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. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Vinafco được thành lập theo Quyết định số 211/2001/QĐ/BGTVT ngày 18 tháng 01 năm 2001
của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Trụ sở chính của Công ty: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Vốn điều lệ của Công ty là:

340.000.000.000 VND

Đơn vị thành viên và công ty con
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019 Công ty có các đơn vị thành viên và các công ty con như sau:

Tên đơn vị
-

Công ty cổ phần Vinafco - Chi nhánh
miền Nam

Địa chỉ

Số 53-55 Đường 41 Phường
6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Hoạt động kinh doanh chính
Vận tải, giao nhận hàng hóa

Các công ty con:
Tên đơn vị
- Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ
Vinafco
- Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco

Địa chỉ
33C Cát Linh - Đống Đa Hà Nội
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ
Hiệp, huyện Thanh Trì, TP
hà Nội

Hoạt động kinh doanh chính
Vận tải, giao nhận hàng hóa

-

Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco

-

Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco Đình Vũ

33C Cát Linh - Đống Đa Hà Nội
Văn Cao, phường Đằng
Giang, quận Ngô Quyền, Hải
Phòng

Vận tải, giao nhận hàng hóa,
cho thuê kho bãi
Vận tải, giao nhận hàng hóa,
cho thuê kho bãi

-

Công ty TNHH MTV Vinafco Bình Dương Khu CN Sóng Thần, Thị xã
Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Vận tải, giao nhận hàng hóa,
cho thuê kho bãi

-

Công ty TNHH MTV Vinafco Đà Nẵng

Đường số 8, khu CN Hòa
Cầm, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Vận tải, giao nhận hàng hóa,
cho thuê kho bãi

-

Công ty TNHH MTV Vinafco Hậu Giang

Cụm CN tập trung Đông Phú
- giai đoạn 1, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang

Vận tải, giao nhận hàng hóa,
cho thuê kho bãi

-

Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Thôn Trung Cương C,
Miền Trung (*)
Xã Tiến Hóa, Huyện
Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng
Bình
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Vận tải, giao nhận hàng hóa

Vận tải, giao nhận hàng hóa

-

Vận tải, giao nhận hàng hóa
Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ
Vinafco - Chi nhánh Miền Nam

Số 53-55 Đường 41 Phường
6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

(*) Đây là Công ty con do Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco góp 51% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh
Theo giấy ĐKKD số 0103000245 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 02 năm 2001, thay đổi đăng ký doanh nghiệp số
0100108504 lần thứ 29 ngày 18 tháng 03 năm 2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, hoạt động
kinh doanh của Công ty là:
-
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Vận tải hàng hóa bằng đường biển, đường sông, ôtô trong và ngoài nước;
Đại lý vận tải hàng hóa;
Kinh doanh vật tư và dịch vụ các mặt hàng: than, thạch cao, apatite, quặng các loại, cát, xỉ perit, đá vôi, gỗ,
Giao nhận kho vận quốc tế;
Dịch vụ vận tải quốc tế trong đó có vận tải hàng quá cảnh;
Đại lý vận tải biển và môi giới hàng hải, nhận ủy thác đại lý giao nhận, nhận ủy thác vận tải hàng không;
Kinh doanh vận tải và xếp dỡ, bảo quản các loại hàng hóa;
Kinh doanh kho bãi, bãi container và thu gom hàng hóa;
Nhận ủy thác nhập khẩu, làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa cho các chủ hàng;
Kinh doanh dịch vụ các mặt hàng phân bón, khí amoniắc hóa lỏng, clinke;
Kinh doanh nhập khẩu phương tiện thiết bị giao thông vận tải;
Kinh doanh cung ứng lương thực (ngô, sắn, thức ăn gia súc);
Sản xuất, chế biến và kinh doanh thép xây dựng;
Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
Buôn bán thức ăn và nguyên liệu sản xuất thức ăn cho nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm,
vật tư, máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng;
Buôn bán, lắp đặt, bảo hành máy, thiết bị bưu chính viễn thông (điện thoại, điện thoại di động, tổng đài);
Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa;
Khai thác và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm);
Cho thuê văn phòng và vác dịch vụ cho thuê văn phòng.

. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY
Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

2.2

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban
hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng
dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.
Hình thức kế toán áp dụng
Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.
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