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BÁO CÁO CVA BAN GIÁM DOC

cè

Ban Giám döc Cöng ty
phán Dáu nhön PV Oil (goi tät là "Cöng ty") d~ trinh báo cáo này cung vói báo cáo
tài chinh cûa Cöng ty cho nam tài chinh kêt thuc ngày 31 tháng 12 nam 2013,

H()I DONG QUÁN TRl VÀ BAN GIÁM DOC
Các thành viên cûa HQi dóng Quàn tri và Ban Giám dÓc Cöng ty dil diêu hành Cöng ty trong nam và dên ngày
läp báo cáo này gêm:
Hói dÖng Ouan tri
Óng Bui Thanh Cành
Óng Nguyên Lê Minh
Óng Huynh Nguyên Bach Tuyên
Öng Huynh Minh Triêt
Óng VÖ Tän Phong
Öng Ngö Dïrc Dûng
Bà Lê Thanh Thûy

Chû tich
Ûy viên (Miên nhiêrn ngày 16 tháng
Ûy viên
Ûy viên
Üy viên (Miên nhiêrn ngày 09 tháng
Ûy viên (Bb nhiêrn ngày 10 tháng 7
Ûy viên (Bb nhiêm ngày 17 tháng 7

7 nam 2013)

7 nam 2013)
nam 2013)
nam 2013)

Ban Giám dÖc

Óng Huynh Nguyên Bach Tuyên
Óng Vû Anh Dirc
Óng Duong Hiên Vlnh
Óng Däng Tnröng Son
Óng Lê Van Bách

Giám d6c
Phó Giám
Phó Giám
Phó Giám
Phó Giám

döc

döc
d6c (Bb nhiêrn ngày 10 tháng 7 nam 2013)
d6c (Bb nhiêrn ngày 09 tháng 7 nam 2013)

TRÁCH NHI~M CVA BAN GIÁM DÓC
Ban Giám dÓc Cöng ty có trách nhiêm láp báo cáo tài chinh phàn ánh möt cách trung thirc và hop Iy tinh hinh
tài chinh ciing nhu kêt quà hO\lt dQng kinh doanh và tinh hinh luu chuyên tiên t~ cûa Cöng ty trong nam, phu
hqp v&i chuän ml,l'ckê toán, chê dQ kê toán doanh nghi~p Vi~t Nam và các quy dinh pháp Iy có liên quan dên
vi~c I~p và trinh bày báo cáo tài chinh, Trong vi~c I~p báo cáo tài chinh này, Ban Giám dÓc duqc yêu cäu phài:
•
•
•
•
•

Ll,I'achQn các chinh sách kê toán thich hqp và áp d\mg các chinh sách dó m<)tcách nhät quán;
f)ua ra các xét doán và u&c tinh mQt cách hqp Iy và th~n trQng;
Nêu rö các nguyên tàc kê toán thich hqp có duqc tuan thû hay khöng, có nhi1ng áp d\mg sai I~ch trQng yêu
dn duqc cöng b6 và giài thich trong báo cáo tài chinh hay khöng;
L~p báo cáo tài chinh trên cO's& hO\lt dQng liên t\lC tril truèmg hqp khöng thê cho räng Cöng ty se tiêp t\lC
hO\lt dQng kinh doanh; và
Thiêt kê và thl,l'chi~n h~ th6ng kiêm soát nQi bQ mQt cách hfru hi~u cho m\lC dfch I~p và trinh bày báo cáo
tài chinh hqp Iy nhäm h\ln chê rûi ro và gian I~n,

Ban Giám d6c Cöng ty chiu trách nhi~m dàm bào räng sb kê toán duqc ghi chép mQt cách phu hqp dê phàn ánh
mQt cách hqp Iy tinh hinh tài chinh cûa Cöng ty & bät kY thài diêm nào và dàm bào räng báo cáo tài chinh tuan
thû chuän ml,l'Ckê toán, chê dQ kê toán doanh nghi~p Vi~t Nam và các quy dinh pháp Iy có liên quan dên vi~c
I~p và trinh bày báo cáo tài chinh, Ban Giám dÓc ciing chiu trách nhi~m dàm bào an toàn cho tài sàn cûa Cöng
8'i1','~ncác bi~n pháp thfch hqp dê ngan ch~n và phát hi~n các hành vi gian I~n và sai ph\lm khác,
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Cöng ty TNHH Deloitte Vi~t Nam
Täng 18, T6a nhà Times Square
22-36 Nguyèn Huê, Ouän 1
Tp. Ho cnr Minh, Vi~t Nam
Tel: +848 3910 0751
Fax: +848 3910 0750
www.deloitle.com/vn

Các ca dong, HQi dÖng Quän tr] và Ban Giám d6c
Cöng ty
phên DAn nhèn PV Oil

ca

Chûng töi dil kiêm toán báo cáo tài chinh kèm theo cûa Cöng ty CÖ phän Däu nhön PV Oil (gçi tit là "Cöng
ty") duce láp ngày 10 tháng 3 nam 2014, tïr trang 03 dên trang 26, bao gêm Báng cao dÖi kê toán tai ngày 3}
tháng 12 nam 2013, Báo cáo kêt quà hoat dêng kinh doanh, Báo cáo hru chuyên tiên t~ cho nam tài chinh kêt
thüc cüng ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chinh (gçi chung là "báo cáo tài chinh").

Trách nhiçm cûa Ban Giám dác
Ban Giám dÖe Cêng ty chiu trách nhiëm vê viêc läp và trinh bày trung thuc và hop Iy báo cáo tài chinh cûa
Cöng ty theo chuän muc kê toán, chê dQ kê toán doanh nghiêp Viêt Nam và cáe quy dinh pháp Iy eó liên quan
dên viêc I~p và trinh bày báo cáo tài chinh và chiu trách nhiêm vê kiêm soát nêi bQ mà Ban Giám dÖe xác dinh
là cán thiêt dê däm bào cho viêc l~p và trinh bày báo cáo tài chinh khöng có sai sót trong yêu do gian I~ ho~c
nhAm län.

Trách nhiçm cua Kiim toán viên
Trách nhi~m cua chu.ng töi là dua ra y kiên vê báo cáo tài cWnh dl!a trên kêt quà cUa cUQckiêm toán. Chu.ng töi
dil tiên hành kiêm toán theo chufut ml!C kiêm toán Vi~t Nam. Các chufut ml!c này yêu du chiing töi tuan thu
chuftn ml!c và các quy djnh vê ~o duc nghê nghi~p, I~p kê ho~eh và thl!C hi~n cUQckiêm toán dê d~t dugc SI!
dàm bào hgp Iy vê vi~c li~u báo cáo tài chinh eua Cöng ty có con sai sót tr9ng yêu hay khöng.
Cöng vi~c kiêm toán bao gÓm thl!c hi~n các thu 1\lc nhäm thu th~p các bäng chii.'ng kiêm toán vê cáe sÖ li~u và
thuyêt minh trên báo cáo tài eWnh. Các thU 1\le kiêm toán dugc Il!a eh9n dl!a trên xét doán eua Kiêm toán viên,
baD gÓm dánh giá rui ro có sai sót tr9ng yêu trong báo cáo tài chinh do gian I~ ho~c nhAm län. Khi thl!e hi~n
dánh giá các rui ro này, Kiêm toán viên dil xem xét kiêm soát nQi bQ cua Cöng ty liên quan dên vi~c l~p và trinh
bày báo cáo tài cWnh trung thl!c, hgp Iy nhäm thiêt kê các thu 1\lc kiêm toán phU hgp vái tinh hinh thl!c tê, tuy
nhiên khöng nhäm m\lC dich dua ra y kiên vê hi~u quà cua kiêm soát nQi bQ cua Cöng ty. Cöng vi~c kiêm toán
ding bao gÓm dánh giá tinh thich hgp clia cáe ehinh sách kê toán dugc áp d\lDg và tinh hgp Iy cua các uÓ'c tinh
kê toán cua Ban Giám dÖc CÜDgnhu dánh giá vi~c trinh bày tÖng thê báo cáo tài chinh.
Chu.ng töi tin tu<'mg räng các bäng chii.'ng kiêm toán mà chiing töi dil thu th~p dugc là däy du và thich hgp làm
ca
cho y kiên kiêm toán cua chu.ng töi.

sa

f kiin cua Kiim toán viên

Ding Thj Lqi
Kiêm toán viên
Chii.'ngnh~n däng
1529-2013-001-1

Thay mijt và dpi diçn cho
CÖNG TY TNHH DELOITTE

VIt;T NAM

Ngày 10 tháng 3 nam 2014
Thành Phc5H6 Chi Minh, CHXHCN ViçtNam
Tên Oeloitle dlPqc dûng dê chi mOthoijc nhiêu thành viên cua OeloiUeTouche Tohmatsu Limited,
mOtcöng ty TNHH có trl,!s& tai Anh, và mang IlPÓ'icác häng thành viên - moi thành viên là mOt
t6 chÛ'cdöc I;;lPvê m~t pháp IY.Vui 16ngxem té,liwebsite www.deloitle.com/about dê biêt thêm
thöng tin chi tiêt vê cO'cáu pháp Iy cua Oeloitte Touche Tohmatsu Limited và các häng thành viên.
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CÓNG TY
PHAN DAU NHON PV OIL
SÖ 20 I Diröng Diên Biên Phû, Plurong 15, Quän Binh Thanh

Thành phÖ H6 Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam

Báo cáo tài chinh

Cho nam tài ehinh kêt thUe ngày 31 tháng 12 nam 2013

BÁO CÁO t.tru CHUYEN TIEN TJ): (Tiêp theo)
Cho nam tài chinh Mt thûc ngày 31 tháng 12 nam 2013

MÁU SÓ B 03-DN
Don vi: VND
Mäsá

CHiTIÊu

III. LUV CHUYEN TIEN TU HO~ T DQNG T ÀI CHiNH
I. Tiên vay ngän han, dài han nhän duce
33
2. Tiên ehi trà nç góc vay
34
3. CÓ tïrc dil trà eho eÓ dong
36
Luu chuyên tiJn thuàn tk hoçt ápng tài chinh
40

2012

2013
-------

29.038.345.000
(9.038.345.000)

6.806.000.000
(6.806.000.000)
(3.104.970.000)

20.000.000.000

(3.104.970.000)

LU'u chuyên tiên thuftn trong nam (50=20+30+40)

50

29.405.597.404

18.478.639.163

Tiên và nrong durrug tiên dftu nam

60

48.705.193.999

30.226.554.836

Ánh hiróng cûa thay dÓi tY giá hÓi doái quy dÓi ngoai tê

61

Tiên và tuong duong tiên cuái nam (70=50+60+61)

70

Thong tin

ba sung cho các khoan

(96.254)
78.110.695.149

48.705.193.999

phi tiên tê

cl, ure dil trà eho el, dong trong nam khöng bao görn sö tiên 12.262. 330.000 VND (2012: 12.262.330.000
VND), là sÖ tiên el, me chua thanh toán eho el, dong tai ngày kêt thûc niên dQ kê toán. Nghiêp vu này khêng
phát sinh tiên nên khöng trinh bày trên báo eáo.
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Thái Thj Ban Mai
Ngm),i I~p biêu

Ngü Van Dào
Kê toán truöng

Huynh Nguyên Bach Tuyên
Giám dac
Ngày la tháng 3 nam 2014

Các thuyêt minh tic trang 8 äén trang 26 là mi)t bi) ph(in hçrp thành cua báo cáo tài chinh
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CÖNG TY CO PHÀN DÀU NHON PV OIL
SÖ 201 Duöng Diên Biên Phu, Phuöng 15, Quän Binh Th\lnh
Thành phÖ H6 Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam

Báo cáo tài chinh
Cho nam tài chinh kêt thuc ngày 31 tháng 12 nam 2013

THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÎNH
MÀU SÓ B 09-DN
Các thuyêt minh này là m6t b6 phán hap thành và cdn duce doe a6ng thài vÓ'ibáo cáo tài chinh kèm theo
1.

THÖNG TIN KHÁI QUÁT
Hlnh thïrc SÖ· hüu vên

es

Cöng ty cé phán Däu nhèm PV Oil (tên tnróc däy là "Cöng ty
phán Hóa däu Däu khi Vidamo")
(goi t11tlà "Cöng ty") duce chuyên dbi tïr Cöng ty TNHH Mêt thành viên Hóa däu Däu khi Vidamo.
Cöng ty duce cb phän hóa vào ngày 19 tháng 12 nam 2009 và tró thành Cöng ty cb phän theo Giäy
chïrng nhän däng ky kinh doanh và däng ky thuê sÖ 0 I 031 00084 do Só Kê hoach và Däu nr thành phö
H6 Chi Minh cáp, và giäy phép diêu chinh. Tai ngày này, Cöng ty cb phän mói thành läp dä nhän bàn
giao toàn bi) tài sàn và no phài trä tïr Täp doàn Däu khi Viêt Nam.
Cöng ty dä dbi tên tïr Cöng ty cè phän Hóa dáu Däu khi Vidamo thành Cöng ty cb phän Däu nhèm
PV Oil theo Giäy ch(mg nh~n dang ky kinh doanh diêu chinh vào ngày II tháng 4 nam 2012.
T\li ngày 31 tháng 12 nam 2013,
Chi nhánh Cöng ty cb phän
Chi nhánh Cöng ty cb phän
Chi nhánh Cöng ty cb phän
Chi nhánh Cöng ty cb phän
Chi nhánh Cöng ty cb phän

các chi nhánh
Däu nhèm PV
Däu nhèm PV
Däu nhèm PV
Däu nhèm PV
Däu nhèm PV

cua Cöng ty baD g6m:
Oil t\li Miên B11c;
Oil t\li Tuyên Quang;
Oil t\li Vîing Tàu;
Oil t\li Dà Näng;
Oil t\li Hài Phèmg.

Tbng s6 nhàn viên cua Cöng ty t\li ngày 31 tháng 12 nam 2013 là 132 nguài (t\li ngày 31 tháng 12 nam
2012: 118 nguài).
Ho:,\t di}ng chinh
HO\lt di)ng chinh cua Cöng ty là sàn xuät và kinh doanh các sàn phäm däu ma böi tron, các chê phäm
böi tron chuyên dl,l11g.Tb chuc th\fc hi~n các hO\lt di)ng liên quan dên ITnhV\fCsàn xuät và kinh doanh,
xuät nh~p khäu däu ma böi tron. Sàn xuät và kinh doanh các thiêt bi phvc Y\l trong !TnhV\fCdäu ma
böi tron. Tu vän và cung dp dich Y\l trong ITnhV\fCdäu ma böi tron cöng nghi~p và dàn dVng. Sàn
xuät và kinh doanh các sàn phäm dung möi, hóa chät, hóa chät däu (trir hóa chät có tinh di)c h\li
m\lnh), nh\fa duèmg. D\li Iy kinh doanh xang däu bán buön, bán lè. Kinh doanh v~n tài xang däu duèmg
bi), duèmg tbUy, d\li Iy kinh doanh LPG. Cho thuê kho bai, van phOng.

2.

CO

sa L~P BÁO CÁO TÀI CHINH VÀ NÀM TÀI CHINH

CO' sö·l~p báo cáo tài chinh
Báo cáo tài chinh kèm theo duqc trinh bày bàng D6ng Vi~t Nam (VND), theo nguyên t11cgiá g6c và
phû hqp vái chuän m\fC kê toán, chê di) kê toán doanh nghi~p Vi~t Nam và các quy dinh pháp ly có
liên quan dên vi~c I~p và trinh bày báo cáo tài chinh.
Các báo cáo tài chinh kèm theo khöng nhàm phàn ánh tinh hlnh tài chinh, kêt quà hO\lt di)ng kinh
doanh và tlnh hlnh luu chuyên tiên t~ theo các nguyên t11cvà thöng l~ kê toán duqc chäp nh~n chung
t\li các nuác khác ngoài Vi~t Nam.
Näm tài chinh
Nam tài chinh cua Cöng ty b11tdäu tir ngày 01 tháng 01 và kêt thuc vào ngày 31 tháng 12.
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CÖNG TY CÓ PHÀN DÀU NHON PV OIL
S6 201 Duöng Diên Biên Phû, Phuöng 15, Quän Binh Thanh
Báo cáo tài chfnh
Thành ph6 Hé) Chf Minh, CHXHCN Vi~t Nam
Cho nam tài ehfnh kêt thue ngày 31 tháng 12 nam 2013
THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH (Tiêp theo)
MÀU SÓ B 09-DN
Các thuyêt minh này là mçt bi) phán hop thành và cdn äuoc ë!9Cë!6ng thài vái báo cáo tài chinh kèm theo
3.

ÁP DVNG HU'ÓNG DÀN KÊ TOÁN MÓI
Huöng dän mó'i vê chê di} quän Iy, sir dung và trich khäu hao tài sän ct} djnh
Ngày 25 tháng 4 nam 2013, B<)Tài chinh dil ban hành Thöng nr s6 45/2013/TT-BTC ("Thöng tu 45")
huóng dän chê d<) quàn I)', sïr dung và trich khäu hao tài sàn e6 dinh, Thöng tu này thay thê Thöng nr
s6 203/2009/TT-BTC ("Thöng tu 203") ngày 20 tháng 10 nam 2009 cûa B<)Tài chinh hiróng dän chê
d<) quàn I)', sïr dung và trich kháu hao tài sàn e6 dinh. Thöng nr 45 eó hiêu lire thi hành ké tir ngày 10
tháng 6 nam 20 l3 và áp dung eho nam tài ehinh 2013 trö di. Ban Giám d6e dánh giá Thöng nr 45
khöng eó ành huöng trong yêu dên báo eáo tài ehinh cûa Cöng ty eho nam tài ehinh kêt thûc ngày 31
tháng 12 nam 2013.
HU'Ó'ng dän möi vê trich I~p dl! phöng giäm giá däu hl dài han vào doanh nghiêp
Ngày 28 tháng 6 nam 2013, B<) Tài chinh dil ban hành Thöng tu s6 89/20 13/TT-BTC ("Thöng tu 89")
sua dÓi, bÓ sung Thöng tu s6 228/2009/TT-BTC ("Thöng tu 228") ngày 07 tháng 12 nam 2009 eûa
B<)Tài ehfnh huóng dän ehê d<)trich I~p và
dVng eáe khoàn dl,l'phong giàm giá hàng t6n kho, tÓn
thät eáe khoàn dfru tu tài ehinh, ng phài thu khó doi và bào hành sàn phäm, hàng hoá, eöng trinh xày
Hip t~i doanh nghi~p. Thöng tu 89 eó hi~u Il,l'ethi hành kê tir ngày 26 tháng 7 nam 2013. Ban Giám
d6e dánh giá Thöng tu 89 khöng eó ành hUÓ'llgtrQng yêu dên báo eáo tài ehfnh eûa Cöng ty eho nam
tài ehfnh kêt thue ngày 3 1 tháng 12 nam 2013.

su

4.

TÓM TÁT CÁC CHINH SÁCH KÊ TOÁN CHU YÊU
Sau dày là eáe ehfnh sáeh kê toán ehû yêu duge Cöng ty áp dVng trong vi~e l~p báo eáo tài ehfnh:

uÓ'Ctinh

kê toán

Vi~e I~p báo eáo tài ehfnh tuàn thû theo ehuän ml,l'ekê toán, ehê d<)kê toán doanh nghi~p Vi~t Nam và
eáe quy dinh pháp I)' eó liên quan dên vi~e l~p và trlnh bày báo eáo tài ehinh yêu du Ban Giám d6e
phài eó nhfrng uÓ'e tinh và già dinh ành hUÓ'llgdên s6 li~u báo eáo vê eöng ng, tài sàn và vi~e trinh bày
eáe khoàn eöng ng và tài sàn tiêm tàng t~i ngày l~p báo eáo tài ehfnh eÜllg nhu eáe s6 li~u báo eáo vê
doanh thu và ehi phf trong su6t nam tài ehfnh. M~e dil eáe uÓ'e tfnh kê toán dUQ'el~p bäng tät eà Sl,f
hiêu biêt eûa Ban Giám d6e, s6 thl,l'etê phát sinh eó thê kháe vÓ'ieáe uÓ'e tinh, già dinh d~t ra.
Cöng C\l tài chfnh
Ghi nh~n ban áàu
Tài sán tài chinh: T~i ngày ghi nh~n ban dfru, tài sàn tài ehinh duge ghi nh~n theo giá g6e e<)ngeáe ehi
phi giao dieh eó liên quan trl,l'etiêp dên vi~e mua slim tài sàn tài ehinh dó. Tài sàn tài ehinh eûa Cöng
ty baG g6m tiên và eáe khoàn tuang duang tiên, eáe khoàn phài thu kháeh hàng và phài thu kháe, eáe
khoàn dfru tu tài ehfnh và eáe khoàn kY quy, kY euge.
Cóng nç tài chinh: T~i ngày ghi nh~n ban dfru, eöng ng tài ehinh duge ghi nh~n theo giá g6e e<)ng eáe
ehi phi giao dieh eó liên quan trl,fe tiêp dên vi~e phát hành eöng ng tài ehinh dó. Cöng ng tài ehinh eûa
Cöng ty bao g6m eáe khoàn phài trà nguèri bán và phái trà kháe, ehi phi phài trá và eáe khoàn vay.
Dánh giá lf}i sau làn glti nlt~n ban áàu
Hi~n t~i, ehua eó quy dinh vê dánh giá l~i eöng
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cv tài

ehfnh sau ghi nh~n ban dfru.

CÓNG TY CO PHÀN DÀU NHON PV OIL
Báo cáo tài chinh
S6 201 Duöng Diên Biên Phû, Phuöng 15, Quán Binh Thanh
Thành ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam
Cho nam tài chinh kêt thuc ngày 31 tháng 12 nam 2013
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH (Tiêp theo)

MÀU SO B 09-DN

Các thuyêt minh này là màt bá phán hop thành và càn duac doe a6ng thài vái báo cáo tài chinh kèm theo
Tiên và các khoän tuong direng tiên
Tiên và các khoàn tireng duong tiên bao göm tiên mät tai quy, các khoàn tiên giri khöng ky han, các
khoàn däu nr ngän han, có khà näng thanh khoàn cao, dê dàng chuyên d6i thành tiên và It rui ro liên
quan dên viêc biên döng giá tri.
Dl! phöng phäi thu khó döi
DI! phöng phài thu khó döi duce trich läp cho nhüng khoàn phài thu da quá han thanh toán tïr sáu
tháng tró lên, hoäc các khoàn phài thu mà ngiröi nç khó có khà näng thanh toán do bi thanh ly, phá sàn
hay các khó khan tireng W.
Hàng tan kho
Hàng tön kho duce xác dinh trên ca só giá tháp hon giüa giá göc và giá tri thuän có thê thuc hiên
duÇYc.Giá g6c hàng t6n kho bao g6m chi phi nguyên v~t li~u trl!C tiêp, chi ph! lao dQng trl!c tiêp và chi
ph! sàn xuät chung, nêu có, dê có duÇYchàng t6n kho & dia diêm và trÇlng thái hi~n tÇli.Giá g6c cua
hàng t6n kho duÇYcxác diM theo phuang pháp binh quàn gia quyên. Giá tri thuän có thê thl!c hi~n
dUQ"cduÇYcxác dinh bing giá bán uó"c tinh tru các chi ph! uÓ'c tinh dê hoàn thành sàn phäm cung chi
ph! tiêp thi, bán hàng và phàn ph6i phát sinh.
DI! phàng giàm giá hàng t6n kho cua Cóng ty duÇYctrich I~p theo các quy diM kê toán hi~n hành.
Theo dó, Cóng ty duÇYcphép trich I~p dl! phèmg giàm giá hàng t6n kho 16i thài, hong, kém phäm chät
và trong truèmg hqp giá g6c cua hàng t6n kho cao han giá tri thuän có thê thl!C hi~n dUQ"ctÇlingày kêt
thuc niên dQ kê toàn.
Tài sao ca dioh hu'u hioh và khäu hao
Tài sàn c6 diM hfru hinh dUQ"ctrinh bày theo nguyên giá tru giá tri hao mon lily kê. Nguyên giá tài sàn
c6 diM hfru hinh bao g6m giá mua và toàn bQ các chi phi khác liên quan trl!c tiêp dên vi~c dua tài sàn
vào trÇlng thái sän sàng sir dVng. Nguyên giá tài sàn c6 dinh hfru hinh do dánh giá IÇligiá tri doanh
nghi~p là giá tri con IÇlitheo Biên bàn xác dinh giá tri doanh nghi~p. Tài sàn c6 dinh hfru hinh duÇYc
khäu hao theo phuang pháp duàng thäng dl!a trên thài gian huu dvng UÓ'Ctinh, cv thê nhu sau:
2013
S6 nam
Nhà xuèmg, v~t kiên trUc

5 - 25

Máy móc, thiêt bi
Phuang ti~n v~n tài
Thiêt bi, dvng cv quàn Iy
Tài sàn khác

3 - IS
6 - 10
3-6
5

Thuê hotlt dQng
MQt khoàn thuê duÇYcxem là thuê hOÇltdQng khi bên cho thuê vän duÇYchu&ng phän lèm các quyên IQ"i
và phài chiu rui ro vê quyên s& hfru tài sàn. Chi ph! thuê hOÇltdQng duÇYcghi nh~n vào báo cáo kêt quà
hOÇltdQng kinh doanh theo phuang pháp duèmg thilllg trong su6t thài gian thuê. Các khoàn tiên nh~n
dUQ"cho~c phài thu nhim tÇlOdiêu ki~n ky kêt hqp d6ng thuê hOÇltdQng cilng duÇYcghi nh~n theo
phuang pháp duàng thäng trong su6t thài gian thuê.
Tài sao ca dinh vo hioh và khäu hao
Tài sàn c6 diM vó hinh thê hi~n giá tri quyên sir dVng dät và duÇYctrinh bày theo nguyên giá trlr giá tri
hao mon lily kê. Giá tri quyên sir dvng dät dUQ"cphàn b6 theo phuang pháp duèmg thäng dl!a trên thài
gian thuê ló dk
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CÓNG TY CO PHAN DAV NHON PV OIL
Báo cáo tài chinh
S6 201 Dtröng Diên Biên Phû, Plurong 15, Quän Binh Thanh
Thành ph6 Hl>Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam
Cho nam tài ehinh kêt thue ngày 31 tháng 12 nam 2013
THUYÊT MlNH BÁO CÁO TAl CHiNH (Tiêp theo)
MÁU SÓ B 09-DN
Các thuyét minh này là màt b(J phán hop thành và cän äuoc doe a6ng thài vái báo cáo tài chinh kèm theo
Chi phi tra trurrc dài han
Chi pht trà tnróc dài han bao görn giá tri loi thê vi tri dia ly cûa eáe 1ö dät Cöng ty dang thuê do dánh
giá lai giá tri doanh nghiêp khi e6 phán hóa, ehi phi sïra chüa van phöng, nhà xiróng, ehi phi eöng cu,
dung cv dä xuát dung và ehi phi thuê cäy xäng,
.
Giá tri 19i thê vi tri dia ly dtroc phän b6 vào báo eáo kêt quà heat döng kinh doanh theo plurong pháp
duöng thäng nrong (rog vói thöi gian thuê dät kê tïr ngày e6 phän hóa doanh nghiêp.
Chi phi sira chüa van phöng nhà xuóng và ehi phi eöng cv, dung cv dä xuát düng duce phän b6 vào
báo eáo kêt quà hoat dêng kinh doanh theo plurong pháp duöng thäng tir 2 nam dên 5 nam.

a

Chi phi trà tnröc liên quan dên ehi phi thuê cäy xäng
Dà Näng duoc phän b6 theo phirong pháp
duèmg thàng trong thèri gian 12 nam tuO'ng (rog vói thèri gian thuê.
Ghi nh~n doanh thu
Doanh thu bán hàllg duge ghi nh~n khi d6ng thèri thóa man tät eà nam (5) diêu ki~n sau:
(a) Cöng ty da ehuyên giao phän lón rui ro và 19i ieh g11nliên vói quyên sa hfru sàn phäm ho~e hàng
hóa eho nguèri mua;
(b) Cöng ty khöng con dm gifr quyên quàn Iy hàng hóa nhu llguèri sa hfru hàng hóa ho~e quyên kiêm
soát hàng hóa;
(e) Doanh thu duge xáe djnh tuO'ng dÓi eh11eeh11n;
(d) Cöng ty se thu duge Igi feh kinh tê tir giao dieh bán hàng; và
(e) Xáe dinh duge ehi phf liên quan dên giao dieh bán hàng.
Doanh thu eua giao dieh vê eung cäp dieh vv duge ghi nh~n khi kêt quà elia giao dieh dó duge xáe
dinh m<)t eáeh dáng tin e~y. Truèmg hqp giao dieh vê eung cäp dieh vv liên quan dên nhiêu nam th!
doanh thu duge ghi nh~n trong nam theo kêt quà phän eöng vi~e da hoàn thành t\li ngày eua bàng eàn
d6i kê toán eua nam dó. Kêt quà eua giao dieh eung cäp dieh vv duge xáe djnh khi thóa man tät eà b6n
(4) diêu ki~n sau:
(a)
(b)
(e)
(d)

Doanh thu duge xáe dinh tuong d6i eh11eeh11n;
CÓ khà nang thu duge Igi feh kinh tê tir giao dieh eung cäp dieh vv dó;
Xáe dinh duge phän eöng vi~e da hoàn thành t\li ngày eua bàng eàn d6i kê toán; và
Xáe dinh duge ehi phi phát sinh eho giao dieh và ehi phi dê hoàn thành giao dieh eung cäp dieh
dó.

Lai tiên glii duge ghi nh~n trên
suät áp dVng.

CO'

vv

sa d6n Heh, duge xáe dinh trên sÓ du eáe tài khoàn tiên glii và lài

Ngo:_lit~
Cöng ty áp dVng xli Iy ehênh I~eh tY giá theo huoog dän eua Chuän ml,l'ekê toán Vi~t Nam s6 10 (V AS
10) "Ành huóng eua vi~e thay d6i tY giá hÓi doái" và Thöng tu 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10
nam 2012 eua B<)Tài ehfnh quy djnh vê ghi nh~n, dánh giá, xli Iy eáe khoàn ehênh I~eh tY giá h6i doái
trong doanh nghi~p. Theo dó, eáe nghi~p vv phát sinh bing ngo\li t~ duge ehuyên d6i theo tY giá t\li
ngày phát sinh nghi~p vvo SÓ du eáe khoàn mve tiên t~ eó gÓe ngo\li t~ t\li ngày kêt thue niên d<)kê
toán duge ehuyên d6i theo tY giá W ngày này. Chênh I~eh ty giá phát sinh duge h\leh toán vào báo eáo
kêt quà hO\lt d<)ng kinh doanh. Ui ehênh I~eh tY giá do dánh giá l\li eáe sÓ du t\li ngày kêt thûe niên d<)
kê toán khöng duge dimg dê ehia eho e6 döng.
ehi phf di vay
Chi phi lai vay duge ghi nh~n vào báo eáo kêt quà hO\lt d<)ngkinh doanh khi phát sinh.
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CÓNG TY CÓ PHÀN DÀU NHON PV OIL
Báo cáo tài chinh
S6 201 Duöng Diên Biên Phû, Plurong 15, Quän Binh Thanh
Thành ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam
Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31 tháng 12 nam 2013
THUYÉT

MINH BÁO CÁO TÀI CHINH

(Tiêp theo)

MÁU SÓ B 09-DN

Các thuyêt minh này là mát b(j phán hop thành và cdn äuoc a9C äàng thài vái báo cáo tài chinh kèm theo
Các khoän dl! phöng
Các khoàn dir phöng duoc ghi nhän khi Cöng ty có nghïa V\I nÇYhiên tai do kêt quà tïr möt su kiên dä
xày ra, và Cöng ty có khà näng phài thanh toán nghïa V\I này. Các khoàn du phöng dirçc xác dinh trên
ca sö uóc tinh cûa Ban Giám dóc vê các khoàn chi phi cán thiêt dê thanh toán nghïa V\I nÇYnày tai
ngày kêt thûc niên dl? kê toán.
Thuê
Thuê thu nhäp doanh nghiêp thê hiên töng giá tri cüa s6 thuê phài tra hiên tai và s6 thuê hoän lai.
S6 thuê phái tra hiên tai duce tinh dua trên thu nhäp chiu thuê trong nam. Thu nhäp chiu thuê khác vói
IÇYi
nhuän thuän duce trinh bày trên báo cáo kêt qua hoat döng kinh doanh vi thu nhäp chiu thuê khöng
bao görn các khoán thu nhäp hay chi phi tinh thuê hoäc duÇYckhäu trlr trong các nam khác (bao g6m cà
16 mang sang, nêu có) và ngoài ra khöng bao g6m các chi tiêu khöng chiu thuê ho~c khöng duÇYckhäu
tru.
Thuê thu nh~p hoan l<;tiduÇYctinh trên các khoan chênh I~ch giua giá tri ghi s6 và ca só tinh thuê thu
nh~p cua các khoan ml,lc tài san ho~c cöng nÇYtrên báo cáo tài chinh và duÇYcghi nh~n theo phuang
pháp bang can d6i kê toán. Thuê thu nh~p hoan l<;tiphai tra phai duÇYcghi nh~n cho tät ca các khoan
chênh I~ch t<;tmthài con tài sàn thuê thu nh~p hoan l<;tichi duÇYcghi nh~n khi chic chin có du IÇYi
nhu~n
tinh thuê trong tuang lai dê khäu trlr các khoàn chênh I~ch t<;tmthài.
Thuê thu nh~p hoan l<;tiduÇYcxác djnh theo thuê suät d\f tinh se áp dl,lng cho nam tài san duÇYcthu h6i
hay nÇYphài tra du9'c thanh toán. Thuê thu nh~p hoan l<;tidu9'c ghi nh~n vào báo cáo kêt quà ho<;ttdl?ng
kinh doanh và chi ghi vào v6n chu só huu khi khoan thuê dó có liên quan dên các khoàn ml,lc du9'c ghi
thàng vào v6n chu só hfru.
Tài san thuê thu nh~p hoan l<;tivà n9' thuê thu nh~p hoan l<;tiphài trà duÇYcbil tru khi Cöng ty có quyên
hçrp pháp dê bil tru giua tài san thuê thu nh~p hi~n hành vói thuê thu nh~p hi~n hành phai nl?P và khi
các tài san thuê thu nh~p hoan l<;tivà n9' thuê thu nMp hoan l<;tiphai tra liên quan tói thuê thu nh~p
doanh nghi~p duÇYcquan Iy bói cilng ml?t ca quan thuê và Cöng ty có d\f dinh thanh toán thuê thu nh~p
hi~n hành trên ca só thuän.
Vi~c xác djnh thuê thu nh~p phai trà và thuê thu nh~p hoan l<;ticua Cöng ty can cu vào các quy djnh
hi~n hành vê thuê. Tuy nhiên, nhfrng quy djnh này thay d6i theo mng thài ky và vi~c xác djnh sau
cilng vê thuê thu nh~p doanh nghi~p tily thul?c vào kêt qua kiêm tra cua ca quan thuê có thäm quyên.
Các lo<;tithuê khác du9'c áp dl,lngth eo các lu~t thuê hi~n hành t<;tiVi~t Nam.
5.

TIÈN VÀ CÁC KHOÁN TUONG DUONG TIÈN

Tiên m~t
Tiên gui ngan hàng
Các khoàn tuang duang tiên

31/12/2013
VND

31/12/2012

1.063.533.420
77.047.161.729

1.541.094.189
35.064.099.810
12.100.000.000
48.705.193.999

78.110.695.149

6.

VND

DÀU TU NGÁN H';'N
Thê hi~n khoan tiên gui có ky h<;tn03 tháng t<;tiNgan hàng TMCP PhuO'ng Nam vói muc lai suät là
7%/nam.
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CÓNG TY
PHÀN DÀU NHON PV OIL
S6 201 Diröng Diên Biên Phû, Plurong 15, Quän Binh Thanh
Thành phö HÖ Chi Minh, CHXHCN Viêt Nam
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH

Báo cáo tài chinh
Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31 tháng 12 nam 2013
MÀU SO B 09-DN

(Tiêp theo)

Các thuyêt minh này là mot bo phán hop thành và cdn duac doe äángthài vái báo cáo tài chinh kèm theo
10.

TÀI SÁN CO DJNH HUU HINH

Nhà xtróng,

Máymóc,

vát kiên truc

thiêt bi
VNO

VNO
NGUYÊNGIÁ
T~i ngày 01/0112013
Mua trong nam
Thanhly,nhuQTIgbán
Phän loai sang chi ph! trá tnróc dài han (i)

31.652.408.924
2.158.160.000
(5.899.267.960)

T~i ngày 31/12/2013

Phuong tiên

vän tài
VNO

Thiêt bi,
dung

cv quàn

ly
VNO

11.812.725.945
352.921.295

5.277.518.136
3.489.533.636

598.020.704
99.794.091

p7.627.272~

{248.334.454~

27.736.744.777

12.165.647.240

8.739.424.500

T~i ngày 01/01/2013
Khäu hao trong nam
Thanh ly, nhUQTIgbán
Phán loai sang chi phi trá tnróc dài han (i)

22.082.630.158
790.845.839
(503.665.151)
~54.061.035~

11.450.966.089
169.679.032

3.776.694.921
573.403.520

T~i ngày 31/12/2013

22.315.749.811

11.620.645.121

4.345.415.485

GIÁ TRI CON L~I
T~i ngày 31/12/2013

5.420.994.966

545.002.119

T~i ngày 31/12/2012

9.569.778.766

361.759.856

{174.556.187~

Tài sàn

Töng cöng

c6 dinh khác
VNO

VNO

2.062.529.228

51.403.202.937
6.100.409.022
(5.899.267.960)

449.480.341

2.062.529.228

51.153.826.086

452.454.281
81.491.076

1.477.819.695
130.836.363

39.240.565.144
1.746.255.830
(503.665.151)
~166.988.222~

425.701.126

1.608.656.058

40.316.167.601

4.394.009.015

23.779.215

453.873.170

10.837.658.485

1.500.823.215

145.566.423

584.709.533

12.162.637.793

{450.517.913~

GIÁ TRI HAO MÓN LÜY KÉ

~4.682.956~

~108.244.231 ~

Tai ngày 31 tháng 12 nam 2013, nguyên giá cûa tài sàn c6 dinh bao göm các tài sàn dä khäu hao hêt nhung vän con sïr dung vói giá tri là 34.096.999.215
ngày 31 tháng 12 nam 2012 là 27.825.885.700 VNO).

VNO (tai

(i) Phän loai lai thê hiên các tài sán khöng con thóa man diêu kiên ghi nhän là tài sán c6 dinh hüu hinh theo quy dinh tai Thöng nr 45. Giá tri con lai cûa nhüng tài sán
này duce kêt chuyên sang chi phi trá truÓ'c dài h~n và dugc phàn b6 vào báo cáo kêt quà ho~t dQng kinh doanh trong vong ba nam kê ti'r ngày 10 tháng 6 nam 2013,
ngày có hi~u h,rc thi hành clIa Thöng tu 45.
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CÓNG TY CO PHÀN DÀU NHON PV OIL
SÖ 201 Duöng Di~n Biên Phil, Phuöng 15, Quän Binh Thanh
Thành phê H6 Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam

Báo cáo tài chinh
Cho nam tài ehinh kêt thuc ngày 31 tháng 12 nam 2013
MÀU

THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH (Tiêp theo)
Các thuyêt minh này là màt b(Jphán hap thành và edn OttÇTC 09C o6ng thài vái báo cáo tài chinh kèm theo
16.

VON CHU

SO B 09-DN

sa HÛU
V6n e6 phän

S6 dir tai ngày 01/01/2012
Chia e6 tïrc
Loi nhuän trong närn
Trieh láp các quy trong näm
S6 dir tai ngày 31/12/2012
Loi nhuän trong näm
Trich láp eáe quy trong näm
Chi trá thü lao HOid6ng Quàn tri
sa duot:.ti ngày 31/12/2013

Quy dl)' phöng

Lei nhuän sau thuê

Thäng du vön e6
phän

Quy Däu nr

phát trien

tài ehinh

chira phän phöi

VND

VND

VND

VND

T6ng cöng
VND

13.888.477.951
105.216.157.630
(9.790.000.000)
(9.790.000.000)
1.511.600.285
1.511.600.285
(4.098.477.951)
681.091.299
2.055.204.054
( 1.362.182.598)
1.209.717.886
1.511.600.285
95.575.575.317
89.000.000.000 __
1:..:...7:..:..9..:....9.:..:..0;;..;53:..:...0;.;:.9,::..2
_--=2:.:..:.0::.:;:5.::.;5.:.::,20::..;4:.;.:.0:.::,5..;,.4
....;..:...._-=-=...:....
2.476.844.033
2.476.844.033
69.930.014
(559.440.114)
209.790.043
(279.720.057)
(113.000.000)
(113.000.000)
1.279.647.900 ===::::::::::::::=::::::::::===
3.316.004.204 ===========:;,
97.659.699.293
89.000.000.000 ==1~.7=9=9=.0=53~.0~9=2
=====2:::.2=6=4.=99:=4=.0:=9=7
========::::::::::::::::::::::::::::

89.000.000.000

528.626.587

1.799.053.092

Theo Nghi quyêt Dai höi CÖ dong thuöng niên sÖ 01/NQ-PVOLUB-DHDCD ngày 02 tháng 5 nam 2013, Cöng ty dä tiên hành phän phêi loi nhuän näm 2012 dê trieh
quy dftu tu phát triên, quy dl! phöng tài ehinh, quy khen thuóng phûc loi và ehi tra thiI lao eho HQi d6ng Quan tri vái sÖ tiên Iftn luqt là 209.790.043 VND, 69.930.014
VND, 279.720.057 VND và 113.000.000 VND.

van ca phän
31/12/2013
SÖ eÖ phftn
Duge phép phát hành

Dä phát hành và góp vÖn du

8.900.000
8.900.000

VND

89.000.000.000
89.000.000.000

31/12/2012
SÖ eÖ phftn
8.900.000
8.900.000

VND

89.000.000.000
89.000.000.000

Cong ty ehi phát hành mQt IOé;lieÖ phiêu phÖ thong khong duge hUÖ'ng Igi tlre eÖ dinh vái m~nh giá 10.000 d6ngleÖ phftn. CÖ dong sá hfru eÖ phftn phÖ thong duqe
nh~n eÖ tlre khi duge eong bÖ và eó quyên biêu quyêt theo tY I~ mQt quyên biêu quyêt eho mÓi eÖ phiêu só hfru té;lieáe eUQeh9P eÖ dong eua Cong ty. Cáe eÖ phftn phÖ
thong dêu eó quyên thüa hUÖ'ngnhu nhau dÖi vái tài san thuftn eua Cong ty.
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CÓNG TY CO PHÀN DÀU NHàN PV OIL
SÖ 201 Dl!èm? Di~n Biên Phû, Plurong 15, Quän Binh Th\lnh
Báo cáo tài chinh
Thành pho Ho Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam
Cho nam tài chinh kêt thUc ngày 31 tháng 12 nam 2013
THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHiNH(Tiêp

theo)

MÀU SÓ B 09-DN

Các thuyêt minh này là mi)t bi)phán hop thành và cán duac äoca6ng thài vái báo cáo tài chinh kèm theo
26.

CAM KÊT THUÊ HO~ T DQNG
2013
VND
Chi phi thuê hoat döng t6i thiêu dil ghi nhän vào
báo cáo kêt qua hoat döng kinh doanh trong nam

2012
VND

1.224.790.400

578.657.000

Tai ngày kêt thûc niên d9 kê toán, Cöng ty có các khoàn cam kêt thuê hoat döng khöng hûy ngang vói
lich thanh toán nhu sau:
2013
VND
Trong vöng mot nam
Tïr nam thir hai dên nam thir nam
Sau nam nam

2012
VND

1.547.230.400
3.046.189.081
3.748.320.000
8.341.739.481

249.780.000

249.780.000

Khoàn thanh toán thuê hoat döng thê hiên s6 tiên thuê liên quan dên viêc thuê hai van phöng tai
193/6A duöng Nam Ky Kh&i Nghïa, Thành phö H6 Chi Minh và t.e 13, nhà MI, Khu do thi mói Yên
Höa, thành phê Hà N9i. Ngoài ra, khoàn thanh toán thuê hoat döng này con bao göm tiên thuê hai cûa
hàng xäng däu sÖ 249 Ngö Quyên, Quän Son Trà, thành phö Dà Näng và s6 02 Büng Binh Nguyên
Hüu ThQ - Duy Tän, thành phö Dà Näng.
27.

CÓNG CV TÀI CHiNH

Quàn

Iy rui

ro vên

Cöng ty quàn 19 nguên vön nhim dam bao ring Cong ty có thê vira hO\lt d9ng liên tvc viTa tÖi da hóa
Igi ich cûa các cl, dong thong qua t6i uu hóa s6 du ngu6n v6n và cong ng.
cäu truc v6n cûa Cong ty g6m có các khoan ng thuän (bao g6m các khoan vay nhu trinh bày t\li
Thuyêt minh sÖ 13 tru di tiên và các khoan tuong duong tiên) và phän vÖn cûa các c6 dong (bao g6m
v6n góp, các quy dl! tril và Igi nhu~n sau thuê chua phàn phÖi).
Các chinh sách kê toán chu yêu
Chi tiêt các chinh sách kê toán cM yêu và các phuong pháp mà Cong ty áp dl,mg (bao g6m các tiêu chi
dê ghi nh~n, ca s& xác dinh giá tri vào ca s& ghi nh~n các khoan thu nh~p và chi phO dÖi vÓ'itirng IO\li
tài san tài chinh, cong ng tài chinh dugc trinh bày t\li Thuyêt minh s6 4.
Các 10l.licöng c\l tài chinh
Giá tri ghi sA
31/12/2013
VND

31/12/2012
VND

Tài san tài chinh
Tiên và các khoan tuong duong tiên
Phai thu khách hàng và phai thu khác
Däu tu tài chinh
Các khoan ky quy, ky cugc
TAng cQng

78.110.695.149
43.002.880.828
20.000.000.000
26.000.000
141.139.575.977

48.705.193.999
33.871.526.667
735.214.677
l.058.407.968
84.370.343.311

Cöng nQ'tài chinh
Các khoan vay
Phai tra nguài bán và phai tra khác
Chi phi phai tra
TAng cQng

20.000.000.000
125 .05l.0 14.271
2.732.289.089
147.783.303.360

74.559.661.340
1.146.698.768
. 75.706.360.108
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CÓNG TY CO PHAN DAV NHON PV OIL

S6 201 Duöng Diên Biên Phu, Phuöng 15, Quän Binh Th\inh
Báo cáo tài chinh
Thành ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam
Cho nam tài chinh kêt thuc ngày 31 tháng 12 nam 2013
THVYÊT MINH BÁO CÁO TAl CHINH(Tiêp theo)
MÁV SÓ B 09-DN
Cáe thuyêt minh này là mç5tbà phán hop thành và cdn duac doe a6ng thài vái báo eáo tài ehinh kèm theo

Cöng ty chua xác dinh diroc giá tri hop Iy cûa tài sàn tài chinh và cöng no tài chinh tai ngày kêt thûc
niên d9 kê toán do Thöng nr sö 210/2009/TT-BTC do B9 Tài chlnh da ban hành ngày 06 tháng 11 nam
2009 ("Thöng nr 210") cüng nhir các quy dinh hiên hành chua có huóng dän cu thê vê viêc xác dinh giá
tri hop ly cüa các tài sàn tài chinh và cöng no tài chinh. Thêng nr ? I0 yêu cäu áp dung Chuän rmrc báo
cáo tài chinh Quöc tê vê viêc trinh bày báo cáo tài chinh và thuyêt minh thöng tin döi vöi cöng cu tài
chinh nhirng khöng dtra ra huöng dän tuong direng cho viêc dánh giá và ghi nhän cöng cu tài chinh bao
gom cà áp d\lng giá tri hqp Iy, nhäm phû hqp vái Chuàn mlJCbáo cáo tài chinh Quoc tê.
M1}ctiêu quan Iy rui ro tài chinh
Cong ty ,da xày dlJllg h~ th6ng quàn Iy rui r? nhäm phát hi~n và d~nh giá các rui ro m~ Cong ty phài
chiu, thiêt I?p các chinh sách và, quy trinh kiêm soát rui ro muc c~àp nh?n duQ'c. H~ thöng quàn Iy rui
ro duQ'c xem xét l\ii diM ky nham phàn ánh nhiing thay doi cua diêu ki~n thi truàng và hO\it d9ng cua
Cong ty.

r:

Rui ro tài chlnh bao g6rn rui ro thi truàng (bao g6rn rui ro
tin dl,!ngvà rui ro thanh khoàn.

tY giá,

rui ro lai suM và rui ro vê giá), rui ro

Rui ro thi trU'img
HO\it d9ng kinh doanh cua Cong ty se chu yêu chiu rui ro khi có SIJ thay df>i,vê ty giá h6i doái, lai suät
và giá. Cong ty khong thlJc hi~n các bi~n pháp phèmg ngira rui ro này do thiêu thi truàng rnua các cong
Cl,!tài chinh này.
Quàn Ij rui ro

tY giá

Cong ty thlJc hi~n m9t s6 các giao dich có g6c ngo\ii t~, theo dó, Cöng ty se chiu rui ro khi có biên d9ng
vê tY giá.
Giá tri ghi sf>cua các tài sàn bäng tiên và cöng nQ'bäng tiên có g6c ngo\ii t~ t\ii ngày 31 tháng 12 nam
2013 và t\ii ngày 31 tháng 12 nam 2012 nhu sau:
Tài sàn
31/12/2013

31/12/2012

Cong nQ'
31/12/2013

~

~\

.'/

31/12/2012

Cl

(

\CI
Dö la My ("USD")

Ol
770.402.403

3.630.788.830

1.036.472.095

.~
/

~

Phán tieh aç5nhçy a6i vái ngoçi t?

Cong ty chû yêu chiu ành huóng cua thay dbi ty giá cua d6ng Do la MY.
Ty I~ áp d\lng dê tinh d9 nh\iY d6i vái ngo\ii t~ dugc Ban Giám d6c xác diM là 2%. Khi dó, Ban Giám
d6c nh?n thäy SIJ chênh I~ch ty giá h6i doái này se ành huóng dên các khoàn m\lC bäng tiên có g6c
ngo\ii t~ con t6n t\ii ngày kêt thuc niên d9 kê toán.
Nêu tY giá d6ng Do la My tanglgiàm 2% so vái D6ng Vi~t Nam thi IQ'inhu?n truác thuê cho nam tài
chinh 2013 và nam 2012 se tanglgiàm m9t khoàn tiên l!ln lugt là 15.408.048 VND và 51.886.335 VND.
Quàn Ij rui ra lai sudt

Cong ty It chiu rui ro lai suät phát sinh tir khoàn vay vi khoàn vay cua Cöng ty dugc ky kêt vái Ngàn
hàng Thuang m\ii cf> ph!ln Vi~t Nam Thjnh Vugng ("VP Bank") vái muc lai suät c6 dinh' Ngoài ra, rui
ro này se dugc Cöng ty quàn ly bäng cách duy tri ó muc d9 hqp Iy các khoàn vay và phàn tich tinh hinh
C\inhtranh trên thi truàng dê có duQ'c lai suät có Igi cho Cöng ty tir các ngu6n cho vay thich hqp.
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CÖNG TY CÓ PHAN DAV NHON PV OIL
Báo cáo tài chinh
SÓ 201 Duöng Diên Biên Phû, Plurong 15, Quán Blnh Thanh
Thành phÓ H6 chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam'
Cho nam tài chinh kêt thuc ngày 31 tháng 12 nam 2013
THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHiNH(Tiêp theo)
MÁU SÓ B 09-DN
Các thuyêt minh này là mót bó phán hop thành và cdn duce doe a6ng thài vái báo cáo tài chinh kèm theo

Quán Ij rui ro vi giá hàng hóa
Cöng ty mu~ nguyên vät liêu, hàng hóa tir các nhà cung cáp trong và ngoài mróc dê phuc vu cho hoat
döng sän xuät kinh doanh. Do väy, Cöng ty se chiu rûi ro tir viêc thay dÖi giá bán cûa nguyên vät liêu,
hàng hóa.

Rui ro tin dung
Rûi ro tin dung xày ra khi möt khách hàng hoäc dÓi tác khöng dáp ïrng duoc các nghîa vu trong hop
döng dän dên các tön thát tài chinh cho Cöng ty. Cöng ty có chinh sách tin dung phu hop và tlnröng
xuyên theo döi tinh hinh dê dánh giá xem Cöng ty có chiu rui ro tin dung hay khöng, Cöng ty khöng có
bät ky rûi ro tin dung trong yêu nào vói các khách hàng hoäc döi tác bói vi các khoàn phài thu dên tir
mQt sÓ lugng lán khách hàng hoé;ttdQng trong nhiêu ngành khác nhau và phàn bÖ Ó' các khu
khác nhau.

Vl,l'C

dia Iy

Quàn lj rui ro titan" kllOàn
M1,lcdich quàn Iy rui ro thanh khoàn nhàm dàm bào dû ngu6n vÓn dê dáp (rog các nghla Vl,l tài chinh
hi~n té;tivà trong tuong lai. Tinh thanh khoàn ding dugc Cöng ty quàn ly nhàm dàm bào muc ph1,ltrQi
gifra cöng ng dên hé;tnvà tài sàn dên hé;tntrong nam Ó' muc có thê dugc kiêm soát dÓi vÓ'i sÓ vÓn mà
Cöng ty tin ràng có thê t~o ra trong nam dó. Chinh sách cûa Cöng ty là theo döi thuèmg xuyên các yêu
du vê thanh khoàn hi~n té;tivà dg kiên trong tuong lai nhàm dàm bào Cöng ty duy tri dû muc d\Tphèmg
tiên m~t, các khoàn vay và dû vÓn mà các cÖ döng cam kêt góp nhàm dáp ung các quy djnh vê tinh
thanh khoàn ngän hé;tnvà dài hé;tnhon.
Bàng duÓ'i dày trinb bày chi tiêt các muc dáo hé;tntheo hgp d6ng con lé;tidÓi vÓ'i cöng ng tài chinh phi
phái sinh và thài hé;tnthanh toán nhu dil dugc thóa thu?n. Các bàng này dugc trinh bày dga trên dong
tiên chua chiêt khäu cûa tài sàn tài chinh và dong tiên chua chiêt khäu cûa cöng ng tài chinh tinh theo
ngày sám nhät mà Cöng ty phài trà. Vi~c trinb bày thöng tin tài sàn tài chinh phi phái sinh là dn thiêt
dê hiêu dugc vi~c quàn Iy rui ro thanh khoàn cûa Cöng ty khi tinh thanh khoàn dugc quàn ly trên ca
cöng ng và tài sàn thuän.
Tir 1 - 5 nam
DuÓ'i I nam
TÖng

sa

VND

VND

VND

31/12/2013
Tiên và các khoàn tuong duong
tiên khác
Phài thu khách hàng và phài thu
Däu tu tài chinh
Các khoàn ky quy, ky cugc
TAng c(lng

Chênh l~ch thanh khoiin thuftn

"'2

I

5
H

I

:E
.~

78.110.695.149
43.002.880.828
20.000.000.000
5.000.000
141.118.575.977

21.000.000
21.000.000

78.110.695.149
43.002.880.828
20.000.000.000
26.000.000
141.139.575.977

31/12/2013
Các khoàn vay
Phài trà nguài bán và phài trà khác
Chi phi pMi trà
TAng c(lng

.::=

20.000.000.000
125.051.014.271
2.732.289.089
147.783.303.360

20.000.000.000
125.051.014.271
2.732.289.089
147.783.303.360
(6.664.727.383)
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21.000.000

(6.643.727.383)

CÓNG TY CO PHÀN DÀU NHON PV OIL
S6 201 D,!èm~ Di~n Biên Phu, Phiröng 15, Quän Binh Th~nh
Báo cáo tài chinh
Thành phó Hö Chi Minh, CIDmCN Vi~t Nam
Cho nam tài chinh kêt thUc ngày 31 tháng 12 nam 2013
THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH(Tiêp theo)
MÁU SÓ B 09-DN
Các thuyêt minh này là mát b(Jphán hop thành và cein duac doe il6ng thài vái báo cáo tài chinh kèm theo
Ouói 1 nam

Tir 1 - 5 nam

T6ng

VND

VND

VND

31/12/2012
Tiên và các khoàn nrong direng
tiên khác
Phài thu khách hàng và phài thu

48.705.193.999
33.871.526.667

Däu nr tài chinh
Các khoàn ky quy, ky cUQ'C
Tang cêng

462.635.972
1.055.407.968
84.094.764.606

48.705.193.999
33.871.526.667
272.578.705
3.000.000
275.578.705

735.214.677
1.058.407.968
84.370.343.311

31/12/2012
Các khoán vay

Phài trà ngiröi bán và phài trà khác
Chiphiphàitrà
Tang cêng
Chênh lêch thanh khoän thuän

74.559.661.340
1.146.698.768
75.706.360.108

74.559.661.340
1.146.698.768
75.706.360.108
275.578.705

8.388.404.498

8.663.983.203

Ban Giám d6c dánh giá rmrc täp trung rui ro thanh khoàn à rmrc trung binh vi häu hêt các khoàn phài
trà duoc phát sinh tïr các bên liên quan (T6ng Cöng ty oäu Viêt Nam - Cöng ty me) nhir trinh bày tai
Thuyêt minh s6 28. 00 dó, Ban Giám d6c tin tuóng räng Cöng ty có thê tao ra dü nguön tiên dê dáp
ïmg các nghïa Y\I tài chinh khi dên han,
28.

NGHI1):P VV V À SÓ DU VÓl CÁC BÊN LIÊN QUAN
Trong nam, Cêng ty da có các giao dich sau vói các bên liên quan:
Danh sách các bên Iiên quan:
Bên Iiên guan

MÖi guan hê

T6ng Cöng ty Däu Viêt Nam (PVOil)
T?p doàn oäu khi Qu6c Gia Vi~t Nam (PVN)
Cöng ty CP V?n tài oäu khi Phuang Döng Vi~t
Cöng ty CP V?n tài oäu khi Döng Ouang
Cöng ty CP oäu khi Mê köng
Cöng ty CP Xang däu oäu khi An Giang
Cöng ty CP Xang däu oäu khi Miên Trung
Cöng ty CP Xang däu oäu khi Thái Binh
Cöng ty TNHH MTV LQc hóa däu Binh San
Cöng ty CP Sàn xuät và chê biên däu khi PM
My
Cöng ty CP Xang däu oäu khi Ninh Binh
Cöng ty CP Xang däu oäu khi Thái Nguyên
Cöng ty CP Xang däu oäu khi Hài Phèmg

Cêng ty m~
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Cöng
Cöng
Cöng
Cöng
Cöng
Cöng
Cöng
Cöng
Cöng

ty
ty
ty
ty
ty
ty
ty
ty
ty

m~ cua PV Oil
trong cung T?p doàn PVN
trong cung T?p doàn PVN
con T6ng Cöng ty oäu Vi~t
con T6ng Cöng ty oäu Vi~t
con T6ng Cöng ty oäu Vi~t
con T6ng Cöng ty oäu Vi~t
trong cung t?P doàn PVN
con T6ng Cöng ty oäu Vi~t

Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

Cöng ty con T6ng Cöng ty oäu Vi~t Nam
Cöng ty con T6ng Cöng ty oäu Vi~t Nam
Cöng ty con T6ng Cöng ty oäu Vi~t Nam

CÖNG TY CÓ PHÀN DÀU NHON PV OIL
S6 201 Duöng Diên Biên Phû, Phuöng 15, Quän Binh Thanh
Báo cáo tài chinh
Thành ph6 HÓ chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam'
Cho nam tài ehinh kêt thue ngày 31 tháng 12 nam 2013
THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHiNH(Tiêp

theo)

MÀU SÓ B 09-DN

Các thuyêt minh này là m9t bá phán hop thành và cdn duoc doe a6ng thài vái báo cáo tài chinh kèm theo
2013
Bán hàng
T6ng Cöng ty oäu Viêt Nam - Tn,1sà ehinh
Cáe eöng ty trong cung Täp doàn PVN và eáe eöng ty con cûa
PV Oi1
Mua hàng
T6ng Cöng ty oäu Viêt Nam - Tru só ehinh
Cáe eöng ty trong cung Táp doàn PVN và eáe eöng ty con cûa
PV Oil

VND

2012
VNO

55.539.327.263

3.323.546.176

17.967.906.140

72.108.034.576

226.770.265.770

8.486.836.366

65.036.088.808

237.203.093.578

Khác
Thanh toán khoàn phài trà vê c6 phán hóa
Chia e6 tïrc eho T6ng Cöng ty oäu Vi~t Nam

25.182.314.713
6.135.030.000

Thu nhäp cüa eáe thành viên Höi döng Quàn tri, Ban Giám d6e và Ban Kiêrn soát trong nam nhu sau:

Luong, thiróng và eáe khoàn phu cáp

2013
VNO

2012
VNO

1.705.470.198

1.890.000.000

S6 du vói eáe bên liên quan tai ngày kêt thûc niên dç,kê toán nhir sau:
31112/2013
VND

Các khoän phäi thu
Töng Cöng ty oäu Viêt Nam
Cáe eöng ty trong cüng Täp doàn PVN và eáe eöng ty con cüa
PVOil

31/12/2012
VND

~
.~

CV
13.084.259.624

3.377.599.663

3.790.766.681

13.442.085.525

:lGUH~

TE
;~
.~

Các khoän phäi tra
T6ng Cöng ty oäu Viêt Nam
Cáe eöng ty trong cung Täp doàn PVN và eáe eöng ty con cûa
PV Oil
Các khoän phäi tra khác
C6 me phài tra eho T6ng Cöng ty Dáu Vi~t Nam
Phài trà kháe eha T6ng Cöng ty oäu Vi~t Nam

29.

Sl! KI.E:NSAU NGÀY KÊT THUC NIÊN

104.419.015.893

7.477.413.530

2.974.145

44.597.475.034

11.712.330.000
2.809.914.223

11.712.330.000
2.809.914.223

DO KÊ TOÁN

Vào ngày 31 tháng 12 nam 2013, Cöng ty dä hoàn tät ~áe thu Wc nç,p con däu~giä~ ph~p dang ky kin?
doanh và eáe thu Wc vê thuê liên quan dên vi~e giài thê Chi nhánh Cöng ty CÖphàn Dà~ nhbn PV Ol!
tai Tuyên Quang, và dên ngày 20 tháng 0 I nam 2014 Cöng ty ehinh thtre nh~n duqe quyêt djnh giài thê
ebi nhánh này tir ca quan thuê.
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CÖNG TY CÓ PHÀN DÀU NHON PV OIL
S6 201 Diröng Diên Biên Phû, Phirèng 15, Quán Binh Thanh
Báo cáo tài chinh
Thành ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam
Cho nam tài chinh ket thUc ngày 31 tháng 12 nam 2013
THUYÉT MINH BÁO

cxo TÀI

CHINH(Tiêp

theo)

MÀU SÓ B 09-DN

Các thuyêt minh này là m(Jtb(Jphán hop thành và cdn äuoc doe a6ng thài vái báo cáo tài chinh kèm theo
30.

SÓ LI~U SO SÁNH
MQt s6 s6 liêu cûa Báo eáo ket qua hoat dêng kinh doanh nam 2012 duce phän loai lai dê phü hop vói

viêc so sánh vói s6 liêu cûa nam nay. Cv thê, viêc phän Ioai duce läp eho eáe khoàn muc sau:

sa dä báo

Mäsa

cáo

Phán 10l;'iIl;'i

sa sau

phän 10l;'ilai

BÁO CÁO KÉT QuÁ HO~ T DQNG KINH DOANH
1. Doanh thu bán hàng và eung cáp
dich vu
2. Cáe khoàn giàm trir doanh thu

Thái Thi Ban Mai
NgU'()'iI~p biêu

Ol
02

410.915.828.625
5.225.443.649

Ngfi Van Dào
Kê toán truöng
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