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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 So sánh (%)

Kết quả hoạt động kinh doanh   
Doanh thu thuần 924.855 625.860       67,7%
Lợi nhuận gộp 54.407 56.621 104%
Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh 5.358 5.342 99,7%

Lợi nhuận khác 55.654 475.766 854.9%

Lợi nhuận trước thuế 5.414 5.818 107,5%
Lợi nhuận sau thuế 4.293 4.627 107,8%
Bảng cân đối kế toán  
Tài sản 116.407 124.194 106,7%
Nợ phải trả 78.700 73.017 92,8%
Vốn chủ sở hữu 37.706 51.295 136%

Chỉ tiêu khả năng sinh lời  

Hệ số LNST/Doanh thu thuần (ROS) 0,46 0,74 160,9%
Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA) 11,4 9 78,9%
Hệ số LNST/Vốn Chủ sở hữu (ROE) 3,7 3,7 100%
Hệ số LN từ HĐ KD/Doanh thu thuần 0,58 0,85 146,5%

Kính gửi quý cổ đông, quý khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên,

Nền kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo sẽ có nhiều biến động, tuy nhiên Việt 
Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định với những dấu hiệu tích 
cực. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết 
quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-
6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ 
năm 2011. Đồng thời, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79% so với bình quân năm 2018, dưới mục tiêu Quốc 
hội đề ra và đây cũng là mức tăng bình quân năm thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng 
thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính 
bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin 
kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Động lực chính của tăng 
trưởng kinh tế năm nay tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 11,29%) 
và các ngành dịch vụ thị trường (ngành vận tải, kho bãi tăng 9,12%; bán buôn 
và bán lẻ tăng 8,82%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,62%).

Từ bối cảnh chung của nền kinh tế như vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty năm 
qua cũng gặp nhiều yếu tố không thuận lợi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm của 
Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2019 Công ty đã có những 
kết quả đáng ghi nhận: Doanh thu vận tải năm 2019 đạt  104  tỷ đồng bằng 106% 
so với năm 2018; kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được tương đối toàn 
diện, chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành 100% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Tuy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều trở ngại, nhưng 
với sự đoàn kết và nỗ lực cao, Hội đồng quản trị đã triển khai tích cực, triển khai 
đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 
đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và có được những kết quả hết sức khả 
quan, tạo được những tiền đề thuận lợi cho năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo, các phòng 
ban Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex 
đã quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty; đồng thời cũng xin được gửi lời 
tri ân các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ 
Công ty trong những năm qua. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm và khả năng 
của mình sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Công ty!

Xin chân thành cảm ơn!
     
        Chủ tịch Hội đồng quản trị 
     

            LÊ TỰ CƯỜNG

THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lợi nhuận sau thuế 2016-2019
(Đơn vị tính: triệu đồng)

2016 2017 2018 2019
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Tăng trưởng doanh thu 2016-2019
(Đơn vị tính: triệu đồng)

2016 2017 2018 2019

741.743
817.537

924.855

625.860
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THÔNG TIN CHUNG
* Thông tin khái quát
* Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
* Mô hình quản trị 
* Giới thiệu Ban Lãnh đạo
* Vị thế
* Định hướng phát triển
* Rủi ro
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Tên Công ty Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 
Petrolimex Hà Tây

Tên viết tắt PTS HA TAY 

Tên tiếng Anh Petrolimex HaTay Transportation and 
Service Joint Stock Company

Biểu tượng của Công ty  

Trụ sở Km17 Quốc lộ 6, Phường Đồng Mai, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại (024) 3353 2213/3353 5228

Fax (024) 3353 1214

Website www.ptshatay.petrolimex.com.vn

Mã cổ phiếu PTH

Sàn giao dịch UpCom

Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động 

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0500387891

Vốn điều lệ 35.031.640.000 đồng

Số lượng cổ phiếu lưu 
hành 3.503.164 cổ phần 

Người đại diện Ông Lê Tự Cường

THÔNG TIN KHÁI QUÁT



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 13   12   

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2000 2002 2006

2001 2003

Công ty thành lập chi 
nhánh tại Hòa Bình.

Công ty tăng vốn điều 
lệ lên thành 6,5 tỷ đồng 
thông qua việc chuyển 
giao tài sản từ Công ty 
xăng dầu Hà Sơn Bình.

Công ty được thành lập 
dưới tên CTCP VT&DV 
Petrolimex Hà Tây với 
vốn điều lệ là 6 tỷ đồng.

Công ty thành lập 
chi nhánh tại Hà Nội.

Công ty tiếp tục tăng vốn 
điều lệ lên 10 tỷ đồng.

2007

Công ty thành lập chi 
nhánh xây lắp và dịch vụ.

2009

2010

2017

2018

Công ty được Sở Giao 
dịch   Chứng khoán Hà 
Nội chấp thuận đăng ký 
giao dịch trên sàn Up-
Com với giá tham chiếu  
10.000 đồng/ cổ phiếu. Công ty phát hành cổ 

phiếu để trả cổ tức, 
tăng vốn điều lệ từ 
18.399.750.000 đồng lên 
21.894.780.000 đồng.

Công ty tăng vốn điều 
lệ lên 16 tỷ đồng bằng 
phương thức chào bán 
cổ phiếu ra công chúng.

Công ty phát hành cổ 
phiếu để trả cổ tức, tăng 
vốn điều lệ từ 16 tỷ đồng 
lên 18.399.750.000 đồng.

2019

Công ty chào bán 
1.313.686 cổ phiếu 
cho cổ đông hiện hữu, 
tăng vốn điều lệ từ 
21.894.780.000 đồng lên 
35.031.640.000 đồng. 



Ngành nghề kinh doanh khác
Ngoài 02 hoạt động chính trên, Công ty còn 
triển khai kinh doanh xây lắp, dịch vụ sửa 
chữa, bảo dưỡng cột bơm, vật tư phụ tùng 
nhằm đáp ứng nhu cầu nội bộ và có sức cạnh 
tranh để vươn xa thị trường ngoài xã hội đặc 
biệt là các công ty xăng dầu trong và ngoài 
ngành.
- Kinh doanh xây lắp và sửa chữa: Công 
ty thực hiện xây lắp, sửa chữa chủ yếu là các 
công trình xăng dầu đáp ứng cho nội bộ Công 
ty và các công ty xăng dầu trong và ngoài 
ngành.
- Kinh doanh các sản phẩm khác: Ngoài 
những sản phẩm chính trên, PTS Hà Tây còn 
kinh doanh một số sản phẩm dịch vụ khác như 
kinh doanh sửa chữa ô tô, dịch vụ cho thuê 
sân bãi đỗ xe,…

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh 
và vận tải xăng dầu 
- Tổng đại lý bán buôn, bán lẻ xăng dầu, 
các sản phẩm hóa dầu và các hàng hóa khác 
(Nhiên liệu xăng, nhiên liệu diesel (DO), Nhiên 
liệu đốt lò (FO), Dầu mỡ nhờn, Hàng hóa 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
- Vận chuyển xăng dầu cho các đơn vị 
thành viên của Petrolimex Việt Nam tại địa bàn 
Hà Nội (chủ yếu Hà Tây cũ), Hòa Bình, Sơn La, 
Điện Biên, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình.
- Hỗ trợ vận chuyển cho các Công ty 
Xăng dầu Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Thái 
Bình,…
- Vận chuyển xăng dầu phục vụ nhu cầu 
vận chuyển cho nội bộ công ty

Địa bàn kinh doanh
Chủ yếu là các tỉnh, thành phố Hà Nội (địa bàn 
tỉnh Hà Tây cũ), Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, 
Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và tái xuất sang 
Lào.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
ĐỊA BÀN KINH DOANH
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 
VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI 
ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG

BAN KIỂM 
SOÁT

Đại hội đồng cổ đông:
Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất và có quyền quyết định các vấn đề quan trọng 
của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, 
hoạt động thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Đại hội đồng cổ 
đông có các quyền hạn sau đây:
• Thông qua Điều lệ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
• Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
• Các quyền hạn khác do Điều lệ Công ty quy định.

Hội đồng quản trị: 
Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và 
nghĩa vụ của HĐQT thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các Quy 
chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định.

Ban kiểm soát: 
Do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động 
quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát chịu trách 
nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa 
vụ như:
• Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính 
hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm 
tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
• Yêu cầu HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy 
cần thiết;
• Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban giám đốc Công ty: Ban Giám đốc bao gồm 1 Giám đốc và 4 Phó giám đốc
• Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành công việc 
kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu 
trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được 
giao.
• Phó giám đốc là người giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc nhiệm vụ 
được phân công; thực hiện các công việc thay Giám đốc khi được ủy quyền. Quyết 
định các công việc theo ủy quyền của Giám đốc và trong phạm vi quyền hạn.

Các phòng chức năng: Thực hiện tham mưu và quản lý chuyên môn.

Các chi nhánh, văn phòng: Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo những lĩnh vực 
thuộc ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty.

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

BAN GIÁM 
ĐỐC

PHÒNG
QUẢN LÝ

KỸ THUẬT

PHÒNG
TỔ CHỨC

HÀNH CHÍNH

PHÒNG
KẾ TOÁN

TÀI CHÍNH

PTS 
HÒA BÌNH

ĐỘI 
VẬN TẢI
1,2,3,5

PHÒNG 
KINH 

DOANH 
VẬN TẢI

PHÒNG
THƯƠNG 

MẠI
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO 
Năm sinh 15/10/1969

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

SL Cổ phần nắm giữ 59.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,70% vốn điều lệ

Quá trình công tác

- 05/1992 – 12/1993: 

- 01/1994 – 12/1995: 

- 01/1996 – 09/1996: 

- 10/1996 – 09/1999: 

- 10/1999 – 09/2000: 

- 10/2000 – 12/2006: 

- 01/2007 – 04/2012:

- 04/2012 – 09/2015:

- 10/2015 – 04/2016:

- 04/2016 – 03/03/2018:   

- 03/03/2018 – nay: 

Nhân viên nghiệp vụ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

Chuyên viên kinh doanh Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

Phụ trách phòng KD XN XD K133 – CTXD Hà Sơn Bình

Trưởng phòng KD XN XD K133 – CTXD Hà Sơn Bình

Trưởng phòng KD – XN VT&DV – CTXD Hà Sơn Bình

Ủy viên HĐQT – Trưởng phòng KD PTS Hà Tây

Ủy viên HĐQT – Phó giám đốc PTS Hà Tây

Ủy viên HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây

Chủ tịch HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây

Ủy viên HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây

Chủ tịch HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây

Năm sinh 01/10/1969

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Tài chính Kế toán; Cử nhân Chính trị; Cử nhân 
Luật; Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Thương Mại

SL Cổ phần nắm giữ 114.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,25% vốn điều lệ

Quá trình công tác

- 1992 - 1996: 

- 1996 - 1997: 

- 1997 - 1999: 

- 10/2000: 

- 2000 - 2005:

- 2006 - 2011:

- 2012 - 2013: 

- 04/2013 – 30/06/2014:

- 2014 - 2015: 

- 2016 – 03/03/2018:

- 03/03/2018 - nay: 

Chuyên viên Kế toán, Kho XD K133 – CTXD Hà Sơn Bình

Phó trưởng phòng Kế toán, K133 – CTXD Hà Sơn Bình

Trưởng phòng KT-TC, K133 – CTXD Hà Sơn Bình

Trưởng Ban Kiểm soát. Công ty PTS Hà Tây

Phó phòng KTTC, Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Trưởng phòng KTTC, Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Trưởng phòng TH Ban Tài chính kế toán Tập đoàn XD VN 

Kiểm soát viên các công ty, CT khu vực 2, TNB, Nghệ An,..

Phó giám đốc CTXD Hà Sơn Bình, GĐ Xăng dầu Sơn La

Chủ tịch CTXD Hà Sơn Bình kiêm CT HĐQT PTS Hà Tây

Chủ tịch CTXD Hà Sơn Bình kiêm ỦV HĐQT PTS Hà Tây

Năm sinh 07/01/1971

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

SL Cổ phần nắm giữ 94.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,69% vốn điều lệ

Quá trình công tác

- 01/1995 – 12/1995: 

- 01/1996 – 12/1999: 

- 01/2000 – 11/2000: 

- 12/2000 – 12/2006:

- 04/2003: 

- 01/2007 – 12/2010: 

- 01/2011 - nay: 

Nhân viên DMN – Gas Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

Chuyên viên Phòng KD CTXD Hà Sơn Bình

Chuyên viên Phòng KD CTCP VT&DV PTS Hà Tây

Đội trưởng Vân tải CTCP VT&DV PTS Hà Tây

Ủy viên BKS CTCP VT&DV  PTS Hà Tây

Ủy viên BKS, Trưởng phòng KD CTCP PTS Hà Tây 

Ủy viên HĐQT - PGĐ CTCP VT&DV PTS Hà Tây

Năm sinh 03/05/1973

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

SL Cổ phần nắm giữ 80.232 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,29% vốn điều lệ

Quá trình công tác

- 09/1997 – 05/2000:

- 06/2000 – 03/2003: 

- 04/2003 – 07/2004: 

- 08/2004 – 12/2010: 

- 01/2011 – 05/2013: 

- 06/2013 - nay: 

Nhân viên bán xăng dầu Công ty XD Hà Sơn Bình

Đội phó Vận tải CTCP Vận tải và Dịch vụ PTS Hà Tây

ỦV HĐQT – PGĐ CTCP PTS Hà Tây tại Hòa Bình

ỦV HĐQT – GĐ CTCP PTS Hà Tây tại Hòa Bình

ỦV HĐQT – PGĐ CTCP PTS Hà Tây kiêm GĐ 

chi nhánh CTCP PTS Hà Tây tại Hòa Bình

ỦV HĐQT – PGĐ CTCP PTS Hà Tây

Ông Lê Tự Cường
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Ông Vũ Quang Tuấn
Ủy viên HĐQT 

Ông Nguyễn Tiến Cường
Ủy viên HĐQT kiêm 

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Tử Bình
Ủy viên HĐQT kiêm 

Phó Giám đốc
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Năm sinh 30/08/1975

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

SL Cổ phần nắm giữ 173.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,95% vốn điều lệ

Quá trình công tác

- 06/2001 – 03/2003: 

- 04/2003 – 12/2006:

- 01/2007 – 12/2010: 

- 01/2011 – 03/2011: 

- 03/2011 – 2017: 

- 04/2017 – nay: 

Nhân viên Đội vận tải – Công ty PTS Hà Tây

Đội phó Đội vận tải – Công ty PTS Hà Tây

Đội trưởng Đội vận tải – Công ty PTS Hà Tây

Trưởng phòng kinh doanh – Công ty PTS Hà Tây

Thành viên BKS Công ty PTS Hà Tây

Thành viên HĐQT Công ty PTS Hà Tây

Năm sinh 20/12/1961

Trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí nông nghiệp

SL Cổ phần nắm giữ 21.885 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,6% vốn điều lệ

Quá trình công tác

- 05/1987 – 09/1992: 

- 10/1992 – 12/1999: 

- 07/2000 – 09/2000: 

- 10/2000: 

- 11/2000 – 04/2002: 

- 05/2002 – 11/2013: 

- 12/2013 – nay : 

CV cơ khí, trạm máy kéo Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Chuyên viên Phòng QL Kỹ thuật, CTXD Hà Sơn Bình

Chuyên viên KT,  Xí nghiệp VT&DV, CTXD Hà Sơn Bình

ỦV BKS – CV phòng KD – KT, CTCP PTS Hà Tây

ỦV BKS – Phó phòng QLKT, CTCP PTS Hà Tây

ỦV BKS – Trưởng phòng QLKT, CTCP PTS Hà Tây

PGĐ, CTCP Vận tải & Dịch vụ PTS Hà Tây

Năm sinh 15/10/1969

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

SL Cổ phần nắm giữ 61.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,75% vốn điều lệ

Quá trình công tác

- 05/1992 – 12/1993: 

- 01/1994 – 12/1995: 

- 01/1996 – 09/1996: 

- 10/1996 – 09/1999: 

- 10/1999 – 09/2000: 

- 10/2000 – 12/2006: 

- 01/2007 – 04/2012:

- 04/2012 – 09/2015:

- 10/2015 – 04/2016:

- 04/2016 – 03/03/2018:   

- 03/03/2018 – nay: 

Nhân viên nghiệp vụ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

Chuyên viên kinh doanh Công ty XD Hà Sơn Bình

Phụ trách phòng KD XN K133, CTXD Hà Sơn Bình

Trưởng phòng KD XN XD K133 – CTXD Hà Sơn Bình

Trưởng phòng KD – XN VT&DV- CTXD Hà Sơn Bình

Ủy viên HĐQT – Trưởng phòng KD PTS Hà Tây

 Ủy viên HĐQT – Phó giám đốc PTS Hà Tây

Ủy viên HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây

Chủ tịch HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây

Ủy viên HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây

Chủ tịch HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây

Năm sinh 20/10/1963

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế

SL Cổ phần nắm giữ 1.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% vốn điều lệ

Quá trình công tác

- 04/1990 – 01/1995: 

- 02/1995 – 03/1995:

- 04/1995 – 12/1995: 

- 01/1996 – 07/1996: 

- 07/1996 – 12/2005: 

- 01/2006 – 05/2006: 

- 06/2006 – 03/2016: 

- 03/2016 – nay: 

Chuyên viên kế toán–Xí nghiệp dầu lửa Đỗ Xá

Phó trưởng phòng kế toán Chi nhánh dầu lửa Đỗ Xá

Phó trưởng phòng KT-TC CTXD Hà Sơn Bình

Trưởng phòng KT-TC XN K133, CTXD Hà Sơn Bình

Phó trưởng phòng kKT-TC – CTXD Hà Sơn Bình

Phó phòng Quản lý kỹ thuật - CTXD Hà Sơn Bình

Kế toán trưởng CTCP Vận tải và Dịch vụ PTS Hà Tây

Trưởng BKS CTCP Vận tải và Dịch vụ PTS Hà Tây

Ông Bùi Trung Định
Ủy viên HĐQT

Ông Bùi Văn Thường
Phó Giám đốc

Bà Dương Tú Oanh
Phó Giám đốc

Ông Chu Đức Hậu
Trưởng Ban Kiểm soát
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Năm sinh 13/10/1969

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

SL Cổ phần nắm giữ 7.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21% vốn điều lệ

Quá trình công tác

- 01/1987 – 03/1993: 

- 04/1993 – 07/1993: 

- 08/1993 – 06/1994: 

- 07/1994 – 04/1996: 

- 05/1996 – 07/1996: 

- 08/1996 – 12/1999: 

- 01/2000 – 11/2002: 

- 12/2000 – 12/2004: 

- 01/2005 – 12/2006: 

- 01/2007 – nay: 

Công nhân xí nghiệp in – Tổng cục hậu cần

Bảo vệ - Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Đi học nghiệp vụ – Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Công nhân xăng dầu - Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Nhân viên bảo vệ – Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Lái xe con - Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Lái xe con - Công ty PTS Hà Tây

Chuyên viên Phòng tổ chức hành chính – PTS Hà Tây

Phó Phòng tổ chức hành chính – Công ty PTS Hà Tây

Trưởng Phòng Tổ chức HC, Ủy viên BKS – PTS Hà Tây

Năm sinh 22/06/1976

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán Thương mại

SL Cổ phần nắm giữ 5.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% vốn điều lệ

Quá trình công tác

- 2011: 

- 2003: 

- 07/2015 – 2017: 

- 2017 – nay: 

NV nghiệp vụ CHXD 29 Tế Tiêu, CTXD Hà Sơn Bình

CV phòng KD – CTCP Vận tải và Dịch vụ PTS Hà Tây

Phó trưởng phòng kinh doanh – Công ty PTS Hà Tây

Thành viên Ban Kiểm Soát - CTCP PTS Hà Tây

Năm sinh 03/11/1973

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

SL Cổ phần nắm giữ 15.326 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,43% vốn điều lệ

Quá trình công tác

- 01/1994 – 12/1999: 

- 01/2000 – 09/2000: 

- 10/2000 – 03/2007: 

- 04/2007 – 04/2016:

- 05/2016 - nay: 

Nhân viên thống kê kế toán, Công ty XD Hà Sơn Bình

Nhân viên KTTC, Xí nghiệp VậT&DV CTXD Hà Sơn Bình

Chuyên viên phòng KTTC, CTCP VT&DV PTS Hà Tây

Phó phòng kế toán tài chính, CTCP VT&DV PTS Hà Tây

Kế toán trưởng, CTCP VT&DV PTS Hà Tây

Ông Ngô Ngọc Vĩnh
Ủy vien Ban Kiểm soát Bà Ngô Thị Vui

Kế toán trưởng

Bà Trần Thị Nhung
Ủy viên Ban Kiểm soát
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VỊ THẾ

Tổng quan

Năm 2019, với đội xe vận tải tương đương với 
năng lực vận tải gần 60.000.000.000 m3km, 
PTS Hà Tây là một đơn vị vận tải xăng dầu 
đường bộ lớn của Tổng Công ty xăng dầu 
Việt Nam. Công ty chiếm thị phần lớn trong 
lĩnh vực vận tải xăng dầu tại khu vực Hà Tây 
cũ, Hòa Bình, Sơn là và một số vùng lân cận.

Điểm mạnh của PTS Hà Tây là năng lực 
vận tải lớn, hiện đại, chuyên nghiệp, cơ cấu 
phương tiện đa dạng đáp ứng nhu cầu vận 
chuyển mọi nơi về khối lượng, chất lượng 
phục vụ và tiến độ. 

Công ty đã áp dụng cơ chế khoán chi phí 
để giảm giá thành vận tải, khai thác tối đa 
năng lực vận tải của phương tiện, nâng cao 
hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên so với một số 
Công ty tư nhân ngoài ngành PTS Hà Tây còn 
phải cạnh tranh về giá thành vận tải.

Với mục tiêu luôn xác định kinh doanh vận 
tải xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh chính tạo 
nguồn thu và lợi nhuận cho Công ty, PTS Hà 
Tây:

• Tiếp tục áp dụng cơ chế khoán chi phí 
kinh doanh vận tải để khai thác tối đa năng 
lực vận tải của từng đầu phương tiện đồng 
thời hạ thấp giá thành vận tải tạo lợi nhuận 
cao cho Công ty.

• Tiếp tục mở rộng hệ thống các kênh 
phân phối xăng dầu, phát triển mạng lưới các 
cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố 
Hà Nội.
• Củng cố và phát triển các loại hình 
kinh doanh xây lắp, dịch vụ sửa chữa ô tô, 
kinh doanh phụ tùng,...

Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty 
đối với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước 
và xu thế chung trên thế giới

Triển vọng phát triển ngành

Cùng với tốc độ phát triển của nền kinh tế đất 
nước, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu luôn tăng 
trưởng mạnh mẽ. Dự báo trong các năm tiếp 
theo sản lượng xăng dầu xuất bán của Petro-
limex tăng trưởng từ 5-10%/năm. Tập đoàn 
xăng dầu Việt Nam vẫn là đầu mối nhập xăng 
dầu lớn nhất cả nước, năm 2017 là 48% và 
năm 2018 gần 50% thị phần xăng dầu trên 
toàn quốc.

Đối với PTS Hà Tây, tốc độ tăng trưởng về sản 
lượng vận tải đạt xấp xỉ 10%/năm. Dự báo 
những năm tiếp theo nhu cầu vận tải xăng 
dầu tiếp tục tăng ít nhất là 10%/năm. Địa bàn 
hoạt động kinh doanh vận tải của PTS Hà Tây 
chủ yếu là các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên đại bàn truyền 
thống của Công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng 
mạnh mẽ bởi lẽ các tỉnh miền núi phía Bắc 
nằm trong chiến lược phát triển quốc gia về 
cơ sở hạ tầng như Thủy điện Sơn La, hệ 
thống giao thông xuyên Á và xuyên quốc gia 
vì vậy nhu cầu vận tải xăng dầu trên địa bàn 
cũng tăng trưởng theo.

Do đặc thù về tiêu thụ xăng dầu theo mùa: Vào 
mùa khô trong năm (các tháng 1,2,3,9,10,11 
và 12) là giai đoạn nhu cầu tiêu thụ xăng dầu 
tăng cao kéo theo nhu cầu về vận tải xăng 
dầu cũng tăng cao. Các tháng còn lại vào 
mùa mưa, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm 
nên nhu cầu về vận tải cũng giảm. Chính vì 
điều này mà Công ty luôn luôn phải chuẩn 
bị tốt và phù hợp năng lực vận tải để đáp 
ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong từng thời 
điểm.
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MỤC 
TIÊU 
CHỦ 
YẾU

TRUNG VÀ
DÀI HẠN

PHÁT 
TRIỂN
BỀN 
VỮNG

Đầu tư để phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu; Đầu tư để nâng cao chất 
lượng phương tiện vận tải, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vận chuyển 
xăng dầu cho các đơn vị trong ngành và nhu cầu của xã hội với phong cách 
phục vụ văn minh, chuyên nghiệp, đảm bảo số lượng và chất lượng, khẳng 
định uy tín và thương hiệu Petrolimex.

• 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% mỗi 
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. 

• Phát triển bền vững trên hai lĩnh vực kinh doanh chính 
là Vận tải xăng dầu và kinh doanh xăng dầu; Mở rộng thị 
trường vận tải trong nước và ra nước ngoài; - Đầu tư, sửa 
chữa nâng cấp phương tiện vận tải và cửa hàng xăng dầu để 
tăng khả năng cạnh tranh; 
• Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm 
mang lại giá trị tối đa cho các cổ đông của Công ty; Quan 
tâm phát triển lợi ích cộng đồng và xã hội.

ĐỊNH 
HƯỚNG
PHÁT 
TRIỂN
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CÁC RỦI RO
Rủi ro kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế 
thế giới tiếp tục được dự báo sẽ có sự giảm 
sút. Bên cạnh đó, Việt Nam dễ bị ảnh hưởng 
bởi các tác động bên ngoài trong bối cảnh 
các căng thẳng thương mại và chính trị trên 
thế giới đang có dấu hiệu leo thang.Tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu được dự đoán sẽ 
tăng tốc trong năm tới cũng như giới chuyên 
gia kinh tế cho rằng, về mặt lý thuyết, những 
thỏa thuận cuối năm 2019 có thể là “cú hích” 
tạo đà tăng trưởng. Nhưng triển vọng này vô 
cùng bất ổn bởi tính chất “khó lường” trong 
cuộc cạnh tranh thương mại giữa hai nền 
kinh tế lớn nhất thế giới và khó tránh khỏi 
những diễn biến địa-chính trị phức tạp hay 
sự bất ổn về chính sách. 

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới 
trong năm 2019 công bố hồi tháng 10/2019, 
IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu trong năm 2019 và năm 2020 lần lượt 
xuống còn 3% và 3,4%. Triển vọng kinh tế 
toàn cầu được dự đoán sẽ đi theo xu hướng 
không chắc chắn do các vấn đề kinh tế và 

chính trị. Ngay cả khi tăng trưởng kinh tế 
được khôi phục vào năm 2020, những rạn 
nứt hiện nay có thể kéo theo chuỗi cung ứng 
bị gián đoạn, các khu vực thương mại trì trệ.

Tuy vậy, châu Á vẫn là khu vực tăng trưởng 
nhanh nhất thế giới (5%), chiếm hơn 2/3 tăng 
trưởng toàn cầu trong năm 2019 và kinh tế 
Việt Nam lại được các tổ chức quốc tế đánh 
giá là lạc quan hơn so với thế giới. Như nhận 
định của Ngân hàng Thế giới, mây đen phủ 
lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa 
sáng trên bầu trời Việt Nam. 

Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng 
tương đối ổn định với những dấu hiệu tích 
cực. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết 
quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% vượt 
mục tiêu đề ra từ 6,6%-6,8%. Đây là năm thứ 
hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 
trên 7% kể từ năm 2011.

7,02%- GDP 2019

Tăng trưởng GDP Việt Nam trong vòng 10 năm (2009-2019)

Năm 2019, mặt bằng lãi suất huy động và cho 
vay cơ bản ổn định; hoạt động kinh doanh 
bảo hiểm phát triển an toàn và bền vững, bảo 
đảm khả năng chi trả bồi thường và quyền 
lợi cho người tham gia bảo hiểm; thị trường 
chứng khoán huy động vốn cho nền kinh tế 
với tổng mức vốn đạt 313,9 nghìn tỷ đồng, 
tăng 12,6% so với năm trước.

Tính đến ngày 20/12/2019, tổng phương tiện 
thanh toán tăng 12,1% so với cuối năm 2018 
(cùng kỳ năm 2018 tăng 11,3%); huy động 
vốn của các tổ chức tín dụng tăng 12,5% 
(cùng kỳ năm 2018 tăng 11,5%); tăng trưởng 
tín dụng của nền kinh tế tăng 12,1% (cùng 
kỳ năm 2018 tăng 13,3%). Năm 2019, Ngân 
hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản 
điều chỉnh giảm lãi suất có hiệu lực từ ngày 
19/11/2019. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn 
hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với nhu 

cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, 
xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao giảm từ 6,5%/năm xuống 6%/năm. 
Nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt 
công bố giảm lãi suất cho vay góp phần hỗ 
trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn để đẩy mạnh 
sản xuất kinh doanh.

2019 là một năm có biến động nhiều về lãi 
suất. Nếu trong 2020, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế tiếp tục tăng, dẫn đến nhu cầu vốn 
cao có thể dẫn đến sự biến động của lãi suất. 
Tuy nhiên với việc tác động từ qui định giảm 
tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ 
là không lớn, kèm theo tỷ lệ lạm phát dự báo 
không có biến động mạnh cũng sẽ hỗ trợ sự 
ổn định của lãi suất. Tuy nhiên với việc căng 
thẳng quốc tế giữa Mỹ và Iran có thể đẩy giá 
dầu, giá vàng, và tỷ giá lên cao.

Rủi ro tài chính

Hoạt động vận tải xăng dầu, vận tải hàng 
hóa đường bộ, đường thủy; mua, bán xăng 
dầu và các loại sản phẩm hóa dầu, vật tư 
thiết bị chuyên dùng, hàng tiêu dùng, vật liệu 
xây dựng, gỗ, hàng lâm đặc sản… là hoạt 
động mang lại hiệu quả kinh tế cao và có thị 
trường tiềm năng rất lớn vì nhu cầu về vận tải 
và nhiên liệu là rất lớn. Với đặc điểm doanh 
thu kinh doanh xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn 
trong cơ cấu doanh thu của Công ty, nên sự 
biến động giá xăng dầu có ảnh hưởng rất lớn 
đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Ngoài 
ra, các chính sách quản lý của Nhà nước cho 
hoạt động này vẫn chưa tạo ra một cơ chế thị 
trường thật sự minh bạch, do vậy Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nói chung và 
Công ty nói riêng vẫn bị phụ thuộc vào các 
chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước.

Rủi ro ngành xăng dầu
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Rủi ro môi trường
Mặt hàng xăng dầu là mặt hàng dễ gây cháy nổ và có thể gây thiệt hại lớn đối với các công ty 
kinh doanh xăng dầu nếu có sơ suất xảy ra trong quá trình bảo quản, vận chuyển, lưu thông. 
Bên cạnh đó, trong bối cảnh vấn đề biến đổi khí hậu được quan tâm hàng đầu, tuân thủ các 
quy định về bảo vệ môi trường như chính sách về phát thải nhà kính CO2,... là điều rất cần 
thiết. 

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng bởi những rủi ro khác như: Rủi ro 
thiên tai (hạn hán, bão lũ,...) làm giảm lợi nhuận của Công ty hoặc làm cho các khách hàng 
truyền thống có thể bị giảm sút và các thị trường tiềm năng có thể mất ổn định. Những rủi ro 
này dù ít hay nhiều cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh 
doanh của Công ty.

Nhu cầu về nhiên vật liệu ngày càng tăng, 
về mặt quản lý về độ an toàn vận chuyển và 
lưu trữ cũng được thắt chặt. Trước tình hình 
như vậy, ngành Xăng dầu cũng cần có giải 
pháp về các yếu tố chất lượng dịch vụ, đầu 
tư công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp 
ứng được nhu cầu của thị trường. 

Rủi ro công nghệ

Là công ty cổ phần, mọi hoạt động của Công 
ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex 
Nghệ Tĩnh đều chịu sự điều chỉnh của Luật 
Doanh Nghiệp, Luật Thuế… và các Nghị 
định, Thông tư, văn bản hướng dẫn dưới 
luật. Ngoài ra Công ty cũng chịu sự điều 
chỉnh của Luật Chứng khoán và văn bản liên 
quan. 

Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đang 
trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện, việc 
vận dụng không phù hợp và không kịp thời 
sẽ tạo ra những rủi ro pháp lý trong hoạt 
động kinh doanh của Công ty, đặc biệt là 
những quy định, thủ tục liên quan đến cấp 
phép đầu tư vào các dự án mà Công ty tham 
gia. Việc chủ động nghiên cứu, nắm bắt và 
áp dụng các quy định hiện hành để đưa ra 
kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp sẽ 
giúp công ty hạn chế được những rủi ro này.

Rủi ro pháp luật

Rủi ro lãi suất
Do đặc thù kinh doanh xăng dầu giá trị hợp 
đồng lớn, thường xuyên phát sinh nhu cầu tín 
dụng ngắn hạn, vì thế biến động về lãi suất 
cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của công ty.
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* Tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong năm 2019
* Cơ cấu và chính sách nhân sự
* Tình hình đầu tư và thực hiện các dự 
án lớn
* Tình hình tài chính
* Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 
của chủ sở hữu

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM 2019
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2017 TH 2018 TH 2019 TH 2019/
TH 2018

1 Sản lượng thực hiện

Sản lượng vận tải m3km 44.178.910 49.257.000 52.222.347 106,0%

Sản lượng kinh doanh xăng dầu m3 52.398 50.247 33.074 65,8%

2 Cơ cấu doanh thu Tr.đ

Doanh thu bán hàng hóa Tr.đ 817.537 924.855 625.860 67,7%

Doanh thu bán xăng dầu Tr.đ 722.045 812.704 513.856 63,2%

Doanh thu bán dầu mỡ nhờn Tr.đ 5.640 6.302 5.268 83,6%
Doanh thu bán hàng hóa khác Tr.đ 5.555 5.856 1.366 23,3%
Doanh thu cung cấp dịch vụ Tr.đ 82.684 98.507 104.019 105,6%
Doanh thu vận tải bộ Tr.đ 1.612 1.487 1.350 90,8%
Doanh thu dịch vụ hoạt động 
khác

Tr.đ 817.537 924.856 625.860 67,7%

3 Tổng doanh thu hợp nhất Tr.đ 4.304 4.294 4.627 107,8%
4 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr.đ 8.105 25.726 16.355 64%

5 Tổng giá trị đầu tư Tr.đ 8.105 25.726 16.355 64%

Năm 2019, thực hiện Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2019, Giám 
đốc Công ty đã bám sát các mục tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh và diễn biến thị 
trường, giá cơ sở và cơ chế điều hành lãi gộp 
của Tập đoàn, cùng với sự nỗ lực cố gắng 
của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV, kết quả 
SXKD của Công ty đạt được tương đối toàn 
diện, chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành 100% kế 
hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Đánh giá chung

52.222.346
SẢN LƯỢNG
VẬN TẢI

Về kinh doanh vận tải

Về kinh doanh xăng dầu

Sản lượng vận tải XD năm 2019 đạt 52.222.347 m3.km đạt 96% KH, tăng 6% so với TH năm 
2018. Trong đó: 
-  Vận chuyển cho Công ty XD Hà Sơn Bình đạt 28.686.335 m3.km, giảm 4,4% so với TH 
năm 2018 do xe tư nhân tự vận chuyển. 
-  Vận chuyển cho Công ty XD Điện Biên đạt 11.386.129 m3.km, tăng 23% so với TH 
năm 2018 do Công ty được Tổng công ty giao thêm 15% thị phần. 
-  Vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào đạt 3.589.398 m3.km, giảm 17% so với TH năm 
2018 do Petrolimex Lào khó khăn về tài chính và nhập nguồn từ Thái Lan.
-  Vận chuyển cho Công ty XD Hà Nam Ninh đạt 6.379.368 m3.km.  
- SL vận chuyển nội bộ, khác đạt 2.181.117 m3.km. 

Doanh thu vận tải năm 2019 đạt 104  tỷ đồng bằng 106% so với TH 2018. Lợi nhuận vận tải 
trước thuế đạt 2.851 triệu đồng đạt 100% KH và bằng 119% so với năm 2018.

Tổng sản lượng xuất bán năm 2019 đạt 33.074 m3 đạt 87% KH, giảm 34% so với TH 2018. 
Trong đó:
-  Bán lẻ: 25.391 m3 đạt 100% kế hoạch, tăng 3% so với TH năm 2018..
-  Bán buôn, nhượng quyền TM: 7.683 m3 đạt 60% kế hoạch, giảm 70% so với TH năm 
2018 (theo chủ trương của Tập đoàn). 

Năng suất bán lẻ xăng dầu BQ đạt 27,5 m3/người/tháng, tăng 4,4% so với 2018 (26,33m3). 
Các CHXD trên địa bàn Hà Nội NSLĐ BQ 33,41 m3, các CHXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 
NSLĐ BQ 17,21 m3.

Thù lao/lãi gộp bán lẻ BQ năm 2019 là 1.080 đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch 
giá hàng tồn kho do tăng, giảm giá XD). Lợi nhuận KDXD trước thuế đạt 2.177 trđ đạt 86% 
KH và bằng 84% so với năm 2018. 

33.0743
SẢN LƯỢNG
KD XĂNG DẦU
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Tiêu chí Số lượng 
2018 (người)

Tỷ trọng 
2018 (%)

Số lượng
2019 (người)

Tỷ trọng 
2019 (%)

Theo trình độ lao động
Trình độ Đại học và trên Đại học 81 28,62 78 28,3
Trình độ Cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp 23 8,13 20 7,2

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 179 63,25 176 63,8
Lao động phổ thông 0 0 2 0,7
Theo đối tượng lao động

Lao động trực tiếp 207 73,14 200 72,5
Lao động gián tiếp 76 26,86 76 27,5
Theo giới tính
Nam 204 72,08 197 71,4
Nữ 79 27,92 79 28,6
Tổng 283 100 276 100

CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC

Việc cạnh tranh quyết liệt trong thị trường đã ảnh hưởng đến doanh thu của công ty. Doanh 
thu mảng bán hàng hóa năm 2019 giảm 32,3% nhưng doanh thu cung cấp dich vụ lại có 
sự tăng trưởng so với năm 2018. Doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty năm 2019 đạt 
104.019, tương đương với 105,6% năm 2018.

Chỉ tiêu so với kế hoạch
STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2019 TH 2019 TH 2019/

KH 2019
1 Sản lượng thực hiện

Sản lượng vận tải M3km 54.200.000 52.222.347 96,4%
Sản lượng bán xăng dầu M3 38.100 33.074 86,8%

2 Doanh thu Tr. đ 738.950 625.860 84,7%
3 Lợi nhuận trước thuế Tr. đ 5.800 5.818 100,3%
4 Lợi nhuận sau thuế Tr. đ 4.293 4.627 107,8%
5 Chia cổ tức % 10 10 100,0%

Doanh thu

Đánh giá: Năm 2019, với những nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và ban lãnh đạo, 
Công ty đã hoàn thành tương đối chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2019. Tổng doanh thu đạt 
625.860 triệu đồng, tương đương 84,7% so với kế hoạch. Trong đó lợi nhuận đạt 5.818 triệu 
đồng và sản lượng vận tải đạt 52.222.347 m3.km

Cơ cấu lao động theo trình độ Cơ cấu lao động theo đối tượng

Trình độ Đại học và trên Đại học
Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

Lao động trực tiếp 
Lao động gián tiếp

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
Chính sách chung
Tất cả cán bộ công nhân viên đều được ký 
hợp đồng lao động. Đối với nhân viên theo 
chế độ thai sản, chăm sóc con nhỏ, Công ty 
bố trí làm những công việc nhẹ nhàng hơn. 

Trong thời gian nghỉ thai sản, nhân viên vẫn 
được nhận lương theo các quy định của 
bảo hiểm xã hội. Điều kiện làm việc được 
đảm bảo.

Luôn nâng cao đời sống vật chất tinh thần, 
tạo động lực cho người lao động làm việc 
luôn gắn bó lâu dài với Công ty;

Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm thân thể và các chế độ chính sách 
khác theo thỏa ước lao động tập thể.

Chính sách tuyển dụng
Thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất 
lượng cao, mọi thông tin tuyển dụng đều 
được truyền tải đến mọi ứng viên thích hợp 
cho vị trí tuyển dụng. Thu hút những ứng 
viên tiềm năng cũng như nhìn nhận sự phát 
triển của toàn thể nhân viên Công ty.

Chính sách đãi ngộ
Chính sách đãi ngộ nhân viên ở mỗi cấp 
độ khác nhau phải đáp ứng được những 
yêu cầu của Công ty và nhu cầu của nhân 
viên, tạo mức cạnh tranh trong thị trường 
lao động, nhưng vẫn phải dựa trên cơ sở 
và điều kiện thực tế của Công ty.  Từ đó, 
mang lại công bằng trong những cơ hội 
nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến, đảm bảo 
đúng quy định của luật hiện hành

28,3%

63,8%

7,2%

27,5%

72,5%
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Chính sách lương

Chính sách đào tạo

Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, 
đảm bảo thu nhập phù hợp với khả năng cống hiến 
và thị trường. Tiền lương bình quân năm 2019 toàn 
công ty là 9.258.000 đồng/người/tháng đạt 101% 
so với kế hoạch. Thu nhập bình quân 10.263.000 
đồng/người/tháng. Nâng bậc lương đối với cán bộ 
gián tiếp đúng thời hạn, ngạch bậc và kịp thời. Xét 
và tổ chức thi nâng bậc đối với công nhân các cấp 
bậc cán bộ công nhân viên hàng năm theo đúng quy 
định.

Nguyên tắc phân phối tiền lương cho người lao 
động
- Đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo 
quy định của Nhà nước;
- Mức lương bình quân của Công ty không 
thấp hơn mức lương bình quân của các công ty 
hoạt động trong cùng lĩnh vực;

Phát triển nguồn nhân lực có tính chất kế thừa và 
đảm bảo cơ cấu lao động hợp lý. Công tác đào tạo, 
nâng cao trình độ cho người lao động luôn được 
Công ty chú trọng và triển khai thường xuyên vì đó 
là nhân tố hàng đầu để quyết định mọi thành công 
trong các hoạt động của Công ty.

Hàng năm cử cán bộ tham gia các khóa học và các 
lớp tập huấn ngắn hạn về quản trị doanh nghiệp, 
kế toán tài chính, chính sách thuế, quản trị nhân 
sự, quản lý đầu tư, tập trung nâng cao kỹ năng làm 
việc theo hướng chuyên nghiệp. Tạo mọi điều kiện 
thuận lợi về thời gian và công việc cho cán bộ và 
người lao động Công ty tham gia các lớp học để 
nâng cao trình độ nếu có nguyện vọng. (Như: Mở 
lớp tập huấn, huấn luyện kiến thức, kỹ năng phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng 
PCCC cơ sở)

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN
CÁC DỰ ÁN LỚN

TT Hạng mục đầu tư KL TH KH 2019 
(trđ)

TH 2019 
(trđ)

TH/KH 
(%)

1 Xe ôtô sitec chở xăng dầu  06 15.100 15.266 101

2 Xe ô tô con 05 chỗ 01 585
3 Đền bù đất và GPMB CHXD 01 4.400 0 0
4 Cột bơm XD 01 280 250 89

5 Máy móc thiết bị phục vụ sản 
xuất kinh doanh 02 0 254

Tổng giá trị đầu tư 19.780 16.355 82,7

Các hạng mục sửa chữa lớn đầu tư bằng nguồn chi phí: 578 triệu đồng.
Trong đó: Cải tạo, sửa chữa lớn, nhận diện thương hiệu Petrolimex các CHXD 578 triệu đồng.

Đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư

Đầu tư bằng nguồn chi phí

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 % tăng, giảm

Tổng giá trị tài sản Tr.đ 116.407 124.194 +6,7%
Doanh thu thuần Tr.đ 924.855 625.860 -32%
Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh Tr.đ 5.358 5.342 -0,3%

Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 5.414 5.818 +7,5%
Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 4.293 4.627 +7,8%

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31.12.2019 là 124.194 triệu đồng, tăng 6,7% so với 
năm 2018. Trong đó vốn góp của chủ sở hữu (Vốn điều lệ) tăng 60% do trong năm Công ty 
thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tình hình tài sản
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Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Thực hiện năm 2018 Thực hiện năm 2019
Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,67 0,59
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 2,08 1,43
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu 0,54 0,36

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2019 là: 73.017 triệu đồng, giảm tuyệt đối 5.683 triệu 
đồng, tương ứng giảm 7,2% so với năm 2018 do trong năm Công ty đã trả một phần tiền ký 
cược cho lái xe.

Tình hình nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31.12.2019 là 12.804 triệu đồng, tăng 
1.396 triệu đồng so với đầu năm.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2018 2019

1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,00 1,05 0,88 0,88

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,72 0,87 0,61 0,59

2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/Tổng tài sản Lần 0,67 0,66 0,67 0,59

Hệ số nợ/Tổng vốn chủ sở hữu Lần 2,02 1,93 2,08 1,43

3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 114,10 128,50 110,26 51,87

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 7,93 8,61 7,95 5,04

4.Chỉ tiêu khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần % 0,56 0,53 0,46 0,76

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH % 13,50 12,60 11,40 9,00

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS % 4,50 4,30 3,70 3,70

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần % 0,70 0,70 0,58 0,85

Khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 
2019 vẫn giữ nguyên so với năm 2018 là 0,88, 
thấp hơn so với những năm trước đó.Các tài 
khoản có tính thanh khoản cao nhất như tiền 
hay các khoản phải thu ngắn hạn từ khách 
hàng đều có xu hướng tăng đáng kể so với 
năm 2018. Nhưng hàng tồn kho lại có dấu hiệu 
tăng trong khi tài sản ngắn hạn giảm. Xăng dầu 
– sản phẩm chủ lực của công ty là một mặt 
hàng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Do 
đó tính thanh khoản của sản phẩm này cũng 
tiềm ẩn ít rủi ro hơn.

Mặc dù hệ số thanh toán hiện hành nhỏ hơn 1 
Công ty gặp đôi chút khó khăn trong việc thực 
hiện nghĩa vụ thanh toán nhưng hệ số thanh 
toán nhanh lớn hơn 0,5 cho thấy Công ty luôn 
duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

Thông tin cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông của Công ty

Danh sách cổ đông lớn

Năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho giảm gần một nửa từ 110,26 vào đầu năm xuống còn 51,87 cuối 
năm 2019. Số vòng quay giảm cho thấy Công ty đang phải đối mặt với những khó khăn nhất 
định trong hoạt động kinh doanh. Những sự biến động của nền kinh tế và sự bất ổn của giá 
dầu thế giới năm 2019 đã ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ trên thị trường và hoạt động kinh 
doanh của Công ty năm 2019. 

Điều này khiến việc xoay vòng hàng tồn kho cần nhiều thời gian hơn so với các năm trước 
đây. Và đồng thời tác động đến lượng hàng tồn kho cuối năm tăng so với đầu năm. Bên cạnh 
đó,chỉ số vòng quay tài sản đồng thời giảm trong năm 2019, từ 7,95  còn 5,04. Trong điều 
kiện bất lợi về giá dầu thế giới, Công ty chưa thể phát huy tối đa việc tối ưu hóa sử dụng tài 
sản trong hoạt động sản xuất kinh và dẫn đến chỉ tiêu vòng quay tài sản có xu hướng giảm 
nhẹ trong năm 2019.

Chỉ tiêu khả năng sinh lời (%)

2016 2017 2018 2019

0,56 0,53 0,46 0,76
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Khẳ năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần và hệ số LN từ hoạt động KD/Do-
anh thu thuần năm 2019 cao hơn  năm 
2018 do: Doanh thu bán xăng dầu năm 
2019 thấp hơn năm 2018 chủ yếu do 
giá bán xăng dầu giảm và sản lượng 
bán xăng dầu (bán buôn,nhượng quyền) 
giảm, lãi gộp bán xăng dầu giữ ổn định 
so với năm 2018; 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) 
năm 2019 thấp hơn năm 2018 do: Trong 
năm, Công ty đã phát hành cổ phiếu tăng 
vốn điều lệ Công ty.

Cơ cấu vốn
Năm 2019, thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty 
đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 100/60. Vốn 
điều lệ trước khi tăng là 21.894.780.000 đồng, vốn điều lệ sau khi tăng là 35.031.640.000 
đồng. 

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:3.503.164 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ là 35.031.640.000 
đồng, trong đó: Vốn góp của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex: 17.867.713.000 
đồng chiếm tỷ lệ 51%. Các cổ đông khác: 17.164.510.000 đồng chiểm tỷ lệ 49%

Số cổ phần phổ thông 3.503.164 cố phiếu

Số cổ phần ưu đãi 0 cổ phiếu
Số cổ phần đang lưu hành 3.503.164 cố phiếu
Số cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu
Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng

Thông tin cổ phiếu
Năm Vốn điều lệ 

(đồng)
Giá trị vốn tăng 
thêm (Đồng)

Hình thức tăng vốn

2003 6.000.000 500.000.000 Nhận chuyển giao TS từ CTXD Hà Sơn Bình

5/2006 6.500.000.000 3.500.000.000 Phát hành tăng vốn ưu tiên cho CĐ nhà nước

2009 10.000.000.000 6.000.000.000 Phát hành cổ phiếu ra công chúng

2017 16.000.000.000 2.399.750.000 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

2018 18.399.750.000 3.495.030.000 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
2019 21.894.780.000 35.031.640.000 Chào bán cho cổ đông hiện hữu

STT Tên cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị 
(mệnh giá)

Tỷ lệ (%) Số lượng 
cổ đông

1 Cổ đông lớn 1.786.713 17.867.130.000 51 01
2 Cổ đông nhỏ 1.716.451 17.164.510.000 49 189

Cổ phiếu quỹ - - - -
Tổng 3.503.164 35.031.640.000 100

1 Cổ đông trong nước 3.503.164 35.031.640.000 100 190
2 Cổ đông nước ngoài - - - -

Cổ phiếu quỹ -
Tổng 3.503.164 35.031.640.000 100

1 Cổ đông tổ chức 1.786.713 17.867.130.000 51 01
2 Cổ đông cá nhân 1.716.451 17.164.510.000 49 189

Cổ phiếu quỹ - - - -

Tổng 3.503.164 35.031.640.000 100 190

Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Số lượng cổ phần Giá trị Tỷ lệ
Tổng công ty Dịch vụ 
Xăng dầu Petrolimex

Số 299 Tây Sơn – Ngã Tư 
Sở - Đống Đa – Hà Nội

1.786.713 17.867.130.000 51%
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC

* Tổng quan về môi trường kinh doanh 
năm 2019
* Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh 2019
* Tình hình tài chính năm 2019
* Đánh giá thành tưu, tiến bộ Công ty 
năm 2019
* Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
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TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG 
KINH DOANH NĂM 2019
Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 7,02% là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế 
trong nước năm 2019 tương đối ổn định. Thị trường xăng dầu nội địa ngày càng 
cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt thị trường ở vùng đầu nguồn, số lượng cửa hàng 
bán lẻ trên địa bàn nhiều đã chia sẻ thị phần. Việc điều hành giá xăng dầu của 
Chính phủ đã bám sát với thế giới, vận hành theo Nghị định 83/2014/NĐ - CP, 
do đó cơ chế lãi gộp linh hoạt và lãi gộp duy trì khá ổn định.

Nhưng vẫn tồn tại việc cạnh tranh không bình đẳng giữa các đơn vị kinh doanh 
cùng ngành hàng là nguồn xăng dầu không rõ nguồn gốc vẫn tràn lan trên thị 
trường với mức chiết khấu cao. Năm 2020 được dự báo sẽ là một năm đầy 
khó khăn và thử thách với Công ty khi phải đối mặt với rất nhiều biến động liên 
quan đến chính sách xăng dầu, những bất ổn của nền kinh tế toàn cầu cũng 
như những sự cạnh tranh ngày một gia tăng, Công ty cần chuẩn bị tâm thế và 
sự chủ động cùng với một tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao để đối mặt và 
ứng phó với những thách thức trong năm nay.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH 2019
Chỉ tiêu ĐVT TH 2018 TH 2019 KH 2019 % Đạt kế 

hoạch
% 

2019/2018

Doanh thu thuần Tr.đ 924.855 625.860 738.950 84,7% 68%

Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 4.293 4.627 4.293 107,8% 108%

Mức cổ tức % 15 10 10 100% 66,7%

Năm 2019 là một năm khó khăn của nền kinh tế, Công ty đã đạt mức doanh thu thuần giảm 
32% so với năm 2018 và tương đương 84,7% % so với kế hoạch. Tuy nhiên lợi nhuân sau 
thuế của Công ty lại tăng 8% so với năm 2018 và vượt 7,8% mức kế hoạch đặt ra. Nguyên 
nhân đến từ biến động khó lường của giá dầu năm 2019 và những sự cạnh tranh quyết liệt 
đã ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

Việc doanh thu của Công ty giảm dẫn đến mức cổ tức năm 2019 giảm so với 2018. Tuy nhiên, 
với nỗ lực của toàn cán bộ công nhân viên trong Công ty, mức cổ tức đã hoàn thành kế hoạch 
ban đầu đề ra.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019
Tình hình tài sản

Chỉ tiêu 2019 
(Tr.đ)

2018 
(Tr.đ)

Chênh lệch

Số tiền %

A. Tài sản ngắn hạn 36.796 31.949 4.847 15,2%

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 10.182 5.318 4.864 91,5%

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 13.213 13.988 (775) -5,5%

III. Hàng tồn kho 12.095 9.852 2.243 22,8%

IV. Các tài sản ngắn hạn khác 1.305 2.791 (1.486) -53,2%

B. Tài sản dài hạn 87.399 84.458 2.941 3,5%

I. Các khoản phải thu dài hạn 39 54 (15) -27,7%

II. Tài sản cố định 77.104 74.610 2.494 3,34%

III. Tài sản dở dang dài hạn 410 890 (480) -53,93%

IV. Tài sản dài hạn khác 9.846 8.904 942 10,6%

Tổng cộng tài sản 124.194 116.407 7.787 6,7%

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31.12.2019 là 124.194 triệu đồng, tăng 6,7% so với 
năm 2018. Trong đó vốn góp của chủ sở hữu (Vốn điều lệ) tăng 60% do trong năm Công ty 
thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

Tải sản ngắn hạn tăng 4.847 triệu đồng so với năm 2018 , tương đương 15,2%. Trong đó tiền 
và các khoản tương đương tiền tăng 4.864 triêu đồng (91,5%) và các khoản phải thu ngắn 
hạn giảm 775 triệu đồng (5,5%); hàng tồn kho tăng 2.243 triệu đồng (22,8%)

Tài sản dài hạn tăng 2.941 triệu đồng, tương đương với 3,5%.

124.194
TỔNG TÀI SẢN

Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2019 là: 73.017 triệu đồng, giảm tuyệt đối 5.683 triệu 
đồng, tương ứng giảm 7,2% so với năm 2018 do trong năm Công ty đã trả một phần tiền ký 
cược cho lái xe.

Cụ thể: chỉ tiêu Nợ ngắn hạn của Công ty tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chỉ 
tiêu Người mua trả trước giảm 1.439 triệu đồng, tương đương 96,8% so với đầu kỳ. Trong 
khi đó nợ dài hạn giảm xuống chỉ còn 73,8% so với hồi đầu kỳ.

73.017
TỔNG NỢ 
PHẢI TRẢ

Chỉ tiêu
Số cuối 

năm 
(Tr.đ)

Số đầu 
năm 
(Tr.đ)

Chênh lệch

Số tiền %

I. Nợ ngắn hạn 41.722 36.298 5.425 14,9%

1. Phải trả cho người khác 15.227 13.043 2.184 16,7%

2. Người mua trả tiền trước 48 1.487 (1.439) -96,8%
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà 
nước 772 387 385 99,5%

4. Phải trả ngắn hạn khác 144 167 (53) -31,7%

5. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 24.875 20.426 4449 21,78%

6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 141 295 (154) 52,2%

II. Nợ dài hạn 31.295 42.402 (11.107) 26,2%
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ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU, TIẾN BỘ 
CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Công tác quản trị nội bộ

Ban hành hệ thống quy chế, quy định quản lý 
nội bộ Công ty phù hợp với các quy định của 
Nhà Nước, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng 
công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex và tình 
hình thực tiễn của công ty.

Công ty luôn trú trọng công tác quản trị chi phí. Thành 
lập Ban khảo sát xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của 
công ty để khảo sát, phân tích quản trị và ban hành các 
định mức chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa, định ngạch 
xăm lốp, tiền lương… cho phù hợp trong Tổng công ty.  

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các 
khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp lý, 
công tác đầu tư, chi phí cải tạo sửa chữa, quản lý và sử 
dụng vốn có hiệu quả. 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sát sao công tác an toàn 
kỹ thuật, an toàn PCCC, BVMT và an toàn VSLĐ. Nâng 
cao ý thức trách nhiệm chấp hành quy định của pháp 
luật, nội quy quy chế và của công ty, bảo đảm an toàn 
trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo 
vệ môi trường
Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất xe ô tô 
xi téc về công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật, 
kết cấu xi téc và chấp hành các quy định của 
Pháp luật, Công ty; kiểm tra và cấp giấy phép 
đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm 
về cháy nổ cho 100% xe ô tô xitec. Thực hiện 
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 100% 
xe ô tô xi tec của công ty, thường xuyên theo 
dõi, kiểm tra giám sát và nhắc nhở lái xe chấp 
hành quy định pháp luật về đảm bảo an toàn 
giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Công ty đạt giải nhì hội thi lái xe giỏi năm 
2019 do Tổng công ty tổ chức. Đây là tiền đề 
để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền góp 
phần nâng cao kiến thức và kĩ năng điều kh-
iển xe an toàn, ý thức, trách nhiệm, đạo đức 
nghề nghiệp, văn hóa giao thông của lái xe.

Thành lập ban chỉ đạo công tác PCCC, ứng 
phó sự cố khẩn cấp do  Phó giám đốc Công 
ty (Phụ trách kỹ thuật) làm trưởng ban. Tại 
các CHXD, đơn vị trực thuộc thành lập đội 
PCCC cơ sở, đội ứng phó sự cố khẩn cấp. 

Tổ chức kiểm tra các cửa hàng xăng dầu để 
chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn PCCC 
và bảo vệ môi trường, bổ sung hệ thống 
chống sét, dụng cụ PCCC; hoàn thiện hồ sơ 
bảo vệ môi trường theo quy định tại các đơn 
vị trong toàn công ty gồm hợp đồng thu gom 
rác thải nguy hại, đo quan trắc môi trường 
định kỳ.

Công ty luôn quan tâm quan triệt đối với 
người lao động về việc chấp hành các quy 
định của Pháp luật đảm bảo an toàn khi tham 
gia giao thông, số các vụ việc tai nạn đã giảm 
nhiều so với năm 2018. Tuy nhiên trong năm 
vẫn còn xảy ra 05 vụ việc va trạm giao thông 
lớn nhỏ, trong đó có vụ ngày 26/10/2019 xảy 
ra tại địa phận Hòa Bình, không gây thiệt hại 
về người, xe ôtô hư hỏng và thiệt hại về hàng 
hóa. Các vụ việc đều được công ty chỉ đạo 
khắc phục kịp thời. 
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CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 
năm 2020

So với TH 
2019 (%)

1 Sản lượng kinh doanh chính:

1.1 Sản lượng vận tải bộ m3.km 52.200.000 100%

1.2 Sản lượng bán xăng dầu m3 27.050 82%

2 Doanh thu Tr.đồng 539.400 86%

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 5.250 90%

4 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 4.200 91%

5 Tỷ lệ chia cổ tức % 10 100%

6 Tổng giá trị đầu tư trong kỳ Tr.đồng 14.845 91%

Năm 2020, dự báo tình hình kinh tế có nhiều biến động xấu do chịu ảnh hưởng của dịch 
COVID-19, tình hình kinh doanh của Công ty cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn: 

- Công ty phải dừng bán NQTM kể từ 31/12/2019  theo chỉ đạo của Tập đoàn, ảnh 
hưởng đến việc làm và thu nhập của số lao động hưởng lương bán buôn xăng dầu tại Cửa 
hàng XD và Văn phòng chi nhánh PTS Hòa Bình.  
- Sản lượng bán lẻ xăng dầu của các Công ty xăng dầu thành viên nói chung và của 
Công ty nói riêng trong quý I giảm mạnh do ảnh hưởng dịch COVID-19 kéo theo nhu cầu vận 
chuyển xăng dầu giảm. 
- Mức độ cạnh tranh trên thị trường tăng dần theo hàng năm, sự cạnh tranh về giá ngày 
càng khốc liệt, các TNPP có nhiều điều kiện để thu hút, lôi kéo hệ thống phân phối, tạo điều 
kiện cho các CHXD xã hội có thể áp dụng nhiều hình thức khuyến mại, giảm giá trực tiếp cho 
khách hàng, nguy cơ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng sản lượng bán lẻ các CHXD của 
Công ty.
- Công ty hiện có tổng số 13 CHXD, trong đó 05 cửa hàng thuộc sở hữu và 08 cửa hàng 
thuê (Hà nội 7CH, Hòa Bình 6CH); một số cửa hàng hết thời hạn thuê Công ty phải thuê tiếp 
với mức giá thị trường cao hơn nhiều so với mức giá thuê trước đây, dẫn đến chi phí kinh 
doanh tăng cao theo năm. Việc đầu tư xây dựng mới CHXD trên địa bàn Hà Nội đặc biệt khó 
khăn do giá đất cao, thủ tục phức tạp, chi phí tốn kém.  ‘
- Thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động. Theo đó, mức lương tối tiểu vùng 
năm 2020 tăng, chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ tăng tương ứng.

Tình hình

Giải pháp trọng tâm
Công tác an toàn
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền luật phòng chống tác hại của rượu bia để toàn thể 
người lao động, đặc biệt là đội ngũ lái xe không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện 
tham gia giao thông. Tuyên truyền, giáo dục lái xe nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe an 
toàn, ý thức về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thông của người lái xe. 
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD; tăng cường công tác kiểm tra giám 
sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo 
đảm an ninh, an toàn giao thông, an toàn tại các cửa hàng xăng dầu.
- Tổ chức thường xuyên các chương trình đào tạo công tác an, để đảm bảo không xảy 
ra bất kỳ sự cố về cháy nổ, về ATVSLĐ và BVMT, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tài sản và con 
người. 

Công tác kinh doanh
- Chủ động, linh hoạt, nhạy bén thích ứng với biến động của thị trường và cơ chế kinh 
doanh để đạt được mục tiêu kinh doanh; nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua tiết giảm 
chi phí và sử dụng nguồn lực hợp lý.
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- Chú trọng công tác văn minh thương mại và giữ gìn uy tín thương hiệu Petro-
limex, thương hiệu công ty. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm không ngừng nâng 
cao chất lượng vận tải, nâng cao phong cách và chất lượng phục vụ của lực lượng 
công nhân lái xe. 
- Tổ chức tốt công tác vận tải xăng dầu bảo đảm nguồn cho các đơn vị được Tập 
đoàn giao nhiệm vụ, khai thác thêm nhu cầu vận tải ngoài nhiệm vụ.
- Kinh doanh xăng dầu các đơn vị cần phải năng động, sáng tạo trong kinh doanh, 
chủ động bám sát thị trường; tổ chức tốt công tác lập đơn hàng và bảo đảm nguồn để 
nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tăng cường các giải pháp tiếp thị, cơ chế bán hàng nhằm thu hút khách hàng 
ở cửa hàng.  Đồng thời nâng cao văn minh thương mại phục vụ tốt khách hàng, thực 
hiện cơ chế thưởng khuyến khích đối với cửa hàng để gia tăng sản lượng bán lẻ, nâng 
cao năng suất lao động
- Tiếp tục triển khai toàn bộ các cửa hàng của Công ty về nhận diện thương hiệu 
Petrolimex, thực hiện tốt 5S tại cửa hàng theo hướng dẫn của Tổng công ty. 
- Đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ ngành.

Công tác tài chính 
Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, bảo đảm an toàn tài chính; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp 
lý, công tác đầu tư, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.  

Công tác quản trị nội bộ
- Rà soát để bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ Công 
ty phù hợp với các quy định  mới của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty Dịch vụ 
xăng dầu Petrolimex.
- Tiếp tục rà soát, khảo sát các định mức chi phí vận tải đảm bảo hợp lý để nâng 
cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời tạo động lực cho lái xe, nâng cao hiệu quả quản lý, 
khai thác phương tiện
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở đảm an toàn tuyệt đối 
mọi mặt trong hoạt động SXKD, đồng thời tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh 
doanh.

Công tác tiền lương
Tiền lương tiếp tục được xác định gắn với NSLĐ và hiệu quả; thực hiện nguyên tắc 
NSLĐ tăng thì tiền lương tăng, NSLĐ giảm thì tiền lương giảm.

Công tác đầu tư
Tiếp tục đầu tư đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện vận tải và thay thế các xe 
đã quá cũ/sắp hết niên hạn sử dụng.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá chung về tình hình kinh 
tế, ngành 2019
Đánh giá về các mặt hoạt động của 
Công ty
Đánh giá về hoạt động của Ban 
giám đốc
Phương hướng năm 2020

*

*

*

*
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ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH 
KINH TẾ, NGÀNH NĂM 2019

- Năm 2019, kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng chậm, tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn 
tăng trưởng mạnh mẽ và là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng đạt trên 7% kể từ năm 2011. 
Các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát chống gian 
lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.
- Hoạt động vận tải xăng dầu của Công ty được duy trì ổn định theo sự theo sự phân 
công thị trường vận chuyển và giá cước của Tập đoàn. 
- Hoạt động kinh doanh xăng dầu thực hiện theo Nghị định 83/NĐ-CP của Chính phủ và 
Quy chế kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn. Mức thù lao bán lẻ xăng dầu được duy trì ổn 
định đảm bảo bù đắp chi phí và có lãi. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Công ty đã nắm bắt kịp 
thời diễn biến giá cơ sở xăng dầu để điều hành hàng tồn kho và thu được lợi nhuận từ chênh 
lệch tăng giá hàng tồn kho và hạn chế thấp nhất lỗ do giảm giá xăng dầu.   

Thuận lợi

Khó khăn

Trong hoạt động kinh doanh vận tải
- Thị trường vận tải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị tư nhân, sản lượng vận chuyển 
cho các đại lý, khách hàng giảm sút do đại lý có xe tự vận chuyển/và Công ty xăng dầu thuê 
xe của tư nhân vận chuyển.
- Sản lượng vận chuyển cho Công ty XD Hà Sơn Bình giảm 5% so với cùng kỳ do cá 
nhân mua xe tự vận chuyển, trong đó: địa bàn Hòa Bình giảm 10%, địa bàn Sơn La giảm 5%.
- Các khoản chi phí đầu vào của hoạt động vận tải gia tăng trong các năm qua như: chi 
phí tiền lương, chi phí bảo hiểm xã hội, phí đường bộ, chi phí phát sinh khi các cơ quan quản 
lý Nhà nước ngày càng siết chặt công tác quản lý vận tải làm gia tăng giá thành vận tải trong 
khi Tập đoàn không điều chỉnh tăng cước, chỉ điều chỉnh theo biến động giá nhiên liệu.
- Công ty gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư đổi mới phương tiện do hết niên hạn sử 
dụng, phải sử dụng nguồn vốn vay, gây áp lực làm tăng giá thành vận tải. 
- Sự thay đổi về luồng tuyến vận chuyển và các tuyến đường cũ được nâng cấp nên loại 
đường tốt hơn thì giá cước vận tải giảm mạnh hơn so với chi phí vận tải đã làm lợi nhuận vận 
tải bị giảm sút.
- Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/08/2019 của Bộ GTVT thay thế TT số 91/2015/
TT-BGTVT ngày 31/12/2015, theo đó đã hạn chế tốc độ xe ôtô xi téc so với trước đây (giảm 
20km/h), áp dụng từ 15/10/2019, cũng là yếu tố làm giảm năng suất hoạt động và tăng chi 
phí của phương tiện vận tải.   
- Vận chuyển xăng dầu tái xuất sang Lào gặp khó khăn do Petrolimex Lào bị ảnh hưởng 
việc thay đổi chính sách tại Lào, khó khăn tài chính, nhu cầu vận tải không ổn định, xe phải 
chờ đợi nhiều gây lãng phí ngày xe, công nợ cước cao.

Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu diễn ra gay gắt giữa các đầu mối và TNPP, số 
lượng cửa hàng xã hội phát triển nhanh và có các cơ chế giảm giá để thu hút khách hàng. 
Việc cạnh tranh còn ở nguồn hàng không rõ nguồn gốc với mức chiết khấu cao. Lãi gộp xăng 
dầu diễn biến thực tế năm 2019 ở mức thấp nên ảnh hưởng đến kết quả SXKD
- Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty ký hợp đồng Nhượng 
quyền thương mại của Tổng công ty PTC, các Công ty cổ phần vận tải không được áp dụng 
100% nhận diện thương hiệu Petrolimex tại các CHXD, không được hưởng chính sách ưu 
đãi 200 đ/lít của Tập đoàn tại các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu như các công ty xăng dầu nên 
nguồn lực cạnh tranh bị hạn chế, ảnh hưởng đến việc đẩy mạnh sản lượng bán ra. 
- Việc đầu tư xây dựng mới CHXD trên địa bàn Hà Nội rất khó khăn do các thủ tục phức 
tạp, chi phí thủ tục và tiền đền bù đất phát sinh rất lớn. Một số CHXD hết thời hạn thuê bị giải 
thể hoặc thuê tiếp với mức giá thuê theo thị trường tăng cao hơn nhiều lần so với mức giá 
thuê trước đây.

Trước tình hình đó, HĐQT công ty đã tích cực, chủ động đưa nhiều giải pháp hữu hiệu, đồng 
bộ và tăng cường chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty vượt qua những khó khăn 
thách thức, để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 
giao.
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Đánh giá chung về hoạt động SXKD

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2019 như sau: 

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 52,2 triệu m3.km bằng 96% kế hoạch và 106% 
so với năm 2018.
- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 33.074 m3 bằng 87% kế hoạch và 66% so với năm 
2018. Trong đó bán lẻ là 23.874 m3 đạt 100% kế hoạch, tăng 3% so với năm 2018.  Sản 
lượng bán NQTM giảm sút mạnh do Công ty thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn XDVN để thu 
hồi công nợ và chấm dứt bán NQTM vào 31/12/2019.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.818 triệu đồng đạt 100% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế: 
4.627 triệu đồng bằng 108% so với thực hiện năm 2018.
-  Đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động (thu nhập bình quân) 
10.263.000 đồng/người/tháng).
- Tỷ lệ trả cổ tức 10% (kế hoạch 10%).
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt hoạt động của Công ty, tình hình tài chính lành 
mạnh.

ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY

Năm 2019, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luạt doanh nghiệp. Các cuộc 
họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của 
công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT 
đã đưa ra và triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đọa, 
giám sát các hoạt động của Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp 07 phiên để quyết định các nội dung thuộc chức 
trách, nhiệm vụ. Một số công việc chính HĐQT đã thực hiện nh ư sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ 
đông 2019 thông qua.  
- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty hàng quý và năm 2019.
- Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
- Chỉ đạo thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công 
ty đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kết quả đã thực hiện 
phân phối 1.313.686 cổ phiếu (100% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành). Vốn điều lệ trước 
khi tăng: 21.894.780.000 đồng, vốn điều lệ sau khi phát hành tăng: 35.031.640.000 đồng.
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp 
luật, của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex để quản 
lý, giám sát, điều hành hoạt động của Công ty. 
- Quyết định đầu tư 06 xe ô tô xitec với tổng trị giá 15.266 trđ để thay thế các xe hết niên 
hạn sử dụng theo quy định của Nhà nước.
- Chỉ đạo công tác đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp và dấu hiệu nhận diện thương 
hiệu Petrolimex các CHXD. 
- Chỉ đạo, định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ hàng hóa khác ngoài xăng dầu.
- Chỉ đạo các giải pháp để giữ các cửa hàng xăng dầu công ty đang thuê và xin thủ tục 
dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu để công ty phát triển bền vững. 
- Chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, hội nghị tổng kết năm 2019.
- Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2020 và công tác tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đánh giá chung về hoạt động của Công ty
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HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty đúng theo phương án được Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có sự điều chỉnh kịp thời để phù hợp với 
tình hình thực tế SXKD của Công ty. Cụ thể như sau:

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Thực hiện: Do thời gian xin cấp phép của UBCKNN và thu tiền kéo dài nên để đảm bảo việc 
thanh toán nợ đúng hạn và hoạt động đầu tư đúng theo kế hoạch phục vụ sản xuất kinh do-
anh, Công ty đã sử dụng các nguồn vốn khác để thanh toán một phần nợ đúng hạn và đầu tư 
mua phương tiện vận tải trong năm 2019. Hội đồng quản trị đã có Báo cáo xin phép UBCKNN 
thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu trước khi sử dụng, nay 
Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát 
hành như sau:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm 
lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán 
Hà Nội cho số cổ phiếu phát hành mới vào tháng 1 và tháng 2 năm 2020

STT Đối tượng Dự kiến sử dụng vốn 
từ đợt phát hành

Thời hạn thực hiện

1 Trả nợ vay Ngân hàng TMCP 
Xăng dầu Petrolimex 700.000.000 Trong năm 2019

2 Mua xe ôtô xi téc vận chuyển 
xăng dầu 8.900.000.000 Trong năm 2019

3
Bổ sung vốn lưu động (Thanh 
toán cho nhà cung cấp)           3.536.860.000 Trong năm 2019

Tổng Cộng  13.136.860.000

STT Đối tượng Vốn đã sử dụng  
từ đợt phát hành

Thời gian sử dụng 

1 Trả nợ vay Ngân hàng TMCP 
Xăng dầu Petrolimex 196.667.000 Tháng 01/2020

2 Mua xe ôtô xi téc vận chuyển 
xăng dầu (01 xe) 2.850.000.000 Tháng 01/2020

3
Bổ sung vốn lưu động (Thanh 
toán cho nhà cung cấp) 10.090.193.000 Tháng 12/2019;  

Tháng 01/2020

Tổng Cộng  13.136.860.000
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc và người quản lý, kịp thời giải quyết những 
vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt 
động điều hành của Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc Công ty

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua đánh giá tình hình, kết quả 
thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2019, 
quyÕt ®Þnh những mục tiêu cụ thể và đề ra các chủ trương, định hướng và giải pháp trọng 
tâm để Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2019, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt 
chức trách nhiệm vụ. Nhiều mặt hoạt động của Công ty được đặc biệt quan tâm như: công 
tác đầu tư; tiết giảm, sử dụng hợp lý chi phí; rà soát, ban hành kịp thời các định mức kinh tế 
kỹ thuật; quản lý chặt chẽ công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh...

Nhìn chung năm 2019, Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc và người quản lý Công ty đã 
thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT 
ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả điều hành sản xuất kinh doah năm 2019 
của Ban Giám đốc Công ty.

PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020
Tình hình kinh doanh của công ty năm 2020 dự báo sẽ chịu rất nhiều 
áp lực  khó khăn do thị trường kinh doanh xăng dầu và vận tải xăng 
dầu sẽ ngày càng cạnh tranh khốc liệt, lãi gộp bán lẻ của Tập đoàn 
giao thấp hơn và công ty không được Tập đoàn cho bán đại lý/
NQTM từ 01/01/2020 sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận kinh 
doanh xăng dầu. Năm 2020 chi phí tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 
phát sinh tăng theo tăng mức lương tối thiểu vùng của nhà nước, 
trong khi đó Tập đoàn không điều chỉnh tăng cước; ngoài ra do ảnh 
hưởng của dịch virus corona nên sản lượng bán xăng dầu, vận tải 
xăng dầu trong quý 1/2020 của công ty bị giảm sút mạnh.  

Xuất phát từ bối cảnh đó, HĐQT Công ty đề ra định hướng kế hoạch 
và giải pháp trọng tâm cho năm 2020 như sau:

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD là mục tiêu hàng 
đầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa 
cháy, bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông, công 
tác an ninh, an toàn tại các CHXD và phương tiện vận tải xăng dầu;

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ 
tiêu kế hoạch SXKD;

- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động SXKD, phát triển thị trường, khách 
hàng, tăng hiệu quả, chất lượng dịch vụ; tổ chức tốt công tác vận tải 
để giảm giá thành; gia tăng sản lượng, năng suất lao động; đẩy mạnh 
phát triển kinh doanh hàng hóa khác.

- Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện vận tải, thay thế 
các phương tiện vận tải đã quá cũ, hết niên hạn sử dụng theo quy 
định của Nhà Nước,  góp phần hạ giá thành vận tải. 

- Rà soát, xây dựng mới và hoàn thiện các quy chế, quy định quản 
lý nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị của công ty;

- Tiếp tục rà soát các khoản mục chi phí và triển khai các giải pháp 
để tiết giảm chi phí một cách hiệu quả; 
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ
Hoạt động của Hội đồng quản trị
Báo cáo và đánh giá của BKS
Giao dịch, thù lao của HĐQT, BGĐ 
và BKS
Về việc thực hiện các hoạt động 
quản trị Công ty

*
*
*

*
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STT Họ và Tên Chức vụ Số CP 
sở hữu

Tỷ lệ 
sở hữu 

Thành viên độc 
lập/ điều hành

1 Ông Lê Tự Cường Chủ tịch HĐQT 59.643 1,7% TV điều hành
2 Ông Vũ Quang Tuấn Ủy viên HĐQT 114.202 3,25% TV độc lập
3 Ông Nguyễn Tử Bình Ủy viên HĐQT 94.147 2,69% TV điều hành
4 Ông Nguyễn Tiến Cường Ủy viên HĐQT 80.232 2,29% TV điều hành 
5 Ông Bùi Trung Định Ủy viên HĐQT 173.523 4,95% TV độc lập

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên Hội đồng quản trị

Không có Tiểu ban trực thuộc HĐQT

Các hoạt động của HĐQT năm 2019
STT Họ và Tên Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 

1 Ông Lê Tự Cường Chủ tịch HĐQT 07 100%
2 Ông Vũ Quang Tuấn Ủy viên HĐQT 07 100%
3 Ông Nguyễn Tử Bình Ủy viên HĐQT 07 100&
4 Ông Nguyễn Tiến Cường Ủy viên HĐQT 07 100%
5 Ông Bùi Trung Định Ủy viên HĐQT 06 86%

Năm 2019, Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. 
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. Hội đồng quản trị 
đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của công 
ty để đề ra và triển khai các Nghị quyết. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 07 phiên để quyết 
định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, 
quản lý, giám sát các hoạt động của công ty.

Một số công việc chính:
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty hàng quý và năm 2019.
- Ban hành hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và của Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của công ty. Xây dựng 
được hệ hống quản trị nội bộ, đáp ứng mục tiêu minh bạch, kịp thời thông tin với cổ đông 
và nhà đầu tư.
- Chỉ đạo, giám sát công tác đầu tư phát triển kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ ngành 
theo chủ trương, định hướng của Tập đoàn theo thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành trong năm

STT Số Quyết định/ 
Nghị định

Ngày Nội dung

1 61/QĐ-HĐQT 04/3/2019 Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xe 
sitec chở xăng dầu  

2 62/QĐ-HĐQT 28/3/2019 Ban hành quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng 
đối với người quản lý Công ty

3 63/QĐ-HĐQT 28/3/2019 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ đến 
năm 2020

4 64/QĐ-HĐQT 28/3/2019 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ giai 
đoạn 2020-2025

5 65/NQ-HĐQT 10/4/2019 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2019 Công ty PTS Hà Tây

6 66/QĐ-HĐQT 11/4/2019 Phê duyệt kế hoạch năm 2019

7 67/NQ-HĐQT 03/5/2019 Nghị quyết thông qua phương án sử dụng vốn và 
hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông 
hiện hữu

8 68/QĐ-HĐQT 26/4/2019 Quyết định phê duyệt quyết toán đầu tư 02 xe sitec

9 69/QĐ-HĐQT 29/5/2019 Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xe 
sitec chở xăng dầu

10 70/QĐ-HĐQT 12/6/2019 Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

11 71/QĐ-HĐQT 30/7/2019 Cử đoàn cán bộ đi công tác

12 72/QĐ-HĐQT 28/8/2019 Quyết định phê duyệt quyết toán đầu tư 02 xe sitec

13 73/QĐ-HĐQT 28/8/2019 Điều chỉnh đơn giá tiền lương vận tải

14 74/QĐ-HĐQT 01/10/2019 Quyết định phê duyệt quyết toán đầu tư 02 xe sitec 

15 75/QĐ-HĐQT 03/10/2019 Phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô 05 chỗ

16 76/QĐ-HĐQT 17/12/2019 Quyết định về việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu 
nhà đầu tư không đăng ký mua hết tính đến ngày 
28/11/2019

17 77/QĐ-HĐQT 17/12/2019 Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xe 
sitec chở xăng dầu

18 78/QĐ-HĐQT 31/12/2019 Quyết định về việc điều chỉnh phương án sử dụng 
vốn thu được từ dợt chào bán cổ phiếu cho cổ 
đông hiện hữu



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 71   70   

STT Họ và Tên Chức vụ Số CP 
sở hữu

Tỷ lệ 
sở hữu 

1 Ông Chu Đức Hậu Trưởng BKS chuyên trách 1.750 0,05%

2 Ông Ngô Ngọc Vĩnh Ủy viên BKS 7.443 0,21%

3 Bà Trần Thị Nhung Ủy viên BKS 5.910 0,16%

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động 
quản lý điều hành Công ty đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào Điều lệ 
của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy 
định pháp lý hiện hành. Cụ thể, Ban kiểm soát đã triển khai những công việc sau:

- Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng 
quản trị – Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu 
tư năm 2019. Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc và Bộ máy quản 
lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch 
hoạt động năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc 
những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán 
bộ quản lý Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và 
Ban giám đốc trong năm 2019, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin 
của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng, năm của Công ty; xem xét ảnh hưởng của các sai sót 
trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo 
cáo tàichính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

-  Ban kiểm soát thực hiện đảm bảo chế độ họp định kỳ, thường xuyên quan tâm trao đổi 
thông tin nghiệp vụ giữa các Kiểm soát viên để thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra. Các 
công việc khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và 
pháp luật.

Hoạt động của Ban Kiểm soát

Sự phối hợp giữa BKS với hoạt động 
của HĐQT và Ban Giám đốc

Hoạt động giám sát của BKS đối với 
HĐQT và Ban Giám đốc
Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và giám sát việc thực hiện các nghị 
quyết của HĐQT. Ban kiểm soát đã kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành của Ban 
giám đốc, đã kiểm tra việc ghi chép hạch toán sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính của 
công ty. Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo 
cáo tài chính và hệ thống sổ sách kế toán năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản 
trị cho Ban kiểm soát; Giám đốc công ty, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc khác 
đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện 
chức trách, nhiệm vụ.

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các phòng nghiệp vụ Công ty triển khai công tác kiểm tra, 
giám sát tại các chi nhánh và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc. Qua công tác kiểm tra, Ban 
kiểm soát đã thông báo kết quả kiểm tra , giám sát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành 
để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề còn tồn đọng nhằm nâng cao hiệu quả 
quản lý, điều hành.
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GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN 
LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BGĐ VÀ BKS

Lương, thù lao của HĐQT, BGĐ và BKS năm 2019

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT Họ và Tên Chức vụ Mức lương/ 
thù lao 
thực hiện 

Số tháng 
được 
hưởng

Tiền lương/ 
thù lao thực hiện

I Hội đồng quản trị 603.252.000

1 Lê Tự Cường Chủ tịch HĐQT 39.000.000 12 468.000.000
2 Vũ Quang Tuấn UV HĐQT kiêm 

nhiệm
5.636.000 12 67.626.000

3 Bùi Trung Định UV HĐQT kiêm 
nhiệm

5.636.000 12 67.626.000

II Ban kiểm soát 439.561.000

1 Chu Đức Hậu Trưởng BKS 
chuyên trách

28.178.000 12 338.130.000

2 Ngô Ngọc Vĩnh TV BKS kiêm 
nhiệm

4.226.000 12 50.716.000

3 Trần Thị Nhung TV BKS kiêm 
nhiệm

4.226.000 12 50.716.000

III Ban điều hành 1.666.985.000

1 Nguyễn Tử Bình UV HĐQT, PGĐ 28.178.000 12 338.130.000
2 Nguyễn Tiến Cường UV HĐQT, PGĐ 28.178.000 12 338.130.000
3 Bùi Văn Thường Phó giám đốc 28.178.000 12 338.130.000
4 Dương Tú Oanh Phó giám đốc 28.178.000 12 338.130.000
5 Ngô Thị Vui Kế toán trưởng 26.205.000 12 314.465.000

Tổng cộng 2.709.798.000

Tên người 
nội bộ/ 
NCLQ

Quan 
hệ

Chức vụ Hình 
thức

Ngày Số 
lượng

Số CP 
trước GD

Số CP 
sau GD

Tỷ lệ 
sau GD

Hồ Thị 
Phương 
Hoa

Vợ 
NCLQ

Được 
phân bổ 
+Mua

21/11/2019 7.585 6.568 14.153 0,4%

Nguyễn Tử 
Bình

Ủy viên 
HĐQT, 
PGĐ

Được 
phân bổ 
+Mua

22/11/2019 62.097 32.050 94.147 2,69%

Bùi Trung 
Định

Ủy viên 
HĐQT

Được 
phân bổ 
+Mua

21/11/2019 74.608 98.915 173.523 4,95%

Nguyễn Thị 
Thuận

Mẹ 
NCLQ

Được 
phân bổ 
+Bán

21/11/2019 0 6.842 6.842 0,2%

Chu Đức 
Hậu

Trưởng 
BKS

Được 
phân bổ

22/11/2019 656 1.094 1.750 0,05%

Vũ Quang 
Tuấn

Ủy viên 
HĐQT

Nhận 
chuyển 
nhượng

17/12/2019 55.919 58.283 114.202 3,26%

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Từ khi tham gia thị trường chứng khoán đến nay, Công ty luôn chủ động nắm bắt các quy 
định pháp luật có liên quan và cập nhật kịp thời vào quy chế quản trị nội bộ của Công ty, một 
mặt nâng cao hiệu quả quản lý, mặt khác thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong quá trình 
xử lý sự cố và những sai sót phát sinh, ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
cho Công ty.

Tăng cường hiệu quả quản trị công ty
Tiêu chí quản trị  Giải pháp tăng cường

Kế hoạch đào tạo/ học 
tập về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, BKS và BGĐ lên kế hoạch để tham gia đầy 
đủ các khóa học/ tập huấn về quản trị công ty do UBCKNN/ HNX 
tổ chức

Quan hệ nhà đầu tư Cập nhật Quy trình công bố thông tin theo Quy chế Công bố thông 
tin của Sở GDCK TP Hà Nội

Quản trị tài chính 
- kế toán

Đang sử dụng phần mềm kế toán BPM, công ty có kế hoạch đổi 
mới phần mềm kế toán sang ERP để quản trị tốt hơn

Quản lý vận tải Công ty hiện đang sử dụng phần mềm quản lý vận tải rất hiệu quả 
trong công việc



BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG NĂM 2019

* Các chính sách liên quan đến bảo vệ 
môi trường
* Các chính sách liên quan đến người 
lao động

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG NĂM 2019
Các chính sách liên quan đến bảo 
vệ môi trường
Các chính sách liên quan đến người 
lao động

*

*
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CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mức tiêu thụ năng lượng

Tiêu thụ điện năng Tiêu thụ nước
Điện năng được công ty sử dụng chủ yếu 
cho hai mục đích là chiếu sáng tại các 
kho bãi và sử dụng trong sinh hoạt của 
bộ phận hành chính – văn phòng.

Tổng mức tiêu thụ năng lượng điện của 
Công ty năm 2019 là 178.753 Kw. Công 
ty đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm 
năng lượng: Thay thế toàn bộ bóng đèn 
sợi đốt bằng bóng đèn huỳnh quang, tắt 
các thiết bị điện khi không cần thiết,... 
Trong thời gian tới, Công ty sẽ đẩy mạnh 
việc giảm thiểu tiêu thụ điện năng bằng 
cách rà soát lại các máy móc, trang thiêt 
bị điện để tiến hành thay mới nếu cần 
thiết.

Tiêu thụ năng lượng năm 2019 Đơn vị tính Lượng tiêu thụ
Tiêu thụ điện kW 178.753

Tiêu thụ nước m3 1.812

Mục đích sử dụng: Do đặc thù của ngành 
kinh doanh nên Công ty chỉ sử dụng nước 
vào mục đích sinh hoạt cũng như là vệ sinh 
container, kho bãi. 

Trong năm 2019, công ty sử dụng tổng cộng 
1.812 m3 nước. Công ty không trực tiếp tiến 
hành quy trình tái chế và xử lý nước thải. Tuy 
nhiên, Công ty luôn đảm bảo nguồn nước sau 
khi sử dụng được thu gom và xả thải đúng 
quy định, không gây ảnh hưởng xấu tới môi 
trường xung quanh.

Các chính sách liên quan đến 
bảo vệ môi trường
Xây dựng hồ sơ pháp lý trong công tác môi trường
- Thực hiện đăng ký Đề án bảo vệ môi trường
- Lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
- Xây dựng khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại
- Phân công Trạm y tế Công ty theo dõi thường xuyên công tác 
bảo vệ môi trường
- Đang thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước…

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường thường xuyên, định kỳ

- Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 02 lần/ năm
- Ký hợp đồng với Công ty môi trường đô thị để thu gom, xử lý rác 
thải sinh hoạt, công nghiệp
- Định kỳ tổ chức vệ sinh kho bãi, nạo vét hệ thống thoát nước… 
đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan tại công ty
- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử  lý chất thải 
nguy hại nếu có
- Thực hiện chế độ báo cáo liên quan đến công tác môi trường theo 
đúng quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho CBCNV Công ty, nhất là bộ 
phận trực tiếp sản xuất
- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh luôn chủ động thực 
hiện các biện pháp vệ sinh môi trường để giảm thiểu tác động đến 
môi trường xung quanh. Ví dụ như: bảo dưỡng máy móc thiết bị để 
giảm tiếng ồn khi vận hành, vệ sinh bãi để giảm bụi…
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CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đảm bảo sức khỏe và an toàn 

Đảm bảo phúc lợi

-Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối 
với người lao động về BHXH, BHYT, BHTN.
- Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 
ít nhất 01 lần/ năm
- Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo 
quy định của pháp luật lao động
- Cung cấp nước sạch tại nơi làm việc, trang 
bị bảo hộ lao động và thực hiện các biện 
pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động như 
định kỳ kiểm định máy, vật tư có yêu cầu ng-
hiêm ngặt về an toàn lao động...

- Đảm bảo mức thu nhập ổn định cho CBCNV. Ngoài ra, Công ty cũng xây dựng chính sách 
lương - thưởng phù hợp và minh bạch.
- Chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV thông qua các hoạt động văn hóa – thể thao, các 
chương trình tham quan, du lịch,...
- Hồ trợ thường xuyên và kịp thời cho các CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm 
nghèo,...
- Khuyến khích con em của CBCNV thi đua học tập bằng các phần quà ý nghĩa nhân các dịp 
tết thiếu nhi và Trung Thu. Tặng quà cho các cháu là con CNVC-LĐ nhân ngày 1/6, trung thu 
và các cháu đạt học sinh giỏi các cấp....
- Duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong công ty nhằm tăng 
cường mối quan hệ công tác, rèn luyện sức khỏe, trí tuệ cho người lao động.
- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho người lao động với mức thấp nhất 200.000 đồng/người; 
tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng là con liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
nhân dịp các ngày lễ,tết.
- Tổ chức cho lao động nữ đi tham quan nhân dịp ngày 8/3 và 20/10, đồng thời chi tặng quà 
với mức 200.000 đồng/người.

Đảm bảo bình đẳng giới

Hoạt động đào tạo 

Công ty cũng chú trọng đến vấn đề bình đẳng giới 
– bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, với các minh chứng 
cụ thể như sau:
- Mức lương bình quân của người lao động nữ 
tương đương với mức lương bình quân của lao 
động nam.
- Thực hiện đúng các chế độ đối với lao động nữ 
theo quy định của pháp luật
- Các lao động nữ không gặp bất kỳ rào cản nào 
trong công việc cũng như phát triển sự nghiệp.
- Định kỳ hàng năm, Công ty có các chương trình 
dành riêng cho chị em phụ nữ nhân các dịp như 
Quốc tế phụ nữ 08/03 và Ngày phụ nữ Việt Nam 
20/10.

Số giờ đào tạo bình quân của mỗi CBCNV trong 
năm 2019 là 40h/CBCNV. Trong đó, có các chương 
trình đào tạo như sau:
- Đào tạo về chuyên môn, kỹ năng làm việc cho 
người lao động mới vào Công ty; đào tạo
nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV
- Đào tạo về An toàn vệ sinh lao động, kỹ năng 
PCCC cho CBCNV
- Các khóa đào tạo ngắn hạn, các chương trình, hội 
thảo, chuyên đề do Ủy ban chứng khoán
nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam, Thành phố, các tổ chức khác tổ chức có liên 
quan đến hoạt động của Công ty như nghiệp vụ kế 
toán, chế độ báo cáo về chứng khoán, chính sách 
mới về thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, nghiệp vụ 
xuất nhập khẩu...
- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay 
nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao
động: Đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ cho CBCNV về công tác an toàn vệ sinh 
lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa 
cháy cho 276 lao động.
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Số lượng người lao động, 
mức lương trung bình đối với người lao động
STT Phân loại Số lượng 

2019 (người)
Tỷ trọng 
2019 (%) 

Mức lương 
trung bình (đồng/ 

người/ tháng)

1 Theo trình độ lao động

9.258.000

Trình độ Đại học và trên Đại 
học

78 28,3

Trình độ Cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp

20 7,2

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 176 63,8
Lao động phổ thông 2 0,7

2 Theo đối tượng lao động
Lao động trực tiếp 200 72,5
Lao động gián tiếp 76 27,5

3 Theo giới tính 
Nam 197 71,4
Nữ 79 28,6

Tổng 276 100

Trách nhiệm với nhà đầu tư
Là một doanh nghiệp đã tham gia thị trường chứng khoán, Công ty luôn ý thức được 
tầm quan trọng của mối quan hệ với nhà đầu tư. Ban lãnh đạo Công ty luôn công bố 
thông tin một cách kịp thời, minh bạch, truyền tải thông tin tới nhà đầu tư thông qua 
chuyên mục “Nhà đầu tư” trên website của Công ty và qua kênh thông tin của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

Bộ phận phụ trách công bố thông tin của Công ty luôn cập nhật các văn bản mới 
nhất về Quản trị công ty, công bố thông tin đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ đối với cổ 
đông của Công ty cũng như các nhà đầu tư quan tâm tới Công ty.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019
ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo của Ban Giám đốc
Báo cáo kiểm toán độc lập
Bảng Cân đối kế toán
Báo cáo Kết quả hoạt động 
kinh doanh
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh Báo cáo tài chính
Phụ lục

*
*
*
*

*
*
*
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c6NG w cd pHaN vAN TAr vA DrcH vU pErRoLrMEx Hi rAy

BAo c^o coA BAN Gr/iM D6c

Ban Giirm d6c C6ng ty C6 ph:n Van tai ve Dich vu petrotimex HA Tay (goi tEt E',C6ng ty,,) trinh $y b6o
ciio nly cirng vdi biio c6o tli chinh t6ng hdp dA dudc kidm to6n cua i5nq W cno n;m tii.ctrinn tdi tnLjc
ngey Yl 1212019 .

H6i d6no quin tri vi Ban Giim aldc

C6c thenh vien cia
b5o ciio ndy g6m:

Hoi dbng quAn tri
ong Le Trl Cfdng
6ng Nguy6n I6n Cfdng
6ng BiiTrung Dinh
6ng Nguy6n TrI Binh

6ng Vi Quang Tu5'n

Ban Gi6m d6'c

6nq LO Trl Cddnq

6ng Nguy6n Ttl Binh

6ng Nguy6n Ti6n Cddnq

B; Drdng Ti Oanh

ung Bur van hudnq

Tr,ch nhiem cila Ban Giam ddc

H6i dbng qu6n kiva Ban Giiim d6c dA diEu h;nh C6ng ty trong n5m vi d6n nqay t5p

Chi tich

Th;nh vi6n

Th;nh vi6n

Thdnh vien

Thinh vi6n

Gi6rn d6c

Ph6 Gi6m d6c

Ph6 Gi6m d6c

Ph6 Gi6m ddc

Ph6 Gi5m d6c

Ban Gi;m d6c COng t/ c6 tr6ch nhi6m lap b6o ciio tii chinh tdng hdp cho n5m r;i chinh k6t thLjc ng;y
3111212A19, pMn;nh m6t c6ch trung thd{ v; hdp li, tinh hinh t;i chinh c0ng .hd k6t que hoar d6ng
kinh doanh ve tinh hinh ldu chuydn tiEn t6 cua C6ng ty trong n6m. Trong vi6c lep b6o c;o t;i chinh t6'ng
hdp n)y, Ban Gi6m d6c dLidc y6u c:u ph;li

. Tuan thir chuen mdc k6 ioiin, chd d6 kd toan doanh nghi6p Vi6t Nam va cdc quy dinh ph;p li co ti6n
quan d6n vi-ac l6p ve kinh bay bio ceo tei chinh tdng hdp;

. Lfa chqn c6c chinh sich k6 to;n thich hdp vA 6p dung cec chinh s;ch dd m6t c6ch nh5t q!6n;

. Dra ra cic x6t do5n ve ddc tinh m6t c6ch hdp li vA thAn konq;

. Neu 16 ciic nguyen t5c k6 to6n thich hdp c6 d(dJ tlan thir hay kh6ng, c6 nhiing 6p dung sai l6ch
trong y6u c;n dlJdc c6ng bd vi giiii thich trong b6o c6o tii chinh t6ng hdp hay kh6ngi

. Thidt k6 vi th/c hiCn ki6m soirt n6i b6 m6t cech hiru hi6u cho muc dich tap ve rrinh b;y b6o c6o tei
chinh t6ng hdp hdp li nh:m han ch6 riri ro va gian 6n; v;

. Lep beo c6o tei chinh tdng hdp tr6n cd sd hoat d6ng li6n tuc tnJ trLJdng hdp kh6ng thd cho ring C6ng
ty sE ti6p tuc hoat d6ng kinh doanh.

Ban Gi6m d6c c6ng ty chiu tr;ch nhi6m dim bao reng s6 kd to6n dddj ghi ch6p m6t c6ch phir hdp d6
phan 6nh m6l ciich hqp li tinh hinh t;i chinh cira C6n9 ty d b6t ki thdi di6m neo va d6m b6o ring b6o
c;o tai chinh tdng hdp dridc Ep ve hinh bay tuan thir chudn mrc k6 to6n, ch6 d6 kA to;n doanh nghiEp
Vi6t Nam vA c6c quy dlnh ph5p li cd li6n quan. Ban Gi5m d6c cong chiu tr6ch nhi6m dam bao an tdn
cho teisan cia C6ng ty vb thrrc hi-an ciic biCn phiip thich hdp dd ngEn chdn vd ph6t hl6n c6c henh vi gian
lan vi sai pham kh6c.



c6NG ry cd PHAN viN Tir vA DrcH vu pErRoLrMEx Hi TAy

Bio cAo cuA BAN GrAM D6c Gri'p THEo)

Ban Gi6m ddc x6c nh6n reng C6ng ty dA tuen thir cdc y6u ceu n6u tren trong vi6c tap vi trinh bAy b;o
c6o tai chinh tdnq hdp,

dai di6n Ban GiSm ddc,

Hii N6i, ngiy 09 thi;ng 3 ndn 2020



l

/\dS"nJiel i

S6t 27l2A2]lKr-AV3-TC

Kinh gl}i:

Ching t6i de kidm to6n b6o c6o t;i chinh tdng hqp kdm theo cira C6ng ty Cd phEn Ven tiii v:r Dich vu
Petrolimex Ha Tay (gqi t6t li "C6ng ty'), dddc lap ngily A9/31202A, ti trang 06 den trang 33, bao g6m

b6ng cAn ddi kd toen tdng hdp tai ngiy 3L11212019, b6o c6o k6t qua hoat d6ng kinh doanh tdng hdp,
biio ciio ll,'r chuydn tiEn t6 tdng hqp cho n5m tei chinh k6t thlc cing ngay ve ban thuydt minh b6o c6o
tiichinh t6ng hdp.

Tr6ch nhiem cia Ban Giiim aI6t

Ban Giiim d6c c6ng ty chiu tr6ch nhiem vE vi6c l6p vd trlnh bay trung thdc ve hdp li b6o c6o tiri chinh
tdng hdp cira c6ng ty theo chuen mdc kd to6n, ch6 d6 k6 to6n doanh nghi,ap Vi6t Nam vi c6c quy dinh
ph6p li c6 li6n quan dAn vi6c lap vi trinh bly b6o cao Gi chinh tdng hdp vi ch u tr5ch nhi6m vE ki6rn
so6t n6i b6 ma Ban GEm d6c x6c dinh lA cen thi6t dd dem beo cho vi€c l6p vi trinh bAy b6o c6o tai chinh
tdng hdp kh6ng c6 sai s6t trong ydu do gian lan ho6c nhEm l5n.

Tr;ch nhiem cia Kidm toin vien

Tr;ch nhi6m cia ching t6i le dda ra i kign vE b6o c6o tai chinh tdng hdp dra tren k6t que cia cu6c kidm
toen. Chlng t6i de ti6n h;nh kidm to6n theo ciic chuan m(c ki6m to6n Viet Nam. c6c chudn mrc nay y€u

c:u chirng t6i tuan thi chuen mdc vA cec quy dinh vE dao dilc nghE nghi6p, l6p ka hoach va thdc hi6n

cu6c kidm to6n dd dat dddc s( d6m Mo ho'p Li vE vi6c li6u b6o c6o $i chinh tdng hdp cira C6ng ty c6
cdn sai s6t trong y6u hay kh6ng.

C6ng vi6c kidm to6n bao gbm thrc hi6n cdc thLl tvc nhem thu th6p c6c b6ng chllng ki6m toin vC c6c s6
li6u ve thuy6t minh tr6n biro ciio Gi chinh t6ng hdp. Cec thi tqc kidm to6n dddc lLla chon dfa tr6n xdt
do6n cia kidm to6n vi6n, bao g6m d6nh gi6 rii ro c6 sai s6t trong y6u trong b6o c5o tai chinh tdng hqp
do gian lan hoSc nh;m 6n. Khi thrlc hien d6nh gi6 c6c rili ro ney, kidm toin vi6n da xern x6t kidm so6t
n6i b6 cira c6ng t/ li6n quan d6n vi6c lep vA trinh bby biio c;c tAi chinh t6ng hdp trung thtlc, hdp li nhAm

thl6t kd c6c tht tuc ki6m to6n phi hdp v6i tinh hinh thdc t4 tuy nhien kh6ng nhSm rnuc dich dda ra i
ki6n vE hi6u que cira ki6m so6t n6i b6 cia C6ng ly. c6ng vi6c kidm to6n c0ng bao g6m d6nh gie tinh
thich hdp cira c6c chinh s6ch kd to6n dddc 6p dUng va tinh hdp li cira c6c tidc tinh kd to6n cia Ban Gi6m
ddc, cing nhd d;nh gi6 vi-ac trlnh b5y tdng thd b6o ceo tei chinh t6ng hqp,

ChLlng t6i tin tfdng rSng c6c b6ng chring ki6m to6n mi ching t6i de thu thap dtldJ lA dEy du v; thich
hdp lam cd sd cho i ki6n ki6m to6n cia chirng tdi.

Y kie'n crla Kidm to6n vien

Theo i kidn cia chrng t6i, b6o c6o tAi chinh t6ng hdp dA ph3n 6nh trung thJc va hdp li, tren c;c khia

canh trong ydu, tlnh hinh t;i chinh cira C6ng ry Cd phEn Van tai vA Dich vu.Petrolimex Ha Tey tai ngay

3llr2l21lg; cnng nhll kat qua ho?t d6ng kinh doanh vA tinh hinh lru chuydn ti6n tA cho nim tii chinh

kdt lhic cunq nq;y, phu hdp voi ch!5n m(r kE to6n, ch6 d6 k6 toiin doanh nghiap Viet Nam va c6c quy

dinh phep li c6 li6n quan d6n vi6c lap va trinh bay b6o c5o tii chinh tdng hdp,

C6ng ty TNHH Kidm to6n An ViCl
Ta.! 12, tba fha 167 BirlTir Xlan qlan Ha Ba Trunq Fa N0

W \NV anvetcpa com
E anvlet@anvetcpa com

1 la4 24) 627A 29A4
F (84,2/) 6278 2905

Bio cio K]EM roiN D6c LAP

c6c cd il6ng, Hoi it6ng quin tr! vi Ban Gi6m aldc
C6ng ty Cd phen van tei ve Dich vU Petrolimex HA Tay



vih d6 kh6c

Bio c6o tai.chinh tdng hdp cia Cong ty cho n;m tii chinh k6t thic ngdy 31/1212018 da dLrdc kidm to5nbdi kide..ldn v6n v;.1^:nh nnhi;^ r.,oh,^". Lhi- ?,:- l^i^ . ^- -:. -= - -i(v 6n v; doanh.nghieo k em roan \h;c. Kiem tod. v en n;v oa o,lo . 1, f,,e" inJi n.,u. ,oo-
(Eg\cao ra ch.nh tong hdp lay tai ng;y 25/02/2019.

Ph6 Tdng ci6m ddc
56 GiSy CN DKHN ki6m to6n:
1436-2018-055-1
Thay mit vi dai die.n
CONG TY TNHH KIEM TOAN AN VIET
H; N6i, ngey Og thSng 3 nen 2020

-4"---'-'
Nguy6n Thu Hi
Kidm to6n vi6n
56 GiSy CN DKHN kidm to6n:
2985-2019 055,1

lrifl lEl,trft n,u



CONG w cd PHAN vAN TAr vi DrcH vu
PETROLIMEX HA TAY

Bio c^o rir cHiNH TdNG Hop 2019

cHi TIEU

A. TiI sAN NGiN HAN

I. Tien vi c5c khoin tudng dddng ti6n
1. Ti6n

II. c6e khoin phaithu ngin h?n
1. Phii thu ng5n han cira khiich hlng
2. Tr; trrdc cho ngydi b6n ngEn han

3. Pheithu ngEn han kh6c

IU. Hing tAn kho
1. HAng t6n kho

IV. Tii san ngin han khic
1. Chi phitra trddc ngBn han

2. Thu6 GTGT dddc khau trd

B. Tir sAN Dir HAN

I. Cic khoin phiithu dii hAn
1. Pheithu d;i htsn kh6c

II. Tii sin c6'arinh
1. TAi sen c6 dinh htru hinh
- Nguydn gid
- Giii trl hao nan fiy k€
2. T;i s;n c6 dinh v6 hinh
- Nguyen gft;
- Gie tri hao nin loy ka

III. Tii san dd dang dii h?n
1. Chi phixay drng cd bAn dd dang

IV. Tii sAn dei han kh6c
1. Chi phih; hfdc dli han

TdNG c6NG rir siN (270=1oo+2oo)

BANG cAN D6I KE-ToiN rdnc uop
Tai ngiy 31th6ng 12 nim 2019

MA Thuyet
s6 minh

100

M5u sd BO1 - DN
Ddn vitinh: VND

37/r2l2Ot9 OLloll2ot9

110
ii1

130
131

t32

140
t41

150
151

152

200

210
2t6

220
221

223
221

228
229

240
242

260

270

7.4

36.795.531.833 31.949.151.29s

10.182.216.75a 5,3!7,770.A22
10.182.216.758 5.317.17A.A22

,3.212,67 7,43A 13.98a.044.076
12.803.934.678 11.408.140.030

159.167.428 278.833.186

249.575.332 2.301.070.860

12,095,461.991 9,851.837.123
12.095.461.991 9.851.837.123

9,1
1.305.275,646

1.286.668.459

18.607,187

87.399.O68.416

39.190.000
39.190.000

77,103,667.665
75.760.598.369

148.082.226.453
(72.321.628.084)

1.343.069.296

1.871.985.537
(528.916.24t)

410.000.000
410.000.000

9.446.210.751
9.846.210.751

2.791.499.274
2.249.084.066

542,415.208

84.457.988.269

53.974,000
s3.974.000

7 4,610,146.37 6

7 3 .231.7 34 .34A

137.514,811.918
(61.38.A77.578)

] 378.4t2.036
1.871.985.537
(493.573.501)

890.059.591
890.059.591

4.903.808.302
8.903.808.302

7,2

11

10

12

9.2

724,794.700,249 116.407.139.564

C;c thuydt minh t( trang 10 d6;n trang /e bA phin hdp thinh cia bi;a cdo tei chinh t6hg hdp



CONG TY cd PHAN vAN TAI VA DICH VU
PETROLIMEX Hi TiY

BAo cio rir cHiNH T6'NG Hop 2o1e

BANG ciN D6r.xEroAn ronc ngc lrrEc rnro;
Tai ngiy 31 thinq 12 n5m 2019

Ma Thuyet 311L2l2oL9
s6 minh

MAu s6'SO1 - DN
Ddn vitinh: VND

ot lot l201-9
cHi rrtu

c. uo puir rai

L Nd ng;n h?n
1. Pheitre nglrdi b;n nq;n han

2. Ngddi mua tra tien trr-tdc ng6n han
3. Thud va c6c khdn phai n6p Nha nudc
4. PhAi tri ngddi lao d6ng
5. Ph,itr; ng6n han kh6c
6. Vay ve nd thue taichinh ng6n han
7. Quy khen tht/dng, phrc ldi

II. Nd dii h?n
1. PhAttr; d;i han kh6c
2. Vay ve nd thue tii chinh dli han

o. v6r cn0 so t0tr

300

310
311

312
313

314

319

320

322

330
337

338

400

74

15.1
16.1

73,O77,432,224 7A,700,430.26L

13
41,7 27,47 6-4A3

15.226,694.109

47.636.880

772.473.939

514.408.068

143.681.698

24 .87 5 .4A9 .7 86

i41.496.003

31.295,555.741
25.395.565.741

5.899.990.000

5L,L77,264.025

5L.777,26A,O25
35.031.640.000

35.031,64A.A00

1.051.082.000

10.465.846.218

4.628.699.807

1,170.000
4.627.529.807

36.298,006.145
13.042.992.551

L486 .937 .701

387 .32s.A23

493 411 .371
t66.979.492

20.425 .142 .0A9

294.551.918

42,402.424,L76
31.142.426 .1t6
10.519.998.000

37,706.709,303

37 ,7 06,7 09 .303
21.894.780.000

21.891.780.0A0

1.051.082.000

10.465.846.218

4.295.001.085

1.170.004

4.293.831.085

75.2
16.2

I. v6h chri sd htru 41o
1. V6n g6p cia chtir sd htru 411
- C6 phi€u ph6 th1ng cd quyEn bieu quy€t 4jja
z. ndrg Or vor co phar 4)2
3. Qui dEu trl ph6t tridn 418
4. Ldi nhuan sau thud chra phan ph6i 42L

LNSTchh phAn ph6i l1y k€ dAn cudi ki tntdc 42la
- LNST ch!./a ph;n phdi kri ndy 42jb

TdNG c6NG reubr v6r'r 1++o=:oo+4oo) 44o

Kg to6n trddng

Ng6 Thi Vui

724,194-7 00.249 116.407,139.564

L7
77a

L7
77

77b

A9 thdng 3 nen 2020
iim d6t

LC TrJ Cddng

/ l\L'r

NgLidi lap bidu

Dinh Xuan V0

/o' -couo w\
'., CO PHAtI '
5 ivin r,(t ve n ctvu
+'P ET R OZfl\,I E X

lL1 6dr,Qr7:

Cic thuy4t ninh tt trang 10 deh trang 33 li b6 ph1n hdp thinh cia biia c;o Ei chinh ttkg hdp



CONG w cd pHnN vAr rir vA orcs vu
pErnouurx ni rAy

BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 2O1S

eAo cio rEi quA Hoar oQtc xrnH DoANH TO'NG Hsp
NEm 2019

CHI TIEU

1. Doanh thu b6n hing vi cung cAp dich vu 01 19
2. C6c kho6n gi6m tflJ doanh thu 02
3. Doanh thu thuen vE b5n hing vi cung 10
cep dich vq (10=o1-o2)
4. Gi6 v6n hdng b6n 11 20
5. Ldi nhuan gop vC b6n hing vi cudg cep 20
dich vu- (20=10-11)
6. Doanh thu hoat d6ng Gi chinh 21 2l
7. Chi phiGi chinh 22 22
- Trong d6: chiphi/ei vay 23
8. Ch phib5n hang 2s 23.1
9. Chi phiquan li doanh nghiap 26 23.2
10, Ldi nhu6n thuan ti ho?t al6ng kinh 30
doanh {30=20+(21-22){2s+26)}
11. Thu nh6p khirc 31 24
12. Chi phikh6c 32 25
13. Ldi nhuan kh5c (40=31-32) 40
14. T6'n9 lgi nhuan kg toiin trd6c thud 50
(s0=30+40)
15. Chi phithudTNDN hi6n hinh 51 26
16. Chi phithu6TNDN ho6n lai 52

17. Ldi nhuan sau thud thu nhap doanh 60
nghiep (60=s0-s1-s2)
18. Lei cd ben trCn c6'phiE-u

Ngddi tep bidu KA toen trLidnq

Ng6ThiVui

MAu sd Bo2 - DN
Ddn vi tinh: VND

Nim 2019 N;m 2O1a

625.850.006.390 924.8ss.730.36s

M6 Thuy6t
sd minh

2A

625.860.O06.390

569.238.431.511

56.62L.s7 4.87I

t7.632.0t2
4.695.036.705

4.118.762.933

21.071.188.182

25 .530 .488.727

5,342.493.27 7

475.908.768

142,734

475,766.034
5.418.259.311

!.194.729.504

4,627 .529,4O7

2.001

924.855.730.365

870.448.211.2s3

54.407 ,5L9 .7lZ

70.954.123

3.141.668.855

2.362.726.543

21 .440.35A .7 03

24.538.033.2s2

5.358.420.725

206.693.731

151.038.767

55.654.954
5.414.075.689

1.120 .244.644

4.293.431.O45

1.500

ngiy 09 thi;ng 3 ni;n 2020
Giim al6c

I ,\,1.-.-

LA T( cudngoinh xuan vii

C;c thuyqt nlnh tt trang 10 ddn trang 33 li b0 phAn hdp thenh cia b;io cda bi chinh ttkg hdp



coNG Ty co pHiiN-vAN TAI vA DrcH vu
PETROLIMEX HA TAY

BAo cr(o rir cHiNH tdNe Hgp zorg

Bio cAo Lulr cHUyEN ntlr ri rdnc uol
(Theo phrrdng phitp gien ti6'p)

Nim 2019
MAu s6' Bo3 - DN

Ddn vi tinh: VND
Ndm 2019 Ndm 2O1a

cHi rrCu

I. Lr.lu chuydn tien tU hoat along kinh doanh
1. Lqi nhued t&tc thu6'
2, Di6u chinh cho c;c khoin

KhJu hao TSCD va BDSDT
Lai, 16 chenh l6ch hi'qi6 h6i do6t do d;nh al6 a c;c

l10; t muc tr61 re (o gdc 1go?i te
LAi, 16 td hoat d6ng dEu tLi

- Chi philSi vay
3, Ldi nhuan tt ho?t dong kinh doanh tnldc thay
d6i vdn ltu d1ng
- TEng, qiam cdc khoen phaifiu

T:ng, gi6m h;ng tbn kho
- T;ng, qi,m cjc khoan pMira

TEnq, qiam chi phitr6 trddc
- Ti6n lei vay d5 tra
- Thu6thu nhep doanh nghiap dA n6p
IEn lhu kh6c tu hoat d6ng k nh doanh
TiEn chi kh6c cho hoat d6n9 kinh doanh

Lnu chuydn ti6n thuen tt ho?t d6ng kinh doanh
U. Lriu chuydn tiCn ti hoat irong dau td
1. llEn ch dd mua s;m, xay dLtng TSCD va c6c tat san
d;i han khilc
2. ']-iEn lhu tit thanh li, nhltdng b6n TSCD v; cec te
san d;i han kh;c
3, -i;n Ll L l; cho lav co t rc va o r'lJdn ddoc cn a
Luu chuyan tien thuen tthoAt Ainq 6u tt
III. Lru chuydn ti6n ti ho?t af6ng tii chinh
L fier L. - tr otsal -ann co p el,.11;n vdr gop c.-ra

chLl sd hi'u
2. TiEn thu tL] di vay
3. TiEn tra nd g6c vay
4. Cd trc, ldi nhuan de tra cho chu sd hitu
Lnu chuydn ti6n thuin tthoatdOng rii chinh
LLiu chuyin ti6n thuan trong ki (50=20+30+40)
Ti6n ve tddng d(dng tien irdu ki
A_- ' -o g clra r"av dcir f gta 10 do;r qL) d6r
ngoqita
Tien ve trdng dddng ti6n cu6i ki
(70=so+60+61)

Sd thuy€t ninh dndc.lp dung cho c6t sd li6u ndn 20t9.

02
o4

Ma Thuyet
s6' minh

o7 5.818.259,311

13.369.109.429
136.208

25.0st.223
4.tt8.162.933

23.337,319,704

1.313.958.659
(2.243.624.86A)
(s.623.803.899)

20.013.158
(4.t18 .7 62.933)

(858.819.549)

(1.162.670.000)
10.657,609.672

\16.3s4 .987 .456)

938.629.142

8.735.964

05
a6 22
oa

09
10
1l
12

14 22
15 14
16
77
20

2t tl

22 24

21 2l
30

31 17a

5.474,075.6A9

1A.602.705 .7 82

(161.456.261)
2.362_726.543

78,27A.O51.753

4 _405 _872.753
(3.915.211.008)

2.354 _303.225
(s.945.0r8.838)
(1.023.041.720)
(t .164.279 .409)

2 36a.619.571
(3.734.t2t.290)

71,565,235.037

(2s.603.610 510)

150.909.090

l0_547 _t7l

10, 11

33
34
36
40
50
60s
61

(1 5, 40 7. 6 2 2. 3 s O) ( 2 5. 44 2, I 5 4, 24 9 )
13.136.860.000

52.356_957_228 83.064.718.817
(s2.627.217.531) (73.46s.8ss.618)
(3.2s2.004.875)
9,614,594.822 9,59A,863,199
4-864.5A2.L44 (4,278.056,013)
5.317.770.a22 9.595.826,83s

70

(136.208)

10.182.215.75a

Ka toen trLidng

N96 Thi Vui

5.3L7,770.a22

ngiy 09 th;ng 3 ndm 2020
GiSm il6c

t\,1

L€ TU cudng

Ngddi lap bidu

Oinh Xuan V0

o-5j9!!rg}

.,/ co PHAN \oS/'a{lT.fvi.r,,,,\';
PElROI)6EX

C;c thuyEt ninh tt trang 10 d1il trdng 331; b6 phin hdp thinh cua b.io cdo di chinh tb'nq hdp



cONG ry cO'pHAN viN TAr vi orcH vuprrnolruex sl tAy
eio cAo rir cHiNt-t rdr.rc xop zo:.g

rHuv€ifirNH s,(o cio rir cnits rdnc uop t{Au so sog _ oN(C;c thuyet ninh tn trang 1A dAil tung $ h b6 ph6n hdp thenh cia b;o cdo t;t chkh tihq hdp)

r. o4c orEu HoAT DONG c0A DoANH NGHTEP

1.1Hinh thri/c sd hiJu vdn:

Cdng ty Cd phan_Van 6i y: gsh yu petrolimex Ha Tay, hu sd d;t tai Km 17, eu6c t6 6, D6ns Ntai,
euan ha Dong, Thanh pho Ha N6i, dridc.thinh t6p theo euy6t dinh sd 1362/2000/eD,BTtl ngiy
03,10,2000 cua Bo trjong Bo Tnud"g mai (ray a Bo Cd.rq t;Ldngrren Ldsd co ph-ar ircia rrrg:rep
VAr G. va D ct vu tluoc C6rg ty Xdnq dau He Son B nh. Gio_v chLtrg nhjr da19 ly I nh dod t_h lan
d:u s6 0500387891 ngey ]allr/2OOA, Gr;y chdng nh;n O6ng ky Ooarrh 

"gh,"p 
th;y;6-i ;;;;1;t i;;

thri 13 ngiy 08/01/2020 do Sd K6 hoach vi Deu [urn;nn pnO i; lr6i capi '

V6n diEu 16 le 35.031.640.000 VND, m,anh qi6 c6 DhEn t; 10.000 VND.

1.2 Linh v(lc kinh doanh: thrdng mai vd dich vu.

1.3 Ngenh n9h€ kinh doanh:

Biin bu6n x;ng dau, c5c sdn phdm ho6 dbu vi ciic Mng ho6 khdc,

- B6n le x5n9 d;u, c6c sAn pham hoii dEu ve c6c hing ho6 kh6c;

Kinh doanh van tAix;ng d;u, v6n Gi heng ho6 b6ng drdnq b6.

1.4 Chu ki sin xual, kinh doanh th6ng thlidngr trong vdng 12 th6ng.

1.5 O;c t i6m hoat it6ng cia doanh nghiep trong nim tii chinh c6 enh h(dng atCh b6o cio tii
chinh t6ng hdp: khong co ydu t6 anh hfdng trong y6u ddn biio c6o tii chinh tdng hdp cia C6ng ty.

1.6 Cau tric doanh n9hi6p:

A Cic aldn vi trLtc thu6c hach to6n ri6ng (x6c itinh KQKD .i6ng vdi C6ng ty)
1 Ch nh6nh C6ng ty Cd phEn X; Lem Sdn, HuyCn Lrdng Sdn, Mua, b6n x;ng d;u v; cdc

V6n tai ve Dich vu Petrolimex Tinh Hda Binh sen phem h6tdeu
Hi Tey tai Hoa Binh

1.7 Tuyen bd v€ khd.n5ng so s6nh th6ng tin tr6n b6o cio tii chinh tdng hqp: c;c th6n9 Un tr6n
Mo c6o tai chinh tdng hdp c6 thd so siinh drdc

2. Ki Ki ToAN, DoN vr rrEru rE su our'rc rRoNG KE roiN

Ki k6 to5n n5m b5t deu ti ngey 01 theng 01 va kgt thic vdo ngay 31 th;ng 12.

Ddn vi t€n te sr/ dung trong k6 to6n: Dbng Vi6t Nam (VND).

3, CHUA.N MUc VA cHE D6 KgToAN AP DUNG

#o c6o tiichinh t6ng hdp dudc trinh bey b5ng D6ng Vtet Narn (VND), d(dc Ap dLi.a tr6n c6c nguyen
t6c k6 to6n phir hdp vdi quy dinh cia ch6 d6 k6 to6n doanh nghi6p ban hdnh tai Th6ng td sd
200/2014/TT-BTC ngay 2211212A14, Th6ng tr./ s6 53/2016rrTT-BTC ngdy 211312016 cia 86 Tiii chinh,
chuen mdc kd toin Vi6t Nam vA ciic quy dinh ph;p i c6 li6n quan d=6n vi6c lep ve trinh b:y Mo c6o
t:i chinh tdnq hdp.

kinh doanh

i0



c6NG w cd PHAN vAN TAr vi DrcH vu
PETROLIMEX Hi TAY

BAo cAo rAr cHiNH TdNG Hop 2019

THUyET MrNH BAo cAo rAr cHinH rdruc Hqe lnEe ruroy MAu s6 eos _ olr
(C;c thuy4t ninh tu/trang t0 d€n tang 33 /; b6 ph;n hdp thinh cia b;o ;;o fii chinh tdns hdp)

+. cfc cniruH sAcn xEroAn Ap our,rc

4.1Cd sd lap b6o ceo tii chinh tdng hdp

860 c6o_t;i chinh tdng hdp d(dc l6p tren cd sd kd tdn dbn tich (trd c6c lh6n9 rin tiCn quan d6n c;c
lubng tien).

Bio c6o tii chinh tdng hdp cua C6ng ty drtdc tAp trAn cd sd to-ng hdp b6o c;0 tii chinh cua Vin
phdng C6n9 ty vi b6o ceo tei chinh cira Chi nhiinh C6ng ty sau khi bir rrd s6 dd cdc khoan c6ng nd
n6i b6, doanh thu vi chi phin6i b6.

4,2 tldc tinh kgto,n

Vi€c lap b6o c6o tai chinh t6ng hdp tuan thir theo c5c chuen mlic k6 toiin, ch6 d6 k6 toiin doanh
nghiep Viet Nam v; c6c quy dinh ph6p li c6 tien quan ddn viec tep G trinh bAy b6o c;o rai ch nh tong
hdp y6! cEu Ban Gi6m d6c phei c6 nhtrng ddc tinh v; gi6 dinh anh hddng d6n s6 ti6u b6o c6o vE
c6ng nd,tai san vi trinh bay c5c khoen c6ng nd vi Gi sen tj6m ting tai thdi didm b6o c6o cing nhtl
c6c s6 iCu b6o c6o vE doanh thu va chi phitrong su6t n5m tii chinh. KEt quii hoat d6ng kinh Aoanh
thLJc t6 c6 thd kh6c vdi c;c tldc tinh, gi6 dinh d;t ra.

4.3 Chuydn d6'i ngoai te

Trong n6m, ciic nghiep vu kinh td ph;t sinh b6ng ngoai t6 dddc chuydn d6i sang VND theo ty 9i6 giao
djch thlic 16 tqi ngiy phiit sinh. Ch6nh 6ch b,, gie phdt srnh dLJdc phan iinh vao doanh thu hoat d6ng
t;i chinh (ndu tei) va chi phi tii chinh (n6u t6). Sd dLJ r en gfi co gdc ngoai te dddc d6nh gi6 iai the;
ty gi6 giao dich thrc td tai ngiy kdt thic ki kg to6n n6m. Chenh tech ti gi6 do d6nh giii iai dtroc phin
6nh v;o chenh l6ch ti gi; h6i do5i v:l s6 dLi d(dc k6r chuydn sang chi phitai chinh tai ngey k6r rhic
ki kE to5n n6m. C6ng ty chL-ta thfc hj6n d6irh gi6 tai khoei phei thu kh6ch hbng c6 g6c ngoa tA tai
ngey k6t thic ki k6 to6n n5m.

Ti gj6 sil dung dd quy ddi tai ng;y 31/1212019 lb 23.107 VND/USD (Ng6n hdng Tr,tcp euan d6i).

4.4 Cic khoin phii thu vA d( phdng phai thu kh6 ddi

Ciic khoan phai thu dildc theo d6i chi ti6t theo ki han g5c, k| han cdn lai tai thdi di6m b6o c6o, d6i
tddng phei thu, Io?i nguyen te v: c6c y6u t6 kMc theo nhu c;u quan ti cia C6ng ry. Viec phan toai
c;c khoan phei thLt le phii thu kh5ch heng, ph;i thu kh6c dLidc thr/c hi6n theo nguy6n t5c:

' Phei thu cia kh6ch h;ng g6m dc khoan phai thu mang tinh thudng ma phit sinh tu'giao dich c6
tinh chet mua b6n;

- Phei thu kh6c gbm cdc khdn phal thu Lhdng co tnh thjdng mai, khdng lien quan d6n giao dich
1ua - oan. oao g"om: phai _uv"eb6ol_en: ki cJoc, Fy qui va cac thoa , \hdc.

C6ng ty cbn cf ki han cdn lai tai thdi didm b6o cilo cira c6c khoen phai thu dd phen toai t; dei han
hoic ng;n han ve kh6ng d5nh gi6 lai c6c khoan muc ti6n tC c6 g6c ngoai tA tai ng;y kdt thac ki k6
to6n nbm. C6c khoan phai thu dr/dc ghi nh6n kh6ng vrdt qu6 gi6 tri c6 thd thu h6i.

4.5 Hing tAn kho

H;ng tbn kho drrdc xic dinh theo giii g6c, trddng hdp gi6 g6c ldn hdn gi6 tri thuEn c6 thd lhlJc hiCn
drdc thi hirng t6n kho dridc x;c dinh theo gi6 hi thuEn c6 thd thfc hien dL-rdc. Gi6 g6c h:ng t6n kho
bao g6m: chi phi mua, chl phichd bi6n vd c6c chi phi li6n quan trdc tj6p kh6c phiit sinh dd c6 d/dc
hing t6n kho d dia didm vb trang th6i hiCn tai. Gi6 tri thu;n c6 thd thdc hien d(dc xdc dinh b6ng gi6
bin ddc tinh trr c6c chi phi rdc tinh dd ho;n thenh v; chi phi (dc tinh c;n thi6t cho vi6c ti6u thu
chring.

11



coNG TY cd PHIN-VAN TAr vA DrcH vu
PETROLIMEX HA TAY

BAo cAo rir cHiNH rdne nop zorg

rnuyEr urr'trt BAo cio rAr cHiNH rdtc Hon lrrEc ruro; i4iu so gog _ or.l
(Cic thuyqt nlnh titrang 1A ddn trang 33 /; b6 ph;in hdp thinh cia b;;a ;;a bi chinh t6h9 hdp)

Hang tbn kho dddc x6c dinh theo ph(dng phdp nhap t dc xu5t trfdc.

Hdng l6n kho dLldc hach toiin theo phddng phip ke khaithddng xuy6n.

4.6Tii sin c6-dinh htru hinh vi kh5u hao

Tii $n c6 dinh htru hinh dddc kinh b;y theo nguyAn gi6 klJ gi6 tri hao rndn t0y k6. Nguyan gi6 tai
*n c6 dinh htru hinh ddd{ x6c dinh theo gj; g6c, ngoai trlJ m6t s6 t;i s;n c6 dinh dLJdc d6nh gi6 tai
khi x;c dinh gi6 tri doanh nghiap dd cd ph:n h6a.

Nguyen gi; tei sAn c6 dinh htru hinh hinh thinh t( mua s5m vb xay dltng chLrydn giao td toin b6 c;c
chi phi mii C6ng ty phii bd ra dd c6 tei sen c6 d nh tinh d6n thdi didm dda t;i sin d6 v:ro rrang th6i
sin sdng sLl dung.

T:i sen c6 dinh htru hinh dddc kh6u hao theo phddng ph6p dddng thBnq, s6 kh;u hao drdc tinh
beng nguyan gi; chia (:) cho thdi gian hfru dung itdc tinh, phir hdp vdi dc quy dinh taiTh6ng tU s6
45/2013,m-BTC nqay 25/4/2013 cia 86lei chinh. Thdi gian tinh khdu hao cu thd cira c6c loai tii san

sd n;m

Nh; c&a, vat ki6n tric 05 - 12
IVdy rn6c, thi6t bi 03 - 07
Phudng ti6n v5n tai, thi6t bi truy6n dAn 05 - 10
Thi6t bi, dung cu quan ti 04

C6ng ty tinh kheu hao theo san lddng d6i vdi c6c xe mua beng tien vay ti, c6n b6 c6ng nhen vl6n.
Mlrc kheu hao dLidc tinh b6ng 220dlm3/km nhan (x) vdi san llldng h;ng th6n9 cira tlrng xe.

D6i vdi m6t s6 tii $n via si dung phiic vu hoat d6ng kinh doanh vira dd cho thu6, C6ng ty chlia
t6ch rieng ph;n cho thu€ dd trinh $y d chi ti€u b5t d6ng san d:u tti tr6n beng can d6i k6 to6n. Ban
Gi5m d6c C6ng ty cho r6ng van dE niy kh6ng anh hidng trong y6u d6n vi6c l6p var trinh $y b6o c6o
t;i chinh t6ng hdp.

4.7 Tii sin cd dlnh v6 hinh vi kheu hao

Tii san c6 dinh v6 hinh dddc hlnh bey theo nguyen gii tril gi6 tri hao m6n loy k6. Nguyen gi6 tiri siin
'o d nh vo linh duoc vdc drnh thpo g.i gdc.

T;i $n cd dinh v6 hinh bao gbmr ph6n m6m tf d6ng hda, phEn mEm qu6n li vb quyEn sL-l dung d;t.
TAi san c6 dinh v6 hinh dddc kheu hao theo phlldng ph6p dddng th5ng phir hdp vdi cac quy dlnh tai
Th6nq t(l sd 45/2013fTT-BTC ng;y 2514/2013 cia 86 T;i chinh. Cu thd:

Giey chrng nhen quy€n sr dung det s6 O2432QSD/HI ng;y 2ll1/20a4 vdi di6n lich 6.657,7 nrz,

thdi han thlre dat h 30 n6m (lil l2l9l2a02 din 121912032) vi GiSy chtrng nhan quyEn str dung

d5t sd 02433QSD/HT ngey 2ll7l2oa4 vdi di6n tlch 9.819,72 m'?, thdi han thu6 det l; 50 n6m (tr
31ll2l2AB dea 3111212053) tai Xe D6ng Mai, Huy6n Thanh Oai, Quan H:r D6ng, HA N6i,

Glay chfng nh;n quyEn srr dqng det s6 OOO09 ng;y 30/6/2004 vdi di€n ti.h 1,035 m'], thdi han

thu6 ddt l; 30 ntm (tir 3al6l2oA4 dd.n 301612A34) tai Xe Tan Dan, Huyen Ph[ Xuy6n, HA N6i;

Giay chrrng nhan quyEn srl diJng dAt s6 CTO0O1B ngAy 10/02/2010 vdi di6n tich 1.491,2 m'?, thdi
han thu6 d5t ti 10/02/2010 den 10/3/2060 tai X6m 2, X; Sir Ng6i, Ihanh ph6 Hda Blnh, Tinh
Hoa Binh;
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c6NG w cd pHiN-vAN Tir vi DICH vu
PETROLIMEX HA TAY

B^o cAo ril cHiNH TdNG Hop 2019

THuyEi MINH BAo cio rir cHiNH TdNG Hqp Grt'prHEo) Miu s6 Bo9 - DN(d;c thuydt ninh tttdng 10 ddn trang 33 /; b6 ph6n hdp ti;nh da bio;;o bichinh t6hg hdp)

- GiSy chilng nhan quyEn su dung det s6 Ae092066 ng;y 19/10/2009 vdi di€n tkh 3.361 m,, thdi
han thu6 det tlJ 19/10/2009 ddn 30/11/2059 rai xom BAn, x; T;y phong, Huy6n Cao phong, Tinh
Hda Binh;

- Ph:n mEm tlJ ddng ho; vd phEn mEm qudn li c6c cr-ra hAng x6ng diu de dddc kh6u hao h6t v;
cdn sf dunq.

4.8 Chi phi xey d.hg cd bin dd danq

Chi phix6y dunq cd b;n dd dang dddc ahi nhan theo gi; g6c, phen ;nh c6c chj phitien quan trdc ti6p
d6n cac tai s6n dang kong qu5 trlnh x6y dung d€ phuc vu cho muc dich kinh doanh v; qu6n li. Vi€c
khau hao ciic t;i san nay dudc;p dung 9i5ng nhd d6i vdi c6c Gi sen kh6c, $t d:u tr khi t;i *n d
v5o trang th6i s5n sanq sL-t dunq.

4.9 Chi phi tri trd6c

Chi.phi trii trfdc dlidc ghi nhan theo thfc t6 ph;t sinh, bao g6m: chi phi bAo hidm c6c toai, chi phi
thue dia didm, chi phi c6ng cu dung cu xuet ding, chi phi sG chtra tli s;n ve c5c chi phitre trfdc
khiic phuc vu cho hoat d6ng ktnh doanh cia nhiEu ki k6 to6nl

- Chi phi b6o hidm phrdng tiCn van tai, h;ng h6a, con ngltdi diidc phen b6 vao k6t q!; hoat d6ng
kinh doanh theo phddnq ph6p dfdng thdng theo s6 ki dddc b6o hidm.

Chi phithu6 dia didm dddc phen b6 vlo k6t qua hoat d6ng kinh doanh theo phjdng phiip drdng
thBng tfdng LJng vdi thdi gian thu6.

Giii trl c6irg cu, dung cu xuat ding dudc ph;n bcj vao k6t qua hoat dong ktnh doanh theo phydng
p-;p dud.g rhBrg trolg vong 24 lhalg ke tu kl-i ph6t s nl-.

- Chi phistra chila tii san, chi phitra trddc kh6c bao g6m chi phis(a chtra c;c ctla hing x;ng diu,
phigr-ri xe t6c... dfdc phan bd v;o kdl qua hoat d6ng kinh doanh theo phddng ph6p d(dng th:ng
li 12 th;ng dAn 24 th;ng kd tl} khi ph6t sinh.

C6ng ty cEn crl vdo thdi gian tra trfdc theo hdp d6ng ho;c thdi gian phan b6 cia tlJng loai chi phi dd
phAn loai chi phitr; trddc ngSn han hoSc d;i han va kh6ng thlJc hl6n t6i phan loat tai thdi didm b;o
cao,

4,10 cic khoen nE phii tra

Gc khoan nd phaj trA dr.idc theo d6i chi li6t theo ki han g6c, ki han cdn laitai thdi didm biio cjo, d6i
tddng phei tri v; dc y6u t6 kh6c theo nhu c;u qu;n li cLla C6ng ty. Vi6c ph6n toai dc khoen phei
tr; li ph;i tra ngLtdi b6n, phaitrii khiic dddc Lhrrc hi6n theo nguyen t5c:

Phai ba ng8di b6n g6nr dc khoen phei tre mang tinh thrdng mai phit sinh td giao dich c6 tinh
ch6t nT ua - b;n;

Ph;i tra kh6c g6m c5c khoiin ph:ri he kh6ng c6 tinh thddng mai, kh6ng li6n quan d6n giao d:ch
mua, b6n, cung c5p hinq h6a dich vu, bao g6m: cd tfc phai tra, tiEn d6t coc cia l6i xe, tiEn vay
v6n mua xe, nhan ki crldc ki quv v; c6c khoin khdc.

C6ng Ly c;n cd ki han cdn lai tai thdi didm b6o c6o cira c6c khoan nd ph6i tr6 dd phan loai l; d;i han
ho5c ngSn han.

C6c khoAn nd pheitra dd.c ghi nhan kh6ng thAp hdn nqhia vu phaithanh to6n.
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CONG w cd PHAN vAN TAr vA DrcH vu
PETROLIMEX HA TAY

BAo cAo rir cHiNH TdNG HoP 2019

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH TONG HqP (TIEP THEO) MAU SO BO9 - DN
(Cic thuyAt nlnh tl trang fi ddn trang fi /e bA phan hdp th;nh da bda ciia di chinh tdnq hdp)

4.11Vay vi nd thuC tAi chinh

Vay va nd thue Gi chinh le c6c khdn di vay, dddc theo d6i chi ti6t theo tfng d6i tddng cho vay, tfng
khd Lldc vay va theo ki han phAi tra cira c;c khoan vay, C6c khoan c6 thd gian tra nd cdn ai tren 12

thang kd trl thdi didm b6o cio drldc kinh bay li vay vA no' thue Gi chinh dai han. C;c khoan d6n han
tra trong vdng 12 th5ng ti6p theo kd trr thdi didm b6o c6o dddc trinh biy lir vay vA nq thue $i chinh
ngEn han.

4.12 chi phi di vay

Chi phi di vay li lEi tiEn vay dLidc ghi nhan v;o chi phi san xu6t, k nh doanh trong ki khi ph6t slnh.

4.13 v6'n chi sd htru

V6n g6p cira chi sd h?u tai ngey kgt thic ki k6 to;n n;m phdn 6nh v6n gop cira cd d6ng trong ve
ngoli doanh nghi6p, drjdc ghi nhan theo s6 v6n th(c g6p cia c5c cd d6ng g6p c6 ph;n, tinh theo
menh gi6 cd phi6u dA ph6t hinh.

ThSng du v6n cd ph;n dddc ghi nhan theo s6 chenh lech gitra gi5 thdc t6 ph6t hinh v) m6nh gi6 co-

phi6u khi ph6t h)nh lEn dEu va ph6t hilnh b6 sung.

Trong n5m, C6ng ty t;ng v6n vi ph6n ph6i ldi nhuan sau lhug n5m 2018 theo Nghi quy6t Dai h6i
dAng cd dong thfong nien s6 65/2019/NQ-OHCD ng;y 1jlal2a9. Ng;y 14110/2019, C6ng ry dlJdc

Uy ban Chunq l,hoan Nhe nudc cep GiSy chrhg nhen d6ng ki chao biin cd phi6u ra c6ng chrng s6
104/GCN.UBCK,

4.14Doanh thu va thu nhap kh5c

Doanh thu biin h;ng AJd- c ghi nhAn khi dang thdi thia men cec dieu kiin sau:

- c6nq ty de chuydn giao ph;n ldn rii ro vii lOi ich gin li€n vdi quyEn sd hi'u sen phem, haig h6a

cho ngddi m!a;

- C6ng ty kh6ng cdn n6m giilquyEn qu6n li hing h6a nhdngddi sd htru ho;c quyEn kidm so6theng

h6a;

, Doanh thu dLldc x6c dinh tLldng d6i chec ch6n;

, c6ng ry da hoSc sE thu dLldc ldi ich kinh t6 tL, giao dich #n hing;

- x6c dlnh dfdc cic chi phi lien quan ddn giao dich b6n heng.

Doanh thu cung cep dlch vtt dtqc ghi nhAn khi dang thdi th6a men cec di6u kien sau:

' Doanh thu dLiOc x6c dinh tr.idng d6i ch5c chdn;

C6ng ry dA hoic sA thu dr.ldc Idi ich kinh t6 tt/ giao dich cung cep dich vu d6;

x6c dinh dddc ph;n c6ng viec da hoan th;nh vio lhdi didm b6o doi

' X6c dinh dddc chi phi phit sinh cho giao dich va chi phi dd hoan th;nh giao dich cung cep dich vu

Doanh thu cho thue tii sen hoat dAng:

Doanh thu cho thue eri sAn hoat d6ng dddc ghi nhan theo phidng phiip drdng thing trong su5t thdl
gian cho thu6. T€n cho thu6 nhan trfdc cara nhiEu ki dtidc phan b6 v;o doanh thu phLi hqp vdi thdi
gian cho thu6. 
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c6NG rY cd pHiN vAN TAr vi DICH vu
PETROLIMEX HA TAY

BAo c[o rir cHiNH TdNG Hop 2ot9

rHUyEi MrNH BAo cio rir cHiNH TdNG Hop (rrgp rHEo) MAu s6 Bos - DN(Gc thuy1t ninh tt trang fi ddn trang 33 b ba ph;n nop ti;nt cua ui lao t;t ch,nh tdng hdp)

Doanh thu hoat dAng 6i chinhbao g6m Ei tien grx v; t6i chenh tech hi, gj6, cu thd nhd sau:

- TiEn lAj drdc xjc dinh t(dng d6i ch;c ch6n tr6n cd sd sd dLJ ti6n gu,i va t:i suet thrtc t6 tLhg ki;

Ch6nh l6ch ti gi6 phan 6nh c;c khoan i;i tLJ chenh tech bi, gLa hdi doa thLtc t6 ph6t sinh trong ki
cid cic nghiep vL pha. . nh co goc ngoai te. -

Thu nh;p khic phe.l enh c6c khoen thu nhap ph;t sinh ttl c6c sLf ki6n hay c;c nghiap v! ri6ng biCt
vdi hoat d6ng kinh doanh th6ng thfdng cLla C6ng ty, ngoAicdc khoan doanh thu n6u tr6n.

4.15 Gi6 vdn hing ben

Gi6 v6n h;ng b6n la tri giii v6n cua hing h6a, dich vu dE biin vi cung cap trong n;m drdc ahi nhan
lheo thr-/c t6 phiit sinh phL) hdp vdi doanh thu.

4.16 chi phi tii chinh

Chi phit;i chinh bao g6m tei tiEn vay, t6 ch6nh t6ch ti, 9i6 vd tai mua h;ng cham tr;, cu th6 nhL.t saul

, L;i tiEn vay dLtdc ghi nhan theo thrlc t6 ph6t stnh tr6n cd sd s6 dlJ tien vay ve l6i sl6t vay thdc t6
trrng ki;

, L6 ch6nh lech t, giii phen 6nh cdc khoan tA ch6nh tech ti gi6 h6i do6i thLt t6 ph6r sinh trong ki
cia.c5c nghiep vlr ph6t sinh c6 g6c ngoai tO ve t6 ch€nh t6ch bi gi6 h6i do6i Oo O6nh gi6 tat-c;c
khoen muc tiEn tA c6 gdc ngoai te tai thdi di6m b6o c6oj

- L6i mua hang cham tr; le khoen lai pMt sinh do mua h;ng cham thanh toiin vdi Tdng c6ng ty Dich
vu X;ng deu Pekolirnex (PTC) dddc ghi nhAn theo th6ng b6o t6i h;ng qui.

4.17 Chi phi bin hing, chi phi quin tV doanh nghi6p

Chj phi b6n hang ph6n 6nh c6c chi phirhJc td ph6t sinh rrong qua trinh ban hang cia ki k6 to6n, bao
g6m:-chi phi vE llldng nhan vi6n b6 phan bdn hang (r En lltdng, nEn c6n9, cic [h;an ph.u cdp...;i tintr
phi.c6ng dobn, beo hiAm xA h6i, beo hiem y te, bao hi6m th;anghidp cul nh6n vi6n O6n frAng, ihi phi
kheu hao, crtdc van chuydn hdng vd circ chi phikh;c.

Chi phi quan li doanh nghi6p phen 6nh c5c chi phiquin 117 chung cira C6ng ty phet sinh trong ki k6
to6n, bao g6m: chi phivE lddng nhan vi6n b6 phan quan li doanh nghi-ap (tjEn iudng, tiEn c6ng, c6c
khdn phu cep...); kinh phic6ng doin, beo hidm x6 h6i, bio hidm y t6, bJo hidm thet nghiat cia
nh;n vi6n quan li doanh nqhi6p; chi phivat liCu vdn phdng, c6nq cu lao d6nq; kheu hao i;i siin c6
dinh dung cho quan li doanh nghi6p; tiEn thue det, 16 phi m6n $i; dich vu mua ngo;i (di6n, nddc,
di6n thoai, b;o hi6m tai san, ch6y n6...); chi phib;ng tiEn khec (ti6p kh6ch, h6i nghi...).

4.18 Thu6.

Chi phithu6 thu nh6p hi6n h;nh phen;nh s6 thu6 thu nhap doanh nghtep phai n6p pMt sinh tronq
n6m.

Thu nhap tinh thud c6 thd kh6c vdi t6ng ldi nhuen k6 to5n trddc thud dddc kinh b;y h€n Mo c;o k6t
que hoat d6ng kinh doanh tdng hdp vl thu nhSp tinh thu6 kh6ng bao g6rn c6c kho6n thu nhap chiu
thu6 hay chi phi dridc kheu trrl trong c6c n5m kh;c (bao 96m ci 16 mang sang, n6u cd) vd ngoii ra
kh6ng bao g6m c5c chi ti6u kh6ng chiu thu6 hoSc kh6ng drdc khau trrt.

Viec x6c dinh c6c ioai thud cia C6ng ty c;n cf vio c6c quy dtnh hi6n hbnh vE thu6. Tuy nhien, nhfng
quy dinh nAy thay d6i theo tr/ng thdi ki v; vi6c x5c dinh nghia vu vE c6c toai thud tiry thu6c viro k6i
q ra .ien rd c,a co qua. thue c6 th;rn q |rbn.
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CONG TY cd PHAN vAn TAr vi orcx vu
PETROLIMEX HA TAY

eio cAo rAr cHir.tH TdNG Hop 2019

rHuvEr MrNH gAo cio rir csinx rdnrc Hgp Ort'p rsro) MAu s6 eos - oN
(Cdc thuydt ninh tttrang 10 ddn trang 33 /; b6 phin hdp th;nh cAa b;o c;o t;t chinh tdng hdp)

4.19 C6ng cu tii chinh

Ghi nhan ban deu

Tei sen teichinh

Theo Th6nq tf s5 210/2009,rr-BTC ngby 06/11/2009 cta 86 Tii chinh, tei s;n tdi chinh drldc phen toai
m6t c6ch phi hdp, cho muc dich thuydt minh trong c6c b6o c6o Gi chinh, tHnh t;i san Bi chinh drdc
ghi nhan theo gi6 tri hdp li th6nq qua bio cijo kdt que hoat d6nq kinh doanh, c6c kho6n cho vay v;
ph6i thu, c6c khoen d;u tu n6m giiid6n ngiy d6o han vA tii *n t:li chinh s:n sAng dd b;n. C6ng qi x;c
dinh ph6n loai c6c tAi s6n tei chinh n;y tai thdi didm ghi nh6n 6n d:u.

Tai thdi di6m ghi nhen En d;u,t;i s5n t:ichinh drdc x6c dinh theo gi6 g6c c6ng v6i c;c chi phigtao
dich trrc ti6p li6n quan d6n viCc mua s6m lii sen Gi chinh d6. Cac tai san $t chinh cira C6ng ty bao
g6m tiEn, phAi thu khdch heng, phei thu kh6c.

tldlhal tr6 tii chinh

Theo Th6ng lr s6 210/2009,fi-BTC ngey 06/11/2009 cua 86 Tai chinh, nd ph6i tr6 tAi chinh dddc
ph6n loai m6t c6ch phar hdp, cho muc dich thuy6t minh trong c6c beo c6o tai chinh, thanh nd ph;i ka
tii chinh dddc ghi nhAn theo gi5 tri hdp Li th6ng qua b;o c6o k6t que hoat d6ng kinh doanh vA nd
phai tre tai chinh dddc x6c dinh theo gi6 tri phan b6-. C6ng ty x6c dinh ph6n loai cac nd phai tre t:ri
chinh nay tai thdi didm ghi nh6n lEn dEu.

Tai thdi didrn ghi nhen En dlu, nd phei trii t;i chinh drdc x;c dinh theo gi; 96c c6ng vdi cic ch phi
giao dich tr(c ti6p li6n quan den vi6c ph;t henh nd phai tr6 tdi chinh d6. NO phai tra tei chinh cia
C6ng ty bao g6m phai tra ngddi b;n, ph6i tra kh;c, vay vA nd thu6 $i chinh.

Giii tri sau ghi nhen ban d;u

Gi6 tri sau ghi nhen ban dEu cia c6c c6ng cu tei chinh dLldc phen 6nh theo gi6 tri hdp li. Trr.idng hdp
chLla c6 quy dinh vE vi6c x6c dinh lai gi6 tri hdp li cta c6c c6ng cu tii chinh thi trinh b;y theo gi6 tri
ghisd.

Bu tnJ c1c c6ng cu til chinh

c6c t;l sen tii chinh v:r nd ph;i tre tai chinh dudc bir tr( v:r giii tri thuen sE dddc trinh bey tren bAng
can d6i k6 tdn, n6u vii chi n6u, C6ng ty c6 quyEn hdp ph6p thdc hi€n vi6c bir trrr c6c gi6 tri d: dJdc
ghi nh6n nAy ve c6 i dinh bi, lri tren cd sd th!;n, ho;c thu dLidc c6c $l san v; thanh to;n nd phai

tr; d6ng lhdi.

4.20 B€n li6n quan

CAc b€n dtldc coi la b€n li6n quan cia C6ng ty n6u m6t ben c6 kh6 n5ng, trLlc ti6p ho;c gi;n ti6p,
ki6m so6t ben kia hoSc c6 6nh hudng d;ng kd tdi ben kia tronq vi-Ac ra quy6t dinh c6c chinh siich t;i
chinh v; hoat d6ng, hdc khi C6ng ty v; b6n kia cirng chiu slr kidm so6t chung hoEc ;nh hddng d6ng
kd chung. C6c b6n li6n quan c6 thd 6 td ch0c hoic c6 nhen, bao g6m .iic thinh vi6n gia dinh than
c;n cira c;c ca nhan dr.iqc coi le li6n quan.

Th6ng tin vdi c6c bCn li6n qLran dlldc trinh bay tai thuydt minh s6 6, 73, 17,79,31.
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c6NG Ty c0 PHAN vAN TAr vi DrcH vu
PETRoLIMEx HA TiY

eAo cio rir cHit'lH TONG Hop 2019

rxuyirlarNH eio cAo rir cHiNH TciNG Hop (TrE-p rHEo) Mau sd.sos _ oN(c;c thuydt ninh tntrang ia dAh tung b b6 ph;, nbp i*i ,r" iiilo 
"t 

chnh tons hap)

s. rrEru

311t2l20L9
VND

43.256.994

10.138.959.764

oLlotl2019
VND

TiEn m;t
TiEn gL,,'i ng6n h;ng kh6nq ki han

c0ns

o. pHAr ruu c0r xHAcH HiNG

Ngin han
C;c khoin phAi thu cira kh6ch h5nq chi6m ti
trCn tdng ph;i thu kMch hing
C6ng ry TNHH MTV petrolimex LAo
C6ng ty Xdng d\u Di6n Bi6n
C;c khoin pn;r thu cia khach hang la;c

Phei thu cia khech hing tA c6c ben ti6n quan

Cdng ty TNHH MTV Petro/imex Li;o

C6ng ty Xdng deu Di6n Bten
C6ng ty Xdng diu H; Nan Ntnh
C6ng tt/ C6 phin Nhi6n /i4u bay Petra/imex
C6ng ty X,;ng diu Leo Cai
LOng ry xanq dau that atnh
Cdng f,/ X,;ng deu B;c Th.il

7. PHAr rHU KHAC

10.182,216.758 5,317,770.A22

L526.726 .955
3 .791.043 .867

3117212019
VND

01/01/2019
VND

100/o

12.803.934.678
trd l6n 8.502.946.423

5.793.197.947
2,709.748.476
4.300.988.255

9,407.588.686

5.793.197.917
2.709.748.476

793.092.901

,r r.rnn.ru,

11,408.140.030
6.463.240.888

4.311.275,912

2.151,964.976
4 .944.899 .142

7 .464.126 .503
4.311.275.912

2.151.964.976
942.249.209

5.540.000
543fi.950
2.742.456

37 / t2l2Ot9
VND

otloal2ot9
VND

Gi6 tri Drl phdnq Gii tri D( phdng

7.1 Ngin han
Tam iing
Pnar tnu ve OaO nlem 

^a 
hol

Phaithu khiic

7.2 Dii han
Ki cddc, ki quy

249.575,332

4.755.04t
244,820.291

39.190.O00
39.190,000

2,301.O70.860
2.t42.998 .4A0

158.072.460

53.974.O00

53.974.000
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CONG w cd pHiN-vAr rrr vi orcn vu
PETROLIMEX HA TAY

BAo cio rAr cHiNH rdxc Hop zorg

rHuyEi i.ru'lH BAo cio rir cHiNH rcitc uoc lrre-e rxeol Miu s6 sos _ oil(e;c thuyAt ninh tt trang l0 d;n trang 33 li b6 phen hdp ti;nh cia b.jo ;do Ei chlnh ti,hg hdp.)

e. HANc rbN rHo

3Ll72l2Ot9
VND

oT loL 120L9
VND

Gi6 g6c Dd phdng Gie g6c Dr phdnq

Nguy6n li6u, vet Ji6u

C6ng cu, dung cu
Heng hda

cOns

9. cHr PHi TRA rRudc

NGUYEN GIA
s6' atau nim
Ting trong nAm
Giam trong n5m
sd cu6'i n;m

s6 alau nim
Ting trong nim
KhSu hao trong nEm
Gi,m trong n;m
Stt.- cu6i nim
GIA TRI cdN L4I
sd deu n;m
s6 cudi nim

423.872.A74
187.319.000

11,484 .27 A .917

249.573.574
224.631.727

9.371 .631 .A))

12.095.461.991 - 9.851.437,123

37112/2Ot9
VND

01l ot 12019
VND

9.1 Ng;n han
Ln pht Dao h em
Chi phid6ng phuc, $o h6 lao d6ng
C6ng cu, dung cu xuat darng
Chi phithu6 mEt b;nq
Chi phikh6c

9.2 Dii h?n
Chi phithue clJa hing
C6ng cu, dlng cu xu5t dr)ng
Ch' phisJa clud ldi .6nv;ch,ph lhdc

10. rAr sAN c6 DrNH v0 HiNH

1.286.668.459
1.263.616.335

8.A52.r2;

9.846.210.751
7.s28.666.3s6
1.928.635.167

388.909.228

2,249.Oa4,066
1.507.585.368

608.284.416
38.880.948
59.333.334
35.000.000

8.903.808.302
7 .107 .t95 .146

896.082.667
900.530.489

Ddn vi tinh: VND

c0nsQuyen
sii dqng det

!,7 44,44s.s37

Phen mem
m6y vitinh

127.500.OOO 1,871,985.537

1.7 44.4A5.537 127,500.000 1.871.985.537

356.073.501
35.342,7 40

35.342.740

127.500.000 493.573,501
35,342.7 40

35.342.740

40a,416.241 127.500.OOO 524-916.24r

1,378.412,035 1.378.412.036
1.343.069.296 1.343.059.296

Nguyan gi6 cira Gi s;n c6 dinh v6 hinh da kheu hao h6t cdn sd dung tai ngey 31/1212019 va tai ngdy
3111212Ar8 h 127.500.000 VND.
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cONG rY c0'pHAN^vAx rir vi orcu vu
PETROLIMEX HA TAY

BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 2019

THuyEi MrNH Bio cio rir cHiNH rdtc noe lrrEn THro; MAu s6 eog - oN
(Cic thuyet ninh tt trang 10 d;n trang le b6 phen hdp tiinh cia b,io ;;o bi chinh tahq hdp)

12, CHI PHi XAY DIJNG CO BiN DO DANG

Nim 2019
VND

56 diu ndm
T;ng trong n;m
Mua sEm
Giem trong nim
K6t chuydn sang tAi sen c6 dinh
K6t chuydn sang chi phihoat d6ng kinh doanh

56 cudi nim (*)

(x) chi ti6t:

CL?a hing Xing d;u T5n Hda, Qu6c Oai
C/a hang X51g dau Dd: D6ng, Tl-ach 'l h5t
Cda h;ng X;ng dEu Huy Xd, Mi Dfc

cOns

13. PHAI TRA NGUdI BAN

410.OO0.OOO 890.059.591

890.059,591
16.354.987.456

16.354.987.456
16.835.047.047

16.354.987.456
480.059.s91

410.000.000

3tl 12/ 2019
VND

oL l07l2oL9
VND

410.000.000
410.454.545
410.000.000

69.605.046

3LI t2l20t9
VND

oalotl2ot9
VND

Gi6 tri s6 c6 khd ndnq
tri nd

s6 c6 khi ndng
Gi5 tri

Ngin h?n
C;c khoan phai tra ngddl b;n
chi6m tr/ 10olo trd lCn tran tdng
phai tri
T6).9 c6ng ty Dich vu Xdng deu

Gc kho3n phei ka d6i tLJdng
kh6c

Phai ha ngdd bin l; dc b6n li6n
quan
tong cong ry utcn vu \ang dau

I onq canq ty Haa dau PettollneY
CTCP

C6ng tt/ TNHH Gas Petro/inex H)
N6i
C6ng ty C6 phan VAn tui vA Dich
vu Petra[inex NghE 17nh

C6nq ty TNHH H6a chit PTN
Ci3ng ty CP nn hac Wdn thdnq

15.226.690.109
g.400.294.07 5

H.400.294.475

L226.396.434

14.670.576.839

H.440.294.475

479.712.880

15.226,690.109
u.ola.294.07 5

14.400.294.075

t.226.396.034

14.670.576.839

14.000.294.075

479.712.880

13.O42.992.551
12.203.684.084

D,243 684.484

839.308.467

12.554.681.718

D.2A3.684.084

81.740.366

26.489.920

199.818.444

42.949.348

13.042.992.551
12.203.684.084

2.243.684.084

839 308.467

12.554.681.718

12.203.684.064

81.740_356

26.489.920

199.818.000

42.949_348

37.943324

67.541.764
85.164.800

37.943320

67_501.764
85.164.800
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c6NG TY cd pHiN vAn tAr vl orcs vu
pernotr14ex Hi{ rAy

eAo cAo rir cHir,lt-t rdne nge zors

rHuyEi MINH sAo cAo rir cHiNH TdNG Hoc Jrrie rHro; mAu s6 gos - or,l(Cic thuydt ninh tt tranq fi ddn trang 33 b bd ph;n hap tiboh.ua bao;da i;t chnh tdng hdp)

r+.rnuEvi cic xuoan pHnr n6p lni r,rrjoc

otlotl2ot9

VND

sd phii n6p s6 iG thrrc nop 3Ll12l2otg
trong nim trong n;m

VND VND VND

Thug giii tri gia t5ng
Thu6 thu nh6p doanh nghiap
ThuA th! nhap ci nhan
Thu6 nh; det, tien thu6 d5t
lhu6, phi, 16 phi

c0n9

1s. PHAr rRA KHAC

387.325.O23 6,479.A25.429 6.O94.676.513

76.329.2A9
262.819.541

48.716.267

4.491.77 L433
1.190.729 504

42t.240.tt3
241.873.394
128.803.985

4.468.531.921
858.819.549
390.647.6s8
247.873.394
128.803.985

98.915.t t5
594.729.sA2
78.768.722

37lL2l2OL9
VND

772,473,939

01/01/2019
VND

(1): ld.khoen d6t coc cia l6i xe dd drdc quin ti va khai thec c6c xe 6 t6 dirng van chuydn x;ng d;u,
gbm ce tiEn l:i C6ng ty phaitra theo lSisuet huy d6ng cia Ngan h;ng Nhi nrdc,

(2): li khoan vay c;c cii nh6n vdi gii ki b;ng (=) gi5 tri cdn tai rheo sd sech cira xe 6 t6 ding v6n
chuydn xSng d:u tai thdj di6m ki k6r hdp dbng.

re. vly vi NotnuE rAr cxiun

15.1 Ng;n h?n
Kinh phic6ng do;n
Cd tLtc phai tra
C6c kho;n pheih6, ph;i n6p kMc
Nhan hi qui, ki cridc

15.2 Dii hAn
TiEn d6t coc cia l6i xe (1)
Ti6n vay v6n mua xe (2)

16.1 Ngin han
C5c kho6n vay

16.2 Dii h?n
C6c kho;n vay

143,681,698

48.858.97s
38.462.723
56.360.000

25.395.565,7 47
23.983.608.311

1.411.957.430

L65,979.492
86,515.638
i6.646.850
63.817.004

37.7 42.426.!L6
13.719.352.804
18.063.073.312

3711212019
VND

ol l07l2oL9
VND

24.87 5,4A9,7A6
24.e7 5.489 .7 86

5,499.990.000
s.899.990.000

20,425.7 42.OA9
20.425 .742,489

10.619.998.000
10.619.998.000
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CONG TY cd PHnN viN TAr vA DrcH vu
PETROLIMEX HA TAY

BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 2019

(Ciic thuy't dnh tttrang 10 ddn trang le b6 phan hdp thinh cia biio ci;o tit chinh thg hdp)

(3) Hdp d6ng tin dunq sd 106.0801/201a/HDTD-DN/PGBankHN ngiy 25l5/2014:

THUygT MrNH BAo cio rir cHiNH TdNG Hop (TIEP rHEo)

56 ti€n vay

l4uc dich vay

Lai su6t vay

Thdi han vay

Tdi sin dim bio

Lai su5t qu6 h?n

Thdi han tr; lei vay

56 dLl vay tai 31/1212019

56 phai tr6 tronq nAm 2020

b. Kr' h?n thanh toSn cec khoin vay dai h?n nhtJ sau:

Tdng nO Til l n5m
trd xu6n9

MAU SO BO9 - DN

11.800.000.000 vND
Thanh todn r6n nua 32 ve o rc /.tec c"ro Tcing corg ry D;-h vu
X;ng Gu Petrolimex theo Hdp d6ng chuydn nhidng xe 6 t6 s6
03/PrC-PTSHT nq;y 30/a/3018
BEng lei suat dddc quy dinh tqi Hqp d6ng tiEn gu'i s6 20-
07105/2018/HTGCK-PGBHN ngey 07ls/2018 tri gi6 44.400.000.000
VND, bi6n d6 1,2%/n;m
60 thiing
T;i san 1 (tdisAn dAm b6o bd sung): 32 xe 6 t6 xilec hinh thirnh tlJ
v6n vay thu6c sd h[lu cua ben vay v6n theo Hdp dbng chuydn
nhddng xe 6 t6 s5 o3/PTC-PTSHI ngey 30/4/2018 ki gitra ben
chuydn nhudng li T6ng c6ng ry Dich vu xbng d:u Petrolimex v:r
ben nhan chuydn nhdgng l; C6ng ty Cd ph:n Van Bi v; Dich vu
Petrolimex H:i Tey, tdng gi6 tri hdp dbng E 14.399.002.750 vND
Tli san 2 (tai s6n d6m biio chinh): ToAn b6 nghia vu ph6t sinh hdp
dbng tin dung n;y dLidc d6m bAo b6ng Hdp d6ng tiEn gLr'i c6 ki han

s6 2a-o7laslzal9lHTGCK-PGBHN nqay 0715/2018, tri gia

44.400.000.000 vND
BEng 1500/0 lei suat vay trong hqn

Dinh ki Go ng;y 26 h;ng th6ns

8,259.994.000 VND

2.360.004.000 vND

Ddn vi tinh: VND

TrCn 1n5m TrCn 5 n;m
aldn 5 nim

rai 3117212079
c6c khoan vay

Ngen heng TM.P Xeng deu
Petrclmex - CN He NAi

c0ns

Tai oUOl/2019
C6c kho6n vay

N96n h)ng TMCP Xdnq d\u
Petro/imex - CN H; N6i

c0n9

8.259,994.000 2.360.004.000 5.899.990.000

8.259,994.0A0 2.360.004.000 5.899.990.000

a.2s9.994.000 2.360.004,000 5.a99,990.000

10,619.998.000 2.360.004.000 8.2s9.994.000

10.6t9.998.000 2.360,004.000 8.259.994.040

10.619.998.O00 2.360.004.OO0 8.259.994"000
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DICH VV
PETROLIMEX HA TAY

BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 2019

THUytt MrNH BAo cAo rAr cHiNH rdNG Hop (Trip rHEo)

CHI NiI V6N GOP CUA CH[] SO'HUU

MAU SO BO9 - DN
(Gc thuyet ninh ti trdng 10 dah trang 33 la M phin hdp thenh cia b;o cda tai chrhh fi:ng h.dp)

17. v6N cH0 so Hfu

BANG p6r cHrEu BIEN poNG c[]A v6N cHi so HUU
Ddn vitinh: VND

Di6fl siai v6h g6p
cia chi sd htru

Thins d'-i
v6n c6 ph6n

QUY itau
tr/ Dh6t triAn

LNST chda
ohan oh6i

c0ns

56 deu ndm trd6c
TSng trong nim tni6c
T5f9 v6n

Laiirong nam

Giem trong n5m tni6c
PhAn ph6r lqL nhuan

s6 dfau ndm nay

T;ng trong n5m nay
T;nq v6n

Gitrons n;m

Giim trong n5m nay
Phan ph6i ldi nhuen

s6 cudi ndm nay

18,399.750.000
3.495,030.000

3.495.030.000

21,894,780.000
13.136.460.000

13.136.860.000

35,031,640.000

1.051.042.000

1.051.042.000

1.051.082.000

10.465.446.218

10.465.446.218

10.465.845.21 4-303.494.926
4.293.831.045

4.293.831.085

4.302.7 24,926
4.342_724 .926

4.295.001.045
4.627 .529.4O7

4.627.529-801

4.293.831.045
4.293.831.085

4.624.699.4O7

34.220.573,L44
7.784.861.045

3.495.030.000

4.293.831.085

4.302,724.926
4.302.724 .926

37 .706.709.303
L7 .764.349,4O7

13.116.860.000

4 _627 _529 _847

4.293.831.O85

4.293.831.085

st.L77 -264.O25

Ddn vitinh: VND

37lL2l2OL9 07 /oLl20L9
T6ng so VOh c6 phan

thddnq
T6ng s6 V6h cit' ph:in

thddno

lonq conq ty u cn vu
x;ng dau Petrolimex
ciic cd d6nq kh6c

17.867.130.000

17.164.s10.000

17.867.i30.000

17.164.510.000

11.166.960.000

10 .721 _820 .A0A

11.166.960.000

10.727.820.000

c0ng 35.031.640.000 35.O31.540.OOO 21.aS4.7aO.OOO 21.894r780.O00

VA CHIA CO

a. v6rn g6p cia chi sd hilu

sd ttAu ndm
T;ng trong n;m
lanq Danq llen
T;ng do tra cd tfc bang cd phi6u

Giim trong nim
s6 cudi nim

21.894.780.000
13.136,860.000

13.136.860.000

1a.399.750,000
3.495.030.000

3.495.030.000

N;m 2019
VND

N5m 2018
VND

3s.o31.640.000 21.894.780.000
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DICH VU
PETROLIMEX HA TAY

BAO CAO TAI CHINH TONG HqP 2019

THuyCr MrNH Bio cAo rir cHirH rdxc Hor 6rEe rHeo;
(C.;c thuydt ninh tttrang 10 ddn tzng 33 b b6 phdn hap th;nh cia bao caa tat chnh tanq hap)

Nim 20r.9
VND

MAU SO BO9 - DN

Nim 2018
VND

b. Ldi nhuan sau thud ch(a phan ph6-i

s6 dau nim
Ting trong n;m
L5i trong n;m
Giim trong n5m
Phan ph6i ldi nhuan nlm trlldc
Chia c6 ttj'c b;ng tiEn
Chia c6 ttc bdng c6'phi6u
Trich qul khen thtdng, phic lqi

sd cu6'i nim

c. Cd phi6u

56 l(dng c6 phi6u d;ng ki ph6t henh
56 lddng c6 phi6u da b6n ra c6ng chirng
ki phi€u ph6 th)nq
56 lLldng c6 phi6u dang ldu hinh
C6 phi6u ph6 th6nq

t'4onh qi6 c6 phi6u dang ldu hanh (vND/cd phi6u)

4.528.699.807 4.295.001,085

4,295.001.045
4,627.529.807

4 .621 .529 .801
4.293.831.045

4.293.831.085
3.284.217,000

1.009.614.085

4.303,894.926
4.293.831,085

4.293.831.085
4.302.7 24.926

4.342.724.926

'l_195_80_400

807.691.926

3L172/2079
cd Phielu

0L l0L l2079
cd phiCru

2.189.478
2.189.474
2.189.478
2.189.478
2.189.178

10.000

ollo!l2ot9
476,00

Nim 201a
VND

3.503.164
3.503.164
3.503.164
3.503.164
3.503.164

10.000

rs. cic xHoAN uqc ncoAr alnc cAN D6r KgToAN TO'NG HoP

Nooai te cec loai

D6 la IYi (USD)

19. DOANH THU

37lLZl2019

115,21

Nim 2019
VND

Doanh thu b6n hing vi cung cep dlch vg
Doanh thu ben Gng d:u chinh
Doanh thu biin dEu md nhdn
Doanh thu b6n h;ng h6a kh6c
Doanh thu djch vu v5n t;i dLidng b6

Doanh thu dich vu kh;c

C5c khoan giim tr doanh thu

Doanh thu thuan ve b5n hing vi cung cep dich vu

Trong Aii
Doanh thu d6i vdi c5c ben li6n quan

Cdng ry 
'NHH 

MTv Pettulimex L;o
Cdnq ry 

^eng 
d;u Didn Bten

cdno tv TNHH Gas Petroline\ H; NAi

C6;q ;/ xdng dbu rh;i Binh
C6ng ty Xdng diu Bdc Thi;i
CAng Ly Xdng dau Ha Sdn Binh
(inq ty xdng diu He Nam Ninh

62s.850,OO6.390 924.8s5.730.365

625.a60.005,390
5i3.856.527.339

5.268.070.408
1.366.234.454

104.019.017.820
1.350.1s6.369

924.855.730.355
812.703.906.999

6,3A1.67 3 .497
5.855.606.261

98.507.048.412
1.487.495.196

101.895.940.414
6.584.469.306

23.095.981.099
8A.909.091
50.4B6.924

912.082.428
56.587.496.922
11.501.511.641

96.419.361.118
8.644.920.100

18.817.418.550
fia.9a9.091

5.598,931
59.290.650.077

9.506.612.117



cONG TY c0 PHAN vAt rir vi orcn vu
PETROLIMEX HA TAY

sAo cAo rir cHir.rH ro'rue nop zorg

lnuyEr r'rrr't}t Bio cAo rAr cHiNH TdNG Hop (rrt-p rHEo)
(Cic thuy6:t ninh ti trang 10 deh trang 33 b b6 phin hdp th;nh cra bi;a c;o ti)i chinh t6hg hdp)

zo. eri v6t HiNc eAN

Nim 2019
VND

MAU SO BO9 . DN

N5m 2018
VND

Gi5 v6n cia xEnq dEu chinh dA ban

ci6 vdn cira d6u md nhdn d; b6n

ci6 v6n cira hing h6a kh6c da b6n

Gi6 v6n cia dich vu van Gi dddng b6

Gi6 v5n cira dich vu kh6c

c0ns

21. DOANH THU HOAT DQNG TAI CHiNH

569.23a.431.511 a7 0.444.214-253

484.372.683.855

4.811.043.620

] 255.068.647

78.400.053.522

399.581.867

181.592.411.242
s.859.422.384

5.760.387.906

I6.607 .454 .428
628.535.333

N;m 2019
VND

Ndm 2018
VND

Gi tiEn grn

L5i ch6nh lech ti gi6

c0ng

22. CHI PHi TiI CHiNH

Lai tiEn vay

L6i mua heng tra cham

L6 ch6nh t6ch ti gi6

c0ng

23. CHI PHI BAN HANG VA CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIEP

23,1 Chi phi bin hing
Chiti6t c;c khdn chi6m tri 1oo/o trd l6n tr6n tdng chi phi

b6n hing
Chi pht'nh;n vlen
C;c khoan chi phiben hlng kh6c

23,2 Chi phi quin li doanh nghiCp
Chiti6t ciic khoan chi6m trl1oo/o trd l6n tr6n t6ng chi phi
qu;n li doanh nghi6p
Chi phi nhen vien
Cac kloon (.li phi quan I'i, doanh .rgh ep r.ha'

4.69s.O35.705 3,141.668.8s5

8.735.964

8.8S6.048

14.54t.1^71

64.401 .252

17.632.012 70.954.423

N;m 2019
VND

Ndm 2018
VND

4.118 .7 62.933
547.t3A,233
29.135.53S

2.362.726.543

765.382.819

13.559.493

Nim 2019
VND

Nim 2018
VND

21,O71.148.182
10.399.487.502

10.399.487.502
10.671.700.680

25.530.488.727
10.872.396.095

10.872.396.095
14.658,092.632

2L,440,3sO,703
11.036.785.243

11.A36.785.243
10.403.565.460

24.538.033.252
10.826 735.978

10.826.735.978
73.771.291.274

)6



c6NG rY cd PHiN^vAN TAI vi DrcH vu
PETROLIMEX HA TAY

Bio cAo rir cHiNH rdNG HgP 2o1e

rHuvti MrNH eAo cAo rir cHiNH rdNG Hgp (rrEp rHEo)
(Cic thuyAt ninh tt/ trang 10 ddn tranq 33 b b0 phAn hdp thinh cia bda cio t;i chinh t6ng hdp)

z+. rsu lrnip rnic
NAm 2019

VND

MAU SO BO9 - DN

Nim 2018
VND

Giii tri thu hbi trl thanh li, nhddng b6n TSCD

Gi; tricdn l?i cia TSCD thanh li, nhfqng b5n
Chi phithanh li, nh(dng b6n TSCD
C6c khoan kh6c

c0ns

zs. cnr pxi rnAc

C5c khoan bi ph?t
C6c khoin kh6c

c0ns

26. CHI PHi THUi THU NHAP DOANH rucHrie urfu nAnH

Tdng ldi nhuan kdtoen (1)
C6c khoin dieu chinh t;ng (2)
Thu nhep cira HDQT kh6ng tham gia di€u h;nh trrc tidp
Phat vi pham theo bi6n ban thanh tra
L6 CLTG d5nh gi6 lai cira tiEn
cec khoin ali6u chinh giAm (3)
Chi phisia chila tli sen c6 dinh n6m 2017 chuvdn sang

Tdns lqi nhuan tinh thue (a)=(1)+(2)-(3)
ThudsuAt thu6 thu nhep doanh nghiep (5)

Chi phithu6 thu nhap doanh nghiap tinh tr6n thu nhAp tinh

thu6 nEm hien hAnh (6)=(4)*(5)
DiEu chinh chi phi thu6 TNDN cha c6c nem tr(dc v:ro chi phi

thud thu nhap hi6n h;nh n;m nay (7)

Chi phi thudTNDN hien hinh (8)=(5)+(7)

zz. csr psi sin xuAr KrNH DoANH THEo Ygu 16

Chi phi nguyen li-^u, vat li€u

Chi phinhen c6ng
Chi phi khau hao tii san c6 dinh

chi phi dich vq mua ngoli
Chi phi b6ng tiEn kh6c

c0ns

956.810.960
(492.3s6.738)

(18.181.818)
29.636.364

150.909.090

47 5.90A.768 206,693,737

Nim 2019
VND

Nim 2018
VND

142.734 94.926.067
56.112.740

142,734 1s1.038.767

Nim 2019
VND

N;m 2018
VND

5.a18.259.311
135.388.208

135.252.000

136.208

s.953.647.519
20o/o

1, .190.729 .504

5.414.075.649
787.147.327

73.760.000
t13.3a1.327-

937,L25.272
937.125.212

4.664.O97.744
2aak

932.819.549

r 87.425.055

1.190.729.504 1,120,244.604

Nim 2019
VND

N;m 2o1a
VND

36.580.548.610
36.27 9 .378.369
13.369.109.429
5.375.237.275

33.797,038.615

39 .597 .24s .365
36.s35.058.832
1A .6A2.705 .7 82
3.215.565.290

33.263.tBB.441

723,2r4,37 3.716125.401.312.298
27



CONG TY Cd PHAN VAN TAI Vi DICH VU
PETROLIMEX HA TAY

BAo cAo rir cHiNH TdNG Hop 2019

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH TONG HOP (TIEP THEO)
(C;c thuyqt ninh ttj trang 10 ddn trang 33 b b6 phin hdp thenh cia b;o c;o tit chinh tdhs hdp)

28. LAI TREN cO PHIEU

LAicd bin tr€n cd phiet

Ldi nhuen sau thug lhu nhap doanh nghiep (1)
C6c khdn diEu chinh t;ng ho6c gi6m ldi nhuan sau thL6
thu nhAp doanh nghiep dd x6c dinh ldi nhuan ph6n bd cho
c6 d6ng sd htru c6 phi6u phd th6nq
Ciic khoen diEu chinh tdng (2a)
Lac inoan oteu cntnn qtam (zb)
Lqi nhuan phan bd cho cd al6ng sd hfu cd phieu phd
th6ns (3)=(1)+(2a)-(2b)
56 lddng bjnh quan gia quyen cia cd phi6u phd th6ng dang
liu hdnh trong ki (4)
Lei cd ben tren cd phi6u (s)=(3)/(a)

Gi6 tri ghi sd
3L17212079

VND

TAi sin tii chinh
TiEn

Phii thu cia kh5ch hang

Ph;i thu khiic

cQng

N;m 2019
VND

MAU SO BO9 - DN

Nim 2018
VND

4.621.529.801 4.293.831.085

- 1.009.611.085
4-627.529-AO7 3.2a4.217.OOO

2.OO1

2.189.178

1.500

Khoan diEu chinh giem (2b) tai c6t s6 li6u so s6nh n5m 2018 la trich qui khen thddng, phic ldi lf ldi
nhuan sau thud n;m 2018 theo Nghi quy6t Dai h6i d6ng cd d6ng thfdng ni6n s5 65/NQ-DHDCD nqay
1Al4/2A19.

Kh6ng c6 sd t6c d6ng cia c6c c6ng cu trong tddng lai c6 thd dr./dc chuydn d6i th;nh cd phi6u v; pha

lo5ng giii tri cd phi6u n6n kh6n9 cd deu hieu cho th6y lai suy gi;m trCn cd phi6u sE nho hdn lai cd
bin tr6n c6 phi5u.

29. cAc sV KrEN sau NGAY KEi rH0c KV KE roin uirq

Ng;y O8/0U2020, C6ng ty nhan dfdc Giay chiing nhAn d:ng ki doanh nghiap thay d6i En thll 13 do
Sd Kd hoach v; D:u td Thanh ph6 Ha N6i cep v€ vi6c thay d6i v6n diEu 16. Theo d6: v6n di6u 16 l;
35.031.640.000 VND, m6nh qi6 cd phEn le 10.000 VND.

Ban Gi6m d6c khBng dnh rEng, theo nhan dinh cia Ban Gi;m d6c, tren ciic khia canh trong y6u,

ngoei sd ki6n n6u tr6n, kh6ng cdn sli kien bat thddng nio xiy ra sau ng)y k6t thic n6m t;i chinh t?i
ngdy 3117212019 lAm enh hddng d6n tinh hinh tei chinh, kgl qu6 hoat d6ng kinh doanh vd ldu
chuydn tien te cho n6m tii chinh kdt thic ng;y 3111212019.

30. c6NG cU Tir cHiNH

C6c loai c6nq cu tii chinh

Chi ti6t c;c chinh s6ch kd toiin chi, yeu v; dc phddng phdp me C6ng ty 6p dung (bao 96m c6c ti6u
chidd ghl nhan, cd sd xic dinh giii tri va cd sd ghi nhan c6c kho6n thu nh6p vA chi phi) d6i vdi tr.lng

LoAi tei s:rn Gi chinh, nq ph6i tra tei chinh v:r c6n9 cu v6n alLldc trinh b;y t?i thuy6t minh s6 4.19.

Gi5 tr! ghi s6

07l07l2079
VND

1A.182.216 .7 58

12.803.934.678

284.010.291

5 .317 .77 A.822

11.408.140.030

2to.810.294

23.270 .167.7 27 16,936,7 27,746



c6NG rY cd PHAN^VAN rAr vA DrcH vu
PETROLIMEX HA TAY

BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 2019

THUYCT MrNH BAo cio r,ir cHiNH TdNG Hop (Trt-p rHEo) MAu so Bo9 - DN
(C;c thuyAt ninh ttj trang 10 d€n trang 33 /; b6 ph.6n hCp thinh da b;o c;a tii chlnh tdnq hdp)

Gi6 tri ghi s6
3!172120L9

VND

Gii tri ghi s6
o1/01/2019

VND
Ng tii chinh
PheitrA ngddi b6n

Ph;itri kh;c

Vay vd nd thue tAi chinh

c0ns

15.226.690.109

25,500.784.716

3A .715 .479 .186

13.042.992.551

31 .799 .072 .966

31.045.740.089

71.502.954.611 75.887.805.606

C6ng ty trinh b;y vd thuy6t minh vE c6ng cu tdi chinh theo quy dinh cia Th6nq t( sd 210/2009/Il-
BTC ng;y 06/11/2009 cia 86 Tei chinh. Th6ng fLJ nay hJong d;n dp dung chuan rndc k6 to6n qu6c
td vE trlnh bay bdo c6o t;L chinh vb thuy6t minh th6ng tin d5i vdi c6ng cu t;l chinh nhdng kh6ng dda
ra hLldng d;n cu thd cho vidc d;nh gid v; ghi nh6n c6ng cu tii chinh theo giii tri hOp li. C6ng ty da
trlnh $y gi6 tri hdp li ciia c6ng clr tAi chinh theo hlldng den vE thuydt minh b6o c6o Bl chiirh cua
Th6ng tLJ s6 200/2014/1r-BTC ngdy 2211212014 cia 86 Tdi chinh tai m6t sd thuyat mlnh d phen tren.

l4uc tiCu oudn lV nri ro Gi chinh

Gc hoat d6ng cira C6ng ty phai chlu rii ro thi tr(dng (bao g6m rii ro tiEn tA vA rLri ro lei sual), rii ro
tin dung va rlli ro thanh khoen.

Ban ci6m ddc chiu trSch nhi6m d;t mlrc tieu v:i c6c nguyAn tBc cd $n vE qu;n li rari ro tai chinh cho
C6ng q/. Ban Gi5m d6c l6p c6c chinh s6ch chi ti6t nhd nMn dien v; do lddng rii ro, han milc riri ro
ve c6c chl6n lLldc phdng ng{ia rii ro, ViCc qu;n li rui ro tei chinh dLldc nhan sd thu6c b6 phen t;i
chinh lhLrc hi6n.

C5c nhan slJ thLr6c b6 phen tAi chinh do lddng mic d6 ril ro thLrc t6 so vdi han mdc dtjdc dE ra va
i5p biro c6o thddng xuyen d6 H6i dbng quen tri vi Ban Giiim d6c xem x6t. Th6ng tin trinh bey sau

day le dra tr6n th6ng tin mi Ban GiSm d6c nhan drrdc.

. Rii ro th! trudng

- Rii ro tiEn E

Vi6c kinh doanh clla C6nq b/ kh6nq ph6i chiu rui ro tiEn t6 vi ph;n ldn ciic giao dich bbng vND.

Rii ro /ei sudt

LAi slat cira c6c khoan vay thay d6i theo bi6n d6ng lei suet ct:la n96n heng tai ttng thdi ki Do v6v,

c6ng ty phii chiu nli ro lei suet d6i vdi c;c khoAn vay niy

. Rii ro tin dgng

Chinh s6ch cia C6ng ty li chi giao dich v6i dc khech hing c6 qu; trlnh tin dlng t6t v; thu ddoc dir

$i san darn b6o phrihip nh8m gi6m rii rotindung D6i vdicirc t:risen taichinh kh6c, chinhs6chcia
C6ng ry le giao dich vdi c6c td chdc t;i chinh ve c6c d6i 6c kh6c c6 x6p hang tin nhi6m cao'

[,]L?c riri ro tin dung t6i da d6i vdi rnAi nh6m tdi san Gi chinh beng vdi gi; tri ghi sd clla nh6m c6ng cu

tii chinh d6 tr6n bang can d6i kd to6n. C6c nh6m 6i s;n tei chinh ldn cia C6ng ty l; tiEn gtti ng6n

h;ng vA ph6ithu khach hAng.
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DICH VU
PETROLIMEX HA TAY

BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 2019

THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH TciNG HoP (TIEP THEo) MAU SO BO9 . DN
(Ci;c thuyet ninh ti trang 1A dAh trang 33 /i b6 ph6n hdp th;nh cia bia c;a bi chinh tdhg hdp)

C6ng ty kh6ng c6 c6c nh6m tei 5;n tai chinh q!; han hoSc giam gie. TiEn grn ng6n heng kh6ng qu6
han cing kh6ng bi giam gie lA c6c khoan tiEn grri char y6u tai c5c ngen hAng c6 x6p hang tin nhl6m
cao theo x6c drnh cira c5c cd quan x6p hang tin nhi6m qu6c t6. Phai ihu khiich h:rng kh6ng qu6 han
cOng kh6ng bi giAm giii chi ydu li tr-l dc d6i tddng c6 quii trinh thanh to6n t6t cho C6ng ty.

. Rii ro thanh khoin

Ban Gi6m d6c cho r6ng C6ng ty kh6ng g;p kh6 kh;n trong vi6c d6p LJng c6c nghia vu g6n liCn v6l c6c
khoen nd $l chinh dddc thanh toen beng c6ch giao tiEn m;t hoic mot Gl sen tai chinh kh;c.

Bang drdi day phan tich c6c khoiin nd $i chinh phi ph;i sinh v;o c6c nh6m d6o han c6 lien quan dlja
tr6n k' han cdn lai td ng;y l6p bing c6n d6i kA to6n d6n ngay d6o han theo hop d6ng. C;c s6 tiEn

dddc trinh b;y tronq beng sau la c;c ddng ti€n theo hdp d6ng kh6ng chi6t khau.

o6'n l nim Tr€n 1n;m
VND VND

Tqi 3717212079
Pheitra ngfdi Mn
Ph;i ka kh5c

Vay v; nd thu€ t;l chinh

c0ng

T?i 01/01/2019
Phaitre ngLldi b6n

Phei tra kh6c

Vay $ n0 thu6 tai chinh

c0ns

Giao dlch v6i ben liCn quan

Mua hing h6a, dich vq
Tdng c6ng ty Dich vU x6ng deu Petrolimex

C6ng ty CP Ven tai v) Dich vu Petrolimex Ngh6 l-inh

T6ng c6ng ty H6a deu Petrolimex - cTcP

C6ng ly TNHH Gas Pekolimex Hil N6i

C6ng ty x;ng d;u H:i Sdn Blnh

C6ng ty x;ng dbu Hi Nam Ninh

COng ty TNHH h6a chAt PTN

C6ng ry CP Tin hoc Vi6n th6ng Petrolimex

65.602.964.611 5.899.990.000

1s.226.690.109

25.500.784.716

)4.A75.4A9.1a6 5.899.990.000

13 .042.992.551

31 .799 .O72.966

2A.425.742.A89 10.619.998.000

65.267.807.606 10.619.998.000

. Do lddng theo gi6 tr! hqp li

Gi; g6c trv dLi phdng (ndu c6) d6i vdi phai thu kh6ch hang, phAi thu kh6c, phai tra ngddi b6n, phAi

tre kh6c, vay v; nd thue t;i chinh li gen beng vdi gi; tri hdp li cia ching.

31. THONG TrN vdr BEn uEl quln

Nim 2019
vNo

Nim 2018
VND

560.607.350,387

1.907.743.090

4.233.540.839

411.1A4.432

244.835.1O9

4 ,7 29 .9A5 .620

332.471.977

85.164.800

879.037.062.810

2.561 .445 .5BO

3.389.459.494

s18.52s.065

694,212.919

3.132.399.710

231.761 .t58
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c6NG w cd PHiN vAN rAr vi DrcH vu
PETROLIMEX HA TAY

BAO CAO TAI CHINH TONG HOP 2O1S

rHuyEr MrNH BAo cAo rir cuiuu rdnc uop (rrEp rHeo)

Giao dich vdi bAn lien quan

Lai mua hdng cham tri
lOng COng ty Llrcn vU Xang OaU Helrollme^

vay 6ng Nguy6n Ti6h ctldng (WHDQT, PGD)

LAi vay nh6p g6c

Tra g6c vay

cd tuic de tri (x)
T6ng c6n9 ty Dich vu X;ng deu PetroLimex

(*) NEm 2018 dfdc thanh to;in bSng cd phi6u,

H6i al6nq quAn tr! vi Ban Gi6m d6c

Thu nhap cua H6i d6ng quan tri
Thu nhap cia Ban Gi6m d6c

32. Bio cio Bq PHAN

86 phen theo linh vdc kinh doanh

1,675.044.000

n;m 2019 dLidc thanh toan b6nq tien.

MAU SO BO9 - DN
(C;c thuy't ninh tt trang 10 dAh trang 33 li b0 phan hCp thenh cia biio c;a tei ch/nh t6hg hdp)

N;m 2019
VND

N;m 2018
VND

547 .r3A.233

20.398.200

787.881.395

765.382.819

1.782.465.300

N;m 2019
VND

Nim 201a
VND

Dd phuc vLr muc dich quan li, cd c6u td chilc cira C6ng ty dtldc chia th;nh 03 b6 phan hoat d6ng: b6

phan van tei, b6 phan kinh doanh xing dau vi b6 ph6n kh6c.

Hoat d6ng chir y6u cia 03 b6 phan kinh doanh tren nhr sau:

, 86 phen van tii: cung cep dich vu van tai x5ng dEu dLldng b0

86 ph6n kinh doanh x5ng dEu: kinh doanh x;ng dEu chinh

, 86 phan khSc: b6n heng h6a va cung cep dich vlr kh6c.

C6c thOng tin b6 phan vE hoqt dong kinh doanh cira C6ng ty nh( sau:

Bing cen ardi kdto5n t6'ng hqp tai 3U12l2019

135.252.000 73.760.000

2.594,132.800 2.185.520.000

Ddn vi tinh: VND

Kh6c COng

Tdisen
Tai s:rn cd dinh
Xay dling cd ban
C6c khoan phal thu
Hang t"on I'ho
Taisan lhonq phin bo

c0ns

Nd phai tra
Cic khoan phaitra
C6c khoan vay
Nd pha iri kh6ng phan b6

c0ns

7 | .592.628-290-

9.600.330.894
511.191.074

K:nh doanh
xdns dau

4 .186.345.215
410.000.000

2.997.02a.127
9.578.781.830

15.042.051.903
22.s15.485.786

724.694-160

654.508.417
1.905.489.087

77 .fi3 .667 -665
410.000.000

73.25r -867 .438
12.095.461.991
21.333.703.15s

Van tei

25.433.469.061
8.259.994.000

fa8.779.a34 41.184.300.798
30.775.479.786

1.0s7.651.640

a24-t94.700.249

73.O17,432.224



c6NG w cd PH,AN vAN rir vi DICH vu
PETROLIMEX HA TAY

Bio cio rAI cHiNH To-NG HoP 2019

THUYET MINH Bio CAO TiI CHiNH T6NG HqP (TIt.P THEO) MAU SO BO9 . DN
(Gc thuydt ninh tttrang 10 ddn trang 33 /; b6 ph6n hdp tlt)nh cia biia c6o teichinh t6nq hop)

Biio c6o ke't que ho?t along kinh doanh t6ng hdp nim 2019 
Ddn vi tinh: VND

104.019.017.820
78.400.0s3.522
20.235.063.814

2.532.124.440
2.Ast .116.444

Kinh doanh
xing d6u

513.856.527.339
484.372.683.855

25.190.77r.903

2.116.t52.557
2 .t7 6 .919 .421

7.984.461.231
6.465-691734
1.175.841.192

17.632.012
46.160.108

314.397.809

625.860.006.390
569.238.431.511
46.601.676.909

77.632.4t2
4.695.036.705
5 .342.493.277

415 766 434
5.818.259.311
L790.129 -544

van tai Kh6c c0ns

Lgi nhuan sau thud

Binq can do-i ke-to6n t6'ng hgp t?i 31/12l2018

Doanh thu thu;n
c 6 v6n hSng bin
Chl phi b6n hlng v.l chi Phi
quan I doanh ngh]Cp
Doanh thlr hoat dong t}ichinh
Chi phieri chinh
Ldi nhuan tri hoai dong klnh
doanh
Lai ( 6) kh5c
Ldl nhuan trfdc thue
Ch phi lhu6 TNDN

TAisan

XDCB do da;q
Cac khoan phaith!
H;nq t6n kho
Tei san kh6nq phan bd

c0ns
Ng phei tri'
C6c khoan phaitra
C6c khoan vay
NO phal tra kh6nq Phan bd

Doanh thu thu:n
Gl; v6n h;ng b5n

Chl phi b6n h:ng va chi Phi
quan ly doanh ngh eP
Dotsnh thu hoal donq t.]rchinh
Chi phi $i chinh
Ldi nhuan tii hoat d6ng kinh

doanh
Gi (5) khac
Ldi nhuan trL-idc thud
Chl phithu6TNDN

Lqi nhuan sau thua-

4,627 -529,4O7

Ddn vitinh: VND

69.805.739.901

9.709.303.413
414.2A5.30r

van tei

31.982.244.116
10 619.998.000

Kinh doanh
hang h6a

4 .62A .322 186
890.059.591

3.808.539.926
6.914 .687 .137

14.184.099.156
2A.425.142-Aa9

184.083.689

524.174.737
2AA2.944 -485

A .6ta.146.316
890 059.591

14.042.018.076
9.851.837.123

17.0r3 078.398

Kh5c cQns

116.407.t39.564

639-490.461 46.805.833.739
31.045.740.089

848.856.433

7A.700.430.261
c0ns

860 ciio ket que ho?t arong kinh doanh t6'ng hgp n;m 2018

ven tii Kinh doanh
xing dau

812.703.906.999
781.592.411.202

26.658.758.859

1.860.782.944
2.591.953.994

Ddn vl iinhi VND

Kh6c csns

98.507.048.412
16.607.451-428
18.234.188.940

1 .267 .326.414
2.398.078.626

13.644 .174.954
t2.248.345.623

1.085.436.156

7A.954.423
13.559.493

368.388.105

924.855.730.36s
870.448.211.253

45.978.383.955

7A.954-123
3.141.668.E55
5.358.420.725

55.654.964

5.414.075 689
1 120 244.644

4.293.831,085
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c6NG rY cd PHAN^VAN TAr vi DrcH vU
PETROLIMEX HA TAY

BAO CAO TAI CHINH TONG HgP 2019

THUyei MrNH BAo cAo rir cHiNH TdNG HoP GrEP THEo) MAU SO BO9 - DN
(Ciic thuy& minh tu trang 10 ddn trang 33 b bi phen hdp th;nh cia bda ci;a Hi chinh tdng hdp)

86 ohen theo khu vric alia lV

Ban Gi;m ddc cho r5!g C6ng ty chi c6 m6l b6 phan dia Li h Vi6t Nam n6n kh6ng trinh bdy b;o c;o
b6 phair theo khu vrlc dia li.

33. s6 LrgU SO SaNH

56 lieu so s5nh li b6o c;o tai chinh tdng hdp n5m 2018 de dligc kidm to6n bdi c6ng tv TNHH Kidrn

to6n CPA vi6t Nam v; dddc trinh bay lai cho phir hdp vdi s6li6u cua n5m hi6n h;nh-

i, nq;y 09 thi;ng 3 n;m 2020
KA to6n trddng

N96 Thi vui

ci6m d6c

Le Tg cfdng

Nsr/di lap bi6'u

oinh xuan Vii

zo49!9QD

n
'cO
CO
! T;l
ETR

HA

NG TY'
PHAN
VA DDH

s^te
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