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 Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ  
VIỆT NAM (PV GAS D) trở thành một Công ty Cổ phần mạnh, địa bàn 
hoạt động rộng khắp trên phạm vi Cả nướC. tiến hành đa dạng hóa 
ngành nghề kinh doanh, lấy trọng tâm là kinh doanh khí thấp áp bằng 
đường ống, đồng thời Chú trọng phát triển dịCh vụ, đầu tư tài Chính 
và phát triển thương mại.

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí việt nam tiền thân là Xí nghiệp  
kinh doanh khí thấp áp vũng tàu được thành lập vào năm 2002 trực thuộc pv gaS. 
ngày 12/4/2007, Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp (pv gaS d) được thành 
lập theo Quyết định số 1109/Qđ-dkvn của hội đồng Quản trị tập đoàn dầu khí  
việt nam và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304998686 
do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố hồ Chí minh cấp ngày 23/5/2007 với vốn  
điều lệ ban đầu là 330.000.000.000 đồng.

tên giao dịch Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí việt nam.

giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh

Số 0304998686 do Sở kế hoạch và đầu tư tp. hồ Chí minh cấp ngày 
23/05/2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 25/5/2012.

vốn điều lệ 429 tỷ đồng.

vốn đầu tư của chủ sở 
hữu

429 tỷ đồng.

địa chỉ
lầu 7, tòa nhà pv gaS , 673 nguyễn hữu thọ, Xã phước kiển, 
huyện nhà bè, tp. hồ Chí minh.

Số điện thoại 08 - 3784 0445

Số FaX 08 - 3784 0446

Website  www. pvgasd.com.vn 

mã cổ phiếu  pgd
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tương lai. 
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với việc xác định tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng cùng kết quả đạt được trong những 
năm qua, chúng tôi khẳng định rằng pv gaS d sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và 
bền vững trong những năm tiếp theo và tiếp tục trở thành “Nhà phân phối khí thấp 
áp hàng đầu cho các Khu công nghiệp tại Việt Nam”.

trước tiên, cho phép tôi được thay mặt ban lãnh đạo Công ty Cổ phần phân 
phối khí thấp áp dầu khí việt nam (pv gaS d) gửi lời cảm ơn chân thành nhất 
đến tập đoàn dầu khí Quốc gia việt nam, tổng Công ty khí việt nam - CtCp, 
toàn thể cổ đông, các nhà đầu tư, bạn hàng, đối tác, các Quý cơ quan, đoàn thể 
đã luôn tin tưởng, hợp tác và ủng hộ chúng tôi, xin được gửi tới toàn thể cán 
bộ công nhân viên pv gaS d lời cảm ơn sâu sắc nhất vì những đóng góp, cống 
hiến cho quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu pv gaS d năng động, 
chuyên nghiệp, uy tín và phát triển bền vững.

kiên định với mục tiêu và định hướng chiến lược, tầm nhìn và sứ mệnh 
trong mọi hoạt động, chúng tôi tự hào đã tạo dựng được một nền tảng 
vững chắc, một lộ trình phát triển rõ nét và đầy triển vọng cho pv gaS d  
trong tương lai. hơn 06 năm kể từ ngày thành lập, từ một doanh nghiệp 
mới còn gặp nhiều khó khăn, đến nay pv gaS d đã khẳng định được 
thương hiệu của mình trên lĩnh vực phân phối khí tự nhiên, được khách 
hàng tín nhiệm và trở thành nhà phân phối khí thấp áp cho các khu công 
nghiệp lớn nhất việt nam. với cách làm quyết liệt và mạnh mẽ, đến nay  
pv gaS d đã nắm bắt và làm chủ được công nghệ, hoàn toàn chủ động trong 
đầu tư, vận hành, khai thác hệ thống phân phối khí thấp áp. trong các năm qua, 
pv gaS d luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề 
ra. dự báo trong những năm tới, kinh tế thế giới và trong nước còn tiếp tục gặp 
nhiều khó khăn, suy thoái kinh tế vẫn chưa chấm dứt. nhiệm vụ của pv gaS d 
vì thế cũng khó khăn hơn, nhiều thử thách hơn. tuy nhiên, dựa trên đà phát 
triển và những lợi thế, uy tín đã tạo được, tận dụng các thế mạnh về sản phẩm, 
thị trường, hệ thống phân phối, công nghệ và cùng với sự cố gắng của tập thể 
cán bộ công nhân viên pv gaS d, hội đồng Quản trị pv gaS d tin tưởng rằng 
pv gaS d sẽ vượt qua mọi khó khăn và thử thách để khẳng định vị trí, thương 
hiệu pv gaS d. năm 2014, chúng tôi tiếp tục tăng cường đầu tư để mở rộng 
hệ thống phân phối khí thấp áp sẵn có tại các tỉnh bà rịa - vũng tàu, đồng nai, 
thành phố hồ Chí minh và tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống phân phối khí 
thấp áp tại kCn tiền hải - thái bình. 

với việc xác định tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng cùng kết quả đạt được trong những 
năm qua, chúng tôi khẳng định rằng pv gaS d sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ 
và bền vững trong những năm tiếp theo và tiếp tục trở thành “nhà phân phối khí 
thấp áp hàng đầu cho các khu công nghiệp tại việt nam”.

phẠm VĂn huệ
Chủ tịch HĐQT

trân trọng,

THÔNG ĐIỆP CỦA 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý vị!

 kiên định với mụC tiêu và định hướng Chiến 
lượC, tầm nhìn và Sứ mệnh trong mọi hoạt động, 
Chúng tôi tự hào đã tạo dựng đượC một nền 
tảng vững ChắC, một lộ trình phát triển rõ nét 
và đầy triển vọng Cho pv gaS d trong tương lai.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D98



NGÀNH NGHỀ 
VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh chính:
•	kinh doanh, vận chuyển khí thấp áp bằng đường ống.

Địa bàn kinh doanh chính: 
•	phú mỹ - mỹ Xuân - gò dầu, tỉnh bà rịa - vũng tàu.
•	khu Công nghiệp nhơn trạch, tỉnh đồng nai.
•	khu Công nghiệp hiệp phước, tp. hồ Chí minh.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D1110
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ngày 14/10/2009, thay đổi về cổ 
đông sáng lập lần 2: đại hội đồng 
cổ đông pv gaS d ra nghị quyết số  
03/nQ-đhđCđ thông qua việc 
chuyển nhượng 1.086.000 cổ phần 
(3,29%) của cổ đông sáng lập là 
Công ty tnhh minh thành cho 
Công ty tnhh mtv Chứng khoán 
ngân hàng Sài gòn thương tín và 
theo luật doanh nghiệp của nước 
ChXhCnvn thì sau khi thực hiện 
mua cổ phần sáng lập, Công ty 
Chứng khoán ngân hàng Sài gòn 
thương tín sẽ là một cổ đông sáng 
lập của pv gaS d.

ngày 29/3/2010 đại hội đồng cổ 
đông của pv gaS d ra nghị quyết số 
01/nQ-đhđCđ/10 thông qua nội 
dung tiếp tục thực hiện nghị quyết 
03/nQ-đhđCđ/09 về việc phát 
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của 
Công ty từ 330 tỷ đồng lên 429 tỷ 
đồng trong năm 2010 với số lượng 
phát hành thêm là 9,9 triệu cổ phần.

 từ quý iv năm 2010, tổng Công 
ty khí việt nam - Công ty Cổ phần đã 
thực hiện cơ cấu lại danh mục thông 
qua thỏa thuận chuyển nhượng cổ 
phần từ Công ty Cổ phần kinh do-
anh khí hóa lỏng miền nam, Công 
ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng 
miền bắc và khớp lệnh để nâng tỷ lệ 
sở hữu lên 50,5% vốn đều lệ.

2007

2007 2008

Công ty Cổ phần phân phối khí 
thấp áp dầu khí việt nam (pv gaS d)  
tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh 
khí thấp áp vũng tàu, được phê 
duyệt phương án thành lập theo 
nghị quyết số 1109/Qđ-dkvn, ngày 
12/4/2007 của hội đồng Quản trị tập 
đoàn dầu khí Quốc gia việt nam.

vốn điều lệ của pv gaS d hiện là 
429 tỷ đồng.

ngày 19/11/2009, pv gaS d có được Quyết định Chấp thuận đăng ký niêm 
yết số 145/QđSgdhCm do Sở giao dịch chứng khoán tp. hồ chí minh cấp.

ngày 26/11/2009, cổ phiếu của pv gaS d chính thức được niêm yết trên 
sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ Chí minh (hose) với số lượng 
33.000.000 cổ phiếu, mã chứng khoán là pgd.

ngày 16/12/2010, ubCknn ra Quyết định số 266/2010/Qđ-SgdhCm về 
việc chấp thuận niêm yết bổ sung 9.862.230 cổ phiếu pgd phát hành thêm 
và số lượng cổ phiếu này được chính thức giao dịch vào ngày 24/12/2010.

ngày 26/11/2013, hđQt pv gaS d ra nghị quyết thông qua chủ trương 
phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

ngày 23/5/2007, pv gaS d 
được thành lập theo giấy phép số 
4103006815 do Sở kế hoạch và 
đầu tư tp. hồ Chí minh cấp ngày 
23/05/2007, với vốn điều lệ là: 
330.000.000.000 đồng. trên cơ sở 
góp vốn của các cổ đông: 

 tổng Công ty khí việt nam - 
Công ty tnhh một thành viên 
(18% vốn điều lệ);

 Công ty Cổ phần kinh doanh khí 
hóa lỏng miền nam (17% vốn 
điều lệ);

 Công ty Cổ phần kinh doanh khí 
hóa lỏng miền bắc (15% vốn điều 
lệ);

 Công ty Cổ phần thương mại 
tổng hợp tỉnh bà rịa - vũng tàu 
(10% vốn điều lệ);

 CbCnv của tổng Công ty khí việt 
nam - Công ty tnhh một thành 
viên, Công ty Cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng miền nam, Công ty 
Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng 
miền bắc và tổng Công ty Cổ phần 
Xây lắp dầu khí việt nam (nắm 
40% vốn điều lệ).

ngày 19/12/2008, thay đổi về cổ 
đông sáng lập lần 1: đại hội đồng 
cổ đông pv gaS d ra nghị quyết 
số 02/nQ-đhđCđ thông qua việc 
tách một phần cổ phần của Công 
ty Cổ phần thương mại tổng hợp 
tỉnh bà rịa - vũng tàu cho: Công ty 
tnhh minh thành (3,29%), Công ty 
Cổ phần thương mại kinh thành 
(2,45%), Công ty Cổ phần đầu tư 
phương mai (2%).

QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT

VốN ĐIềU LỆ

429 tỷ đồng

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D1312



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

KHỐI ĐIỀU HÀNH
KHỐI SẢN XUẤT 

KINH DOANH

PHÒNG 
TÀI CHÍNH -

KẾ TOÁN

BAN
QUẢN LÝ

DỰ ÁN

XÍ NGHIỆP 
PHÂN PHỐI 

KHÍ THẤP ÁP 
VŨNG TÀU

ĐỘI
HỖ TRỢ 

SẢN XUẤT

ĐỘI 
VẬN HÀNH 

NHƠN TRẠCH- 
HIỆP PHƯỚC

PHÒNG 
TỔ CHỨC - 

HÀNH CHÍNH

PHÒNG 
KẾ HOẠCH 
TỔNG HỢP

PHÒNG 
KINH 

DOANH

PHÒNG 
DỰ ÁN

PHÒNG
KỸ THUẬT -
AN TOÀN

SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
 đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất pv gaS d.

 ban kiểm soát do đại hội đồng cổ đông bầu cử gồm 3 thành viên.

 hội đồng Quản trị pv gaS d gồm 5 thành viên.

 ban giám đốc pv gaS d: 01 giám đốc, 02 phó giám đốc.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

báo Cáo thường niên 2013
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 Trình độ chuyên môn:

Cử nhân tài chính - kế toán

 Quá trình công tác:

từ tháng 02/1981 - 02/1982: Chuyên 
viên phòng tài vụ, ban kiến thiết khu 
công nghiệp dầu khí.

từ tháng 02/1982 - 3/1984: tham gia 
quân đội tại bộ đội biên phòng vũng 
tàu - Côn đảo.

từ tháng 4/1984 - 9/1986: Chuyên  
viên phòng vật tư, ban Quản lý công 
trình dầu khí vũng tàu.

từ tháng 10/1986 - 02/1988: phó 
phòng vật tư, ban Quản lý công trình 
dầu khí vũng tàu.

từ tháng 3/1988 - 3/1993: phó phòng 
tài chính kế toán, Công ty khí đốt.

từ tháng 4/1993 - 5/2001: phụ trách 
phòng tC - kt, ban Quản lý dự án khí, 
tổng Công ty khí việt nam.

từ tháng 6/2001 - 01/2003: trưởng 
phòng tC - kt, tổng Công ty khí việt nam.

từ tháng 01/2003 - 8/2006: kế toán 
trưởng tổng Công ty khí việt nam.

từ tháng 8/2006 - 8/2007: trưởng ban 
đổi mới doanh nghiệp, Chủ tịch hđtv 
tổng Công ty khí việt nam.

từ tháng 9/2007 đến nay: Chủ tịch 
hđQt pv gaS d.

ông PHẠM VĂN HUỆ ông NGUYỄN VĂN SƠN ông LÊ QUYẾT THẮNG ông CAO KHÁNH HƯNG ông NGUYỄN NHƯ SONG 

 Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế ngoại thương

 Quá trình công tác:

từ tháng 01/1996 - 3/1997: Chuyên 
viên phòng kế hoạch đầu tư, Công ty 
Chế biến và kinh doanh các sản phầm 
khí (pv gaS).

từ tháng 3/1997 - 6/1997: Chuyên 
viên ban Quản lý nam Côn Sơn, tổng 
Công ty khí việt nam.

từ tháng 7/1997 - 10/1998: Chuyên 
viên phòng kinh doanh, tổng Công ty 
khí việt nam.

từ tháng 10/1998 - 4/2000: tổ phó tổ 
tiêu thụ sản phẩm lỏng, phòng kinh 
doanh tổng Công ty khí việt nam.

từ tháng 4/2000 - 6/2000: đội phó đội 
bán lẻ tổng Công ty khí việt nam.

từ tháng 6/2000 - 5/2007: phó giám 
đốc Xí nghiệp kinh doanh khí miền 
nam, nay là Công ty Cp kinh doanh 
khí hóa lỏng miền nam.

từ tháng 5/2007 đến nay: thành viên 
hội đồng Quản trị kiêm giám đốc  
pv gaS d.

 Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng hợp

 Quá trình công tác:

từ tháng 12/1985 - 8/1989 : Cán bộ 
ngân hàng nhà nước huyện kỳ anh, 
hà tĩnh.

từ tháng 9/1989 - 9/2004: Cán bộ 
ngân hàng nông nghiệp và phát triển 
nông thôn huyện thạch hà, hà tĩnh.

từ tháng 9/2004 - 02/2010: giám đốc 
phòng giao dịch thạch khê, Chi nhánh 
ngân hàng nông nghiệp và phát triển 
nông thôn huyện thạch hà, hà tĩnh.

từ tháng 3/2010 - 9/2010: phó giám 
đốc phụ trách nhà máy bọc ống, Công 
ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp dầu khí.

từ tháng 9/2010 - 4/2011: giám đốc 
nhà máy bọc ống, Công ty Cổ phần 
đầu tư và Xây lắp dầu khí.

từ tháng 4/2011 - 4/2012: phó giám 
đốc phụ trách Công ty Cổ phần đầu 
tư và Xây lắp dầu khí - tổng Công ty 
khí việt nam.

từ tháng 4/2012 - 11/2013: Chủ tịch 
hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 
đầu tư và Xây lắp dầu khí - tổng Công 
ty khí việt nam.

từ tháng 12/2013 đến nay: thành viên 
hội đồng Quản trị pv gaS d.

 Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kế toán - kiểm toán

 Quá trình công tác:

từ tháng 8/2001 - 11/2001: nhân viên 
phòng tài chính - kế toán Công ty 
tnhh thương mại đại việt.

từ tháng 12/2001 - 10/2002: trợ lý 
kiểm toán - Công ty kiểm toán và dịch 
vụ tin học.

từ tháng 11/2002 - 09/2007: Chuyên 
viên phòng tài chính - kế toán tổng 
Công ty khí việt nam.

từ tháng 09/2007 - 02/2009: Quyền 
trưởng ban tài chính tổng Công ty khí 
việt nam. 

từ tháng 02/2009 đến nay: trưởng ban 
tài chính tổng Công ty khí việt nam.

 Trình độ chuyên môn:

kỹ sư viễn thông

 Quá trình công tác:

từ tháng 3/1987 - 6/1993: kỹ sư phụ 
trách phòng nghiên cứu, Xí nghiệp liên 
doanh sản xuất thiết bị viễn thông việt 
nam (vtC) - tổng cục bưu điện.

từ tháng 6/1993 - 6/1996: trưởng phòng 
nghiên cứu sản xuất tổng đài trung 
tâm vtC1, Công ty thiết bị điện thoại 
(vitECo), tổng Công ty bưu chính viễn 
thông việt nam (vnpt).

từ tháng 6/1996 - 11/1999: phó giám 
đốc trung tâm vtC1, Công ty thiết bị 
điện thoại. 

từ tháng 11/1999 - 4/2007: trưởng ban  
kiểm soát Công ty Cổ phần viễn thông vtC.

từ tháng 4/2007 - 4/2009: thành viên 
ban kiểm soát Công ty Cp dược hậu 
giang. thành viên hđQt Công ty Cp Chế 
biến hàng xuất khẩu long an.

tháng 4/2009 - 04/2012: thành viên 
hđQt Công ty Cp dược hậu giang; 
thành viên hđQt Công ty Cp Chế biến 
hàng xuất khẩu long an.

từ 05/2012 đến nay: thành viên hđQt 
Công ty Cp dược hậu giang; thành viên 
hđQt Công ty Cp Chế biến hàng xuất 
khẩu long an; thành viên hđQt Công 
ty Cp đá núi nhỏ; thành viên hội đồng 
Quản trị pv gaS d.

Chủ tịch hội đồng Quản trị thành viên hội đồng Quản trị 
kiêm giám đốc 

thành viên hội đồng Quản trị thành viên hội đồng Quản trị thành viên hội đồng Quản trị

ông trần đứC Sơn - thành 
viên hđQt, kết thúC nhiệm kỲ 
2012 - 2017 tỪ 26/11/2013.

ông lê Quyết thắng - thành 
viên hđQt, bổ nhiệm nhiệm kỲ 
2012 - 2017 tỪ 26/11/2013.

THAY ĐỔI TRONG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D1716



bà ĐẶNG THỊ HỒNG YẾN bà NGUYỄN THỊ THU HÀ ông NGUYỄN QUANG BÁ 

 Trình độ chuyên môn:

Cử nhân tài chính kế toán
Cử nhân ngoại ngữ - tiếng anh

 Quá trình công tác:

từ năm 1995 - 2006: Chuyên viên 
Quản lý doanh nghiệp tại Cục Quản 
lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh 
nghiệp (sau này là phòng tài chính 
doanh nghiệp thuộc Sở tài Chính tỉnh 
bà rịa - vũng tàu).

từ năm 2006 - 6/2007: kế toán tổng 
hợp tổng công ty khí việt nam.

từ tháng 7/2007 đến nay: kế toán tổng 
hợp tổng công ty khí việt nam kiêm 
thành viên ban kiểm soát pv gaS d.

 Trình độ chuyên môn:

Cử nhân tài chính doanh nghiệp
thạc sỹ kinh tế

 Quá trình công tác:

từ 2001 - 2005: Chuyên viên phòng 
kinh tế - kế hoạch ban Quản lý dự án 
cụm khí - điện - đạm Cà mau.

từ tháng 7/2006 - 7/2008: Chuyên 
viên bộ phận tư vấn tài chính doanh 
nghiệp Công ty Cổ phần Chứng 
khoán đại việt.

từ tháng 12/2008 - 4/2012: Chuyên 
viên phòng dự án pv gaS d.

từ tháng 5/2012 đến nay: Chuyên viên 
phòng dự án kiêm thành viên ban 
kiểm soát pv gaS d.

 Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kế toán - kiểm toán

 Quá trình công tác:

từ tháng 12/2007 - 5/2012: Chuyên 
viên ban tài chính tổng Công ty khí 
việt nam.

từ tháng 5/2012 đến nay: Chuyên viên 
ban tài chính tổng Công ty khí việt 
nam kiêm trưởng ban kiểm soát pv 
gaS d.

thành viên ban kiểm soát thành viên ban kiểm soáttrưởng ban kiểm soát

GIỚI THIỆU 
BAN KIỂM SOÁT

 năm 2013, tuy Có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần 
đoàn kết nhất trí Cao, hđQt pv gaS d luôn nỗ lựC phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ đượC đhđCđ giao. thựC hiện nghiêm túC và đầy đủ CáC Quy 
định về Quyền hạn và tráCh nhiệm Của mình. Chỉ đạo, giám Sát, phối hợp 
Cùng với ban giám đốC, CáC phòng ban đơn vị trong pv gaS d khắC phụC 
khó khăn, triển khai thựC hiện thắng lợi kế hoạCh năm 2013 đề ra. hđQt 
Cũng Cùng ban giám đốC pv gaS d XEm Xét đề ra những Chủ trương,  
kế hoạCh nhằm không ngỪng đưa pv gaS d ngày một phát triển bền vững.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D1918



 Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế ngoại thương

 Quá trình công tác:

từ tháng 01/1996 - 3/1997: Chuyên 
viên phòng kế hoạch đầu tư, Công ty 
Chế biến và kinh doanh các sản phầm 
khí (pv gaS).

từ tháng 3/1997 - 6/1997: Chuyên viên 
ban Quản lý nam Côn Sơn, tổng Công 
ty khí việt nam.

từ tháng 7/1997 - 10/1998: Chuyên 
viên phòng kinh doanh, tổng Công ty 
khí việt nam.

từ tháng 10/1998 - 4/2000: tổ phó tổ 
tiêu thụ sản phẩm lỏng, phòng kinh 
doanh tổng Công ty khí việt nam.

từ tháng 4/2000 - 6/2000: đội phó đội 
bán lẻ tổng Công ty khí việt nam.

từ tháng 6/2000 - 5/2007: phó giám 
đốc Xí nghiệp kinh doanh khí miền 
nam, nay là Công ty Cp kinh doanh 
khí hóa lỏng miền nam.

từ tháng 5/2007 đến nay: thành viên 
hội đồng quản trị kiêm giám đốc pv 
gaS d.

ông NGUYỄN QUANG HUY ông ĐINH NGỌC HUY bà NGUYỄN PHƯƠNG THÚY 

 Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế đối ngoại

 Quá trình công tác:

từ tháng 12/1994 - 5/2007:  C h u y ê n 
viên phòng thương mại, phòng dịch 
vụ & thị trường - Xí nghiệp liên doanh 
dầu khí vietsovpetro.

từ tháng 6/2007 đến nay: phó giám 
đốc pv gaS d.

 Trình độ chuyên môn:

kỹ sư điện tử

thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 Quá trình công tác:

từ tháng 8/1996 - 9/1998: Chuyên viên 
trung tâm vận hành khí thuộc Công ty 
Chế biến và kinh doanh các sản phẩm 
khí nay là tổng Công ty khí việt nam.

từ tháng 10/1998 - 8/2001: phó Quản 
đốc nhà máy xử lý khí dinh Cố - tổng 
Công ty khí việt nam.

từ tháng 9/2001 - 10/2002: phó giám đốc 
trung tâm vận hành khí tại vũng tàu.

từ tháng 10/2002 - năm 2006:  
phó giám đốc Xí nghiệp chế biến khí - 
tổng Công ty khí việt nam.

từ năm 2006 - 7/2007: trưởng phòng 
Công nghệ thông tin - tổng Công ty 
khí việt nam.

từ tháng 7/2007 đến nay: phó giám 
đốc pv gaS d.

 Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kế toán 

thạc Sỹ kinh tế

 Quá trình công tác:

từ năm 1985 - 1988: kế toán viên phòng 
tài chính - kế toán Công ty tổng hợp 
Công nghệ phẩm thuộc cơ sở thương 
nghiệp hà nội.

từ năm 1988 - 1990: kế toán viên Công 
ty dịch vụ dầu khí vũng tàu.

từ năm 1990 - 1999: kế toán trưởng Xn 
dịch vụ cung ứng vật tư hàng hóa thuộc 
Công ty dịch vụ dầu khí sau là Công ty 
dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

từ năm 1999 - 2002: Công tác tại phòng 
kinh doanh Công ty Chế biến và kinh 
doanh các sản phẩm khí nay là tổng 
Công ty khí việt nam.

từ năm 2002 - 2005: trưởng phòng tài 
chính - kế toán kiêm phụ trách công 
tác tổ chức - hành chính Xí nghiệp kinh 
doanh khí thấp áp trực thuộc tổng Công 
ty khí việt nam.

từ năm 2005 - 2007: kế toán trưởng Xí 
nghiệp kinh doanh khí thấp áp.

từ tháng 7/2007: kế toán trưởng pv gaS d.

phó giám đốc phó giám đốc kế toán trưởng

GIỚI THIỆU 
BAN GIÁM ĐỐC

ông NGUYỄN VĂN SƠN

thành viên hội đồng Quản trị 
kiêm giám đốc 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D2120



Báo cáo Ban lãnh đạo
24 Định hướng phát triển 
26 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
28 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
30 Tình hình tài chính 
32 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
34 Đánh giá và báo cáo của Ban Giám đốc
38 Đánh giá của Hội đồng Quản trị

Tiếp sức 
KỶ nguyÊn Xanh



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 24,3%TỔNG TÀI SẢN TĂNG

Mục tiêu chủ yếu:

 phát triển pv gaS d trở thành 
nhà cung cấp nhiên liệu cho hộ 
tiêu thụ công nghiệp, dân dụng 
trên toàn quốc và phát triển ra 
thị trường quốc tế (nếu có điều 
kiện), đáp ứng tối đa nhu cầu khí 
của các hộ tiêu thụ khí thấp áp; 
đóng vai trò chủ đạo trong lĩnh 
vực phân phối khí thấp áp trên 
toàn quốc;

 phát triển pv gaS d theo hướng 
đa dạng hóa ngành nghề kinh 
doanh, lấy trọng tâm là kinh 
doanh khí thấp áp bằng đường 
ống, đồng thời chú trọng phát 
triển dịch vụ, đầu tư tài chính và 
phát triển thương mại;

 phát triển pv gaS d đảm bảo 
an toàn, hiệu quả và trở thành 
nhà cung cấp nhiên liệu chính 
cho các khu công nghiệp, đô 
thị. đáp ứng một phần nhu 
cầu thị trường, làm gia tăng 
giá trị nguồn khí khai thác 
trong nước và nhập khẩu từ 
nước ngoài;

 đào tạo đội ngũ CbCnv có trình 
độ, có tác phong công nghiệp và 
có kỷ luật cao. 

 Xây dựng và phát triển thương 
hiệu pv gaS d thành thương 
hiệu mạnh và uy tín đối với các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chiến lược phát triển trung và dài 
hạn:

Xây dựng thương hiệu PV GAS D 
và văn hóa doanh nghiệp: 

 Xây dựng và phát triển thương hiệu 
pv gaS d thành thương hiệu uy tín, 
chất lượng và phổ biến. khi nói tới 
pv gaS d là nói đến nhà cung cấp 
nhiên liệu lớn cho các hộ tiêu thụ 
công nghiệp, dân dụng. 

 đưa thương hiệu pv gaS d ăn sâu 
vào tiềm thức các nhà đầu tư. đưa 
văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an 
toàn thấm nhuần tới từng CbCnv.

Phát triển mạng khí thấp áp:

 nghiên cứu, xây dựng mạng 

cấp khí thấp áp tại các khu công 
nghiệp, các khách hàng sử dụng 
khí gắn với các hệ thống đường 
ống dẫn khí, hệ thống nhập 
khẩu khí, lng, Cng của pv gaS. 

 phát triển nhanh hệ thống phân 
phối khí thấp áp tại khu vực miền 
đông nam bộ, từng bước phát 
triển ra khu vực miền bắc và miền 
trung theo tiến độ phát triển các dự 
án khí của pv gaS và tham gia thị 
trường khu vực (nếu đủ điều kiện).

 Xây dựng mạng cấp khí thấp áp 
tại các khu công nghiệp xa tuyến 
ống như bình dương, đồng nai 
và tp. hCm, trước mắt sử dụng 
Cng, lpg - air, lng - mobile, khi 
hệ thống cung cấp khí / lng 
phát triển tới khu vực này sẽ 
chuyển sang sử dụng khí / lng. 

 Đầu tư nâng công suất sử 
dụng cho hệ thống Phú Mỹ - 
Gò Dầu.

tiếp tục mở rộng cho các hộ tiêu 
thụ khí thấp áp trong và xung 
quanh khu vực theo sự phát 

triển của nguồn cung cấp khí và 
nhu cầu của các hộ tiêu thụ.

 Đầu tư Hệ thống phân phối 
khí thấp áp cho các Khu Công 
nghiệp Nhơn Trạch, Hiệp Phước 
trên cơ sở cân đối cung cầu:

tiếp tục mở rộng cho các hộ tiêu 
thụ khí thấp áp trong và xung 
quanh khu vực theo sự phát 
triển của nguồn cung khí và nhu 
cầu của các hộ tiêu thụ.

 Đầu tư mở rộng các mạng phân 
phối khí thấp áp trên phạm vi 
toàn quốc (miền Đông Nam Bộ, 
miền Tây Nam Bộ, miền Trung, 
miền Bắc).

thực hiện đầu tư từ năm 2010 
đến năm 2020, từng bước hoàn 
thành dự án.

tiến hành các thủ tục để đặt đầu 
chờ tại đường ống dẫn khí cao 
áp ở các khu vực trên song song 
với các dự án khí của pv gaS.

làm việc với ubnd các tỉnh về quy 
hoạch tập trung các nhà máy sử 
dụng khí tự nhiên thành từng cụm 
để thuận tiện trong việc cấp khí.

tiến hành các thủ tục thuê đất 
văn phòng và đất đặt các trạm 
cấp khí trong các kCn.

Sau năm 2020: tiếp tục mở rộng 
cho các hộ tiêu thụ khí thấp áp 
trong và xung quanh khu vực theo 
sự phát triển của nguồn cung khí 
và nhu cầu của các hộ tiêu thụ. 

 Năm 2017 bắt đầu tham gia 
bán khí nhập khẩu.

phát triển hệ thống phân phối khí 
thấp áp cho các khu công nghiệp 
và dân cư trên toàn quốc song 
song với tiến độ các dự án nhập 
khẩu khí/lng, nhằm đáp ứng 
nhu cầu khí của các hộ tiêu thụ, 

góp phần tăng hiệu quả dự án 
nhập khẩu khí/lng của pv gaS.

 Phối hợp chặt chẽ với PV GAS 
để có nguồn khí lâu dài và giá 
tăng theo lộ trình hợp lý.

 Phát triển mạng thấp áp tại 
nước ngoài.

tham gia liên doanh liên kết, đầu 
tư tài chính, công nghệ, nguồn 
cung,… từng bước mở rộng thị 
trường sang các nước khác như 
lào, Campuchia…

 Phát triển các sản phẩm khí khác:

nghiên cứu, tham gia xây dựng 
các hệ thống tiêu thụ khí thấp 
áp trong các khu công nghiệp, 
các hộ tiêu thụ khí gắn với các 
kho đầu mối nhập khẩu khí, lng, 
Cng của pv gaS.

 Phát triển hoạt động dịch vụ:

Xây dựng đội dịch vụ chuyên 
ngành nhằm phục vụ nhu cầu sản 
xuất kinh doanh của pv gaS d,  
đồng thời thực hiện các dịch vụ 
bảo dưỡng sửa chữa, lắp đặt, 
giám sát đầu tư, tư vấn công 
nghệ… cho các khách hàng.

đầu tư trang thiết bị chuyên 
ngành khí có tính an toàn và độ 
chuẩn xác cao phục vụ cho việc 
làm dịch vụ. 

 Đầu tư tài chính, liên doanh, 
liên kết:

nghiên cứu tham gia góp vốn 
vào các dự án sử dụng khí thấp 
áp hoạt động có hiệu quả.

 Phát triển và ứng dụng công 
nghệ:

triển khai ứng dụng phần mềm 
maximo trong quản lý bảo 
dưỡng, sửa chữa.

nhanh chóng triển khai tự động 
hóa, điện tử hóa, ứng dụng khoa 
học công nghệ, giám sát chặt 
các khâu, các lĩnh vực quản lý 
cũng như hoạt động sản xuất 
kinh doanh nhằm giảm chi phí 
nguyên, nhiên vật liệu và nhân 
công, nâng cao năng suất, chất 
lượng, an toàn và hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh.

nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, 
thị hiếu khách hàng để hoàn 
thiện sản phẩm và phát triển 
thêm các sản phẩm mới.

phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh.

mở rộng hợp tác đào tạo về 
công nghệ và kỹ thuật với các 
nước có công nghệ và kỹ thuật 
tiên tiến.

nghiên cứu, áp dụng khoa học 
công nghệ tiên tiến để bảo vệ 
môi trường, mang lại hiệu quả 
trong sản xuất và kinh doanh.

Mục tiêu đối với môi trường, xã 
hội và cộng đồng:

 Cung cấp nguồn nhiên liệu sạch 
góp phần bảo vệ môi trường 
theo định hướng phát triển của 
ngành, chính sách của nhà nước 
và xu thế chung của thế giới, bảo 
đảm thực hiện phát triển năng 
lượng một cách bền vững.

 việc đưa khí và các sản phẩm 
khí vào sử dụng rộng rãi và 
thông dụng trong các lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh và tiêu 
dùng trên toàn quốc góp phần 
rất nhiều vào quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
đất nước, bảo vệ thiên nhiên, 
môi trường, nâng cao chất 
lượng, điều kiện sống cho toàn 
thể cộng đồng xã hội.

 phát triển pv gaS d đảm 
bảo an toàn, hiệu Quả và trở 
thành nhà Cung Cấp nhiên liệu 
Chính Cho CáC khu Công nghiệp,  
đô thị. đáp ứng một phần nhu 
Cầu thị trường, làm gia tăng 
giá trị nguồn khí khai tháC 
trong nướC và nhập khẩu tỪ 
nướC ngoài.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

 làm việc với một số khách 
hàng tiềm năng về nhu cầu sử 
dụng khí thấp áp, như: nhôm 
toàn Cầu, Concord textile, tôn 
phương nam, bao bì việt long…

 Cập nhật thông tin về các dự 
án đầu tư mới tại kCn phú mỹ 
2 mở rộng, kCn Cái mép, kCn 
nhơn trạch, hiệp phước… để 
tìm kiếm khách hàng có nhu 
cầu sử dụng khí.

Tình hình thực hiện kết quả SXKD: 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

  tình hình thực hiện so với kế 
hoạch: nhìn chung, pv gaS d 
đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ 
bản của kế hoạch năm 2013. 
đạt được thành tích này là do 
trong năm 2013, cùng với sự 
chỉ đạo sâu sát, kịp thời của 
hđQt, ban giám đốc pv gaS d 
còn có sự đoàn kết phấn đấu 
của toàn thể CbCnv.

Giải pháp thực hiện để hoàn 
thành kế hoạch:

Giải pháp về sản xuất:

 vận hành hệ thống cấp khí đúng 
quy trình, cấp khí liên tục cho 
khách hàng.

năm 2013, tình hình kinh tế trong nước 
vẫn còn nhiều thách thức, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó 
khăn. đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, 
vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng trực 
tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của pv gaS d, bên cạnh đó dự án hệ 
thống cấp khí thấp áp cho kCn tiền hải 
- thái bình có sự thay đổi về thành phần 
khí đầu vào từ chủ mỏ nên pv gaS d 
phải điều chỉnh thiết kế cơ sở, tính toán 
lại tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh 
tế dẫn đến việc triển khai dự án chậm, 
nhưng với sự lãnh đạo sát sao của đảng 
ủy, hđQt, sự điều hành quyết liệt và có 

48,74%TỶ SUẤT LỢI NHUẬN SAU THUẾ / VĐL

 Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
2012

Kế hoạch 
2013

Thực hiện 
2013

% TH/KH  
2013

1 Sản lượng triệu Sm3 617,34 610,02 618,55 101,40%

2 doanh thu tỷ đồng 5.487,58 6.381,72 6.422,14 100,63%

3 lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 304,06 172,60 281,27 162,96%

4
thuế và các khoản 
phải nộp nSnn

tỷ đồng 121,34 80,77 113,95 141,08%

5 lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 228,02 129,45 209,10 161,54%

6
tỷ suất lợi nhuận sau 
thuế/ vđl

% 53,15% 30% 48,74% 161,54%

hiệu quả của ban giám đốc, sự phối hợp 
nhịp nhàng của tổ chức Công đoàn, 
đoàn thanh niên và sự nỗ lực của toàn 
thể CbCnv, pv gaS d đã hoàn thành 
thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2013 mà đại hội đồng cổ 
đông đã thông qua, cụ thể: 

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ 
chủ yếu:

 tổ chức vận hành liên tục, an 
toàn hệ thống cấp khí, cung cấp 
khí cho 47 khách hàng và đang 
triển khai ký hợp đồng mua bán 
khí với 02 khách hàng mới.

 hoàn thành đàm phán và ký 
kết hợp đồng mua bán khí năm 
2013 với pv gaS cũng như với 
các khách hàng hiện hữu.

 triển khai ký kết hợp đồng 
nguyên tắc với các khách hàng 
Cng tại khu vực bắc bộ, ký kết 
hợp đồng hợp tác kinh doanh 
Cng tại khu vực bắc bộ với pv gas 
north để phát triển thị trường 
tiêu thụ khí thấp áp tại khu vực 
này. bên cạnh đó pv gaS d  
thường xuyên làm việc với pv 
gaS nhằm đảm bảo nguồn khí 
cung cấp cho khách hàng.

 Xây dựng kế hoạch bdSC định 
kỳ sát thực tế, thực hiện đúng kế 
hoạch, quy trình kỹ thuật, thực 
hiện công tác sửa chữa đột xuất 
kịp thời; áp dụng các sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật trong công tác bdSC, 
đồng thời kết hợp thực hiện trong 
thời gian dừng khí của pv gaS để 
hạn chế tối đa việc ngưng cấp khí 
cho khách hàng. 

Giải pháp về kinh doanh:

 hỗ trợ khách hàng kịp thời, hiệu 
quả để khách hàng có thể tăng 
sản lượng khí tiêu thụ.

 đẩy mạnh công tác nghiên 
cứu thị trường, phân tích, 
đánh giá nhu cầu của khách 
hàng để mở rộng thị trường 
phân phối khí tại các kCn phú 
mỹ - bà rịa - vũng tàu, nhơn 
trạch - đồng nai, hiệp phước 
- tp. hCm và bắc bộ.

 phối hợp chặt chẽ với pv gaS 
để đảm bảo nguồn khí cấp cho 
khách hàng.

Giải pháp về an toàn: 

 duy trì và cải tiến hệ thống quản 
lý tích hợp at - Cl - mt theo 
tiêu chuẩn iSo 9001, iSo 14001, 
ohSaS 18001.

 tăng cường công tác tuần tra an 
ninh, an toàn hành lang tuyến 
ống dẫn khí và tuyên truyền sâu 
rộng trong dân.

Giải pháp về đầu tư, xây dựng:

 theo dõi, đôn đốc và giám sát 
chặt chẽ việc thực hiện các hợp 
đồng đầu tư xây dựng cơ bản. 
đặc biệt đẩy nhanh tiến độ dự 
án hệ thống cấp khí thấp áp cho 
kCn tiền hải - thái bình.

Giải pháp về tài chính:

 thường xuyên theo dõi, đôn đốc, 
tích cực thu hồi công nợ của 
khách hàng, không để tình trạng 
nợ xấu, nợ khó đòi.

 đảm bảo thu xếp vốn cho các 
dự án.

Giải pháp về tổ chức nhân sự, đào tạo:

 thường xuyên rà soát, sắp xếp cơ 
cấu tổ chức của pv gaS d theo 
hướng hiệu quả, phân công, 
phân cấp trách nhiệm cho từng 
đơn vị trong pv gaS d.

 tăng cường công tác đào tạo, 
đặc biệt là công tác đào tạo nội 
bộ và đào tạo kèm cặp tại công 
trình hiện hữu của pv gaS d.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Dự án Hệ thống Phân phối Khí thấp áp cho 
các KCN huyện Nhơn Trạch -Tỉnh Đồng Nai:

giai đoạn 1: Có tổng mức đầu tư được phê duyệt: 
288,7 tỷ đồng. hiện đã hoàn thành việc đầu tư xây 
dựng, gồm có: tuyến ống chính 10”, 14”; trạm phân 
phối khí thấp áp nhơn trạch (lgdS nhơn trạch); 
tuyến ống nhánh 6”, 4”, 3” và 6 trạm khách hàng 
(hoàng gia, hyosung, bách thành, Changyih, 
Caesar, kim phong). đang vận hành cấp khí 
thương mại và thực hiện nghiệm thu, quyết toán 
vốn đầu tư công trình.

giai đoạn 2: Có tổng mức đầu tư 117 tỷ đồng. 
đã thực hiện 02 công trình thuộc giai đoạn 
2 bao gồm: Công trình hệ thống phân phối 
khí thấp áp cho khách hàng Formosa và thép 
nhà bè: hiện đã hoàn thành lắp đặt và đưa 
vào vận hành, cấp khí cho khách hàng. đang 
hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán. bên cạnh 
đó, đang triển khai việc đấu thầu gói thầu EpC 
công trình hệ thống cấp khí thấp áp cho khách 
hàng Sam hwan vina.

Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho 
các KCN Hiệp Phước - Long Hậu giai đoạn 1:

dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt: 
44 tỷ đồng. hiện đã hoàn thành công trình và 
đang thực hiện nghiệm thu, quyết toán.

Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho 
KCN Tiền Hải - Thái Bình: 

 bao gồm:

 hệ thống đường ống kta: do pv gaS d 
làm chủ đầu tư.

 hệ thống Cng: do pv gaS d và pv gaS 
north cùng hợp tác đầu tư theo hợp đồng 
hợp tác kinh doanh. Công suất trạm nén 
Cng là 150 triệu m3 khí/năm và số lượng 
khách hàng (dự kiến) là 15.

 đây là dự án trọng tâm nhằm mục tiêu 
đảm bảo bao tiêu và phân phối tối đa 
sản lượng khí cấp từ hệ thống “thu gom 
và phân phối khí mỏ hàm rồng và mỏ 
thái bình lô 102 & 106 - giai đoạn 1” của 
pv gaS. theo tính toán ban đầu, dự án 
có tổng mức đầu tư được phê duyệt: 
1.089 tỷ đồng. tuy nhiên, do có sự điều 
chỉnh về thành phần khí đầu vào từ chủ 
mỏ, từ cuối quý 2/2013 đến nay, thực 
hiện chỉ đạo của pv gaS, pv gaS d đang 
tiến hành rà soát lại thị trường và khả 
năng tiếp nhận, tiêu thụ nguồn khí thái 
bình để cập nhật thông tin, số liệu phục 
vụ cho việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, 
thiết kế cơ sở của dự án.

 hiện dự án đã hoàn thành việc ký hợp 
đồng với nhà thầu tư vấn quản lý dự án; 
hoàn thành công tác khảo sát để xác định 
chính xác vị trí đặt trạm khách hàng cho 
hệ thống phân phối khí thấp áp trong 
kCn; đã ký hợp đồng khảo sát, cắm mốc 
ranh và trích đo địa chính phục vụ giải 
phóng mặt bằng với trung tâm phát triển 
quỹ đất huyện tiền hải; đã ký “hợp đồng 
nguyên tắc hợp tác kinh doanh phân phối 
khí Cng khu vực bắc bộ” với pv gaS north.

Dự án Trụ sở làm việc PV GAS D và PV 
GAS SOUTH tại An Phong - Tp. Vũng Tàu  
(GAS Tower):

dự án có tmđt là 86 tỷ đồng. đây là dự án 
liên kết giữa pv gaS d và pv gaS South, 
trong đó pv gaS d góp vốn 50%. hiện dự 
án đã hoàn thành phần thi công xây dựng, 
hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 
12/2013.

Dự án Hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN 
Phú Mỹ 3: 

khảo sát địa hình, phác thảo sơ đồ tuyến ống.

 hệ thống Cng: do pv gaS d và pv gaS north Cùng hợp táC  
đầu tư thEo hợp đồng hợp táC kinh doanh. Công Suất trạm 
nén Cng là 150 triệu m3 khí/năm và Số lượng kháCh hàng 
(dự kiến) là 15.

CÔNG SUẤT TRẠM NÉN CNG TRIỆU M3 KHÍ/NĂM150
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2012 Thực hiện 2013 % Tăng giảm

1 tổng giá trị tài sản tỷ đồng 2.049,29 2.547,34 124,30

2 doanh thu thuần tỷ đồng 5.487,58 6.422,14 117,03

3
lợi nhuận từ hoạt 
động kd

tỷ đồng 303,99 281,48 92,60

4 lợi nhuận khác tỷ đồng 0,07 -0,21 -300,00

5 lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 304,06 281,27 92,50

6 lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 228,02 209,10 91,70

7 tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 56,44 41,03

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT Các chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:

+ hệ số thanh toán ngắn hạn
tSlđ/nợ ngắn hạn

1,60 1,39

+ hệ số thanh toán nhanh
tSlđ - hàng tồn kho/nợ ngắn hạn

1,60 1,38

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

+ hệ số nợ/tổng tài sản: 51,41% 59,80%

+ hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 105,80% 148,78%

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:

+ vòng quay hàng tồn kho
pv gaS d kinh doanh khí bằng  

đường ống nên hầu như không có 
hàng tồn kho

+ doanh thu thuần/tổng tài sản: 2,68 2,52

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ hệ số lnSt/doanh thu thuần 4,16% 3,26%

+ hệ số lnSt/vCSh 22,90% 20,42%

+ hệ số lnSt/tổng tài sản 11,13% 8,21%

+ hệ số ln từ hoạt động kd/doanh thu thuần 5,54% 4,38%

6.422,14
Doanh thu thuần

6.422,14
5.487,58

2013
2012

tỶ đồng

281,27
Lợi nhuận trước thuế

281,27
304,06

2013
2012

tỶ đồng

41,03
Tỷ lệ lợi nhuận cổ tức

41,03%
56,44%

2013
2012

%

281,48
Lợi nhuận từ hoạt động KD

281,48
303,99

2013
2012

tỶ đồng

209,10
Lợi nhuận sau thuế

209,10
228,02

2013
2012

tỶ đồng

2.547,34
Tổng giá trị tài sản

2.547,34
2.049,29

2013
2012

tỶ đồng

BÁO CÁO CỦA LÃNH ĐẠO

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D3130



Tỷ lệ cổ đông trong nước và nước ngoài

nước ngoài 3,44%

96,56%
số cổ đông 
trong nước

96,56%trong nước

Cơ cấu cổ đông:

tính đến thời điểm 16/12/2013 (ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 
2013):

STT Cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ trọng (%)

1 trong nước 1.781 41.425.221 414.252.210.000 96,56%

- Tổ chức 50 24.028.473 240.284.730.000 56,01%

- Cá nhân 1.731 17.396.748 173.967.480.000 40,55%

2 nước ngoài 43 1.474.779 14.747.790.000 3,44%

- Tổ chức 14 1.343.100 13.431.000.000 3,13%

- Cá nhân 29 131.679 1.316.790.000 0,31%

3 Cổ phiếu quỹ

tổng cộng 1.824 42.900.000 429.000.000.000 100,00%
 

Danh sách cổ đông lớn:

STT Tên Địa chỉ Số lượng  
cổ phần Tỷ lệ (%)

1
tổng công ty khí việt nam - 
CtCp

tòa nhà pv gaS tower, 673 
nguyễn hữu thọ, xã phước 
kiển, huyện nhà bè, tp.hCm.

21.664.500 50,50

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

trong năm 2013, pv gaS d không thực hiện tăng vốn cổ phần.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.

Các chứng khoán khác: không có.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ Sở HữU

Cổ phần:

theo báo cáo tài chính được kiểm 
toán tại ngày 31/12/2013, các 
cổ đông của pv gaS d đã góp 
429.000.000.000 đồng tương đương 
với 42.900.000 cổ phần.

loại cổ phần đang lưu hành: Cổ 
phần phổ thông hưởng cổ tức 
theo kết quả kinh doanh thực tế 
hàng năm.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng 
tự do: 42.900.000 cổ phần.

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển 
nhượng: 0 cổ phần.

42.900.000 

21.664.500

TỔNG Số CỔ PHầN

CỔ PHầN DO TỔNG CÔNG Ty KHÍ VIỆT NAM - CTCP NắM GIữ

BÁO CÁO CỦA LÃNH ĐẠO

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D3332



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

 tổ chức, vận hành an toàn, cấp khí 
thường xuyên, liên tục và ổn định 
cho 47 khách hàng và đang triển 
khai ký hợp đồng mua bán khí với 
02 khách hàng mới. 

 năm 2013, pv gaS d đẩy mạnh 
công tác phát triển thị trường, 
cụ thể pv gaS d đã làm việc 
với ban quản lý các khu công 
nghiệp tại vũng tàu, đồng 
nai, tp.hCm… để tìm kiếm 
khách hàng mới có nhu cầu 
sử dụng khí thấp áp. ngoài 
ra, pv gaS d đang triển khai 
ký kết hợp đồng hợp tác kinh 
doanh Cng tại khu vực bắc bộ 
với pv gas north để phát triển 
thị trường tiêu thụ khí thấp áp 
tại khu vực này. bên cạnh đó, 
pv gaS d thường xuyên làm 
việc với pv gaS nhằm đảm 
bảo nguồn khí cung cấp cho 
khách hàng.

 pv gaS d cũng đã và đang thực 
hiện lộ trình tăng giá khí của pv 
gaS cũng như đàm phán với 
khách hàng trên cơ sở tăng giá 
bán để tiếp cận giá khí trên thế 
giới nhưng vẫn cạnh tranh hơn 
so với nhiên liệu mà khách hàng 
đang sử dụng.

Các chỉ tiêu cơ bản:

năm 2013, dưới sự chỉ đạo sát sao 
của hđQt và ban giám đốc pv gaS d, 
cùng với quyết tâm cao, tinh thần 
đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập 
thể CbCnv trong pv gaS d, các 
chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành 
vượt mức kế hoạch SXkd năm 2013 
được giao, đặc biệt lợi nhuận và nộp 
nSnn về đích trước thời hạn từ 3 
đến 4 tháng. Cụ thể:

 lợi nhuận đạt được trước thuế: 
281,27 tỷ đồng.

209,10LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

 lợi nhuận đạt được sau thuế: 
209,10 tỷ đồng.

 tỷ suất lnSt/vđl: 48,74%.

Những kết quả đạt được:

Về công tác an toàn, sức khỏe, 
môi trường:

pv gaS d tuân thủ đầy đủ các quy định 
của pv gaS, pvn và của nhà nước về 
công tác an toàn, bảo vệ môi trường; 
thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn 
tại các trạm khí và hành lang an toàn 
tuyến ống, đồng thời thực hiện tốt việc 

phối hợp với công an, chính quyền địa 
phương bảo vệ an ninh công trình 
khí. Xây dựng phương án pCCC, ứng 
cứu khẩn cấp và thường xuyên tổ 
chức tuyên truyền các quy định về 
at - pCCC cho các hộ dân sinh sống 
xung quanh khu vực công trình khí. 
phổ biến, hướng dẫn, huấn luyện an 
toàn cho khách hàng, đặc biệt là các 
khách hàng mới. định kỳ tổ chức diễn 
tập pCCC, Workshop an toàn - vận 
hành và hội thảo công tác bảo dưỡng 
sửa chữa. đến nay công tác an ninh, an 
toàn được đảm bảo, không để xảy ra 
sự cố nào ảnh hưởng đến con người, 
tài sản và uy tín của pv gaS d.

Công tác bảo dưỡng sửa chữa 
định kỳ, đột xuất, cải tạo, kiểm 
định thiết bị, BHLĐ: 

năm 2013, pv gaS d thực hiện bdSC 
định kỳ 1.252 đầu việc, hoàn thành 
101% kế hoạch năm và thực hiện 
được 618 đầu việc bdSC đột xuất; 
hoàn thành việc kiểm tra độ chính 
xác (avts) hệ thống đo đếm khí cho 
khu nhơn trạch - hiệp phước và khu 
vực pm - mX - gd; cải tạo, thay thế 
tuyến cáp quang trong mương bê 
tông khu vực gò dầu - mỹ Xuân; 
kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị 
đo lường công nghệ khí thấp áp; 
hoàn thành công tác phóng thoi 
đường ống khí 14 inch phú mỹ - gò 
dầu và thực hiện hoàn thành 100% 
kế hoạch bhlđ.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 

Công tác đầu tư XdCb được triển 
khai theo đúng kế hoạch và tiến độ.

Công tác đào tạo, khoa học công nghệ:

 về đào tạo: pv gaS d luôn chú 
trọng công tác đào tạo, đặc biệt là 
công tác đào tạo nội bộ và đào tạo 
kèm cặp tại công trình hiện hữu 
của pv gaS d để giảm chi phí đào 
tạo. năm 2013, pv gaS d đã đào 
tạo được 41 khóa học với 538 lượt 
người, tổng chi phí gần 1,7 tỷ đồng.

 về khoa học công nghệ: pv gaS 
d đã hoàn thành cập nhật, chỉnh 
sửa và đưa vào sử dụng phần 
mềm quản lý bdSC maximo; 
thực hiện 12 sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất 
giúp giảm thiểu các mối nguy 
về cháy nổ, hư hỏng thiết bị 
cũng như giảm thời gian dừng 
khí, tiết kiệm chi phí, ngăn ngừa 
thiệt hại kinh tế, sự cố trong 
tương lai rất lớn.

Công tác tổ chức nhân sự:

 pv gaS d thường xuyên rà soát, 
sắp xếp cơ cấu tổ chức của pv 
gaS d theo hướng gọn nhẹ và 
hiệu quả, sắp xếp bố trí và sử 
dụng lao động hợp lý, phân 
công, phân cấp trách nhiệm cho 
từng đơn vị trong pv gaS d, công 
tác lao động, tiền lương bám sát 
kế hoạch và tình hình thực tế của 
pv gaS d; thực hiện đầy đủ mọi 
chế độ chính sách theo quy định 
của nhà nước, pv gaS và của pv 
gaS d đối với người lao động.

 Cơ cấu tổ chức đã từng bước 
hoàn thiện theo hướng hiệu 
quả hơn.

 Công tác nhân sự đáp ứng 
mục tiêu tăng trưởng của từng 
giai đoạn.

TỶ ĐỒNG

BÁO CÁO CỦA LÃNH ĐẠO

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D3534



Các chỉ tiêu cơ bản năm 2014:

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 
2014

1 vốn điều lệ tỷ đồng  600

2
Sản lượng: trong đó

 bán cho công nghiệp
 bán cho sản xuất Cng

triệu m3

620
481
139

3 doanh thu tỷ đồng 7.024

4 lợi nhuận trước thuế tndn tỷ đồng  189

5 lợi nhuận sau thuế tndn tỷ đồng  147

6 tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ % 32 

7 tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ %  25

Tình hình tài sản:

tổng giá trị tài sản của pv gaS d 
tại ngày 31/12/2013 tăng thêm 
khoảng 498,04 tỷ đồng (tương 
đương 24,30%) so với thời điểm 
năm 31/12/2012, chủ yếu là do các 
nguyên nhân sau:

 Các khoản phải thu ngắn hạn 
tăng, chủ yếu là phải thu khách 
hàng tăng (khoảng 112,32 tỷ) do 
sản lượng khí bán hàng tháng 
tăng (Sl 2013 tăng khoảng 1,4% 
so với 2012). Các khoản nợ phải 
thu hầu hết nằm trong hạn 
thanh toán và trong tầm kiểm 
soát của pv gaS d. trong 2013, 
pv gaS d không phát sinh nợ 
xấu, nợ khó đòi.

Tình hình nợ phải trả: 

khoản phải trả cụ thể là phải trả 
người bán tại ngày 31/12/2013 
tăng hơn so với thời điểm 
31/12/2012 (khoảng 474,08 tỷ) là 
do sản lượng bán khí hàng tháng 
năm 2013 tăng hơn 2012 (do 02 
dự án nhơn trạch và hiệp phước 
hoàn thành đưa vào hoạt động). 
đây chủ yếu là khoản nợ tiền khí 
nhà cung cấp chưa đến hạn thanh 
toán theo quy định của hợp đồng. 
theo đánh giá của pv gaS d, tài 
sản ngắn hạn của pv gaS d đủ 
khả năng tài trợ cho các khoản 
nợ ngắn hạn. Các chỉ tiêu về khả 
năng thanh toán của pv gaS d tại 
thời điểm 31/12/2013 khá tốt.

02 dự án của pv gaS d (dự án nhơn 
trạch và hiệp phước) đã hoàn thành 
và đưa vào hoạt động (nguyên giá 
tSCđ tăng từ 355,07 tỷ lên 419,61 
tỷ đồng).

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

 trên Cơ Sở kết Quả 

SXkd năm 2013, năng lựC 

SXkd, nguồn khí đầu vào 

Của pv gaS d và nhu Cầu 

tiêu thụ mà kháCh hàng 

đăng ký, kế hoạCh phát 

triển trong tương lai 

như Sau:

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2014:

a) dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho các kCn huyện nhơn trạch (gđ2):

hoàn thành thi công cho 3 khách hàng mới với giá trị thực hiện đầu tư 
khoảng 30 tỷ đồng.

b) dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho các kCn tiền hải - thái bình:

hoàn thành việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thiết kế cơ sở. triển khai 
thực hiện các gói thầu của dự án: rà phá bom mìn, thiết kế, mua sắm vttb 
và thi công lắp đặt. tổng giá trị thực hiện đầu tư 108,9 tỷ đồng, trong đó 
cho đường ống kta là 43,6 tỷ đồng và hệ thống Cng là 65,4 tỷ đồng.

c) dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho kCn phú mỹ 3:

hoàn thành lập dự án đầu tư. 

Tổng doanh thu kế hoạch 2014

7.024tỷ đồng

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

BÁO CÁO CỦA LÃNH ĐẠO
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ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA PV GAS D

Về tình hình hoạt động SXKD:

năm qua, do ảnh hưởng của kinh tế 
thế giới và trong nước nên pv gaS d 
gặp một số khó khăn về chủ quan 
và khách quan trong sản xuất kinh 
doanh. Cụ thể như:

 tình hình kinh tế trong nước vẫn 
còn nhiều thách thức, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực bất 
động sản, vật liệu xây dựng, làm 
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của pv gaS d.

 giá khí đầu vào tăng theo lộ 
trình.

tuy vậy, tập thể ban gđ và người lđ 
pv gaS d luôn quyết liệt trong quản 
lý điều hành, cũng như nâng cao 
tinh thần làm việc hăng say, phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp 
lý hóa sản xuất để giảm thiểu những 
tác động xấu trong trở ngại, tiếp 
tục phát huy thế mạnh đưa pv gaS 
d hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
2013 đã được đhđCđ thông qua, 
về đích sớm đối với các chỉ tiêu ln 
và nộp nSnn trước 3 - 4 tháng, giữ 
vững vị trí là một trong những đơn vị 

kinh doanh có hiệu quả của pv gaS 
và pvn, đứng trong vnr500 - top 
500 dn lớn nhất việt nam về doanh 
thu, cũng như luôn duy trì được tính 
hấp dẫn của cổ phiếu pgd, thu hút 
được sự quan tâm của các nhà đầu 
tư trên thị trường chứng khoán vn.

Về công tác lao động, tiền lương, 
chế độ, chính sách:

thường xuyên rà soát, sắp xếp cơ 
cấu tổ chức của pv gaS d theo 
hướng gọn nhẹ và hiệu quả, sắp xếp 
bố trí và sử dụng lao động hợp lý, 
phân công, phân cấp trách nhiệm 

cho từng đơn vị trong pv gaS d; 
Công tác lao động, tiền lương được 
bám sát kế hoạch và tình hình thực 
tế của pv gaS d; thực hiện đầy đủ 
mọi chế độ chính sách theo quy 
định của nhà nước và của pv gaS d 
đối với người lao động.

Về hoạt động của các tổ chức 
đoàn thể và thực hiện công tác an 
sinh xã hội:

 Công tác đảng: đảng bộ thường 
xuyên, kịp thời phổ biến, quán 
triệt các nghị quyết, chỉ thị của 
các cấp ủy đảng đến từng cán 
bộ đảng viên, đồng thời chỉ đạo 
chính quyền căn cứ vào chương 
trình hành động của pv gaS và 
tình hình thực tế của pv gaS d 
để xây dựng, cụ thể hóa và phổ 
biến, quán triệt, lãnh đạo triển 

tác tổ chức tuyên truyền giáo 
dục, xây dựng đời sống văn hóa 
tinh thần cho người lao động, 
phát động phong trào thi đua 
lao động sáng tạo. ngoài ra, 
Công đoàn còn chủ động phối 
hợp với các tổ chức xã hội, địa 
phương tổ chức các hoạt động 
an sinh xã hội.

 hoạt động của đoàn thanh niên: 
đoàn thanh niên pv gaS d đã 
mạnh dạn đổi mới nội dung, 
hình thức hoạt động đoàn, phát 
động các phong trào thi đua, 
động viên khuyến khích đoàn 
viên thanh niên nỗ lực học tập, 
nâng cao trình độ, phát huy sáng 
kiến, kinh nghiệm hay nhằm tiết 
kiệm chi phí, nâng cao năng suất 
lao động.

 Công tác an sinh xã hội: tích cực 
hưởng ứng, tham gia công tác từ 
thiện, an sinh xã hội.

khai thực hiện tốt các chương 
trình hành động của tập đoàn và  
pv gaS.

 Công tác Công đoàn: Công 
đoàn pv gaS d phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền trong công 

BÁO CÁO CỦA LÃNH ĐẠO

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D3938



với mục tiêu trở thành một công ty 
đóng vai trò chủ đạo trong lĩnh vực 
cung cấp khí cho các hộ công nghiệp 
trên phạm vi cả nước; phát triển theo 
hướng đảm bảo an toàn, hiệu quả và 
trở thành nhà cung cấp nhiên liệu 
chính cho các kCn; pv gaS d đã đầu 
tư mở rộng mạng lưới cung cấp khí 
tại các kCn phú mỹ - mỹ Xuân - gò 
dầu, đang thực hiện đầu tư hệ thống 
phân phối khí cho các kCn nhơn 
trạch, hiệp phước, triển khai đầu tư 
hệ thống phân phối khí bằng đường 
ống cũng như hệ thống Cng tại các 
kCn ở miền bắc. 

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC PV GAS D: 

ban giám đốc đã triển khai thực hiện 
tốt các nghị quyết, quyết định của 
đhđCđ, hđQt, đồng thời thường 
xuyên tổ chức các cuộc họp giao 
ban sản xuất với các phòng, ban, 
đơn vị để xử lý, tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc, kịp thời giải quyết 
và đề ra các phương án khắc phục. 

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT:

bên cạnh đó để phát triển mạng 
lưới phân phối khí rộng khắp cả 
nước, phát triển ra thị trường khu 
vực và thế giới, pv gaS d đã đặt ra 
kế hoạch từ năm 2017 sẽ tham gia 
phân phối nguồn khí/lng nhập 
khẩu cho các hộ tiêu thụ khí công 
nghiệp qua mạng phân phối khí 
thấp áp thông qua các dự án nhập 
khẩu khí của pv gaS. Xây dựng và 
phát triển thương hiệu pv gaS d 
trở thành thương hiệu mạnh và có 
uy tín  trên thị trường trong nước 
và quốc tế.

ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

BÁO CÁO CỦA LÃNH ĐẠO

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D4140



Quản trị doanh nghiệp
44 Hội đồng Quản trị
50 Ban Kiểm soát
52 Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động
54 Các rủi ro
56 Thực hiện các chính sách về
 An toàn - Chất lượng - Sức khỏe - Môi trường
58 Hoạt động cộng đồng
59 Danh hiệu và giải thưởng

Vững xây
BỀn nỀn tẢng



Các tiểu ban thuộc HĐQT: không 
thành lập các tiểu ban.

Hoạt động của HĐQT:

năm 2013 vừa qua, trên cơ sở kế 
hoạch sản xuất kinh doanh được 
đhđCđ thông qua, hđQt thường 
xuyên bám sát tình hình thực tế 
của pv gaS d để đề ra các chủ 
trương, nghị quyết, quyết định 
nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều 
kiện thuận lợi cho ban giám đốc 
pv gaS d hoàn thành nhiệm vụ 
của mình. 

ngoài ra, trong các lĩnh vực hoạt 
động khác của pv gaS d, thông 
qua việc thường xuyên kiểm 
tra công tác điều hành của ban 
giám đốc. hđQt đã thực hiện tốt 
việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ 
ban giám đốc trong việc thực thi 
các nghị quyết, quyết định của 
đhđCđ và hđQt. 

với quyền hạn và trách nhiệm của 
mình, năm 2013 hđQt đã cố gắng 
làm tốt công tác xem xét, quyết định 
các vấn đề về kế hoạch phát triển 

trung và xin ý kiến bằng văn bản) để 
xem xét, xử lý và quyết định một số 
vấn đề chính, cụ thể như sau:

 hđQt đã xem xét, thông qua các 
quy chế của pv gaS d, bổ nhiệm 
nhân sự và định biên lao động 
của pv gaS d:

600VốN ĐIềU LỆ TỶ ĐỒNG

 với Quyền hạn và tráCh nhiệm Của mình, năm 2013 hđQt đã Cố gắng làm tốt 

Công táC XEm Xét, Quyết định CáC vấn đề về kế hoạCh phát triển pv gaS d và CáC vấn 

đề kháC Của pv gaS d đúng thEo pháp luật, điều lệ pv gaS d Quy định, đảm bảo phù 

hợp với tình hình thựC tế nhưng bảo vệ Quyền lợi và lợi íCh Của người lao động, 

Của CáC Cổ đông Của pv gaS d.

Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

hội đồng Quản trị pv gaS d năm 2013 gồm 05 thành viên. Cụ thể:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ CỔ PHẦN NẮM GIữ 
Số lượng chức danh 

TV HĐQT nắm giữ 
tại các công ty khác

1 phạm văn huệ Chủ tịch hđQt - Chuyên trách 668 0

2 nguyễn văn Sơn
thành viên hđQt kiêm 
giám đốc pv gaS d

44.724 0

3 lê Quyết thắng thành viên chuyên trách 0 0

4 Cao khánh hưng thành viên kiêm nhiệm 0 0

5 nguyễn như Song thành viên độc lập 40.100 3

pv gaS d và các vấn đề khác của  
pv gaS d đúng theo pháp luật, điều 
lệ pv gaS d quy định, đảm bảo phù 
hợp với tình hình thực tế nhưng bảo 
vệ quyền lợi và lợi ích của người lao 
động, của các cổ đông của pv gaS d. 
kết quả trong năm, hđQt đã tổ chức 
họp 21 lần (bằng hình thức họp tập 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D4544



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

+ thông qua quy trình công 
bố thông tin của pv gaS d  
(nQ: 06/nQ-hđQt/2013).

+ phân công ông nguyễn 
như Song - tv hđQt độc lập 
phụ trách về vấn đề lương 
thưởng, nhân sự của pv gaS d  
(nQ: 08/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua việc bổ nhiệm lại 
cán bộ đối với ông đinh ngọc 
huy - phó giám đốc phụ trách 
kỹ thuật, ông nguyễn Quang 
huy - phó giám đốc phụ trách 
kinh doanh và bà nguyễn 
phương thúy - kế toán trưởng 
(nQ: 11/nQ-hđQt/2013).

+ phê duyệt quy trình giám sát và 
đánh giá đầu tư của pv gaS d  
(nQ: 13/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua việc miễn nhiệm 
ông trần đức Sơn thôi đảm 
nhiệm chức vụ tv hđQt  
(nQ: 15/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua việc bổ nhiệm 
ông lê Quyết thắng làm tv 
hđQt thay ông trần đức Sơn  
(nQ: 15/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua việc bổ nhiệm bà 
bùi kim hạnh - phó phòng kế 
hoạch - tổng hợp làm trưởng 
phòng kế hoạch-tổng hợp  
(nQ: 16/nQ-hđQt/2013).

+ phê duyệt quy chế quản 
lý tài chính của pv gaS d  
(nQ: 18/nQ-hđQt/2013).

+ phê duyệt quy trình giám 
sát và đánh giá đầu tư của 
pv gaS d - bản sửa đổi lần 1  
(nQ: 19/nQ-hđQt/2013).

 hđQt đã xem xét và quyết định 
một số chủ trương đầu tư phát 
triển của pv gaS d như sau:

+ hđQt giao cho giám đốc triển 
khai đàm phán hợp đồng nguyên 
tắc về hợp tác kinh doanh Cng 
tại bắc bộ với Công ty Cổ phần 
kinh doanh khí hóa lỏng miền 
bắc (nQ: 10/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua việc ký kết hợp 
đồng nguyên tắc hợp tác kinh 
doanh khí Cng tại khu vực bắc 
bộ với Công ty Cổ phần kinh 
doanh khí hóa lỏng miền bắc  
(nQ: 11/nQ-hđQt/2013).

+ phê duyệt chủ trương bán 
căn biệt thự được cấn trừ 
nợ từ pvFi để thu hồi vốn  
(nQ: 16/nQ-hđQt/2013). 

 hđQt đã xem xét và thông qua 
các nội dung liên quan đến kế 
hoạch, cổ tức, tiền lương, và một 
số nội dung khác: 

+ Chấp thuận kế hoạch hoạt 
động sản xuất kinh doanh 
năm 2013 của pv gaS d  
(nQ: 01/nQ-hđQt/2013).

+ Chấp thuận chỉ tiêu kế hoạch tài 
chính năm 2013 của pv gaS d 
(nQ: 02/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua báo cáo thường niên 
2012 (nQ: 03/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua chủ trương thực hiện 
quảng bá hình ảnh pv gaS d.  
(nQ: 04/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua nội dung tạm 
trích Quỹ lương năm 2013  
(nQ: 05/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua nội dung chuyển đổi 
mục đích sử dụng vốn từ đợt 
phát hành cổ phiếu tăng vốn 
điều lệ (nQ: 07/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua nội dung chi 
thưởng cho các cá nhân trong 
hội đồng quản trị và ban điều 
hành pv gaS d năm 2012  
(nQ: 09/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua báo cáo tình hình 
hoạt động SXkd 6 tháng 
đầu năm và phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  
(nQ: 11/nQ-hđQt/2013).

+ Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch 
đầu tư xây dựng năm 2013 của pv 
gaS d (nQ: 12/nQ-hđQt/2013).

 năm 2013, tuy Có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần 
đoàn kết nhất trí Cao hđQt pv gaS d luôn nỗ lựC phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ đượC đhđCđ giao. thựC hiện nghiêm và đầy đủ CáC Quy 
định về Quyền hạn và tráCh nhiệm Của mình. Chỉ đạo, giám Sát, phối hợp 
Cùng với ban giám đốC, CáC phòng ban đơn vị trong pv gaS d khắC phụC 
khó khăn, triển khai thựC hiện thắng lợi kế hoạCh năm 2013 đề ra.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D4746



của mình; chỉ đạo, giám sát, phối 
hợp cùng với ban giám đốc, các 
phòng ban đơn vị trong pv gaS d  
khắc phục khó khăn, triển khai 
thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 
2013 đề ra. hđQt cũng cùng ban 
giám đốc pv gaS d xem xét đề 
ra những chủ trương, kế hoạch 
nhằm không ngừng đưa pv gaS d  
ngày một phát triển bền vững.

Hoạt động của thành viên HĐQT 
độc lập không điều hành:

Các thành viên hđQt độc lập không 
điều hành đều tham dự đầy đủ các 
cuộc họp và các hoạt động của 
hđQt. Các thành viên đều tham gia 
xem xét, nghiên cứu và đóng góp 
ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm 
quyền của hđQt làm cơ sở để hđQt 
ban hành các nghị quyết, quyết định 
liên quan.

Hoạt động của các tiểu ban trong 
HĐQT: không thành lập các tiểu ban.

Danh sách các thành viên HĐQT 
có chứng chỉ đào tạo về quản trị 
PV GAS D: 

phạm văn huệ; nguyễn văn Sơn; 
lê Quyết thắng; Cao khánh hưng; 
nguyễn như Song.

+ thông qua chủ trương xin ý kiến 
đhđCđ bằng văn bản về việc 
điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây 
dựng năm 2013 của pv gaS d 
(nQ: 12/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua báo cáo tình hình 
hoạt động SXkd 9 tháng đầu 
năm và phương hướng nhiệm 
vụ 3 tháng cuối năm 2013  
(nQ: 14/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua việc điều chỉnh 
nội dung quyết định số 175/
Qđ-kta về việc phê duyệt 
dự án đầu tư xây dựng công 
trình “hệ thống phân phối khí 
thấp áp cho các kCn huyện 
nhơn trạch, tỉnh đồng nai  
(nQ: 14/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua chủ trương 
chi tạm ứng cổ tức lần 2  
(nQ: 14/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua chủ trương tăng 
vốn điều lệ của pv gaS d  
(nQ: 14/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua chủ trương phát 
hành cổ phiếu để tăng vốn điều 
lệ pv gaS d từ 429 tỷ đồng lên 

pv gaS d (nQ: 16/nQ-hđQt/2013).

+ Chấp thuận cho giám đốc  
pv gaS d triển khai đàm phán 
và ký hợp đồng với Công ty 
tnhh bảo hiểm nhân thọ 
pvi Sun life để mua bảo 
hiểm cho CbCnv pv gaS d  
(nQ: 17/nQ-hđQt/2013).

+ phê duyệt các chỉ tiêu tiền lương 
năm 2013 (nQ:20/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua việc tổ chức đhđCđ 
bất thường lần 1 năm 2013 
(nQ:21/nQ-hđQt/2013).

tóm lại: năm 2013, tuy có nhiều 
khó khăn về mọi mặt nhưng với 
tinh thần đoàn kết nhất trí cao, 
hđQt pv gaS d luôn nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được đhđCđ giao; thực hiện 
nghiêm và đầy đủ các quy định 
về quyền hạn và trách nhiệm 

600 tỷ đồng và triệu tập đhđCđ 
bất thường để thông qua  
(nQ: 15/nQ-hđQt/2013).

+ thông qua nội dung bổ sung 
thang bậc lương cho chức danh 
tv hđQt chuyên trách của  

281,27LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRƯỚC THUẾ TỶ ĐỒNGHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)
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Hoạt động của BKS:

trong năm 2013, ban kiểm soát 
đã triển khai thực hiện nhiệm vụ 
như sau:

 giám sát việc tuân thủ điều 
lệ tổ chức và hoạt động của 
pv gaS d và tuân thủ các quy 
định pháp luật hiện hành. 
kiểm tra, giám sát tình hình 
thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh. giám sát việc thực 
hiện các nghị quyết đại hội 
đồng cổ đông.

BAN KIỂM SOÁT

Thành viên và cơ cấu của BKS:

STT Họ và tên Chức vụ Số cổ phần 
nắm giữ 

1 nguyễn Quang bá trưởng bkS 0

2 đặng thị hồng yến thành viên 0

3 nguyễn thị thu hà thành viên 0

CÁC GIAO DỊCH, THù LAO,  CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC 
CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT Họ và tên Chức vụ

Thực hiện 2013

Ghi chú
Tổng số tiền

Lương, 
thưởng từ 
quỹ lương

Tiền thù lao

1 phạm văn huệ
Chủ tịch 
hđQt

 832.840.909  832.840.909 Chuyên trách

2 trần đức Sơn tv  hđQt 33.000.000 33.000.000
hết nhiệm kỳ từ 

ngày 26/11/2013

3 lê Quyết thắng tv  hđQt  43.095.000  43.095.000

Chuyên trách. bổ 
nhiệm theo nghị 
quyết số 15/nQ-

hđQt/2013 ngày 
26/11/2013.

4 Cao khánh hưng tv  hđQt 36.000.000 36.000.000 kiêm nhiệm 

5 nguyễn như Song tv  hđQt 36.000.000 36.000.000 độc lập

6 nguyễn Quang bá trưởng bkS 24.000.000 24.000.000 kiêm nhiệm

7 đặng thị hồng yến uv bkS 18.000.000 18.000.000 kiêm nhiệm 

8 nguyễn thị thu hà uv bkS  105.954.546  105.954.546 kiêm nhiệm

9 nguyễn văn Sơn
tv hđQt kiêm 
giám đốc 

 798.849.545  798.849.545
được hưởng các 
quyền lợi về chế 

độ thưởng các 
dịp lễ, tết, tháng 

lương thứ 13, 
khen thưởng … 
như các CbCnv 
trong pv gaS d

10 đinh ngọc huy phó giám đốc  638.909.727  638.909.727

11 nguyễn Quang huy phó giám đốc  638.909.727  638.909.727

Chức danh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hưởng lương tại pv gaS d thì không hưởng thù lao. ngoài ra, hàng năm có 
trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên hội đồng Quản trị, 
ban kiểm soát, ban giám đốc, kế toán trưởng, thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng 
nói trên): không có.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã thực 
hiện trong năm với công ty, các công ty con mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên hội đồng Quản trị, ban 
kiểm soát, giám đốc và những người liên quan tới các đối tượng nói trên): không có.

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: tốt.

 phối hợp với hội đồng Quản 
trị, ban giám đốc kiểm tra giám 
sát các hoạt động sản xuất 
kinh doanh toàn pv gaS d. 
giám sát trong việc quản lý, 
sử dụng nguồn vốn, tài sản, 
nhân lực và các nguồn lực 
khác của pv gaS d, nhằm đảm 
bảo sử dụng hiệu quả, chống 
thất thoát, lãng phí; tuân thủ 
đúng quy định, nội quy, quy 
chế của pv gaS d và pháp luật 
của nhà nước. 

 thẩm định báo cáo tài chính hàng 
quý và cả năm, đảm bảo tính đúng 
đắn minh bạch trong các báo cáo. 
phân tích, đánh giá tình hình tài 
chính, khả năng bảo toàn và phát 
triển vốn của pv gaS d.

 Công tác kiểm tra, giám sát của 
ban kiểm soát được thực hiện 
liên tục, có hệ thống nhằm nắm 
bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả 
hoạt động của pv gaS d, giúp 
phát hiện và khắc phục những 
tồn tại trong hệ thống quản 
lý, điều hành hoạt động và hệ 
thống kiểm soát nội bộ. định kỳ 
hàng quý ban kiểm soát lập kế 
hoạch kiểm tra, giám sát, phân 
công trách nhiệm cho từng 
thành viên theo từng lĩnh vực. 
thực hiện kiểm tra, giám sát theo 
kế hoạch đã đề ra và tổng kết lập 
báo cáo kiểm tra, giám sát.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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SỐ LƯỢNG CBCNV 
VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

 nhìn Chung, pv gaS d hiện đang Sử dụng lao động với trình độ 
tương đối Cao, hơn 60% lao động Có trình độ đại họC và trên đại họC, 
30% Có trình độ Công nhân kỹ thuật, Số Còn lại là Cao đẳng, trung Cấp 
và không Có lao động phổ thông. Cụ thể, trình độ đội ngũ lao động 
tại pv gaS d đượC phản ánh như Sau:

Chính sách đối với người lao động:

  đảm bảo thực hiện việc ký hợp 
đồng lao động, trích nộp bhXh, 
bhyt, bh thất nghiệp và các 
quyền lợi của người lao động 
theo đúng luật. ngoài ra còn 
tham gia mua bảo hiểm con 
người kết hợp, bảo hiểm nhân 
thọ cho CbCnv pv gaS d.

  thực hiện đúng chế độ về lương, 
thưởng các dịp lễ và tháng lương 
13 cho người lao động.

  Xây dựng quy chế quản lý cán 
bộ, chính sách đề bạt, bổ nhiệm 
nhân sự linh hoạt, tạo động lực 
cho các CbCnv phát huy khả 
năng của mình.

  Xây dựng quy chế lương, 
thưởng; hệ thống tiêu chuẩn 
chức danh và chính sách nhân 
viên gắn liền với năng suất, chất 
lượng và hiệu quả công việc của 
người lao động, đảm bảo cạnh 

STT Trình độ Số người Tỷ trọng (%)

1. thạc sỹ 08 4,68

2. đại học 96 56,14

3. Cao đẳng 04 2,34

4. trung cấp 11 6,43

5. Công nhân kỹ thuật 52 30,41

6. lao động phổ thông 0 0

Tổng số 171 100

171Số LƯỢNG NHâN Sự NGƯỜI

tranh với các Công ty trong 
ngành nhằm động viên, khuyến 
khích người lao động phát huy 
tính chủ động, sáng tạo trong 
công việc.

  Chú trọng gắn đào tạo với sử 
dụng, khuyến khích nhân viên 
tham gia các chương trình đào 

tạo phù hợp với công việc.

  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 
trong toàn thể đội ngũ CbCnv.

  tạo môi trường làm việc an toàn, 
thân thiện, hiện đại; khuyến 
khích và tạo điều kiện cho 
CbCnv học tập, nâng cao trình 
độ để gắn bó làm việc lâu dài tại 
pv gaS d.

Tỷ lệ trình độ nhân sự

4,68%
56,14%
2,34%
6,43%

thạc sỹ

đại học

Cao đẳng

trung cấp

Công nhân kỹ thuật 30,41%

56,14%
Số lao động 

trình độ đại học 
năm 2013
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Rủi ro kinh tế:

Các nhân tố có ảnh hưởng đến 
nền kinh tế bao gồm tốc độ 
tăng trưởng kinh tế, thị trường, 
lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái 
v.v… nếu có sự biến động mạnh 
của các nhân tố trên sẽ ảnh 
hưởng đến nền kinh tế quốc gia. 
do vậy tình hình sản xuất kinh 
doanh của pv gaS d có thể sẽ bị 
ảnh hưởng theo.

CÁC RỦI RO

năng thực thi chưa cao. thêm vào 
đó vẫn còn tồn tại nhiều quy định 
phức tạp chồng chéo trong lĩnh vực 
hành chính. bên cạnh đó, do việt 
nam đã gia nhập Wto, cần một hệ 
thống pháp lý hoàn thiện hơn để 
phù hợp với các chuẩn mực kinh tế 
pháp lý thế giới trong quá trình hội 
nhập nên sẽ có rủi ro về tính biến 
động pháp lý. ngoài ra, các chuẩn 
mực kế toán kiểm toán mới cũng 
đang được xây dựng và hoàn chỉnh. 
Các sự thay đổi này cũng có thể ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh 
của pv gaS d nói riêng và các công 
ty khác nói chung.

Rủi ro khác:

một số rủi ro khác mang tính bất 
khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra 
nhưng nếu có thì sẽ tác động lớn đến 
tình hình kinh doanh của pv gaS d, 
đó là những rủi ro về động đất, hỏa 
hoạn, hạn hán, bão lụt, chiến tranh 
hay dịch bệnh hiểm nghèo v.v...

bên cạnh đó, pv gaS d chịu ảnh hưởng 
và biến động của thị trường thăm dò, 
khai thác dầu khí trong nước và trên 
thế giới, tác động mạnh tới nguồn khí, 
giá khí đầu vào của pv gaS d. 

Rủi ro vận hành:

khí là sản phẩm dễ cháy nổ, do đó 
là nguyên nhân tiềm tàng gây thiệt 
hại về tài sản, con người, môi trường, 
làm gián đoạn hđSXkd.

Rủi ro lãi suất: 

pv gaS d chịu ảnh rủi ro lãi suất khi 
vay vốn đầu tư dự án theo lãi suất cố 
định và thả nổi.

Rủi ro đầu tư dự án:

việc đầu tư trạm tiếp nhận cho 
khách hàng mới, đầu tư dự án cấp 
khí cho các khách hàng thuộc các 
khu công nghiệp nhơn trạch, hiệp 
phước, quy hoạch sử dụng khí khu 
vực tây nam bộ, các kCn phía bắc… 
tạo sự tăng trưởng cho pv gaS d. 
tuy nhiên, việc đầu tư này cũng tiềm 
ẩn rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh 
doanh ngành khí, có thể ảnh hưởng 
tới hiệu quả của dự án.

Rủi ro về luật pháp:

hệ thống pháp luật của nước ta hiện 
nay chưa thật sự hoàn chỉnh và khả 

 khí là Sản phẩm dễ Cháy nổ, do đó là 
nguyên nhân tiềm tàng gây thiệt hại về tài Sản, 
Con người, môi trường, làm gián đoạn hđSXkd.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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Hệ thống quản lý AT-CL-MT:

pv gaS d xây dựng hệ thống quản lý 
tích hợp an toàn - Chất lượng - môi 
trường theo mô hình plan - do - Check 
- act trên nguyên tắc đo lường và cải 
tiến liên tục tạo ra sản phẩm, dịch vụ 
đạt yêu cầu về chất lượng, đảm bảo 
an toàn cho nhân viên, khách hàng, 
những bên liên quan và tài sản pv 
gaS d. từ cấp lãnh đạo đến toàn thể 
các cán bộ công nhân viên pv gaS d 
đều hiểu và thực hiện trách nhiệm 
của mình trong các vấn đề về Quản 
lý an toàn - Chất lượng - môi trường 
và đã được tÜv rheinland việt nam 
cấp các chứng chỉ chứng nhận iSo 
9001:2008, ohSaS 18001:2007, iSo 
14001:2004. hệ thống quản lý at - Cl 
- mt đã được đưa vào áp dụng trong 
các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của pv gaS d và được cập nhật, cải 
tiến định kỳ hàng năm theo yêu cầu 
của đơn vị đánh giá cũng như kết quả 
đầu ra của cuộc họp xem xét lãnh 
đạo hàng năm nhằm đảm bảo hệ 
thống ngày càng tinh gọn, phù hợp 
với tình hình thực tế và nâng cao hơn 
nữa tính hiệu lực của hệ thống. 

Thực hiện chính sách quản lý  
AT - CL - MT:

 Chính sách at - Cl - mt là ngăn 
ngừa các thiệt hại về Con người, 
tài sản và môi trường trong các 
hoạt động phân phối, kinh doanh 
khí và các sản phẩm khí. để thực 
hiện tốt chính sách này, hàng 
năm pv gaS d phối hợp với trung 
tâm tư vấn chuyển giao công 
nghệ at - vSlđ và bảo vệ môi 
trường miền nam tổ chức khóa 
đào tạo huấn luyện at - vSlđ - 
pCCn nhằm bổ sung các kiến 
thức về at - vSlđ - pCCn đúng 
như các văn bản pháp luật quy 
định về at - vSlđ, huấn luyện sơ 
cấp cứu, huấn luyện pCCC cho 
toàn thể CbCnv tham gia. bên 
cạnh đó, pv gaS d cũng thường 

xuyên tổ chức các hoạt động 
như: thi tìm hiểu về at - vSlđ - 
pCCn trong CbCnv, tổ chức hội 
nghị an toàn với sự tham gia của 
đại diện pv gaS, khách hàng, đơn 
vị bạn… để nâng cao nhận thức 
về tầm quan trọng của công tác 
này đối với hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của pv gaS d.

Thực hiện chăm sóc sức khỏe 
người lao động:

 khám sức khỏe: thực hiện định kỳ 
mỗi năm một lần cho 100% CbCnv, 
đặc biệt thực hiện một năm 2 lần 
khám bệnh nghề nghiệp cho các 
CbCnv làm việc trực tiếp ở công 
trình khí theo quy định của pháp 
luật. Cử cán bộ tham gia khóa học 
tập huấn nghiệp vụ y tế và lập tủ 
thuốc tại các văn phòng, xí nghiệp 
để kịp thời hỗ trợ các vấn đề về sức 
khỏe cho nlđ.

 mua bh y tế, bh con người với 
mức trách nhiệm cao cho 100% 
CbCnv, giúp nlđ được hỗ trợ chi 
phí và hưởng dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe chất lượng cao.

 tổ chức đều đặn các kỳ nghỉ 
dưỡng, dã ngoại, tham quan ngắn 
ngày để giúp CbCnv tái tạo sức lđ.

Thực hiện công tác môi trường:

 tuân thủ các quy định của pháp 
luật trong hoạt động SXkd. 

 Sử dụng máy móc, kỹ thuật công 
nghệ hiện đại.

 phát động phong trào thi đua 
“Xanh - Sạch - đẹp, đảm bảo an 
toàn vệ sinh lao động”, toàn thể 
CbCnv pv gaS d luôn duy trì các 
hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi 
trường như: tổ chức trồng cây, 
dọn dẹp vệ sinh, cắt cỏ trong khu 
vực trạm khí và trên hành lang 
tuyến ống theo kế hoạch hàng 
năm để phòng chống cháy nổ 
cũng như tạo môi trường xanh - 
sạch - đẹp trên toàn địa bàn hoạt 
động của pv gaS d. bên cạnh đó, 
pv gaS d còn phát động phong 
trào thực hành tiết kiệm như tiết 
kiệm giấy, điện, nước và sử dụng 
các vật tư thân thiện với môi 
trường, ít tiêu hao năng lượng.

THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH VỀ 
AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - SỨC KHỏe - MÔI TRƯỜNG

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 phát động phong trào thi đua “Xanh, SạCh, 
đẹp,  đảm bảo an toàn vệ Sinh lao động”, toàn thể  
CbCnv pv gaS d luôn duy trì CáC hoạt động giữ 
gìn, bảo vệ môi trường.



nằm trong vnr500 - top 500 
doanh nghiệp lớn nhất việt 
nam về doanh thu thEo mô 
hình Của FortunE 500 - được 
định kỳ công bố hàng năm bởi 
báo điện tử vietnamnet.vn.

giấy khen của tổng Công ty khí 
việt nam, tập thể lao động xuất 
sắc tổng Công ty khí việt nam, 
bằng khen tập đoàn dầu khí 
Quốc gia việt nam.

trong năm qua, công tác từ thiện, an sinh xã hội vẫn duy trì hoạt động đều, 
tuy khối lượng không lớn nhưng điều quan trọng là đã gợi cho CbCnv tinh 
thần vì cộng đồng, lòng tương thân tương ái qua các hoạt động của mình. Cụ 
thể trong năm 2013, pv gaS d đã tích cực tham gia các hoạt động như: làm 
thêm giờ để ủng hộ cho quỹ tương trợ dầu khí và các phong trào do pv gaS  
phát động; quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị bão lụt ở miền trung; hỗ trợ 
CbCnv Công ty pvpipe tử nạn tại Cần giờ; tặng quà cho trẻ em nghèo Xuyên 
mộc và các hộ dân nghèo sinh sống dọc tuyến ống xã phước an - nhơn trạch; 
ủng hộ hỗ trợ hội gia đình trẻ tự kỷ tp. vũng tàu; tham gia chương trình “thắp 
sáng ước mơ”… tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2013 
khoảng 2,5 tỷ đồng.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯởNG NĂM 2013

TỔNG Số TIềN THựC HIỆN CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TỶ ĐỒNG2,5
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Kiến tạo 
nhỮng thÀnh Công



ban giám đốc Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí việt nam (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với 
báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐốC

Các thành viên của hội đồng Quản trị và ban giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

ông phạm văn huệ Chủ tịch 
ông nguyễn văn Sơn thành viên 
ông trần đức Sơn thành viên (miễn nhiệm ngày 26 tháng 11 năm 2013)
ông Cao khánh hưng thành viên
ông nguyễn như Song thành viên 
ông lê Quyết thắng thành viên (bổ nhiệm ngày 26 tháng 11 năm 2013)

Ban Giám đốc

ông nguyễn văn Sơn giám đốc
ông nguyễn Quang huy phó giám đốc
ông đinh ngọc huy phó giám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐốC

ban giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hàng năm, phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài 
chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm phù hợp với chuẩn mực 
kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 
trong việc lập báo cáo tài chính này, ban giám đốc được yêu cầu phải:

•	 lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;

•	 đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

•	 nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công  
 bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;

•	 lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động  
 kinh doanh; và

•	 thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp  
 lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐốC

ban giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình 
hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế 
toán doanh nghiệp việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. ban giám đốc 
cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát 
hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

ban giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

thay mặt và đại diện cho ban giám đốc,

Nguyễn Văn Sơn
Giám đốc
Ngày 11  tháng 02 năm 2014
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D6362



Kính gửi:     Các Cổ đông 
 Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí việt nam (gọi tắt là 
“Công ty”), được lập ngày 11 tháng 02 năm 2014 từ trang 67 đến trang 91, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 
năm 2013, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản 
thuyết minh báo cáo tài chính (gọi chung là “báo cáo tài chính”).

Trách nhiệm của Ban Giám đốc 

ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn 
mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo 
tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà ban giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành 
kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán việt nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về 
đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính 
của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh 
trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có 
sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã 
xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các 
thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội 
bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính 
hợp lý của các ước tính kế toán của ban giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý 
kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính 
của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 
tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp việt nam và các quy định pháp lý 
có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Phạm Hoài Nam
Phó Tổng Giám đốc
Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 
0042-2013-001-1

Hoàng Văn Kiên
Kiểm toán viên
Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số
1130-2013-001-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH DeLOITTe VIỆT NAM
Ngày 11 tháng 02 năm 2014
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

TÀI SẢN Mã số 
Thuyết 
minh 31/12/2013 31/12/2012

A. TÀI SẢN NGắN HẠN
(100=110+130+140+150) 100 2.114.166.872.382 1.690.259.161.105

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5 927.255.755.668 585.289.336.243

1. tiền 111 367.255.755.668 337.289.336.243

2. Các khoản tương đương tiền 112 560.000.000.000 248.000.000.000

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1.129.909.873.280 1.053.344.894.972

1. phải thu khách hàng 131 1.114.048.441.560 1.001.731.429.762

2. trả trước cho người bán 132 6 13.461.049.455 49.849.697.493

3. Các khoản phải thu khác 135 7 2.910.382.265 2.273.767.717

4. dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139  (510.000.000)  (510.000.000)

III. Hàng tồn kho  140 8 11.153.961.998 9.332.239.117

1. hàng tồn kho 141 11.153.961.998 9.332.239.117

IV. Tài sản ngắn hạn khác 150 45.847.281.436 42.292.690.773

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 9 3.405.970.098 5.134.598.880

2. thuế gtgt được khấu trừ 152 41.869.826.538 36.776.607.093

3. tài sản ngắn hạn khác 158 571.484.800 381.484.800

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+260) 200 433.169.674.914 359.035.102.452

I. Tài sản cố định 220 419.608.891.753 355.070.443.599

1. tài sản cố định hữu hình  221 10 367.624.998.512 276.986.274.694

- Nguyên giá 222 487.103.923.108 358.216.847.658

- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (119.478.924.596) (81.230.572.964)

2. tài sản cố định vô hình  227 11 46.981.273.171 45.871.423.479

- Nguyên giá 228 48.683.815.186 47.007.222.820

- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.702.542.015) (1.135.799.341)

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 12 5.002.620.070 32.212.745.426

II. Tài sản dài hạn khác 260 13.560.783.161 3.964.658.853

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 10.729.306.126 1.343.181.818

2. tài sản dài hạn khác 268 2.831.477.035 2.621.477.035

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 2.547.336.547.296 2.049.294.263.557

Các thuyết minh từ trang 71 đến trang 91 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
BẢNG CâN ĐốI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

mẪu Số b 01-dn
đơn vị: vnđ

Số: 520/VN1A-HN-BC

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
tầng 12a, tòa nhà vinaconex, 34 láng hạ, 
Quận đống đa, hà nội, việt nam
tel : +844 6288 3568
Fax : +844 6288 5678
www.deloitte.com/vn

tên deloitte việt nam được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của deloitte touche tohmatsu limited, một công ty tnhh có trụ sở tại anh, và mạng lưới các hãng thành viên mỗi thành viên là một tổ 
chức độc lập về mặt pháp lý. vui lòng xem tại website www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết về cơ cấu pháp lý của deloitte touche tohmatsu limited và các hãng thành viên.

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D6564



CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 
minh 2013 2012

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 19 6.422.140.174.796 5.487.575.459.863

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02  -  - 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
    dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 6.422.140.174.796 5.487.575.459.863

4. giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 11 20 5.903.089.774.224 5.012.108.078.325

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
    dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 519.050.400.572 475.467.381.538

6. doanh thu hoạt động tài chính 21 21 24.239.308.154 49.635.822.996

7. Chi phí bán hàng 24 191.459.825.477 165.107.933.715

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 70.345.165.240 56.001.792.443

9. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
      (30 = 20 + 21 - (24 + 25)) 30 281.484.718.009 303.993.478.376

10. thu nhập khác 31 12.421.871 70.917.642

11. Chi phí khác 32 227.025.820  - 

12. (Lỗ)/Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 (214.603.949) 70.917.642

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  
      (50 = 40 + 30) 50 281.270.114.060 304.064.396.018

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 22 72.170.534.738 76.045.349.005

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
      (60 = 50 - 51) 60 209.099.579.322 228.019.047.013

16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 23 4.874 5.315

NGUỒN 
VốN    Mã số 

Thuyết 
minh  31/12/2013  31/12/2012 

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330) 300 1.523.423.462.792 1.053.534.077.037

I. Nợ ngắn hạn  310 1.523.403.462.792 1.053.534.077.037

1. phải trả người bán   312 13 1.478.290.239.528 1.004.212.475.021

2. thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 14 3.095.297.838 23.446.404.814

3. phải trả người lao động 315 5.113.957.861 976.578.987

4. Chi phí phải trả 316 15 22.907.575.724 4.088.102.933

5. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 
khác

319 16 13.082.213.331 20.752.144.602

6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 914.178.510 58.370.680

II. Nợ dài hạn 330 20.000.000  - 

1. phải trả dài hạn khác 333 20.000.000  - 

B. VốN CHỦ SỞ HữU (400 = 410) 400 17 1.023.913.084.504 995.760.186.520

I. Vốn chủ sở hữu 410 1.023.913.084.504 995.760.186.520

1. vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 429.000.000.000 429.000.000.000

2. Quỹ đầu tư phát triển 417 420.022.582.837 335.832.582.837

3. Quỹ dự phòng tài chính 418 42.896.731.029 42.896.731.029

4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 12.450.000.000 6.000.000.000

5. lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 119.543.770.638 182.030.872.654

TỔNG CỘNG NGUỒN VốN (440 = 300 + 400) 440 2.547.336.547.296 2.049.294.263.557

Các thuyết minh từ trang 71 đến trang 91 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chínhCác thuyết minh từ trang 71 đến trang 91 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

Nguyễn Hà An
Người lập biểu

Ngày 11 tháng 02 năm 2014

Nguyễn Phương Thúy
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Sơn
Giám đốc

Nguyễn Hà An
Người lập biểu

Ngày 11 tháng 02 năm 2014

Nguyễn Phương Thúy
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Sơn
Giám đốc

BẢNG CâN ĐốI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

mẪu Số b 01-dn
đơn vị: vnđ

mẪu Số b 02-dn
đơn vị: vnđ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D6766



CHỈ TIÊU Mã số 2013 2012

I. LƯU CHUyỂN TIềN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Lợi nhuận trước thuế 01 281.270.114.060 304.064.396.018

2. Điều chỉnh cho các khoản

khấu hao tài sản cố định 02 42.245.535.712 36.430.413.186

Các khoản dự phòng 03  - 510.000.000

(lãi) từ hoạt động đầu tư 05  (24.239.308.154)  (49.635.822.996)

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08  299.276.341.618 291.368.986.208

thay đổi các khoản phải thu 09 (114.978.216.187) (432.554.079.585)

thay đổi hàng tồn kho 10 (1.821.722.881) 45.884.379

thay đổi các khoản phải trả 11 497.942.871.920 209.842.551.941

thay đổi chi phí trả trước và tài sản ngắn hạn khác 12 (6.884.307.426) (5.670.669.436)

thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (93.391.419.161) (68.609.139.458)

tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (8.490.873.508) (11.040.081.059)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 571.652.674.375 (16.616.547.010)

II. LƯU CHUyỂN TIềN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐầU TƯ

1. tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định 21 (73.176.298.659) (124.989.895.686)

2. thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 23.089.863.709 53.000.711.885

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (50.086.434.950) (71.989.183.801)

III. LƯU CHUyỂN TIềN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Cổ tức đã trả cho cổ đông 36  (179.599.820.000)  (99.248.937.500)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40  (179.599.820.000)  (99.248.937.500)

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40) 50 341.966.419.425 (187.854.668.311)

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 585.289.336.243 773.144.004.554

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60) 70 927.255.755.668 585.289.336.243

1.  THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí việt nam (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập và hoạt động tại việt 
nam dưới hình thức công ty cổ phần theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103006815 ngày 23 
tháng 5 năm 2007 và các giấy phép điều chỉnh. theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 25 tháng 5 
năm 2012, vốn điều lệ của Công ty là 429.000.000.000 đồng. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch 
Chứng khoán thành phố hồ Chí minh với mã chứng khoán là pgd.

Công ty mẹ của Công ty là tổng Công ty khí việt nam - Công ty Cổ phần nắm giữ 50,5% vốn điều lệ.     
  
tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 là 171 (tại ngày 31 tháng 12 năm 2012: 161).

Hoạt động chính

hoạt động chính của Công ty bao gồm kinh doanh và vận chuyển khí thấp áp bằng đường ống; mua bán khí công 
nghiệp (không mua bán gas tại thành phố hồ Chí minh), vật tư, máy móc, thiết bị hóa chất và phương tiện vận 
chuyển ngành dầu khí; tư vấn chuyển giao công nghệ; xây dựng công trình công nghiệp, hệ thống đường ống, kho 
bãi, trạm chiết phục vụ ngành dầu khí; mua bán, vận chuyển xăng, dầu nhớt, các sản phẩm khí khô, kinh doanh lpg, 
Cng, lng và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, khí (không mua bán gas tại trụ sở Công ty); cung cấp dịch vụ hoán 
cải phương tiện vận tải (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện, tái chế phế thải tại trụ sở Công ty; không thiết kế phương tiện 
vận tải); mua bán, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị chuyển đổi sử dụng cho phương tiện giao thông vận tải 
và máy móc, thiết bị ngành nông - lâm - ngư nghiệp; mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; kinh doanh 
bất động sản; thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khai thác khoáng sản. 

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NĂM TÀI CHÍNH

Cơ sở lập báo cáo tài chính

báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng đồng việt nam (vnđ), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn 
mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính.

báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài việt nam.  

Năm tài chính

năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

3. ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN MỚI

Hướng dẫn mới về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

ngày 25 tháng 4 năm 2013, bộ tài chính đã ban hành thông tư số 45/2013/tt-btC (“thông tư 45”) hướng dẫn chế độ 
quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. thông tư này thay thế thông tư số 203/2009/tt-btC (“thông tư 
203”) ngày 20 tháng 10 năm 2009 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố 
định. thông tư 45 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2013 và áp dụng cho năm tài chính 2013 trở đi. ban 
giám đốc đánh giá thông tư 45 không có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Nguyễn Hà An
Người lập biểu

Ngày 11 tháng 02 năm 2014

Nguyễn Phương Thúy
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Sơn
Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUyỂN TIềN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

mẪu Số b 03-dn
đơn vị: vnđ

mẪu Số b 09-dn

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D6968



4. TÓM TắT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ yẾU

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính:

Ước tính kế toán 

việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp việt nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính yêu cầu ban giám đốc phải có những ước tính và giả 
định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại 
ngày lập báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. mặc dù 
các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của ban giám đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước 
tính, giả định đặt ra.

Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính: tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch 
có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản 
tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác.

Công nợ tài chính: tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch 
có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó. Công nợ tài chính của Công ty bao gồm các khoản 
phải trả người bán, phải trả khác và chi phí phải trả.

Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu

hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

Tiền và các khoản tương đương tiền

tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn 
hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

Dự phòng phải thu khó đòi

dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc 
các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

Hàng tồn kho

hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. giá gốc hàng 
tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có 
được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình 
quân gia quyền. giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để 
hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. 
dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. theo đó, Công ty 
được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của 
hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 

nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài 
sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ 
thể như sau:

2013

 Số năm

nhà cửa và vật kiến trúc 5 - 20

máy móc và thiết bị 3 - 10

thiết bị văn phòng 3 - 6

phương tiện vận tải   6

Tài sản cố định vô hình và khấu hao 

tài sản cố định vô hình của Công ty thể hiện quyền sử dụng đất, phần mềm máy tính và tài sản cố định vô hình khác. 
Quyền sử dụng đất có thời hạn được trích khấu hao trên cơ sở thời gian thực tế được cấp, quyền sử dụng đất không 
có thời hạn không phải trích khấu hao. Các phần mềm máy tính và tài sản cố định vô hình khác được khấu hao theo 
phương pháp đường thẳng theo thời gian hữu dụng ước tính từ 3 đến 5 năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích 
nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với 
chính sách kế toán của Công ty. việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, 
bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Ghi nhận doanh thu

doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c) doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Các khoản dự phòng

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Công 
ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của ban giám 
đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

mẪu Số b 09-dn mẪu Số b 09-dn

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D7170



4. TÓM TắT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ yẾU (tiếp theo)

Thuế

thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. 

Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận 
thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản 
thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài 
ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ. 

thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các 
khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. 
thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh 
lệch tạm thời. 

thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả 
được thanh toán. thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở 
hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù 
trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn 
lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan 
thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần. Công ty không ghi nhận thuế thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại do không có các khoản chênh lệch trọng yếu giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài 
sản hoặc công nợ trên bảng cân đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp tại ngày 31 tháng 12 năm 2013.

việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. tuy nhiên, những quy định này 
thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh
nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại việt nam.

5. TIềN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIềN
 

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

tiền mặt 165.130.923 38.523.314

tiền gửi ngân hàng 367.090.624.745 337.250.812.929

Các khoản tương đương tiền 560.000.000.000 248.000.000.000

927.255.755.668 585.289.336.243

6. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí việt nam (i) 6.455.057.097 25.342.652.647

Công ty Cổ phầnXây lắp dầu khí 2 (ii) 4.986.702.672 13.181.575.408

khác 2.019.289.686 11.325.469.438

13.461.049.455 49.849.697.493

(i) ngày 07 tháng 8 năm 2010, Công ty đã ký hợp đồng số 15/2010/pvgaSd-pvid/d4 với liên danh tổng thầu 
(EpC) đại diện là Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp khí (nay là Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí việt nam) về 
việc “thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình cho dự án phân phối khí thấp áp 
cho các khu công nghiệp huyện nhơn trạch, tỉnh đồng nai - giai đoạn 1”, giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế 
giá trị gia tăng) tạm tính là 231.408.589.231 đồng. tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, số dư Công ty tạm ứng cho 
EpC (đại diện là Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí việt nam) là 6.455.057.097 đồng. 

(ii)  ngày 17 tháng 01 năm 2011, Công ty đã ký hợp đồng số 01/2011/pvgaSd-pvC2/Qlda với liên danh tổng thầu 
(EpC) đại diện là Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí 2 về việc “thiết kế - mua sắm vật tư thiết bị và thi công xây 
lắp công trình trụ sở các Công ty pv gaS d và pv gaS S tại vũng tàu”, giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế giá trị 
gia tăng) tạm tính là 68.861.021.747 đồng. tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, số dư Công ty tạm ứng cho EpC (đại 
diện là Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí 2) là 4.986.702.672 đồng.

7. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí việt nam 1.652.845.785 1.789.229.707

phải thu tiền lãi dự thu 1.149.444.445  - 

phải thu về thuế thu nhập cá nhân nộp hộ nhân viên 8.000.000 419.438.010

Các khoản phải thu khác 100.092.035 65.100.000

2.910.382.265 2.273.767.717

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

mẪu Số b 09-dn mẪu Số b 09-dn

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D7372



8. HÀNG TỒN KHO

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

nguyên liệu, vật liệu 9.968.400.375 8.278.802.557

Công cụ, dụng cụ 726.930.051 739.016.052

hàng hóa 458.631.572 314.420.508

Tổng 11.153.961.998 9.332.239.117

trừ: dự phòng giảm giá hàng tồn kho - -

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho 11.153.961.998 9.332.239.117

9. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGắN HẠN

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

thuê biển quảng cáo 2.936.169.751 4.668.598.880

khác 469.800.347 466.000.000

3.405.970.098 5.134.598.880

10. TÀI SẢN Cố ĐỊNH HữU HÌNH

Nhà cửa và
vật kiến trúc

Máy móc
và thiết bị

Phương tiện
vận tải

Thiết bị
văn phòng Tổng cộng

NGUyÊN GIÁ

Tại ngày 01/01/2013 4.068.114.066 346.505.884.483 1.018.211.657 6.624.637.452 358.216.847.658

mua sắm mới 140.566.271 357.135.502 906.225.000 134.000.000 1.537.926.773

Xây dựng cơ bản hoàn 
thành

68.140.751.601 63.812.026.582  -  - 131.952.778.183

giảm khác  (46.569.600)  (317.113.802)  (254.578.812)
 

(3.985.367.292)
 (4.603.629.506)

Tại ngày 31/12/2013 72.302.862.338 410.357.932.765 1.669.857.845 2.773.270.160 487.103.923.108

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨy KẾ

Tại ngày 01/01/2013 2.138.631.690 74.420.902.876 461.465.364 4.209.573.034 81.230.572.964

khấu hao trong năm 695.359.686 39.695.453.326 385.563.394 902.416.632 41.678.793.038

giảm khác (46.569.600) (277.660.423) (165.366.782) (2.940.844.601) (3.430.441.406)

Tại ngày 31/12/2013 2.787.421.776 113.838.695.779 681.661.976 2.171.145.065 119.478.924.596

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

Tại ngày 31/12/2013 69.515.440.562 296.519.236.986 988.195.869 602.125.095 367.624.998.512

Tại ngày 31/12/2012 1.929.482.376 272.084.981.607 556.746.293 2.415.064.418 276.986.274.694

nguyên giá của tài sản cố định hữu hình bao gồm các tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 
31 tháng 12 năm 2013 là 3.674.232.990 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2012: 2.961.127.073 đồng).

tài sản cố định hữu hình của Công ty bao gồm tài sản cố định là trụ sở các Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp 
dầu khí việt nam (pvgaS d) và Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền nam (pvgaS S) tại vũng tàu hình 
thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh số 28/2010/kta-gaS S/Qlda ngày 8 tháng 12 năm 2010 giữa pvgaS 
d và pvgaS S. theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, Công ty có trách nhiệm hạch toán và quản lý tài sản cố định hữu 
hình này. thông tin chi tiết về tài sản này như sau:

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

nguyên giá tài sản cố định 68.140.751.601  - 

khấu hao lũy kế 65.942.663  - 

Giá trị còn lại 68.206.694.264  - 

11. TÀI SẢN Cố ĐỊNH VÔ HÌNH

Quyền sử 
dụng đất

VNĐ

Phần mềm 
máy tính

VNĐ
Khác
VNĐ

Tổng cộng
VNĐ

NGUyÊN GIÁ

Tại ngày 01/01/2013 45.318.473.220 1.619.949.600 68.800.000 47.007.222.820

mua trong năm  - 1.450.000.000  - 1.450.000.000

giảm khác 226.592.366  -  - 226.592.366

Tại ngày 31/12/2013 45.545.065.586 3.069.949.600 68.800.000 48.683.815.186

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨy KẾ

Tại ngày 01/01/2013 - 1.095.666.011 40.133.330 1.135.799.341

khấu hao trong năm - 543.809.336 22.933.338 566.742.674

Tại ngày 31/12/2013 - 1.639.475.347 63.066.668 1.702.542.015

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

Tại ngày 31/12/2013 45.545.065.586 1.430.474.253 5.733.332 46.981.273.171

Tại ngày 31/12/2012 45.318.473.220 524.283.589 28.666.670 45.871.423.479

nguyên giá của tài sản cố định vô hình bao gồm các tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 
31 tháng 12 năm 2013 là 272.849.600 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2012: 125.555.600 đồng).

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

mẪu Số b 09-dn mẪu Số b 09-dn

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D7574



12. CHI PHÍ Xây DựNG CƠ BẢN DỞ DANG
 

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

hệ thống phân phối khí thấp áp khu công 
nghiệp hiệp phước

 - 548.538.883

văn phòng điều hành Công ty tại thành phố 
vũng tàu 

 - 27.950.495.197

hệ thống phân phối khí thấp áp khu công 
nghiệp tiền hải - thái bình

4.266.939.786 3.320.984.074

khác 735.680.284 392.727.272

5.002.620.070 32.212.745.426

13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

tổng Công ty khí việt nam - Công ty Cổ phần 1.473.761.910.164 993.000.950.682

khác 4.528.329.364 11.211.524.339

1.478.290.239.528 1.004.212.475.021

14. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

thuế thu nhập doanh nghiệp 2.046.162.287 23.267.046.710

thuế thu nhập cá nhân 1.049.135.551 179.358.104

3.095.297.838 23.446.404.814

Chi tiết tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước theo từng loại thuế như sau:

Chỉ tiêu
Tại ngày 

31/12/2012 Số phải nộp Số đã nộp
Tại ngày

31/12/2013

thuế giá trị gia tăng đầu ra  - 35.332.060.229 35.332.060.229  - 

thuế thu nhập doanh nghiệp 23.267.046.710 72.170.534.738 93.391.419.161 2.046.162.287

thuế thu nhập cá nhân 179.358.104 6.038.710.244 5.168.932.797 1.049.135.551

thuế nhà đất, tiền thuê đất  - 21.381.600 21.381.600  - 

phí, lệ phí và các khoản phải nộp 
khác

 - 3.000.000 3.000.000  - 

Cộng 23.446.404.814 113.565.686.811 133.916.793.787 3.095.297.838

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

phải trả Công trình hệ thống phân phối khí cho Công ty Cổ phần thép 
nhà bè

2.495.270.638  - 

phải trả Công trình văn phòng trụ sở các Công ty  pvgasd - pvgas S tại 
vũng tàu cho Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí 2

4.864.967.921  - 

phải trả Công trình nhơn trạch - giai đoạn 1 cho Công ty Cổ phần bọc 
ống dầu khí việt nam

8.491.990.991  - 

phải trả phóng thoi kiểm tra ăn mòn tuyến ống khí 14” phú mỹ gò dầu - 
tổng Công ty khí việt nam - Công ty Cổ phần - Công ty dịch vụ khí

3.808.800.000  - 

phải trả về dịch vụ kiểm tra, đánh giá hệ thống tuyến ống phú mỹ - mỹ 
Xuân - gò dầu giai đoạn 1 cho Công ty tnhh thương mại dịch vụ trung 
tín á Châu

1.450.000.000  - 

phải trả dự án hiệp phước cho Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí việt 
nam

797.686.663  - 

phải trả Công trình xây dựng hệ thống phân phối khí thấp áp tại nhơn 
trạch cho Công ty tnhh mtv tư vấn quản lý dự án điện lực dầu khí 2

561.190.856 2.244.763.422

phải trả Công trình xây dựng hệ thống phân phối khí thấp áp cho Công 
ty Cổ phần thép pomina

 - 1.843.339.511

Các công trình khác 437.668.655  - 

22.907.575.724 4.088.102.933

16. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGắN HẠN KHÁC

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

phải trả Công ty Cổ phần kinh doanh khí 
hóa lỏng miền nam (i)

11.374.000.000  11.374.000.000 

Cổ tức phải trả 726.374.500 8.726.194.500

phải trả, phải nộp khác 981.838.831 651.950.102

13.082.213.331 20.752.144.602

(i) ngày 08 tháng 12 năm 2010, Công ty đã ký hợp đồng số 28/2010/kta-gaS S/Qlda với Công ty Cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng miền nam (pvgaS S) về việc “hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác công trình trụ sở các Công ty pvgaS 
d và pvgaS S tại vũng tàu” trên đất do Công ty và pvgaS S quản lý tại phường thắng nhất, thành phố vũng tàu, với 
tỷ lệ góp vốn là pvgaS d góp 50%, pvgaS S góp 50% tổng vốn đầu tư. giá trị tạm tính của hợp đồng là 68.884.298.891 
đồng. ngày 06 tháng 5 năm 2011, Công ty đã nhận tiền tạm ứng từ pvgaS S với số tiền là 11.374.000.000 đồng.

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

mẪu Số b 09-dn mẪu Số b 09-dn

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D7776



17. VốN CHỦ SỞ HữU

thay đổi trong vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư 
của

chủ sở hữu
VNĐ

Quỹ đầu tư
phát triển

VNĐ

Quỹ dự 
phòng

 tài chính
VNĐ

Quỹ khác 
thuộc

vốn CSH
VNĐ

Lợi nhuận 
sau thuế

chưa phân 
phối
VNĐ

Cộng
VNĐ

Tại ngày 
01/01/2012 429.000.000.000 191.921.745.441 32.946.731.029  - 224.353.782.037 878.222.258.507

lợi nhuận trong năm  -  -  -  - 228.019.047.013 228.019.047.013

trích các quỹ từ lợi 
nhuận

 - 143.910.837.396 9.950.000.000 6.000.000.000 (159.860.837.396)  - 

trích Quỹ khen 
thưởng, phúc lợi

 -  -  -  -  (3.031.119.000)  (3.031.119.000)

trích Quỹ thưởng 
ban điều hành 

 -  -  -  -  (200.000.000)  (200.000.000)

Chia cổ tức  -  -  -  - (107.250.000.000)  (107.250.000.000)

Tại ngày 
31/12/2012 429.000.000.000 335.832.582.837 42.896.731.029 6.000.000.000 182.030.872.654 995.760.186.520

lợi nhuận trong năm  -  -  -  - 209.099.579.322 209.099.579.322

trích Quỹ đầu tư 
phát triển (i)

 - 84.190.000.000  -  -  (84.190.000.000)  - 

trích Quỹ khen 
thưởng, phúc lợi (ii)

 -  -  -  -  (9.046.681.338)  (9.046.681.338)

trích Quỹ thưởng 
ban điều hành (i)

 -  -  -  -  (300.000.000) (300.000.000)

trích Quỹ dự trữ bổ 
sung vốn điều lệ (i)

 -  -  - 6.450.000.000  (6.450.000.000)  - 

Chia cổ tức  -  -  -  -  (171.600.000.000)  (171.600.000.000)

Tại ngày 
31/12/2013 429.000.000.000 420.022.582.837 42.896.731.029 12.450.000.000 119.543.770.638 1.023.913.084.504

 (i) trong năm 2013, Công ty đã trích lập Quỹ đầu tư phát triển với số tiền là 84.190.000.000 đồng, Quỹ dự trữ bổ sung 
vốn điều lệ với số tiền 6.450.000.000 đồng và Quỹ thưởng ban điều hành với số tiền 300.000.000 đồng từ lợi nhuận 
sau thuế của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2013 ngày 25 tháng 4 năm 2013.

(ii) theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25 tháng 4 năm 2013, Công ty cũng thực hiện 
tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi với số tiền 9.046.681.338 đồng theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 
được phê duyệt. ban giám đốc Công ty tin tưởng rằng số tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2013 
này sẽ được phê duyệt trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

vốn đầu tư của chủ sở hữu:

thông tin chi tiết về vốn góp của các cổ đông của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 như sau:

Số vốn thực góp tại ngày 
31/12/2013

Số vốn thực góp tại ngày 
31/12/2012

VNĐ % VNĐ %

tổng Công ty khí việt nam - Công 
ty Cổ phần

216.645.000.000 50.50 216.645.000.000 50.50

Các cổ đông khác 212.355.000.000 49.50 212.355.000.000 49.50

429.000.000.000  100.00 429.000.000.000 100.00

Cổ phiếu:

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

 Số lượng cổ phiếu đã phát hành ra công chúng 42.900.000 42.900.000

         + Cổ phiếu phổ thông 42.900.000 42.900.000

         + Cổ phiếu ưu đãi  -  - 

 Số lượng cổ phiếu quỹ   -  - 

         + Cổ phiếu phổ thông  -  - 

         + Cổ phiếu ưu đãi  -  - 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 42.900.000 42.900.000

          + Cổ phiếu phổ thông 42.900.000 42.900.000

          + Cổ phiếu ưu đãi   -  - 

Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 vnđ/cổ phiếu.

Cổ tức:

theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25 tháng 4 năm 2013, Công ty đã công bố cổ 
tức đợt 2 từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 trong năm 2013 với số tiền là 85.800.000.000 đồng (tương đương với 1.500 
đồng/cổ phần). 

theo nghị quyết hội đồng Quản trị ngày 31 tháng 7 năm 2013 và ngày 28 tháng 10 năm 2013, Công ty đã tạm ứng 
cổ tức lần 1 và lần 2 từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 với số tiền 85.800.000.000 đồng (tương đương với 1.500 đồng/cổ 
phần). Quyết định cuối cùng sẽ được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2014.

18. BỘ PHẬN THEO LĨNH VựC KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN THEO KHU VựC ĐỊA LÝ

trong năm, Công ty chỉ kinh doanh một mặt hàng duy nhất là khí thấp áp (khí tự nhiên) bằng đường ống và chỉ hoạt 
động trong phạm vi lãnh thổ việt nam. do vậy, Công ty không có bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh nào khác ngoài 
lĩnh vực kinh doanh khí thấp áp và khu vực địa lý nào khác ngoài lãnh thổ việt nam.

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

mẪu Số b 09-dn mẪu Số b 09-dn

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D7978



19. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

2013
VNĐ

2012
VNĐ

doanh thu bán khí 6.421.312.077.687 5.487.303.628.550

doanh thu cung cấp dịch vụ 828.097.109 271.831.313

6.422.140.174.796 5.487.575.459.863

20. GIÁ VốN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP

2013
VNĐ

2012
VNĐ

giá vốn bán khí 5.902.791.887.424 5.011.991.523.780

giá vốn cung cấp dịch vụ 297.886.800 116.554.545

5.903.089.774.224 5.012.108.078.325

21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

doanh thu hoạt động tài chính của Công ty là lãi tiền gửi có kỳ hạn và không có kỳ hạn tại các ngân hàng và tổ chức 
tài chính.

22. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

2013
VNĐ

2012
VNĐ

Lợi nhuận trước thuế 281.270.114.060 304.064.396.018

Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế

trừ: các khoản thu nhập không chịu thuế  -  - 

Cộng: các khoản chi phí không được khấu 
trừ

147.000.000 117.000.000

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 147.000.000 117.000.000

Thu nhập chịu thuế 281.417.114.060 304.181.396.018

thuế suất thông thường 25% 25%

thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung (i) 1.816.256.224  - 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 72.170.534.738 76.045.349.005

(i)  Công ty kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo biên bản của kiểm toán nhà nước ngày 07 
tháng 5 năm 2013. 

23. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu được thực hiện trên cơ sở các số liệu sau:

2013
VNĐ

2012
VNĐ

lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu 209.099.579.322 228.019.047.013
Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ 
thông để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu

42.900.000 42.900.000

lãi cơ bản trên cổ phiếu 4.874 5.315

24. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO yẾU Tố

2013
VNĐ

2012
VNĐ

Chi phí mua khí 5.902.791.887.424 5.011.991.523.780

Chi phí nhân viên 46.387.635.408 40.479.286.179

Chi phí dụng cụ đồ đùng 4.963.731.650 3.651.767.841

Chi phí khấu hao tài sản cố định 42.245.535.712 36.430.413.186

Chi phí thuê tài sản cố định 60.010.850.004 60.010.850.004

Chi phi dịch vụ mua ngoài 17.975.601.676 14.415.724.345

Chi phí thuê văn phòng 5.872.208.346 5.652.106.005

Chi phí quảng cáo 7.851.691.929 5.000.311.433

Chi phí thưởng an toàn 1.639.588.884 1.278.124.734

Chi phí khác 75.156.033.908 54.307.696.976

6.164.894.764.941 5.233.217.804.483

25. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Quản lý rủi ro vốn

Công ty quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các 
cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

Cấu trúc vốn của Công ty bao gồm phần vốn chủ sở hữu (vốn góp của các cổ đông, các quỹ dự trữ và lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối).

	

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

mẪu Số b 09-dn mẪu Số b 09-dn

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D8180



25. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Các chính sách kế toán chủ yếu

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu chí để ghi nhận, 
cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản tài chính và công nợ 
tài chính được trình bày tại thuyết minh số 4.

Các loại công cụ tài chính

Giá trị ghi sổ
31/12/2013

VNĐ
31/12/2012

VNĐ
Tài sản tài chính 

tiền và các khoản tương đương tiền 927.255.755.668 585.289.336.243

phải thu khách hàng và phải thu khác  1.116.440.823.825 1.003.075.759.469

Tổng cộng 2.043.696.579.493 1.588.365.095.712

Công nợ tài chính 

phải trả người bán và phải trả khác 1.490.594.937.306 1.024.417.887.334

Chi phí phải trả 22.907.575.724 4.088.102.933

Tổng cộng 1.513.502.513.030 1.028.505.990.267

Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên độ kế toán do 
thông tư 210/2009/tt-btC do bộ tài chính đã ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2009 (“thông tư 210”) cũng như các 
quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài 
chính. thông tư 210 yêu cầu áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày báo cáo tài chính và 
thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và 
ghi nhận công cụ tài chính bao gồm cả áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế.

Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính

Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Công ty phải chịu, thiết lập 
các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được. hệ thống quản lý rủi ro được xem xét lại định kỳ 
nhằm phản ánh những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty.

rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng và rủi 
ro thanh toán.

Rủi ro thị trường

Công ty đã thực hiện đánh giá một cách thận trọng các rủi ro tài chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
và cho rằng Công ty không có rủi ro trọng yếu nào liên quan đến sự biến động của tỷ giá, lãi suất và sự thay đổi về 
giá cả của hàng hóa. 

Rủi ro tín dụng

rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến 
các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để 
đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Công ty không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với 
các khách hàng hoặc đối tác bởi vì các khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động trong nhiều 
ngành khác nhau và phân bổ ở các khu vực địa lý khác nhau.

Quản lý rủi ro thanh khoản

mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong 
tương lai. tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản 
đến hạn trong năm ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong năm đó. Chính 
sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm 
bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, các khoản vay và đủ vốn mà các cổ đông cam 
kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.
Các bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với tài sản tài chính và công nợ tài 
chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Các bảng này được trình bày dựa trên dòng tiền 
chưa chiết khấu của tài sản tài chính và công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. việc trình bày 
thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính 
thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.

31/12/2013 Dưới 1 năm 
VNĐ

Từ 1- 5 năm 
VNĐ

Tổng 
VNĐ

tiền và các khoản tương đương tiền 927.255.755.668  - 927.255.755.668

phải thu khách hàng và phải thu khác  1.116.440.823.825  - 1.116.440.823.825

2.043.696.579.493  - 2.043.696.579.493

31/12/2013

phải trả người bán và phải trả khác 1.490.594.937.306  - 1.490.594.937.306

Chi phí phải trả 22.907.575.724  - 22.907.575.724

1.513.502.513.030  - 1.513.502.513.030

Chênh lệch thanh khoản thuần 530.194.066.463  - 530.194.066.463

31/12/2012 Dưới 1 năm 
VNĐ

Từ 1- 5 năm 
VNĐ

Tổng 
VNĐ

tiền và các khoản tương đương tiền 585.289.336.243  - 585.289.336.243

phải thu khách hàng và phải thu khác  1.003.075.759.469  - 1.003.075.759.469

1.588.365.095.712  - 1.588.365.095.712

31/12/2012

phải trả người bán và phải trả khác 1.024.417.887.334  - 1.024.417.887.334

Chi phí phải trả 4.088.102.933  - 4.088.102.933

1.028.505.990.267  - 1.028.505.990.267

Chênh lệch thanh khoản thuần 559.859.105.445  - 559.859.105.445

ban giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản ở mức thấp. ban giám đốc tin tưởng rằng Công ty có thể 
tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

mẪu Số b 09-dn mẪu Số b 09-dn

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

báo Cáo thường niên 2013
PV GAS D8382



26. NGHIỆP VỤ VÀ Số DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

trong năm, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu sau với các bên liên quan:

2013
VNĐ

2012
VNĐ

Mua hàng

tổng Công ty khí việt nam - Công ty Cổ phần 5.973.648.087.835 5.081.455.098.694

- Mua khí 5.902.791.887.424 5.011.991.523.780

- Thuê văn phòng 5.399.887.896 5.649.950.190

- Thuê công trình Hệ thống phân phối khí thấp áp giai đoạn 2 60.010.850.004 60.010.850.004

- Chi phí ăn trưa 311.133.553 653.264.182

- Chi phí tiền điện 156.064.155 226.690.873

 - Công ty Tư vấn Quản lý dự án Khí 945.955.712 2.790.819.665

 - Công ty Dịch vụ khí 4.032.309.091 132.000.000

Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí việt nam (trước đây là Công ty Cổ phần 
đầu tư và Xây lắp khí)

83.221.622.322 1.493.323.955

Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí 2 34.955.002.634  17.942.209.640 

Công ty tnhh bảo hiểm nhân thọ pvi Sun life 36.690.000.000  - 

tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm dầu khí - Công ty Cổ phần bảo hiểm dầu 
khí phía nam

1.229.195.224  1.047.355.960 

tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm dầu khí - Công ty Cổ phần bảo hiểm dầu 
khí vũng tàu

1.278.816.252  338.611.025 

Công ty Cổ phần Công nghệ an toàn dầu khí việt nam 1.248.465.840  8.295.245.192 

Công ty Cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí 5.784.630.051  - 

Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ an ninh dầu khí việt nam 1.409.303.917  1.025.146.668 

tập đoàn dầu khí Quốc gia việt nam 6.081.287.920  10.126.761.569 

Công ty tnhh mtv tư vấn Quản lý dự án điện lực dầu khí 2 561.190.856  2.244.763.422 

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí - trung tâm tư vấn đầu 
tư và thiết kế

 -  1.168.211.818 

2013
VNĐ

2012
VNĐ

Công ty tnhh mtv kiểm định kỹ thuật an toàn dầu khí việt nam 24.852.000  364.831.550 

Công ty Cổ phần tư vấn dự án điện lực dầu khí 1.683.572.566  3.367.145.132 

tổng Công ty Công nghệ năng lượng dầu khí việt nam - Công ty Cổ phần 1.120.238.693  1.654.554.091 

Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí miền nam 1.843.339.511  3.624.541.836 

Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí việt nam  -  46.210.770.293 

Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu long 6.428.357.825  - 

Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí - Chi nhánh thành phố hồ Chí minh 46.771.710  - 

Công ty cổ phần điện lực dầu khí nhơn trạch 2 20.133.750  - 

Công ty Cổ phần Công nghệ dầu khí 39.500.000  - 

Bán hàng

Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền nam 675.657.783.907 465.175.913.065

Công ty Cổ phần Cng việt nam 405.392.158.124 279.529.375.695

Doanh thu hoạt động tài chính

Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí việt nam  - 1.788.888.889

tổng Công ty tài chính Cổ phần dầu khí  - 683.055.556

Thu nhập Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 3.494.479.341 2.761.397.912

THUyẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

mẪu Số b 09-dn mẪu Số b 09-dn
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26. NGHIỆP VỤ VÀ Số DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Số dư với các bên liên quan chủ yếu tại ngày lập bảng cân đối kế toán như sau:

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

Phải thu khách hàng

Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền nam 257.198.835.538 207.837.217.224

Công ty Cổ phần Cng việt nam 72.671.498.221 60.341.347.296

Phải thu khác

Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí việt nam 1.652.845.785 1.789.229.707

Trả trước cho người bán

Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí việt nam (trước đây là Công ty Cổ phần đầu 
tư và Xây lắp khí việt nam)

6.455.057.097 25.342.652.647

Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí 2 4.986.702.672 13.181.575.408

Công ty Cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí 1.818.485.159  - 

Công ty tnhh mtv kiểm định kỹ thuật an toàn dầu khí việt nam 22.239.800 22.239.800

Công ty Cổ phần tư vấn dự án điện lực dầu khí  - 925.964.911

Ký quỹ, ký cược dài hạn

tổng Công ty khí việt nam - Công ty Cổ phần 1.409.856.435 1.409.856.435

Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu long 1.021.620.600 1.021.620.600

Phải trả người bán

tổng Công ty khí việt nam - Công ty Cổ phần 1.473.761.910.164 993.000.950.682

tổng Công ty  Công nghệ năng lượng dầu khí việt nam - Công ty Cổ phần 1.232.262.562  - 

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

Công ty Cổ phần Công nghệ an toàn dầu khí việt nam 524.904.107 2.333.447.320

Công ty Cổ phần vận tải dầu khí Cửu long 404.870.985 1.045.891.346

Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ an ninh dầu khí việt nam 447.700.000 113.960.000

Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu long 574.772.745  1.045.891.346 

Công ty Cổ phần điện lực dầu khí nhơn trạch 2 2.214.713  - 

Chi phí phải trả

tổng Công ty khí việt nam - Công ty Cổ phần - Công ty dịch vụ khí 3.808.800.000  - 

Công ty tnhh mtv tư vấn quản lý dự án điện lực dầu khí 2 561.190.856 2.244.763.422

Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí việt nam (trước đây là Công ty Cổ phần đầu 
tư và Xây lắp khí)

4.864.967.921  - 

Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí 2 9.289.677.654  - 

Phải trả, phải nộp khác

Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền nam 11.374.000.000 11.374.000.000

- phải trả tiền góp vốn đầu tư 11.374.000.000 11.374.000.000

tổng Công ty khí việt nam - Công ty Cổ phần  - 8.000.000.000

- phải trả cổ tức  - 8.000.000.000
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27. CÁC KHOẢN CAM KẾT

Cam kết thuê hoạt động 

ngày 18 tháng 8 năm 2009, Công ty đã ký hợp đồng thuê tài sản số 120/2009/pv gaS-tC-pv gaS d/d4 với tổng Công 
ty khí việt nam - Công ty tnhh mtv (nay là tổng Công ty khí việt nam - Công ty Cổ phần) để thuê hệ thống khí thấp 
áp giai đoạn 2. Số tiền thuê hàng tháng là 5.000.904.167 đồng kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2008. 
ngày 01 tháng 12 năm 2011, Công ty đã ký hợp đồng số 314/hđ/pvgaS/dad-pvg.d/d4 với tổng Công ty khí việt 
nam - Công ty Cổ phần để thuê văn phòng tại tòa nhà pvgas tower với thời hạn 02 năm kể từ ngày 01 tháng 12 năm 
2011, giá thuê hàng tháng là 22,5 đô la mỹ/m2.

Cam kết mua hàng

theo hợp đồng mua bán khí số 70/2012/pvgaS/hđk-pvgaS d/b1 ngày 16 tháng 3 năm 2012, phụ lục bổ sung số 03 
ngày 26 tháng 02 năm 2013 giữa tổng Công ty khí việt nam - Công ty Cổ phần và Công ty có thời hạn từ ngày 01 
tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, giá mua khí từ tổng Công ty khí việt nam - Công ty Cổ phần áp 
dụng trong năm 2013 là từ 11,6 đô la mỹ/mmbtu đến 12,77 đô la mỹ/mmbtu (giá mua khí áp dụng trong năm 2012 từ 
7,5 đô la mỹ/mmbtu đến 10,55 đô la mỹ/mmbtu). giá mua khí các năm tiếp theo sẽ được thỏa thuận lại khi kết thúc 
năm tài chính.

Cam kết vốn

tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Công ty có các khoản cam kết vốn liên quan tới một số công trình đầu tư xây dựng cơ 
bản lớn đang thực hiện chưa hoàn thành như sau:

31/12/2013
VNĐ

31/12/2012
VNĐ

dự án phân phối khí thấp áp cho các khu Công nghiệp huyện nhơn 
trạch, tỉnh đồng nai - giai đoạn 1

24.388.703.741 32.972.959.652

hệ thống phân phối khí thấp áp khu công nghiệp hiệp phước 5.276.049.958 8.776.049.958

văn phòng điều hành Công ty tại thành phố vũng tàu 6.600.896.284 26.526.139.987

dự án cung cấp khí nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty Cổ 
phần thép pomina

 - 2.027.461.962

dự án hệ thống cung cấp khí cho khách hàng thép nhà bè 144.571.099  - 

28. Sự KIỆN SAU NGÀy KẾT THÚC NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN

ngày 16 tháng 01 năm 2014, Công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường và ban hành nghị quyết số 
03/nQ -đhđCđ/2013. theo đó, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. 
thời gian dự kiến thực hiện là trong năm 2014. 

29. THÔNG TIN KHÁC

ngày 26 tháng 11 năm 2013, hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 16/nQ-hđQt/2013 về việc bán tài 
sản cố định là căn biệt thự tại khu đô thị trung hòa - nhân Chính trong năm 2014. nguyên giá của tài sản và giá trị còn 
lại của tài sản này tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 lần lượt là 46.442.270.293 đồng và 747.670.591 đồng.

30. Số LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh là số liệu của báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán.

Nguyễn Hà An
Người lập biểu

Ngày 11 tháng 02 năm 2014

Nguyễn Phương Thúy
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Sơn
Giám đốc
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CÔNG Ty CỔ PHầN PHâN PHốI  
KHÍ THẤP ÁP DầU KHÍ VIỆT NAM 
tầng 7, tòa nhà pv gaS tower - 673 nguyễn hữu thọ,  
xã phước kiển, huyện nhà bè, thành phố hồ Chí minh. 
 
tel : (84.8) 3784 0445 
Fax : (84.8) 3784 0446 
www.pvgasd.com.vn
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