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I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA PTS HÀ TÂY  

1. Những sự kiện quan trọng 

Năm 2000: Được thành lập, trong đó cổ đông lớn là Petrolimex Việt Nam. 

Năm 2001: Thành lập chi nhánh tại Hòa Bình 

Năm 2002: Thành lập chi nhánh tại Hà Nội (khi đó Hà Tây chưa thuộc Hà Nội) 

Năm 2003: Tăng Vốn Điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 6,5 tỷ đồng.  

Năm 2006: Tăng Vốn Điều lệ từ 6, 5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng bằng việc phát hành riêng 

lẻ cho Petrolimex Việt Nam và cho cổ đông hiện hữu.  

Năm 2009: Phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn từ 10 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng 

bằng việc phát hành cho cổ đông hiện hữu. 

Năm 2010: Giao dịch trên thị trường UPCoM.  
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2. Qúa trình phát triển 

a. Ngành nghề hoạt động 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp 0500387891 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 10 ngày 19 tháng 05 năm 2014, ngành 

nghề kinh doanh của Công ty gồm: 

- Kinh doanh vận tải xăng dầu; 

- Tổng đại lý bán buôn, bán lẻ xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và các hàng hoá 

khác; 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu phương tiện vận tải, vật tư, thiết bị, phụ tùng ô tô, vật 

tư thiết bị chuyên dùng xăng dầu; 

- Xây lắp, sửa chữa các công trình xăng dầu, thiết bị xăng dầu và các công trình dân 

dụng khác; 

- Vận tải hành khách đường bộ; 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

- Dịch vụ ăn uống; 

- Dịch vụ kho vận, bãi đỗ xe, Dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải; 

- Đại lý bảo hiểm; 

- Bán buôn, bán lẻ sơn, nước giặt; 

- Kinh doanh bất động sản; 

b. Tình hình hoạt động 

Hiện tại Công ty đang tập trung vào 03 lĩnh vực chính: 

- Vận tải xăng dầu: là hoạt động kinh doanh chủ đạo của Công ty, trong đó: 

 Năng lực vận tải tại 31.12.2014 có trên 70 đầu xe tương đương 1.200 m3 

phương tiện và năng lực đạt tới 50.000.000 m3 km/năm. 

 Lĩnh vực vận tải xăng dầu luôn là hoạt động đóng góp lớn cho lợi nhuận của 

Công ty trong những năm qua; đảm bảo việc làm cho 50% lao động và 70% 

nguồn lương của Công ty.  

 Thị phần vận tải nội địa của Công ty không thay đổi so với năm 2013: Chiếm 

100% sản lượng vận tải cho các cửa hàng xăng dầu của Công ty xăng dầu Hà 

Sơn bình; 40% sản lượng vận tải cho các cửa hàng xăng dầu của công ty 

xăng dầu Điện Biên; Vận tải cho các khách hàng, đại lý có nhu cầu. Ngoài ra 

Công ty còn vận tải xăng dầu tái xuất sang Lào. 

- Kinh doanh xăng dầu:  

 Hoạt động kinh doanh xăng dầu có những năm đã mang lại lợi nhuận chính 

cho Công ty, tuy nhiên những năm gần đây, đặc biệt năm 2014 là năm cực kỳ 

khó khăn đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do ảnh hưởng của giá xăng 
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dầu thế giới liên tục giảm, giá bán lẻ trong nước cũng được điều chỉnh giảm. 

Trong điều kiện như vậy, Công ty đã rất nỗ lực điều hành linh hoạt hàng tồn 

kho để giảm thiểu lỗ chênh lệch giảm giá. Tuy vậy, kinh doanh xăng dầu năm 

2014 vẫn lỗ. 

 Mạng lưới kinh doanh xăng dầu hiện tại: 22 cửa hàng xăng dầu và hệ thống 

đại lý ở các tỉnh phía Bắc.  

- Kinh doanh khác: Kinh doanh xây lắp, sửa chữa các công trình xăng dầu; Kinh doanh 

phụ tùng và dịch vụ sửa chữa ôtô đã thực hiện đáp ứng tốt nhu cầu nội bộ; Kinh 

doanh đại lý bán bảo hiểm PJICO, Gas, nước giặt,...  

3. Định hướng phát triển 

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

- Hoạt động vận tải: Tiếp tục nâng cao chất lượng phương tiện và chất lương vận tải 

để nâng cao vị thế và uy tín của Công ty.  

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu: Chú trọng giải pháp tăng sản lượng bán lẻ để nâng 

cao năng suất lao động và giảm chi phí bán lẻ, tiếp tục quan tâm xây dựng cửa hàng 

xăng dầu văn hoá.  

- Hoạt động kinh doanh phụ tùng và dịch vụ sửa chữa ôtô: Thực hiện phương châm 

“chất lượng để khẳng định uy tín và vị thế” và nâng cao hiệu quả kinh doanh.  

- Hoạt động kinh doanh tổng hợp: Xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh tổng 

hợp (Bảo hiểm, gas, nước giặt, sơn) tại các cửa hàng xăng dầu với mục tiêu tạo công 

ăn việc làm, tăng thu nhập cho công ty và người lao động. 

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Tiếp tục giữ vững và ổn định thị phần vận tải trên địa bàn truyền thống của Công ty, 

đảm bảo tăng trưởng về vận tải từ 5 đến 10%/năm. 

- Tăng cường phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu, sửa chữa nâng cấp cửa hàng 

xăng dầu nâng cao tỷ trọng hiệu quả kinh doanh xăng dầu trong tổng lợi nhuận của 

Công ty. 

- Tiếp tục củng cố và phát triển các loại hình kinh doanh vật tư phụ tùng, dịch vụ sửa 

chữa ôtô. 

- Mở rộng và phát triển mạnh loại hình kinh doanh tổng hợp theo định hướng của 

Petrolimex: Bảo hiểm, Gas, nước giặt, sơn,.. và các loại hình kinh doanh thương mại 

và dịch vụ khác. 
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II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

- Năm 2014, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn chìm sâu trong 

khủng hoảng, tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ nhưng chỉ ở một số quốc gia. Chính 

trong điều kiện khó khăn chung đó, HĐQT PTS Hà Tây đã phải trăn trở suy nghĩ tìm 

ra giải pháp tối ưu nhất để chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty, tận dụng 

các gói hỗ trợ kinh tế của Chính phủ và nắm bắt cơ hội kinh doanh khác trên thị 

trường, PTS Hà Tây đã đạt được hầu hết các mục tiêu ĐHĐCĐ giao cho.  

- Kết quả hoạt động trong năm 2014 

STT Hạng mục Đơn vị Giá trị 

1.  Doanh thu thuần  Đồng 1.174.648.167.393 

2.  Lợi nhuận từ HĐ SXKD  Đồng 1.092.253.063 

3.  Lợi nhuận sau thuế  Đồng 2.113.081.016 

4.  EPS  Đồng 1.321 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của PTS Hà Tây 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

STT Hạng mục 2014 KH (VNĐ) TH so với KH (%) 

1.  Doanh thu thuần  1.342.594.000.000  87%  

2.  Lợi nhuận sau thuế  1.988.000.000 106%  

3.  EPS  1.243  106% 

Nguồn: Kế hoạch năm 2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của PTS Hà Tây 

- Trong năm 2014, giá xăng dầu thế giới liên tục giảm, giá xăng dầu trong nước cũng 

được điều chỉnh giảm kịp thời theo đúng mức và biên độ giảm giá xăng dầu thế giới. 

Do vậy, Công ty phải chịu lỗ chênh lệch giá hàng tồn kho. Mặt khác, lãi gộp từ kinh 

doanh xăng dầu thấp chỉ bù đắp được các khoản chi phí. Năm 2014 kinh doanh xăng 

dầu lỗ chủ yếu do chênh lệch giảm giá hàng tồn kho.  
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- Kinh doanh vận tải cũng gặp nhiều khó khăn do phải thực hiện hạ tải trọng xe ô tô 

sitec theo đúng quy định của nhà nước. Điều này đã làm tăng thêm khoản chi phí, 

giá thành vận tải tăng. 

2. Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc 

- Năm 2014, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã quyết liệt trong mọi mặt hoạt 

động, quản lý, điều hành: Thu hồi công nợ, hàng tồn kho tại văn phòng Công ty và 

các chi nhánh; Linh hoạt trong thực hiện kế hoạch đầu tư: Dừng đầu tư tầng 3 nhà 

văn phòng để tập trung vốn đầu tư xe ô tô sitec kịp thời thay thế các xe hết niên hạn 

sử dụng và bổ sung năng lực vận tải thiếu hụt. Kết quả: Năm 2014 không còn tồn 

đọng những khoản công nợ dây dưa, giảm thiểu lỗ chênh lệch giá hàng tồn kho do 

nhà nước điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu; Việc đầu tư đúng hướng và kịp thời 

đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vận tải, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu 

quả cho Công ty. 

- Nhìn chung, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Giám đốc và Ban điều 

hành đã nỗ lực làm việc hết mình có những quyết định linh hoạt, kịp thời trong điều 

hành SXKD đem lại lợi ích tốt nhất có thể cho Công ty, tiếp tục nâng cao năng lực 

quản lý và chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống CBCNV-NLĐ trong Công ty.      

3. Các kế hoạch và định hướng của HĐQT 

- Hoạt động vận tải: Thị trường cơ bản do Tập đoàn giao. Trong năm 2015, đây vẫn là 

hoạt động kinh doanh hàng đầu của Công ty. Việc giữ vững và tăng thị phần vận tải 

cho các đại lý và nhu cầu khác tiếp tục được chú trọng trong năm 2015. 

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu: Năm 2015 tình hình kinh doanh xăng dầu chưa có 

có sự khởi sắc, giá dầu thế giới vẫn chưa xác định đáy. Tuy nhiên, cơ chế chính sách 

của Tập đoàn đối với các công ty cổ phần thành viên có sự thay đổi so với năm 2014 

là được hưởng giá giao như các công ty xăng dầu thành viên (năm 2014 là cơ chế lãi 

gộp). Công ty chủ trương tiết giảm chi phí quản lý, tiết giảm lao động để nâng cao 

năng suất và hiệu quả kinh doanh. 

- Hoạt động tài chính: Theo dự báo năm 2015 tình hình kinh tế có sự khới sắc, Công ty 

tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ công nợ để giảm 

thiểu rủi ro và chi phí lãi vay.  

- Hoạt động kinh doanh vật tư phụ tùng và dịch vụ sửa chữa ôtô: Đầu tư trang thiết 

bị, nâng cao năng lực cạnh tranh để đảm bảo tốt nhu cầu nội bộ và phát triển ra 

ngoài thị trường.  

- Hoạt động kinh doanh tổng hợp: Lợi dụng địa bàn kinh doanh xăng dầu là các cửa 

hàng xăng dầu để mở rộng và phát triển loại hình kinh doanh tổng hợp các mặt hàng 
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và dịch vụ của Petrolimex. Trước mắt là đẩy mạnh sản lượng bán DMN và các sản 

phẩm hóa dầu PLC, bảo hiểm PJICO, Gas Petrolimex, nước giặt JANA. 

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  

Năm 2014 tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn: 

Trung Quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông, khủng hoảng chính trị ở Ucraina, cô lập kinh 

tế với nước Nga, chiến sự ở Trung Đông, giá dầu thế giới biến động bất thường, đến quý 

IV có xu hướng giảm mạnh, khó lường.  

Trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn năm 2013, lạm phát được kiểm soát, mặt 

bằng lãi suất giảm 2% so với cuối năm 2013. Giá xăng dầu từng bước được thực hiện 

theo cơ chế thị trường, ngành công nghiệp sản xuất vẫn hết sức khó khăn, nợ xấu vẫn 

cao, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động lớn, theo đó nhu cầu xăng dầu giảm, 

mặt khác do có sự cạnh tranh không lành mạnh của một số doanh nghiệp đầu mối, cộng 

với giá xăng dầu giảm đã tác động bất lợi đến chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận của Công 

ty. Tình hình kinh doanh của Công ty chịu nhiều áp lực khó khăn do chịu tác động của 

các yếu tố: Thực hiện hạ tải trọng xe ô tô sitec theo đúng quy định của Nhà nước và của 

cơ quan đăng kiểm; mức thù lao tổng đại lý thấp không đủ bù đắp chi phí bán lẻ tại các 

cửa hàng xăng dầu; Công ty phải chịu lỗ chênh lệch giá do giá bán lẻ xăng dầu trong 

nước giảm mạnh. 

Trước những khó khăn đó, ngay từ đầu năm Ban giám đốc Công ty đã đặt ra các mục 

tiêu, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân nhằm khắc phục khó 

khăn để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhất kế hoạch ĐHĐCĐ nhất trí thông qua. 
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1. Báo cáo kết quả HĐSXKD 

TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 

Năm  

2013 

Kế hoạch 

Năm 

2014 

Thực hiện 

Năm   

2014 

Tỷ lệ 

% so 

với KH 

Tỷ lệ 

% so 

với TH 

2013 

1 Doanh thu thuần Trđ 1.406.432 1.342.594 1.174.648 87.5% 83.5% 

2 Chi phí kinh doanh Trđ 32.607 31.150 33.315 106.9% 102.1% 

3 Lợi nhuận trước thuế Trđ 2.495 2.650 2.783 105% 111.5% 

4 Lợi nhuận sau thuế Trđ 1.871 1.988 2.113 106.3% 112.9% 

5 Chia cổ tức % 8% 8% 7% 87,5% 87,5% 

6 Lao động Người 265 265 265 100% 100% 

7 Tiền lương bình quân đ/ng/t 6.854.000 6.980.000 6.863.836 98.3% 100,1% 

8 Nộp Ngân sách Trđ 22.773 4.829 3.236 67% 14% 

- Kinh doanh vận tải: Sản lượng vận tải năm 2014 bằng 105% kế hoạch, tăng 

trưởng 6,5% so với năm 2013, trong đó: 

 Vận chuyển cho Công ty XD Hà Sơn Bình : 26,9 triệu m3km, giảm 3%  

 Vận chuyển cho Công ty XD Điện Biên :   7,6 triệu m3km, tăng 3% 

 Vận chuyển tái xuất cho Petrolimex Lào :   8,9 triệu m3km, tăng 58% 

 Vận chuyển nội bộ PTS Hà Tây  :   1,6 triệu m3km, giảm 2% 

Doanh thu vận tải đạt 92 tỷ đồng 

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.058 triệu đồng. 

- Kinh doanh xăng dầu: Sản lượng bán xăng dầu năm 2014 bằng 87% kế 

hoạch, giảm 18% so với thực hiện năm 2013, trong đó: 

 Bán lẻ trực tiếp  : 22.300 M3 = 100% KH và = 94% so với TH 2013 

 Bán buôn, đại lý  : 29.954 M3 = 79% KH và = 74% so với TH 2013 

Sản lượng bán đại lý giảm do cơ chế chính sách của Tập đoàn không khuyến 

khích các công ty cổ phần bán đại lý. 
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Chi phí bán lẻ bình quân 678 đồng/lít trong khi mức thù lao tổng đại lý PTS Hà 

Tây được hưởng bình quân cả năm là 635 đồng/lít. Do đó bán lẻ lỗ bình quân (-) 

43 đồng/lít. Tổng lỗ bán lẻ XD (-) 903 triệu đồng 

Kết quả KDXD năm 2014 lỗ (-) 1.379 trđ, trong đó: 

 Lỗ bán lẻ tại các CHXD  : (-) 1.824 trđ , trong đó: Lỗ do tăng , giảm 

giá XD (-) 921 trđ; Lỗ bán lẻ (-) 903 trđ . 

  Bán buôn XD lãi 445 trđ. 

- Hàng hóa, Dịch vụ khác: Lãi 391 trđ 

- Hoạt động tài chính:  22 trđ 

- Thu nhập khác (thanh lý tài sản, TN khác): 1.690 trđ 

Trong năm 2014, Công ty chưa thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu, 

việc thanh toán cổ tức sẽ được thực hiện sau khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

2015. 

2. Tình hình tài chính: 

- Tình hình tài sản: 

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31.12.2014 đạt 84.551 triệu đồng, không 

tăng so với năm 2013. Trong đó:  

 Tài sản dài hạn tăng 27,6% so với năm 2013 do Công ty đầu tư mới tài sản 

cố định chủ yếu là mua mới xe ô tô sitec thay thế xe hết niên hạn và bù đắp 

phần dung tích xe phải hạ tải trọng theo quy định của Nhà nước. 

 Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 31% so với năm 2013 do Công ty tăng 

cường giám sát công tác thu hồi công nợ khách hàng. 

 Hàng tồn kho giảm 34,3% so với năm 2013 do Công ty điều hành hàng tồn 

kho về mức thấp để giảm thiểu lỗ do giảm giá xăng dầu. 

- Tình hình nợ phải trả: 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Thực hiện năm 

2013 

Thực hiện năm 

2014 

Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,87 0,66 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 2,01 1,97 

Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu 0,71 0,17 

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2014 là 56.126 triệu đồng tương đương với 

năm 2013. Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn giảm 13 tỷ đồng, các khoản phải trả 
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người bán tăng 12 tỷ đồng. Theo quy luật chung của ngành hàng thương mại, chỉ 

số nợ nhà cung cấp của Công ty qua các năm đều ở mức an toàn.  

- Khả năng thanh toán: 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Thực hiện năm 

2013 

Thực hiện năm 

2014 

Hệ số thanh toán nhanh 0,77 0,53 

Hệ số thanh toán hiện hành 1 1 

Hệ số thanh toán hiện hành lớn hơn 1 và hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 0,5 

cho thấy Công ty luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn. 

- Khả năng sinh lời: 

Chỉ tiêu tài chính Thực hiện năm 

2013 (%) 

Thực hiện năm 

2014 (%) 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,13 0,18 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 6,7 7,4 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 2,2 2,5 

Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần 0,17 0,1 

Khả năng sinh lời của Công ty năm 2014 tăng so với năm 2013 do Vốn chủ sở 

hữu và Tổng tài sản không tăng. Riêng hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu 

thuần thực hiện năm 2014 đạt thấp và giảm so với năm 2013 do chi phí HĐKD 

của Công ty năm 2014 tăng đột biến về khoản chi phí cải tạo hạ tải trọng xe ô tô 

sitec theo đúng quy định của Nhà nước, lỗ chênh lệch giá hàng tồn kho do giảm 

giá bán lẻ xăng dầu.  
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3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

TT Hạng mục đầu tư Khối 

lượng 

KH 2014 

(trđ) 

TH 2014 (trđ) TH/KH 

(%) 

A Đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư  18.408 16.738 91 

1 Xe ô tô sitec Dongfeng 10m3/xe 12 xe 8.200 8.189 99,8 

2 Xe ô tô sitec Hyundai 20m3/xe 2 xe 4.550 4.601 101 

3 Xe ô tô sitec Hino 18 m3/xe 3 xe 5.500 3.684 67 

4 Cột bơm xăng dầu 01 cột 158 157 99,3 

5 Trang thiết bị văn phòng   107  

B Các hạng mục sửa chữa lớn   760 1.286 169 

1 Sân bãi đỗ xe khu A 2.200m2 760 760 100 

2 Cải tạo văn phòng (cổng, phòng l/v, 

hội trường) 

  413  

3 Cải tạo xưởng sửa chữa   113  

Năm 2014, Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đầu tư với tổng vốn đầu tư là 

16.738 trđ, trong đó: Vốn Công ty là 12.595 trđ, vốn góp lái xe là 4.143 trđ. Các 

hạng mục đầu tư chủ yếu là mua mới xe ô tô sitec thay thế các xe hết niên hạn 

sử dụng và bù đắp phần dung tích xe bị thiếu hụt do hạ tải trọng theo đúng quy 

định của nhà nước. Riêng hạng mục xe Hino, kế hoạch là 03 xe nhưng Công ty 

mới thực hiện đầu tư 02 xe, 01 xe thực hiện vào quý 1 năm 2015.  

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

- Về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý – điều hành: 

 Công ty đã ban hành lại một số quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với các 

quy định của Tập đoàn XDVN, của nhà nước và pháp luật hiện hành 

 Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức cho phù hợp với điều kiện SXKD, nâng cao hiệu 

quả: Giải thể 03 CHXD kém hiệu quả, thuê mới 04 CHXD, tách Đội vận tải 

Công ty thành 02 đội (01 đội đường dài và 01 đội đường ngắn) 

 Tăng cường cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho các cấp điều hành, làm 

cơ sở cho việc phối hợp điều hành tài chính hiệu quả hơn giữa các đơn vị 

trong Công ty. 

- Các biện pháp kiểm soát rủi ro, tăng cường hiệu quả hoạt động: 
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 Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sát sao công tác an toàn kỹ thuật, an toàn 

PCCC, BVMT và an toàn VSLĐ. Ý thức trách nhiệm đối với việc đảm bảo an 

toàn trong mọi hoạt động của các đơn vị và lái xe được nâng cao 

 Rà soát để tiết kiệm chi phí  sử dụng vốn, chi phí quản lý, tiếp khách, hội nghị 

và chi khác; Tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ chế, định mức khoán chi phí vận 

tải đến từng đầu xe, tăng cường trách nhiệm và tạo động lực cho lái xe quản 

lý và khai thác tốt phương tiện vận tải được giao, bảo bảo an toàn nâng cao 

năng suất và hiệu quả 

 Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác tác 

quản lý, điều hành, SXKD 

 Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ, trọng tâm là kiểm tra công tác bán hàng, 

công tác bảo đảm an toàn tài chính; công tác an toàn kỹ thuật 

 Chỉ đạo công tác an toàn trong các dịp lế, tết; hưởng ứng tuần lễ ATVSLĐ, 

PCCN năm 2014; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; chỉ đạo tăng cường 

đảm bảo an toàn PCCN khi nhập hàng, an toàn PCCC mùa hanh khô và đảm 

bảo an toàn về mọi mặt hoạt động. 

5. Những tiến bộ công ty đã đạt được   

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của ĐHĐCĐ họp ngày 17/4/2014 

- Quyết định và chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 

- Quuyết định và triển khai kế hoạch đầu tư năm 2014 và tiếp tục thực hiện chiến lược 

đầu tư phát triển Công ty đã đề ra: Đầu tư phương tiện vận tải có chất lượng để tăng 

cường năng lực và thay thế phương tiện hết niên hạn, đáp ứng nhiệm vụ hiện tại và đón 

trước yêu cầu thị trường; phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu; Cải tạo nâng cấp cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu để tăng sản lượng bán lẻ 

- Chỉ đạo tiết giảm chi phí quản lý, chi phí hao hụt và quản lý chặt công nợ để giảm chi 

phí lãi vay 

- Các biện pháp kiểm soát: Hoàn thiện và ban hành Hệ thống các quy chế, quy định 

quản lý điều hành để điều chỉnh toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của công ty; Hoàn thiện 

quy chế quản lý nội bộ, phong cách và lề lối làm việc có tác dụng và hiệu quả rõ rệt đối 

với hoạt động kinh doanh. 

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2015 

Căn cứ kết quả kinh doanh đã đạt được năm 2014 và định hướng kinh doanh của Tập 

đoàn xăng dầu Việt Nam, Ban Giám đốc đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt Kế hoạch 

cho năm 2015 như sau: 
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TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 

2014 

Kế hoạch năm 

2015 

I Doanh thu thuần Trđ 1.174.648 995.040 

1 Doanh thu vận tải Trđ      92.080 93.500 

2 Doanh thu xăng dầu Trđ 1.068.234 886.540 

3 Doanh thu khác Trđ     14.334 15.000 

II Doanh thu HĐTC, TN khác Trđ 2.000 70 

III Tổng chi phí + Giá vốn Trđ 1.173.865 992.250 

IV Lợi nhuận trước thuế Trđ 2.783 2.860 

V Thuế thu nhập Trđ 670 660 

VI Lợi nhuận sau thuế Trđ 2.113 2.200 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến Kiểm toán độc lập 

CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIẸT NAM 

Trụ sở chính 

Địa chỉ  : Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235, Nguyễn Trãi, Quận 

Thanh Xuân, Tp.Hà Nội 

Tel  : +84 (4) 3 783 2121 Fax: +84 (4) 3 783 2122  

Email  : info@cpavietnam.vn  

Website : www.cpavietnam.vn 

Ý kiến kiểm toán độc lập 

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp 

lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch 

vụ Petrolimex Hà Tây tại ngày 31 tháng 12 năm 2014,  cũng nhu kết quả hoạt động kinh 

doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với  

Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các 

quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”. 

mailto:info@cpavietnam.vn
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2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (đính kèm) 

V. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

Công ty mẹ của PTS Hà Tây là Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam 

Tên Công ty  : Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam 

Địa chỉ   : Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 

Số cổ phần nắm giữ : 816.000 cổ phần, tương đương 51% Vốn Điều lệ PTS Hà Tây 

Lĩnh vực hoạt động : Kinh doanh xăng dầu, nhựa đường, dầu nhờn, thiết bị xăng dầu; 

Bất động sản và Xây dựng, v.v. 
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VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: PTS Hà Tây 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 
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P.KẾ TOÁN 

TÀI CHÍNH 
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2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 

Họ và tên   : Lê Tự Cường – Uỷ viên HĐQT kiêm  Giám đốc  

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 111439065 do Hà Nội cấp ngày 18/01/2010 

Ngày tháng năm sinh  : 15/10/1969 

Nơi sinh   : Ứng Hoà – Hà  Nội 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Ngõ 7 Đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, HĐ, HN 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 05/1992 – 12/1993 : Nhân viên nghiệp vụ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình   

 01/1994 – 12/1995 : Chuyên viên kinh doanh Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 

 01/1996 – 09/1996 : Phụ trách phòng KD XN XD K133–CTXD Hà Sơn Bình 

 10/1996 – 09/1999 : Trưởng phòng KD XN Xăng dầu K133–CTXD Hà Sơn Bình 

 10/1999 – 09/2000 : Trưởng phòng KD–XN Vận tải&Dịch vụ-CTXD Hà Sơn Bình  

 10/2000 – 12/2006 : Uỷ viên HĐQT – Trưởng phòng KD PTS Hà Tây 

 01/2007 – 04/2012 : Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc PTS Hà Tây 

 04/2012 đến nay  : Uỷ viên HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Uỷ viên HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây 

Số cổ phần nắm giữ  : 27.240 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1,70% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

Những người có liên quan:   

 Bố: Lê Tự Đệ     sở hữu 0 cổ phần 

 Mẹ: Vương Thị Nhâm  sở hữu 0 cổ phần 

 Chị: Lê Thị Thu Hương sở hữu 0 cổ phần 

 Chị: Lê Thị Thu Hường sở hữu 0 cổ phần 

 Em: Lê Tự Nghĩa          sở hữu 0 cổ phần 

 Em: Lê Tự Chủ   sở hữu 0 cổ phần 

 Vợ: Nguyễn Thị Quyên        sở hữu 3.000 cổ phần 

 Con: Lê Tự Quốc Thắng, Lê Mạnh Tiến – Còn nhỏ 
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Họ và tên   : Nguyễn Tử Bình –  Phó Giám đốc  

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 111439607 do CA Hà Tây cấp ngày 21/06/1996 

Ngày tháng năm sinh  : 07/01/1971 

Nơi sinh   : Hoa Lư – Ninh Bình 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Phú La, Hà Đông, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 01/1995 – 12/1995 : Nhân viên cửa hàng DMN - Gas Công ty Xăng dầu Hà Sơn 

Bình   

 01/1996 – 12/1999 : Chuyên viên Phòng kinh doanh Công ty Xăng dầu Hà Sơn 

Bình 

 01/2000 – 11/2000 : Chuyên viên Phòng kinh doanh Công ty cổ phần Vận tải 

và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 

 12/2000 – 12/2006 : Đội trưởng Vận tải Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây  

 Từ tháng 4/2003   : Uỷ viên BKS Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây  

 01/2007 – 12/2010 : Uỷ viên BKS – Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần 

Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  

 Từ tháng 1/2011 đến nay :  Phó giám đốc công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  :  Phó giám đốc công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây  

Số cổ phần nắm giữ  : 11.860 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,74% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

Những người có liên quan:   

 Bố: Nguyễn Tử Thư     sở hữu 0 cổ phần 

 Mẹ: Nguyễn Thị Thuận sở hữu 5.000 cổ phần 

 Em: Nguyễn Tử An          sở hữu 0 cổ phần 
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 Vợ: Trần Mai Phương        sở hữu 13.150 cổ phần 

 Con: Nguyễn Tử Việt Anh, Nguyễn Phương Minh – Còn nhỏ 

Họ và tên   : Nguyễn Tiến Cường – Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc  

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 012962669 do Hà Nội cấp ngày 25/04/2007 

Ngày tháng năm sinh  : 03/05/1973 

Nơi sinh   : Thanh Ba – Phú Thọ 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Số 9, tổ 9, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 09/1997 – 5/2000  : Nhân viên bán xăng dầu Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình   

 06/2000 – 3/2003  : Đội phó Vận tải Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây 

 04/2003 – 07/2004 : Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần 

Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hoà Bình 

 8/2004 – 12/2010  : Uỷ viên HĐQT – Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vận 

tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hoà Bình  

 01/2011 – 5/2013  : Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và 

Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch 

vụ Petrolimex Hà Tây tại Hoà Bình 

 6/2013 – nay                : Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và 

Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  

Chức vụ hiện tại  : Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và 

Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  

Số cổ phần nắm giữ  : 21.760 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1,36% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

Những người có liên quan:   

 Mẹ: Phạm Thị Thu  sở hữu 0 cổ phần 

 Vợ: Lê Thị Thu Hiền        sở hữu 13.150 cổ phần 
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 Con: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Lê Khánh Hà – Còn nhỏ 

Họ và tên   : Dương Tú Oanh –  Phó Giám đốc  

Giới tính   : Nữ 

Số CMND   : 111402373 do Hà Tây cấp ngày 21/02/2006 

Ngày tháng năm sinh  : 12/11/1972 

Nơi sinh   : Hà Đông - Hà Nội 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  :  Số 602, CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 09/1993 – 12/1999 : Công nhân xăng dầu Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình   

 01/2000 – 9/2000  : Chuyên viên kế toán Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

 10/2000 – 07/2002 : Chuyên viên phòng kinh doanh Công ty cổ phần Vận tải 

và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 

 8/2002 – 01/2006  : Chuyên viên phụ trách kinh doanh, kế toán chi nhánh 

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hà Nội  

 02/2006 – 03/2007 : Phó giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch 

vụ Petrolimex Hà Tây tại Hà Nội 

 04/2007 – nay  : Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây tại Hà Nội 

 12/2010    : Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây tại Hà Nội.  

Chức vụ hiện tại  : Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây tại Hà Nội 

Số cổ phần nắm giữ  : 28.010 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1,75% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

Những người có liên quan:   

 Bố: Dương Trọng Tự (đã mất) sở hữu 0 cổ phần 

 Mẹ: Đỗ Thị Thanh Hiền sở hữu 0 cổ phần 
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 Anh: Dương Việt Anh  sở hữu 0 cổ phần 

 Anh: Dương Đức Anh  sở hữu 0 cổ phần 

 Em: Dương Hoàng Ngân        sở hữu 0 cổ phần 

 Em: Dương Thanh Thuỷ sở hữu 3.650 cổ phần 

 Chồng: Bùi Quốc Hoài        sở hữu 4.900 cổ phần 

 Con: Bùi Dương Hoài Linh, Bùi Mai Dương – Còn nhỏ 

Họ và tên   :  Bùi Văn Thường –  Phó Giám đốc  

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 111630591 do Hà Tây cấp ngày 26/11/2007 

Ngày tháng năm sinh  : 20/12/1961 

Nơi sinh   : Thành Kim – Thạch Thành – Thanh Hóa 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  :  Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư cơ khí nông nghiệp 

Quá trình công tác : 

 5/1987 – 9/1992 : Chuyên viên cơ khí - Trạm máy kéo Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa  

 10/1992 – 12/1999 : Kỹ sư cơ khí – Trạm dịch vụ, Công ty xăng dầu Hà Sơn 

Bình 

 01/2000 – 6/2000  : Chuyên viên phòng Quản lý kỹ thuật – Công ty xăng dầu 

Hà Sơn Bình 

 7/2000 – 9/2000  : Chuyên viên kỹ thuật – Xí nhiệp Vận tải và Dịch vụ, Công 

ty xăng dầu Hà Sơn Bình  

 10/2000                : Ủy viên Ban kiểm soát – Chuyên viên phòng Kinh doanh –

Kỹ Thuật, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 

 11/2000 – 4/2002  : Ủy viên Ban kiểm soát - Phó phòng Quản lý kỹ thuật - 

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  

 5/2002 – 11/2013  : Ủy viên Ban kiểm soát - Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật 

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  

 12/2013 – Nay              : Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây  

Số cổ phần nắm giữ  : 10.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,62% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
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Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

Những người có liên quan:   

 Bố: Bùi Văn Canh (đã mất) sở hữu 0 cổ phần 

 Mẹ: Tống Thị Nho       sở hữu 0 cổ phần 

 Anh: Bùi Quang An  sở hữu 0 cổ phần 

 Chị: Bùi Thị Thái  sở hữu 0 cổ phần 

 Anh: Bùi Văn Thế        sở hữu 0 cổ phần 

 Vợ: Đào Thị Hồng        sở hữu 0 cổ phần 

 Con: Bùi Thị Thanh Hà sở hữu 0 cổ phần 

Họ và tên   :  Chu Đức Hậu –  Kế toán trưởng  

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 019174000001 do Hà Nội cấp ngày 28/9/2012 

Ngày tháng năm sinh  : 20/10/1963 

Nơi sinh   : Gia Phong – Gia Viễn – Ninh Bình 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  :  Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 10/10  

Trình độ chuyên môn  : Thạc sỹ kinh tế trường ĐH Thương Mại 

Quá trình công tác : 

 4/1990 – 01/1995  : Chuyên viên kế toán – Xí nghiệp dầu lửa Đỗ Xá  

 02/1995 – 3/1995  : Phó trưởng phòng kế toán Chi nhánh dầu lửa Đỗ Xá 

 4/1995 – 12/1995  : Phó trưởng phòng kế toán tài chính – Công ty xăng dầu 

Hà Sơn Bình 

 01/1996 – 7/1996  : Trưởng phòng kế toán tài chính Xí nghiệp xăng dầu K133 

– Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình  

 7/1996 – 12/2005            : Phó trưởng phòng kế toán tài chính – Công ty xăng dầu 

Hà Sơn Bình  

 01/2006 – 5/2006  :  Phó phòng Quản lý kỹ thuật - Công ty xăng dầu Hà Sơn 

Bình  

 6/2006 – nay  : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây  

Chức vụ hiện tại  : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây  
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Số cổ phần nắm giữ  : 800 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,05% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

Những người có liên quan:   

 Anh: Chu Đức Thành  sở hữu 0 cổ phần 

 Chị: Chu Thị Diệm  sở hữu 0 cổ phần 

 Anh: Chu Bá Thi          sở hữu 0 cổ phần 

 Em: Chu Anh Tuấn  sở hữu 0 cổ phần 

 Vợ: Trương Thị Kim Chi        sở hữu 0 cổ phần 

 Con: Chu Thảo Anh  sở hữu 0 cổ phần 

 Con: Chu Hải Phong  sở hữu 0 cổ phần 

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 

Cơ cấu lao động tại 31.12.2014 

Cơ cấu theo hợp đồng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng SL (người) Tỷ lệ 

Không thời hạn 198 74,72% 

Xác định thời hạn 67 25,28% 

Tổng 265 100% 

 Cơ cấu theo trình độ 

Trình độ Số lượng Tỷ lệ 

Đại học + Cao đẳng 85 32,08% 

Trung cấp 26 9,81% 

Công nhân kỹ thuật 154 58,11% 

Tổng 265 100% 

Nguồn: PTS Hà Tây 
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4. Thay đổi cổ đông nội bộ 

Trong năm 2014, có sự thay đổi cổ đông nội bộ như sau: 

Ngày 17/4/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã miến nhiệm Ông Đào Văn Chiện 

thôi tham gia HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ. Do vậy, Ông Đào Văn Chiện thôi không là 

cổ đông nội bộ từ ngày 17/4/2014; ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Ngô Ngọc Vĩnh làm 

thành viên Ban kiểm soát. Ông Ngô Ngọc Vĩnh là cổ đông nội bộ từ ngày 17/4/2014. 

VII. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị   

Trong năm 2014, có sự thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị như sau: 

Ngày 17/4/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã miến nhiệm Ông Đào Văn Chiện 

thôi tham gia HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông 

Nguyễn Tử Bình – Phó giám đốc Công ty tham gia thành viên HĐQT. Như vậy, năm 2014 

HĐQT có 5 thành viên không chuyên trách, trong đó có 1 thành viên không tham gia 

điều hành. 

Trong năm 2014, HĐQT đã triệu tập 04 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản 6 lần, đề 

ra nghị quyết và các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định. HĐQT đã chỉ đạo, 

giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc: 

- Định kỳ hàng quý, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, đề ra 

những mục tiêu cụ thể và thông qua các chủ trương, tư vấn biện pháp thực hiện cho 

Ban điều hành. 

- Giám sát  công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định. 

-  Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2015. 

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong HĐQT: 

1) Ông: Đàm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT – Không điều hành – Phó giám đốc 

Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 012425771 do Hà Nội cấp ngày 09/4/2001 

Ngày tháng năm sinh  : 30/9/1955 

Nơi sinh   : Hà  Nội 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Số 26 tổ 10, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 10/10  
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Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 10/1978 – 9/1982  : Giáo viên – Ty giáo dục Phú Khánh  

 10/1982 – 8/1991  : Chuyên viên Công ty bách hóa – Bộ Nội Thương 

 9/1991 – 5/1992    : Chuyên viên Phòng Kinh doanh – Công ty xăng dầu Hà 

Sơn Bình 

 6/1992 – 4/1993    : Trưởng bộ phận tin học Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình  

 5/1993 – 9/1994    : Cửa hàng trưởng CHXD Đại An – Công ty xăng dầu Hà 

Sơn Bình 

 10/1994 – 12/1995 : Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty xăng dầu Hà Sơn 

Bình 

 01/1996 – 9/2005      : Phó giám đốc xí nghiệp xăng dầu K133 - Công ty xăng 

dầu Hà Sơn Bình  

 10/2005 – 4/2009  : Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty xăng dầu Hà Sơn 

Bình  

 5/2009   đến nay  : Phó giám đốc Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

 Từ tháng 4 năm 2012 là Chủ tịch HĐQT Công ty PTS Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Chủ tịch HĐQT – Không điều hành – Phó Giám đốc Công 

ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

Số cổ phần nắm giữ  : 0 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

2) Ông: Lê Tự Cường - UV HĐQT – Giám đốc Công ty (Như phần lý lịch của Ban 

điều hành) 

3) Ông: Nguyễn Tử Bình – UV HĐQT – Phó giám đốc Công ty (Như phần lý lịch của 

Ban điều hành) 

4) Ông: Nguyễn Tiến Cường – UV HĐQT – Phó giám đốc Công ty (Như phần lý lịch 

của Ban điều hành) 

5) Ông: Bùi Quốc Hoài – UV HĐQT – Đội trưởng Vận tải Công ty 

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 111687923 do Hà Tây cấp ngày 22/3/2000 

Ngày tháng năm sinh  : 15/7/1972 

Nơi sinh   : Mộc Châu, Sơn La 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  
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Địa chỉ thường trú  : Số 602 CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 9/1993 – 11/2002  : Nhân viên bán xăng dầu – Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình  

 12/2002 – 10/2003  : Công nhân giao nhận DMN, Gas - Công ty xăng dầu Hà 

Sơn Bình  

 11/2003 – 5/2004    : Nhân viên bán xăng dầu – Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình  

 6/2004 – 3/2008    : Nhân viên Đội Vận tải – Công ty PTS Hà Tây  

 4/2008 – 7/2009    : Cửa hàng trưởng CHXD Chi nhánh PTS Hòa Bình – Công 

ty PTS Hà Tây 

 8/2009 – 12/2010  : Chuyên viên Phòng kinh doanh – Công ty PTS Hà Tây 

 01/2011 – nay       : Đội trưởng Đội vận tải – Công ty PTS Hà Tây 

 Từ tháng 4 năm 2012 là thành viên HĐQT Công ty PTS Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Thành viên HĐQT – Đội trưởng Đội vận tải Công ty 

Số cổ phần nắm giữ  : 4.900 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,31% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không  

Thông tin về thành viên HĐQT tại 31.12.2014 

Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phần nắm giữ 
Lương, thưởng 

năm 2014 Thù lao 

2014(VNĐ) 

SL % (VNĐ) 

Đàm Quang Dũng 
Chủ tịch 

HĐQT 
0 0% 

 
74.160.000 

Lê Tự Cường UV HĐQT 27.240 1,7% 404.447.405 53.160.000 

Nguyễn Tử Bình UV HĐQT 11.860 0,74% 326.415.554 39.870.000 

Nguyễn Tiến Cường UV HĐQT 21.760 1,36% 331.401.536 53.160.000 

Bùi Quốc Hoài UV HĐQT 4.900 0,3% 244.071.412 53.160.000 

Nguồn: PTS Hà Tây 
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Thông tin giao dịch cổ phiếu trong năm 2014 của Thành viên HĐQT  

Họ và tên 

Số cổ phần nắm giữ  Ghi chú  

Đầu năm  Mua  Bán  Cuối năm  

Đàm Quang Dũng 0 0 0 0  

Lê Tự Cường 27.240 0 0 27.240  

Nguyễn Tử Bình 11.860 0 0 11.860  

Nguyễn Tiến Cường 21.760 0 0 21.760  

Bùi Quốc Hoài 4.900 0 0 4.900  

Nguồn: PTS Hà Tây  

2. Ban kiểm soát  

Trong năm 2014, có sự thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát như sau: 

Ngày 17/4/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã miến nhiệm Ông Bùi Văn Thường 

thôi tham gia Ban kiểm soát do được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công ty. Đồng thời 

ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Ngô Ngọc Vĩnh tham gia thành viên Ban kiểm soát. Như 

vậy, năm 2014 Ban kiểm soát có 3 thành viên không chuyên trách, trong đó có 1 thành 

viên không tham gia điều hành. 

Năm 2014, BKS đã tích cực phối hợp với HĐQT, Ban điều hành Công ty nhằm tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong các hoạt động của Công 

ty: 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến độc lập khách quan 

trong phạm vi quyền hạn của BKS. 

- Tham gia góp ý xây dựng kế hoạch SXKD, Kế hoạch cân đối vốn. 

- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. 

- Tham gia thảo luận, góp ý xây dựng, sửa đổi các quy chế quản lý của Công ty. 

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong BKS: 

1) Bà: Đặng Thị Hồng Hà – Trưởng BKS  – Không điều hành – Thành viên BKS Tập 

đoàn xăng dầu Việt Nam 

Giới tính   : Nữ 
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Số CMND   : 011940301 do Hà Nội cấp ngày 16/4/1996 

Ngày tháng năm sinh  : 10/3/1963 

Nơi sinh   : Hà  Nội 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Số 39 ngõ 54A/5, Trần Phú, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 10/10  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 1984 – 1994        : Trưởng phòng tài chính kế toán – Công ty Vật liệu điện và 

Dụng cụ cơ khí  

 1995 – 2009   : Thành viên BKS Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (nay là 

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam 

 Từ  năm 2009   đến nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty PTS Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Trưởng BKS – Không điều hành – Thành viên BKS Tập 

đoàn xăng dầu Việt Nam 

Số cổ phần nắm giữ  : 0 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

2) Ông: Bùi Trung Định – Thành viên BKS  – Trưởng phòng kinh doanh Công ty PTS 

Hà Tây 

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 017123352 do CA Hà Nội cấp ngày 26/12/2009 

Ngày tháng năm sinh  : 30/8/1975 

Nơi sinh   : Hưng Yên 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Số nhà 8, TT23, Khu đô thị Văn Phú, Phúc La, Hà Đông, 

Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 6/2001 – 3/2003   : Nhân viên Đội vận tải – Công ty PTS Hà Tây  

 4/2003 – 12/2006  : Đội phó Đội Vận tải – Công ty PTS Hà Tây 

 01/2007 – 12/2010    : Đội trưởng Đội Vận tải – Công ty PTS Hà Tây  
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 01/2011 – nay     : Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty PTS Hà Tây  

 Từ tháng 3 năm 2011 là Thành viên BKS Công ty PTS Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Thành viên BKS – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty PTS 

Hà Tây 

Số cổ phần nắm giữ  : 880 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,05% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

3) Ông: Ngô Ngọc Vĩnh – Thành viên BKS – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công 

ty PTS Hà Tây 

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 011621179 do Hà Nội cấp ngày 15/9/2005 

Ngày tháng năm sinh  : 13/10/1969 

Nơi sinh   : Hà  Nội 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Thôn Ngang, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 01/1987 – 3/1993  : Công nhân xí nghiệp in – Tổng cục hậu cần  

 4/1993 – 7/1993    : Bảo vệ - Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

 8/1993 – 6/1994    : Đi học nghiệp vụ – Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

 7/1994 – 4/1996    : Công nhân xăng dầu - Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình  

 5/1996 – 7/1996    : Nhân viên bảo vệ – Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

 8/1996 – 12/1999  : Lái xe con - Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

 01/2000 – 11/2002      : Lái xe con - Công ty PTS Hà Tây 

 12/2000 – 12/2004 : Chuyên viên Phòng tổ chức hành chính – Công ty PTS Hà 

Tây  

 01/2005 – 12/2006 : Phó Phòng tổ chức hành chính – Công ty PTS Hà Tây  

 01/2007 – nay  : Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Công ty PTS Hà Tây 

 Từ tháng 4 năm 2014 là thành viên BKS Công ty PTS Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Thành viên BKS – Trưởng phòng Tổ chức hành chính 

Công ty PTS Hà Tây 

Số cổ phần nắm giữ  : 3.400 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,21% vốn điều lệ) 
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Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát tại 31.12.2014 

Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phần nắm giữ 
Lương, thưởng 

2014 Thù lao 2014 

(VNĐ) 

SL % (VNĐ) 

Đặng Thị Hồng Hà Trưởng ban 0 0  53.160.000 

Bùi Trung Định UV 880 0.05 232.551.412 37.200.000 

Ngô Ngọc Vĩnh UV 3.400 0.21 224.484.540 37.200.000 

Nguồn: PTS Hà Tây 

 

Thông tin giao dịch cổ phiếu trong năm 2014 của Thành viên Ban kiểm soát   

Họ và tên 

Số cổ phần nắm giữ  Ghi chú  

Đầu năm  Mua  Bán  Cuối năm  

Đặng Thị Hồng Hà 0 0 0 0  

Bùi Trung Định 880 0 0 880  

Ngô Ngọc Vĩnh 3.400 0 0 3.400  

Nguồn: PTS Hà Tây  
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3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông 

Cơ cấu cổ đông PTS Hà Tây tại 21.5.2014 

Loại cổ đông Số lượng Số CP Tỷ trọng 

Nhà nước (đại diện là Petrolimex) 1 816.000 51,00% 

Tổ chức trong nước 1 2.760 0,18% 

Cá nhân 216 781.260 48,82% 

Trong nước 216 781.260 48,8% 

Ngoài nước -   

Tổng  1.600.000 100% 

Nguồn: PTS Hà Tây 

Hà Nội, ngày   12    tháng  3    năm 2015 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

Lê Tự Cường 
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CONG TY CO P}IAI'[ VAN TAI VA DICH VU PETR.OLIMEX IIA TAY

BAO CAO CfiA BAN GIAM DOC

Ban Gi6m d6c C6ng ty Ce' phin V6.n tii vi Dich vu Petrolimex Hd Tiy trinh bdy 86o c6o ndy cing v6i 86o
c6o tiri chinh dd tluryc ki6m to,in cho n6m tii chinh ket thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2014.

C6NG TY

C6ng ty C6 phAn Vdn t6i vi Dich vu Petrolimex Hn Tey (gqi tit ld "C6ng ty") duoc thinh lAp theo Qu)'i:t
dinh s6 1362/2000/QD/BTM ngdy 03 thrng l0 nim 2000 cira 86 truong BQ Thuong mai (nay Id BQ C6ng

Thuong) du6i hinh thuc c6 phin h6a Xi nghi6p Vin tii vir Dich vu thuOc C6ng ty Xang dAu Hi Son Binh

c6ng ty h91t dQng theo 9Py-:ty:g *aLd"1,,e 
k1y' kinh.doanh 9:rt-ry:9^r^nA:-sli 0s003878e1,do so Ke

l,oach vd DAu tu thdnh ph6 Hd Noi cAp lin ddLu ngay 14 th6ng 1l nim 2000, dang kli thay ddi lan thf 10

ngdy 19 th6ng 05 ndm 2014.

T6n C6ng ty vitlt beng tiiing nu6c ngodi li: ?ETROLIMEX HATAY TRANSPORTATION AND
SERVICE JOINT STOCK COMPANY. T6n vi6t tlt ld: PTS HATAY.

Tru sd chinh cLia C6ng ty t4i: Km 17, Qu6c 16 6, Ddng Mai, qu{n Hd D6ng, thanh ph5 Ha NOi.

C6c don vi h4ch to6n phq thuQc C6ng ty nhu sau:

- Vnn phdng C6ng ty

- Chi nhrinh C6ng ty C6 phin V{n tii vi Dlch vu Petrolimex Hd Tiy tai Hi NQi.

- Chi nh6nh C6ng ty C6 phdn Vfln tii vi Dich vu Petrolimex Hi TAy tqi Hda Binh.

HgI DONG QUAN TRI VA BAN GIAM D6C

H6i tl6ng Quin tri
I

I

,:

Cric thdnh vi6n Ban Gi6m d6c th dilu henh C6ng ty hong nim vi <l6n ngiy Lip Bdo crio niy g6m c6:

Ban Gi:im tliic

Ong Ddm Quang Dfing

Ong Dio Vin ChiQn

Ong L6 Tp Cuong

Ong Nguy6n Ti6n Cudng

Ong Br)i QuSc Hodi

Ong Nguy6n Tu Binh

6ng L6 Tq Cudng

Ong Nguy6n Tu Binh

Ong Nguy6n Ti6n Cuo-ng

Bi Duong Tri Oanh

OngB iVdn T'hudng

Chti tich

Ph6 Chn tich (Mi6n nhiQm ngiy 17/0412014)

Uy vi6n

Uy vi6n

uy vlen

Uy vi€n (86 nhi6m neiry 1710412014)

ulam ooc

Ph6 Giri'm d6c

Pho Gi6m d5c

Ph6 Gi6m d6c

Ph6 Girlm it6c



CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DICH VU PETROLIMI,X HA I'AY

BAo CAo CUA BAN GIAM DOC (TIEP THEO)

cAc sV KrEN sAU tlcAy xf,r rnuc ri xr roAN

I heo nhdrr dinh cua Ban Gidm dilc. x6t trdn nhing khia canh trgng y6u, khong co su kiin bdr thuong nio xiiy ra

sau ngdy kh6a s6 k6 toen ldm inh huong d6n tinh hinh tii chinh vi hoat d6ng crla C6ng ty can thi6t ph,ri dieu
chinlr ho[c hinh bdy tr6n 86o c6o tii chinh cho nim t]i chinh k6t thric ngiy 31th{nglZ n[m2014.

KIENI TOAN vI6N

Brio crio tdi chinh cho ndm tAi chinh ktlt thric ngAy 3 I theng :[n1m2A14 tluo-c ki6m toen bdi C6ngtyHop
danh Ki6m to6n ViCt Nam (CPA VIETNAM) - Thdnh vi6n H6ng Kiiim toan Qu5c tti Moore Stephens.

TRACH NHIFM CUA BAN GIAM EOC

Ban Gi6m dtic C6ng ty c6 trich nhiQm lAp 86o crio tii chinh phan 6nh mQt crich trung.thuc vd- ho.p l! tinh

hinh tdi chinh cfing nhu k6t qui hopt dQng kinh doanli.v?r tinh hinh luu chuy€n ti6n tQ cira C6ng ty trong

n6m. Trong vi6c lip B6o c6o tdi chinh ndy, Ban Girim d6c rluoc y6u cAu phii:

. Lua chqn cdc chinh sich kii torin thich ho.p vd 6p dung cric chinh s6ch d6 mQt c6ch nh6t qudn;

. Dua ra c6c ph6n do6n vi u6c tinh m6t crich hop I]y' vi thAn trong;

. Ndu r5 c5c nguydn t6c k6 toin thich ho. p c6 dugc tu6n thri hay kh6ng, c6 nhtng 6p dqng sai lQch trgng
y6u cin duo. c c6ng b6 vd giAi thich trong 86o c6o tii chfnh hay kh6ng;

. Thiiit kti, thyc hi6n vd duy tri hQ th6ng kiiim so6t noi b0 li6n quan t<ri viQc lap vd trirrh bdv hq'p l* 86o
cdo tdi chinh dii Bao crio tdi chinh kh6ng bi sai s6t trqng y6u kii, ci do gian ldn holc bi l5i;

. Ldp Brio c;io tdi chinh trCn co so hoat clQng li6n tuc trii trudrrg hqp kh6ng th6 cho ring C6ng ty sE ti6p

tuc hoat cl6ng kinh doanh.

Ban Gi6m d6c x6c nh{n rdng C6ng ty da tuan th ciic y€u ciu n6u tr6n trong vi6c lip Brlo c6o tdi chinh.

Ban Gi6m di5c C6ng ty chlu tr6ch nhi6m rl6m bio rang s6 srich kil to6n dugc ghi ch6p mQt c6ch phir ho. p d6

phan rinh mot cnch 
-hqp li tinh hinh tei chinh cta c6ng ty 6 bat.kj,thdi di6m ndo vi d6m bao ring ]]6o c6o

iai .hint phn ho. p v6i 
-ChuAn 

mqc k6 torin Vigt Nam, ChC dO kii to6n doanh nghiQp ViQt Nam hiqn hdnh va

c6c quy dinh phep lj c6 li6n quan diin viQc l{p vi trinh bdy 86o c6o tii chinh. Ban Girim d5c cfrng chiu

trAch nhiem dim bio an todn cho tdi sin cria C6ng ry vA vi v{y thuc hi6n cic bi6n phrip thich ho-p d6 ngin
chin vi phrit hi€n cic hdnh vi gian l{n vd sai ph4tn khdc.

Thay m4t vi tl4i diQn Ban Gi6m di5c,

05 thdng 03 ndm 2015

GIAMDdC
ICTUCuong

'-l

.r'/ co PHAN
.= (vlr,r til vr
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56: 1 15/2015/BCKT-BCTC/CPA VIETNA M

BAo cAo KrEM roAN DOc LAp
vd 860 c6o tdi chinh n6m 2014 cLia c6ng ty c6 phdn van tii vd Dich vu petrorimex Hi rdy

Kinh gtii: HQi tldng Quin tr! vi Ban Gi:im tltic
Cdng ty C6 phin V$n tii vdr Dlch vg petrolimex Hi Tiy

Chung roi dd ki6m torln Brio crio tdi chinh kem theo cua Cong ry C6 phin V6n rdi vd Dlch vu petrolimex Ha
]tiy duo. c l{p ngay 05 thring 03 nam 2015. ttr trang 05 tl6n ring27. Lao g6m Bang Ce; d6i i6 toan rai ngay
3 1 thring 12 ndm 2014, 86o c5o K6t qu6 ho4t rt6ng kinh doanh, 86o c61 Luu 

"iiry6, 
ti€n t6 cho nam tdi

chinh k5t thLic cirng ngiy vi Bin Thuy6i minh 86o c7o tii chinh.

Trrich nhiQm cria Ban Gi{m al6c

Ban GiSm ddc C6ng ty chlu trSch nhi6m v6.vi6c l6p vd trinh bdy trung thuc vi ho. p l]y' 86o crio tdi chinh c0a

!."igtr tt * 
91ra,l^*y^" 

t6.,o,in, 
916 

dr kt5 toan doarh nghiQp vigt }iamiicn naJr., 
"a 

.a" iry Jr"r, pap r1,

:g.lidr.:rrl den vi(c lip va_trinh bdy Bdo ceo rai chinh"vi chiu ira.f,l ,l,iq; ,J 6jn1'.# r'OitO ,a eun
Giam doc xic dinh Ia cin rhi6t dC dem bio cho vi6c ldp vd trinh bdv B Lo c6o rAj chinh kh6nq ci e,i (6r rr^hd
1,tiu do gian lAn hoic nhim l6n.

lAp vd trinh bdy 86o c6o tAi chinh kh6ng c6 sai s6t trong

Tr:ich nhiQm cria Ki6m toin vi6n

-ll":l :f 'eI. 
.,ri 

:firing tdi Id dua ra y ki6n v6 86o.crio tdi cliinh dua tr6n k6t qui cria cu6c ki6m torin. Chtng
toi dri rien hinh kidm roan rheo .i: gh,iel mur ki6m todn Vi6t Nam.. cric chudn mu,c ni1 yeu ciu chuns toi
rudn.thu Chudn muc vd c6c quy dinh vi dao duc ngh6 nghi6p. Lip kri hoach vi thuc hien *0. Lie*'i"ei jj
dat duoc su dim bio h. p lj vd vi€c li6u 86o c6o tiichin[ cr]a'cbng ty co 

"on 
.ui rot trong ya, i"y rrrorg

c!1e v1€c ki€m to6n bao g6m thqc hi6n c6c thri tuc nhim thu th6p c6c bing chLmg kiiim torin vd cec s5 licu
vd tlruyet m.inh trdn Bdo crio tai chinh. Crlc rhu tuc ki6m todn duoc lu.a choridua rEn xer doan.ru iiemoan
vien..bao gom ddnh gid rdi ro c6 sai sot trong ydu trong Bdo crio rdi chinh do gian l6n hoac nhjm ldn. Khi
thuc hien drinh gi6 cric rii ro ndy. kiem ro6n vi6n tld xirn xer ki6m.so6t noi bJcua cdng ry lien qr, al,
iiic.lin v1 trinh bdy Biio cdo riii chinh rrung rhuc. ho.p li7 nhirn rhidr k6 cac thu rr,rc kiem"tJdn plrir'hqp,oi
tinh hinh thuc rd. tuy nhi6n khong nhirn muc dich dua ra 1i ki6n v6 hieu quzi cla kiem sodt noi 6O cua Corrs
ty. c6ng viec kiern todn cing bao gdm ddnh gid rinh thicI hop cia cdc criinh se"h r; ,.;, Jrn. ip iurg"r',
tinh hqp l)' ctia c6c uoc tinh k6 todn cLia Ban Gidm doc cirng'nhu,d6nh giri viec tnnfl fral rang-rte eao.eotii chinh.

Chfing t6i tin tudng rang cric bing chfng ki6m to;in md chirng r6i tl6 thu thdp duoc ld tIAy drli ve thich hqplim co sd cho y kii5n ki6m torin cia chling t6i.

CONG TY H9P DANH KI€M ToAN VIET NAM
TrU sA ch,nh TP. Ha NOi:

Teng 8, Cao & Ven phdng VG Building
56 235 Nguyan Trai, Quan Thanh Xuan, Tp. He NOi

r +84 (4) 3 783 2121
F +u (4) 3 783 2122
E info@cpavietnam.vn
W www.cpavietnam.vn
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Thay mit vd dai di€n

ioilc rv Hq? DANH KIEU roAN vrpr NAM - cPA vIETNAM

ir,anr, nian uing xiim to6n Quiic t6 Moot" Stephens

Hd NQi, ngoy 05 thiing 03 ndm 2015

{' ki6n cria Ki6m toin vi6n

lheo v Klen cua cnu

t.,,ns v6u tinh hinh
Theo f kitin cia chirng t6i, 86o c6o tdi chinh kdm theo tl6 phan 6nh trung thr,rc vd ho. p l!, tr6n c6c khia canh

*n,e'vi,1,,,r, r,r"h tdichinh .,r" c""g ry ca phin v{n lei:: ?i"ll I P"J."!::1:,XT:I:-l:qil":rlilTiil;'r6,i ,'ffi';;i;i;iil;;4", q' tq phin v{n lei:? ?i"h 
vp Petrorimex H1r:v taj ngdv 31 th6ng

l2 ndrn 2014. cung nhu re, qru t'oii E"ng LlnL doanh v?r tinh ll*l:l :h't6'liu'Je 
t*ltll 

la',.:l:n"L:
;r:llil#il;;,;iu r,rp ,ol cn"a; .oJr.; 

'"a, 
viQt Nam..Ch;5 q:,kc :odn.d:a.nl 

nghi.p vi6t Nam hi6n

irerf.r ,J 
"'a."q,iy 

ainh phap lj c6 li€n quan diin vi6c l{p vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh'

Ph6 T6ns Gi6m al6c

sa Ci6v dX DKI N kiem todn: 100e -2011-075- I

1

,.)

1

VtT nl n6ng QuYntr
Ki6m toin vi6n



C6NG TY C6 PHAN vAN TAI VA DICH vU PtrTRoLIMEx I{A TAY
86o crio tii chinh cho nim tii chinh krlt ttiric ngay 3l th6ng 12 ndm2014

BANG CAN D6I KE ToAN
T4i ngdy 3I thSng 12 n a2014

3Ut2t20t4
\T.{D

M6u I'] 0l'DN

4u0y2014
\TNDMS TM

100

TAI SAN

A - rAr sAN NGj.N HAN
(100 = I l0+120+130+140+150)

I- Tiin vi cric kho6n tuong tluong tidn
t . Ti6n

II- Cic khoin tliu tu tii chinh ngiin h3n

III- Cic khoin phii thu ngiin h4n
1. Phai thu kh6ch hing
2. Tri tru6c cho nguoi bAn

5. C6c kho6n phii thu kh6c

IV- fling tiin kho
l. Hing t6n kho

V- Tiri sin ngin hqn kh:ic
1. Chi phi tre tru6c ngin han

2. Thuii GTGT tlu<yc kh6u tru
3. Thuii vi c6c khoin kh6c phii thu NN_:,+. I ar san ngan han l(hac

B- TAISANDAIHAN
(200 = 210+220+250+264)

I Cric khoin phrii thu diri h4n

i-.,ll I al san co drnh
1. Tdi sin .6 ainf, f,u, t,inf,
- Nguyin gid
- Gia tri hao mdn t y kd
J. lar san co dlnh vo hlnh
- Nguy\n gid
- Gid tr! hao mdn Iily ki!
4. Chi phi xdy dqng ccr b6n d<r dang

IV C6c khoin diu tu tiri chinh dhi han

V Tii srin diri h4n kh6c
1. Clii phi tra tru6c ddi han

T6NG ceNG TAr sAN lzzo: roo+2oo)

110

111

120

130

t3l
132
135

140

141

150

151

152
154
158

200

210

5.1

5.5

220
2Zt 5.6
222
223
227 5.7
228
229
230 s.8

250

260

261 5.9

270

27.643.373.471

1.310.806.087

I .3 10.806,087

18.548.756.778
18.046.75 1 .600

40s.632.000
96.313.).78

5.737.593.151

5.737 .593 .151

2.046.219.455

735.031 .436
550.032.0 r 9

761 _ 1 50.000

56 .907 .7 47 .659

51.638.457.108
49.684.s6s.664

91.77 5.700.980
(42.09t.t3s.3t6)

1 .541 .881 .220

L871 .985.5 37
(3 30.104.317)

41?_.010.224

5.269.290.551

5.269.290.551

39.990.331.944

3.259.116.0s0

3.259. 1 16.050

26.898.524.008

11.434.184.189
9.184.1'18.200

279.561 .619

8.741.156.s38

8.741.1 56.53 8

1.091.535"348

391.685 .425
'7'1.825.923

622.024.000

44.586.456.418

41.498.149.928

39.442.806.554
79.521.937.533

G0.079 130 9- 9t

r.585.259.6-:
1.811.98t.i3-
(286.7 2 5 865 r

470.683.701

3.087.706.490
3.087 .706.490

5.2

5.3

5.4

84.551.r23.130 84.576.788.362



C6NG TY C6 PHAN vAN TAI vA DICH VU PETROLIMEX HA TAY
B5o c6o tdi chinh cho nam tii chinh k6t thric ngiy 3 I th6ng 12 r'Eim 2074

BANG cAl,{ DoI KE TOAN (Ti6p theo)
Tai ngiy 31 thSng 12nim2014

N46u B 0l-DN

0u0y2014
\"T{I}NGUONVON

A- NqPHAITRA
(300 = 310+330)

I- Nq ngin hqn
L. Vay van0 ngan nan

2. Phai tri nguoi b6n

3. Ngudi mua tre ti6n truoc
4, Thu6 vi c5c khoin phii nQp Nhd nu6c
5. Phai tri ngudi lao dQng

9. C6c khoin phni trn, phni nQp NH kh6c

I l. Quy khen thudng phric lo. i

II- Ng diri h4n

L Phii trd ddi han kh6c

B. V6N CHU SOHI]'U
(400 = 410+430)

I- V6n chfr sd htu
1. V6n diu tu cria chi sd htu

: .iL l hang du von co phan

7. Qu! tliu tu phrit tri6n
8. Qu! dp phdng tdi chinh
i0. Lgi nhudn sau thu6 chua phan phiti

II- Ngudn kinh phi vi qui khic

TOI.{G CQNG NGU6N \/6N
(440 = 300+400)

Chi ti6u

4. No kh6 ddi dI xir li fl/'I{D)
5. Ngoai tO c6c loai (USD)

Nguoi lip

3t/t2t?014
MS TM \,'}ID

300

310

311

312
3t3
314
315

319
)Lt

330
333

400

410

411

412
117

418
420

430

440

5.12

5.14

5.10

5.t 1

56.126.113.896

28.466.079.274
8.336.967.610

r 6.808.098.992
2.593.135.3s4

539.337.54s

97 .832.228
90.'701 .541

27.660.034.626
2'7 .660.034 .626

28.425.009.234

28.425.009.234

16.000.000.000
1.051.082.000
7.834.786.841
1.426.059.317
2.I 13.081_016

56.559.615.133

30.866.173.351

21.411.892.351
4.&62.680.328
3.373.261.490

312.609.249
5 80.000.000
99.23t.780

225.498.153

25.693.441.7 82

25 .693 ,44 r .l 82

28.017.173.229

78.017.173.229

16.000.000.000
1 .051 .082.000
'1.834.786.841

1.409.000.000
1.122.304.388

5.1 3

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI Kf, TOAN

TM 3|12t2014

K6 toin tru6ng

1̂ h+"y -
,..'

Chu Eric II$u

/M--
Ng6 Thi Vui

84.551.123.130 84.576.788.362

01101/2011

't 53.390.346

3 82,8

753.390.i.+6

889,0

05 thdng 03 ndm 2015
Gi6m tl6ci6j9qa,_c

Z.-iy'oruen-1c;
",/ cQ euen 1o: ivAn rirvr oi$YtJ l^'

LG Tg Cud'ng



CONG TY CO PHAN vA\ TAI VA DXCH \ry PBTROI,IMEX HA TAY
B6o c6o tii chinh cho ndm tii chinlr k6t thric ngiry 3 t ttrang t2 niiin 2014

BAo cAo xtr qu.l, no4T DONG KINrI DOANH
Cho ndm tii chinh k6t thrhc ngdy 3l th6ng 12 ndm2014

NIm 2014
MS TM \TNDCHI TIEU

1. Doanh thu b6n hing vd cung cAp dlch vu

2. Cic khoin giim trt doanh thu

- Doanh thu thuan ,i b,in hdng vi cung cdpI- dich vu (10 = 0l-02)

4. Gia v6n hdng b5n

- Lqi nhu{n gQp vA hrin hing vir'' cung cAp dich vu (20 = I0-l l)
6. Doanh thu ho4t dQng tii chinh

7. Chi phi tii chinh

Trong d6: Chi phi ldi vay

8. Chi phi b6n hdng

9. Chi phi quan ly doanh nghiQp

.^ Lqi nhuin thuin tir hoat dOng kinhI _-" doanh {30 = 20+(21-22) -(24+25)l

I 1. Thu nhip kh6c

12. Chi phi kh6c

13. Lqi nhufn khric (40 = 3l-32)

,, T6ng lqi nhuin kii toin trudc thu6
^" (s0=J0+40)

15. Chi phi rhuiS TNDN hiQn hdnh

16. Chi phi rhu6 TNDN hoan lai

,.7 Lqi nhuin sau thu6 thu nhap
'" doanh nghi6p (60 = 50-51-52)

18. Ldi co bin trdn c6 phi6u

Nguli lflp

Mdu B 02-DN

NEm 2013

\,T{D

K5 toin tru&ng

r.174.648.167 .393

1.17 4.648.167 393

l. r 38.385.029.650

36.263.137.743

64.483.363

1.9t8.754.267

L876.I14.107

18.229.7 44.092

l s.086.869.684

1.092.253.063

1.93 5.508.880

244.585.209

7.690.923.671

2.783.176.734

670.095.118

2.113.081.016

1 .321

L406.432. 156.830

1.406.432.156.830

t .369.92',7 .589.514

36.504.467 .316

189.818.880

| .712.821 .859

1.698.062.894

20.337 .987.944

12.269.,126.019

, 17\ 7{A 17d

121.191 .161

I21.191.16i

2.494.941.535

623.735.383

1.871.206.1s2

1 .170

, 05 thdng 03 niim 20I5
Gi6m tlilc

01

02

10 5.1 5

I 1 5.16

20

zt 5.1'1

22 5.18

23

24 5.19

25

30

31 5.20

32 5.21

40

50

51 5.22

52

60

70 5.23

///Mt- t>
cl \\
Y,\
UIl

//")

={v
,^ 

\.r

r\o )

/ cij pnAr.r

v,ril ritvr utgH

Ng6 Thi Vui Chu Eric Hiu

c.i{)
LG Tp Culng



cONG Ty co rHAN v4N TAr vA DICH vU pErllor,rMnx HA rAy
Brio c;io tii chinh cho nlm tiri chinh tet tlitc ngay 31 thdng l2 narn 2014

MAU B 03-DN
BAo CAo LLTU CHITYEN TIEN TD

(Theo phu'ong phap gidn ridpt
Cho nim tii chinh k6t thirc ngiy 31 th6ng 12 ndm 2014

Ndm 2014

VND
Nnm 2013

VN-D

I.

1.

2.

III.
3.

4.

6.

CHi TIOU
Luu chuy6n tiAn ttr'ho4t tlQng kinh doanh

Loi nhu\n nnlc thui
Diiu chinh cho cdc khodn
- Kh6u hao tdi san c5 dintr
- Cdc khoan dq phdng
- Lar. lo tu hoet dong dau tu
- Chi phi ldi vay

Lqi nhu$,, fi hogt tlQng kinh doanh
lr.tdc ttrq, al6i vdn ttu tt\ng
- Tdng, gidm cdc khoan phai thu
- TEng, gidm hdng t6n kho
- TEng, gidm c6c kho6n phdi tr6
- TEng, gidm chi phi ffa fudc
- lren lal vav oa ra
- Thu6 thu nh6p doanh nghiQp da n6p
- Ti€n thu kh6c tu hoat dong kinh doani
- Tian chi kh6c tr) hoat ddng kinh doanh

Lru chufin tiin thuin t* hogt ttQng KD

Luu chuy6n tidn ttt hoat tlQng itAu tu
Ti€n chi d€ mua sdm, xdy dung TSCD
va cric tei san dai han kh6c
Tien thu tt thanl li, nhugng bdn TSCD
vd c6c tii sdn ddi han kh6c
Ti6n thu lii cho vay, cil tric vd LN duo,,c chia

Lru chuydn tiln thadn tit hogt tlQng diu tu'

Luu chuy6n tidn tir hoqt ttQng tiri chinh

Ti6n vay ngin h4n, ddi h4n nhfln duoc

Ti€n chi trd ng g6c vay

C6 tuc, lqi nhuan da tla cho cht sd htu
Luu chqtin tiin thuin ti hogt d|ng tdi chintt

Luu chuy6n tiln thuin trong kj,

Ti6n vir tuong tluong ti6n tIAu kj,

Ti6n vi tuong tluo'ng tidn cuiii k)

OI

02

03

05

06

08

09

l0
ll
t2
t3
t4
15

l6
20

2t

2.783.176.134

6.479.681.613

(t .329.23s.663)
I .87 6 .t t4 .10',7

9.809.736.791

7.66t.494.5fi
3.003.563.387

12.'705.953.548
(2 .s24 .936 .0'72)

( 1.565. 168.0s0)
(4s0.865.384)

5.323.96'7 .201

(s.723.s65.196)

28.240.r80.136

(17 .t72 .086 .82t)

1.294.545.453

34.690.210

(1s.842.8s1.1s8)

29 .900.303.582
(42.97 s.228.323)

( 1.270.714.800)

(14.345.639.541)

(1.948.309.963)

2.494.941.535

5 .9 t6 .'7 06 .426
2',7 4.829 .89 -,:

(306. r 82.516)

1.698.062.894

10.078.358.234

(4 ;172 .264 .42t)
{640 .s79 .243)
6.868.169.029

55.31 1.375

(r.698.062.894)
(1 .670.149.5 r 9)

3 .'] t3 .686 .14',7

(2 .27 0 .7 26 .24s)

9.663.142.463

(2t .311.944.s44)

116.363.636

r 89.818.880

(21.005.762.028)

3t..11 1.669.6S-<

(22.696.730.-i8 i

( I .906.072.200 r

8.808.866.1{^

(2.s33.152.818)

II.

1.

22

27

30

2.

7.

33

34

36

40

50

60

10

3.259.t 16.050 5.792.268.868

1.310.806.087 3.259.116.050

Nguoi lfp K6 toin tru&ng
thdng
ooc

LG Tq Cut ng

$zcorue w\{
cr'l CO PIJAN \'o
5/rrilrrinri nrnu rrrr \'

txyj;<'dYt*

/ cd prrAru

vAN T,{r vAorcir

Ng6 Thi Vui Chu Dric HAU

03 ndm 2015



C6NG TY Co PHAN VAN TAI VA DICH VLJ PETROI,IMIIX HA TAY
Bao cdo tii chinlr cho nim rii chirrlr kdr thuc 3111?-t7014

TIIUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH

I.l

rHoNG rrN KlrAl quAr

Hinh thric s& htu viin

c6ng ty c6 ph6n vfln tii vd Dich vu Petrolimex I{d r6y (goi tit la ',c6ng ry',) du<rc thinh lAp theo
Quyr5t dinh so t : ozzzooolqo/BTM ngdy 03 th6ng to-na"m:.ooo cna BQ tm6ng 86 'thuong mai
(i3v ta.p0,!O1s lruong) du6i hinh thric c6 ph6n h6a Xi nghi6p V6n tii vd Dichlu inuO. c&,g ry
Xing dnu Hi Son Binh.

cong.ty hoat d6ng.theo Gi6y chirng nhan ding kj kinh doanh c6ng ty c6 pnAn so osoo:tzslt ao
S-,o te h:ach va DAu tu thAnh ph6 He N6i cip lin dAu ngay la thring 1l ;am 2000, dang ki thay
d6i l6n thri' 10 ngdy l9 th6ng 05 ndm 2014.

V6n di€u 16 cta C6ng ty theo GiSy chung nhAn d6ng kj kinh doanh Id 16.000.000.000 d6ng.

56 htu v6n:
c6 a6ng
TAp dodn X6ng dAu Vi6t Nam
C6c c6 d6ng kh6c
T6ng

Sii c6 phAn \t'{D
816.000 8.160.000.000
784.000 7.840.000.000

1.600.000 16.000.000.000

MA]J I] Og.DN

Tj lQ sri h8u
51%
49%

1000h

1.2

Tru sd chinh cria C6ng ty tai Km 17, Qu6c 16 6, D6ng Mai, qu6n Hi E6ng, thdnh ph5 Hd N6i.

Si5 lao d6ng binh qudn trong ndm 2014: 248 ngudi.

Ngdnh nghil kinh doanh vd ho4t tlQng kinh doanh chinh

. Kinh doanh vdn tdi xlng diu:

. T6ng dai l! brin.bu6n, b6n.16 xing dAu, cric sAn phAm h6a diu vA cric hang hoa khric;. Kinh^doanh xu6r nh4p khiu phuong tien v6n rrii. vat ru rhidt bi. phu tiirg o 16. var ru rhicr hi
cnuyen oung xang daul
XAy lip, sua ch&a c6c c6ng trinh x6ng diu, thitlt Ui x6ng dAu vd c6c c6ng tr)nh dAn dung kh6c;
VAn tAi hanh kh6ch. duong b6;
Vdn tii hdng hoa bing tluong bd:
Dich vu 6n u6ng;
Dich vu kho v6n. bii d6 xe: Dich vq sua chria phuong rien vAn rai:
D4i l1i, kinh doanh mua vri b6n thi6t bi, dich vu buu chinh vi6n th6ng;
Tr6ng trot;
Chin nu6i;
Nu6i tr6ng thriy sin.

I{oat tl6ng chinh cria C6ng ty trong n6m 2014 ld kinh doanh xdng dAu vi vin t6i.

CO SO LAP BAo CAo TAI CHinqT vA xAu TAI CHiMT

Co s& lip 86o c6o thi chinh

86o c6o tii chinh kdm rheo duoc trinh biy bang d6ng Vi€t.Nam (\rND), theo nguy6n tic gi6 g6c vi
phr) ho-p voi cric Chuin nuc K€ to6n ViQt Nam, ChtdO k6 toiin doanl.r nghidp Vi4t Nu.,'t ;gn'nann
vi cric quy dinh ph6p lj co li€n quan cl6n viQc ldp vd trinh biy 86o c6o tai chinh.

NIm thi chinh

Nim tii chinh cua Cong q b6t diu tir ngdy 01 th6ng 0i vi k6t th6c vdo ngiry 31 thring 12 hang nirn.

i-

'

)



cdNG Ty cO PHAN v+N TAr vA Dtcrd vtj plirRoLrMEX HA T;.y
Bdo cd.o 1di chinh cho ndrn tii chinh k6r th[c ngd], 3 l /1212014

T}II.IYI|T MINH BAo CAo TAI CHiNTI (TIEP T.I{HO) N,IAU B Og.DN
1 CHUAN MUC vA CIIE EQ KE T0AN AP DIING

Ch6 dO vA ChuAn mgc kii to6n :ip dung

c6ng ty 6p dung Chil dQ K6 torin Doanh nghi6p vi6t Nam ilugc ban hdnh kdm theo euy6t dinh sc)
l5/2006/QD-BTC n-gdy 20 th6ng 0l ndm 2006, Thong tu s6 zqqtzoogltl-arc ngdy 3i th6ng r2
nam 2009 Hu6ng d6n sria iloi ba sung Che do k6 todn Doanh nghi€p vi6t Nam ud""6" ct rAn'*,.rc
ke to6n Vi6r Nam do 86 Tdi chinh ban hinh.

Tuy6n bii vil viQc tuAn thfi Chu6n nrgc k6 to6n vi cn6 ag rr5 toan

Ban GiIm d5c cong q darn bdo di tuan rhu di1 du c6c clruAn muc kd rodn Vr6r \am r i ch. do ke
to6n doanh nghidp vi6t Nam dE tluoc, ban hdnh vA c6 hi6u luc lien quan ddn r iec lap r a rrrr;h bir
86o crio tii chinh cho ndm tdi chinh k6t thric ngey 31 theng 12 ndm 2014.

Hinh thri,c kti toin 6p Ogng

C6ng ty sil dung hinh thuc kt5 toen Nh6t kli chung.

CAC CHiNH SACH Kf ToAN AP DqNG

tldc tinh k6 todn

vi6c lap Brio crio rdi chinh hQp nh6t tuan thrl theo chuin muc kti toen vict Nam, Ch6 d6 k6 todn
doanh nghidp vi6t Nam hiQn hdnh vd ciic quy clinh phrip l1i c6 li€n quan di5n vi6c l6p vi hinh bd1,
86o c5o rdi chinh y6u c6u Ban Gidm rl6c p[ai co nhting uot tinh ve gin dinh nnh hu,6ng a.1n ,6 tieu
brio c5o v6 c6,g no, tdi sin vi vi6c tri.h bay c6c kholn c6ng no va"tii san tic,r tang"tal ng4,tap
86o c6olii chinh ho-p nhdt cfing nhu cdc s5 ligu b6o cdo vi d6anh thu ve chi pl.,i t.on! st,6t [i, unat
d6ng. Kdt qu6 hoat d6ng kinh doanh thqc t6 c6 thri kh6c voi c6c u6c tinh, gii dinh rlat'ra.

C6ng cg tiri chinh

Ghi nhdn ban dAu

Titi sdn tdi ch{nh

Tai ngdy ghi nh6n ban d6u, tdi sin tdi chinh rlLlgc ghi nh6n theo gi6 g6c c6ng c6c chi phi giao dich
c6 li€n quan trr,rc ti6p d6n vi€c mua s6m tdi san tdi ahinh d6.

Tdi sin tii chinli cha c6ng ty bao g6m ti6n m6t, tidn giri ngin h4n, ciic khoan phai rhu ngin ian.
phii thu khlc.

C6ng no tdi chinh

T6i ngiy ghi nhan ban diu, c6ng nu- tdi chinh duoc ghi nh6n theo gii g6c c6ng cric chi phi giao dich
co li6n quan truc ti6p d6n vi€c ph6t hdnh c6ng no tdichinh d6.

c6ng no tdi chinh cua c6ng t1' bao gdm c6c kho6n phii tr6 ngudi b6n, phti ai kh6c vd c6c kho6n vay.

OalLcE lal-iaufa! cfLlla!&Elaq

Hi6n tai, chua c6 qu1 dinh r i danh gia lai c6ng cu tdi chinh sau ghi nhln ban d6u.

Ti6n vi c:ic khoin tuong tluong tidn

- .:
I ren mat \a (dc \ '':- :i.'ns duong lren mAt.bao gom tidn rnit tai quj. cac khoan kj cuoc. ky quj.

:r: fhgi, diLr t: i3i: ::::r. hodc cac.l<hodn dal' ru cO khi n6ng thanh ihodn cao,i6 ddng 
"f,uyar'OaithAnhtidn ra,r - :-. .,-:r quan d€n viec bicn ddrrg giritri chuldndoi cua crc khoan ndr.



cONG Ty co pHAN vAN TAr vA DICH vU pETRoLrivrEx fl,i, TAy
86o crio tii chinh cho ndm tii chinh k€t thric ngiry 3ll12l?.014

4.

TIII'YET MINH BAO CAO TAI CHiNH (TIEP THEO) MAU B Og.DN

cAc cHiNH sAcH Kf ro;,N;.p DUNG (riiip theo)

Hirng tiin kho

Hing tdn kho ducy. c xr4c tllnh tr6n co sd gii g6c. trongHing t6n kho ducy. c xic tlinh tr6n co sd gi6 giic, trong trudng hqp girl g6c hing t6n kho cao hon gi5
tri thuAn c6 thd thuc hi6n <lu'oc thi phii tinh theo gia tri thuAn c6 thii thuc hi€n tluqc. Gin e6c hengtri thuAn c6 th6 thuc hiQn <lu'oc thi phii tinh theo gia tri thuAn c6 thti thyc hipn du.c. Gin g6c hdng
t6n kho bao gdm chi phi nguyBn v{t liQu truc ti6p, chi phi tao d6ng truc ti6p vi chi phiian xudi

Nhi cta, vd-t ki6n trfc
M6y m6c, thiiit bi
Phuong tiQn v{n tii truy6n dAn

Thi6t bi, dung cu quin l1y'

Tiri sin cii tlinh v6 hinh vh khiu hao

Quyin sfr dyng itdt

chung, n6u c6, d6 c6 tlu. c hing t6n kho o tlia diiim vi trang thai.hien tai. Cii tri thuin c6 thri thuc
hiQn duo. c duo. c x6c dinh bing girl b6n u6c tinh tru cic chi phi tlii hoin thdnh cing chi phi tiilp thi,
bin hing vd phin phtii phrit sinh. Hdng tdn kho du. c hach torin theo phuong ph6p k6 khai thudng
xuy6n vi tinh gi6 theo phuong ph6p nh6p tru6c xuAt tru6c.

Tiri sin c6 dinh hiit hinh vh khdu hao

Tdi s6n cii clinh hiLu hinh tlugc phin 6nh theo gi6 g6c, trinh bdy theo nguy6n gie tru gie hi hao mdn
I[y k6.

MOt s5 tni sin ti phuong tiQn v{n tii g6m c6c xe 6 t6 chuydn ding v6n chuyrin xdngdiu dugc C6ng
ty trich khdu hao theo mfc sin lugng ildng k;i voi cqc thu€ hdng n6m. C6c tdi sin c6 dinh htu hinh
cdn lai duoc khAu hao theo phuong ph6p cludng thing dqa tren thdi gian htu dung u6c tinh. Thdi
gian kh6u hao cp th6 nhu sau:

05-12
03-08
06-07
04-05

Tdi sen ci5 dinh v6 hinh th6 hien giri trj quyen sri dr,rng cldt vi tluo. c trinh biy theo ngur'6n gii tru eia
tri hao mdn lny k6. Quy€n su dung ddt duoc phin b6 theo phuong phip tluong thing dui rren rhi-i
gian su dqng 16 ddt. Thoi gian khiu hao li tir 30 ddn 50 nim.

Tdri sin c6 alinh v6 hinh khic

Tii sin cii rtinh v6 hinh kh6c ti phin mAm tu tl6ng hoi vd phin mAm quan lj cAc cua hing rdng
dAu khAu hao theo phuong phip duong thing v6i thdi gian kh6u hao ld 4-7 nim.

Chi phi xAy dpng cd ban d& dang

C6c tii sAn dang trong qu6 trinh xdy dgng phpc vu muc dich sAn xu5t, cho thu6, quan tri hoac cho
b6t kj,m\rc tlich nio khic duo. c ghi nhin theo gi6 gi5c. Chi phi niy bao g6m chi phi dich vu vi chi
phi l6i vay c6 li€n quan phi hqp v6i chinh s6ch k6 tori,n cua C6ng ty. ViQc tinh khAu hao crla c6c tii
san ndy tlu'gc dp dung gi6ng nhu voi cdc tdi sin khac. bit diu tir khi tii sen o vdo trang thii sin
sing sir dpng.

Chi phi tri trudc dhi h4n

Chi phi tra tru6c bao gdm khodn trdr truoc tidn thu6 cAc cua hirng xdng diu, gii tri c6ng cu dpng cu
chd phAn b6 vi crlLc khoin chi phi khic.

Chi phi trri truo-c diri han lien quan diin c6ng cp vi dung cg-iluo. c phin 6nh ban tliu theo nguy6n gi6
vi tlu<rc phdn b6 theo phucnre phdp duong thing vd ph0n b6 kh6ng qud 24 thbng.



CO}{G TY C6 PHAN V4N AI VA DICH Vq PETROLIMEX HA TAY
Bdo c6o tdi chinh cho ndm tii chinh k6t thfic ngiry 3111'212014

TIIUYtT MINH BAO CAO TAI CHINH (TIEP THEO)

4. c^c cHiN'H sAcH xr roAN AP nrTNc (Ti5p theo)

MAl] B Og-DN

V5n cht s& hfru

V5n dAu tu cria chrl sd htu tlucr. c ghi nhin theo s6 v6n rhuc g6p cria chi so hfru.

Thdng du v6n c6 phAn <luo. c ghi nh{n theo si5 ch6nh lQch.lcrn hon/hodc n}r6 hon gita gi6 thlrc ti5 ph6t

hdnh vi m€nh gi6ci5 phii5u khi ph6t henh cii phiiSu lAn dAu, ph6t hdnh bi5 sung hodc tii ph6t hdnh cd
phiilu qu!.

Ghi nhin doanh thu

Doanh-thu b6n lring duon ghi nhdn khi ddng thdi th6a min t6t ci nam (5) tli6u ki6n sau:

(a) Cong ty da chuydn giao phan ton rur ro va tgr rch gan uen voi quydn so hiiu san pham lrodc

hing hoa cho nguoi mua:
(b) Cong q khong cdn nim giu quldn qudn lyi hAng h6a nhu ngu'tri so hiiu hdng hoa hodc quren

ki6m soSt hdng h6ai
(c) Doanh thu du<vc xic dlnh tuong ddi chic chin;
(d) C6ng ty sE thu <lugc lo-i ich kinh t6. tir giao dich brin hangr vi
(e) Xric tlinh duqc chi phi li6n quan d6n giao dich b6n hing.

Doanh thu cta giao dich vA 
"ung 

cAp dich vu duoc ghi nhAn khi k6t qui cira giao dich ri6 duoc xdc

dlnh mQt c6ch d6ng tin cfy. Trudng hqrp giao dich vC cung cip dich vu li6n quan d6n nhi6u k! thi
doanh thu tluo. c ghi nhAn trong k! theo k6t qud phAn c6ng vi6c 116 hodn thdnh t4i ngdy crla Bing
Cen d6i k6 to6n cia nim d6. Ktit quA cia giao dich cung cAp dich vu duoc x6c dinh ldri th6a man

tAt cn biSn (4) diAu kiQn sau:

(a) Doanh thu duqc xric dinh tucrng dtii chic chan;
(b) C6 khi neng thu tlugc lgi ich kinh t6 ti giao dlch cung cip dich vu d6;
(c) Xic dinh ducr. c phAn c6ng viQc tli hoin thinh tpi ngiy cria ling Can d6i k6 to6n; vi
(d) Xic tlinh duoc chi phi ph6t sinh cho giao dich vi chi phi 116 hoin thinh giao dlch cung cAp dich
vu tl6.

Lai til cac khoan dAu tu tluo. c ghi nhin khi Cong ty co quyAn nhan khoin ldi.

Chi phi tli vay

T6r ci cric chi phi lai vay tlugc ghi nhin r.io Brio cao K6t qud hoat d$ng kinh doanhr.ihi phdt :inn.

Thui5

Thu6 thu nh{p doanh nghiQp th€ hiQn t6ng giri tri cia stl thutS ph6i trn hiQn tai vir s6 thu6 hoan lai.

SO thu6 nien t4i phAi tri duoc tinh dqa tren thu nh{p chiu thuli trong nim. Thu nhip chiu thu6
kh6c v6i lgi nhu6n thu6n duoc trinh bdy tr6n Beo c5o K€t qud ho4t dQng kinh doanh vi kh6ng bao

g6m c6c khoin thu nhAp hay chi phi tinh thu6 hoic duoc kh6u trn trong cic nim kh6c (bao gdm

ia l5 mang sang, n6u c6) vi ngodi ra kh6ng bao g6m cdc chi ti6u kh6ng chiu thu6 hoAc kh6ng
tluoc khAu tri.

ViQc xric dinh thu6 thu nhap cia C6ng ty cIn cu vio cic quy dinh hiQn hdnh vdthu6. Tuy nhi6n,

nhtng quy dinh niy thai d6i th.eo tring thoi kj, vd vi€c xic dinh sau cing vd thu€ thu nhAp doanh

nghidp tuj, thuQc r do kdt qud ki6m tra cira co quan thu€ c6 them quy€n.

C6c loai thud kldc du.-c dp dung theo cdc Iudt thu6 hi€n hinh tai Vi6t Nam.



s9r\{9 ry co PH,A,N v$N rAr vA }xcH vu pET,noLtrMEX HA rAy
B5o c6o tdi chinh cho n6m tii chfnh kiit thr'rc ns dv 31 ll2/20i4
TIIUYfT MINH BAo cAo TAT C}IiNH (.I.IfP THE0)

CAc cHiNH sAcH KE T0AN Ap DU. NG (Ti6p theo)

I - -,rLar tren co phreu

MAU B c|g.DN

Ldi^co ban rr6n co pl,i6u doi v6i.cdc co phiiiu pho rh6ng duo-c rinh bang c6c5 chia lo-i nrrs6n hodc 16
throc ve c0 dong so hiru co phidu pho rh6ng crro so Irrcrng binh quan gia quy6n c6 phi6u pho triong
luu,hanh trong nd^m. Ldi su; gianr_rrdn co phi6u durzc *a" dirt., bing u"ie. iiau.rrirri r"..i ,irir"i.a"
io ihuoc ve c0 dong s0 h0, cu phi6u pho rhong vd so ruong binh qu6rr gia quv6n co phidu ohd
t h61g dang luu ianh do anh hu crng cua cdc co ph ieu pho rhong c6 tidm nan! .uy iiu, url g5,, Ira i
ptrreu chuyen dol va qu) en clron co phi6u.

Cric b6n li6n quan

Duo-c.coi Id c6c b8n li6n q.an ia Tdp doirn Xang Diu Vier Nam vd c6c c6ng ry con, c6c c6 nharr
rruc rrep hay gran trep qua mot hodc nhi6u trung gian c6 quy6n kiam so6t cong tv hodc chiu su kiem
sodt.chung^voi cdng ty. Crlc ben li6n k6r. cdc cd nh6rr nao-trLrc ri6p hoac girii Litip nim quy6, uieu
ClVel9.ua 9:rC y ,i c6 anh }uong ddnts k6 doi vo.i Coug ry. Nhnng.h,tl. r,e.h qurin 11; chu chot
nhu uram tloc, vien chric cua c6ng ty, nrfng thdnh 

'i6n 
th6n c6n trong gia dinh cta nh[ng c6 nhdn

ho{c cic b6n li6n k6t ndy ho[c nhrng c6ng ty licn k6t v6i cric c6 nhii ndy c[ng rluo-c 
"ioi 

ta ue,
li€n quan.

Brio c6o bQ phin

BQ_ph{n.ld thdnh phan c6 th6 ph6n bi6t duoc cria c6ng ty tham gia vdo viQc cung cip san ph6m
hoic dich vu co Ii€n quan (bQ phdn theo linh r Lrc kinh doanh). hoac uao riic cuni.d;.rr;i;;;
ho[c dich vp trong pham vi m6t m6i truong kinh t6 cq thi: (bO phan theo [hu 

",rI 
Ai" fyl ,A UO

phAn ndy c6 r iro vi loi ich kinh.16 kh{c voi cric b6 phdn kinh doanh khric. Ban Girim a6" 
"t 

o.an[
cdng ry hoqt d6ng trong cric bo phdn theo linh vuc kinh doanh li kinh doanh xing diu. uan cl,uf;i
dudng b6 vd linh vuc khric vi ho4t dQng kong m6t b6 ph6n theo khu vrLc dia r/duy nhdt i, viet
Nam. Biio ciio bQ phdn s€ tluo-c l6p theo linh vuc kinh doanh.



coNG Ty co pr{AN vAN TAr vA DrcH vU pETRor-,[MEx flA TAy
BAo crio tdi chinh cho ndm tiri chilh k6t thric ngiy 3lll?-12014

TI-IUY[T MINH BAo CAo TAI CHiNH (TI[P THEo) N4AI-I B Og-DN

5, THONG TIN 86 SUNG CIIO CITi TIEU TRiNTI 8,4.Y TRTN BANG CAN D6I KT TOA1.{.
BAo CAo KET QUA Ho+T DSNG KINII DoAM{

5.1 Tidn vir cic khoin tuong tluong ti6n

3yt2DOt4
\T.lD

0t/0il2014
\,NI)

Ti6n mat

TiAn grii Ngin hing

I Ong

Phii thu khic

Phei thu thuil TNCN
Phii thu kh6c

^7I Ong

Hhng tdn kho

Nguy6n li6u, vdt li6u

C6ng cq, dqng cu

Chi phi sAn xu5t, kinh doanh dd dang

Lldng ho6

-iI ong

5.4. Chi phi tri tru6c ngin h4n

Chi phi bno hiiSm phuong tiQn v{n tii
C6ng cu dung cu

Chi phi kh6c

-it ong

Tii siLn ngin han khic

Tpm [1g
Kj qu!, k! cuoc nqir: han

I Ong

507.2t4.468
8 03 .591 .61 9

313.941 .939

2.945.174.t I I

1.310.806.087 3.259.116.050

5.2

3t/12t2014
VNT)

01nr/2011
\,ND

82.490.207

t3.882.911

193.898.627

85.662.992

96.373.178 279.561.619

3t/12t2014
VNI]

01JAU2014
\TND

43t.989.074
8.034.000

76.260.000

5.221.310.077

26',7.74'1.183

8.059.000

8.465.350.-',155

5.737.593.r51 8.741.156.538

3t/12t2014
\AID

01/01/2 01i
\-\D

735.037 .436 323.839.156

42.816.269

2 5 .000.0 00

735.A37.436 391.685.425

3t/12/2014
\TND

0il0u2014
\,T{D

761.1s0.000 383.205.000

23 8.81 9.000

:J
],U,*

(;
\*

761.rs0.000 622 .024 .{t00
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cONG Ty cO rHAN vAN rAr va nlcn vp rurnor,runx HA rAy
Brio crio tdi chinh cho ndm tii chinh kilt thrtc ngdy 3111212014

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNTI (TIEP THEO)

5.7. Tlii s6n c5 tlinh v6 hinh

Phin m6m

MAU B Og-DN

Drm vi tinh: VND

T6ng
Quyin

sir dgng .IAt

1.7 44.485.537

NGUYtN GIA

Sii du t4i oyot/2014
Ting trong nim

Gi6m trong n[m

s6 au t4i 3utz/zot4
GIA TRI HAO MON LUY KE
sii au t4t 0|0u2014

Tdng trong nIm
,,, l. ,Knau nao lrong nam

Giim trong n[m

s5 du t4i 3r/t2t2ot4
GIA TRI CON LAI
Tzi 0l/0112014

T4i 31ll2DO14

XAy dyng co bin d& dang

Tai ngiy 0l th6ng 01

T[ng trong nim
K6t chuy6n tdi s6n c6 dinh

Giim khic

Tqi nghy 3l th6ng 12

Chi ti6t theo c6ng ttinh

Chi phi san l5p ao khu B

T,ing

127.500.000 1.871.985.537

I .7 44 .48s .s37 127.500.000 1.871.985.537

189.359.801

35.342.710

35.342.740

97.366.064

8.035,7r2
8.035.7 \Z

286.725.86s

43.318.452

43.3',78.452

224.702.341 105.401.776 330.r04.317

1.55S.125.736 30.133,936 t.585.259.672
1.519.782.996 22.098.224 1.541.881.220

Nnm 2014

vI.{D
NIm 2013

\T]D
470.683.702

17.534.798.883

16.731 .891.821
85 5.5 80.540

470.683.702

2t .566.040.293

21 .29i.035.454
275.004.83 9

412.010.224 470.683.102

3Ut2/2014
YT'{D

0t/01/2011
\,\D

412.010.224 470.683.102

412.010.224 470.683.702



cdnc ry cO pHAr,{ vAw ra.r vA olcg vu pETRoLrMrx nA rAy
B6o c5o tdi chinh cho ndm tii chfnh kilt rhr:c nsdv 3lll2lZO14
TFruytT NrrNH BAo cAo rAr cHilrr 6rtr rHco;
5.9. Chi phi trii trufc dii hqn

Tai ngdy 01 th6ng 0 I

Tdng trong ndm

Phin b6 vdo chi phi trong n6m

T4i ngiry 31 th{ng 12

Tlteo kltodn mqtc clti plri

-..:I ren thue cua rlang

Chi phi CCDC tai VP C6ng ry
Chi phi CCDC Xuclrg sira ch0a

Chi phi CCDC tai cic Ciia hing X6ng diu
C6c chi phi khdc

T6ng

5.10. Vay vi nq ngiin h4n

NgAn hing TMCP QuAn ilQi

Thu6 gi6 tri gia tdng

Thuii thu nh6p doanh nghi€p

Thu6 thu nh4p cri nhdn

Nirn 2014
\TNI)

MAU B Og-DN

Nim 2013
\,T,{D

3.081 .706.490
5.287.418.778
3.t05.894.717

3.41 7.59 i .819

2.242.533.264

2.572.418.593

5.269.290.551 3.087.706.490

3l/12t2014
\4',lD

01/0112014

VND
4.359.6t9.992

7 19.426.409

7 t .607 .106

77.497 .960

41. r 39.084

2.458.369.954

236.176.189

21 .60 ,1 .916

240.458.51 i^

1 25.093.8 84

5.269.290.551 3.087.706.490

3t/12/2014
VNI)

0110y2014
\,.F{t)

- So Giao dich D6ng Da Hn N6i
C6c c6 nh6n

T6ng 8.336.967.610 21.411.892.357

Trong dd:

Khoin vay ngin han Ngdn hdng TMCP Quan d6i - 36 Giao dich D6ng Ea Hi N6i theo Hop dorg
tin dung sd 1055.12.002.1355194-TD.DN.ngdy 2611212012; h4n mfc vay 40 ty rt6ng: tdi sudt rron_i
han du.c x6c dinh can cf tren k6t qui x6p h4ng tin dung n6i b6 vu^.i cong tyva qi1,6t dinh re lal
suit cua ngdn hdng trong tung thdi k'i: Iai suit cua tinglhodn vay se du"oc'ki6 uoc nhan no i1a
kho6n vay cl6. Muc tlich sri dung ti6n vay: tle b6 sung von luu d6ng phuc vu s6n xuit kinh doanh.

5.11. Thu6 vh c6c khoin phii nQp Nhir nufc

5.000.000.000

3.336.961 .610

20.000.000.000

1 .411.892.351

3t/12/2014
VNI)

01/01t20r4
!T''lD

96.4't2.513
4t6.215.716
26.649.3t6

62.999.299

196.985.382

52.624.568

T6ng 539.337.545 312.609.249



C6NG TY CO PHAN vAN TAI vA DICH \TU PETROLIMEX HA TAV
Brio c6o tdi chinh cho ndm tii chfnh k€t thLic ngiry 3111220]14

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH GIEP THE{])

5.12. Cric khoin phii tri phii nQp ngfln h3n khic

Kinh phi c6ng dodn

Cric khoin phii trn, phni nQp kh6c

T6ng

5.13. Ph6i tri dii han kh6c

Ti6n .let coc cta l6i xe kh6ng tinh ldi suit
Ti6n dqt coc cr.ia lAi xe co tinh 16i suit
Phii tri ti6n g6p v6n, li6n ktit mua xe

I ong

31/12t2014
VND

MAI] B Og-DN

0u0uz|t4
VNI)

91.832.228
9.025.200

90.206.5 80

97.832.228 99.231.780

3t/12/2014
\t,lD

0ltau2014
\\D

l5.088. 192.61 1

12.571 .842.0t5

5 75.876.180

15.481.190.606

9.629.1'14.896

27.660.034.626 25.693.441.782
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coNG Ty co PHAN vaN rAr vA nlcx r,1 PETRo[,n\{Ex nA t'.a,v
Bdo cdo tii chinh cho nam tiri chinh ket thic nedy 3l/i212.014

5.14. V6n chi s& hftu (ti6p theo)

b. Chi tiait viin chfr s& htru

Tfp dodn Xing dAu Vi6t Narrr
I .^

Lac co dong Knac

T6ng r6.000.000.000 16.000.000.000

c. C6c giao dich vd viin vrlri chri s& htru vir phAn ph6i c5 trlc, chia lqi nhuin

Viin tlAu tu cia cht s& hfru
V6n g6p tai ngdy 01 th6ng 01

VOn g6p tlng trong nem

V6n g6p giim trong nem

V6n g6p t4i ngdy 3l thing i2

CO tric, lqi nhu{n tli chia

rl. Cd phi6u

S5 luqng c6 phi5u tlIng kj ph:it hnnh

e. Cic qu! doanh nghiQp

Qu! iliu tu phSt tri6n

Qu! du phdng tAi chitth

5.15. Doanh thu bdn hhng vi cung cip dich vg

Doanh thu bin hirng h6a

Doanh thu b6n xing diu
Doanh thu bin dAu md nhon

Doanh thu b6n hing hoa klidc

Doanh thu cung c6p dich vg

Doanh thu v6n tdi ti
Doanh thu dich vu hral deing kh6c

Doanh thu rd1 lir
t ong

TIIUYIiT MINH BAO CAO TAI CHiNTI (TIEP THEO)

3t/t2t2014
\T{D

N{AU B O9.DN

0110u2014
\T',lD

8.160.000.000
7.840.000.000

8.160.000.000

7.840.000.000

Nim 2014

\T,lD
NIm 2013

VND

16.000.000.000

16.000.000.000

1.280.000.000

Nim 2014

16.000.000.000

16.000.000.000

1.906.072.200

Nim 2013

Cd phi5u C6 phi6u

Sii luqng c6 phi6u de bin ra c6ng chring
^l .,,1 . ; . ^uo plreu pno thong

55 tuqng c6 phi6u dugc mua l4i

Si5 tuqng c6 phi5u tlang lru hdrnh
^: ..,1 . I . ^Lo pnreu pno mong

MQnh gia cii phidu dang h.ru hdnh: 10.A00 dOng/CP

r.600.000

L600.000

1.600.000

31n2/2014
\TND

1.600.000

1,600.000

1.600.000

01i01/201{
\\D

7.834.786.841
1.426.059.371

Nim 2014
\TNI)

7.834.786.84 r

1 .409.000.000

NIm 2013

VNID

1.080.661.308.891
1.068.234.793 .913

4.297.840.396

8.128.6'14.s82

93.986.8s8.s02
92.080.365.830

1.152.178.868

754.3 13.804

1.314.87 4.634.258
1 .303.7 43.538.251

.t.+J.t.1l).o+l
7.696.622.360

91.557.522,572

8s.014.750,649

227 .593.601

6.315.ti8.322

)
\;
!*

t.t1 4.648.167 .393 1.406.432.156.830



cONG Ty cd pHAr\ v.$I,{ TAr vA n{cH vV pETRoLTMEx HA rAy
B6c c6o tdi chinh cho nirm tai chinh k€rhric ngiy 3lll2ll014

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (TIfP THEO)

5.16 Gi6 v6n hAng brin

Gii vi5n b{n hirng h6a
Gi6 vdn brin x[ng dAu

Gi6 v6n b;in diu mO nhdn
Giri v6n b6n hdng h6a kh6c

Giri vdn cung cdp dich vfr
ura von van Iar bo

Gi6 v6n dich vu hoat d6ng khic
^., i ^ ,!ula \ on xa), Iap

T6ng

Doanh thu ho4t tl6ng tiri chinh

Lal tlen gul
Chdnh l6ch t'j, giri d6 thuc hi6n

-tI Ong

Chi phi ho4t tlQng tii chinh

Chi phi l6i vay
Ch6nh l6ch fj, gi6 cl6 thuc hi6n

T6ng

5.19 Chi phi bin hirng

Chi phi nhin vi6n
Chi phi vAt li6u, c6ng cu dung cu
Chi phi kh6u hao tii sin c6 dinh
Chi phi sria chtia tii sAn

Chi phi b6c xi!p, vin chuy6n, bAo hi6m
Thu6, phi vd l€ phi
Chi phi dich vy mua ngoii
Chi phi bing ti6n kh6c

T6ng

5.20 Thu nhfp kh6c

Thanh lj tdi sen cO dinh
Thu nhdp khric

NIm 2014

\4YD

MAU B O9-DN

Nnm 2013
\TND

1.062.977 .271.322
\ .05t.350.526.643

3.864.01 5.568

7.762.729.t1t
75.407.758.328
13 .612.289.058

I .055.501 .422
'139.967.848

1.294.054.584.547

I .283 .615.423 .496

3.001 .756.872
7.371.4A4.n9

75.873.104.967

69.465.003.5 80

194.491.549

6.213.609 838

1.138.385.029.6s0 1369.927.689.514

5.17

NIm 2014

\..NID
N:[m 2013

V}iD
34.690.210
29.193.153

t82.219.990

7.598.890

64.483.363 189.818.880

5.18
I
)

Nim 2014
VNI)

Nim 2013

VND
1.876.114.107

42.640.160
1.698.062.894

14.758.965

1.918.754,267 1.712.821.8s9

I\iru 2014
VIYD

Nim 2013

VND

6.630.008.705
1 .093 .200.097

975.011.948
286.977.590

1.081 .862.324

50.484.499

403.861 .629

7 ,708.337 .300

7.126.852.668

947 .62,1.631

1.103.383.817

574.526.415

4.364.795.862

234.787 .683

552.13 8.825

s .433 .87 I .001

18.229.7 44.092 20.337.9a7 .944

Nnm 2014
\T{D

Nlm 2013

VND

| .294.s45.453

640.963.421
t 16.363.636

4.827 .525

T6ng 1.935.508.880 121.191.16t



:9N9 rI gg.pHAN vAN rir vA DtcH vrj pBl.Rol-rill}ix r{.,r nAy
86o c6o tdi chinh cho nim rdi chinh kiit thLic ngay 3llI2lZ}i4
TI.IUYtrT MINH BAO CAO TAI CHII{H (TIEP THEO)
5.21 Chi phi khric

Nnm 2014

\T{D

MAU B Og.DN

Nnm 2013

vNn
Gi6 tri cdn lai tdi sin c6 dinh rhanh li
Chia l6i thanh l1i xe li6n kiit
Chi phi kh6c

-lI ong

Chi phi thui5 thu nhfp doanh nghiQp hifn hinh

Lcri nhufn k6 toin truoc thui!
Cric khoin di€u chinh tdng gi6m

Cac khodn di€u chinh ting
- Thil lao HDQT kh6ng ldtn vi€c truc idp
- Phat i pham hdnh chinh,

chdm n6p thu|
- Chia ldi thanh g tdi sdn hAn kdt

C6c khoin tli6u chinh giim
Loi nhu6n tinh thu6 TNDN
Thu6 suAt thuri TNDN

Chi phi thu5 TNDN hiQn hinh

59.829.5s0
115.355.077

69.400.582

244.385.209

Nim 2014
\/NI'

NIm 2013

VND

2.783.176.734

262.7 t2.893

68.640.000

78.7I7.816

I 15.355.077

3.04s.889.627

22v.

2.494.911.535

2.494.94'1.535

z.

670.095.718 623.73s.383

l1(

.,1

NIm 2014 I,Jim 2013

2.113.081.016

2.113.081.016

1.600.000

1.321

Nim 2014

VND

1.871.206.'152

1t871.206.152

1.600.000

1.170

NIm 2013

\AID

48.417 .12t.537
27 .345 .805 .27 8

6.479.681.613

1.499.8s 5.849
?-4.991 .907 .827

49.3 10.5 58.548

27 .022.621.098

5.916.706.426

1.922.251.019

23.510.47A.946

5.23 Lii co bin tr6n c6 phi6u

Lqi nhufn k6 torln sau thu6 thu nh{p
doanh nghif p (VND)
C6c kho6n di6u chinh tdng hodc giim
Loi nhufn ho{c 16 phfin b6 cho c6 tl6ng s&
hfru cii phi6u ph6 th6ng (VND)
C6 phitiu ph6 th6ng dang luu hinh binh quin
trong lc! (CP)

Lii co bin tr6n cd phi6u (VND/c6 phi6u)

Chi phi sdn xu6t kinh doanh rheo v6u 16

Chi phi nguy6n li€u, v6r li6u
Chi phi nhAn c6ng

Chi phi khAu hao tdi sdn co dinh
Chi phi dich vp mua neodi
Chi phi kh6c bdng tiin

I Ong 108.734.372.704 707.742.608.037



co|,{G TY co P}rAN V4I{'[Ai vA DlcH vv PETITOLIMEX IiA T r|Y
lJ6o c6o trii chinh cho n6rr tii chinh i<6t thirc ngiy 3111212414

TIIU!,ET MINH BAO CAO.I'AI C}IiNH (TIEP THEO)

6. THOT.{G TIN K}IAC

6.1 Giao dich vir sii du v6i c:lc b0n li6n quan

a. Giao dich vcri c:ic nhAn sr; chfi chiit

BCn Ii6n quan Tinh chlit qiao rlich
Nnm 2014

\,T.ID

MAU B O9-DN

Nnm 2013

VND

H6i ddng Quin tri
r i Ban Gi6rn d6c

Tidn luong vri c6c khoAn

thu nhqp khric 1.447.990.000 1.481.152,092

6.:

vd dich vu khac chi6rn d' trqng nh6 trong hoat d6ng c0a C6ng ty.

Tii sin b6 ph{n vi no bQ phin tai ngiry 3111212013:

b. Sii du vir Giao dlch trong nQi bQ Tip iloin - tlug'c chi ti6t t?i Phq lgc kdm theo.

86o c6o bQ ph{n

86 phin theo llnh vqc kinh doanh

Drn uj1t4!: ltNP

C6ng ty lap b6o c6o bg phAn theo 3 b6 ph6n phAn theo linh vpc kinh doanh g6m: kinh doanh xdng

diu,"r6n 
"huy6n 

dudng bQ vd linh vuc kirric gbm c6 kinh doanh phu ting, dich vu sua ch0a, xAl'16p

Kinh doanh

Chi ti€u

TAI SAN
lar san co dttul
Xdy dqurg co birn do dang

Cac ktloan phai thu
Hdng t6n kho

34.097 .'t 58.',?16

5.845.638.490
275.806.183

ddu

6.833.014.105 9'7.293.405

- 470.683.102
19.8s9.816.426 i.193.069.092
7.4Ar.690.455 1.063.659.900

4t.028.066.?2-6
,11 0 .683 .7 02

26 .898 .524 .008
8.741.156.5 38

7.438.357.888

)

't
'1

Tdi s6n kh6ns th6

Tdns thi sen

NO PHAI TRA
Cdc khoan phai tra
Phdi tra tidn vay

No phii trd

8,1.576.788.-162

25 .696 .182 .692 8.298.199.t32
21.4 t t.892.35 t

621.818.002

535.122.951

3.1.616.199.816

2l.1ir.89r.jil

51 1 .1:l .e:6
b6

T tra

86o c5o kiit qui b6 phfln cho ndm tdi chinh k6t thLic ngiy 3ll1212013:

50.rfv.oI:.I-1-\

Dcm vi rinh. t ,\'D

s5.0i.1.rs0.649 1.307.178.011.898 14.239.394.283 1.406.432.156.830

Doanh Lhu g,ita cac bo firin -

DOANH THU
T6ng doanh thu

Doanh thu ss,0lJ,'50.649 1.307.178.011.898 14.239.394.283 1.406.432.156'830

KI{T QUi HOAT DO\C
K6t qui b0 phan

Lal tlen gur

Thu nhQp khdc kh6ng l::
quan diin HESXKD
ThII.i TNDN

-!:.:i5.952 259 .248.968 141 .t26.514 2.183.931.494
189.818.880

121 . 191 .161

623.135.383



g9*9 ,y cri.pnAN vah. r,{i vA nrcx v-i; l,srnor,rirrnx lla rAyBio crio tdi chinh cho ndm tii chinh *6t iliitc t.:tgi y lltZlZat+
THUYET MINH BAO C.,(O r.Ar cnfNu 4rmr runo.l MAIJ B Og-DN

DpuUan: rND

6.2 86o crio bQ ph{n gi5p theo)

86 phin theo linh vuc kinh doanh (Ti6p theo)

Tdi sdn b6 phAn vd no- b6 phdn tai ngdy 3111220t4:

Kinh doanh

TAI SiN
itt san co dtnh
XaY dung c0 ban do dang
Cdc kloiin phrii thu
Hdng t6n kho

45.221.52s.057

I t.150.612.538
440.023 .0',7 4

5 .928.11I .244

6.033.980.505
3.099.908.682

76.810.583
412.010.224

1.364.)63.735
2.tg',t .661.395

51.226.446.884
412.010.224

18.548.7 56.',778

.5.737.593.151

8.626.3 16.093
Tai san tha

T6ng t?ris6n
84.55 i.123. t 30

\O PHAI TRA
CAc kloan phai tra
PhAi tra tidn vay
No phdi trd

2',7.836.846.854 t7.427.555.67t I .894 .698.67 5 47.159.10t.zaa- I .336 .96't .61 0 - 8.336.967.610

khdng rhi phrin bd - 610.045.086 6J0.045.086

Tiing nq phiii trii 

---

56.126.113.896

86o c6o k6t quA b6 ph6n cho n[rn tdi chinh k6t thtic n giry 3U12/2014:

0l

r(

li,

DOANH THU
T6ng doani thu

Doanh thu gifia c6c b6 ph6n

92.080.365.830 1.0'12.532.631.309 10.035.167.254 t.174.648.167.3si

Dot:_tt-lUh: l/ND

Doanh thu 92.080.365.830 1.072.532.634.309 10.035.167.254 1"174.648.i 67.393

KET QUA HoAT DoNG
KCt que b6 phan

Ldi ti6n grii
Thu nhdp klrric kh6ng li€n
quan d6n HDSXKD

Thu6 thu nhap

doanh nghiQp

2.057.678.n5 (1.2t4.134.432) 184.226.0t7 1 .027 .7 69 .1A0

64.483.3 63

| .690.923.61 I

(670.095.7 r 8)

Loi nhuin trong nim 2.1i3.081.0t 6

6.3 C6ng cu tii chinh

Quin lj rii ro vi5n

C6ng ty quin tri ngu6nC6ng ty quin tri ngu6n r ein nhdrn dam, bio ring C6ng ty co thd vira hoat d6ng Ii6n
h6a lo-i ich cria cric cd riiinu th6ng qua r6i uu h6;6 du;;uon von vA c6ng ng. 

.-
\ Llll nhdrn tuc vua t6i da

ciu trric v6n crla C6nc r. s.irn c6 c6c kho6n no (bao g6m ciic khodn vay nhu.dd trinh biy tai rhuy6t

::.:*':l li:g 1ii1'-i'a1.N''a3 y"'-s +,ic 18l,il;dffi; ;i#";;il':#'J#;';:,,*



C6NG TY Co PHAN vAN TAI v.4. DICH YU PETROLIT{EX HA TAY
86o c6o tdi chinh cho nlrir tii chinh k6t thirc ngiy 31/l}l20l4

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiMI (TIEP THEO) MAT] B Og-DN

6.3 C6ng cg tii chinh (Ti6p theo)

Cic chinh s6ch k6 toin chii y6u

Chi ti6t cic chinh sdch kt5 toan chri y6u vd c6c phuong phrip md c6ng ty 6p dung (bao g6rn c6c ri€u
chi d6 ghi nh6n, co s6 xdc dinh gi6 tii vd ccr so ghi nhin cac khoan thu nhap 

"a 
JipnO aai "JtJ"gloai tdi sin tdi chinh, c6ng no tii chinh vi c6ng cu v6n duo-c trinh bdy chi ti6t tai Thuy6t minh s6 4.-

C:ic loai c6ng cg tii chinh

Lrla trl gnl SO

3t/12/2014
\.t{D

07t07/2071
\-j*f)

Tii sin tii chinh
I ren va cac khoan tuong duong tren

Phii thu khdch hing vd phli thu khric

T6ng cQng

C6ng ng' thi ch(nh
C6c khoAn vay

Phai tre kh6ch hing vd phii tri khric

Tdng cQng

1 .3 10.806.087

18.t43.124.718
3.259.116.05rr

17.713.745.808

19.453.930.86s 20.972.86r.8s8

8.33 6.967.610

44.56s.96s.846
21.4r1.892.351

30.655.3 53.890

52.902.933.4s6 52.067.246.241

C6ng ty chu'a d6nh giri gi5 tri ho. p lli' cria tdi sin tdi chinh vd c6ng ncr tdi chinh tai ngay k6t th6c ni€n
rld ke toan do Th6ng ru_2l0l2009lrr-BTC ngiry 0611112009 cfrng nhu c6c quy rlinh hi6n hdnh chua
c6 hu6ng dln cu th6 v6 vi€c xic tiinh gia tri-hqp lli cria c6c tai ;an tei chinh-va c6ng no tdi chinh.
Th6ng ru 210 y6u c6u 5p dung Chu6n muc Brio tao tai chinh Qu6c tii vd vi6c trinh bly i]6o c6o tdi
chinh vi thuytit minh th6ng tin d6i v6i c6ng cu tdi chinh nhung kh6ng dua ra hu6rig d6n tuong
duong cho viic drinh gi6 vi ghi nhSn cdng cu riii chinh bao g6m ca 6p dung giri rri hop lj. rrhirn phu
hop voiChuin mgc B6o crio rdi chinh Quoc re.

Mgc ti6u quin lf rfri ro tiri chinh

Rfii ro tei chinh bao gdm rrii ro thi trudng (bao g6m rrii ro fj, gi6, riii ro lii su6t ve rLii ro r 6 ei6l. rrr
ro tin dung, rrii ro thanh khoin vd rii ro lai su6t cLia ddng tiAn.

Rfii ro thi trudng

Ho4t dQng kinh doanh cria c6ng ry s€ chri y6u chiu rLii ro khi c6 su thay d6i v6 r'i gi6 h6i dorii vd ldi
sudt. c6ng ty kh6ng thuc hj6n cric bi6n ph6p phdng ngira rrii ro ndy do thiiiu thi truo.ng mua c6c
c6ng cu tii chinh.

Qudn ly rfii ro ty gid

Cdng ty phet sinh c6c giao dich co g6c ngoai t6 it, do d6, C6ng ty kh6ng c6 rrii ro v6 tj gi6.

Qudn ly rii ro tdi srtcir

Cong ry chiu rui r,' iii s;i: ir.,rq \eu phdt srnh ti cric khoirr vay cirirr lai suet da drroc ki k6t. C6ng
rychiu rui ro lii .-": -.:: :", Cn rrrjrudc Congryvay von theo ldi su6tlhzin6i va lai suatc6d;nh.
Rii ro ndy sE d. C..:.a :. :ran tri blng c6ch duy tri o mirc d6 hrrp lli c6c khoan vay lai su6t c6 dinh
vd lli suAt thA no:



g9*9'.y cO rrla,N \iAN rAr vA Dicrx vu pErnolrMrx n,a r,A,v
Bio cao tdi chinh cho nim tii chinh k6t thtc ngdy 3 t/12i20i4

Tr{uytT prrNH nAo cAo rAr cHiNrr 6l6n rnroy MAIJ B Og.DN
6.3 C6ng cg tii chinh (Ti0p theo)

T 4i ngny 3l/1212014
Phdi tr6 ngudi biin vi ph6i trd khac

Ciic khodn vay

Tgi ngny 01/01/2014

Phii trd ngudi brin vd phai tra khdc

Cric kho6n vay

Iifii ro vd giri

Quin l.i rii ro v€ giri c6 phiAu

c6ng ty kh6ng phlt sinh cdc khoin dAu tu'vdo c6ng cu v6n cro viy kh6ng chiu rii ro v€ gi6 c6 phi6u.

Qudn tl r i ro vi giti hdng hda

c.6ng ty mua hang h6a chri y6u tii c6c nhd cung c5p trong cirng T6p dodn Xing dau vi6t Nam dd
Pf uc 

_cho 
hoat.dQrtg kinh doanh. Dr: vdy, C6ng ty sc chiu rui ro iir vi3c thay aoi [ia uen tir nhi cu,g

cdp. c6ng ty kh6ng thuc hi6n c6c bi6n ph6p phdng ngira r[ri ro niiy ao ihi6u t'tri tru.d,g mua c6c
cdng cu tdi chinh ndy.

R[i ro tin dyng

Rui ro.tin dung xriy ra khi nrQt kh6ch hdng hoac d6i t6c kh6ng drip irng duop c6c nghia vu ffong ho.p
dong dan ddn cic ton rhat rai chinh cho c6ng ry. cong b co itrinir sriJ tin dung piu hon,a rhu<rng
xuy6n theodoi tinh hinh d6 danh giri xan c6ng t-v c6 chiu rni ro tin dqng haykh'6ng. c6ng ty khorrg
c6 bet. ki rLhi ro tin dung rrong ydu ndo voi cric khrich hing hoic d6i tdc boi r i cdc khoan phdi rhu
chu.1.6u ld cua cdc kh6ch hdng ldu ndrn. Iuin chulin Ii€n iuc. rhu,ong xuy6n d.i chieu cong no va
cric khrich hdng trong cirng T6p dodn.

Quin lf rui ro thanh kho6n

Muc dich quin l! rrli ro thanh khoin nh6m itim b6o di ngu6n von dti d.ip fns ciio nshia vu tai
clrinh hiin tai vi trong tuong Iai. Tinh thanh khoan cDng ducrc C6ng 11 quan lli niinr dai ba,, mLi.c
phg nQi girla cong no ddn han va tdi s6n tl6n han trong kj, d .,ri" * ilrc aoq" ki6m so6t d6i v6i s6
v6n mi cdng ry rin. ring co th6 rao ra trong ki d.o. Chinh s6ch cua cong $ re rheo ddi rrru.ong
xuydn cric y6u cdu v6 thdnli khoin hiQn tai vd du t<ltln trong tuong tui nna,n Ea,i, rra. co.- t, Jr, 

"rdd mric du phong riin mar. cdc khodn vay vd du v5n ,ni clc chu-so hriu "r, ret gJp ,Ja-. iip'r"g
cdc quy dinh v€ tfnh thanh khoAn ngin hin vi ddi han hon.

B{c du6i <16y trinh bdy chi ti6t c6c mric d6o han theo hqp tl6ng cdn lai d6i v6i c6ne no- tii chi,h
phi phdi sinh vd thdi han thdnh toan nhu tld tlu. c th6a thu6n. Bang nay duo-c trinh'bd1. drra rreir
ddng tidn chua cfii6t khdu cua cong no tdi chirh rinh theo ngay som nhat ma cong E phai rr.i r .

trinh briy ddng tiAn cLia cic Lhoan g6c va tiin rei. Ddng ri€n ti'i io; 
"o.i 

ta; suar tha "?i.',Ji""., ,.,chiiit kh6u duo-c bit ngu6n theo dirdng_cong tii .r6tiui 
"u6i 

kik6;; N;;;A;;;;,I-,."'t,..p
tl6ng tluoc dua tr6n ngdLy s6m nh6t rnd C6ng ty ph6i tri.

Duryilnim Tirl-5nIm
VND VND

T6ng
VNt)

Du6i t nim Tirl-5nim
VND VND I ong

4.961.912.108 155s3A4r782 30i55,353J90

16.905.931.220 27.660.034.626 44.s6s.96s.846
8.336.967.610 8.336.967.610

21.41t.892.3s1 - 2l.411.892.351



C6\TG TY CO PHAN vAN TAI vA DICH VU PETROLIMEX T{A TAY
R4o c6o tdi chinh cho nam tii clri,ih k6t thric ngiy 3lllZl2Ol4

THUYET MrNH BAO CAO Tdr CHiNH Ortp THEO) MAU B O9.DN

6.3 Cdng cg tii chinh (Ti6p theo)

Quin li rrii ro thanh khoin (Ti6p theo)

BT, ciim doc d6nh giri mric.tip trung rii ro rhanh khoan o mue thap. Ban cidm d6c tin tu,ong rang
Cons n co thi tao ra drl ngu0n ti6n d€ drlp Ling cic nghia vp tdi chinh khi ddn harr.

Bins sau da) rrinh bdy chi ti6t mri'c d6o hqn cho tai san rii chinl phi phdi sinh. Bang duoc lap tran co
>o muc d:io han thco hop dong chua chi6t khdu ctia tai sdn tAi chinh gdrn lii tir cac iai s;n db. niu cO.
Yi.:c trinh birl th6ng tin tii sin tii chfnh phi ph6i sinh ld cdn thii5t d6 hiiiu duoc vi6c quin lli 1ii ro
thanh khoan cta c6ng ty khi tinh thanh khoan cluo. c quin lli tr6n co s6 c6ng no- va tii sin thuin.

T6ng
VNT)

Duailnim TriI-5n5m
VND VNI)

Tirl-5n5m
VND

3.259.1 16.050

17.713.745.808

Sii liQu so sdnh

..,1 ,.^ , , ,. t.,^So lieu so srinh la sd li6u trdn Brlo crio trii chinh cho nam tii chinh kdt thLlc rrgiy ll rh6ng I2 nam
2013 dl duo. c ki6m to6n vi c6 thuc hi6n ph6n loai lai s5 ti6u rliu kj, cria khoiimgc cac kio6n phai
trl kh6c ngin han vi dii han.

K6 to:in tru'dng

ru-= *"
Ng6 Thi Vui

Tqi ngdy 3117212014

en va cac I toan luong duong tten

Phai rhu kh6ch hang ve phai thu khec

Tqi ngiy 0l/01/2014
-, :.llen va cdc khodn tuong ducrng ti6n

PhAi thu kh6ch hang vd phAi thu kh6c

Nguli lip bi6u

1.310.806.087

18.143.124.778

Durit 1 nim
VND

l .3 i 0.806.087

t 8 .143 .124 .1 1 I

I ong
VND

3.259.116.050

t7 .713 .145 .808

/.

Chu Eri.c IIiu LG Ty Crlng

ngay 05 thdng 03 ndm 2l)l5
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