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PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
Công ty xin lƣu ý các nhà đầu tƣ về các nhân tố rủi ro có thể ảnh hƣởng tới kết quả sản
xuất kinh doanh, qua đó gián tiếp có thể ảnh hƣởng tới giá cổ phiếu của Công ty.

1. RỦI RO KINH TẾ
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh và vận tải xăng dầu. Do đó, sự biến
động của giá dầu thế giới, cùng với sự biến động của nền kinh tế sẽ tác động lớn đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty
Tốc độ tăng trƣởng kinh tế
Nền kinh tế phát triển sẽ kéo theo nhu cầu năng lƣợng, sản xuất và vận tải tăng. Do đó,
hoạt động kinh doanh của Công ty, một doanh nghiệp vận tải và kinh doanh xăng dầu, cũng
sẽ khả quan. Ngƣợc lại, khi nền kinh tế tăng gặp khó khăn kết quả kinh doanh của Công ty
có thể bị ảnh hƣởng.
Xuất nhập khẩu
Mặc dù Công ty không trực tiếp thực hiện hoạt động nhập, xuất nhƣng sự biến động xuất
nhập khẩu, cụ thể là nhập khẩu xăng dầu ảnh hƣởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của
Công ty bởi xăng dầu là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chiếm tỉ trọng lớn trong giá vốn
của Công ty.
Tỉ giá hối đoái
Tỉ giá hối đoái ảnh hƣởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty do giá xăng dầu tại
Việt Nam biến động mạnh theo tỉ giá giữa đồng đôla Mỹ và Việt Nam Đồng.
Lạm phát
Trong những năm gần đây, Việt Nam phải đối mặt với lạm phát tăng từ 6,6% năm 2006 lên
tới 12,6% năm 2007 và tăng mạnh vào năm 2008 với chỉ số giá tiêu dùng kỷ lục trong hai
thập kỷ qua, 19,89%. Những con số này vƣợt xa so với con số tăng trƣởng kinh tế. Tốc độ
lạm phát cao hơn tốc độ tăng trƣởng kinh tế, chắc chắn sẽ tác động tới các doanh nghiệp
nói chung và Công ty nói riêng.
Lãi suất
Lãi suất ngân hàng tác động khá mạnh tới lợi nhuận của Công ty do tỉ trọng nợ vay ngắn
hạn của Công ty chiếm gần 66% tổng nguồn vốn tại thời điểm 31.12.2008.

2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và xăng dầu Công ty chịu chi phối của các
văn bản Pháp luật về Thuế, Luật Giao thông, v.v. Ngoài ra, với tƣ cách là một đơn vị thành
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viên của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, các chính sách của Tổng Công ty cũng có ảnh
hƣởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần và đăng ký giao dịch trên thị
trƣờng UPCOM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, hoạt động của Công ty chịu ảnh
hƣởng của các văn bản pháp luật về Công ty cổ phần, Chứng khoán và thị trƣờng chứng
khoán. Việc đăng ký giao dịch và huy động trên thị trƣờng chứng khoán là những lĩnh vực
còn rất mới mẻ. Luật và các văn bản dƣới luật quy định về các vấn đề này còn đang trong
quá trình hoàn thiện, do đó nếu có sự thay đổi thì sẽ ảnh hƣởng tình hình giao dịch cổ phiếu
của Công ty.

3. RỦI RO ĐẶC THÙ
Rủi ro kinh doanh
Trong hoạt động vận tải và kinh doanh xăng dầu, yếu tố chi phí đầu vào nhƣ chi phí xăng
dầu có ảnh hƣởng đáng kể đến lợi nhuận. Trong khi đó, phần lớn xăng dầu ở nƣớc ta vẫn
phải nhập khẩu. Trong thực tế, giá xăng dầu tăng mạnh trong vòng hai năm trở lại đây đã
làm chi phí vận chuyển xăng dầu tăng đáng kể, ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, trong hoạt động vận tải, chất lƣợng cầu đƣờng, bến bãi và các dịch vụ hỗ trợ
sẽ có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, mạng
lƣới giao thông đƣờng bộ ở Việt Nam còn nhiều bất cập, phân bổ chƣa hợp lý. Hơn nữa, do
tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng chƣa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế trong những năm gần
đây nên một số tuyến đƣờng đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, hoạt động kinh doanh
của Công ty có thể bị ảnh hƣởng về thời gian và phát sinh chi phí ngoài dự tính.
Rủi ro cạnh tranh
Kể từ ngày 01/5/2007, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đƣợc phép tự xác định giá
bán. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động hơn trong việc xác định khối lƣợng và
thời điểm nhập xăng dầu cũng nhƣ việc xác định giá bán ra thị trƣờng một cách linh hoạt vì
sự cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn rất nhiều so với cơ chế nhà nƣớc định giá cho doanh nghiệp
trƣớc đây.

4. RỦI RO KHÁC
Ngoài các rủi ro trình bày ở trên, Công ty còn chịu các rủi ro bất khả kháng nhƣ động đất,
thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố... Tuy nhiên những rủi ro này
rất hiếm khi xảy ra trong thực tế.
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PHẦN II: NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI
NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
Ông Trịnh Quang Khanh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Đào Văn Chiện

Chức vụ: Giám đốc điều hành

Ông Lê Tự Cƣờng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Ông Chu Đức Hậu

Chức vụ: Kế toán trƣởng

Bà Đặng Thị Hồng Hà

Chức vụ: Trƣởng Ban kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù
hợp với thực tế mà chúng tôi đƣợc biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ
Ông Đỗ Huy Hoài

Chức vụ: Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty TNHH
Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tƣ vấn với
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây. Chúng tôi đảm bảo rằng việc
phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã đƣợc thực
hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ
phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây cung cấp.
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PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM
“Công ty”, “Tổ chức phát hành”, "PTS Hà Tây" hay “Petrolimex Hà Tây”: Công ty Cổ
phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đƣợc thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng
ký số Giấy CNĐKKD số 0303000011 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hà Tây cấp ngày
14 tháng 11 năm 2000, đăng ký thay đối lần thứ 7 ngày 14 tháng 01 năm 2009.
“Cổ phiếu”: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex hà Tây.
“Bản công bố thông tin”: Bản công bố thông tin của Petrolimex Hà Tây về tình hình tài
chính, hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tƣ
đánh giá và đƣa ra các quyết định đầu tƣ.
“Ban kiểm soát”: Ban kiểm soát của Petrolimex Hà Tây
“Đại hội đồng cổ đông”: Đại hội đồng cổ đông của Petrolimex Hà Tây
“Hội đồng quản trị”: Hội đồng quản trị của Petrolimex Hà Tây
“Tổ chức tƣ vấn”: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam
“Tổ chức kiểm toán”: Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPAVIETNAM)

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt đƣợc viết trong bản công bố thông tin này có nội dung nhƣ
sau:
BGĐ

: Ban Giám đốc

BKS

: Ban kiểm soát

BSC

: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam

CBCNV

: Cán bộ công nhân viên

CMND

: Chứng minh nhân dân

CPQLDN

: Chi phí quản lý doanh nghiệp

CTCP

: Công ty cổ phần

CTXD

: Công ty xăng dầu

ĐHĐCĐ

: Đại hội đồng cổ đông

ĐKKD

: Đăng ký kinh doanh

GĐ

: Giám đốc

GCN

: Giấy chứng nhận

HĐQT

: Hội đồng quản trị

NH

: Ngân hàng

Petrolimex

: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

SGDCK HN

: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TCT XD VN

: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn
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PHẦN IV: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
GIAO DỊCH
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PTS Hà Tây
-

Tên Công ty

: Công ty Cổ phần Petrolimex Hà Tây

-

Tên Tiếng Anh

: Ha Tay Petrolimex Transportation and Service JSC

-

Tên viết tắt

: PTS HÀ TÂY

-

Logo của Công ty

:

-

Vốn Điều lệ

: 16.000.000.000 VNĐ (Mƣời sáu tỷ đồng)

-

Địa chỉ trụ sở chính : Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.

-

Điện thoại

: (84-4) 3353 0972

-

Fax

: (84-4) 3353 1214

Mục tiêu của Công ty
-

Tiếp tục giữ vững và ổn định thị phần vận tải trên địa bàn truyền thống của Công ty,
đảm bảo tăng trƣởng về vận tải từ 5 đến 10%/năm.

-

Tăng cƣờng đầu tƣ phát triển mạng lƣới bán lẻ xăng dầu, sửa chữa và xây mới cửa
hàng xăng dầu nâng cao tỷ trọng hiệu quả kinh doanh xăng dầu trong tổng lợi
nhuận của Công ty.

-

Tiếp tục củng cố và phát triển các loại hình kinh doanh xây lắp, dịch vụ sửa chữa ôtô
và các loại hình kinh doanh thƣơng mại và dịch vụ khác.

Các lĩnh vực hoạt động
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000011 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ
thành phố Hà Nội cấp lần thứ 7 ngày 14 tháng 01 năm 2009, ngành nghề kinh doanh
của Công ty gồm:
-

Kinh doanh vận tải xăng dầu;

-

Tổng đại lý bán buôn, bán lẻ xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và các hàng hoá
khác;

-

Kinh doanh xuất nhập khẩu phƣơng tiện vận tải, vật tƣ, thiết bị, phụ tùng ô tô, vật
tƣ thiết bị chuyên dùng xăng dầu;
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-

Xây lắp, sửa chữa các công trình xăng dầu, thiết bị xăng dầu và các công trình dân
dụng khác;

-

Vận tải hành khách đƣờng bộ;

-

Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ;

-

Dịch vụ ăn uống;

-

Dịch vụ kho vận, bãi đỗ xe, Dịch vụ sửa chữa phƣơng tiện vận tải;

-

Đại lý, kinh doanh mua và bán thiết bị, dịch vụ bƣu chính viễn thông;

-

Trồng trọt;

-

Chăn nuôi;

-

Nuôi trồng thuỷ sản.

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
2.1

Các sự kiện quan trọng của Công ty

Hình 1: Lịch sử hình thành và phát triển của Petrolimex Hà Tây

Nguồn: PTS Hà Tây
Trong quá trình hoạt động, PTS Hà Tây liên tục phát triển và không ngừng mở rộng quy mô.
Từ một đội xe với 40 đầu xe chủ yếu là xe có dung tích nhỏ, lạc hậu về kỹ thuật tiêu thụ
nhiều nhiên liệu, đƣợc nhận chuyển giao từ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình và Công ty Xăng
dầu khu vực I trƣớc khi cổ phần hoá. Đến nay, Công ty đã đổi mới lực lƣợng vận tải thay
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thế lực lƣợng vận tải đã cũ, hết niên hạn sử dụng bằng những phƣơng tiện hiện đại có dung
tích lớn, tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo vận chuyển xăng dầu phục vụ cho các ngành kinh tế
quốc dân và an ninh quốc phòng cho các tỉnh Hà Tây, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên và một
số tỉnh khác.

2.2

Quá trình tăng vốn điều lệ

Kể từ khi thành lập, Công ty đã thực hiện tăng vốn Điều lệ 03 lần:
-

Năm 2003

: từ 6 tỷ lên 6,5 tỷ;

-

Tháng 5 2006

: từ 6,5 tỷ lên 10 tỷ và;

-

Quý I 2009

: từ 10 tỷ lên 16 tỷ.

2.2.1

Đợt tăng Vốn Điều lệ lần 1 vào năm 2003

Tháng 5 năm 2003, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam bàn giao khu đất Đồng Mai (gồm đất
và tài sản) từ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình sang Công ty nhằm tăng phần Vốn góp của
Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam trong Công ty. Cụ thể:


Tên cổ phiếu

: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây



Mệnh giá

: 100.000 đồng



Vốn Điều lệ trƣớc khi tăng

: 6.000.000.000 đồng



Vốn Điều lệ tăng thêm

: 500.000.000 đồng, trong đó

 Vốn góp thêm của TCT XD VN


Tổng giá trị bàn giao

: 414.687.500 đồng



Nộp tiền mặt

: 12.500 đồng

 Vốn góp từ việc PH cho CBNV


: 414.700.000 đồng

Vốn Điều lệ sau khi tăng

: 85.300.000 đồng

: 6.500.000.000 đồng

Bảng 1: Thông tin về đợt chào tăng Vốn Điều lệ lần 1 năm 2003
Giá chào bán

Số cổ phiếu

Số cổ phiếu

Số cổ phiếu

(đồng/cổ phiếu)

chào bán

đăng ký mua

đã phân phối

Nhà nƣớc

100.000

4.147

4.147

4.147

Cán bộ nhân viên

100.000

853

853

853

5.000

5.000

5.000

Đối tƣợng mua cổ phiếu

Tổng

Nguồn: PTS Hà Tây
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2.2.2

Đợt tăng Vốn Điều lệ lần 2 vào năm 2006

Ngày 12.05.2006 NQĐHĐCĐ của Công ty đã thông qua phƣơng án tăng Vốn Điều lệ từ 6,5
tỷ đồng lên 10 tỷ đồng bằng cách 1) Ƣu tiên bán cho TCT XD VN 28.853 cổ phiếu (để TCT
XD VN chiếm 51% Vốn Điều lệ mới của Công ty) và 2) Phát hành cho cổ đông hiện hữu .
Thông tin chi tiết về đợt phát hành nhƣ sau:


Tên cổ phiếu

: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây



Mệnh giá

: 100.000 đồng



Tổng số cổ phiếu chào bán

: 35.00.000, trong đó:

 TCT XD VN

: đƣợc ƣu tiên mua 28.853 cổ phiếu

 Cổ đông hiện hữu

: đƣợc mua 6.147 cổ phiếu (tỉ lệ 0,1463571)



Tổng giá trị chào bán

: 3.500.000.000 đồng



Vốn Điều lệ sau khi tăng

: 10.000.000.000 đồng



Thời gian đăng ký mua

: 12.05 đến 27.05.2009 (15 ngày kể từ ngày họp)

Bảng 2: Thông tin về đợt chào tăng Vốn Điều lệ lần 2 tháng 5 2006
Giá chào bán

Số cổ phiếu

Số cổ phiếu

Số cổ phiếu

(đồng/cổ phiếu)

chào bán

đăng ký mua

đã phân phối

Nhà nƣớc

130.000

28.853

28.853

28.853

Cá nhân

130.000

6.147

6.147

6.147

35.000

35.000

35.000

Đối tƣợng mua cổ phiếu

Tổng

Nguồn: PTS Hà Tây

2.2.3

Đợt tăng Vốn Điều lệ lần 2 vào quý I 2009

Công ty đã thực hiện tăng vốn từ 10 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng theo Giấy phép chào bán ra
công chúng số 366/UBCK-GCN do UBCK Nhà nƣớc cấp ngày 31.12.2008.
Thông tin chi tiết về đợt phát hành nhƣ sau:


Tên cổ phiếu

: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây



Loại cổ phiếu

: Cổ phiếu phổ thông



Mệnh giá cổ phiếu

: 10.000 đồng



Số lƣợng cổ phần đăng ký chào bán

: 600.000 cổ phần



Tổng khối lƣợng vốn huy động

: 6.000.000.000 đồng
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Giá bán

: 10.000 đồng/cổ phiếu



Hình thức chào bán

: chào bán cho cổ đông hiện hữu



Ngày phát hành

: từ ngày 08/02/2009 đến ngày 01/3/2009



Ngày bắt đầu chào bán

: ngày 08/02/2009



Ngày kết thúc chào bán

: ngày 01/3/2009



Thời hạn đăng ký mua

: từ ngày 08/2/2009 đến ngày 01/3/2009



Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu
: ngày 08/2/2009 đến ngày 01/3/2009
Bảng 3: Thông tin về đợt chào bán tăng vốn Điều lệ lần 3 quý I 2009
Giá chào bán

Số cổ phiếu

Số cổ phiếu

Số cổ phiếu

(đồng/cổ phiếu)

chào bán

đăng ký mua

đã phân phối

Nhà nƣớc

10.000

306.000

306.000

306.000

Cán bộ nhân viên

10.000

145.190

145.190

145.190

Cá nhân khác

10.000

148.810

148.810

148.810

600.000

600.000

600.000

Đối tƣợng mua cổ phiếu

Tổng

Nguồn: PTS Hà Tây

3. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
PTS Hà Tây đƣợc tổ chức và hoạt động tuân thủ theo:
-

Luật Doanh nghiệp đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 29/11/2005;

-

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đƣợc Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua
bản sửa đổi, bổ sung vào ngày 28 tháng 03 năm 2007 và đƣợc HĐQT bổ sung sửa đổi
tháng 1 năm 2009 theo quyết định số 69/QĐ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 06.01.2009.

-

Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty đƣợc tổ chức theo mô hình công ty cổ
phần, chi tiết theo hình 2.

Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy quản lý của PTS Hà Tây nhƣ sau:
-

Đại hội đồng cổ đông
Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo
Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ bao gồm tất cả các cổ đông
(hoặc đại diện của cổ đông) có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông
qua chủ trƣơng chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, quyết định
cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.
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-

Ban kiểm soát
Gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông giám sát, đánh giá kết quả kinh doanh và hoạt
động quản trị, điều hành của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ
đông.

-

Hội đồng quản trị
Là cơ quan quản lý Công ty, và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn
đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền
của ĐHĐCĐ. Thành viên HĐQT Công ty do ĐHĐCĐ bầu và bãi miễn. HĐQT của Công ty
gồm 05 thành viên.

-

Ban Giám đốc
Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo phƣơng hƣớng và
kế hoạch đã đƣợc ĐHĐCĐ và HĐQT phê chuẩn.

-

Phòng Tài chính Kế toán


Có chức năng tham mƣu giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý điều hành công tác tài
chính và hạch toán kế toán;



Lập kế hoạch tài chính, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tƣ
của Công ty;



Hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính theo đúng quy định của
Công ty và của Nhà nƣớc;



Thanh quyết toán các khoản tiền lƣơng, tiền thƣởng và các chế độ chính sách
đối với ngƣời lao động;



Chịu trách nhiệm về chế độ thống kê báo cáo liên quan đến công tác tài chính kế
toán đối với các cơ quan quản lý Nhà nƣớc; thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách
Nhà nƣớc.

-

Phòng Kinh doanh


Nắm bắt nhu cầu và năng lực vận tải, điều hành vận tải theo kế hoạch và theo
đơn đặt hàng với các đối tác, thống kê báo cáo tình hình vận tải;



Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu, xây dựng kế
hoạch kinh doanh xăng dầu, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh xăng dầu
trong từng tháng, quý, năm;



Tổng hợp, phân tích kết quả kinh doanh tại từng thời điểm để làm cơ sở xây
dựng cơ chế khoán chi phí cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu và phối kết hợp
với Phòng Quản lý Kỹ thuật xác lập và giao đơn giá khoán vận tải tới từng đầu
xe.
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Hình 2: Cơ cấu bộ máy quản lý của PTS Hà Tây

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

P.KINH

P.QLÝ KỸ

P.TỔ CHỨC

P.KẾ TOÁN

CHI NHÁNH

DOANH

THUẬT

HÀNH CHÍNH

TÀI CHÍNH

XÂY LẮP
DỊCH VỤ

Nguồn: PTS Hà Tây
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-

Phòng Quản lý kỹ thuật


Có nhiệm vụ quản lý toàn bộ hồ sơ có liên quan đến công tác kỹ thuật;



Theo dõi và lập kế hoạch bảo dƣỡng, sửa chữa xe trƣớc khi vận hành;



Xác lập và xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật cho từng đầu xe: chi phí xăm
lốp, chi phí bình điện, chi phí sửa chữa, ... lập kế hoạch đầu tƣ đổi mới phƣơng
tiện vận tải, làm thủ tục thanh lý xe cũ, chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc về công
tác kỹ thuật;


-

Theo dõi, lập kế hoạch cải tạo sửa chữa các cửa hàng xăng dầu của Công ty.

Phòng Tổ chức hành chính:


Có nhiệm vụ tổ chức, theo dõi, quản lý nhân sự của Công ty;



Chịu trách nhiệm về công tác tiền lƣơng và các chế độ cho ngƣời lao động theo
đúng quy định của Nhà nƣớc, xây dựng đơn giá tiền lƣơng cho từng đầu xe, tính
lƣơng phải trả cho ngƣời lao động, thống kê thu nhập và tính thuế thu nhập của
cán bộ công nhân viên trong Công ty;


-

-

Chi nhánh PTS Hoà Bình:


Tổng số cán bộ công nhân viên: 45 ngƣời



Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu.

Chi nhánh PTS Hà Nội:



-

Thực hiện các công việc hành chính khác.

Tổng số cán bộ công nhân viên: 36 ngƣời
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu.

Chi nhánh Xây lắp và Dịch vụ:


Tổng số cán bộ công nhân viên: 13 ngƣời



Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Kinh doanh xây lắp, sửa chữa các công trình
xăng dầu và công trình dân dụng; Kinh doanh cột bơm xăng dầu và các thiết bị
xăng dầu.

-

Đội Vận tải: Với tổng số 67 đầu xe, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển xăng dầu của Công
ty trên địa bàn đƣợc Tổng Công ty Xăng dầu chỉ định thầu.

-

Hệ thống 16 cửa hàng xăng dầu và tầu bán dầu trực thuộc Công ty và Chi
nhánh: Thực hiện nhiệm vụ cung cấp xăng dầu trên địa bàn Hà Tây cũ, Hoà Bình và Hà
Nội.
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4. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ CƠ
CẤU CỔ ĐÔNG
Bảng 4: Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập Công ty
Tên cổ đông

Địa chỉ

Số CP

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam 1 Khâm Thiên, Hà Nội

Tỷ trọng

18.000

30,00%

Ngô Duy Du

Khu Tập thể XD, Hà Tây

300

0,50%

Lê Tự Cƣờng

Khu Tập thể Kho bạc, Hà Tây

400

0,67%

18.700

31,17%

Tổng

Nguồn: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu của Công ty
Bảng 5: Danh sách cổ đông lớn nắm giữ trên 5% tại thời điểm 24.11.2009
Tên cổ đông
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Địa chỉ

Số CP

Tỷ trọng

1 Khâm Thiên, Hà Nội

816.000

51%

816.000

51%

Tổng

Nguồn: PTS Hà Tây
Bảng 6: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 24.11.2009
Loại cổ đông

Số lƣợng

Số CP

Tỷ trọng

Nhà nƣớc (đại diện là Petrolimex)

1

816.000

51,00%

Tổ chức trong nƣớc

1

2.760

0,18%

215

781.260

48,82%

Trong nƣớc

215

781.260

48,8%

Ngoài nƣớc

1.600.000

100%

Cá nhân

Tổng

Nguồn: PTS Hà Tây
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5. DANH SÁCH CÔNG TY MẸ VÀ CÁC CÔNG TY CON, NHỮNG CÔNG TY MÀ
PTS HÀ TÂY ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT, NHỮNG CÔNG TY
NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI PTS HÀ TÂY
5.1

Công ty mẹ của PTS Hà Tây

Công ty mẹ của PTS Hà Tây là Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam


Tên Công ty

:

Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam



Địa chỉ

:

Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội



Số CP nắm giữ :



Lĩnh vực HĐ

5.2

:

816.000 cp
Kinh doanh xăng dầu, nhựa đƣờng, dầu nhờn, thiết bị xăng
dầu; Bất động sản và Xây dựng, v.v.

Các công ty con của PTS Hà Tây

Không có

5.3

Các công ty mà PTS Hà Tây nắm quyền kiểm soát

Không có

5.4

Các công ty nắm quyền kiểm soát và chi phối PTS Hà Tây

Không có

6. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
6.1

Giá trị dịch vụ và sản phẩm

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:
-

Kinh doanh vận tải xăng dầu:
PTS Hà Tây hiện đang thực hiện vận tải xăng dầu theo chỉ định thầu của Tổng Công ty
xăng dầu Việt Nam phục vụ cho các tỉnh Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên và một số
tỉnh miền núi khác.

-

Kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn:
Công ty đang kinh doanh xăng dầu thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ và một số
đại lý của Công ty trên địa bàn Hà Nội, Hà Tây cũ và Hoà Bình, trong đó đầu vào Công
ty mua trực tiếp từ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, một đơn vị thành viên của Tổng
Công ty xăng dầu Việt Nam.

-

Kinh doanh khác gồm:


Kinh doanh xây lắp và sửa chữa: Công ty thực hiện xây lắp, sửa chữa chủ yếu là
các công trình xăng dầu đáp ứng cho nội bộ Công ty và các công ty xăng dầu
trong và ngoài ngành.
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Kinh doanh các sản phẩm khác: Ngoài những sản phẩm chính trên, PTS Hà Tây
còn kinh doanh một số sản phẩm dịch vụ khác nhƣ kinh doanh sửa chữa ôtô, v.v.

6.1.1

Kinh doanh vận tải xăng dầu

Kinh doanh vận tải xăng dầu là hoạt động kinh doanh chính của PTS Hà Tây. Công ty thực
hiện vận tải cho các công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam. Cụ thể:
-

Công ty chịu trách nhiệm vận chuyển xăng dầu cho các đơn vị thành viên của Petrolimex
Việt Nam tại địa bàn Hà Tây cũ, Hoà Bình, Sơn La.

-

Khi cần thiết, PTS Hà Tây còn hỗ trợ vận chuyển cho các Công ty Xăng dầu Lào Cai, Cao
Bằng, Hà Giang, Thái Bình, v.v.

-

Ngoài ra, Công ty còn vận chuyển xăng dầu phục vụ nhu cầu vận chuyển cho nội bộ
Công ty.

Với năng lực vận tải tốt, hoạt động kinh doanh vận tải là hoạt động có hiệu quả của PTS Hà
Tây và đóng góp cho 60% lợi nhuận của Công ty. Sản lƣợng vận tải bình quân đạt
30.000.000 m3km/năm. Năng suất vận tải bình quân đầu xe đạt 458 m3km/năm.
Hình 3: Quy trình hoạt động kinh doanh vận tải của PTS Hà Tây

KÝ HỢP ĐỒNG

NHẬN YÊU CẦU

NHẬN HÀNG TẠI

NGUYÊN TẮC

V/C TỪ KH

KHO CỦA KH

THANH TOÁN

XÁC NHẬN VIỆC

VẬN CHUYỂN

GIAO HÀNG

Nguồn: PTS Hà Tây
Hiện nay, PTS Hà Tây đã đầu tƣ chuyển đổi toàn bộ phƣơng tiện có vốn góp liên kết 50%
và 100% thành phƣơng tiện 100% vốn Công ty. Các phƣơng tiện của PTS Hà Tây đạt mức
khá về công nghệ hiện đại so với các doanh nghiệp trong nƣớc. Tuy nhiên, do yêu cầu của
thị trƣờng và tính chất đặc thù của khu vực vận tải nên PTS Hà Tây vẫn duy trì một số
phƣơng tiện có dung tích nhỏ để khai thác.
Đơn giá cƣớc vận tải xăng dầu của PTS Hà Tây đƣợc xây dựng căn cứ theo 1) Quyết định số
334/XD-QĐ-HĐQT ngày 30.07.2008 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam
về việc Ban hành đơn giá cƣớc vận tải; 2) Quyết định số 29/2007/QĐ-BGTVT ngày
26/6/2007 của Bộ Giao thông Vận tải về phân loại đƣờng bộ.
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6.1.2

Kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn

Với lợi thế là Tổng đại lý xăng dầu cho Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình theo cơ chế kinh
doanh của Tổng Công ty áp dụng đối với các công ty cổ phần thành viên và lợi thế vận tải
xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, Hà Tây và Hoà Bình, PTS Hà Tây đã đẩy mạnh hoạt động
kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn thông qua việc 1) mở 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại
địa bàn Hà Nội, Hà Tây cũ, Hoà bình và 2) kết hợp với các đại lý xăng dầu trên các địa bàn
này.
Trong các năm qua, tổng sản lƣợng bình quân xăng dầu bán lẻ của PTS Hà Tây đạt 1.565
m3/tháng và tổng sản lƣợng bình quân xăng dầu bán buôn cho khách tiêu dùng công nghiệp
và bán buôn cho các đại lý xăng dầu của PTS Hà Tây đạt 6.600 m3/tháng. Sản lƣợng bình
quân bán dầu mỡ nhờn của PTS Hà Tây đạt 16.000 lít/tháng.
Trong thời gian tới, việc phát triển mạng lƣới các cửa hàng xăng dầu là một trong những
yêu cầu đƣợc ƣu tiên, chỉ sau hoạt động vận tải, trong đó chú trọng phát triển các cửa hàng
trên các tuyến quốc lộ 6 thuộc địa bàn Hoà Bình, Sơn La. Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục tập
trung vào các khách hàng tiêu thụ với khối lƣợng lớn đảm bảo thanh toán tốt, từ đó quyết
định chính sách giá hợp lý đảm bảo yếu tố cạnh tranh.
Hình 4: Quy trình hoạt động kinh doanh xăng dầu của PTS Hà Tây
XÂY DỰNG KH

KÝ HĐ

YÊU CẦU MUA

BÁN HÀNG

NGUYÊN TẮC

HÀNG

NHẬN HÀNG

CỬA HÀNG
ĐẠI LÝ

Nguồn: PTS Hà Tây

6.1.3

Kinh doanh khác

Ngoài 02 hoạt động chính trên, Công ty còn triển khai kinh doanh xây lắp, dịch vụ sửa chữa,
bảo dƣỡng cột bơm, vật tƣ phụ tùng nhằm đáp ứng nhu cầu nội bộ và có sức cạnh tranh để
vƣơn xa ra thị trƣờng ngoài xã hội đặc biệt là các công ty xăng dầu trong và ngoài ngành.
Bảng 7: Doanh thu và Lợi nhuận gộp theo hoạt động từ 2007 đến 30.09.2009
Hạng mục

2007
Giá trị (VNĐ)

DTT
KD vận tải
KD xăng dầu
Khác

2008
%

Giá trị (VNĐ)

9 tháng đầu 2009
%

Giá trị (VNĐ)

%

379.863.078.624

100

716.067.866.720

100

809.361.917.010

100

34.453.943.550

9

42.456.157.502

6

31.182.509.019

4

335.627.012.873

88

667.360.324.644

93

768.865.684.514

95

9.782.122.201

3

7.320.375.209

1

9.313.723.477

1
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LN gộp

10.163.062.818

100

16.463.619.591

100

18.571.151.225

100

KD vận tải

3.108.135.040

30

1.638.597.636

10

775.923.119

4

KD xăng dầu

5.465.584.823

54

13.402.074.507

81

17.215.848.454

93

Khác

1.589.342.955

16

1.422.947.448

9

579.379.652

3

Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, 2008 và BCTC Quý III 2009 của Công ty

6.2

Các yếu tố đầu vào

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải
Nhiên liệu chính của hoạt động kinh doanh vận tải là dầu DIESEL 0.05%S đƣợc mua từ
Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình và một số công ty xăng dầu khác thuộc Petrolimex Việt Nam.
Với lợi thế là một công ty thành viên của Petrolimex Việt Nam, các nhà cung cấp trên luôn
luôn cam kết cung cấp ổn định nhiên liệu cho Công ty với giá cả hợp lý.
Trong thời gian gần đây, việc giá xăng dầu trong nƣớc biến động mạnh theo sự tăng giá của
thế giới làm ảnh hƣởng lớn tới chi phí vận tải của Công ty. Trong khi đó, để tránh lạm phát
các công ty vận tải lại không đƣợc tăng giá với tỉ lệ hợp lý với tốc độ tăng của giá xăng. Do
đó, lợi nhuận từ hoạt động vận tải bị giảm bớt.
Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu
Xăng và dầu là nguyên vật liệu chính cho hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tƣơng tự nhƣ
hoạt động vận tải, Công ty cũng mua xăng dầu từ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình và các
công ty khác trong Petrolimex Viêt Nam.

6.3

Chi phí sản xuất

Bảng 8: Tỷ trọng các khoản mục chi phí kinh doanh so với doanh thu thuần

Chi phí

2007
Giá trị (VNĐ)

Giá vốn

2008
%
DTT

Giá trị (VNĐ)

9 tháng đầu 2009
%
DTT

%
DTT

Giá trị (VNĐ)

369.700.015.806

97,3

699.604.247.129

97,7

790.790.765.785

97,7

Bán hàng

6.370.827.331

1,7

10.730.717.477

1,5

15.009.336.653

1,9

Tài chính

425.910.365

0,1

2.316.100.705

0,3

Tổng CP

376.496.753.502

99,1

712.651.065.311

99,5

-

-

805.801.911.555

Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, 2008 và BCTC Quý III 2009 của Công ty
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Giá vốn hàng bán
Giá vốn hàng bán chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng chi phí và chiếm hơn 97% doanh thu
thuần. Trong năm 2008 và 9 tháng 2009, do sự biến động của giá dầu thế giới, tỉ trọng trên
đã tăng từ 97,3% trong năm 2007 lên 97,7%.
Chi phí bán hàng
Trong 9 tháng đầu năm 2009, chi phí bán hàng tăng mạnh thêm 50% so với cả năm 2008
do: Sản lƣợng bán hàng tăng cao tƣơng ứng chi phí bán hàng tăng; Công ty đã trích tăng
đơn giá tiền lƣơng nâng cao thu nhập cho ngƣời lao động; chi phí lãi vay công ty phân bổ
trực tiếp vào chi phí bán hàng.
Chi phí tài chính
Năm 2008, chi phí tài chính của Công ty tăng đột biến do Công ty đẩy mạnh vay ngắn hạn
cho hoạt động kinh doanh, lãi suất huy động trên thị trƣờng tăng cao do đó lãi suất cho vay
của các ngân hàng tăng cao (có thời điểm lãi vay ngân hàng trên 20%/năm).

6.4

Trình độ công nghệ

Về vận tải xăng dầu:
Công ty có năng lực vận tải tốt với nhiều loại phƣơng tiện vận tải với công suất khác nhau
phục vụ các nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Bảng 9: Danh mục phƣơng tiện vận tải của PTS Hà Tây
STT

Loại xe

Số lƣợng

Công

Công suất1
3

Năm Vận

(xe)

dụng

(m )

hành

Nơi Sản xuất

1.

Hyundai

11

Sitéc

211,3

1992

Hàn Quốc

2.

Hyundai

3

Sitéc

58,9

1993

Hàn Quốc

3.

Hyundai

8

Sitéc

145,6

1994

Hàn Quốc

4.

Hyundai

4

Sitéc

71,9

1995

Hàn Quốc

5.

Hyundai

3

Sitéc

57,8

1996

Hàn Quốc

6.

Hyundai

1

Sitéc

24,2

2002

Hàn Quốc

7.

Hinno

2

Sitéc

30,5

2007

Nhật Bản

8.

Hinno

5

Sitéc

84,5

2008

Nhật Bản

9.

Asia

2

Sitéc

41,8

1994

Hàn Quốc

1

Công suất hay dung tích xe ôtô vận chuyển đƣợc tính theo đơn vị m3 (1m3 = 1.000 lít), 1m3 xăng
nặng khoảng 7,3 tấn, 1m3 dầu diezen nặng khoảng 8,3 tấn.
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10.

Kamaz

3

Sitéc

42,6

1995

Liên Xô

11.

Kamaz

1

Sitéc

17

2001

Nga

12.

Maz 500

2

Sitéc

21

1992

Liên Xô

13.

Maz 500

3

Sitéc

27,8

1994

Liên Xô

14.

Maz 53371

3

Sitéc

24,3

1992

Liên Xô

15.

Maz 53371

2

Sitéc

33,6

1993

Liên Xô

16.

Zil 130

9

Sitéc

61,4

1985

Liên Xô

17.

Chenglong

1

Sitéc

11,2

1995

Trung Quốc

18.

Dongfong

2

Sitéc

16,1

1995

Trung Quốc

19.

Cửu Long

2

Sitéc

24,4

2008

Trung Quốc

Tổng cộng

67

1.005,9

Nguồn: PTS Hà Tây
Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu:
Hiện nay Công ty có 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Các thiết bị của cửa hàng đƣợc đánh giá
là hiện đại, đạt trình độ công nghệ tiên tiến.

6.5

Tình hình kiểm tra chất lƣợng

Phòng Quản lý kỹ thuật là bộ phận kiểm tra chất lƣợng đội xe cũng nhƣ các thiết bị trong
các cửa hàng xăng dầu của Công ty.
Hình 5: Quy trình kiểm tra chất lƣợng của PTS Hà Tây
KIỂM SOÁT
QUẢN LÝ HỒ

LẬP KẾ HOẠCH

KIỂM TRA

BẢO DƢỠNG/

SƠ THIẾT BỊ

BẢO DƢỠNG

THIẾT BỊ

SỬA CHỮA

Nguồn: PTS Hà Tây

6.6

Hoạt động marketting

Công ty không có bộ phận marketting riêng biệt. Tuy nhiên, với lợi thế là thành viên của
Petrolimex Việt Nam cùng với chất lƣợng dịch vụ uy tín trong những năm qua, hình ảnh của
Công ty luôn đƣợc khách hàng đánh giá tốt.

6.7

Nhãn hiệu thƣơng mại, phát minh sáng chế và bản quyền

Nhãn hiệu thƣơng mại: Nhãn hiệu thƣơng mại của Công ty có hình chữ “P” thể hiện công ty
là thành viên của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, đƣợc khách hàng tin tƣởng.
BIDV Securities Company (BSC)
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Logo của công ty cũng đã đƣợc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

6.8

Các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã ký kết

Công ty thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc với khách hàng đối với cả hoạt động vận tải và
hoạt động kinh doanh xăng dầu trong đó quy định cụ thể:
Đối với hợp đồng nguyên tắc cho hoạt động vận tải:
-

Giá cả: Đơn giá cƣớc vận chuyển (chƣa bao gồm phí cầu, phà, thuế GTGT) bằng 8090% đơn giá cƣớc ban hành theo quyết định số 334/XD-QĐ-HĐQT ngày 30.07.2008 của
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

-

Định mức hao hụt: quy định rõ định mức đối với từng loại hàng hoá gồm 1) Xăng ô tô;
2) Diesel; 3) Dầu hoả và 4) Mazut.

-

Căn cứ để thanh toán: Từ ngày 3-6 hàng tháng, PTS Hà Tây và khách hàng sẽ cùng
nhau đối chiếu khối lƣợng hàng hoá vận chuyển và lập bảng tính cƣớc.

-

Thời hạn thanh toán: 03 ngày sau khi PTS Hà Tây chuyển hoá đơn bán hàng, khách
hàng phải thanh toán 80% tiền cƣớc vận chuyển của tháng này và 20% tiền cƣớc vận
chuyển của tháng trƣớc.

Đối với hợp đồng nguyên tắc đại lý bán lẻ xăng dầu:
-

Giá cả: Giá bán lẻ các chủng loại xăng dầu tại cửa hàng đại lý do PTS Hà Tây quy định.
Đại lý sẽ đƣợc hƣởng thù lao theo quy định giữa 02 bên.

-

Thời hạn thanh toán: Đại lý đƣợc trả chậm tối đa không quá 05 ngày kể từ ngày nhận
đƣợc hàng hoá. Mức dƣ nợ hàng tháng không quá 150 triệu đồng. Mức dƣ nợ cuối quý
và cuối năm bằng 0.
Bảng 10: Các Hợp đồng lớn PTS Hà Tây đang thực hiện
STT

ĐỐI TÁC

NGÀY KÝ HĐ

HỢP ĐỒNG VẬN TẢI
1.

Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

12/02/2009

2.

Công ty Xăng dầu Tây Bắc

14/01/2009
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HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ, BÁN LẺ XĂNG DẦU
3.

Cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu Phú Nghĩa

04/12/2008

4.

Công ty cơ khí cơ điện

04/12/2008

5.

Cửa hàng đại lý bán lẻ xăng Trần Đăng Ninh

04/12/2008

6.

Doanh nghiệp tƣ nhân Phong Vân

04/12/2008

Nguồn: PTS Hà Tây

7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
7.1

Tóm tắt một số chỉ tiêu HĐKD từ 2007 đến quý III 2009

Bảng 11: Một số chỉ tiêu về hoạt động của Công ty từ 2007 đến 30.09.2009
Chỉ tiêu

TT

ĐV

2007

2008

%
tăng
giảm

9 tháng đầu
2009

1.

Tổng Tài sản

Đồng

39.238.603.005

52.156.916.113

33

61.033.027.537

2.

Vốn điều lệ

Đồng

10.000.000.000

10.000.000.000

0

16.000.000.000

3.

Vốn chủ sở hữu

Đồng

17.272.060.957

16.995.146.088

-2

24.504.712.111

4.

Doanh thu thuần

Đồng

379.863.078.624

716.067.866.720

89

809.361.917.010

5.

LN thuần HĐKD

Đồng

3.512.590.900

3.509.376.344

0

3.825.341.067

6.

Lợi nhuận khác

Đồng

-6.329.951

338.892.950

7.

LN trƣớc thuế

Đồng

3.506.260.949

3.848.269.294

10

3.925.884.177

8.

LN sau thuế

Đồng

2.750.215.375

2.880.345.805

5

2.976.201.989

9.

EPS2

Đồng

2.750

2.880

5

1.860

10.

Tỉ lệ trả cổ

%

12%

14%

16

-

-5454

100.543.110

Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, 2008 và BCTC Quý III 2009 của Công ty
Vốn Điều lệ:
Trong quý I năm 2009, Công ty thực hiện tăng Vốn Điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng
theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 366/UBCK-GCN ngày 31 tháng 12 năm 2008.
Công ty đã có báo cáo về kết quả phát hành lên UBCK vào ngày 27/02/2009.

2

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số cổ phần đang lƣu hành tại thời điểm cuối kỳ
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Tổng tài sản: Tổng tài sản năm 2008 tăng 33% so với năm 2007 do Công ty đẩy mạnh nợ
vay ngắn hạn phục vụ vốn lƣu động cho hoạt động vận tải và kinh doanh xăng dầu.
Doanh thu thuần và lợi nhuận thuần từ HĐKD
Mặc dù doanh thu thuần tăng mạnh nhƣng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ
tăng rất ít do 1) giá vốn hàng bán tăng theo sự biến động của giá xăng dầu và 2) chi phí
bán hàng tăng do công ty đã trích tăng đơn giá tiền lƣơng để tăng thu nhập cho ngƣời lao
động.
Lợi nhuận khác: Lợi nhuận khác trong 3 quý 2009 tăng bất thƣờng do công ty thanh lý
một số phƣơng tiện vận tải đã hết niên hạn sử dụng.

7.2

Những nhân tố ảnh hƣởng đến HĐKD từ 2007 - quý III 2009

Thuận lợi
-

Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam với vai trò là cổ đông chi phối đã tạo điều kiện và hỗ
trợ nhiều mặt cho hoạt động kinh doanh, đầu tƣ của Công ty. Đây là một lợi thế rất lớn
cho hoạt động của Công ty phát triển bền vững.

-

Qua 8 năm hoạt động, Công ty đã tạo đƣợc uy tín trên địa bàn.

-

Công ty sở hữu năng lực vận tải tốt và các thiết bị hiện đại.

Khó khăn
-

Cạnh tranh trong ngành vận tải cũng nhƣ kinh doanh xăng dầu khác lớn.

-

Giá dầu thế giới và trong nƣớc biến động liên tục làm ảnh hƣởng lớn đến giá thành và
tình hình kinh doanh của Công ty.

-

Công ty là doanh nghiệp nhỏ cho nên việc mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tƣ phát
triển gặp khó khăn. Do đó, Công ty đã có kế hoạch tăng vốn trong tƣơng lai để tận dụng
các cơ hội kinh doanh.

8. VỊ THẾ CỦA PTS HÀ TÂY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG
NGÀNH
8.1

Vị thế của PTS Hà Tây trong ngành

Với đội xe vận tải tƣơng đƣơng với năng lực vận tải là 40.000.000 m3km/năm, PTS Hà Tây
là một đơn vị vận tải xăng dầu đƣờng bộ lớn của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam.
Công ty chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực vận tải xăng dầu tại khu vực Hà Tây cũ, Hoà Bình,
Sơn La, Tây Bắc và một số vùng lân cận.
Điểm mạnh của PTS Hà Tây là năng lực vận tải lớn, hiện đại, chuyên nghiệp, cơ cấu phƣơng
tiện đa dạng đáp ứng nhu cầu vận chuyển mọi nơi về khối lƣợng, chất lƣợng phục vụ và
tiến độ. Công ty đã áp dụng cơ chế khoán chi phí để giảm giá thành vận tải, khai thác tối đa
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năng lực vận tải của phƣơng tiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên so với một số
Công ty tƣ nhân ngoài ngành PTS Hà Tây còn phải cạnh tranh về giá thành vận tải.

8.2

Triển vọng phát triển của ngành

Cùng với tốc độ phát triển của nền kinh tế đất nƣớc, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu luôn tăng
trƣởng mạnh mẽ. Dự báo trong các năm tiếp theo sản lƣợng xăng dầu xuất bán của
Petrolimex tăng trƣởng từ 5 – 10%/năm. Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam vẫn là đầu mối
nhập xăng dầu lớn nhất cả nƣớc với trên 60% thị phần xăng dầu trên toàn quốc và trên
80% thị phần khu vực miền Bắc.
Đối với PTS Hà Tây, tốc đố tăng trƣởng về sản lƣợng vận tải đạt xấp xỉ 10%/năm. Riêng
năm 2007 sản lƣợng vận tải của PTS Hà Tây tăng 32% so với năm 2006 là do đƣợc giao
thêm 40% thị trƣờng vận tải Điện Biên. Dự báo những năm tiếp theo nhu cầu vận tải xăng
dầu tiếp tục tăng ít nhất là 10%/năm.
Địa bàn hoạt động kinh doanh vận tải của PTS Hà Tây chủ yếu là các tỉnh miền núi phía
Bắc. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn truyền thống của Công ty sẽ tiếp tục tăng
trƣởng mạnh mẽ bởi lẽ các tỉnh miền núi phía Bắc nằm trong chiến lƣợc phát triển quốc gia
về cơ sở hạ tầng nhƣ Thuỷ điện Sơn La, hệ thống giao thông xuyên Á và xuyên quốc gia vì
vậy nhu cầu vận tải xăng dầu trên địa bàn cũng tăng trƣởng theo.
Do đặc thù về tiêu thụ xăng dầu theo mùa: Vào mùa khô trong năm (các tháng 1, 2, 3, 9,
10, 11 và 12) là giai đoạn nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng cao kéo theo nhu cầu về vận tải
xăng dầu cũng tăng cao. Các tháng còn lại vào mùa mƣa, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm
nên nhu cầu về vận tải cũng giảm. Chính vì điều này mà Công ty luôn luôn phải chuẩn bị tốt
và phù hợp năng lực vận tải để đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong từng thời điểm.

8.3

Định hƣớng phát triển của Công ty.

Với mục tiêu luôn xác định kinh doanh vận tải xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh chính tạo
nguồn thu và lợi nhuận cho Công ty, PTS Hà Tây:


Tiếp tục áp dụng cơ chế khoán chi phí kinh doanh vận tải để khai thác tối đa năng lực
vận tải của từng đầu phƣơng tiện đồng thời hạ thấp giá thành vận tải tạo lợi nhuận cao
cho Công ty.



Tiếp tục mở rộng hệ thống các kênh phân phối xăng dầu, phát triển mạng lƣới các cửa
hàng xăng dầu trên địa bàn tuyến quốc lộ 6 thuộc các tỉnh Hoà Bình, Sơn La. Phát triển
kinh doanh dầu mỡ nhờn ở mức tối đa trong điều kiện có thể.



Củng cố và phát triển các loại hình kinh doanh xây lắp, dịch vụ sửa chữa ôtô, kinh doanh
phụ tùng, ...
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9. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG
9.1

Số lƣợng lao động và cơ cấu lao động
Bảng 12: Cơ cấu lao động tại thời điểm 24.09.2009
Cơ cấu theo hợp đồng

Hợp đồng

SL (ngƣời)

Tỷ lệ

Không thời hạn

126

53%

Xác định thời hạn

110

47%

Tổng

236

100%
Cơ cấu theo trình độ
Trình độ

Số lƣợng

Tỷ lệ

Đại học +

69

29%

Trung cấp

17

7%

Công nhân kỹ thuật

150

64%

Tổng

236

100%

Nguồn: PTS Hà Tây

9.2

Chính sách đào tạo, lƣơng, thƣởng, trợ cấp

Chế độ làm việc
-

Đối với lao động gián tiếp tại Văn phòng (Công ty, Chi nhánh, Phòng đại diện): Làm việc
8h/ngày, 5 ngày/tuần, nghỉ trƣa 1h. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì
nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo
quyền lợi cho ngƣời lao động theo quy định của nhà nƣớc và đãi ngộ thỏa đáng cho
ngƣời lao động.

-

Đối với lao động trực tiếp:


Nhân viên bán xăng dầu, bảo vệ: Làm việc theo ca, kíp, giờ làm theo ca của một
ngƣời không quá 48 giờ, số ngày làm việc không quá 5 ngày/tuần.



Lái xe vận chuyển xăng dầu, công nhân sửa chữa, xây dựng: Tuỳ theo tình hình thực
tế hoạt động sản xuất kinh doanh và quy định về khoán sản phẩm, do Thủ trƣởng
đơn vị quy định thời gian làm việc nhƣng không quá 5 ngày/tuần.

Chính sách lƣơng, thƣởng, phúc lợi
Nguyên tắc phân phối tiền lƣơng cho ngƣời lao động:
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-

Đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động theo quy định của Nhà nƣớc;

-

Mức lƣơng bình quân của Công ty không thấp hơn mức lƣơng bình quân của các công ty
hoạt động trong cùng lĩnh vực;

Phân phối tiền lƣơng theo lao động, cụ thể:
-

Lao động lái xe Đội vận tải: Thu nhập của lao động trong lĩnh vực này đƣợc phân phối
theo quy định của Bộ Tài chính. Tính theo năng suất lao động, cụ thể là đƣợc tính theo
đơn giá khoán tiền lƣơng (đồng/ m3km vận chuyển).

-

Lao động xăng dầu: Thu nhập của lao động trong lĩnh vực này bao gồm tiền lƣơng cố
định theo quy định của Bộ Tài chính và lƣơng theo sản lƣợng bán, cụ thể là đƣợc tính
theo đơn giá khoán tiền lƣơng (đồng/ lít).

-

Lao động văn phòng và lao động gián tiếp Đội vận tải: Tiền lƣơng của lao động văn
phòng đƣợc phân phối theo quy định của Bộ Tài chính và hƣởng từ nguồn lƣơng kinh
doanh vận tải.

-

Lao động bảo vệ: Đƣợc phân phối theo quy định của Bộ Tài chính trong tổng nguồn
đƣợc Công ty khoán trọn gói hàng tháng, nguồn lấy từ nguồn lƣơng kinh doanh vận tải.

10. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
Chính sách cổ tức
Căn cứ Điều 35 và 36, Điều lệ của Công ty đã đƣợc ĐHĐCĐ thông qua và theo chủ trƣơng
của Ban Lãnh đạo Công ty, chính sách phân phối cổ tức của Công ty nhƣ sau:
-

Mức cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ do ĐHĐCĐ quyết định.

-

Theo quyết định của ĐHĐCĐ và theo quy định của Pháp luật, cổ tức sẽ đƣợc công bố và
chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhƣng không đƣợc vƣợt quá mức do HĐQT đề
xuất sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại ĐHĐCĐ.

-

HĐQT có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp
với khả năng sinh lời của Công ty.

Phân phối cổ tức
Bảng 13: Phân phối cổ tức từ năm 2007 đến năm 2008
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

2007

2008

Đồng

10.000.000.000

10.000.000.000

1.

Vốn điều lệ

2.

Số lƣợng CP phát hành trung bình

CP

1.000.000

1.000.000

3.

Số lƣợng cổ phiếu quỹ

CP

-

-

4.

Tỉ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt

%

12

14

Nguồn: PTS Hà Tây
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11. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
11.1 Các chỉ tiêu cơ bản
Trích Khấu hao Tài sản cố định
Tài sản cố định đƣợc trích khấu hao theo phƣơng pháp đƣờng thẳng dựa trên thời gian hữu
dụng ƣớc tính. Thời gian khấu hao theo khung thời gian quy định tại Quyết định
206/2003/QĐ-BTC ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2003.
Bảng 14: Số năm khấu hao cho các loại tài sản cố định
STT

Loại tài sản

Thời gian khấu hao

1.

Nhà cửa, vật kiến trúc

5 - 12 năm

2.

Máy móc thiết bị

3 - 7 năm

3.

Phƣơng tiện vận tải

7 - 8 năm

4.

Thiết bị văn phòng

4 - 5 năm

Nguồn: PTS Hà Tây
Hàng tồn kho
Bảng 15: Chi tiết hàng tồn kho từ 2007 đến 30.09.2009
Chỉ tiêu
Hàng tồn kho

ĐV

2007

2008

9 tháng đầu
2009

Đồng

4.272.233.419

4.357.029.225

6.686.203.641

Nguyên liệu vật liệu

Đồng

12.612.000

851.409.298

79.362.550

Công cụ dụng cụ

Đồng

18.980.000

58.512.000

20.638.000

Đồng

354.888.387

621.233.392

1.820.779.844

Đồng

3.885.753.032

2.825.874.535

4.765.423.247

Chi phí sản xuất kinh
doanh dở dang
Hàng hoá

Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, 2008 và BCTC Quý III 2009 của Công ty
Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay cho Ngân hàng và
các đối tác cung cấp nguyên vật liệu, ca máy, nhân công, không có nợ quá hạn. Công ty
luôn đƣợc ngân hàng và khách hàng đánh giá cao về khả năng thanh toán.
Các khoản phải nộp theo luật định
Công ty luôn thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp theo
quy định của pháp luật.
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Trích lập các quỹ
Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và
pháp luật hiện hành.
Dƣ nợ vay
Bảng 16: Chi tiết nợ vay từ 2007 đến 30.09.2009
Chỉ tiêu

Đơn vị

31.12.2007

31.12.2008

30.09.2009

Vay ngắn hạn

Đồng

15.806.635.214

30.020.682.492

23.692.911.544

Vay dài hạn

Đồng

-

-

-

Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, 2008 và BCTC Quý III 2009 của Công ty
Tình hình công nợ hiện nay
Bảng 17: Các khoản phải thu từ 2007 đến 30.09.2009
Phải thu

ĐV

31.12.2007

31.12.2008

30.09.2009

Khách hàng

Đồng

7.288.274.511

9.200.196.516

22.149.493.085

Trả trƣớc cho ngƣời bán

Đồng

4.824.949.097

8.213.946.330

392.817.355

Khác

Đồng

2.351.890.884

196.473.194

310.192.779

Đồng

14.465.114.492

17.610.616.040

22.852.503.219

Tổng

Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, 2008 và BCTC Quý III 2009 của Công ty
Công ty không lập dự phòng cho khoản phải thu khách hàng do phần lớn các khách hàng
đều là khách hàng truyền thống.

Bảng 18: Các khoản phải trả từ 2007 đến 30.09.2009
Chỉ tiêu

ĐV

31.12.2007

31.12.2008

30.09.2009

Phải trả ngƣời bán

Đồng

1.085.590.465

81.170.622

5.904.024.811

Ngƣời mua trả tiền trƣớc

Đồng

338.106.575

596.381.334

2.048.133.647

Thuế và phải nộp NN

Đồng

2.225.615.611

2.659.472.061

876.146.788

Phải trả ngƣời lao động

Đồng

704.281.114

91.555.819

353.102.756

Chi phí phải trả

Đồng

1.022.629.874

225.768.995

858.596.019

Phải trả khác

Đồng

117.131.281

899.185.077

2.079.312.161

Tổng Đồng

5.493.354.920

4.553.533.908

12.119.316.182

Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, 2008 và BCTC Quý III 2009 của Công ty
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Các khoản đầu tƣ tài chính
Công ty không có hoạt động đầu tƣ tài chính

11.2 Các chỉ tiêu tài chính
Bảng 19: Các chỉ tiêu tài chính từ 2007 đến 30.09.2009
Đơn vị

2007

2008

9 tháng
đầu 2009

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

1,19

0,84

1,18

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

0,98

0,67

0,95

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Lần

0,56

0,67

0,60

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Lần

1,27

2,07

1,48

Vòng quay hàng tồn kho*

Lần

103,69

162,15

143,22

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Lần

9,68

13,73

13,26

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/DTT

0,7%

0,4%

0,4%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH

15,9%

16,9%

12,1%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/TTS

7,0%

5,5%

4,9%

Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/DTT

0,9%

0,5%

0,5%

2.750

2.880

1.860

Chỉ tiêu tài chính
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần
Thu nhập trên cổ phần tại cuối kỳ

Đồng/CP

*Vòng quay hàng tồn kho đƣợc tính trên cơ sở trung bình hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC kiểm toán 2007, 2008 và BCTC Quý III 2009 của Công ty
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12. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN
TRƢỞNG
12.1 Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT
Bảng 20: Danh sách thành viên HĐQT
Chức vụ

Họ và tên

Năm sinh

Số CMTND/HC

Chủ tịch HĐQT

Trịnh Quang Khanh

1952

CVS0026827

Ủy viên HĐQT

Đào Văn Chiện

1954

111744198

Ủy viên HĐQT

Lê Tự Cƣờng

1969

111439065

Ủy viên HĐQT

Bùi Ngọc Giá

1959

112475302

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Tiến Cƣờng

1973

131048018

Nguồn: PTS Hà Tây
Sơ yếu lí lịch các thành viên HĐQT
Họ và tên

: Trịnh Quang Khanh – Chủ tịch HĐQT

Giới tính

: Nam

Số hộ chiếu

: CVS0026827 do Bộ ngoại giao cấp ngày 03/09/2003

Ngày tháng năm sinh

: 22/08/1952

Nơi sinh

: Thị xã Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

: Số 8, ngõ 98, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ văn hóa

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:


02/1984 – 11/1988

: Cán bộ phòng Kinh doanh cung ứng - Petrolimex



12/1988 – 08/1991

: Trƣởng phòng Kinh doanh – Công ty Xăng dầu Hà Bình Sơn



09/1991 – 05/1994

: Giám đốc CN Xăng dầu Hoà Bình, CT Xăng dầu Hà Sơn Bình



06/1994 – 03/1997

: Phó chủ tịch công đoàn – Tổng công ty xăng dầu Việt Nam



04/1997 – 02/2004

: Chủ tịch Công đoàn - Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
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03/2004 đến nay

: Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình



05/2006 đến nay

: Chủ tịch HĐQT PTS Hà Tây

Chức vụ hiện tại

: Chủ tịch HĐQT PTS Hà Tây

Chức vụ tại tổ chức khác : Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình
Số cổ phần nắm giữ

: 37.300 cổ phần (chiếm tỷ lệ 2,33% vốn điều lệ)

Những khoản nợ với Công ty : Không
Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:


Ông Trịnh Quang Khanh là Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình – là nhà cung
cấp xăng dầu và khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải của Công ty.



Ông Trịnh Quang Khanh là đại diện cho 816.000 cổ phần của Petrolimex tại PTS Hà
Tây tƣơng ứng 8.160.000.000 đồng, chiếm 51% Vốn điều lệ của Công ty.

Những ngƣời có liên quan:


Mẹ: Nguyễn Thị Hoà

sở hữu 0 cổ phần



Em: Trịnh Thị Huệ Dung

sở hữu 0 cổ phần



Em: Trịnh Lan Phƣơng

sở hữu 0 cổ phần



Em: Trịnh Thị Kim Oanh

sở hữu 0 cổ phần



Em: Trịnh Quang Khải

sở hữu 0 cổ phần



Em: Trịnh Thị Tuyết Nga

sở hữu 0 cổ phần



Vợ: Lê Minh Hằng

sở hữu 0 cổ phần



Con:Trịnh Minh Quang

sở hữu 0 cổ phần



Con: Trịnh Lê Minh

sở hữu 0 cổ phần

Họ và tên

: Đào Văn Chiện – Uỷ viên HĐQT

Giới tính

: Nam

Số CMND

: 111744198 do Công An Hà Tây cấp ngày 01/08/2000

Ngày tháng năm sinh

: 06/02/1954

Nơi sinh

: Phú Xuyên – Hà Tây

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh
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Địa chỉ thƣờng trú

: Số 86 - Nguyễn Khuyến – Hà Đông – Hà Tây

Trình độ văn hóa

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sƣ

Quá trình công tác:


1977 – 03/1986

: Trƣởng phòng KH tài vụ - Trƣờng Trung học NN Cần Thơ



04/1986 – 03/1993

: Trƣởng bộ môn Kinh tế Kỹ thuật – TT ĐH tại chức Cần Thơ



04/1993 – 09/1994

: Chuyên viên Thƣ ký VP – Phòng TCHC – CTXD Hà Sơn Bình



10/1994 – 06/1996

: Phó phòng HCTH – Thƣ ký giám đốc – CTXD Hà Sơn Bình



07/1996 – 09/1999

: Trƣởng phòng HCTH - Trợ lý Giám đốc – CTXD Hà Sơn Bình



10/1999 – 09/2000

: PGĐ Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ - CTXD Hà Sơn Bình



10/2000 – 04/2007

: Uỷ viên HĐQT – Phó Giám đốc – PTS Hà Tây



05/2007 đến nay

: Uỷ viên HĐQT – Giám đốc điều hành – PTS Hà Tây

Chức vụ hiện tại

: Uỷ viên HĐQT – Giám đốc điều hành PTS Hà Tây

Chức vụ tại tổ chức khác : Không
Số cổ phần nắm giữ

: 29.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1,81% vốn điều lệ)

Các khoản nợ đối với Công ty:Không
Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
Những ngƣời có liên quan:


Vợ : Đoàn Thị Phƣơng Lan

sở hữu 8.000 cổ phần



Con: Đào Thị Phƣơng Lan

sở hữu 5.000 cổ phần



Con: Đào Đoàn Phƣơng Liên

sở hữu 1.000 cổ phần



Chị : Đào Thị Hiến

sở hữu 0 cổ phần



Chị : Đào Thị Luyến

sở hữu 0 cổ phần



Anh: Đào Thanh Thiên

sở hữu 0 cổ phần



Em: Đào Anh Thành

sở hữu 60.000 cổ phần

Họ và tên

: Lê Tự Cƣờng – Uỷ viên HĐQT

Giới tính

: Nam
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Số CMND

: 111439065 do Hà Tây cấp ngày 13/05/1996

Ngày tháng năm sinh

: 15/10/1969

Nơi sinh

: Ứng Hoà – Hà Tây

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

: Ngõ 7 Đƣờng Lê Trọng Tấn, Phƣờng La Khê, Hà Đông, HN

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :


05/1995 – 12/1993

: Nhân viên nghiệp vụ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình



01/1994 – 12/1995

: Chuyên viên kinh doanh Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình



01/1996 – 09/1996

: Phụ trách phòngĐK XN Xăng dầu K133m CTXD Hà Sơn Bình



10/1999 – 09/2000

: Trƣởng phòng KD – XN Vận tải&Dịch vụ - CTXD Hà Sơn Bình



10/2000 – 12/2006

: Uỷ viên HĐQT – Trƣởng phòng KD PTS Hà Tây



01/2007 đến nay

: Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc PTS Hà Tây

Chức vụ hiện tại

: Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc PTS Hà Tây

Số cổ phần nắm giữ

: 27.240 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1,70% vốn điều lệ)

Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật:

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:
Những ngƣời có liên quan:


Bố: Lê Tự Đệ

sở hữu 0 cổ phần



Mẹ: Vƣơng Thị Nhâm

sở hữu 0 cổ phần



Chị: Lê Thị Thu Hƣơng

sở hữu 0 cổ phần



Chị: Lê Thị Thu Hƣờng

sở hữu 0 cổ phần



Em: Lê Tự Nghĩa

sở hữu 0 cổ phần



Em: Lê Tự Chủ

sở hữu 0 cổ phần



Vợ: Nguyễn Thị Quyên

sở hữu 3.000 cổ phần
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Con: Lê Tự Quốc Thắng, Lê Mạnh Tiến – Còn nhỏ

Họ và tên

: Bùi Ngọc Giá - Uỷ viên HĐQT

Giới tính

: Nam

Số CMND

: 112475302 do Hà Tây cấp ngày 04/03/2008

Ngày tháng năm sinh

: 23/04/1959

Nơi sinh

: Thạch Thất – Hà Tây

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

: Số 15 ngõ 8 phố An Hoà – Hà Đông – Hà Nội

Trình độ văn hóa

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế - Cử nhân luật

Quá trình công tác

:



01/1980 – 06/1987

: Giáo viên Trƣờng Thanh niên LĐ XHCN - Kỳ Sơn – Hoà Bình



07/1981 – 12/1989

: Giáo viên Sở Thể dục thể thao Hà Sơn Bình



01/1990 – 11/1992

: Cán bộ Sở Thể dục thể thao Hà Sơn Bình



12/1992 – 12/2000

: Cán bộ phòng Hành chính – Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình



01/2001 – 11/2002

: Cửa hàng trƣởng cửa hàng XD – CTXD Hà Sơn Bình



12/2002 – 06/2006

: Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính – CTXD Hà Sơn Bình



07/2006 đến nay

: Phó phòng Tổ chức hành chính – CTXD Hà Sơn Bình



04/2008 đến nay

: Uỷ viên HĐQT CTCP Vận tài và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Chức vụ hiện tại

: Uỷ viên HĐQT

Chức vụ tại các tổ chức khác: Phó phòng Tổ chức hành chính CTXD Hà Sơn Bình
Số cổ phần nắm giữ

: 13.150 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1,3% vốn điều lệ)

Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:
Những ngƣời có liên quan:


Mẹ: Lê Thị Hƣơng
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Em: Bùi Thị Nhung

sở hữu 0 cổ phần



Em: Bùi Ngọc Quyết

sở hữu 0 cổ phần



Em: Bùi Thị Thanh Nhàn

sở hữu 0 cổ phần



Em: Bùi Thị Thanh Tâm

sở hữu 0 cổ phần



Vợ: Trịnh Thị Tuyết Nga

sở hữu 0 cổ phần



Con: Bùi Sơn Tùng, Bùi Khánh Linh – Còn nhỏ

Họ và tên

: Nguyễn Tiến Cƣờng - Uỷ viên HĐQT

Giới tính

: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 03/05/1973

Nơi sinh

: Khải Xuân – Thanh Ba – Phú Thọ

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

: Tổ 9 - Phƣờng Trung Hoà - Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

:



09/1997 – 05/2000

: Nhân viên xăng dầu – Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình



06/2000 – 09/2000

: Đội phó Đội vận tải – XN VT&DV - CTXD Hà Sơn Bình



10/2000 – 03/2003

: Đội phó đội vận tải – PTS Hà Tây



04/2003 – 07/2004

: Uỷ viên HĐQT – Phó Giám đốc CN PTS Hà Tây tại Hoà Bình



08/2004 đến nay

: Giám đốc Chi nhánh PTS Hà Tây tại Hoà Bình

Chức vụ hiện tại

: Uỷ viên HĐQT Công PTS Hà Tây
Giám đốc CN PTS Hà Tây tại Hoà Bình

Số cổ phần nắm giữ

: 21.760 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1,36% vốn điều lệ)

Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:
Những ngƣời có liên quan:
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Mẹ: Phạm Thị Thu

sở hữu 0 cổ phần



Vợ: Lê Thị Thu Hiền

sở hữu 13.150 cổ phần



Con: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Lê Khánh Hà – Còn nhỏ

12.2 Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Giám đốc
Bảng 21: Danh sách thành viên Ban Giám đốc
Chức vụ

Họ và tên

Năm sinh

Số CMTND/HC

Giám đốc

Đào Văn Chiện

1954

111744198

Phó Giám đốc

Lê Tự Cƣờng

1969

111439065

Nguồn: PTS Hà Tây
Chi tiết Sơ yếu lí lịch của ông Đào Văn Chiện và ông Lê Tự Cƣờng tại PHẦN IV - mục 12.1.

12.3 Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Kiểm soát
Bảng 22: Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát
Chức vụ

Họ và tên

Năm sinh

Số CMTND/HC

Trƣởng BKS

Đặng Thị Hồng Hà

1963

011940301

Thành viên BKS

Nguyễn Tử Bình

1971

111439607

Thành viên BKS

Bùi Văn Thƣờng

1961

111630591

Nguồn: PTS Hà Tây
Họ và tên

: Đặng Thị Hồng Hà - Trƣởng Ban Kiểm Soát

Giới tính

: Nữ

Ngày sinh

: 10/03/1963

Nơi sinh

: Hà Nội

Địa chỉ

: Số 59 34/5 Trần Phú, Hà Nội

Chứng minh nhân dân số

: 011940301 cấp ngày 16/4/1996 tại Hà Nội

Trình độ văn hoá

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế (Tốt nghiệp Đại học TCKT năm 1984)

Trình độ lƣ luận chính trị

: Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị

Quá trình công tác

:



1984 – 1994
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1995 – 2009

: Thành viên BKS PTS Hà Tây

Chức vụ hiện tại

: Trƣởng Ban kiểm soát PTS Hà Tây

Số cổ phần nắm giữ

: 0 cổ phần (chiếm 0% Vốn Điều lệ)

Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
Những ngƣời có liên quan:


Mẹ: Đinh Thị Mỹ Dung

sở hữu 0 cổ phần



Em: Đặng Hồng Liên

sở hữu 0 cổ phần



Chồng: Nguyễn Minh Tân

sở hữu 0 cổ phần



Con: Nhuyễn Tuấn Linh

sở hữu 0 cổ phần

Họ và tên

: Nguyễn Tử Bình – Thành viên Ban Kiểm Soát

Giới tính

: Nam

Số CMND

: 111439607 do Hà Tây cấp ngày 21/06/1996

Ngày tháng năm sinh

: 07/01/1971

Nơi sinh

: Ninh Nhất – Hoa Lƣ – Ninh Bình

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

: Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

:



01/1995 – 12/1995

: NV Cửa hàng trung tâm Dầu nhờn Gas CTXD Hà Sơn Bình



01/1996 – 12/1999

: Chuyên viên Phòng Kinh doanh CTXD Hà Sơn Bình



01/2000 – 9/2000

: Chuyên viên Phòng KD – XN VT&DV CTXD Hà Sơn Bình



10/2000 – 11/2000

: Chuyên viên Phòng Kinh doanh – PTS Hà Tây



12/2000 – 12/2006

: Đội trƣởng đội vận tải – PTS Hà Tây



4/2003 đến nay

: Uỷ viên Ban kiểm soát Công ty PTS Hà Tây
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01/2007 đến nay

: Trƣởng phòng Kinh doanh – PTS Hà Tây

Chức vụ hiện tại

: Thành viên Ban kiểm soát PTS Hà Tây

Số cổ phần nắm giữ

: 7.410 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,74% vốn điều lệ)

Các khoản nợ đối với công ty : Không
Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
Những ngƣời có liên quan:


Bố: Nguyễn Tử Thƣ

sở hữu 0 cổ phần



Mẹ: Nguyễn Thị Thuận

sở hữu 5.000 cổ phần



Em: Nguyễn Tử An

sở hữu 0 cổ phần



Vợ: Trần Mai Phƣơng

sở hữu 13.150 cổ phần



Con: Nguyễn Tử Việt Anh, Nguyễn Phƣơng Minh – Còn nhỏ

Họ và tên

: Bùi Văn Thƣờng – Thành viên Ban Kiểm soát

Giới tính

: Nam

Số CMND

: 111630591 do Hà Tây cấp ngày 26/11/2007

Ngày tháng năm sinh

: 20/12/1961

Nơi sinh

: Thành Kim - Thạch Thành – Thanh Hóa

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

: Đa Sỹ - Kiến Hƣng – Hà Đông – Hà Tây

Trình độ văn hóa

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sƣ

Quá trình công tác

:



05/1987 – 09/1992

: Chuyên viên cơ khí, Trạm máy kéo Thạch Thành Thanh Hoá



10/1992 – 12/1999

: Kỹ sƣ cơ khí - Trạm dịch vụ - Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình



01/2000 – 06/2000

:Chuyên viên phòng Quản lý kỹ thuật – CTXD Hà Sơn Bình



07/2000 – 09/2000

: Chuyên viên Kỹ thuật – XN VT&DV CTXD Hà Sơn Bình



11/2000 – 04/2002

: Phó phòng Quản lý kỹ thuật – PTS Hà Tây
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10/2000 – nay

: Thành viên BKS PTS Hà Tây



05/2002 đến nay

: Trƣởng phòng Quản lý kỹ thuật – PTS Hà Tây

Chức vụ hiện tại

: Thành viên Ban kiểm soát PTS Hà Tây
Trƣởng phòng Quản lý Kỹ thuật PTS Hà Tây

Số cổ phần nắm giữ

: 10.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,63% vốn điều lệ)

Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
Những ngƣời có liên quan:


Bố: Bùi Văn Canh

sở hữu 0 cổ phần



Mẹ: Tống Thị Nho

sở hữu 0 cổ phần



Anh: Bùi Quang An

sở hữu 0 cổ phần



Chị: Bùi Thị Thái

sở hữu 0 cổ phần



Anh: Bùi Văn Thế

sở hữu 0 cổ phần



Con: Bùi Thị Thanh Hà

sở hữu 0 cổ phần

12.4 Sơ yếu lý lịch Kế toán trƣởng
Họ và tên

: Chu Đức Hậu - Kế toán trƣởng

Giới tính

: Nam

Số CMND

: 111728431 do Hà Tây cấp ngày 27/05/2003

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1963
Nơi sinh

: Gia Phong – Gia Viễn – Ninh Bình

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

: Văm Mó – Hà Đông – Hà Tây

Trình độ văn hóa

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Thạc sĩ Kinh tế

Quá trình công tác

:



04/1990 – 01/1995

: Chuyên viên Kế toán – Xí nghiệp dầu lửa Đó Xá



02/1995 – 03/1995

: Phó trƣởng phòng kế toán – Chi nhánh dầu lửa Đó Xá



04/1995 – 12/1995

: Phó trƣởng phòng KTTC – Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
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01/1996 – 07/1996

: Trƣởng phòng KTTC – XN XD K113 – CT XD Hà Sơn Bình



07/1999 – 12/2005

: Phó trƣởng phòng Quản lý kỹ thuật CTXD Hà Sơn Bình



06/2006 đến nay

: Kế toán trƣởng – PTS Hà Tây

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trƣởng
Số cổ phần nắm giữ

: 800 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,05% vốn điều lệ)

Những khoản nợ với Công ty : Không
Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
Những ngƣời có liên quan:


Anh: Chu Đức Thành

sở hữu 0 cổ phần



Chị: Chu Thị Diệm

sở hữu 0 cổ phần



Chị: Chu Thị Liệu

sở hữu 0 cổ phần



Anh: Chu Bá Thi

sở hữu 0 cổ phần



Anh: Chu Anh Tuấn

sở hữu 0 cổ phần



Chị: Chu Thị Hiền

sở hữu 0 cổ phần



Vợ: Trƣơng Thị Kim Chi

sở hữu 0 cổ phần



Con: Chu Thảo Anh – Còn nhỏ

13. TÀI SẢN
Bảng 23: Danh mục tài sản tại ngày 30.09.2009

Khoản mục

Nguyên giá

TSCĐ Hữu hình

Khấu hao luỹ kế Giá trị còn lại

37.828.110.925

21.019.203.294

16.808.907.631

Tỷ lệ
99%

Nhà cửa vật kiến trúc

7.716.830.366

3.926.362.464

3.790.467.902

22%

Máy móc thiết bị

1.720.715.886

1.384.649.931

336.065.955

2%

Phƣơng tiện vận tải

28.145.058.076

15.509.938.934

12.635.119.142

75%

245.506.597

198.251.965

47.254.632

0%

Thiết bị dụng cụ quản lý
TSCĐ Vô hình

356.249.418

206.038.054

150.211.364

1%

-

-

-

-

TỔNG 38.184.360.343

21.225.241.348

16.959.118.995

100%

TSCĐ thuê tài chính

Nguồn: Báo cáo tài chính quý III của Công ty
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14. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2009 ngày 17/4/2009 , kế hoạch sản xuất kinh
doanh của Công ty trong năm 2009 nhƣ sau:
-

Doanh thu

: 647 tỷ

-

Lợi nhuận trƣớc thuế

: 4,2 tỷ

-

Lợi nhuận sau thuế

: 3,2 tỷ

-

Tỉ lệ trả cổ tức

: 12%

Căn cứ để thực hiện kế hoạch trên:
-

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008

-

Đầu năm 2009, do giá dầu thế giới có xu hƣớng giảm nên Công ty hạ chỉ tiêu doanh thu
so với năm 2008.

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm Công ty đã vƣợt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận
do Công ty đã tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.

15. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƢ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC
Là một tổ chức tƣ vấn chuyên nghiệp, BSC đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu,
phân tích một cách cẩn trọng và hợp lý cần thiết để đƣa ra những đánh giá và dự báo về
hoạt động kinh doanh của Công ty.
Trong 9 tháng đầu năm 2009, Công ty đã hoàn thành vƣợt kế hoạch do ĐHĐCĐ giao. Dự
kiến trong quý IV năm 2009, nếu không có trƣờng hợp đặc biệt xảy ra, Công ty sẽ tiếp tục
hoạt động kinh doanh và có lợi nhuận. Do đó, BSC cho rằng kế hoạch lợi nhuận năm 2009
là hoàn toàn khả thi.
Chúng tôi cũng xin lƣu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu trên đƣợc đƣa ra dƣới góc độ đánh giá
của tổ chức tƣ vấn, dựa trên cơ sở những thông tin đƣợc thu thập có chọn lọc và tính toán
dựa trên lý thuyết về tài chính mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng nhƣ
tính chắc chắn của các số liệu đƣợc dự báo. Những ý kiến nhận xét này chỉ mang tính tham
khảo, các nhà đầu tƣ tiềm năng cần tự mình cân nhắc một cách cẩn trọng trƣớc khi có
quyết định đầu tƣ vào cổ phiếu của PTS Hà Tây.

16. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƢNG CHƢA THỰC HIỆN CỦA PTS
HÀ TÂY
Không có

17. CÁC THÔNG TIN, TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI PTS HÀ TÂY
MÀ CÓ THỂ ẢNH HƢỞNG TỚI GIÁ CHỨNG KHOÁN
Không có
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PHẦN V: CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
18. LOẠI CHỨNG KHOÁN
Cổ phiếu phổ thông

19. MỆNH GIÁ
10.000 đồng/cổ phần

20. TỔNG SỐ CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH
1.600.000 cổ phần

21. SỐ LƢỢNG CỔ PHIẾU BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƢỢNG
0 cổ phần

22. PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ
Giá trị sổ sách trên cổ phiếu của Công ty đƣợc tính theo công thức sau:
Nguồn Vốn chủ sở hữu -Quỹ khen thƣởng/Phúc lợi
Giá trị sổ sách
trên cổ phiếu

=

____________________________________________
Số cổ phần đã phát hành

Căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, giá trị sổ sách trên cổ phiếu của
Cong ty tại thời điểm 31.12.2009 đƣợc xác định nhƣ sau:

trên cổ phiếu

=

17.004.844.976 – 9.698.888
1.600.000

Giá trị sổ sách trên cổ phiếu tại thời điểm 31.12.2009 là 10.621 đồng.

Căn cứ theo báo cáo tài chính quý III năm 2009, giá trị sổ sách trên cổ phiếu của Công
ty tại thời điểm 30.09.2009 đƣợc xác định nhƣ sau:

trên cổ phiếu

=

24.638.311.806 – 133.599.695
1.600.000

Giá trị sổ sách trên cổ phiếu tại thời điểm 30.09/2009 là 17.503 đồng.
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23. GIỚI HẠN TỈ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƢỜI NƢỚC NGOÀI
Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành ngày 15.04.2009
về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, nhà
đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại
chúng. Trong trƣờng hợp Pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng theo quy
định của Pháp luật chuyên ngành. Trƣờng hợp tỷ lệ sở hữu bên nƣớc ngoài đƣợc phân loại
theo danh mục các ngành nghề cụ thể thì áp dụng theo danh mục phân loại theo danh mục
các ngành nghề cụ thể thì áp dụng theo danh mục phân loại. Nhƣ vậy nhà đầu tƣ nƣớc
ngoài đƣợc nắm giữ tối đa 49% Vốn Điều lệ của Công ty. Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu
tƣ nƣớc ngoài tại Công ty là 0%.

24. CÁC LOẠI THUẾ LIÊN QUAN
-

Thuế Thu nhập doanh nghiệp:


Công ty hiện đang áp dụng mức thuế suất 25%.



Thu nhập chịu thuế bao gồm cả thu nhập từ chuyển nhƣợng chứng khoán (theo
tiết 2.2. điểm 2, tiết 3.1 điểm 3. Phần E Thông tƣ 130/2008/TT-BTC ngày
26/12/2008 của Bộ Tài chính Hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu
nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12).

-

Thuế giá trị gia tăng:
Hoạt động chuyển nhƣợng chứng khoán của Công ty không phải chịu thuế Giá trị gia
tăng, theo Thông tƣ 129/2008/TT –BTC ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành Luật thuế
GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008.
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PHẦN VI: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIAO DỊCH

TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Viêt Nam
Trụ sở chính

: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trƣng, Hà Nội

Điện thoại

: (04) 2 200 673

Chi nhánh

: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại

: (08) 9 142 956

Fax: (04) 2 200 669

Fax: (08) 8 218 510

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
Trụ sở chính

: Số 17 lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, Phố Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

: (04) 37832121

BIDV Securities Company (BSC)
Website: www.bsc.com.vn

Fax: (04) 37832122

43

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÁC HỒ SƠ KÈM THEO
Phụ lục 1: Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Phụ lục 2: Điều lệ của Công ty;
Phụ lục 3: Báo cáo tài chính:


Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007;



Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008;



Báo cáo tài chính quý III năm 2009;

Phụ lục 4: Tài liệu khác
Hà Nội, ngày

tháng 12 năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY
CHỦ TỊCH HĐQT

GIÁM ĐỐC

----------------------------------------------------TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƢỞNG

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT&PT VIỆT NAM
KT.GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ THU THANH
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