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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch

:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400475345 (số cũ 5103000024)
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27/10/2004,
đăng ký thay đổi lần 08 ngày 07/05/2015.

Vốn điều lệ

:

43.705.100.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu :

43.705.100.000 đồng

Địa chỉ

:

215-217 Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại

:

(067) 3877016

Số fax

:

(067) 3877029

Website

:

www.dopetco.com.vn

Mã cổ phiếu

:

DOP
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp là doanh nghiệp được hình thành dưới hình thức cổ phần
hoá từ Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu thuộc Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo Quyết định số
160/QĐ-UB-TL ngày 10/08/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp, được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh
nghiệp và các quy định của luật pháp.



Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần kể từ tháng 11 năm
2004. Trong đó, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
sở hữu 51% cổ phần).



Ngày 18 tháng 08 năm 2011 được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận số
59/2011/GCNCP-CSD.



Ngày 08 tháng 10 năm 2015 được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận giao dịch
số 657/QĐ-SGDHN, chính thức đưa cổ phiếu DOP giao dịch tại sàn Upcom.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH



Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa: Vận tải đường sông bằng sà lan, tàu thủy.



Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.



Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.





Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Mua bán xăng dầu, nhớt.
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: Cho thuê kho, bồn chứa xăng dầu; Dịch vụ kho ngoại quan.
Kinh doanh dịch vụ logistic: Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển. Quản lý và khai thác cảng sông và
cảng biển. Dịch vụ cảng và bến cảng như hoa tiêu, lai dắt, hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm,
dầu, nước, thu gom rác và xử lý nước la canh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác
trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước, điện, sửa chữa khẩn cấp
thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng.

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Vận chuyển xăng dầu, nhớt, khí hóa lỏng, các sản phẩm dầu mỏ, hàng khô từ các tỉnh miền đông nam bộ, TP. HCM
đến các tỉnh miền tây nam bộ và Campuchia.

DOP | THÔNG TIN CHUNG
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể bao gồm:


Đại hội đồng cổ đông



Hội đồng quản trị



Ban Kiểm soát



Giám đốc điều hành



Các phòng ban chức năng

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
Các công ty liên kết của DOP như sau:


Công ty cổ phần vận tải biển Khai Nguyên



Công ty cổ phần vận tải dầu khí Mekong



Công ty cổ phần vận tải BMC Đồng Tháp



Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà

Công ty không có công ty con.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÓ GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÁC BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ

PHÒNG KẾ TOÁN

PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

ĐỘI TÀU

DOP | THÔNG TIN CHUNG
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY


Tăng cường mạnh mẽ công tác đào tạo nguồn nhân lực



Tìm kiếm đối tác chiến lược



Mở rộng phạm vi kinh doanh sang các lĩnh vực cùng ngành nghề và kinh doanh khác

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN


Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, năng động và thân thiện để nhân
viên phát huy tài năng và sáng tạo.



Họp tác hiệu quả với các đối tác để cùng phát triển và góp phần xây dựng cộng đồng.



Phát triển bền vững để gia tăng giá trị cho các cổ đông thông qua đa dạng hóa hoạt
động và chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh
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CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CÔNG ĐỘNG
Đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông đường thủy nội địa, ô nhiễm môi
trường và chống tràn dầu, phòng chóng cháy nổ trong lĩnh vực hoạt động của công ty.

DOP | THÔNG TIN CHUNG
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RỦI RO
Rủi ro kinh tế



Hoạt động trong một nên kinh tế, doanh
nghiệp luôn chịu sự tác động không ngừng
từ các yếu tố thị trường như: lạm phát, tốc
độ tăng trưởng GDP, lãi suất, tỷ giá,... Thế
nên, sự ổn định và phát triển của nền kinh
tế sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát
triển của các doanh nghiệp.





đã tạo nên nỗi lo sợ, hoang mang trong lòng Châu Âu.
Trong năm nay, thế giới cũng chứng kiến việc kinh tế
Trung Quốc đang dần rơi vào tình trạng khó khăn chưa
từng có, đồng nhân dân tệ giảm giá, nền công nghiệp
suy giảm, thị trường chứng khoán lao dốc, ngân hàng
trung ương nước này phải liên tục bơm tiền vào nền kinh
tế trong giai đoạn cuối năm. Về phía Mỹ, quốc gia có

Trong năm 2015, kinh tế thế giới trãi qua

nền kinh tế lớn nhất thế giới đã có những chính sách về

những biến động không mấy lạc quan: kinh

lãi suất khi FED đã có đợt tăng lại suất trong năm 2015

tế Châu Âu chưa mấy phục hồi với gánh

và đặt ra lộ trình tăng lãi suất năm 2016. Trước những

năng nợ của Hy Lạp thì cuộc di cư của

biến động nổi bật trên, kinh tế thế giới trong năm tới sẽ

những người tị nạn sang Châu Âu đã làm

có nhiều biến động khó lường, từ đó sẽ ảnh hưởng đến

xáo trộn đến chính trị, kinh tế của các nước

Việt Nam nhất là khi Việt nam đã gia nhập TPP và ký kết

EU, sau đó là mối đe dọa khủng bố diễn ra

các FTA trong thời gian qua.

Về kinh tế Việt Nam, theo số liệu của Tổng cục thống kê thì tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước
tính tăng 6,68% so với năm 2014, cao hơn mục tiêu 6,20% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011
- 2014. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014, là mức thấp
nhất trong 14 năm trở lại đây.
Rủi ro pháp luật



Hoạt động của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp chịu sự ảnh hưởng của Luật Doanh nghiệp, Luật
Thuế, Luật Thương mại, Bộ Luật Lao Động, Luật Chứng khoán và các văn bản luật liên quan. Hệ thống luật
và các văn bản dưới luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách có thể
xảy ra và khi đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.



Năm 2015, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã có hiệu lực, các bộ luật liên quan khác cũng sẽ được điều
chỉnh tương ứng, đòi hỏi công ty phải có bước chuẩn bị nhằm điều chỉnh hoạt động của công ty sao cho
không vi phạm các quy định được điều chỉnh.
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Rủi ro đặc thù ngành

 Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình, trong năm 2015 DOP đã vay tiền từ Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam – CN Đồng Tháp để bổ sung vốn lưu động và thanh toán chi phí hoán cải tàu dầu Đồng
Tháp 12 – ĐT 22059, do đó Công ty sẽ phải chịu thêm chi phí lãi vay trong quá trình hoạt động. Việc sử dụng
ngoại tệ để thanh toán giao dịch cũng sẽ làm DOP bị ảnh hưởng khi tỷ giá có sự thay đổi. Ngoài ra, do đặc
điểm ngành nghề hoạt động gắn liền với xăng dầu, nên khi giá cả loại nguyên liệu này biến động sẽ tác động
trực tiếp đến chi phí và lợi nhuận Công ty.

Rủi ro về môi trường



Rủi ro khác

Bảo vệ môi trường đang là vấn đề được xã hội và nhà



Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hoả

nước quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Trong quá

hoạn, dịch bệnh... là những rủi ro bất khả

trình hoạt động, ngoài việc thực hiện theo quy định của

kháng, mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng

luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh, Công ty còn

nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con

chịu sự chi phối của Luật Bảo vệ Môi trường. Hoạt động

người và tình hình hoạt động chung của DOP.

trong ngành vận tải, đặc biệt là việc vận chuyển các

Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể

nhiên liệu hóa lỏng như dầu, nhớt,… công ty luôn chú

giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên

ý đến công tác an toàn nhằm tránh việc tràn dầu ra môi

nắm bắt kịp thời thông tin và đảm bảo thự

trường nước, gây ô nhiễm đến môi trường.

hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy...

DOP | THÔNG TIN CHUNG
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
 Tổ chức và nhân sự
 Tình hình hoạt động đầu tư
 Tình hình tài chính
 Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu

11

DOP | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH 2015
DVT: Triệu đồng
TH 2014

KH 2015

TH 2015

TH2015/2014
(%)

TH/KH
(%)

STT

Chỉ tiêu

1

Tổng Doanh thu

52.000

48.500

49.000

94,2%

101 %

2

LN trước thuế

11.700

8.500

9.700

82,9%

114 %

Năm 2015 tiếp tục là một năm không có nhiều thuận lợi cho hoạt động của DOP, nhu cầu vận chuyển của
khách hàng không cao, khối lượng vận chuyển nhỏ, tuy nhiên nhờ có được sự tín nhiệm từ khách hàng, Công
ty vẫn hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2015 cho thấy, Tổng doanh
thu trong năm đã vượt kế hoạch khi tăng nhẹ 1%, lợi nhuận sau thuế cũng tăng 14% so với kế hoạch. Tuy
nhiên so với năm 2014 thì tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 94,2% và 82,9%.

DOP | TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Thành viên

Chức Vụ

Nguyễn Hoàng Quân

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Mai An Mỹ

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Lê Thị Thanh

Kế toán trưởng



Ông Nguyễn Hoàng Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Năm sinh: 1979
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Chức vụ tại các tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ cá nhân: 12.231 cổ phần – tỷ lệ 0,28%
Đại diện sở hữu: 445.791 cổ phần – tỷ lệ 10,2%
(Đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp)
Quá trình công tác:


Từ năm 2001 đến tháng 9 năm 2004 công tác tại Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp, nay là
Công ty TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp.
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Từ tháng 10 năm 2004 đến nay công tác tại Công ty CP vận tải xăng dầu Đồng Tháp.

DOP | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015



Ông Mai An Mỹ – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Năm sinh: 1961
Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính kế toán
Chức vụ tại các tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ cá nhân: Không
Đại diện sở hữu: 98.010 cổ phần – tỷ lệ 2,24%
Quá trình công tác:


Từ năm 1999-2005, công tác tại Xí nghiệp II Chế biến lương thực – Công ty Thương Nghiệp XNK
Tổng Hợp Đồng Tháp, chức vụ Phó Giám đốc.



Từ năm 2006-2008, công tác tại Phòng Nhân sự hành chính – Công ty Cổ phần Docimexco, chức vụ

Trưởng phòng.


Từ năm 2009-2010, công tác tại Nhà máy Thức ăn thuỷ sản Domyfeed, chức vụ Phó Giám đốc.



Từ năm 2011-2012, công tác tại Công ty Cổ phần Docitrans, chức vụ Giám đốc.



Tứ năm 2013 đến nay công tác tại Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp, chức vụ: Phó Giám
đốc



Bà Lê Thị Thanh – Kế toán trưởng

Năm sinh: 1967
Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính kế toán
Chức vụ tại các tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ cá nhân: 3.646 cổ phần – tỷ lệ 0,08%
Đại diện sở hữu: Không
Quá trình công tác:


Từ năm 2012 đến nay, công tác với chức vụ Kế toán trưởng CTCP Vận Tải Xăng dầu Đồng Tháp.

DOP | TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

14

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

 Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2014 – 2018 kể từ ngày 24/06/2015 thay thế Ông Trần Văn Sơn. Việc bổ nhiệm này được
báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

 Công ty không có những thay đổi trong Ban điều hành và Ban kiểm soát

15
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tiêu chí

Số lượng (người)

Trình độ lao động

Tỷ trọng (%)

100

Trình độ Đại học
Trình độ Cao đẳng
Trung cấp
Trình độ khác
Theo loại hợp đồng lao động

100

10

10

6

6

80

82

2

2

100

100

Dài hạn

97

99

Thời vụ

1

1

Theo giới tính

100

Nam
Nữ

Thu nhập bình quân (triệu đồng)

100

92

94

6

6

Cơ cấu lao động theo trình độ
2%

6,65

10%

6,6

6%

6,6
82%

6,55

6,5

6,5

2014

2015

6,5
6,45
2013

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Khác

Thu nhập bình quân

DOP | TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Chính sách lương, thưởng và trợ cấp

 Người lao động được trả lượng một tháng một
lần tương xứng với chức danh, kết quả làm việc
phù hợp với quy định của Pháp luật về lao
động. Định kỳ hàng năm, Công ty sẽ xem xét
thành tích đóng góp cho Công ty cũng như các
điều kiện, tiêu chuẩn để đánh giá, xếp hệ số
lương cho người lao động.

 Công ty thực hiện tốt các chính sách về bảo hộ
lao động, an toàn lao động; Bảo hiểm xã hội,

Bảo hiểm y tế; tạo môi trường làm việc
thuận lợi cho người lao động, trang bị
đồng phục, quần áo bảo hộ lao động
đầy đủ. Công ty tổ chức khám sức khoẻ
định kỳ mỗi năm một lần. Nếu phát hiện
người lao động mắc bệnh nghề nghiệp
hoặc mãn tính do ảnh hưởng của nghề
nghiệp, Công ty sẽ có trách nhiệm bố
trí cho người lao động chữa trị.

 Công ty tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân và tập thể hàng
quý, thưởng tiền với mức thưởng do Hội đồng thi đua khen thưởng quyết định kèm theo các
danhhiệu thi đua nhằm khuyến khích người lao động phấn đấu tăng năng suất lao động cũng
như có trách nhiệm với công việc.

 Ngoài ra Công ty còn quan tâm thực hiện các phúc lợi, tổ chức tham quan nghỉ mát, tham
gia các hoạt động phong trào văn nghệ thể thao, tặng quà vào các dịp lễ Tết trong năm...
Chính sách đào tạo

 Công ty chú trọng việc tuyển dụng và đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho CB-CNV
thông qua việc áp dụng nhiều hình thức đào tạo như chính quy, tại chỗ và tự đào tạo; thường
xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn cũng như dài hạn cho nhân
viên, bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho cán bộ trung cấp. Ngoài ra, Công ty còn tập trung huấn
luyện sĩ quan, thuyền viên có trình độ cao, chuyên môn sâu, kết hợp với bổ sung cán bộ có
đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu phát triển và chỉ tiêu đề ra hàng năm
của Công ty.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN
Trong năm Công ty đã có những quyết định đầu tư sữa chưa các phương tiện vận tải cụ thể như:



Thống nhất chi phí phát sinh hoán cải tàu Đồng Tháp 09 sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng là 1,8
tỷ đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng). Tổng cộng chi phí quyết toán hoán cải tàu Đồng Tháp 09 là 10,4
tỷ đồng (Mười tỷ bốn trăm triệu đồng).



Thống nhất quyết toán chi phí sửa chữa tàu Sông Tiền 26 là 1.898.700.190 đồng (Một tỷ, tám trăm
chín mươi tám triệu, bảy trăm ngàn, một trăm chín mươi đồng).



Thống nhất Bảng dự toán chi phí hoán cải tàu Đồng Tháp 12, từ 1.700 tấn lên 2.100 tấn, với chi phí là
4 tỷ đồng, chi phí phát sinh +/- 15%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT



Công ty CP Vận Tải Biển Khai Nguyên hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt, mức cổ tức trả theo đúng
kế hoạch do HĐQT đề ra, khả năng trả hơn 5% mức cổ tức dự kiến.



Đối với công ty CP vận tải biển Mekong hoạt động vẫn diễn ra bình thường, kết quả sản xuất kinh
doanh đạt kế hoạch đề ra, nhưng vẫn chưa trả cổ tức, do lỗ lũy kế các năm trước còn để lại.



Công ty cổ phần vận tải BMC kết quả hoạt động khá tốt, dự kiến mức cổ tức đạt kế hoạch đề ra là 12%.



Công ty cổ phần du lịch Mỹ Trà hoạt động khá lên, dự kiến sẽ trả cổ tức trong năm tài chính này.

DOP | TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2014

Năm 2015

Thay đổi

1

Tổng giá trị tài sản

Ngàn đồng

68.422.668

70.976.998

3,73%

2

Doanh thu thuần

Ngàn đồng

51.154.550

48.929.163

-4,35%

3

Lợi nhuận từ HĐKD

Ngàn đồng

7.899.205

9.474.600

19,94%

4

Lợi nhuận khác

Ngàn đồng

3.830.761

167.975

-95,62%

5

Lợi nhuận trước thuế

Ngàn đồng

11.729.966

9.642.576

-17,80%

6

Lợi nhuận sau thuế

Ngàn đồng

9.362.631

7.835.892

-16,31%

7

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

Ngàn đồng

1.928

1.793

-7,00%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STT

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

1

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

-

Hệ số thanh toán ngắn hạn

3,79

1,88

-

Hệ số thanh toán nhanh

3,70

1,87

2

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

-

Hệ số nợ/ Tổng tài sản

5,22%

9,85%

-

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu

5,50%

10,93%

3

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

-

Vòng quay hàng tồn kho

67,27

90,20

-

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

0,75

0,70

4

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

-

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

18,30%

16,01%

-

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

14,54%

14,58%

-

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

13,68%

13,68%

-

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần

15,44%

19,36%

19

DOP | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI
TRONG VỐN CHỦ SỞ HỮU
CỔ PHẦN


Số cổ phiếu đã phát hành: 4.370.510 cổ phiếu



Số cổ phiếu thường: 4.370.510 cổ phiếu



Số cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu



Số cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 4.241.664 cổ phiếu



Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 128.846 cổ phiếu
Danh mục

Số lượng cổ phiếu

Giá trị (nghìn đồng)

Tỷ lệ %

Tổng số vốn thực góp

4.370.510

43.705.100

100

Cổ đông sáng lập

2.265.666

22.656.660

51,8

Cổ đông sở hữu trên 5% cổ
phiếu có quyền biểu quyết

2.463.956

24.639.560

56,38

Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ
phiếu có quyền biểu quyết

1.294.740

12.947.400

29,62

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
Loại cổ đông

Số lượng cổ
đông

Cổ đông trong nước

Giá trị

Số cổ phần

(nghìn đồng)

Tỷ lệ (%)

290

4.370.510

43.705.100

100,00

- Cổ đông tổ chức

5

2.622.631

26.226.310

60,01

- Cổ đông cá nhân

285

1.747.879

17.478.790

39,99

Cổ đông nước ngoài

-

-

-

-

-

Cổ đông tổ chức

-

-

-

-

-

Cổ đông cá nhân

-

-

-

-

-

-

-

-

290

4.370.510

43.705.100

100,00

Cổ phiếu quỹ
Tổng cộng

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU: Trong năm 2015 công ty không thực hiện tăng
vốn điều lệ.
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: Không có
CHỨNG KHOÁN KHÁC: Không có

DOP | TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh
 Tình hình tài chính
 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý
 Kế hoạch phát triển trong tương lai
 Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán

21
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
THUẬN LỢI

 Được khách hàng chấp nhận về chất lượng dịch vụ của đơn vị.
 Tập thể người lao động trong đơn vị ý thức hơn chế độ lương luôn gắn liền với kết quả, hiệu quả
hoạt động của đơn vị.
KHÓ KHĂN

 Nhu cầu vận chuyển thấp, năng lực vận chuyển của các đội tàu khá dồi dào dẫn đến cạnh tranh
giữa các đơn vị vận tải diễn ra rất gay gắt.

 Các đơn hàng vận chuyển nhỏ so với các năm trước, chủ hàng thay đổi chiến lược trong hoạt động
thương mại, ưu tiên kết hợp các phương thức vận tải cạnh tranh nhất.

 Nhà nước sửa đổi, bổ sung, một số tiêu chuẩn kỹ thuật ngành làm ảnh hưởng đến thời gian khai
thác của phương tiện.

 Nguồn hàng khai thác cho tàu gas gặp nhiều khó khăn
ĐVT: Triệu đồng
STT

Các khoản mục

1

Tổng Doanh thu

2

LN trước thuế

STT

Khoản mục

KH 2015

TH/KH
(%)

TH 2015
48.500

49.000

101 %

8.500

9.700

114 %

KH 2015

TH/KH
(%)

TH 2015

1

DT VC xăng dầu trong nước

35.000

31.200

89.14 %

2

DT VC xăng dầu tái xuất

13.000

17.800

136.92 %

3

DT khác

500

-

-

48.500

49.000

101.03%

Tổng Cộng
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KẾ QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2015
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Trong năm, doanh thu vận chuyển dầu



Ngược lại với diễn biến trên, doanh thu vận chuyển xăng

trong nước giảm 16,35% so với năm

dầu tái xuất lại có sự thay đổi rất tích cực, tăng 33,83%

2014, Công ty đã hoàn thành 89,14%

so với năm 2014, vượt kế hoạch 36,92%, do Công ty đã

kế hoạch doanh năm 2015 của mảng

đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển của đối tượng

hoạt động này, nguyên nhân của sự

khách hàng này, trong năm DOP đã đưa vào khai thác

thay đổi trên là do nhu cầu vận chuyển

tàu Đồng Tháp 09 phục vụ vận chuyển hàng tái xuất.

từ khách hàng sụt giảm, các đơn hàng

Ngoài ra, các khách hàng mua hàng tại Petimex đều giao

nhỏ làm cho đội tàu không tận dụng

toàn bộ khối lượng cần vận chuyển cho Công ty, đều này

hết được năng lực hoạt động.

đã góp phần không nhỏ vào kết quả trên.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI SẢN

STT

Chỉ tiêu

I

Tài sản ngắn hạn

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3

Các khoản phải thu ngắn hạn

4

Năm 2014

Năm 2015

Thay đổi

13.513

10.146

-24,92%

5.682

2.423

-57,36%

-

-

-

7.320

7.669

4,77%

Hàng tồn kho

294

53

-81,83%

5

Tài sản ngắn hạn khác

217

-

-

II

Tài sản dài hạn

54.910

60.831

10,78%

1

Tài sản cố định

41.587

49.407

18,80%

2

Tài sản dài hạn khác

13.323

11.425

-14,25%

68.423

70.977

3,73%

Tổng tài sản

 Tài sản ngắn hạn của Công ty trong giảm 24,92% so

 Về tài sản dài hạn, khoản mục này

với năm 2014, trong đó khoản mục tiền và các khoản

của DOP có sự thay đổi (tăng

tương đương tiền giảm đến 57,36%, tiền mặt và các

10,78%) do có có sự tăng lên của tài

khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng đều được

sản cố định 18,08%, trong năm

DOP sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh

Công ty đã đầu tư hoán cải một số

doanh. Bên cạnh đó, hàng tồn kho của Công ty

phương tiện vận tải (tàu Đồng Tháp

(nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho hoạt động kinh

09, 12, tàu Sông Tiền 26) và đầu tư

doanh) cũng diễn biến tương tự khi giảm 81,83% so

xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc.

với năm 2014.
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STT

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

Thay đổi

4.846

5.387

11,16%

718

623

-13,32%

81

603

647,83%

I

Nợ ngắn hạn

1

Phải trả người bán

2

Người mua trả tiền trước

3

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

849

729

-14,15%

4

Phải trả người lao động

792

1.239

56,51%

5

Chi phí phải trả ngắn hạn

697

212

-69,62%

6

Phải trả ngắn hạn khác

1.767

50

-97,17%

7

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

-

1.730

-

8

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

(57)

202

-455,20%

II

Nợ dài hạn

-

1.606

-

1

Dự phòng phải trả dài hạn

-

1.606

-

4.846

6.993

44,30%

Tổng nợ phải trả

 Nợ ngắn hạn của Công ty đã tăng 11,16% trong năm 2015, các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thay
đổi này là:


DOP có nhận được khoản tiền trả trước của Công ty TNHH Thương mại Xuất Nhập khẩu Xăng dầu trị giá
hơn 580 triệu.



Phải trả người lao động tăng 56,51% tương ứng với 522 triệu đồng.



Trong năm, công ty có vay ngắn hạn từ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đồng Tháp hơn
926 triệu đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và có khoản vay dài
hạn đến hạn trả 804 triệu làm khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gia tăng đến 1,73 triệu
đồng.

 Về nợ dài hạn, trong năm DOP đã có khoản vay 1,606 tỷ đồng để thanh toán chi phí hoán cải tàu dầu
Đồng Tháp 12 – ĐT 22059.
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CẢI TIẾN VỀ TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ


Cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật đã được thay đổi trong năm 2015 từ đó tổ chức hoạt động
công ty theo đúng quy định của pháp luật.



Hoàn thành xong thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu DOP trên sàn giao dịch Upcom mở ra một giai đoạn
mới cho quá trình phát triển của công ty.



Công tác công bố thông tin được ủy quyền cho cán bộ chuyên trách, phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực
hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch.

DOP | BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI


Thuận lợi



Đã được các khách hàng tín nhiệm chất lượng phục vụ, thái độ phục vụ.



Phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng lỏng khác.



Khó khăn



Nhu cầu vận chuyển trong hệ thống kho Petimex giảm.



Mức độ cạnh tranh giữa các công ty vận tải thủy với nhau diễn ra gay gắt.



Ảnh hưởng của yếu tố giá xăng dầu thế giới, nên nhu cầu vận chuyển không đều, và khối lượng vận
chuyển cho từng chuyến hàng không lớn.



Chỉ tiêu doanh thu định hướng cho hoạt động kinh doanh 2016

STT

Năm 2015

Khoản mục
KH

Năm 2016
TH

KH2016/TH 2015
(%)

1

DT VC xăng dầu trong nước

35.000

31.200

28.000

- 10 %

2

DT VC xăng dầu tái xuất

13.000

17.800

18.000

+ 1.5 %

3

DT khác

500

Tổng Cộng

48.500

2.000
49.000

48.000

 Dự kiến các chỉ tiêu tài chính như sau:
- Doanh thu đạt 48 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 9 tỷ đồng,
- Dự kiến mức cổ tức năm 2016: 12%
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ
Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán
AFC Việt Nam đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2015
của CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp, vì vậy Ban Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty
 Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc
 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY



Năm 2015, nhu cầu vận chuyển của khách hàng

 Kết quả cho thấy, lợi nhuận sau thuế tăng đến 14%

suy giảm do giá dầu biến động, ngoài ra Công

so với chỉ tiêu kế hoạch, các khoản đầu tư vào Công

ty còn

phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ

ty liên kết phần lớn điều có kết quả tốt. Trong đầu

những đội tàu khác có tiềm lực mạnh làm cho

năm đơn vị đã xảy ra 1 vụ tai nạn tại tàu Đồng

hoạt động kinh doanh có những khó khăn nhất

Tháp 09 gây tràn dầu ra sông, đã tiến hành làm

định. Tuy nhiên, với chất lượng dịch vụ được

việc với cơ quan chức năng và bảo hiểm đến nay

khách hàng tín nhiệm, cùng sự đoàn kết, phối

đã xử lý xong. Công tác tài chính kế toán và nghĩa

hợp hiệu quả giữa các bộ phần, DOP vẫn hoàn

vụ nộp thuế cho Nhà nước cũng được Công ty thực

thành được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

hiện tốt.
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC
Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc


Hàng quý, các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã được báo cáo về tiến độ hoạt động sản xuất
kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm
2015.



Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo Pháp luật và Điều lệ
Công ty.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Giám đốc
Hội đồng quản trị đánh giá cao, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của Ban Giám đốc dành cho Công ty vì mục
tiêu phát triển ổn định và bền vững. Giám đốc điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý là những người có năng lực,
đoàn kết, nhất trí cao, luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng
quản trị, đã tổ chức chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh và
định hướng đầu tư phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Năm 2015, Ban Giám đốc Công ty đã
chỉ đạo, điều hành Công ty thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
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CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đối với hoạt động kinh doanh


Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức của đội ngũ thuyền viên hạn
chế tối đa tai nạn giao thông, bảo quản máy móc tốt, hạn chế sửa chữa, nhằm tiết kiệm chi phí.



Chủ động phối hợp với phía chủ hàng có kế hoạch vận chuyển hợp lý nhằm tăng cường quãng
đường có hàng cho phương tiện.



Đối vận chuyển tái xuất: cũng cố mối quan hệ với đối tác truyền thống.



Xúc tiến nguồn hàng vận chuyển mới, cả trong vận chuyển nội địa và vận chuyển hàng tái xuất.

Đối vối công tác thanh lý tàu cũ và đầu tư
Tiếp tục xin ý kiến chào bán các tàu khái thác không hiệu quả, đầu tư hoặc hoán cải tiếp thêm một
tàu khi điều kiện cho phép.
Công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ
Tiếp tục phát động, triễn khai các phong trào thi đua cho các tàu thông qua các tổ chức đoàn, hội,
lồng ghép vào công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

DOP | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

 Hội đồng quản trị
 Ban kiểm soát
 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên

Chức Vụ

Tỷ lệ CP sở hữu

Lê Thị Hồng

Chủ tịch

0,07%

Ngô Thị Xuân Nữ

Phó Chủ tịch

0,08%

Huỳnh Văn Thành

Thành viên

0

Nguyễn Đức Vượng

Thành viên

2,70%

Nguyễn Ngọc Thới

Thành viên

0

Nguyễn Hoàng Quân

Thành viên

0,28%

Mai An Mỹ

Thành viên

0



Bà Lê Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế học
Chức vụ tại các tổ chức khác: Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí
Đồng Tháp.
Số cổ phần nắm giữ cá nhân: 3.080 cổ phần – tỷ lệ 0,07%

Đại diện sở hữu: 1.337.374 cổ phần – tỷ lệ 30,6%
(Đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp)
Quá trình công tác:


Từ tháng 6 năm 1991 đến nay công tác tại Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp, nay là Công ty
TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp.



Từ tháng 08 năm 2015: Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

DOP | QUẢN TRỊ CÔNG TY
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THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bà Ngô Thị Xuân Nữ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp
Chức vụ tại các tổ chức khác: Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự Công ty TNHH
MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.
Số cổ phần nắm giữ cá nhân: 3.340 cổ phần – tỷ lệ 0,08%
Đại diện sở hữu: 445.791 cổ phần – tỷ lệ 10,2%
(Đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp)
Quá trình công tác:


Từ tháng năm 1992 đến nay công tác tại Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, nay là Công ty
TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp.



Từ năm 2009 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.



Ông Huỳnh Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1960
Trình độ chuyên môn: Thuyền trưởng hạng I
Chức vụ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Thành Lực
Số cổ phần nắm giữ cá nhân: Không
Đại diện sở hữu: 235.000 cổ phần – tỷ lệ 5,38%
(Đại diện phần vốn của Công ty TNHH Vận tải Thành Lực)
Quá trình công tác:
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Từ tháng 4 năm 2005 đến nay là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.
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Ông Nguyễn Đức Vượng – Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1953
Trình độ chuyên môn: Kinh doanh xăng dầu
Chức vụ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đông Nam
Số cổ phần nắm giữ cá nhân: 118.000 cổ phần – tỷ lệ 2,7%
Đại diện sở hữu: Không
Quá trình công tác:


Từ tháng 04 năm 2005 đến tháng 3 năm 2008 là thành viên BKS CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.



Từ tháng 5 năm 2008 đến nay là thành viên HĐQT CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp



Ông Nguyễn Ngọc Thới – Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1959
Trình độ chuyên môn: Kinh doanh xăng dầu
Chức vụ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH MTV Thạnh Thới
Số cổ phần nắm giữ cá nhân: Không

Đại diện sở hữu: 112.320 cổ phần - tỷ lệ 2.57%
Quá trình công tác:




Từ tháng 4 năm 2005 đến nay là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Hoàng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị
(Như đã trình bày trong mục Ban điều hành)



Bà Mai An Mỹ – Thành viên Hội đồng quản trị
(Như đã trình bày trong mục Ban điều hành)

DOP | QUẢN TRỊ CÔNG TY
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CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Không có
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp
Tỷ lệ
tham dự

1

Lê Thị Hồng

Chủ tịch

1/2

50%

2

Ngô Thị Xuân Nữ

Phó Chủ tịch

2/2

100%

3

Huỳnh Văn Thành

Thành viên

2/2

100%

4

Nguyễn Đức Vượng

Thành viên

2/2

100%

5

Nguyễn Ngọc Thới

Thành viên

1/2

50%

6

Nguyễn Hoàng Quân

Thành viên

2/2

100%

7

Mai An Mỹ

Thành viên

2/2

100%

Lý do không tham dự
Bổ nhiệm từ ngày
11/08/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
Không có
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Không có

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
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STT

Số NQ/QĐ

Thời gian

Nội dung





1

01/NQ-HĐQT

09/04/2015







2

02/NQ-HĐQT

11/08/2015




DOP | QUẢN

Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban Điều hành
công ty về kết quả hoạt động kinh doanh công ty
về kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2015,
kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II năm 2015.
Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt
động kinh doanh quý I năm 2015 của Ban kiểm
soát.
Thống nhất chi phí phát sinh hoán cải tàu Đồng
Tháp 09 sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng là 1,8
tỷ đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng). Tổng cộng
chi phí quyết toán hoán cải tàu Đồng Tháp 09 là
10,4 tỷ đồng (Mười tỷ bốn trăm triệu đồng).
Thống nhất quyết toán chi phí sửa chữa tàu Sông
Tiền 26 là 1.898.700.190 đồng (Một tỷ, tám trăm
chín mươi tám triệu, bảy trăm ngàn, một trăm chín
mươi đồng).
Thống nhất bán thoái vốn 30.000 cổ phần của Công
ty CP dịch vụ du lịch Mỹ Trà cho Công ty TNHH MTV
thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) với giá
10.000 đồng/ 1 cổ phần, tổng trị giá 300.000.000
đồng (Ba trăm triệu đồng).
Thống nhất Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết xin
ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung bà
Lê Thị Hồng thay thế ông Trần Văn Sơn vào thành viên
Hội đồng quản trị công ty.
Thống nhất bầu bà Lê Thị Hồng đảm nhiệm chức danh
Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 kể từ
ngày 24 tháng 6 năm 2015. Việc bổ nhiệm này sẽ được
báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên gần nhất
Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban điều hành công
ty về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm
2015, kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối
năm 2015.
Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt
động kinh doanh 6 tháng năm 2015 của Ban kiểm soát
Thống nhất Bảng dự toán chi phí hoán cải tàu Đồng
Tháo 12, từ 1.700 tấn lên 2.100 tấn, với chi phí là 4 tỷ
đồng, chi phí phát sinh +/- 15%

Thống nhất giao cho ông Nguyễn Hoàng Quân – Giám
đốc công ty trực tiếp ký kết hợp đồng thế chấp tài sản
của công ty là phương tiện Sà lan để vay vốn Ngân
hàng khoảng 4 tỷ đồng. Số tiền vay nhằm mục đích
TRỊ
CÔNG
38
đầu tư
hoán cảiTY
tàu Đồng Tháp 12.

BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Thành viên

Chức Vụ

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Trưởng Ban

Nguyễn Hồng Hải

Thành viên



Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính kế toán
Chức vụ tại các tổ chức khác: Phó phòng Kế hoạch Đầu tư - Công ty TNHH MTV
Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Số cổ phần nắm giữ cá nhân: Không
Đại diện sở hữu: Không
Quá trình công tác:


Từ năm 1998 đến năm 2004 nay công tác tại Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, nay là Công ty
TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.



Từ tháng 04/2014 đến nay: Trưởng BKS CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.



Bà Nguyễn Hồng Hải – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1963
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp kế toán
Chức vụ tại các tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ cá nhân: 4.170 cổ phần – tỷ lệ 0,1%
Đại diện sở hữu: 6.264 cổ phần – tỷ lệ 0,14%
Quá trình công tác:


Từ tháng năm 1998 đến tháng 9 năm 2004 nay công tác tại Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp,

nay là Công ty TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp.
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Từ tháng 10 năm 2004 đến nay công tác tại Công ty CP vận tải xăng dầu Đồng Tháp.
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT



Tổ chức họp định kỳ, kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty theo đúng quy chế làm việc của
ban kiểm soát. Kịp thời đưa ra ý kiến đóng góp giúp cải thiện sản xuất, tiét kiệm chi phí, nâng cao hiệu
quả hoạt động của công ty



Tham dự các cuộc họp hội đồng quản tri, đánh giá năng lực, sự phù hợp trong việc triển khai Nghị
quyết Đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị. Giám sát công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản
trị, Ban giám đốc.



Kiểm tra tính chính xác minh bạch của báo cáo tài chính năm 2015, kiến nghị danh sách công ty kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2016.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH



Chủ tịch HĐQT

36.000.000 đồng/năm



Phó chủ tịch HĐQT

30.000.000 đồng/năm



Thành viên HĐTQ

24.000.000 đồng/năm



Trường Ban kiểm soát

24.000.000 đồng/năm



Thành viên BKS

18.000.000 đồng/năm



Thư ký HĐTQ

18.000.000 đồng/năm

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: Không có
HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: Không có
VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
DOP luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

DOP | QUẢN TRỊ CÔNG TY
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG QUÂN

DOP | QUẢN TRỊ CÔNG TY
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NGUYỄN HOÀNG QUÂN

