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BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Kính thưa Quý cổ đông,
Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trình bày Báo cáo hoạt động của
HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017 như sau:
I. Tình hình nhân sự:
Trong năm 2016 nhân sự của HĐQT không có biến động, số lượng gồm có 05
thành viên:
-

Ông Lê Xuân Trình – Chủ tịch;

-

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên kiêm Giám đốc Công ty;

-

Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên;

-

Bà Lê Thanh Thủy – Thành viên;

-

Bà Nguyễn Phước Giáng Hương – Thành viên Độc lập

II. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016
Năm 2016 tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước có nhiều diễn biến
phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty
chúng ta nói riêng nhưng với sự nổ lực và chiến lược kinh doanh hiệu quả của Ban
lãnh đạo Công ty, PV OIL Lube đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 do
ĐHĐCĐ đề ra.
Về mặt quản trị, Trong năm vừa qua công ty đã từng bước nâng cao công tác
quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung và
ban hành các quy chế, quy định, quy trình về quản lý và kinh doanh, tăng cường công
tác quản lý công nợ khách hàng đặc biệt là thu hồi các khoản nợ khó đòi, nợ xấu nhằm
giảm thiểu các rủi ro về tài chính.
Trong năm, Công ty đã cải tiến chế độ tiền lương, thưởng cho NLĐ; khen
thưởng, động viên kịp thời cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong hoạt động
kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhằm tăng năng suất lao động và
cải thiện thu nhập cho NLĐ. Song song đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng luôn quan tâm
thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành
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kinh doanh của PV OIL Lube đang từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, hợp
lý hơn; đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đang được bổ sung,
củng cố, công tác quản lý ngày càng chặt chẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ
khách hàng và hiệu quả hoạt động của Công ty.
1. Một số kết quả về SXKD năm 2016
Theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, các kết
quả SXKD chính năm 2016 như sau:
+ Sản lượng tiêu thụ DMN: 3,912 m3, đạt 92% KH (KH: 4.000 m3).
.

+ Sản lượng tiêu thụ xăng dầu: 8,845 m3 đạt 111% KH năm (KH: 8.000 m3).
+ Sản lượng tiêu thụ xăng Naptha: 1,035 m3 đạt 207% KH năm (KH: 500 m3).
+ Doanh thu thuần: 244 tỷ, đạt 84% KH năm (KH: 289.4 tỷ)..
+ Lợi nhuận trước thuế: 22,05 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế: 17,5 tỷ đồng.
+ Nộp ngân sách nhà nước: 32,1 tỷ đồng

+ Thực hiện thành công việc hợp nhất hai hệ thống sản xuất dầu mỡ nhờn, (di
dời hệ thống sản xuất từ Đông Hải – Hải Phòng về lắp đặt và nâng cấp hệ thống sản
xuất tại nhà máy Bình Chiểu – Tp HCM) để nâng cao năng lực sản xuất và nâng cao
hiệu quả sử dụng tài sản.
+ Hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 201 Điện
Biên Phủ, Công ty đã nộp thuế đợt 1, ngày 15/3/2017 nộp thuế đợt 2, sau khi hoàn tất
nghĩa vụ nộp thuế cục thuế quận Bình Thạnh sẽ gửi biên lai thu thuế qua sở TNMT để
cấp GCNQSD đất, dự kiến Công ty sẽ được cấp GCN trong thời gian tới.
2. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:
Trong năm 2016, HĐQT đã có 22 phiên họp ban hành 16 Nghị quyết, quyết
định về các vấn đề chủ yếu sau:
- Về kế hoạch, chiến lược: Phê duyệt, giao kế hoạch và giám sát thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Về công tác tổ chức, lao động tiền lương: Phê duyệt và ban hành quy chế
Lương chức danh công việc, quy chế lương đóng bảo hiểm cho Người lao động của
Công ty; Thôi nhiệm vụ 02 Phó Giám đốc và bổ nhiệm mới 02 Phó Giám đốc; Phê
duyệt kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương năm 2016 cho Công ty, phê duyệt quy
chế mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ, quy chế bán hàng, quy chế tài chính...
- Về công tác đầu tư: Phối hợp với Ban điều hành Phê duyệt và giám sát thực
hiện việc hợp nhất hai hệ thống sản xuất dầu mỡ nhờn, (di dời hệ thống sản xuất từ
Đông Hải – Hải Phòng về lắp đặt và nâng cấp hệ thống sản xuất tại nhà máy Bình
Chiểu – Tp HCM).
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- Về quan hệ cổ đông: Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên
2016; cập nhật thay đổi thông tin cổ đông theo yêu cầu;
- Về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính: Phối hợp với Ban
kiểm soát để thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực
hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề khác: Chấp thuận hạn mức tín dụng ngân hàng…; Ngoài các
phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng
tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện
của ban điều hành đối với các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty.
3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:
Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong năm 2016, Hội đồng quản
trị đánh giá công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:
a. Về kinh doanh:
- Sản lượng thực hiện có tăng trưởng qua các năm tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng
còn thấp do thị phần còn nhỏ hẹp và do sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trên thị
trường;
b. Về lợi nhuận: lợi nhuận của Công ty và tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông
Công ty trong các năm còn thấp.
4. Kết quả Giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám
đốc.
Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty:
- Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất,
được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có
nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc, có ủy quyền
thường xuyên của Giám đốc cho các Phó Giám đốc để thực hiện các nhiệm vụ được
giao theo đúng thẩm quyền được phân công;
- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều
lệ công ty, quy định của pháp luật.
- Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 và ISO
14001: 2010 đã được áp dụng thành công, qua đó góp phần đảm bảo hoạt động sản
xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả.
- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã
linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban
hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt
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động sản xuất kinh doanh của công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ
Ban điều hành và các quản lý cấp trung.
5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017
Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, năm 2017 HĐQT tiếp tục
bám sát những quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ cùng với
Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều
hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao
năm 2017 với kế hoạch, định hướng như sau:
- Thực hiện cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng cao chất
lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh,
khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm đạt được. Xác
định năm 2017 còn nhiều khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị cần tăng cường
công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn
phát sinh nhằm duy trì tốt hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp trong từng thời kỳ để tăng cường,
bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường quản lý đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu
quả, giảm thiểu rủi ro, áp dụng các biện pháp tài chính hợp lý, linh hoạt và chặt chẽ để
đem lại hiệu quả cao trong sử dụng cơ sở vật chất và tiền vốn của Công ty.
- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở
tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực
hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, cán
bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với BCH Đảng bộ Công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo
các hoạt động của Công ty nhằm mục tiêu hoàn thành tốt mọi kế hoạch, nhiệm vụ đề
ra.
- Duy trì họp HĐQT thường kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề quan
trọng và cần thiết, tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được
giao.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và do Đại hội
Cổ đông ủy quyền.
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và
phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2017 kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua.
Chúc Quý cổ đông, Quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS (để b/cáo);
- BGĐ (để biết);
- Lưu VT.HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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Lê Xuân Trình
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TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL
Số: 2017/01/BKS-PVOLUB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
(Trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, kính thưa quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.
Sau đâu tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội báo cáo kiểm soát
năm 2016 như sau:
PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 123
của Luật Doanh nghiệp 2015 và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai
các nội dung công việc chủ yếu sau:
- Hàng tháng, xem xét, đánh giá:
+ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với kế hoạch của công
ty theo từng tháng và số lũy kế, bao gồm các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, giá
vốn lãi gộp, chi phí, lợi nhuận, các khoản doanh khác, chi phí khác, lợi nhuận
khác, chi tiết theo tường kênh bán hàng và khoản mục chi phí.
+ Giám sát đánh giá việc thực hiện của ban điều hành có tuân thủ theo đúng các
nghị quyết mà ĐHĐCĐ đã thông qua, có tuân thủ theo các Quyết định, chỉ thị
của HĐQT, có thực hiện theo đúng Điều lệ, luật và các quy trình quy chế quy
định của công ty .
+ Liệt kê, theo dõi thẩm định và phân loại các hợp đồng và các bảo lãnh thanh
toán của khách hàng.
+ Xem xét, đánh giá các khoản công nợ phải thu, phả trả, phân loại theo các
nhóm phải thu về xăng dầu, dầu nhờn, phải thu khác, các khoản nợ bảo lãnh, tín
chấp, trong hạn, ngoài hạn, các khoản dây dưa, khó đòi.
+ Xem xét, đánh giá việc sử dụng ngồn vốn, dòng tiền, các khoản đầu tư tài
chính cũng như các khoản vay bảo lãnh nhập khẩu hàng hóa.
+ Xem xét, đánh giá về hàng tồn kho, nguồn hàng, các hao hụt trong sản xất, tồn
chứa, vận chuyển.
+ Xem xét, đánh giá về các khoản đầu tư, duy tu, sửa chữa, xây dựng cơ bản và
mua sắm tài sản cố định.
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- Rà soát soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty từ đó đã đưa ra các
khuyến nghị bổ sung.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính quý,năm, phân tích
đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, các rủi ro, khả năng bảo toàn vốn.
- Phối hợp với Hội Đồng Quản Trị, ban Giám Đốc trong công tác kiểm soát tại
Công ty.
PHẦN 2: KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016
A. Hoạt động của HĐQT và Ban điều hành
Trong phạm vi đánh giá, Ban kiểm soát nhận thấy:
- Hô ̣i đồ ng quản tri ̣ và Ban Giám đố c Công ty đã tuân thủ đầ y đủ các quy định
theo Điề u lê ̣, quy chế và quy định của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cụ thể đã đưa ra các giải
pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.
- Hô ̣i đồ ng quản tri ̣ và Ban Giám đốc đã ban hành tổng cộng 117 Quy trình, qui
chế phục vụ cho công tác điều hành quản lý. Các quy trình, quy chế, quy định đã
được Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.
- Trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, Ban kiểm soát đã được Hội
đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận phòng ban hỗ trợ đầy đủ thông tin, số liệu
phục vụ cho công tác kiểm soát.
B. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh
I. Báo cáo tài chính năm 2016
1. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Dầu nhờn PV Oil được
lập vào ngày 10/2/2017. Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài
chính 2016 đã được Ban Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán của Công ty lập và
được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán.
2. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ theo quy định, đồng thời phản ánh trung
thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày
31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
3. Tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dầu nhờn PV Oil tại ngày
31/12/2016:
a) Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2016
Đvt: triệu đồng
TÀI SẢN
A/

TÀI SẢN NGẮN HẠN

I.

31/12/2016

31/12/2015

162,686

114,689

Tiền và các khoản tương đương tiền

40,277

14,273

II.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8,000

III.

Các khoản phải thu ngắn hạn

64,324

57,565
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IV.

Hàng tồn kho

V.

45,112

42,211

Tài sản ngắn hạn khác

4,972

639

B/

TÀI SẢN DÀI HẠN

40,014

41,516

I.

Tài sản cố định

12,657

12,611

II.

Tài sản dở dang dài hạn

272

-

III.

Tài sản dài hạn khác

27,046

28,867

202,700

156,205

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
A/

NỢ PHẢI TRẢ

92,922

60,539

I.

Nợ ngắn hạn

92,774

60,539

II.

Nợ dài hạn

147

-

B/

VỐN CHỦ SỞ HỮU

109,778

95,666

I.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

89,000

89,000

II.

Thặng dư vốn cổ phần

1,799

1,799

4,707

4,707

14,271

159

202,700

156,205

III. Quỹ đầu tư phát triển
IV. Quỹ dự phòng tài chính
V.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

*

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

b) Kết quả kinh doanh 2016
CHỈ TIÊU
1. Doanh thu thuần bán hàng và CC dịch vụ

Năm 2016

Năm 20615

243.884

295.600

156,752

165,221

87,132

130,379

2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và Cc dich vu

45,348

44,401

3. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

42,842

43,233

3. Chi phí bán hàng

26,047

22,217

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp

16,795

21,016

3,151

1,484

6. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hđ khác

18,896

-533

7. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN

22,047

951

8. Lợi nhuận sau thuế TNDN

17,512

101

9. Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ)

1,586 đ

9đ

Trong đó :+ Dầu mỡ nhờn + sp khác
+ Xăng dầu

5. Lợi nhuận từ SXKD

c) Nhận xét
So với kế hoạch năm 2016:
- Sản lượng dầu mỡ nhờn đạt 3,912 tấn, đạt 93 % kế hoạch năm và bằng 100%
so với cùng kỳ năm 2015.
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- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ đạt 9,880 m3, đạt 116 % kế hoạch năm và bằng
95% so với cùng kỳ năm 2015.
- Tổng doanh thu thuần 243,9 tỷ đồng, đạt 84 % kế hoạch năm và bằng 84%
so với năm 2015. Lý do sản lượng cũng như giá xăng dầu có phần sụt giảm so với
năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế từ SXKD đạt 3,1 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm và
bằng 208% so với năm 2015.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 17,5 tỷ đạt cao nhất kể từ khi thành lập công ty
tới nay.
- Tổng số tiền thuế đã nộp NSNN trong năm đạt 32,1 tỷ đồng trong đó thuế bảo
vệ môi trường đã nộp 14 tỷ đồng.
II. Kiểm soát Công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng, phải trả
người bán
+ Nợ Phải thu: Tổng số công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2016 là
38.1 tỷ đồng.
Về công tác đối chiếu công nợ: Đơn vị nghiêm túc thực hiện việc đối chiếu công
nợ. Trong năm 2016, đơn vị không phát sinh thêm nợ dây dưa, nợ khó đòi.
+ Nợ Phải trả người bán: Tổng số công nợ phải trả khách hàng tại thời điểm
31/12/2016 là: 52,0 tỷ đồng. Trong đó nợ tiền mua xăng dầu từ Tổng công ty dầu Việt
nam 41,8 tỷ, nợ mua Nguyên vật liệu, hàng hóa dịch vụ khác 10,2 tỷ đồng.
III. Về hiệu quả kinh doanh và hoạt động của CHXD
Năm 2016, PV Oil Lube không còn CHXD..
IV. Công tác quản lý hàng hóa
Trong năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy cũng như trong
quá trình vận chuyển được thực hiện an toàn, không có sự cố xảy ra. Chất lượng cũng
như số lượng các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn cũng như xăng dầu nhập xuất luôn được
kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định; công tác PCCC được tổ chức thường xuyên,
nghiêm túc.
Công tác quản lý hao hụt được thực hiện tốt, hao hụt trong sản xuất và tồn chứa
tại nhà máy, trong quá trình vận chuyển luôn luôn nằm trong định mức của công ty.
V. Kết quả thực hiện đầu tư tại đơn vị năm 2016
1. Phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu
Tới cuối năm 2016, trong năm đơn vị không có chủ trương phát triển CHXD.
2. Công tác đầu tư khác
Chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2016 là: 37 tỷ
đồng trong đó Xây dựng cơ bản 32,9 tỷ và mua sắm trang thiết bị 4,1 tỷ đồng.
Về đầu tư trong năm 2016 PVOil Lube chỉ có các chỉ tiêu cụ thể sau:
+ Đầu tư XDCB
Thủ tục cấp GCNQSDĐ 201 Điện Biên Phủ 1,5 tỷ đồng: đã thực hiện xong vào
tháng 2/2017.
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Hoàn tất việc chuyển nhà máy sản xuất dầu mỡ nhờn về Nhà Bè 30 tỷ đồng ( đã
hủy):
Lắp đặt hệ thống pha chế từ Đông Hải về Bình Chiểu: Đã lắp đặt xong
Nâng cấp sửa chữa trụ sở 201 Điện Biên Phủ 1,4 tỷ: đã xong.
+ Mua xắm TTB:
Lắp đặt hệ thống phòng cháy xưởng Bình chiểu: 1,0 tỷ đồng: Đã thực hiện.
Thiết bị phân tích kiểm tra tại xưởng Bình chiểu 1 tỷ đồng: Chưa thực hiện chuyển
qua năm 2017.
Mua 2 xe nâng 1,5 tỷ đồng: Đã mua được 1 xe trị giá 447 triệu đồng còn 1 xe
chuyển sang kế hoạch đầu tư năm 2017.
Mua phần mềm kế toán 600 triệu đồng: Đã triển khai gần xong đang đào tạo và
cập nhật dữ liệu.
Công tác đầu tư, mua sắm thiết bị lắp đặt nâng cấp nhà máy được thực nhanh
chóng, quyết lịệt, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thiết bị. Đảm bảo cho nhà
máy vận hành liên tục trong điều kiện tốt, không để xảy ra sự cố.
C. Một số nhận định, đánh giá
Năm 2016 là năm đặc biệt khó khăn trong lĩnh vực dầu khí, giá cả dầu thô và các
chế phẩm dầu khí biến động lớn, hoạt động kinh doanh xăng dầu không hỗ trợ và
mang lại lợi nhuận nhiều cho công ty, mức cạnh tranh với các tập đoàn dầu nhớt khác
ngày càng khốc liệt, tuy nhiên Công ty vẫn đạt được một kết quả khả quan, cụ thể là
vẫn giữ được sản lượng và thị trường , công tác quản lý hàng tồn kho tốt hơn, công
việc sản xuất ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Các hoạt động đầu tư nhìn chung đều đáp ứng nhu cầu SXKD, hiệu quả và bảo
đảm qui trình, thủ tục đầu tư.
PHẦN 3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Trong năm 2017, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát, đánh
giá trên cơ sở:
- Xem xét tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017.
- Xem xét kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư XDCB, công
tác quản lý điều hành trên cơ sở xem xét các báo cáo hàng tháng, các báo cáo định kỳ
và các tài liệu do Ban điều hành, các phòng ban cung cấp.
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm
2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, kính trình Đại hội cổ đông xem xét.
Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý cổ đông.
Trân trọng kính chào!
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Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trọng Bình
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TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

Số:

/TTr-PVOLUB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2017

BẢN DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm
2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi
hành;
- Căn cứ Quy định tại Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL
(sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2016 về quyền và
nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm
toán An Việt.
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính
năm 2016 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt kế
hoạch SXKD năm 2017 và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.
1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Kiểm toán An Việt. Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã kiểm
toán năm 2016 như sau:
ĐVT: đồng
Giá trị (thời điểm
Stt
Chỉ tiêu
31/12/2016)
I TỔNG TÀI SẢN
202.700.931.575
1 Tài sản ngắn hạn
162.686.292.546
2 Tài sản dài hạn
40.014.639.029
II NGUỒN VỐN
202.700.931.575
1 Nợ phải trả
92.922.309.200
2 Nguồn vốn chủ sở hữu
109.778.622.375
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KẾT QUẢ KINH DOANH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
243.884.700.400
Lợi nhuận trước thuế
22.047.369.515
Lợi nhuận sau thuế
17.512.461.498
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Quyết định số 52/QĐ-DVN ngày
13/01/2017 của Tổng công ty Dầu Việt Nam như sau:
III
1
2
3

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

KH năm
2016

1
2
3
4
5

Sản lươ ̣ng SX, KD DMN
Sản lượng KD xăng dầ u
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lơ ̣i nhuâ ̣n sau thuế

Tấ n
m3
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng

4.230
4.000
289,4
3,0
2,4

Thực hiện năm 2016
Giá tri ̣

% KH

3.912
8.845
243,9
22,0
17,5

92%
221%
84%
735%
730%

Kế
hoạch
2017
4.150
8.000
250,2
3,3
2,64

Kính trình!
Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (để biết và p/hợp);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trình
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TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

Số:

/TTr-PVOLUB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2017

BẢN DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Căn cứ Quy định tại Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL về
quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối
lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với những nội dung sau:
I.

STT

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
Kế hoạch phân phối lợi
nhuận 2016
Tỷ lệ Giá trị (đồ ng)
(%)
17.512.461.498

Chỉ tiêu

1

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN

2

3

Trích các quỹ
Quỹ KTPL + Quỹ thưởng người quản lý công ty
Quỹ Khen thưởng: 1.763.228.280
- Chi cho CBCNV: 1.763.228.280
Quỹ Phúc Lợi: 1.342.887.469
- Chi cho CBQL: 190.732.778
- Chi cho CBCNV: 1.152.154.691
Quỹ thưởng người quản lý công ty: 197.694.048
Quỹ ĐTPT:
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước

4
5

Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2016 (4=1-2+3)
Chia cổ tức 2016 (tỷ lệ 2%)

6

Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (6=4-5)

40%
19%

7.004.984.599
3.303.809.797

21%

3.701.174.802
159.179.215
10.666.656.114
1.780.000.000
8.886.656.114

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
STT
Nô ̣i dung
1 Lơ ̣i nhuâ ̣n sau thuế TNDN

Diễn giải
LNST

Giá trị (đồ ng)
2.640.000.000

phụ thuộc vào Quỹ KTPL)
- Quỹ thưởng người quản lý công ty
2

Tối đa 40% LN
trước khi trích lập
các quỹ

1.056.000.000

tối đa 1,5 tháng
Phụ thuộc vào
lương bình quân thực KQHĐSXKD
hiện của người quản 2017
lý công ty chuyên
trách.

LNST còn lại năm 2017 sau khi trích lập
các quỹ
4 Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước
5 Tổng lợi nhuận còn lại năm 2017
6 Chia cổ tức năm 2017
3

4=1-2

1.584.000.000

5=3+4

8.886.656.114
10.470.656.114

Ghi chú:Nếu LNST vượt kế hoạch, số trích lập các quỹ sẽ thay đổi.
(*): Nguyên tắc trích lập các quỹ:
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi (KTPL) của người lao động:
+ Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không
quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
+ Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
theo quy định như trên công ty còn được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện
vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện
của người lao động.
+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa
không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ phần
trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch.
- Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT): Tổng Quỹ KTPL và Quỹ ĐTPT tối đa 40% LN
trước khi trích lập các quỹ. Do vậy tỷ lệ trích quỹ ĐTPT được điều chỉnh phù hợp với tỷ
lệ trích quỹ KTPL.
Kính trình!
Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (để p/hợp, t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trình

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/TTr-PVOLUB

TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2017

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm
2016 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2016 của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL.
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:
I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
1. Số dư đầu năm 2016:
Không có số dư chuyển qua năm 2016.
2. Trích quỹ thù lao năm 2016:
a. Số lượng nhân sự:
- Hội đồng quản trị: 05 người (gồm 01 Chủ tịch kiêm nhiệm, 03 thành viên
kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập).
- Ban kiểm soát: 03 người (gồm 01 Trưởng ban, 02 thành viên)
b. Mức thù lao:
Quỹ thù lao đã chi cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016:
-

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.000.000 đồng x 10 tháng =
60.000.000 đồng

-

Thù lao thành viên HĐQT: 3 người x 2.500.000 đồng x 12 tháng =
90.000.000 đồng

-

Thù lao Ban Kiểm soát:
+ Thù lao thành viên BKS: 2 người x 1.500.000 đồng x 12 tháng =
36.000.000 đồng
Trang 1/2

Tổng cộng: 186.000.000 đồng
II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017, thông qua mức thù lao kế
hoạch như sau:
Số lượng nhân sự:
Hội đồng quản trị: 05 người (gồm 01 Chủ tịch kiêm nhiệm, 03 thành viên kiêm
nhiệm, 01 thành viên độc lập).
- Ban kiểm soát: 03 người (gồm 01 Trưởng ban chuyên trách, 02 thành viên
kiêm nhiệm)
a. Thù lao HĐQT, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm
-

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.000.000 đồng
72.000.000 đồng

x 12 tháng =

-

Thù lao thành viên HĐQT: 3 người x 2.500.000 đồng x 12 tháng =
90.000.000 đồng

b. Thù lao Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm
-

Thù lao của Trưởng ban kiểm soát hoạt động theo chế độ chuyên trách
hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng
của Công ty do Hội đồng Quản trị phê duyệt.

-

Thù lao Thành viên BKS: 2 người x 1.500.000 đồng x 12 tháng =
36.000.000 đồng

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 dự
kiến là 198.000.000 đồng.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!
Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (p/hợp, t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trình
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TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

Số:

/TTr-PVOLUB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2017

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Trên cơ sở xem xét các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp
thuận kiểm toán cho các Doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh
sách đơn vị kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động
lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:





Công ty TNHH Kiể m toán Ernst & Young Viê ̣t Nam;
Công ty TNHH KPMG;
Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
Công ty TNHH Kiể m toán Deloitte Viê ̣t Nam.

Kính trình!
Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (để biết và p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.01b

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trình

