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Quý vị cổ đông kính mến!

Năm 2014 đã qua đi trong bối cảnh tình 

hình thế giới diễn biến phức tạp, xung đột 

kinh tế, chính trị giữa các nước xảy ra ở 

nhiều nơi… Trong nước, kinh tế vĩ mô cơ 

bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, 

quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được 

đảm bảo. Mặc dù tăng trưởng kinh tế có 

bước phục hồi nhưng môi trường kinh 

doanh, năng suất và hiệu quả, sức cạnh 

tranh còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập 

quốc tế ngày càng cao.
Vượt qua những khó khăn, với quyết tâm 

và nỗ lực cao nhất của tập thể Ban lãnh 

đạo và CBCNV Công ty Cổ phần Đầu tư 

Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề 

ra. Mọi nguồn lực của Công ty tiếp tục 

được bảo toàn và tăng trưởng, các chỉ số 

tài chính được đánh giá ở mức độ an toàn, 

THÔNG �I�P
C�A H�I ��NG QU�N TR�

CH� T�CH
          

H�I ��NG QU�N TR�

năng lực cạnh tranh và vị thế thương hiệu của Công ty ngày càng ổn định và bền vững.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Năm 2015 dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột chính trị, tranh chấp biển đảo 

tiếp tục diễn ra, biến động của giá dầu rất khó kiểm soát, đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, các dự 

án đầu tư, xây lắp, các hoạt động dịch vụ dầu khí có thể giãn hoặc dừng... Tuy nhiên với những lợi thế 

sẵn có, với quan điểm từng bước phát triển bền vững, với tất cả những nguồn lực, năng lực kinh nghiệm 

cùng sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty và nhất là với sự giúp đỡ ủng 

hộ của Quý vị cổ đông, chúng ta hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

năm 2015.
Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV trong Công ty, tôi xin trân trọng gửi lời 

cảm ơn sâu sắc vì sự tin tưởng, hỗ trợ thiết thực của Quý khách hàng, Quý cổ đông, mà đặc biệt là Tổng 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã dành cho Công ty PVSB.

Trân trọng./.
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I.     T�NG QUAN V� CÔNG TY PVSB

Tên g�i      :   CÔNG TY C� PH�N ��U T� D�U KHÍ SAO MAI - B�N �ÌNH

Tên giao d�ch ��i ngo�i    :   SAOMAI � BENDINH PETROLEUM INVESTMENT JSC

Tên vi�t t�t     :   PVSB

Tr� s� chính     :   T�ng 16, S� 9, Hoàng Di�u, Ph��ng 1, TP.V�ng Tàu, T�nh BR-VT

�i�n tho�i     :   064.6253375

Fax      :   064.6253374

Email      :   saomaibendinh@pvsb.com.vn

Website     :   www.pvsb.com.vn

Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh và ��ng ký thu� s�: 3500794814 (��ng ký l�n ��u 
ngày 07/05/2007, ��ng ký thay ��i l�n 7 ngày 06/05/2014 do S� K� ho�ch và ��u t� 
t�nh Bà R�a �V�ng Tàu c�p).

V�n �i�u l�     : 500.000.000.000 ��ng (n�m tr�m t� ��ng)

T�ng s� c� ph�n    : 50.000.000 cp

Mã c� phi�u     : PSB

S� �� v� trí D� án C�n c� D�ch v� Hàng h�i D�u khí  Sao Mai � B�n �ình t�i Tp.V�ng Tàu
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1. L�CH S� HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI�N:

 Công ty C� ph�n ��u tư D�u khí Sao Mai - B�n �ình (PVSB) là doanh nghi�p do T�p đoàn D�u 
khí Vi�t Nam và các c� �ông chi�n lư�c sáng l�p, hi�n nay là đơn v� thành viên c�a T�ng Công ty C� 
ph�n D�ch v� K� thu�t D�u khí Vi�t Nam (PTSC). Nhi�m v� tr�ng tâm c�a Công ty là ��u tư, xây 
d�ng, v�n hành và khai thác T� h�p C�ng - C�n c� D�ch v� Hàng h�i D�u khí t�i khu v�c Sao Mai - B�n 
�ình thu�c Thành ph� V�ng Tàu v�i quy mô hi�n ��i �� ph�c v� công tác th�m dò, tìm ki�m, khai 
thác d�u khí và th�c hi�n các d�ch v� d�u khí...
 06/04/2007:� Công ty đư�c thành l�p theo Ngh� quy�t s� 1847/NQ-DKVN ngày 06/04/2007  

c�a H�i ��ng qu�n tr� T�p đoàn D�u khí Vi�t Nam.
 24/04/2007:� ��i h�i ��ng c� �ông l�n th� 1 �ã thông qua �i�u l�, Phương án đ�u tư D� án 

C�n c� D�ch v� Hàng h�i D�u khí Sao Mai - B�n �ình.
 07/05/2007:� Công ty đư�c S� K� ho�ch và Đ�u tư T�nh Bà R�a � V�ng Tàu c�p Gi�y ch�ng 

nh�n ��ng ký kinh doanh.
 11/11/2009:� Hoàn thành vi�c ��u tư cơ s� h� t�ng m�t b�ng bãi 39,8ha và bàn giao cho 

Công ty C� ph�n Ch� t�o Giàn khoan D�u khí PV Shipyard thuê.
 25/12/2009:� Niêm y�t thành công c� phi�u c�a Công ty trên sàn ch�ng khoán Vi�t Nam 

(UPCOM) v�i mã ch�ng khoán PSB.
 26/04/2010:� Th�c hi�n ch� ��o c�a Th� tư�ng Chính ph� v� vi�c thành l�p D� án C�ng 

container Qu�c t� V�ng Tàu và Khu h�u c�n Logistics, Công ty PVSB, Công ty 
BSPD (thu�c Vinalines) và T�p đoàn Trung Hoa Chiêu thương C�c (CMG) sau 
khi đàm phán đã ký k�t H�p ��ng Liên doanh ngày 26/04/2010 đ� thành l�p 
Công ty C� ph�n C�ng container Qu�c t� V�ng Tàu v�i t� l� tham gia PVSB 
25%, BSPD 26% và CMHI 49%.

 16/09/2010:� Hoàn thành vi�c ��u tư cơ s� h� t�ng m�t b�ng bãi 23,5ha và bàn giao cho 
Công ty C� ph�n K�t c�u Kim lo�i và L�p máy D�u khí PVC-MS thuê.

 01/01/2012:� H�p ��ng Liên doanh h�t th�i h�n hi�u l�c, Công ty PVSB �ã thông báo quy�t 
��nh ch�m d�t H�p ��ng Liên doanh ký ngày 26/04/2010 và �ã đư�c các bên 
liên doanh ch�p thu�n theo �úng quy ��nh.

 16/07/2012:� Th� tư�ng Chính ph� cho phép ch� trương ti�p t�c th�c hi�n ��u tư D� án 
C�n c� D�ch v� Hàng h�i D�u khí Sao Mai - B�n �ình.

  27/09/2012: UBND T�nh BR - VT c�p Gi�y ch�ng nh�n ��u tư s� 49121000147 �� th�c hi�n
                                         ��u t� D� án C�n c� D�ch v� Hàng h�i D�u khí Sao Mai - B�n �ình.

2. NGÀNH NGH� KINH DOANH:

2.1.�Khai thác c�m C�ng và Khu kinh t� Sao Mai - B�n �ình; Khai thác c�m c�ng container;
2.2. �óng m�i, s�a ch�a tàu thuy�n và các phương ti�n n�i; L�p ráp giàn khoan và các công trình 

n�i ph�c v� ngành d�u khí; S�n xu�t, s�a ch�a và cho thuê container; Mua bán máy móc, thi�t 
b� ph�c v� ngành d�u khí và hàng h�i;

2.3. Xây d�ng các công trình ph�c v� ngành d�u khí, kho ch�a các s�n ph�m d�u khí, các công trình 
đư�ng �ng d�n d�u - khí - nhiên li�u; Xây d�ng công trình k� thu�t dân d�ng, công nghi�p; Xây 
d�ng công trình đư�ng �ng c�p thoát nư�c; Xây d�ng k�t c�u công trình; Xây d�ng công trình 
�i�n ��n 35KV; Xây d�ng công trình ng�m; Xây d�ng nhà các lo�i;

6

2.4. Giám sát công tác l�p ��t thi�t b� công trình công nghi�p; Giám sát công tác l�p ��t thi�t b� công 
trình đư�ng dây và TBA đ�n 35KV; Giám sát công tác xây d�ng và hoàn thi�n công trình 
đư�ng giao thông; Giám sát công tác hoàn thi�n công trình dân d�ng;

2.5. Kinh doanh v�n t�i đư�ng bi�n, đư�ng th�y n�i ��a; phân bón, v�t li�u xây d�ng, hóa ch�t (tr� 
hóa ch�t có tính ��c h�i m�nh và c�m lưu thông, hóa ch�t s� d�ng trong nông nghi�p);

2.6.�Bán buôn tơ, xơ, s�i d�t; Bán buôn nguyên li�u bông xơ; thu�c nhu�m; Bán buôn nguyên 
ph� li�u, bao bì cho ngành d�t may; Bán buôn nh�a đư�ng và các nguyên li�u hóa ch�t, ph� 
gia s�n xu�t nh�a đư�ng; Bán buôn ch�t d�o d�ng nguyên sinh: H�t nh�a polypropylen và các 
s�n ph�m khác có liên quan;

2.7. Cho thuê các ph��ng ti�n v�n t�i, kho bãi; V�n t�i hàng b�ng ���ng b�; V�n t�i d�u thô và 
các s�n ph�m l�c hóa d�u; D�ch v� ��i lý tàu bi�n.

7

Khu v�c C�ng - C�n c� D�ch v� Hàng h�i D�u khí Sao Mai � B�n �ình hi�n t�i
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3. M�C TIÊU VÀ CHI�N L��C PHÁT TRI�N C�A CÔNG TY:

 V�i m�c tiêu �Xây d�ng PVSB tr� thành công ty d�ch v� h� t�ng d�u khí, hàng h�i m�nh có 

thương hi�u trong nư�c và trong khu v�c, trong �ó l�y vi�c xây d�ng h� t�ng làm then ch�t ...�, Công 
ty PVSB s� t�p trung th�c hi�n các nhi�m v� chi�n lư�c sau:
3.1.���y nhanh công tác xây d�ng h� th�ng d�ch v� c�n c� c�ng và đ�u tư phát tri�n cơ s� h� t�ng 

�� khai thác và cho thuê t�i khu v�c Sao Mai � B�n �ình.
3.2. Qu�n lý, khai thác và phát tri�n các d�ch v� ti�n ích, cơ s� h� t�ng hi�n có cho PVShipyard, PVC-

MS và các khách hàng khác thuê.
3.3. Khai thác t�i �a các d�ch v� c�ng, m� r�ng phát tri�n d�ch v� h�u c�n, d�ch v� t�ng h�p d�u khí 

và các d�ch v� h� tr� khác.
3.4. T�p trung phát tri�n các lo�i hình d�ch v� d�u khí có hàm lư�ng công ngh� k� thu�t cao, ti�m 

n�ng th� trư�ng t�t bao g�m:
-� D�ch v� xây l�p cơ khí, ch� t�o các công trình d�u khí.
-� D�ch v� b�o dư�ng, s�a ch�a các công trình d�u khí, các phương ti�n n�i.
-� D�ch v� thu d�n, tháo d� các công trình d�u khí.
-� D�ch v� v�n chuy�n, h� th�y các k�t c�u siêu trư�ng siêu tr�ng.
-� D�ch v� thương m�i d�u khí.
-� D�ch v� cung �ng nhân l�c d�u khí.

3.5.�T�p trung đào t�o, xây d�ng, duy trì và phát tri�n ngu�n nhân l�c �áp �ng t�t yêu c�u phát tri�n 
theo t�ng giai �o�n c�a Công ty.

3.6. Hoàn thi�n h� th�ng qu�n lý tiên ti�n trong Công ty ��m b�o s� �i�u hành th�ng nh�t, ��m b�o 
tính ch� ��ng, linh ho�t trong ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh.

3.7. T�ng c��ng tìm ki�m và m� r�ng m�i quan h� h�p tác v�i các ��i tác chi�n l��c, ��c bi�t là các 
��i tác n��c ngoài nh�m t�n d�ng t�i �a l�i th� s�n có c�a ��i tác nh� kinh nghi�m, kh� n�ng 
tài chính, công ngh�, thi�t b� hi�n ��i, m�i quan h� r�ng v�i m�ng l��i toàn c�u, trên c� s� �ó 
nâng cao l�i th� c�nh tranh c�a Công ty.

4.      S� �� T� CH�C CÔNG TY:

��I H�I ��NG C� �ÔNG

H�I ��NG QU�N TR�

BAN KI�M SOÁT

BAN GIÁM ��C

PHÒNG
T� ch�c

Hành chính

PHÒNG
Tài chính
K� toán

PHÒNG
Kinh t�

K� ho�ch

PHÒNG
��u t�

Xây d�ng

BAN
Qu�n lý
D� án

��I
Xây l�p
D�ch v�

5.    C� C�U C� �ÔNG:

5.1. C� ph�n:
- T�ng s� c� ph�n ph� thông �ang l�u hành: 50.000.000
- M�nh giá c� ph�n: 10.000 ��ng/c� ph�n

5.2.  C� c�u c� �ông (c�p nh�t theo danh sách c� �ông ch�t ngày 25/02/2015):

5.3. Danh Sách C� �ông L�n:

STT Tên c� �ông S� l��ng CP s� h�u T� l� (%)

2 Ngân hàng Th��ng m�i C� ph�n Á Châu 5.092.400 10,18

1 T�ng Công ty PTSC     21.023.050 42,05

STT Tên c� �ông S� l��ng CP s� h�u T� l� (%)

1 T�ng Công ty PTSC 21.023.050 42,05

2 Ngân hàng Th��ng m�i C� ph�n Á Châu 5.092.400 10,18

3 Ngân hàng GP Bank 1.700.000 3,40

4 T�ng Công ty C� ph�n B�o hi�m D�u khí 1.270.400 2,54

5 C� �ông khác   18.374.750 36,75

II. NGOÀI N��C:

I. TRONG N��C:

T�NG C�NG 50.000.000 100,00

AMERICA LLC      2.539.400 5,08

10.18

42.05

5.08

36.75

2.543.40

T�ng Công ty PTSC

Ngân hàng TMCP Á Châu

AMERICA LLC

3 AMERICA LLC 2.539.400 5,08
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(Thi công ch� t�o và l�p ��t t� h�p sàn Upper Deck c�a D� án HRD cho PTSC - MC)

6.     H�I ��NG QU�N TR�:

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  09/1994 - 08/1997: XN C�ng PTSC V�ng Tàu.

  09/1997 - 12/1998: XN D�ch v� V�t t� Thi�t b� và Nhiên li�u PTSC V�ng Tàu (PTSC).

  01/1999 - 09/2000: Tr��ng phòng Tài chính K� toán - XN D�ch v� V�t t� Thi�t b� và Nhiên li�u (PTSC).

  10/2000 - 05/2001: Phó Giám ��c ph� trách XN Kinh doanh các SP D�u khí Tây Ninh (PTSC).

  05/2001 - 03/2006: K� toán Tr��ng - Công  ty Ch� bi�n và Kinh doanh S�n ph�m D�u m� (PDC).

  03/2006 - 12/2006: Tr��ng phòng Kinh t� K� ho�ch Công ty Ch� bi�n và KD SP D�u m� (PDC).

  01/2007 - 04/2007: Ki�m soát viên chính Công ty Ch� bi�n và Kinh doanh S�n ph�m D�u m� (PDC).

  04/2007 - 07/2009: Tr��ng ban ki�m soát Công ty C� ph�n ��u t� D�u khí Sao Mai � B�n �ình.
  08/2009 - ��n nay: Ch� t�ch H�i ��ng qu�n tr�.

Ông TR�N H�I BÌNH
CH� T�CH
Sinh ngày: 20/10/1969 t�i Thái Bình
Trình �� chuyên môn: C� nhân Tài chính K� toán
S� l��ng CP s� h�u cá nhân: 15.592

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 06/1991 - 05/1992: Trung tâm nghiên c�u Máy - Hà N�i.

 06/1992 - 06/1993: XN ��a V�t lý và DVDK - V�ng Tàu.

 07/1993 - 07/1995: ��c công - XN C�ng D�ch v� D�u khí PTSC - V�ng Tàu.

 08/1995 - 12/1999: Phó phòng, Tr��ng phòng K� ho�ch S�n xu�t - XN C�ng D�ch v� D�u khí PTSC - V�ng Tàu.

 01/2000 - 04/2001: Phó Giám ��c - XN C�ng D�ch v� D�u khí PTSC - V�ng Tàu.

 05/2001 - 10/2001: Quy�n Giám ��c - XN D�ch v� V�t t� Thi�t b� và Nhiên li�u - VT.

 11/2001 - 12/2003: Tr��ng ban qu�n lý D� án Nhà máy Ch� bi�n Condensate.

 01/2004 - 01/2006: Phó Giám ��c  - Nhà máy Ch� bi�n Condensate.

 02/2006 - 03/2007: Phó T�ng giám ��c - Công ty Ch� bi�n và Kinh doanh SP D�u m�, kiêm Giám ��c XN X�ng d�u 

DK V�ng Tàu.

 04/2007 - 05/2007: Phó T�ng G� Cty TNHH 1 TV Ch� bi�n và Kinh doanh SP D�u m�.
 06/2007 - ��n nay: Giám ��c Công ty C� ph�n ��u t� D�u khí Sao Mai � B�n �ình.

Ông PHÙNG NH� D�NG
THÀNH VIÊN, GIÁM ��C CÔNG TY
Sinh ngày: 28/01/1969 t�i Hà N�i
Trình �� chuyên môn: Th�c s� Qu�n tr� Kinh doanh, K� s� C� khí
S� l��ng CP s� h�u cá nhân: 0

1.

2.
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 06/1980 - 12/1981: Công ty Thi�t k� D�u khí.

 12/1981 - 05/1993: Phòng XDCB - T�ng Công ty  D�u khí Vi�t Nam.

 06/1993 - 01/1996: Phòng K� ho�ch - T�ng Công ty D�u khí Vi�t Nam.

 01/1996 - 01/1998: Tr��ng phòng K� ho�ch � Công ty Ch� bi�n và Kinh doanh SP D�u m�.

 02/1998 - 08/2000: Tr��ng phòng D� án ��u t� - Công ty Ch� bi�n và KD S�n ph�m D�u m�.

 09/2000 - 05/2001: Tr��ng Ban QLDA T�ng kho X�ng d�u �ình V� - H�i Phòng.

 06/2001 - 02/2004: Phó Tr��ng ban ��u t� Phát tri�n T�ng Công ty D�u khí Vi�t Nam.

 03/2004 - 02/2006: Phó Giám ��c Công ty Thi�t k� và Xây d�ng D�u khí.
 03/2006 - ��n nay: Phó T�ng Giám ��c - T�ng Công ty CP D�ch v� K� thu�t D�u khí Vi�t Nam.

Ông NGUY�N T�N HÒA
THÀNH VIÊN
Sinh ngày: 20/02/1956 t�i Hà N�i
Trình �� chuyên môn: KS Xây d�ng
S� l��ng CP s� h�u cá nhân: 975

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 03/1990 - 10/1990: Công ty ��a V�t lý và D�ch v� D�u khí H�i Phòng.

 11/1990 - 03/1993: Công ty ��a V�t lý và D�ch v� D�u khí �à N�ng.

 04/1993 - 04/2002: Phó phòng K� ho�ch S�n xu�t XN C�ng D�ch v� D�u khí PTSC V�ng Tàu.

 05/2002 - 12/2007: Tr��ng phòng K� ho�ch, Phó Giám ��c Ban QL D� án C�ng PTSC V�ng Tàu.
 01/2008 - ��n nay: Phó Giám ��c Công ty TNHH C�ng D�ch v� D�u khí PTSC V�ng Tàu.

Ông NGUY�N VI�T ��T
THÀNH VIÊN
Sinh ngày: 27/07/1966 t�i H�i Phòng
Trình �� chuyên môn: K� s� Th�m dò ��a ch�t
S� l��ng CP s� h�u cá nhân: 975

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 01/1985 - 09/1996: K� s�, Máy tr��ng Tàu bi�n - Công ty V�n t�i Bi�n - Hà N�i.

 10/1996 - 05/2007: Phó Giám ��c, Giám ��c Công ty T� v�n Hàng H�i - T�ng Công ty Hàng H�i Vi�t Nam.
 06/2007 - ��n nay: Phó T�ng Giám ��c - T�ng Công ty Hàng H�i Vi�t Nam.

Ông LÊ TRIÊU THANH
THÀNH VIÊN
Sinh ngày: 11/05/1957 t�i Hà N�i
Trình �� chuyên môn: K� s� máy Tàu bi�n
S� l��ng CP s� h�u cá nhân: 0

3.

4.

5.

12
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 06/1991 - 05/1992: Trung tâm nghiên c�u Máy - Hà N�i.

 06/1992 - 06/1993: XN ��a V�t lý và DVDK - V�ng Tàu.

 07/1993 - 07/1995: ��c công - XN C�ng D�ch v� D�u khí PTSC - V�ng Tàu.

 08/1995 - 12/1999: Phó phòng, Tr��ng phòng K� ho�ch S�n xu�t - XN C�ng D�ch v� D�u khí PTSC - V�ng Tàu.

 01/2000 - 04/2001: Phó Giám ��c - XN C�ng D�ch v� D�u khí PTSC - V�ng Tàu.

 05/2001 - 10/2001: Quy�n Giám ��c - XN D�ch v� V�t t� Thi�t b� và Nhiên li�u - VT.

 11/2001 - 12/2003: Tr��ng ban qu�n lý D� án Nhà máy Ch� bi�n Condensate.

 01/2004 - 01/2006: Phó Giám ��c  - Nhà máy Ch� bi�n Condensate.

 02/2006 - 03/2007: Phó T�ng giám ��c - Công ty Ch� bi�n và Kinh doanh SP D�u m�, kiêm Giám ��c XN X�ng d�u 

DK V�ng Tàu.

 04/2007 - 05/2007: Phó T�ng G� Cty TNHH 1 TV Ch� bi�n và Kinh doanh SP D�u m�.
 06/2007 - ��n nay: Giám ��c Công ty C� ph�n ��u t� D�u khí Sao Mai � B�n �ình.

Ông PHÙNG NH� D�NG
GIÁM ��C CÔNG TY
Sinh ngày: 28/01/1969 t�i Hà N�i
Trình �� chuyên môn: Th�c s� Qu�n tr� Kinh doanh, K� s� C� khí.
S� l��ng CP s� h�u cá nhân: 0

7.     BAN GIÁM ��C:

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 09/1987 - 02/1991: XN Liên h�p XL D�u khí.

 03/1991 - 07/1995: K� toán Tr��ng - ��i xây d�ng s� 6 thu�c XN Liên h�p Xây l�p D�u khí.

 8/1995 - 02/2001: K� toán Tr��ng - XN Thi�t k� và Kh�o sát - Công ty Thi�t k� và XD D�u khí.

 03/2001 - 11/2004: Chuyên viên Tài chính Công ty Thi�t k� và Xây d�ng D�u khí.

 12/2004 - 04/2007: Phó Tr��ng phòng, Tr��ng phòng Phòng Tài chính - K� toán; K� toán Tr��ng Công ty Thi�t k� 

và Xây d�ng D�u khí.

 05/2007 - 07/2009: K� toán Tr��ng - Công ty C� ph�n ��u t� D�u khí Sao Mai � B�n �ình (PVSB).
 08/2009 - ��n nay: Phó Giám ��c - Công ty C� ph�n ��u t� D�u khí Sao Mai � B�n �ình (PVSB).

Ông ��NG ��C H�I
PHÓ GIÁM ��C
Sinh ngày: 01/11/1962 t�i Nam ��nh
Trình �� chuyên môn: C� nhân Kinh t�
S� l��ng CP s� h�u cá nhân: 2.692

1.

2.
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 07/1999 - 06/2002: Công ty V�t li�u Xây d�ng và Xây l�p Th��ng m�i - B� Th��ng M�i.

 06/2002 - 06/2003: ��i tr��ng ��i thi công - Chi nhánh Công ty ��u t� Phát tri�n Xây d�ng t�i Tp H� Chí Minh.

 06/2003 - 08/2005: Chuyên viên Ban qu�n lý D� án C�ng PTSC - T�ng Công ty PTSC.

 08/2005 - 08/2007: Phó phòng Kinh t� - K� ho�ch Ban qu�n lý D� án C�ng PTSC.

 02/2007 - 08/2007: Tr��ng phòng Kinh t� - K� ho�ch Ban qu�n lý D� án C�ng PTSC.

 08/2007 - 10/2009: Phó Giám ��c - Công ty CP ��u t� Khu Công nghi�p DK - Idico Long S�n.
 10/2009 - ��n nay: Phó Giám ��c - Công ty C� ph�n ��u t� D�u khí Sao Mai � B�n �ình (PVSB).

Ông TR�N CHÍ D�NG
PHÓ GIÁM ��C
Sinh ngày: 03/05/1976 t�i Hà T�nh
Trình �� chuyên môn: K� s� Xây d�ng
S� l��ng CP s� h�u cá nhân: 975

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 04/2002 - 11/2003: Công ty Xây d�ng và �ng d�ng Công ngh� m�i - B� Giao Thông V�n T�i.
 12/2003 - 12/2004: Xí nghi�p Xây l�p Công trình Bi�n - XN Liên doanh D�u khí Vietsovpetro.
 12/2004 - 06/2005: Ban D� án RuBy B - Xí nghi�p Liên doanh D�u khí Vietsovpetrpo.
 06/2005 - 03/2007: T�ng kho X�ng d�u V�ng Tàu - Công ty Ch� bi�n và KD SP D�u m�.
 04/2007 - 10/2007: Phó Tr��ng phòng K� thu�t T�ng kho X�ng d�u V�ng Tàu.
 11/2007 - 10/2009: Tr��ng phòng ��u t� Xây d�ng - Công ty C� ph�n ��u t� D�u khí Sao Mai � B�n 

�ình.
 10/2009 - ��n nay: Phó Giám ��c - Công ty C� ph�n ��u t� D�u khí Sao Mai � B�n �ình 

(PVSB).

Ông TR�N ��C H�NH
PHÓ GIÁM ��C
Sinh ngày: 03/08/1979 t�i Thanh Hóa
Trình �� chuyên môn: Th�c s� qu�n lý D� án, K� s� Xây d�ng.
S� l��ng CP s� h�u cá nhân: 0

4.

3.
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Thi công h�p ��ng cung c�p d�ch v� ch� t�o SVSW Piles and Conductor Piles cho PTSC M&C thu�c D� án S� T� Vàng Tây Nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 04/2002 - 10/2007: C.ty TNHH Ch�n nuôi VN. 
 11/2007 - 05/2009: Chuyên viên Ban Tài chính - K� toán T�ng Công ty PTSC. 
  06/2009 - 01/2010: Ph� trách k� toán - Công ty d�ch v� D�u khí �à N�ng - T�ng công ty PTSC.
 02/2010 - 08/2010: Tr��ng phòng Qu�n lý V�n và ��u t� Tài chính - T�ng Công ty PTSC. 
 09/2010 - 04/2012: K� toán Tr��ng Công ty TNHH 1 TV �óng tàu Nh�n Tr�ch. 
 05/2012 - ��n nay: Tr��ng phòng Qu�n lý V�n và ��u t� Tài chính - Ban Tài Chính K� Toán T�ng công ty PTSC. 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 11/1994 - 08/1997: Chuyên viên Phòng Nh�p - Công ty Th��ng M�i D�u khí Petechim. 
 09/1997 - 07/2007: Chuyên viên Ban Xu�t d�u thô � Công ty Th��ng M�i D�u khí Petechim (hi�n nay là T�ng 

Công ty PV Oil). 
 08/2007 - 12/2011: Phó phòng T� ch�c Hành chính, Th� ký H�QT - Công ty C� ph�n ��u t� D�u khí Sao Mai � 

B�n �ình. 
 01/2012 - ��n nay: Tr��ng Ban ki�m soát - Công ty C� ph�n ��u t� D�u khí Sao Mai � B�n �ình (PVSB). 

Ông NGÔ V�N L�P 
TR��NG BAN KI�M SOÁT 
Sinh ngày: 15/01/1971 t�i Nam ��nh 
Trình �� chuyên môn: C� nhân Kinh t� 
S� l��ng CP s� h�u cá nhân: 0 

Ông CHÂU HOÀI THANH 
THÀNH VIÊN 
Sinh ngày: 15/08/1978 t�i ��ng Nai 
Trình �� chuyên môn: C� nhân Kinh t� 
S� l��ng CP s� h�u cá nhân: 0 

8.     BAN KI�M SOÁT:

1.

2.

3.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 01/1983 - 05/1993: Chuyên viên Công ty Ô tô s� 3 - T�ng Công ty Vân t�i ���ng sông 1. 
 06/1993 - 03/1994: TP. Tài chính Th�ng kê - Công ty V�n t�i Mi�n B�c - B� Giao thông. 
 04/1994 - 08/2008: K� toán Tr��ng, Ch� t�ch Công �oàn - Công ty V�n t�i Mi�n B�c. 
 09/2008 - ��n nay: Phó tr��ng Ban � Ban Ki�m toán n�i b� - T�ng Công ty Hàng h�i Vi�t Nam. 

Bà PH�M THÚY NGA 
THÀNH VIÊN 
Sinh ngày: 05/12/1958 t�i Hà N�i 
Trình �� chuyên môn: C� nhân Kinh t� 
Chuyên ngành K� toán, Ki�m toán 
S� l��ng CP s� h�u cá nhân: 0
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Thi công các kh�i k�t c�u thu�c d� án �óng m�i giàn khoan Tam ��o 05

9.     TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

9.2. Các ch� s� tài chính ch� y�u:

STT
 

Ch� tiêu
 

��n v�
 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

1 Ch� tiêu v� Kh� n�ng thanh toán

  Kh� n�ng thanh toán nhanh 

  H� s� thanh toán hi�n th�i 

2 Ch� tiêu v� C� c�u v�n 

  N� ph�i tr� / T�ng ngu�n v�n 

  V�n ch� s� h�u / T�ng ngu�n v�n 

3 Kh� n�ng sinh l�i

L�i nhu�n sau thu� /Doanh thu (ROS)

L�i nhu�n sau thu� /V�n ch� s� h�u 
(ROE) 

L�i nhu�n sau thu� /T�ng Tài s�n (ROA)

l�n  

l�n  

  

% 

% 

% 

% 

% 

28,95

29,31

  

30,93

69,07

 1,48

0,24

0,16 

  

31,74

31,77

31,20

68,80

1,07 

0,19

0,13

40,31

40,32

31,20

68,80

7,08

1,23

0,84

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

n 

 

KD 

 

 

T�ng tài s�n

V�n ch� s� h�u

N� ng�n h�

N� dài h�n

Doanh thu thu�n t� H�

L�i nhu�n t� H�KD

L�i nhu�n tr��c thu�

L�i nhu�n sau thu�

Lãi c� b�n trên c� phi�u 

 

 

 

 

 

 

 

Tri�u ��ng

Tri�u ��ng

Tri�u ��ng

Tri�u ��ng

Tri�u ��ng

Tri�u ��ng

Tri�u ��ng

Tri�u ��ng

��ng 

Ch� tiêu  ��n v�  N�m 2014 N�m 2013 N�m 2012STT

9.1. Tình hình Tài chính c�a Công ty qua các n�m:

 

  

  

  

  

  

  

  

  

813.919,95

559.968,98

17.893,98

236.056,99

58.426,87

2.483,01

2.710,26

1.056,41

21,00
  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.80

10.73

816.684,35

561.912,57

0,37

240.971,41

28.427,23

3.723,33

4,99

6.895,92

138,00
 

812.506,60

561.174,03

19.592,19

231.740,38

56.118,70

5.536,17

2.208,45

1.321,26

26,00 
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10.    QU�N TR� R�I RO:

Qu�n tr� r�i ro trong doanh nghi�p là m�t 
quy trình ���c thi�t l�p b�i H�i ��ng qu�n tr�, 
Ban �i�u hành và các cán b� qu�n lý có liên 
quan khác áp d�ng trong quá trình xây d�ng 
chi�n l��c doanh nghi�p th�c hi�n nh�ng s� 
v� có kh� n�ng x�y ra gây �nh h��ng t�i 
doanh nghi�p ��ng th�i qu�n lý r�i ro trong 
ph�m vi cho phép nh�m ��a ra m�c �� ��m 
b�o trong vi�c ��t ���c các m�c tiêu c�a 
doanh nghi�p.
 ��c thù c�a l�nh v�c d�u khí ph�i ��i m�t 
v�i nhi�u r�i ro vì v�y ngay t� ngày ��u thành 
l�p, công tác qu�n tr� r�i ro �ã ���c Công ty 
��c bi�t quan tâm. Công ty �ã xây d�ng h� 
th�ng qu�n lý r�i ro nh�m phát hi�n và �ánh 
giá các r�i ro mà Công ty ph�i ch�u, thi�t l�p 
các chính sách và quy trình ki�m soát r�i ro 
nghiêm ng�t. H� th�ng qu�n tr� r�i ro ���c 
xem xét l�i ��nh k� nh�m ph�n ánh nh�ng 
thay ��i c�a �i�u ki�n th� tr��ng và ho�t ��ng 
c�a Công ty. Các r�i ro t�i Công ty ���c chia 
thành các nhóm chính sau:
· R�i ro trong kinh doanh: là t�t c� nh�ng 

y�u t� r�i ro phát sinh t� môi tr��ng kinh 
doanh bên ngoài Công ty nh�: chính tr�, 
xã h�i, khoa h�c công ngh�, nhà cung 
c�p, khách hàng, ��i th� c�nh tranh...

· R�i ro trong ho�t ��ng: là các r�i ro v� vi 
ph�m quy ��nh chính sách n�i b� c�a 
Công ty ho�c các ho�t ��ng gian l�n nh�: 
tham ô, m�t mát, lãng phí, h� h�ng, l�m 
d�ng, phá ho�i�

· R�i ro tuân th�: là các r�i ro liên quan ��n 
pháp lu�t, hay chính là nh�ng vi�c vi 
ph�m các v�n b�n pháp lu�t c�a nhà 
n��c�

· R�i ro tài chính: là nh�ng r�i ro liên quan 
��n các thi�t h�i có th� x�y ra ��i v�i th� 
tr��ng tài chính do s� thay ��i c�a các 
bi�n s� tài chính: giá c�, lãi su�t, t� giá...

 Vi�c ki�m soát r�i ro ���c th�c hi�n 
theo quy trình ch�t ch� phù h�p v�i ��c thù 
công vi�c c�a Công ty, ��m b�o tuy�t ��i v� 
an toàn lao ��ng, phòng ch�ng cháy n� và v� 
sinh môi tr��ng, nâng cao hi�u su�t, hi�u qu� 
lao ��ng và tuân th� lu�t pháp.

Công nhân PVSB thi công ch� t�o và l�p ��t các công trình
c� khí d�u khí ��m b�o an toàn

Công ty áp d�ng H� th�ng qu�n lý HSEQ (Ch�t l��ng - An toàn - S�c kh�e - Môi tr��ng) giúp 
��nh h��ng vi�c nâng cao hi�u su�t an toàn, hi�u qu� lao ��ng, tuân th� lu�t pháp cho các ho�t 
��ng c�a Công ty. C� th� trong l�nh v�c qu�n lý d� án và thi công công trình xây d�ng ph�c v� 
ngành d�u khí phù h�p v�i các tiêu chu�n ISO 9001:2008.
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II.     QU�N TR� CÔNG TY

1. HO�T ��NG C�A H�I ��NG QU�N TR� TRONG N�M 2014:

1.1. Ho�t ��ng th�c hi�n ch�c n�ng, nhi�m v�:
 N�m 2014, H�i ��ng qu�n tr� Công ty C� ph�n ��u t� D�u khí Sao Mai - B�n �ình (PVSB) �ã t� 
ch�c 4 cu�c h�p ��nh k� và 7 cu�c h�p ��t xu�t thông qua hình th�c l�y ý ki�n b�ng v�n b�n, các 
cu�c h�p ��u có s� tham gia ��y �� c�a các Thành viên H�QT, ��t t� l� 100%; Ban hành 08 Ngh� 
quy�t, 19 Quy�t ��nh �� qu�n lý và �i�u hành các ho�t ��ng c�a Công ty. H�QT �ã ch� trì t� ch�c 
cu�c h�p ��i h�i ��ng c� �ông th��ng niên n�m 2014 vào ngày 23/03/2014 thành công t�t ��p v�i 
t� l� tham d� c�a các c� �ông ��t trên 69%. H�QT �ã bám sát các quy�t ngh� c�a ��i h�i c� �ông và 
tình hình th�c t� �� ch� ��o quy�t li�t các m�t ho�t ��ng c�a Công ty, hoàn thành các ch� tiêu s�n 
xu�t kinh doanh do ��i h�i ��ng c� �ông giao, c� th�:
- Trong công tác ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh: Bên c�nh vi�c ti�p t�c tìm ki�m các ��i tác 

�� ��u t� khai thác D� án C�n c� D�ch v� Hàng h�i D�u khí Sao Mai � B�n �ình, Công ty xác ��nh 
d�ch v� xây l�p c� khí là m�t l�nh v�c chính trong ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh, H�QT �ã ch� 
��o và t�o �i�u ki�n thu�n l�i nh�t �� Công ty th�c hi�n các gói th�u xây l�p c� khí cho các ��n 
v� và nhà th�u d�u khí �úng ti�n ��, ��m b�o ch�t l��ng. 

 Doanh thu d�ch v� xây l�p c� khí n�m 2014 ��t 30,94 t� ��ng b�ng 103% so v�i k� ho�ch n�m, 
gi�m 33% so v�i n�m tr��c. Nguyên nhân là do m�t s� h�p ��ng �ã ký trong n�m 2014 ch�a 
quy�t toán kh�i l��ng thi công s� ���c chuy�n sang n�m 2015 g�m h�p ��ng thi công Pipe 
Spools Fabrication Service of SMP9 Package cho Nhà máy l�c d�u Nghi S�n (40,18 t�); Thi công 
các kh�i k�t c�u thu�c d� án �óng m�i giàn khoan t� nâng Tam ��o 05 (17,47 t�.

 Ho�t ��ng th��ng m�i c�ng �ã ���c Công ty tích c�c ��y m�nh, trong n�m 2014 Công ty �ã ký 
9 h�p ��ng th��ng m�i cung c�p thi�t b�, v�t t� cho Liên doanh D�u khí Vi�t Nga, trong �ó �ã 
hoàn thành 3 h�p ��ng v�i t�ng giá tr� là 8,1 t� ��ng; 6 h�p ��ng còn l�i ���c chuy�n ti�p sang 
n�m 2015 g�m h�p ��ng cung c�p van, b�m c�u h�a, b�m ng�m cho giàn Thiên �ng v�i t�ng 
giá tr� 2,96 tri�u USD.

- Trong công tác ��u t� và qu�n lý d� án: H�QT �ã ch� ��o k�p th�i và tri�n khai các gi�i pháp 
�� ��m b�o s� thành công c�a các d� án, c� th�:

+ D� án C�n c� D�ch v� Hàng h�i D�u khí Sao Mai - B�n �ình: Trên c� s� Quy�t ��nh s� 1148/Q�-
UBND ngày 05/06/2014 c�a UBND t�nh BR-VT v� vi�c �i�u ch�nh, b� sung di�n tích ��t thu h�i 
C�n c� D�ch v� Hàng h�i d�u khí Sao Mai � B�n �ình, Công ty �ang ti�p t�c làm vi�c v�i các c� 
quan ban ngành c�a t�nh �� th�c hi�n công tác ��n bù gi�i phóng m�t b�ng và các th� t�c v� 
quy�n s� d�ng ��t. Hi�n nay Công ty �ã ���c UBND t�nh BR-VT ra quy�t ��nh cho thuê ��t ��t I 
v�i di�n tích 89ha.

+ D� án ��u t� xây d�ng Khu D�ch v� D�u khí 35ha: Công ty �ang ph�i h�p v�i Công ty C� khí 
Hàng H�i (PTSC MC) �� th��ng th�o ph��ng án thuê ��t, giá thuê ��t và d� ki�n s� tri�n khai 
��u t� giai �o�n I c�a d� án vào Quý II n�m 2015.

+ V� vi�c ��u t� xây d�ng x��ng gia công ch� t�o c� khí ph�c v� thi công gói th�u ch� t�o Pipe 
Spools cho d� án Nhà máy l�c d�u Nghi S�n: Công ty �ã ti�n hành kh�i công ngày 21/12/2014, 
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d� ki�n tháng 3/2015 công trình hoàn thành và ��a vào s� d�ng, khai thác.
- Trong công tác tài chính: H�QT ��c bi�t quan tâm và �ã ch� ��o giám sát ch�t ch� tình hình tài 

chính, t�ng c��ng công tác qu�n tr� r�i ro, qu�n lý công n�, th�c hi�n các bi�n pháp, ch��ng 
trình hành ��ng ti�t ki�m ch�ng lãng phí. Tài chính c�a Công ty lành m�nh, không �� x�y ra n� 
x�u, ngu�n v�n c�a Công ty ���c s� d�ng hi�u qu�, linh ho�t nên ���c b�o toàn, phát tri�n.

+ V�n ch� s� h�u t�i ngày 31/12/2014 ��t 561,17 t� ��ng t�ng 1,20 t� ��ng so v�i th�i �i�m ��u 
n�m. Ch� s� kh� n�ng thanh toán t�i th�i �i�m 31/12/2014 ��u > 1 cho th�y Công ty luôn ��m 
b�o kh� n�ng tài chính �� thanh toán các kho�n n� ph�i tr�.

+ Trong công tác th�c hành ti�t ki�m ch�ng lãng phí, H�i ��ng qu�n tr� �ã ban hành, giám sát và 
ch� ��o Công ty tuân th� Ch��ng trình th�c hành ti�t ki�m ch�ng lãng phí n�m 2014. Vi�c th�c 
hi�n ti�t ki�m ch�ng lãng phí �ã ���c Công ty quán tri�t và th�c hi�n nghiêm túc theo �úng 
Ch��ng trình �ã ban hành.

- Trong quan h� v�i c� �ông, nhà ��u t�: H�QT �ã th�c hi�n ��y �� công tác cung c�p các 
thông tin liên quan trong quá trình �i�u hành theo quy ��nh c�a pháp lu�t ��i v�i t� ch�c 
niêm y�t. Phúc �áp và gi�i trình k�p th�i các ý ki�n c�a c� �ông. Các báo cáo tài chính, báo 
cáo th��ng niên, báo cáo qu�n tr�,� và các tài li�u liên quan khác ���c công b� �úng h�n 
��n các c� quan qu�n lý, ch�c n�ng và các c� �ông và nhà ��u t� quan tâm; ��m b�o các 
quy�n l�i c�a c� �ông theo �úng �i�u l� và quy ��nh pháp lu�t hi�n hành.

L�p ��t và hoàn thi�n Phòng UPS & Battery cho XN Xây l�p, Kh�o sát và S�a ch�a - VSP

1.2. �ánh giá c�a H�i ��ng qu�n tr� ��i v�i ho�t ��ng c�a Ban �i�u hành:
 N�m 2014, Ban Giám ��c �ã n� l�c và quy�t li�t �i�u hành m�i m�t ho�t ��ng c�a Công ty, tuân 
th� �úng các quy ��nh c�a pháp lu�t, �i�u l� và các Ngh� quy�t, Quy�t ��nh c�a ��i h�i ��ng c� 
�ông, H�QT ban hành. V�i các ch� tiêu ��t ���c, H�QT �ánh giá Ban �i�u hành �ã hoàn thành 
nhi�m v� trong n�m tài chính 2014:
- Ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh t�ng tr��ng �n ��nh; s� d�ng ti�t ki�m, hi�u qu� các ngu�n l�c; 

các d� án ��u t� ���c tri�n khai �úng ti�n �� và ��m b�o ch�t l��ng.
- Các ch� s� tài chính an toàn, ��m b�o và phát tri�n giá tr� V�n ch� s� h�u; dòng ti�n �n ��nh.
- ��m b�o thu nh�p và ��i s�ng ng��i lao ��ng; xây d�ng và �ào t�o ���c ��i ng� lãnh ��o, lao 

��ng có trình �� phù h�p, nhi�t huy�t t�o n�n t�ng cho s� phát tri�n b�n v�ng trong các n�m 
ti�p theo.

- Th�c hi�n ��y �� ngh�a v� ��i v�i Nhà n��c theo quy ��nh, chính sách �i�u hành minh b�ch có 
s� phân công, phân c�p rõ ràng trong b� máy; th�c hi�n trách nhi�m v�i c�ng ��ng.

 Tuy nhiên, �� k�t qu� s�n xu�t kinh doanh ��t ���c nh�ng phát tri�n b�n v�ng h�n n�a, 
Ban �i�u hành c�n rà soát, tri�n khai và c�i cách h� th�ng quy trình làm vi�c; t�o �i�u ki�n thu�n 
l�i cho vi�c k�t h�p, ��ng b� và th�ng nh�t gi�a các Phòng và ��i Xây l�p D�ch v� trong quá 
trình ph�i h�p công vi�c. Xây d�ng m�t ��i ng� chuyên sâu trong công tác th��ng m�i, 
marketing, tìm ki�m khách hàng trong các l�nh v�c ho�t ��ng c�a Công ty. Ti�p t�c nâng cao 
n�ng l�c qu�n lý và chuyên môn trong b�i c�nh th� tr��ng kinh doanh ngày càng có nhi�u c�nh 
tranh kh�c li�t.

Lãnh ��o Công ty ��i tho�i cùng ng��i lao ��ng t�i H�i ngh� t�ng k�t n�m ngày 24/12/2014
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2. HO�T ��NG C�A BAN KI�M SOÁT TRONG N�M 2014:

2.1. Ho�t ��ng c�a Ban Ki�m soát:
- L�p k� ho�ch ki�m tra, giám sát hàng quý, phân công trách nhi�m cho t�ng thành viên Ban 

Ki�m soát theo t�ng l�nh v�c, th�c hi�n ki�m tra, giám sát theo k� ho�ch.
- Ki�m tra, giám sát tình hình th�c hi�n k� ho�ch s�n xu�t kinh doanh; giám sát vi�c th�c hi�n 

Ngh� quy�t ��i h�i ��ng c� �ông th��ng niên n�m 2014.
- Ki�m tra, giám sát vi�c tuân th� �i�u l� Công ty, Pháp lu�t Nhà n��c và các Quy ch� qu�n lý n�i 

b� c�a Công ty.
- Ki�m tra, giám sát quá trình chu�n b�, tri�n khai và quy�t toán các d� án ��u t�, các ho�t ��ng 

��u t�, xây d�ng, ��u th�u.
- Th�m ��nh Báo cáo k�t qu� kinh doanh, Báo cáo tài chính; phân tích, �ánh giá tình hình tài 

chính, hi�u qu� ho�t ��ng, kh� n�ng thanh toán n�, tình hình qu�n lý, b�o toàn và phát tri�n 
v�n ch� s� h�u; xem xét, th�o lu�n v�i ki�m toán viên ��c l�p v� tính ch�t, ph�m vi và k�t qu� 
ki�m toán.

- Ph�i h�p v�i các c� quan ch�c n�ng c�a Nhà n��c, các �oàn ki�m tra, ki�m toán c�a T�p �oàn 
D�u khí Vi�t Nam, T�ng Công ty PTSC trong vi�c ki�m tra, giám sát công tác qu�n lý, ho�t ��ng 
s�n xu�t kinh doanh t�i ��n v�.

- Ph�i h�p v�i H�QT, Ban Giám ��c trong vi�c qu�n lý v�n ch� s� h�u, qu�n lý ph�n v�n c�a 
Công ty ��u t� vào doanh nghi�p khác, v�i m�c �ích b�o toàn và phát tri�n v�n.

2.2. �ánh giá ho�t ��ng:
- Ban Ki�m soát �ã ph�i h�p ch�t ch� v�i H�QT, Ban Giám ��c trong vi�c th�c hi�n ch�c n�ng 

nhi�m v� ���c giao. H�QT và Ban Giám ��c �ã t�o �i�u ki�n thu�n l�i �� Ban Ki�m soát th�c 
hi�n nhi�m v�. Cung c�p ��y �� các thông tin và tài li�u liên quan ��n ho�t ��ng c�a Công ty; 
Ban Ki�m soát ���c m�i tham ��y �� các cu�c h�p c�a H�QT, h�p giao ban c�a Công ty và các 
cu�c h�p khác.

- Ban Ki�m soát xem xét k�t qu� ki�m tra, ki�m soát n�i b�, Báo cáo ki�m toán c�a Công ty ki�m 
toán Deloitte Vi�t Nam, xem xét ý ki�n ph�n h�i c�a Ban lãnh ��o Công ty. Báo cáo ho�t ��ng 
c�a Ban Ki�m soát �ã ���c tham kh�o ý ki�n H�QT tr��c khi trình �H�C�.

- Ban Ki�m soát th�m ��nh Báo cáo Tài chính; Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh 
tr��c khi trình H�QT và ��i h�i ��ng c� �ông. Báo cáo t�ng k�t công tác ki�m tra, giám sát ��i 
v�i ho�t ��ng qu�n lý, �i�u hành, tình hình qu�n lý và s� d�ng v�n, kh� n�ng thanh toán, công 
tác ki�m tra, ki�m soát n�i b�, tình hình ghi chép s� sách k� toán và l�p Báo cáo Tài chính hàng 
quý c�a Ban Ki�m soát ��u ���c g�i t�i H�QT và Ban Giám ��c.

2.3. Ki�n ngh� c�a Ban ki�m soát:
- Nh�m ��m b�o chi�n l��c phát tri�n b�n v�ng, Công ty c�n chú tr�ng công tác qu�n tr� r�i ro 

trong �i�u hành ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh.
- �� thu hút ngu�n nhân s� ch�t l��ng cao và th�c hi�n t�t quy ho�ch cán b� qu�n lý, Công ty 

c�n ti�p t�c xây d�ng và ki�n toàn chính sách l��ng th��ng, hoàn thi�n h� th�ng �ánh giá 
công vi�c m�t cách hi�u qu�, công b�ng và chuyên nghi�p, ��m b�o ng��i lao ��ng ���c �ãi 
ng� x�ng �áng và g�n bó lâu dài v�i PVSB.

- T�ng c��ng công tác ki�m soát ngân sách, ti�t ki�m chi phí, b�o ��m t�i �u hi�u qu� s�n 
xu�t kinh doanh.

�oàn Công tác do Bà Edlyn Khoo, Phó Lãnh s� th��ng m�i - Giám ��c IE Singapore c�a TP. H� Chí Minh làm tr��ng �oàn cùng 
các Lãnh ��o Công ty Oceanmaster Engineering Pte. Ltd. c�a Singapore ��n th�m và làm vi�c v�i Công ty ngày 16/04/2014

PVSB
PETROVIETNAM
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III.     BÁO CÁO TÌNH HÌNH S�N XU�T KINH DOANH C�A BAN GIÁM ��C

1. T�NG QUAN N�M 2014:
 
 Kinh t� th� gi�i n�m 2014 k�t thúc v�i 
nhi�u khó kh�n v�n ch�a ���c gi�i quy�t, 
xung ��t x�y ra � nhi�u n�i, c�ng th�ng 
trên bi�n Hoa �ông và bi�n �ông � Trong 
n��c, kinh t� v� mô c� b�n �n ��nh, l�m 
phát ���c ki�m soát. T�ng tr��ng kinh t� 
có b��c ph�c h�i nh�ng môi tr��ng kinh 
doanh và n�ng su�t, hi�u qu�, s�c c�nh 
tranh c�a n�n kinh t� còn th�p trong khi 
yêu c�u h�i nh�p qu�c t� ngày càng cao. 
Vi�c Trung Qu�c b�t ch�p lu�t pháp qu�c 
t�, ngang nhiên h� ��t giàn khoan trái 
phép trong vùng bi�n c�a Vi�t Nam, �e 
d�a nghiêm tr�ng hòa bình, �n ��nh và 
phát tri�n kinh t� xã h�i c�a ��t n��c.

 V��n lên t� nh�ng khó kh�n chung, 
��c bi�t ���c s� quan tâm, ch� ��o sát sao 
c�a H�i ��ng qu�n tr�, Ban T�ng giám ��c - 
T�ng Công ty C� ph�n D�ch v� K� thu�t 
D�u khí Vi�t Nam (PTSC); S� h�p tác giúp 
�� c�a các ��n v� thành viên trong T�ng 
Công ty PTSC và trong T�p �oàn D�u khí 
Vi�t Nam, các nhà th�u d�u khí trong và 
ngoài n��c, cùng s� �ng h�, t�o �i�u ki�n 
thu�n l�i c�a ��a ph��ng; Xác ��nh �úng 
tình hình, bám sát ��u t� và s�n xu�t kinh 
doanh, Công ty PVSB �ã th�c hi�n nhi�u 
gi�i pháp, t� ch�c tri�n khai nhi�u ch��ng 
trình hành ��ng, phát ��ng nhi�u phong 
trào thi �ua, huy ��ng m�i ngu�n l�c, t�p 
trung ch� ��o �i�u hành m�t cách quy�t 
li�t nh�m duy trì và th�c hi�n t�t các h�p 
��ng cung �ng d�ch v� cho các công ty và 
nhà th�u d�u khí, ��y m�nh các ho�t ��ng 
marketing tìm ki�m các h�p ��ng d�ch v� 
m�i, th�c hi�n tri�t �� ti�t ki�m chi phí 
nh�m nâng cao hi�u qu� s�n xu�t kinh 
doanh

Nghi�m thu và bàn giao c�u bánh xích LR 11350 - CRAWLER 
CRANE LR 11350 cho Liên doanh D�u khí Vi�t Nga 

Vietsovpetro

 V�i truy�n th�ng �oàn k�t, tinh th�n làm vi�c 
nhi�t tình, n�ng ��ng, sáng t�o, Công ty PVSB �ã 
n� l�c ph�n ��u th�c hi�n và hoàn thành các 
nhi�m v� ch� tiêu k� ho�ch n�m 2014 ���c ��i h�i 
��ng c� �ông giao phó. .

2. K�T QU� TH�C HI�N:

N�m 2014, Công ty PVSB �ã th�c hi�n và hoàn thành các nhi�m v� ch� tiêu k� ho�ch n�m v�i T�ng 
doanh thu là 89,38 t� ��ng, ��t 119% k� ho�ch; l�i nhu�n tr��c thu� ��t 2,21 t� ��ng, n�p ngân 
sách nhà n��c ��t 5,41 t� ��ng. Chi ti�t k�t qu� th�c hi�n các ch� tiêu k� ho�ch ch� y�u n�m 2014 
c�a Công ty nh� sau:

STT Ch� tiêu N�m 2014 N�m 2013 

813.919.949.706 

559.968.980.438 

58.426.873.642 

2.483.013.039 

2.710.258.492 

1.056.407.634 

��n v� tính: ��ng

812.506.602.475

 561.174.034.539 

 56.118.700.910 

5.536.171.982

 2.208.450.860

1.321.258.940 

1 T�ng tài s�n 

2 V�n ch� s� h�u 

3 Doanh thu cung c�p d�ch v�

4 L�i nhu�n g�p v� cung c�p d�ch v� 

5 L�i nhu�n tr��c thu� 

6 L�i nhu�n sau thu� 

 

2.2. Tình hình Tài chính:

2.1. K�t qu� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh n�m 2014:

 

STT Ch� tiêu

��n v� tính: T� ��ng

1 T�ng doanh thu 

2 L�i nhu�n tr��c thu�

3 L�i nhu�n sau thu� 

4 N�p ngân sách nhà n��c 

K� ho�ch
N�m 2014

Th�c hi�n
N�m 2014

Th�c hi�n
N�m 2013

T� l� hoàn
thành n�m

75,00

0,50

0,39

3,39

89,38

2,21

1,32

5,41

98,91

2,71

1,06

6,73

119%

442%

338%

-
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2.3. Các ch� tiêu tài chính ch� y�u:
 

Tình hình Tài s�n
��n v� tính: ��ng

31/12/2014 Ch� tiêu

I- Tài s�n ng�n h�n 

    1- Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n 

    2- Các kho�n ��u t� tài chính ng�n h�n 

    3- Các kho�n ph�i thu ng�n h�n 

    4- Hàng t�n kho 

    5- Các tài s�n ng�n h�n khác 

II -  Tài s�n dài h�n 

    1- Các kho�n ph�i thu dài h�n 

    2- Tài s�n c� ��nh

    3- B�t ��ng s�n ��u t� 

    4- Các kho�n ��u t� tài chính dài h�n 

    5- Tài s�n dài h�n khác 

T�ng tài s�n 

31/12/2013 

 
574.214.730.547 

80.299.004.041 

455.000.000.000  

27.864.623.020 

6.931.504.705 

4.119.598.781 

238.291.871.928 

3.000.000  

 31.061.457.139 

207.012.407.619 

0
 

215.007.170 

812.506.602.475 

568.417.330.627

540.185.785.253

0

25.255.440.269

456.437.207

2.519.667.898

245.502.619.079

3.000.000

33.312.610.711

211.747.679.479

0

439.328.889

813.9 19.949.706

 Tình hình n� ph�i tr�
��n v� tính: ��ng

Ch� tiêu
 

31/12/2014 31/12/2013 

I � N� ph�i tr�  

    1 � N� ng�n h�n 

    2 � N� dài h�n 

II � V�n ch� s� h�u  

    1 � V�n ch� s� h�u 

    2 � Ngu�n kinh phí và qu� khác 

T�ng ngu�n v�n 

 
251.332.567.936 

19.592.188.122 

231.740.379.814 

561.174.034.539 

561.174.034.539 

0 

812.506.602.475 

253.950.969.268 

17.893.981.590 

236.056.987.678 

559.968.980.438 

559.968.980.438 

0 

813.919.949.706 
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3. TÌNH HÌNH HO�T ��NG S�N XU�T KINH DOANH N�M 2014:

3.1. D�ch v� qu�n lý và cho thuê c� s� h� t�ng:
� Hi�n nay Công ty �ang qu�n lý và cho thuê 02 c� s� h� t�ng m�t b�ng cho Công ty c� ph�n Ch� 
t�o giàn khoan d�u khí PVShipyard (39,8ha) và Công ty c� ph�n K�t c�u kim lo�i d�u khí PVC-MS 
(23,5ha) t�i C�n c� D�ch v� Hàng h�i D�u khí Sao Mai - B�n �ình v�i doanh thu ��t 5,2 t� ��ng chi�m 
t� tr�ng 5,9% t�ng doanh thu n�m 2014 c�a Công ty.

3.2. D�ch v� xây l�p c� khí d�u khí:
� N�m 2014, Công ty �ã có b��c phát tri�n v��t b�c trong l�nh v�c d�ch v� c� khí, xây l�p và ch� 
t�o các công trình d�u khí c� v� quy mô t� ch�c, n�ng l�c k� thu�t, kinh nghi�m và c� s� h� t�ng �� 
có th� �áp �ng ���c nh�ng yêu c�u ngày càng �a d�ng và mang tính ch�t ph�c t�p c�a các ch� ��u 
t�, nhà th�u d�u khí. �� th�c hi�n các công vi�c d�ch v� xây l�p ch� t�o c� khí d�u khí, Công ty hi�n 
có �� ngu�n nhân l�c (công nhân, k� s�) và �i�u ki�n c� s� v�t ch�t� s�n sàng �áp �ng ��y �� các 
yêu c�u c�a khách hàng, ��m b�o �úng ti�n ��, ch�t l��ng công trình. Vi�c t�ng tr��ng m�nh trong 
l�nh v�c d�ch v� c� khí d�u khí �ang d�n kh�ng ��nh th��ng hi�u c�a Công ty v�i các nhà th�u d�u 
khí trong và ngoài n��c.
 Trong n�m 2014 Công ty �ã th�c hi�n và hoàn thành các gói th�u xây l�p c� khí, c� th� là:

- Hoàn thành �Ch� t�o SVSW and Conductor Piles c�a d� án S� T� Vàng Tây Nam�; �D�ch v� 
ch� t�o Clamps cho vi�c s�a ch�a chân �� HST thu�c d� án HSTD�; �D�ch v� ch� t�o và t� 
h�p sàn Upper Deck c�a d� án HRD� theo h�p ��ng ký v�i PTSC � MC v�i t�ng giá tr� là 
18,73 t� ��ng.

- Hoàn thành gói th�u �Thi công l�p ��t hoàn thi�n n�i th�t tàu 105K�; �S�a ch�a giàn khoan 
C�u Long�; �Cung c�p d�ch v� ch� t�o ph�n k�t c�u và mua s�m, l�p ��t trên b� các thi�t b� 
n�i th�t, HVAC cho phòng UPS và Battery BK4� v�i t�ng giá tr� là 10,76 t� ��ng.

M�t b�ng c� s� h� t�ng cho Công ty PVShipyard thuê
t�i C�n c� D�ch v� Hàng h�i D�u khí Sao Mai � B�n �ình
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Doanh thu qu�n lý và cho thuê
c� s� h� t�ng

D�ch v� xây l�p c� khí

Ho�t ��ng tài chính

D�ch v� th��ng m�i và khác

Bi�u �� c� c�u t� tr�ng doanh thu n�m 2014    Bi�u �� t�ng tr��ng doanh thu xây l�p c� khí

Các gói th�u Công ty �ã ký trong n�m 2014 và s� hoàn thành trong n�m 2015, c� th� là:
- �Thi công gói th�u Pipe Spools Fabrication Service of SMP9 Package thu�c d� án Nhà máy 

l�c d�u Nghi S�n� theo h�p ��ng ký v�i PTSC � MC v�i giá tr� là 40,18 t� ��ng.
- �Thi công các kh�i k�t c�u thu�c d� án �óng m�i giàn khoan t� nâng Tam ��o 05� theo h�p 

��ng ���c ký v�i PVShipyard v�i giá tr� là 17,47 t� ��ng.
- �S�a ch�a giàn khoan ��i Hùng 01� cho Nhà máy �óng tàu Dung Qu�t 1,36 t� ��ng.

V�i t�ng giá tr� th�c hi�n d�ch v� xây l�p c� khí n�m 2014 ��t 30,94 t� ��ng chi�m t� tr�ng 34,6% 
t�ng doanh thu c�a Công ty, gi�m 33% so v�i n�m 2013. Nguyên nhân là m�t s� h�p ��ng �ã ký 
n�m 2014 s� ���c chuy�n sang n�m 2015 do ch�a hoàn thành và ch�a quy�t toán kh�i l��ng thi 
công.

Thi công th�c hi�n h�p ��ng cung c�p d�ch v� ch� t�o SVSW Piles and Conductor Piles cho PTSC M&C thu�c D� án S� T� Vàng Tây Nam
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PVSB
PETROVIETNAM

Công nhân Công ty thi công ch� t�o và l�p ��t công trình c� khí d�u khí t�i công tr��ng

3.3. D�ch v� th��ng m�i d�u khí và d�ch v� khác:
 Là m�t công ty thành viên c�a T�ng Công ty PTSC trong T�p �oàn D�u khí nên luôn nh�n ���c 
s� �ng h� c�a các công ty, nhà th�u d�u khí trong và ngoài n��c. Trong n�m 2014 Công ty �ã ký k�t 
và hoàn thành nhi�u gói th�u th��ng m�i nh� �Cung c�p v�t t� (pipe, valve, �tting) cho BK-16; 
BK17-KB18�; �Cung c�p v�t t� n�i th�t ph�c v� s�a ch�a giàn ��i Hùng 01� cho Liên doanh d�u khí 
Vi�t Nga v�i t�ng giá tr� 8,1 t� ��ng.
Các h�p ��ng th��ng m�i �ã ký v�i Liên doanh D�u khí Vi�t Nga n�m 2014 s� ���c chuy�n ti�p 
sang n�m 2015 g�m h�p ��ng cung c�p h� th�ng b�m c�u h�a, van, b�m ng�m cho giàn Thiên 
�ng; h�p ��ng cung c�p Air Compressor Skid cho BKT � lô 09.1 v�i t�ng giá tr� c�a các h�p ��ng là 
2,96 tri�u USD.

L�p ráp c�u bánh xích LR 11350 - CRAWLER CRANE LR 11350 cho VietsovpetroL�p ráp c�u bánh xích LR 11350 - CRAWLER CRANE LR 11350 cho VietsovpetroL�p ráp c�u bánh xích LR 11350 - CRAWLER CRANE LR 11350 cho Vietsovpetro
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Giám ��c Công ty gi�i thi�u v� các ho�t ��ng c�a Công ty cho khách hàng t�i H�i ch� tri�n lãm máy móc thi�t b� 
và ph� li�u công nghi�p d�u khí OGAV 2013

Lãnh ��o T�ng Công ty PTSC, PTSC-G&S và PVSB h�p v�i Công ty L�c Hóa d�u Long S�n �� tham gia cung c�p 
d�ch v� và �i�u hành c�ng t�m cho d� án t� h�p l�c hóa d�u Long S�n

3.4. Ho�t ��ng khác: 
Ngoài các ho�t ��ng th��ng m�i, Ban �i�u hành Công ty luôn tìm cách và tri�n khai các ho�t 
��ng PR, marketing �� gi�i thi�u, qu�ng bá hình �nh Công ty ��n các nhà ��u t�, các công ty và 
nhà th�u d�u khí, các khách hàng trong và ngoài n��c.

4. TÌNH HÌNH TH�C HI�N CÁC D� ÁN ��U T�:

4.1 D� án C�n c� D�ch v� Hàng h�i D�u khí Sao Mai - B�n �ình:
- Công ty �ã ���c UBND T�nh Bà R�a � V�ng Tàu c�p Gi�y Ch�ng Nh�n ��u T� s� 49121000147 
ngày 27/09/2012; c�p Gi�y phép quy ho�ch s� 05/GPQH ngày 26/03/2013, b� sung quy ho�ch vào 
Nhóm c�ng bi�n s� 5 theo V�n b�n s� 13602/BGTVT-KH�T ngày 13/12/2013.
- Trên c� s� Quy�t ��nh s� 1148/Q�-UBND ngày 05/06/2014 c�a UBND t�nh BR-VT v� vi�c 
�i�u ch�nh, b� sung di�n tích ��t thu h�i C�n c� d�ch v� Hàng h�i d�u khí Sao Mai � B�n �ình, Công 
ty �ang ti�p t�c làm vi�c v�i các c� quan ban ngành c�a t�nh �� tri�n khai công tác ��n bù gi�i 
phóng m�t b�ng và các th� t�c v� quy�n s� d�ng ��t. Hi�n nay Công ty �ã ���c UBND t�nh BR-VT ký 
quy�t ��nh cho thuê ��t ��t I v�i di�n tích 89ha.

4.2.   D� án Khu d�ch v� D�u khí 35ha: 
Công ty hi�n �ang ph�i h�p v�i các Ban chuyên môn c�a T�ng Công ty PTSC �� hoàn thi�n 

ph��ng án th�c hi�n ��u t� hi�u qu� nh�t trình c�p th�m quy�n phê duy�t.

4.3.  ��u t� xây d�ng x��ng gia công ch� t�o c� khí ph�c v� thi công gói th�u ch� t�o Pipe 
spools cho d� án Nhà máy l�c d�u Nghi S�n: 

Trên c� s� Ngh� quy�t s� 809/NQ-DVKT-H�QT ngày 15/08/2014 c�a H�i ��ng qu�n tr� T�ng 
Công ty PTSC v� vi�c �i�u ch�nh b� sung k� ho�ch ��u t�, Công ty �ã ti�n hành kh�i công ngày 
21/12/2014 và d� ki�n hoàn thành trong tháng 3/2015.

Phó Th� t��ng Hoàng Trung H�i ��n th�m và làm vi�c v�i Công ty t�i công tr��ng
C�n c� D�ch v� Hàng h�i D�u khí Sao Mai � B�n �ình.
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5. K� HO�CH N�M 2015:

N�m 2015 d� báo tình hình th� gi�i ti�p t�c di�n bi�n r�t khó l��ng. Xung ��t �ang di�n ra � nhi�u 
n�i. Tranh giành �nh h��ng gi�a các n��c l�n trong khu v�c �ang di�n ra quy�t li�t và tranh ch�p 
ch� quy�n bi�n ��o v�n r�t ph�c t�p.
Kinh t� n��c ta ti�p t�c h�i nh�p sâu r�ng và ph�i c�nh tranh gay g�t h�n, tác ��ng �nh h��ng 
m�nh c�a vi�c giá d�u gi�m sâu �ang ��t ra ra nhi�u khó kh�n, thách th�c, các d� án ��u t�, xây l�p, 
các ho�t ��ng d�ch v� d�u khí có th� giãn ho�c d�ng... Tuy nhiên v�i nh�ng l�i th� s�n có, v�i quan 
�i�m phát tri�n b�n v�ng,  Công ty xây d�ng k� ho�ch n�m 2015 v�i m�c doanh thu 169,24 t� ��ng 
và l�i nhu�n sau thu� ��t 0,42 t� ��ng, v�i các ch� tiêu tài chính c� th� nh� sau:

STT Ch� tiêu tài chính ��n v� K� ho�ch 2015 Th�c hi�n 2014 

1 

2 

3 

4 

5 

T�ng doanh thu 

L�i nhu�n tr��c thu� 

L�i nhu�n sau thu� 

Thu� và các kho �n n�p NSNN 

T� ��ng 

T� ��ng 

T� ��ng 

T� ��ng 

T� ��ng Th�c hi�n ��u t�

169,24 

0,71 

0,42 

4,16 

102,82

89,38 

2,21 

1,32 

5,41

4,92

Lãnh ��o Công ty và ��i di�n Ng��i lao ��ng ký k�t giao ��c
Thi �ua hoàn thành k� ho�ch n�m 2015

�� ��m b�o th�c hi�n t�t các ch� tiêu k� ho�ch trên, Công ty �ã �� ra m�t s� bi�n pháp c� th� 
nh� sau:
- Ti�p t�c duy trì, t�n d�ng và phát huy s� h� tr� hi�u qu� c�a T�p �oàn D�u khí Vi�t Nam, T�ng 

Công ty PTSC nh�m nâng cao n�ng l�c c�nh tranh c�a ��n v�.
- Xây d�ng và hoàn thi�n h� th�ng qu�n lý ISO trong Công ty, ��m b�o tính khoa h�c và ��t hi�u 

qu� cao.
- Phát tri�n ngu�n nhân l�c theo h��ng g�n nh�, chuyên nghi�p và hi�u qu�, �i �ôi v�i chính 

sách l��ng th��ng và các chính sách thu hút ngu�n nhân l�c phù h�p nh�m ��ng viên CBCNV, 
nâng cao n�ng su�t và hi�u qu� công vi�c.

- Tích c�c hoàn thành các h�ng m�c �ã ���c phê duy�t ��u t� �úng ti�n ��, ��m b�o ch�t 
l��ng.

- Th�c hi�n công tác l�p và qu�n lý ngân sách theo �úng các quy ��nh hi�n hành c�a Nhà n��c, 
T�p �oàn D�u khí Vi�t Nam, T�ng Công ty PTSC và các quy ch� qu�n lý n�i b� c�a Công ty.

Qu�n lý ch�t ch� chi phí và xây d�ng công trình ti�t ki�m, ch�ng lãng phí t�t trong n�m 2015.

Tham gia h�i thao các ��n v� thành viên T�ng Công ty C� ph�n D�ch v� K� thu�t D�u khí Vi�t Nam
t�i �à N�ng tháng 5/2014
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IV.     MINH B�CH THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHI�M C�NG ��NG:

1. MINH B�CH THÔNG TIN:
 
 Nh�n th�c ���c t�m quan tr�ng và xem vai trò c�a minh b�ch thông tin là m�t ph�n không th� 
thi�u trong s� phát tri�n b�n v�ng, lâu dài c�a Công ty. PVSB �ã xây d�ng và không ng�ng c�i ti�n 
h� th�ng qu�n tr� n�i b�, quy trình trao ��i thông tin trong và ngoài Công ty, t�o s� liên k�t trong n�i 
b� PVSB, gi�a PVSB v�i các c� �ông, c�ng ��ng và xã h�i.

 Trong nh�ng n�m qua, Công ty �ã ti�p �ón nhi�u c� �ông, qu� ��u t�, công ty ch�ng khoán, 
các ��i tác chi�n l��c,� nh�m gi�i thi�u v� quá trình hình thành và phát tri�n c�a Công ty, c�p nh�t 
tình hình ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh, tình hình tài chính c�ng nh� chia s� k� ho�ch ��u t�, ��nh 
h��ng phát tri�n kinh doanh c�a PVSB trong t��ng lai.

 Công ty �ã tuân th� ��y �� và k�p th�i vi�c cung c�p thông tin ��nh k� theo quy ��nh nh� Báo 
cáo Tài chính, Báo cáo th��ng niên, Báo cáo tình hình qu�n tr�,� và các báo cáo khác theo yêu c�u 
c�a �y ban Ch�ng khoán Nhà n��c, S� Giao d�ch Ch�ng khoán. Thông tin ���c th��ng xuyên c�p 
nh�t và ��ng t�i trên website www.pvsb.com.vn ��m b�o tính công khai và minh b�ch v� ho�t ��ng 
c�a Công ty.

 Công ty �ã ban hành quy trình công b� thông tin �� toàn th� cán b� công nhân viên nh�n 
th�c ���c vai trò c�a minh b�ch thông tin và n�m ���c quy trình công b� thông tin theo �úng pháp 
lu�t, là c� s� �� qu�n lý ho�t ��ng trao ��i thông tin d� dàng h�n.

2. QUAN H� C� �ÔNG:
 
 Trong nh�ng n�m qua, công tác quan h� c� �ông �ã tr� thành m�t c�u n�i v�ng ch�c k�t n�i 
PVSB v�i c�ng ��ng nhà ��u t�. Thông tin luôn ���c cung c�p trung th�c, k�p th�i �ã mang ��n cho 
nhà ��u t� m�t b�c tranh rõ nét v� Công ty PVSB. Và v�i thái �� c�u th�, PVSB �ã ti�p nh�n nhi�u 
ph�n h�i tích c�c t� c�ng ��ng nhà ��u t� �� hoàn thi�n và phát tri�n h� th�ng qu�n tr� doanh 
nghi�p theo xu h��ng b�n v�ng, hài hòa v�i l�i ích môi tr��ng và xã h�i.

 Ban lãnh ��o Công ty luôn xác ��nh ho�t ��ng quan h� c� �ông là ho�t ��ng quan tr�ng 
không th� tách r�i v�i ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty, c�ng nh� xác ��nh trách nhi�m 
trong vi�c nâng cao lòng tin c�a c� �ông, nhà ��u t� thông qua vi�c minh b�ch trong qu�n lý, ch� 
��ng cung c�p thông tin k�p th�i, ��y �� và chính xác cho c�ng ��ng nhà ��u t�, ...

3. TRÁCH NHI�M C�NG ��NG:
 
 Bên c�nh n� l�c không ng�ng v��n t�m l�n m�nh, PVSB c�ng luôn ý th�c gìn gi� và phát huy 
truy�n th�ng t��ng thân t��ng ái c�a dân t�c thông qua các ho�t ��ng phát tri�n c�ng ��ng 
h��ng ��n m�c tiêu phát tri�n b�n v�ng c�a Công ty v�i ph��ng châm:

� PVSB CH�M LO CÔNG TÁC AN SINH XÃ H�I H��NG ��N C�NG ��NG
MANG UY TÍN TH��NG HI�U T�A R�NG �

 N�m 2014, Công ty PVSB và cán b� công nhân viên �ã �óng góp t�ng c�ng 541 tri�u ��ng �� 
th�c hi�n công tác an sinh - xã h�i h��ng v� c�ng ��ng, c� th� là: �ng h� Qu� vì th� h� tr� 1 ngày 
l��ng 110 tri�u. �ng h� Qu� t��ng tr� d�u khí 2 ngày l��ng 110 tri�u. �ng h� Qu� ngh�a tình ��ng 
��i 2 ngày l��ng 104 tri�u. �ng h� ��ng bào b� thiên tai l� l�t 2 ngày l��ng 106 tri�u. �ng h� CBCNV 
Công ty có hoàn c�nh khó kh�n 111 tri�u.
 Chung vai phát tri�n c�ng ��ng �ã th�c s� tr� thành s� m�nh và tâm nguy�n c�a toàn th� 
Ban lãnh ��o và cán b� công nhân viên Công ty PVSB. Xuyên su�t trong n�m 2014, các ho�t ��ng an 
sinh - xã h�i vì m�t c�ng ��ng lành m�nh �ã ���c Công �oàn, �oàn Thanh niên cùng toàn th� 
CBCNV c�a Công ty th�c hi�n liên t�c và r�ng kh�p c� n��c v�i m�c tiêu chung tay hành ��ng góp 
s�c xóa �ói gi�m nghèo, nâng cao ch�t l��ng y t�, giáo d�c, v�n hóa, xã h�i....

Hình �nh �oàn Thanh niên Công ty k�t h�p cùng H�i t� thi�n Yêu V�ng Tàu t� ch�c ch��ng trình �Ti�p s�c ��n tr��ng� t�ng 
quà cho các em h�c sinh nghèo t�i Xã Ph��c Tân, Thành ph� Bà R�a, T�nh Bà R�a � V�ng Tàu.



V.     BÁO CÁO TÀI CHÍNH N�M 2014
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
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Công nhân Công ty Sao Mai B�n �ình thi công l�p ��t công trình  d�u khí ��m b�o an toàn và ch�t l��ng công trình

PVSB
PETROVIETNAM


