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Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN 

Tên tiếng Anh : PHU YEN PETROVIETNAM OIL JOINT STOCK COMPANY 

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN 

Tên viết tắt : PV OIL PHÚ YÊN 

Vốn điều lệ : 82.400.000.000 đồng 

 

Giấy CNĐKDN số 

4400114094 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu 

ngày 25/12/2009 và thay đổi lần 

thứ 8 ngày 08/7/2014 
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Điện thoại : (057) 3828643 – 3823246 

Fax : (057) 3824162 

Website : www.pvoilphuyen.com.vn 

Mã chứng khoán : PPY  
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1981 

Tiền thân của PV OIL Phú Yên là 

Công ty Cung ứng Vật tư thị xã Tuy 

Hòa trực thuộc Ủy ban nhân dân thị 

xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Khánh. 

 

1990 

Công ty Cung ứng Vật tư thị xã 

Tuy Hòa đổi tên thành Công ty 

Vật tư Tổng hợp thị xã Tuy Hòa. 

 

1992 

Công ty Vật tư Tổng hợp thị xã 

Tuy Hòa thành lập doanh nghiệp 

Nhà nước lấy tên là Công ty Vật 

tư tổng hợp Phú Yên và chuyển 

về trực thuộc Sở Thương mại & 

Du lịch tỉnh Phú Yên. 

1999 

Công ty đã đưa Kho Xăng dầu Vũng 

Rô (thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân 

Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú 

Yên) vào hoạt động vào ngày 

30/6/1999. 

    2004 

Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên 

góp vốn thành lập Công ty Cổ phần 

Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên (thôn 

Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) có vốn 

điều lệ 24 tỷ đồng, trong đó Công 

ty Vật tư tổng hợp Phú Yên sở hữu 

39%. Công ty có kho LPG sức chứa 

1.500 m3, cho ra thị trường các loại 

gas dân dụng và gas công nghiệp 

mang thương hiệu SP (SAIGON 

PETRO). 

 

2006 

Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên 

chuyển mô hình thành Công ty 

TNHH một thành tiên Vật tư tổng 

hợp Phú Yên do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phú Yên làm chủ sở 

hữu. 
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2007 

Chuyển Công ty TNHH một 

thành viên Vật tư tổng hợp 

Phú Yên về trực thuộc Tổng 

công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước (SCIC). 

2009 

Công ty hoàn tất quá trình cổ 

phần hoá và lấy tên là Công ty 

Cổ phần Vật tư tổng hợp Phú 

Yên. 

 

2011 

Chia tách Công ty Cổ phần Vật tư 

tổng hợp Phú Yên thành Công ty 

Cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên 

và Công ty Cổ phần Điều Phú Yên. 

Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp 

Phú Yên đổi tên thành Công ty Cổ 

phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, 

tên gọi tắt là PV OIL Phú Yên. 

 

2012 

Ngày 01/01/2012, tên gọi 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên cùng thương 

hiệu PV OIL Phú Yên chính 

thức hiện hữu trên thương 

trường. 

 

2016 
19/01: Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Phú Yên chính 

thức niêm yết tại sàn HNX với 

mã cổ phiếu là PPY. 

02/3: Công ty bắt đầu giao 

dịch trên sàn HNX. 

 

1988: Huân chương lao động Hạng 3 

1994: Huân chương lao động Hạng 2 

1999: Huân chương lao động Hạng 1 
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Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên hiện đang 

hoạt động trong các lĩnh vực sau: 

 Mua bán xăng, dầu, khí đốt và các sản phẩm liên 

quan 

 Sản xuất chế biến hàng nông, lâm sản xuất khẩu 

 Mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ 

thực vật), nông, lâm sản, nguyên liệu phi nông 

nghiệp 

 Mua bán vật liệu xây dựng, nhựa đường, máy 

móc, thiết bị và phụ tùng thay thế 

 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (kể cả vận tải 

chất lỏng) 

 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

 Nhập khẩu xăng dầu, vật tư, dầu nhờn, khí đốt, 

máy móc, thiết bị phục vụ cho nông nghiệp (trừ 

thuốc bảo vệ thực vật) và ngành xây dựng, nông 

lâm sản, phương tiện vận tải, hàng hóa tiêu 

dùng 

 

Địa bàn hoạt động của PV OIL Phú Yên trải 

dài ở các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh 

Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk với 30 cửa hàng xăng 

dầu chuyên kinh doanh các mặt hàng tiêu 

biểu như: 

 Xăng RON95-II 

 Xăng RON92-II 

 Xăng E5 RON92-II 

 Dầu DO 0,05S 

 Dầu lửa 

 Dầu nhớt PV OIL LUBE các loại 

  



THÔNG TIN CHUNG      8 

  

Mô hình quản trị  

 Đại hội đồng cổ đông 

 Hội đồng quản trị (05 người) gồm Chủ tịch 

và 04 Thành viên. 

 Ban Kiểm soát (02 người) gồm Trưởng ban 

và Kiểm soát viên. 

 Ban điều hành (05 người) gồm Giám đốc, 

03 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng. 

 Các đơn vị trực thuộc Công ty gồm 04 

phòng chức năng (Tổ chức – Hành chính, 

Kinh doanh, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính 

– Kế toán), Kho Xăng dầu Vũng Rô và 04 

Chi nhánh ở các tỉnh Bình Định, Gia Lai, 

Đắk Lắk, Khánh Hòa. Địa điểm kinh doanh 

bao gồm 30 cửa hàng xăng dầu. 

Các Công ty con, Công ty liên kết 

 Công ty con: Không có 

 Công ty liên kết 

Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Phú Yên 

 

 

 Địa chỉ: Thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng. 

 Tỷ lệ góp vốn của PV OIL Phú Yên: 39,00%. 

 Lĩnh vực hoạt động chính: kinh doanh gas công nghiệp, gas dân dụng, các loại xăng 

dầu, các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và khí đốt, máy móc thiết bị, phụ tùng, vật tư 

và hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) phục vụ cho ngành dầu khí. 
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Bộ máy quản trị  

  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN ĐIỀU HÀNH  

PHÒNG          
TỔ CHỨC - 

HÀNH CHÍNH  

PHÒNG        
TÀI CHÍNH – 

KẾ TOÁN 

KHO      

XĂNG DẦU 
VŨNG RÔ 

PHÒNG         
KẾ HOẠCH – 

ĐẦU TƯ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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BAN KIỂM SOÁT 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TẠI 

ĐẮK LẮK 

CHI NHÁNH 
CÔNG TY TẠI 

GIA LAI 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TẠI 
BÌNH ĐỊNH 

CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU 

PHÒNG KINH 
DOANH 

CHI NHÁNH 
CÔNG TY TẠI 

KHÁNH HÒA 
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Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế 

hoạch được Tổng công ty giao. Giữ ổn 

định thị phần, duy trì tốc độ phát triển sản 

lượng phù hợp với tăng trưởng chung của 

thị trường. 

 Xây dựng thương hiệu PV OIL Phú Yên trở 

thành một trong những  thương hiệu hàng 

đầu Việt Nam về mảng bán lẻ xăng dầu. 

 Củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt 

động. Xây dựng một đội ngũ nhân viên 

kinh nghiệm, chuyên môn cao. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Đẩy mạnh đầu tư phát triển cửa hàng xăng 

dầu dưới nhiều hình thức, song song với 

việc đảm bảo tài chính luôn được cân đối, 

bảo toàn và phát triển vốn. 

 Giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng 

mạng lưới phân phối sang nhiều địa 

phương khác, đẩy mạnh tiêu thụ vào các 

kênh phân phối trực tiếp mang tính ổn 

định, bền vững. 

 Tăng cường công tác đào tạo, đảm bảo 

nguồn nhân lực đủ sức cạnh tranh trong 

giai đoạn hội nhập khu vực và quốc tế thời 

gian tới. 
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Các mục tiêu đối với môi trường và 

xã hội 

 Mục tiêu đối với xã hội, cộng đồng  

PV OIL Phú Yên chấp hành tốt và có những 

hành động thiết thực với vấn đề môi 

trường, xã hội và cộng đồng. Công ty luôn 

hướng tới mục tiêu phát triển kinh doanh 

gắn liền với bảo vệ môi trường. Từng bước 

hướng tới tiêu thụ nhiên liệu sinh học thay 

thế các sản phẩm xăng dầu truyền thống 

theo chiến lược của Tổng công ty. 
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Rủi ro về mặt kinh tế 

Là một Công ty kinh doanh xăng dầu, nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành sản xuất, sự tăng 

trưởng của nền kinh tế nói chung cũng như các ngành nghề khác trong nền kinh tế nói riêng sẽ tác 

động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 

 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế  

Năm 2016, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt 

Nam không đạt chỉ tiêu do chính phủ đề ra, 

chỉ đạt 6,21% so với năm 2015. Cụ thể, quý 

I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III 

tăng 6,56%, quý IV tăng 6,68%. Mức tăng 

trưởng này dù thấp hơn năm 2015 nhưng 

nhìn chung vẫn cao hơn so với năm 2013 và 

2014. Kinh tế Việt Nam trong năm 2016 đã 

trải qua nhiều biến động do tình hình kinh tế 

thế giới đầy bất ổn, đặc biệt là các quốc gia 

lớn như Anh, Trung Quốc, EU,... Vì thế, hoạt 

động kinh doanh của PV OIL Phú Yên cũng ít 

nhiều bị tác động. 

 

 Lạm phát 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2016 

tăng 2,66% so với bình quân năm 2015 nhưng 

thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình quân 

của một số năm gần đây nhưng vẫn nằm trong 

giới hạn mục tiêu 5% mà Quốc hội đề ra. Trong 

tương lai, nếu Nhà nước có những biện pháp kích 

cầu và nới lỏng đầu tư công thì rủi ro lạm phát 

tăng trở lại là rất lớn. Lạm phát tăng có thể gây 

bất ổn đối với giá cả nguyên liệu đầu vào, chi phí 

thuê mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng,… Từ đó sẽ 

gây những tác động không nhỏ đến hoạt động 

phân phối và tiêu thụ hàng hóa của doanh 

nghiệp, trong đó có cả PV OIL Phú Yên. 

 

 

Rủi ro pháp luật 

Là một Công ty đại chúng, hoạt động kinh 

doanh của Công ty bị chi phối bởi các văn bản 

pháp luật do Nhà nước quy định, trong đó 

chủ yếu là Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng 

khoán và các văn bản pháp luật khác liên 

quan đến các ngành nghề hoạt động của 

Công ty. Đồng thời, chính sách của Nhà nước 

trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu về thuế 

xuất nhập khẩu, lượng dự trữ, giá định 

hướng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt 

động của Công ty, Hiện nay hệ thống pháp 

luật của nước ta chưa ổn định và nhất quán, 

các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn chưa 

hoàn chỉnh và đang trong giai đoạn hoàn 

thiện nên còn nhiều sửa đổi bổ sung dẫn đến 

có nhiều sự thay đổi và có thể phát sinh bất 

cập, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 

 

Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, hoạt động của 

Công ty có thể chịu ảnh hưởng của thiên tai như 

động đất, dịch bệnh, lũ lụt… mà khi xảy ra có thể 

gây thiệt hại tài sản của Công ty cũng như ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh. Đây là những 

rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra 

thường gây thiệt hại rất lớn về mặt vật chất và 

con người cũng như tình hình hoạt động chung 

của Công ty. 
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Rủi ro đặc thù ngành 

 Rủi ro chính trị 

Một trong những đặc thù của ngành Dầu khí là đòi hỏi vốn đầu tư lớn, rủi ro cao và chịu ảnh hưởng 

rất lớn của yếu tố chính trị… Các Tập đoàn Dầu khí lớn thường là các Công ty được sở hữu toàn 

phần hoặc một phần của Nhà nước. Vì vậy các chiến lược và chính sách về năng lượng, kinh tế, 

ngoại giao hoặc sự bất ổn trong khu vực có dầu của từng quốc gia đều có ảnh hưởng đến hoạt 

động của các doanh nghiệp trong ngành. Mặt khác, trong thời gian qua, việc mở rộng tìm kiếm 

thăm dò khai thác ra vùng biển nước sâu, xa bờ vừa rất tốn kém, rủi ro, lại đang bị tranh chấp 

mạnh từ phía Trung Quốc đã gây ra những tác động không nhỏ đến hoạt động dò tìm, khai thác 

dầu khí của các Tập đoàn Dầu Khí và gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động mua bán xăng dầu của 

PV OIL Phú Yên. 

 Rủi ro biến động giá xăng dầu  

Dầu mỏ là sản phẩm mà giá được quyết định theo giá thế giới, vì vậy mỗi biến động của giá dầu 

mỏ trên thế giới đều ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và việc đầu tư các dự án, … Trong năm 

qua, giá dầu thô đã giảm về mức 40-45 USD/thùng do thị trường liên tục ở trạng thái cung vượt 

quá cầu nghiêm trọng và các cuộc chiến liên quan đến dầu mỏ. Việc dự báo giá dầu trong các năm 

tới cùng với sự phục hồi kinh tế thế giới cũng là một thách thức và là rủi ro khó lường hết được do 

sự biến động là rất lớn.   

 Rủi ro cạnh tranh  

Với bối cảnh thị trường ngành bán lẻ xăng dầu đang ngày càng phát triển với nhiều thành phần 

kinh tế tham gia, cũng như sau khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ phải mở cửa thị trường kinh doanh 

xăng dầu cho các tập đoàn lớn trên thế giới có thể đầu tư và phát triển. Điều này sẽ tạo sự cạnh 

tranh gay gắt đối với những Công ty cùng ngành nói chung và PV OIL Phú Yên nói riêng. Là Công 

ty đã có thâm niên trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, có hệ thống bán lẻ hiện đại với đội ngũ cán 

bộ công nhân viên nhiều kinh nghiệm, PV OIL Phú Yên đảm bảo khả năng cạnh tranh với các Công 

ty kinh doanh cùng ngành cũng như bảo đảm tỷ lệ tăng trưởng theo xu hướng thị trường trong 

tương lai cùng với việc phát triển Kho xăng dầu Vũng Rô.  

 

 

Rủi ro môi trường 

Trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa như hiện nay, dầu mỏ và khí đốt vẫn sẽ là thành 

phần chính của năng lượng toàn cầu trong nhiều năm tới. Ngành công nghiệp dầu khí đã xác định 

một loạt các rủi ro từ biến đổi khí hậu như hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ Trái đất tăng, mực 

nước biển dâng, sự tan chảy ở những nơi đóng băng vĩnh cửu,... làm ảnh hưởng tới công tác dò 

tìm, khai thác dầu khí của PV OIL. Từ đó, nguồn cung của Công ty sẽ bị thiếu hụt dẫn đến chi phí 

đầu vào sẽ tăng đột biến.  

Ngoài ra, trong quá trình xuất, nhập, tồn trữ, vận chuyển xăng dầu có thể xảy ra tình trạng cháy 

nổ gây thiệt hại nhiều mặt: về tài sản vật chất, thiệt hại về con người, gây ô nhiễm môi trường... 

Vì vậy, đội ngũ nhân viên Công ty luôn làm việc cẩn thận, chu đáo, đúng quy trình nhằm tránh các 

rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sẽ tác động xấu đến môi trường và đến xã hội. 
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 Tình hình hoạt động kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình đầu tư thực hiện dự án 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông 

 Báo cáo tác động của Công ty đến môi trường 

và xã hội 

02 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH 

Đánh giá tình hình thị trường dầu khí nói chung:  

 

 Trong năm 2016, tình hình kinh tế thế 

giới còn nhiều bất ổn, kinh tế toàn cầu 

vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro lớn khó 

kiểm soát như nước Anh quyết định rời 

khỏi EU. Kết quả này được cho là một cú 

sốc lớn và có thể gây ra những hậu quả 

chưa thể lường trước. Thị trường chứng 

khoán, vàng, dầu thô, tiền tệ đều có thể 

biến động lớn vì sự kiện này. 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Thực 

hiện 

2015 

Kế 

hoạch 

2016 

Thực 

hiện 

2016 

% TH 

2016/2015 

%TH/KH 

2016 

1 
Sản lượng 

xăng dầu 
Nghìn lít 137.877 143.000 141.813 102,85 99,17 

2 Doanh thu  Tỷ đồng 1.752 1.761 1.320 75,34 74,91 

3 
Lợi nhuận 

trước thuế 
Tỷ đồng 22 13 26 118,18 200,00 

4 
Lợi nhuận 

sau thuế 
Tỷ đồng 17 - 22 129,41 - 

 

 Cuộc khủng hoảng giá dầu (từ mức 100 

USD/thùng trong năm 2014 xuống gần 

25 USD/thùng vào tháng 1/2016) và giá 

nguyên liệu đầu vào thấp đã gây suy 

thoái kinh tế của nhiều nước xuất khẩu 

các mặt hàng hóa dầu khí như Nga, 

Venezuela, Brazil,... gián tiếp tác động 

đến các nền kinh tế mới nổi trong đó có 

cả Việt Nam và thậm chí làm ảnh hưởng 

tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. 
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 Sau nhiều lần đàm phán căng thẳng, ngày 30/11/2016, tại Vienna (Áo), Tổ chức các nước 

xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ lần đầu tiên kể từ năm 

2008. 

 Theo thỏa thuận đã đạt được vào cuối năm 2016 và trong nửa đầu năm 2017, các nước 

OPEC sẽ giảm khai thác 1,164 triệu thùng mỗi ngày, xuống mức 32.5 triệu thùng/ngày. 

Không chỉ có các nước thành viên OPEC, ngay cả 11 nước sản xuất dầu ngoài tổ chức này 

cũng đã bắt tay với OPEC. Sau khi các nước sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ quyết định cắt 

giảm sản lượng, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã quay trở lại mức cao trong 17 tháng 

qua và đạt trên 57 USD/thùng.  

 
Đánh giá kết quả kinh doanh của công ty 

 Tổng doanh thu năm 2016 đạt 1.320 tỷ đồng giảm 432 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và chưa 

hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường xăng dầu thế giới vẫn đang 

trong tình trạng khó khăn, giá dầu liên tục giảm làm cho doanh thu bán hàng của PV OIL Phú Yên 

cũng sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm sâu gần 437 tỷ cũng như các 

khoản cổ tức năm 2016 nhận được từ Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Phú Yên đã làm cho lợi 

nhuận sau thuế của công ty đạt gần 22 tỷ tăng hơn 4 tỷ đồng so với năm 2015 và vượt 29,41% so 

với thực hiện năm 2015. 

Thuận lợi  

 Công ty đã có thâm niên lâu năm trong ngành bán lẻ xăng dầu so với các doanh nghiệp  khác. 

 Được sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi của Tổng công ty và các đơn vị thành viên 

trong hệ thống Tổng công ty, các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh. 

 Kho xăng dầu Vũng Rô được sự quản lý của Công ty, đây là một thuận lợi cơ bản đối với Công ty 

trong triển khai các công việc liên quan đến giao nhận, tồn trữ hàng hóa. 

 Sự đổi mới ban lãnh đạo nhằm cải tiến, nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả 

quản lý để phù hợp hơn với thực tế hiện nay. 

Khó khăn 

 Tình hình bất ổn của giá dầu trong năm đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 Sự canh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về mảng bán lẻ xăng dầu. 
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STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Thái Định Giám đốc 

2 Võ Nguyên Hợp Phó Giám đốc 

3 Trần Văn Hay Phó Giám đốc 

4 Đỗ Việt Hùng Phó Giám đốc 

5 Võ Thị Hạnh Kế toán trưởng 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  

 
Danh sách Ban điều hành 

 

Ông Nguyễn Thái Định – Giám đốc 

Ngày tháng năm sinh : 18/4/1961 

Nơi sinh : Quảng Ngãi 

Địa chỉ thường trú : 

606/175 Đường 3/2, 

P. 14, Quận 10, TP Hồ 

Chí Minh 

Trình độ chuyên môn : 
Đại học chuyên ngành Toán Điều 

khiển Kinh tế 

Số cổ phiếu nắm giữ : 1.690 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0.02% vốn điều lệ 

 

Ông Võ Nguyên Hợp – Phó Giám đốc 

Ngày tháng năm sinh : 27/8/1981 

Nơi sinh : Phú Yên 

Địa chỉ thường trú : 
54 Lê Hồng Phong, Phường 7, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Trình độ chuyên môn : 
Đại học chuyên ngành Kỹ sư địa chất 

môi trường 

Số cổ phiếu nắm giữ : 563 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,01% vốn điều lệ 
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Ông Trần Văn Hay - Phó Giám đốc 

Ngày tháng năm sinh : 12/10/1974 

Nơi sinh : Phú Yên 

Địa chỉ thường trú : 

Khu phố 3, phường Phú 

Thạnh, thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Trình độ chuyên môn : 
Đại học chuyên ngành Ngân 

hàng 

Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0% vốn điều lệ 

 

 

Bà Võ Thị Hạnh – Kế Toán trưởng 

Ngày tháng năm sinh : 30/9/1964 

Nơi sinh : Phú Yên 

Địa chỉ thường trú : 
02 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Trình độ chuyên môn : 
Đại học chuyên ngành Tài chính - 

Kế toán 

Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0% vốn điều lệ 

 

Ông Đỗ Việt Hùng - Phó Giám đốc 

Ngày tháng năm sinh : 07/11/1966 

Nơi sinh : Hà Nội 

Địa chỉ thường trú : 

34A Lê Lợi, Phường 1, 

thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Trình độ chuyên môn : 
Đại học chuyên ngành 

Quản trị Kinh doanh 

Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0% vốn điều lệ 
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Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

% 

tăng/giảm 

Số lượng CBCNV Người 164 204 24,39 

Thu nhập bình quân Triệu đồng/người/tháng 11,82 15,54 31,47 

Thống kê về nhân sự đến ngày 31/12/2016 

 

Tính đến 31/12/2016, số lượng CBCNV toàn Công ty là 204 người tăng 24,39% so với năm 2015. 

Với việc mở rộng mạng lưới phân phối, gia tăng số lượng cửa hàng xăng dầu, PV OIL Phú Yên cần 

gia tăng tương ứng nguồn lực nhân sự nhằm đảm bảo công tác vận hành, tổ chức kinh doanh tại 

các của hàng mới này.  

Mức lương bình quân trong năm 2016 của mỗi CBCNV đạt mức 15,54 triệu đồng/người/tháng tăng 

tương đương 31,47% so với năm 2015.   

 
 

Chính sách tuyển dụng 

 Với tiêu chí lấy người lao động làm nền tảng và động lực cho sự phát triển của Công ty, PV 

OIL Phú Yên luôn chú trọng đến công tác tuyển dụng đầu vào, đảm bảo đủ năng lực và 

trình độ phục vụ cho định hướng phát triển của Công ty. 

 Công ty chủ trương đưa ra mức lương cạnh tranh nhằm thu hút nguồn lao động có chất 

lượng cao, có thâm niên và kinh nghiệm trong nghề nhằm xây dựng đội ngũ quản lý giàu 

kinh nghiệm, mang lại hiệu quả cao trong công việc. 
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Chính sách đào tạo 

 Phát triển nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao 

theo hướng chuyên nghiệp hoá thông qua việc tập 

trung công tác đào tạo tay nghề cho người lao động, 

đào tạo trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn, kỹ năng 

làm việc quốc tế. 

 Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được tiếp 

cận, cập nhật những kiến thức mới từ các nước tiên 

tiến trên thế giới. 

 Triển khai kế hoạch đào tạo với nhiều nội dung cho 

tất cả đối tượng, dưới nhiều hình thức đa dạng, chủ 

yếu đào tạo chuyên môn sâu. Tăng cường đào tạo nội 

bộ để nâng cao tay nghề bằng việc hợp tác với các tổ 

chức đào tạo uy tín trong và ngoài nước. 

 

 

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi 

 Chính sách lương thưởng là một trong những chính sách 

quan trọng nhằm thu hút, duy trì và phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao, góp phần ổn định và phát triển 

hoạt động kinh doanh. Công ty không chỉ xây dựng chính 

sách lương thưởng dựa trên mặt bằng lương chung của 

thị trường, cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, 

phù hợp với yêu cầu và khối lượng công việc thực tế mà 

còn xây dựng chính sách, cơ chế lương thưởng đãi ngộ 

riêng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. 

 Bên cạnh chính sách lương thưởng hấp dẫn thì chính 

sách phúc lợi của Công ty không chỉ tuân thủ đúng, đủ 

theo yêu cầu pháp luật mà còn bổ sung thêm nhiều chế 

độ khác ưu đãi khác. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, 

THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Tình hình đầu tư dự án trong năm 2016 

STT Dự án 
Tổng mức đầu tư  

(nghìn đồng) 

Công việc đã thực 

hiện 

A Đầu tư xây dựng cơ bản 22.705.050  

1 Thuê Cửa hàng xăng dầu Ia Tul 825.000 

Khai trương và đi vào 

hoạt động ngày 

21/01/2016 

2 Thuê Cửa hàng xăng dầu Cheo Reo 1.375.000 

Khai trương và đi vào 

hoạt động ngày 

21/01/2016 

3 Thuê Cửa hàng xăng dầu Pờ Tó 1.072.500 

Khai trương và đi vào 

hoạt động ngày 

24/01/2016 

4 Thuê Cửa hàng xăng dầu Phú Bổn 1.512.500 

Khai trương và đi vào 

hoạt động ngày 

24/01/2016 

5 Thuê Cửa hàng xăng dầu Ia Mrơn 825.000 

Khai trương và đi vào 

hoạt động ngày 

24/01/2016 

6 Thuê Cửa hàng xăng dầu Hòa Bình 2.640.000 

Khai trương và đi vào 

hoạt động ngày 

30/01/2016 

7 Thuê Cửa hàng xăng dầu Ia Pa 1.375.000 

Khai trương và đi vào 

hoạt động ngày 

28/7/2016 

8 Mua Cửa hàng xăng dầu Củng Sơn 5.345.000 

Khai trương và đi vào 

hoạt động ngày 

02/9/2016 

9 Thuê Cửa hàng xăng dầu Phú Thiện 945.000 

Khai trương và đi vào 

hoạt động ngày 

17/12/2016 

10 
Xây dựng mới Cửa hàng xăng dầu 

Bình Kiến 
3.284.000 

Khai trương và đi vào 

hoạt động ngày 

17/12/2016 

11 Di dời Cửa hàng xăng dầu An Mỹ 3.506.050 

Khai trương và đi vào 

hoạt động ngày 

28/7/2016 

B Mua sắm trang thiết bị 1.371.600  

1 
Mua mới xe ô tô loại 07 chỗ hiệu 

Hyundai Santafe 
1.371.600  
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Công ty liên kết 

Công ty Địa chỉ HĐKD  Số ĐKDN 
Vốn điều lệ 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ 

nắm giữ 

(%)  

Công ty CP 

Dầu khí Sài 

Gòn – Phú 

Yên 

Thôn Vũng Rô, xã 

Hòa Xuân Nam, 

huyện Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Gas CN và 

gas dân dụng 
3603000029 24.000 39 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015  Năm 2016 % tăng/giảm 

Tổng tài sản Tỷ đồng 155 189 21,94 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 1.752 1.320 -24,66 

Lợi nhuận từ HĐKD Tỷ đồng 15 20 33,33 

Lợi nhuận khác Tỷ đồng 7 6 -14,29 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 22 26 18,18 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 17 22 29,41 

Tỷ lệ cổ tức % 13 Dự kiến 7 (*) - 

EPS Đồng 1.700 2.143 -20,67 

 

 

 

(*): Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/4/2016. 
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Chỉ tiêu khả năng thanh toán 

Chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn và 

thanh toán nhanh của Công ty năm 2016 lần 

lượt là 1,68 và 0,89. Cả 2 chỉ số này đều 

giảm so với các năm gần đây. Nguyên nhân 

chính là giá trị hàng tồn kho trong năm tăng 

hơn 5 tỷ đồng và nợ ngắn hạn cũng tăng 

mạnh từ 45,07 tỷ đồng lên 73,41 tỷ đồng 

dẫn đến tình trạng dòng tiền mất cân đối 

giữa thu và chi của Công ty. 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/Tổng tài sản có xu hướng tăng 

trong năm 2016 từ 29,17% lên 38,94%. 

Tương tự với hệ số nợ/Vốn chủ sỡ hữu của 

Công ty cũng tăng thêm 23% so với các 

năm qua, chủ yếu là nợ ngắn hạn gia tăng 

so với các năm trước. Nguyên nhân chính 

do trong năm 2016, Công ty đã mở rộng 

kinh doanh từ việc từ việc phát triển tăng 

thêm 10 cửa hàng xăng dầu trong và ngoài 

tỉnh Phú Yên dưới các hình thức mua, xây 

dựng mới và thuê dài hạn nhằm gia tăng 

sản lượng tiêu thụ của Công ty. 
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho của Công ty có giá trị lớn 

do đặc thù ngành bán lẻ xăng dầu. Vì thế, trong 

năm qua giá trị hàng tồn kho tăng hơn 5 tỷ đồng 

cũng như gặp khó khăn trong khâu đầu ra do tình 

hình dầu khí biến động đã làm cho vòng quay 

hàng tồn kho giảm xuống còn 22,07 vòng. 

Hệ số doanh thu thuần/Tổng tài sản của Công ty 

năm 2016 là 7,7 vòng giảm so với các năm gần 

đây. Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu trên thế giới 

giảm dẫn đến doanh thu của Công ty giảm đáng 

kể. Bên cạnh đó, trong năm 2016 Công ty đã phát 

triển thêm 10 cửa hàng xăng dầu trong và ngoài 

tỉnh Phú Yên đã làm cho tổng tài sản tăng gần 34 

tỷ đồng so với năm 2015. 

 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hầu hết các chỉ số về khả năng sinh lời của Công 

ty năm 2016 đều có xu hướng tăng so với những 

năm gần đây. Trong đó, chỉ số ROA năm 2016 

đạt 12,62% tăng 2,5% so với năm 2015 do lợi 

nhuận sau thuế của Công ty đã tăng hơn 4 tỷ 

đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân 

chủ yếu là do chi phí đầu vào của Công ty giảm 

mạnh hơn so với mức giá giảm của đầu ra. Chỉ 

số ROE năm 2016 đạt 19,27%, lần lượt tăng 

69,48% và 17,93% so với năm 2014 và 2015. 

Do Công ty đã trích quỹ đầu tư phát triển khoản 

lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhằm tăng 

cường việc tái đầu tư, mở rộng quy mô kinh 

doanh của Công ty. Từ đó cho thấy rằng Công 

ty đã có những chiến lược hợp lý và đúng đắn 

để đạt được những kết quả tích cực trong những 

năm qua trước sự biến động của thị trường dầu 

khí thế giới. 
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  CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

Thông tin cổ phiếu 

 Vốn điều lệ: 82.400.000.000 đồng 

 Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 8.240.000 cổ phiếu 

 Cổ phiếu phổ thông: 8.240.000 cổ phiếu 

 Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.240.000 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

Cơ cấu cổ đông 

STT Loại cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 

Số cổ phần 

(cp) 

Giá trị 

 (nghìn đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 

(%)  

1 Cổ đông trong nước 208 8.239.800 82.398.000 99,99 

 Cổ đông nhà nước 1 5.531.360 55.313.600 67,13 

 Cổ đông tổ chức 2 524.601 5.246.010 6,36 

 Cổ đông cá nhân 205 2.183.839 21.838.390 26,51 

2 Cổ đông nước ngoài 1 200 2.000 0,002 

 Cổ đông tổ chức - - - - 

 Cổ đông cá nhân 1 200 2.000 0,002 

3 Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 209 8.240.000 82.400.000 100 
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Danh sách cổ đông lớn 

STT Tên cổ đông Địa chỉ 
Số lượng 

(CP) 

Giá trị 

 (nghìn đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 

(%)  

1 
Tổng công ty Dầu 

Việt Nam 

Lầu 14-17 Nhà số 1 -

5 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh 

5.531.360 55.313.600 67,13 

2 
Công ty CP Chứng 

khoán Dầu khi 

20 Ngô Quyền, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 
514.037 5.140.370 6,24 

3 Đỗ Tiến Cường 

49 Đường Tam 

Thanh, TP Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

728.710 7.287.100 8,84 

4 Lê Thị Liên 

49 Đường Tam 

Thanh, TP Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

512.510 5.125.100 6,22 

Tổng cộng 7.286.617 72.866.170 88,43 

 

Thông tin cổ phiếu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty trong năm 2016 không có sự thay đổi so với năm 2015. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Trong năm 2016, Công ty không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ. 

Các chứng khoán khác 

Không có 
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BÁO CÁO PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG 

Quản lý nguồn nguyên liệu 

Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của PV OIL Phú Yên là xăng dầu, do đó công tác quản lý nguồn 

nguyên liệu luôn được Công ty chú trọng đến. Từ khâu vận chuyển đến quá trình lưu trữ, bán hàng 

đều phải đảm bảo tính an toàn cao tránh các trường hợp cháy nổ có thể xảy ra. Bên cạnh đó, các 

chi phí vận chuyển, chi phí lưu kho luôn được quản lý chặt chẽ và đưa ra các chính sách hợp lý 

nhằm tiết giảm chi phí cho Công ty. 

Tiêu thụ năng lượng 

Tình hình tiêu thụ năng lượng tại PV OIL Phú Yên năm 2016: 

Các nhiên liệu, 
năng lượng, 

tiêu thụ 

Năm 2015 Năm 2016 

Sản lượng  
Thành tiền 

(đồng) 
Sản lượng  

Thành tiền 
(đồng) 

Dầu DO (lít) 6.591 83.192.912 6.047 53.118.717 

Nhớt (lít) 554 19.143.563 390 15.168.160 

Điện (Kwh) 296.240 895.837.411 429.834 1.096.936.368 

Nhiên liệu xuất dùng nội bộ tại Công ty chủ yếu là Dầu DO và Nhớt phục vụ trong quá trình vận 

chuyển và sử dụng máy nổ khi mất điện lưới. Năm 2016, tình hình sử dụng nhiên liệu giảm đáng kể 

so với năm 2015 cả về số lượng sử dụng lẫn giá trị cho thể hiện rõ tinh thần tiết kiệm, vì một môi 

trường xanh. 
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Tiêu thụ nước 

Hoạt động kinh doanh của PV OIL Phú Yên không sử dụng nước cũng như không phát sinh nước 

thải độc hại. Nước sinh hoạt trong quản lý có giá trị không  đáng kể 

Tiêu thụ nước Năm 2015 Năm 2016 

Chi phí đã bao gồm VAT (đồng) 22.941.087 28.666.452 

 

 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường luôn được Công ty tuân thủ nghiêm túc và 

được giám sát chặt chẽ. Công tác bảo về môi trường vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ, quyền lợi 

đối với việc phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội và của Công ty 

Trong năm 2016, Công ty luôn tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn, sức khoẻ và không 

để xảy ra các sự cố có liên quan đến môi trường hay có các hành vi vi phạm về môi trường dẫn đến 

bị xử phạt. 

Ngoài ra, với mục tiêu phát triển bền vững, Công ty luôn có các khoá tập huấn, tuyên truyền bảo 

vệ môi trường, nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, khuyến khích 

toàn thể nhân viên chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội bằng 

những hành động thiết thực và hiệu quả. 
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Chính sách liên quan đến 

người lao động 

PV OIL Phú Yên xây dựng chính sách 

lương dựa trên nguyên tắc đảm bảo 

công bằng, cạnh tranh và hợp lý với 

phương pháp đánh giá theo năng lực, 

vị trí, hiệu quả công việc. Song song 

với đó, hằng năm PV OIL Phú Yên còn 

thực hiện công tác rà soát, kiểm tra 

tình hình an toàn lao động, đảm bảo 

sức khỏe cho toàn thể CBCNV trong 

Công ty.  

 

  

Công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm 

cho CBCNV được Công ty duy trì. Hàng 

năm, Công ty còn tổ chức chương trình tư 

vấn sức khỏe. Bác sĩ tư vấn sẽ đưa ra 

những khuyến cáo khám bệnh chuyên sâu 

hoặc làm xét nghiệm cần thiết để theo dõi 

sức khỏe của CBCNV. 

 

Bên cạnh đó, hằng năm PV OIL Phú Yên 

còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ như chương trình họp mặt cuối 

năm và đầu năm, hội thao cho tất cả 

các CBCNV của Công ty, … nhằm tạo ra 

sân chơi lành mạnh, khích lệ tinh thần 

một cách hiệu quả, an toàn, tiết kiệm 

giúp tái tạo sức lao động để bắt đầu lại 

công việc hăng hái hơn. 
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Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối 

với cộng đồng địa phương 

Bên cạnh việc theo đuổi mục tiêu kinh doanh gắn 

liền với lợi ích của người lao động và các cổ đông 

trong Công ty, Ban lãnh đạo PV OIL Phú Yên còn 

đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm của mình đối 

với cộng đồng và xã hội.  

Với mong muốn xây dựng xã hội phát triển bằng 

việc đem lại những hành động thiết thực như: 

quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung, 

hỗ trợ các chương trình cho giáo dục, tài trợ 

chương trình "Nhịp cầu nhân ái" của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên để quyên góp 

ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn,....… Qua đó 

tiếp tục khẳng định thông điệp luôn nỗ lực để đem 

lại những giá trị thiết thực, lâu dài nhằm góp phần 

nâng cao chất lượng đời sống của cộng đồng. 

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị 

trường vốn xanh theo hướng dẫn của 

UBCKNN 

Hiện tại Công ty chưa thực hiện báo cáo này do 

chưa có hướng dẫn cụ thể của UBCKNN 
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 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

03 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 

CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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Chỉ tiêu ĐVT 

Thực 

hiện 

2015 

Kế 

hoạch 

2016 

Thực 

hiện 

2016 

% TH 

2016/2015 

%TH/KH 

2016 

Doanh thu Tỷ đồng 1.752 1.761 1.320 75,34 74,95 

Lợi nhuận 

trước thuế 
Tỷ đồng 22 13 26 118,18 200,00 

Tình hình kinh tế nước ta năm 2016 diễn 

ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng 

trưởng chậm, thương mại và giá cả hàng 

hóa thế giới ở mức thấp và chưa có dấu 

hiệu phục hồi, đặc biệt là giá dầu thô thế 

giới vẫn liên tục được giao dịch quanh 

ngưỡng 40-45 USD/thùng, đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của 

các đơn vị ngành dầu khí nói chung và 

Công ty nói riêng.  

 

 

Năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty 

vẫn tiếp tục theo định hướng mà Đại hội đồng 

cổ đông thông qua, tuy nhiên, chỉ tiêu về tổng 

doanh thu vẫn không đạt được mức kế hoạch. 

Doanh thu bán hàng chỉ đạt 1.320 tỷ đồng, 

giảm 24,66% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên 

nhân là do tình hình ngành dầu khí trên thế giới 

biến động phức tạp, giá dầu giảm liên tục so với 

những năm trước vừa khiến cho doanh thu 

Công ty ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng cũng 

nhờ đó làm giảm chi phí giá vốn hàng bán, khiến 

cho lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 

18,18% so với năm 2015 và vượt 100% kế 

hoạch đề ra. 
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Công tác đầu tư xây dựng cửa hàng 

Năm 2016, Công ty đã phát triển thêm 10 cửa hàng xăng dầu mới, nâng tổng số cửa hàng hoạt động 

lên 30. Cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

CỬA HÀNG XĂNG DẦU CHEO REO  

 ĐỊA CHỈ: 1 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG 

CHEO REO, TỈNH GIA LAI. 

 ĐIỆN THOẠI: 059.3657177 

 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU IA TUL  

 ĐỊA CHỈ: XÃ IA TUL, HUYỆN IA PA, TỈNH 

GIA LAI, VIỆT NAM 

 ĐIỆN THOẠI: 059.3881239 

 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PỜ TÓ  

 ĐỊA CHỈ: XÃ PỜ TÓ, HUYỆN IA PA, 

TỈNH GIA LAI. 

 ĐIỆN THOẠI: 059.3857170 
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CỬA HÀNG XĂNG DẦU IA MRƠN   

 ĐỊA CHỈ: XÃ IA MRƠN, HUYỆN IA PA, TỈNH 

GIA LAI. 

 ĐIỆN THOẠI: 059.3655636 

 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚ BỔN  

 ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG 

CHEO REO, THỊ XÃ AYUN PA, TỈNH GIA LAI. 

 ĐIỆN THOẠI: 059.3657003 

 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA BÌNH  

 ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG NGUYỄN VIẾT XUÂN, 

PHƯỜNG HÒA BÌNH, THỊ XÃ AYUN PA, 

TỈNH GIA LAI. 

 ĐIỆN THOẠI: 059.3852659 

 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU IA PA  

 ĐỊA CHỈ: THÔN MA RIN 3, XÃ IA MRƠN, 

HUYỆN IA PA, TỈNH GIA LAI. 

 ĐIỆN THOẠI: 059.3655145 
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Công tác an toàn sức khỏe, môi trường và BHLĐ 

 Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường được chú trọng và triển khai tích cực, không có tai 

nạn sự cố xảy ra gây thiệt hại cho con người, tài sản, môi trường cũng như uy tín của Công ty. 

 Thực hiện tốt công tác an toàn thường niên: tuyên truyền an toàn, Hội thao Phòng cháy chữa 

cháy, Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% 

CBCNV; công tác Bảo hiểm lao động được tuân thủ và hoạt động nghiêm ngặt. 

 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU CỦNG SƠN 

 ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ TÂY HÒA, HUYỆN 

SƠN HÒA, TỈNH PHÚ YÊN. 

 ĐIỆN THOẠI: 057.3861213 

 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU BÌNH KIẾN  

 ĐỊA CHỈ: ĐẠI LỘ NGUYỄN TẤT THÀNH, XÃ 

BÌNH KIẾN, TP TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN. 

 ĐIỆN THOẠI: 057.3818788 

 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚ THIỆN  

 ĐỊA CHỈ: XÃ CHƯ A THAI, HUYỆN PHÚ 

THIỆN, TỈNH GIA LAI. 

 ĐIỆN THOẠI: 059.3622598 
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Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2015 31/12/ 2016 

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 110,625 123,681 

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 43,896 64,822 

Tổng tài sản Tỷ đồng 154,520 188,503 

Tình hình tài sản 

 

110,625 123.681

43,896

64,822
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Cơ cấu tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Tổng tài sản của Công ty tăng 22% so với 

năm 2015, trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 

gần 124 tỷ đồng, chiếm 65,61% trên tổng 

tài sản và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 

trước và tài sản dài hạn cũng có sự gia tăng 

từ 43,896 tỷ đồng lên 64,822 tỷ đồng tương 

đương tăng với tỷ lệ 34,39% so với năm 

2015. Nguyên nhân là do Công ty trong năm 

đã phát triển thêm 10 cửa hàng xăng dầu 

trong và ngoài tỉnh Phú Yên dưới các hình 

thức mua, xây dựng mới và thuê dài hạn. 

Tổng số cửa hàng xăng dầu mà PV OIL Phú 

Yên đang hoạt động kinh doanh là 30 cửa 

hàng. 
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Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2015 31/12/2016 

Nợ ngắn hạn Tỷ đồng 45,067 73,411 

Nợ dài hạn Tỷ đồng - - 

Tổng nợ phải trả Tỷ đồng 45,067 73,411 

Tình hình nợ phải trả 

 

Trong năm 2016, tổng nợ phải trả của Công ty 

là 73,411 tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản nợ vay 

ngắn hạn. Khoản mục này đã tăng 63% so với 

năm trước, nguyên nhân là do việc chiếm dụng 

vốn người bán có sự tăng cao từ 8,4 tỷ lên 

thành 38,2 tỷ. Về cơ cấu nợ dài hạn không có 

sự thay đổi so với năm trước do trong năm 

Công ty không có các khoản vay dài hạn nào 

phát sinh thêm. 

 

 Trong năm 2016, Công ty không có thay đổi trong ban điều hành. 

 Phát triển thêm 10 cửa hàng xăng dầu trong và ngoài tỉnh Phú Yên nâng tổng số cửa hàng 

xăng dầu trực thuộc Công ty lên 30. 

 Công ty cung ứng thêm 2 mặt hàng được xuất từ Kho Xăng dầu Vũng Rô, đó là Xăng RON 95 

và Xăng E5 RON92-II. 

 Áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm thời gian gian nhận, giảm hao hụt, tăng sản 

lượng, tiết kiệm chi phí vận chuyển. 

 Quy trình đào tạo người lao động được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu công việc và tình hình 

thực tế của Công ty.  

 Thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với người lao động. 
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STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2016 KH 2017 

1 Sản lượng xăng dầu Nghìn lít 141.813 147.000 

2 Doanh thu Tỷ đồng 1.320 1.310 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 26 14 (*) 

(*) Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016 chưa bao gồm các khoản hoàn nhập dự phòng 

Để thực hiện được các chỉ tiêu về sản lượng, tài chính và đầu tư nêu trên, đảm bảo an toàn trong 

kinh doanh và quản lý, những giải pháp chủ yếu sau đây sẽ được Ban Giám đốc Công ty triển khai 

như sau: 

 
 Giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, tìm kiếm thêm các khách hàng mới, đầu tư cơ sở 

vật chất, linh hoạt về chiết khấu, hạn mức công nợ và thanh toán nhằm tạo sự gắn kết lâu dài 

giữa các đơn vị với hệ thống phân phối.  

 Không ngừng nâng cao sản lượng và phát triển thương hiệu PV OIL Phú Yên trên địa bàn được 

phân công, đặc biệt là ở các cửa hàng kinh doanh trực thuộc Công ty.  

 Đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất ở Kho Xăng 

dầu Vũng Rô theo kế hoạch đã được phê duyệt nhằm đảm bảo Kho hoạt động an toàn, hiệu 

quả.  

 Tăng cường công tác kiểm tra, kiếm soát nội bộ, công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo 

vệ môi trường, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm hao hụt để nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Công ty. 

 Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong toàn bộ hoạt động của Công ty. 
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 Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng vấn đề môi trường trong quá trình kinh doanh và vận 

chuyển, lưu trữ hàng hóa. Tiến hành phân loại từng mã chất thải để có biện pháp xử lý phù 

hợp, ký hợp đồng thu gom xử lý với các đơn vị có chức năng. 

 Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng tránh cháy nổ, bảo về môi trường, đảm 

bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động kinh doanh. 

 Đưa ra những chính sách phù hợp nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo, nâng cao năng suất 

của người lao động. Hằng năm, Công ty đều tiến hành tổng hợp, đánh giá và trao giải cho các 

sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong hoạt động kinh doanh của người lao động 
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  ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động 

của Công ty 

 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của 

Ban Giám đốc 

 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 

04 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Trong năm 2016, tình hình kinh doanh của Công ty như sau: 

 Sản lượng kinh doanh 141,8 triệu lít không hoàn thành so với kế hoạch đã đề ra. 

 Doanh thu bán hàng chỉ đạt 1.320 tỷ đồng giảm 432 tỷ so với năm trước và chưa vượt kế 

hoạch đề ra so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân dẫn đến việc suy giảm phải kể đến tình 

hình dầu khí trên thế giới đang diễn biến phức tạp, giá dầu chỉ dao động ở ngưỡng 40-45 

USD/thùng cùng với những nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nga, Anh,… đang lâm vào tình 

cảnh không ổn định. Chính điều này đã tác động không nhỏ đến tổng doanh thu của Công ty.  

 Giá dầu giảm thấp vừa đem lại khó khăn cho tình hình doanh thu của Công ty nhưng đây cũng 

là thuận lợi khi làm giảm các chi phí đầu vào. Trong năm qua, chi phí giá vốn hàng bán của 

Công ty đã giảm gần 437 tỷ đồng giúp lợi nhuận trước thuế tăng từ 22 tỷ lên 26 tỷ đồng so với 

cùng kỳ và vượt 100% kế hoạch đề năm 2016.  

 

Về kinh doanh  

 Giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, tìm kiếm thêm các khách hàng mới thông qua việc 

vận dụng linh hoạt các công cụ về chiết khấu và đầu tư cơ sở vật chất. 

 Không ngừng nâng cao sản lượng và quảng bá thương hiệu PV OIL Phú Yên trên địa bàn được 

phân công, đặc biệt là các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty. 

 Công tác chăm sóc khách hàng được đảm bảo, xây dựng ngày càng hiệu quả để khách hàng 

tăng sản lượng tiêu thụ. 

 Về tài chính 

 Quản lý chặt chẽ về công nợ, không để phát sinh nợ xấu và tích cực thu hồi nợ cũ từ khách 

hàng đang sử dụng sản phẩm dịch vụ của PV OIL Phú Yên. 

Về xây dựng, lắp đặt 

 Đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất ở Kho Xăng 

dầu Vũng Rô theo kế hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo Kho hoạt động an toàn, hiệu quả. 

Hoàn tất việc di dời, xây dựng mới cửa hàng xăng dầu An Mỹ; chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp 

hệ thống sân nền bê tông ở các cửa hàng xăng dầu khác. 

 Đánh giá, giám sát dự án đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo an toàn lao động và thực hiện đúng 

tiến độ dự án. 
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Tổng kết năm 2016, Ban Giám đốc đã 

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều 

hành các hoạt động của Công ty, chuẩn 

bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT 

xem xét phê duyệt cũng như tổ chức 

thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, 

Quyết định của HĐQT đã ban hành.  

 

Năm 2017, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty, duy 

trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh, chủ yếu tập trung thực hiện 

các nhiệm vụ sau:  

 

Trách nhiệm đối với người lao động, môi trường và xã hội 

Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp luôn được thực hiện theo đúng 

pháp luật hiện hành. Ngoài ra Công ty còn mua thêm bảo hiểm con người, bảo hiểm chăm sóc sức 

khỏe chất lượng cao cho người lao động làm việc tại Công ty. Tuân thủ đúng các quy định về Luật 

bảo về môi trường. Thường xuyên diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao kỹ năng 

xử lý trong mọi tình huống xảy ra.  

Trong năm 2016, HĐQT thường xuyên kiểm tra công 

tác điều hành của Ban Giám đốc thông qua các quyết 

định, nhiệm vụ cụ thể và thực hiện báo cáo thường 

xuyên theo quy chế của Công ty. Giám đốc Công ty là 

thành viên HĐQT nên việc duy trì chế độ báo cáo được 

thực hiện thường xuyên, hàng tháng, hàng quý đều có 

báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình kinh 

doanh Công ty.  

 

 Phát triển ổn định, giữ vững thị trường và 

uy tín thương hiệu, kết hợp chặt chẽ giữa 

hoạt động kinh doanh với bảo vệ môi 

trường, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ ước 

tính đạt 147.000 m3 trong năm 2017, tăng 

trưởng 4,14% so với năm 2016. 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động 

của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và 

phát triển vốn. Kiểm soát chặt chẽ công nợ, 

không để phát sinh nợ xấu, tập trung xử lý, 

thu hồi nợ cũ, đảm bảo tình hình tài chính 

lành mạnh. 

 Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng CHXD 

theo các hình thức (đầu tư, mua, thuê dài 

hạn, hợp tác đầu tư,…). Thực hiện phát triển 

thêm tối thiểu 3 CHXD mới. 

 

 Tập trung gia tăng sản lượng cửa hàng xăng 

dầu trực tiếp thông qua gia tăng sản lượng các 

cửa hàng hiện hữu và phát triển thêm nhiều 

cửa hàng trong năm 2017.  

 Nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng 

xăng dầu, Kho Xăng dầu Vũng Rô và năng lực 

quản trị điều hành thông qua việc ứng dụng 

công nghệ thông tin/ERP, tự động hóa và xây 

dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO. 

 Phối hợp với Tổng công ty triển khai đầu tư dự 

án “Hệ thống phần mềm tích hợp quản lý bán 

hàng tại các cửa hàng xăng dầu và quản lý 

hàng hoá tại các kho trung chuyển”. 
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 Hội đồng quản trị 

 Ban Kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
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Ông Nguyễn Thái Định – Thành viên HĐQT 

Ngày tháng năm sinh : 18/4/1961 

Nơi sinh : Quảng Ngãi 

Địa chỉ thường trú : 
606/175 đường 3/2, P 14, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn : 
Đại học chuyên ngành Toán Điều khiển 

Kinh tế 

Số cổ phiếu nắm giữ : 1.690 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,02% vốn điều lệ 

 

 

  

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Anh Toàn Chủ tịch HĐQT 

2 Nguyễn Thái Định Thành viên HĐQT 

3 Mai Bích Thuỷ Thành viên HĐQT 

4 Trần Văn Hay Thành viên HĐQT 

5 Lê Duy Tường Thành viên HĐQT 

 

 

Ông Nguyễn Anh Toàn – Chủ tịch HĐQT 

Ngày tháng năm sinh : 17/9/1962 

Nơi sinh : Hải Phòng 

Địa chỉ thường trú : 
134 Nguyễn Văn Đậu, Phường 

7, Quận Bình Thạnh, TP HCM 

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 

Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu  

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0% vốn điều lệ 
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Ông Trần Văn Hay – Thành viên HĐQT 

Ngày tháng năm sinh : 12/10/1974 

Nơi sinh : Phú Yên 

Địa chỉ thường trú : 
KP 3, Phường Phú Thạnh, 

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Trình độ chuyên môn : 
Đại học chuyên ngành 

Ngân hàng 

Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0% vốn điều lệ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Bà Mai Bích Thuỷ – Thành viên HĐQT 

Ngày tháng năm sinh : 20/12/1972 

Nơi sinh : Hà Đông 

Địa chỉ thường trú : 
256-258 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 6, quận 3, TP HCM 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế ngoại thương 

Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu  

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0% vốn điều lệ 

 

Ông Lê Duy Tường – Thành viên HĐQT 

Ngày tháng năm sinh : 09/5/1982 

Nơi sinh : Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ thường trú : 

24 đường số 11, khu phố Phước 

Hậu, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

Số cổ phiếu nắm giữ : 4.437 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,05% vốn điều lệ 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ (%) 

1 Nguyễn Anh Toàn Chủ tịch HĐQT 03 100 

2 Nguyễn Thái Định TV HĐQT 03 100 

3 Mai Bích Thuỷ TV HĐQT 03 100 

4 Trần Văn Hay TV HĐQT 03 100 

5 Lê Duy Tường TV HĐQT 02 66,7 

Trong năm 2016, Ban Giám đốc đã 

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

điều hành các hoạt động của Công ty, 

chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình 

HĐQT xem xét, phê duyệt. Tổ chức 

thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, 

Quyết định của HĐQT đã ban hành. 

 

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà các thành viên HĐQT đều tham gia điều 

hành Công ty, cùng xem xét, nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp cho Nghị quyết của HĐQT. 

 

Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT nên 

việc duy trì chế độ báo cáo được thực hiện 

thường xuyên. Hàng tháng, quý đều có 

báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, 

tình hình kinh doanh của Công ty. 
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 02/NQLYK-HĐQT/2016 07/01/2016 
Thông qua đề xuất trích lập quỹ khen thưởng, 

phúc lợi năm 2015 

2 06/NQLYK-HĐQT/2016 05/02/2016 
Thông qua trích lập quỹ khen thưởng để thưởng 

cho cán bộ quản lý công ty 

3 

 

17/NQ-HĐQT/2016 

 

21/04/2016 
Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự 

ĐHĐCĐ thường niên 2016 

4 

 

18/NQ-HĐQT/2016 

 

26/04/2016 

Họp đình kỳ quý 1/2016, thông qua hoạt động 

quý 1/2016 của công ty và các vấn đề liên quan 

khác 

5 21/NQLYK-HĐQT/2016 07/05/2016 

Thông qua việc bàn giao cho Giám đốc công ty 

chịu trách nhiệm lựa chọn, ký hợp đồng với đơn 

vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài 

chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo 

cáo tài chính năm 2016 của công ty 

6 22/NQ-HĐQT/2016 22/07/2016 

Họp HĐQT kỳ 2/2016 thông qua hoạt động 6 

tháng đầu năm 2016 và các vấn đề liên quan 

khác 

7 

 

29/NQLYK-HĐQT/2016 

 

15/08/2016 

Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ 

máy điều hành công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu 

khí Phú Yên 

8 

 

31/NQ-HĐQT/2016 

 

27/10/2016 

Họp HĐQT kỳ 3/2016 thông qua hoạt động 9 

tháng đầu năm 2016 và các vấn đề liên quan 

khác 
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Ông Huỳnh Minh Triết – Trưởng BKS 

Ngày tháng năm sinh : 10/3/1962 

Nơi sinh : Huế 

Địa chỉ thường trú : 
85/31 Trần Đình Xu, Quận 1, 

TP HCM 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0% vốn điều lệ 

 

   

  

 

 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Huỳnh Minh Triết Trưởng BKS 

2 Nguyễn Anh Tuấn Kiểm soát viên 

 

 

 

 

 

 

  

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Kiểm soát viên 

Ngày tháng năm sinh : 04/3/1981 

Nơi sinh : Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú : 
E163 Chung cư An Phú – 961 Hậu 

Giang, Phường 11, Quận 6, TP HCM 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0% vốn điều lệ 
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Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác 

 

  

 

Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2016 bao gồm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tham gia đầy đủ các buổi họp của 

HĐQT, BKS có ý kiến về những vấn đề 

cần lưu ý trong hoạt động kinh doanh 

của Công ty tại các cuộc họp HĐQT. 

 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công 

tác quản trị, điều hành và thực hiện 

nhiệm vụ kinh doanh của HĐQT, Ban 

Giám đốc theo đúng Nghị quyết HĐQT. 

 Ban kiểm soát đóng vai trò kết nối giữa 

HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý 

khác trên tinh thần đoàn kết chặt chẽ. Sự 

phối hợp giữa các bộ phận giúp cho Công 

ty ngày càng phát triển bền vững. 

 

 Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban 

kiểm soát đề phù hợp với sự thay đổi của pháp 

luật hiện hành và có thể áp dụng vào thực tế tại 

Công ty. 

 

 Giám sát, kiểm tra các hoạt động liên quan đến 

quan hệ cổ đông như: cập nhật thông tin cổ 

đông, các vấn đề liên quan đến cổ phần, cổ 

phiếu và hoạt động công bố thông tin. 

 Kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty và Quy 

chế hoạt động của Bam kiểm soát, đảm bảo 

hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy 

định của pháp luật. 

Hoạt động khác của BKS 
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Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 19/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 26/04/2016 

đã thông qua số tiền thù lao kế hoạch năm 2016 là:  

 Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng 

 Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng 

 Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng 

 

 Không có 

 

 Không có 

 

Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt 

công tác quản trị theo Điều lệ, các 

quy chế, quy định và pháp luật hiện 

hành đối với Công ty đại chúng. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 Ý kiến của kiểm toán 

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

06 



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 58 

 



47     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     48 

  



49     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     50 

  



51     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     52 

  



53     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     54 

  



55     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     56 

  



57     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     58 

  



59     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     60 

  



61     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     62 

  



63     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     64 

  



65     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     66 

  



67     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     68 

  



69     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     70 

  



71     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     72 

  



73     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN     74 

  




		2017-03-09T09:41:30+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN




