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Báo cáo thường niên được lập theo quy định tại Mẫu Báo cáo 
Thường niên ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-
BTC ngày 14/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn 
về việc Công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán. Nội 
dung cơ bản bao gồm: 

 
 
 

• Tóm lược lịch sử hoạt động của công ty; 
• Báo cáo của Hội đồng Quản trị; 
• Báo cáo của Ban giám đốc; 
• Báo cáo tài chính; 
• Bản giải trình báo cáo tài chình và báo cáo kiểm toán; 
• Các công ty con và công ty liên quan; 
• Tổ chức và nhân sự của công ty; 
• Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và quản trị công ty; 
• Các thông tin khác. 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 
 
Tên tổ chức niên yết  : CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS 
Năm báo cáo   : Năm 2009 
 
I.   Tóm lược về công ty, mục tiêu và chiến lược phát triển 

1. Tóm lược về công ty: 
-  Việc thành lập và chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: 

Công ty cổ phần MT Gas được thành lập từ việc chuyển đổi lên cổ phần từ Công 
ty TNHH MT Gas được thành lập năm 2001. Chính thức chuyển thành Công ty cổ 
phần MT Gas (MTGas) vào tháng 02/2007. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 
1100480979 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 12/02/2007 với 
vốn điều lệ ban đầu là: 50 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2009 đã qua 04 lần đăng ký 
thay đổi, đến nay vốn điều lệ của MTGas đã được nâng lên 80 tỷ dồng. MTGas 
hiện nay gồm hoạt động theo mô hình Công ty công ty cổ phần. 
Địa chỉ  : Lô 1, Ấp Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, T. Long 
An 
Điện thoại : (84-72) 3634713 – 3634714         - Fax : (84-72) 3634713 
Email  : info@mtgas.com.vn          - Website : www.mtgas.com.vn
Chi nhánh Công ty cổ phần MT Gas 
Địa chỉ  : 707-708, lầu 7, tòa nhà Petrovietnam, 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, 
Tp.HCM 
Điện thoại : (84-8) 39105987 – 39105980      - Fax : (84-8) 39105988 
 

- Niêm yết: 
Công ty cổ phần MT Gas là thành viên thứ 176 niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 15/01/2009. 
Quyết định số 132/QĐ-SGDHCM về việc “chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu” 
của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Mình ngày 31/12/2008. 

 Vốn điều lệ đăng ký    : 80.000.000.000 đồng 
 Số lượng chứng khoán đã phát hành  : 8.000.000 cổ phiếu 
 Trong đó: 
  + Cổ phiếu phổ thông   : 3.000.000 cổ phiếu 
  + Cổ phiếu cổ đông sáng lập  : 5.000.000 cổ phiếu 
 Mã chứng khoán    : MTG 

-  Ngành nghề kinh doanh: 
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Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1100480979 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh 
Long An cấp thay đổi lần 04 tính đến ngày 31/12/2009. Các lĩnh vực hoạt động 
chính của MT Gas gồm: 
• Kinh doanh chiết nạp khí hóa lỏng (LPG), xăng, dầu, dầu mỡ nhờn. Vận tải 

hàng hóa bằng đường bộ, đường sông. Kinh doanh cảng biển, cảng sông. 
• Mua bán: vật tư, thiết bị máy móc công nghiệp, sản phẩm cơ khí, hóa chất (trừ 

hóa chất có tính độc hại mạnh). 
• Cho thuê kho bãi; nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà cho thuê. 
• Xây dựng: cở sở hạ tầng khu công nghiệp, dân dụng, công nghiệp; thi công cầu 

đường; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để 
chuyển quyền sử dụng đất; san lấp mặt bằng. 

• Mua bán: vật liệu xây dựng, trang trí nội – ngoại thất. 
 

2.   Mục tiêu và chiến lược phát triển. 
- Mục tiêu:  

Xây dựng thương hiệu mạnh về kinh doanh năng lượng dầu mỏ, khí đốt hóa lỏng 
và bất động sản tại thị trường Việt Nam và các nước khu vực Châu Á. 

- Chiến lược phát triển: 
Phát triển vững chắc mảng kinh doanh khí đốt tại thị trường Việt Nam về cung cấp 
gas dùng trong công nghiệp và gas dân dụng với thương hiệu MTGAS. 
Đẩy mạnh đầu từ cơ sở hạ tầng, phát triển các bất động sản và khu công nghiệp 
chiến lược trong tương lai. 

 
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị 
Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2009, chủ yếu thực hiện Nghị Quyết của 
Đại hội đồng cổ đông năm 2009 với các hoạt động cụ thể như sau: 
- Tiến hành họp 04 phiên họp định kỳ của HĐQT theo quy định và các phiên họp 

khẩn cấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. 

- Phân công các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách từng mảng hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. 

- Xác định mục tiêu kinh doanh theo chiến lược và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 
2009. Chỉ đạo Ban giám đốc và cán bộ công nhân viên thực hiện các mục tiêu kinh 
doanh, đối phó kịp thời với các biến động bất lợi, tận dụng các cơ hội để giảm 
thiểu rủi ro đạt hiệu quả cao.  

- Ban hành các cơ chế quản trị cho toàn công ty để HĐQT có thể kiểm soát và luôn 
nắm bắt kịp thời tình hình của Công ty. Thực hiện các quy định của Công ty theo 
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quy chế niêm yết. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng, tiết kiệm chi phí hoạt 
động, hạn chế rủi ro trong kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận cho công ty và cho nhà 
đầu tư. 

 
Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

Kết quả kinh doanh Công ty cổ phần MT Gas năm 2009 đã được kiểm toán: 

• Doanh thu thuần thực hiện năm 2009 là: 192,114 tỷ đồng, đạt 123,94% kế hoạch 
và bằng 144,30% so với năm 2009 là 133,133 tỷ đồng. 
• Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2009 :  11,833 tỷ đồng đạt 87,65% so kế 
hoạch 
• Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2009  :   9,454 tỷ đồng (trong đó chưa bao 
gồm lợi nhuận hoãn lại 2,378 tỷ đồng). Sau khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
dự kiến MT Gas sẽ được hoàn nhập khoảng 80% khoản lợi nhuận hoãn lại trên. 
• Lãi/lỗ cơ bản trên cổ phiếu   :   1.181 đồng. 
 

Trong năm công ty xác định được mục tiêu, chiến lược và kế hoạch của năm, điều 
hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh, 
a)   Hoạt động kinh doanh LPG: LPG là hoạt động kinh doanh chính của Công ty cổ 
phần MT Gas. Vì đây là sản phẩm thiết yếu trong tiêu dùng và là nguyên nhiên liệu 
cho một số ngành sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó gas là nguyên nhiên liệu sạch và 
thân thiện với môi trường. Chính vì thế nên nhu cầu sử dụng gas luôn luôn ổn định 
hơn một số ngành nghề khác.  
  Do khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau khi nền kinh tế khủng hoảng 
nên năm 2009 nguồn tiêu thụ LPG trong nước tăng so với năm 2008.  
 
b)    Thị phần của Công ty: 
  Giữ vững và phát triển thị phần gas công nghiệp. Bên cạnh phát triển thị trường 
gas dân dụng để đẩy mạnh sản lượng gas dân dụng nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Trong 
vòng 06 tháng năm 2009, gas dân dụng thương hiệu MT Gas đã phát triển rộng khắp 
hệ thống phân phối tại Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Miền Đồng và Miền Tây. Từng 
bước tạo dựng thương hiệu MT Gas trên thị trường gas dân dụng. Đó là điều kiện để 
có thể khẳng định sự thành công trong lịch vực kinh doanh gas dân dụng của Công ty 
bên cạch giữ vững thị trường gas công nghiệp. 
 
c)    Đầu tư dự án:  
  - Dự án Phước Đông: MT Gas cùng các đối tác tham gia đã thành lập Công ty cổ 
phần bất động sản Phước Đông để trực tiếp triển khai dự án. Hiện nay, dự án khu 
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Công nghiệp Phước Đông đã triển khai xong việc tái định cư cho các hộ dân trong khu 
vực giải tỏa. Bên cạnh đó tiến hành nhanh chóng san lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng. 
  - Dự án Tân Tập: MT Gas, Marubeny và PVGas South đã và đang triển khai dự án 
xây dựng kho lạnh chứa LPG. Đây là dự án an ninh năng lượng lớn về khả năng tồn 
trữ khí đốt hóa lỏng tại Việt Nam và các nước Đông Dương. 
 
  - Dự án Thăng Long Tower (Hà Nội): MT Gas và các đối tác đang nhanh chóng 
hoàn thiện các thủ tục để đưa dự án vào triển khai trong năm 2010. Dự kiến sau khi 
hoàn thành đây là một trong những vị trí trung tâm thương mại và cho thuê văn phòng 
lớn tại thủ đô Hà Nội. 
  - Dự án tòa nhà SCETPA (19A Cộng Hòa): trong năm đã thu hồi vốn góp tại liên 
doanh chiếm 17% tổng vốn góp vì hiểu quả sử dụng vốn không hiệu quả.  
d)   Tài chính của Công ty. 
  Tình hình tài chính của Công ty đã khắc phục được những khó khăn của năm 2008 
và chủ động được nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Phân chia 
nguồn vốn để đầu tư vào lĩnh vực gas dân dụng, đầu tư vỏ bình gas và huy động các 
nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để tài trợ cho các dự án. Bên cạnh đó, một số chứng 
khoán công ty nắm giữ gia tăng giá trị trở lại nên Công ty đã tất toán một số cổ phiếu 
để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 
e)    Tổ chức nhân sự. 
  Công ty dần tiến hành lựa chọn thực hiện được kế hoạch tổ chức sắp xếp nhân sự 
toàn công ty. Đội ngũ nhân sự dần được thay thế bởi những các bộ trẻ có năng lực để 
thực hiện các mục tiêu chiến lược lâu dài của Công ty. Thu nhập bình quân của người 
lao động trong Công ty tăng so với năm 2008. 
  Tổ chức các hoạt động giao lưu đoàn thể giữa các phòng ban trong Công ty cũng 
như với các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành. 
f)    Định hướng kinh doanh năm 2010 đến 2015 
  Phát triển, đầu tư gas dân dụng là hoạt động chính trong hoạt động kinh doanh gas 
của Công ty trong thời gian sắp tới. Bên cạnh giữ vững và tăng trưởng lĩnh vực gas 
Công nghiệp khai thác triệt để hệ thống kho chứa LPG của công ty. Xây dựng nâng 
cấp sức chứa của kho LPG tại Bến Lức, Long An và phát triển hệ thống phân phối từ 
Miền Trung trở vào.  
  Bên cạnh bổ sung các nhân sự chủ chốt đủ năng lực đảm nhiệm trọng trách phát 
triển mục tiêu kinh doanh của Công ty. 
  Thực hiện liên doanh liên kết với các đối tác để kinh doanh lĩnh vực xăng dầu với 
mục tiêu trở thành đơn vị nhập khẩu và phân phối xăng dầu lớn tại Việt Nam. 
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  Đẩy nhanh và rút ngắn thời gian thực hiện các giai đoạn của các dự án MT Gas 
đang tham gia như KCN Phước Đông, Tân Tập và Thăng Long Tower Hà Nội. 
h)    Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát. 
  Căn cứ nghị quyết số 139/NQ-ĐHCĐ-MTGas ngày 25/04/2009, Công ty sẽ tiến 
hành chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 như sau: 
  - Hội đồng quản trị :  276.000.000.000 đồng. 

 - Ban kiểm soát :   48.000.000.000 đồng. 
   Tổng cộng : 324.000.000.000 đồng. 
 

 III. BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 
Năm 2009 là năm được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng với sự điều chỉnh 

kịp thời của Nhà nước với các chính sách kinh tế vĩ mô như kích cầu hỗ trợ lãi suất 
cho vay, cùng với sự nỗ lực của HĐQT, BGĐ và cán bộ công nhân viên Công ty cổ 
phần MT Gas đã vượt qua khó khăn và dám nghĩ dám làm để đẩy mạnh sản xuất kinh 
doanh và nâng cao giá trị thương hiệu MT Gas trong lĩnh vực kinh doanh khí đốt tại 
thị trường Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm. 

 
 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2009 

Để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm được Hội đồng quản trị Công ty giao, Công 
ty đã có được những yếu tố thuận lợi sau: 

• Nền tảng về cơ sở vật chất, tri thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khí đốt. 

• Định hướng phát triển đúng trong việc phân phối nguyên liệu khí đốt tại thị trường 
phía Nam. 

• Sự đoàn kết, nhất trí về nhiệm vụ chung trong nội bộ Công ty. 

Thách thức, khó khăn: 

• Tác động chính sách 107/2009/NĐ-CP về việc “Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng” 
trong giai đoạn đầu MTGas mới tham gia thị trường phân phối gas dân dụng và sự 
biến động tỷ giá ngoại tệ ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. 

• Sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành kinh doanh khí đốt. 

• Nạn sang chiết gas lậu trên thị trường ngày càng gia tăng về số lượng. 

• Những khó khăn về thủ tục hành chính và biến động trong giá nguyên vật liệu đầu vào 
làm chậm tiến độ và tăng chi phí trong công tác đầu tư xây dựng các dự án khu công 
nghiệp của Công ty. 

 
Năm 2009, Công ty cổ phần MT Gas vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt kế 

hoạch kinh doanh được giao. 

Sau đây là  kết quả sản xuất kinh doanh thể hiện qua các chỉ tiêu trong Bảng sau đây: 
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Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2009 (Báo cáo đã được kiểm toán) 
 
 

 

COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS 
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT 2009 

 Maãu CBTT-03

 
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: Nghìn ñoàng 
Stt Noäi dung Soá dö cuoái kyø Soá dö ñaàu kyø 
I TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 109.678.635 73.143.031
1 Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 3.335.60 1.187.777
2 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 448.170 22.184.385
3 Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 92.949.315 42.533.197
4 Haøng toàn kho 6.363.686 1.297.338
5 Taøi saûn ngaén haïn khaùc 6.581.856 5.940.334
II TAØI SAÛN DAØI HAÏN  99.453.906 109.684.924
1 Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn - -
2 Taøi saûn coá ñònh 42.577.664 43.397.415
 - Taøi saûn coá ñònh höõu hình 42.392.669 43.192.724
 - Taøi saûn coá ñònh voâ hình 24.619 44.316
 - Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 160.375 160.375

3 Baát ñoäng saûn ñaàu tö 6.274.303 6.847.995
4 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 27.410.521 46.330.522
5 Taøi saûn daøi haïn khaùc 23.191.416 13.108.992

III TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN  209.132.541 182.827.954
IV NÔÏ PHAÛI TRAÛ  61.598.413 44.748.398
1 Nôï ngaén haïn 54.483.064 38.958.883
2 Nôï daøi haïn 7.115.349 5.789.515
V VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU  147.534.128 138.079.555
1 Voán chuû sôû höõu 147.473.964 138.019.392
 - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 80.000.000 80.000.000
 - Thaëng dö voán coå phaàn 61.474.997 61.474.997
 - Quyõ ñaàu tö phaùt trieãn 795.981 795.981
 - Quyõ döï phoøng taøi chính 1.193.972 1.193.972
 - Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 530.654 530.654
 - Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 3.478.361 (5.976.212)

2 Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 60.164 60.164
 - Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 60.164 60.164

VI TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN  209.132.541 182.827.954
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II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   
St
t 

NOÄI DUNG  Naêm 2009  Naêm 2008 

1 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 192.114.172 133.133.912
2 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 194.684 104.916
3 Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cc dòch vuï  191.919.488 133.028.997
4 Giaù voán haøng baùn 178.832.870 126.437.045
5 Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cc dòch vuï      13.086.617 6.591.952
6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 7.266.187 5.931.722
7 Chi phí taøi chính 290.255 19.278.121
8      - Trong ñoù: Chi phí laõi vay  853.832 513.781
9 Chi phí baùn haøng 1.621.902 1.884.477

10 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 6.569.156 6.364.165
11 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh     11.871.489 (15.543.089)
12 Thu nhaäp khaùc 5.888.025 20.740
13 Chi phí khaùc 5.926.147 4.697.923
14 Lôïi nhuaän khaùc  (38.121) (4.677.183)
15 Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 11.833.368 (20.220.272)
16 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän taïi  
17 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi 2.378.795 (4.644.060)
18 Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp   9.454.572 (15.576.212)
19 Coå töùc treân moãi coå phieáu 1.181 (1,95)

   
III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 

Stt CHÆ TIEÂU Ñvt Naêm 
2009 

Naêm 
2008 

1 Cô caáu taøi saûn %   
  - Taøi saûn daøi haïn/Toång taøi saûn   47,56 59,99 
  - Taøi saûn ngaén haïn/Toång taøi saûn  52,44 40,01 
2 Cô caáu nguoàn voán %   
  - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn  29,45 24,47 
  - Nguoàn voán chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn  70,55 75,53 
3 Khả năng thanh toaùn  Laàn   
  - Khả năng thanh toaùn nợ ngắn hạn  2.01 1,88 
  - Khả năng thanh toaùn nhanh  0.06 0,03 
4 Tỷ suất lợi nhuận %   
  - Tỷ suất lợi nhuận sau thueá/Doanh thu 

thuaàn. 
 4.93 N/A 

  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Toång taøi saûn  4.52 N/A 

  - Tỷ suất lợi nhuận sau thueá/Voán chuû sôû höõu  6.41 N/A 
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3.1 Kết quả hoạt động cụ thể: 

3.1.1 Hoạt động sản xuất tại nhà máy LPG, Bến Lức – Long An: 
- Hoàn thành kế hoạch sản xuất tại Nhà máy về chiết nạp sản phẩm và quản lý vận 

hành kho an toàn và hiệu quả. 
- Tổ chức huấn luyện học tập và diễn tập thực tế về PCCC tại Nhà máy. 
- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra vệ sinh an toàn lao động tại Nhà máy để cổ động 

cho chương trình ATVSLĐ của Nhà nước. 
 

3.1.2 Hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm: 

• Kinh doanh gas dân dụng 

- Tháng 06/2009, thương hiệu gas dân dụng   tham gia phân phối mạnh tại 
thị trường Long An, Tiền Giang và đặc biệt là thị trường Tp. HCM. Bước đầu thương 
hiệu MT Gas đã được thị trường chấp nhận, có uy tín tại các khu vực phân phối và 
tạo tiếng vang cho thương hiệu MT Gas trong lĩnh vực kinh doanh gas dân dụng.  

 

- Đầu tư đội ngũ xe bán hàng của Công ty tại khu vực Long An và Tp.HCM 
- Trong năm 2009, kinh doanh gas dân dụng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

• Kinh doanh nhập khẩu LPG 
- Thực hiện ký kết hợp đồng mua LPG của các Công ty trực thuộc Tập đoàn dầu khí 

quốc gia Việt Nam và các nhà cung cấp nước ngoài. Hiện nay sản lượng kinh doanh 
gas công nghiệp đạt gần 5.000 tấn/tháng với thị phần từ Trung Bộ đến Tây Nam Bộ. 

3.1.3 Công tác Tài chính kế toán: 
- Hoàn thành tất toán một số lượng cổ phiếu công ty nắm giữ như DPM, HNM, 

NBC… 
- Việc tổ chức huy động vốn từ nhiều kênh khác nhau đã tạo cho nguồn lực tài chính 

của Công ty tốt hơn so với năm trước. 
- Tổ chức tốt hoạt động kế toán theo chuẩn mực quy định, phản ánh đầy đủ, trung thực 

và đáp ứng yêu cầu các hoạt động kinh doanh của Công ty. 

3.1.4 Đầu tư dự án: 

• Dự án S’CETPA (19A-Cộng Hòa) 
Theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2009 và quyết định của Hội đồng 
quản trị, Ban giám đốc đã làm việc với Công ty Thái Sơn để xin được rút vốn ra khỏi 
dự án S’CETPA. Đến tháng 11/2009, Công ty Thái Sơn đã chuyển lại tiền góp vốn 
cho MTGas. 
• Dự án Phước Đông: Hiện nay, Khu Công Nghiệp Phước Đông đã gần hoàn 
thành khu tái định cư và đang tiến hành san lấp cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên do giá cả chi 
phí vật liệu xây dựng và chi phí huy động vốn cao nên tiến độ chậm không theo đúng 
kế hoạch đặt ra. 
• Dự án Tân Tập:  
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Hiện nay, MT Gas cùng các đối tác tham gia dự án đang khẩn trương triển khai thực 
hiện dự án liên doanh Vinabenny đầu tư kho gas lạnh tại khu Công nghiệp Tân Tập 
Long An.   
• Dự án Tower Thăng Long:  
Do nguồn vốn để thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn nên hiện tại dự án chưa triển 
khai. Công ty cổ phần Thăng Long Tower đang tìm kiếm nguồn vốn từ các nhà đầu tư 
để nhanh chóng đưa dự án vào thực hiện. 

 
3.1.5 Tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty: 
 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM 
SOÁT 

Phòng 
HCNS 

Phòng Đầu 
tư Dự án 

P. Kinh 
doanh 

P. Tài 
chính kế 

TỔNG GIÁM 
ĐỐC 

Nhà máy 
Bến Lức 

 
 
  Công ty cổ phần MT Gas trong giai đoạn mở rộng phát triển kinh doanh nên vấn 
đề chất lượng nhân sự là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Trong năm 
2009, Công ty đã tuyển thêm các cán bộ, nhân viên có trình độ học vấn cao và kinh 
nghiệm để bổ sung nguồn lực nhân sự cho các phòng ban.  
  Kế hoạch trong năm 2010, Công ty tiếp tục tuyển dụng và đào tạo các cán bộ trẻ 
để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của Công ty. 

  

-  
III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
  Xem Báo cáo tài chính 2009 dạng đầu đủ đã được kiểm toán ở phần sau của 
Báo cáo thường niên 2009. 
 
IV. GIÁI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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  Xem ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2009 
 
V. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
 

o Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ các qui trình nguyên tắc 
trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, các nghị quyết 
của đại hội cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị và sự tuân thủ pháp luật 
nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đúng định hướng, hiệu quả, 
minh bạch. 

 

o Thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc. Đưa ra các ý 
kiến đóng góp nhằm thực hiện theo đúng định hướng của Công ty. 

o Cùng với đơn vị kiểm toán soát xét và thực hiện các thủ tục kiểm toán báo cáo 
tài chính của công ty trong năm 2009. 

  
VI. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 

 
 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ 

BAN KIỂM 
SOÁT 

Phòng 
HCNS 

Phòng Đầu 
tư Dự án 

P. Kinh 
doanh 

P. Tài 
chính kế 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nhà máy 
Bến Lức 

 
 
VII. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 
 
 Hội đồng quản trị: 
1- Ông Lê Tự Minh   Chủ tịch Hội đồng quản trị 
2- Ông Nguyễn Đức Bình  Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 
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3- Ông Phạm Thế Cường  Thành viên HĐQT 
4- Ông Nguyễn Quang Trung  Thành viên HĐQT  
5- Bà Võ Thị Minh Toàn  Thành viên HĐQT 
 

Ban Tổng giám đốc  
1. Ông Nguyễn Quang Trung  Tổng giám đốc 
2. Và các Giám Đốc bộ phận 
 

Tài chính Kế toán  
1. Bà Bùi Mộng Trường Thiên Kế toán trưởng 
 

Ban kiểm soát 
1. Bà Bùi Phạm Thái Hòa   Trưởng ban 
2. Ông Dương Minh Tuấn  Thành viên 
 
VIII. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 31/12/2009 
 

Số cuối năm Số đầu năm 
Cổ đông 

% Số cổ phần % Số cổ phần 
Ông Lê Tự Minh 31,56 % 2.525.000 31,56 % 2.525.000
Ông Nguyễn Đức Bình 15,63 % 1.250.000 15,63 % 1.250.000
Ông Phạm Thế Cường 3,13 % 250.000 3,13 % 250.000
Ông Trần Quang Tuyến 5,31 % 425.000 5,31 % 425.000
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa 2,5 % 200.000 2,5 % 200.000
Bà Vũ Thị Kim Quy 2,5 % 200.000 2,5 % 200.000
Bà Lê Thị Minh Thùy 1,88 % 150.000 1,88 % 150.000
Các cổ đông khác 37,5 % 3.000.000 37,5 % 3.000.000

Tổng cộng 100% 8.000.000 100% 8.000.000
 
        Long An, ngày 15 tháng 04 năm 2010 
        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
             (ĐÃ KÝ) 
              
            LÊ TỰ MINH 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS (ĐÃ KIỂM TOÁN) 
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COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS

BAÙO CAÙO CUÛA TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
Cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

1. Caùc hoaït ñoäng chính

Truï sôû chính: Loâ 1, AÁp Thuaän Ñaïo, Thò traán Beán Löùc, Huyeän Beán Löùc, Tænh Long An.

Vaên phoøng ñaïi dieän: Laàu 7, toøa nhaø Petrovietnam, soá 5 Leâ Duaån, Quaän 1, Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

Hình thöùc sôû höõu voán: Voán coå phaàn.

Voán ñieàu leä:                 80.000.000.000 ñoàng

2.

Hoäi ñoàng Quaûn trò

Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò
Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò

Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò

Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò

Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò

- Mua baùn vaät tö, thieát bò maùy moùc coâng nghieäp, saûn phaåm cô khí, hoùa chaát ( tröø hoùa chaát coù tính ñoäc haïi maïnh);

- Cho thueâ kho baõi, nhaän quyeàn söû duïng ñaát ñeå xaây döïng nhaø cho thueâ;

- Xaây döïng cô sôû haï taàng khu coâng nghieäp, daân duïng, coâng nghieäp, thi coâng caàu ñöôøng, ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng
theo quy hoaïch xaây döïng nhaø ñeå ôû ñeå chuyeån quyeàn söï duïng ñaát;

Hoäi ñoàng Quaûn trò, Ban Kieåm soaùt vaø Toång Giaùm ñoác Coâng ty:

Toång Giaùm ñoác Coâng Ty Coå Phaàn MT Gas traân troïng ñeä trình baùo caùo naøy cuøng vôùi caùc baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc
kieåm toaùn cuûa Coâng ty cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009.

Coâng Ty Coå Phaàn MT Gas Vieät Nam, tieàn thaân laø Coâng ty TNHH MT Gas Vieät Nam, ñöôïc chuyeån ñoåi theo Giaáy
chöùng nhaän Ñaêng kyù kinh doanh soá 5003000179 ngaøy 12 thaùng 2 naêm 2007 so Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Long An
caáp (Ñaêng kyù thay ñoåi laàn 4 theo giaáy pheùp kinh doanh soá 1100480979 ngaøy 08 thaùng 4 naêm 2009). Coâng ty ñaõ ñöôïc
nieâm yeát taïi Sôû Giao Dòch Chöùng khoaùn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh theo Quyeát ñònh Nieâm yeát soá 132/QÑ-SGDHCM do
Toång Giaùm Ñoác Sôû Giao Dòch Chöùng Khoaùn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008. Maõ chöùng
khoaùn : MTG. Teân coâng ty vieát baèng tieáng nöôùc ngoaøi: MT GAS JOINT STOCK COMPANY (Vieát taét: MT GAS)

Caùc hoaït ñoäng kinh doanh chuû yeáu cuûa Coâng Ty:

- Kinh doanh chieát naïp khí hoùa loûng (LPG), xaêng daàu, daàu môõ nhôøn;

- Vaän taûi haøng hoùa baèng ñöôøng boä, ñöôøng soâng;

- Kinh doanh caûng bieån, caûng soâng;

Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò, Ban Kieåm soaùt vaø Toång Giaùm ñoác cuûa Coâng ty trong naêm vaø cho ñeán thôøi ñieåm laäp
Baùo caùo naøy bao goàm:

- San laáp maët baèng;

- Mua baùn vaät lieäu xaây döïng, trang trí noäi thaát.

OÂng Leâ Töï Minh
OÂng Nguyeãn Ñöùc Bình

OÂng Phaïm Theá Cöôøng

OÂng Nguyeãn Quang Trung

Baø Voõ Thò Minh Toaøn 

Trang 4 



COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS

BAÙO CAÙO CUÛA TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
Cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

2. Hoäi ñoàng Quaûn trò, Ban Kieåm soaùt vaø Toång Giaùm ñoác Coâng ty (tieáp theo):

Ban Kieåm soaùt

Tröôûng Ban Kieåm soaùt

Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt

Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt

Toång Giaùm ñoác

Toång Giaùm ñoác 

3.

Toång doanh thu vaø thu nhaäp khaùc 205,073,701,369 ñoàng 

Toång chi phí 193,240,332,703 ñoàng 

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 11,833,368,666   ñoàng 

4.

5. Cam keát cuûa Toång Giaùm ñoác

Baø Traàn Thò Dieäu Hoøa

- Tröôùc khi caùc baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty ñöôïc laäp, Toång Giaùm ñoác ñaõ tieán haønh nhöõng böôùc caàn thieát ñeå ñaûm baûo
raèng giaù trò soå saùch cuûa baát kyø taøi saûn löu ñoäng naøo cuûa Coâng ty ñaõ ñöôïc xaùc ñònh phuø hôïp vôùi giaù trò thöïc teá cuûa taøi saûn
vaøo thôøi ñieåm keát thuùc nieân ñoä 2009.

- Khoâng coù moät khoaûn nôï ngoaøi döï kieán naøo hay moät khoaûn nôï naøo khaùc cuûa Coâng ty seõ hay coù theå laøm aûnh höôûng
moät caùc nghieâm troïng ñeán khaû naêng thöïc hieän nghóa vuï cuûa Coâng ty, khi caùc khoaûn nôï naøy ñeán haïn traû hay khi Coâng ty
bò baét buoäc phaûi traû hoaëc coù theå bò baét buoäc phaûi traû trong thôøi haïn möôøi hai thaùng sau ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009.

Coâng Ty TNHH Kieåm Toaùn vaø Dòch Vuï Tin Hoïc TP.HCM (AISC) ñöôïc chæ ñònh kieåm toaùn cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy
31 thaùng 12 naêm 2009.

nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009. Trong quaù trình laäp Baùo caùo taøi chính, ñaõ xem xeùt vaø tuaân thuû caùc vaán ñeà
sau:

OÂng Döông Minh Tuaán

OÂng Nguyeãn Quang Trung

Baø Buøi Phaïm Thaùi Hoøa

Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh 

Kieåm toaùn ñoäc laäp

- Trong tröôøng hôïp caàn thieát, caùc thoâng tin caàn coâng boá ñöôïc giaûi trình trong phaàn thuyeát minh baùo caùo taøi chính.

- Löïa choïn caùc chính saùch keá toaùn ñöôïc thích hôïp vaø aùp duïng moät caùch nhaát quaùn, caùc öôùc tính ñöôïc ñaùnh giaù hôïp lyù
vaø thaän troïng.

- Caùc hoaït ñoäng trong saùu thaùng cuûa Coâng ty ñöôïc phaûn aùnh treân baùo caùo taøi chính khoâng coù khaû naêng bò aûnh höôûng
moät caùch nghieâm troïng bôûi baát kyø khoaûn muïc, nghieäp vuï, söï kieän coù baûn chaát troïng yeáu baát thöôøng naøo ñaõ phaùt sinh
cho ñeán ngaøy laäp baùo caùo naøy.

- Khoâng coù moät theá chaáp naøo baèng taøi saûn cuûa Coâng ty keå töø cuoái naêm taøi chính ñeå ñaûm baûo cho nhöõng khoaûn nôï cuûa
baát kyø caù nhaân naøo khaùc.

- Khoâng coù baát kyø söï kieän hay tröôøng hôïp baát thöôøng naøo xaûy ra keå töø ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 ñeán thôøi ñieåm laäp
baùo caùo naøy coù theå daãn ñeán söï hieåu nhaàm veà caùc soá lieäu trình baøy trong caùc baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty.

- Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp treân cô sôû hoaït ñoäng lieân tuïc, tröø tröôøng hôïp khoâng theå giaû ñònh raèng Coâng ty seõ tieáp tuïc
hoaït ñoäng lieân tuïc.  

Trang 5 



COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS

BAÙO CAÙO CUÛA TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
Cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

6. Xaùc nhaän

Baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty ñöôïc laäp phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø heä thoáng keá toaùn Vieät Nam.

Toång Giaùm ñoác

        ÑAÕ KYÙ
Nguyeãn Quang Trung

Theo yù kieán cuûa Toång Giaùm ñoác, chuùng toâi nhaän thaáy raèng caùc Baùo caùo taøi chính bao goàm Baûng caân ñoái keá toaùn, Baùo
caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø caùc thuyeát minh ñính keøm ñöôïc soaïn thaûo ñaõ theå hieän
quan ñieåm trung thöïc vaø hôïp lyù veà tình hình taøi chính cuõng nhö keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån
tieàn teä cuûa Coâng ty cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009.

Ngaøy 16 thaùng 3 naêm 2010

Trang 6 



Soá: 06.09.272/AISC - DN4

                          

Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn caùc Baùo caùo taøi chính goàm: Baûng caân ñoái keá toaùn, baùo caùo keát quaû kinh doanh, Baùo caùo löu
chuyeån tieàn teä vaø Thuyeát minh baùo caùo taøi chính cho nieân ñoä keát thuùc taïi ngaøy 31/12/2009, cuûa Coâng Ty Coå Phaàn MT
Gas ñöôïc laäp ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2010 töø trang 05 ñeán trang 23 ñính keøm.

BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN VEÀ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

CHO NIEÂN ÑOÄ KEÁT THUÙC NGAØY 31 THAÙNG 12 NAÊM 2009

CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS .

Kính gôûi : Hoäi Ñoàng Quaûn Trò & Toång Giaùm Ñoác Coâng Ty Coå Phaàn MT Gas.

TP.HCM, ngaøy 16 thaùng 03 naêm 2010

YÙ kieán cuûa Kieåm toaùn vieân

Theo quan ñieåm cuûa chuùng toâi, xeùt treân caùc khía caïnh troïng yeáu, caùc Baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp
lyù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty Coå Phaàn MT Gas taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009, cuõng nhö keát quaû saûn xuaát kinh
doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä cuûa Coâng ty cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, phuø hôïp vôùi cheá ñoä keá toaùn
Vieät Nam hieän haønh vaø tuaân thuû caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan.

Vieäc laäp, soaïn thaûo vaø trình baøy baùo caùo taøi chính naøy thuoäc veà traùch nhieäm cuûa Toång Giaùm Ñoác Coâng ty. Traùch nhieäm
cuûa chuùng toâi laø ñöa ra caùc yù kieán veà caùc baùo caùo naøy döïa treân keát quaû kieåm toaùn cuûa chuùng toâi. 

Cô sôû yù kieán

Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän vieäc kieåm toaùn theo nhöõng quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc Vieät nam veà cheá ñoä keá toaùn vaø kieåm toaùn;
phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc kieåm toaùn Vieät nam. 

Treân caên baûn thöû nghieäm, choïn maãu, cuoäc kieåm toaùn bao goàm vieäc xem xeùt caùc chöùng cöù lieân quan ñeán soá lieäu vaø caùc
coâng boá treân caùc Baùo caùo taøi chính. Cuoäc kieåm toaùn cuõng bao goàm vieäc ñaùnh giaù veà nhöõng öôùc löôïng vaø nhöõng xeùt
ñoaùn quan troïng ñaõ ñöôïc theå hieän bôûi Toång Giaùm Ñoác cuûa Coâng ty; veà söï phuø hôïp cuûa caùc nguyeân taéc, cheá ñoä keá toaùn,
vieäc aùp duïng nhaát quaùn vaø trình baøy ñaày ñuû trong vieäc soaïn thaûo caùc Baùo caùo taøi chính.

Chuùng toâi ñaõ laäp keá hoaïch vaø hoaøn thaønh cuoäc kieåm toaùn ñeå ñaït ñöôïc taát caû caùc thoâng tin vaø caùc giaûi trình caàn thieát
nhaèm cung caáp cho chuùng toâi ñaày ñuû chöùng cöù ñeå ñaûm baûo raèng baùo caùo taøi chính traùnh ñöôïc caùc sai soùt troïng yeáu.
Chuùng toâi tin raèng vieäc kieåm toaùn ñaõ cung caáp cô sôû hôïp lyù cho yù kieán cuûa chuùng toâi.

TỔNG GIAÙM ÑOÁC 

ÑAÕ KYÙ 
Phaïm Vaên Vinh

Soá chöùng chæ KTV: Ñ0112/KTV

ÑAÕ KYÙ 
Tröông Dieäu Thuùy

KIEÅM TOAÙN VIEÂN

Soá chöùng chæ KTV: 0212/KTV

Trang 4 



COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS Maãu soá B 01 - DN

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 
Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

TAØI SAÛN Maõ soá
Thuyeát 

minh
31/12/2009 01/01/2009

A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 100 109,678,635,261            73,143,030,100              

I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 3,335,607,563                1,187,776,877                
1. Tieàn 111 V.01 3,335,607,563             1,187,776,877              

II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 V.02 448,170,000                 22,184,384,662             
1. Ñaàu tö ngaén haïn 121 1,365,920,000             40,996,277,662             
2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn 129 (917,750,000)               (18,811,893,000)            

III. Caùc khoaûn phaûi thu 130 92,949,315,416            42,533,196,322             
1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 57,031,792,613           18,901,163,637             
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 9,314,000                     18,000,000                    
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 135 V.03 35,908,208,803           23,614,032,685             

IV. Haøng toàn kho 140 6,363,686,251              1,297,337,981               
1. Haøng toàn kho 141 V.04 6,363,686,251             1,297,337,981              

V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 6,581,856,031              5,940,334,258               
1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 277,733,268                 157,098,544                  
2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 760,698,828                  
4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 V.05 6,304,122,763             5,022,536,886              

B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 200 99,453,906,334              109,684,923,753            

II. Taøi saûn coá ñònh 220 42,577,664,352            43,397,414,873             
1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 V.08 42,392,669,428           43,192,724,004             

Nguyeân giaù 222 50,439,931,050             48,173,405,723             
Giaù trò hao moøn luõy keá 223 (8,047,261,622)             (4,980,681,719)             

2. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 V.10 24,619,924                   44,315,869                    
Nguyeân giaù 228 59,087,827                    59,087,827                    
Giaù trò hao moøn luõy keá 229 (34,467,903)                  (14,771,958)                  

4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 V.11 160,375,000                 160,375,000                  

III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 V.12 6,274,303,544              6,847,995,272               
Nguyeân giaù 241 7,925,400,000               7,925,400,000               
Giaù trò hao moøn luõy keá 242 (1,651,096,456)             (1,077,404,728)             

IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250 27,410,521,852            46,330,521,852             
3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 V.13 27,410,521,852           46,330,521,852             

V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260 23,191,416,586            13,108,991,756             
1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 V.14.1 20,032,914,714           1,645,546,995              
2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 262 V.21 2,797,028,291             5,175,824,180              
3. Taøi saûn daøi haïn khaùc 263 V.14.2 361,473,581                 6,287,620,581              

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 270 209,132,541,596            182,827,953,853            

(Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC 

Ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC)

  Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính Trang 5 



COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS Maãu soá B 01 - DN

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 
Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

(Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC 

Ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC)

NGUOÀN VOÁN Maõ soá
Thuyeát 

minh
31/12/2009 01/01/2009

A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 61,598,413,408              44,748,398,443              

I. Nôï ngaén haïn 310 54,483,064,008            38,958,883,243             
1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 V.15 5,825,069,775             3,734,940,000              
2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 312 46,394,566,391           33,233,438,254             
3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 369,532,641                  
4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 V.16 1,734,666,531             7,918,017                      
5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 190,303,945                 140,549,774                  
6. Chi phí phaûi traû 316 V.17 733,461,667                  
9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 319 V.18 338,457,366                 739,042,890                  

II. Nôï daøi haïn 330 7,115,349,400              5,789,515,200               
3. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 V.19 7,098,831,000             5,731,540,000              
6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 16,518,400                   57,975,200                    

B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 147,534,128,187            138,079,555,410            

I. Voán chuû sôû höõu 410 V.22 147,473,964,673          138,019,391,896            
1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 80,000,000,000           80,000,000,000             
2. Thaëng dö voán coå phaàn 412 61,474,996,700           61,474,996,700             
7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 417 795,981,086                 795,981,086                  
8. Quyõ döï phoøng taøi chính 418 1,193,971,629             1,193,971,629              
9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 419 530,654,057                 530,654,057                  
10. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 420 3,478,361,201             (5,976,211,576)             

II. Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 430 60,163,514                     60,163,514                     

1. Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 431 60,163,514                     60,163,514                     

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 440 209,132,541,595            182,827,953,853            

Keá toaùn tröôûng

ÑAÕ KYÙ

Buøi Moäng Tröôøng Thieân

ÑAÕ KYÙ

Ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2010

Toång  Giaùm Ñoác

 Nguyeãn Quang Trung 

  Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính Trang 6 



COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS Maãu soá B 02 - DN

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH (Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC 

Cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

CHÆ TIEÂU Maõ soá
Thuyeát 

minh
 Naêm 2009 Naêm 2008 

1- Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 VI.25 192,114,172,441 133,133,912,367
2- Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 03 VI.26 194,684,176          104,915,778         
3- Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 10 191,919,488,265   133,028,996,589    
4- Giaù voán haøng baùn 11 VI.27 178,832,870,971 126,437,044,935
5- Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 20 13,086,617,294     6,591,951,654       

6- Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.28 7,266,187,155 5,391,722,355
7- Chi phí taøi chính 22 VI.29 290,255,731 19,278,120,627
Trong ñoù: Chi phí laõi vay 23 853,823,053 422,795,239
8- Chi phí baùn haøng 24 1,621,902,706 1,884,477,177
9- Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 6,569,156,295 6,364,165,048
10- Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 30 11,871,489,717     (15,543,088,843)    

11- Thu nhaäp khaùc 31 VI.30 5,888,025,949       20,739,635           
12- Chi phí khaùc 32 5,926,147,000 4,697,922,549
13- Lôïi nhuaän khaùc 40 (38,121,051)           (4,677,182,914)     

14- Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 50 11,833,368,666     (20,220,271,757)    
15- Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 VI.31
16- Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 52 VI.32 2,378,795,889       (4,644,060,180)     
17- Lôïi nhuaän sau thueá TNDN 60 9,454,572,777       (15,576,211,577)    
18- Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 1,181.82                 (1,947.03)              

Keá toaùn tröôûng

ÑAÕ KYÙ
Buøi Moäng Tröôøng Thieân Nguyeãn Quang Trung

Ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC)

Ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2010

Toång  Giaùm Ñoác

ÑAÕ KYÙ

  Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính Trang 7 



COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS Maãu soá B 03 - DN

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ  (Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC 

(Theo phöông phaùp giaùn tieáp)

Cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

CHÆ TIEÂU Maõ soá
Thuyeát 

minh
 Naêm 2009  Naêm 2008 

I- Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh
1. Lôïi nhuaän tröôùc thueá 01 11,833,368,666 (20,220,271,757)     
2. Ñieàu chænh cho caùc khoaûn

Khaáu hao taøi saûn coá ñònh 02 3,659,967,576    3,376,303,219
Caùc khoaûn döï phoøng 03 (17,894,143,000) 17,226,633,000       
Laõi/loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän 04 198,162,000           
Laõi/loã töø hoaït ñoäng ñaàu tö 05 (3,188,881,817)  (4,492,623,331)       
Chi phí laõi vay 06 853,823,053       513,780,895           

3. Lôïi nhuaän töø HÑKD tröôùc thay ñoåi voán löu ñoäng 08
Taêng/giaûm caùc khoaûn phaûi thu 09 (45,010,859,143) 8,109,978,431        
Taêng/giaûm haøng toàn kho 10 (5,066,348,270)  (1,184,674,734)       
Taêng/ giaûm caùc khoaûn phaûi traû 11 14,759,885,190 88,355,421,706       
Taêng/ giaûm chi phí traû tröôùc 12 (18,508,002,443) (1,375,912,843)       
Tieàn laõi vay ñaõ traû 13 (853,823,053)     (513,780,895)         
Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ noäp 14 (4,490,733,309)       
Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 15 12,362,394,600       
Tieàn chi khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 16 (12,372,425,600)     

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 20 (59,415,013,241) 85,492,251,382      

II- Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö
1. Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ vaø TS daøi haïn khaùc 21 (2,266,525,327)  (11,319,917,416)     
2. Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ vaø TS daøi haïn khaùc 22
3. Tieàn chi cho vay, mua caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc 23
4. Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc 24 39,630,357,662 
5. Tieàn chi goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 25
6. Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 26 18,920,000,000 
7. Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia 27 3,188,881,817    4,520,473,331        
Löu chuyeån tieàn teä thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö 30 59,472,714,152 (6,799,444,085)       

Ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC)

Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

  Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính Trang 10   



COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS Maãu soá B 03 - DN

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ  (Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC 

(Theo phöông phaùp giaùn tieáp)

Cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

CHÆ TIEÂU Maõ soá
Thuyeát 

minh
 Naêm 2009  Naêm 2008 

Ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC)

Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

III- Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính
1. Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán goùp cuaû chuû sôû höõu 31
3. Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc 33 44,663,739,653 
4. Tieàn chi traû nôï goác vay 34 (42,573,609,878) (78,705,288,115)     
Löu chuyeån tieàn teä thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính 40 2,090,129,775   (78,705,288,115)     

Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø 50 2,147,830,686    (12,480,818)            
Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø 60 1,187,776,877    1,200,257,695        
AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä 61
Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái kyø 70 VII.34 3,335,607,563    1,187,776,877        

Keá toaùn tröôûng

ÑAÕ KYÙ

Buøi Moäng Tröôøng Thieân

 Giaùm Ñoác

Ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2010

Nguyeãn Quang Trung

ÑAÕ KYÙ
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COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS Maãu soá B09- DN

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH (Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC 

Ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC)

Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

I. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp

Vaên phoøng ñaïi dieän: Laàu 7, toøa nhaø Petrovietnam, soá 5 Leâ Duaån, quaän 1, TP.HCM.

1. Voán coå phaàn.

2.

3. 

II. Nieân ñoä keá toaùn, ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn

1.

2.

III. Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng taïi doanh nghieäp

1. Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng:

- Xaây döïng cô sôû haï taàng khu coâng nghieäp, daân duïng, coâng nghieäp, thi coâng caàu ñöôøng, ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng
theo quy hoaïch xaây döïng nhaø ñeå ôû ñeå chuyeån quyeàn söï duïng ñaát;

- Cho thueâ kho baõi, nhaän quyeàn söû duïng ñaát ñeå xaây döïng nhaø cho thueâ;

Nieân ñoä keá toaùn baét ñaàu töø ngaøy 01 thaùng 1 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 haøng naêm.

Cheá ñoä keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam ban haønh theo Quyeát Ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä Taøi
Chính. 

Cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

Lónh vöïc kinh doanh:  Thöông maïi, dòch vuï.

Ngaønh ngheà kinh doanh:

80 tyû ñoàngToång voán ñieàu leä: 

- Vaän taûi haøng hoùa baèng ñöôøng boä, ñöôøng soâng;

Ñòa chæ truï sôû chính vaø nhaø maùy: Loâ 1, AÁp Thuaän Ñaïo, Trò traán Beán Löùc, Huyeän Beán Löùc, Tænh Long An.

Hình thöùc sôû höõu voán: 

- Kinh doanh chieát naïp khí hoùa loûng (LPG), xaêng daàu, daàu môõ nhôøn;

Coâng Ty Coå Phaàn MT Gas Vieät Nam, tieàn thaân laø Coâng ty TNHH MT Gas Vieät Nam, ñöôïc chuyeån ñoåi theo Giaáy
chöùng nhaän Ñaêng kyù kinh doanh soá 5003000179 ngaøy 12 thaùng 2 naêm 2007 so Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Long An
caáp (Ñaêng kyù thay ñoåi laàn 4 theo giaáy pheùp kinh doanh 1100480979 ngaøy 08 thaùng 4 naêm 2009). Teân coâng ty vieát
baèng tieáng nöôùc ngoaøi: MT GAS JOINT STOCK COMPANY (Vieát taét: MT GAS).

- San laáp maët baèng;

- Mua baùn vaät lieäu xaây döïng, trang trí noäi thaát.

Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn vaø laäp baùo caùo taøi chính: Vieät Nam ñoàng.

- Kinh doanh caûng bieån, caûng soâng;

Coâng ty ñaõ nieâm yeát taïi Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Thaønh phoá Hoà Chí Minh theo Quyeát ñònh Nieâm yeát soá 132/QÑ -
SGDHCM do Toång Giaùm ñoác Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008.
 Maõ chöùng khoaùn: MTG. 

- Mua baùn vaät tö, thieát bò maùy moùc coâng nghieäp, saûn phaåm cô khí, hoùa chaát ( tröø hoùa chaát coù tính ñoäc haïi maïnh);

Nieân ñoä keá toaùn:
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COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS Maãu soá B09- DN

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH (Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC 

Ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC)

Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

Cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

2. Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû Chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam: 

3. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng: Nhaät kyù chung.

IV. Caùc chính saùch keá toaùn aùp duïng:

1.

2. Phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho:

Phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò haøng hoùa toàn kho cuoái kyø: Bình quaân gia quyeàn.

Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø.

3. Nguyeân taéc ghi nhaän taøi saûn coá ñònh vaø khaáu hao taøi saûn coá ñònh: 

Thôøi gian khaáu hao öôùc tính nhö sau:
5 - 20 naêm
5 - 15 naêm
6 - 10 naêm
5 - 15 naêm

3 naêm
- Taøi saûn coá ñònh khaùc
- Taøi saûn coá ñònh voâ hình

- Caùc cheânh leäch phaùt sinh do quy ñoåi ngoaïi teä vaø ñaùnh giaù laïi soá dö caùc taøi khoaûn tieàn teä vaø coâng nôï coù goác ngoaïi teä
ñöôïc thöïc hieän theo Thoâng tö 201/2009/TT-BTC ngaøy 15 thaùng 10 naêm 2009ä.

Khi taøi saûn coá ñònh ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø khaáu hao luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø khoaûn laõi loã naøo phaùt 
sinh do vieäc thanh lyù ñeàu ñöôïc ñöa vaøo thu nhaäp hay chi phí trong kyø.

Phöông phaùp khaáu hao TSCÑ: Khaáu hao ñöôïc tính döïa treân nguyeân giaù cuûa TSCÑ vaø theo phöông phaùp khaáu hao
ñöôøng thaúng. Tyû leä khaáu hao haøng naêm döa treân möùc ñoä höõu duïng döï tính cuûa TSCÑ phuø hôïp vôùi quyeát ñònh soá
206/2003/QÑ-BTC ban haønh ngaøy 12/12/2003 cuûa Boä Taøi Chính. 

- Nhaø cöûa vaät kieán truùc
- Maùy moùc thieát bò

Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho: Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ñöôïc laäp vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm
laø soá cheânh leäch giöõa giaù goác cuûa haøng toàn kho lôùn hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc.

Coâng Ty tuaân thuû chaáp haønh caùc chuaån möïc keá toaùn, cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc qui ñònh phaùp lyù coù
lieân quan.

- Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm tieàn maët taïi quyõ, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang chuyeån vaø caùc khoaûn
ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn goác khoâng quaù ba thaùng, coù tính thanh khoaûn cao, coù khaû naêng chuyeån ñoåi deã daøng thaønh
caùc löôïng tieàn xaùc ñònh vaø khoâng quaù nhieàu ruûi ro trong chuyeån ñoåi thaønh tieàn. 

Nguyeân taéc ñaùnh giaù: Ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác (Thöïc hieän theo chuaån möïc soá 02 "Haøng toàn kho").

Nguyeân taéc ghi nhaän TSCÑ höõu hình: laø toaøn boä caùc chi phí maø doanh nghieäp boû ra ñeå coù taøi saûn coá ñònh tính ñeán thôøi
ñieåm ñöa taøi saûn ñoù vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng. Caùc chi phí phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu chæ ñöôïc ghi taêng
nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh neáu caùc chi phí naøy chaéc chaén laøm taêng lôïi ích kinh teá trong töông lai do söû duïng taøi saûn
ñoù. Caùc chi phí khoâng thoûa maõn ñieàu kieän treân ñöôïc ghi nhaän laø chi phí trong kyø.

Nguyeân taéc xaùc ñònh caùc khoaûn tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn: 

- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc ra ñoàng tieàn söû duïng trong keá toaùn: Nhöõng nghieäp vuï
lieân quan ñeán caùc loaïi ngoaïi teä phaùt sinh trong naêm ñöôïc qui ñoåi sang ñoàng Vieät Nam theo tyû giaù bình quaân cuûa lieân
ngaân haøng Nhaø Nöôùc taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï.

- Phöông tieán vaän taûi
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4 Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao baát ñoäng saûn ñaàu tö:

5. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính:

Caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn: Ghi nhaän theo phöông phaùp giaù goác;

Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn khaùc: Ghi nhaän theo phöông phaùp giaù goác;

6 Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí ñi vay:

8. Ghi nhaän chi phí phaûi traû

10. Nguyeân taéc ghi nhaän voán chuû sôû höõu

11. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu: 

Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn, daøi haïn: Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñaàu tö 
ñöôïc laäp khi giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc cuûa chöùng khoaùn ñaàu tö giaûm xuoáng thaáp hôn giaù goác.

Nguyeân taéc ghi nhaän voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu, thaëng dö voán coå phaàn: ñöôïc ghi nhaän theo soá thöïc teá ñaõ ñaàu tö goùp
voán cuûa caùc coå ñoâng.

Baát ñoäng saûn ñaàu tö ñöôïc ghi nhaän theo nguyeân giaù. Nguyeân giaù bao goàm caùc chi phí giao dòch lieân quan tröïc tieáp ban
ñaàu; laø toaøn boä caùc chi phí baèng tieàn hoaëc töông ñöông tieàn maø doanh nghieäp phaûi boû ra hoaëc giaù trò hôïp lyù cuûa caùc
khoaûn ñöa ra ñeå trao ñoåi nhaèm coù ñöôïc baát ñoäng saûn ñaàu tö tính ñeán thôøi ñieåm mua hoaëc xaây döïng hình thaønh Baát
ñoäng saûn ñaàu tö ñoù.

Chi phí ñi vay lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát, taøi saûn dôû dang ñöôïc tính vaøo giaù trò cuûa taøi
saûn ñoù khi doanh nghieäp chaéc chaén thu ñöôïc lôïi ích kinh teá trong töông lai do söû duïng taøi saûn ñoù vaø chi phí ñi vay coù
theå xaùc ñònh ñöôïc moät caùch ñaùng tin caäy. Tyû leä voán hoùa ñöôïc tính theo tyû leä laõi suaát bình quaân gia quyeàn trong kyø,
ngoaïi tröø caùc khoaûn vay rieâng bieät.

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính: Tieàn laõi ñöôïc ghi nhaän treân cô sôû kyø haïn vaø laõi suaát cuûa töøng kyø vôùi soá tieàn thu veà
ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén.

Nguyeân taéc ghi nhaän lôïi nhuaän chöa phaân phoái: ñöôïc trích laäp caùc quyõ vaø chia coå töùc cho caùc coå ñoâng theo quyeát ñònh
cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø theo Ñieàu leä Coâng Ty.  

Caùc khoaûn chi phí phaûi traû ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùc öôùc tính hôïp lyù veà soá tieàn phaûi traû cho haøng hoaù - dòch vuï ñaõ söû
duïng trong kyø, hoaëc ñöôïc trích tröôùc nhaèm khoâng gaây ñoät bieán cho chi phí saûn xuaát kinh doanh treân cô sôû ñaûm baûo
nguyeân taéc phuø hôïp giöõa doanh thu vaø chi phí.

Doanh thu baùn haøng: Doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi Coâng ty coù ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch baùn haøng vaø soá tieàn thu
veà ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén. Taïi thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu Coâng ty ñaõ hoaøn thaønh vieäc chuyeån giao
phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu saûn phaåm cho ngöôøi mua, ñoàng thôøi xaùc ñònh ñöôïc chi phí coù lieân
quan;

Baát ñoäng saûn ñaàu tö ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng.
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13. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh

V. Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baûng Caân Ñoái Keá Toaùn

1. Tieàn 31/12/2009 01/01/2009

Tieàn maët 384,400,049       319,457,921      
Tieàn göûi ngaân haøng 2,951,207,514   868,318,956      

Coäng 3,335,607,563     1,187,776,877     

2. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 31/12/2009 01/01/2009

Soá löôïng Giaù trò
Chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn 39,050               1,365,920,000   40,996,277,662 

Coâng ty Coå phaàn Phaân ñaïm vaø Hoùa chaát Daàu khí 33,125,817,662  
Coâng ty Coå phaàn Khoaùn vaø Dòch vuï Daàu khí 1,810,000,000    
Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån Ñaàu tö 1,505,000,000    
Coâng ty Coå phaàn Söõa Haø Noäi 124,460,000       
Coâng ty Coå phaàn QT Hoaøng Gia 50 920,000              6,000,000           
Coâng ty Coå phaàn Caùp vaø Vaät lieäu Vieãn thoâng 1,660,000,000    
Coâng ty Coå phaàn Cao su Thoáng Nhaát 10,000 505,000,000       505,000,000       
Coâng ty Coå phaàn Gaïch Men Thanh Thanh 29,000 860,000,000       860,000,000       
Coâng ty Coå phaàn Söõa Vieät Nam 1,400,000,000    

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (917,750,000)      (18,811,893,000) 

Coäng 448,170,000         22,184,384,662   

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû soá cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø, soá cheânh leäch
taïm thôøi chòu thueá vaø thueá suaát thueá TNDN.

Thueá TNDN hieän haønh ñöôïc tính döïa treân thu nhaäp chòu thueá naêm hieän haønh * thueá suaát thueá TNDN naêm hieän haønh.
Thu nhaäp chòu thueá ñöôïc tính döïa treân keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong naêm vaø ñieàu chænh taêng, giaûm cho caùc
khoaûn doanh thu vaø chi phí khoâng khaáu tröø theo Luaät thueá TNDN hieän haønh vaø caùc khoaûn loã do caùc naêm tröôùc mang
sang, neáu coù.

Chi phí thueá TNDN trong naêm bao goàm: thueá TNDN hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp doanh
nghieäp ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. (Thöïc hieän theo chuaån möïc keá toaùn soá 17 " Thueá
thu nhaäp doanh nghieäp).

Caùc baùo caùo thueá cuûa Coâng ty chòu söï kieåm tra cuûa cô quan thueá. Do vieäc aùp duïng luaát vaø caùc quy ñònh thueá ñoái vôùi
caùc nghieäp vuï khaùc nhaâu coù theå ñöôïc hieåu theo nhieàu caùch khaùc nhau. Do vaäy, caùc soá lieäu thueá theå hieän treân baùo caùo
taøi chính coù theå bò thay ñoåi theo quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa cô quan thueá.
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3. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 31/12/2009 01/01/2009

Leâ Töï Minh (*)
Nôï goác vay 1,070,000,000    1,700,055,780    
Laõi vay 239,675,124       

Coâng ty BÑS Phöôùc Ñoâng (**) 15,000,000,000  
Coâng ty TNHH Coâng Nghieäp 12,216,047,750  21,900,000,000  
Coâng ty MeKong 5,702,000           
DNTN Xaêng Daàu Raïch Kieân 3,958,691           
Leâ Vaên Tha 4,376,700           
Thueá GTGT chöa ñöôïc khaáu tröø 4,007,488,190    
Coâng ty CP  SX DV TM XD Thành Tài 4,316,214           
Baûo hieåm xaõ hoäi 1,008,390           
Coâng ty TNHH Khí ñoát Gia Ñình 3,369,612,649    

Coäng 35,908,208,803   23,614,032,685   

(*): Khoaûn vay caù nhaân cuûa OÂng Leâ Töï Minh - Chuû tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò MTGas.

4. Haøng toàn kho 31/12/2009 01/01/2009

Nguyeân lieäu, vaät lieäu 25,958,433         1,450,358          
Thaønh phaåm 189,606,818       36,716,498        
Haøng hoùa 6,148,121,000   1,259,171,125   

Coäng 6,363,686,251     1,297,337,981     

5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 31/12/2009 01/01/2009
Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 19,440,156         11,446,890        
Taïm öùng 4,084,678,207   5,008,085,596   
OÂng Phaïm Theá Cöôøng 2,838,461,539    3,286,066,216    

Taïm öùng cho Döï aùn caûng Taân Laäp 1,239,222,215    
Taïm öùng döï aùn KCN Phöôùc Ñoâng 1,000,000,000    
Khaùc 599,239,324       

OÂng Leâ Töï Minh 126,460,000       376,460,000       
OÂng Traàn Vónh Haø 330,000,000       330,000,000       
OÂng Nguyeãn Quang Trung taïm öùng döï aùn Haø Noäi 736,292,068       736,292,068       
Caùc caù nhaân khaùc 53,464,600         279,267,312       
Kyù quyõ kyù cöôïc ngaén haïn 2,200,004,400   3,004,400          
Ngaân haøng TMCP Lieân Vieät 2,200,000,000    
Cty CP Mai Linh 3,000,000           
Khaùc 4,400                   4,400                   

Coäng 6,304,122,763     5,022,536,886     

(**): Khoaûn vay cuûa Coâng ty BÑS Phöôùc Ñoâng theo Hôïp ñoàng tín duïng soá 0412/HÑCV/2009/MTGAS-PHUOCDONG
ngaøy 15/12/2009. Thôøi haïn vay laø 4 thaùng, laõi suaát 12%/naêm, laõi suaát naøy seõ ñöôïc ñieàu chænh 1 thaùng/ 1 laàn theo laõi
suaát huy ñoäng tieát kieäm thöôøng 3 thaùng loaïi traû sau cuûa Techcombank taïi thôøi ñieåm ñieàu chænh coäng (+) bieân ñoä
5,04%/naêm.
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COÂNG TY COÅ PHAÀN MT GAS Maãu soá B09- DN

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH (Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC 

Ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC)

Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

Cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

8. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình

Nhaø cöûa, vaät 
kieán truùc       

Maùy moùc thieát 
bò

Phöông tieän vaän 
taûi truyeàn daån

 TSCÑ Khaùc Toång Coäng 

Nguyeân giaù TSCÑ
Soá dö ñaàu naêm 38,394,191,719 2,213,220,059 5,160,523,673 2,405,470,272   48,173,405,723 
Mua trong naêm 291,547,620     1,974,977,707 2,266,525,327    
Soá dö cuoái naêm 38,394,191,719 2,504,767,679 7,135,501,380 2,405,470,272   50,439,931,050 

Giaù trò hao moøn luõy keá
Soá dö ñaàu naêm 3,726,370,536   258,078,756    542,208,134 454,024,293       4,980,681,719   
Khaáu hao trong naêm 1,983,687,792  247,771,414     567,249,147 267,871,550       3,066,579,903    
Soá dö cuoái naêm 5,710,058,328   505,850,170    1,109,457,281 721,895,843       8,047,261,622   

Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ höõu hình
Taïi ngaøy ñaàu naêm 34,667,821,183 1,955,141,303 4,618,315,539 1,951,445,979   43,192,724,004 
Taïi ngaøy cuoái naêm 32,684,133,391 1,998,917,509 6,026,044,099 1,683,574,429   42,392,669,428 

10. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình

Duïng cuï vaên phoøng Toång Coäng 

Nguyeân giaù TSCÑ
Soá dö ñaàu naêm 59,087,827         59,087,827        
Soá dö cuoái naêm 59,087,827         59,087,827        

Giaù trò hao moøn luõy keá
Soá dö ñaàu naêm 14,771,958         14,771,958        
Khaáu hao trong naêm 19,695,945         19,695,945        
Soá dö cuoái naêm 34,467,903         34,467,903        

Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ voâ hình
Taïi ngaøy ñaàu naêm 44,315,869         44,315,869        
Taïi ngaøy cuoái naêm 24,619,924         24,619,924        

11. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 31/12/2009 01/1/2009
Chi phí ñaàu tö cho döï aùn Cao OÁc Haø Noäi 64,924,000         64,924,000        
Chi phí ñaàu tö cho döï aùn Taân Taäp 95,451,000         95,451,000        

Coäng 160,375,000         160,375,000         

* Giaù trò coøn laïi cuoái naêm cuûa TSCÑ höõu hình ñaõ duøng ñeå theá chaáp, caàm coá caùc khoaûn vay laø:  30.924.929.317 ñoàng.

Khoaûn muïc 

Khoaûn muïc 
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12. Taêng, giaûm Baát ñoäng saûn ñaàu tö

 Nhaø kho Toång Coäng 

Nguyeân giaù Baát ñoäng saûn ñaàu tö
Soá dö ñaàu naêm 7,925,400,000   7,925,400,000   
Soá dö cuoái naêm 7,925,400,000   7,925,400,000   

Giaù trò hao moøn luõy keá
Soá dö ñaàu naêm 1,077,404,728   1,077,404,728   
Khaáu hao trong naêm 573,691,728       573,691,728       
Soá dö cuoái naêm 1,651,096,456   1,651,096,456   

Giaù trò coøn laïi cuûa Baát ñoäng saûn ñaàu tö
Taïi ngaøy ñaàu naêm 6,847,995,272   6,847,995,272   
Taïi ngaøy cuoái naêm 6,274,303,544   6,274,303,544   

Thuyeát minh baát ñoäng saûn ñaàu tö
Nhaø kho Sancom vaø nhaø kho soá 2 duøng ñeå cho thueâ.

13. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 31/12/2009 01/01/2009
Coâng ty Phöôùc Ñoâng (&) 25,830,521,852 25,830,521,852 
Döï aùn toøa nhaø S' CETPA (@) 19,500,000,000 
Coâng ty Tower Thaêng Long (*) 1,100,000,000   1,000,000,000   
Coâng ty Coå phaàn Naêng löôïng VinaBenny 480,000,000       

Coäng 27,410,521,852   46,330,521,852   

Khoaûn muïc 

(*): Ñaàu tö vaøo Coâng ty Coå Phaàn Tower Thaêng Long theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh cuûa coâng ty CP Tower
Thaêng Long soá 0103022313 ngaøy 31/01/2008.

(&): Ñaàu tö goùp voán vaøo Coâng ty Baát Ñoäng Saûn Phöôùc Ñoâng theo Quyeát Ñònh soá 262/QÑ-HÑQT-MTGas ngaøy
31/12/2007 cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Coâng ty CP MTGas. Theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh thay ñoåi laàn thöù 2
soá 1100807198 ngaøy 18/02/2009 cuûa Coâng ty CP BÑS Phöôùc Ñoâng, tyû leä goùp voán cuûa Coâng Ty Coå Phaàn MT Gas laø
19%.

(@): Naêm 2009, Coâng ty ñaõ thu hoài voán Ñaàu tö vaøo döï aùn toøa nhaø S'CETPA (19A Coäng Hoøa, Q. taân Bình, HCM) theo
hôïp ñoàng hôïp taùc voán ñaàu tö soá 25/TS-ÑT ngaøy 29/03/2007 vôùi Coâng ty TNHH Thaùi Sôn. Do kinh doanh khoâng thuaän
lôïi, tyû leä goùp voán cuûa Coâng Ty Coå Phaàn MT Gas laø 20%.
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14. Taøi saûn daøi haïn khaùc
14.1 Chi phí traû tröôùc daøi haïn 31/12/2009 01/01/2009

Ñoà duøng vaên phoøng 6,472,690           15,102,932        
Thieát bò maùy moùc vaên phoøng (khoâng ñuû tieâu chuaån TSCÑ) 9,978,443           24,946,111        
Voû bình Gas (*) 16,516,463,581 1,605,497,952   
Chi phí Döï aùn S'CETPA"  (**) 3,500,000,000   

Coäng 20,032,914,714   1,645,546,995     

14.2 Taøi saûn daøi haïn khaùc 31/12/2009 01/01/2009
Kyù quyõ möôïn bình gas 5,926,147,000   
Ñaët coïc thueâ vaên phoøng vôùi Coâng ty DV Kyõ Thuaät Daàu Khí Tp.HCM 201,473,581       201,473,581      
Ñaët coïc thueâ maët baèng Coâng ty CP Cô Khí Xaây Döïng Long An 160,000,000       160,000,000      

Coäng 361,473,581         6,287,620,581     

15. Vay vaø nôï ngaén haïn 31/12/2009 01/01/2009
Ngaân haøng TMCP Kyõ Thöông Vieät Nam (α ) 5,825,069,775     

Nôï daøi haïn ñeán haïn traû (Vay Agrilbank Saøi Goøn) 3,734,940,000     

Coäng 5,825,069,775     3,734,940,000     

Haïn möùc tín duïng: VNÑ - Soá dö LC - Soá dö baûo laõnh
12%/ naêm

4 thaùng
Baûo ñaûm vay: 

16. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 31/12/2009 01/1/2009
Thueá GTGT phaûi noäp 1,727,164,627   
Thueá thu nhaäp caù nhaân 5,161,568           5,577,681          
Caùc loaïi thueá khaùc 2,340,336           2,340,336          

Coäng 1,734,666,531     7,918,017             

                              30,000,000,000 

Thôøi haïn cho vay:

(α )  Theo Hôïp ñoàng tín duïng soá: 40754/ HÑHM / TCB-PMH ngaøy 16/7/2009:

Laõi suaát:

- Hôïp ñoàng theá chaáp cuûa beân thöù ba soá 40755/ HÑTC-BÑS/ TCB ngaøy 16/12/2009. Quyeàn söû duïng ñaát cuûa loâ ñaát
2450m2 thuoäc thöûa ñaát khu quy hoaïch Nam Vyõ Daï, toïa laïc taïi Phöôøng Vyõ Daï, TP. Hueá, tænh Thöøa Thieân Hueá vaø taøi
saûn gaén lieàn vôùi ñaát laø vaên phoøng laøm vieäc toïa laïc taïi soá 38 Phaïm Vaêm Ñoàng, Phöôøng Vy Daïõ, TP. Hueá. Giaù trò caàm
coá: 42.509.650.000 ñoàng

(**): Theo Bieân baûn hoïp HÑQT soá 1309/BB-HÑQT-MTGas ngaøy 16/12/2009, chi phí thanh lyù hôïp ñoàng ñaàu tö soá
25/TS-ÑT  ngaøy 29/3/2007, seõ ñöôïc phaân boå trong naêm 2010 vaø 2011.

(*): Chi phí voû bình gas ñöôïc coâng ty phaân boå trong voøng 5-10 naêm.
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17. Chi phí phaûi traû 31/12/2009 01/1/2009
Chi phí laõi vay 733,461,667      

Coäng -                       733,461,667         

18. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc 31/12/2009 01/1/2009
Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát 92,702,668          92,702,668          
Kinh phí coâng ñoaøn 6,223,600            5,091,600            
Phaûi traû veà Coå phaàn hoùa 76,682,169          76,682,169          
Phaûi traû khaùc 162,848,929       564,566,453      

- Coâng ty TNHH Khí Hoùa Lỏng Cội Nguồn (VN) 27,817,812         14,023,800         
- Gas dö nhaäp veà phaûi traû cho khaùch haøng 65,380,873         15,531,000         
- Coâng ty TNHH DV - TM Gia Đình 177,235,463       
- DNTN TMDVSX Hồng Mộc 182,854,770       
- Coâng ty CP KD Khí Hoùa Lỏng Miền Nam 13,470                
- Coâng ty Shell Gas (LPG) Việt Nam 99,802,710         
- Coâng ty CP  SX DV TM XD Thành Tài 972,000              
- Coâng ty VINASIN 67,539,200         75,105,240         
- Leâ Vaên Tha -                      
- Khaùc 1,139,044           

Coäng 338,457,366         739,042,890         

19. Phaûi traû daøi haïn khaùc 31/12/2009 01/1/2009
Nhaän kyù quyõ voû bình gas 7,098,831,000   5,731,540,000   

Coäng 7,098,831,000     5,731,540,000     

21. Taøi saûn thueá TNDN hoaõn laïi 31/12/2009 01/1/2009

5,175,824,180     5,175,824,180     

(2,378,795,889)    

Coäng 2,797,028,291     5,175,824,180     

Thu nhaäp thueá TNDN hoaõn laïi phaùt sinh töø 
caùc khoaûn loã tính thueá naêm tröôùc
Taøi saûn thueá TNDN hoaõn laïi lieân quan ñeán 
caùc khoaûn thueá chöa söû duïng
Khoaûn hoaøn nhaäp taøi saûn thueá TNDN hoaõn 
laïi ñaõ ñöôïc ghi nhaän töø caùc naêm tröôùc
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22. Voán chuû sôû höõu

a-

b- Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôûõ höõu 

Tyû leä Giaù trò Tyû leä  Giaù trò 
31.56%    25,250,000,000 31.56%    25,250,000,000 
15.63%    12,500,000,000 15.63%    12,500,000,000 

3.13%      2,500,000,000 3.13%      2,500,000,000 
2.50%      2,000,000,000 2.50%      2,000,000,000 
5.31%      4,250,000,000 5.31%      4,250,000,000 
2.50%      2,000,000,000 2.50%      2,000,000,000 
1.88%      1,500,000,000 1.88%      1,500,000,000 

37.50%    30,000,000,000 37.50%    30,000,000,000 

Coäng 100% 80,000,000,000 100% 80,000,000,000   

c- Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaân phoái coå töùc, chia lôïi nhuaän Naêm 2009 Naêm 2008
Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 

Voán goùp ñaàu naêm 80,000,000,000  
Voán goùp taêng trong naêm 
Voán goùp cuoái naêm 80,000,000,000  80,000,000,000  

ñ- Coå phieáu Naêm 2009 Naêm 2008
8,000,000           8,000,000          
8,000,000           8,000,000          
8,000,000           8,000,000          

* Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh (ñoàng/CP): 10,000                10,000               

e- Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp Naêm 2009 Naêm 2008
Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 795,981,086       795,981,086      
Quyõ döï phoøng taøi chính 1,193,971,629   1,193,971,629   
Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôõ höõu 530,654,057       530,654,057      
Quyõ khen thöôûng 60,163,514         60,163,514        

* Muïc ñích trích laäp caùc quyõ:
Quyõ ñaàu tö phaùt trieån: Boå sung voán ñieàu leä coâng ty
Quyõ döï phoøng taøi chính: Buø ñaép nhöõng toån thaát, thieät haïi veà taøi saûn vaø buø ñaép nhöõng khoaûn loã trong kinh doanh
Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi: Thöôûng caù nhaân vaø taäp theå vaø chi cho caùc hoaït ñoäng phuùc lôïi coâng ty vaø xaõ hoäi

Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng voán chuû sôû höõu: Phuï luïc trang 23.

80,000,000,000                                 

Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh:
Soá löôïng coå phaàn ñaõ baùn

Traàn Quang Tuyeán

Caùc coå ñoâng khaùc

Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh:

Leâ Thò Minh Thuøy

Phaïm theá Cöôøng
Nguyeãn Ñöùc Bình

Vuõ Thò Kim Quy

31/12/2009 01/1/2009

Leâ Töï Minh

Nguyeãn Thò Tuyeán Hoa
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VI. Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baùo Caùo Keát Quaû Hoaït Ñoäng Kinh Doanh

Naêm 2009 Naêm 2008

25. Toång doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
Doanh thu baùn haøng 190,291,704,856 125,341,511,749
Doanh thu cung caáp dòch vuï 1,822,467,585   7,792,400,618   

Coäng 192,114,172,441 133,133,912,367 

26. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu
Giaûm giaù haøng baùn 194,684,176       104,915,778      

Coäng 194,684,176         104,915,778         

Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï  Naêm 2009 Naêm 2008 

Doanh thu thuaàn trao ñoåi haøng hoùa 190,097,020,680 125,236,595,971
Doanh thu thuaàn trao ñoåi dòch vuï 1,822,467,585   7,792,400,618   

Coäng 191,919,488,265 133,028,996,589 

27. Giaù voán haøng baùn  Naêm 2009 Naêm 2008 

Giaù voán haøng hoùa ñaõ baùn  175,303,595,249 
Giaù voán cuûa dòch vuï ñaõ cung caáp      3,529,275,722 

Coäng 178,832,870,971 -                       

28. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính  Naêm 2009 Naêm 2008 

Laõi tieàn göûi 156,850,855       621,566,513      
Laõi cho vay 149,619,344       117,037,400      
Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia 2,882,411,618   3,781,865,240   
Thu nhaäp töø mua baùn chöùng khoaùn 4,077,305,338   860,581,384      
Chieát khaáu thanh toaùn 10,671,818        

Coäng 7,266,187,155     5,391,722,355     
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29. Chi phí taøi chính  Naêm 2009 Naêm 2008 

Laõi tieàn vay 853,823,053       513,780,895      
Loã cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän 722,391,283        10,248,000          
Loã cheânh leäch tyû gia ùchöaõ thöïc hieän 198,162,000        
Loã ñaàu tö traùi phieáu, kyø phieáu, tín phieáu 1,070,374,172     
Phí phaùt haønh chöùng thö baûo laõnh 58,922,560          
Chi phí nieâm yeát chöùng khoan 200,000,000        
Chi phí möôïn taøi saûn theá chaáp 589,090,910        -                       
Chi phí moâi giôùi chöùng khoaùn 89,005,515          
Hoaøn nhaäp dö phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn (1,968,009,600)    17,226,633,000   
Phí chuyeån khoaûn 3,786,641            
Chi phí taøi chính khaùc 167,929               

Coäng 290,255,731         19,278,120,627   

30. Thu nhaäp khaùc  Naêm 2009 Naêm 2008 

Laõi do hoaøn nhaäp caùc khoaûn kyù quyõ voû bình gas 5,670,390,000   
Thu phí ñaûm baûo hôïp ñoàng vay cuûa Phöôùc Ñoâng 160,000,000       
Khaùc 57,635,949         20,739,635        

Coäng 5,888,025,949     20,739,635           

31. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh  Naêm 2009 Naêm 2008 

11,833,368,666   (20,220,271,757)  

(2,318,185,111)    (483,024,962)       
  -  Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng 564,226,507        3,298,840,278     

+ Chi phí khoâng hôïp leä 564,226,507       318,216,522       
+ Tieàn phaït do noäp chaäm thueá 199,514,800       
+ Loã do ñaùnh giaù cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän 198,162,000       
+ Chi phí do xöû lyù caùc coâng nôï toàn ñoïng töø nhieàu naêm tröôùc 2,582,946,956    

  -  Caùc khoaûn ñieàu chænh giaûm 2,882,411,618     3,781,865,240     
+ Coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia 2,882,411,618    3,781,865,240    

Thu nhaäp chòu thueá TNDN 9,515,183,555     (20,703,296,719)  
Chuyeån loã töø naêm tröôùc sang (9,515,183,555)    
Toång thu nhaäp chòu thueá -                       
Thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp 25% 25%

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh (5,175,824,180)    

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong kyø naøy -                       -                       

Chi phí thueá TNDN tính treân thu nhaäp chòu thueá thôøi kyø keá toaùn hieän haønh 
Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng, giaûm lôïi nhuaän keá toaùn 
ñeå xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá TNDN:
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32. Chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi  Naêm 2009 Naêm 2008 

(5,175,824,180)    

2,378,795,889     531,764,000        

Coäng 2,378,795,889     (4,644,060,180)    

34. Laõi cô baûn treân coå phieáu  Naêm 2009 Naêm 2008 

Lôïi nhuaän keá toaùn sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 9,454,572,777     (15,576,211,577)  

  -  Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng
  -  Ñieàu chænh giaûm lôïi nhuaän chia cho ñôn vò hôïp taùc kinh doanh

9,454,572,777     (15,576,211,577)  

Coå phieáu coå ñoâng ñang löu haønh bình quaân trong kyø 8,000,000            8,000,000            
1,181.82              (1,947.03)             

VIII. Nhöõng thoâng tin khaùc

5.

Toång  Giaùm Ñoác

ÑAÕ KYÙÑAÕ KYÙ

Buøi Moäng Tröôøng Thieân Nguyeãn Quang Trung

- Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi phaùt sinh cuûa naêm nay töø vieäc
hoaøn nhaäp taøi saûn thueá TNDN hoaõn laïi

- Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi phaùt sinh naêm nay töø caùc
khoaûn cheânh leäch taïm thôøi chòu thueá

Keá toaùn tröôûng

 Thoâng tin so saùnh 

Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng hoaëc giaûm 

Lôïi nhuaän hoaëc loã phaân boå cho coå ñoâng sôû höõu coå phieáu phoå thoâng.

Laõi cô baûn treân coå phieáu

Soá lieäu treân Baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31/12/2008, laø soá lieäu baùo caùo cuûa Coâng Ty ñaõ ñöôïc
kieåm toaùn bôûi Coâng ty TNHH Kieåm toaùn DTL.

Ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2010
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PHUÏ LUÏC

22. Voán chuû sôû höõu

a. Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu

 Voán ñaàu tö chuû sôõ 
höõu 

 Thaëng dö voán coå 
phaàn 

 Quyõ ñaàu tö 
phaùt trieån 

 Quyõ döï phoøng 
taøi chính 

 Quyõ khaùc thuoäc 
nguoàn voán CSH 

 Lôïi nhuaän chöa 
phaân phoái 

 Toång coäng 

Soá dö ñaàu naêm tröôùc 80,000,000,000       61,474,996,700        12,253,270,000          153,728,266,700    

Lôïi nhuaän sau thueá naêm 2008 (15,576,211,577)        (15,576,211,577)    

Trích laäp quyõ 795,981,086      1,193,971,629   530,654,057              (2,520,606,772)          -                          

Trích laäp quyõ khen thöôûng (132,663,227)             (132,663,227)         

        80,000,000,000         61,474,996,700         795,981,086      1,193,971,629                 530,654,057            (5,976,211,576)     138,019,391,896 

Lôïi nhuaän sau thueá 2009 9,454,572,777            9,454,572,777        

Soá dö cuoái kyø 80,000,000,000       61,474,996,700        795,981,086       1,193,971,629    530,654,057               3,478,361,201            147,473,964,673    
-                           -                         -                   -                    -                            -                            

 Khoaûn muïc 

 Soá dö cuoái naêm tröôùc
 Soá dö ñaàu naêm nay 

Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam
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