
  

BÁO CÁO TH��NG NIÊN 
��n v�: Công ty c� ph�n v�t t� x�ng d�u Bình Thu�n 

N�m báo cáo: 2007 

I. L�ch s� ho�t ��ng c�a Công ty: 

1. Nh	ng s
 ki�n quan tr�ng: 

Công ty C� ph�n V�t t� x�ng d�u Bình Thu�n ��c thành l�p theo quy�t �nh s� 2767/Q�-CTUBBT ngày 24/10/2003 c�a Ch� 

t�ch UBND t�nh Bình Thu�n V/v phê duy�t ph��ng án c� ph�n hóa và chuy�n doanh nghi�p Nhà n��c Công ty V�t t� x�ng d�u 

Bình Thu�n thành Công ty C� ph�n V�t t� x�ng d�u Bình Thu�n. 

2. Quá trình phát tri�n: 

+ Ngành ngh� kinh doanh: Kinh doanh x�ng d�u (ngành ngh� chính) 

+ Tình hình ho�t �ng k� t� khi c� ph�n hóa �n nay (2004-2007) th� hi�n m�t s� ch� tiêu chính nh� sau: 

Ch� tiêu �vt N	m 2004 N	m 2005 N	m 2006 N	m 2007 

-T�ng doanh thu tri�u �ng 350.354 513.063 703.653 751.929 

-S�n l��ng m3 72.135 80.743 88.436 85.674 

-L�i nhu�n tr��c thu� tri�u �ng 4.151 5.234 5.116 5.440 

-Chia c� t�c % 12 14 14 12 

3. ��nh h��ng phát tri�n: 

- �n �nh và m� r�ng m�ng l��i bán l� x�ng d�u b�ng cách �u t� xây d
ng m�i, thuê dài h�n ho c mua l�i các c!a hàng 

x�ng d�u ang ho�t �ng. 

- Ti�p t"c m� r�ng quy mô ho�t �ng kinh doanh v�t li�u xây d
ng trong th#i gian t�i. 

II. Báo cáo c�a H�i �
ng qu�n tr� Công ty:- K�t qu� ho�t �ng trong n�m 2007, l�i nhu�n tr��c thu� th
c hi�n ��c 5.440 

tri�u �ng, �t 151% k� ho�ch n�m, b�ng 106% so cùng k$. 

- Tình hình tài chính Công ty �n �nh, quy mô v�n có t�ng tr��ng. 

- Kinh doanh thêm ngành ngh� v�t li�u xây d
ng. 

III. Báo cáo c�a Ban giám ��c: 

1. Báo cáo tình hình tài chính: 

- Kh� n�ng sinh l#i: 

+ L�i nhu�n sau thu�/T�ng tài s�n: 7,57% 

+ L�i nhu�n sau thu�/Doanh thu thu�n: 0,62% 

+ L�i nhu�n sau thu�/Ngu�n v�n CSH: 19,90% 

- Kh� n�ng thanh toán: 

+ Kh� n�ng thanh toán hi�n hành: 1,61 l�n 

+ Kh� n�ng thanh toán n� ng%n h�n: 1,27 l�n 

+ Kh� n�ng thanh toán nhanh: 0,23 l�n 

- Nh	ng bi�n �ng, thay �i trong n�m:  

C� ch� qu�n lý c�a Nhà n��c trong l&nh v
c kinh doanh x�ng d�u thay �i; s
 bi�n �ng và c�nh tranh c�a th� tr�#ng, trong 



n�m 2007 giá bán l� x�ng d�u nhi�u l�n t�ng, gi�m. Song hi�u qu� ho�t �ng kinh doanh �t ��c có s
 t�ng tr��ng so cùng k$ 

và v��t k� ho�ch � ra. 

- Giá tr� s� sách t�i th#i i�m 31/12/2007: 61.536.822.831 �ng. 

- V�n c� ông/ V�n góp:  

+ C� ông Nhà n��c: 9.547.000.000/19.065.000.000 = 50,076% 

+ C� ông pháp nhân: 3.704.600.000/19.065.000.000 = 19,431% 

+ C� ông khác (cá nhân): 5.813.400.000/19.065.000.000 = 30,493% 

- S� c� phi�u: 190.650 c� phi�u. 

+ Trong ó: c� phi�u th�#ng: 190.650 c� phi�u. 

- S� trái phi�u: Không. 

- S� l��ng c� phi�u ang l�u hành: 190.650 c� phi�u th�#ng. 

- S� l��ng c� phi�u d
 tr	, c� phi�u qu' theo t�ng lo�i: Không. 

- Chia c� t�c: 12%/v�n góp 

2. Báo cáo k�t qu� ho�t �ng s�n xu(t kinh doanh: 

- Doanh thu th
c hi�n: 751.929 tri�u �ng, �t 95,6% k� ho�ch và b�ng 106,8% so cùng k$. 

- S�n l��ng x�ng d�u bán ra: 85.674 m3, �t 89,6% k� ho�ch và b�ng 96,9% so cùng k$. 

- L�i nhu�n tr��c thu� th
c hi�n: 5.440 tri�u �ng, �t 151,11% k� ho�ch và b�ng 106,33 so cùng k$. 

N�m 2007, ho�t �ng kinh doanh kinh doanh x�ng d�u có nhi�u áp l
c t� th� tr�#ng c�nh tranh, giá c� bi�n �ng b(t th�#ng, 

c� ch� chính sách m�i c�a Nhà n��c trong l&nh v
c qu�n lý x�ng d�u ch�a �ng b�. M�t s� khách hàng �i lý d�ch chuy�n làm 

cho doanh thu và s�n l��ng bán ra � m�c th(p so v�i k� ho�ch. Tuy nhiên, l�i nhu�n �t ��c � m�c cao, t�ng 51% so v�i k� 

ho�ch. 

3. Nh	ng ti�n b� Công ty ã �t ��c: 

* Nh	ng c�i ti�n v� c� c(u, t� ch�c, chính sách qu�n lý 

* Các bi�n pháp ki�m soát: 

Ngoài nh	ng quy �nh theo Lu�t Doanh nghi�p, i�u l� t� ch�c và ho�t �ng c�a Công ty, Công ty xây d
ng quy ch� qu�n lý 

ho�t �ng kinh doanh � � ra các �nh m�c quy �nh nh�m ki�m soát chi tiêu m�t cách h�p lý và phù h�p v�i  c i�m tình hình 

ho�t �ng c�a Công ty. Quy ch� này hàng n�m có th� ��c s!a �i b� sung cho phù h�p v�i th
c t�, �ng th#i c)ng nh�m ki�m 

soát và h�n ch� nh	ng r)i ro. 

4. K� ho�ch phát tri�n trong t��ng lai: 

Trong n�m 2008 và nh	ng n�m t�i, ho�t �ng kinh doanh s* phát tri�n trên 3 h��ng chính: 

- Kinh doanh x�ng d�u 

- Kinh doanh v�t li�u xây d
ng 

- ��u t� tài chính 

IV. Báo cáo tài chính:  

Hàng n�m, các báo cáo tài chính ã ��c ki�m toán theo quy �nh c�a pháp lu�t v� k� toán. 

V. B�n gi�i trình báo cáo tài chính và báo cáo ki�m toán: 

1. Ki�m toán �c l�p: 



- ��n v� ki�m toán �c l�p: Công ty TNHH Ki�m toán M' (AA) 

- Ý ki�n c�a ki�m toán �c l�p: 

“Báo cáo tài chính ã ph�n �nh trung th
c và h�p lý trên các khía c�nh tr�ng y�u tình hình tài chính c�a Công ty C� ph�n V�t 

t� x�ng d�u Bình Thu�n c)ng nh� k�t qu� ho�t �ng kinh doanh và các lu�ng l�u chuy�n ti�n t� cho niên � k� toán t� ngày 01 

tháng 01 n�m 2007 �n ngày 31 tháng 12 n�m 2007, phù h�p v�i các chu+n m
c, ch� � k� toán Vi�t Nam hi�n hành và các 

quy �nh pháp lý có liên quan”. 

2. Ki�m toán n�i b�: 

- Ý ki�n ki�m toán n�i b�: 

- Các nh�n xét  c bi�t: 

VI. Các công ty có liên quan:- Công ty n%m gi	 trên 50% v�n c� ph�n/v�n góp c�a Công ty:  

T�ng công ty ��u t� và kinh doanh v�n nhà n��c (SCIC). 

- Tình hình �u t� vào các công ty có liên quan: 

Mua c� ph�n c�a Công ty c� ph�n cà phê Petec. S� l��ng c� phi�u ang n%m gi	 là 29.200 c� phi�u, giá tr� 296.000.000 

�ng. 

VII. T ch�c và nhân s�: 

- C� c(u t� ch�c c�a Công ty: 

- Tóm t%t lý l�ch c�a các cá nhân trong Ban i�u hành: 

* H� và tên: Giang S' L�i 

Ngày tháng n�m sinh: 12/11/1959 

��a ch� th�#ng trú: Khu ph� 12, Phú Th�y, Phan Thi�t, Bình Thu�n. 

Trình � chuyên môn: ��i h�c Th��ng m�i, ngành Qu�n tr� kinh doanh. 

Ch�c v" t�i doanh nghi�p: Thành viên H�QT – Giám �c Công ty. 

Ch�c v" khác: Bí th� ��ng �y Công ty. 

* H� và tên: Tr�n Thi�n L�c 

Ngày tháng n�m sinh: 03/01/1958 

��a ch� th�#ng trú: 199/3 Th� Khoa Huân, Phan Thi�t, Bình Thu�n. 

Trình � chuyên môn: Cao ,ng Qu�n tr� doanh nghi�p. 

Ch�c v" t�i doanh nghi�p: Thành viên H�QT – Phó giám �c Công ty. 

Ch�c v" khác: Ch� t�ch Công oàn c� s� Công ty. 

* H� và tên: Nguy-n V�n Ti�n 

Ngày tháng n�m sinh: 09/06/1967 

��a ch� th�#ng trú: 39A Bà Tri�u, Phan Thi�t, Bình Thu�n. 

Trình � chuyên môn: ��i h�c Tài chính k� toán. 

Ch�c v" t�i doanh nghi�p: K� toán tr��ng. 

- Thay �i giám �c (T�ng giám �c) i�u hành trong n�m: Không. 

- Quy�n l�i c�a Ban giám �c: 

Ti�n l��ng c�a Ban giám �c ��c tính theo l��ng khoán, không n�m trong qu' l��ng chung c�a toàn công ty. C" th�: 



+ N�u �t ch� tiêu k� ho�ch l�i nhu�n n�m thì l��ng c�a giám �c 10.000.000 �ng/tháng. L��ng c�a phó giám �c 7.000.000 

�ng/tháng. 

+ N�u không �t ch� tiêu k� ho�ch l�i nhu�n n�m thì l��ng c�a Ban giám �c b�ng 80% c�a m�c l��ng trên. 

+ N�u v��t k� ho�ch l�i nhu�n t� 10% tr� lên thì ti�n l��ng c�a Ban giám �c t�ng t��ng �ng theo t. l� t�ng l�i nhu�n. 

- S� l��ng cán b�, nhân viên và chính sách �i v�i ng�#i lao �ng: 

+ S� l��ng CB-CNV: 180 ng�#i. 

+ Chính sách �i v�i ng�#i lao �ng: 

�� �m b�o quy�n l�i c�a ng�#i lao �ng, gi	a ng�#i s! d"ng lao �ng (Giám �c Công ty) và ng�#i �i di�n cho t�p th� 

ng�#i lao �ng (Ch� t�ch công oàn c� s�) ký k�t th/a ��c lao �ng t�p th�. Gi	a ng�#i s! d"ng lao �ng và ng�#i lao �ng 

�u có ký k�t h�p �ng lao �ng. Ti�n l��ng c�a ng�#i lao �ng ��c phân ph�i theo k�t qu� ho�t �ng kinh doanh, m�c � 

ph�c t�p và trách nhi�m kh�i l��ng công vi�c hoàn thành c�a t�ng ng�#i. Hàng n�m, Công ty xây d
ng �n giá ti�n l��ng và 

trình H�QT thông qua � làm c� s� trích qu' l��ng chung. �ây là ngu�n hình thành ti�n l��ng � chi tr� cho ng�#i lao �ng. 

- Thay �i thành viên H�QT, Ban giám �c, Ban ki�m soát, k� toán tr��ng: Không. 

VIII. Thông tin c �ông/ Thành viên góp v�n và qu�n tr� Công ty: 

1. H�i �ng qu�n tr� và Ban ki�m soát: 

- H�i �ng qu�n tr�: g�m 7 thành viên: 

Ông �0 Minh Kính: Ch� t�ch H�QT-Thành viên �c l�p không i�u hành 

Ông Nguy-n H	u Ba: Phó ch� t�ch H�QT-Thành viên �c l�p không i�u hành 

Ông Giang S' L�i: Thành viên H�QT-Giám �c Công ty 

Ông Tr�n Thi�n L�c: Thành viên H�QT-Phó giám �c Công ty 

Ông Nguy-n Thiên: Thành viên H�QT-Giám �c chi nhánh VTXD LaGi 

Ông Phan Minh Luy�n: Thành viên H�QT-Giám �c chi nhánh VTXD B%c Bình. 

Ông Cao Trung Tr
c: Thành viên H�QT-Thành viên �c l�p không i�u hành 

- Ban ki�m soát: g�m 3 thành viên: 

Bà H� Th� Ph��ng: Tr��ng Ban ki�m soát-Thành viên �c l�p không i�u hành 

Bà Võ Th� Xuân H��ng Thành viên Ban ki�m soát 

Bà Tr�n Th� Minh H�i Thành viên Ban ki�m soát 

- Ho�t �ng c�a H�QT và Ban ki�m soát: 

H�QT và Ban ki�m soát duy trì h�p ít nh(t m0i quý m�t l�n. T�i các cu�c h�p, H�QT th�#ng xuyên xem xét và ánh giá vi�c 

th
c hi�n Ngh� quy�t c�a ��i h�i c� ông, Ngh� quy�t c�a H�QT và gi�i quy�t các ki�n ngh� c�a Ban i�u hành, ki�n ngh� c�a 

Ban ki�m soát. 

- Ho�t �ng c�a thành viên H�QT �c l�p không i�u hành: 

Giám sát các ho�t �ng c�a Công ty thông qua các k�t qu� th
c hi�n Ngh� quy�t c�a ��i h�i c� ông, Ngh� quy�t c�a H�QT. 

- K� ho�ch t�ng c�#ng hi�u qu� trong ho�t �ng qu�n tr� Công ty: 

Hàng n�m, i�u ch�nh, s!a �i b� sung quy ch� ho�t �ng cho phù h�p v�i tình hình th
c t� Công ty, t�ng c�#ng công tác 

ki�m tra trong n�i b� �n v�. 

- Thù lao, các kho�n l�i ích và chi phí cho thành viên H�QT và Ban ki�m soát: 



+ H�QT, Ban ki�m soát và th� ký H�QT ��c chi tr� thù lao nh� sau: 

Ch� t�ch H�QT và phó ch� t�ch H�QT: 1.000.000 �ng/tháng. 

Các thành viên còn l�i c�a H�QT và tr��ng Ban ki�m soát: 700.000 �ng/tháng. 

Các thành viên còn l�i c�a Ban ki�m soát và th� ký H�QT: 400.000 �ng/tháng. 

Ngoài kho�n thù lao ��c h��ng hàng tháng, hàng n�m c�n c� vào i�u l� t� ch�c và ho�t �ng, Công ty trích l�p qu' � 

th��ng cho H�QT, Ban i�u hành và nh	ng ng�#i có công v�i Công ty. 

- S� l��ng thành viên H�QT, Ban ki�m soát có ch�ng ch� ào t�o v� qu�n lý công ty: Không. 

- T. l� s� h	u c� ph�n/ v�n góp và nh	ng thay �i trong t. l� n�m gi	a v�n c� ph�n/ v�n góp c�a thành viên H�QT tính �n 

th#i i�m 31/12/2007: 

Ông Giang S' L�i: S� h	u 949 c� ph�n, t. l� s� h	u v�n 0,498% 

Ông Tr�n Thi�n L�c: S� h	u 1.882 c� ph�n, t. l� s� h	u v�n 0,987% 

Ông Nguy-n Thiên: S� h	u 793 c� ph�n, t. l� s� h	u v�n 0,415% 

Ông Phan Minh Luy�n: S� h	u 766 c� ph�n, t. l� s� h	u v�n 0,401% 

- Thông tin v� các giao d�ch c� phi�u/ chuy�n nh��ng ph�n v�n góp c�a các thành viên H�QT, Ban ki�m soát, Ban i�u hành, 

c� ông l�n: 

2. Các d	 li�u th�ng kê v� c� ông/ thành viên góp v�n: 

2.1. C� ông/ thành viên góp v�n trong n��c: 

* V� c� c(u c� ông: 

- C� ông pháp nhân: g�m 3 pháp nhân 

+ Cty Th��ng m�i K' thu�t & �u t� Petec: n%m gi	 19.065 c� ph�n, chi�m 10% v�n i�u l�. 

+ T�ng công ty x�ng d�u Vi�t Nam: n%m gi	 17.981 c� ph�n, chi�m 9,431% v�n i�u l�. 

+ T�ng công ty ��u t� & Kinh doanh v�n nhà n��c: n%m gi	 95.470 c� ph�n, chi�m 50,076% v�n i�u l�. 

- 94 c� ông th� nhân n%m 58.134 c� ph�n, chi�m 30,493% v�n i�u l�. 

* Các c� ông l�n: 

- Cty Th��ng m�i K' thu�t & �u t� Petec. 

- T�ng công ty x�ng d�u Vi�t Nam. 

- T�ng công ty ��u t� & Kinh doanh v�n nhà n��c. 
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