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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG 

Năm 2021 

 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200416299 do Sở KH và ĐT Hải Phòng 

cấp lần đầu ngày 25/12/2000, thay đổi lần thứ 13 ngày 25/02/2019. 

- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng  

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 55.680.000.0000 đồng 

- Địa chỉ: Số 16 (61 mới) đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, HP 

- Số điện thoại: 0313 768505   Fax: 0313765194 

- Website: www.ptshp.com 

- Mã cổ phiếu: PTS 

- Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng được thành lập theo 

Quyết định số 1705/QĐ – BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương Mại trên cơ sở cổ 

phần hóa Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà - một bộ phận trực thuộc Công ty vận tải 

xăng dầu đường thủy I. 

Công ty được giao dịch cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

theo Giấy đăng ký giao dịch số 31/TTGDHN-ĐKGD do Trung tâm giao dịch CKHN 

cấp ngày 20/11/2006. 

 Loại cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu phổ thông 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 1.740.000 cổ phiếu 

 Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên: 01/12/2006 

 Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.828.000 cổ phiếu 

 Tổng khối lượng CP niêm yết tính đến 31/12/2018: 5.568.000 CP 

 Tổng giá trị niêm yết: 55.680.000.000 đồng 

2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh 

a) Ngành nghề kinh doanh chính 

- Kinh doanh vận tải; 

- Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu; 

- Sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy; 

- Sản xuất sản phẩm cơ khí; 

- Xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, hàng hóa khác; 
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- Xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà, kinh doanh nhà đất; 

- Kinh doanh gas, khí hoá lỏng… 

b) Địa bàn kinh doanh: Các tỉnh khu vực miền Bắc, miền Trung gồm: Hải Phòng, Hà 

Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Việt Trì, Thanh Hóa… 

3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

a) Mô hình quản trị 

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng quản trị theo mô hình 

công ty cổ phần, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  

b) Tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc điều hành.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đại hội đồng cổ đông  

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 

quyết định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính hàng năm, kế 

hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế 

thành viên HĐQT, BKS; thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản 

lý công ty… 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phòng 

Kinh doanh 

Phòng 

Tổ chức 

Hành chính 

Phòng 

Kế toán 

Tài chính 
 

Phòng 

Kỹ thuật 

Vật tư 

Phòng 

An toàn 

Các 

phương 

tiện 

vận tải 

CHXD 

Hạ Lý 

CHXD 

An Lão 
 

CHXD 

Kiến 

thụy 

 

Công ty TNHH 

đóng tàu PTS 

Hải Phòng 
 

CHXD 

Ngô 

Quyền 

 

Trạm 

cấp 

phát 

Kiến 

An 
 

Phòng 

KTAT  tàu 

biển 
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* Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên do ĐHĐCĐ bầu, miễn nhiệm hoặc bãi 

nhiệm bao gồm: Chủ tịch HĐQT và các Uỷ viên HĐQT. HĐQT là cơ quan quản lý 

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

quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. 

Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Điều lệ và Luật doanh nghiệp quy định. 

*Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ gồm 03 thành viên, do ĐHĐCĐ 

bầu ra và bãi miễn. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám 

đốc. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. 

*Ban Tổng Giám đốc 

 Tổng giám đốc là người điều hành công việc của Công ty; chịu sự giám sát của 

HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các 

quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của 

Công ty.  

 02 Phó Tổng giám đốc: Giúp Tổng giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong Công ty. Tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc bố trí nhân 

sự phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề xuất các chiến lược kinh 

doanh với Tổng giám đốc như: chiến lược thị trường, chiến lược tiêu thụ sản phẩm và 

quản lý khách hàng. 

  * Phòng Tổ chức – Hành chính 

Phòng Tổ chức – Nhân sự có chức năng tổ chức, theo dõi, quản lý nhân sự của 

Công ty, chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác tiền lương theo chế độ của nhà nước, xây 

dựng đơn giá tiền lương cho từng tuyến vận chuyển, khảo sát định mức ngày công cho 

sửa chữa, tính lương phải trả hàng năm cho người lao động. 

  * Phòng Tài chính – Kế toán 

  Tham mưu cho Tổng Giám đốc về lĩnh vực tài chính, kế toán của Công ty. Quản 

lý, sử dụng tài sản, vật tư và nguồn vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất 

kinh doanh. Thực hiện các chế độ tài chính kế toán theo Luật kế toán, Chuẩn mực kế 

toán và các văn bản pháp lý hiện hành.  

  * Phòng Kinh doanh 

Phòng Kinh doanh có chức năng tham mưu cho ban Tổng giám đốc về việc xây 

dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, tổng hợp và phân tích kết quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty. Bên cạnh nhiệm vụ nắm bắt nhu cầu và năng lực vận tải, điều 

hành vận tải theo kế hoạch và theo đơn hàng với các đối tác, thống kê báo cáo tình hình 
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vận tải, phụ trách tình hình kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu Phòng Kinh doanh 

còn có chức năng tham mưu cho ban Tổng giám đốc về công tác đầu tư, xây dựng cơ 

bản, toàn Công ty.  

  * Phòng Kỹ thuật – Vật tư 

Chịu trách nhiệm về các khâu kỹ thuật phục vụ trong lĩnh vực sửa chữa đóng tàu, 

cũng như kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng; kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị, 

các phương tiện vận tải cũng như nguyên nhiên vật liệu phục vụ các hoạt động kinh 

doanh; tiến hành nghiên cứu các công nghệ mới, xây dựng kế hoạch đầu tư máy móc 

thiết bị hiện đại nhằm nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo 

chất lượng sản phẩm để có thể cạnh trạnh với doanh nghiệp khác. 

* Phòng Kỹ thuật Vật tư an toàn biển 

Chịu trách nhiệm về các khâu kỹ thuật, an toàn phục vụ cho hoạt động của đội 

tàu biển.  

  * Phòng An toàn 

 Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các lĩnh vực sau: Phòng cháy chữa cháy, vệ 

sinh môi trường các cửa hàng xăng dầu; Phòng chống bão lụt chung trong toàn Công ty, 

quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001-2008 và xây dựng, quản lý hệ thống ISM COS 

của Công ty.  

  * Các cửa hàng xăng dầu và phương tiện vận tải 

 Tổ chức bán hàng, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch đề ra, khai thác có hiệu 

quả cơ sở vật chất kĩ thuật hiện có, nguồn nhân lực được giao để sản xuất kinh doanh 

theo đúng tiến độ mà Công ty đề ra. 

c) Công ty con, công ty liên kết 

  Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng là Công ty con của Công ty cổ phần vận 

tải dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.  

Địa chỉ: Số 16 đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

Giấy ĐKKD: 0204001238 ngày 09/06/2008 do Sở KH-ĐT Hải Phòng cấp. 

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) (100% của công ty mẹ).  

Ngành nghề kinh doanh chính:  

+ Đóng tàu và cấu kiện nổi;  

+ Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải;  

+ Sửa chữa máy móc thiết bị;  

+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phục tùng máy tàu vận tải thuỷ;  

+ Bán buôn sắt, thép;  

+ Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. 

4. Định hướng phát triển 

a) Các mục tiêu chủ yếu 
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 Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các chủ đầu tư; 

 Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Công ty; 

 Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; 

 Góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. 

b) Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2022 

 Phấn đấu tổng doanh thu tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, lợi nhuận bình 

quân tăng từ 5% trở lên, cổ tức duy trì từ 6%/năm trở lên, thu nhập bình quân của người 

lao động tăng bình quân 5%/năm. 

 Đầu tư phát triển đội tàu: Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng nâng cao hiệu quả 

khai thác, tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển, phấn đấu đến năm 2022 

có đội tàu ven biển hiện đại với tổng mức trọng tải 20.000 tấn. 

 Duy trì và phát triển ngành nghề kinh doanh truyền thống. Nghiên cứu tìm kiếm 

cơ hội đầu tư phù hợp với xu thuế phát triển một cách bền vững. 

 Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng 

cao vị thế, uy tín của công ty và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

 Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán 

bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày 

càng bền vững. 

 Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ trong trường hợp cần thiết để đảm 

bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu 

tư theo kế hoạch.  

c) Các mục tiêu phát triển bền vững 

Công ty được thành lập để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong 

việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh đã đăng ký nhằm thu lợi nhuận tối đa, tăng cổ 

tức cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách 

Nhà nước.  

5. Các rủi ro 

5.1. Rủi ro hoạt động 

Xăng dầu là vật liệu dễ cháy cho nên nguy cơ hoả hoạn luôn tiềm ẩn. Việc tuân 

thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Khi sự cố xảy ra có 

thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Để đề phòng rủi ro này, cùng với việc thực hiện nghiêm các quy 

định về PCCC, Công ty đăng ký mua bảo hiểm hoả hoạn với các rủi ro khác nhằm đảm 

bảo hạn chế tối đa thiệt hại tài chính cho Công ty. Vận tải sông là hoạt động chịu tác 

động bởi thiên tai bão lũ, có thể làm tăng rủi ro cho các chuyến vận chuyển cho Công 

ty.  



7 
 

5.2. Rủi ro cạnh tranh 

  Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của nền kinh tế không ngừng tăng cao trong những 

năm qua thúc đẩy phát triển lĩnh vực vận tải xăng dầu. Bên cạnh những cơ hội mở ra 

cho Công ty thì áp lực cạnh tranh đang dần trở lên gay gắt khi ngày càng có nhiều doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Công ty PTS Hải Phòng với vị trí doanh nghiệp 

vận tải xăng dầu lớn ở khu vực phía Bắc đang phải đối mặt với các doanh nghiệp đối 

thủ vận tải sông. Đây chính là yếu tố rủi ro tác động trực tiếp tới tình hình hoạt động của 

Công ty trong thời gian tới.  

  Đối với lĩnh vực bất động sản: Thị trường Bất động sản trong năm qua bị đóng 

băng bởi các chính sách vĩ mô cũng như do tốc độ phát triển quá nóng trước đây. Đây 

là điều đáng lo ngại cho kế hoạch phát triển và các mục tiêu dài hạn của Công ty.  

5.3. Rủi ro pháp luật 

Với hệ thống luật, chính sách đang được xây dựng và thực thi theo hướng đồng 

bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên 

nếu Công ty không nắm bắt kịp sự thay đổi các chính sách pháp luật sẽ gây ảnh hưởng 

nhiều tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Để kiểm soát rủi ro về mặt pháp luật Công 

ty luôn cập nhật những thay đổi trong môi trường pháp luật để định hướng hoạt động 

kinh doanh cho phù hợp.  

II. Tình hình hoạt động trong năm  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty mẹ 

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 336.845.807.662 đồng 

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 14.440.060.464 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 11.278.113.158 đồng 

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (hợp nhất) 

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất: 321.981.587.040 đồng 

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 14.577.338.533 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế: 11.427.857.273 đồng.  

c) Tình hình thực hiện kết quả kinh doanh so với kế hoạch 

TT Nội dung 

Kế hoạch 

năm 2021 

(Tr.đ) 

Thực hiện 

năm 2021 

(Tr.đ) 

Tỷ lệ hoàn 

thành kế 

hoạch (%) 

1 
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ hợp nhất 
337.750 350.333 104% 

2 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 7.604 14.577 191,70% 

3 Cổ tức 8% 8% 100% 
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2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần Ban điều hành 

a) Ông Nguyễn Trọng Thủy  - Chức vụ: Tổng Giám đốc 

b) Ông Trịnh Chiến Chinh  - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc 

c) Ông Nguyễn Minh Trường  - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc 

d) Bà Phạm Thị Ngọc Anh   - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc 

 Tóm tắt lý lịch 

a) Ông Nguyễn Trọng Thủy – Chức vụ Tổng Giám đốc 

Họ và tên:    Nguyễn Trọng Thủy  Giới tính: Nam 

Ngày tháng, năm sinh:  28/10/1966 

Quốc tịch:    Việt Nam   Dân tộc: Kinh 

Quê quán:    Lạng Giang, Bắc Giang 

Địa chỉ thường trú:   Số 4/D66 Nam Pháp, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Số CMND:    031131965   Nơi cấp: Công an Hải Phòng 

Trình độ văn hóa:   12/12   

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư kinh tế vận tải biển 

Quá trình công tác:  

- Từ tháng 01/1990 đến tháng 05/1998: Là cán bộ, Cửa hàng phó Cửa hàng xăng dầu 

Công ty xăng dầu đường thủy I. 

- Từ tháng 06/1998 đến tháng 11/2000: Là Phó phòng kinh doanh Công ty Vận tải 

xăng dầu đường thủy I. 

- Từ 15/12/2000 đến 31/12/2000: Là Phó giám đốc - Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng 

Hà - Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy I. 

- Từ tháng 01/2001 đến 07/04/2012: Là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty 

Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. 

- Từ tháng 05/2012 đến nay: Ủy viên HĐQT Công ty; Tổng giám đốc Công ty Cổ 

phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.  

Số lượng cổ phần sở hữu: 12.456 cổ phần 

b) Ông Nguyễn Minh Trường – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc 

Họ và tên:                      Nguyễn Minh Trường  Giới tính: Nam  

Ngày tháng năm sinh: 23/09/1981  

Quốc tịch:  Việt Nam   Dân tộc: Kinh  

Quê quán:  Cát Hải - Hải Phòng  

Số CMND:  031107989   Nơi cấp: Công an Hải Phòng 

Địa chỉ thường trú:  Số 38/152 Kiến Thiết, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Trình độ văn hóa:  12/12   
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Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác:  

- Từ Tháng 3/2003-03/2006: Nhân viên Công ty Procconco. 

- Tháng 4/2006-12/2006: Nhân viên cửa hàng xăng dầu số 5 Công ty cổ phần vận tải 

và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 

- Tháng 7/2008-06/2009: Nhân viên phòng Kinh doanh đầu tư Bất động sản Công ty 

Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. 

- Tháng 7/2009-12/2014: Nhân viên phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Vận tải và 

Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. 

- Tháng 1/2015-05/2018: Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Vận tải và 

Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 

- Tháng 6/2018-6/2020: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch 

vụ Petrolimex Hải Phòng 

- Từ tháng 11/2020 – đến nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP vận tải và dịch vụ 

Petrolimex HP 

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần 

c) Ông Trịnh Chiến Chinh – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc 

Họ và tên:                       Trịnh Chiến Chinh  Giới tính: Nam  

Ngày tháng năm sinh: 28/01/1979  

Quốc tịch:  Việt Nam   Dân tộc: Kinh  

Quê quán:  Đông Hải, Hải An, Hải Phòng  

Số CMND:  031079004827  Nơi cấp: Công an Hải Phòng 

Địa chỉ thường trú:  Số 43+44 Lô A2, Tập thể Thái Phiên, Cầu Tre, HP.  

Trình độ văn hóa:  12/12   

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư máy tàu biển. 

Quá trình công tác:  

- Từ 2002-2010:  Máy nhất Công ty VINIC. 

- Từ 2010-2011: Máy trưởng Công ty CP Hàng Hải Liên Minh 

- Từ 2011-T9/2014: Trưởng phòng thuyền viên, an toàn, kỹ thuật, vật tư Công ty 

TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà 

- Từ 12/2014-T8/2015 : Chuyên viên, Phó phòng An toàn Công ty PTS Hải Phòng. 

- Từ 8/2015-T12/2015 : Phụ trách kỹ thuật Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh. 

- Từ 3/2016-T3/2018 : Trưởng phòng kỹ thuật, an toàn tàu biển Công ty CP vận tải 

và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. 

- Tháng 4/2018 – đến nay : Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng kỹ thuật, an toàn 

tàu biển Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. 

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần 
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d) Bà Phạm Thị Ngọc Anh – Phó Tổng giám đốc 

Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Anh Giới tính: Nữ   

Ngày tháng năm sinh:  09/11/1971 

Nơi sinh:  Hải Phòng    

Quốc tịch:  Việt Nam  Dân tộc: Kinh   

Quê quán:  Xã Thạch Quý, Thạch Hà, Hà Tính.  

Số CMND:    030788890  Nơi cấp: Công an Hải Phòng 

Địa chỉ thường trú:  Số 22/278 Đà Nắng, Ngô Quyền, HP 

Trình độ văn hóa:  10/10   

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

Quá trình công tác:  

- Từ tháng 02/1993 đến 09/1996: Nhân viên phòng Kế toán tài vụ, Xí nghiệp sửa chữa 

tàu Hồng Hà. 

- Từ tháng 09/1996 đến tháng 03/1998: Phó phòng kế toán tài vụ, Xí nghiệp sửa chữa 

tàu Hồng Hà. 

- Từ tháng 03/1989 đến tháng 12/2000: Quyền Trưởng phòng kế toàn tài vụ Xí nghiệp 

sửa chữa tàu Hồng Hà. 

- Từ tháng 01/2001 đến tháng 05/2007: Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ 

phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 

- Từ tháng 06/2007 đến nay: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 

vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 

Số lượng cổ phần sở hữu: 19.748 cổ phần 

2.2. Thay đổi trong Ban điều hành trong năm 

Tháng 5/2021, Bà Phạm Thị Ngọc Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc.  

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên Công ty  

Tính đến ngày 31/12/2021 tổng số cán bộ, công nhân viên toàn Công ty là: 266 

người. 

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư 

3.1. Các khoản đầu tư lớn 

Năm 2021, Công ty tập trung khai thác có hiệu quả các tàu đã đầu tư và thực hiện 

tái cơ cấu đội tàu sông phù hợp với nhu cầu vận tải ở từng thời điểm.  

3.2. Các công ty con, công ty liên kết 

Tóm tắt tình hình tài chính Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng. 

TT Chỉ tiêu Năm 2020 

(VND)  

Năm 2021 

(VND)  

1 Tổng doanh thu 24.379.729.761 16.174.210.038 

2 Tổng lợi nhuận trước thuế 295.630.025 -975.501.437 

3 Tổng lợi nhuận sau thuế 247.052.000 -975.501.437 
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4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

T 

T 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 

1 Tổng giá trị tài sản 287.058.831.885 267.855.206.900 

2 Doanh thu thuần BH và CCDV 321.981.587.040 350.333.639.772 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 7.463.034.357 10.646.665.394 

4 Lợi nhuận khác 607.894.738 3.930.673.139 

5 Lợi nhuận trước thuế 8.070.884.095 14.577.338.533 

6 Lợi nhuận sau thuế 7.136.690.929 11.427.857.273 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.138 2.052 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021 Ghi 

chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán tổng quát: 

Nợ phải trả/Tổng tài sản 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

(TSNH - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 

 

Lần 

 

Lần 

 

 

1,50 

 

0,60 

 

1,60 

 

0,70 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ tổng quát: 

Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 

 Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 

 

 

% 

% 

 

 

67% 

32% 

 

 

63% 

36% 

 

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 

  

2,2 

7,7 

2,5 

12,82 

 

3,3 

11,6 

4,3 

20,52 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 30/06/2021 theo danh sách chốt để tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.  

TT Cổ đông Số lượng cổ 

đông (người) 

Số cổ phần sở 

hữu (cổ phần) 

Giá trị (VNĐ) 

1 CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC 651 5.535.910 55.359.100,000  

1.1 Cá nhân 643 2.696.230 26.962.300.000  

1.2 Tổ chức 08 2.873.724 28.737.240.000  
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2 CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI 15 32.090 320.900.000 

2.1 Cá nhân 14 17.790 177.900.000 

2.2 Tổ chức 01 14.300 143.000.000 

 TỔNG CỘNG 551 5.568.000 55.680.000.000 

b) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch cổ phiếu quỹ 

c) Các chứng khoán khác: Không có 

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

a) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Trong năm không bị xử lý hành chính về các vi phạm liên quan đến môi trường.  

b) Chính sách liên quan đến người lao động 

Công ty luôn xác định chiến lược phát triển kinh doanh phải gắn liền với sự phát 

triển của nhân lực. Sắp xếp bố trí lao động hợp lý giữa Công ty mẹ và công ty con. 

Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện sĩ quan, thuyền viên và lao động theo kế hoạch đề 

ra đáp ứng nhu cầu phát triển của đội tàu, tăng cường bổ sung cán bộ có đầy đủ năng 

lực, kinh nghiệm cho các phòng ban của Công ty. Có chính sách đào tạo phù hợp, kế 

hoạch huấn luyện, thực tập cho từng chức danh được đào tạo. Có chế độ ưu đãi đặc biệt 

khuyến khích người lao động thi đua học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, chuyên môn 

nghiệp vụ.  

Về chính sách tiền lương, tiền thưởng: Định hướng tiền lương, tiền thưởng phân 

phối cho người lao động phải tương xứng với chức danh và kết quả làm việc của người 

lao động trong từng bộ phận công tác. Tiền lương, tiền thưởng phải thực sự là động lực 

kích thích người lao động phấn đấu tăng năng suất lao động và có trách nhiệm đối với 

công việc. Đồng thời tạo môi trường làm việc thuận lợi và có cơ hội thăng tiến để người 

lao động cống hiến hết mình cho sự phát triển của Công ty. 

Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động: Công ty luôn thực hiện đầy 

đủ các chính sách, chế độ đối với người lao động theo Bộ Luật lao động, Nội quy lao 

động và Thỏa ước lao động tập thể. Thực hiện các chế độ khám chữa bênh, chăm sóc 

sức khỏe cho người lao động, hạn chế thấp nhất các bệnh nghề nghiệp… 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 

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

Năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn và thử thách đối với Việt Nam 

nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng khi nền kinh 

tế phải đối mặt với nhiều biến động của giá dầu, sự bất ổn chính trị trên toàn cầu 

và đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19.  

Các yếu tố bất lợi trên đã đặt ra cho Công ty nhiều thách thức trong việc 

triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021. Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức sản xuất 



13 
 

kinh doanh đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối trên tất cả các lĩnh vực thì phải 

tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn lực để duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững cũng 

như nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. 

Chính vì vậy, trên cơ sở nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao, ngay từ 

những ngày đầu năm Công ty đã bám sát diễn biến thị trường, chính sách vĩ mô 

của Nhà nước, tích cực thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đề ra đối với 

từng lĩnh vực kinh doanh. Với sự cố gắng nỗ lực hết mình của toàn thể người lao 

động, sự quyết tâm của đội ngũ Ban Tổng giám đốc, sự chỉ đạo đồng hành của 

Hội đồng quản trị cùng sự ủng hộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công 

ty vận tải thủy Petrolimex, năm 2021 Công ty vẫn hoàn thành vượt mức hầu hết 

các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao. 

- Tổng doanh thu: 350,3 tỷ đồng đạt 104% KH năm 

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 14,5 tỷ đồng đạt 191% KH năm.  

- Lợi nhuận sau thuế: 11,4 tỷ đồng đạt 193% KH năm.  

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản, nguồn vốn 

Tổng giá trị tài sản tính đến 31/12/2021 là: 267.855.206.900 đồng. Trong đó tài 

tài sản dài hạn chiếm 79,59% tổng tài sản. Số liệu trên cho thấy cơ cấu tài sản năm 2021 

có sự thay đổi đáng kể so với năm 2020 theo hướng tăng tỷ lệ tài sản dài hạn trong tổng 

tài sản. 

Tổng nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2021 là: 267.855.206.900 đồng. Trong đó 

nguồn vốn chủ sở hữu là: 98.233.871.565 đồng, chiếm 36% tổng nguồn vốn cho thấy 

khả năng tự chủ tài chính của Công ty.  

b) Tình hình nợ phải trả, khả năng thanh toán 

Qua các chỉ số khả năng thanh toán, cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tài sản cho thấy 

khả năng thanh toán của Công ty năm 2021 vẫn đảm bảo, Công ty có đủ tài sản đảm bảo 

cho các khoản nợ tới hạn.  

Nhìn chung năm 2021 mặc dù có nhiều biến động lớn về kinh tế trong nước và 

thế giới nhưng Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn 

được vốn của các cổ đông. 

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

Với sự nỗ lực không ngừng và sự đoàn kết, đồng thuận của Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2021 Công ty đã đạt được 

những tiến bộ trong công tác quản lý như sau:  

- Công ty đã có những giải pháp tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ của đội 

tàu, tăng cường quản lý hao hụt vận tải, mở rộng vận tải ngoài Tập đoàn, thích ứng với 

điều kiện kinh doanh xăng dầu theo cơ chế cạnh tranh.  

- Công tác quản lý đội tàu biển đã được chứng minh.  
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- Kiểm soát và tiết giảm chi phí, định mức tiêu hao nhiên liệu, định mức hao hụt 

xăng dầu vận chuyển.  

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, trên cơ sở dự báo tình hình 

kinh tế trong nước và thế giới, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 

2022 như sau:  

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2022  

1 Tổng doanh thu Tr.đ 349.939 

2 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đ 9.837 

5 Cổ tức % 8 

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty 

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2021, Bước sang năm 2021, hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty được dự báo là tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, 

thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Trong 

nước ngay từ đầu năm đã xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ ba với quy mô, phạm vi lớn 

hơn hai đợt lây nhiễm của năm 2020, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dịch vụ 

vận tải đều bị ảnh hưởng toàn diện đến kết quả kinh doanh cũng như tốc độ phát triển 

và tăng trưởng.  

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho Hội đồng quản trị được thực hiện thường 

xuyên, đầy đủ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với 

Ban Tổng Giám đốc, các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được 

giao, góp phần vào kết quả kinh doanh đạt được của năm 2021. 

Hội đồng quản trị trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và tham gia ý kiến với Ban Tổng 

Giám đốc đưa ra những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực hoạt 

động của Công ty. 

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã triển 

khai hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng trách nhiệm, quyền 

hạn trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định.  

3. Các định hướng của Hội đồng quản trị năm 2022 

- Tập trung nâng cao năng lực quản trị, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 

kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2022.  
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công 

ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn 

tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định. 

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và triển khai các phương án khai thác 

đội tàu ven biển của Công ty để đảm bảo hiệu quả đầu tư và kế hoạch được giao. Tập 

trung các nguồn lực cần thiết để nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản 

lý kỹ thuật, quản lý an toàn… kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức 

cạnh tranh của Công ty trên thị trường.  

- Cơ cấu đội tàu vận tải sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy 

hết năng lực hiện có của đội tàu. 

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị 

Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và một số quy định của Ủy ban chứng 

khoán làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình 

quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.  

- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một 

cách ổn định và bền vững.  

V. Quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022  

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Đào Thanh Liêm Chủ tịch HĐQT 

kiêm nhiệm 

Đại diện quản lý vốn của Tổng 

công ty vận tải thủy Petrolimex 

(thay cho Ông Trần Đức Dự từ 

tháng 07/2020) 

2 Nguyễn Trọng Thuỷ Uỷ viên HĐQT Đại diện quản lý vốn của Tổng 

công ty vận tải thủy Petrolimex 

3 Lâm Việt Hồng Uỷ viên HĐQT Đại diện quản lý vốn của Tổng 

công ty vận tải thủy Petrolimex 

(bầu bổ sung từ tháng 07/2020) 

4 Đào Mạnh Kiên Uỷ viên HĐQT  

5 Phạm Thị Ngọc Anh Uỷ viên HĐQT   

b) Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Không 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị 
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Năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp thường kỳ, lấy ý kiến bằng 

văn bản 08 lần và ban hành một loạt các quyết định để chỉ đạo, giám sát, tạo điều kiện 

cho Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra.  

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 gặp khó khăn nhiều về nguồn 

hàng, giá xăng dầu biến động, các chi phí trong khai thác tàu phát sinh tăng, Hội đồng 

quản trị Công ty với sự thống nhất cao của các thành viên đã bám sát hoạt động sản xuất 

kinh doanh để chỉ đạo, định hướng cho công tác điều hành một cách kịp thời và hiệu 

quả.  

Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường 

năng lực chuyên môn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị 

năm 2021. Song song với việc hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị đã 

nghiên cứu và ban hành nhiều quy chế, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty.  

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo Điều 

lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

2. Ban kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Phạm Hồng Anh Trưởng BKS Đại diện quản lý phần vốn của 

Tổng CT vận tải thủy Petrolimex 

2 Phạm Kim Anh Uỷ viên BKS  

3 Nguyễn Minh Khiêm Uỷ viên BKS  

b) Hoạt động của Ban kiểm soát 

Với số lượng 03 thành viên, năm 2021 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng 

chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.  

Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp định kỳ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, 

giám sát và kiểm tra kết quả hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trên 

cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, góp phần làm cho hoạt động 

quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh được minh bạch. 

3. Các giao dịch, thù lao và lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 

Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Năm 2021, Công ty đã thực hiện trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau: Chủ 

tịch HĐQT chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của Công ty; Thành viên Hội 

đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% thu nhập tiền lương của Phó 



T6ng Giam d6c. Thanh vien Ban ki~m soat b~ng 70% muc thu lao cua Tm&ng Ban ki~m 

soat Cong ty. T6ng quy ti~n luang va thu lao cua HDQT nam 2021 la: 1.013.082.000 

d6ng. T6ng quy ti~n luang va thu Iao cua Ban ki~m soat nam 2021 la: 241.920.000 d6ng. 

b) · Giao dich ca phiiu ciia ca dong n9i b9: 

Ong Nguy~n Minh Khiem, Thanh vi en Ban ki~m soat th1Jc hi~n ban 10.000 c6 phi€u 

PTS vao thang 10/2021. 

c) H(fp dJng ho(ic giao dich v<fi cJ dong n9i h9: Khong c6 

d) Vifc tlt{tc hifn ctic quy dinh v€ quim trj Cong ty 

Cong ty da th\!c hi~n diy du cac quy djnh v~ quan tri Cong ty theo quy djnh cua 

Lu?t doanh nghi~p va Lu?t chung khoan. 

VI. Bao cao tai chinh 

I. Y ki~n ki~m toan v~ bao cao tai chinh hgp nhAt cho nam tai chinh k~t thuc ngay 

31/12/2021. 

a) Dun vi fh{tC hifn kilm totin btio ctio tai chinh niim 2021: 

Cong ty TNHH ki~m toan An Vi~t - Chi nhanh Hai Phong. 

8ja chi : BH06-1 2A, Khu do thi Vinhomes Imperia Qu?n H6ng Bang, TP Hai Phong. 

DT: 0225.3842.430 Y kiin kilm totin v€ btio ctio tai chinh h9p 

nhfrt cho niim tai chinh kit thuc ngay 3111212021: 

"Theo y ki~n ct'.1a chung toi, Bao cao tai chinh hqp nhclt da phan anh trung thµc , 

hqp I)', tren cac khia qmh tr9ng y~u , tinh hinh tai chinh cua Cong ty c6 phi n v?n tai va 

djch V\1 Petrolimex Hai Phong t?i ngay 31/12/202 1 ci:ing nhu k~t qua ho?t d9ng kinh va 

tinh hinh luu chuy~n ti~n t~ hqp nhclt cho nam tai chinh k~t thuc cling ngay, phu hqp v&i 

chu~n m1Jc k~ toan. ch~ de) k€ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly c6 

lien quan d~n vi~c I?p va trinh bay Bao cao tai chfnh hqp nhclt". 

2. Bao cao tai chinh da dU'Q'C ki~m toan nam 2021 

Co bao cao tai chinh hqp nhclt va Bao cao tai chinh cong ty m~ da duqc ki~m toan 

kem theo. 
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CONG TY CO PHAN V~N TAI VA. D~CH Vl) PETROLIMEX HAI PHONG 

BAo cAo cuA BAN GIAM aoc 

Ban Giam doc Cong ty Co phan V~n tai va D!ch Vl,J Petrolimex Hai Phong (g9i tat la "Cong ty") trinh 
bay bao cao nay cung voi bao cao tai chfnh h<;1p nhat da du'<;1c kiem toan cua Cong ty cho nam tai 
chfnh ket thuc ngay 31/12/2021. 

Hoi <fonq guan tri va Ban Gjclm dOc 

Cac thanh vien cua HQi dong quan tr! va Ban Giam doc da dieu hanh Cong ty trong nam va den ngay 
l~p baa cao nay gom: 

HQi <fong quan tr! 
Ong Dao Thanh Liem 
Ong Nguyen Tr9ng Thuy 
Ong Dao M9nh Kien 
Ba Ph9m Thi Ng9c Anh 
Ong Lam Vi~t Hong 

Ban Giam ctoc 
Ong Nguyen Tr9ng Thuy 
Ong Trinh Chien Chinh 
Ong Nguyen Minh Tru'ong 
Ba Phc;im Thi Ng9c Anh 

Chu t!ch 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vien 

Tong Giam doc 
Pho Tong Giam doc 
Pho Tong Giam doc 
Pho Tong Giam doc (bo nhi~m ngay 03/5/2021) 

Trach nhiem cua Ban Giam doc 

Ban Giam doc Cong ty co trach nhi~m l~p baa cao tai chfnh h<;1p nhat cha nam tai chf nh ket thuc ngay 
31/12/2021, phan anh mQt each trung thl/C va h<;jp ly, tinh hinh tai chinh cOng nhu' ket qua ho9t d(_)ng 
kinh doanh va tinh hinh lu'u chuyen tien t~ cua Cong ty trong nam. Trang vi~c l~p baa cao tai chi nh 
h<;jp nhat nay, Ban Giam doc du'<;jc yeu cau phai: 

• Tuan thu chuan mlfc ke toan, che dQ ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly c6 
lien quan den vi~c l~p va trinh bay baa cao tai chi nh h<;jp nhat; 

• Llfa ch9n cac chi nh sach ke toan thfch h<;jp va ap dl,lng cac chinh sach d6 m<,)t each nhat quan; 

• Du'a ra cac xet doan va u'Oc tinh m<,)t each h<;jp ly va th~n tr9ng; 

• Neu ro cac nguyen tac ke toan thich h<;jp c6 du'<;jc tuan thu hay khOng, co nhO'ng ap dl,lng sai l~ch 
tr9ng yeu can du'QC Cong bo va giai thfch trong baa cao tai chinh h<;jp nhat hay khong; 

• Thiet ke va thl/C hi~n kiem soat n(_)i bQ m(_)t each hO'u hi~u cha ml,JC dich l~p va trinh bay baa cao 
tai chinh h<;jp nhat h<;jp ly nham h9n che rui ro va gian l~n; va 

• L~p baa cao tai chf nh h<;jp nhat tren Cd SO ho9t d(_)ng lien tl,JC trlt tn.fong hc;1p khong the cha rang 
Cong ty se tiep tl,IC ho9t d(lng kinh doanh. 

Ban Giam doc Cong ty ch!u trach nhi~m dam baa rang so ke toan du'c;1c ghi chep m(lt each phu hc;1p de 
phan anh hc;1p ly tinh hinh tai chinh cua Cong ty a bat ky thoi diem nao va dam baa rang baa cao tai 
chfnh hc;1p nhat du'c;1c l~p va trinh bay tuan thu chuan mlfc ke toan, che d(l ke toan doanh nghi~p Vi~t 
Nam va cac quy djnh phap ly co lien quan. Ban Giam doc cOng chju trach nhi~m dam baa an toan cha 
tai san cua Cong ty va thl/C hi~n cac bi~n phap thfch hc;1p de ngan ch~n va phat hi~n cac hanh vi gian 
l~n va sai ph9m khac. 
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CONG TY CO PHAN V"N TAI VA DJCH Vl) PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO CUA BAN GIAM f>OC (TIEP THEO) 

uan thu cac yeu cau neu tren trong vi~c l~p va trinh bay bao 

Nguy n TrQ 
Tong Giam doc 
Hai Phong, ngay 07 tMng 3 nam 2022 
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BAO CAO KIE.M TOAN f>QC ~P 

Kinh glti: Cac co dong, HQi dong quan trj va Ban Giam doc 
Cong ty Co phan V~n tai va Djch Vl:.J Petrolimex Hai Phong 

Chung toi da kiem toan bao cao tai chfnh hqp nhat kem theo cua Cong ty Co phan V~n tai va Dich Vl,J 
Petrolimex Hai Phong (g9i tat la "Cong ty"), du'qc l~p ngay 07/3/2022, tU' trang 06 den trang 38, bao 
gom bang can doi ke toan hqp nhat tc;ii ngay 31/12/2021, bao cao ket qua hoc;it dqng kinh doanh hqp 
nhat, bao cao lu'u chuyen tien t~ hqp nhat cho nam tai chf nh ket thuc cung ngay va ban thuyet minh 
bao cao tai chf nh hqp nhat. 

Trach nhiem cua Ban Giam doc 

Ban Giam doc Cong ty chiu trach nhi~m ve vi~c l~p va trlnh bay trung thlfc va hqp ly bao cao tai chfnh 
hqp nhat cua Cong ty theo chuan mlfc ke toan, che d(} ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy 
dinh phap ly co lien quan den vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh hqp nhat va ch!u trach nhi~m ve 
kiem soat n(>i b(> ma Ban Giam doc xac d!nh la can thiet de dam bao cho vi~c l~p va trinh bay bao cao 
tai chinh hqp nhat khong co sai sot tr9ng yeu do gian l~n ho~c nham Ian. 

Trach nhiem cua Kiem toan vien 

Trach nhi~m cua chung toi la du'a ra y kien ve bao cao tai chfnh hqp nhat dlfa tren ket qua cua CUQC 
kiem toan. Chung toi da tien hanh kiem toan theo cac chuan mlfc kiem toan Vi~t Nam. Cac chuan 
mlfc nay yeu cau chung toi tuan thu chuan mlfc va cac quy d!nh ve dc;io dU'c nghe nghi~p, l~p ke 
ho9ch Va thlfC hi~n CUQC kiem toan de d<;it du'qc Slf dam bao hqp ly Ve Vi~C li~U bao cao tai chf nh hqp 
nhat cua Cong ty co con sai sot tr9ng yeu hay khong. 

Cong vi~c kiem toan bao gom thlfc hi~n cac thu tl,IC nham thu th~p cac bang chU'ng kiem toan ve cac 
so li~u va thuyet minh tren bao cao tai chfnh hqp nhat. Cac thu tl,IC kiem toan du'qc llfa ch9n dlfa tren 
xet doan cua kiem toan vien, bao gom danh gia rui ro co sai sot tr9ng yeu trong bao cao tai chinh hqp 
nhat do gian l~n ho~c nham Ian. Khi thlfc hi~n danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet 
kiem soat n(>i bq cua Cong ty lien quan den vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh hqp nhat trung 
thlfc, hqp ly nham thiet ke cac thu tl,IC kiem toan phu hqp VOi tinh hlnh thlfc te, tuy nhien khong nham 
ml,JC dich du'a ra y kien ve hi~u qua cua kiem soat n(>i bq cua Cong ty. Cong vi~c kiem toan ding bao 
gom danh gia tfnh thich hqp cua cac chfnh sach ke toan du'qc ap dl,lng va tf nh hqp ly cua cac u'oc tf nh 
ke toan cua Ban Giam doc, cung nhu' danh gia vi~c trinh bay tong the bao cao tai chfnh hqp nhat. 

Chung toi tin tu'ong rang cac bang chU'ng kiem toan ma chung toi da thu th~p du'qc la day du va thich 
hqp lam Cd SO cho y kien kiem toan cua Chung toi. 
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Y kien cUa Kiem toan vien 

Pho Tong Giam ctoc 
So Giay CN DKHN kiem toan: 
0388-2018-055-1 
Thay mat va dai dien 

A • • .a., , A 

CONG TY TNHH KIEM TOAN AN VIl~T 
Ha N9i, ngay 07 thang 3 nam 2022 

~nThuHa 
Kiem toan vien 
So Giay CN DKHN kiem toan: 
2986-2019-055-1 
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CONG TY co PHAN v AN TAI v A 
DJCH Vl) PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

BANG CAN tlOI KE TOAN HQ'P NHAT 
Ti,:li ngay 31 thang 12 nam 2021 

Mau so B01 - DN/HN 
Ddn vj tinh: VND 

CHi TIEU Ma so Thuyet 31/12/2021 01/01/2021 
minh 

A. TAI SAN NGAN H~N 100 54.637 .536.805 49.758.674.142 

I. Tien va cac khoan tu'dng du'ong tien 110 12.235.796.679 7.122.301.245 

1. Tien 111 5 12.235.796.679 7.122.301.245 

II. cac khoan phai thu ngan hC:tn 130 23.918.664.946 20.679.671.154 

1. Phai thu ngan hc;tn cua khach hang 131 6.1 13. 766.235. 767 13.475.952.985 

2. Tra tnfoc cho ngu'oi ban ngan hc;in 132 1.398.161.880 245.678.000 

3. Phai thu ngan hc;in khac 136 8.1 8.754.267.299 6.958.040.169 

III. Hang ton kho 140 17.273.408.436 20.285.467.147 

1. Hang tan kho 141 9 17 .273.408.436 20.285.467.147 

IV. Tai san ngan hi,:ln khac 150 1.209.666.744 1.671.234.596 
1. Chi phi tra tru'ac ngan hc;in 151 10.1 260.842.811 257.455.284 

2. Thue GTGT du'Q'c khau trU' 152 1.281.057 

3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nu'ac 153 17.2 948.823.933 1.412.498.255 

B. TAI SAN DAI H~N 200 213.217 .670.095 237.300.157.743 

1. cac khoan phai thu dai hC:tn 210 97.500.000 117.500.000 
1. Phai thu dai hc;tn cua khach hang 211 6.2 80.000.000 100.000.000 

2. Phai thu dai hc;in khac 216 8.2 17.500.000 17.500.000 

II. Tai san co c.'fjnh 220 191.665.549.462 217 .352.560.500 
1. Tai san co djnh hG'u hinh 221 13 191.665.549.462 217.352.560.500 

- Nguyen gici 222 361.732.329.451 361.941.009.450 
- Gici trj hao man /Oy ke 223 (170.066. 779.989) (144.588.448.950) 

III. Tai san do dang dai hi,:ln 240 6.396.936.350 160.200.000 
1. Chi phi xay dlfng Cd ban do dang 242 11 6.396. 936.350 160.200.000 

IV. Tai san dai hi,:ln khac 260 15.057 .684.283 19.669.897.243 
1. Chi phi tra tru'ac dai hc;in 261 10.2 14.905.746.768 19.441.093.714 

2. Tai san thue thu nh~p hoan lc;ti 262 12 151.937.515 228.803.529 

TONG CQNG TAI SAN (270=100+200) 270 267.855.206.900 287.058.831.885 

Cac thuyet minh tit trang 10 den trang 38 /J b9 pMn h<!p thilnh cua Mo cao tai chfnh h<!p nhat 6 



CONG TY co PHAN VAN TAI VA 
DJCH Vl) PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

BANG CAN f>OI KE TOAN HQ'P NHAT (TIEP THEO} 
T~i ngay 31 thimg 12 nam 2021 

M~u so B01 - DN/HN 
Don vi tinh: VND 

01/01/2021 CHi TIEU Ma so Thuyet 31/12/2021 
minh 

c. NQ' PHAI TRA 300 169.621.335.335 194.909.085.533 

I. Nq ngan h~n 310 77.252.501.415 87.528.251.613 

1. Phai tra ngu'oi ban ngan h9n 311 14 32.217.481.128 35.106.513.941 

2. Ngu'oi mua tra tien tru'6'c ngan h9n 312 788.401. 969 4.273.526.360 

3. Thue va cac khoan phai n(>p Nha mfoc 313 17.1 1.846.401.064 350.398.272 

4. Phai tra ngu'oi lao d(>ng 314 6.753.062. 728 4.236.944.587 

5. Chi phi phai tra ngan h9n 315 15 95.009.893 111.578.286 

6. Phai tra ngan h9n khac 319 16 1.631.887.128 2.641.528.168 

7. Vay va nQ' thue tai chi nh ngan h9n 320 18.1 32.582.496.306 39. 796.300.800 

8. Quy khen thu'ong, phuc IQ'i 322 1.337.761.199 1.011.461.199 

II. Nq dai h~n 330 92.368.833.920 107.380.833.920 
1. Ngu'oi mua tra tien tru'6'c dai h9n 332 15.583.833.920 15.783.833.920 

2. Vay va nQ' thue tai chinh dai h9n 338 18.2 76. 785.000.000 91.597 .000.000 

o. voN CHU s6' HO'u 400 98.233.871.565 92.149.746.352 

I. Von chu so hii'u 410 19 98.233.871.565 92.149.746.352 
1. Von g6p cua chu so hG'u 411 19a 55.680.000.000 55.680.000.000 
- co' phieu pho' thong c6 quyen bie'u quyet 411a 55. 680.000.000 55. 680.000. 000 

2. Th~ng du' van co phan 412 19 6.024.502.460 6.024.502.460 

3. Quy dau tu' phat trien 418 19 18.697.189.166 18.697.189.166 

4. LQ'i nhu~n sau thue chu'a phan phoi 421 19b 17.832.179.939 11.748.054.726 

- LNST chtla ph§n ph& !Oy ke den cu& 421a 6.404.322. 666 4.611.363.797 
ky tn/6'c 
- LNST chlfa ph§n phOi ky nay 421b 11.427.857.273 7.136.690.929 

TONG CQNG NGUON VON 440 267.855.206.900 287.058.831.885 
( 440=300+400} 

Ngu'ai 1~p bieu Ke toim tru'ong 

Ph~m Thi Thu Trang 

Cac thuyet minh tif trang 10 den trang 38 la b9 ph~n h<fp thanh cua Mo cao tai chfnh h<fp nhat 7 
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CONG TY co PHAN VAN TAI VA BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 
DJCH Vl,I PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO KET QUA HO~T f>QNG KINH DOANH HQ'P NHAT 
Nam 2021 

M~u so B02 - DN/HN 
Do'n vj tinh : VND 

CHi TIEU Ma Thuyet Nam 2021 Nam 2020 
so minh 

1. Doanh thu ban hang va cung cap djch Vl,J 01 21 350.333.639.772 321.981.587.040 

2. Cac khoan giam trlf doanh thu 02 
3. Doanh thu thuan ve ban hang va cung 10 21 350.333.639.772 321.981.587.040 fR 
cap djch Vl,J (10=01-02) 
4. Gia van hang ban 11 22 300.827.001.200 275.886.339.517 

5. Lqi nhu~n gQp ve ban hang va cung cap 20 49.506.638.572 46.095.247.523 ,,_, e. 
djch Vl,J (20=10-11) 
6. Doanh thu hoc;it d(mg tai chinh 21 23 20.295.697 16.422.452 
7. Chi phi tai chinh 22 24 10.930.945.271 13.857.417.487 
- Trang cJ6: chi phi lai vay 23 9.118. 790. 790 10.866.495.877 

8. Chi phi ban hang 25 25.1 4.476.089.691 3.825.089. 746 
9. Chi phi quan ly doanh nghi~p 26 25.2 23.473.233.913 20.966.128.385 
10. Lqi nhu~n thuan tU' hoiilt dQng kinh 30 10.646.665.394 7.463.034.357 
doanh{30=20+(21-22)-(25+26)} 
11. Thu nh~p khac 31 26 4.302.011.255 895.521.449 
12. Chi phi khac 32 27 371.338.116 287.671.711 
13. L<1i nhu~n khac (40=31-32) 40 3.930.673.139 607.849.738 
14. Tong lqi nhu~n ke toan tru'ac thue 50 14.577 .338.533 8.070.884.095 
(50=30+40) 
15. Chi phi thue TNDN hi~n hanh 51 29 3.161.947.306 1.035.018.185 
16. Chi phi thue TNDN hoan lc;ii 52 30 (12.466.046) (100.825.019) 
17. Lqi nhu~n sau thue thu nh~p doanh 60 11.427.857.273 7.136.690.929 
nghi~p (60=50-51-52) 
18. LQ'i nhu~n sau thue cua cong ty m~ 61 11.427.857.273 7.136.690.929 
19. LQ'i nhu~n sau thue cua co dong khong 62 
kiem soat 
20. Lai cd ban tren co phieu 70 31 2.052 1.138 

Ngu'ai l~p bieu Ke toan tru'ang 

Phiilm Th! Thu Trang 

Cac thuyet minh ti/ trang 10 den trang 38 ta b9 pMn hrjp thanh cua bJo cao tai chfnh hrjp nhat 8 



CONG TY co PHAN VAN TAI VA 
DJCH Vl) PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

BAO CAO Lu\J CHUYE.N TIEN Te HQ'P NHAT 
(Theo phudng phap gian tiep) 

Nam 2021 
M~u so B03 - DN/HN 

Ddn v! tinh: VND 
CHi TIEU Nam 2021 Nam 2020 Ma Thuyet 

I. Lu'u chuyen tien tU' ho~t dQng kinh doanh 
1. Lfti nhuin tru'tic thue· 
2. Dieu chinh cho cac khoan 
- Khau hao TSCD va BDSDT 
- Ck khoan dlf phong 
- Lai, 16 tU' hoc;it d('mg dau tu' 
- Chi phi lai vay 
- Ck khoan dieu chinh khac 
3. Lfti nhuin til' ho1t t19ng kinh doanh tru'tic 
thay tlo/ von lu'u t19ng 

so 

01 

02 
03 
05 
06 
07 
08 

- Tang, giam cac khoan phai thu 09 
- Tang, giam hang ton kho 10 
- Tang, giam cac khoan phai tra 11 
- Tang, giam chi phi tra tru'6'c 12 
- Tien lai vay da tra 14 

minh 

13 

23,26 
24 

- Thue thu nh~p doanh nghi~p da n('>p 15 17 
- Tien chi khac cho hoc;it d('>ng kinh doanh 17 
Lu'u chuyen den thuan tit h~t t19ng kinh doanh 20 
II. Lu'u chuyen tien tU' ho~t dQng d'au tu' 
1. Tien chi de mua sam, xay dlfng TSCD va cac tai 21 
san dai hc;in khac 
2. Tien thu tU' thanh ly, nhu'c;tng ban TSCD va cac tai 22 26 
san dai han khac 
3. Tien th.u lai cho vay, co tu'c va lc;ti nhu~n du'c;tc chia 27 23 
Luu chuyen tien thuan tit ho1t t19ng tfau tu 30 
III. Lu'u chuyen tien tU' ho~t dQng tai chinh 
1. Tien thu tU' di vay 33 
2. Tien tra nc;t goc vay 34 
3. co tu'c, lc;ti nhu~n da tra cho chu so hO'u 36 
Luu chuyen tien thuan tit ho1t t19ng tai chinh 40 

Lu'u chuyen tien thuan trong ky 50 
(50=20+30+40) 
Tien va tu'dng du'ong tien d'au ky 60 5 

Tien va tu'ong du'dng tien cuoi ky (70=50+60) 70 5 

So thuyet minh di/<;1c ap dµng cha c9t so litfu nam 2021. 

Ngu'ai 1~p bieu Ke toan tru'ong 

Ph~m Thi Thu Trang 

14.577.338.533 

26.277 .886.802 

(113.477.515) 
9.118.790.790 

(56.484.000) 
49.804.054.610 

(2.754.038.413) 
3.012.058. 711 

(5.169.134.045) 
4.167.567.655 

(9.135.359.183) 
(2.175.961.416) 

(473.700.000) 
37.275.487.919 

(5.805.157.666) 

93.181.818 

20.295.697 
(5.691.680.151) 

20.881.598. 706 
( 42. 907. 403.200) 

( 4.444.507.840) 
{26.470.312.334) 

5.113.495.434 

7.122.301.245 

12.235.796.679 

Cac thuyet minh til trang 10 den trang 38 /J b9 ph~n hr;fp thanh cua Mo cao tai chfnh hr;fp nhat 

8.070.884.095 

30.459.956.050 
(848.834.614) 
(727.782.148) 

10.866.495.877 

47.820.719.260 

(1.441.016.363) 
3.426.546.615 

(3 .603. 969.522) 
(7.722.644.523) 

( 10. 935.862.150) 
(1.763.880.702) 

(349.650.000) 
25.430.242.615 

(1.978.527.201) 

711.359.696 

16.422.452 
{1.250.745.053) 

29. 984.300.800 
( 45.637.442.343) 
(4.450.397.840) 

(20.103.5,39.383) 

4.075.958.179 

3.046.343.066 

7.122.301.245 
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CONG TY co PHAN VAN TAI VA 
DJCH Vl) PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYE.T MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT MAU so 809 - DN/HN 
(Cac thuyet minh tif trang 1 o den trang 38 /J b9. ph~n hffp thJnh cua Mo cao tai ch/nh hffp nhJI:) 

1. f>~C f>IE'M HO~T f>QNG CUA DOANH NGHI~P 

1.1 Hinh thU'c so hO'u von: 

Cong ty Co phan V~n tai va D!ch Vl,J Petrolimex Hai Phong, trl,l so d~t t9i so 16 Ngo Quyen, May Chai, 
Ngo Quyen, Hai Phong, du'qc thanh l~p tren cd so co phan h6a Xi nghi~p SU'a chG'a tau Hong Ha - m9t 
bQ ph~n thu(>c Cong ty V~n tai Xang dau Du'ong thuy I theo Quyet d!nh so 1705/QD-BTM ngay 
07/12/2000 cua BQ Thu'dng m9i (nay la BQ Cong thu'dng). Giay chU'ng nh~n dang ky kinh doanh cong 
ty co phan Ian dau so 020300035 ngay 25/12/2000 va Giay chU'ng nh~n dang ky doanh nghi~p thay 
doi Ian thU' mu'oi bon ngay 01/7 /2020 do Sa Ke ho9ch va Dau tu' Thanh pho Hai Phong cap. 

Von dieu I~ la 55 .680.000.000 VND, m~nh gia co phan la 10.000 VND. 

1.2 Linh Vl/C kinh doanh: thu'ong m~i Va djch Vl:I. 

1.3 Nganh nghe kinh doanh: 

- Ban buon nhien li~u ran, long, khf, khf h6a long (gas), xang dau va cac san pham h6a dau; 

- SU'a chG'a va baa du'ong phu'dng ti~n v~n tai thuy; 

- San xuat phu'dng ti~n va thiet b! v~n tai thuy; 

- Xay dlfng nha cac lo9i; 

- Xay dlfng cd so h9 tang; 

- D9i ly khf h6a long (gas); 

- Kinh doanh nha dat, cang bien, kho bai; 

- Ban le dau hoa, ga (LPG chai), than nhien li~u dung cha gia dlnh, trong cac cU'a hang chuyen 
doanh. 

1.4 Chu ky san xuat, kinh doanh thong thu'ong: trong vong 12 thang. 

1.5 f)~c diem ho~t dQng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co anh hu'i:Jng den bao cao tai 
chinh hqp nhat: khong co yeu to anh hu'ong tr9ng yeu den bao cao tai chinh hc;1p nhat cua Cong ty. 

1.6 cau true doanh nghi~p: 

Cong ty chi c6 m(>t cong ty con la Cong ty TNHH Dong tau PTS Hai Phong, trl,l so d~t t9i so 16 Ngo 
Quyen, May Chai, Ngo Quyen, Hai Phong. Ho9t d(>ng kinh doanh chinh cua cong ty con nay la dong 
tau, sU'a chG'a va baa du'ong phu'dng ti~n v~n tai. T9i ngay ket thuc nam tai chfnh, tY I~ lc;1i fch va tY I~ 
quyen bieu quyet cua Cong ty t9i cong ty con nay la 100% ( aau nam la 100% ). 

1.7 Tuyen bo ve kha nang so sanh thong tin tren bao cao tai chinh hqp nhat: c6 the so sanh 
du'c;1c thong tin tren bao cao tai chfnh hc;1p nhat. 

2. KY KE. TOAN, f>O'N VJ TI°EN T~ SU' Dl)NG TRONG KE TOAN 

Ky ke toan nam bat dau tlt ngay 01 thang 01 va ket thuc vao ngay 31 thang 12. 

Ddn v! tien t~ sU' dl,lng trong ke toan: Dong Vi~t Nam (VND). 

10 



CONG TY CO PHAN VAN TAI VA 
DJCH Vl) PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT {TIEP THEO) MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh tl/ trang 1 o den trang 38 la b9 ph~n hr/p thanh cua Mo cao tai chinh h(fp nhJt) 

3. CHUAN Ml/C vA CHE a{> KE TOAN AP Dl)NG 

Bao cao tai chinh hQ'p nhat dtfQ'c trinh bay bang Dong Vi~t Nam (VND), dtfQ'c l~p dlfa tren cac nguyen 
tac ke toan phu hQ'p vai quy djnh t<;:ii Thong ttf so 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua BQ Tai 
chfnh, chuan mlfc ke toan Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly co lien quan den vi~c l~p va trinh bay 
bao cao tai chfnh h<;>'p nhat. 

4. CAC CHI NH SACH KE TOAN AP Dl)NG 

Sau day la cac chf nh sach ke toan chu yeu du'Q'c Cong ty ap dt,mg trong vi~c l~p bao cao tai chinh hQ'p 
nhat nay 

4.1 Cd so l~p bao cao tai chinh hqp nhat 

Bao cao tai chfnh hQ'p nhat bao gom bao cao tai chfnh cua cong ty m~ va bao cao tai chfnh cua cong 
ty con. Cong ty con la ddn vj chju slf kiem soat cua cong ty m~. Slf kiem soat tan t<;:ii khi cong ty m~ 
co kha nang trl[c tiep hay gian tiep chi phoi cac chfnh sach tai chfnh va hoc;:it d(?ng cua cong ty con de 
thu dtfQ'c cac IQ'i ich kinh te tu cac hoc;:it d(?ng nay. 

Bao cao tai chf nh cua cong ty m~ va cong ty con sU' dt,mg de hQ'p nhat dtf<;>'c l~p cho cung mQt nam tai 
chfnh va ap d1,1ng cac chf nh sach ke toan thong nhat cho cac giao d!ch Va Slf ki~n cung lo<;:ii trong 
nhU'ng hoan canh ttfdng ti[. 

4.2 u'oc tinh ke toan 

Vi~c l~p bao cao tai chfnh tuan thu theo cac chuan ml[c ke toan, che dQ ke toan doanh nghi~p Vi~t 
Nam va cac quy djnh phap ly co lien quan den vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chfnh hQ'p nhat yeu 
cau Ban Giam doc phai co nhU'ng u'ac tf nh va gia djnh anh hu'ong den so li~u bao cao ve cong nQ', tai 
san va trinh bay cac khoan cong nQ' va tai san tiem tang tc;:ii thoi diem bao cao ding nhu' cac so li~u 
bao cao ve doanh thu va chi phi trong suot nam tai chfnh. Ket qua hoc;:it dQng kinh doanh thl[c te co 
the khac vai cac tfac tfnh, gia d!nh d~t ra. 

4.3 cac khoan phai thu 

Cac khoan phai thu du'Q'c theo doi chi tiet theo ky hc;:in goc, ky hc;:in con l<;:ii t<;:ii thoi diem bao cao, doi 
tu'Q'ng phai thu va cac yeu to khac theo nhu cau quan ly cua Cong ty. Vi~c phan loc;:ii cac khoan phai 
thu la phai thu khach hang, phai thu khac du'Q'c thlfc hi~n theo nguyen tac: 

- Phai thu cua khach hang gom cac khoan phai thu mang tfnh thtfdng mc;:ii phat sinh tu giao djch co 
tf nh chat mua - ban; 

- Phai thu khac gom cac khoan phai thu khong co tfnh thu'dng mc;:ii, khong lien quan den giao d!ch 
mua - ban, bao gom: cac khoan t<;:im l.r'ng, cac khoan ky CtfQ'C, ky quy, phai thu Ve V~n tai bien thuy, 
bQ va cac khoan phai thu khac. Trong do phai thu khac ve v~n tai bien, v~n tai thuy phan Ian la gia tr! 
nhien li~u tan tc;:ii cac phu'dng ti~n v~n tai bien, v~n tai thuy ngay 31/12/2021. 

Cong ty can cl.r' vao thoi gian dlf kien thu hoi t<;:ii thoi diem bao cao cua cac khoan phai thu de phan 
loc;:ii la dai hc;:in ho~c ngan hc;:in. 

Cac khoan phai thu du'Q'c ghi nh~n khong vu'Q't qua gia tr! co the thu hoi. 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA 
DJCH vv PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO cAo TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAo cAo TAI CHiNH HQ'P NHAT (TIE.P THEO) MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh tit trang 1 o den trang 38 Iii b<? ph~n h<Jp thanh cua bcio cao tai chfnh h<Jp nhJt) 

4.4 Hang ton kho 

Hang tOn kho du'qc xac djnh theo gia goc, tru'ong hqp gia g& Ion hdn gia trj thuan co the thlfc hi~n 
du'c;tc thi hang tOn kho dltqc xac djnh theo gia tr! thuan co the thlfc hi~n dltc;tc. Gia g& hang tOn kho bao 
gom: chi phi mua, chi phi che bien va cac chi phi lien quan trlfc tiep khac phat sinh de co dltqc hang ton 
kho o dja diem va tr<;mg thai hi~n tc;ii. Gia tr! thuan co the thlfc hi~n dltqc xac djnh bang gia ban Lt6'c tinh 
trlt cac chi phi Lt6'c tinh de hoan thanh va chi phi Lt6'c tinh can thiet cho vi~c tieu thl,l chung. 

Hang tOn kho dltqc xac djnh theo phltdng phap binh quan gia quyen thang. 

Hang tan kho dltqc hc;ich toan theo phltdng phap ke khai thLtong xuyen. 

Chi phi san xuat kinh doanh do dang cua Cong ty dltqc danh gia theo chi phi thlfc te phat sinh cua dlf 
an xay dlfng khu nha o de ban theo cd che kinh doanh tc;ii Phltong Dong Hai, Qu~n Hai An, Thanh pho 
Hai Phong va chi phi nguyen v~t li~u cua djch Vl,J stia chli'a, lap d~t chlta hoan thanh. 

T~p hc;fp chi phi va tinh gia thanh theo phltdng phap gian ddn. 

4.5 Tai san co djnh hil'u hinh va khau hao 

Tai san co djnh hli'u hinh dltqc trinh bay theo nguyen gia trlt gia tr! hao mon lliy ke. Nguyen gia tai 
san co djnh hli'u hinh dltqc xac djnh theo gia goc, ngoc;ii trlt m<?t so tai san co djnh du'qc danh gia lc;ii 
khi xac djnh gia tr! doanh nghi~p de co phan hoa. 

Nguyen gia tai san co djnh hli'u hinh hinh thanh tlt mua sam va xay dlfng chuyen giao la toan bQ cac 
c~i phi ma Cong ty phai bo ra de co tai san co djnh tinh den thoi diem dlta tai san do vao trc;ing thai 
san sang Stf d1,1ng. 

Tai san co djnh hli'u hinh dltqc khau hao theo phltdng phap dltong thang, so khau hao dltqc tinh 
bang nguyen gia Chia(:) cho thOi gian hli'u d1,1ng Lt6'c tfnh. Thai gian tinh khau hao Cl,l the cua cac loc;ii 
tai san nhu' sau: 

Nha cU'a, v~t kien true 
May moc, thiet b! 
Phltdng ti~n v~n tai, thiet bi truyen dan 
Thiet bi, d1,1ng c1,1 quan ly 
Tai san co dinh hli'u hinh khac 

4.6 Chi phi xay dl/ng Cd ban do dang 

Nam 2021 
(so nam) 

06 - 25 
03 - 10 
04 - 15 
04 - 14 

10 

Chi phi xay dlfng Cd ban do dang dltqc ghi nh~n theo gia goc, phan anh cac chi phi lien quan trlfc tiep 
den Cac tai san dang trong qua trinh xay dlfng, may moc thiet bi dang lap d~t de phl,JC Vl,J cho m1,1c 
dich san xuat, cho thue va quan ly cOng nhlt chi phi lien quan den vi~c sU'a chli'a tai san co djnh dang 
thlfc hi~n. Vi~c khau hao cac_ tai san nay du'qc ap d1,1ng giong nhlt doi v6'i cac tai san khac, bat dau tlt 
khi tai san 0 vao trc;ing thai san sang Stf d1,1ng. 
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4.7 Chi phi tra tru'oc 

Chi phi tra tnloc du'c;>'c ghi nh~n theo thlfc te phat sinh, bao gom: chi phi bao hiem, chi phi stia chG'a 
tai san CO djnh, chi phi cong Ct,J, d1,1ng Cl,J xuat dung. 

Chi phi mua bao hiem du'c;>'c phan bo vao ket qua hoc;it d9ng kinh doanh theo phu'dng phap du'ong 
thang tu'dng U'ng voi thoi gian bao hiem cua hc;>'p dong. 

Chi phf stia chG'a tai san co djnh la chi phi stia chG'a tau giG'a ky 2,5 nam m9t Ian va chi phi stia chU'a 
tau djnh ky 05 nam m9t Ian, du'c;>'c phan bo vao ket qua hoc;it dQng kinh doanh theo phu'dng phap 
du'ong thang trong vong tU' 30 thang den 60 thang. 

Chi phi Cong Ct,J, dt,Jng Cl,J xuat dung du'c;>'c phan bo vao ket qua ho<;it dQng kinh doanh theo phu'dng 
phap du'ong thang trong vong 24 thang ke tU' khi phat sinh. 

Cong ty can cU' vao thoi gian phan bo cua tU'ng loc;ii chi phf de phan loc;ii chi phi tra tru'oc ngan hc;in 
ho~c dai hc;rn va khong thlfc hi~n tai phan loc;ii tc;ii thoi diem bao cao. 

4.8 Cac khoan nq phai tra 

Cac khoan nc;>' phai tra du'c;>'c theo doi chi tiet theo ky hc;in goc, ky hc;in con l<;ii t<;ii thoi diem bao cao, doi 
tu'c;>'ng phai tra va cac yeu to khac theo nhu cau quan ly cua Cong ty. Vi~c phan loc;ii cac khoan phai tra 
la phai tra ngu'oi ban, phai tra khac du'c;>'c thlfc hi~n theo nguyen tac: 

- Phai tra ngu'oi ban gom cac khoan phai tra mang tinh thu'dng mc;ii phat sinh tU' giao d!ch co tinh 
chat mua - ban, bao gom ca cac khoan phai tra khi nh~p khau thong qua ngu'oi nh~n uy thac; 

- Phai tra khac gom cac khoan phai tra khong co tfnh thu'dng mc;ii, khong lien quan den giao djch 
mua, ban, Cung Cap hang hoa djch Vl,J, bao gom: phai tra Ve CaC khoan kinh phi COng doan, bao 
hiem y te, bao hiem that nghi~p; cac khoan nh~n ky cu'c;>'c, ky quy; co We, lc;>'i nhu~n phai tra va cac 
khoan phai tra khac. 

Cong ty can cU' vao thoi gian dlf kien thanh toan tc;ii thoi diem bao cao cua cac khoan nc;>' phai tra de 
phan loc;ii la dai hc;in ho~c ngan hc;in. 

cac khoan nc;>' phai tra du'c;>'c ghi nh~n khong thap hdn nghTa v1,1 phai thanh toan. 

4.9 Vay va nq thue tai chinh 

Vay va nc;>' thue tai chinh la cac khoan di vay du'c;>'c theo doi chi tiet theo tU'ng doi tu'c;>'ng cho vay, ttJ'ng 
khe u'oc vay, tU'ng loc;ii tai san vay va theo ky hc;in phai tra cua cac khoan vay. Cac khoan co thoi gian 
tra nc;>' con lc;ii tren 12 thang ke tU' thoi diem bao cao du'c;>'c trinh bay la vay va nc;>' thue tai chfnh dai 
hc;in. Cac khoan den hc;in tra trong vong 12 thang tiep theo ke tU' thoi diem bao cao du'c;>'c trinh bay la 
vay va nc;>' thue tai chinh ngan hc;in. 

4.10 Chi phi di vay 

Chi phi di vay la lai tien vay du'c;>'c ghi nh~n vao chi phi san xuat, kinh doanh trong ky khi phat sinh. 
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4.11 Chi phi phai tra 

Chi phi phai tra du'c;1c ghi nh~n dlfa tren cac u'oc tfnh hc;1p ly ve so tien phai tra cho cac hang hoa, djch 
v1,1 da sU' d1,1ng trong ky do chu'a co hoa ddn ho~c chu'a du ho sd, tai li~u ke toan. 

Chi phi phai tra cuoi nam la chi phi lai vay du'c;1c u'Oc tinh dlfa tren so tien vay, thoi h<;m va lai suat 
thlfc te tU'ng ky theo tung khe u6'c vay. 

4.12 Von chu so hU'u 

Von gop cua chu so hU'u t9i ngay ket thuc ky ke toan nam phan anh von gop cua co dong trong va 
ngoai doanh nghi~p, du'Q'c ghi nh~n theo so von thlfc gop cua cac co dong gop co phan, tinh theo 
m~nh gia co phieu da phat hanh. 

Th~ng du' von co phan du'Q'c ghi nh~n theo so chenh l~ch giU'a gia thlfc te phat hanh va m~nh gia co 
phieu khi phat hanh Ian aau, phat hanh bo sung ho~c tai phat hanh co phieu quy. 

Trang nam, Cong ty thlfc hi~n chia co tltc va trfch quy khen thu'ong, phuc lc;1i tu lc;1i nhu~n sau thue 
nam 2020 theo Nghj quyet D9i h()i dong co dong thu'ong nien so 01/2021/NQ-DHDCD ngay 
14/4/2021, Cl,J the: 

Chia co We: 4.454.400.000 VND; 

Trfch quy khen thu'ong, phuc IQ'i: soo.000.000 VND. 

4.13 Doanh thu va thu nh~p khac 

Doanh thu ban hang du'<fc ghi nh~n khi dong thili thoa man cac dieu ki~n sau: 

Cong ty da chuyen giao phan Ion rui ro va IQ'i ich gan lien voi quyen so hU'u hang hoa cho ngu'oi 
mua; 

Cong ty khong con nam giU' quyen quan ly hang hoa nhu' ngu'oi so hU'u ho~c quyen kiem soat hang 
hoa; 

Doanh thu du'Q'c xac djnh tu'dng doi chac chan; 

Cong ty da ho~c se thu du'c;1c lc;1i fch kinh te tu giao djch ban hang; 

Xac djnh du'c;1c cac chi phi lien quan den giao djch ban hang. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Doanh thu du'c;1c xac djnh tu'dng doi chac chan; 

Cong ty da ho~c se thu du'c;1c IQ'i fch kinh te tu giao djch cung cap djch Vt,J do; 

Xac djnh du'Q'c phan cong vi~c da hoan thanh vao thoi diem bao cao; 

Xac djnh du'c;1c chi phi phat sinh cho giao djch va chi phi de hoan thanh giao djch cung cap djch Vl,J 

do. 

Doanh thu cho thue tai san ho!Jf d9ng: 

Doanh thu cho thue tai san ho9t d()ng du'c;1c ghi nh~n theo phu'dng phap du'ong thang trong suot thoi 
gian cho thue. Tien cho thue nh~n tru'6'c cua nhieu ky du'Q'c phan bo vao doanh thu phu hQ'p voi thoi 
gian cho thue. 
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Bat d(?ng san da hoan thanh toan bQ va ban giao cha ngu'oi mua, Cong ty da chuyen giao rui ro 
va 1<;1i ich gan lien vai quyen so hli'u bat d(?ng san cha ngu'oi mua; 

Cong ty khong con nam gili' quyen quan ly bat d(?ng san nhu' ngu'oi so hli'u bat d(?ng san ho~c 
quyen kiem soat bat d(?ng san; 

Doanh thu du'<;1c xac djnh tu'dng doi chac chan; 

Cong ty da thu du'<;1c ho~c se thu du'<;1c 1<;1i ich kinh te tU' giao djch ban bat d(?ng san; 

Xac djnh du'<;1c chi phi lien quan den giao djch ban bat d(?ng san. 

Doanh thu ho{lt t19ng tai chinh la lai tien gm, du'<;1c xac djnh tu'dng doi chac chan tren cd so so du' 
tien gU'i va lai suat thlfc te tU'ng ky. 

Thu nh~p khac phan anh cac khoan thu nh~p phat sinh tU' cac slf ki~n hay cac nghi~p Vl,J rieng bi~t 
vai ho9t d(?ng kinh doanh thong thu'ong cua Cong ty, ngoai cac khoan doanh thu neu tren. 

4.14 Gia von hang ban 

Gia von hang ban la trj gia von cua hang h6a, bat d(?ng san dau tu' ban, djch Vl,I cung cap trong ky 
du'<;1c ghi nh~n theo thlfc te phat sinh phu h<;1p vai doanh thu. 

4.15Chi phi tai chinh 

Chi phi tai chinh baa gom: lai tien vay va lai mua hang ch~m tra, chi phi tai chinh khac. C1,1 the nhu' 
sau: 

Lai tien vay, du'qc ghi nh~n theo thlfc te phat sinh tren cd SO so du' tien vay va lai suat vay thlfc te 
tU'ng ky; 

Lai mua hang ch~m tra tra la khoan lai phat sinh do mua hang ch~m thanh toan vai ngu'oi ban 
du'<;1c ghi nh~n theo thong baa lai hang thang; 

Chi phi tai chinh khac la khoan lai ti;lm U'ng Cu'Oc cua T~p doan du'<;1c ghi nh~n tren Cd so so du' 
U'ng tru'ac vai lai suat 2,89%/nam. 

4.16 Chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghi~p 

Chi phi ban hang phan anh cac chi phi thlfc te phat sinh trong qua trinh ban hang h6a, cung cap djch 
Vl,J CUa ky ke toan, baa gom: chi phi lu'dng nhan Vien ban hang, chi phi khau hao tai san CO djnh Va 
cac chi phi khac. 

Chi phi quan ly doanh nghi~p phan anh cac chi phi quan ly chung cua Cong ty phat sinh trong ky ke 
toan, baa gom cac chi phi ve lu'dng nhan vien bQ ph~n quan ly doanh nghi~p (tien lu'dng, tien cong, 
cac khoan phl,J cap ... ); baa hiem xa hQi, baa hiem y te, kinh phi cong doan, bao hiem that nghi~p cua 
nhan Vien quan ly doanh nghi~p; chi phi V~t li~U van phong, Cong Cl,J lao dQng; khau hao tai san CO 
djnh dung cho quan ly doanh nghi~p; tien thue dat, I~ phi mon bai; djch v1,1 mua ngoai (di~n, nu'ac, 
di~n tho9i, fax, bao hiem tai san, chay no ... ); chi phi bang tien khac (tiep khach ... ). 
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4.17 Thue 

Thue thu nh~p doanh nghi~p baa gom thue thu nh~p hi~n hanh va thue thu nh~p hoan l9i. 

Chi phf thue thu nh~p hi~n hanh phan anh so thue thu nh~p doanh nghi~p phai n(>p phat sinh trong 
nam va so thue thu nh~p doanh nghi~p phai n(>p bo sung do phat hi~n sai sot khong tr9ng yeu cua 
cac nam tn.tac. 

Thu nh~p thue thu nh~p hoan l9i phan anh so chenh l~ch gili'a tai san thue thu nh~p hoan l9i phat 
sinh trong nam Ion hdn tai san thue thu nh~p hoan l9i du'Q'c hoan nh~p trong nam ho~c thue thu nh~p 
hoan l9i phai tra du'Q'c hoan nh~p trong nam Ian hdn thue thu nh~p hoan l9i phai tra phat sinh trong 
nam. 

Thue thu nh~p hoan l9i du'Q'c tf nh tren cac khoan chenh l~ch gilra gia tr! ghi so va Cd so tf nh thue cua 
cac khoan m1,1c tai san ho~c cong nQ' tren baa cao tai chfnh hQ'p nhat. Thue thu nh~p hoan l9i phai tra 
phai du'Q'c ghi nh~n cha tat ca cac khoan chenh l~ch t9m thai, doi voi tai san thue thu nh~p hoan l9i 
chi du'Q'c ghi nh~n khi chac chan co du IQ'i nhu~n tfnh thue trong tu'dng lai de khau trU' cac khoan 
chenh l~ch t9m thai. 

Thue thu nh~p hoan l9i du'Q'c xac d!nh theo thue suat dlf tfnh se ap d1,1ng cha nam ma tai san du'Q'c 
thu hoi hay nQ' phai tra du'Q'c thanh toan. Thue thu nh~p hoan l9i du'Q'c ghi nh~n vao baa cao ket qua 
ho9t d(>ng kinh doanh hQ'p nhat trlt tru'ong hQ'p khoan thue do CO lien quan den cac khoan ITTl,JC du'Q'C 
ghi thang vao van chu so hli'u, trong tru'ang hQ'p nay, thue thu nh~p hoan l9i ding du'cjc ghi thang vao 
van chu so hli'u. 

Tai san thue thu nh~p hoan l9i va thue thu nh~p hoan l9i phai tra du'cjc bu trlt khi Cong ty co quyen 
hcjp phap de bu trlt gili'a tai san thue thu nh~p hi~n hanh vai thue thu nh~p hi~n hanh phai n(>p va khi 
cac tai san thue thu nh~p hoan l9i va thue thu nh~p hoan l9i phai tra lien quan tai thue thu nh~p 
doanh nghi~p du'cjc quan ly boi cung m(>t Cd quan thue va Cong ty co dlf djnh thanh toan thue thu 
nh~p hi~n hanh tren cd so thuan. 

Thu nh~p tfnh thue co the khac voi tong lcji nhu~n ke toan tru'ac thue du'cjc trinh bay tren baa cao ket 
qua ho9t d(>ng kinh doanh hqp nhat vi thu nh~p tfnh thue khong baa gom cac khoan thu nh~p ch!u 
thue hay chi phf du'cjc khau trlt trong cac nam khac (baa gom ca lo mang sang, neu co) va ngoai ra 
khong baa gom cac chi tieu khong chju thue ho~c khong du'cjc khau trlt. 

Vi~c xac djnh cac lo9i thue cua Cong ty can cU' vao cac quy d!nh hi~n hanh ve thue. Tuy nhien, nhli'ng 
quy djnh nay thay doi theo tltng thai ky Va Vi~C xac djnh nghia Vt} Ve CaC lo9i thue tuy thUQC vao ket 
qua kiem tra cua Cd quan thue CO tham quyen. 

4.18 Nguyen tac va phu'dng phap l~p bao cao tai chinh hqp nhat 

LOfli triJ' cac giao dfch n9i b9 

So du' cac chi tieu tren bang can doi ke toan gili'a cong ty m~ va cong ty con, cac giao d!ch n(>i bQ, cac 
khoan lai n(>i bQ chu'a thlfc hi~n phat sinh tU' cac giao d!ch nay du'qc lo9i trlt hoan toan. Cac khoan lo 
chu'a thlfc hi~n phat sinh tU' cac giao d!ch n<?i bQ ding du'Q'c lo9i bo trlt khi chi phi t90 nen khoan lo do 
khong the thu hoi du'qc. 
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4.19 Cong Cl:J tai chinh 

Ghi nh~n ban c!au 

Tai san tai chi nh 

Theo Thong tu' so 210/2009(TT-BTC ngay 06/11/2009 cua B(? Tai chinh, tai san tai chinh du'Q'c phan lo9i 
m9t each phu hQ'p, cho m1,1c dich thuyet minh trong cac bao cao tai chinh hQ'p nhat, thanh tai san tai 
chinh du'Q'c ghi nh~n theo gia tr! hQ'p ly thong qua bao cao ket qua ho9t d{?ng kinh doanh hQ'p nhat, cac 
khoan cho vay va phai thu, cac khoan aau tu' nam giif den ngay dao h<;in va tai san tai chinh ~n sang 
de ban. Cong ty xac d!nh phan l09i cac tai san tai chinh nay t<;ii thoi diem ghi nh~n Ian aau. 

T<;ii thoi diem ghi nh~n Ian dau, tai san tai chinh du'Q'c xac d!nh theo gia goc c(?ng voi cac chi phi giao 
d!ch tnfc tiep lien quan den vi~c mua sam tai san tai chinh do. Cac tai san tai chinh cua Cong ty bao 
gom tien, phai thu khach hang, phai thu khac. 

Nd phai tra tai chinh 

Theo Thong tu' so 210/2009(TT-BTC ngay 06/11/2009 cua B9 Tai chinh, nQ' phai tra tai chinh du'Q'c 
phan lo9i m9t each phu hQ'p, cho m1,1c dich thuyet minh trong cac bao cao tai chinh hQ'p nhat, thanh 
nQ' phai tra tai chinh du'Q'c ghi nh~n theo gia tr! hQ'p ly thong qua bao cao ket qua ho9t d{?ng kinh 
doanh hQ'p nhat va nQ' phai tra tai chinh du'Q'c xac d!nh theo gia tr! phan bo. Cong ty xac d!nh phan 
lo9i cac nQ' phai tra tai chinh nay t<;ii thoi diem ghi nh~n Ian aau. 

T<;ii thoi diem ghi nh~n Ian dau, nQ' phai tra tai chinh du'Q'c xac d!nh theo gia goc c(?ng voi cac chi phi 
giao d!ch tnfc tiep lien quan den vi~c phat hanh nQ' phai tra tai chinh do. NQ' phai tra tai chinh cua 
Cong ty bao gom phai tra ngu'oi ban, chi phi phai tra, phai tra khac, vay va nQ' thue tai chinh. 

Gi<i trj sau ghi nh~n ban c!au 

Gia tr! sau ghi nh~n ban dau cua cac cong Cl,! tai chinh du'Q'c phan anh theo gia tr! hQ'p ly. Tru'ong hQ'p 
Chu'a CO quy djnh ve Vi~C xac d!nh l9i gia tr! hQ'p ly CUa cac COng Cl,! tai chinh thi trinh bay theo gia trj 
ghi so. 

Bu tn/ cac cong cµ tai chinh 

Cac tai san tai chi nh va nQ' phai tra tai chinh du'Q'c bu trtf va gia tr! thuan se du'Q'c trinh bay tren bang 
can doi ke toan hQ'p nhat, neu va chi neu, Cong ty co quyen hQ'p phap thlfc hi~n vi~c bu trti cac gia tr! 
da du'Q'C ghi nh~n nay va CO y d!nh bu trtf tren Cd SO thuan, ho~c thu du'Q'C cac tai san va thanh toan 
nQ' phai tra dong thoi. 

4.20 Ben lien quan 

Cac ben du'Q'c coi la ben lien quan cua Cong ty neu m(?t ben co kha nang, trlfc tiep ho~c gian tiep, 
kiem soat ben kia ho~c co anh hu'ang dang ke toi ben kia trong vi~c ra quyet d!nh cac chinh sach tai 
chinh va ho9t d(>ng, ho~c khi Cong ty va ben kia cung ch!u slf kiem soat chung ho~c anh hu'ang dang 
ke chung. Cac ben lien quan co the la to chU'c ho~c ca nhan, bao gom cac thanh vien gia dinh than 
c~n cua cac ca nhan du'Q'c coi la lien quan. 

Thong tin voi cac ben lien quan du'Q'c trinh bay t<;ii thuyet minh so 6, 14, 21, 34. 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA 
DJCH Vl) PETROLIMEX HAI PHONG 

BAo cAo TAI cHiNH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU so so9 - DN/HN 
(Cac thuyet minh ti/ trang 10 den trang 38 ta b(J ph~n h<;fp thJnh cua Mo cao tai ch!nh h<;fp nhat) 

5. TIEN 

Tien m~t 
Tien gU'i ngan hang khong ky h<,m 

6. PHAI THU CUA KHACH HANG 

6.1 Ngan h~n 
Cac khoan phai thu cua khach hang chiem tl.r' 10% tr6' len 
tren tong phai thu khach hang 
Cong ty TNHH Dau khf Hong Minh 
VO DlteAnh 
T~p aoan Xang dau Vi~t Nam 
Cong ty Xang dau Phu Th9 
Cong ty Xang dau Ha Bae 
VO H!Ji Ha (Nguyen Thanh Huynh) 
Cac khoan phai thu cua khach hang khac 

Phai thu cua khach hang la cac ben lien quan 
T~p cfoan Xang dau Vi~t Nam 
Cong ty Xang dau B12 - cang dau B12 
Cong ty Xang dau Thanh Hoa 
Chi nhanh Xang dau Bae Ninh - Cong ty Xang dau KV I 
Cong ty Xang dau Ha Bae 
Cong ty Xang dau Phu Th9 

6.2 Dai h~n 
Cac khoan phai thu cua khach hang khac 

7. DI/ PHONG PHAI THU KHO f>OI 

Ngan h~n 
So du' c:'l'au nam 

Trfch l~p dlf phong 

Hoan nh~p dlf phong 

Cac khoan dlf phong da sli' d1,mg 

So du' cuoi nam 

31/12/2021 
VND 

1.238.559.501 
10.997.237.178 

12.235.796.679 

31/12/2021 
VND 

13.766.235.767 
10.553.943.536 

1.852.285.487 
1.475.515.019 
2.378.178.072 
1.947.177.427 
1.383.164. 992 
1.517. 622.539 
3.212.292.231 

5.871.307.886 
2.378.178.072 

52.200.000 

110.587.395 
1.383.164. 992 
1.947.177.427 

80.000.000 
80.000.000 

Nam 2021 
VND 

01/01/2021 
VND 

1.669.823. 773 
5.452.477.472 

7.122.301.245 

01/01/2021 
VND 

13.475.952.985 
5.920.177.382 

1.915.358.260 
1.475.515.019 

643.802.215 
743.804.667 

1.141.697.221 

7.555.775.603 

3.344.712.932 
643.802.215 
681.372.660 
57.285.906 
76.750.263 

1.141.697.221 
743.804.667 

100.000.000 
100.000.000 

Nam 2020 
VND 

(848.834.614) 

180.000.000 
668.834.614 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA 
DJCH Vl) PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO cAo TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH sAo cAo TAI cHiNH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh tit trang 10 den trang 38 IJ b9 ph~n hffp thanh cua Mo cao tai chfnh hffp nMt) 

8. PHAI THU KHAC 

Gia tr! 

31/12/2021 
VND 

Dl/ phong Gia tr! 

01/01/2021 
VND 

Dl/ phong 

8.1 Ngan h~n 8.754.267.299 - 6.958.040.169 

Phai thu baa hiem xa hQi 

Phai thu v~ v~n tai bien 

Phai thu ve v~n tai thuy 

Phai thu khac 

T<;lm U'ng 

8.2 Dai h~n 
Ky cu'c;ic, ky quy 

9. HANG TON KHO 

Hang ton kho 

Nguyen li~u, v~t li~u 

Cong ct,J, dt,Jng ct,J 

Chi phi san xuat, kinh daanh 
do dang 
Hang h6a 

C<)ng 

10. CHI PHi TRA TRu'6'c 

10.1 Ngan h~n 
Chi phi baa hiem 

10.2 Dai h~n 
Chi phi sU'a chG'a tai san co d!nh 

Cong Cl,J , dt,Jng Cl,J xuat dung 

1.713.060 56.432.335 
6.993.190.064 5.710.295.056 

674.539.240 572.271.026 
84.685.725 71.289.680 

1.000.139.210 547.752.072 

17.500.000 17.500.000 
17.500.000 17.500.000 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

~~~~~~~~~~~ 

Gia goc Dl/ phong Gia goc Dl/ phong 
~~~~~=--~----=-----=----~-=-

4.332.706.280 
25.281.696 

8.773.127.543 

4.142.292.917 

17.273.408.436 

2.113.005.028 
15.951.765 

15.975.989.539 

2.180.520.815 

- 20.285.467.147 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

260.842.811 257.455.284 
260.842.811 257.455.284 

14.905.746.768 19.441.093.714 
14.097 .202.253 18.280.319.995 

808.544.515 1.160.773.719 
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CONG TY co PHAN VAN TAI vA 
DJCH Vl) PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (TIEP THEO} MAU so B09 - DN/HN 
(Gi c thuyet minh tit trang 1 o den trang 38 ta b9 ph~n h(fp th/Jnh cua bcio cao tai chfnh h(fp nhat} 

11. TAI SAN DO' DANG DAI H~N 

Chi phi xay dlfng Cd ban do dang Nam 2021 Nam 2020 
VND VND 

So d'au nam 160.200.000 46.831.890 
Tang trong nam 18.527 .135.005 26.682.280.746 
Giam trong nam 12.290.398.655 26.568.912.636 
Ket chuyen sang tai san co djnh 1.546.295.455 

Ket chuyen sang chi phi tra tn16'c dai h;;m 1.047.772.456 13. 996.680.449 

Ket chuyen sang chi phi 11.159.598.405 10.948.340.732 

Ket chuyen giam khac 83.027.794 77.596.000 

So cuoi nam (* ) 6.396. 936.350 160.200.000 

(* )Bao gom: 
31/12/2021 01/01/2021 

VND VND 

Chi phi sU'a chU'a tai san 5.200.000 
Dong m6'i tau dau 800 tan PTS28 (* ) 6.396. 936.350 155.000.000 

CQng 6.396.936.350 160.200.000 

(* ): Nghj Quyet so 23/2020/NQ-HDQT ngay 30/12/2020 cua H9i dong quan trj ve vi~c phe duy~t Bao 
cao kinh te ky thu~t, dlf toan va thiet ke dau tu' dong tau m6'i cha dau 800 tan v6'i dlf toan tong mU'c 
dau tu' khoang 11,45 cy dong, Cd CaU nguon VOn la 30% van vay Va 70% VOn chu, thOi gian dlf kien 
thlfc hi~n tU' 05 - 07 thang. 

12. THUE THU NH~P HOAN ~I 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

Tai san thue thu nh~p hoan l~i 151.937.515 228.803.529 
Thue suat thue TNDN sU' d1,mg de xac djnh gia tr! tai san thue thu nh~p hoan lc;ii: 20% 
Tai san thue thu nh~p hoan lc;ii phat sinh tU' vi~c loc;ii trlt cac 151.937.515 228.803.529 
giao djch n9i b<? 
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CONG TY CO PHAN V~N TAI VA DJCH VV PETROLIMEX HAI PHONG BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU SO B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh tit trang 10 c!en trang 38 /iJ b9 ph~n h(fp thanh cua Mo cao th ch!nh h(fp nhat) 

13. TAI SAN co t>JNH HO\J HINH 
Ddn Vi tinh: VND 

Nha cU'a, May m6c, thiet Phu'dng ti~n v~n Thiet bi, d1:1ng TSC£> khac CQng 
vat kien true bi 

NGUYEN GIA 
tail tru~en dan c1:1 quan ty 

T~iOl/01/2021 17.266.806.551 4.915.646.052 338.529.876.302 1.061.985.887 166.694.658 361.941.009.450 
Tang trong nam 56.484.000 170.000.000 364.391.764 590.875.764 
Mua sam 170.000.000 170.000.000 
Dieu chinh thea Bien ban kiem 56.484.000 364.391.764 420.875.764 
taan nha mroc 
Giam trong nam 537 .301.300 262.254.463 799.555.763 
Thanh ly, nhu'Q'ng ban 537.301.300 262.254.463 799.555.763 
T~i31/12/2021 17.323.290.551 4.548.344.752 338.267.621.839 1.426.377.651 166.694.658 361. 732.329.451 
GIA TIQ HAO MON LUY KE 
T~iOl/01/2021 11.663.570.009 4.264.643.577 127.591.603.854 901.936.852 166.694.658 144.588.448.950 
Tang trong nam 641.068.474 117.574.995 25.363.408.477 155.834.856 26. 277 .886.802 
Khau haa trang nam 641.068.474 117.574.995 25.363.408.477 155.834.856 26.277 .886.802 
Giam trong nam 537.301.300 262.254.463 799.555.763 
Thanh ly, nhu'Q'ng ban 537 .301.300 262.254.463 799.555.763 
T~i31/12/2021 12.304.638.483 3.844.917.272 152.692.757.868 1.057.771.708 166.694.658 170.066.779.989 
GIA TIQ CON ~I 
T~iOl/01/2021 5.603.236.542 651.002.475 210.938.272.448 160.049.035 - 217.352.560.500 
T~i31/12/2021 5.018.652.068 703.427 .480 185.574.863.971 368.605.943 - 191.665.549.462 

Nguyen gia TSCD da het khau haa nhu'ng con sl./' d1,mg t<;li ngay 31/12/2021 la 54.320.535.321 VND, t<;l i ngay 01/01/2021 la 38.500.120.325 VND. 

Nhu' trinh bay t<;li thuyet minh so 18, Cong ty da the chap cac tai san co d!nh hG'u hinh voi gia tr! con l<;li t<;li ngay 31/12/2021 la 181.132.755.990 VND, t<;li 
ngay 31/12/2020 la la 201.426.770.724 VND de dam baa cha cac khaan vay cua Ngan hang TMCP Xang aau Petralimex - Chi nhanh Hai Phong. 
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CONG TY co PHAN VAN TAI VA 
DlCH vv PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh tif trang 10 aen trang 38 Iii b9 ph~n h(fp thanh ctia biio cao tai chlnh h(fp nhJt) 

14. PHAI TRA NGl.161 BAN 

Gia tr! 

31/12/2021 
VND 

so co kha 
nang tra ncj 

Gia tr! 

01/01/2021 
VND 

so co kha 
nang tra nQ 

Ng~n h~n 32.217.481.128 32.217.481.128 35.106.513.941 35.106.513.941 
Cac khoan phai tra ngu'oi ban chiem tU' 25 .926.980.887 25.926.980.887 29.360.653.864 29.360.653.864 
10% tro len tren tong phai tra 
Cong ty Xang dau Khu VlfC III - TNHH 21.335.909.887 21.335.909.887 26.572.938.464 26.572.938.464 
MTV 
Cong ty TNHH Nano Tech Global 4.591.071.000 4.591.071.000 2.787.715.400 2.787.715.400 
Phai tra cho cac doi tu'Q'ng khac 6.290.500.241 6.290.500.241 5.745.860.077 5.745.860.077 

Phai tra ngu'oi ban la cac ben lien quan 
Cong ty TNHH Gas Petrolimex Hai 
phOng 
Tong cong ty Hoa dau Petrolimex 
Tong kho Xang &u Difc Giang - COng ty 
Xang dau Khu vvc I 
Cong ty Xang dau Khu vvc III - TNHH 
MTV 
Cong ty TNHH MTV VIPCO Ht;J Lone; 
Cong ty TNHH MTV VITACO f)a Nang 
Cong ty TNHH MTV VITACO Sai Gan 
Cong ty TNHH MTV Xang &u Tay Nam B9 
T~p doan Xang &u Vi~t Nam 
Cong ty TNHH MTV Xang &u Ba Ria -
ViJng Tau 
Cong ty Xang dau Thanh Hoa 

15. CHI PHI PHAI TRA 

Ngan h~n 
Lai vay 

16. PHAI TRA KHAC 

Ngan h~n 
Kinh phi cong doan 
Bao hiem v te 
Bao hiem that nghi~p 
Phai tra ve co tu'c 
Nh~n ky quy, ky cu'qc 
Phai tra khac 

24.592.893.593 24.592.893.593 
17.598.240 17.598.240 

168. 030.349 

21.335.909.887 

1.062.847.463 
1.712.039.181 

220. 466.758 

76.001.715 

168. 030.349 

21.335.909.887 

1.062.847.463 
1.712.039.181 

220. 466. 758 

76.001.715 

29.301.034.301 
25.919.520 

236.171.749 
227.960.600 

26.572.938.464 

266.326. 022 
822.856.775 
103.346.185 

262.873.600 
44.260.886 

738.380.500 

31/12/2021 
VND 

95.009.893 
95.009.893 

31/12/2021 
VND 

1.631.887 .128 
553.015.302 
277.558.227 
147.163.138 
150.377.810 
66.000.000 

437.772.651 

29.301.034.301 
25.919.520 

236.171.749 
227.960.600 

26.572.938.464 

266.326.022 
822.856.775 
103.346.185 

262.873.600 
44.260.886 

738.380.500 

01/01/2021 
VND 

111.578.286 

111.578.286 

01/01/2021 
VND 

2.641.528.168 
1.417.730.047 

270.226. 752 
141.822.003 
140.485.650 

66.000.000 
605.263.716 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI vA 
o,cH vv PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh tll trang 1 o den trang 38 la b9 pMn h<Jp thanh ctia biio cao tai chfnh h<Jp nhat) 

11. THUEVA cAc KHOAN PHAI NQP NHA Nu'6'c 

01/01/2021 

VND 

Thue gia tr! gia tang (746.529. 761) 
- Cong ty mt; (901.477.534) 
Thue· GTGT cua hof]t a9ng 
kinh doanh khiic 
Thue GTGT cua hof]t d9ng (901.477.534) 
kinh doanh BDS 
Thue· GTGT hang nh~p kh§'u 
- Cong tycon 154.947.773 
Thue xuat nh~p khau 
Thue thu nh~p doanh nghi~p (228.145.721) 
- Cong tymt; (224. 619.264) 
- Cong tycon (3.526.457) 
Thue nha dat, tien thue dat (282.875.000) 
Thue thu nh~p ca nhan 195.450.499 
- Cong tymt; 191.604.249 
- Cong tycon 3.846.250 
cac lo;:ii thue khac 

C()ng {1.062.099.983} 
Trong a6: 
17.1 Phai n()p 350.398.272 
17.2 Phai thu 1.412.498.255 

18. VAY vA NQ'THUE TAI CHINH 

18.1 Ngan hc,n 
Cac khoan vay 

18.2 Dai hc,n 
Cac khoan vay 

So phai n()p 
trong nam 

VND 

11.637 .225. 905 
10.545.946.501 
10.520.001.546 

(19.054.244) 

44.999.199 
1.091.279.404 

40.908.363 
3.161.947.306 
3.161.947.306 

355.603.915 
701. 707.243 
668.142.709 
33.564.534 

160.176.965 

16.057.569.697 

soda thlfc n()p 
trong nam 

VND 

10.851.151.34 7 
9.748. 630.286 
9.703.631.087 

44.999.199 
1.102.521.061 

40.908.363 
2.175.961.416 
2.158.668.718 

17.292.698 
80.201.915 

789.492.577 
752.711.043 
36.781.534 

160.176.965 

14.097 .892.583 

31/12/2021 
VND 

32.582.496.306 
32.582.496.306 

76. 785.000.000 
76. 785.000.000 

31/12/2021 

VND 

39.544.797 
(104.161.319) 

816.370.459 

(920.531.778) 

143.706.116 

757.840.169 
778. 659.324 
(20.819.155) 
(7.473.000) 

107.665.165 
107.035.915 

629.250 

897.577.131 

1.846.401.064 
948.823.933 

01/01/2021 
VND 

39.796.300.800 
39. 796.300.800 

91.597.000.000 
91.597.000.000 
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CONG TY CO PHAN V~N TAI VA D~CH VV PETROLIMEX HAI PHONG BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU so B09 - DN/HN 
(Ccic thuye't minh tli trang 1 o den trang 38 JiJ b9 ph~n h(fp thanh cua Mo cao tili chfnh h(fp nM[} 

a. Cac khoan vay 

Vay ngan h~n 

Ngan hang TMCP Xang dau Petrolimex 
- Chi nhanh Hai Phong (1) 

Nq dai h~n den h~n tra 

Ngan hang TMCP Xang dau Petrolimex 
- Chi nhanh Hai Phong (2) 

Vay dai h~n 

Ngan hang TMCP Xang dau Petrolimex 
- Chi nhanh Hai Phong (2) 

01/01/2021 
VND 

Gia trj SO co kha nang 
tra nd 

Tang 

Trong nam 31/12/2021 

VND VND 
~~~~~~~~~~~~-

Gia m Gia trj SO co kha nang 
tra nd 

24.984.300.800 24.984.300.800 20.881.598.706 28.095.403.200 17.770.496.306 17.770.496.306 

24. 984.300.800 24.984.300.800 20.881.598. 706 28.095.403.200 17. 770.496.306 17 .770.496.306 

14.812.000.000 14.812.000.000 14.812.000.000 14.812.000.000 14.812.000.000 14.812.000.000 

14.812.000.000 14.812.000.000 14.812.000.000 14.812.000.000 14.812.000.000 14.812.000.000 

91.597.000.000 91.597.000.000 - 14.812.000.000 76.785.000.000 76.785.000.000 

91.597.000.000 91.597.000.000 14.812.000.000 76.785.000.000 76.785.000.000 

131.393.300.800131.393.300.800 35.693.598.706 57.719.403.200 109.367.496.306109.367.496.306 

(1): cac khoan vay ngan h9n ngan hang du'c;>'c rut bang VND, chju lai suat can cU' theo th6a thu~n giU'a Cong ty voi Ngan hang t9i tl.r'ng thoi diem rut van tl.r' 
6,5% den 8,8%/nam. Lai vay du'c;>'c tra hang thang theo thong bao lai cua cac Ngan hang. M1,1c dfch khoan vay de thanh toan tien cong nc;>'. 
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CONG TY co PHAN VAN TAI vA 
DJCH Vl,J PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (TIEP THEO} MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh til trang 1 o <fen trang 38 ta b(J ph~n h9'P thilnh cua bcio cao tai chfnh h9'p nhfit) 

(2): Chi tiet cac h<fp dOng vay dai h!ln con sti' du' t!li 31/12/2021: 

Hqp cfong tin d1:1ng so 1250/208/2016/Hf>TD-DN/PGBankHP ngay 09/3/2016 gili'a Cong 
ty va Ngan hang TMCP Xang dau Petrolimex - Chi nhanh Hai Phong: 

M1,1c dich vay 

so tien cho vay 

Thai hc;in vay 

Lai suat vay 

Thai hc;in tra lai vay 

Lai suat qua hc;tn 

Tai san the chap 

So du' vay tc;ii 31/12/2021 

so phai tra trong nam 2022 

Thanh toan tien mua tau cha dau Hai Linh 01 theo hQ'p dong mua 
ban tau ngay 04/02/2016 giU'a Cong ty va Cong ty TNHH Hai Linh. 

63.000.000.000 VND. 

120 thang ke w ngay rut van dau tien. 

8%/nam ap d1,1ng cho 12 thang crau tien ke tU' ngay giai ngan dau 
tien va dieu chinh 03 thang m9t Ian vao ngay dau moi quy. 

Thanh toan lai d!nh ky 03 thang 01 Ian, ky tra goc dau tien la thang 
thU' 9 ke w ngay giai ngan dau tien . 

Bang 150% lai suat vay trong hc;tn. 

Tau cha dau Hai Linh 01 so hi~u IMO 9200976 (nay da doi ten thanh 
Tau PTSHP02), tr9ng tai 4,998.9MT, dong tc;ii Han Quoc, du'Q'c hinh 
thanh tU' van vay. 

28.182.000.000 VND. 

6.632.000.000 VND. 

Hqp cfong tin d1:1ng so 84/208/2018/Hf)TD-DN/PGBankHP ngay 08/6/2018 gili'a Cong ty 
va Ngan hang TMCP Xang dau Petrolimex - Chi nhanh Hai Phong: 

M1,1c dfch vay 

So tien cho vay 

Thai hc;in vay 

Lai suat vay 

Thai hc;tn tra lai vay 

Lai suat qua hc;tn 

Tai san the chap 

so du' vay tc;ii 31/12/2021 

so phai tra trong nam 2022 

Thanh toan tien mua tau WHITE CATILEYA 12 tr9ng tai 6.144MT 
theo hQ'p dong mua ban tau (MOA) ngay 11/4/2018. 

135.000.000.000 VND. 

132 thang ke w ngay tiep theo cua ngay rut van crau tien . 

8,5%/nam co d!nh cho 24 thang dau ke tU' ngay giai ngan. Sau 24 
thang ke W ngay giai ngan, vao moi Ian thay doi lai suat PG Bank 
du'Q'c tlf d(?ng dieu chinh lai suat va chi can l~p Thong bao dieu chinh 
lai suat (bang van ban) gti'i ben vay. 

D!nh ky vao ngay 26 hang thang theo du' nQ' thlfc te. 

Bang 150% lai suat vay trong hc;tn tren so du' nQ' goc qua hc;tn tu'dng 
U'ng voi thai gian ch~m tra. 

Tau cha dau PTS HAI PHONG 03, ho hi~u XVDW7, so IMO 9330135, 
dong nam 2005 tc;ii Nh~t Ban, mang so dang ky HP-OIL-002747-2 do 
Chi qic Hang Hai VN tc;ii Hai Phong cap ngay 03/10/2018, tr9ng tai 
6144MT. 

63.415.000.000 VND. 

8.180.000.000 VND. 
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CONG TY co PHAN VAN TAI vA 
DJCH Vl) PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh ti/ trang 10 den trang 38 ta b9 ph[in hr/p thanh cua bcio cao tai chfnh hr/p nh§t) 

b. Ky h~n thanh toan cac khoan vay dai h~n nhu' sau: 

T~i31/12/2021 

Ngan hang TMCP Xang dau 
Petrolimex - Chi nhanh Hai 
Phong 

C(>ng 

T~i01/01/2021 

Ngan hang TMCP Xang dau 
Petrolimex - Chi nhanh Hai 
Phong 

C(>ng 

Tong nq 

91.597.000.000 

TU' 1 nam Tren 1 nam 
Ddn v! tinh: VND 

Tren 5 nam 
tro xuong ----=d=-=e=n--=5'--n=a=m= ------ -

14.812.000.000 74.060.000.000 2.725.000.000 

91.597 .000.000 14.812.000.000 74.060.000.000 2.725.000.000 

106.409 .000.000 14.812.000.000 74.060.000.000 17.537.000.000 

106.409.000.000 14.812.000.000 74.060.000.000 17.537.000.000 
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CONG TY CO PHAN V~N TAI VA DJCH VV PETROLIMEX HAI PHONG BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU SO B09 - DN/HN 
(cac thuyet minh tif trang 1 o aen trang 38 IJ b9 ph$n hr;fp thanh ctJa Mo cao th chfnh hr;fp nhat) 

19. voN CHU s6' HO'u 

BANG DOI CHIEU BIEN DONG CUA VON CHU so HVU 
Ddn vi t i nh: VND 

Dien giai Von g6p cua Th~ng du' von Quy c.'fau tu' LNST chu'a C(>ng 
chu so hU'u co phan phat trien ohan ohol 

so crau nam tru'oc 55.680.000.000 6.024.502.460 18.697.189.166 9.783.239.728 90.184.931.354 
Tang trong nam tru'oc - - - 7.136.690.929 7.136.690.929 
Lai trong nam - - - 7.136.690.929 7.136.690.929 
Giam trong nam tru'oc - - - 5.171.875.931 5.171.875.931 
Phan phoi IQ'i nhu~n - - - 5.054.400.000 5.054.400.000 
Giam khac - - - 117.475.931 117.475.931 
so c.'fau nam nay 55.680.000.000 6.024.502.460 18.697.189.166 11.748.054.726 92.149.746.352 
Tang trong nam nay - - - 11.427 .857.273 11.427 .857 .273 
Lai trong nam - - - 11.427.857.273 11.427.857 .273 
Giam trong nam nay - - - 5.343. 732.060 5.343.732.060 
Phan phoi IQ'i n hu~n - - - 5.254.400.000 5.254.400.000 
Giam khac - - - 89.332.060 89.332.060 
so cuo1 nam nay 55.680.000.000 6.024.502.460 18.697.189.166 17.832.179.939 98.233.871.565 

CHI TIET VON GOP CUA CHU so HVU 

Ddn vi tfnh: VND 
Tt;'i31/12/2021 Tt;'i 01/01/2021 
Tong so Von co phan Tong so Von co phan 

thu'ong thu'ong 

Tong c6ng ty v~n tai thuy Petrolimex 
-----

28.396.800.000 28.396.800 .000 28.396.800.000 28.396.800.000 

~~co dong kh~~--
-· --- -----·-----·-·--····-·-·-··---· ···--·--· -------·----·- -··--

27.283.200.000 27 .283.200.000 27.283 .200.000 27.283.200.000 --- ---··- -·------

C(>ng 55.680.000.000 55.680.000.000 55.680.000.000 55.680.000.000 
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CONG TY co PHAN VAN TAI VA 
DJCH vv PETROLIMEX HAI PHONG 

BAo cAo TAI cHiNH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH HQ'P NHAT {TIEP THEO) MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh t it trang 10 den trang 38 lfJ b9 ph~n hrfp thimh cua bcio cao tai chinh hrfp nhat) 

GIAO DICH VE VON vm cAc CHU SO HllU VA CHIA CO TLIC. PHAN PHOI LOI NHUAN 

a. Von gop cua chu so hU'u 

So <fau nam 
Tang trong nam 
Giam trong nam 

So cuoi nam 

b. Lqi nhu~n sau thue chu'a phan phoi 

Lqi nhu~n sau thue chu'a phan phoi tc;ii ngay 31/12 cua c6ng 
ty mE;! tru'ac hqp nhat 
Lqi nhu~n sau thue chu'a phan phoi tc;ii ngay 31/12 cua c6ng 
ty con tru'O'c hqp nhat 
Thay doi lqi nhu~n trong ky khi hqp nhat 

C(>ng 

c. co phieu 

So 1119ng co phieu dang ky phat hanh 

So lu'qng co phieu da ban ra c6ng ch(mg 

co' phieu pho' thong 
so lu'qng co phieu dang lu'u hanh 

co' phieu pho' thong 

M~nh gia co phieu dang hiu hanh (VND/co phieu) 

Nam 2021 
VND 

55.680.000.000 

55.680.000.000 

Nam 2021 
VND 

18.439.930.000 

(975.501.437) 

367. 751.376 

17.832.179.939 

31/12/2021 
co phieu 

5.568.000 
5.568.000 
5.568.000 

5.568.000 
5.568.000 

10.000 

20. cAc KHOAN MVC NGOAI BANG CAN t>OI KE TOAN HQ'P NHAT 

Nd kho dOi da xU' ty 31/12/2021 

Nam 2020 
VND 

55.680.000.000 

55.680.000.000 

Nam 2020 
VND 

12.416.216.842 

247.052.000 

(915.214.116) 

11.748.054.726 

01/01/2021 
co phieu 

5.568.000 
5.568.000 
5.568.000 
5.568.000 
5.568.000 

10.000 

01/01/2021 
Gia tr! 

{nguyen te) 
Gia tr! 
{VND) 

Gia tr! 
{nguyen te) 

Gia tr! 
{VND) 

Cong ty co phan Hoang Ha 
D8 Dinh Hung 
Cong ty CP v~n tai bien Song Tranh 
Cong ty CP Thu'ong mc;ii Phu'ong Tien Dc;it 
Cong ty TNHH Thu'o'ng mc;ii va V~n tai Hoang 
Gia 

C{mg 

138.712.283 
42 .701.000 

131.182.827 
248.000.000 
108.238.504 

668.834.614 

138. 712.283 
42.701.000 

131.182.827 
248.000.000 
108.238.504 

668.834.614 
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CONG TY co PHAN VAN TAI VA 
DJCH vv PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh tif trang 10 den trang 38 la b{J ph~n h(fp thanh cua Mo cao tai chinh h(fp nh§t) 

21. DOANH THU 

Doanh thu ban hang va cung cap djch Vl,.I 
Doanh thu ban hang hoa 
Doanh thu cung cap djch Vl,J va cho thue tai san ho<;it d(>ng 
Doanh thu ban bat d(>ng san 
Doanh thu khac 

cac khoan giam trU' doanh thu 

Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap djch Vl.J 
Trongdo: 
Doanh thu doi voi cac ben lien quan 
T~p rfoan Xang dau Vi~t Nam 
Cong ty Xang dau Phu Th9 
Tong cong ty Hoa dau Petrolimex - CTCP 
Cong ty Xang dau s12 - cang dau s12 
Cong ty Xang dau Thanh Hoa 
Cong ty Xang dau Ha Bae 
Chi nhanh Xang dau sac Ninh - Cong ty Xang dau khu vµ"c I 
Cong ty Xang dau khu vvc III - TNHH MTV 
Cong ty CP v~n tai Xang dau VIPCO 
Cong ty TNHH MTV VIPCO H9 Long 

22. GIA VON HANG BAN 

Gia van cua hang hoa da ban 
Gia van cua djch Vl,J Oa cung rap va rai san cho thue ho<;it d(>ng 
Gia van cua bat d(>ng san da ban 

23. DOANH THU HO~T f>QNG TAI CHINH 

Lai tien gli'i 

CQng 

Nam 2021 
VND 

350.333.639.772 
104.360.581.421 
233.857.830.698 

11.779.659.471 
335.568.182 

350.333.639.772 

221.314.325.273 
169.001.823.801 
34.925.203.372 

1.224.411.438 
958.987.125 

13.225.427.465 
1.654.630.564 

259.675.417 
20.877.000 
43.289.091 

Nam 2021 
VND 

98.638.329. 989 
193.421.320.464 

8.767.350.747 

300.827.001.200 

Nam 2021 
VND 

20.295.697 

20.295.697 

Nam 2020 
VND 

321.981.587 .040 
81. 784.001.263 

230.507.514.725 
9.351.444.552 

338.626.500 

321. 981.587 .040 

210.362.404.303 
171.836.711.950 
24.152.636.828 

188.540.000 
947.486.397 

2.067.976.741 
9.455.492.958 
1.713.559. 429 

Nam 2020 
VND 

77.540.441.894 
190.908.329.402 

7.437.568.221 

275.886.339.517 

Nam 2020 
VND 

16.422.452 

16.422.452 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI vA 
DJCH vv PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh tir trang 1 O den trang 38 ta b9 ph~n hl;fp thanh cua Mo cao tai chinh hl;fp nM't:) 

24. CHI PHI TAI CHINH 

Lai tien vay 

Chiet khau thanh toan, lai ban hang tra ch~m 

Chi phi tai chinh khac 

Nam 2021 

VND 

9.118.790.790 
1.278.494.207 

533.660.274 

10.930.945.271 

25. CHI PHI BAN HANG vA CHI PHI QUAN LY DOANH NGHI~P 

25.1 Chi phi ban hang 
Chi phf nhan vien ban hang 
Chi phf khau hao tai san co d!nh 
Cac khoan chi phf ban hang khac 

25.2 Chi phi quan ly doanh nghi~p 
Chi phi nhan vien quan ly 
Chi phi khau hao tai san co d!nh 
Hoan nh~p di/ phong phai thu kh6 doi 
Cac khoan chi phi quan ly doanh ngh i~p khac 

26. THU NH~P KHAC 

Gia tr! thu hoi W thanh ly, nhu'Q'ng ban TSCD 

Gia tr! thu hoi W thanh ly phe li~u cu 
Thu den bu khac phl;Jc slf co tau 
Dieu chinh theo Bien ban kiem toan nha nu'ac 
Cac khoan ho trQ' nh~n du'Q'c 
cac khoan khac 

Nam 2021 

VND 

4.476.089.691 
2.614.352.287 

314.403.486 
1.547 .333. 918 

23.473.233.913 

14.775.193.980 
601.707.444 

8.096.332.489 

Nam 2021 
VND 

93.181.818 

155.296.000 
2.570.237 .074 
1.483.296.363 

4.302.011.255 

Nam 2020 

VND 

10.866.495.877 
1.829.831.747 
1.161.089.863 

13.857.417.487 

Nam 2020 

VND 

3.825.089.746 
2.129.793.352 

270.319.623 
1.424.976.771 

20.966.128.385 
13.741.205.199 

554.012.496 
(120.000.000) 
6. 790. 910.690 

Nam 2020 
VND 

711.359.696 
23.636.364 

100.525.389 

60.000.000 

895.521.449 
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c6NG TY co PHAN VAN TAI vA 
DJCH vv PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT {TIEP THEO} MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh tt.i' trang 10 den trang 38 la b(j ph.jn h(fp thilnh cua Mo cao tai ch/nh h(fp nhJt) 

27. CHI PHI KHAC 

Dieu chinh theo Bien ban kiem toan nha nu'0c 

Phc;it vi phc;im hanh chf nh, phc;it thue 

Gia tr! con lc;ii v~t tu' thu hoi 

Chi phf boi thu'ang qua d~m va tau PTS18 

28. CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 

Chi phf nguyen li~u, v~t li~u 

Chi phf nhan cong 

Chi phf khau hao tai san co d!nh 

Chi phf khac 

Nam 2021 

VND 

36.936.583 
334.401.533 

371.338.116 

Nam 2021 

VND 

78.532.443.579 
60. 752.668.671 
26.277 .886.802 
57.372.133.767 

Nam 2020 

VND 

38.508.349 
238.278.362 

10.885.000 

287.671.711 

Nam 2020 

VND 

82.649.187.895 
55.670.437 .204 
30.459.956.050 
59.119.853.843 

C<}ng 222.935.132.819 227 .899.434. 992 

29. CHI PHI THUE. THU NH~P DOANH NGHI~P HI~N HANH 

Cong ty mE;! 
Cong ty con 

30. CHI PHI THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HOAN ~I 

Thu nh~p thue thu nh~p doanh nghi~p hoan lc;ii phat sinh tU' 
vi~c loc;ii trU' cac giao djch n9i b9 

Nam 2021 
VND 

Nam 2020 
VND 

3.161.947.306 986.440.160 
48.578.025 

3.161.947.306 1.035.018.185 

Nam 2021 
VND 

(12.466.046) 

{12.466.046} 

Nam 2020 
VND 

(100.825.019) 

{100.825.019) 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA 
DJCH Vl) PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHiNH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH e.Ao c.Ao TAI CHiNH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU s6 809 - DN/HN ~ 
(Cac thuyet minh tit trang 1 o den trang 38 ta b<? ph~n h(fp thanh cua Mo cao tai chinh h(fp nhat} ~ 

31. LAI TREN CO PHIEU 

Uii co ban tren co phieu 

Lqi nhu~n ho~c lo sau thue thu nh~p doanh nghi~p ( 1) 
Cac khoan dieu chinh tang ho~c giam lqi nhu~n sau thue 
thu nh~p doanh nghi~p de xac d!nh lqi nhu~n phan bo cho 
co dong so hG'u co phieu pho thong 
Ccic khoan aieu chinh tang (2a) 

Cac khoan aieu chinh gi<im (2b) 

Lc;1i nhu~n h~~c 16 phan bo cho co dong so hifu co 
phieu pho thong (3=1+2a-2b) 
So lu'qng binh quan gia quyen cua co phieu pho thong dang 
lu'u hanh trong ky ( 4) 
Uii co ban tren co phieu (5=3/4) 

Nam 2021 
VND 

11.427.857.273 

11.427.857 .273 

5.568.000 

2.052 

Khoan dieu chinh giam (2b) la trich quy khen thu'ong, phuc lqi tU' lqi nhu~n sau thue. 

Nam 2020 
VND 

7.136.690.929 

800. 000. 000 

6.336.690.929 

5.568.000 

1.138 

Khong co Slf tac dc;lng cua cac cong qi trong tu'dng lai co the du'qc chuyen doi thanh co phieu va pha 
loang gia tr! CO phieu nen khong CO dau hi~U Cho thay lai suy giam tren CO phieu Se nho hdn lai Cd 
ban tren co phieu. 

32. CAC Sl/ KI~N SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN NAM 

Ban Giam doc khang d!nh rang, theo nh~n d!nh cua Ban Giam doc, tren cac khfa qmh tr9ng yeu, 
khong co slf ki~n bat thu'ong nao xay ra sau ngay ket thuc nam tai chfnh t;;ii ngay 31/12/2021 lam anh 
hu'ong den tinh hinh tai chf nh hqp nhat, ket qua ho;;it d()ng kinh doanh hqp nhat va lu'u chuyen tien t~ 
hqp nhat cho nam tai chfnh ket thuc ngay 31/12/2021. 

33. CONG Cl) TAI CHiNH 

Cac loai cong cu tai chinh 

Chi tiet cac chfnh sach ke toan chu yeu va cac phu'dng phap ma Cong ty ap d1,mg (bao gom cac tieu 
chf de ghi nh~n, Cd SO xac d!nh gia tr! Va Cd SO ghi nh~n cac khoan thu nh~p va chi phi) doi VcJi tU'ng 
lo;;ii tai san tai chfnh, nq phai tra tai chinh va cong qi van du'qc trinh bay t;;ii thuyet minh so 4.19. 

Tai san tai chinh 
Tien va cac khoan tu'dng du'dng tien 
Phai thu cua khach hang 
Phai thu khac 

C(>ng 

Gia tr! ghi so 
31/12/2021 

VND 

12.235. 796.679 
13.846.235. 767 

102.185.725 

26.184.218.171 

Gia tr! ghi so 
01/01/2021 

VND 

7.122.301.245 
13.575.952.985 

88.789.680 

20.787.043.910 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA 
DJCH vv PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO cAo TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh til trang 1 o c!en trang 38 Iii b(J ph~n hffp thJnh cua Mo cao tai chfnh hffp nhat) 

Nq tai chinh 
Phai tra ngu'ai ban 
Chi phi phai tra 
Phai tra khac 
Vay va nq thue tai chinh 

Cqng 

Gia tr! ghi so 
31/12/2021 

VND 

Gia tr! ghi so 
01/01/2021 

VND 

32.217.481.128 35.106.513.941 
95.009.893 111.578.286 

216.377.810 206.485.650 
109.367.496.306 131.393.300.800 

141.896.365.137 166.817.878.677 

Cong ty trinh bay va thuyet minh ve cong Cl,! tai chinh theo quy d!nh cua Thong tu' so 210/2009/TT
BTC ngay 06/11/2009 cua B() Tai chinh. Thong tu' nay hu'ong dan ap d1,1ng chuan mlfc ke toan quoc te 
ve trinh bay baa cao tai chinh hqp nhat va thuyet minh thong tin doi VOi Cong Cl,J tai chinh nhu'ng 
khong du'a ra hu'ong dan c1,1 the cha vi~c danh gia va ghi nh~n cong c1,1 tai chinh theo gia tr! hqp ly. 
Cong ty da trinh bay gia tr! hqp ly cua cong Cl,! tai chinh theo hu'ong dan ve thuyet minh baa cao tai 
chinh hqp nhat cua Thong tu' so 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B() Tai chinh tc;ii m()t so 
thuyet minh a phan tren . 

Muc tieu quan ly rui ro tai chinh 

Cac hoc;it d()ng cua Cong ty phai ch!u rui ro th! tru'ang (baa gom rui ro tien t~ va rui ro lai suat), rui ro 
tin d1,1ng va rui ro thanh khoan. 

Ban Giam doc chju trach nhi~m d~t m1,1c tieu va cac nguyen tac cd ban ve quan ly rui ro tai chinh cha 
Cong ty. Ban Giam doc l~p cac chinh sach chi tiet nhu' nh~n di~n va do lu'ang rui ro, hc;in mU'c rui ro va 
cac chien lu'qc phong ngU'a rui ro. Vi~c quan ly rui ro tai chinh du'qc nhan SI/ thu()c b() ph~n tai chinh 
thlfc hi~n. 

Cac nhan slf thu()c b() ph~n tai chinh do lu'ang mU'c d() rui ro thlfc te so voi hc;in mU'c du'qc de ra va 
l~p baa cao thu'ang xuyen de H()i dong quan tr! va Ban Giam doc xem xet. Thong tin trinh bay sau 
day la dlfa tren thong tin ma Ban Giam doc nh~n du'qc. 

• Rui ro th! tru'ang 

Rui ro tien t~ 

Cong ty khong chju rui ro tien t~ vi cac giao djch phat sinh chu yeu bang VND. 

Rui ro lai suat 

Lai suat cua khoan vay dai hc;in Ngan hang TMCP Xang dau Petrolimex - Chi nhanh Hai Phong thay 
doi theo bien d()ng lai suat cua ngan hang tc;ii tU'ng thai diem, do do, Cong ty phai chju rui ro lai suat 
doi voi khoan vay dai hc;in nay. 

• Rui ro tin d~ng 

Chinh sach cua Cong ty la chi giao d!ch voi cac khach hang c6 qua trinh tin d1,1ng tot va thu du'qc du 
tai san dam baa phu hqp nham giam rui ro tin d1,1ng. Doi voi cac tai san tai chinh khac, chinh sach cua 
Cong ty la giao djch voi cac to chU'c tai chinh va cac doi tac khac c6 xep hc;ing tin nhi~m cao. 
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CONG TY CO PHAN VAN TAI VA 
DJCH vv PETROLIMEX HAI PHONG 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (TIEP THEO) MAU so B09 - DN/HN 
(Cac thuyet minh tit' trang 1 o den trang 38 IJ b9 pMn h<!p thanh cua Mo cao tai chfnh h<!P nh§t) 

MU'c rui ro tin d1,1ng toi da doi voi moi nh6m tai san tai chinh bang voi gia tr! ghi so cua nh6m cong Cl;! 
tai chinh d6 tren bang can doi ke taan. Cac nh6m tai san tai chi nh Ion cua Cong ty la tien gU'i ngan 
hang (khong ky h9n, c6 ky h9n), phai thu cua khach hang, phai thu ve cha vay va phai thu khac. 

Cac tai san tai chfnh khong qua hi;m dlng khong bj giiim gia 

Tien glti ngan hang khong qua h9n ding khong bi giam gia la cac khaan tien glti chu yeu t9i cac ngan 
hang co xep h9ng tfn nhi~m caa thea xac d!nh cua cac cd quan xep h9ng tin nhi~m quoc te. Phai thu 
khach hang, phai thu ve cha vay va phai thu khac khong qua h9n ding kh6ng bi giam gia chu yeu la 
tls' cac doi tu'Q'ng c6 qua trinh thanh taan tot cha Cong ty. 

• Rui ro thanh khoan 

Rui ra thanh khaan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan trong vi~c dap U'ng cac nghia Vl;J gan lien voi cac 
khaan nQ' tai chinh du'Q'c thanh taan bang each giaa tien m~t ha~c m9t tai san tai chinh khac. 

Bang du'oi day phan tfch cac khaan nq tai chinh phi phai sinh vaa cac nh6m daa h9n c6 lien quan dlfa 
tren ky h9n con l9i tls' ngay l~p bang can doi ke taan den ngay daa h9n thea hQ'p dong. Cac so tien 
du'Q'c trinh bay trong bang sau la cac dong tien thea hQ'p dong kh6ng chiet khau. 

T~i31/12/2021 

Phai tra ngu'cri ban 

Chi phf phai tra 
Phai tra khac 

Vay va nq thue tai chfnh 

C(>ng 

T~iOl/01/2021 

Phai tra ngu'cri ban 
Chi phf phai tra 
Phai tra khac 

Vay va nQ' thue tai chfnh 

C(>ng 

• f>o lu'ang theo gia tr! hqp ly 

f>en 1 nam 
VND 

32.217.481.128 
95.009.893 

216.377.810 

Tren 1 nam 

VND 

32.582.496.306 76. 785.000.000 

65.111.365.137 76.785.000.000 

35.106.513.941 
111.578.286 
206.485.650 

39.796.300.800 91.597.000.000 

75.220.878.677 91.597.000.000 

Gia trj ghi so trls' dlf phong (neu c6) doi voi phai thu khach hang, phai thu khac, phai tra ngu'cri ban, 
chi phf phai tra, phai tra khac, vay va nq thue tai chfnh la gan bang voi gia tr! hqp ly cua chung. 
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34. THONG TIN voo CAC BEN LIEN QUAN 

Thu nh~p cua HQi d'ong quan trj va Ban Giam doc 

Thu lao H(>i dong quan tr! 
Lu'dng Ban Giam doc, chu tjch HDQT 

35. BAO CAO BQ PH~N 

Bo phan theo linh vu'c kinh doanh 

Nam 2021 
VND 

421.680.000 
2. 799.679.618 

Nam 2020 
VND 

451.570.000 
2.301.410.046 

De ph1,1c Vl,I m1,1c dfch quan ly, cd cau to chU'c cua Cong ty du'c;>'c chia thanh 06 b(> ph~n ho~t d(>ng: b(> 
ph~n sU'a chG'a, dong moi phu'dng ti~n thuy; b9 ph~n kinh doanh xang dau chfnh; bQ ph~n kinh doanh 
dau nhan, gas; b9 ph~n kinh doanh v~n tai thuy; bQ ph~n kinh doanh bat d9ng san va b9 ph~n djch 
Vl,J. Cong ty l~p bao cao b(> ph~n theo 06 bQ ph~n kinh doanh nay. Cac thong tin bQ ph~n ve ho~t 
d(>ng kinh doanh cua Cong ty nhu' sau: 
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Ciic thong tin b(? ph~n ve ho9t d(?ng kinh doanh cua Cong ty nhu' sau: 

Bang can doi ke toan hqp nhat ~i ngay 31/12/2021 

SU'a chii'a, Xang dau 
d6ngm0i chinh 

phu'dng tien thliv 
Tai san 
Tai san co d!nh 278.430.551 1.744.405.760 
Xay dlfng co ban do dang 
cac khoan phai thu 1.939.912.373 1.274.357.477 
Hang ton kho 1.130.548.640 3.672.839.508 
Tai san kh6ng phan bo 

C(>ng 
Nq phai tra 
Nc;1 phai tra b9 ph~n 660.081.754 21.372.597.156 
Phai tra tien vay 5.377.737.776 
Nc;1 phai tra kh6ng phan oo 
C(>ng 

Bao cao ket qua ho~t dQng kinh doanh hqp nhat nam 2021 

Doanh thu 
Doanh thu thuan tU' ban hang ra 
ben ngoai 

SU'a chii'a, 
dong moi 

phu'ong tien thuy 

13.843.491.201 

Xang dau 
chinh 

104.203.816.637 

Dau nhon, 
gas 

469.453.409 

Dau nhon, 
gas 

156.764.784 

v~n tili thuy 

185.101.223.372 
6.396. 936.350 

13.505.974.488 
3.862.411.044 

9.231.912. 762 
103.989.758.530 

v~n tai thuy 

220.042.521.312 

BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT 2021 

MAU so B09 - DN/HN 

Ddn v! tfnh: VND 
Bat d(>ng san Djch V\J khac C(>ng 

744.320.186 187.868.379.869 
6.396. 936. 350 

5.074.842.462 1.185.616.582 22.980.703.382 
8.138.155.835 17.273.408.436 

33.335. 778.863 

267 .855.206.900 

16.366.128.600 47.630.720.272 
109.367.496.306 

12.623.118. 757 

169.621.335.335 

Ddn v! tfnh: VND 
Bat d(>ng san Djch V\J khac C(>ng 

11.779.659.471 307.386.367 350.333.639. 772 

Tong doanh thu 13.843.491.201 104.203.816.637 156.764.784 220.042.521.312 11.779.659.471 307.386.367 350.333.639.772 
Ket qua ho~t d(>ng kinh doanh 
Ket qua b9 ph~n 
Lai tien gw 
Thu nh~p khac kh6ng lien quan 
den ho;,:it d<;mg kinh doanh 
Chi phi thue thu nh~p doanh 
nghi~p 

Lqi nhu~n trong nam 

(689.144.207) 91.732.040 27.987.234 19.610.601.319 2.309.885.012 206.253.570 21.557.314.968 

Ji1J) 

20.295.697 
(7.000.272.132) 

(3.149.481.260) 

11.427.857.273 
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Bang can doi ke toan hgp nhat ~i ngay 01/01/2021 

Tai san 
Tai san co djnh 
Xay dl/ng cd ban do dang 
cac khoan phai thu 
Hang ton kho 
Tai san kh6ng phan bo 

C9ng 
Nc;t phai tra 
Nc;1 phai tra b9 ph~n 
Phai tra tien vay 
Nc;1 phai tra kh6ng phan b6 

C9ng 

SU'a chU'a, 
dong moi 

phu'dng tien thuy 

229.069.438 

5.795.441.558 
5.831.033.899 

Xang dau 
chinh 

2.119.577.462 

1.373.860.646 
1.916.068.560 

5.228.812.195 26.565.927.624 
20.400.000.000 

Bao cao ket qua ho~t dQng kinh doanh hgp nhat nam 2020 

Doanh thu 

SU'a chU'a, 
dong moi 

phu'dng ti~n 
thu 

Xang dau 
chinh 

Don vi tinh: VND 
Dau nhan, 

gas 
V~n tai thuy Bat dQng san Djch Yl:J khac CQng 

- 210.268.267.706 858.830.978 
160.200.000 

9.029.638.354 3. 785. 782.172 150.000.000 
264.452.255 979.483.913 11.294.428.520 

236.171. 749 6.070.820.864 16.356.628.600 
- 110.993.300.800 

213.475.745.584 
160.200.000 

20.134.722.730 
20.285.467.147 
33.002.696.424 

287 .058.831.885 

54.458.361.032 
131.393.300.800 

9.057.423. 701 

194.909.085.533 

Don vi tinh: VND 
Dau nhan 

gas 
V~n tai thuy Bat dQng san Djch Yl:J khac CQng 

Doanh thu thuan tU' ban hang ra 
ben ngoai 

20.546.738.291 81.624.158.213 159.843.050 209.831.949.158 9.351.444.552 467.453.776 321.981.587.040 

Tong doanh thu 
Ket qua ho~t d9ng kinh doanh 
Ket qua be? ph~n 
Lai tien gU1 
Thu nh~p khac kh6ng lien quan 
den ho;;it dc)ng kinh doanh 
Chi phi thue thu nh~p doanh 
nghi~p 

Lc;ti nhu~n trong nam 

20.546.738.29181.624.158.213 159.843.050 209.831.949.158 9.351.444.552 467.453.776 321.981.587.040 

313.404.682 (497.709.744) 24.386.064 19.850.292.844 1.377.603.747 236.051.799 21.304.029.392 
16.422.452 

(13.249.567.749) 

(934.193.166) 

7.136.690.929 
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Bo phan theo khu vu'c dia ly 

Ban Giam d& cho rang Cong ty chi co m<?t bQ ph~n d!a ly la Thanh ph5 Hai Phong, Vi~t Nam nen 
khong l~p bao cao bQ ph~n theo khu vlfc d!a ly. 

36. so ueu so SANH 

So li~u so sanh la bao cao tai chfnh hQ'p nhat nam 2020 da du'cjc kiem toan boi Cong ty TNHH Kiem 
toan An Vi~t. 

f.lm-:f1f7'1~~v 07 thang 3 nam 2022 
Ngu'oi 1~p bieu Ke toan tru'ong -l:Oitl<F:G i am do 

Ph~m Thi Thu Trang y 
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