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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 
Tổ chức niêm yết: Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An 

 

I. L ỊCH SỬ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY: 

1. Những sự kiện quan trọng: 

L ịch sử hình thành và phát triển Công ty cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An 
ñược xác ñịnh qua các thời ñiểm quan trọng sau ñây: 

* Ngày 20/4/1961: Ngày thành lập Công ty xây dựng số 1 Nghệ An với nhiệm vụ chủ 
yếu là xây dựng các trụ sở sau ngày hoà bình lập lại và những năm khôi phục kinh tế. Công 
ty luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ñược giao, góp phần xây dựng kiến thiết lại Tỉnh 
nhà. 

* Từ năm 1996 - 2004: Tháng 12 năm 1996 Công ty ñược tổ chức lại theo tinh thần 
Chỉ thị số 500/TTg của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở hợp nhất 9 doanh nghiệp ñộc lập 
thuộc ngành xây dựng Nghệ An ( gồm 4 công ty xây dựng và 5 ñơn vị vật liệu). Sau 5 năm tổ 
chức lại sản xuất (1996-2000) Công ty ñã tiến hành chấn chỉnh công tác quản lý toàn diện, 
trong ñó tập trung xây dựng quy chế quản lý doanh nghiệp trên nền tảng của Quy chế cũ và 
ñược sửa ñổi các ñiều khoản ñể phù hợp với cơ chế mới, nhất là công tác quản lý tài chính, 
tích luỹ vốn và chính sách khuyến khích thu hút, ngoài ra ñã thực hiện mở rộng thị trường, ña 
dạng hoá loại hình sản xuất, nghiên cứu ñể xây dựng dự án ñầu tư sản xuất với phương châm 
lấy hiệu quả làm mục tiêu, thực hiện rà soát và ñầu tư cho việc nâng cao chất lượng ñối với 
ñội ngũ lao ñộng. Nhờ những cố gắng trên nên từ năm 2002 Công ty ñã thực hiện giá trị sản 
lượng, doanh thu, lợi nhuận hàng năm tăng 25 - 30% so với năm trước.  

* Năm 2005 - 2007: Ngày 19/01/2005 Công ty thực hiện cổ phần hoá theo Quyết ñịnh 
số 284/Qð-UBND-ðMDN với tên gọi Công ty CP xây dựng và ñầu tư số 1 Nghệ An. Trong 
hơn 2 năm Công ty hoạt ñộng theo hình thức Công ty CP với 100% vốn của cổ ñông, Công 
ty nộp ngân sách hơn 3,2 tỷ ñồng, hàng năm sản lượng thực hiện 80 tỷ ñồng, lãi ròng hơn 3,5 
tỷ ñồng. Số lượng CBCNV của Công ty là 450 người trong biên chế, hợp ñồng công nhân thợ 
bậc cao thường xuyên trên 500 công nhân. 

* Ngày 4/5/2007: Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ñã có Quyết ñịnh số 2397/Qð 
- DKVN tiếp nhận Công ty cổ phần xây dựng và ðầu tư số 1 Nghệ An là ñơn vị thành viên 
của Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và ñổi tên thành Công ty CP xây dựng Dầu khí 
Nghệ An.  

* Ngày 01 / 4 / 2008: Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam ñã chuyển quyền sở hữu toàn bộ cổ 
phần của Tập ñoàn tại Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An cho Tổng công ty CP xây lắp 
Dầu khí Việt Nam theo hợp ñồng chuyển quyền sở hữu cổ phần số 2234/2008/PVN – PVC. 
Và từ ñây Công ty trở thành thành viên của Tổng Công ty cổ phần xây lắp Việt Nam ( PVC ). 

Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An hoạt ñộng theo Giấy chứng nhận ñăng ký 
kinh doanh số 2703000523 ngày 12 tháng 3 năm 1997, ñăng ký thay ñổi lần 9 ngày 20 tháng 
10 năm 2008 với tổng số vốn ñiều lệ là 45.000.000.000 ñồng. 

Từ năm 2007 ñến nay, sau khi gia nhập Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hàng 
năm sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của Công ty tăng 150% / năm. 

* Ngày 12/12/2008 cổ phiếu của Công ty PVNC chính thức giao dịch tại TTGDCK 
Hà Nội với mã chứng khoán PVA. 
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2. Quá trình phát tri ển 
2.1 Ngành nghề kinh doanh: 

- Xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình thuỷ, thủy lợi, 
ñiện năng (ñường dây, trạm biến áp ñến 500KV), các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- ðầu tư kinh doanh khu công nghiệp, khu ñô thị, thuỷ ñiện và các công trình dân 
dụng, công nghiệp, giao thông, công trình thuỷ,  ñiện năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Tư vấn lập dự án ñầu tư xây dựng; 

- Tư vấn thiết kế công trình: dân dụng, công nghiệp; 

- Tư vấn ñấu thầu; tư vấn quản lý dự án;  

- Tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng: dân dụng, công nghiệp; 

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Trang trí nội thất công trình xây dựng; 

- Kinh doanh xăng dầu; 

- Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, ăn uống ñầy ñủ, Dịch vụ cho thuê văn phòng 
làm việc,  

- Kinh doanh thiết bị ñiện, thiết bị viễn thông, xe máy, ñồ dùng cá nhân và gia ñình; 

- Dịch vụ công nghệ thông tin; 

- ðào tạo nghề ngắn hạn; 

- Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản (ñá, cát, sỏi, quặng các loại...) 

- Kinh doanh phân bón nông nghiệp, các sản phẩm từ nông sản, dịch vụ cây giống; 

- Kinh doanh các sản phẩm từ gỗ, khai thác và sơ chế gỗ, ñồ mỹ nghệ. 

2.2 Tình hình hoạt ñộng: 

Việc gia nhập Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và trở thành ñơn vị thành viên 
của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam ñánh dấu một bước ngoặt quan trọng và 
mở ra nhiều triển vọng lớn cho Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An. 

Năm 2008 Công ty luôn nhận ñược sự quan tâm chỉ ñạo và hỗ trợ tích cực của Tổng 
công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam. Công ty ñược ñảm bảo thi công các dự án lớn 
của Tập ñoàn Dầu khí và các ñơn vị thành viên khác trong Tập ñoàn, tạo cho Công ty có 
nhiều lợi thế ñể phát triển vượt bậc, năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu của Công ty 
trên thị trường từng bước ñược nâng cao. 

Bên cạnh ñó sự ñoàn kết thống nhất của Tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty 
là yếu tố cơ bản tạo nên sự phát triển vượt bậc của Công ty trong năm 2008 và những năm 
tiếp theo. 

3. ðịnh hướng phát triển 
3.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:  

Xây dựng và phát triển Công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An trở thành một 
Công ty mạnh trong Tổng công ty PVC, có sức cạnh tranh lớn ở khu vực miền Trung trong 
xây lắp nhà cao tầng, thi công san lấp mặt bằng và ñầu tư dự án, ñầu tư các khu công nghiệp. 

Phấn ñấu ñến năm 2015 trở thành ñơn vị chủ chốt trong Tổng công ty PVC, ñứng ñầu 
khu vực miền Trung về thực hiện thi công xây lắp nhà cao tầng. ðến năm 2025 trở thành ñơn 
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vị chủ chốt trong Tổng công ty PVC và cạnh tranh ñược với các nhà thầu khác trong khu vực 
và trên lãnh thổ Việt Nam về thực hiện các công trình xây dựng dân dụng cao cấp. 

Công ty cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An xác ñịnh mục tiêu dài hạn là cùng Tổng 
công ty nâng cao thương hiệu PVC chiếm lĩnh thị trường xây dựng nhà cao tầng, xây lắp 
công trình dầu khí trong nước và từng bước mở rộng ra thị trường xây lắp Quốc tế. 

3.2 Mục tiêu cụ thể: 

- Lĩnh vực xây lắp nhà cao tầng : 

Xác ñịnh lĩnh vực xây lắp nhà cao tầng là một thị trường ñầy tiềm năng chưa ñược các 
Nhà thầu xây dựng khác khai thác, Công ty PVNC phấn ñấu trở thành ñơn vị hàng ñầu trong 
Tổng công ty PVC, ñến năm 2015 Công ty PVNC cùng Tổng công ty PVC chiếm lĩnh từ 10-
15% thị trường phần xây dựng nhà cao tầng. Lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng sẽ chiếm 
khoảng 30% tổng doanh thu của PVNC vào năm 2015. Phấn ñấu từ 2015 trở ñi ñủ sức cạnh 
tranh với các Nhà thầu khác trong khu vực miền Trung và cả nước. Từ năm 2025 trở ñi sẽ 
tham gia vào thị trường Xây lắp nhà cao tầng Quốc tế. 

- Lĩnh vực thi công hạ tầng  kỹ thuật : 

Với năng lực thiết bị hiện có của Công ty, Quý IV/2008 và năm 2009 phấn ñấu thi 
công san lấp hoàn thành khối lượng Tổng công ty giao thực hiện tại dự án san lấp mặt bằng 
Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, hoàn thành san lấp mặt bằng dự án Hạ tầng khu công 
nghiệp Hoàng Mai- Quỳnh Lưu. Hiện nay Tập ñoàn và Tổng công ty ñang có kế hoạch triển 
khai một số dự án lớn tại ñịa bàn tỉnh Nghệ An. Bình quân hàng năm Công ty ñầu tư bổ sung 
thêm 40 tỷ ñồng thiết bị ñể phấn ñấu từ năm 2015 trở ñi là 1 trong 4 ðơn vị mạnh nhất của 
Tổng công ty trong lĩnh vực này. 

- Lĩnh vực cơ khí chế tạo: 

+ ðể tập trung ñẩy mạnh vào lĩnh vực này, Công ty từng bước ñầu tư hệ thống thiết 
bị, nhà xưởng, thợ lành nghề, phấn ñấu ñến năm 2015 doanh thu từ lĩnh vực này ñạt 10% 
trong tổng doanh thu của Công ty.  

+ Hiện nay Công ty ñược giao nhiệm vụ thi công tại Dự án Khu liên hợp lọc hóa dầu 
Nghi Sơn. Từ năm 2009 ñến năm 2012, Công ty PVNC sẽ tập trung nâng cao năng lực, liên 
danh với các Nhà thầu khác hoặc kiến nghị Tổng công ty PVC sáp nhập một số Công ty cơ 
khí tại ñịa phương ñể triển khai thi công phần cơ khí chế tạo trong xây lắp công trình Dầu 
khí. Từ năm 2015 trở ñi Công ty PVNC có khả năng thi công một phần cơ khí của Nhà máy 
lọc dầu. Phấn ñấu ñến năm 2025 phần việc về cơ khí chế tạo của công ty PVNC trong các dự 
án lọc hoá dầu, ñiện khí tại Vi ệt Nam ñạt trên 15% doanh thu hàng năm của Công ty và Công 
ty PVNC sẽ cùng Tổng công ty PVC tham gia vào thị trường các dự án lọc hóa dầu Quốc tế. 

- Lĩnh vực ñầu tư khu công nghiệp và ñầu tư các dự án: 

a) Về ñầu tư dự án:  

- Tập trung ñầu tư ñể khai thác có hiệu quả các khu công nghiệp ñặc biệt Khu công 
nghiệp trọng ñiểm Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ An với quy mô dự án khoảng 291,86 ha 
và tổng mức ñầu tư là 812 tỷ ñồng.  

- ðầu tư một số dự án sản xuất vật liệu xây dựng ñể chủ ñộng phục vụ công tác cung 
cấp vật tư xây lắp như: Mỏ ñá Núi Voi xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương - Nghệ An 
mức ñầu tư 13,179 tỷ ñồng; Mỏ ñá Hoàng Mai - Nghệ An mức ñầu tư 20 tỷ ñồng; Trạm trộn 
bê tông Hưng ðông mức ñầu tư 14,11 tỷ ñồng.  
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- ðầu tư xây dựng Chợ Bến Thuỷ - TP Vinh với tổng mức ñầu tư 50 tỷ ñồng.  

Mặt khác Công ty dự tính sẽ ñầu tư các dự án tại các khu ñất có lợi thế thương mại 
dịch vụ của Công ty như: Khối 13 Phường Trường Thi, số 45 Quang Trung,  khối 14 Phường 
Hưng Phúc và kinh doanh các Khu ñô thị mới, Khu vui chơi giải trí tại Cửa Hội mà Tập ñoàn 
giao cho Tổng công ty làm Chủ ñầu tư. 

Ngoài ra, Công ty còn tham gia góp vốn 20 tỷ ñồng vào dự án Tòa nhà dầu khí Nghệ 
An, Khu Công nghiệp và ðô thị IDICO- Ninh Bình, Khu ñô thị mới Hà Nội - Sông Hồng,  

b) Về ñầu tư thiết bị thi công: ðể ñáp ứng ñược các chỉ tiêu phát triển lâu dài bền 
vững và ñủ sức cạnh tranh trên thị trường, công ty chủ trương sẽ ñầu tư nâng cao năng lực 
thiết bị hiện có của mình cụ thể: Năm 2008 công ty ñã ñầu tư mua sắm thiết bị như: Cần trục 
tháp, máy ñào, máy ủi, máy san, máy lu, ôtô tải, vận thăng, hệ thống trạm trộn và cung cấp 
bê tông thương phẩm, ván khuôn thép; giáo chống ñịnh hình và một số thiết bị máy móc 
khác… với tổng giá trị ñầu tư là 37 tỷ ñồng. Từ năm 2009 ñến 2010 sẽ ñầu tư bổ sung thêm 
khoảng 30 tỷ ñồng/năm giá trị thiết bị và cố gắng ñến năm 2015 về cơ bản năng lực thiết bị 
thi công của công ty sẽ ñáp ứng ñược các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 
trong cũng như ngoài ngành có thể cạnh tranh với các nhà thầu trong nước và Quốc tế. 

- Lĩnh vực Kinh doanh hàng hoá, sản phẩm nội bộ: 

ðể tập trung ñẩy mạnh vào lĩnh vực này, Công ty từng bước ñầu tư hệ thống kho chứa 
sản phẩm ñể năm 2009 có thể ñảm bảo ñủ ñiều kiện ký kết hợp ñồng với các ñơn vị thành 
viên của Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ñể làm ñại lý tiêu thụ sản phẩm. Phấn ñấu 
ñến năm 2015 doanh thu từ lĩnh vực này ñạt 10% trong tổng doanh thu của Công ty.  

 3.3: Các chỉ tiêu cụ thể. 

a. Tốc ñộ tăng trưởng: 

- Giai ñoạn 2008-2010: Trên 100%. 

- Giai ñoạn 2011-2015: 20 %-30%. 

 - Giai ñoạn 2016-2025: 10% -15%. 

 b. Tỷ trọng của các lĩnh vực vào năm 2015: 

STT LĨNH VỰC HOẠT ðỘNG TỶ TRỌNG 

1 Lĩnh vực xây lắp nhà cao tầng. 30% 

2 Lĩnh vực thi công san lấp mặt bằng. 20% 

3 Lĩnh vực cơ khí chế tạo. 15% 

4 Lĩnh vực ñầu tư khu công nghiệp và ñầu tư các dự án 25% 

5 Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm trong Tập ñoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt Nam. 

10% 

 

4. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

a. Giai ñoạn 2011 ñến 2015:   

- Lĩnh vực xây lắp nhà cao tầng 

Tập trung nâng cao năng lực và làm chủ công nghệ xây dựng nhà cao tầng ñể ñảm 
nhận thi công các dự án nhà cao tầng Tổng công ty giao. 
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      - L ĩnh vực thi công các công trình xây lắp Dầu khí 

Thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình Tổng công ty giao tại dự án Khu liên 
hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. 

- Lĩnh vực cơ khí chế tạo và lắp máy 

Tự ñảm nhận thi công một số hạng mục cơ khí chế tạo ñơn giản như khung thép, vì 
kèo, giàn thép ñơn giản.  

- Lĩnh vực ñầu tư khu công nghiệp, các dự án: 

+ Phấn ñấu ñến 2015 lấp ñầy khu công nghiệp Hoàng Mai. ðầu tư mở rộng giai ñoạn 2 
Khu công nghiệp Hoàng Mai diện tích 300 héc ta kinh phí 1.000 tỷ ñồng ( ðã có quy hoạch 
giai ñoạn 2 ñược Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt ) 

+ Góp vốn vào các dự án Khu Công nghiệp và ðô thị IDICO - Nam ðịnh; Khu ñô thị 
mới Hà Nội - Sông Hồng.  

+ ðầu tư các dự án tại các khu ñất có lợi thế thương mại dịch vụ của Công ty như các 
khu ñất: Khối 13 phường Trường Thi, số 45 Quang Trung, khối 14 phường Hưng Phúc. 

  + ðầu tư dự án xây dựng chung cư, nhà liền kề tại TP Vinh tổng mức ñầu tư 105 tỷ 

ñồng. 

+ Nghiên cứu và ñầu tư thêm các dự án khai thác mỏ; và sản xuất vật liệu xây dựng. 

b. Giai ñoạn 2016 ñến 2025:   

- Công ty PVNC với tư cách là một ñơn vị thành viên của Tổng công ty PVC, tiếp tục 
củng cố và cùng phát triển thương hiệu PVC trên mọi l ĩnh vực tại thị trường trong nước và 
quốc tế. 

- Từ năm 2016 trở ñi phấn ñấu là ñơn vị chủ lực của Tổng công ty PVC trong lĩnh vực 
xây lắp nhà cao tầng. 

- Duy trì mức tăng trưởng doanh thu từ năm 2016 ñến 2025 từ 10-15%. 

II. BÁO CÁO C ỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ: 
 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng trong năm 

 1.1. ðánh giá quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn HðQT: Thực hiện Nghị quyết 
của ðHCð ngày 07/6/2008 và của TCT, HðQT Công ty ñã chỉ ñạo hoàn thành một số việc 
sau: 

 - Phê duyệt, ổn ñịnh công tác tổ chức bộ máy Công ty và ñơn vị ñể ổn ñịnh sản xuất; 
phê duyệt các quy chế hoạt ñộng nội bộ, phê duyệt mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất, phê 
duyệt các KHSXKD của Công ty 

 - Công tác TCKT: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2008, phê duyệt kế hoạch chi phí 
năm 2008. 

 - Công tác tìm kiếm và triển khai các dự án: Năm 2008 HðQT ñã kêu gọi ñầu tư và 
triển khai ñầu tư vào khu ñất số 7 Quang Trung và ñã khởi công xây dựng toà nhà Dầu khí 
Nghệ An vào tháng 4/2008. Theo chủ trương của Tập ñoàn Dầu khí và Tổng công ty PVC, 
ñược sự ủng hộ của tỉnh Nghệ An, tháng 10/2008 Công ty ñã khởi công xây dựng KCN 
Hoàng Mai, dự án trạm trộn bê tông tươi, ñầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công.  
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1.2. Tổng kết các cuộc họp của HðQT và các quyết ñịnh của HðQT: 

Trong năm 2008 HðQT ñã tổ chức 09 cuộc họp với 10 Nghị quyết và ban hành 103 
quyết ñịnh các loại. HðQT ñã chỉ ñạo các bộ phận nghiệp vụ của Công ty xây dựng và ban 
hành các quy chế, quy ñịnh phục vụ cho công tác quản lý ñiều hành, các quy chế và quy ñịnh 
của Công ty thực sự là ñộng lực ñể toàn thể cán bộ công nhân viên nỗ lực làm việc cũng như 
ñảm bảo tính pháp lý, minh bạch trong quản lý ñiều hành của Công ty. 

 Thông qua hoạt ñộng của năm 2008, HðQT ñã rút ra bài học kinh nghiệm trong việc 
lãnh ñạo và quản lý ñiều hành như sau:  

 - Các thành viên HðQT chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc trao ñổi, thảo luận giữa các 
thành viên ñôi lúc gặp khó khăn và không kịp thời. 

   - Nội bộ ñoàn kết, nhất trí cao tạo thành sức mạnh tập thể giữa bộ máy lãnh ñạo 
HðQT, Ban Tổng giám ñốc, tổ chức ðảng, Công ñoàn. 

 - Xây dựng các quy chế nội bộ phù hợp với thực tiễn SXKD.  

 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

 Năm 2008 là năm ñầu tiên Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An – PVNC chính 
thức là ñơn vị thành viên của Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam. ðây cũng là năm 
mà tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới có nhiều biến ñộng, giá nguyên vật liệu, thiết 
bị, máy móc, vật tư diễn biến phức tạp và khó dự ñoán. Các công trình Tổng công ty giao cho 
Công ty thi công ñều có tiến ñộ thi công khẩn trương, yêu cầu chất lượng cao, nên ñòi hỏi 
làm việc phải tăng ca, làm thêm giờ dẫn ñến một số khó khăn trong bước ñầu triển khai thi 
công các công trình. Tuy nhiên với sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ ñạo sát sao và kịp thời về mọi 
mặt của Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam, Ban lãnh 
ñạo Công ty ñã phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, ñưa ra những giải 
pháp sản xuất kinh doanh phù hợp ñể từng bước ổn ñịnh và phát triển, cùng sự nỗ lực, tinh 
thần làm việc nhiệt tình của CBCNV, về cơ bản các nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 của Công 
ty ñã ñược hoàn thành.  

TT Ch ỉ tiêu ðơn   vị 

KH  
ñiều 

chỉnh 
năm 
2008 

Kết quả 
thực hiện 
năm 2008 

%  ñạt 
ñược so 
với KH  

1. Giá trị sản lượng tỷ ñồng 160 185,423 116% 

2. Doanh thu tỷ ñồng 144 173,092 120% 

3. Vốn ñiều lệ bình quân/năm tỷ ñồng 45 45 100% 

4. Lợi nhuận trước thuế tỷ ñồng 5,76 7,336 127% 

5. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ VðL % 12,8 16,30 127% 

6. Lợi nhuận sau thuế tỷ ñồng 4,96 6,309 127% 

7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn ñiều lệ % 11 14,02 127,5% 

8. Tỷ lệ chia cổ tức % 8 10 125% 

 

 3. Những thay ñổi chủ yếu trong năm: 

 -  Tổ chức bộ máy và cơ cấu bộ máy ñáp ứng phù hợp theo tình hình mới: Do các dự 
án của Công ty thực hiện trải dài trên diện rộng nên việc xây dựng và kiện toàn mô hình quản 
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lý có hiệu quả các dự án là ñiều Lãnh ñạo Công ty ñặc biệt quan tâm. ðối với các dự án lớn 
và có quy mô phức tạp, phải cần nhiều ñơn vị thành viên cùng thực hiện, Công ty thành lập 
Ban ñiều hành dự án quản lý trực tiếp, ñồng thời uỷ quyền cho một số ñơn vị của Công ty thi 
công cùng phối hợp. ðối với các dự án có quy mô vừa và nhỏ, tuỳ theo năng lực kinh nghiệm 
của từng ñơn vị thành viên, Công ty sẽ uỷ quyền cho duy nhất một ñơn vị thành viên thực 
hiện quản lý thi công toàn bộ dự án. Với mô hình quản lý này, Công ty ñã chủ ñộng kiểm 
soát hiệu quả về chất lượng, khối lượng, tiến ñộ và tình hình nghiệm thu bàn giao thanh 
quyết toán công trình. ðây chính là nhân tố quan trọng giúp Công ty hoàn thành ñúng tiến ñộ 
và ñạt chất lượng các công trình theo mốc cam kết với chủ ñầu tư. ðiển hình là công trình 
Trung tâm thương mại Quỳnh Lưu (Quỳnh Lưu PLAZA) với tổng diện tích sàn 3500m2 sàn 
và cao 9 tầng ñã ñược Công ty tập trung thi công và bàn giao công trình trong thời gian 7 
tháng. 

 - Trên cơ sở kế hoạch ñược Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam chấp thuận 
và Hội ñồng quản trị Công ty phê duyệt, Năm 2008 Công ty ñã triển khai thực hiện và ñạt 
những kết quả rất khả quan cũng là tiền ñề cho các năm tiếp theo. ðó là Công ty ñã ñầu tư 
26,5 tỷ ñồng ñể ñầu tư thiết bị, máy móc thi công, mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn bộ máy 
móc thiết bị ñược ñầu tư có chất lượng theo ñúng yêu cầu của ñề án và có mục ñích sử dụng 
cụ thể trước khi quyết ñịnh ñầu tư. Ngoài ra Công ty còn ñầu tư Dự án mỏ ñá núi Voi , ñầu tư 
dự án trạm trộn bê tông với công suất 50 m3/h với tổng mức ñầu tư 14,11 tỷ ñồng và ñã ñưa 
vào hoạt ñộng từ tháng 9/2008. ðặc biệt ngày 26/11/2008 Công ty ñã tổ chức lễ ñộng thổ 
khởi công xây dựng dự án khu công nghiệp Hoàng Mai với tổng diện tích 289,67 ha và mức 
ñầu tư 812 tỷ ñồng, Dự án KCN Hoàng Mai là dự án ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
vào ñịnh hướng quy hoạch vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ và là một trong những KCN ưu tiên 
phát triển ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020. 

 - Trong năm vừa qua công tác tài chính của Công ty ñã ñạt những kết quả nhất ñịnh. 
Tình hình tài chính của Công ty và các ñơn vị thành viên lành mạnh, ổn ñịnh. Công ty luôn 
có sự chủ ñộng về vốn, ñáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn ñối với hoạt ñộng sản xuất kinh 
doanh và hoạt ñộng ñầu tư của Công ty. ðặc biệt, nộp bản cáo bạch và gửi hồ sơ xin niêm yết 
tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, và ngày 12/12/2008 cổ phiếu Công ty CP xây 
dựng Dầu khí Nghệ An chính thức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội với mã chứng khoán PVA. 

 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 

 - Công tác sản xuất kinh doanh năm 2009 ñã ñược tạo ñà bằng thế phát triển vững 
chắc của năm 2008, trên cơ sở ñó Ban lãnh ñạo Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An ñã 
ñặt ra kế hoạch của năm 2009 với các chỉ tiêu cơ bản như Sản lượng thực hiện 290 tỷ ñồng 
(ñạt 167,2% so với năm 2008); Tổng doanh thu 260 tỷ ñồng (ñạt 167,7%); Lợi nhuận trước 
thuế ñạt 10,04 tỷ ñồng (ñạt 185,3%); Thu nhập bình quân ñầu người 3,5 triệu ñồng/tháng. 

 - Với những tiền ñề của năm 2008 tin tưởng rằng năm 2009 Công ty CP xây dựng Dầu 
khí Nghệ An sẽ lại gặt hái ñược nhiều thành công, vượt kế hoạch so với các chỉ tiêu ñã ñề ra, 
khẳng ñịnh là một Công ty phát triển ổn ñịnh, bền vững và có uy tín. 

III. BÁO CÁO C ỦA BAN TỔNG GIÁM ðỐC: 

1. Báo cáo tình hình tài chính :  

+ Khả năng sinh lời:  

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản : 2,71% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần : 3,65% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn ñiều lệ : 14,02% 
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+ Khả năng thanh toán  :  

- Hệ số thanh toán nhanh : 0,75lần 

- Hệ số thanh toán hiện thời: 0.98 lần 

+ Tình hình tài chính trong năm không có biền ñộng gì lớn  

- Vốn ñiều lệ ñầu năm : 45 tỷ ñồng , cuối năm : 45 tỷ ñồng . 

- Tổng số cổ phiếu: 4.500.000 CP 

Cổ phiếu phổ thông : 4.500.000 CP 

Cổ phiếu quỹ : 0 CP 

Cổ phiếu ñang lưu hành : 4.500.000 CP 

Cổ tức : trong năm 2008 ñã trả :3.8%/ vốn ñiều lệ , tương ñương 1.708,5 tỷ ñồng.   

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008: 
 

TT Ch ỉ tiêu ðơn   vị 

KH  
ñiều 

chỉnh 
năm 
2008 

Kết quả 
thực hiện 
năm 2008 

%  ñạt 
ñược so 
với KH  

%  ñạt ñược 
so với năm 

2007 
 

1. Giá trị sản lượng tỷ ñồng 160 185,423 116% 233% 

2. Doanh thu tỷ ñồng 144 173,092 120% 231,6% 

3. 
Vốn ñiều lệ bình 
quân/năm 

tỷ ñồng 45 45 100% 100% 

4. Lợi nhuận trước thuế tỷ ñồng 5,76 7,336 127% 305,6% 

5. 
Tỷ suất lợi nhuận trước 
thuế/ VðL 

% 12,8 16,30 127% 305,2% 

6. Lợi nhuận sau thuế tỷ ñồng 4,96 6,309 127% 304,8% 

7. 
Tỷ suất lợi nhuận sau 
thuế/ vốn ñiều lệ 

% 11 14,02 127,5% 304,8% 

8. Tỷ lệ chia cổ tức % 8 10 125% 117,6% 

9. 

Tổng số thuế và các 
khoản khác phát sinh 
phải nộp NSNN 

Tỷ ñồng 7,5 6,026 80,35% 113,7% 

10. 

Tổng mức vốn ñầu tư 
XDCB, ðTTC & mua 
sắm TSCð 
- ðầu tư XDCB 
- ðầu tư mua sắm thiết 
bị 

Tỷ ñồng 

 

120 

 

 

 

 

41,146 

6,72 

34,426 

 

 

34,3 % 

 

 

 

 

11. 
Thu nhập bình 
quân/người/tháng 

Triệu 

ñồng 
3,0 3,0 100% 150% 
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 3. ðánh giá các lĩnh vực hoạt ñộng 

 Năm 2008 ,  nằm trong khó khăn chung của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, bằng 
sự nỗ lực hết mình , công ty CPXD Dầu khí Nghệ An ñã ñạt ñược những kết quả nhất ñịnh . 
Hầu hết các chỉ tiêu năm 2008 ñều ñạt và vượt so với kế họach và so với năm 2007.  

 - Sản lượng thực hiện:185,423 tỷ, ñạt 116% so với kế hoạch ñiều chỉnh năm 2008 và 
tăng 233 % so với thực hiện năm 2007. 

 - Tổng doanh thu: 173,092 tỷ, ñạt 120% so với kế hoạch ñiều chỉnh năm 2008 và tăng 
231,6 % so với thực hiện năm 2007.  

 - Lợi nhuận trước thuế 7,336 tỷ, ñạt 127% so với kế hoạch ñiều chỉnh năm 2008  và 
tăng 305,6 % so với thực hiện năm 2007. 

 - Lợi nhuận sau thuế: 6,309 tỷ, ñạt 127% so với kế hoạch ñiều chỉnh năm 2008  và 
tăng 304,8 % so với thực hiện năm 2007. 

 - Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN: 6,026 tỷ, ñạt 80,35% so với kế hoạch 
ñiều chỉnh năm 2008  và tăng 113,7 % so với thực hiện năm 2007. 

 - Tổng mức ðầu tư về XDCB và TSCð: 41,146 tỷ, ñạt 34,3% so với kế hoạch ñiều 
chỉnh năm 2008 

 - Thu nhập bình quân ñầu người: 3 triệu ñồng/người/tháng.  

 4. Kế hoạch SXKD năm 2009 và các giải pháp thực hiện 

4.1. Các chỉ tiêu chính: 

 

 

STT Chỉ tiêu ðVT K ế hoạch năm 2009 

1 2 3 4 
I Các chỉ tiêu về sản lượng  Tỷ ñồng 290,0 
1 Xây lắp  Tỷ ñồng  272,0 

2 Sản xuất công nghiệp  Tỷ ñồng  16,0 

 3 Hoạt ñộng khác  Tỷ ñồng   2,0 

II Các chỉ tiêu về tài chính    

Vốn chủ sở hữu trong ñó:    

 - Vốn ñiều lệ   Tỷ ñồng  100 1 

 - Tỷ lệ tham gia của PVC  %  51% 

2 Tổng doanh thu Tỷ ñồng 260,10 
a Xây lắp  Tỷ ñồng       244,30 

b Sản xuất công nghiệp  Tỷ ñồng        13,800 

c  Hoạt ñộng khác   Tỷ ñồng       2,000 

3 Lợi nhuận trước thuế  Tỷ ñồng    10,40 

4 Thuế và các khoản phải nộp NS  Tỷ ñồng    11,70 

5 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ VðL  %  14,35 

6 Lợi nhuận sau thuế  Tỷ ñồng     9,10 
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7 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VðL  %  12,56 

7 Tỷ lệ chia cổ tức  %       7,5 % 

8 Lương bình quân Triệu ñồng 3,50 

9 Kế hoạch ñào tạo Tỷ ñồng      0,2494 
 

4.2. Giải pháp thực hiện 

 4.2.1. Về tổ chức và quản lý 
- Xây dựng quan hệ với với các ñơn vị trong Tập ñoàn, tiếp cận các công trình trong 

ngành. 

- Không ngừng cải tiến phương thức quản lý của Công ty theo hướng gọn nhẹ và 

chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao ñộng và hiệu quả kinh doanh. 

 4.2.2. Về phát tri ển nguồn nhân lực  

- Về công tác phát triển nguồn nhân lực: Công ty tiếp tục nghiên cứu xây dựng tiêu 

chuẩn hoá các chức danh, nghề nghiệp, trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV; Quy 

hoạch xây dựng ñội ngũ CBCNV trong toàn công ty theo chiến lược phát triển nguồn nhân 

lực của Tập ñoàn và Tổng công ty; Sắp xếp bố trí lại tổ chức và cán bộ phù hợp với năng lực 

sở trường của từng người nhằm phát huy hết mọi khả năng của CBCNV. 

- Về Công tác ñào tạo: Hiện nay Công ty ñã ñào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng thêm cán 

bộ công nhân viên có ñủ năng lực ñể phục vụ lâu dài cho Công ty. Bên cạnh ñó Công ty cũng 

tạo ñiều kiện cho CBCNV học tập ñể nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia 

các lớp tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn. 

 4.2.3. Về tài chính 
- Tăng cường thực hiện ñúng các yêu cầu quản lý Tài chính của Nhà  nước, của Công 

ty và Tổng Công ty. Quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả. 

- Phối hợp với các bộ phận trong ñơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm 

2009 Tổng Công ty giao. 

- Tăng cường thu hồi vốn, ñây là vấn ñề quan trọng ñối với ñơn vị, khi thi công hoàn 

thành mà không thu hồi ñược vốn sẽ không ñủ vốn ñể tiếp tục hoạt ñộng và tăng cường chi 

phí vì lãi vay Ngân hàng và những chi phí khác. 

- Kiện toàn bộ máy Tài chính - Kế toán nhằm ñảm bảo công tác quản lý Tài chính kế 

toán có khoa học, chất lượng và hiệu quả. 

+ Tiếp nhận, ñào tạo và bồi dưỡng cán bộ phục vụ cho mục ñích lâu dài. 

+ Bố trí công việc phù hợp với trình ñộ và khả năng của từng người nhằm nâng cao 

tính sáng tạo và chủ ñộng của mỗi cá nhân. 

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; những nhân viên ñược giao việc hàng ngày, 

hàng tuần, hàng tháng tùy trường hợp phải báo cáo cho lãnh ñạo mức ñộ hoàn thành công 

việc. Kiểm ñiểm những việc làm ñược, chưa làm ñược, nguyên nhân và biện pháp giải quyết 

nhằm nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ công nhân viên. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chuyên môn nghiệp vụ kế toán tại các ñơn 

vị nhằm nâng cao chất lượng quản lý và báo cáo tài chính theo quy ñịnh. 

  4.2.4. Về sản xuất 
- Căn cứ quy mô, khối lượng và ñiều kiện thi công, Công ty sẽ thành lập Ban ñiều 

hành công trường, hoặc tổ ñiều hành. Trong ñó phải bao gồm: Trưởng Ban (hoặc Tổ trưởng) 

ñiều hành; Các bộ phận chỉ ñạo, giám sát, thực hiện về các mặt: Kỹ thuật - Vật tư - Hồ sơ - 

An toàn lao ñộng. 

 - Căn cứ hồ sơ bản vẽ, dự toán ñược duyệt. Bước vào thi công, Ban ñiều hành công 

trường phải lên ñược dự toán thi công nội bộ. Phòng Kỹ thuật sản xuất, phòng Kinh tế kế 

hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát ñể làm cơ sở chỉ ñạo tập kết vật tư phục vụ thi công ñảm 

bảo chất lượng và hiệu quả.  

- Hiệu quả sản xuất là mục ñích quan tâm hàng ñầu của doanh nghiệp. Vì vậy việc 

hoàn thành hồ sơ khối lượng quyết toán là một nhiệm vụ phải thường xuyên, liên tục và 

quyết liệt nhằm tránh bỏ sót khối lượng thi công; Công trình bàn giao sau một thời gian nhất 

ñịnh phải có số liệu quyết toán và hoàn công. ðây là phần việc của cán bộ kỹ thuật nên ñơn 

vị phải có kế hoạch ñộng viên nhắc nhở và ñặt ra thời hạn hoàn thành hồ sơ cho mọi công 

trình. 

Kế hoạch thực hiện các công trình: 
+ Công trình Toà nhà số 7 Quang Trung ñạt 100 tỷ ñồng  

Trong ñó: ðến 30/8/2009 hoàn thành phần móng 

       ðến 30/12/2009 hoàn thành phần xây thô 4 tầng 

+ Hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai ñạt 100 tỷ ñồng 

+ Công trình Trung tâm ñào tạo huấn luyện cộng ñồng huyện Nam ðàn ñạt 7,5 tỷ 

ñồng 

+ Công trình Ban Quản lý và ñiều hành KCN Vũng Áng - Hà Tĩnh ñạt 20 tỷ ñồng 

+ Một số công trình khác trên ñịa bàn miền Trung: Nhà máy xi măng Anh Sơn, xây 

lắp Khu nhà ở tại Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn. Xây dựng khu nhà ở và Văn phòng làm 

việc cho CBCNV Ban dự án tại Nhà máy nhiệt ñiện Vũng Áng. 

4.2.5. Về ñầu tư : 
 - Công ty sẽ tiếp tục ñầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, tập trung ñầu tư vào 

các thiết bị ñặc dụng trong lĩnh vực xây lắp, khai thác vật liệu gồm: Các thiết bị nâng có tải 

trọng lớn; Công nghệ và thiết bị thi công nhà cao tầng; Các thiết bị khai thác và chế biến vật 

liệu xây dựng 

-  Năm 2009, ñưa mỏ ñá Núi Voi - Thanh Ngọc, Thanh Chương và mỏ ñá Hoàng Mai 

vào khai thác ñể phục vụ cho KCN Hoàng Mai và các công trình Công ty thi công. 

- Trước mắt tập trung chủ yếu vào khu công nghiệp Hoàng Mai. ðồng thời, hoàn 

thành các thủ tục của dự án xây dựng khu chung cư và nhà ở cho cán bộ công nhân viên… 

nhằm ñưa các dự án ñi vào hoạt ñộng làm tăng thêm nguồn thu cho Công ty ngoài nguồn thu 

từ xây lắp. 
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4.2.6. Về khoa học và công nghệ 
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý theo TC ISO 9001- 2000 trong Công ty. 

- Áp dụng quản lý dự án, quản lý sản xuất tiên tiến có hiệu suất cao. 

- ðảm bảo toàn bộ các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tuân thủ theo 

các chính sách và quy trình về an toàn lao ñộng, ñảm bảo chất lượng. 
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IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Các báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán theo quy ñịnh của pháp luật về kế toán. 
 

BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 

  MẪU B 01-DN 
ðơn vị: VND 

 

TÀI SẢN Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2008 01/01/2008

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 205.292.183.174  92.055.073.900    

I. Ti ền và các khoản tương ñương tiền 110 V.1 5.127.934.611     7.332.881.325     
1. Tiền 111 5.127.934.611     7.332.881.325     

II. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 4.130.220.915     22.283.603.627    
1. ðầu tư ngắn hạn 121 4.130.220.915     22.283.603.627    

III. Các khoản phải thu 130 135.725.264.965  34.786.315.333    
1. Phải thu khách hàng 131 V.3 42.668.357.843    23.168.458.909    
2. Trả trước cho người bán 132 V.4 19.892.823.203    7.199.069.656     
4. Phải thu theo tiến ñộ hợp ñồng xây dựng 134 V.5 39.918.107.848    -                     
5. Các khoản phải thu khác 138 V.6 33.245.976.071    4.418.786.768     

IV. Hàng tồn kho 140 V.7 49.451.772.477    25.967.619.098    
1. Hàng tồn kho 141 49.451.772.477    25.967.619.098    

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 10.856.990.206    1.684.654.517     
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 404.618.046        -                     
2. Thuế GTGT ñược khấu trừ 152 1.899.934.520     -                     
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.8 8.552.437.640     1.684.654.517     

B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200 65.407.056.108    15.287.415.882    

II. Tài sản cố ñịnh 220 61.069.250.104    10.214.297.414    
1. Tài sản cố ñịnh hữu hình 221 V.9 44.536.300.462    10.001.366.528    

- Nguyên giá 222 56.128.672.107    16.716.360.919    
- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (11.592.371.645)  (6.714.994.391)    

3. Tài sản cố ñịnh vô hình 227 V.10 73.629.924          102.905.106        
- Nguyên giá 228 146.376.000        146.376.000        
- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (72.746.076)         (43.470.894)         

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 16.459.319.718    110.025.780        

IV. Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 250 1.718.606.160     1.706.095.277     
2. ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 1.718.606.160     1.706.095.277     

V. Tài sản dài hạn khác 260 2.619.199.844     3.367.023.191     
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.12 2.614.947.844     3.367.023.191     
3. Tài sản dài hạn khác 268 4.252.000            -                     

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 270.699.239.282  107.342.489.782   
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BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN (Ti ếp theo) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 
  MẪU B 01-DN 

ðơn vị: VND 
 

NGUỒN VỐN Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2008 01/01/2008

A.  NỢ PHẢI TRẢ 300 218.290.139.048  59.268.459.921    
I.  Nợ ngắn hạn 310 208.567.350.268  58.902.686.280    

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.13 32.612.965.774    7.399.597.638     
2. Phải trả người bán 312 66.948.844.568    23.752.063.427    

3. Người mua trả tiền trước 313 V.14 36.382.380.499    16.479.545.727    
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.15 1.653.500.950     720.905.534        
5. Phải trả người lao ñộng 315 4.418.774.925     2.774.943.497     
6. Chi phí phải trả 316 V.16 3.353.648.865     1.081.949.194     
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 319 V.17 63.197.234.687    6.693.681.263     

II. Nợ dài hạn 320 9.722.788.780     365.773.641        
3. Phải trả dài hạn khác 333 23.414.000          23.414.000          
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.18 9.264.950.000     -                     
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 434.424.780        342.359.641        

B. NGUỒN VỐN 400 52.409.100.234    48.074.029.861    
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.19 52.303.604.652    47.744.525.509    

1. Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 411 45.000.000.000    45.000.000.000    
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 380.952.382        -                     
7. Quỹ ñầu tư phát triển 417 1.491.288.587     487.521.703        

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 160.789.525        160.789.525        
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 5.270.574.158     2.096.214.281     

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 105.495.582        329.504.352        
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 421 105.495.582        329.504.352        

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 270.699.239.282  107.342.489.782  
 

 
 

    Tổng giám ñốc                                                                             Kế toán trưởng 
 
 
 
 
 
Nguyễn Ngọc Bảng                                                                          Cao Thị Thanh 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 

  
MẪU B 02-DN 

ðơn vị: VND 
 

Thuyết 
minh

Năm 2008 Năm 2007

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VI.1 173.092.645.221      74.732.054.069       
2. Các khoản giảm trừ doanh thu -                                -                              

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ VI.1 173.092.645.221      74.732.054.069       
4. Giá vốn hàng bán VI.2 161.973.511.522          70.722.513.854           
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 11.119.133.699        4.009.540.215         
6. Doanh thu hoạt ñộng tài chính VI.3 4.779.944.318              666.739.324                
7. Chi phí tài chính VI.4 4.418.099.092              436.884.982                

- Trong ñó:  Chi phí lãi vay 4.418.099.092         296.519.766           
8. Chi phí bán hàng 15.950.000                   18.023.114                  
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.477.252.001              1.936.937.820             
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 6.987.776.924           2.284.433.623         
11. Thu nhập khác 554.244.421                 625.990.985                
12. Chi phí khác 205.059.245                 504.430.896                
13 Lợi nhuận khác 349.185.176              121.560.089             
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế VI.5 7.336.962.100           2.405.993.712         
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.027.358.443              336.839.120                
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -                                -                              
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp VI.5 6.309.603.657           2.069.154.592         
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu VI.5 1.402                           1.104                         

Chỉ tiêu

 
 
         Tổng giám ñốc                                                                           Kế toán trưởng 
 
 
 
 
 
     Nguyễn Ngọc Bảng                                                                        Cao Thị Thanh 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp trực tiếp) 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 
MẪU B 03-DN 

ðơn vị: VND 
 

Chỉ tiêu Mã số Năm 2008 Năm 2007

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác 01 96.218.031.974 65.629.614.607
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (157.068.742.226) (66.283.601.364)
3. Tiền chi trả cho người lao ñộng 03 (22.880.074.184) (9.827.430.772)
4. Tiền chi trả lãi vay 04 (1.350.594.933) (296.519.766)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (784.681.692) (16.426.401)
6. Tiền thu khác từ hoạt ñộng kinh doanh 06 215.662.015.638 100.587.202.072
7. Tiền chi khác từ hoạt ñộng kinh doanh 07 (155.932.912.268) (107.274.757.507)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 20 (26.136.957.691)    (17.481.919.131)    

II. L ưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư
1. Tiền chi ñể mua sắm, xây dựng TSCð và các TS dài hạn khác 21 (10.263.070.858) (1.695.566.346)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các ñơn vị khác 23 (41.369.194.336) (20.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ñơn vị khác 24 42.514.952.097 4.046.293.334
5. Tiền chi ñầu tư góp vốn vào ñơn vị khác 25 -                                 (1.120.000.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận ñược chia 27 24.613.323 21.664.714
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng ñầu tư 30 (9.092.699.774)      (18.747.608.298)    

III. L ưu chuyển tiền từ hoạt ñộng tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31 -                                 38.336.200.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho CSH, mua lại CP ñã phát hành 32 -                                 -                                 
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận ñược 33 65.563.477.723 8.502.488.110
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (32.538.766.972) (7.350.469.173)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                                 (111.557.324)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng tài chính 40 33.024.710.751     39.376.661.613     

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 (2.204.946.714)       3.147.134.184        

Ti ền và tương ñương tiền ñầu năm 60 7.332.881.325        4.185.747.141        
Ti ền và tương ñương tiền cuối năm 70 5.127.934.611        7.332.881.325        

 
          Tổng giám ñốc                                                                             Kế toán trưởng 
 
 
 
 
 
        Nguyễn Ngọc Bảng                                                                        Cao Thị Thanh 
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V. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI ỂM TOÁN 
 
1. ðơn vị kiểm toán ñộc lập: Công ty TNHH ki ểm toán và tư vấn tài chính quốc tế 
ðịa chỉ: Số 9, Lô 1A, ñường Trung Yên phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
 

2. Ý kiến kiểm toán ñộc lập: 
Báo cáo tài chính kèm theo ñã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng 

yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 cũng như kết quả hoạt 
ñộng kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 
hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy ñịnh hiện 
hành khác về kế toán tại Vi ệt Nam. 
 

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 
 
Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: 
 
 

TT Tên cổ ñông ðịa chỉ 
Số cổ phần 

nắm giữ 

Giá tr ị cổ phần 

(nghìn ñồng) 

Tỷ 

tr ọng 

(%) 

Số CMND/Số 

GCN ðKKD 

1 Tổng công ty 

CP xây lắp 

Dầu khí Việt 

Nam 

Số 239 ñường Xuân 

Thuỷ phường Dịch vụ 

Hậu, Quận Cầu Giấy – 

TP Hà Nội 

2.295.000 22.950.000.000 51 0103021423 
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VII. T Ổ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 

 
HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

 
BAN KI ỂM SOÁT 

 
PHÒNG 

TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH 

 
PHÒNG 

TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN 

 
PHÒNG 

XE MÁY –  
AN TOÀN L ð 

 
PHÒNG 

KINH T Ế 
KẾ HOẠCH 

BAN 
QUẢN LÝ 

CÁC DỰ ÁN 

 

ðỘI 
XE MÁY 
THI ẾT BỊ 

 

ðỘI 
XÂY L ẮP VÀ 
ðIỆN NƯỚC 

 
CÁC ðỘI  

XÂY DỰNG 

 
BAN TỔNG GIÁM ðỐC 

 
PHÒNG 

KỸ THUẬT 
SẢN XUẤT 
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2. Tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công ty: 528 người. 

3. Bộ máy ñiều hành và quản lý công ty 

3.1. Chủ tịch Hội ñồng quản trị. 

Ông Phan Hải Tri ều. 
Sinh ngày 02 tháng 9 năm 1959 
Quê quán xã Hợp Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An 
Chỗ ở hiện nay khối 10 phường Hà Huy Tập thành phố Vinh tỉnh Nghệ An 
Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị 

 Quá trình công tác: 
- Từ tháng 10/1979 - 11/1985: Phó giám ñốc Xí nhiệp 3 - Công ty xây dựng số 5 Nghệ An 
- Từ 12/1985 - 3/2001: Giám ñốc Xí nghiệp 108 - Công ty xây dựng số 1 Nghệ An 
- Từ 4/2001 - 3/2005: Bí thư ðảng uỷ, Giám ñốc Công ty xây dựng số 1 Nghệ An 
- Từ 4/2005 - 6/2007: Bí thư ðảng uỷ, Chủ tịch HðQT kiêm Giám ñốc Công ty CP xây dựng 
và ñầu tư số 1 Nghệ An 
- Từ 7/2007 - 6/2008: Bí thư ðảng uỷ, Uỷ viên HðQT, Tổng giám ñốc Công ty CP xây dựng 
Dầu khí Nghệ An 
- Từ 6/2008 ñến nay: Bí thư ðảng uỷ, Chủ tịch Hội ðồng quản trị Công ty CP xây dựng Dầu 
khí Nghệ An. 

3.2. Uỷ viên Hội ñồng quản trị - Tổng giám ñốc Công ty 

Ông Nguyễn Ngọc Bảng 
Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1971 
Quê quán xã Diễn Lộc huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An 
Chỗ ở hiện nay khối 13 phường Lê Lợi thành phố Vinh tỉnh Nghệ An 
Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng  

 Quá trình công tác: 
- Từ tháng 11/1995 - 8/2003: Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng số 1 Nghệ An 

 - Từ tháng 9/2003 - 2/2004 Phó ban dự án - Công ty xây dựng số 1 Nghệ An 
- Từ tháng 3/2004 - 3/2005: Phụ trách Phòng tổ chức hành chính - Công ty xây dựng số 1 
Nghệ An 
- Từ tháng 4/2005 - 8/2006: Thành viên HðQT, Trưởng phòng ñấu thầu và dự án - Công ty CP 
xây dựng và ñầu tư số 1 Nghệ An. 
- Từ tháng 9/2006 - 2/2007: Thành viên HðQT, Phó giám ñốc kiêm Trưởng phòng ñấu thầu và 
dự án - Công ty CP xây dựng và ñầu tư số 1 Nghệ An 
- Từ tháng 3/2007 - 6/2007: Thành viên HðQT, Phó giám ñốc Công ty CP xây dựng và ñầu tư 
số 1 Nghệ An 
- Từ tháng 7/2007 - 5/2008: Phó tổng giám ñốc - Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An 
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- Từ tháng 6/2008 ñến nay: Thành viên HðQT, Tổng giám ñốc Công ty CP xây dựng Dầu khí 
Nghệ An. 

 3.3. Phó tổng giám ñốc Công ty 
 Ông Tô Văn Tám  

Sinh ngày 18 tháng 5 năm 1957 
Quê quán xã ðức Sơn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An 
Chỗ ở hiện nay khối 14 phường Hưng Phúc thành phố Vinh tỉnh Nghệ An 
Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Lý luận chính trị: Sơ cấp chính trị 

 Quá trình công tác: 
 - Từ tháng 2/1975 - 3/1982: Trung sỹ, tiểu ñội trưởng C10 - E80 - QK4 
 - Từ tháng 4/1982 - 9/1985: học tại trường Trung học xây dựng số 3 - Bộ xây dựng 

- Từ tháng 10/1985 - 3/1988: Cán bộ kỹ thuật tại công trường Lào - Công ty xây dựng số 5 
Nghệ An 
- Từ tháng 4/1988 - 3/2001: ðội trưởng Xí nghiệp 8 - Công ty xây dựng số 1 Nghệ An. 
- Từ tháng 4/2004 - 7/2007: Giám ñốc Xí nghiệp xây lắp tổng hợp - Công ty xây dựng số 1 
Nghệ An 
- Từ tháng 8/2007 - 3/2008: Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty CP xây dựng Dầu khí 
Nghệ An 

 - Từ tháng 4/2008 ñến nay: Phó tổng giám ñốc Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An. 

 3.4. Uỷ viên Hội ñồng quản trị - Phó Tổng giám ñốc Công ty. 
 Ông ðồng Xuân Bình 

 Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1960 
 Quê quán xã ðức Bình huyện ðức Thọ tỉnh Hà Tĩnh 
 Chỗ ở hiện nay phường Trường Thi thành phố Vinh tỉnh Nghệ An 
 Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị 

Quá trình công tác: 
- Từ tháng 4/1980 - 4/2002 : Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp 1 Công ty xây dựng số 1 Nghệ An 
- Từ tháng 5/2002 - 3/2003 Phó giám ñốc Xí nghiệp 101 Công ty xây dựng số 1 Nghệ An 
 - Từ tháng 4/2003 - 3/2005 Chủ tịch Công ñoàn Công ty xây dựng số 1 Nghệ An. 
- Từ tháng 3/2005 - 5/2007 Phó bí thư ñảng uỷ, Thành viên HðQT, Chủ tịch công ñoàn - Công 
ty CP xây dựng và ñầu tư số 1 Nghệ An 
- Từ tháng 6/2007 - 5/2008 Phó bí thư ðảng uỷ, Chủ tịch công ñoàn - Công ty CP xây dựng 
Dầu khí Nghệ An 
- Từ tháng 6/2008 ñến nay: Phó bí thư ðảng uỷ, Thành viên HðQT, Phó tổng giám ñốc Công 
ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An. 

3.5. Kế toán trưởng Công ty 
Bà Cao Thị Thanh 
Sinh ngày 29 tháng 1 năm 1956 
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Quê quán xã Hưng Thái huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An 
Chỗ ở hiện nay khối 13 phường Trường Thi tỉnh Nghệ An 
Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Lý luận chính trị: Sơ cấp chính trị 

 Quá trình công tác: 
- Từ 11/1975 - 1977 Nhân viên Thủ quỹ phòng tài chính Ban quản lý nhà ñất thành phố Vinh 

 - Từ 1977 - 1982 Thống kê tổng hợp Công ty quản lý nhà ñất thành phố Vinh 
- Từ 1982 - 1985 Kế toán Ngân hàng và thống kê tổng hợp - Công ty quản lý nhà ñất thành 
phố Vinh 
- Từ 1985 -1995 Kế toán thanh toán và kế toán vật tư - Công ty quản lý nhà ñất thành phố 
Vinh 

 - Từ 1995 -  1996 Kế toán trưởng Công ty xây dựng thành phố Vinh 
 - Từ 1997 - 2001 Kế toán trưởng Xí nghiệp hạ tầng Công ty xây dựng số 1 Nghệ An 

- Từ 2002 - 11/2005 Kế toán trưởng Xí nghiệp 104 Công ty xây dựng và ñầu tư số 1 Nghệ An 
- Từ tháng 12/2005 – 6/2007 Quyền kế toán trưởng Công ty CP xây dựng và ñầu tư số 1 Nghệ 
An 
- Từ tháng 6/2007 - 3/2008 Quyền kế toán trưởng Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An 

 - Từ tháng 3/2008 ñến nay Kế toán trưởng Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An. 

 
Thành viên hội ñồng quản tr ị, Ban kiểm soát 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

1 Phan Hải Triều Chủ tịch HðQT Công ty  

2 Nguyễn Ngọc Bảng Uỷ viên HðQT - Tổng giám ñốc Công ty 

3 ðồng Xuân Bình Uỷ viên HðQT - Phó Tổng giám ñốc Công ty 

4 Hoàng Văn Thắng Uỷ viên HðQT  

5 Lê Phi Hùng Uỷ viên HðQT  

6 Nguyễn Văn Cường Trưởng Ban kiểm soát  

7 Lê Thị Thuý Hà Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát 

8  Phạm Tiến ðạt Thành viên Ban kiểm soát 
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4. Thay ñổi Tổng giám ñốc ñiều hành trong năm:  
Tại ðại hội ñồng cổ ñông ngày 07/6/2008 ñã có sự thay ñổi nhân sự về Tổng giám ñốc, do ñó 

ông Phan Hải Triều nguyên Tổng giám ñốc công ty ñược bầu làm Chủ tịch hội ñồng quản trị công ty, 
ông Nguyễn Ngọc Bảng nguyên Phó tổng giám công ty làm Tổng giám ñốc công ty. 

 

5. Quyền lợi của Ban Tổng giám ñốc:  
Tiền lương, thưởng của Ban giám ñốc và các quyền lợi khác của Ban giám ñốc: 
- Lương của Chủ tịch Hội ñồng quản trị: Bậc 2/2 chức danh Chủ tịch hội ñồng quản trị Công 

ty hạng 2 quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 205/2004/Nð - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. 
- Lương của Tổng giám ñốc:Bậc 1/2 chức danh Tổng giám ñốc công ty hạng 2 quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 205/2004/Nð - CP. 
- Lương của các Phó tổng giám ñốc: Bậc lương 1/2 và 2/2 chức danh phó tổng giám ñốc Công 

ty hạng 2 quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 205/2004/Nð – CP. 
 

6. Thay ñổi thành viên Hội ñồng quản tr ị, Ban giám ñốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng: 
Tại 

ðại hội ñồng cổ ñông Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An ngày 07/6/2008 thống nhất 
việc: 

- Miễn nhiệm ông Dương Anh Tiến khỏi chức vụ Chủ tịch Hội ñồng quản trị và ông Nguyễn 
Tuấn Minh khỏi chức vụ uỷ viên Hội ñồng quản trị. 

- Miễn nhiệm bà ðào Thị Hương Lê khỏi chức vụ Trưởng ban kiểm soát và ông Tô Văn Tám 
khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát. 

Trên cơ sở bầo công khai tại ðại hội ñồng cổ ñông ngày 07/6/2008, toàm thể cổ ñông tham dự 
ðại hội thống nhất bầu bổ sung ông ðồng Xuân Bình và ông Lê Phi Hùng giữ chức vụ Uỷ viên Hội 
ñồng quản trị; Ông Nguyễn Văn Cường và ông Phạm Tiến ðạt làm thành viên Ban kiểm soát. 

Thông qua kết quả cuộc họp của Hội ñồng quản trị và Ban kiểm soát ñã thống nhất bầu các 
chức danh sau: 

+ Ông Phan Hải Triều giữ chức vụ Chủ tịch Hội ñồng quản trị Công ty. 
+ Ông Nguyễn Ngọc Bảng giữ chức vụ Tổng giám ñốc Công ty. 
+ Ông Phạm Tiến ðạt giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty. 
- Tại ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2009, toàn thể cổ ñông nhất trí bầu ông Nguyễn 

Văn Cường làm Trưởng ban kiểm soát, bà Lê Thị Thuý Hà là thành viên chuyên trách Ban kiểm soát 
và ông Phạm Tiến ðạt là thành viên của Ban kiểm soát. 

VIII. Thông tin c ổ ñông/thành viên góp vốn và quản tr ị công ty 
1. Cổ ñông/ thành viên góp vốn trong nước ñến 31/12/2008: 
- Tổng Công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam: 51% 
- Số cổ ñông còn lại: 49% 

     2 Cổ ñông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không 

IX. Các thông tin khác: 
 Công ty PVNC và các ñơn vị tham gia tích cực vào các phong trào hoạt ñộng từ thiện tại ñịa 
phương hoặc do Tổng công ty và Tập ñoàn phát ñộng, như ñóng góp quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ phòng 
chống lụt bão, Quỹ ñền ơn ñáp nghĩa, hàng năm mỗi cán bộ ñóng góp hai ngày lương thành lập Quỹ 
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“Tương trợ Dầu khí”  với tổng số tiền ủng hộ là 142.390.639 ñồng. Công ty ñã tham gia xây dựng các 
công trình tình nghĩa như Nhà giáo dục thể chất ña chức năng tại xã Kim Liên huyện Nam ðàn, ñầu 
tư và xây dựng Trạm y tế tại huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An... 

 
Nơi gửi:                                                                            CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
- TTGDCKHN; 

- UBCK NN; 

- Lưu HðQT, VT 

 

                                                                                            
                                                                                                   Phan Hải Tri ều 


