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I. THÔNG TIN CHUNG:  
1. Thông tin khái quát:  

 - Tên Giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN 
 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300631013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/09/2000 và đã đăng ký thay đổi lần thứ 20 vào ngày 

09/7/2015. 
 
 -Vốn Điều lệ: 112.914.590.000 đồng.   

-Địa chỉ trụ sở chính: 146 E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM.  
 -Số điện thoại: (84.8) 39 979 292 – 39 979 393  
 -Số Fax: (84.8) 39 979 555  
 -Website: www.sfc.com.vn.  
 -Mã cổ phiếu: SFC 

 
1. Quá trình hình thành và phát triển: 

 

a. Việc thành lập Công ty: 
 

Tiền thân là Công ty Chất đốt Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1975 với 

chức năng nhiệm vụ chính là đảm bảo phân phối các mặt hàng chất đốt trên địa bàn 

thành phố. Thực hiện chủ trương đổi mới quản lý các doanh nghiệp nhà nước, Công ty 

Chất Đốt TP.HCM hưởng ứng đi tiên phong để trở thành một trong những doanh nghiệp 

đầu tiên của Thành Phố được Ủy ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh lựa chọn để 

thực hiện cổ phần hóa (theo Quyết Định số 4225/QĐ-UB-KT ngày 15/08/1998). 
 

Năm 2000 được đánh dấu là năm tạo bước ngoặt quan trọng của Công ty Chất Đốt 

TP.HCM, chính thức chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước thành 

Công ty Cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (viết tắt là SFC), 

có vốn điều lệ 17 tỷ đồng. 
 

b. Niêm yết:  

Công Ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp 

thuận cho niêm yết tại Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh kể 

từ ngày 21/09/2004 theo Quyết định số 31/GPPH. 
 

c. Thời gian các mốc sự kiện quan trong từ khi thành lập đến nay: 
 

2000 
Thực hiện chủ trương đổi mới quản lý các doanh nghiệp Nhà Nước, Công Ty 

Chất Đốt TP.HCM hưởng ứng đi tiên phong để trở thành một trong những  
 

doanh nghiệp đầu tiên của Thành Phố được Ủy ban Nhân Dân Thành Phố lựa chọn để thực 

hiện cổ phần hóa (theo Quyết Định số 4225/QĐ-UB-KT ngày 15/08/1998). 
 

Năm 2000 được đánh dấu là năm tạo bước ngoặt quan trọng của Công ty Chất Đốt TPHCM, 

chính thức chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty Cổ phần 

với tên gọi là Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (viết tắt là SFC). 

 

2001 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong nhiều năm qua đã xây dựng 

được uy tín thương hiệu SFC trên thị trường xăng dầu thành phố và đưa đến  
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một sự kiện đặc biệt là việc ký kết“Hợp Đồng trao quyền ưu tiên lựa chọn cung ứng nhiên 

liệu” giữa Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn với Công ty TNHH BP Oil International 

vào ngày 20/12/2001. 
 

Công Ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn chính thức tham gia sàn giao dịch chứng 
2004

 khoán ngày 21/09/2004 (tại Trung tâm GDCK TP.HCM nay là Sở Giao Dịch 
 

CK TP.HCM), chỉ sau 4 năm cổ phần hóa, với mã giao dịch là SFC, là 1 trong 20 doanh 

nghiệp lên sàn đầu tiên của Thành Phố. 
 

Vốn điều lệ Công ty vào ngày đầu thành lập là 17 tỷ đồng (01/10/2000), trong 
2007

 đó vốn Nhà nước chiếm 20% do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA 

– tiền thân là Sở Thương Nghiệp TP. HCM nắm giữ). 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh (văn bản số 7518/UBND-CNN), 

vào ngày 06/12/2007, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã chuyển phần vốn Nhà Nước 

đang nắm giữ sang Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.HCM (SAIGON PETRO) – 

Đơn vị trực thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành Ủy nay là Cơ quan Văn Phòng Thành Ủy 

TP.HCM và là doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu có uy tín trên thị trường xăng dầu 

cả nước. 
 

Ngoài ra, trong năm 2007, Công ty đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng 

vốn điều lệ từ 17 tỷ đồng lên 34 tỷ đồng, đem lại gần 25 tỷ đồng vốn thặng dư; đồng thời 

tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một Thành Viên Chế biến Gỗ Tân Phú (Công ty con) 

từ 7,9 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. 
 

Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn đã hoàn thành 2 đợt phát hành thêm cổ phiếu 

2009
 để tăng vốn điều lệ từ 34 tỷ đồng lên 45,9 tỷ đồng (ngày 12/05/2009) và lên 81 

tỷ đồng (ngày 11/12/2009); đồng thời tăng vốn điều lệ cho Cty TNHH Một Thành Viên 

Chế biến Gỗ Tân Phú từ 10 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng. 
 

2010 
Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu để tăng 

vốn điều lệ từ  81 tỷ đồng lên 102,7 tỷ đồng (vào tháng 07/2010).  

 

Cũng trong năm 2010, Công ty thành lập mới Chi Nhánh SFC Đồng Tháp gồm 2 Trạm 

Kinh doanh Xăng dầu số 22 và 23 tại thị xã Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. 
 

Suốt chặng đường xây dựng và phát triển, nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ 

phầ n Nhiên Liệu Sài Gòn đã nỗ lực không ngừng để Công ty vững bước đi lên, khẳng định 

thương hiệu SFC trên thị trường, được Đảng và Nhà Nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, 

mà phần thưởng vinh dự nhất đánh dấu Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty và 10 

năm cổ phần hóa là Công ty được Chủ Tịch Nước phong tặng Huân Chương Lao Động 

Hạng Nhì vào tháng 09/2010. 
 

2011 
Ngày 26/02/2011 Công ty khởi công xây dựng Cao ốc Văn Phòng Công ty  tại  

146E Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận với qui mô 6 tầng, tổng diện tích   

xây dựng 1.454 m
2
; đồng thời Công ty đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ vốn Công 

ty con - Công ty TNHH một thành viên Chế biến gỗ Tân Phú kể từ tháng 11/2011. 
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2012 
Ngày 17/01/2012 Công ty đã làm Lễ động thổ và khởi công xây dựng Siêu thị 

Co.opmart Bình Triệu tại 68/1 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận   

Thủ Đức với quy mô 02 tầng, tổng diện tích xây dựng 6.597,74m
2
; đồng thời trong năm 

đã chính thức đưa Cao ốc Văn Phòng Công ty “SFC Building” tại 146E Nguyễn Đình 

Chính, quận Phú Nhuận vào hoạt động. Trong năm, Công ty nhận giải thưởng “Top 50 

Doanh nghiệp có Báo cáo Thường niên tốt nhất năm 2011” do Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước Nhà Nước bình chọn. 
 

Tháng 07/2013 Công ty đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ từ 102,7 tỷ đồng 
2013

 lên 112,9 tỷ đồng thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Như vậy, sau 12 
 

năm cổ phần, vốn điều lệ Công ty đã tăng từ 17 tỷ đồng lên 112,9 tỷ đồng, tăng gấp 6,64 

lần (664,11%). 
 

Ngày 28/6/2013 dự án hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn và 

Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã chính 

thức Khai Trương Siêu Thị Co.opmart Bình Triệu tại 68/1 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Quận Thủ Đức; đồng thời trong năm Công ty đã xây dựng mới và đưa vào sử 

dụng 2 Trạm KDXD số 9 và Trạm KDXD số 13 vào cuối tháng 12/2013. 
 

Ngày 20/12/2013 Công ty đã liên kết với Ngân hàng VietinBank và MasterCard khai 

trương dịch vụ thanh toán xăng dầu bằng thẻ MasterCard tại Trạm KDXD số 4 và đây là 

điểm chấp nhận thẻ đầu tiên của MasterCard trong ngành bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam. 

dầu tại Việt Nam. 

2014 Trong năm, Công ty đã xây dựng mới và đưa vào sử dụng 2 Trạm KDXD 

số 21 và Trạm KDXD số 6. Đồng thời, được giấy chứng nhận là Công ty đạt thứ hạng cao 

nhất trong nhóm ngành thương mại về chỉ số hiệu quả kinh doanh tốt nhất trong chương 

trình đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp năm 2014. 

    2015     Công ty đã vinh dự đón nhận cờ truyền thống của Ủy Ban Nhân Dân 

TP.HCM trao tặng nhân Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1975-2015). 

    2016     Trong năm, Công ty đã triển khai kinh doanh dầu nhờn thương hiệu Revotec 

(Công ty CP dầu nhờn STS) trên toàn hệ thống và đưa ngành hàng dầu nhờn vào hoạt 

động kinh doanh chính của Công ty. 
 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:  
a. Ngành nghề kinh doanh: 

 Kinh doanh các mặt hàng: xăng, dầu, nhớt, mỡ, khí đốt, bếp gas; dịch vụ rửa, giữ xe 

các loại; vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ kinh doanh xăng dầu; sản xuất 

và lắp ráp bếp gas các loại;


 Kinh doanh nhà hàng ăn uống (không kinh doanh tại trụ sở);


 Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu thương mại, xây dựng dân dụng và công nghiệp; 

kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà ở để bán hoặc cho thuê)
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 Cho thuê mặt bằng, cửa hàng, kho bãi, nhà xưởng; cho thuê văn phòng, căn hộ cao 

cấp;

 Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ; dịch vụ uỷ thác và giao nhận hàng hoá xuất nhập 

khẩu;

 Đại lý bảo hiểm;

 Kinh doanh bất động sản.


b. Địa bàn kinh doanh:  

Các Cửa hàng XD, kho bãi, nhà xưởng… của Công ty nằm rải rác trên các Quận, Huyện 

thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 


4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 
 

a. Mô hình quản trị: 
 

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. 

ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh 

doanh; quyết định các phương án, nhiệm vụ KD và đầu tư; bổ sung, sửa đổi Điều lệ 

của Công ty; thông qua các chiến lược phát triển; bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban Kiểm 

soát; quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các quyền hạn, nhiệm vụ khác theo 

quy định của luật pháp và điều lệ. 
 

- Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 5 thành viên có nhiệm kỳ 5 năm do ĐHĐCĐ bầu ra, 

là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công ty giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ; có toàn quyền nhân 

danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của 

Công ty ngoại trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 
 

- Ban Kiểm soát (BKS) do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 3 thành viên là tổ chức thay mặt cổ 

đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban 

kiểm soát có nhiệm kỳ làm việc tương đương nhiệm kỳ HĐQT. 

- Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) Công ty do HĐQT bổ nhiệm có nhiệm kỳ 3 năm, gồm: 

Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt 

động hàng ngày của Công ty, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về 

việc tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động tác nghiệp hàng ngày của Công ty, sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty và thi hành các quyết nghị, quyết định 

của Hội đồng quản trị. 



- Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các 

chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý và điều 

hành công việc thông qua việc phân cấp, phân quyền cho Giám đốc các bộ phận để giải 

quyết các công việc cụ thể. 
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b. Sơ đồ tổ chức:  
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5. Định hướng phát triển: 
 

Với dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, Hội 

đồng Quản trị đã cùng Ban điều hành phân tích những thuận lợi và khó khăn, những cơ hội, 

thách thức đối với Công ty để xây dựng định hướng chiến lược cho những năm tiếp theo, 

nhằm đạt mục tiêu phát triển lâu dài Công ty đã xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt 

lõi của mình. 
 

a. TẦM NHÌN: Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn - SFC là Công ty phát triển bền vững 

và hiệu quả, hướng đến mục tiêu trở thành một trong những công ty kinh doanh xăng dầu 

hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. 
 

b. SỨ MỆNH: SFC mang lại sự hài lòng cho khách hàng thông qua sản phẩm và dịch vụ đạt 

chất lượng cao; cam kết mang lại giá trị cao nhất và sự thịnh vượng cho cổ đông và cán bộ - 

nhân viên công ty; đồng thời đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội. 
 

c. GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 
 

- Tuân thủ: Pháp luật, nội quy và các quy định, quy trình, quy chế... của Công ty. 
 

- Trung thực: Với khách hàng, đối tác, Công ty và những người xung quanh. 
 

- Chuyên nghiệp: Chuyên tâm và tận lực với công việc để tạo hiệu quả cao nhất. 
 

d. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 
 

Xăng dầu đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và đời sống của con 

người nhưng trong quá trình phân phối, xăng dầu ít nhiều đã gây ô nhiễm môi trường cũng 

như ảnh hưởng tới sức khoẻ của con người và đặc biệt ở Thành phố Hồ Chí Minh nơi mà 

nhu cầu tiêu thụ xăng dầu rất lớn. Với tác hại do xăng dầu gây ra, trong khả năng của mình 

Công ty đã đề ra những giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng như: Thực hiện báo cáo giám 

sát môi trường, lập sổ chủ nguồn thải, thu gom chất thải nguy hại, lập phương án phòng 

ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho các Cửa hàng XD theo quy định; Thực hiện Chương trình 

5S; Triệt để sử dụng hệ thống thu hồi hơi tại các Cửa hàng XD; Trang bị bảo hộ lao động, 

thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại cho người lao động; Khám sức khỏe định kỳ và khám 

chữa bệnh nghề nghiệp cho nhân viên bán hàng; Huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, 

PCCN…. 
 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty cũng rất quan tâm đến các hoạt động công đồng 

như: xây dựng quỹ tương trợ, quỹ học bổng “Nguyễn Đức Cảnh” nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho 

CBNV; hằng năm tổ chức trao học bổng cho con CBNV học giỏi, nhận và nuôi dưỡng bà 

mẹ Việt Nam Anh Hùng trong hơn 18 năm qua; vận động CBCN đóng góp tổ chức trao quà 

cho học sinh nghèo, gia đình chính sách, trẻ khuyết tật, ,mồ côi gặp khó khăn nơi xa xôi hẻo 

lánh…. Những nội dung trên cũng là một trong những mục tiêu chiến lược của Công ty 

trong quá trình hoạt động nhằm góp phần đưa Công ty phát triển bền vững và lâu dài, đồng 

thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

người lao động đối với cộng đồng xã hội. 
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6. Các rủi ro:  
a. Rủi ro kinh tế: 

 
Sự phát triển ngành xăng dầu gắn chặt vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và những 

chính sách kinh tế điều tiết cho ngành nói riêng. Kinh tế phát triển nhanh sẽ làm gia tăng nhu 

cầu tiêu dùng cá nhân cũng như của cả xã hội và ngược lại. Theo báo cáo tình hình kinh tế- 

xã hội của Chính phủ tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2012 là 5,03%, năm 2013 là 

5,4%, năm 2014 là 5,98%, năm 2015 là 6,68%, nhưng năm 2016 GDP chỉ đạt 6,21% trong 

bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi 

trường diễn biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công. Tuy nhiên, 

bên cạnh các mặt tích cực, nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức: Tốc độ tăng 

trưởng chưa đạt như kỳ vọng, xuất nhập khẩu chưa có cải thiện nhiều, tình trạng cháy rừng 

xảy ra còn lớn; đời sống nhân dân ở các vùng bị thiên tai, vùng bị ô nhiễm môi trường còn 

gặp nhiều khó khăn … Qua đó có thể thấy rủi ro biến động của nền kinh tế với Công ty 

tương đối cao. 
 

Trong tình hình đó, Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh của mình và thực hiện một số biện 

pháp như: mở rộng mạng lưới bán lẻ, xây dựng, cải tạo nâng cấp các Cửa hàng XD hiện hữu, 

đầu tư trang thiết bị mới, xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng, tiết giảm chi phí… tổ 

chức kinh doanh ngành hàng nhớt nhằm tăng lợi nhuận và thuận tiện cho khách hàng sử 

dụng dịch vụ trong hệ thống của SFC. 
 

b. Rủi ro thị trường: 
 

Ngành xăng dầu, xét từ nhiều góc độ, là một ngành hàng quan trọng mà cho đến nay vẫn 

chịu sự quản lý trực tiếp của Nhà nước. Do nguồn cung cấp xăng dầu của Việt Nam phụ 

thuộc vào nhập khẩu nên giá xăng dầu sẽ thay đổi theo giá xăng dầu trên thị trường thế giới. 

Theo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo năm 2017 thị trường dầu mỏ 

tương đối ổn định sau ba năm trì trệ và sụt giảm liên tục, tuy nhiên dù có những dấu hiệu khả 

quan nhưng thị trường dầu mỏ vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn, nhất là giá dầu có thể bị ảnh 

hưởng bởi đồng USD và các nước sản xuất dầu cũng có thể không tôn trọng toàn bộ cam kết 

cắt giảm sản lượng. Do xăng dầu là mặt hàng không có sản phẩm thay thế nên lượng sản 

phẩm tiêu thụ cũng không thay đổi nhiều khi có biến động về giá, tuy nhiên mức thù lao các 

nhà phân phối dành cho doanh nghiệp KDXD sẽ được điều chỉnh trong những lần tăng giảm 

giá. Để có mức thù lao tốt nhất, Công ty xây dựng chính sách mua hàng linh hoạt nhằm góp 

phần nâng cao hiệu quả cho Công ty. 
 

c. Rủi ro pháp luật: 
 

Từ một doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, hoạt động của Công ty 

Nhiên Liệu Sài Gòn chịu sự điều chỉnh và chịu ảnh hưởng của các luật, nghị định, thông tư 

hướng dẫn... liên quan đến công ty cổ phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Do đó, 

rủi ro về việc sửa chữa, thay đổi của các quy định từ các cơ quan quản lý Nhà nước là tất yếu 

và không thể tránh khỏi. 
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Ngoài những ảnh hưởng của pháp luật về thị trường chứng khoán và cổ phần hoá, Công 

ty còn phải chịu rủi ro về pháp luật liên quan tới các chính sách thuế xuất nhập khẩu, 

đặc biệt là thuế nhập khẩu mặt hàng nhiên liệu xăng dầu và các tiêu chuẩn về xăng dầu 

do Nhà nước quy định.  
Việc thực hiện Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về Kinh doanh xăng dầu đã 

tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch; quản lý chặt chẻ hệ thống phân 

phối, đảm bảo cung ứng ổn định trong hệ thống,….  
 

Đối với Công ty để giảm thiểu rủi ro này, HĐQT và Ban điều hành thường xuyên theo 

dõi, phân tích, dự báo tình hình qua đó lựa chọn và đưa ra những biện pháp kinh doanh 

phù hợp trong từng thời kỳ giúp Công ty đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất. 
 

d. Rủi ro ngành nghề: 
 

Ngành nghề của Công ty là kinh doanh xăng dầu, đây là ngành hàng dễ gây cháy, nổ, 

hỏa hoạn. Do vậy, Công ty luôn tuân thủ các quy định về công tác ATVSLĐ, Phòng 

chống cháy nổ, PCCC được triển khai và thực hiện nghiêm trong toàn hệ thống, Công 

ty đã thường xuyên kiểm tra hệ thống báo cháy tự động kết nối trung tâm và vận hành 

hệ thống chữa cháy bằng bột Foam tại các Trạm KDXD nhằm đảm bảo hệ thống luôn 

luôn hoạt động tốt. Đồng thời, Công ty thực hiện đào tạo nâng cao kiến thức, thực 

hành công tác PCCC cho toàn thể CB NV và mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy 

định nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho Công ty. 
 

e. Rủi ro tín dụng: 
 

Là đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Công ty thường xuyên bán hàng trả chậm cho 

một số khách hàng công nghiệp. đại lý… đa phần với hình thức tín chấp, vì vậy rủi ro 

từ việc khách hàng không thực hiện đúng cam kết theo những điều khoản trong hợp 

đồng dẫn đến tổn thất về tài chính. Để hạn chế tối đa rủi ro này, Hội đồng quản trị của 

Công ty đã ban hành quy chế bán hàng với các quy định chặt chẽ về các đối tượng mua 

hàng, định mức bán hàng, hạn mức nợ và thời gian nợ một cách cụ thể. Đồng thời, Ban 

điều hành Công ty thường xuyên theo dõi nợ phải thu để đôn đốc thu hồi và tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro này. 
 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: 
 

Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 

diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại 

toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế 

giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu và thu 

ngân sách Nhà nước. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 

2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời 

tiết, biến đổi khí hậu. Rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán tại Tây 

Nguyên, Nam Trung Bộ và xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, bão 

lũ và sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và 

đời sống nhân dân… Đối với ngành xăng dầu, biến động thị trường xăng dầu trong nước đã 

gắn liền với biến động của thị trường thế giới vì vậy trong năm 2016 giá xăng dầu đã có 15 

lần tăng và 8 lần giảm. Bên cạnh việc giá xăng dầu trong nước phụ thuộc phần lớn vào giá 
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xăng dầu và nguồn cung thế giới thì còn lại là thuế phí và quỹ bình ổn, tuy nhiên chính sách 

và cách tính thuế phí trong mặt hàng xăng dầu còn rất nhiều bất cập dẫn đến một lít xăng 

dầu phải chịu quá nhiều thuế phí làm ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu 

dùng. Song song đó là quy hoạch, quy định nghiêm ngặt của Nhà nước đối với các đơn vị 

kinh doanh xăng dầu và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành xăng dầu ngày càng cao các 

đơn vị mở rộng địa bàn và phạm vi kinh doanh... đã ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của 

Công ty 

Với nỗ lực và quyết tâm trong năm qua tập thể CB NV Công ty đã vượt qua những khó 

khăn, thử thách để trưởng thành và phát triển bền vững, khẳng định vị thế thương hiệu 

trên thị trường. Sau hơn 16 năm cổ phần hoá, SFC đã đạt được những thành công nhất 

định, trở thành một Công ty cổ phần kinh doanh thương mại dịch vụ đa ngành với vốn 

điều lệ đạt 112,9 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản 519,328 tỷ đồng, lợi nhuận của Công ty luôn 

tăng trưởng, thương hiệu SFC đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, khẳng định 

được vị trí trên thị trường xăng dầu và cũng là một trong những Công ty cổ phần có giá 

trị cổ phiếu giao dịch tương đối ổn định trên thị trường chứng khoán. 

   

1.  Những chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của Cty SFC thực hiện trong những năm qua: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Đvt: Triêụ đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

Doanh thu thuần 2.095.692 2.447.222 2.565.876 1.409.715 1.132.996 

Lợi nhuận trước thuế 26.237 26.410 47.886 51.406 54.173 

Lợi nhuận sau thuế 19.320 19.624 37.252 39.690 43.181 

Tổng tài sản 330.501 446.078 442.288 449.247 519.328 

Vốn điều lệ 102.704 112.915 112.915 112.915 112.915 
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2. Tổ chức và nhân sự:  
a.  Danh sách Ban điều hành. 

 

Ông Phan Ngọc Hùng Tổng Giám đốc 

- Năm sinh: 1979 

-   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 

Bà Bùi Hoài Châu Phó Tổng Giám đốc 

- Năm sinh: 1968 

-   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 

Bà Võ Thị Thu Kế toán trưởng 

- Năm sinh: 1978 

-   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán 
 
 

b. Những thay đổi trong Ban Điều hành:  

- Ngày 1/3/2016 Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Bà Bùi Hoài Châu giữ chức vụ Phó Tổng 

Giám Đốc Công ty. 

- Ngày 14/6/2016 Hội đồng Quản trị đã bãi miễn chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty của 

Ông Bùi Xuân Vũ. 
  
c. Số lượng cán bộ, nhân viên:  

- Số lượng cán bộ, nhân viên:  
Số lượng người lao động trong Công ty đến thời điểm ngày 31/12/2016 là 249 người. 

 

Cơ cấu lao động phân theo trình độ cụ thể như sau: 

 
   Số lượng  Khối  Khối   Tỷ lệ  

STT Trình độ  
(người) 

 gián tiếp  trực   
(%) 

 
      tiếp    
           

            

1 Thạc sĩ 1  1    0,40  

         

2 Ðại học 25  2 3  10,5  

         

3 Cao đẳng 5  4 1  2  

         

4 Trung cấp 28  5 23  11,25  

         

5 Cấp 3 127  7 120  51  

         

4 Cấp 2 61  10 51  24,5  

         

5 Cấp 1 2   2  0,8  

         

 Tổng cộng 249  49 200  100  

            

 

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:  
 Chính sách đào tạo:

 

Căn cứ nhu cầu phát triển Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại cho CBNV nhằm nâng cao 

trình độ, chất lượng hiệu quả công việc. Ngoài ra, Công ty thường xuyên huấn luyện cho 

Người lao động về công tác bảo hộ - an toàn lao động, các Bộ luật liên quan và kỹ năng. 



Báo cáo thường niên 2016  15 
 

Công ty đã quy định cụ thể trình độ văn hoá, nghiệp vụ chuyên môn đối với chức danh quản 

lý và thời gian phấn đấu với mục đích nâng cao năng lực, trình độ quản lý. 
 

 Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi 
 

Công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, thưởng cũng như 

các chế độ phúc lợi xã hội cho nhân viên. 
 

Công ty ban hành quy chế trả lương, thưởng, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, 

khắc phục tình trạng phân phối bình quân, đánh giá đúng mức độ đóng góp của từng vị trí 

công tác trong Công ty, gắn liền tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả của từng 

người, khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, khuyến khích 

mọi người nâng cao hiệu suất công tác. Từ đó khuyến khích CB.NV làm việc hăng say góp 

phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thu nhập bình quân của người 

lao động đạt như sau: 
 

 

Năm thực Thu nhập bình quân 

hiện  
  

2015 10.375.000 đồng/người/tháng 
  

2016   10.381.000   đồng/người/tháng 
  

 

 

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động như Bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên theo Bộ Luật LĐ, Luật BHXH và Thỏa 

ước LĐTT. Xây dựng lại hệ thống thang bảng lương chức danh đóng BHXH theo nghị 

định số 49/2013-NĐ/CP ngày 14/5/2013 của chính phủ và Thông tư 17/2015/TT- 

22/4/2015 của Bộ Lao Động Thương binh Xã hội, áp dụng mức lương đóng BHXH mới từ 

ngày 01/01/2016. Đồng thời Công ty đã mua Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 giờ cho tất 

cả CBNV nhằm hỗ trợ người lao động khi có sự cố tai nạn; kịp thời trợ cấp khó khăn đột 

xuất cho người lao động; thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao 

động làm công việc nặng nhọc độc hại theo quy định.  
 

Hàng năm tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBNV đồng thời tổ chức khám và chữa 

bệnh nghề nghiệp cho nhân viên trực tiếp bán xăng dầu. Trang bị phương tiện bảo vệ cá 

nhân cho người lao động theo đúng tiêu chuẩn chức danh công việc. 
 

Tổ chức tặng quà cho CBNV nhân ngày Tết Nguyên Đán, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 

thương binh liệt sĩ 27/7, ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12, ... Tham gia các hoạt 

động xã hội tương thân tương ái, giúp đỡ CBNV có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào 

bị lũ lụt, đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo của TP, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng… Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thông qua các 

chương trình văn thể mỹ, tạo không khí vui tươi lành mạnh trong công ty. 
 

Hàng năm Công ty tổ chức CBNV đi nghỉ mát theo thỏa ước lao động tập thể với kinh phí 

trích từ quỹ phúc lợi. 
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3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án: 

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư như sau: 

- Cải tạo, sửa chữa Cửa hàng xăng dầu số 6 - địa chỉ 6 bis Trần Não, Quận 2; Cửa hàng Xăng 

dầu số 12 – địa chỉ 915 Võ Văn Kiệt , Quận 5; Cửa hàng Xăng dầu số 4 – địa chỉ 167 Điện 

Biên Phủ, Quận Bình Thạnh. 

- Chuyển nhượng Cửa hàng xăng dầu số 23 – Chi nhánh Đồng Tháp, đường quốc lộ 30. ấp 

Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

- Mua 11 trụ bơm đôi thay mới toàn bộ trụ bơm tại Cửa hàng Xăng dầu số 4. 

- Trang bị 12 bộ hút nhớt xe máy cho các Cửa hàng để triển khai dịch vụ thay nhớt miễn phí 

cho sản phẩm dầu nhờn Revotec mới đưa vào kinh doanh trên toàn hệ thống. 
 

 4. Tình hình tài chính:    

 a.  Tình hình tài chính:    
     

 Chỉ tiêu   %thực hiện 

  Năm 2015       Năm 2016 2016/2015 

     

 Tổng giá trị tài sản                               
499.247.144.499                519.327.554.211  104% 

  

 Doanh thu thuần                            
1.409.715.399.782             1.132.995.698.849  80% 

  

 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh                                 
52.496.645.596                 53.854.506.518  103% 

  

 Lợi nhuận khác                                  
(1.090.891.806)                     318.685.672  -29% 

  

 Lợi nhuận trước thuế                                 
51.405.753.790                 54.173.192.190  105% 

  

 Lợi nhuận sau thuế                                 
39.689.567.014                 43.181.295.319  109% 

  

 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/VĐL 
25% 28% 112% 

  
 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 
 
 

 Các chỉ tiêu Năm Năm Ghi  

  2015 2016 chú  
      

 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

 + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn 1,29 1.30 Lần  

 + Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho 1,24 1.23 Lần  

 Nợ ngắn hạn     
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
59,08 59.20% 

% 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
144,37 145.09% 

% 

    

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho: 
60,42 67.42 

vòng 

Giá vốn hàng bán/ hàng tồn kho bình quân 
  

 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
299,45 222.47% 

% 

    

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời(%)    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/DT thuần 
2,82 3.81% 

% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
20,43 20.75% 

% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
8,43 8.48% 

% 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thu thuần 
3,72 4.75% 

% 
    

 

Nhận xét: 
 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty năm 2016 rất tốt và an toàn thể hiện thông 

qua các chỉ số khả năng thanh toán và đặc biệt là các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận tăng 

so với năm trước do Công ty đã có nhiều biện pháp để giảm công nợ, giảm chi phí, 

sử dụng vốn hợp lý, khai thác hết công suất các mặt bằng hiện có để kinh doanh… 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a. Cổ phần: Số lượng chứng khoán niêm yết hiện nay (chốt danh sách cổ đông 

ngày 24/2/2017): 11.291.459 cổ phiếu - Trong đó có 56.640 cổ phiếu quỹ. 
 

b. Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm 24/2/2017: 

 
   

 

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn: 
 

      Số cổ 
Tỷ   

TT Tên cổ đông 
 

Địa chỉ phần    
trọng       

nắm giữ        
        

   Công ty Cổ phần  
Lầu 3, Số 6 Lê Thánh 

  
  

1 Xăng dầu Dịch vụ 
 

5.758.634 50,99%    

Tôn, P. Bến Nghé, Q.1    

Hàng hải STS 
   

       

        

   Công ty TNHH Một  
27 Nguyễn Thông, 

  
  

2 thành viên Dầu khí 
 

2.259.708 20,01%    

Q.3, TP. HCM    

TP. HCM 
   

       

       

   Tổng cộng 8.018.342 71,00% 
       

c.  Giao dịch cổ phiếu quỹ:     

-   Tồn đầu kỳ 01/01/2016: 56.640 CP.   

- Mua:   0 CP   

- Bán:   0 CP   

-   Tồn cuối kỳ 31/12/2016: 56.640 CP   
 

 

 

 

HỌ TÊN / TỔ CHỨC SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN Số lượng %/VĐL 

I. Cá nhân 2.903.292 25,71% 

- Trong nước 2.680.869 23,74% 

+ Trong đó : CBCNV SFC 87.336 0,77% 

- Nước ngoài 222.423 1,97% 

II. Tổ chức 8.388.167 74,28% 

- Trong nước 8.379.376 74,20% 

+ Trong đó : - STS 5.758.634 50,99% 

- Saigon Petro 2.259.708 20,01% 

- Nước ngoài 8.791 0,08% 

Tổng cộng 11.291.459 100,00% 
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d. Cổ tức: 
 

Thực hiện kế hoạch trả cổ tức năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 

phê chuẩn, Công ty thực hiện như sau: 
 

- Đợt 1/2016 (09/2016): Công ty đã tạm ứng chi cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% 

trên VĐL 112,9 tỷ đồng. 
 

- Đợt 2/2016: Với kết quả lợi nhuận năm 2016, Hội đồng Quản trị lập tờ trình 

phân phối đề xuất chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 18% trên VĐL, dự kiến 

thực hiện trong quý 
 

2/2017. 
 
e. Các chứng khoán khác: 
 

Vốn Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác đến 31/12/2016 là 10.296.000.000 

đồng. 
 

- Cty CP Cà Phê Petec: Số lượng CP nắm giữ: 29.200 CP, trị giá đầu tư: 

296.000.000 đồng; cổ tức năm 2016 là 0 % do Công ty bị lỗ. 

- Cty CP Đầu tư & Phát triển Gia Định (GDI): Số lượng CP: 625.000 CP, trị 

giá đầu tư 10 tỷ đồng. Không có cổ tức. 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty: 

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất, tiêu dùng và đời sống xã hội, giữ 

vị trí đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước. 

Tuy nhiên, xăng dầu lại là mặt hàng rất dễ cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng 

và tài sản con người, đồng thời là nguyên nhân nảy sinh nhiều vấn đề tác động xấu 

đến môi trường. Để góp phần tăng cường đảm bảo và bảo vệ môi trường của thành 

phố nói chung, tại các Cửa hàng, Công ty nói riêng, trong năm Công ty đã thực 

hiện một số biện pháp như sau:  

a. Quản lý và kiểm soát chất thải: 

- Công ty lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu tại các Cửa hàng xăng dầu và 

thường xuyên kiểm tra việc thực hiện thu hồi hơi khi nhập xăng dầu cũng 

như độ an toàn của hệ thống. 

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại, tổ chức thu gom chất thải nguy hại định kỳ 2 lần trong năm do cơ 

quan có thẩm quyền thực hiện đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp 

luật. 

  

b. Kiểm soát môi trường làm việc: 

- Chương trình 5S được Công ty đặc biệt quan tâm và duy trì nhiều năm trên 

toàn bộ mạng lưới kinh doanh: để cải tiến môi trường kinh doanh và làm 

việc sạch đẹp, tiện lợi; xây dựng ý thức và thói quen làm việc chuyên 

nghiệp, nâng cao năng suất, góp phần hình thành văn hóa Công ty và hỗ trợ 

tích cực cho công tác quảng bá, nhận diện thương hiệu. 

- Báo cáo cáo giám sát môi trường của các Cửa hàng Xăng dầu các chỉ số 

đều đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật. 
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- Công tác An toàn vệ sinh lao động, PCCC luôn được Công ty quan tâm 

hàng đầu, Công ty đã tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động mỗi năm 

một lần nhằm trang bị và bổ sung kiến thức cơ bản về an toàn lao động cho 

CBNV, thực tập sử dụng thành thục các thiết bị chữa cháy; trang bị bảo hộ 

lao động cho toàn thể CBNV. Trong năm không có trường hợp xảy ra tai 

nạn lao động. 

- Định kỳ hàng quý Công ty thực hiện kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao 

động, phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị và báo 

cáo kết quả thực hiện cho Ban Tổng Giám Đốc kịp thời khen thưởng và 

nhắc nhở các đơn vị tuân thủ quy định. 

c. Tuân thủ về bảo vệ môi trường: Công ty luôn chấp hành các quy định và 

thực hiện đầy đủ yêu cầu của các cơ quan liên quan đến môi trường, trong 

năm không để xảy ra trường hợp vi phạp nào. 

d. Chính sách liên quan đến người lao động:  

- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người 

lao động: Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người lao 

động với các nội dung khám thiết thực đơn vị khám có uy tín, nhằm giúp 

người lao động theo dõi được tình trạng sức khỏe và phát hiện được bệnh 

để chữa trị. Thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho người lao động làm việc 

trong điều kiện có yếu tố độc hại theo quy định. 

- Hoạt động đào tạo người lao động: nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 

và kỷ năng cho các cấp quản lý và nhân viên bán hàng, nâng cao chất lượng 

hiệu quả công việc và đảm bảo quyền lợi chính đáng của NLĐ, năm qua 

Công ty đã tổ chức các lớp học như: Kỷ năng giao tiếp và nghệ thuật bán 

hàng nâng cao, Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, Nghiệp vụ bảo vệ môi 

trường kinh doanh XD, Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động, các 

khóa học chuyên môn về chính sách kế toán và thuế năm 2016...  

e. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng:  

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động – PCCN 

nhắc nhở các đơn vị và cá nhân chấp hành tốt công tác An toàn vệ sinh lao 

động – PCCN; Kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị duy trì và thực hiện tốt 

chương trình tiêu chuẩn 5S nhằm đảm bảo an toàn lao động, đơn vị sạch 

đẹp. Công ty thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng tổ chức thu 

gom chất thải nguy hại theo quy định và lập báo cáo giám sát môi trường, 

sổ chủ nguồn thải, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo 

vệ môi trường nơi làm việc và cộng đồng theo quy định. 

- Tích cực hưởng ứng việc tuyên truyền công tác PCCC, công tác ATVSLĐ – 

PCCN, phong trào xanh sạch đẹp. 

- Công ty tiếp tục nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Quảng Ngãi và 

Củ Chi; vận động CBCN đóng góp tổ chức trao quà cho học sinh nghèo, gia 

đình chính sách, trẻ khuyết tật, mồ côi gặp khó khăn nơi xa xôi hẻo lánh… 

Đóng góp ngày lương và tham gia tổ chức phát quà cho đồng bào bị bão lụt 

miền trung. 
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III . BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 
 

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần nhiên Liệu Sài Gòn năm 2016 chịu sự 

tác động trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi về chính sách quản lý chung của nhà 

nước đối với lĩnh vực hoạt động xăng dầu; chịu sự tác động của những biến động 

trên thị trường xăng dầu thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, cụ thể: 

     Năm 2016 được xem là một năm đáng nhớ đối với ngành dầu mỏ thế giới 

khi các nước sản xuất dầu mỏ đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng 

vào những tháng cuối năm giúp giá dầu thô duy trì trên ngưỡng 50 

USD/thùng. 
 

    Biến động thị trường xăng dầu trong nước gắn liền với biến động của thị 

trường thế giới. Năm 2016, giá xăng dầu đã chính thức khép lại sau đợt điều 

chỉnh cuối cùng vào ngày 20/12 với mức tăng cao nhất.  Trong năm giá 

xăng dầu đã tăng 15 lần với tổng cộng hơn 6.500 đồng/lít, giảm 8 lần với 

tổng cộng cũng gần 5.000 đồng/lít. Bên cạnh đó, giá xăng dầu trong nước đã 

dựa trên cơ sở giá thế giới và các sắc thuế cũng như mức trích/xả quỹ bình 

ổn giá xăng, dầu. Đồng thời, căn cứ vào định mức chi phí kinh doanh và 

mức lợi nhuận hợp lý để quyết định giá cơ sở - căn cứ để điều hành giá bán 

lẻ theo chu kỳ 15 ngày. 
 

     Việc thực hiện nghị định số 83/2014/NĐ-CP đã tăng cường tính cạnh tranh, 

công khai, minh bạch; quản lý chặt chẽ hệ thống phân phối, đảm bảo cung 

ứng ổn định trong hệ thống, đảm bảo chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị 

trường; giá xăng dầu phản ánh kịp thời diễn biến xăng dầu thế giới, phù hợp 

với sự phát triển kinh tế - xã hội, tâm lý người tiêu dùng. 

 

 

               

                                                                 Biểu đồ giá dầu brent 3 năm 

Trong bối cảnh chung nói trên, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty SFC năm 

2016 có điểm nổi bật như sau: 

a. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2016 

 Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016: 54,17 tỷ đồng, bằng 126% so 

kế hoạch 43 tỷ đồng, tăng 5,4% so thực hiện năm 2015 (51,41 tỷ đồng). 

 Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016 là: 43,18 tỷ đồng, bằng 125% so 

KH năm (34,56 tỷ) và tăng 8,8% so thực hiện năm 2015 (39,69 tỷ đồng). 

 Khả năng sinh lời  

 Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE): 20,75 % 
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 Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản  (ROA): 8,48% 

 Thu nhập ròng trên một cổ phiếu (EPS):        3.551đồng. 

 

b. Hoạt động Kinh doanh xăng dầu: 
 

 Tổng sản lượng xăng dầu bán ra trong năm 2016 là 95,274 triệu lít xăng 

dầu, đạt 102,44% kế hoạch sản lượng xăng dầu, trong đó sản lượng bán lẻ 

đạt 90,88 triệu lít, đạt 100,97% kế hoạch bán lẻ và tăng 3,688 triệu lít, tương 

đương tăng 4,23% so với thực hiện 2015. 

 Trong năm, Công ty đã thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa cải tạo các Cửa 

hàng xăng dầu, làm tăng sản lượng bán lẻ xăng dầu so với kế hoạch được 

giao. Trong đó, các cửa hàng có tỷ lệ bán lẻ tăng ấn tượng so với năm 2015 

là: Cửa hàng XD số 10 tăng 15,79%; Cửa hàng XD số 21 tăng 14,51%; Cửa 

hàng XD số 24 tăng 8,63% ... 

 Ngoài hoạt động bán lẻ tại các CHXD, Công ty còn đẩy mạng hoạt động bán 

phiếu xăng dầu trưc tiếp cho khách hàng và thông qua wesite Công ty, kết 

quả trong năm đã bán được 1.543.228 lít XD đạt 111,55% so KH năm và 

tăng 15,18% so với cùng kỳ.  

 Thực hiện chủ trương của Nhà nước, Công ty đã triển khai cho 15/17 Cửa 

hàng KDXD bán xăng sinh học Xăng E5 Ron 92 theo quy định, trong năm 

2016 sản lượng xăng E5 Ron 92 đạt hơn 7 triệu lít. 

 Quản lý và điều hành tốt hoạt động xe bồn của Công ty, từ đó chủ động 

trong việc vận chuyển xăng dầu cho các Cửa hàng XD và khách hàng bán 

buôn. Tổng sản lượng vận chuyển bình quân là 3,3 triệu lít/tháng, đáp ứng 

40% nhu cầu toàn công ty.  

 Tất cả máy móc thiết bị phục vụ công tác bán hàng, quản lý được bảo 

dưỡng, sửa chữa kịp thời phục vụ kinh doanh bán hàng tốt nhất. Phối hợp 

với Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng TP.HCM tổ chức kiểm định 

định kỳ và theo dõi thường xuyên tất cả trụ bơm tại các Trạm KDXD đảm 

bảo hoạt động đúng theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. 

 Tăng cường và bố trí lao động hợp lý vào giờ cao điểm, tăng giờ bán, Thực 

hiện “cám ơn- xin lỗi” luôn vui vẻ, ân cần với khách hàng; duy trì thực hiện 

chương trình 5S tại các Cửa hàng XD nhằm tạo sự thông thoáng, sạch sẽ, 

ngăn nắp. 

 Chương trình 5S được thường xuyên duy trì trên toàn bộ mạng lưới kinh 

doanh: để cải tiến môi trường kinh doanh và làm việc sạch đẹp, tiện lợi; xây 
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dựng ý thức và thói quen làm việc chuyên nghiệp, nâng cao năng suất, góp 

phần hình thành văn hóa Công ty và hỗ trợ tích cực cho công tác quảng bá, 

nhận diện thương hiệu.   

 Thường xuyên kiểm tra công tác ATVSLĐ, Phòng chống cháy nổ, PCCC tại 

các Đơn vị; Thực hiện báo cáo giám sát môi trường, lập sổ chủ nguồn thải, 

tiến hành thu gom chất thải nguy hại; Đo điện trở nối đất, kiểm định hệ 

thống chống sét và bãi tiếp địa định kỳ hàng năm vào đầu mùa mưa tại các 

Cửa hàng XD; tổ chức thực tập phương án chữa cháy & cứu hộ; Tăng cường 

công tác trực đơn vị vào những ngày Lễ Tết đảm bảo an toàn an ninh trật tự, 

PCCC tại Đơn vị. 

 Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao 

nghiệp vụ chuyên môn cho các cấp quản lý, nhân viên và đoàn viên thanh 

niên, trong năm đã phối hợp với đơn vị tư vấn, đào tạo tổ chức các khóa 

học: Lớp “Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu”; “Kỹ năng giao tiếp và nghệ 

thuật bán hàng nâng cao“; Nghiệp vụ PCCC, Nghiệp vụ bảo vệ môi trường 

kinh doanh XD theo quy định pháp luật; Huấn luyện An toàn lao động, vệ 

sinh lao động và các lớp chuyên môn nghiệp vụ ... qua đó đã bổ sung, cập 

nhật nhiều kiến thức về quản trị, nghiệp vụ và đem lại tinh thần phấn khởi, 

chan hòa trong tập thể.  

 Xây dựng và ban hành quy trình nhận xét đánh giá thi đua khen thưởng, tiêu 

chí đánh giá thi đua, chỉnh sửa, bổ sung các tiêu chí chấm điểm thi đua hàng 

tháng, quý, năm để phong trào thi đua ngày càng gắn chặt với trọng tâm 

nhiệm vụ được giao, nội dung sát thực hơn với tình hình hoạt động thực tế 

của đơn vị. Kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt, 

xử lý tình huống nhanh chuẩn xác trong công tác chữa cháy đảm bảo an toàn 

cho người và tài sản của Công ty. 

c. Hoạt động kinh doanh dầu nhờn: 

Từ tháng 7/2016 Công ty đã tập trung triển khai bán dầu nhờn thương hiệu 

Revotec trên toàn hệ thống, là thương hiệu dầu nhờn mới được phát triển đưa 

vào thị trường trong điều kiện các thương hiệu nhớt nổi tiếng như Shell, Total, 

Castrol, Motul...đang được thị trường tin tưởng sử dụng. Nhận định những khó 

khăn thuận lợi khi triển khai kinh doanh dầu nhờn Revotec, Công ty đã xây 

dựng kế hoạch chú trọng đến công tác truyền thông, giới thiệu sản phẩm, các 

dịch vụ khách hàng, huấn luyện đội ngũ bán hàng, đầu tư MMTB, phát động thi 

đua khen thưởng.... Kết quả sản lượng bán dầu nhờn Revotec bình quân 3 tháng 

đầu năm 2017 là 11.000 lít/tháng tăng hơn so với sản lượng bán nhớt BP trước 

đây bình quân 6.500 lít/tháng. 
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d. Kinh doanh mặt bằng, dịch vụ: 

Doanh thu khai thác dịch vụ mặt bằng năm 2016 là 20,02 tỷ đồng đạt 109,5% so 

với KH và bằng 102,8% so với năm 2015. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 8,0 tỷ 

đồng, chiếm 19% tổng lợi nhuận sau thuế của toàn công ty.  

e. Hoạt động tài chính: 

 Trong năm 2016, Công ty đã quản trị tốt nguồn vốn, cùng với việc đảm bảo 

nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, khai thác hiệu quả dòng tiền nhàn rỗi để 

tăng hiệu quả cho Công ty. Cụ thể lợi nhuận sau thuế từ hoạt động tài chính trong 

năm là 6,2 tỷ đồng, chiếm gần 14% tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty trong 

năm 2016. 
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2. Tình hình tài chính:  

a. Tình hình tài sản: 
 
 

Mã  

số  
Tài Sản 

31.12.2016 31.12.2015 SS (2016-2015) 

SS Tốc độ 

(+),(-) 

100 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 

   387.459.131.957  

     

371.926.884.941  

       

15.532.247.016  4.18% 

110 I. 
Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
   355.563.992.105  

     

347.042.052.735  

         

8.521.939.370  2.46% 

111 1. Tiền           

13.563.992.105  

             

8.042.052.735  

         

5.521.939.370  68.66% 

112 2. Các khoản tương đương tiền        

342.000.000.000  

         

339.000.000.000  

         

3.000.000.000  0.88% 

130 III. 
Các khoản phải thu ngắn 

hạn 
     12.943.586.799  

       

10.190.668.452  

         

2.752.918.347  27.01% 

131 1. 
Phải thu ngắn hạn của khách 

hàng 
           

8.707.563.667  

             

7.034.513.894  

         

1.673.049.773  23.78% 

132 2. 
Trả trước cho người bán 

ngắn hạn 
           

2.534.575.750  

             

2.313.678.569  

           

220.897.181  9.55% 

136 3. Phải thu ngắn hạn khác            

2.084.147.382  

             

1.479.175.989  

           

604.971.393  40.90% 

137 4. 
Dự phòng phải thu ngắn 

hạn khó đòi  
            

(382.700.000) 

              

(636.700.000) 

           

254.000.000  -39.89% 

140 IV. Hàng tồn kho 

     18.928.913.013  

       

14.681.843.754  

         

4.247.069.259  28.93% 

141 1. Hàng tồn kho          

18.928.913.013  

           

14.681.843.754  

         

4.247.069.259  28.93% 

149 2. 
Dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho 
                                 

-  

                                   

-  

                            

-    

150 V Tài sản ngắn hạn khác 

             22.640.040  

               

12.320.000  

             

10.320.040  83.77% 
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151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                 

22.640.040  

                  

12.320.000  

             

10.320.040  83.77% 

200 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 

   131.868.422.254  

     

127.320.259.558  

         

4.548.162.696  3.57% 

220 II. Tài sản cố định 

     52.583.607.300  

       

50.019.950.383  

         

2.563.656.917  5.13% 

221 1. Tài sản cố định hữu hình          

49.293.477.017  

           

47.092.635.000  

         

2.200.842.017  4.67% 

222 - Nguyên giá 

     76.503.337.009  

       

69.528.312.472  

         

6.975.024.537  10.03% 

223 - Giá trị hao mòn lũy kế 

  (27.209.859.992) 

    

(22.435.677.472) 

       

(4.774.182.520) 21.28% 

227 2. Tài sản cố định vô hình            

3.290.130.283  

             

2.927.315.383  

           

362.814.900  12.39% 

228 - Nguyên giá 

       4.347.461.035  

         

3.819.349.735  

           

528.111.300  13.83% 

229 - Giá trị hao mòn lũy kế 

     (1.057.330.752) 

          

(892.034.352) 

          

(165.296.400) 18.53% 

230 III. Bất động sản đầu tư 

     68.686.625.076  

       

67.779.402.195  

           

907.222.881  1.34% 

231 - Nguyên giá          

73.195.995.403  

           

71.282.856.705  

         

1.913.138.698  2.68% 

232 - Giá trị hao mòn lũy kế          

(4.509.370.327) 

           

(3.503.454.510) 

       

(1.005.915.817) 28.71% 

240 IV. Tài sản dở dang dài hạn 

           948.900.909  

          

1.431.764.546  

          

(482.863.637) -33.73% 

242 1. 
Chi phí xây dựng cơ bản dở 

dang 
              

948.900.909  

             

1.431.764.546  

          

(482.863.637) -33.73% 

250 V. Đầu tư tài chính dài hạn 

        6.546.000.000  

          

6.546.000.000  

                            

-  0.00% 
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253 1. 
Đầu tư góp vốn vào đơn vị 

khác 
         

10.296.000.000  

           

10.296.000.000  

                            

-  0.00% 

254 2. 
Dự phòng đầu tư tài chính 

dài hạn 
         

(3.750.000.000) 

           

(3.750.000.000) 

                            

-  0.00% 

260 VI. Tài sản dài hạn khác 

        3.103.288.969  

          

1.543.142.434  

         

1.560.146.535  101.10% 

261 1. Chi phí trả trước dài hạn            

3.103.288.969  

             

1.444.788.970  

         

1.658.499.999  114.79% 

262 2. 
Tài sản thuế thu nhập hoãn 

lại 
                                 

-  

                  

98.353.464  

            

(98.353.464) -100.00% 

270 
 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

   519.327.554.211  

     

499.247.144.499  

       

20.080.409.712  4.02% 
 

Tổng Tài Sản đến 31/12/2016 tăng 20,08 tỷ  tương ứng với tốc độ tăng 4,02 % so với 

cùng thời điềm năm 2015 do các nguyên nhân  chủ yếu như sau : 

 Tài Sản ngắn hạn tăng 15,53 tỷ, tương ứng với tốc độ tăng là 4,18 % chủ yếu là 

do các nhân tố sau : 

 Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 8,52 tỷ với tốc độ tăng là 2,46% do 

Công ty tiếp tục sử dụng tối ưu nguồn vốn tiền nhàn rỗi nên tiền gửi ngân 

hàng có kỳ hạn tăng 3 tỷ tương ứng với tốc độ tăng không đáng kể là gần 1% 

so với 2015. 

Bên cạnh đó, ngày 31/12/2016 rơi  vào ngày nghỉ của ngân hàng nên tiền mặt 

tại các CH không được thu kịp thời trong ngày, lượng tiền tồn tăng 68,66 %  

tương ứng với 5,5 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái .  

 Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 2,7 tỷ tương ứng với tỷ lệ tăng 27,01% so 

với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là do : 

   Công nợ phải thu  tăng 1,67 tỷ tương ứng với tỷ lệ tăng là 23.78% so 

với năm 2015, Nguyên nhân là do mảng kinh doanh xăng dầu tăng 

thêm lượng khách hàng bán lẻ trả chậm. 

   Bên cạnh đó, các khoản dự phòng nợ ngắn hạn cũng giảm 254 triệu 

tương ứng vời tỉ lệ giảm là 39,89% do đã thu hồi  được nợ quá hạn của  

Công Ty Vĩnh Xương và hoàn nhập lại khoản dự phòng phải thu khó 

đòi. 

   Các khoản trả trước cho người bán và phải thu khác biến động không 

đáng kể so với 2015. 

 Hàng tồn kho đến 31/12/2016 tăng 4,2 tỷ tương ứng với tỷ lệ tăng là 28,93% 

so với năm 2015. Theo Công ty dự tính, cuối năm 2016  là 1 thời điểm nằm  
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trong chu kỳ tăng giá của giá xăng dầu thế giới vào đầu năm 2017.(trong khi 

cuối năm 2015 lại thuộc trong chu kỳ giảm giá liên tục.) 

 Tài sản dài hạn tăng 4,5 tỷ tương ứng với tỷ lệ tăng 3,57% do các nhân tố chủ 

yếu như sau: 

+ Tài sản cố định tăng 2,56 tỷ tương ứng với tỷ lệ tăng là 5,13% chủ yếu là do 

tăng tài sản cố định hữu hình (nguyên giá TSCĐ HH tăng gần 7 tỷ). Trong kỳ, 

Công ty  đã hoàn thành các công trình xây dựng cải tạo, nghiệm thu đưa vào sử 

dụng  như: Công trình cải tạo các Cửa hàng 4, 6,12,13,24 (nguyên giá tăng gần 4 

tỷ). Bên cạnh đó, nhằm tăng chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao công tác 

quản lý bán hàng công ty cũng không ngừng đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị  

bán hàng hiện đại  như Trụ bơm điện tử, Thiết bị đo bồn tự động…Tổng giá trị 

đầu tư về máy móc thiết bị, dụng cụ quản lý  trong năm gần 3 tỷ đồng. 

+ Bất động sản đầu tư: tăng 907 triệu (trong đó nguyên giá tăng 1,9 tỷ ) tương 

ứng với tỷ lệ tăng 1,34 %  so với thời điểm 31/12/2015 do trong kì công ty đã 

hoàn thành các hạng mục thiết kế, tư vấn xây dựng  ..của công trình 105 Lê Lợi, 

dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng dự án này vào đầu năm 2017. 

+ Bên cạnh đó, Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng giảm không đáng kể 

482 triệu so với 2015 là do các công trình XDCB  thực hiện trong năm đã hoàn 

thiện và đưa vào sữ dụng ngay trong năm . 

+ Các Tài sản dài hạn khác tăng 1,56 tỷ tương ứng với tỷ lệ tăng là 101,1 %so 

với 2015 là chi phí trả trước dài hạn  chủ yếu là chi phí sữa chữa nhỏ tại CH, Chi 

phí làm bảng hiệu nhận dạng thương hiệu tại các CH xăng dầu chưa phân bổ vào 

chi phí trong năm . 

Nhìn chung, trong năm 2016 tổng tài sản tăng 20 tỷ tương ứng  với tỉ lệ tăng là 

4,02% so với 2015. Ngoài yếu tố nhằm chuẩn bị tốt hơn cho chu kỳ kinh doanh 

tiếp theo, phần còn lại  chủ yếu là do mua sắm và đầu tư mới, trang bị thêm máy 

móc thiết bị, dụng cụ quản lý tân tiến tại các Trạm Kinh doanh xăng dầu. Mục 

đích của công ty là muốn tăng thêm tính minh bạch trong kinh doanh xăng dầu , 

tăng giá trị phục vụ khách hàng nhằm tăng lợi ích thương mại của Công ty trong 

tình hình kinh doanh có tính cạnh tranh cao như hiện nay. 
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b.  Tình hình nợ phải trả: 
 
 

Mã  

số  
Tài Sản 31.12.2016 31.12.2015 SS (2016-2015) 

SS Tốc độ 

(+),(-) 

300 C - NỢ PHẢI TRẢ 

   307.435.710.781  

     

294.950.292.456  

       

12.485.418.325  4.23% 

310 I. Nợ ngắn hạn 

   299.028.596.072  

     

289.252.706.356  

         

9.775.889.716  3.38% 

311 1. Phải trả người bán ngắn hạn          

25.496.354.175  

           

17.486.958.607  

         

8.009.395.568  45.80% 

312 2. 
Người mua trả tiền trước ngắn 

hạn 
         

36.380.783.807  

           

30.364.837.287  

         

6.015.946.520  19.81% 

313 3. 
Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nước 
         

28.931.961.161  

           

30.676.694.496  

       

(1.744.733.335) -5.69% 

314 4. Phải trả người lao động            

8.889.359.090  

             

8.429.285.264  

           

460.073.826  5.46% 

315 5. Chi phí phải trả ngắn hạn               

339.096.653  

                

422.815.309  

            

(83.718.656) -19.80% 

319 6. Phải trả ngắn hạn khác            

3.209.316.444  

             

3.643.577.186  

          

(434.260.742) -11.92% 

320 7. 
Vay và nợ thuê tài chính ngắn 

hạn 
       

194.204.480.000  

         

200.092.840.000  

       

(5.888.360.000) -2.94% 

322 8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi            

1.577.244.742  

           

(1.864.301.793) 

         

3.441.546.535  -184.60% 

330 II. Nợ dài hạn 

        8.407.114.709  

          

5.697.586.100  

         

2.709.528.609  47.56% 

337 1. Phải trả dài hạn khác            

5.698.455.100  

             

5.697.586.100  

                  

869.000  0.02% 

342 2. Dự phòng phải trả dài hạn            

2.708.659.609  

                                   

-  

         

2.708.659.609    
 

Phân tích Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: 

Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2016 tăng 12,5 tỷ tương tứng với tỷ lệ tăng 

4,23% so với cùng thời điểm năm 2015 là do các nguyên nhân như sau : 
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 Nợ ngắn hạn tăng  

 9,78tỷ, tương ứng với tỷ lệ  tăng là 3,38 % chủ yếu là do: 

 Các khoản phải trả người bán tăng khoản 8 tỷ tương ứng với tỷ lệ 45,1%  

so với năm 2015 do tăng lượng hàng hóa xăng dầu  mua trả chậm  theo chu 

kì tăng giá kế tiếp. Phần công nợ này sẽ được thanh toán trong vòng 1 

tuần, kể từ thời điểm nhận nợ.  

 Người mua trả trước ngắn hạn tăng 6 tỷ tương đương với tỷ lệ 19.81% 

là phần trả trước của người mua theo hợp đồng của dự án 105 Lê Lợi, dự 

kiến sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng vào tháng 1/2017 

 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước giảm không đáng kể 1,7 tỷ, chủ 

yếu là do thuế BVMT giảm so với 2015. 

 Nợ vay ngắn hạn cũng giảm 5,9 tỷ tương ứng với tỷ lệ giảm 2,94% so với 

thời điểm cuối năm 2015 là do tại thời điểm cuối 2016 mặt bằng lãi suất 

vay cao hơn so với năm ngoái nên công ty không tận dụng được trong việc  

tăng hiệu quả hoạt động tài chính như năm 2015. 

 Quỹ khen thưởng phúc lợi tăng 3,4 tỷ là do trong kì thực hiện trích bổ 

sung phần Quỹ khen thưởng phúc lợi của năm 2015 và tạm trích Quỹ khen 

thưởng phúc lợi của năm 2016 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ 2015. 

 Nợ dài hạn năm 2016 tăng 2,7 tỷ  tương ứng với tỷ lệ 47,56% so với cùng kì 

năm ngoái chủ yếu là do trong năm Công ty đã trích dự phòng Quỹ rủi ro, bồi 

thường thiệt hại về môi trường theo thông tư 86/206/TT/BTC ban hành ngày 

20/6/2016 và áp dụng từ năm 2016. 

Tóm lại, trong năm, Công ty không có phát sinh nợ xấu cũng như không chịu 

ảnh hưởng của Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

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

 

 Hội đồng Quản trị định hướng tập trung đẩy mạnh hoạt động bán lẻ; đầu tư 

mở rộng mạng lưới, nâng cấp, sửa chữa các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; xây 

dựng văn hóa bán hàng Công ty; thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy 

quản lý của Công ty, giải thể 3 Cửa hàng XD trung tâm và đổi tên Trạm 

KDXD thành Cửa hàng XD trực thuộc Công ty; chú trọng công tác đào tạo, 

khuyến khích, khen thưởng...   

 Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý giúp cho hoạt 

động kinh doanh của Công ty được tiến hành bài bản, chính quy, an toàn và 

hiệu quả. Trong năm 2016, Công ty tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung một số quy 

trình; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện các quy trình, quy định, hướng dẫn… nhằm giảm thiểu rủi ro trong 

kinh doanh. Đồng thời thành lập “Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ” Công ty, xây 
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dựng nội dung và chương trình làm việc cụ thể với từng đơn vị, kịp thời cảnh 

báo, kiến nghị các giải pháp ngăn ngừa rủi ro và giám sát việc thực hiện các 

giải pháp.  

 Theo dõi sát tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh: định kỳ hàng tuần, hàng 

tháng các đơn vị báo cáo xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, qua 

đó kịp thời đưa ra những biện pháp phù hợp, chấn chỉnh hoạt đông nhằm đảm 

bảo việc hoàn thành kế hoạch. 

 Tổ chức kiểm tra kiểm soát chất lượng xăng dầu trong toàn bộ hệ thống phân 

phối của mình từ khâu giao nhận, vận chuyển và hoạt động kinh doanh trên thị 

trường, nhằm bảo đảm chất lượng xăng dầu tốt nhất đến tay người tiêu dùng. 

 

 Công tác kiểm soát chi phí: HĐQT giám sát việc thực hiện chi phí công ty 

thông qua việc giao định mức chi phí cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo tiết 

kiệm, hợp lý nhưng vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.  



4. Kế hoach phát triển: 
 

Bước sang năm 2017 trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có những dấu 

hiệu phục hồi khả quan sau khi trải qua giai đoạn khó khăn, trồi sụt hồi đầu 

năm 2016. Tuy nhiên, cũng sẽ là một năm đầy thách thức và khó khăn cho 

nền kinh tế toàn cầu, trong nước tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế 

còn thấp, các cân đối của nền kinh tế chưa thật sự vững chắc, bội chi ngân 

sách Nhà nước và nợ công tăng. Hệ thống các tổ chức tín dụng đang tồn tại 

nhiều rủi ro. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp.... Đối với thị trường 

xăng dầu trong nước năm 2017 sẽ chịu tác động từ nhiều yếu tố bao gồm 

nguồn cung thế giới, chính sách thuế phí, quỹ bình ổn trong nước.. theo đó, 

khả năng giá xăng dầu sẽ có xu hướng tăng nhiều hơn. Hội đồng Quản trị đã 

cùng Ban điều hành phân tích những thuận lợi và khó khăn, những cơ hội, 

thách thức đối với Công ty để xây dựng định hướng chiến lược cho những 

năm tiếp theo, nhằm đạt mục tiêu phát triển lâu dài Công ty thông qua tầm 

nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của mình.  

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017: 

- Tổng lợi nhuận trước thuế :   34 tỷ đồng 

- Tỷ lệ Cổ tức:   Dự kiến tối thiểu 20% trên vốn điều lệ. 

2. Các Biện pháp thực hiện 

 Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới các CHXD hiện có, xây dựng 

hình ảnh nhận diện chung cho toàn hệ thống. Sắp xếp, bố trí lại mặt 

bằng các CHXD đảm bảo sự thuận tiện, thông thoáng, sạch sẽ. Từng 
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bước trang bị thay thế máy móc thiết bị, đặc biệt là trụ bơm, hệ thống 

công nghệ, bồn bể ... đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, và phục vụ 

khách hàng một cách tốt nhất; 

 Tập trung đẩy mạnh bán dầu nhờn Revotec thông qua mạng lưới 17 Cửa 

hàng XD hiện hữu của Công ty, đồng thời đầu tư sửa chữa, nâng cấp các 

điểm mặt bằng cho thuê thành các điểm kinh doanh nhớt và rửa xe; phát 

triển khách hàng vận tải, nhà máy, khu công nghiệp…; xây dựng và 

triển khai chương trình trực tiếp giới thiệu và bán sản phẩm nhớt tại các 

Cửa hàng.   

 Tiếp tục đầu tư thêm xe bồn nhằm chủ động cung ứng hàng hóa kịp thời 

cho hệ thống kinh doanh xăng của Công ty, đồng thời tiết giảm chi phí, 

quản lý tốt hao hụt hàng hóa và nâng tỷ lệ tự vận chuyển xăng dầu cho 

toàn hệ thống lên 70%. 

 Rà soát, chỉnh sửa bổ sung các quy chế, quy trình phù hợp với tình hình 

thực tế tại đơn vị; Thực hiện và giám sát việc thực hiện một cách triệt để 

các quy trình quy định của Cty, đảm bảo tuyêt đối về công tác an toàn, 

PCCC, chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Đảm bảo tất cả 

các hoạt động của công ty phải được giám sát, kiểm tra tuân thủ đúng, 

đủ các quy trình, quy định của công ty và các cơ quan quản lý nhà nước; 

phát huy vai trò kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn các đơn vị của “Ban 

Kiểm tra, kiểm soát nội bộ” Công ty; 

 Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động công ty đảm bảo sự phù 

hợp, hiệu quả trong quản lý. Chú trọng công tác tuyển dụng, tổ chức đào 

tạo cho CB lãnh đạo, nhân viên nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh 

đạo, kỹ năng bán hàng… và mục tiêu cuối cùng là để đảm bảo việc quản 

lý và phục vụ khách hành một cách tốt nhất; 

 Hội đồng Quản trị thực hiện cơ chế giao chi phí cho từng lĩnh vực hoạt 

động của Công ty; hoạt động bán lẻ, bán buôn xăng dầu; hoạt động vận 

chuyển và hoạt động khai thác dịch vụ mặt bằng. Đảm bảo việc kiểm 

soát chi phí đúng, đủ, phù hợp và tạo cơ chế chủ động cho Ban điều 

hành Công ty. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 
 

1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 
 

 Hội đồng Quản trị đã thiết lập cơ chế họp định kỳ hàng quý để xây 

dựng định hướng phát triển, xây dựng và họach định chiến lược, giao 

các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính cho Ban điều hành. Trong năm 

2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp thường kỳ và bất 

thường, đồng thời ban hành 11 nghị quyết, 02 quyết định thực hiện 

các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015. Trong 

những phiên họp của HĐQT có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban 

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, Hội đồng Quản trị đã xem xét, 

đánh giá họat động của Công ty để kịp thời đưa ra những quyết định, 

chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, triển khai 

thực hiện các dự án và giải quyết các báo cáo, kiến nghị của Ban điều 

hành cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. 

 Hội đồng Quản trị thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định điều lệ 

và làm tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành, nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai công việc, có kết luận cụ thể 

về các định hướng hành động và điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực 

tiễn kinh doanh nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả. 

 Thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định của cơ 

quan ban ngành về công bố thông tin định kỳ, đột xuất; các báo cáo 

tài chính hàng quý, giữa niên độ và năm. Báo cáo tài chính kiểm toán 

được công bố trên trang website của Công ty, trên các phương tiện 

thông tin và được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc: 
 

 Hội đồng Quản trị chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành 

thông qua các Nghị quyết; đồng thời phân công một số thành viên 

trực tiếp làm việc, hỗ trợ Ban điều hành để giải quyết những vướng 

mắc, khó khăn. 

 Định kỳ hàng tháng, Hội đồng Quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc báo 

cáo tình hình quản lý, điều hành Công ty, những vấn đề phát sinh 

trong quá trình kinh doanh và chỉ đạo các công việc liên quan đến 

thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.  

 Hoạt động của Tổng Giám đốc đều tuân thủ theo pháp luật, điều lệ và 

các quy chế, quy định của Công ty. 
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3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị: 

 Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới các CHXD hiện có, xây 

dựng hình ảnh nhận diện chung cho toàn hệ thống. Sắp xếp, bố trí lại 

mặt bằng các CHXD đảm bảo sự thuận tiện, thông thoáng, sạch sẽ. 

Từng bước trang bị thay thế máy móc thiết bị, đặc biệt là trụ bơm, hệ 

thống công nghệ, bồn bể ... đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, 

và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất; 

 Tập trung đẩy mạnh bán dầu nhờn Revotec thông qua mạng lưới 17 

Cửa hàng XD hiện hữu của Công ty, đồng thời đầu tư sửa chữa, nâng 

cấp các điểm mặt bằng cho thuê thành các điểm kinh doanh nhớt và 

rửa xe; phát triển khách hàng vận tải, nhà máy, khu công nghiệp…; 

xây dựng và triển khai chương trình trực tiếp giới thiệu và bán sản 

phẩm nhớt tại các Cửa hàng.   

 Tiếp tục đầu tư thêm xe bồn nhằm chủ động cung ứng hàng hóa kịp 

thời cho hệ thống kinh doanh xăng của Công ty, đồng thời tiết giảm 

chi phí, quản lý tốt hao hụt hàng hóa và nâng tỷ lệ tự vận chuyển 

xăng dầu cho toàn hệ thống lên 70%. 

 Thực hiện chủ trương mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu theo hướng 

tìm kiếm các Trạm KDXD hiện hữu trong khu vực thành phố HCM 

và ngoại thành để hợp tác hoặc thuê mặt bằng dài hạn. 

 Rà soát, chỉnh sửa bổ sung các quy chế, quy trình phù hợp với tình 

hình thực tế tại đơn vị; Thực hiện và giám sát việc thực hiện một cách 

triệt để các quy trình quy định của Cty, đảm bảo tuyêt đối về công tác 

an toàn, PCCC, chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Đảm 

bảo tất cả các hoạt động của công ty phải được giám sát, kiểm tra 

tuân thủ đúng, đủ các quy trình, quy định của công ty và các cơ quan 

quản lý nhà nước; phát huy vai trò kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn các 

đơn vị của “Ban Kiểm tra, kiểm soát nội bộ” Công ty; 

 Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động công ty đảm bảo sự phù 

hợp, hiệu quả trong quản lý. Chú trọng công tác tuyển dụng, tổ chức 

đào tạo cho CB lãnh đạo, nhân viên nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng 

lãnh đạo, kỹ năng bán hàng… và mục tiêu cuối cùng là để đảm bảo 

việc quản lý và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất; 

 Hội đồng Quản trị thực hiện cơ chế giao chi phí cho từng lĩnh vực 

hoạt động của Công ty; hoạt động bán lẻ, bán buôn xăng dầu; hoạt 

động vận chuyển và hoạt động khai thác dịch vụ mặt bằng. Đảm bảo 
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việc kiểm soát chi phí đúng, đủ, phù hợp và tạo cơ chế chủ động cho 

Ban điều hành Công ty 

 
 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp để tạo nên một tập thể gắn bó và 

đoàn kết nhằm góp phần hoàn thành kế hoạch năm. 

 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY: 
 

1. Hội đồng Quản trị:  
a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị:  

Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên trong đó 01 chủ tịch, 

01 ủy viên thường trực và 3 ủy viên, trong đó có 1 thành viên tham gia Ban 

điều hành (Ông Phan Ngọc Hùng – Tổng Giám đốc). Tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2015 đã thông qua quyết định Ông Nguyễn Huy Dũng chính 

thức là thành viên HĐQT kể từ 20/4/2016. 

 

Ông Lê Trọng Hiếu Chủ tịch 

- Năm sinh: 1968 

-   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Ông Phan Ngọc Hùng Ủy viên thường trực 

- Năm sinh: 1979 

-   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 

Ông Châu Văn Chơn Thành viên 

- Năm sinh: 1962 

-    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Cử nhân Luật 

Ông Bùi Ngọc Thạch Anh Thành viên 

- Năm sinh: 1991 
 

- Trình độ chuyên môn:     Thạc sĩ Thương Mại Năng Lượng và Tài Chính 

Ông Nguyễn Huy Dũng Thành viên 

- Năm sinh: 1978 

-   Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư. 
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b.  Hoạt động của Hội đồng Quản trị: 
 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp thường kỳ và bất 

thường, đồng thời ban hành 11 nghị quyết, 02 quyết định thực hiện các 

nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015. Trong những phiên 

họp của HĐQT có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế 

toán trưởng, Hội đồng Quản trị đã xem xét, đánh giá họat động của Công ty 

để kịp thời đưa ra những quyết định, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các 

nhiệm vụ kế hoạch, triển khai thực hiện các dự án và giải quyết các báo cáo, 

kiến nghị của Ban điều hành cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động 

của Công ty. 
 

Các cuộc họp của HĐQT: 
 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi Tỷ lệ Lý do không 

   họp (%) tham dự. 
      

1 Lê Trọng Hiếu Chủ tịch 11/11 100  
      

2 Phan Ngọc Hùng UV TT 11/11 100  
      

3 Nguyễn Huy Dũng Thành viên 5/5 100  
      

4 Châu Văn Chơn Thành viên 11/11 100  
      

5 Bùi Ngọc Thạch Anh Thành viên 10/11 90 Đi công tác 

6 Nguyễn Tuấn Quỳnh Thành viên 6/6 100  
      

      

Nội dung chính của các cuộc họp Hội đồng Quản trị: 

 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 
38/2016 NQ-

NLSG 

29/01/2016 - Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua tờ trình 

số 07/2016/TT-NLSG trích quỹ lương bổ sung năm 2015 về quản lý 

hao hụt năm 2016. 

- Trên cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành công việc của các thành 

viên BTGĐ và KTT trong năm 2015, Hội đồng Quản trị quyết định 

khen thưởng cho BTGĐ và KTT Công ty mỗi người 2 tháng tiền 

lương bình quân năm 2015. 

2 
48/2016 NQ-

NLSG 

04/2/2016 Hội đồng Quản trị thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 23/4/2016. Ngày chốt 

danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 

2015 dự kiến vào ngày 10/3/2016. Ban Tổng Giám Đốc Cty tiến 

hành các thủ tục theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán 

TPHCM và Trung tâm lưu ký TPHCM. 

3 
75/2016/NQ-

NLSG 

01/3/2016 - Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua tờ trình 

74/2016TT-NLSG ngày 26/2/2016 của Tổng Giám Đốc Công ty về 

nội dung như sau: 

 Bổ nhiệm Bà Bùi Hoài Châu giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc 

Công ty, kể từ ngày 01/3/2016. 
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 Bà Trần Hoàng Phượng là người phụ trách công bố thông tin của 

Công ty thay thế bà Lê Thị Thu Vân, kể từ ngày 01/3/2016. 

4 
135/2016/NQ-

NLSG 

06/4/2016 - Thông qua tờ trình số 134/2016/TT-NLSG về việc thay đổi tên gọi 

một số đơn vị trực thuộc Công ty như sau: 

 Phòng Đầu Tư Xây dựng Cơ bản thành “Phòng Kỹ thuật Đầu 

tư”. 

 Trạm Kinh doanh Xăng dầu thành “Cửa hàng Xăng dầu” 

 Thời gian áp dụng kể từ 01/6/2016. 

- Hội đồng Quản trị thông qua một số nội dung chuẩn bị Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2015. 

5 
141/2016/NQ-

NLSG 

14/4/2016  Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua tờ trình số 

139/2016/TT-NLSG ngày 11/4/2016 về việc Chọn đơn vị thực hiện và 

tổng giá trị hợp đồng gói thầu “Thi công nền trạm, cải tạo nhà văn 

phòng” công trình Trạm KDXD số 6 – địa chỉ 6 bis đường Trần Não, 

Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. 

6 
166/2016/NQ-

NLSG 

20/4/2016 Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4  thông qua việc miễm nhiệm 

thành viên Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản 

trị thay thế như sau: 

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông 

Nguyễn Tuấn Quỳnh theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 20/4/2016 vì lý 

do cá nhân. 

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Dũng tạm thời làm thành viên Hội 

đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh kể từ ngày 

20/4/2016. 

7 
231/2016/NQ-

NLSG 

26/5/2016 - Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua tờ trình số 

227/2016/TT-NLSG ngày 23/5/2016 về việc phê duyệt tổng mức 

đầu tư và kế hoạch chọn đơn vị thực hiện các gói thầu công trình 

Trạm Kinh doanh Xăng dầu số 12. 

- Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua tờ trình số 

228/2016/TT-NLSG ngày 23/5/2016 về việc Chọn đơn vị thực hiện 

và tổng giá trị hợp đồng gói thầu “Thi công âm bồn nhiên liệu, cải 

tạo nhà văn phòng – khu vực bán hàng” công trình Trạm KDXD số 

12 – số 912 Võ Văn Kiệt, P.5, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh. 

8 264/2016/NQ-

NLSG 

14/6/2016 Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua các nội 

dung như sau: 

 Bãi miễn chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty của Ông Bùi 

Xuân Vũ, kể từ ngày 14/6/2016. 

 Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2016., với chi phí 99 triệu đồng (bao 

gồm VAT). 

9 308/206/NQ-

NLSG 

15/7/2016 Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 2/2 (100%) thông qua nội dung 

sau: 

 Ký hợp đồng mua dầu nhờn Revotec với Công ty Cổ phần Dầu 

Nhờn STS. 
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 Ký hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Cổ phần Dầu Nhờn STS 

để thực hiện chương trình khuyến mãi. 

10 357/2016/NQ 

-NLSG 

05/9/2016 Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua việc chi cổ tức năm 2015 với 

tỷ lệ là 15 % trên vốn điều lệ; Tạm ứng cổ tức năm 2016. Dự kiến 

20/9/2016 là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức 

năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016. 

11 393/2016/NQ-

NLSG 

04/10/2016 Hội đồng Quản trị thảo luận và nhất trí thông qua các tờ trình sau: 

 Phê tổng mức đầu tư, kế hoạch chọn đơn vị thực hiện các gói 

thầu công trình Cửa hàng XD số 4 – địa chỉ 167 Điện Biên Phủ, 

phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM. 

 Chọn Công ty TNHH Xây dựng CTGT Đại Nam là đơn vị thực 

hiện gói thầu “Thi công cải tạo văn phòng; nhà vệ sinh, rửa xe, 

khu vực bán hàng và nhà đậu xe.  

 Chọn Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Dương là đơn vị cung cấp 

11 trụ bơm đôi điện tử lắp đặt tại Cửa hàng XD số 4. 

 

c. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám 

đốc và thư ký Công ty đã có chứng chỉ đào tạo quản trị công ty: là 

5/11người. 

 

2.  Ban kiểm soát: 

 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  
Ban Kiểm soát Công ty hiện nay có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 

thành viên. Tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2015 đã bầu bổ sung vị trí 

khiếm khuyết 01 thành viên Ban Kiểm Soát Bà Phan Thị Chung. Ngày 4/5/2016 

Ban Kiểm soát đã bầu bà Phan Thị Chung làm Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty. 
 

Công ty. 
 

Bà Phan Thị Chung Thành viên 
 

- Năm sinh: 1963 
 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế 
 

Ông Lê Tuấn Vũ Trưởng Ban 
 

- Năm sinh: 1980 
 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 
 
 

Ông Phạm Trần Hiền Thành viên 
 

- Năm sinh: 1965 
 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế. 
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b. Hoạt động của Ban kiểm soát: 
 

- Sinh hoạt của Ban kiểm soát: 

 Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát tổ chức họp để thông báo tình hình kinh 

doanh, tình hình tài chính, các hoạt động đầu tư, hoạt động khác của Công 

ty phát sinh trong quý và xây dựng chương trình công tác của Ban Kiểm 

soát trong quý sau. 

 Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Hội đồng quản 

trị, tham gia ý kiến trực tiếp về việc tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, 

các qui chế của Công ty có liên quan đến hoạt động điều hành của Hội đồng 

Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc. 

 Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, 

thông qua việc xem xét các báo cáo quản trị hàng tháng, các báo cáo hàng 

quý  nhằm nắm bắt kịp thời các hoạt động giúp Công ty phát hiện và khắc 

phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát 

nội bộ. 

 Đóng góp ý kiến về việc chọn thầu xây dựng sửa chữa các công trình Cửa 

hàng xăng dầu số 6, Cửa hàng xăng dầu số 12 và Cửa hàng xăng dầu số 4. 

- Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2015, cụ thể: 

a. Về cổ tức: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 16.852.228.500 đồng  

(tương ứng 15% /VĐL) là cổ tức còn lại của năm 2015, tạm ứng băng tiền mặt 

11.234.819.000 đồng (tương ứng  10%/VĐL) là cổ tức đợt 1 năm 2016 theo nghị 

quyết Hội đồng quản trị số 357/2016/NQ-NLSG ngày 05/09/2016. 

b. Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: 

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016 đạt 54 tỷ tăng 11 tỷ (tương đương 

126%) so với kế hoạch. 

- Thù lao HĐQT và BKS: đã chi là 1.296.000.000 đồng (Kế hoạch là 

1.296.000.000đồng)  

Thù lao của Ban kiểm soát: 

 Trưởng Bankiểm soát :   15.300.000 đồng/tháng 

 Thành viên Ban kiểm soát                     8.700.000 đồng/tháng 

Được sự ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản 

trị đã có nghị quyết số 264/2016/NQ-NLSG ngày 14/06/2016 về việc lựa chọn 

đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Kiểm toán và 

tư vấn A&C và giám sát tình hình tài chính của Công ty CP Nhiên Liệu Sài gòn 

trong năm 2016. 
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- Nhận xét và kết luận chung về Báo cáo tài chính năm 2016: 
 

 Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh 

doanh, tình hình tài chính của Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn và được trình 

bày theo đúng qui định của Bộ Tài Chính. Việc sắp xếp, lưu trữ gọn gàng đáp 

ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra,kiểm soát. 

 Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực và phù hợp 

tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt 

động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 

cùng ngày.Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế phù 

hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các 

qui định pháp lý hiện hành. Sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, kịp 

thời. Công tác quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ chặt chẽ, thực hiện theo 

đúng qui định. Công tác kê khai và nộp thuế đầy đủ theo qui định. 

 Về việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc báo cáo và công bố thông 

tin định kỳ trên Sở Giao Dịch chứng khoán TPHCM theo đúng qui định của Bộ 

tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

 Các chỉ số tài chính năm 2016 đều khả quan, mặc dù doanh thu có giảm so với 

năm 2015 do Công ty chú trọng khâu bán lẻ nhưng lợi nhuận sau thuế tăng so 

với năm 2015 là 3,491 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu tăng so với năm 

2015 là 497 đ/1 cổ phiếu. Tình hình tài chính năm 2016 của Công ty là lành 

mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán nợ đúng hạn, đầy đủ. Công ty có khả năng 

chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. 

 Công ty thực hiện tốt an toàn lao động và phòng chống cháy nổ đạt theo các 

tiêu chuẩn qui định và các yêu cầu trong công tác kinh doanh xăng dầu  trong 

thời gian qua. Không có tranh chấp, kiện tụng với người lao động. Không có 

phát sinh tranh chấp với khách hàng trong thời gian qua.  


- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban 

Tổng Giám đốc 


 Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện 

đúng chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty qui định; đã tổ chức quản lý 

và điều hành Công ty đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế 

năm 2016 và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. 

 Trong năm 2016 Hội Đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ và đột xuất 11 

lần, đã ban hành 11 Nghị Quyết và 02 quyết định thực hiện nhiệm vụ thuộc 

thẩm quyền.Hàng tuần  Ban Tổng giám đốc đều tổ chức họp giao ban với các 

giám đốc bộ phận và hàng quý họp giao ban mở rộng đến các trưởng đơn vị 

trực thuộc. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và Đại hội cổ 

đông đều được trình theo đúng phân cấp quy định của Luật Doanh Nghiệp và 

Điều lệ Công ty. 
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- Nhận xét đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị 

và Ban Tổng Giám đốc: 

 Ban Kiểm soát được cung cấp tài liệu đầy đủ và mời tham dự các cuộc họp 

định kỳ do Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc chủ trì để giám sát và 

tham gia ý kiến các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty. Đồng thời 

Ban kiểm soát cũng thường xuyên phản hồi đến HĐQT và Ban Tổng Giám 

Đốc về kết quả kiểm tra, hoạt động của mình và đề nghị các cấp quản lý có 

trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, tuân thủ các qui định pháp lý, điều lệ, 

quy chế của Công ty. 

 Nhìn chung những ý kiến đóng góp và phản hồi của Ban Kiểm soát với HĐQT, 

Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý về hoạt động kinh doanh,đầu tư tài 

chính, đầu tư xây dựng cơ bản đều được trao đổi thẳng thắn, công khai. 


- Ngoài ra, năm 2016 Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện một số công việc 

như sau: 

 Đóng góp ý kiến về việc sử dụng và quản lý tiền gửi của Công ty tại các Ngân 

hàng nhằm đảm bảo an toàn và lãi suất tốt nhất. 

 Kiểm tra việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm 2016 đưa ra 

các kiến nghi Ban Điều hành trong việc tuân thủ các qui định của Bộ tài chính 

về các chính sách tài chính, thuế trong hoạt động kinh doanh, đề nghị khắc 

phục những sai sót. 

 Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao 

ban. 

 Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm 2016 của Công CP Nhiên Liệu Sài 

Gòn. 

 Xem xét báo cáo soát xét và báo cáo kiểm toán năm 2016. 

- Kiến nghị của Ban kiểm soát: 

Ban Kiểm soát đề nghị Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong năm 

2016 cần tập trung một số công việc sau:

 Phát triển mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu. 

 Sử dụng có hiệu quả mạng lưới cửa hàng gas sau khi thu hồi về. 

 Nâng cao nhận thức người lao động trong văn hóa bán hàng nhằm tạo niềm tin 

người tiêu dùng đối với thương hiệu của công ty. 

 Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản cần tuân thủ qui chế đầu tư xây dựng 

cơ bản, mua sắm vật tư công cụ dụng cụ nhằm xây dựng các Cửa hàng xăng 

dầu đạt tiêu chí chi phí thấp, chất lượng cao. 

 Về công tác gửi tiền tại các Ngân hàng, nên chọn các ngân hàng uy tín gửi tiền 

nhằm tránh rủi ro về tài chính. 

 Xem xét xử lý các khoản đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Gia Định, 

Công ty CP Cà Phê Petec nhằm tập trung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh 

doanh và các dự án của công ty. 
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3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích: của thành viên HĐQT, BKS và BTGĐ:  

a.  Thù lao của HĐQT và BKS: 
 

 Chủ tịch HĐQT - 20.000.000 đồng/tháng. 

   UVTT HĐQT - 15.300.000 đồng/tháng. 

 Thành viên HĐQT - 12.000.000 đồng/tháng. 

 Trưởng BKS - 15.300.000 đồng/tháng. 

 Thành viên BKS - 8.700.000 đồng/tháng. 
 

         Thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc:  

  Lương, trợ cấp của Tổng Giám Đốc: 38.432.453  đồng/tháng. 

Thưởng 3 tháng lương 

(bao gồm 01 tháng lương 13 và 02 tháng lương)  

  Lương, trợ cấp của Phó Tổng Giám Đốc: 26.633.836  đồng/tháng 

Thưởng 3 tháng lương 

(bao gồm 01 tháng lương 13 và 02 tháng lương)  
 

b. Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ: trong năm có giao dịch cổ 

phiếu như sau: 

f. Ông Bùi Ngọc Thạch Anh bán 550.000 Cp, cổ phiếu nắm giữ sau khi thực 

hiện giao dịch là: 0 CP. 

g. Ông Lê Trọng Hiếu mua 591.754 Cp, cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện 

giao dịch là: 1.074.345 Cp.  

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Ngày 15/7/2016 Hội đồng 

Quản trị thông qua Ký hợp đồng mua dầu nhờn Revotec với Công ty Cổ 

phần Dầu Nhờn STS và Ký hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Cổ phần 

Dầu Nhờn STS để thực hiện chương trình khuyến mãi. 

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Trong năm, Công ty đã 

thực hiện đầy đủ các quy định theo luật định đối với công tác quản trị Công 

ty. 
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