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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 – COMECO 
 
 

MỤC LỤC  
 
 

NỘI DUNG TRANG 
Phát biểu của Chủ tịch HĐQT- TGĐ Công ty.  
Thông tin chính : Các thông tin, triết lý kinh doanh. mục tiêu 
tổng quát , định hướng chiến lược 

 

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.  
Tổng quan về COMECO.  

• Thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần.  
• Hoạt động kinh doanh chính.  
• Cơ cấu tổ chức và lao động.  
• Quá trình tăng vốn.  
• Cơ cấu cổ đông, Cổ đông chiến lược.  
• Cơ sở vật chất kỹ thuật  
• Hệ thống quản lý chất lượng.  
• Thành tích đạt được.  
• Danh sách các Chi nhánh CHXD COMECO.  

Các dự án đầu tư .  
• Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO .  
• Dự án Cao ốc Văn phòng – Thương mại COMECO .  

Thống kê, phân tích Tài chính  
• Thống kê tài chính.   
• Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.  

Phân tích các hoạt động kinh doanh năm 2007.  

Những sự kiện tiêu biểu 2007.  
Mục tiêu,  kế hoạch 2008.  
Trách nhiệm đối với cộng đồng :  đối với khách hàng, đối với  
cổ đông và Nhà đầu tư, đối với đối tác, đối với CNV, đối với 
cộng đồng. 

 

Báo cáo của Ban Kiểm soát.  
Báo cáo tài chính năm 2007 (đã được kiểm toán).  
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PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 
Năm 2007, COMECO bước lên bục vinh quang nhận Giải Vàng Chất lượng Việt Nam. Đó 

là giải thưởng quốc gia duy nhất về chất lượng được Bộ Khoa học và Công nghệ xét tặng cho 
Doanh nghiệp dịch vụ lớn duy nhất và xuất sắc nhất trong số hàng trăm doanh nghiệp đạt Giải 
thưởng Chất lượng Việt Nam. COMECO là một trong 5 Doanh nghiệp của TP. HCM được tặng 
giải Vàng Chất lượng Việt Nam trong suốt 12 năm tồn tại của giải, và là đơn vị thuần túy Việt 
Nam đầu tiên tại TP. HCM được tặng giải Vàng Chất lượng Việt Nam. Đây là mốc son chói lọi 
trong chặng đường hơn 32 năm hoạt động (1975 – 2007) và 7 năm sau cổ phần hóa Doanh nghiệp 
Nhà nước (2001 – 2007) với mức tăng trưởng bình quân 24 %/năm và với mạng lưới hệ thống 
bán lẻ xăng dầu từ 17 cửa hàng xăng dầu tăng lên 30 cửa hàng trên khắp địa bàn TP. HCM và các 
tỉnh lân cận. 
 
 Để có được thành tựu to lớn và tạo được một vị thế vững chắc trong hoạt động kinh doanh 
bán lẻ xăng dầu trong cơ chế thị trường thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, COMECO đã hội tụ các 
điều kiện cần và đủ nhằm hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững. Điều kiện cần là con người, 
nguồn vốn và thông tin. Điều kiện đủ là chiến lược đúng đắn, hệ thống quản lý hiệu quả và văn 
hóa doanh nghiệp. 

 Về con người, COMECO coi quản trị nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất trong chiến 
lược phát triển bền vững của mình. Chương trình tuyển chọn, đào tạo và đào tạo lại giúp Công ty 
có một đội ngũ lãnh đạo các cấp đầy đủ bản lĩnh và năng lực cùng với đội ngũ công nhân có kinh 
nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp. 

 Về vốn, COMECO đã tích lũy được một nguồn vốn nhất định qua các năm cộng với việc 
phát hành thành công 4,6 triệu cổ phần vào cuối năm 2007, đến nay Công ty đã có khoảng 200 tỷ 
đồng để đầu tư cho 2 dự án lớn : Dự án Tổng kho xăng dầu 20 ha tại Nhơn Trạch – Đồng Nai, dự 
án Cao ốc Văn phòng–Thương mại COMECO tại số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3; đầu 
tư cho việc phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu với kế hoạch tối thiểu 2 cửa hàng/năm; 
đồng thời nguồn vốn này cũng để dùng cho tái cấu trúc vốn của Công ty sắp tới. 

 Về thông tin, COMECO đã đưa công nghệ thông tin vào sử dụng trong quản lý điều hành 
và thu thập xử lý thông tin bên ngoài phục vụ cho công tác dự báo, giảm thiểu tối đa các rủi ro 
trong kinh doanh. 

 Từ các điều kiện cần như trên COMECO đã hoạch định và triển khai các chiến lược ngắn, 
trung, dài hạn trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực nội tại, khai thác hiệu quả tiềm năng và đưa ra 
các giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn. Đồng thời áp dụng tích hợp hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001:2000, các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Việt Nam và công cụ nâng cao 
năng suất 5S,… để cải tiến năng suất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng khả năng 
cạnh tranh trên thương trường.  

 
Công ty xác định xây dựng và phát triển thương hiệu COMECO là mục đích tối thượng 

của quá trình sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cộng đồng. Vì 
vậy thương hiệu COMECO được nuôi dưỡng và phát triển trên nền tảng của quá trình hình thành 
và phát triển của Văn hóa Doanh nghiệp -  Văn hóa COMECO theo nét đặc thù thể hiện phong 
cách phục vụ tận tình, cởi mở với nụ cười và lời “cám ơn”; đồng thời tôn trọng lẫn nhau trong sự 
hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác theo phương châm các bên đều có lợi (Win – Win). 
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 Hội đồng Quản trị COMECO tin tưởng rằng : Con người – Vốn – Thông tin – Chiến lược 
đúng đắn – Hệ thống quản lý hiệu quả và văn hóa  COMECO chính là các yếu tố cốt lõi góp phần 
đưa thương hiệu COMECO ngày càng bay cao, bay xa trên thương trường trong và ngoài nước. 

 Cuối cùng, thay mặt cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và gần 500 CB-CNV COMECO tôi 
xin chân thành cám ơn Quý cổ đông, Quý khách hàng, các đối tác đã đặt niềm tin vào sự hợp tác 
với COMECO; cám ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ COMECO trong suốt chặng 
đường qua. Đồng thời, cho phép tôi thay mặt Ban Lãnh đạo COMECO xin chân thành cám ơn 
toàn thể CB-CNV COMECO đã đồng cam cộng khổ vượt qua khó khăn, thách thức trong suốt 
gần 33 năm qua để đưa COMECO phát triển bền vững như ngày hôm nay. 

 Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

 

 

        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

              Trương Đức Hạnh 
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THÔNG TIN CHÍNH VỀ COMECO 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO) 
MATERIALS - PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY 

 
 
 

* Địa chỉ : 11 Cao Bá Nhạ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
* Điện thoại : (84-8) 9200123 - 9200357 
* Fax : (84-8) 9202296 
* Email : comecopetro@hcm.vnn.vn  
* Website : http://www.comecovn.com 
     
    * Ngày thành lập     : Tháng 9- 1975 

* Thời điểm cổ phần hóa   : 13-12-2000. 
* Giấy CNĐKKD              : 4103000236 ngày 13-12-2000. 

     * Mã Chứng khoán            : COM. 
* Ngày niêm yết               : 07-8-2006. 

 
* Triết lý kinh doanh : “COMECO vì khách hàng phục vụ”. 
* Sứ mệnh :  

- Đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng với phương châm : “ COMECO vì 
khách hàng phục vụ”. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế lẫn nhiệm vụ chính trị, góp phần bình ổn thị trường xăng 
dầu, trật tự và an ninh xã hội. 

 
* Mục tiêu tổng quát : 
- Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế và xã hội. Phấn đấu đưa COMECO trở thành 

một trong những doanh nghiệp hàng đầu về kinh doanh xăng dầu tại TP. HCM và khu vực Miền 
Đông Nam Bộ. Thực hiện đa dạng hóa ngành hàng xoay quanh trục chính là kinh doanh xăng 
dầu. Bảo toàn và phát triển vốn. Đảm bảo lợi ích của Nhà nước, cổ đông và Người lao động. Bảo 
vệ môi trường sinh thái, sức khỏe cộng đồng. Xây dựng Văn hóa COMECO và phát triển thương 
hiệu  COMECO ngày càng bền vững trên thương trường. 

 
* Định hướng chiến lược :  
- Đầu tư xây dựng Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch – Đồng Nai. 
- Đầu tư vào một số lĩnh vực liên quan đến sản phẩm hóa dầu như : dầu nhờn, hóa chất, 

gas, nhựa đường,… 
- Đầu tư mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu. 
- Đầu tư vào lĩnh vực tài chính, bất động sản, với việc sử dụng nguồn vốn một cách thận 

trọng, hiệu quả. 
- Tập trung phát triển các nguồn lực, trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực. 
- Mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT 
  
* Hội đồng Quản trị.  
* Ban Tổng Giám Đốc  
* Ban Kiểm soát   

 * Bà Trương Đức Hạnh : Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc   
    - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị 
    - Thời gian làm việc tại COMECO : Từ tháng 2/1981 đến nay. 
 * Ông Huỳnh Nguyên Triệu : Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc   
    - Cử nhân kinh tế   
    - Thời gian làm việc tại COMECO : Từ tháng 2/1981 đến nay. 

* Ông  Phạm Công Quyền : Ủy viên HĐQT – Giám đốc Tài chính.  
  - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán, Cử nhân ngoại thương. 

    - Thời gian làm việc tại COMECO : Từ tháng 6/1986 đến nay. 
* Ông Lê Tấn Thương : Ủy viên HĐQT – Giám đốc Kinh doanh.  
   - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngoại thương, Cử nhân QTKD, Cử nhân ngoại 
     ngữ tiếng Anh. 
   - Thời gian làm việc tại COMECO : Từ tháng 6/1993 đến nay. 
* Ông Đinh Viết Thắng : Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Kinh doanh.  
   - Cử nhân ngoại thương, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân  ngoại ngữ tiếng Nga  
   - Thời gian làm việc tại COMECO : Từ tháng 4/1993 đến nay. 

 * Bà Trần Thị Hồng Lĩnh : Phó Tổng Giám đốc. 
    - Cử nhân Luật, cử nhân cao đẳng QTKD. 

   - Thời gian làm việc tại COMECO : Từ tháng 3/1978 đến nay. 
* Bà Lê Khắc Hồng Lan : Trưởng Ban Kiểm soát COMECO. 

    - Cử nhân tài chính. 
    - Chuyên viên quản lý tài chính, Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính TP.HCM 
 * Ông Nguyễn Hữu Hoàng : Ủy viên BKS - Phó Giám đốc Tài chính. 

   - Cử nhân kế toán kiểm toán.  
     - Thời gian làm việc tại COMECO : Từ tháng 12/2000 đến nay. 
 * Ông Phạm văn Khoa : Ủy viên Ban Kiểm soát - Phó Giám đốc Đầu tư. 

   - Kỹ sư xây dựng.  
     - Thời gian làm việc tại COMECO : Từ tháng 7/1999 đến nay. 
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TỔNG QUAN VỀ COMECO 
 

 
1. Thời điểm cổ phần hóa :Chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần. 
- COMECO cổ phần hóa theo quyết định số 94/2000/QĐ-TTg ngày 09-8-2000 của Thủ 

tướng Chính phủ.  
 - Giấy CNĐKKD số : 4103000236 ngày 13-12-2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 
Hồ Chí Minh cấp. 
 Tên cũ (DNNN) : Công ty Vật tư Thiết bị Giao thông Vận tải (thuộc Sở GTCC TP. HCM) 
 Tên mới              : Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) 
 2. Hoạt động kinh doanh chính : 

- Kinh doanh : Xăng, dầu, nhớt, dịch vụ rửa xe. 
- Thiết bị cho trạm xăng và vật tư, phương tiện giao thông vận tải; 
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp, đặc biệt là các trạm xăng dầu và kho xưởng; 
- Kinh doanh bất động sản, Cho thuê văn phòng, kho bãi; 

3.  Cơ cấu tổ chức và lao động : 
* Cơ cấu tổ chức của COMECO gồm :  HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, 7 phòng ban 

chức năng, 30 chi nhánh CHXD và các bộ phận khác trực thuộc (Đội xe bồn, Xưởng Lắp ráp trụ 
bơm, Xưởng sửa chữa xe, Hệ thống kho bãi, Cửa hàng vật tư,…) 

* Lao động : Tổng số lao động 450 người, trong đó có 10% lao động có trình độ cử nhân, 
kỹ sư trở lên và còn lại đa số là công nhân có kinh nghiệm, lành nghề. 
 4. Quá trình tăng vốn : 

 
   
 
 
 
  

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ COMECO
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Dự kiến 2008, tăng vốn lần thứ 4

Tháng 11/2007, Tăng vốn lần thứ 3

Tháng 6/2005, Tăng vốn lần thứ 2

13/12/2000, Tăng vốn lần thứ 1

13/12/2000, Giá trị DN khi CPH

(ĐVT: Triệu đồng)
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5. Cơ cấu cổ đông : 
 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
(Tại thời điểm 17/03/2008)

COMECO 
(cp ngân quỹ)
155.527 cp

1,94%

Cổ đông khác
2.189.620 cp

27,37%
Pháp nhân 

và CĐ chiến lược
3.211.100 cp

40,14%

CB - CNV
981.370 cp

12,27%

Nước ngoài
67.250 cp

0,84%

Nhà nước
1.395.050 cp

17,44%

Nhà nước CB - CNV
Nước ngoài COMECO (cp ngân quỹ)
Pháp nhân và CĐ chiến lược Cổ đông khác

 
 - Hội đồng Quản trị  (5 người) sở hữu  : 183.130 cp (2,29%/VĐL). 
 - Hội đồng Quản trị và người liên quan sở hữu   : 631.230 cp (7,89%/VĐL).  
 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG SỞ HỮU CỔ PHẦN COM 
(Tại thời điểm 17-3-2008) 

 
SỐ 
TT   CƠ CẤU CỔ ĐÔNG SL CỔ ĐÔNG 

(đvị/người) 
SL CỔ PHẦN    

(cp) 
%/VĐL  

(%) 

I PHÁP NHÂN :  21 4,761,847 59.52%
1 Trong nước 20 4,761,677 59.52%
2 Nước ngoài 1 170 0.00%
II CÁ NHÂN :  1570 3,238,070 40.48%
1 Trong nước 1467 3,170,990 39.64%
2 Nước ngoài 103 67,080 0.84%

  TỔNG CỘNG (I + II) 1591 7,999,917 100.00%
 
 6. Cổ đông chiến lược : 
  1. Công ty Thương Mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec.     
  2. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí (Petechim).  
  3. Công ty TNHH Một thành viên Chế biến và KD sản phẩm Dầu mỏ (PDC)     
  4. Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI).  
  5. Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (SACOMBANK).    
  6. Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO)  
  7. Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé. 
 Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông chiến lược là : 2.674.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 
33,43%/VĐL. 
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 7. Cơ sở vật chất kỹ thuật. 
- 30 chi nhánh CHXD,  
- Nhà cửa, kho tàng, hệ thống bồn bể, trụ bơm, máy móc thiết bị. 
- 18 xe bồn kamaz vận chuyển nhiên liệu. 
-  Sở hữu và sử dụng  249.793 m2 đất các loại. 

 
 

 
8.  Hệ thống quản lý chất lượng :  
 
- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 do Tổ chức BVQI Vương 

quốc Anh đánh giá và chứng nhận từ năm 2004. 
-  Sử dụng công cụ nâng cao năng suất lao động 5S từ năm 2007. 
 
 
 
 
 
 
9. Thành tích Công ty đã đạt được trong những năm qua : 
 

 - Năm 1992 : Huân chương lao động hạng ba  
 - Năm 1997 : Huân chương lao động hạng hai  
 - Năm 2002  : Huân chương lao động hạng nhất  
 - Năm 2004  : Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh  

 - Năm 2005  : Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ  
 - Năm 2006  : Giải thưởng Chất lượng Việt Nam 
             - Năm 2007  : Giải thưởng “Thương hiệu vàng” và “Slogan – Logo ấn tượng” 
             - Năm 2007  : Giải Vàng Chất lượng Việt Nam do Bộ Khoa học CN tặng 

 - Năm 2007  : Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  
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10. HỆ THỐNG CHI NHÁNH CỬA HÀNG XĂNG DẦU (COMECO)      
 

 

CHXD ĐỊA CHỈ ĐIỆN 
THOẠI 

CH số   1 Góc Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong, Phường 1,          Quận 10, TP. HCM 8 359 704
CH số   2 549 Điện Biên Phủ, Phường 3,                                    Quận 3, TP. HCM  8 392 836
CH số   3 178/9 M Điện Biên Phủ, Phường 21,           Quận Bình Thạnh, TP. HCM 8 994 332
CH số   4 46 Lê Quang Sung, Phường 2,                                      Quận 6, TP. HCM 9 693 884
CH số   6 710 Hồng Bàng, Phường 1,                                         Quận 11, TP. HCM 6 691 767
CH số   7 49 Trường Chinh, Phường 12,                           Quận Tân Bình, TP. HCM 8 490 097
CH số   8 917 đường 3/2, Phường 7,                                           Quận 11, TP. HCM 8 550 466
CH số   9 79 Lý Thường Kiệt, Phường 8,                        Quận Tân Bình, TP. HCM 8 645 289
CH số 10 Góc Trần Hưng Đạo-Ng. Cư Trinh, P. Ng. Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM 8 367 509
CH số 11 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26,                     Quận Bình Thạnh, TP. HCM 5 114 907
CH số 12 572 Kinh Dương Vương, Phường 13,                           Quận 6, TP. HCM 8 756 890
CH số 13 413/13 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng,              Quận 7, TP. HCM 7 711 091
CH số 14 450 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A,   Quận Bình Tân, TP. HCM 8 750 029
CH số 15 526 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A,   Quận Bình Tân, TP. HCM 8 750 038
CH số 16 442 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11,                          Quận 3, TP. HCM 9 316 365
CH số 17 70 Bạch Đằng, Phường 24,                           Quận Bình Thạnh, TP. HCM 8 990 983
CH số 18 42 - 44 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định,                       Quận 1, TP. HCM 8 291 339
CH số 19 16/6 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận,                 Quận 7, TP. HCM 7.731.020
CH số 20 Khu phố 4, ấp Xuân Trường, Phường Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM 

(đối diện KCX Linh Trung) 
7 240 479

CH số 21 12A Quang Trung, Phường 11,                           Quận Gò Vấp, TP. HCM  9 968 014
CH số 22 17/5 Phan Huy Ích, Phường 12,                          Quận Gò Vấp, TP. HCM 9 873 006
CH số 23 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ,             Quận Tân Phú, TP. HCM  8 474 522
CH số 24 C2 Khu công nghiệp Đức Hòa I Hạnh Phúc,  

xã Đức Hòa Đông,                                     Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An 
072 779 913

CH số 25 26 Hồ Học Lãm, Phường 16,                                        Quận 8, TP. HCM 7 523 952
CH số 26 17/3 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân,                Huyện Nhà Bè, TP. HCM  7 828 493
CH số 27 3/40G Dương Công Khi, Nhị Tân 1, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TP. HCM 7 132 961
CH số 28 Bà Điểm,                                                          Huyện Hóc Môn, TP. HCM 
CH số 29 Hương lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa B,         Quận Bình Tân, TP. HCM 
CH số 30 22, Hương lộ 2, xã Phước Vĩnh An,                   Huyện Củ Chi, TP. HCM 7 905 836
CH số 31 439 Phan Văn Trị, Phường 5,                              Quận Gò Vấp, TP. HCM 
CH số 32 209  Lý Thường Kiệt , Phường 7,                                 Quận 11, TP. HCM 9 557 925
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CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ   
 
1. Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO : 

 
 Địa điểm : Xã Phước Khánh và xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Diện 
tích: 200.000 m2, Sức chứa giai đoạn 1 : 40.400 m3; Cầu cảng 25.000 tấn. Cầu cảng này đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hệ thống quy hoạch Cảng biển Việt Nam. Dự án đã được UBND 
tỉnh Đồng Nai, Bộ Công thương, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Cảnh sát PCCC và các cơ quan 
chức năng cho phép xây dựng. Công ty đã thực hiện san lắp mặt bằng giai đoạn : 5,5 ha. Hiện 
đang làm các thủ tục xin giấy phép xây dựng. 
 
 COMECO đầu tư dự án này để chuẩn bị cho quá trình hội nhập, đón đầu khi nước ngoài 
được phép kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam. Đồng thời với việc triển khai dự án ở giai đoạn 1 
thì COMECO đang tìm kiếm đối tác để hợp tác, liên kết mở rộng sang các ngành hàng khác liên 
quan đến sản phẩm hóa dầu. 
 
 Dự kiến khởi công xây dựng : Năm 2009 
 Dự kiến đưa vào hoạt động   : 2010 - 2011  
 

2. Dự án Cao ốc Văn phòng – Thương mại COMECO : 
 
 Địa điểm : 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3 (ngã ba Điện Biên Phủ - Nguyễn Thiện 
Thuật) – hiện đang là cửa hàng xăng dầu số 2. Diện tích : 708 m2. Cao ốc gồm 2 tầng hầm, 10 
tầng cao và 1 tầng lửng. Dự án hiện đang hoàn tất các thủ tục xin phép xây dựng. Sau khi hoàn 
thành việc xây dựng, Cao ốc COMECO sẽ được sử dụng một phần làm văn phòng, phần còn lại 
sử dụng kinh doanh và cho thuê. 

 
 Dự kiến khởi công xây dựng : Quý IV/2008 
 Dự kiến đưa vào hoạt động   : Cuối năm 2009 – đầu năm 2010  
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THỐNG KÊ TÀI CHÍNH  

1. Thống kê tài chính : 
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CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 

TÍNH 
THỰC HIỆN 

NĂM 2005 
THỰC HIỆN 

NĂM 2006 
THỰC HIỆN 

NĂM 2007 
TH 06/ 
TH 05 

TH 07/ 
TH 06

A B C 1 2 3 4(2/1) 5(3/2)
1 Vốn chủ sở hữu Tr. đồng 74.816 79.040 284.927 106 % 360 % 
2 Tổng tài sản Tr. đồng 124.932 146.532 332.380 117 % 227 % 
3 Doanh thu thuần Tr. đồng 1.283.035 1.705.307 2.087.941 133 % 122 % 
4 Lợi nhuận sau thuế  Tr. đồng 10.151 12.293 15.190 121 % 124 % 
5 Lãi cơ bản trên CP  đồng/cp 3.608 3.239 3.640 90 % 112 % 
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2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản : 
 

CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2006 NĂM 2007 

1. Cơ cấu tài sản :  
 - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản % 64,63 71,95
 - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản % 35,37 28,05
2. Cơ cấu nguồn vốn  
 - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn % 46,06 14,28
 - Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn % 53,94 85,72

3. Khả năng thanh toán :  

   - Khả năng thanh toán hiện hành lần 2,17 7,00

   - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lần 1,60 5,93

   - Khả năng thanh toán nhanh lần 0,34 2,90

4. Tỷ suất lợi nhuận :  

   - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản % 8,39 4,57

   - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu % 0,72 0,73

   - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu % 15,55 5,33
 
 

Ngày 21/11/2007 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 45.999.170.000đ (tăng từ 
34.000.000.000đ lên 79.999.170.000đ) theo nghị quyết của Đại hội cổ đông để đầu tư xây dựng 
Tổng kho xăng dầu, dự án Cao ốc văn phòng thương mại, mở rộng bán lẻ xăng dầu và tái cấu trúc 
vốn. Đồng thời thặng dư vốn sau đợt phát hành là 155.512.347.670đ làm cho nguồn vốn chủ sở 
hữu tại ngày 31/12/2007 tăng lên 205.886.893.694đ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu đánh giá khái 
quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp như sau : 

 
- Chỉ tiêu tài sản ngắn hạn / tổng tài sản, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn năm 

2007 đều cao hơn năm 2006. 
 

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ 
sở hữu năm 2007 đều giảm so với năm 2006 là do khoản vốn mới tăng trong tháng 11 năm 2007 
làm cho nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên (tăng 260%) nhưng khoản vốn này chưa sinh lời. Nên tuy 
lợi nhuận sau thuế năm nay tăng hơn năm trước là 2.896.449.780đ (tăng 24%) thấp hơn mức tăng 
nguồn vốn chủ sở hữu làm cho các chỉ tiêu trên của năm nay thấp hơn so với năm trước 
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PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2007 
 
1. Những tác động ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty :  
- Giá các mặt hàng thiết yếu chiến lược đều tăng, xăng dầu tăng trên 100 USD/thùng (cuối 

năm 2006 là 50 USD/thùng) làm ảnh hưởng đến kinh doanh của Công ty. 
 - Giá cả xăng dầu tăng dẫn đến nhu cầu về vốn tăng và chi phí cho lãi vay tăng, chi phí 
nhiên liệu, vận chuyển, …  đều tăng. 
 - Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc vận chuyển và nhập xăng dầu vào 
ban đêm làm thay đổi cơ bản hoạt động của bộ phận quản lý kinh doanh và công tác quản lý tại 
các cửa hàng xăng dầu và đội xe bồn. Đồng thời làm tăng thêm nhiều khoản chi phí như chi phí 
đầu tư cho các đội xe bồn, các cửa hàng để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho việc nhập 
xăng dầu ban đêm, chi phí thuê mướn thêm xe ngoài vận chuyển; chi phí tiền lương nhân công 
cho các bộ phận liên quan, … 
 - Tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông và việc phân luồng giao thông một chiều, gắn 
giải phân cách trên địa bàn thành phố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, phát 
sinh tăng chi phí. 
 - Chỉ số giá tiêu dùng gia tăng nên người tiêu dùng ngày càng tiết kiệm trong chi phí sử 
dụng nhiên liệu. 
 

2. Kết quả hoạt động SXKD : 
 * Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được :  
    
SỐ 
TT 

 
CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 

TÍNH 
THỰC HIỆN 

 NĂM 2000 
THỰC HIỆN

NĂM 2006 
KẾ HOẠCH
 NĂM 2007 

THỰC HIỆN 
NĂM 2007 

TH 07/ 
TH 06 

TH 07/ 
KH 07 

TH 07/ 
TH 00 

A B  1 2 3 4 5 (4/2) 6 (4/3) 7 (4/1) 
1 Vốn chủ sở hữu Tr. đồng 23.148 79.040 284.927 360  1.231 
2 Doanh thu thuần Tr. đồng 394.907 1.705.307 1.882.322 2.087.941 122 111 529 
3 Lợi nhuận trước thuế   Tr. đồng 5.824 14.309 17.652 123  303 
4 Thuế thu nhập doanh nghiệp  Tr. đồng 2.526 2.015 2.462 122  97 
5 Lợi nhuận sau thuế  Tr. đồng 3.298 12.293 12.851 15.190 124 118 461 
6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu  đồng/cp 3.239 3.640 112  
7 Cổ tức  % 18 % 12 % 15 % 83 125 

    Ghi chú :   - Công ty CPH từ 13-12-2000          - Cổ tức 2006 : 6% tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu. 
            - Thuế TNDN năm 2006,2007 được giảm 50%.      - Cổ tức 2007 : 9% tiền mặt và   6 % bằng cổ phiếu 

      - Vốn chủ sở hữu năm 2007 tăng cao do có thặng dư vốn cổ phần là : 155.512 triệu đồng.               
 . 
 
 - Các chỉ tiêu kinh tế năm 2007 đều đạt và vượt kế hoạch năm, đồng thời có tốc độ tăng 
trưởng tương đối cao so với năm 2006 và so với trước khi cổ phần hóa năm 2000. 
 - Tốc độ tăng trưởng bình quân qua 7 năm cổ phần hóa đạt 24 %/năm. 
 * Kết quả thực hiện công tác quản lý, điều hành. 
 - Cơ cấu tổ chức của Công ty được kiện toàn, mô hình quản lý được sắp xếp phù hợp.  

- Quy hoạch được đội ngũ cán bộ dự bị đến năm 2010 và có kế hoạch đào tạo phù hợp 
theo định hướng phát triển của Công ty. Hiện đang có : 1 người học chương trình thạc sỹ QTKD, 
12 người học chương trình cử nhân các loại,  5 người học Cao đẳng kinh tế. 

- Năm 2007, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 427 người, với tổng số thời gian 
đào tạo là 10.332 buổi, đạt 2.581% so với mục tiêu kế hoạch năm. 
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 - Thiết lập mạng lưới phân phối sản phẩm ổn định và các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc 
khách hàng, qua đó giúp cho các chính sách bán hàng được vận dụng linh hoạt nhằm tăng khả 
năng cạnh tranh trên thương trường. 
 - Duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2000, thực hiện tốt việc kiểm soát quá trình để nâng cao tính hiệu quả của mục tiêu chất 
lượng. Hệ thống đã được tổ chức Bureau Veritas Certification của Vương quốc Anh tái đánh giá, 
kết quả không có lỗi và đã được tái cấp giấy chứng nhận vào tháng 1 năm 2008. 
 - Chương trình phần mềm quản lý mới của Công ty đang từng bước triển khai áp dụng 
nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đối với hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển của Công ty. 
 - Các biện pháp về tiết kiệm được duy trì thường xuyên, các chi phí điện, nước, điện thoại, 
chi phí hội họp, tồn kho,… đều giảm. Năm 2007, tiết kiệm được 884,287 triệu đồng. 
 - Công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự tại các cửa hàng được đảm bảo an toàn. 
Đây là điều kiện thuận lợi để ổn định và phát triển kinh doanh. 
 - Tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo lợi 
ích của cổ đông và người lao động. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban Kiểm 
soát Công ty. 
 - Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định, đảm bảo cho việc 
điều hành và kinh doanh hiệu quả. Báo cáo quyết toán của Công ty được kiểm toán bởi một đơn 
vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Hà Nội (tên viết tắt là CPA) để thực 
hiện kiểm toán cho Công ty. 
 - Việc trích lập các quỹ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ và nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông. 
 - Phát hành 4.599.917 cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ/cp) ra công chúng để huy động vốn. 
Trong đợt phát hành cổ phiếu lần này, ngoài việc phân phối cho cổ đông hiện hữu, COMECO còn 
bán cho các đối tác chiến lược 2.046.690 cổ phần. Việc phát hành tăng vốn lần này đánh dấu 
thêm một sự thành công mới của COMECO. 

- Công tác quản lý đầu tư của Công ty được thực hiện đúng theo các quy định của Nhà 
nước. Việc đầu tư thực hiện có trọng tâm, hiệu quả và tránh được lãng phí. 
 
 * Nguyên nhân đạt được : 

1. Hội đồng Quản trị thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty 
và pháp luật Nhà nước. 
 2. Quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi  của 
cổ đông, Công ty và Nhà nước. Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả. 

3. Xây dựng được chiến lược phát triển kinh doanh dài, trung, ngắn hạn và đề ra được các 
giải pháp thực hiện phù hợp. Điều này đã được khẳng định ở kết quả SXKD sau 7 năm cổ phần 
hóa và các chiến lược đầu tư của Công ty. 

4. Duy trì và ngày càng hoàn thiện hệ thống ISO 9001:2000, áp dụng công cụ quản lý nâng 
cao năng suất lao động.  

5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo uy tín để phát triển thương hiệu COMECO. 
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NHỮNG SỰ KIẾN TIÊU BIỂU NĂM 2007  

 

1. Tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân : 24 %/năm. 
2. Công ty đã phát hành thành công đợt bán 4,6 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ từ 34 tỷ 

lên gần 80 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty đã lựa chọn bán cổ phiếu cho những đối tác chiến lược có 
thương hiệu mạnh và hợp tác lâu dài với Công ty. 

3. “Giải Vàng Chất lượng Việt Nam năm 2007” do Bộ Khoa học – Công nghệ tặng. 
COMECO là một trong 5 Doanh nghiệp của TP. HCM được tặng giải Vàng Chất lượng Việt Nam 
trong suốt 12 năm tồn tại của giải, và là đơn vị thuần túy Việt Nam đầu tiên tại TP. HCM được 
tặng giải Vàng Chất lượng Việt Nam.  

4. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng với những thành tích đã đạt được trong 
năm 2007. 

5. Công ty triển khai áp dụng công cụ 5S tại Văn phòng Công ty và Chi nhánh cửa hàng 
xăng dầu số 8 và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá chứng nhận. 

6. Giải “Thương hiệu Vàng” và Giải “Slogan - Logo ấn tượng” năm 2007 do Hiệp hội 
Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP) tặng - với Logo hình giọt dầu mầu 
cam và  Slogan: “COMECO vì khách hàng phục vụ”. 

7. Công ty đạt giải Doanh nghiệp áp dụng thành công khoa học – công nghệ (giải 
thưởng BUTEC). 

8. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 được Tổ chức Bureau Veritas Certification 
của Vương quốc Anh tái đánh giá (sau 3 năm nhận giấy chứng nhận), kết quả không có lỗi và đã 
được tái cấp giấy chứng nhận vào tháng 1 năm 2008. 

9. Công ty đã và đang triển khai đồng bộ việc quảng cáo thương hiệu COMECO tại các 
cửa hàng xăng dầu COMECO theo thiết kế mới. 
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MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH 2008  

* Dự báo tình hình : 
 - Tình hình thị trường diễn biến ngày càng phức tạp : Giá vàng, giá dầu thô biến động cao, 
thị trường chứng khoán sụt giảm, thị trường bất động sản có dấu hiệu đóng băng, tình hình lạm 
phát, giá vật liệu xây dựng tăng cao. Dự báo một năm hoạt động kinh doanh sẽ có nhiều khó 
khăn. 
 - Giá xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp, điều này tác động đến việc hoạch định các 
chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh của COMECO. 
 - Nhiều khoản mục chi phí sẽ tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. 
 - Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn, với 
nhiều “đối thủ” hơn, trên bình diện rộng hơn, sâu hơn. 
 
 * Mục  tiêu cụ thể năm 2008 : 
 - Đạt mức tăng trưởng về doanh thu, sản lượng bình quân hàng năm 10% trở lên. 
 - Đầu tư dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch. 
 - Đầu tư xây dựng tối thiểu 2 cửa hàng xăng dầu. 
 - Liên doanh, liên kết thực hiện kinh doanh bất động sản với việc sử dụng nguồn vốn một 
cách thận trọng, hiệu quả, trước mắt đầu tư trên các mặt bằng đất của Công ty. 
 - Đầu tư tài chính với việc cân đối nguồn vốn một cách cẩn thận và hiệu quả. 
 - Đầu tư xây dựng Cao ốc Văn phòng – Thương mại COMECO.  
 - Xây dựng và phát triển văn hóa COMECO, thương hiệu COMECO bền vững trên thương 
trường. 
 
 * Chỉ tiêu kế hoạch :  
            Đvt : Triệu đồng 

SỐ 
TT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN  

NĂM 2007 
KẾ HOẠCH  
NĂM 2008 

TỈ LỆ 
(%) 

  1  Doanh thu bán hàng 2.087.941 2.550.000 122 
  2  Lợi nhuận trước thuế 17.651 22.222 126 
  3  Lợi nhuận sau thuế 15.190 16.000 105 
  4 Cổ tức 15% 12% 80  

     Ghi chú : Thuế TNDN năm 2007 được giảm 50%, năm 2008 thuế TNDN không được giảm. 
 

 * Biện pháp : 
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, kết hợp nhiều biện pháp quảng bá và chiêu thị 

để sản phẩm và dịch vụ của Công ty đi vào tâm trí khách hàng. Tăng cường chính sách và chăm 
sóc khách hàng. 

- Phát triển vững chắc hệ thống đại lý xăng dầu ở thị trường TP. HCM và các tỉnh lân cận. 
Đẩy mạnh việc bán hàng vào các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế và các nhà máy, xí 
nghiệp,… trực tiếp sử dụng xăng dầu. 

- Tích cực khai thác dịch vụ xây dựng, tham gia đấu thầu xây dựng các trạm xăng dầu, kho 
hàng. 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng để phát triển hợp tác, liên doanh khai thác kinh doanh kho bãi. 
- Thực hiện đầu tư theo tiến độ kế hoạch. 
- Nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ để 

chuẩn hóa dần lực lượng lao động, đặc biệt là đối với lực lượng quản lý các chi nhánh. Mở rộng 
các đối tượng bắt buộc phải có trình độ vi tính và tiếng Anh. 
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- Sử dụng vốn hiệu quả, đặc biệt là nguồn vốn phát hành thêm vào cuối năm 2007. 
- Truy cập và xử lý thông tin kịp thời để có quyết định kinh doanh phù hợp nâng cao hiệu 

quả kinh doanh. 
- Sử dụng tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ quản lý nâng cao năng suất 

lao động. Duy trì việc thực hiện đánh giá nội bộ đột xuất và kiểm tra thường xuyên để nâng cao 
hiệu quả quản lý. 

- Có chính sách khai thác tiềm năng trong nội bộ, phát huy tối đa sáng kiến, ý tưởng của 
toàn thể CB-CNV Công ty. Khen thưởng động viên kịp thời. 
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI  
` 

  
 * Với cộng đồng : 
 Cùng với việc phát triển SXKD, COMECO luôn xem việc bảo vệ môi trường sinh thái, 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chăm lo cho các gia đình chính sách và chia xẻ nỗi đau với các nạn 
nhân là trách nhiệm và lẽ sống của mình, COMECO đã có nhiều hoạt động xây tặng nhà tình 
nghĩa, tình thương, cấp dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, và các đóng góp khác. 
COMECO đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen trong đợt 
kỷ niệm 60 năm “đền ơn đáp nghĩa” 

    * Với Khách hàng : 
      “COMECO vì khách hàng phục vụ” cùng chia xẻ lợi nhuận với  

      khách hàng là triết lý kinh doanh của COMECO. 

 
     
 

* Với cổ đông và nhà đầu tư : 
Là sự ổn định gắn bó lâu dài  trên tinh thần         
hợp tác, công khai, minh bạch. 

* Với đối tác :  
Duy trì sự hợp tác, liên doanh, liên kết trên nguyên 
tắc thiện chí, tôn trọng lợi ích của các bên tham gia.  

* Với Công nhân viên : 
COMECO luôn xem người lao động là vốn quý, là tài sản của doanh nghiệp, các chế độ 

đối với NLĐ được thực hiện đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, Công ty đã nâng hầu hết các mức 
thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho NLĐ, thực hiện các chế độ ưu 
đãi đối với NLĐ như : Khen thưởng; chương trình cổ phiếu thưởng (ESOP); tặng kỷ niệm 
chương cho NLĐ có thâm niên công tác tại COMECO từ 20 năm trở lên; tham quan du lịch; tặng 
quà sinh nhật; tặng quà các dịp lễ Tết, trao học bổng và khen thưởng con NLĐ học giỏi, hỗ trợ 
tiền học phí cho con NLĐ, … nhằm động viên NLĐ gắn bó lâu dài với Công ty và thu hút lao 
động chất xám. 

Khuyến khích, động viên NLĐ tham gia học tập, COMECO chi trả toàn bộ tiền học phí 
cho NLĐ theo những ngành mà COMECO định hướng. 

Tạo môi trường làm việc bình đẳng, gắn kết để NLĐ xem COMECO như gia đình thứ hai 
của mình nhằm phát huy tinh thần làm việc đồng đội, tinh thần trách nhiệm và sự tương thân, 
tương ái. 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH 
HOẠT ĐỘNG NĂM 2007 CỦA CÔNG TY CP VẬT TƯ-XĂNG DẦU (COMECO) 

 
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ của 

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu. 
- Căn cứ vào các tài liệu liên quan về tình hình sản xuất kinh doanh của năm 2007. 
- Căn cứ vào báo cáo tài chính của Công ty sau khi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán và Kế toán Hà Nội CPA – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 
           Ban Kiểm soát đã rà soát và xem xét báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty, thống nhất 
với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 của HĐQT đã trình bày trước đại hội và 
được nêu một số nội dung chủ yếu trong phạm vi kiểm soát của Công ty như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2007   

      Trong năm 2007, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty biểu hiện trên chỉ tiêu doanh 
thu và lợi nhuận như sau : 
- Doanh thu thuần         : 2.087,9 tỷ, đạt 111% kế hoạch, tăng 22% so với thực hiện năm 2006. 
- Lợi nhuận trước thuế  :  17,651 tỷ, đạt 118% kế hoạch, tăng 23% so với thực hiện năm 2006. 
- Lợi nhuận sau thuế     :  15,190 tỷ, đạt 118% kế hoạch, tăng 24% so với thực hiện năm 2006. 
 Điều này cho thấy, doanh thu và lợi nhuận có tốc độ tăng trưởng cao so kế hoạch và thực 
hiện năm trước, mặc dù trong năm 2007, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều 
biến động, đặc biệt giá xăng dầu trong năm qua liên tục tăng ở mức độ cao đã làm ảnh hưởng 
không nhỏ đến tình hình kinh doanh của Công ty, đạt được những kết quả khả quan như trên là sự 
cố gắng rất lớn của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của 
Công ty. 

 
II. TÌNH HÌNH VỐN TÍCH LŨY HOẠT ĐỘNG :    

A. Vốn hoạt động có đến ngày 31/12/2007 : 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                  :        79.999.170.000 đồng 

       2. Quỹ đầu tư phát triển                           :        23.837.348.085 đồng 
       3. Quỹ dự phòng tài chính                       :          2.633.645.750 đồng 

B. Tạm phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau : 
             1. Quỹ dự phòng tài chính                     :             759.496.000 đồng 

      2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                     :          1.518.991.000 đồng 
     3. Chia cổ tức trong năm                     :          7.761.031.000 đồng 
      4. Quỹ đầu tư phát triển                       :          4.610.393.000 đồng 
Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007 thì vốn tích lũy đến ngày 31-12-2007 như sau : 

      Đvt: đồng 

TÀI KHOẢN LŨY KẾ 31-12-2007 TẠM TRÍCH 2007 TỔNG CỘNG 

1. Quỹ đầu tư phát triển 23.837.348.085 4.610.393.000 28.447.741.085

2. Quỹ dự phòng tài chính 2.633.645.750 759.496.000 3.393.141.750

Tổng cộng  26.470.993.835 5.369.889.000 31.840.882.835
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C. Tình hình tài sản và vốn đến ngày 31-12-2007 :  
 

     1. Nguyên giá tài sản cố định                    : 58.374.378.341 đồng 
            - Hao mòn tài sản cố định                : 26.062.923.043 đồng 
            - Giá trị còn lại       : 32.311.455.298 đồng  

     2. Vốn điều lệ                   : 34.000.000.000 đồng 
  Trong đó, vốn Nhà nước      :   6.877.300.000 đồng 

           3.Vốn hoạt động đến ngày 31/12/2007 : 
                  (Gồm phần tăng theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007) 
            -  Vốn đầu tư của chủ sở hữu                                 :  79.999.170.000 đồng                  

        -  Quỹ dự phòng tài chính                           :   3.393.141.750  đồng                  
       -  Quỹ đầu tư phát triển                                    :  28.447.741.085 đồng 

III. VỀ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2007 

       1. Tài sản cố định                             :     372.167.455  đồng 
                     - Thiết bị văn phòng (máy vi tính, máy chiếu…)   :       114.489.536 đồng   
                     - Máy móc thiết bị (trụ bơm)                                  :       257.677.919 đồng    
            2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang           :  44.021.097.395 đồng    
          - Dự án Tổng kho xăng dầu Nhơn Trạch – Đồng Nai      :     4.805.316.406 đồng 
          - Dự án Cao ốc văn phòng                                                :    39.118.016.981 đồng 
           - Nâng cấp, sữa chửa cửa hàng xăng dầu                          :          97.764.008 đồng 

                   Tổng công chi phí đầu tư 2007 (1+2)                     :  44.393.264.850 đồng 
 

IV. VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH  

         Bộ máy thực hiện công tác quản lý tài chính – kế toán của Công ty hợp lý, hoạt động có 
hiệu quả. Vì vậy các số liệu kế toán được cập nhật nhanh chóng, trung thực, chính xác, khoa học 
nên việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng theo chuẩn mực kế toán qui định mà Nhà nước ban 
hành. 
        Công ty thực hiện nghiêm túc các qui định như kê khai thuế đúng định kỳ, báo cáo tài chính 
quý, năm đúng thời gian, nộp ngân sách kịp thời đầy đủ, thực hiện việc xác nhận công nợ đều 
đặn. 
          Cộng ty thực hiện tốt chế độ công bố thông tin định kỳ và thông tin tức thời theo qui định 
của Ủy  ban chứng khoán Nhà nước.  
          Trong năm Ban Kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các qui định nêu 
trong điều lệ. Không có phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới công việc của Công ty 
hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ điều lệ hay từ bất cứ quyền và nghĩa vụ do luật doanh 
nghiệp hay các luật khác qui định giữa cổ đông với HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều 
hành.  

Các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính đã được HĐQT báo cáo 
trước Quý vị cổ đông là xác thực, đúng với kết quả đạt được của Công ty và đã được kiểm toán 
bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội CPA – Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. 

V. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TGĐ 

- Năm 2007, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động, giá các 
mặt hàng thiết yếu – chiến lược đều tăng, đặc biệt giá xăng dầu trong năm qua liên tục tăng ở 
mức độ cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của Công ty. Để đạt được 
những kết quả như trên, HĐQT và Ban TGĐ Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc nắm bắt 
thông tin, dự báo tình hình để có những quyết định kinh doanh phù hợp, kịp thời, hiệu quả. 
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- Công tác quản lý và điều hành thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 
Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước. 
 - Quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của 
cổ đông, Công ty và Nhà nước. Duy trì kinh doanh ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng các 
chỉ tiêu kinh tế tương đối cao. Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả, công khai minh bạch, vốn 
được bảo toàn và phát triển, tình hình tài chính lành mạnh. 

- Định hướng được chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp khả năng và xu thế phát triển 
của thị trường, đồng thời có các giải pháp thực hiện khả thi, hiệu quả. Điều này đã được khẳng 
định ở kết quả sản xuất kinh doanh sau 7 năm cổ phần hoá và các chiến lược đầu tư của Công ty. 
Hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển và chủ 
động tạo các tiền đề để nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

 
Các nội dung và số liệu báo cáo của Ban Kiểm soát trước Quý vị cổ đông ngày hôm nay đã 

được thực hiện kiểm soát độc lập, theo đúng qui định, đúng thẩm quyền và trách nhiệm của Ban 
Kiểm soát. 
 
         Xin trình báo Đại hội đồng cổ đông. 

 
Trân trọng kính chào. 

                                                      

                                             BAN KIỂM SOÁT 
                                 TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Hoàng                   Phạm Văn Khoa                          Lê Khắc Hồng Lan 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2007 

BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

HÑQT vaø Ban TGÑ Coâng ty Coå Phaàn Vaät tö  - Xaêng daàu (COMECO) (sau ñaây goïi taét laø “Coâng ty”) trình baøy 
Baùo caùo cuûa mình vaø Baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007. 

Khaùi quaùt 

Coâng ty Coå Phaàn Vaät tö – Xaêng daàu (COMECO) ñöôïc chuyeån ñoåi töø doanh nghieäp nhaø nöôùc thaønh coâng ty coå phaàn 
theo Quyeát ñònh soá 94/2000/QÑ-TTG ngaøy 09 thaùng 08 naêm 2000 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû. 

Giaáy ñaêng kyù kinh doanh soá 4103000236 ngaøy 13/12/2000 do Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö Thaønh Phoá Hoà Chí Minh caáp, 
giaáy ñaêng kyù kinh doanh thay ñoåi laàn 6 ngaøy 01/06/2006.  

Keát quaû hoaït ñoäng 

Lôïi nhuaän sau thueá cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31/12/2007 laø 15,189,911,195 VND. 

Lôïi nhuaän chöa phaân phoái taïi thôøi ñieåm 31/12/2007 laø 12,228,830,195 VND. 
Caùc söï kieän sau ngaøy khoaù soå keá toaùn laäp baùo caùo taøi chính 

Taïi ngaøy 03/03/2008 coâng ty ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh  thay ñoåi laàn 7 taêng voán ñieàu leä töø 
34.000.000.000 ñoàng leân 79.999.170.000 ñoàng 
Kieåm toaùn vieân 

Coâng ty Kieåm toaùn vaø Keá toaùn Haø Noäi (CPA Haø Noäi) ñaõ thöïc hieän kieåm toaùn caùc Baùo caùo taøi chính cho Coâng ty. 

Coâng boá traùch nhieäm cuûa HÑQT vaø Ban TGÑ ñoái vôùi Baùo caùo taøi chính 

HÑQT vaø Ban TGÑ Coâng ty chòu traùch nhieäm veà vieäc laäp Baùo caùo taøi chính phaûn aùnh trung thöïc, hôïp lyù tình hình 
hoaït ñoäng, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø tình hình löu chuyeån tieàn teä cuûa Coâng ty trong naêm. Trong quaù trình laäp 
Baùo caùo taøi chính, Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty cam keát ñaõ tuaân thuû caùc yeâu caàu sau: 

 Löïa choïn caùc chính saùch keá toaùn thích hôïp vaø aùp duïng caùc chính saùch naøy moät caùch nhaát quaùn; 
 Ñöa ra caùc ñaùnh giaù vaø döï ñoaùn hôïp lyù vaø thaän troïng. 
 Caùc chuaån möïc keá toaùn ñöôïc tuaân thuû, khoâng coù nhöõng aùp duïng sai leäch troïng yeáu ñeán möùc caàn phaûi coâng boá vaø 

giaûi thích trong baùo caùo taøi chính. 
 Laäp caùc baùo caùo taøi chính döïa treân cô sôû hoaït ñoäng kinh doanh lieân tuïc. 

HÑQT vaø Ban TGÑ Coâng ty ñaûm baûo raèng caùc soå keá toaùn ñöôïc löu giöõ ñeå phaûn aùnh tình hình taøi chính cuûa Coâng ty, 
vôùi möùc ñoä trung thöïc, hôïp lyù taïi baát cöù thôøi ñieåm naøo vaø ñaûm baûo raèng Baùo caùo taøi chính tuaân thuû caùc quy ñònh hieän 
haønh cuûa Nhaø nöôùc. Ñoàng thôøi coù traùch nhieäm trong vieäc baûo ñaûm an toaøn taøi saûn cuûa Coâng ty vaø thöïc hieän caùc bieän 
phaùp thích hôïp ñeå ngaên chaën, phaùt hieän caùc haønh vi gian laän vaø caùc haønh vi khaùc.  
HÑQT vaø Ban TGÑ Coâng ty cam keát raèng Baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa 
Coâng ty taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø tình hình löu chuyeån tieàn teä cho 
naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, phuø hôïp vôùi chuaån möïc, cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam vaø tuaân thuû caùc quy ñònh hieän 
haønh coù lieân quan.  

Pheâ duyeät caùc baùo caùo taøi chính 

Chuùng toâi, Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban TGÑ COMECO pheâ duyeät Baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 
31/12/2007 cuûa Coâng ty. 

     Tp.HCM,Ngaøy  24   thaùng  03   naêm 2008 

      TM. HÑQT vaø Ban TGÑ    
           CT.HÑQT - TGÑ 
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Soá : 048  /BCKT/TC 

BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN 
Veà Baùo caùo taøi chính naêm 2007 

cuûa Coâng ty Coå Phaàn Vaät tö – Xaêng daàu (COMECO) 
 

Kính gôûi:  Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban Toång Giaùm ñoác  

   Coâng ty Coå Phaàn  Vaät tö – Xaêng daàu (COMECO) 

Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty Coå Phaàn Vaät tö – Xaêng daàu (COMECO) (döôùi ñaây goïi 
taét laø "Coâng ty") ñöôïc laäp ngaøy 22/01/2008 goàm: Baûng caân ñoái keá toaùn taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007, Baùo caùo 
keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø Thuyeát minh baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính 
keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 ñöôïc trình baøy töø trang 06 ñeán trang 24 keøm theo. 

Vieäc laäp vaø trình baøy Baùo caùo taøi chính naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Toång Giaùm ñoác Coâng ty. Traùch nhieäm cuûa 

chuùng toâi laø ñöa ra yù kieán veà caùc baùo caùo naøy caên cöù treân keát quaû kieåm toaùn cuûa chuùng toâi. 

Cô sôû yù kieán 
Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn theo caùc chuaån möïc kieåm toaùn Vieät Nam. Caùc chuaån möïc naøy yeâu 
caàu coâng vieäc kieåm toaùn laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän ñeå coù söï ñaûm baûo hôïp lyù raèng caùc baùo caùo taøi chính khoâng 
coøn chöùa ñöïng caùc sai soùt troïng yeáu. Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän vieäc kieåm tra theo phöông phaùp choïn maãu vaø aùp 
duïng caùc thöû nghieäm caàn thieát, caùc baèng chöùng xaùc minh nhöõng thoâng tin trong baùo caùo taøi chính; ñaùnh giaù 
vieäc tuaân thuû caùc chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn hieän haønh, caùc nguyeân taéc vaø phöông phaùp keá toaùn ñöôïc aùp 
duïng, caùc öôùc tính vaø xeùt ñoaùn quan troïng cuûa Toång Giaùm ñoác cuõng nhö caùch trình baøy toång quaùt caùc baùo caùo 
taøi chính. Chuùng toâi cho raèng coâng vieäc kieåm toaùn cuûa chuùng toâi ñaõ ñöa ra nhöõng cô sôû hôïp lyù ñeå laøm caên cöù 
cho yù kieán cuûa chuùng toâi. 

YÙ kieán cuûa kieåm toaùn vieân 
Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, Baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu veà 
tình hình taøi chính cuûa Coâng ty Coå Phaàn Vaät tö – Xaêng daàu (COMECO) taïi ngaøy 31/12/2007, cuõng nhö keát quaû 
kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31/12/2007, phuø hôïp vôùi chuaån 
möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. 

Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy  25  thaùng 03  naêm 2008 

COÂNG TY KIEÅM TOAÙN VAØ KEÁ TOAÙN HAØ NOÄI   
Chi nhaùnh TP.Hoà Chí Minh        
 
 
 
 
 

Phoù Giaùm Ñoác       Kieåm Toaùn Vieân 

Nguyeãn Minh Tieán      Cao Thò Hoàng Nga  

Chöùng chæ KTV Soá: 0547/KTV     Chöùng chæ KTV Soá: 0613/KTV 
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BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 
Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 

Ñôn vò tính : VND 

TAØI SAÛN 
MAÕ 
SOÁ 

THUYEÁT 
MINH SOÁ CUOÁI NAÊM SOÁ ÑAÀU NAÊM 

A. Taøi saûn ngaén haïn 
(100=110+120+130+140+150) 

100  239,145,078,488 94,701,057,566

I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110     116,790,450,940     18,596,818,569 
1. Tieàn  111 01    116,790,450,940     18,596,818,569 
2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112   
II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120       32,477,831,560       1,353,849,000 
1. Ñaàu tö ngaén haïn  121 02      32,778,201,000       1,353,849,000 
2. Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn 129         (300,369,440)                        - 
III. Caùc khoaûn phaûi thu 130 03      59,440,557,290     37,046,683,872 
1. Phaûi thu khaùch haøng 131       34,024,040,500     31,025,031,073 
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132       25,195,610,009       2,091,380,231 
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138            220,906,781       3,930,272,568 
6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi  139   
IV. Haøng toàn kho 140 04      22,724,259,725     34,483,142,115 
1. Haøng toàn kho 141       23,879,004,459     36,238,256,289 
2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho  149      (1,154,744,734)   (1,755,114,174)
V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150         7,711,978,973       3,220,564,010 
1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151            512,281,265          630,663,725 
2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152             32,693,397 
3. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc 154 05          553,432,921 
4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 06        7,199,697,708       2,003,773,967 
B. Taøi saûn daøi haïn (200=210+220+240+250+260) 200       93,235,305,092     51,831,279,022 
I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210                           -                          -  
II. Taøi saûn coá ñònh 220 07      93,235,305,092     51,831,279,022 
1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221       20,614,407,076     22,973,986,721 
   - Nguyeân giaù 222       45,499,794,321     45,127,626,866 
   - Giaù trò hao moøn luyõ keá  223    (24,885,387,245) (22,153,640,145)
2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 224   
3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227       11,697,048,222     11,954,539,902 
   - Nguyeân giaù 228       12,874,584,020     12,874,584,020 
   - Giaù trò hao moøn luyõ keá 229      (1,177,535,798)      (920,044,118)
4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 08      60,923,849,794     16,902,752,399 
III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240                           -                          -  
IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250                           -                          -  
V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260                           -                          -  
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (270=100+200) 270     332,380,383,580   146,532,336,588 
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BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 
Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 

Ñôn vò tính : VND 
NGUOÀN VOÁN MAÕ 

SOÁ 
THUYEÁT 

MINH 
SOÁ CUOÁI NAÊM SOÁ ÑAÀU NAÊM 

A. Nôï phaûi traû (300=310+330) 300       47,453,361,859      67,492,208,561 
I. Nôï ngaén haïn 310       40,301,073,485      59,292,827,331 
1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 09       1,400,000,000     41,975,000,000 
2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 312      17,839,372,130       3,670,548,656 
3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313        9,557,080,266            19,272,627 
4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi traû Nhaø nöôùc 314 10       1,624,177,255       1,448,585,217 
5. Phaûi traû coâng nhaân vieân 315        4,319,240,449       6,833,529,370 
6. Chi phí phaûi traû 316 11         484,455,540          503,705,540 
7. Phaûi traû noäi boä 317             55,401,755            55,401,755 
9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 319 12       5,021,346,090       4,786,784,166 
10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320   
II. Nôï daøi haïn 330         7,152,288,374        8,199,381,230 
4. Vay vaø nôï daøi haïn 334 13       7,152,288,374       8,199,381,230 
B. Voán chuû sôû höõu (400=410+430) 400     284,927,021,721      79,040,128,027 
I. Voán chuû sôû höõu 410 14    283,642,136,495      78,625,303,774 
1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411      79,999,170,000     34,000,000,000 
2. Thaëng dö voán coå phaàn 412    155,512,347,670       4,393,630,000 
3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413      14,097,992,895     13,050,900,039 
4. Coå phieáu quyõ  414     (4,667,198,100)    (4,601,830,100)
7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 417      23,837,348,085     19,621,340,863 
8. Quyõ döï phoøng taøi chính 418        2,633,645,750       2,018,975,750 
9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 419   
10. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 420      12,228,830,195     10,142,287,222 
II. Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 430         1,284,885,226           414,824,253 
1. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 431        1,284,885,226          414,824,253 

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (440=300+400) 440    332,380,383,580    146,532,336,588 

 

CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 
Ñôn vò tính : VND 

 
CHÆ TIEÂU  THUYEÁT 

MINH 
SOÁ CUOÁI NAÊM SOÁ ÑAÀU NAÊM 

     
1. Taøi saûn thueâ ngoaøi  
2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng  
3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi  
4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù  
5. Ngoaïi teä caùc loaïi  
   - USD                   681.09   588.12 
6. Haïn möùc kinh phí coøn laïi  
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KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 
Naêm 2007 

Ñôn vò tính : VND 

CHÆ TIEÂU 
MAÕ 
SOÁ  

THUYEÁT 
MINH NAÊM NAY NAÊM TRÖÔÙC 

1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 15 
 

  2,087,941,306,742  1,705,306,824,834 

2. Caùc khoaûn giaûm tröø 02                            -                            -  
3. Doanh thu thuaàn baùn haøng vaø cung caáp dòch 
vuï (10=01-03) 

10 16   2,087,941,306,742  1,705,306,824,834 

4. Giaù voán haøng baùn 11 17   2,015,793,743,705  1,650,808,479,991 
5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch 
vuï (20=10-11) 

 
20 

   
 72,147,563,037  

 
54,498,344,843 

6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 18             649,444,192             200,901,794 
7. Chi phí taøi chính 22 19          3,658,512,118         2,074,963,260 
Trong ñoù : Chi phí laõi vay  23          3,658,512,118         2,074,963,260 
8. Chi phí baùn haøng 24         43,992,577,974       31,702,715,235 
9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25           8,039,818,445         6,824,638,176 
10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 
{30=20+(21-22)-(24+25)} 

 
30 

   
17,106,098,692  

 
14,096,929,966 

11. Thu nhaäp khaùc 31              545,492,929             215,922,004 
12. Chi phí khaùc 32                            -                4,134,009 
13. Lôïi nhuaän khaùc (40=31-32) 40              545,492,929             211,787,995 
14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 
(50=30+40) 

 
50 

   
 17,651,591,621  

 
14,308,717,961 

15. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän 
haønh 51 20          2,461,680,426         2,015,256,546 
16. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn 
laïi 52  
17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 60         15,189,911,195       12,293,461,415 
18. Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 22                       3,640                        3,239 

 

 
 Laäp, ngaøy 22 thaùng 01 naêm 2008 
 Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác 
 
 
 
 Nguyeãn Höõu Hoaøng Phaïm Coâng Quyeàn Tröông Ñöùc Haïnh 
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BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ 
Naêm 2007 

(Theo phöông phaùp giaùn tieáp) 
Ñôn vò tính : VND 

CHÆ TIEÂU 
MAÕ 
SOÁ NAÊM NAY NAÊM TRÖÔÙC 

  
I. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh   
1. Lôïi nhuaän tröôùc thueá 01      17,651,591,621         14,308,717,961 
2. Ñieàu chænh caùc khoaûn    
-  Khaáu hao taøi saûn coá ñònh 02       2,989,238,780          3,310,494,778 
-  Caùc khoaûn döï phoøng 03         (300,000,000)           (120,427,786)
-  Laõi, loã töø hoaït ñoäng ñaàu tö 05         (649,444,192)           (200,901,794)
-  Chi phí ñi vay 06       3,658,512,118          2,074,963,260 
3. Lôïi nhuaän (loã) töø hoaït ñoäng kinh doanh tröôùc 
nhöõng thay ñoåi voán löu ñoäng 

08      23,349,898,327         19,372,846,419 

- Taêng, giaûm caùc khoaûn phaûi thu 09    (27,003,670,841)        (7,469,808,616)
- Taêng, giaûm haøng toàn kho 10      12,359,251,830         (1,619,744,654)
- Taêng, giaûm caùc khoaûn phaûi traû (khoâng keå laõi vay 
phaûi traû, thueá thu nhaäp phaûi noäp)  

11      21,173,092,192          3,215,498,348 

- Taêng, giaûm chi phí traû tröôùc 12          118,382,460             270,178,327 
- Tieàn laõi vay ñaõ traû 13      (3,658,512,118)        (2,074,963,260)
- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ noäp  14      (2,296,579,701)        (1,434,067,419)
- Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 15       2,706,733,663             846,954,415 
- Tieàn chi khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 16      (2,305,685,261)        (4,942,331,695)
 Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït kinh doanh 20      24,442,910,551          6,164,561,865 
II. Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö   
    1. Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ vaø caùc 
TSDH khaùc 

21    (44,393,264,850)        (4,343,078,174)

    2. Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ vaø caùc 
TSDH khaùc 

  

 Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö 30    (44,393,264,850)        (4,343,078,174)
III. Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính   
1. Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán goùp cuûa 
chuû sôû höõu 

31    197,117,887,670  

2. Tieàn chi traû voán goùp cho caùc chuû sôû höõu, mua laïi 
coå phieáu 

32    (31,489,720,000)        (1,353,849,000)

3. Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc 33    857,000,000,000       606,436,200,000 
4. Tieàn chi traû nôï goác vay 34  (897,575,000,000)    (592,662,200,000)
6. Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu 36      (6,909,181,000)        (3,946,866,600)
 Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính 40    118,143,986,670          8,473,284,400 
Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø (20+30+40) 50      98,193,632,371         10,294,768,091 
Tieàn vaø töông ñöông tieàn toàn ñaàu kyø 60      18,596,818,569          8,302,050,478 
Aûnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi 
ngoaïi teä 

61  

Tieàn vaø töông ñöông tieàn toàn cuoái kyø (50+60+61) 70    116,790,450,940         18,596,818,569 
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THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 

 
I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHIEÄP 

Hình thöùc sôû höõu voán   

Coâng ty Coå Phaàn Vaät tö – Xaêng daàu (COMECO) ñöôïc chuyeån ñoåi töø doanh nghieäp nhaø nöôùc thaønh coâng ty coå phaàn 
theo Quyeát ñònh soá 94/2000/QÑ-TTG ngaøy 09 thaùng 08 naêm 2000 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû. 

Giaáy ñaêng kyù kinh doanh soá 4103000236 ngaøy 13/12/2000 do Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö Thaønh Phoá Hoà Chí Minh caáp, 
giaáy ñaêng kyù kinh doanh thay ñoåi laàn 6 ngaøy 01/06/2006.  

Truï sôû chính cuûa Coâng ty ñaët taïi soá 11 ñöôøng Cao Baù Nhaï, Phöôøng Nguyeãn Cö Trinh, Quaän 1, TP.Hoà Chí Minh. 

Lónh vöïc kinh doanh: Saûn xuaát, thöông maïi, dòch vuï, xaây döïng. 

Ngaønh ngheà kinh doanh: 

Theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh thay ñoåi laàn 6 ngaøy 01/06/2006 thì lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa 
Coâng ty laø: Xuaát, nhaäp khaåu: Xaêng, daàu, nhôùt, môõ, gas, hoùa chaát (tröø hoùa chaát coù tính ñoäc haïi maïnh), thieát bò cho traïm 
xaêng vaø phöông tieän giao thoâng vaän taûi. Söûa chöõa, taân trang phöông tieän, thieát bò giao thoâng vaän taûi, xaây döïng daân 
duïng vaø coâng nghieäp. Cho thueâ vaên phoøng, kho baõi, dòch vuï röûa xe. Vaän chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch (noäi ngoaïi 
thaønh vaø lieân tænh). Dòch vuï cung öùng taøu bieån, giao nhaän haøng hoùa trong vaø ngoaøi nöôùc. Vaän chuyeån nhieân lieäu, 
nhôùt, môõ baèng oâ toâ (chæ hoaït ñoäng khi coù ñuû ñieàu kieän kinh doanh theo qui ñònh cuûa phaùp luaät vaø ñoái vôùi vaän chuyeån 
xaêng daàu chæ hoaït ñoäng khi ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät). Mua 
baùn phaân boùn. Cho thueâ nhaø ôû. Mua baùn khaåu trang. Mua baùn xe oâ toâ, xe moâ toâ, xe maùy, vaûi, haøng may maëc, giaøy 
deùp, quaàn aùo may saün, quaàn aùo theå thao, quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng, thieát bò ñieän töû vieãn thoâng – ñieän töû ñieàu khieån, 
thieát bò phaùt soùng, linh kieän ñieän thoaïi. Ñaïi lyù mua baùn, kyù göûi haøng hoùa. Kinh doanh dòch vuï aên uoáng (khoâng kinh 
doanh taïi truï sôû). Quaûng caùo thöông maïi. Laép ñaët heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy. Boå sung kinh doanh nhaø. Moâi giôùi 
baát ñoäng saûn. Mua baùn maùy tính, phaàn meàm maùy tính ñaõ ñoùng goùi, thieát bò ngoaïi vi, thieát bò vaên phoøng (maùy tính, 
phaàn meàm maùy tính, thieát bò ngoaïi vi nhö maùy in, photocopy, keùt saét, vaät tö ngaønh in), thieát bò ñieàu hoøa nhieät ñoä, thieát 
bò veä sinh (ñieàu hoaø khoâng khí, loø söôûi kim loaïi, heä thoáng söôûi baèng nöôùc noùng, thieát bò veä sinh), thieát bò, duïng cuï heä 
thoáng ñieän (maùy bieán theá, moâ tô ñieän, oån aùp, maùy phaùt, daây ñieän, vaät löu daãn, boùng ñeøn, baûng ñieän, coâng taéc, caàu chì, 
aùptoâmaùt), vaät lieäu xaây döïng, thieát bò maùy ngaønh coâng nghieäp – khai khoaùng – laâm nghieäp vaø xaây döïng. Thieát keá caùc 
coâng trình haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò. Giaùm saùt thi coâng xaây döïng coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp. Tö vaán xaây döïng. 
Tö vaán ñaàu tö  (tröø tö vaán taøi chính – keá toaùn). Ñaïi lyù dòch vuï böu chính - vieãn thoâng (tröø ñaïi lyù truy nhaäp internet)./. 

II. NIEÂN ÑOÄ KEÁ TOAÙN, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN 

Nieân ñoä keá toaùn cuûa Coâng ty baét ñaàu töø ngaøy 01/01 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31/12 haøng naêm.  

Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn 

Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong ghi cheùp keá toaùn laø ñoàng Vieät Nam (VND) 

 

III. CHUAÅN MÖÏC VAØ CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG 

Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng 

Coâng ty aùp duïng cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam ban haønh theo Quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/03/2006, caùc 
chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam do Boä Taøi chính ban haønh vaø caùc vaên baûn söûa ñoåi, boå sung, höôùng daãn thöïc hieän keøm 
theo. 

Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû Chuaån möïc keá toaùn vaø Cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam 

Coâng ty ñaõ aùp duïng Chuaån möïc keá toaùn vaø Cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam 

Hình thöùc soå keá toaùn aùp duïng 
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Coâng ty aùp duïng hình thöùc soå keá toaùn: Chöùng töø ghi soå. 

IV. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG 

Nguyeân taéc xaùc ñònh caùc khoaûn tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn: 

Nguyeân taéc xaùc ñònh caùc khoaûn töông ñöông tieàn laø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn khoâng quaù 3 thaùng coù khaû naêng 
chuyeån ñoåi deã daøng thaønh tieàn vaø khoâng coù nhieàu ruûi ro trong chuyeån ñoåi thaønh tieàn keå töø ngaøy mua khoaûn ñaàu tö ñoù 
taïi thôøi ñieåm baùo caùo. 

Nguyeân taéc, phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc 
Caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh baèng ngoaïi teä ñöôïc quy ñoåi ra Vieät Nam ñoàng theo tyû giaù bình quaân lieân ngaân haøng 
taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï. Taïi thôøi ñieåm cuoái naêm caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä ñöôïc quy ñoåi theo tyû 
giaù bình quaân lieân ngaân haøng do Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam coâng boá vaøo ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn. 

Cheânh leäch tyû giaù thöïc teá phaùt sinh trong kyø vaø cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi soá dö caùc khoaûn muïc tieàn teä taïi thôøi 
ñieåm cuoái naêm ñöôïc keát chuyeån vaøo doanh thu hoaëc chi phí taøi chính trong naêm taøi chính. 

Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho 

Nguyeân taéc ñaùnh giaù haøng toàn kho: Haøng toàn kho ñöôïc tính theo giaù goác. Giaù goác haøng toàn kho bao goàm chi phí mua, 
chi phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi 
hieän taïi. 

Phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø: Giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø ñöôïc xaùc ñònh theo phöông phaùp: 
Haøng hoùa: bình quaân gia quyeàn, Vaät tö: nhaäp tröôùc xuaát tröôùc. 

Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: Coâng ty aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân ñeå haïch toaùn haøng toàn 
kho. 

Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho: ñöôïc laäp vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm laø soá cheânh leäch giöõa giaù goác cuûa haøng toàn kho 
lôùn hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc cuûa chuùng. 

Nguyeân taéc ghi nhaän TSCÑ vaø khaáu hao taøi saûn coá ñònh 

Nguyeân taéc ghi nhaän TSCÑ höõu hình 

Taøi saûn coá ñònh ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác. Trong quaù trình söû duïng, taøi saûn coá ñònh ñöôïc ghi nhaän theo nguyeân giaù, 
hao moøn luyõ keá vaø giaù trò coøn laïi. 

Phöông phaùp khaáu hao TSCÑ höõu hình: Khaáu hao ñöôïc trích theo phöông phaùp ñöôøng thaúng. Thôøi gian khaáu hao 
ñöôïc öôùc tính nhö sau:  

  - Nhaø cöûa, vaät kieán truùc    02 –50 naêm 
   - Maùy moùc, thieát bò    05 –12 naêm 
   - Phöông tieän vaän taûi    05 –10 naêm 
    - Thieát bò vaên phoøng    03 –10 naêm 

Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính 

Caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn taïi thôøi ñieåm baùo caùo, neáu: 
- Coù thôøi haïn thu hoài voán döôùi 1 naêm hoaëc trong 1 chu kyø kinh doanh ñöôïc phaân loaïi laø taøi saûn ngaén haïn. 
- Coù thôøi haïn thu hoài voán treân 1 naêm hoaëc hôn 1 chu kyø kinh doanh ñöôïc phaân loaïi laø taøi saûn daøi haïn. 

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ñöôïc laäp vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm laø soá cheânh leäch giöõa giaù goác cuûa caùc khoaûn ñaàu tö ñöôïc 
haïch toaùn treân soå keá toaùn lôùn hôn giaù trò thò tröôøng cuûa chuùng taïi thôøi ñieåm laäp döï phoøng. 

Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí ñi vay  



 30

Chi phí ñi vay ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí saûn xuaát, kinh doanh trong kyø khi phaùt sinh, tröø chi phí ñi vay lieân quan tröïc 
tieáp ñeán vieäc ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát taøi saûn dôû dang ñöôïc tính vaøo taøi saûn ñoù ( ñöôïc voán hoùa) khi coù ñuû caùc 
ñieàu kieän quy ñònh trong Chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam soá 16 “ Chi phí ñi vay”. 
Chi phí ñi vay lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát taøi saûn dôû dang ñöôïc tính vaøo taøi saûn ñoù 
(ñöôïc voán hoùa), bao goàm caùc khoaûn laõi tieàn vay, phaân boå caùc khoaûn chieát khaáu hoaëc phuï troäi khi phaùt haønh traùi phieáu, 
caùc khoaûn chi phí phuï phaùt sinh lieân quan tôùi quaù trình laøm thuû tuïc vay. 

Nguyeân taéc ghi nhaän vaø phaân boå chi phí traû tröôùc: 

Caùc loaïi chi phí traû tröôùc neáu chæ lieân quan ñeán naêm taøi chính hieän taïi thì ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí saûn xuaát kinh 
doanh trong naêm taøi chính. 

Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí phaûi traû 

Caùc khoaûn chi phí thöïc teá chöa phaùt sinh nhöng ñöôïc trích tröôùc vaøo chi phí saûn xuaát, kinh doanh trong kyø ñeå ñaûm 
baûo khi chi phí phaùt sinh thöïc teá khoâng gaây ñoät bieán cho chi phí saûn xuaát kinh doanh treân cô sôû ñaûm baûo nguyeân taéc 
phuø hôïp giöõa doanh thu vaø chi phí. Khi caùc chi phí ñoù phaùt sinh, neáu coù cheânh leäch vôùi soá ñaõ trích, keá toaùn tieán haønh 
ghi boå sung hoaëc ghi giaûm chi phí töông öùng vôùi phaàn cheânh leäch. 

Nguyeân taéc ghi nhaän voán chuû sôû höõu 

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu ñöôïc ghi nhaän theo soá voán thöïc goùp cuûa chuû sôû höõu. 

Thaëng dö voán coå phaàn ñöôïc ghi nhaän theo soá cheânh leäch lôùn hôn hoaëc nhoû hôn giöùa giaù trò thöïc teá phaùt haønh vaø meänh 
giaù coå phieáu khi phaùt haønh laàn ñaàu, phaùt haønh boå sung hoaëc taùi phaùt haønh coå phieáu quyõ. 

Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu ñöôïc ghi nhaän theo giaù trò coøn laïi giöõa giaù trò hôïp lyù cuûa caùc taøi saûn maø doanh nghieäp ñöôïc 
caùc toå chöùc, caù nhaân khaùc taëng, bieáu  sau khi tröø (-) caùc khoaûn thueá phaûi noäp (neáu coù) lieân quan ñeán caùc taøi saûn ñöôïc 
taëng, bieáu naøy vaø khoâng boå sung voán kinh doanh töø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. 

Coå phieáu quyõ laø coå phieáu do coâng ty phaùt haønh vaø sau ñoù mua laïi. Coå phieáu quyõ ñöôïc ghi nhaän theo giaù trò thöïc teá vaø 
trình baøy treân baûng caân ñoái keá toaùn laø moät khoaûn ghi giaûm voán chuû sôû höõu. 

Coå töùc phaûi traû cho caùc coå ñoâng ñöôïc ghi nhaän laø khoaûn phaûi traû trong Baûng Caân ñoái keá toaùn sau khi coù thoâng baùo 
chia coå töùc cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò coâng ty. 

Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái laø soá lôïi nhuaän töø caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp sau khi tröø  (-) caùc khoaûn ñieàu 
chænh do aùp duïng hoài toá thay ñoåi chính saùch keá toaùn vaø ñieàu chænh hoài toá sai soùt troïng yeáu cuûa caùc naêm tröôùc. 

Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu 

Doanh thu baùn haøng ñöôïc ghi nhaän khi ñoàng thôøi thoaû maõn caùc ñieàu kieän sau:  

- Phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu saûn phaåm hoaëc haøng hoaù ñaõ ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua; 
- Coâng ty khoâng coøn naém giöõ quyeàn quaûn lyù haøng hoaù nhö ngöôøi sôû höõu haøng hoaù hoaëc quyeàn kieåm soaùt haøng hoaù; 
- Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén; 
- Coâng ty ñaõ thu ñöôïc hoaëc seõ thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch baùn haøng; 
- Xaùc ñònh ñöôïc chi phí lieân quan ñeán giao dòch baùn haøng. 

Doanh thu cung caáp dòch vuï ñöôïc ghi nhaän khi keát quaû cuûa giao dòch ñoù ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy. 
Tröôøng hôïp vieäc cung caáp dòch lieân quan ñeán nhieàu kyø thì doanh thu ñöôïc ghi nhaän trong kyø theo keát quaû phaàn coâng 
vieäc ñaõ hoaøn thaønh vaøo ngaøy laäp Baûng Caân ñoái keá toaùn cuûa kyø ñoù. Keát quaû cuûa giao dòch cung caáp dòch vuï ñöôïc xaùc 
ñònh khi thoaû maõn caùc ñieàu kieän sau:  

- Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén; 
- Coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch cung caáp dòch vuï ñoù; 
- Xaùc ñònh ñöôïc phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh vaøo ngaøy laäp Baûng caân ñoái keá toaùn; 
- Xaùc ñònh ñöôïc chi phí phaùt sinh cho giao dòch vaø chi phí ñeå hoaøn thaønh giao dòch cung caáp dòch vuï ñoù. 

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính: Doanh thu phaùt sinh töø tieàn laõi vaø caùc khoaûn doanh thu hoaït ñoäng taøi chính khaùc 
ñöôïc ghi nhaän khi thoaû maõn ñoàng thôøi hai ñieàu kieän sau: 



 31

- Coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch ñoù 
- Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén.   

Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí taøi chính 

Caùc khoaûn chi phí ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí taøi chính goàm: 

- Chi phí cho vay hoaëc ñi vay voán; 
- Caùc khoaûn loã do thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi cuûa caùc nghieäp vuï phaùt sinh lieân quan ñeán ngoaïi teä; 
Caùc khoaûn treân ñöôïc ghi nhaän theo toång soá phaùt sinh trong kyø, khoâng buø tröø vôùi doanh thu hoaït ñoäng taøi chính. 

Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh 

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû thu nhaäp chòu thueá vaø thueá suaát thueá thu nhaäp 
doanh nghieäp trong naêm hieän haønh. 

 

V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TROGN BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN : 
Ñôn vò tính : VND 

1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn Cuoái naêm  Ñaàu naêm 
    

    - Tieàn maët        4,917,833,776          1,438,918,600 
    - Tieàn göûi ngaân haøng    

111,872,617,164  
        9,576,813,482 

            Tieàn göûi (VND)       111,861,522,002          9,567,588,180 
            Tieàn göûi ngoaïi teä (USD)              11,095,162                9,225,302 
    - Tieàn ñang chuyeån          7,581,086,487 

    
                 Coäng    116,790,450,940         18,596,818,569 

   
2. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn Cuoái naêm  Ñaàu naêm 
    - Chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn (a)     32,778,201,000          1,353,849,000 
    - Ñaàu tö ngaén haïn khaùc   
    - Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (b)        (300,369,440)  
                 Coäng      32,477,831,560           1,353,849,000 

   
Ghi chuù:    
(a) Coå phieáu cuûa caùc coâng ty :  Soá löôïng CP   Soá tieàn    
   + Coâng ty CP Cafe Petec            42,000            426,000,000    
   + Coâng ty CP TM-KT vaø Ñaàu tö Petec-Haø Nam 
Ninh 

          26,990            272,599,000    

   + Coâng ty CP Beán xe Mieàn Taây            44,300            775,250,000    
   + Coâng ty CP XNK Thuû Ñöùc            33,266         1,480,382,000    
   + Coâng ty CP Cô Khí oâ toâ Caàn Thô          100,000         1,000,000,000    
   + Coâng ty CP Cô Khí Xaêng daàu          100,660         3,219,470,000    
   + Coâng ty Vaøng Baïc Ñaù Quyù Phuù Nhuaän          160,500       17,654,500,000    
   + Coâng ty CÑK Löõ Gia           100,000         4,500,000,000    
   + Coâng ty TN Caø Mau           150,000         3,450,000,000    
     (Meänh giaù caùc coå phieáu treân: 10.000ñ/cp)    
(b) Laø khoaûn döï phoøng giaûm giaù Coâng ty Coå phaàn Cô Khí Xaêng Daàu        (300,369,440)  
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3. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn Cuoái naêm  Ñaàu naêm 

    
    - Phaûi thu khaùch haøng (a)     34,024,040,500        31,025,031,073 
    - Traû tröôùc cho ngöôøi baùn (b)     25,195,610,009          2,091,380,231 
    - Phaûi thu khaùc            220,906,781          3,930,272,568 

   
                 Coäng      59,440,557,290         37,046,683,872 

   
Ghi chuù:   
(a) Ña soá laø caùc khaùch haøng mua xaêng daàu, khoâng coù khoaûn phaûi thu naøo laø khoù ñoøi 
(b) Chi tieát goàm:   
             + Coâng ty Xaêng daàu khu vöïc 2                           -           2,034,198,850 
             + Saøi Goøn Petro           7,996,110,182                           -   
             + Coâng ty TM-KT vaø Ñaàu tö Petec        16,640,788,701                           -   
             + Coâng ty BP Limited             365,443,629                           -   
             + Caùc khoaûn öùng tröôùc khaùc             193,267,497               57,181,381 

   
4. Haøng toàn kho Cuoái naêm  Ñaàu naêm 

    
          - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng                          -        16,178,322,100 
          - Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho                          -              219,099,633 
          - Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang        4,833,257,599          1,558,347,864 
          - Haøng hoaù toàn kho      19,045,746,860       18,282,486,692 

    
                 Coäng giaù goác haøng toàn kho      23,879,004,459        36,238,256,289 

   
          - Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho       (1,154,744,734)      (1,755,114,174)
          - Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc cuûa haøng toàn kho      22,724,259,725        34,483,142,115 
          - Giaù trò hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho            600,369,440             282,299,640 
Lyù do: + Hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho naêm tröôùc           600,369,440             482,710,845 
            + Trích theâm döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho naêm nay             200,411,205 

   
5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc  Cuoái naêm  Ñaàu naêm 
          - Caùc khoaûn thueá noäp thöøa cho Nhaø nöôùc                          -              553,432,921 
               + Thueá TNDN   
               + Thueá GTGT             553,432,921 

   
                          -              553,432,921 
   

6. Taøi saûn ngaén haïn khaùc Cuoái naêm  Ñaàu naêm 
   

          - Taïm öùng xaây döïng toång kho xaêng daàu        2,878,100,167          2,003,773,967 
          - Taïm öùng coâng trình coâng ty KANAAN        4,277,418,541   
          - Caùc khoaûn taïm öùng khaùc             44,179,000   
                 Coäng 7,199,697,708         2,003,773,967 
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7. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh  
Ñôn vò tính: VND 

CHÆ TIEÂU 
 

NHAØ CÖÛA VAÄT 
KIEÁN TRUÙC 

MAÙY MOÙC 
THIEÁT BÒ 

PHÖÔNG TIEÄN 
VAÄN TAÛI 

THIEÁT BÒ 
VAÊN PHOØNG 

TOÅNG COÄNG 
TSCÑ HÖÕU HÌNH 

TSCÑ VOÂ HÌNH 
(QUYEÀN SDÑ) 

I.Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình          

 1. Soá dö ñaàu kyø   25,609,315,827 9,861,536,994 8,461,961,855 1,194,812,190 45,127,626,866 12,874,584,020
 2. Soá taêng trong kyø                        -  257,677,919                      -  114,489,536 372,167,455                             -  
    - Mua saém môùi    257,677,919   114,489,536 372,167,455  
    - Taêng khaùc          
 3. Giaûm trong kyø                        -                      -                       -                    -                           -                              -  
    - Thanh lyù                                 -   
    - Nhöôïng baùn                                 -   
    - Giaûm khaùc                                 -   
 4. Soá cuoái kyø   25,609,315,827 10,119,214,913 8,461,961,855 1,309,301,726 45,499,794,321 12,874,584,020

II. Giaù trò hao moøn luyõ keá          

 1. Soá ñaàu kyø   (8,937,091,894) (7,570,569,485) (4,955,760,607) (690,218,159) (22,153,640,145) (920,044,118)
 2. Taêng trong kyø   (1,122,209,304) (767,008,754) (670,003,646) (172,525,396) (2,731,747,100) (257,491,680)
 3. Giaûm trong kyø          
 4. Soá cuoái kyø   (10,059,301,198) (8,337,578,239) (5,625,764,253) (862,743,555) (24,885,387,245) (1,177,535,798)

III. Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ höõu hình        

 1. Taïi ngaøy ñaàu    16,672,223,933 2,290,967,509 3,506,201,248 504,594,031 22,973,986,721 11,954,539,902
 2. Taïi ngaøy cuoái naêm   15,550,014,629 1,781,636,674 2,836,197,602 446,558,171 20,614,407,076 11,697,048,222
   - Giaù trò coøn laïi cuoái naêm cuûa TSCÑ ñaõ duøng ñeå theá chaáp, caàm coá ñaûm baûo caùc khoaûn vay                           -   
   - Nguyeân giaù TSCÑ cuoái naêm ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng          3,151,524,599 
   - Nguyeân giaù TSCÑ cuoái naêm chôø thanh lyù                             -   
   - Caùc thay ñoåi khaùc veà TSCÑ höõu hình      
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Ñôn vò tính: VND 

8. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang   Cuoái naêm  Ñaàu naêm 
        
Goàm caùc coâng trình:        
        - Döï aùn cöûa haøng xaêng daàu Bình Chaùnh          4,445,228,082         4,445,228,082 
        - Döï aùn Toång kho xaêng daàu Nhôn Traïch - Ñoàng Nai      16,345,745,117     11,540,428,711 
        - Döï aùn cöûa haøng xaêng daàu CH 31              137,274,558            137,274,558 
        - Döï aùn Cao oác         39,118,016,981                           -   
        - Ñaàu tö khaùc               877,585,056            779,821,048 
        

                  Coäng          60,923,849,794      16,902,752,399 
        
9. Vay vaø nôï ngaén haïn    Cuoái naêm  Ñaàu naêm 
        
        - Vay ngaén haïn (*)     1,400,000,000       41,975,000,000 
        - Vay daøi haïn haïn ñeán haïn traû                             -                            -   
                  Coäng        1,400,000,000       41,975,000,000 
        

Ghi chuù: (*)  Laø khoaûn vay Ngaân haøng HSBC theo hôïp ñoàng tín duïng haïn möùc, kheá öôùc nhaän nôï soá 72933.  
         
10. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc   Cuoái naêm  Ñaàu naêm 
        
10.1. Thueá phaûi noäp nhaø nöôùc        897,595,755            579,281,469 
        - Thueá GTGT               153,213,561   
        - Thueá TNDN               430,691,607            265,590,882 
        - Thueá nhaø ñaát               313,690,587            313,690,587 
        - Caùc loaïi thueá khaùc      
10.2. Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc              726,581,500            869,303,748 
        - Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc               726,581,500            869,303,748 
       

                  Coäng            1,624,177,255      1,448,585,217 

        

11. Chi phí phaûi traû    Cuoái naêm  Ñaàu naêm 
        
        - Chi phí phaûi traû               123,750,000            143,000,000 
        - Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm (*)              360,705,540            360,705,540 
       

                  Coäng               484,455,540            503,705,540 
        
 Ghi chuù:  
                    (*) Trong naêm Coâng ty khoâng thöïc hieän trích quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm, soá tieàn traû trôï caáp nghæ 
                     vieäc ñöôïc haïch toaùn thaúng vaøo chi phí khi phaùt sinh. Soá dö 360.705.540 ñ laø soá töø caùc naêm tröôùc chuyeån 
                     sang. 

12. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc  Cuoái naêm  Ñaàu naêm 
      
        - Kinh phí coâng ñoaøn            167,286,037            139,743,433 
        - Baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá             26,145,064              21,806,374 
        - Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc (*)         4,827,914,989         4,625,234,359 
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                  Coäng          5,021,346,090         4,786,784,166 
      
Ghi chuù: (*) Bao goàm      
        + Nhöïa ñöôøng OECF         1,763,893,577    
        + Thueâ maët baèng caùc cöûa haøng           601,580,316    
        + CN CT naïo veùt vaø xaây döïng ñöôøng thuûy           874,326,200    
        + Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc        1,588,114,896    
      

13. Vay vaø nôï daøi haïn   Cuoái naêm  Ñaàu naêm 
      
a. Vay daøi haïn          7,152,288,374         8,199,381,230 
        - Vay ngaân haøng     
        - Vay ñoái töôïng khaùc (*)          7,152,288,374         8,199,381,230 
     
b. Nôï daøi haïn                           -                            -   
     

                  Coäng          7,152,288,374         8,199,381,230 
Ghi chuù: (*) Laø khoaûn tieàn taøi trôï cuûa ESSO, coâng ty duøng ñeå ñaàu tö taøi saûn vaø naâng caáp caùc traïm xaêng daàu. Khoaûn 
tieàn naøy ñöôïc giaûm haøng naêm ñeå taêng voán theo coâng vaên soá 5565/UB-QLÑT ngaøy 24/12/1997 cuûa Uûy Ban Nhaân Daân 
Thaønh phoá Hoà Chí Minh, vaø coâng vaên soá: 1765/CQL ngaøy 26/12/1996 cuûa Cuïc Quaûn lyù voán vaø taøi saûn Nhaø nöôùc taïi 
Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Soá tieàn taêng voán töông öùng vôùi khaáu hao caùc taøi saûn ñaàu tö haøng naêm. 
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14. Voán chuû sôû höõu         
14.1. Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa Voán chuû sôû höõu      Ñôn vò tính: VND  
         

NOÄI DUNG 
VOÁN ÑAÀU TÖ 

CSH  
VOÁN KHAÙC 
CUÛA CSH (a) 

THAËNG DÖ 
VOÁN COÅ 

PHAÀN 

COÅ PHIEÁU 
QUYÕ (b) 

QUYÕ ÑAÀU TÖ 
PHAÙT TRIEÅN 

QUYÕ DÖÏ 
PHOØNG TAØI 

CHÍNH 

LÔÏI NHUAÄN 
SAU THUEÁ 

CHÖA PHAÂN 
PHOÁI (c)  

                 
- Soá dö ñaàu naêm tröôùc 34,000,000,000 12,003,807,183     4,393,630,000       29,420,100  14,894,266,265  1,511,415,498        7,343,865,057   
- Lôïi nhuaän taêng trong naêm tröôùc                
- Lôïi nhuaän taêng trong naêm nay                 12,293,416,415   
- Trích caùc quyõ töø lôïi nhuaän            4,665,142,605     507,560,252    (5,284,634,850)  
- Chia coå töùc trong naêm               (4,078,394,400)  
- Taêng khaùc      1,047,092,856   4,572,410,000    61,931,993      
- Giaûm khaùc                    (131,965,000)  
- Soá dö cuoái naêm tröôùc  34,000,000,000  13,050,900,039     4,393,630,000  4,601,830,100  19,621,340,863  2,018,975,750      10,142,287,222   
- Soá dö ñaàu naêm nay  34,000,000,000  13,050,900,039     4,393,630,000  4,601,830,100  19,621,340,863  2,018,975,750      10,142,287,222   
- Lôïi nhuaän taêng trong naêm                 15,189,911,195   
- Phaùt haønh theâm coå phieáu  42,051,900,000   151,118,717,670      63,008,000        
- Trích caùc quyõ töø lôïi nhuaän            4,277,931,000     614,670,000     (4,892,601,000)  
- Taïm trích quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi                 (1,179,340,000)  
- Chia coå töùc ñôït 2/2006 baèng coå 
phieáu (12%)    3,947,270,000               (3,947,270,000)  
- Chia coå töùc ñôït 1/2007 (9%)                 (2,961,081,000)  
- Thuø lao HÑQT, BKS                    (185,000,000)  
- Taêng khaùc       1,047,092,856           2,360,000                61,923,778   
- Giaûm khaùc                 61,923,778      

- Soá dö cuoái naêm nay 79,999,170,000  14,097,992,895 155,512,347,670  4,667,198,100  23,837,348,085  2,633,645,750      12,228,830,195    
Ghi chuù:  (a)  - Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu goàm nguoàn quyõ ñaàu tö phaùt trieån, nguoàn taøi trôï cuaû ESSO  
                (b)  - Coå phieáu quyõ cuûa coâng ty: Soá löôïng 112.502 CP (# 4.667.198.100VND)     

                (c)  - Coâng ty taïm chia coå töùc ñôït 1 naêm 2007 laø 9% treân voán coå phaàn tính treân meänh giaù, vaø taïm trích caùc quyõ.  
                        Coå töùc ñôït 2 naêm 2007 vaø vieäc trích quyõ chính thöùc seõ do Ñaïi hoäi coå ñoâng quyeát ñònh. 
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14.2. Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu      
      Ñôn vò tính: VND 

Naêm 2007  Naêm 2006 
  Toång soá Voán CP thöôøng Toång soá Voán CP thöôøng 
            

1. Voán ñieàu leä     79,999,170,000    79,999,170,000     34,000,000,000    34,000,000,000 
- Voán ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc     16,000,000,000  16,000,000,000      6,877,350,000          6,877,350,000 
- Voán goùp (coå ñoâng thaønh vieân)     63,999,170,000    63,999,170,000    27,122,650,000        27,122,650,000 
2. Thaëng dö voán coå phaàn   155,512,347,670 155,512,347,670     4,393,630,000        4,393,630,000 
3. Voán khaùc (*)     14,097,992,895    14,097,992,895    13,050,900,039        13,050,900,039 
4. Coå phieáu ngaân quyõ    (4,667,198,100) (4,667,198,100)   (4,601,830,100)       (4,601,830,100)
         

Coäng  244,942,312,465  244,942,312,465     46,842,699,939         46,842,699,939 
       
 Ghi chuù: (*) Voán khaùc ñeán 31/12/2007 goàm:      
                - Taêng do boå sung töø quyõ ñaàu tö phaùt trieån:       6,775,306,799    
                - Taêng töø nguoàn taøi trôï cuûa ESSO:        7,322,686,096    
      Ñôn vò tính: VND 
       

 14.3 Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaân phoái coå töùc,  Naêm nay  Naêm tröôùc 
         lôïi nhuaän       
 - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu       34,000,000,000        34,000,000,000 
                + Voán goùp ñaàu naêm       34,000,000,000        34,000,000,000 
                + Voán goùp taêng trong naêm      45,999,170,000   
                + Voán goùp giaûm trong naêm                               - 
                + Voán goùp cuoái naêm       79,999,170,000        34,000,000,000 
 - Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ chia          2,961,081,000          2,039,197,200 
       
     Ñôn vò tính: Coå phieáu 

 14.4 Coå phieáu (Meänh gía coå phieáu ñang löu haønh: 10.000ñ/cp)  Naêm nay  Naêm tröôùc 
 - Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh               7,999,917                3,400,000 
 - Soá löôïng coå phieáu baùn ra coâng chuùng               7,999,917                3,400,000 
                + Coå phieáu phoå thoâng                7,999,917                3,400,000 
                + Coå phieáu öu ñaõi                             -                             - 
 - Soá löôïng coå phieáu mua laïi                   112,502                   109,826 
                + Coå phieáu phoå thoâng                  112,502                   109,826  
                + Coå phieáu öu ñaõi                            -                             -  
 - Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh               7,887,415                3,290,174  
                + Coå phieáu phoå thoâng               7,887,415                3,290,174  
                + Coå phieáu öu ñaõi      
      Ñôn vò tính: VNÑ 
 14.5 Caùc quyõ cuûa coâng ty    Cuoái naêm  Ñaàu naêm 
       
                - Quyõ ñaàu tö phaùt trieån      23,837,348,085        19,621,340,863 
                - Quyõ döï phoøng taøi chính        2,633,645,750          2,018,975,750 
                - Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi        1,284,885,226            414,824,253 
                  Coäng       27,755,879,061        22,055,140,866 
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VI. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT 
ÑOÄNG KINH DOANH 
     Ñôn vò tính: VND 
      

15. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï  Naêm nay  Naêm tröôùc 
      Trong ñoù:      
               - Doanh thu baùn haøng  2,074,495,217,840   1,702,126,836,802 
               - Doanh thu cung caáp dòch vuï          8,836,249,895          3,054,813,545 
               - Doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng          4,609,839,007             125,174,487 

 Coäng   2,087,941,306,742   1,705,306,824,834 
 - Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu                             -                               -  
      

16. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Naêm nay  Naêm tröôùc 
              - Doanh thu baùn haøng  2,074,495,217,840  1,702,126,836,802 
              - Doanh thu cung caáp dòch vuï  8,836,249,895         3,054,813,545 
              - Doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng          4,609,839,007             125,174,487 
      

 Coäng     2,087,941,306,742   1,705,306,824,834 
        

17. Giaù voán haøng baùn   Naêm nay  Naêm tröôùc 
      
              - Giaù voán haøng baùn     2,004,901,185,065   1,649,111,339,643 
              - Giaù voán cung caáp dòch vuï          6,598,795,830          1,586,688,644 
              - Giaù voán hôïp ñoàng xaây döïng          4,293,762,810             110,451,704 
      

                Coäng     2,015,793,743,705   1,650,808,479,991 
      
18. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính  Naêm nay  Naêm tröôùc 
      
              - Laõi tieàn gôûi, tieàn cho vay             347,284,192             200,901,794 
              - Laõi baùn coå phieáu              234,000,000                             -   
              - Coå töùc lôïi nhuaän ñöôïc chia               68,160,000                             -   
      

                Coäng              649,444,192             200,901,794 
      

19. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính  Naêm nay  Naêm tröôùc 
      
               - Laõi tieàn vay           3,658,512,118          2,074,963,260 
               - Chi phí hoaït ñoäng taøi chính khaùc                           -                               -    
      

                Coäng           3,658,512,118          2,074,963,260 
      
20. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh     
 Coâng ty coù nghóa vuï noäp nhöõng loaïi thueá sau ñaây:      

   - Thueá thu nhaäp doanh nghieäp: Thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp laø 28% treân lôïi nhuaän thu ñöôïc,
     naêm 2007 doanh nghieäp ñöôïc giaûm 50%  
   - Thueá giaù trò gia taêng phaûi noäp theo tyû leä 5% vaø 10%    
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   - Caùc loaïi thueá khaùc theo quy ñònh hieän haønh taïi Vieät Nam.    
 Quyeát toaùn thueá cuûa Coâng ty seõ chòu söï kieåm tra cuûa cô quan thueá. Do vieäc aùp duïng luaät vaø caùc qui ñònh veà thueá ñoái 
vôùi nhieàu loaïi giao dòch khaùc nhau coù theå ñöôïc giaûi thích theo nhieàu caùch khaùc nhau, soá thueá ñöôïc trình baøy treân Baùo 
caùo taøi chính coù theå bò thay ñoåi theo quyeát ñònh cuûa cô quan thueá. 
     Ñôn vò tính: VNÑ 
Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh  Naêm nay  Naêm tröôùc 
      
     - Chi phí thueá TNDN tính treân thu nhaäp chòu thueá naêm hieän haønh        2,461,680,426          2,015,256,546 
     - Ñieàu chænh chi phí thueá TNDN cuûa caùc naêm tröôùc vaøo chi phí thueá    
        TNDN hieân haønh naêm nay                          -                               -   
     - Toång chi phí thueá TNDN hieän haønh          2,461,680,426          2,015,256,546 
      
21. Chi phí saûn xuaát kinh doanh theo yeáu toá     
      

Chæ tieâu   Naêm nay  Naêm tröôùc 
      
             1. Chi phí nguyeân vaät, vaät lieäu          7,175,105,491          6,425,637,107 
             2. Chi phí nhaân coâng         22,826,914,810        17,826,606,457 
             3. Chi phí khaáu hao TSCÑ          2,989,238,780          3,310,494,778 
             4. Chi phí dòch vuï mua ngoaøi vaø chi phí khaùc          8,749,151,139          8,008,611,129 
             5. Chi phí khaùc baèng tieàn        10,415,953,291          4,540,737,584 
      

Toång coäng         52,156,363,511        40,112,087,055 
      

22. Laõi cô baûn treân coå phieáu   Naêm nay  Naêm tröôùc 
      
    - Lôïi nhuaän keá toaùn sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp       15,189,911,195        12,293,461,415 
    - Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng hoaëc giaûm lôïi nhuaän keá toaùn ñeå xaùc   
      ñònh lôïi nhuaän hoaëc loã phaân boå cho coå ñoâng sôû höõu coå phieáuthöôøng                          -                               -   
                    + Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng     
                    + Caùc khoaûn ñieàu chænh giaûm     
     - Lôïi nhuaän hoaëc loã phaân boå cho coå ñoâng sôû höõu cp thöôøng       15,189,911,195        12,293,461,415 
     - Coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh bình quaân trong kyø (cp) (*)               4,173,393                 3,795,964 
     - Laõi cô baûn treân coå phieáu (ñ/cp)                       3,640                        3,239 
      
Ghi chuù: (*) Coå phieáu phaùt haønh bình quaân trong naêm tröôùc vaø naêm nay ñaõ ñöôïc ñieàu chænh hoài toá do phaùt haønh coå 
thöôûng 

      
VII. THOÂNG TIN KHAÙC      
Soá lieäu so saùnh      

Soá lieäu so saùnh laø soá lieäu treân Baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2006 ñaõ ñöôïc coâng ty 
Dòch vuï - Tö vaán Taøi chính Keá toaùn vaø Kieåm toaùn - chi nhaùnh TP.Hoà Chí Minh kieåm toaùn.  

 
Laäp ngaøy 22 thaùng  01 naêm 2008  

                                       Ngöôøi laäp bieåu                           Keá toaùn tröôûng                                  Toång Giaùm ñoác           

 


