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I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2010
1. Đánh gía chung
Năm 2010, bên cạnh thuận lợi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 6.78%
và hàng hóa xuất nhập khẩu tăng, lạm phát vượt quá con sô 11%, giá vàng và ngoại
tệ tăng, những khó khăn về chi phí lao động, giá nguyên vật liệu, lãi ngân hàng tăng
và biến động tỷ giá đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty, trong khi đó chỉ số VN
index giảm nhiều ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Nhìn vào thị trường Logistics Việt Nam, các Công ty hàng đầu như Schenker,
DHL, Damco, ITL/Keppel, K&N, YHC/ Protrade, Ceva Logistics, Mapple tree . . .
đầu tư số tiền lớn vào các dự án được triển khai qui mô và hiện đại. Các Công ty Việt
Nam không thể cạnh tranh với các Công ty hàng đầu này mà phải chuẩn bị cho mình
một phân khúc thị trường ngách để tự tồn tại trên đôi chân của mình.
Với những diễn biến nêu trên, Công ty đã xác định được những khó khăn và
nổ lực hết mình để giữ được các khách hàng lớn, đối tác truyền thống và có những
bước chuẩn bị cần thiết để tồn tại cho những năm kế tiếp.
2. Kết quả kinh doanh 2010
Kết quả hoạt động của các mảng dịch vụ trong năm 2010 như sau:
1. Dịch vụ đại lý tàu & môi giới hàng hải :
Số lượt tàu phục vụ là 288 chuyến tàu, thực hiện 09 vụ môi giới thuê tàu, đạt
6.6% tổng doanh thu.
2. Dịch vụ vận tải đường không và đường biển :
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Lượng containers xuất/ nhập qua dịch vụ đại lý vận tải đường biển trong năm
2010 là 16.554 teus, đạt 23.1% tổng doanh thu.
Lượng hàng xuất/ nhập qua dịch vụ đại lý vận tải đường không trong năm
2010 là 4.945 tấn, đạt 24/3% tổng doanh thu.
3. Dịch vụ khai quan giao nhận và khai thác kho bãi :
Lượng hàng phục vụ cho khách hàng trong năm 2010 là 21.131 lô hàng đạt
đạt 46% tổng doanh thu.
Hệ thống kho bãi toàn quốc của SAFI đã được nâng cấp và lắp đặt trang thiết
bị, khai thác hết diện tích kho và vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu khách hàng.
3. Kết quả tài chính năm 2010
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010 ổn định, lợi
nhuận giảm do chi phí tăng và không thể tăng giá khách hàng vì bị quá nhiều Công
ty khác cạnh tranh gay gắt.
Các Liên doanh : hoạt động ổn định. Lợi nhuận sau thuế của các liên doanh
đạt được trong năm 2010 :
- COSFI
1.962.080.078 vnđ
- YUSEN
36.554.110.256 vnđ
- KCTC
2.704.929.152 vnđ
- SITC
2.076.518.965 vnđ
Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2010 là ổn định,
lợi nhuận hợp nhất của Công ty mẹ đạt 31.160.079.954 đồng.
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản chi tiết như sau :
1. Công ty SAFI (hợp nhất) :
- Tổng doanh thu
- Tổng chi phí
- Lợi nhuận trước thuế
- Lợi nhuận từ LD, liên kết
- Tổng lợi nhuận trước thuế
- Thuế TNDN
- Lợi nhuận cổ đông thiểu số (Cosfi+SITC)
- Lợi nhuận sau thuế
2. Liên doanh Cosfi (VN) :
- Doanh thu
- Chi phí
- Thuế TNDN
- Lợi nhuận sau thuế
- Lợi nhuận cổ đông thiểu số (Freight World)
- Lợi nhuận Cty mẹ
3. Liên doanh SITC (VN) :
- Doanh thu
- Chi phí
- Thuế TNDN

198.313.136.313 đồng
176.452.184.791 đồng
21.860.951.522 đồng
17.071.483.320 đồng
38.932.434.842 đồng
5.793.441.357 đồng
1.978.913.531 đồng
31.160.079.954 đồng
43.198.523.214 đồng
40.564.505.731 đồng
671.937.405 đồng
1.962.080.078 đồng
961.419.238 đồng
1.000.661.840 đồng
25.853.844.944 đồng
22.689.459.038 đồng
1.087.866.911 đồng
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- Lợi nhuận sau thuế
2.076.518.965 đồng
- Lợi nhuận cổ đông thiểu số (SITC Sha)
1.017.494.293 đồng
- Lợi nhuận Cty mẹ
1.059.024.672 đồng
4. Liên doanh Yusen (VN) :
- Lợi nhuận của SAFI :
16.449.394.615 đồng
5. Liên doanh KCTC (VN) :
- Lợi nhuận của SAFI :
622.133.705 đồng
6. Công ty cổ phần Vinalines Logistics : chưa có báo cáo từ Vinalines.
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 : dự kiến như sau :
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
20.663.071.886 đồng
a. Trích quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 5%
1.033.153.594 đồng
(tính đến 31/12/2010 đã trích : 3.101.897.635 đ)

b. Trích quỹ dự phòng tài chính 5%

1.033.153.594 đồng

(tính đến 31/12/2010 đã trích : 2.096.169.573 đ)

c. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty 10.%
d. Trả 15% cổ tức năm 2010 :
e. Trích quỹ đầu tư phát triển :

2.066.307.189 đồng
12.434.971.500 đồng
4.095.486.009 đồng

II. Tình hình thực hiện công tác của Hội đồng quản trị
1. Kết quả triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08 tháng 05 năm 2009 đã
được Hội đồng quản trị thực hiện, cụ thể như sau :
A. Đăng ký bổ sung vốn điều lệ :
Đã hoàn tất việc niêm yết bổ sung 5.526.654 cổ phiếu theo giấy phép số
81/QĐ-SGDHCM ngày 29/07/2009 để tăng vốn điều lệ lên : 82.899.810.000 đồng
theo qui định vốn tối thiểu được phép giao dịch trên sàn của Sở giao dịch chúng
khoán Tp Hồ Chí Minh.
B. Đầu tư cho kinh doanh :
Năm 2010, công ty đã đầu tư cho dịch vụ logistics, kho bãi để nâng cao khả
năng kinh doanh, cụ thể như sau:
- Giá kệ và xe nâng điện cho kho Hà Nội và Đà Nẵng :
2.75 tỷ đồng
- Phương tiện vận tải cho Hải Phòng và Đà Nẵng :
3.10 tỷ đồng
- Sửa chữa kho Q.7, Tp HCM :
1.83 tỷ đồng
7.68 tỷ đồng
C. Đầu tư cao ốc văn phòng 209 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp HCM :
Tổng dự toán là 41.7 tỷ đồng (chưa bao gồm trang trí nội thất, thuê tư vấn
quản lý và đào tạo quản lý) :
a. Chi phí xây dựng
28.5 tỷ
b. Chi phí thiết bị
5.8 tỷ
c. Chi phí quản lý dự án
1.0 tỷ
d. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
2.4 tỷ
e. Chi phí khác
0.3 tỷ
d. Chi phí dự phòng
3.7 tỷ
41.7 tỷ
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Tính đến ngày 31/02/2011, Cty đã thanh toán cho các nhà thầu tổng số tiền là
2.273 tỷ đồng, cụ thể nhu sau :
1. Cty Bạch hạc : 529.0 triệu đồng, dịch vụ xin cấp phép + khoan địa chất
2. Cty Fujinami : 857.0 triệu đồng, dịch vụ lập thiết kế + dự toán.
3. Cty Nagecco :
104.0 triệu đồng, dịch vụ giám sát xây dựng.
4. Cty SCQC :
271.0 triệu đồng, dịch vụ tư vấn quản lý dự án + thẩm tra
thiết kế / dự toán + tư vấn đấu thầu + kiểm định ghi nhận hiện trạng các công
trình lân cận.
5. Cty TNHH TM-DV-XNK Khánh Hưng : 512. triệu đồng, dịch vụ thử tải cọc
khoan nhồi.
Công trình dự kiến khởi công vào cuối tháng 04/ 2011 và hoàn tất trong vòng
540 ngày (18 tháng).
D. Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 : Tiếp tục sử dụng Cty TNHH
Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC cho năm tài chính 2011.
2. Công tác nhân sự
Đến thời điểm 31/02/2011 tổng số cán bộ nhân viên của Công ty là
276 người, tuyển dụng 23 người, chấm dứt hợp đồng lao động 23 người với các lý do
: nghỉ chế độ, chấm dứt hợp đồng lao động. Trong năm 2010, không có biến động
nhân sự.
3. Về hoạt động của Hội đồng quản trị
HĐQT trong năm đã duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ hàng quí để nắm
bắt tình hình kinh doanh và đưa ra những quyết định kịp thời cho các vấn đề quan
trọng của Công ty .
Các phiên họp của HĐQT đều mời Trưởng ban kiểm soát tham dự và đóng
góp ý kiến. Ngoài các phiên họp nói trên, các thành viên HĐQT thường xuyên giữ
mối liên hệ, trao đổi ý kiến kịp thời với nhau và qua hệ thống e-mail và các phương
tiện thông tin liên lạc khác.

STT
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Cuộc họp
Ngày 13/01/2010

2

Ngày 16/03/2010

Nội dung
- Kết quả KD sơ bộ năm 2009.
- Dời việc tìm đối tác chiến lược sang năm
2010.
- Kế hoạch KD cho năm 2010.
- Điều chỉnh nhâm sự trong ban quản lý dự án
nhà 209 NVT, Q.1, tp HCM.
- Giao ông Phan Thông rà soát chỉnh sửa các
văn bản Pháp qui.
- Kết quả KD năm 2009.
- Dự toán sửa chữa kho Q.7 và kế hoạch đấu tư
phương tiện phương tiện vận chuyển, kho bãi.
- Dự án 209 NVT, Q.1, to HCM : chọn nhà
4
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Ngày 05/05/2010

4

Ngày 16/10/2010

5

Ngày 07/01/2011

thầu SCQC làm công việc thẩm định thiết kế,
tổng dự toán, lập hồ sơ chọn nhà thầu thi công.
Tiếp tục chọn các nhà thầu cho công việc “Tư
vấn quản lý dự án” và “Giám sát xây dựng”.
- Xem xét việc đầu tư cho khu vực Hải phòng.
- Chuẩn bị cho kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2010 vào
07/05/2010.
- Họp rà soát lại công tác chuẩn bị cho kỳ họp
ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 07/05/2010.
- kết quả KD đến hết Q3/2010.
- tiến độ sửa chữa kho Q.7 và công tác chuẩn
bị cho việc xây dựng nhà 209 NVT.
- nội dung HĐ cho thuê nhà 59A Lê Lợi, Đà
Nẵng.
- tiếp tục chỉnh sửa các văn bản pháp qui của
Cty.
- kết quả KD đến hết T11/2010 và dự kiến
doanh thu và lợi nhuận cho cả năm 2010.
- báo cáo hoàn tất việc sửa chữa kho bãi Q.7,
Tp HCM.
- Tiến độ công tác chuẩn bị cho việc khởi công
xây dựng nhà 209 NVT dự kiến vào T3/2010.
- Tiếp tục tìm hiểu và lên phương án đầu tư cho
02 khu vực Hà Nội và Hải Phòng.
- BĐH đệ trình HĐQT việc phát hành thêm
20% cổ phiếu cho đối tác chiến lược CMG
(China Merchant Group).

Chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2010 : 198.000.000 đồng thù lao
cho các thành viên HĐQT, BKS. Chi phí cho các cuộc họp thường kỳ của HĐQT và
BKS đưa vào giá thành của Công ty.
4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc
Hội đồng quản trị thực hiện việc thường xuyên giám sát công việc điều hành
của Tổng giám đốc, trao đổi nắm thông tin và chỉ đạo việc Tổng giám đốc thực thi
các Nghị quyết và chủ trương chung của HĐQT về phát triển khách hàng, mở rộng
thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư tài chính, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn
nhân lực . . .
Kết quả giám sát của HĐQT với Tổng giám đốc và ban điều hành năm 2010 :
nhìn chung ban điều hành duy trì hoạt động ổn định và đạt chỉ tiêu doanh thu đề ra.
5. Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý
Các cán bộ quản lý ở các cấp trong Công ty đã đảm đương tốt chức trách và
hoàn thành công việc được giao.
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III. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển thực hiện năm 2011
1. Phương hướng phát triển kinh doanh
Năm 2011 nền kinh tế và tài chính thế giới được dự báo là vẫn khó khăn do
giá tiêu dùng tăng và Việt Nam cũng không nằm ngoài viễn cảnh ấy. Hoạt động
XNK vẫn trong tình trạng khó khăn. Các hãng tàu biển lớn luôn tạo tình trạng thiếu
tải để giữ giá cước trong cả 2 mùa mùa cao hoặc thấp điểm, tăng phụ phí để đối phó
với giá nhiên liệu thế giới tăng. Các hãng hàng không vẫn gặp khó khăn trong quá
trình vực dậy ngành vận tải đường không, hiệp hội IATA tiên đoán lợi nhuận 2011 sẽ
giảm nữa so với 2010, các hãng hàng không cắt chuyến bay để cung luôn thấp hơn
cầu nhẳm giữ giá cước.
Trong tình hình khó khăn chung đó, Công ty SAFI xác định mục tiêu là nỗ lực
vượt khó, duy trì các hoạt động kinh doanh một cách ổn định, tiếp tục đầu tư một
cách hợp lý vào hạ tầng cơ sở khi cần thiết, nâng cao năng lực tài chính, năng lực
cạnh tranh và giữ vững thị phần, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước
ngoài, bảo đảm doanh thu và mặt bằng thu nhập thỏa đáng cho nhân viên trong tình
hình khó khăn chung.
Năm 2011 Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đã và đang tiến
hành có hiệu quả, như :
1. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành theo mô hình quản lý và vận hành
của một công ty niêm yết .
2. Duy trì tốt và ổn định chất lượng dịch vụ; tiếp tục tăng cường phương tiện
vận tải trên đều cả 3 khu vực Bắc, Trung và Nam; tập trung làm môi giới tàu và
hàng; tích cực hợp tác và phát triển quan hệ với các hãng tàu, hãng hàng không, chủ
hàng, nhà sản xuất .
3. Chú trọng công tác quảng bá hình ảnh về Công ty, từng bước xây dựng văn
hoá công ty.
4. Bảo đảm ổn định thu nhập cho nhân viên, khuyến khích sự gắn bó lâu dài
của những người lao động làm việc có năng suất và hiệu quả cao với Công ty.
5. Bảo toàn vốn trong quá trình kinh doanh.
2. Dự kiến các chỉ tiêu tài chính
Hoạt động kinh doanh của Công ty dự kiến đạt : doanh thu 126.tỷ và lợi
nhuận sau thuế 11.5 tỷ.
- Doanh thu hợp nhất (gồm liên doanh Cosfi, SITC)
200.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế
14.5 tỷ đồng
- Lãi liên doanh, liên kết sau thuế
17.0 tỷ đồng
- Tổng lãi
31.5 tỷ đồng
3. Dự án đầu tư
a. Cao ốc Văn phòng 209 Nguyễn Văn Thủ, quận 1 :
Ước tính giải ngân cho 2011 :

20.0 tỷ đồng

b. Trang bị thêm trang thiết bị cho hệ thống kho bãi :

1.0 tỷ đồng
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c. Dự án văn phòng Hà Nội và khu kho bãi Hải Phòng : vẫn đang tiếp tục tìm
địa điểm phù hợp và đối tác để thực hiện.
d. Dự án phần mềm quản lý : sẽ lùi sang năm 2012 để công tác chuẩn bị được
chu đáo hơn.
e. Góp vốn thành lập Công ty CP phát triển Cảng Dung Quất : Tcty Vinaline
có chủ trương ngưng đầu tư vào cầu cảng Dung Quất.
IV. Trả cổ tức năm 2010 và dự kiến mức cổ tức năm 2011
Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt ở
mức 15% cho năm 2010 như .
Dự kiến cổ tức cho năm 2011 là 10%.
V. Phát hành thêm cổ phiếu cho đối tác chiến lược
Hội đồng quản trị xin được trình bày chi tiết trong báo cáo đính kèm.
VI. Bổ sung vào Điều lệ Công ty
Theo chỉ thị công văn 3170/ UBCK-QLPH do Vụ trưởng vụ Quản lý Phát
hành/ BTC Nguyễn Thế Thọ ký ngày 05/ 10/ 2010 về vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản có qui định mới tại điểm 2 của công văn này, nguyên văn như sau :
“ 2. Phiếu xin ý kiến phải ghi rõ phương án biểu quyết bao gồm tán
thành, không tán thành và không có ý kiến. Nếu Điều lệ Công ty
không có qui định khác thì cổ đông không gửi phiếu phản hồi
không được coi là phiếu tán thành.”
Để việc lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu quả và đạt thời gian tính của vấn đề
cần phải lấy ý kiến cổ đông, Hội đồng quản trị xin được đề xuất lên Đại hội đồng cổ
đồng xem xét và đồng ý bổ sung vào Khoản “ 3”, Điều “21” Chương “6” như sau : “
6.21.3.h. Cổ đông không gửi phiếu phản hồi được coi là phiếu tán thành."
Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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