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CÔNG  TY  CỔ  PHẦN  VẬN  TẢ I  HOÁ  DẦU  VP  
T r ụ  s ở :  S ố  3 7  P h a n  B ộ i  C h â u ,  H ồ n g  B à n g ,  H ả i  P h ò n g  
Điện thoại: +84 31 3730011   Fax: +84 31 3730012  Email: vpcom@vnn.vn 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Năm báo cáo: 2011 

 

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 

1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY: 

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP 

Tên tiếng Anh           : VP PETROCHEMICAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt               : VP 

Biểu trưng (logo)      :  

 

 

Vốn điều lệ  :       85.761.770.000đ. 

Địa chỉ trụ sở chính              :       37 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng. 

Số điện thoại                        :    (84-31) 3730011  Số fax: (84-31) 3730012 

Email                                    :       Vpcom@vnn.vn 

Giấy CNĐKDN    :      Số 0200809454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hải Phòng cấp lại lần đầu ngày 05/08/2011. 

Ngành nghề kinh doanh  :     - Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương;  

  - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; 

  - Dịch vụ đại lý tàu biển; 

  - Môi giới: Môi giới mua bán tàu biển; 

  - Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. 

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH: 

Trong tiến trình hội nhập quốc tế, Việt Nam nỗ lực không ngừng để trở thành một nước 

phát triển trên thế giới. Trong đó việc xây dựng cơ sở hạ tầng luôn được đặt lên vị trí hàng 

đầu đặc biệt là việc xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ và nhựa đường là loại 

vật tư chiến lược, lâu dài không thể thiếu cho quá trình xây dựng này. Nhưng khó khăn đối 

với nước ta hiện nay là chưa thế tự sản xuất được nhựa đường mà toàn bộ nhựa đường sử 

dụng trong nước đều phải nhập khẩu từ các nước bạn. Là một đơn vị kinh doanh nhựa 

đường, một đầu mối nhập khẩu nhựa đường trong nước, Công ty Cổ phần Hóa dầu 

Petrolimex (PLC) đã nhận biết được tầm quan trọng và vai trò của việc vận tải hoá dầu mà 

trọng tâm là vận tải nhựa đường, Công ty cổ phần hoá dầu Petrolimex và công ty cổ phần vận 
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tải xăng dầu VIPCO đã đề xuất lên Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) (nay là 

Tập đoàn xăng dầu Việt nam) về việc thành lập Công ty CP vận tải hoá dầu VP và đã được 

HĐQT Tổng công ty xăng dầu Việt Nam phê duyệt dự án thành lập thông qua văn bản số 

1916/XD-HĐQT. 

 Công ty CP vận tải hoá dầu VP đã chính thức được thành lập tại đại hội cổ đông 

sáng lập ngày 16/03/2008 với nhiệm vụ chính là tiếp nhận dự án đóng hai con tàu vận tải 

nhựa đường lỏng trọng tải 2.800 DWT từ hai thành viên sáng lập là VIPCO và PLC. Công ty 

đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng cấp giấy phép ĐKKD số 0203004237 

và đăng ký thay đổi lần đầu ngày 05/08/2012 với mã số doanh nghiệp là 0200809454. Đến 

nay công ty đã đi vào hoạt động được bốn năm và vẫn đang nỗ lực hoàn thành các dự án 

đóng tàu.  

 Là một công ty mới thành lập, tuy vậy được sự giúp đỡ của các công ty sáng lập và 

với thị trường vận tải nhựa đường hấp dẫn phía trước, công ty CP vận tải hoá dầu VP chắc 

chắn sẽ đi những bước tiến thành công trong tương lai. 

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN: 

3.1. Mục tiêu chủ yếu của công ty:  

- Xây dựng được đội tàu vận tải hóa dầu trong nước và quốc tế đưa VP trở thành một 

thương hiệu mạnh trong ngành vận tải biển.   

- Trở thành nhà môi giới mua bán tàu biển uy tín trên thị trường mua bán tàu biển trong 

nước và khu vực. 

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Từ năm 2008-2012: công ty tập trung hoàn thành dự án đóng tàu chở nhựa đường lỏng, 

đó là những con tàu chở nhựa đường lỏng đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế đáp ứng 

được các nhu cầu thủy văn, luồng lạch, cảng biển Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, Nam 

Á. 

- Từ năm 2012: Khai thác đội tàu sẵn có và tiếp tục đóng mới những con tàu chở nhựa 

đường tiếp theo, mở rộng sang lĩnh vực môi giới và mua bán tàu biển 

 

II. BÁO CÁO CỦA HĐQT 

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện so với kế hoạch: 

Hiện tại, công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu tư nên chưa có doanh thu từ hoạt động vận tải, 

doanh thu của công ty trong năm 2011 hoàn toàn từ lãi tiền gửi (nguồn vốn góp của các cổ 

đông) tại các ngân hàng. Doanh thu thực hiện được trong năm 2011 là 1.938.253.803 đồng, 

cao hơn so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm là: 1.538.253.803 đồng. Lợi nhuận trước thuế của 

công ty là 28.915.812 đồng. 
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Đơn vị tính: VNĐ. 

STT CHỈ TIÊU 
KẾ HOẠCH 

CẢ NĂM 2011 

THỰC HIỆN         

NĂM 2011 

CHÊNH 

LỆCH 

1 Doanh thu hoạt động tài chính  400.000.000 1.938.253.803 1.538.253.803 

2 Tổng chi phí 2.303.029.000 1.909.337.991 -393.691.009 

3 Lợi nhuận trước thuế -1.903.029.000 28.915.812 1.931.944.812 

4 Chi phí thuế TNDN hiện hành  5.060.276  

5 Lợi nhuận sau thuế  23.855.545  

 

2. Hoạt động đầu tư dự án đóng mới 02 tàu chở nhựa đường lỏng 

Năm 2010, Công ty đã ký 02 Hợp đồng đóng mới số No.01/HSB-VP/2010 và No.02 /HSB-

VP/2010 đóng 02 tàu chở Nhựa đường lỏng trọng tải 2800 DWT, số thân tàu HH15 và HH16 

với Công ty Hồng Hà và ký hợp đồng tín dụng (Cho vay hợp vốn) số 06/2010/VP/HDTDDH 

tài trợ dự án đầu tư đóng mới 02 tàu chở Nhựa đường lỏng trọng tải 2800DWT với Ngân 

hàng TMCP xăng dầu PETROLIMEX và Ngân hàng INDOVINA. Năm 2011, Công ty vẫn 

tiếp tục thực hiện dự án trên cơ sở các hợp đồng đã ký, hoạt động giải ngân luôn song hành 

cùng tiến độ đóng tàu.  

Hoạt động đóng tàu: Năm 2011, có một số điểm mốc đáng chú ý trong quá trình đóng tàu tại 

Công ty Hồng Hà: 

Tàu VP ASPHALT 1:  

- Sau khi được đặt keel vào ngày 29/12/2010 đến  Ngày 20/09/2011: Hạ thủy nội bộ - 

chuyển tàu từ triền vào trong âu 

-  Ngày 26/11/2011: Tàu VP Asphalt 1 được hạ thủy chính thức để hoàn chỉnh dự kiến 

xuất xưởng vào tháng7/2012.  

Tàu VP ASPHALT 2:  

- Tháng 4/2011 đã tiến hành đặt Keel tàu VP Asphalt 2 

- Theo kế hoạch của nhà máy: tàu VP Asphalt 2 sẽ được hạ thủy vào tháng 5/2012 và dự 

kiến bàn giao tàu vào tháng 12/2012. 

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 

3.1.Triển vọng: 

Việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đăc biệt là mạng lưới giao thông 

đường bộ là một trong những khâu then chốt, gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội của 

mỗi quốc gia. Khu vực Nam Á và Đông Nam Châu Á được đánh giá là thị trường năng động, 

đang phát triển và có tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm khá cao. Các nước có hệ thống 

giao thông đường bộ chưa hoàn thiện như Việt Nam, Philipine, Campuchia, Myanmar…  

hàng năm đang phải nhập khẩu sản phẩm nhựa đường với khối lượng lớn từ các Quốc gia có 
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ngành công nghiệp chưng cất dầu mỏ (sản xuất được nhựa đường) như Singapore, Malaysia, 

Thái Lan, Đài Loan…, do vậy nảy sinh nhu cầu vận chuyển sản phẩm này  giữa các quốc gia, 

thậm chí nhu cầu này còn rất lớn ngay cả đối với các quốc gia sản xuất được nhựa đường 

nhưng có vùng lãnh thổ rộng lớn và bờ biển dài như Trung Quốc, Indonesia. 

*  Thị trường Việt Nam 

Thống kê và dự báo tổng khối lượng nhựa đường lỏng nhập khẩu vào Việt nam của các nhà 

cung cấp vào khoảng xấp xỉ 800.000 tấn/năm                                              

* Thị trường Quốc tế - khu vực Trung Quốc & Đông nam á 

Dự báo nhu cầu nhập khẩu sản phẩm nhựa đường lỏng của một số nước trong khu vực hàng 

năm cho đến  nhu cầu vận tải nhựa đường lỏng trong khu vực Đông nam Á và Trung Quốc là 

rất lớn khoảng trên 4 triệu tấn / năm,  

        Với nhu cầu trên mục tiêu chính của Công ty VP  là xây dựng đội tàu vận tải hóa dầu 

trong nước và quốc tế mà trước mắt tập trung vào đội tàu nhựa đường, Công ty Cổ phần vận 

tải hóa dầu VP tin rằng trong tương lại đội tàu của công ty sẽ đáp ứng được nhu cầu vận tải 

mặt hàng nhựa đường lỏng hết sức đặc thù này không chỉ trong nước mà còn cả trên các 

tuyến quốc tế giúp tăng thu nhập, giảm chi phí cho các đơn vị nhập khẩu nhựa đường trong 

nước và nâng cao vị thế của chủ tàu Việt nam trong khu vực.  

3.2. Kế hoạch trong tương lai: 

Khi có đội tàu đưa vào hoạt động, Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP sẽ là nhà vận tải 

nhựa đường lỏng chuyên nghiệp cho nhu cầu nhập khẩu nhựa đường lỏng Việt nam và Đông 

Nam Á. Do đó kế hoạch đặt ra là: 

- Trong năm 2012 công ty dự kiến sẽ hoàn thành 02 con tàu chở nhựa đường lỏng trọng 

tải 2800 DWT đầu tiên đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về chất lượng tàu, về kích 

thước… phù hợp và có thể ra vào các cảng hóa dầu chính trong nước và các nước lân cận. 

- Sau khi hai con tàu đầu tiên được đưa vào khai thác, công ty sẽ tiếp tục đầu tư các 

loạt tàu tiếp theo đáp ứng đủ nhu cầu tàu vận chuyển hóa dầu cho các công ty nhập khẩu 

nhựa đường, hóa chất, sản phẩm hóa dầu trong nước. 
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III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH: 

1.1. Chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính năm 2011: 

 

Chỉ tiêu 

 Đơn vị 

tính 

 Năm nay  Năm 

trước 

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn       

Cơ cấu tài sản       

Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản  %  2.87  30.67 

Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản  %  97.13  69.33 

Cơ cấu nguồn vốn       

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn  %  71.80  59.38 

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn  %  28.2  40.62 

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản       

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản  %  0.01  0.87 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản  %  0.01  0.65 

 suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu  %  0.03  1.60 

 

1.2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2011: 

 

Chỉ tiêu Tại 31/12/2011 Tại 31/12/2010 So sánh (%) 

A. TÀI SẢN 298.574.387.821             133.558.364.721 223.55           

I. Tài sản ngắn hạn              8.560.243.259 40.964.006.476 20.90            

II. Tài sản dài hạn 290.014.144.562 92.594.358.245 313.21 

B. NGUỒN VỐN 298.574.387.821             133.558.364.721 223.55 

I. Nợ phải trả 214.368.434.591 79.310.443.989 270.29 

II. Vốn chủ sở hữu 84.205.953.230 54.247.920.732 155.22 

 

1.3. Thay đổi trong vốn chủ sở hữu: 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2010 :50.000.000.000 đ 

- Tăng trong năm 2011 thông qua phát hành cổ phiếu  :35.761.770.000 đ 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2011 :85.761.770.000 đ 

1.4. Thông tin về cổ phiếu của công ty: 

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành     : 8.576.177 cổ phiếu 

Trong đó : Cổ phiếu phổ thông    : 8.576.177 cổ phiếu 

   Cổ phiếu ưu đãi    :      0 cổ phiếu  
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- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ    :      0 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành     : 8.576.177 cổ phiếu 

- Cổ tức: Năm 2011, công ty vẫn tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng tàu chở nhựa đường 

lỏng 2800 DWT nên chưa có doanh thu từ hoạt động vận tải. Do đó năm 2011 công ty vẫn 

chưa thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông. 

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: 

Toàn bộ hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay đều tập trung vào dự án đóng tàu 

nên hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư có mối liên kết chặt chẽ. 

* Hoạt động tài chính: 

Theo kế hoạch đặt ra từ đầu năm, phần vốn góp của các cổ đông sẽ được giải ngân hết cho 

dự án theo tiến độ đóng tàu mà nhà máy Hồng Hà đã cam kết với công ty thông qua hợp 

đồng đóng tàu số 01/HSB-VP/2010 và 02/HSB-VP/2010 thì doanh thu của công ty từ hoạt 

động tài chính sẽ rất nhỏ (hoạt động tài chính của công ty chủ yếu thông qua các hợp đồng 

tiền gửi với ngân hàng)..  

* Hoạt động đầu tư: 

Đến cuối năm 2011, Quá trình đóng tàu đã bị chậm 3 tháng so với tiến độ đặt ra từ đầu năm 

vì lý do từ phía các nhà thầu phụ chậm cung cấp các thiết bị phục vụ quá trình đóng tàu 

nhưng đến nay, trên cơ sở giám sát chặt chẽ của cán bộ công ty và sự quyết tâm từ phía nhà 

máy đóng tàu, 02 chiếc tàu của Công ty đang dần được hoàn thiện với kết cấu chắc chắn, đáp 

ứng được các yêu cầu về vận tải nhựa đường lỏng và phù hợp với luồng lạch các cảng, các 

kho chứa hàng trong và ngoài nước.  

3. NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: 

Thành lập từ tháng 4 năm 2008, là một doanh nghiệp hoàn toàn mới và tiếp nhận dự án đóng 

tàu từ hai cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO và Công ty CP hóa 

dầu Petrolimex, đến nay công ty đã hoàn thiện bộ máy quản lý với các phòng ban chuyên 

trách, xây dựng được các quy chế, quy trình hoạt động trong công ty. 
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IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 Tháng 12 Năm 2011 

ĐVT: Đồng 

CHỈ TIÊU 
Mã 

số 
Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

TÀI SẢN         

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  100   8,560,243,259 40,964,006,476 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110   8,080,892,962 40,734,238,198 

1.Tiền 111 V.01 80,892,962 1,095,038,198 

2. Các khoản tương đương tiền  112   8,000,000,000 39,639,200,000 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130   237,592,489 184,084,310 

2. Trả trước cho người bán 132   15,000,000 20,000,000 

5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 222,592,489 164,084,310 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150   241,757,808 45,683,968 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152   240,980,793 10,683,968 

4. Tài sản ngắn hạn khác  158 V.05a 777,015 35,000,000 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN  200   290,014,144,562 92,594,358,245 

II. Tài sản cố định 220   289,820,409,869 92,567,435,813 

1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 944,520,696 6,993,544 

    - Nguyên giá 222   1,121,635,611 68,063,413 

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223   (177,114,915) (61,069,869) 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 288,875,889,173 92,560,442,269 

V. Tài sản dài hạn khác 260   193,734,693 26,922,432 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 124,004,115 20,661,276 

3. Tài sản dài hạn khác 268 V.14a 69,730,578 6,261,156 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  270   298,574,387,821 133,558,364,721 

NGUỒN VỐN         

A. NỢ PHẢI TRẢ  300   214,368,434,591 79,310,443,989 

I. Nợ ngắn hạn 310   462,036,059 36,132,931,045 

2. Phải trả người bán 312   8,715,442 3,292,399 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 31,923,807 13,472,936 

5. Phải trả người lao động 315   191,508,236 215,465,232 

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 128,707,168 35,810,019,072 

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323   101,181,406 90,681,406 

II. Nợ dài hạn 330   213,906,398,532 43,177,512,944 

4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 213,901,419,714 43,172,534,126 

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336   4,978,818 4,978,818 
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B. VỐN CHỦ SỞ HỮU  400   84,205,953,230 54,247,920,732 

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 84,205,953,230 54,247,920,732 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411   85,761,770,000 50,000,000,000 

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416   (4,075,094,708) 1,228,104,739 

7. Quỹ đầu tư phát triển 417   584,911,696 541,497,197 

8. Quỹ dự phòng tài chính 418   320,118,011 276,703,512 

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420   1,614,248,231 2,201,615,284 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  440   298,574,387,821 133,558,364,721 

 
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

CHỈ TIÊU 
Mã 

số 
Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

5. Ngoại tệ các loại (EUR)       0.04 

 

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Tại ngày 31 Tháng 12 Năm 2011  

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 
Thuyết 

minh 
Năm 2011 Năm 2010 

1 2 3 6 7 

1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 01 VI.25     

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.29 1,938,253,803 2,785,003,503 

7. Chi phí tài chính 22 VI.30 4,166,667  4,571,060  

    Trong đó: Chi phí lãi vay 23   4,166,667  4,571,060 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25   1,898,910,168 1,622,712,468 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh  doanh   30   35,176,968 1,157,719,975 

12. Chi phí khác 32   6,261,156   

13. Lợi nhuận khác 40   -6,261,156   

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  50   28,915,812 1,157,719,975 

16.Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.31 5,060,267 289,429,993 

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  60   23,855,545 868,289,982 

19.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70   3 174 
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3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

(Theo phương pháp gián tiếp) 

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 
Năm nay Năm trước 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh      

1.Lợi nhuận trước thuế 01 28,915,812 1,157,719,975 

2.Điều chỉnh cho các khoản      

- Khấu hao TSCĐ 02  116,045,046           27,974,148  

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04     

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05   (1,883,869,732)   (2,874,704,618) 

- Chi phí lãi vay 06            4,166,667           4,571,060  

3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi VLĐ 08  (1,734,742,207) (1,684,439,435) 

- Tăng giảm các khoản phải thu 09      (202,915,352)      165,912,362  

- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải 

trả, thuế TNDN phải nộp) 
11  (35,680,268,704)  35,600,658,483  

- Tăng giảm chi phí trả trước 12        (103,342,839)          93,023,389  

- Tiền lãi vay đã trả 13           (4,166,667)          (4,571,060) 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14      (6,186,549)      (737,704,965) 

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15         54,384,071    

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16       (672,323,760)    (1,308,002,593) 

Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh 20  (38,349,562,007)  32,124,876,181  

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư    

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH 21  (189,763,370,461) (75,995,528,133) 

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27        1,883,869,732       2,874,704,618  

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30  (187,879,500,729) (73,120,823,515) 

III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính      

1.Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH 31 35,761,770,000    

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 158,320,037,500    46,359,664,579  

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (500,000,000) (1,959,025,714) 

6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36   (6,090,000)    (24,915,000) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40  193,575,717,500  44,375,723,865  

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ  50 (32,653,345,236) 3,379,776,531  

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 40,734,238,198  37,354,461,667  

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ  70 8,080,892,962  40,734,238,198  
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V. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

1. Đơn vị kiểm toán độc lập:  

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế 

Địa chỉ: Phòng 3203, tầng 32, Nhà 34T, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội. 

Điện thoại: +84.4 222 12 891         Fax: +84.4 222 12 892       Email: ifc@ifcvietnam.com.vn 

Website: www.ifcvietnam.com.vn. 

2. Ý kiến kiểm toán độc lập: 

Số: 2592/2012/BCKT-IFC 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP 

Kính gửi:  Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 

                   Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP 

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 

năm 2011, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo 

tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 được lập ngày 20 tháng 01 

năm 2012 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP (Gọi tắt là “Công ty”) từ trang 4 đến trang 

16 kèm theo. Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả 

hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế 

toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt nam. 

Trách nhiệm của Ban giám đốc và Kiểm toán viên 

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban giám đốc tại trang 2, Ban giám đốc Công ty có 

trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các 

Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 

Cơ sở ý kiến 

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt nam. Các 

chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế  hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt 

được sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu. Công việc 

kiểm toán bao gồm công việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho 

số liệu và các thuyết minh trên báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh 

giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban giám đốc 

cũng như đánh giá về việc trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin 

tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi. 
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Ý kiến: 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, 

trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 

2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài 

chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt 

Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

Đã ký 

Lê Xuân Thắng 
Phó Tổng Giám Đốc 

Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0043/KTV 
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012. 

 Đã ký 

Nguyễn Như Phương 
Kiểm toán viên 

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2012/KTV 

 

VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 

Hiện tại, Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP đang áp dụng mô hình tổ chức của Công ty 

cổ phần. Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển kinh doanh của 

Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ 

Công ty. Cơ cấu tổ chức hiện tại và chức năng của từng bộ phận của Công ty được quy định 

trong Điều lệ của Công ty như sau:  

Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ban Giám đốc 

BAN KIỂM SOÁT 
   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG  

PHÒNG TÀI CHÍNH 
 KẾ TOÁN – TỔNG HỢP 

BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ 1 
 

BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ 2 
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Giám đốc là người điều hành công việc của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng Quản 

trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền 

và nhiệm vụ được giao. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.  

Nhiệm kỳ của Giám đốc là 05 (năm) năm, có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không 

hạn chế. 

Hiện tại , Giám đốc của công ty là ông Đặng Minh Thao 

Ông Đặng Minh Thao tốt nghiệp trường Đại học Hàng Hải chuyên ngành Kỹ sư máy tàu 

thủy niên khóa 1977-1982. Ông Thao có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải biển 

và 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý. 

� Phòng Tài chính – Kế toán tổng hợp 

• Tài chính kế toán: có chức năng lập kế hoạch sử dụng và quản lý nguồn tài chính của 

Công ty, phân tích các hoạt động kinh tế, tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng chế 

độ kế toàn thống kê và chế độ quản lý tài chính của Nhà nước. 

• Tổng hợp: có chức năng xây dựng phương án kiện toàn bộ máy tổ chức trong Công ty, 

quản lý nhân sự, thực hiện công tác hành chính quản trị. 

� Các bộ phận nghiệp vụ  

• Bộ phận nghiệp vụ 1: Đầu tư, quản lý kỹ thuật – vật tư, hệ thống quản lý chất lượng, 

quản lý an toàn của Công ty. 

• Bộ phận nghiệp vụ 2: Quản lý khai thác tàu, lập kế hoạch, theo dõi thị trường, điều động 

tàu, đảm bảo an toàn cho tàu và các thủy thủ, làm các thủ tục pháp chế và bảo hiểm cho tàu.  

• Các bộ phận nghiệp vụ chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp từ Ban Giám đốc để thực 

hiện các công việc, hoạt động của Công ty. 

 

VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY: 

� Hội đồng quản trị 

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm hoặc bãi 

nhiệm, bao gồm Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền 

hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về 

ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau: 

• Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty; 
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• Quyết định chiến lược đầu tư, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hàng năm của Công ty.  

• Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và Kế toán 

trưởng; 

• Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ,  

• Trình Đại hội đồng cổ đông: báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài 

chính, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 

theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua; 

• Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh 

doanh hàng ngày của Công ty; 

• Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty với ĐHĐCĐ; 

• Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

Các thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Ngô Quang Trung Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Vũ Văn Chiến Phó chủ tịch HĐQT 

3 Ông Đặng Minh Thao Uỷ viên HĐQT 

4 Ông Nguyễn Quang Thái Ủy viên HĐQT 

5 Ông Nguyễn Quang Minh Ủy viên HĐQT 

  

Tóm tắt lý lịch cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị 

� Chủ tịch HĐQT: Ngô Quang Trung 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 13/10/1954  

Quê quán: Xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 

Số CMND: 030205303 cấp ngày 18/07/2008  tại CA Hải Phòng 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: Số 183 Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải 

phòng 

Điện thoại liên lạc CQ: 0313.838.835 DĐ: 0913.242.912 
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Trình độ văn hóa: 10/10  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đóng thân tàu biển   

Quá trình công tác:  

 12/1971 - 11/1977: 
Bộ đội: E5-F350; Đoàn 2063:E500; E9 Đoàn đặc công 

Là Ngà QK 9 

 11/1977 - 6/1983: 
Chuyển ngành: sinh viên trường đại học giao thông 

đường thủy 

 7/1983 - 5/1988: 
Thợ sắt-hàn; cán bộ kỹ thuật công ty vận tải xăng dầu 

đường thủy I 

 6/1988 - 10/1998: 

Trưởng ban kỹ thuật, Giám đốc xí nghiệp sửa chữa tàu 

Hồng Hà (2/1992)_Công ty vận tải xăng dầu đường 

thủy I 

 10/1998 - 12/2000: 
Phó giám đốc công ty vận tải xăng dầu đường thủy I; 

Giám đốc xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà. 

 1/2001 - 3/2003: Phó giám đốc công ty vận tải xăng dầu đường thủy I 

 4/2003 - 5/2004: 

Phó giám đốc công ty xăng dầu đường thủy I; Chủ tịch 

HĐQT Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 

Petrolimex Hải Phòng (PTS Hải Phòng) 

 6/2004 - 12/2005: Phó giám đốc công ty vận tải xăng dầu đường thủy I. 

 1/2006 - 4/2007: 
Ủy viện HĐQT; Phó tổng giám đốc công ty CP vận tải 

xăng dầu VIPCO 

 5/2007 - 3/2008: 

Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty CP vận 

tải xăng dầu VIPCO, Chủ tịch Công ty TNHH một 

thành viên bất động sản VIPCO 

 3/2008 -  Nay: 

Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty cổ 

phần vận tải xăng dầu VIPCO; Chủ tịch công ty TNHH 

một thành viên bất động sản VIPCO; Chủ tịch HĐQT 

công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP. 

 Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải hóa dầu VP 

Chức vụ đang nắm giữ ở các 

tổ chức khác:  

 

Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải xăng  dầu VIPCO 

Phó TGĐ Công ty CP vận tải xăng dầu    VIPCO 

Phó CT Cty TNHH một thành viên Bất động sản VIPCO 
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Tỷ lệ sở hữu chứng khoán 

 Sở hữu cá nhân 

 Đại diện vốn góp:     

 

0,116% cổ phần của công ty CP vận tải hóa dầu VP 

23,32% cổ phần của Công ty CP vận tải hóa dầu VP do 

Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO làm chủ sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 

những người liên quan: 

Không có 

Thù lao và các khoản lợi ích 

khác 

Hệ số 0,6 tính trên thu nhập bình quân của cán bộ nhân 

viên trong công ty 

 

� Ủy viên HĐQT: Vũ Văn Chiến 

Giới tính Nam 

Năm sinh 21/4/1961 

Quê quán Trực Ninh – Nam Định 

Số CMND 011129746 ngày cấp: 10/02/2009, nơi cấp: Hà Nội 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Địa chỉ thường trú Nhà B2 –F4 – Phường Ô Chợ Dừa – Hà Nội 

Điện thoại liên lạc Cơ quan: 043.8513206          Di động:  0913209294 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ QTKD 

Quá trình công tác  

 05/1984 - 07/1994 
Chuyên viên Phòng Kế toán Tài vụ - Tổng Công ty 

Xăng dầu VN 

 08/1994 - 12/1996 Phó phòng Kinh doanh – Tổng Công ty Xăng dầu VN 

 01/1997 - 07/2002 Trưởng phòng Tài chính – Tổng Công ty Xăng dầu VN 

 08/2002 - 04/2003 
Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán – Tổng Công ty 

Xăng dầu VN  

 05/2003 - 01/2006 Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Hóa dầu Petrolimex 

 02/2006 - 21/09/2009 Giám đốc Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 
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 22/09/2009 - Đến nay 
Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nhựa đường 

Petrolimex 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải hóa dầu 

VP 

Chức vụ đang nắm giữ ở các 

tổ chức khác:  

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nhựa đường 

Petrolimex 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán 

 Sở hữu cá nhân 

 Đại diện vốn góp:     

 

0,101% cổ phần của công ty CP vận tải hóa dầu VP 

23,32% vốn góp của Công ty CP vận tải hóa dầu VP do 

Công ty CP hóa dầu Petrolimex làm chủ sở hữu. 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 

những người liên quan: 

Không có 

Thù lao và các khoản lợi ích 

khác 

Hệ số 0,5 tính trên thu nhập bình quân của cán bộ nhân 

viên trong công ty 

 

� Ủy viên HĐQT: Đặng Minh Thao 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 29/10/1960 

Quê quán: Hoa Động – Thủy Nguyên – Hải Phòng 

Số CMND: 030205282 Ngày cấp: 22/07/2002 Nơi cấp: CA Hải 

Phòng 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 48/37 Lê Chân – Hải Phòng 

Điện thoại liên lạc: CQ: 0313.3730011               DĐ:  0913062634 

Trình độ văn hóa: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy tàu thủy 

Quá trình công tác:  

 1983 – 1995: Thuyền viên Công ty vận tải biển Hải Phòng 

 1995 – 2002: Thuyền viên Công ty vận tải TRACO 
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 2002 – 2003: 
Chuyên viên phòng Kỹ thuật vật tư, Công ty vận tải 

xăng dầu đường thủy 1 

 2003 – 2005: 
Phó phòng Kỹ thuật vật tư, Công ty vận tải xăng dầu 

đường thủy 1 

 2006 – 2008: 
Chuyên viên phòng Kỹ thuật vật tư, Công ty CP vận tải 

xăng dầu VIPCO 

 2008 – Nay: Giám đốc Công ty CP vận tải hóa dầu VP 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP 

kiêm Giám đốc công ty CP vận tải hóa dầu VP 

Chức vụ đang nắm giữ ở các 

tổ chức khác:  

Ủy viên Ban kiểm soát công ty cổ phần vận tải Xăng 

dầu VIPCO 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán 

 Sở hữu cá nhân 

 Đại diện vốn góp:     

 

0,058% cổ phần của công ty CP vận tải hóa dầu VP 

17,49% cổ phần của Công ty CP vận tải hóa dầu VP do 

Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO làm chủ sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 

những người liên quan: 

không có 

Thù lao và các khoản lợi ích 

khác 

Hệ số 0,4 tính trên thu nhập bình quân của cán bộ nhân 

viên trong công ty 

 

� Ủy viên HĐQT: Nguyễn Quang Thái 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 07/01/1977 

Quê quán: Kinh Môn, Hải Dương 

Số CMND: 011917601 Ngày cấp: 19/05/2005    Nơi cấp: C.A Hà 

Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: Số 203 ngõ 221 Hoàng Hoa Thám, T.p Hà Nội. 

Điện thoại liên lạc: cơ quan 04.38513205     Di động: 0913838276 
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Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Tài chính 

Ngân Hàng. 

Quá trình công tác:  

 04/2000 - 01/2001: Chuyên viên kỹ thuật – Công ty Xây Lắp 3 Petrolimex 

 01/2001 - 05/2006: 
Chuyên viên kỹ thuật – Công ty CP Hóa dầu 

Petrolimex 

 06/2006 - 12/2008: Phó phòng Kỹ Thuật – Công ty CP Hóa dầu Petrolimex 

 01/2009 - 03/2010: 
Trưởng phòng Kỹ Thuật – Công ty CP Hóa dầu 

Petrolimex 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty CP vận tải hóa dầu VP 

Chức vụ đang nắm giữ ở các 

tổ chức khác:  

Trưởng phòng Kỹ Thuật – Công ty CP Hóa dầu 

Petrolimex 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán 

 Sở hữu cá nhân: 

 Đại diện vốn góp:     

 

0,039% cổ phần của công ty CP vận tải hóa dầu VP 

16,32% cổ phần của Công ty CP vận tải hóa dầu VP do 

Công ty CP hóa dầu Petrolimex làm chủ sở hữu. 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 

những người liên quan: 

Không có 

Thù lao và các khoản lợi ích 

khác 

Hệ số 0,4 tính trên thu nhập bình quân của cán bộ nhân 

viên trong công ty. 

 

� Ủy viên HĐQT: Nguyễn Quang Minh 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 21/05/1979 

Quê quán: Hải Phòng 

Số CMND: 030992953   Cấp ngày: 04/12/2007   tại CA Hải Phòng 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Địa chỉ thường trú Số 114 Văn Cao, Ngô Quyền, HP 
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Điện thoại liên lạc Cơ quan: 0313 838881    Di động:  0913 246 202 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư khai thác tàu biển 

Quá trình công tác:  

01/2003 – 10/2004: Đi học và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn tại Singapore 

10/2004 – 04/2009: 
Chuyên viên khai thác tàu phòng Khai thác và thuê tàu 

Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO 

04/2009 – nay: 
Trưởng phòng Khai thác và Thuê tàu Công ty cổ phần 

vận tải xăng dầu VIPCO 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP 

Chức vụ đang nắm giữ ở các 

tổ chức khác:  

Trưởng phòng Khai thác và Thuê tàu Công ty cổ phần 

vận tải xăng dầu VIPCO 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 

 Sở hữu cá nhân: 

 

0,038% cổ phần của công ty CP vận tải hóa dầu VP 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 

những người liên quan: 

 Cha: 0,038% cổ phần của công ty CP vận tải hóa dầu VP 

 Vợ: 0,019% cổ phần của công ty CP vận tải hóa dầu VP 

 Em: 0,019% cổ phần của công ty CP vận tải hóa dầu VP 

Thù lao và các khoản lợi ích 

khác: 

Hệ số 0,4 tính trên thu nhập bình quân của cán bộ nhân 

viên trong công ty. 

 

� Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát hoạt động 

độc lập với Hội đồng quản trị 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. 

Hiện tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra và bãi miễn. 

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế. 

 Các thành viên Ban kiểm soát: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Lê Thế Anh Trưởng Ban Kiểm soát 

2 Ông Mai Thế Cung Ủy viên  

3 Ông Nguyễn Chiến Thắng Ủy viên 
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� Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của công ty: 

- Nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế, những chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ Việt 

nam và các nýớc trong khu vực ðể ðiều chỉnh, bổ sung kịp thời công tác quản lý, ðiều hành. 

- Quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, quyền lợi và thu nhập chính 

đáng của người lao động trong công ty. 

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, qui chế quản trị công ty, đồng thời tiếp tục rà soát 

Điều lệ, các qui chế quản lý để đề xuất sửa đổi, bổ xung cho phù hợp với luật pháp và các qui 

định của nhà nước. 

- Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển công ty đến năm 2015. 

� Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng thù lao do Đại hội đồng cổ đông 

quyết định. Ngoài ra, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán các chi phí ăn, 

ở, đi lại, tiếp khách và chi phí hợp lư khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được khen thưởng về những thành tích đóng 

góp của mình cho sự phát triển của Công ty. 

- Tất cả các chi phí có liên quan đến hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát được tính 

vào chi phí quản lý của Công ty. 

 

2. CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG: 

2.1. Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông 

Công ty CP vận tải hoá dầu VP được thành lập dựa trên vốn góp của hai cổ đông lớn 

là: Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO và công ty CP hoá dầu PLC, cùng với các cổ đông 

cá nhân khác là các cán bộ công nhân viên của hai công ty trên. Cơ cấu cổ đông của công ty 

bao gồm:  

Năm 2010 Năm 2011 
STT Danh mục 

Cổ phiếu Tỷ lệ (%) Cổ phiếu Tỷ lệ (%) 

Cổ đông tổ chức 3.450.000 69 6.900.000 80.45 

- Cổ đông sở hữu trên 5% 3.450.000 69 6.900.000 80.45 

1 

- Cổ đông sở hữu dưới 5% 0 0 0 0 

Cổ đông cá nhân 1.550.000 31 1.676.177 19.55 

- Cổ đông sở hữu trên 5% 0 0 0 0 

2 

- Cổ đông sở hữu dưới 5% 1.550.000 31 1.676.177 19.55 

 Tổng cộng 5.000.000 100 8.576.177 100 
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2.2. Thông tin chi tiết về các cổ đông lớn 

 

Số 

TT 

Tên cổ 

đông 
Địa chỉ trụ sở chính 

loại 

cổ 

phần 

số cổ 

phần 

tỷ lệ 

góp 

vốn 

(%) 

số GCN 

ĐKKD 

1 
Công ty CP 

vận tải xăng 

dầu VIPCO  

Số 37 Phan Bội Châu, 

phường Quang Trung, 

quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

Phổ 

thông 
3.500.000 40,81 020301919 

2 
Công ty CP 

hoá dầu 

Petrolimex 

Số 1, Khâm Thiên, 

phường Khâm Thiên, 

quận Đống Đa, Hà Nội 

Phổ 

thông 
3.400.000 39,64 0103003690 

 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Chủ tịch 

 

 

 

 

NGÔ QUANG TRUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 


