Hàng H�i Vi�t Nam. 

Tr��ng phòng tài chính, Giám ��c Công ty t� v=n hàng h�i
Vinalines, Tr��ng Ban pháp ch
 T�ng Công ty hàng H�i Vi�t
Nam, Ch� t�ch H'QT Công ty CP 'L V�n T�i Safi. 

Các ch$c v� công tác hi�n nay t�i t� ch$c niêm y
t:  - Ch� t�ch H'QT 

Các ch$c v� hi�n �ang n@m gi� t�i t� ch$c khác:         - Tr��ng Ban Pháp ch
 T�ng

   Công ty Hàng H�i Vi�t Nam 

L�i ích liên quan ��i v�i Công ty: - Không 

Hành vi vi ph�m pháp lu�t:  

Quy!n l�i mâu thu�n v�i Công ty:   

- Không  

- Không 
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-  Ô. Hoàng ��ng Doanh: không !i+u hành, thành viên H�QT 

Gi�i tính:    Nam 

Ngày tháng n�m sinh:  15/08/1948 

N�i sinh:  H�ng Yên 

CMND: 024096027 c=p ngày 19/12/2002  t�i  TP.HCM 

Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

Dân tc:  Kinh

'�a ch> th��ng trú:  337/2/16 Lê V�n SY, P.1, Qu�n Tân Bình, Tp HCM 

S� 'T liên l�c: 8253560 

Trình � chuyên môn:  C] nhân Ngo�i ng� ti
ng Anh 

Quá trình công tác: 

+ T" 1967  �
n 1979: 

+ T" 1979  �
n 1992: 

+ T"  1992  �
n 08/2008: 

+ T" 09/2008  �
n nay : 

Cán b '�i lý tàu bi�n H�i Phòng 

Cán b, tr��ng phòng hàng hóa '�i lý Hàng h�i Vi�t Nam, 
Tp.HCM 

Phó T�ng giám ��c, T�ng Giám ��c �i!u hành Cty CP '�i lý 
v�n t�i SAFI,  

Thành viên H'QT Công ty c� ph	n ��i lý v�n t�i Safi. 

Các ch$c v� công tác hi�n nay t�i t� ch$c niêm y
t - thành viên H'QT 

Các ch$c v� hi�n �ang n@m gi� t�i t� ch$c khác:               - Không 

L�i ích liên quan ��i v�i Công ty: - Không 

Hành vi vi ph�m pháp lu�t:  

Quy!n l�i mâu thu�n v�i Công ty:  

- Không  

- Không 

- Ô.NguyEn H�u C�  (không !i+u hành), thành viên H�QT

Gi�i tính:    Nam 

Ngày tháng n�m sinh:  08.04.1948 

N�i sinh:  B@c Ninh 

CMND: 023288771 c=p ngày 15/9/2005, n�i c=p TP.HCM 

Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

Dân tc:  Kinh 

'�a ch> th��ng trú:  162A/5 'i�n Biên Ph�, F11, Q. Bình Th�nh, Tp HCM 

S� 'T liên l�c: 8253560 

Trình � chuyên môn:  '�i h�c ngo�i ng� (Anh-v�n)
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Quá trình công tác: 

+ T" 1967  �
n 1970: 

+ T" 1970  �
n 1972: 

+ T"  1972  �
n 1981: 

+ T" 11/1981  �
n 05/1983 : 

+ T" 06/1983  �
n 04/1986: 

+ T" 05/1986  �
n 05/1989: 

+ T" 06/1989 �
n 03/1990 : 

+ T" 04/1990 �
n 05/1993 : 

+ T" 06/1993 �
n 04/1995 : 

+ T" 05/1995 �
n 05/1998 : 

+ T" 05/2008 �
n nay : 

Cán b '�i lý tàu bi�n H�i Phòng 

Nh�p ngF E 101, F312.  

Cán b '�i lý tàu bi�n H�i Phòng 

Phó phòng '�i lý c�a '�i lý tàu bi�n Qu�ng Ninh.. 

Tr��ng phòng '�i lý c�a '�i lý tàu bi�n Qu�ng Ninh.. 

Phó giám ��c Công ty '�i lý hàng h�i Qu�ng Ninh.. 

Cán b '�i lý hàng H�i H�i Phòng 

Cán b Phòng th��ng v� '�i lý hàng h�i Vi�t Nam t�i
TP.HCM

Phó phòng th��ng v� '�i lý hàng h�i Vi�t Nam t�i TP.HCM 

Phó giám ��c Công ty c� ph	n ��i lý v�n t�i Safi. 

Thành viên H'QT, Phó giám ��c Công ty CP 'LVT Safi. 

Thành viên H'QT Công ty c� ph	n ��i lý v�n t�i Safi. 

Các ch$c v� công tác hi�n nay t�i t� ch$c niêm y
t:  -Thành viên H'QT 

Các ch$c v� hi�n �ang n@m gi� t�i t� ch$c khác:               - Không 

L�i ích liên quan ��i v�i Công ty: - Không 

Quy!n l�i mâu thu�n v�i Công ty:  - Không  

- Ô. Tr%n Nguyên Hùng : T"ng giám ��c , thành viên h�i �$ng qu�n tr�
Gi�i tính:  Nam 

Ngày sinh:  05/09/1958 

N�i sinh:  Nha Trang 

Qu�c t�ch:   Vi�t Nam 

Dân tc:  Kinh 

Quê quán:  Nam '�nh

'�a ch> th��ng trú: 177/20/19A Nguy\n V�n '�u, F.11, Q.Bình th�nh, TP. HCM 

Trình � chuyên môn:  C] nhân anh v�n

Quá trình công tác:    

1976 - 1980:   Cán b công ty xây d�ng Uông Bí – Qu�ng Ninh  

1980 - 1993:   Cán b Công ty '�i lý hàng H�i Vi�t Nam 

04/1993- 1994 : Phó phòng SHIPPING AGENCY 

1994- 01/1995 :  Tr��ng phòng Airfreight 
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01/1995- 03/2000: Tr��ng phòng Seafreight và ph� trách toàn b m�ng Freight  

                                  forwarding & logistics toàn qu�c

03/2000 - 8/2008:  Phó Giám ��c ph� trách toàn b m�ng Freight Forwarding &  

                                  Logistics toàn qu�c

09/2008 �
n nay :  T�ng Giám ��c

Nh�ng ng��i có liên quan:   Không 

Hành vi vi ph�m pháp lu�t:   Không 

Quy!n l�i mâu thu�n v�i Công ty:  Không 

- Ô. Phan Thông : Phó T"ng giám ��c , thành viên h�i �$ng qu�n tr�
Gi�i tính:                 Nam 

Ngày sinh:  08-6-1965   

N�i sinh:  Hà Ni

Qu�c t�ch:   Vi�t Nam 

Dõn tc:  Kinh 

Quê quán:  Hà Ni

'�a ch> th��ng trú:  S� 72, Hoàng Hoa Thám, Hà Ni

Trình � chuyên môn:     

- C] nhân Ngo�i ng� ti
ng Anh 

  - C] nhân Kinh t
 Ngo�i th��ng 

  - C] nhân Lu�t

Quá trình công tác:    

1987-1992 :        Nhân viên '�i lý tàu bi�n Vi�t Nam t�i H�i PhFng;  

1992-1994 :        Cán b ��i di�n '�i lý Hàng h�i Vi�t Nam t�i Hà Ni;

1995 - 09/2008 :     Làm vi�c t�i SAFI. 'ó qua c�c ch$c v�: Phú tr��ng phòng '�i lý  

                                v�n t�i, ph� trách Chi nhánh Hà Ni; Giám ��c Chi nhánh Hà Ni.

9/2008 – �
n nay:  Phó t�ng giám ��c kiêm Giám ��c Chi nhánh SAFI Hà Ni . 

Nh�ng ng��i có liên quan:   Không 

Hành vi vi ph�m pháp lu�t:   Không 

Quy!n l�i mâu thu�n v�i Công ty:  Không   



22

Thành ph	n c�a Ban ki�m soát, nhi�m k& 2007-2012 : 

- Ông. Ph�m SJ nh�#ng  (không !i+u hành, Tr�<ng ban ki�m soát 

Gi�i tính:    Nam 

Ngày tháng n�m sinh:  10.08.1946 

N�i sinh:  Ngh� An 

CMND: 024371527, ngày c=p 07/08/2008, n�i c=p: tp HCM  

Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

Dân tc:  Kinh 

'�a ch> th��ng trú:  S� 9 '�ng Th� Nhu, P. nguy\n Thái Bình, Qu�n 1 Tp HCM 

S� 'T liên l�c: 0903817294 

Trình � chuyên môn:  '�i h�c

Quá trình công tác: 

+ T" 11/1979  �
n 12/1981: 

+ T" 01/1982  �
n 12/1984: 

+ T" 10/1984  �
n 03/1996: 

+ T" 04/1996  �
n 06/2003: 

+ T" 05/1997  �
n 06/2007: 

+ T" 09/2007 �
n nay : 

Tr��ng phòng TCKT '�i lý tàu bi�n H�i Phòng 

 Phó. TP TCKT Xí nghi�p Liên hi�p '�i Lý tàu bi�n Vi�t Nam 

K
 toán tr��ng '�i lý tàu bi�n Vi�t Nam 

Phó T�ng giám ��c '�i lý hàng h�i Vi�t Nam;  

jy viên H'QT Công ty CP '�i lý V�n T�i Safi 

Ngh> h�u; Tr��ng ban ki�m soát  Công ty CP '�i lý V�n T�i Safi 

Các ch$c v� công tác hi�n nay t�i t� ch$c niêm y
t:  -Tr��ng Ban ki�m soát 

Các ch$c v� hi�n �ang n@m gi� t�i t� ch$c khác:               - Không 

Nh�ng kho�n n� ��i v�i Công ty: - Không 

L�i ích liên quan ��i v�i Công ty: - Không 

Quy!n l�i mâu thu�n v�i Công ty:  - Không  

- Ông. H@ Anh Tu�n  (không !i+u hành) 

Gi�i tính:    Nam 

Ngày tháng n�m sinh:  20-12-1971 

N�i sinh:  Hà tYnh 

CMND: 183123828 

Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

Dân tc:  Kinh

'�a ch> th��ng trú:  P 518 – C	u thang 7, nhà CT1, Khu 'ô Th� M# 'ình – Sông 'à, T"
Liêm, Hà Ni
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S� 'T liên l�c: 090341 5530 

Trình � chuyên môn:  '�i h�c Hàng h�i

Quá trình công tác: 

+ T" 1989  �
n 1994: 

+ T" 1995  �
n 2000: 

+ T"  2000  �
n 2-2002: 

+ T" 03/2002  �
n nay : 

Sinh viên khoa kinh t
 v�n t�i bi�n – Tr��ng 'H hàng h�i H�i phòng. 

Cán b Cty '�i lý hàng h�i H�i Phòng 

Phòng ���ng bi�n SAFI Hà Ni.

Cty TNHH '�i lý hàng hóa qu�c t
 VICA. 

Các ch$c v� công tác hi�n nay t�i t� ch$c niêm y
t:  -Thành viên BKS 

Các ch$c v� hi�n �ang n@m gi� t�i t� ch$c khác:         - Không 

L�i ích liên quan ��i v�i Công ty: - Không 

Quy!n l�i mâu thu�n v�i Công ty:  - Không  

- Bà Phùng Th� Nga  (không !i+u hành) 

Gi�i tính:    N�

Ngày tháng n�m sinh:  04.01.1959 

N�i sinh:  H�i Phòng 

CMND: 023994720, ngày c=p 19.03.2002, n�i c=p: HCM  

Qu�c t�ch:  Vi�tNam 

Dân tc:  Kinh

'�a ch> th��ng trú:  191 Chu v�n An P.26 Q.Bình Th�nh 

S� 'T liên l�c: 9402394-0903386282 

Trình � chuyên môn:  Trung C=p

Quá trình công tác: 
+ T" 1977 �
n 1989 

+ T" 1990 �
n 1992 

+ T" 1993 �
n nay 

K
 toán t�ng Vosa Vi�tNam t�i H�i Phòng 

K
 toán Vosa Vi�tNam t�i HCM 

Tr��ng phòng TCKT Vitamas – TP HCM, thành viên Ban 
ki�m soát Công ty CP 'LV�n T�I Safi 

Các ch$c v� công tác hi�n nay t�i t� ch$c niêm y
t:  Thành viên Ban Ki�m soát 

Các ch$c v� hi�n �ang n@m gi� t�i t� ch$c khác:    Tr��ng Phòng TCKT Vitamas 

L�i ích liên quan ��i v�i Công ty: Không 

Quy!n l�i mâu thu�n v�i Công ty:  Không 
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- Ho�t �ng c�a H'QT/Hi �*ng thành viên : h	p th�"ng k\ theo quí.

- Ho�t �ng c�a thành viên H'QT �c l�p không �i!u hành : h	p th�"ng k\ theo quí.

- Ho�t �ng c�a các ti�u ban trong H'QT/Hi �*ng thành viên (ví d� ti�u ban l��ng th��ng, 
ti�u ban �	u t� và ti�u ban nhân s�…) : không có ti�u ban.

- Ho�t �ng c�a Ban ki�m sóat/Ki�m sóat viên : h	p th�"ng k\ theo quí.

- K
 ho�ch �� t�ng c��ng hi�u qu� trong ho�t �ng qu�n tr� công ty : ho�t ��ng bình th�"ng.

- Kh� n�ng th�c hi�n trách nhi�m c�a H'QT : t�t .

- TX l� s� h�u c� ph	n và nh�ng thay ��i trong tX l� n@m gi� c� ph	n c�a thành viên H'QT :

H� và tên N�m 2012 N�m 2011 

SW cX phi�u
nZm gi� (cp) 

T� l� (%) SW cX phi�u
nZm gi� (cp) 

T� l� (%) 

Tr�n M�nh Hà 14.592 0,17% 14.592 0,17%

Hoàng �ng Doanh 43.332 0,52% 43.332 0,52%

Nguy$n H�u C# 59.761 0,72% 59.761 0,72%

Tr�n Nguyên Hùng 30.002 0,36% 12.802 0,15%

Phan Thông 88.215 1,06% 88.215 1,06%

- Thù lao c�a thành viên H'QT và nh�ng ng��i �i!u hành ch� ch�t khác c�a công ty : thù 
lao nm 2011 : 192.000.000 �!ng cho các thành viên H�QT + BKS .

- L�i ích khác : không có.

- Các giao d�ch liên quan : không .

2. Các d� li�u thWng kê v+ cX !ông : D#a trên danh sách ch�t ngày 02/02/2012.

- Thông tin chi ti
t v! c� c=u c� �ông :  

� V�n c� �ông : 

+ S� c� phi
u l�u hành : 8.289.981 cp ~ 100%  

+ S� c� phi
u �ã niêm y
t : 8.182.265 ~ 98,7%  

+ S� c� phi
u ch�a niêm y
t : 107.716 ~ 1,3%  

� Chi ti�t v�n c� �ông : 

+ C� �ông nhà n��c : 14.21%  
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H� và tên SW cX phi�u nZm gi� (cp) T� l� (%) 

T�ng Công ty Hàng H�i Vi�t Nam 1.178.244 14,21% 

+ H�i �!ng Qu�n Tr� : 2,83.% 

H� và tên SW cX phi�u nZm gi� T� l� (%) 

Tr�n M�nh Hà 14.592 0,17% 

Hoàng �ng Doanh 43.332 0,52% 

Nguy$n H�u C# 59.761 0,72% 

Tr�n Nguyên Hùng 30.002 0,36% 

Phan Thông 88.215 1,06% 

+ Ban ki�m soát : 2.04%;  

H� và tên SW cX phi�u nZm gi� T� l� (%) 

Ph�m S] Nh��ng 45.280 0,54% 

Phùng Th� Nga 119.190 1,43% 

H! Anh Tu�n 6.210 0,07% 

+ Ban Giám ��c : 2.59%,   

H� và tên SW cX phi�u nZm gi� T� l� (%) Ghi chú 

Tr�n Nguyên Hùng 30.002 0,36% �ã th�ng kê trong 
c� c�u h�i �!ng

qu�n tr�

Bùi Quang C�nh 20.436 0,24%

Nguy$n Cao C�"ng 77.168 0,93%  

Phan Thông 88.215 1,06% �ã th�ng kê trong 
c� c�u h�i �!ng

qu�n tr�

+ C� �ông ngoài  : 80.10%. 

- Tình hình giao d�ch liên quan c�a các c� �ông l�n : không có .

- S� l��ng c� �ông ngoài t� ch$c phát hành : 2.267 c� �ông (g!m 01 c� �ông  nhà n��c) .

- S� l��ng c� ph	n n@m gi� c�a các c� �ông  ngoài t� ch$c phát hành : toàn b� .




