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7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất. 

7.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong hai 

năm 2004 – 2005. 

STT Chỉ tiêu 
9 tháng 
đầu năm 

2004 

3 tháng 
cuối 
năm 
2004 

Năm 
2004 

Năm 
2005 

% tăng 
giảm 

2005/2004 

9 tháng 
đầu 
năm 
2006 

1 Tổng giá trị tài sản 418,761 438,758 438,758 427,828 -2.49% 479,058 

2 Nguồn vốn chủ sở hữu 230,983 228,262 228,262 241,535 5.81% 250,009 

3 Doanh thu thuần 818,958 333,200 1,152,158 1,181,594 2.55% 1,149,462 

4 Lợi nhuận từ HĐKD 23,596 15,378 38,974 39,549 1.47% 30,997 

5 Lợi nhuận khác 1,951 10 1,960 531 -72.93% 582 

6 Lợi nhuận trước thuế 25,547 15,388 40,935 40,080 -2.09% 31,579 

7 Lợi nhuận sau thuế 20,105 12,102 32,207 40,080 24.44% 31,579 

8 Tỷ lệ cổ tức   3%/Quý 3%/Quý 12%/năm 0.00%  

9 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  47.05% 47.05% 56.83% 20.78%  

 
Ghi chú: Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ tháng 10/2004. 
 

7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 

năm 2005. 

- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 5.81% so với năm 2004 do Công ty được miễn thuế TNDN được 

bổ sung Quỹ đầu tư phát triển (28%). 

- Doanh thu năm 2005 so với năm 2004 tăng 2.55% tỷ lệ tăng trưởng không cao, nguyên nhân 

là do có sự cạnh tranh rất gay gắt về giá bán của các Công ty trong ngành. 

- Mặc dù doanh thu tăng không nhiều và gặp sự cạnh tranh rất lớn của các Công ty trong ngành, 

lợi nhuận của Công ty giảm 2.09% nhưng vẫn đạt kế hoạch so với năm 2004. Do tình hình 

cạnh tranh và do yêu cầu mở rộng thị trường nên chi phí bán hàng tăng 50.65% so với năm 

2004. 

- Theo lộ trình giảm thuế phi mậu dịch tự do AFTA thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu dầu 

thô là 3% dầu tinh luyện 5%, do đó các đơn vị nhập thẳng dầu đã qua tinh luyện để đóng chai 

và bán tại thị trường trong nước làm cho các Công ty có hệ thống dây chuyền tinh luyện gặp 

nhiều khó khăn. 
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