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DANI! MVC  TA! LIU HQP A1 HQI DONG 

cO DONG THIYYNG NIEN NAM 2022 

IT S6 vAn ban Ngay vAn 
bàn Ni dung 

1 

- Thông báo m1i hçp DHDCD thuing nién nAm 
2022 

- Phiu dang k/üy quyn tham d Dai hOi 
- Chixang trinh Dai  hi 
- Qu ch lam vic tai Dai hi 

2 136/BC-HDQT 10/03/2022 
Báo cáo kêt qua hot dng nAm 2021 và k hoch hoat 
dung nAm 2022 cüa Hi dng quán trj 

3 137/BC-SMBD 10/03/2022 
Báo cáo v k& qua hoat dng san xut kinh doanh nAm 
2021 và k hoach nAm 2022 cüa Giám d& Cong ty 

4 138/BC-BKS 10/03/2022 
Báo cáo hoat dng cüa Ban Kim soát trong nAm 2021 
và ké hoach nhim vi nAm 2022 

5 158iTFr-HDQT 15/03/2022 
Th trInh thông qua phuang an phân pMi lçii nhun nàm 
2021 và k hoach kinh doanh nAm 2022 

6 139/TTr-HDQT 10/03/2022 
T? trInh thông qua Báo cáo tài chinh nAm 2021 dA duac 
kiém toán 

7 140/TTr-BKS 10/03/2022 
T trInh la chQn dan vj kim toán thc hin kim toán 
Báo cáo tài chinh nAm 2022 

8 142/1Tr-HDQT 10/03/2022 
T& trInh thu lao, chi phi hoat dng cho thành vién HOi 
dông quán trj và thãnh vién Ban Kim soát nAm 2022 

9 141/TTr-HDQT 10/03/2022 
Ti trInh b sung ngành ngh kinh doanh trong Giy 
chüng nhn dAng k doanh nghip va Diu 1 

10 01/03/2022 Báo cáo tài chInh da duçic kim toán nAm 2021 

11 Các vn d khác thuOc thm quyn cUa DHDCD 



TONG CONG TY CO PHAN DICH VIJ 
K? THUIT DAU KHt ViT NAM 

CONG TY CO PHAN DAU TIX DAU iuil 
SAO MA! — BEN DINH 

Giy chtrng nh.n DKKD s 3500794814 
Noi cap: Si Ké hoach và Du tu tinh BR-VT 

CQNG HOA xA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phác 

 

Tp. Viing Tàu, ngày 03 tháng 03 nOm 2022 

GIAY MI 
Tham dy h9p Dui hi C dông thtrông niên näm 2022 

KInhgfri:Quycdông 
Cong ty Co phan Dau tir Dau khi Sao Mat — Ben Dinh 

Hi Dng Quán Trj Cong ty c6 phn Du ttr DAu KhI Sao Mai - Bn DInh (PVSB) trân 
tr9ng kInh m1i Qu Co dông tham dir Dai hOi dông cô dông thu?ing nin näm 2022 (trre 
tuyên), nhu sau: 
1. Thành phn: Các c6 dong /Nguii duqc Uy quyn hçrp pháp cUa c dông có ten trong 

Danh sách cô dong chôt ngày 28/02/2022. 
2. Thôi gian t chirc Di hi: 08h30' thu sáu ngày 15/04/2022. 

3. Dja dim diu hành Di hi: Hi trithng Khách san  Du khI PTSC, S 09-11 Hoàng 
Diu, Phuâng 1, Tp. Vüng Tàu, tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

4. Hlnh thüc t chfrc: Tr%rc tuyn (d darn báo cho cOng tácphông chng djch Covid-19, 
COng ty KHONG tO chic don tiêp Co dOng tqi dja diem diêu hành Dai h5i. Qu CO 
dOn? vui lông tham dt Dgi hi và thc hin biêu quyêt, bOu th bang hInh t/nc trrc 
tuyên, hO phiêu din ti. 

5. Chirong trinh Di hi: Qu C dông vui lông truy cp website cüa Cong ty: 
www.pvsb.com.vn. 

6. Cách thtrc tham dy D3i hi trirc tuyn và bô phiu din tu: 
- Qu C dông cn Co mt trong các thit bj: may tInh cá nhân/máy tInh d bàn/may tInh 

bàng/din thoai thông minh cO két nôi mang internet dê cO the tham d%r hQp DHDCD. 
Qu CO dOng vui lông truy cp vào website: pvsb.bvote.vn  d tham d%r HQp và biu 
quyêt tr xa theo hInh thirc bO phiêu din tr: 

* Ten däng nhp: 
* Mat khu däng nhp: 

Lwu j: c6 dOng có trách nhim báo mt ten truy cap, mt khAu và các yu th djnh danh 
khác do Cong ty cung cap dê dam báo rang chi có Co dông m&i có quyen su dung Tài 
khoán dang nhp. 
Truäng hop üy quyn nguYi khác tham dir h9p, d nghj quy C dOng gui Giy üy quyn 
ye dja chi: Cong ty Co phân Dâu tir Dâu khI Sao Mai — Ben DInh, sO 65A3 dung 
30/04, Phuing ThAng Nhât, TP. VUng Tàu. Co dông cUng có the gui ánh ch%lp GiAy uy 



quyn dn nhân viên quãn 1 c ctông cüa Cong ty: Nguyn Thu Huong 
(SDT:0987806908 hoac email: huongnxpvsb.com.vn  bang dja chi email C dông dA 
dang k vâi Trung tam Luu k ChIrng khoan). Th?yi gian chm nhât truOc 1 0h00 ngày 
14/04/2022 d COng ty cap tài khoán và ma truy cp cho ngu1i duçic üy quyén tham du 
H9p. 

7. C dong/nhóm C6 dông có dü diu kin và nhu cAu giOi thiu uing viên d bu lam 
Thành vién HDQT, Ban Kim soát, dê nghj gui ho s ung cü ye Cong ty truOc ngày 
khai mac  bay muai hai (72) gi theo quy djnh. CO dong th%rc hin các quyên khác theo 
quy djnh cüa Lust Doanh nghip. 

Trân trQng kInh m1i .1. 

TM. HQI BONG QUAN TRI 
CHU TjCH 

(Dd kj) 



TONG CONG TY CO PHAN DICH VJ K' THUT DAU Kill VIT NAM 
CONG TY CO PHAN DAU TIX DAU Kill SAO MA! - BEN DINH 

S6 65A3 di.ring 30/4, Phträng Thâng Nht, TP. VUng Tàu, Tinh Ba Rja — VUng Tàu 
Din thoai : 0254.3628 188 - Fax: 0254.3628189 - Website: www.pvsb.com.vn  

GIAY DANG KY /UY QUYEN THAM DI)' 
DA! HQI CO DONG THU'1NG NIEN NAM 2022 

Kinh afri: Ban T chirc Di hi c dông thtrong niên närn 2022 
Cong ty Co phan Dau hr Dan khi Sao Mai - Ben Drnh 

Ten c6 dông:  
Dia chi  
Diên thoi: Fax E-mail  
S CCCD/Gi&y CNDKKD c&p ngày tai  
só c phn sâ hUu (tInh dn ngày 28/02/2022) c6 phAn. 
Tôi dA nhn duçic dy dü thông tin v phiên h9p Dai  hi c dông thirmg niên nAm 2022 cüa Cong ty. 
Bang vn bàn nay tôi: 

1. Däng k tham dy phiên hçp D3i hi ding C dông: 

2. Uy quyn cho: E 
Ong /Bà:  

S6 CMND s6: cp ngày tai  
Dja chi:  

Din thoai: Fax E-mail  
S c phn üy quyn  

3. Uyquyncho: 
- Ong Trn Hãi BInh — Chü tjch HDQT Cong ty SMBD 

S c6 phAn uy quyn  

- Ong Phüng Nhtr Dung — Thành viên HDQT, Giám d6c COng ty SMBD [] 
Si c phAn uy quyn  

4. Ni dung üy quyn: 
Thay mt tÔi tham d Dai hi c dông thirông niên näm 2022 Cong ty C phn Du ttr Du khI 
Sao Mai - Bn DInh d biu quyt các vAn d thuc thm quyn cüa DHDCD vâi s6 c phiu biu 
quyt tixcvng ing viii s6 c phAn dai  din. Vic Uy quyn nêu trên có hiu 1c k tü ngày k cho dn 
khi kt thüc k5' Di hi. 

Tôi hoàn toàn chju trách nhim truâc pháp 1ut v sir üy quyn nay và cam kt không có bAt kS'  sir 
khiêu nai nao v sau. 

Ngtrbi drçc üy quyn 
(Ky, ghi rô ho và ten) 

 ngày Tháng näm 2022 
Ngirèi dàng k fUy quyn tham du 

(K và viêt rö ho ten, dóng dáu neu là to chtc,) 



CONG TY CO PHAN DAU TI! DAU Kill SAO MA! — BEN D!NH 
CHI1cNG TRiNH OJ HQI BONG CO BONG TRC TUYEN NAM 2022 

Thèi gian : 08h30' ngày 15 tháng 04 näm 2022 

DIa dim : Hi truô'ng Khách sn Du khI PTSC, S6 09-11 Hoàng Diu, Phuing 1, Tp. VUng Thu. 

• 07h30 — 08h30 

1. Kim tra, t6ng hcip s hxcing c6 dông tham d Dai hi. 

• 08h30 — 09h00 

1. Tuyên bó 1 do khai mc Di hi. Giâi thiu thành phAn tham dtr. 

2. Báo cáo kim tra tu each c dông. 

3. Giâi thiu và lAy ' kin biu quy& thông qua Doàn Chü tjch, Doân Thu ks', Ban Kim phiu. 

4. Thông qua Quy ch lam vic cUa Dai hOi. 

5. Thông qua Chucing trInh lam vic cüa Di hOi. 

• 09h00 — 10h20 

1. Chü tjch HDQT trInh bay Báo cáo kt qua hot dng nàm 2021 và k hoch hoat dng näm 
2022 cüa HDQT Cong ty. 

2. Giám d6c Cong ty trinh bay Báo cáo kt qua SXKD và du tu XDCB näm 2021, k hoach 
näm 2022; 

3. Truâng Ban kim soát trinh bay Báo cáo kt qua hot dng näm 2021 và k hoach nhim vii 
näm 2022 cüa Ban kiêm soát Cong ty. 

4. Doàn Chü tjch trinh DHDCD cac tä trinh thông qua các ni dung: 

Báo cáo tài chInh nAm 2021 dA duoc kim toán. 

Phucmg an phan pMi 1çi nhun näm 2021 và k hoach tái chInh nm 2022. 

Thu lao vá chi phi hoat dng cho Thành viên HDQT và Ban kim soát nam 2022. 

Lira ch9n Dcin vj kim toan thc hin kim toán Báo cáo Tài chInh näm 2022. 

B6 sung ngành ngh kinh doanh và sira d6i, b sung Diu l Cong ty. 

Co cAu than sir  và bu thành viên HDQT, Ban Kim soát Cong ty nhim k' 2022-2027. 

Các vAn d khác thuc thAm quyn cUa Dai hOi dng C6 dông. 

• 10h20 — 10h30: Nghi giái lao. 

• 10h30 — llh00 

1. Tháo lun. 

2. Tip thu kin, giái dáp nhüng kin nghj cUa C6 dông và biu quy& thông qua các nOi  dung 
Di hOi. 

3. Phát biu kin cUa Dai  din T6ng Cong ty C6 ph.n Djch vi K5 thi4t DAu khI Vit Nam. 

• llh0o-11h30 

1. Ban Kim phiu Báo cáo kt qua kim phiu. 

2. Ban Thu k d9c Biên bàn và thông qua Nghj quyt Dai  hi. 

• 11h30 B mc dai hôi. 
(Q) 



PVSB CO PHAN DICH VU 
K? THUIT DAU KHI VIT NAM 

CONG TY CO PHANDAUTIfDAUKH! 
SAO MA! — BEN DINH 

CQNG HOA xA HQ! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ty' do - Hnh phüc 

Vüng Tàu, ngày.......tháng......nãm 2022 

Dir thão 

QUY CHE LAM VIC 
oi1 HQI BONG cO BONG THUNG NIEN NAM 2022 

CONG TY CO PHAN DAU TU DAU Kill SÃO MAI - BEN DINH 
(1)31 HQI TRVC TUYEN VA BIEU QUYET BANG PHUCING TH(TC BO PHIEU DIN TU) 

CHIIONG! 

NHUNG QUY DjNH CHUNG 

Diu 1. Phtim vi áp dyng 

1. Quy ch nay duçic áp ding cho vic t6 chüc Di hi dng c dông thuing niên nAm 2022 cüa 
Cong ty C6 phAn DAu tu Du khI Sao Mai - Bn Dinh (sau day gçi tt là "Dai hOi"  hoc "DHDCD") 
b&ng hInh thirc Dai  hi tr%rc tuyn Va biu quy& bang phxang thirc bO phiu din tr cüa cac C 
dông ti cuc h9p Dai hOi trrc tuyn. 

2. Quy ch nay quy djnh C%i th quyn và nghia vi cUa C6 dong và các ben tham gia Dai  hi, diu 
kin, th thüc tin hành Dai hOi. 

3. C dông, di din C dông và các ben tham gia có trách nhim thc hin theo các quy djnh tai 
Quy ch nay. 

Diu 2. Giäi thIch hi' ngü' 

1. PVSB : Là Cong ty C phAn DAu tu DAu khI Sao Mai - Bn DInh (Ma ching khoán: PSB). 

2. C dông: Là ngui sâ htu It nht mt c6 ph.n cüa PVSB, có ten trong danh sách c6 dông tai  ngày 
ch6t quyn do Trung tam Luu k Chüng khoán Vit Nam (VSD) cung cp hoc là ngtr&i du9c Co 
dông üy quyn hcip l va dA duçic PVSB cp tài khoãn truy cp d tham d%r Dai  hi tr%rc tuyn, bO 
phiu din tr. 

3. Di hi try'c tuyn: Là cuc hçp Dai  hi d6ng c dông duçxc t6 chirc thông qua áp d%lng các giái 
pháp cong ngh thông tin hin dai  d truyn tái am thanh vWhoc hinh ãnh Dai hOi, cho phép các 
c dông a cac dja dim khác nhau có th tham d%r, theo dOi, tháo lun và biu quyt các vn d cüa 
cuc hçp. 

4. Dja dim t chuc Di hi try'c tuyn: Bao g6m dja dim chInh (dja dim diu hành Dai hOi) và 
cac dja dim khac. Trong do, dja dim chInh là ncii Chü t9a tham d%r và chü trI cuc hQp, các dja 
dim khác là ni C dông dAng nhp vào H thóng trrc tuyn bang Tài khoAn truy cp da dtrqc 
PVSB cung cp d tham d Dai hOi trrc tuyn. 

5. BO phiu din tfr: Là vic C6 dông hoc di din Uy quyn cüa C6 dông thrc hin biu quyt tai 
cuc hQp DHDCD theo hinh thirc bO phiu trên H th6ng tr%Tc tuyén. 

6. H thong try'c tuyn: Là rng ding/h thng phAn mm/website ma PVSB sir dicing d phiic vi 
vic t6 chüc DHDC[) trirc tuyn vàJhoc bô phiu din tir. 

7. Dang k tham dii' Di hi try'c tuyn: Là vic c dOng sü ding mt kénh thông tin phü hçip thông 
báo cho PVSB v vic minh hoäc dai  din cüa minh sê thi1rc hin tham d%r Dai hi. 
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8. Thông tin dAng nhp: Bao gm Ten dang nhp (Username/ID) và mt khu (Password) trong 
Thu miii hQp hoc ma OTP chrçic gui vào s6 din thoai cüa C dông hoc s din thoi cüa nguäi 
ducrc üy quyn. Mt khAu và mA OTP duçic PVSB cung cp duy nht cho tmg C dông hoc ngu&i 
duçvc C6 dông üy quyn tai Thu miii h9p hoc s6 din thoai cUa C6 dông, nguii duçic Ci dông üy 
quyên. 

9. Thôi gian mfr H thing trljc tuyn: Là thtii dim bat du d C6 dông có th truy cap, d9c tài lieu 
cüa Dai  hi. Th?ii gian biu quyt các ni dung cüa Dai hOi th%rc hin theo quy djnh cüa Ban T 
chiic Dai hi. 

10. Thèi gian mo cing biu quyt: Là thii dim bAt du d c6 dông có th th%rc hin biu quyêt các 
nOi dung c&n biu quyt cüa Dai  hi. 

11. ThOi gian dóng cfra H thóng/dong cng biu quyt: Là thii dim H thóng trrc tuyn dóng 
truy cap, khóa biu quy&, ... theo thông báo cüa Ban T chüc Di hOi. 

12. Các tir vit tAt cO nghTa nhir sau: DHDCD/Dai hi: Di hOi  dng c dông; HDQT: HOi  dng 
quãn tn; BKS: Ban kim soát. 

CHIfONG II 

DIEU KIN THAM DII DAI HQI 

Diu 3. Diu kiin tham dir D3i hi 

Các c dong cá nhãn hoc hoc T6 chirc có ten trong danh sách c dông ti ngày ch6t quyn Co quyn 
tham d%r Dai  hi hoc C ctông cO th Uy quyn cho nguM khác tham d%r Dai  h(i. PVSB thc hin cp 
tài khoãn truy cp d C dongfNgu?ii duqc C dông üy quyn tham d%r Dai hOi theo quy djIIh cua Quy 
ch nay và quy djnh cüa pháp lust. 

Diu 4. Các hlnh thfrc tham d Dai hi 

c6 dông ducic coi là tham dr cuc h9p DHDCD trong các trumg hcrp sau day: 

1. Mi C6 dong sê duçc cung cp mt tài khoãn truy cp và mt khu d dang thp vào H th6ng 
trtrc tuyn. Tài khoân truy cp cüa C dông s duçic mA hóa d dam bão xác thc tu each c dông 
tham dir. PVSB thông báo cho C dông tài khoãn truy cp và mt khAu tai  Thu mäi hQp. 

2. Các C dông dr hQp theo hinh thüc trrc tuyn sê duçic xác thrc tu each tham d%r DHDCD va duçic 
xem là tham dr và biu quyt tai Dai hi nu C dông dA hoàn thành vic dAng nhp bang Ten 
dAng nhp (Username), mt kMu/mA OTP ducic cung cp và gui biu quyt hcip 1 trên H th6ng. 

3. Ban T chüc Dai  hi th%rc hin ma cua H th6ng tr%rc tuyn d c dông co th truy cp H th6ng, 
xem tài 1iu, biu quy& truac 03 (ba) ngày tInh dn ngày d%r kin khai mc Dai hi. 

CHUNG III 

QUYEN VA NGHIA VJ CUA CO DONG VA CAC BEN THAM GIA Dd HQI 

Diu 5. QuyM và nghla vy cüa các C dông ho*c NgirM di din theo üy quyn 

1. Quyn cüa các c6 dông hoc Ngu?i dai  din theo üy quyn: 

a. C6 dong hoc Ngithi dai din theo üy quyn dtrçvc quyn tham dr Dai hOi, duçic biu quyt tt cá 
các v.n d cüa Dai  hi theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và các vAn bàn pháp lust Co lien 
quan. 

b. C6 dông thirc hin tham dir Dai hOi  tr1c tuyn thi thirc hin dang nhp vào h th6ng trçrc tuyn tai 
dja chi: pvsb.bvote.vn  d tham d%r Dai  hi và biu quy& các vn d tai Dai  hi. C6 dong có th 
dang nhp thông qua các hinh thüc sau: 

v' Dung ma dang nhap  (ID) và ma OTP dl dang nhap  vào h thóng; 
1' Dung ma dang nháp (ID) và m2t khdu trong Tint mài dl dang nhp vào h tMng. 
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MA däng nhp (ID) cüa C dong là mOt  trong các 1o.i giAy tä sau: S6 giy chrng minh nhãn dan; 
s6 the cAn cuâc cong dan; MA s6 doanh nghip; MA s6 nhà du tu ntrâc ngoài. 

Sau khi C dông dAng nhâp vao h th6ng thI mA OTP duçic gri vào s din thoai cUa Co dong 
hoc s6 din thoi cUa Nguñ duçic C dông üy quyn. 

Tnthng hcp C dông thay di s din thoai thi lien h vâi PVSB d cp nht s6 din thoai mâi. 

Truâng hçip c dông thay di thông tin cá nhân thi lien h vâi Thãnh vién km k' noi c dông ma 
tài khoãn d cp nht. D6i vâi Co dOng chua luu k thi lien h vâi PVSB d cp nht. 

Mt khâu: Duçic thông báo cho C dông ti Thu mai hpp. 

c. C dong và Ngtthi duçic üy quyn có quyn tham dr Dai  hi vA tham gia biu quy& các vAn d 
tip theo cüa Dai hOi. Di hi không có trách nhim dmg, biu quyt lai  các vn d cIA thông qua 
và hiu lrc cüa các dçit biu quy& cIA tin hAnh truOc do s không bj ânh huâng. 

d. Tnthng hçip không th tham dir Dai  hi, C dông cO th Uy quyn cho nguai khác tham dr và biu 
quyM các vAn cIa tai Di hi. Vic Uy quyan nay cO tha duçic th%rc hin tr%rc tuyn trén H thng 
hoc C dOng hoAn thin GiAy üy quyan theo mu cüa PVSB. Khi C dông Uy quyan cho nguii 
khác tham dr Dai hi bang GiAy üy quyàn thi th%rc hin tbeo quy djnh sau day: 

Di vói cd dông là cá nhân, van ban uy quydn phái có chtt 1g cüa Cd dong và Ngzthi duçxc d 
dông iy quyn d hQp. 

Ddi vái cd dông là Td chik, van ban iy quyn phái có chi k3 cza ngu'&i düng idu td chtk/ngwài 
dqi din theo pháp lu.2t cüa td chc, dóng ddu cia td chüc, ho ten ngithi k và chü /ç3,  h ten cua 
ngithi dtecrc üy quyn dt hQp. 

Theo do, vái dqi din diecrc iy quyn, nlu ben dztçrc iy  quyn khôngphái cd dông caa PVSB, sau 
khi nhan  dteçic iy quyn hçip 1ç, PVSB Se cung cdp ten dàng nhp và mt khdu truy cap cho ben 
ditcrc iy quyn. d dong ch/u hoàn toàn trách nhim vái thông tin üy quyn dã gth v PVSB. Ngzthi 
ditçic üy quyn tham dw Dqi h5i phái tuán thu các quy i/nh tqi Quy chl nay, chju st diu khidn 
cua C'hü tQa doàn và ton trQng kit qua lam vic ti Dqi hi. 

TrwOng hcrp Ngwài dwçxc ãy quyn là Cd dông cia PVSB thi sau khi ben iy quyn hoàn tdt t/n tyc 
iy quyn, sd lircing cd phdn cza ben zy  quyn sê dztctc cong ddn vào sd cd phdn cla ben nhdn Oy 
quyn khi tham d.r Dqi h5i. Ben nhan  uy quyn cO quyn bilu quylt theo tdng sd cd phdn hoac 
biu quyt theo tInig s cd phdn ma mInh nhan  üy quyn. 

2. NghTa vi cüa các C dOng hoc Nguai di din theo üy quyan: 

a. Trong thai gian din ra Dai  hi, các C6 dong phAi tuân thu theo sr huâng dn ciia Chü t9a Di hi, 
img xir vAn minh, ljch sr và giü trt tir. 

b. Trang ph%lc cüa CO dông, di biau dam bAo tInh ljch sir, trang trçng. 

c. C dong tham d%r hçp thông qua H th6ng tr%rc tuyn cO nghia vi1: 

cvhudn  bj và szr dyng thilt bj hQp trtc tuyln phü hçip, Co kIt ndi internet id dam báo theo dOi duvc 
d13n biln cza Dai hai trtfc tuyln. 

Tham dy-, thtc hin bidu quylt idy dz các n5i dung, chwang trinh cüa Dqi h5i. 

Bao mat các thông tin lien quan dIn tài khoán truy c2p nhw: Ten, các ylu td i/nh danh khác "nIu 
co) cua tài khoOn truy cap và  mat  khdu dáng nh4p  ma PVSB cung cá'p cho cd dOng theo Thu mài 
hQp dl dam bOo ring chi cO Cd dông ma! cO quyln thtc hin vic dt hQp trên H thdng tryv tuyln. 
cd dong cO trOch nhim bOo dam Ngithi di din theo üy quyln Se tuán thu quy i/nh tgi khoOn nay 
twong tt nhzt Cd dong. 

Chiu trách nhim vl mçi rãi ro, tranh chO'p lien quan dIn vic dw hQp thyv hin bdng tài khoán 
truy cp cua Cd dong trên He thIng tryc tuyln. Vic thyv hin dw hQp và bilu quylt trên H thong 
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trLrc tuy6n bcng ten truy cçip vái ding mat  khdu và/hoac các ylu to djnh danh khác Se dztcrc mac' 
nhiên coi là chIcüa CO dông. 

Phái thtthng xuyên cap nhat thông tin sO din thoqi, d.ia chi lien lqc, dja chi thu din ti chInh xac, 
ddy dü, trung thttc tqi n01 iwu kj ching khoán d dam báo nhan  dieçrc thông báo tài khoán truy 
cap và chju hoàn toàn trách nhim d6i vái các thông tin dã dang kj nay. 

Nghiem tác chá'p hành Quy chl tO chic Dai hói, ton trQng kIt qua lam vic tai Dqi hôi. 

Diu 6. Quyn và nghTa vy cüa Ban kim tra hr cách c dông 

1. Ban kim tra Ui each c dông g6m 01 Truâng ban và mOt  s6 thành vién do HOi  d6ng Quán trj 
quyt djnh thành lap. Ban kim tra tu each c dông Co chüc näng kim tra tu cách c dông hoc 
dai din üy quyn tham d%r Dai  hi: Kim tra xác nhn tu cách c dông tham dir Dai  hi tr%rc tuyén 
theo dng quy djnh pháp 1ut, Diu 1 cüa PVSB và Quy ch nay; Báo cáo truâc Dai hOi v kt 
qua kMm tra hi cách c6 dong tham dr Dai hOi. 

2. Phucing thüc kim tra: Ban kim tra xác nhn tu cách c dông cAn cü vào thông tin dang thp t1r 
Tài khoãn cüa các c dông d lam co sâ xác djnh s6 c dong, s c phn và t 1 tham d%r Dai  hi 
tri,rc tuyên. 

3. Ban kim tra tu each c6 dông cO quyn thành 1p b phn giüp vic d hoàn thành nhim vi,i cüa 
Ban. 

Diu 7. Ban Chü tya và Chü tça Di hi 

1. Ban ChU tça Dai hOi do  Dai  hi biu quyt thông qua gm Chü t9a Dai  hi là Chü tjch FIDQT va 
02 thành viên, cO chirc nAng diu khin Dai hOi. 

2. Quyn và nghia viii cüa Ban Chü t9a: 

a. Diu hành các hot dng cüa phiên h9p theo chucing trInh dA dtrçic Dai hOi thông qua. Tin hành 
cac cong vic c.n thiM d phiên hop Dai  hi dng C6 dông din ra cO trt t%r; dáp ng duçic mong 
mu6n cUa da s6 c6 dông tham d%r; 

b. Cir mt hoc mt s6 ngtrâi lam Thu k cuOc h9p, giâi thiu d Di hi bu ch9n Ban kim phiu; 

C. Huâng dn vic tháo lun ti phien hcp; 

d. TrInh dij tháo v nhOng ni dung c.n thi& d Dai  hi biu quy&; 

e. Trã Rn nhng vn d do C6 dông yêu cu hoc chi djnh nguOri trá Rn. 

3. Quyt djnh eüa Chü ta v v&n d trinh ti,r, thu tic hoc các sr kin phát sinh ngoài chuong trInh 
cUa Dai  hi s mang tInh phán quyt cao nht. 

4. Chü t9a tién hãnh các côngvic duqc cho là cn thit d diu khin Dai hOi mt cách hcip l va có 
trt tr, hoc d Di hi phãn ánh duçvc mong mu6n cUa da s6 C6 dOng tham dir. 

5. Không can lAy kiãn cüa Dai  hi, bAt Cu lüc nào Chü tQa cIng có th tn hoän Dai  hi dn mt 
th?ii diem khác (phü hqp vái quy djnh tgi Luat  Doanh nghip, Diu l cta PVSB,) và tai  mt dja 
diem khác do Chu tQa quyét djnh neu nhn thAy ring: 

a. Hành vi cüa nhUng ngu?ii cO mt can tr& hotc cO khá nang can trâ din bien cO trt tr cUa cuOc 
hçp; hoc 

b. S%T trI hoän là can thiét de các cong vic cüa Dai hOi ducic tien hành mt each hcip l. 

Dieu 8. QuyM và nghta vy cüa Ban Thir k Di hi 

1. Ban Thu k Dai  hi g6m 01 Truông ban và mOt  S6 thành viên do Ban Chü t9a chi djnh. 

2. Ban Thu k Dai  hi thc hin các cong vic trçi giüp theo phân cong cüa Chü tQa nhu: Ghi chép 
Bién bàn ye din bien cuc hQp Dai  hi, phán ánh trung thirc, chInh xác, day dü nOi  dung  Dai hOi 
trong Biên bàn và Nghj quyet i hi; trinh bay truâc Di hi ye Biên bàn và Nghj quyet Dai  hi; 
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tip nhn cac kin dOng gop, tháo 1un cüa C6 dông và chuyn cho Ban chU tQa Dai  hi d Ban 
chü tQa phan h6i cho các Co dông. 

Diu 9. Quyn và nghia vy cüa Ban kim phiu 

1. Ban kim phiu g6m 01 Truông ban và mt s6 thành vién và do Di hi biu quyt thông qua theo 
d nghj cüa Ban Chü tQa. 

2. Ban kim phiu Co quyn thành 1p b phn gip vic d hoàn thành nhim vi cüa Ban. 

3. Ban kim phiu có nhim v%i: 

a. HuOng dn cho c6 dong each thrc dang thp, biu quyt, bu cr tai Dai hi tr%rc tuyên. 

b. Ghi nhn kt qua biu quy& cüa các c6 dông và d.i din c6 dong d6i vOi các vn d duqc 1y 
kin thông qua tai Di hi; 

c. T6ng hcip và báo cáo Ban ChU tQa kt qua biu quy& các vn d cüa Di hOi; 

d. Tin hãnh t6ng hçip k& qua kim phiu và 1p Biên bàn kim phiu biu quyt, phiu bAu cir thông 
qua các nOi  dung trInh Dai  hi d6ng C6 dông; 

e. Báo cáo kt qua kim phiu biu quy&, phiu bu cr truâc Dai  hi; 

f. Bàn giao Biên bàn kim phiu cho Chü t9a hoAc Thu k' Dai  hi; 

g. Cing Ban Chü tça Dai  hi xem xét và giái quyt khiu ni, t6 cáo v k& qua biu quyt, kt qua 
bu cü (nu co) và báo cáo d Dai  hi d6ng c6 dông quy& djnh; 

h. Thirc hin cac nhim vi duçc giao khác. 

CHUiNG IV 

TR!NH TV TIEN HANH DAI HQI 

Diu 10. Diu kiin tin hành Di hi 

Dai hi duçic tin hành khi có s6 C6 dông dir hQp dai  din cho trén 50% t6ng s6 phiu biu quy&, theo 
danh sách ch6t quyn cüa VSD (ti ngày 28/02/2022). Ban kim tra tu cách C6 dông thông báo s6 
lucing C6 dong tham d, t6ng s6 c6 phn cO quyn biu quyt va t 1 tham d%r d Dai  hi có th tin 

hành theo quy djnh. 

Diu 11. Cách thfrc tin hành và trt ty Di hi 

1. Di hi d%r kin din ra trong 1/2 ngày. 

2. Dai  hi s 1n luçit thão 1un và thông qua các ni dung nêu tai  Chucing trInh Dai  hi d6ng c6 dông. 

3. c6 dOng tham dir dUng thit bj dAu cu6i phái dam bào kt n6i internet trong thai gian tham gia Dai 
hi va mô micro khi duçvc miii phát biu. 

Diu 12. Chwong trInh, ni dung lam vic cüa Di hi 

1. Chuorng trinh và ni dung hp cUa Di hi phái ducic Dai  hi d6ng c6 dông thông qua ngay trong 

ph,n khai mc và nêu rO thai gian d6i vâi tmg ni dung trong CUC hop. 

2. Tri.rang hçip trong qua trInh t6 chUc CUC hçp nu ChU ta cO d xut thay d6i chucmg trInh và ni 
dung hçp, các thay d6i phái duçic Di hi thông qua. 

Diu 13. Thão 1u3n và chat vn ti Di hi 

1. Vic tháo 1un chi duçic thrc hin trong thi gian quy djnh và thuc phm vi các v.n c1 trInh bay 
trong chuong trInh ni dung Dai hi d6ng c6 dông. 

2. CAn cU vao s6 hrcxng c6 dông tham d%r va th&i lucmg cho phép cUa Dai  hi, Ban ChU tça Di hi 
Co th 1%ra chn phuong pháp diu khin cuc h9p. C6 dông thrc hin thao Iun theo huâng dn 
cUa ChU t9a trong qua trInh din ra Di hOi  trirc tuyn bang hmnh thUc thao 1un, chAt vAn tr%rc 
tuyn và ducic sir d6ng cUa Ban ChU t9a hoc gUi câu hOi gUi cho Ban ChU tça Dai  hi thông qua 

h th6ng tr%rc tuyn. Trong cUng mt thai dim chi cO mt c6 dông duçic quyn phát biu. Tnx&ng 
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hçp nhiu c6 dong có kin cng lüc thi ChU tQa sê mñ trng c dông trinh bay kin cüa minh 
theo nOi  dung tháo luãn. 

3. C dong phát biu ngn gn và tp trung vào dung nOi  dung tr9ng tam cn trao d6i, phü hcp vâi 
chucmg trInh Dai  hi áä thông qua. Ni dung kMn d xut cüa c dông không duçic vi phm pháp 
1ut, lien quan den v.n d cá nhân hoc vuçYt qua quyen han  cUa doanh nghip. Chü tQa Dai hOi có 
quyen nhc nhâ hotc de nghj C6 dông tp trung vào ni dung trQng tam cAn phát bieu de tiet kim 
thii gian và dam báo chAt lucing tháo 1un. 

4. Dai hi tMng nhAt thng th?i hrcmg phát bieu cüa mt c6 dông t6i da không qua 3 phut/lAn. Neu 
qua thai hrcrng nay, Chü t9a f)ai hi có the yêu cAn c dông 1p các câu hôi, kien nghj thành van 
bàn, Ban Thu k Dai hOi sê ghi nhn và Hi dng quàn trj trong phm vi thAm quyen cüa mInh së 
phüc dáp cho các c dông trong thii gian srm thAt. 

Diu 14. Thông qua Quyet djnh cüa cuc h9p Di hi ding c dông 

Vic thông qua quyét djnh cüa Dai  hi dng c dông d6i vâi các báo cáo, ti trinh tai Dai hOi duçic quy 
djnh ct the thu sau: 

1. [Mi vài các ni dung quy djnh tai  Khoãn 1 Dieu 148 Lut Doanh nghip, thi ni dung duçic thông 
qua khi có It nhAt 65% s6 phieu bieu quyet cüa các c dông tham gia bieu quyet tan thành. 

2. Các nOi  dung con lai  duçic thông qua khi duqc s6 c dông dai  din cho trên 50% s6 phieu bieu quyet 
cia cac c6 dông tham gia bieu quyet tan thành. 

3. T 1 cia các phuong an bieu quyet duçic tInh trên t6ng s6 phieu bieu quyet hcvp 1 cüa các c dông 
tham gia bieu quyet theo timg ni dung. Các c dong tham d%r Dai hi nhung không tham gia bieu 
quyet (co thl khóng tham gia b/lu quylt roan b hoác khong tham gia b/lu quylt mt hay nh/lu ni 
dung) thi s c phAn cia c dông do không duçic tIth vào tng s pbieu tham gia bieu quyet va 
không thrçc kiem phieu theo tmg ni dung không tham gia bieu quyet do. 

Diu 15. Cách thfrc biu quyet thông qua các ni dung t3i phiên hçp DHDCD tric tuyen 
1. Thii diem bieu quyet: 

a. Thi gian c6 dông cO the bt dAu truy cp H th6ng trirc tuyen de th%rc hin bO phieu din ti~ duqc 
thc hin truôc ba ngày tinh den ngày khai mac Dai hi cho den khi Ban Chü t9a thông báo kt 
thüc vic bO phiéu. 

b. Vic bO phieu din t& cO the th%rc hin truc khi DHDCD din ra vàIhoc tai  DHDCD. C6 dông 
có quyen bieu quyet tü thi diem ma cua h th6ng den truàc thai diem ket thüc bieu quyet theo 
thông báo cia Ban Chu tça. 

2. Cách thIrc bieu quyét: 

Khi thrc hin bO phieu din tü trèn H th6ng trIc tuyen, C6 dong phái tuãn thu các nghia vi quy djnh 
tai diem c khoãn 2 Dieu 5 Quy che nay. Mi c dong dang nhp vao H th6ng trirc tuyen thông qua 
tài khoàn truy cp ma C dong duçvc cung cAp tai  Thu mai h9p và thirc hin bO phieu trên H th6ng 
trrc tuyên. 

3. Phuong thüc bieu quyát: 

a. Phuong thüc bieu quyét thông qua các thU t%ic khai mac Dai hOi, các Báo cáo và Th trinh, Biên 
bàn và Nghj quyet Dai hOi: 

Cd dOng hoc di d/n üy quyln cza cd dông quyê't djnh b/lu quyê't bang hInh thik dánh ddu chQn 
vao 01 trong 03 ô twong tng "Tdn thành ", "Không tan thành ", "Khong có fl kiln" dó/ vá/ tt'tng 
n/ dung và nhdn nzt "Gü bilu quylt" dl luu và gz-/ kIt qua b/lu quylt len H thdng. 

Cd dong hoc dq/ d/n üy quyln cia Cd dông khOng thl thay dd/ kIt qua bilu quylt sau kh/ dâ gzi 
thành Cong len H th6ng. D/ vá/ các n/ dung b/lu quylt thay dli hoc phát sinh trong th&i g/an 
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td chic Dqi h$i, Cd dong hoác dai dien ay quyn cza d dông thtc hin biu quylt lqi/biu quylt 
bd sung cho nhC€ng nai  dung thay ddi, phát sinh do. Trit&ng hp Cd dông khOng th thtc hin vic 
bidu quylt iqi/bidu quyt bd sung thI ni dung thay ddi do dwçic coi là Cd dóng khong tham gia 
biu quylt. 

b. Phtnmg thüc biu quyt bAu cü (Mu dn phiu): 

- s6 phiu Mu duçic tInh theo phucmg thirc Mu dn phiu, theo dO mi c6 dông có tng s6 phiu 
duçic quyn bAu ti.rcmg üng vâi thng s c pMn nhân (x) vâi s6 lucmg thành vién duçc Mu cüa 
HDQT, BKS va C dông CO quyn dn h& thng s6 phiu duccc quyn Mu cüa minh cho mOt  hoc 
mt s6 rng cü vien. C6 dông Co th nhp s6 phiu Mu, h th6ng s hin thj s % tucmg trng ma 
C dông Mu cho ing viên hoc C6 dông nhp s6 % mu6n Mu, h thng s hin tbj s6 phiu Mu 
tuclng ing. 

NguOi triing c1r thành viên HDQT, thãnh vién BKS duçic xác djnh theo s6 phiu Mu tmnh tir cao 

xu6ng tMp, bat dAu tir irng cir vién cO s6 phiu Mu cao thAt cho dn khi dU s6 thành viên quy 
djnh. Nu CO tü hai ing viên cho thành viên cu6i cimg duçic Mu CO s6 phiu bang nhau thi Di hi 
thirc hin Mu 1aj  trong s các irng viên cO s6 phiu Mu bang nhau dO. 

c. Kt qua biu quyt cüa C dông hoc di din üy quyn cUa C dông là tng hqp kM qua biu 
quyM duçvc ghi nhn tai  thñ dim kM thüc bO phiu do Chü t9a thông báo tai  DHDCD. K tr thii 
dim kM thüc bO phiu d6i vâi tirng nOi  dung xin kin DHDCD, H th6ng trVc tuyn sè ducic 
khóa lai  va c6 dông, dai  din theo üy quyn cUa c6 dông không th th%rc hin biu quyM di vâi 
nOi dung dA bj khóa. KM qua biu quy& theo trng ni dung s ducc Ban kim phiu báo cáo Dai 
hi ngay sau khi hoàn tAt cong tác kim phiu bMu quyk 

d. Khi diu hành Dai  hi, Chü tça phài thông báo th?ii dim kM thüc bO phiu trén H th6ng d C 
dong thrc hin quyn cUa minh. Tru&ng hçrp C dông gp tric trc v vic bô phiu trén H thng 
Co th lien h v cac dja chi h trq neu tai  Thu myi hp d ducvc huâng dan, h trçl hoàn thành vic 
bO phiu. K tr thri dim H th6ng dOng ni dung bO phiu, C6 dOng không cO quyn thay di 
bAt c1r ni dung nào dâ bO phiu, kM qua bO phiu cüa c6 dong duçc ghi nhn trén H th6ng là kM 
qua cu6i cüng và PVSB duçic min trü trách thim v kM qua biu quy& cüa C dông khi C dông 
dA dang nhp hçxp l và biu quyM trên He th6ng. 

e. TInh hcxp l cta phiu biu quyM: Phiu biu quyM hçip 1 là phiu biu quy& cüa C6  dong hoc 
dai din Uy quyn cüa C dong có tham gia biu quyM, cO chQn phrnmg an biu quyM và hoàn 
thành vic gui len H th6ng trirc tuyn. KM qua biu quy& duc tInh trén thng s6 c phAn tham 
gia biu quyM hcip l cüa trng ni dung. 

f. Tnx?yng hçip c6 dong dàng thp thành cOng dê tham dr Dai  hi tr%rc tuyên nhung không 1ira chQn 

kin nào (khong dánh ddu chQn vao o nao), H th6ng sê ghi nhn là c6 dong không tham gia 

biu quyM cüa ni dung do. 

Diu 16. Biên ban cuc h9p Di hi ding c6 dông 

1. Cuc h9p Di hOi  d8ng c dong phái duçic ghi bién bàn và CO th ghi am hoc ghi và liru giü duâi 

hInh thirc din tir khác. Biên bàn phái 1p bang ting Vit va có các ni dung chU yu sau day: 

a. Ten, dja chi tri so chfnh, mA s6 doanh nghip; 

b. Thñ gian và dja dim hQp Di hOi  d6ng c dong; 

c. Chrnmg trinh và nOi  dung cuc h9p; 

d. HQ, ten Chü t9a và Thu k; 

e. TOm tat din bin cuc h9p và các kin phát biu tai Dai hi dng c6 dông v tung vAn d trong 
ni dung chucing trinh hcp; 
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f. S6 C6 dông và thng s6 phiu biu quy& cüa các C dông tham gia biu quyt, phii 1%Ic danh sách' 
C dong, dai  din c6 dông tham gia biu quy& vâi s6 phiu tucing üng; 

g. T6ng s phiu biu quyt d6i vài trng van d biu quyt, trong do ghi rô phucvng thtrc biu quyt, 
t6ng s phiu hcip l, không hçip l, tan thành, không tan thành và không cO kin; t' l tuong irng 
trên tang s phiu biu quyt cüa C6 dông tham gia biu quyt; 

h. Các van d dA duçic thông qua và t l phiu biu quyt thông qua tucnig mg; 

i. Chi k cüa Chü t9a và Thu k. 

2. Biên bàn hQp Dai hOi d6ng c6 dông phãi lam xong và thông qua truOc khi k& thüc cuOc h9p. 

3. ChU t9a va Thu k' Dai  hi phãi lien dài chju trách nhim v tInh trung thirc, chInh xác cUa nOi 
dung Biên bàn. 

4. Biên bàn h9p Dai  hi d6ng c6 dong dtrcic cong b6 trén trang thông tin din ti:r cUa PVSB trong thii 
han hai mtroi b6n (24) gi?. 

Biên bàn hçp Dai hOi d6ng c6 dông duçic coi là bang chng xác th%rc v nhüng cong vic dà duqc 
tin hành tai  cuc hp Dai hi d6ng c6 dOng. 

CHUONG V 

DIEu KHOAN KHAC 

Diu 17. Trirông hyp t chfrc hçp Di hi không thành 

1. Tru?mg hçip cuc hçp Dai  hi d6ng Co dông thung niên näm 2022 không dü diu kin tin hành 
theo quy djnh tai  Lut Doanh nghip, thi vic triu hp l.n thu hai phãi dtrqc thrc hin trong thai 
han 30 ngày, k tt ngày cuc hop Di hOi  dr djnh khai mac. Cuc hp cüa Dai hOi ian thu hai 
duc tin hành khi cO sO thành viên tham dir là các cO dông và nhUiig dai din Uy quyn d hp 
dai din cho It nhat 33% tOng sO phiu biu quyt. 

2. Trung hçip cuc hçp triu tp lAn thi.r 2 khOng dU diu kin tin hành theo quy djnh tai  khoán 1 
diu nay thI duçic triu tp lAn thu 3 trong thai hn 20 ngày, k tir ngày cuc hop lAn thr hai dr 
djnh khai mac.  Trong truang hcip nay, cuc hp cüa Dai  hi dOng cO dông dtrçc tin hành không 
phi thuc vao tOng sO phi6u biu quyt cüa cac cO dông d%r hçp. 

CHIIONG VI 

DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 18. Diu khoãn thi hành 

1. Quy ch nay gOm 6 Chuong, 18 Diu cO hiu lrc thi hành ngay sau khi duçc DHDCD thông qua. 

2. Chü tpa Dai hi chju trách nhim diu hành Dai hOi theo Quy ch nay. 

3. Các CO dông hoc nguai dai  din theo üy quyn va nhUng nguai tham d Dai hOi có trách nhim 
th%rc hin các quy djnh tai  Quy ch nay. 

TM.DAI HQI DONG CO BONG 

CHU TICH HDQT 

TRAN HA! B!NH 
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TONG CONG TY CO P}IAN DCH VIJ 
K THUAT DAU KHI VIT NAM 

CONG TY CO PHAN DAU TIY DAlI Kill 
SÃO  MA! — BEN DINT! 

sA3b'Bc - HDQT 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Doe 1p — Ti do — Hnh phüc 

Tp. Vüng Tàu, ngàyAOthdng 03 nám 2022 

BAO CÁO KET QUA HOLT BONG NAM 2021 
vA KE bACH  HO1LT BONG NAM 2022 

CUA 1191 BONG QUAN TR! 

Kmnh thwa Qufi CJ d3ng! 

Hi dng quãn trj Cong ty C phn DAu tu Du khI xin trân trong báo cáo vói Di hOi 
ye kêt qua hot dng, cong tác chi dao,  giám sat cüa Hi dông quàn trj trong näm 2021 và 
kê hoach hot dng nAm 2022 nhix sau: 

A. TINT! H1NH THC HIW NHIM VI,J NAM 2021: 

I. TINH HINT! CHUNG 

KInh thtra d.i hi, nm 2021 tInh hinh kinh t xA hi ntrâc ta din tra trong bi cãnh dai 
djch Covid- 19 being phát mnh và diên biên khó 1tring trén pham vi toãn câu d ãnh hithng 
nghiêm tr9ng den d&i s6ng, an toàn cüa ngix?ii dan và phát triên kinh tê — xA hi cüa các 
quôc gia trén th giâi. Trong ntrâc, tinh hinh djch bnh kéo dài tü näm 2020, dc bit là dqt 
büng phát lan thir tu trong nm 2021 tác dng circ k bat lçii và ánh hurng nng nê dn nên 
kinh tê nuâc ta. 

fMi vâi ngành Du khI, nAm 2021 tip tiic là nAm khó khän do ành hu&ng cüa djch 
Covid- 19, san luqng khai thác dâu thô và khf dot dêu giám, ãnh hung không nhO den ho.t 
dng và két qua kinh doanh cüa toàn ngãnh nói chung, Tong Cong ty PTSC và các don vj 
trrc thuc nói riêng trong do cO Cong ty SMBD, cong ty con cüa PTSC (PTSC chiêm 51% 
von diéu 1). 

Nàm 2021, Hi dng Quàn frj dA nh.n djnh nhng khó khn, thách thirc ành hu&ng dn 
hoat dng cXa Cong ty do là: 

- Din bin khO hrng djch Covid- 19, chui cung irng toàn cu bj gián doan  dn dn các 
dr an, cac nguôn vic mâi tron và ngoài ngành dâu khi phãi tam  drng, giân tiên dQ, c?nh 
tranh gay gAt. Hoat dung tim kiêm, thAm do, khai thác và phát frin mO gn nhu dOng bang, 
san luqn tiôu th%i sit giãm, các hoat dng dâu khI ngoài khai gp nhMu áp lrc... ành huâng 
rat lan den nguôn vic cUa Cong ty. 

- Vic tim kMm, thu hut khách hang, nhà du tu cüa Cong ty rt khO khän do Ca si 4t 
chAt, ha tang k5 thut, trang tbiêt bj cOn thieu nhiéu, chua dông b, chua cO du&ng vào dc 
l.p, chua cO cAu cãng, phuang tin xp d, dng th&i phái canh  tranh vO'i nhiêu dan vj trong 
và ngoài ngành nhu: PTSC Supply base, PVShipyard, PVC MS, VSP, DOng Xuyên... CO 
ha tang k$' thut, trang thiet bj day dà, dông b, giá thành thâp. 

- Tinh hinh tài chInh cüa môt s6 don yj, d6i tác trong và ngoài ngành tip tic gp khO 
khAn, Cong ty phãi trich khau hao tài san lan trong kbi chua có khách hang thuê kho bâi 
dan den tinh hInh tài chInh yà cOng tác thu hôi cOng nçi bj ãnh huâng. 
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- Chü tjch HDQT 

-IV HDQT, Giám d6c 

-IV HDQT 

-TV HDQT 

(Chuyên trách) 

(Kiêm nhim) 

(Kiêm nhiêm) 

(Kiêm thim) 

- Cong tác du tu xây dmg ca ban, xin tnt dài con chm, chü trucing, các thu tic du tii 
phái thông qua nhiêu cap, nhiêu giai do.n nén bj kéo dài, ánh hung dn ca hi cUng nhix 
chién luqc kinh doanh cüa Cong ty. 

TruOc khó khAn nêu trên, HOi  dng Quàn trj dA tIch circ M try, quyt 1it chi dao  Cong 
ty xây dmg, thc hin các giãi pháp cii the, tháo g khó khan, tp trung vào các nOi  dung 
cong vic: 

- Don d6c, chi 4o Ban diu hành tp trung, n 1rc hoàn thânh cao nMt k hoch SXKD 
näm 2021 dA duçic Dai hi dông cô dông giao. Day mnh cong tác marketing, nghiên ciru 
m& rng thj trumg, lTnh vrc hoat dng kinh doanh dê tIm kiêm them nguôn vic mri trong 
Va ngoài ngành. lIch c1rc kéu.çi tim kiêm khách hang và dôi tác áê cho thuê timg phân 
hoc toàn bO khu bài 7ha. Chuân bj mci nguôn 1%rc san sang dâu tu phân din tIch cOn 1aj 
(28ha), chuân bj phuang an clâu tu ha tang, trang thiêt bj... ngay khi có khách hang. 

- TIch crc ph6i hçip, barn sat Tng Cong ty PTSC và các dan vj bn d duqc tham gia 
han vào các ói thâu, dir an. ChiX dng rà soát, tôi mi hóa giá thành và phuang thiXc k thut 
san xuât... dé tang siXc canh  tranh và ca hOi  tiling thâu. 

- Dy m?nh  mi quan h hçip tác vâi các dan vi trong Tng Cong ty PTSC và các dan vj 
khac thu Vietsopetro, PVGas... d tim kiém them ngun vic mâi, duy fri ngun lirc, san 
sang tharn gia vao các dir an. 

- Thuvng xuyên cp nht, cãi tMn h tMng quãn 1' chit luqng phà hçip vâi h th6ng cüa 
Tong cOng ty PTSC và nhu cau thi,rc tê. Khuyên khIch các sang kiên, cãi tiên trong tat cã 
các linh vrc hoat dng. 

- Darn bão di'mg tin dO,  ch&t luçing và hiu qua các hçip dng k vâi khách hang. Tuyt 
dôi không d xày ra mat an toàn lao dng. 

- Quy& 1it trong cong tác thu hi cong nçi, tuân thu theo dtng quy djnh và quy ch Cong 
ty và Tong Cong ty PTSC. Duy fri nguôn von và các h so tâi chInh an toàn, on djnh, luôn 
san sang khi có Cong vic. 

- Cp that và tuãn thu các quy djnh cüa pháp lut, Diu 1, các quy djnh quán I ni bO. 

- Thc hin t& cong tác chain lo, bão v si'rc khOe và däi sng ngu&i laodng. Tich crc 
tham gia các phong trâo, chucing frmnh do Tp doãn, lông cOng ty PTSC phát dng. 

II. HOAT DQNG CUA HDQT TRONG NAM 2021: 

1. TInh hinh nhân sr Hi ding Quãn trj 

HOi dng Quãn tij Cong ty gm 04 thành viên bao gm 03 thành viên dai  din cho 
PTSC và 01 thành viên di din cho Cong ty lrách nhim Hthi han  San xuât lhuang mai 
Vit Anh (Vit Anh), ci,i th: 

1. Ong lrn Hãi BInh (PISC) 

2. Ong Phng Nhu Dihig (PISC) 

3. Ong Nguyn Vit Dat  PlSC) 

4. Ong Dng Thanh Hâi (Vit Anh) 

2. Kt qua ho3t dng cüa thành viên Hi ding Quãn tn trong nAm 2021. 

HOi dng Quán tn Cong ty dA tin hành phân cong nhim vii c%i th cho timg thành 
vien d theo dOi, n&n bat và dóng gop kin cho HDQT ye lTnh vIc mInh ph%1 frách trong 
hoat dng cüa Cong ty, tir do giüp cho HDQT kjp th?ñ chl dao,  ho trçY và dê ra các phuang 
huâng, bin pháp... giiXp Cong ty hoat dung 6n djth và hoàn thành cao that kê hoach 
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SXKD nAm 2021. Dánh giá chung t1rng thành viên HDQT Cong ty dA hoàn thành t6t thim 
vi cüa mirth, c%1 the nhu: 

- Tham gia dy dü các cuQe hçp djnh k5' và dQt xut cüa HDQT vOi tinh thAn và trách 
nhim cao, có 5' hen va de xuât giãi pháp ci th dé kjp thii tháo gi wang mac, khó khAn 
và djnh huâng cho Ban diêu hành Cong ty. 

- Cho 5' kin dAy dü và thing hn v các nQi dung thy 5' kin cüa HDQT. 

-, Chi c1o, giám sat và ph& hcp, h trçi tht cho Ban diu hành d th%rc hin các miic tiêu, 
kê hoach thim vi duqc giao trong nàm. 

- Ph6i hçxp vOi Ban Kirn soát trong vic giám sat, danh giá các s 1iu tài chinh và vic 
huy dOng, sr ding cac nguOn 1%rc cüa Cong ty. 

- Thrc hin t6t và clAy dü vai trO, quyn hn nhim vii ngtr?ii dai  din phAn vn cca các 
dcin vj chà quãn tai  Cong ty SMBD. 

- PMi hçip cüng tp th HDQT th%rc hin nghiêm tüc, có hiu qua chirc nAng, nhim vJi, 
quyôn han... côa HDQT quy djnh trong 1ut Doanh nghip, Diêu 1, quy chê, quy djnh ci:ia 
Cong ty và Pháp 1ut hin hành. 

3. Thu lao, chi phi hot dng và các Iqi Ich khác cüa HDQT và các thành viên 

- Cong ty dA chi trã mirc thu lao cho các thành viên HDQT theo dung quyt djnh cia 
DHDCD nhu sau: 

+ Các thành vien HDQT chuyên trách duçvc Cong ty trã Iucing theo quy ch luang cüa 
Congty. 

+ Các thãnh viên kiêm nhim ducc Cong ty chi trà thu lao theo muc 3.000.000d 1 nguai/ C 
tháng. U 

('C'hi tiê't nhw Ph lyc dInh kern,) 01 

- Chi phI hành chmnh và lien quan phic viii hot dQng cüa HDQT trong näm 2021 luôn 
tuan thing theo các quy djnh, djnh mrc, tiêu chuân, quy ché do Cong ty ban hành cling 
thu các quy djnh cüa 1p doàn, lông COng ty và pháp 1ut hin hành. 

4. Giao dlch  gifra Cong ty vói thành viên HDQT, ngirM lien quan và cong ty lien 
quan: 

- Nàm 2021 không có giao djch nào gilia Cong ty vâi các thành viên HDQT và nguai 
lien quan, cling thu khOng có giao djh nào gilia Cong ty vOi cong ty trong do thàth viên 
HDQT là thàth viên sang 1p hoc là nguai quãn 15' doanh nghip. 

5. V các cOng tác quãn 15' theo chfrc näng nhim vu và k ho3ch d ra 

5.1. D3i hi ding c dông thirôiig niên và các cuc hçp cüa HDQT 

- HDQT cIA trirc tMp chi dao  t6 chIrc thành Cong DHDCf) thu&ng niOn 2021 và trin khai 
các nQi dung nghj quyét di hQi ci th: 

+ Thông qua báo cao tài chInh nAm 2020 cüa Cong ty cIA duçvc kim toán. 

+ Phe duyt phixcmg an phãn ph6i lçvi nhun nAm 2020 và 1c hoach tài chfnh nAm 2021. 

+ Phê duyt muc chi trã thu lao cho HDQT và Ban Kim soát nAm 2021. 

+ Thông qua min nhim và bAu thành viên HQi dng Quàn trj. 

+ Thông qua Diu 1 Cong ty. 
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+ Phé duyt Quy ch Quán trj ni b và Quy ché hot dng cüa HDQT, Ban Kim soát. 

+ Chi djnh Cong ty TNHH kim toán VACO thrc hin kim toán báo cáo tâi chinh nàm 
2021. 

- Trong nAm, trên co sti tInh hInh th%rc t HDQT dà t chirc 04 cuOc hçp và 02 hrçit Iy 
kiên bang vAn ban, ban hành 05 Nghj quyêt và 06 Quyet djnh chi tiêt nhw Phy lyc dInh 

kern). 

5.2. Th,rc hin các chi tiêu k ho3ch san xut kinh doanh 2021 

Kt thc nAm 2021, trong bi cánh tInh hinh khó khAn chung cüa toàn ngành Du khf, 
HDQT da chi do, giám sat và phôi hçip cüng Ban diêu hành triên khai ké hoach SXKD 
nAm 2021, dê ra chtrcmg trInh hành dng va nhiéu giãi pháp thiêt thrc, phü hçxp dé tiêt giám 
tôi da các chi phI, huy dung các nguôn 1irc, mô rng thj truông, thic day SXKD. Két qua 
thirc hin trong nAm 2021 nhtx sau: 

TT CAC Cm TIEU 
Don vi 

tinh 
KR nAm 

2021 
TH nAm 

2021 

So v&i 
KR 
(%) 

1 Vn chU s hitu T' dng 553,16 

- Trong dO vcn diu l T3 ddng 500 500 

2 Doanhthu T'dng 167,80 177,16 105 

3 Lçii nhun truàc thus T' d6ng 2,12 1,74 82 

4 Lçii nhun sau thué T' dng 0,86 0,86 100 

TMg s thu và các khoãn phAi nOp 
NSNN 

T' d6ng 0,76 0,28 37 

6 S61aodngcu6ik' Ngu&i 85 80 94 

7 DAutuxâydrngcGbAn 

- Giá trj thrc hin T dng 18,03 2,46 14 

- Giá fri  giAi ngãn T' dng 18,97 2,46 13 

(Bao cáo tInh hInh thtc hin kl hogch SXKD chi tilt dwçrc thl hin tgi báo cáo scf 
137/BC-SMBD ngày 10/03/2022 cza Giám dôc Cong ty). 

5.3. Cong tác nhân s1r 

- Trén ca s?i Ti trInh s 148/TTr-SMBD ngày 11/03/202 1 cüa HDQT v vic min 
nhim và bâu thãnh viên HDQT, Dai  hi dông cô dong dA có Quyét djnh s6 32/QD-SMBD-
DHDCD ngày 15/04/2021 trong do mien nhim Ong Nguyen Lê Phtrcing và bâu Ong Dng 
Thanh Hãi thay th lam thành viên HDQT Cong ty nhim kS'  20 17-2022. 

5.4. C6ng tác sfra dii, b sung Diu 1 và hoàn thin các vAn ban quãn 1, quãn trj Cong 
ty 

- Dai hi dng c dông dA thông qua và ban hành Diu 1 Cong ty theo Quy& djnh s 
33/QD-SMBD-DHDCD này 15/04/202 1. Dông thii phe duyt: Quy ché Quãn tn ni bO 
Cong ty theo Quyt djnh so 42/QD-SMBD-DHDCD ngày 15/04/2021; Quy chê hoat dng 
cüa HDQT theo Quy& djnh sO 34/QD-SMBD-DHDCD ngày 15/04/2021; Quy ché hoat 
dng cüa Ban Kiêm soát theo Quyét djnh so 35/QD-SMBD-DHDCD ngày 15/04/202 1. 
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- Trong nAm, HDQT cia chi do rà soát các quy ch, quy djnh ciia Cong ty d scra dM, b6 
sung cho phü hçrp. C%t the, HDQT ciA ban hành Quyêt djnh so 61/QD-HDQT ngày 
30/07/202 1 ye vic sCra dôi, bô sung Quy chê quAn 15' tài chInh ci'za Cong ty. 

5.5. Cong tác quAn 15' vn, Ngirôi di din phn vn cüa Cong ty 
- V hot c1ng tài chfnh: Trong näm 2021, c1uqc sir cho phép cüa DHDCD, HDQT cia 
thông nhât ciông 5'  üy quyên cho Giám ciôc duqc chü cing b,ra ch9n dam phán, k5' két hqp 
dông tiên gi, mua ban chmg chi tiên giri, üy thác quAn 1$' von; L%ra chn dam phán, k5' kêt 
hcip d6ng tin d%mg; Cam cô tài san dé dAm bão cho các hqp dông tin dicing theo ngh quyêt 
so 27/NQ-SMBD-DHDCD ngày 15/04/2021. HDQT dánh giá Cong ty ciA si:r ding và quAn 
15' ngun tiên nhàn roi mOt  each an toàn, hiu quA, mang 1i lçxi nhuan cho Cong ty. HDQT 
de nghj DHDCE) tiêp tçic giao cho Giám doe di.rçic chü dng quyêt djnh st'r ding và quAn 15' 
nguôn tiên thAn rôi trôn nguyen tAc bAo toàn vOn, dAm bAo hiu quA, lçri Ich và mang lai  lçii 
nhun cao nhât cho Cong ty. 

- Ben canh  vic quAn 15', giám sat cht che vic si'r d%ing ngun vn, HDQT con chi ciao 
Ban GiAm d6c tIch circ và cAn tr9ng trong cong tác quAn 15', thu hôi cong nq dôi vói các 
khAch hang. Thrc hin nghiêm t(tc các quy djnh theo Quy chê quAn 15' nçx cUa Cong ty vA 
lông Cong ty PTSC. 

- Cong tác quAn 15' v6n tai  Cong ty Sopewaco: Ngày 29/11/202 1 TOa an Nhân dAn huyn 
Nhcm Trach  tinh Dông Nai ciA ban hành Quyêt djnh so 01/2021/QD-TBPS tuyen bO phA sAn 
và châm dirt hoat dng áôî vâi Cong ty Co phân Dâu tu Be tong Cong ngh cao (Sopewaco), 
HDQT ciA chi dao  Ban GiAm d6c, NguOi dai  din phAn von tai  Sopewaco bAo cáo tinh hinh 
ci th tai cong ty nAy, dng thii theo dOi sat sao các thu tiic tiep theo cia tOa An cie de xuât 
phuang An xir 15', dAm bAo quyên và lçii ich tôi cia cho Cong ty. 

5.6. Cong tAc tiit kim chng lang phi 

HDQT ciA ban hành chi.rang trinh hAnh dng thirc hAnh tit kim chng lAng phI näm 
2021 cüa Cong ty theo Quyet djnh so 50/QD-HDQT ngày 20/05/202 1. Trong nAm Cong ty 
ciA tit giAm di.rçvc 1,75 t5' dong. 

5.7. Các hot dng khAc 

Ngoài yic chi ciao, giAin sat và quAn 15' Cong ty trong hoat dng diu hAnh SXKD, 
HDQT cüng ciA hoàn thành các cong yiêc khác phil hcrp vâi chilc nAng, thim vii theo quy 
djnh cüa Lut doanh nghip, Dieu 1 ye. phát sinh thrc tê trong qua trmnh hoat cing cUa Cong 
ty nhix: 

- Cong tAc quan h vâi c6 dong, nhA du tix v các ca quan quAn 15' nhà nixâc duçic thc 
hin tot ye. dAy d nhu cung cap Báo cáo Tai chinh, báo cáo quAn frj COng ty, báo cáo 
thix?mg nien hang nAm ... v các báo cáo khác theo yeu cau cüa Uy ban ChIrng khoán NhA 
nuâc, Trung tam Liru k5' chilng khoán, Sci Giao djch Chirng khoán Ha Ni. Thu?ing xuyên 
cp nht y dAng tAi tren website cüa COng ty t?i  cija chi www.pvsb.com.vn  dAm bAo tinh 
cong khai và minh bach  ye hoat dng cüa Cong ty. 

- PMi hqp cüng Ban KMm soát chi dao,  giám sat va M trq Cong ty trong các hoat dng 
nhu: 

+ Giám sat vic huy dng, sü dmg yn và phAn pMi các ngun lirc cila doanh nghip. 

+ Giám sat vic chip hành các quy djnh pháp 1ut cila Nha nuâc; Diu 1 th chile và hoat 
dng cüa dn vj; Quy ch; Ngh quyêt, Quyet djnh, Chi thj cüa HDQT, Ban kMm soát, 
DHDCD yà Tng Cong ty. 

'079 

•'JG 

PH 
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+ Theo dOi, kim tra và giám sat qua trinh chun bj, trin khai và quyt toán các dr an 
dâu ti.r, các hoat dng dâu tu, xây drng, dau thâu. 

- Chi do Ban Giám dc Cong ty thrc hin t6t cOng tác dam bâo an toàn Lao dng trong 
san xuât, cong tác an sinh xA hOi,  chäm lo di sOng cho ngui lao dng. 

- Tham ia và phi hçip vâi các th chrc chInh trj xA hOi  khác trong và ngoài dan vj d 
thrc hin tot các hoat  dng lien quan. 

III. Dánh giá hot dng nám 2021 

1. Dánh giá hot dng cüa Hi ding Quân trl trong näm 2021 

- Trên Ca sâ k ho.ch dà d ra cho näm 2021, các nOi  dung dà diiçc DHDCD giao và kt 
qua triên khai thc hin, HDQT dánh giá các hoat dng trong näm là dung thâm quyên va 
hiu qua. 

- HDQT dA thirc hin phãn công, phân cAp rO rang và phü hqp d kjp thii xir l các côn 
vic trong cong tác diêu hành. Dông th&i, luôn barn sat các mt hoat dng cüa Cong ty dé 
dim ra các chü throng, giâi pháp, phucing hixâng th%rc hin nhAm tháo g khó khän thüc dày 
hoat dng SXKD cüa Cong ty. 

- Các thành viên HDQT luôn lam vic vâi tinh th.n cAn tr9ng, trách nhim cao vi miic 
tiêu chung cia Cong ty và cô dong, thirc hin dung vai trô trách nhim cia mInh, ho trçl và 
tao diêu kin t6i da cho Ban Giám dc và các t6 chi'rc, doàn the thc hin t& cong vic cfia 
minh. 

- Nm 2021 là mOt  näm rAt khO khän d& vài Cong ty, nhung vâi sr n 1irc, doàn kt ciia 
tp the Ban lânh dao  và CBCNV, Cong ty dA Ca ban hoàn thành các chi tiéu doanh thu. lçii 

nhun dà duçic DHDCD giao. Näm 2022, nhn djnh là mOt  nAm cOn nhiêu thách thi'rc, khó 
khän do tInh hinh djch bnh, các cäng thAng xung dt trên th giâi lam giá cà và 1?m  phát 

tAng, vi 4y HDQT s tp trung clii dao  cong ty quyêt lit han nta trong vic nghiên cüu, 
xây dmg và dA xuât chien luçic phát triên, mârng linh vrc hot dng SXKD; dAy mnh 
cong tác marketing, tim horn khách hang, nguôn vic, sam di.ra vào khai thác khu bAi 7ha, 
dAy nhanh ti&i d ye các thà tiic dat dai, ixu dài cüa d an, chuân bj sAn nguOn lirc dê tiOp 
tic dAn tir ha tAng, thiêt bj khi có thOrn khách hang dO hoàn thành cao thAt kO hoach duçic 
giao. RI soát, xay drng các djnh mirc, quy trinh cho phü hçxp vâi chuân mrc mOi nhAm tiAt 
giãm, tit kim t6i da, tAng slrc canh  tranh và lqi nhu.n cho COng ty. 

2. Dánh giá chung hot dng cüa Cong ty và Ban Giám dc trong nAm 2021 

NArn qua, mc dü dung truác nhttng khO khAn, thách thlrc nhung COng ty vAn dt duc 
mOt s kOt qua khà quan nhtrng van cOn chira th%rc s%r tirang xlrng v&i nguôn lirc cUIng nhtr 
k' v9ng và mong dçri cüa DHDCD và Tng Cong ty. HDQT dánh giá nAm 2021 COng ty 
và Ban GiAm d6c cUng dA barn sat tinh hInh th%rc tO, tich circ, n lirc, chü dng trong cong 
tác, quy& li@ thrc hin các giài pháp, djnh hiràng tOt hoat dung dê phân dâu hoàn thành 
cao nhât các nhirn vi dà &rçxc DHDCD giao, ci the: 

- Chà dng, linh hoat diu hành hoat dng SXKD trong tinh hinh phlrc tap  cCia djch bnh, 
xây dirng và trin khai th%rc hin có hiu qua các giãi pháp 1mg phó, thich nghi phü hçp vói 
tlnh hInh th%rc to. 

- Các ngun l%rc chmnh cüa COng ty nhtr ngun vn và tinh hinh tài chfnh cüa Côngty 
dixqc duy trI on djnh, an toàn, hiu qua. Di ngti can b cong nhân viOn doàn kêt, luOn sAn 
sang thirc hin các nhim vi cüa Cong ty. 

PVSB-DOC-WIO1-FMIO 11/01/2016 Trang 6/12 



- Thrc hin quyt 1it và có hiu qua cac bin pháp tit kim, tit giãm t1i da chi phi cüa 
Cong ty nhu: kin toàn bO may to chüc, cat giàm lao dng không can thiêt, giàm thu nhp; 
rà soát, quân 1 cht chê chi phi... 

- TIch crc trong cong tác marketing, ma rng thj truang và hoat dng kinh doanh, chü 
dng tim kim khách hang, ngun vic mai trong và ngoài nganh cho Cong ty. 

- Dy manh  áp diing các h th6ng quán 1 tiên tin, di mth tác phong doanh nghip nâng 
cao nAng 1rc và hiu qua cüa bO may. 

- Nghiên cfru, tip cn và phát trMn các huang di mâi cho Cong ty, dA và dang mang lai 
hiu qua. 

- Ch dO dãi ng và bão v s1rc khOe cho ngithi lao dOng duqc thirc hin tht, dam bão 
vic lam, dai s6ng day dii, chu dáo. 

Ben canh  nhng kt qua dat duc, Cong ty và Ban Giám dc trong thai gian tai cn km 
" và khäc ph%ic các van dê sau: 

- Tip tic theo dOi, barn sat tInh hInh kinh - th xA hOi  trong nuâc và trén th giâi nói 
chung, ngành dâu khI nói riêng dé chô dng có các giài pháp trong hoat  dng SXKD phü 
hcip vài tInh hInh th%rc tê. 

- T6i uu hóa trong hoat dng quãn 1, th chüc, giám sat thi cOng và giá thành d náng 
cao nàng 1c canh  tranh và hiu qua trong san xut, kinh doanh tang doanh thu, lçii nhun 
cho cOng ty. 

- TIch circ phi hçvp vâi các cci quan chi'rc nAng d sórm hoàn thành các thu ti1c lien quan 
den d&t dai, diu chinh d%r an, tin dãi dâu hi, bôi thu&ng giài phóng mt bAng... cUa dr an 
CAn cir DVHH Dâu khi Sao Mai — Bn Dinh. 

- Nghiên ciru, xem xét phát trin, du tu ca sâ ha tAng, bn bAi, cAu cáng, trang thiét bj 
ph%lc vii san xuât dê nâng cao hiu qua san xuât, tAng doanh thu, lqi nhun cho Cong ty. 

- Da dng hóa doanh thu cüa Cong ty, trAnh phi thuOc nhiu vào các dan vj trong ngành 
d han  ché ành huâng khi có biên dung. 

- Cong tác quàn 1 và thu hi cong nçi cAn tIch circ, quy& 1it han, chñ dng nm bt tinh 
hinh và dua ra các bin pháp thu hM d dt hiu qua cao. 

B. PHUiNG Ill!5NG, NifiEM VJ H04T DQNG CUA HDQT NAM 2022 

Theo nh.n djnh cüa HDQT, nAm 2022 tip tic là nAm khó khAn cho ngành dAn kM nói 
chung và Cong ty nOi riêng. Dé thirc hin the nhim v11 duqc DHDCD giao, trên ca sa tinh 
hlnh thc té và hoat dng cUa cong ty hin nay, HDQT ctê ra chuxing trinh cOng tác trong 
nam 2022 nhu sau: 

1. V cong tác t chfrc DHCD thir&ng niên và các cuc hçp djnh kr cüa HIQT 

- CM dao  th chuc thành cong DHCD thu?Lrng niên nAm 2022. 

- T chirc dAy dü các cuOc h9p djnh k5', dOt  xuAt cüa HDQT d thuang xuyên kim tra, 
don doe, dánh giá tinh bhih cüa Cong ty, kjp thai thüc day, xr l, tháo ga khO khAn, vuâng 
mAc trong qua trInh hoat dng cüa Cong ty. 

2. Cong tác chi do hot dng san xut kinh doanh: 

- T cln'rc clii dao,  kim tra, giám sat và don d6c tInh hinh thirc bin các chi tiêu k hoach 
nAm 2022 và các nOi  dung dà duçic DHDCD thông qua. 
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- Chi dao  Ban diu hành nghiên ciru, xây dirng va d xut chin luqc phát trin, mO rng 
lTnh vrc boat dng SXKD phü hçrp vOi tInh hinh thirc t, day manh  cong tác Marketing, 
tang ci.thng sr két noi nhAm cüng co, phát trién các môi quan h, hçxp tác lien doanh, lien 
kêt trong và ngoài ngành dâu kM... nhàm ky them duçic các hçip dông, cong vic, dir an mth. 

- Chi 40 dAy math  áp d,ing khoa h9c có ham hrqng k thut cao trong san xuât, câi tiên 
quy trIth lao dng và các h thông quân l Cong ty de tang cung khã näng canh  tranh. 

- Chi dao  cong ty lam vic vâi các c quan chrc nàng d hoàn thành vic diu chinh d%r 
an, tiêp tiic duqc hrnmg uu dai dâu tx giai doan khai thác càng biên va hoàn thành các thu 
tiic ye dat dai cUa d%r an CAn ci'r Djch vi Hang hâi Dâu khI Sao Mai - Ben Dinh. 

Ph6i hp vâi Ban KMm soat Cong ty: 

+ Kim tra, giám sat vic huy dng và sü diing các ngun 1%rc cüa Cong ty. 

+ Kim tra d tin cy cüa s lieu Báo cáo Tài chInh, báo cáo khác và các thông tin kinh 
- tâi chInh theo quy djnh hin hánh. 

+ Kim tra, giám sat và dánh giá hiu qua du ttr, qua trInh chuAn bj, trMn khai và quyt 
toán cAc d%r an dau tix, các hoat dng dâu tir, xây dmg, dâu thâu. 

+ Kim tra, giãm sat vic tuyn dmg, ding, ch dO chInh sách vâi ngtri lao dng, 
dông thEM rà soát kin toàn bO may to chüc hoat dng theo hiràng tinh gçn, hiu qua 
nhât. 

+ Djnh k' 1p báo cáo kim tra, giám sat dáth giá vic tuãn thu the quy djnh cüa Tng 
Cong ty, Diêu l, Nghj quyêt, Quy& djnh cia DHDCD, HDQT, Ban Kiêm soát va cAc 
quy djnh cüa pháp 1i4t. 

3. Cong tIc nhân sy 

- Kin toàn than sr thành viên HDQT, Ban Kim soát nhim k$i 2022-2027 cho phü hcvp 
vâi tirih hInh thc t và the quy djth hin hành, dam bão bO may HDQT, Ban Kim soát 
hoat dng tht, giám sat, ho trq và chi 40 Cong ty vuçit qua khO khAn hoàn thành thAng lqi 
các mic tiéu ma DHDCD giao phó. 

- CM 4o, h trq Ban dièu hành kin toãn bO may t chirc hoat dung cüa Cong ty phi 
hqp vâi tInh hinh thc th hin nay, tang nAng suAt và hiu qua lao dng. 

- Thirc hin ding thAm quyn cüa HDQT trong cong tác than sir. 

4. Cong tIc sfra dii, bä sung Diu I và hoàn thin dc vAn bIn quIn 1, quIn trl Cong 
ty 

- Hoàn thàth sua di, b sung GiAy ehfrng nhn dAng k kith doanh, Diu l Cong ty 
phü hçip vói Lust  doath nghip và các quy djth hin hInh. 

- TMp tiic chl 40 rà soát các quy djth, quy ch cüa Cong ty d süa di, b sung cho phü 
hçip vâi quy djnh hin bath. 

5. Cong tIc quIn 1?  vn và Ngtrôi dai din phAn vn 

- Theo dOi, giám sat chat chë vic s1r ding ngun vn than ri càa Cong ty trOn nguyen 
tAc an toàn, hiu qua do tAng doath thu, lqi nhun cho Cong ly. 

- CM 40, don dc-Ban Giám dc tIch crc, uyt lit trong cong tác thu hi cong nq di 
vâi các khách hIng. Thc hin nghiOm Quy che quãn l cong nq ca Cong ty. 

- CM 40 Cong ty theo dOi, bAm sat tith hinh xu l nq cüa COng ty TNHH dong tau yà 
co khI Hang hIi dê thu hOi t6i da khoán nçi cüa Cong ty nay. 
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CONGT •'' 
? COPHAN 

BAUTUDUKHI 
SAOMAISENiN 

Trn Hãi Blnh 

- Cong tác quàn 1 vn ti Sopewaco: DOn dc, chi do Ban Giám c và Nguôi dii din 
phân von cüa Cong ty tai  cong ty nay theo dOi sat sao các thu tiic tip theo cua tôa an (sau 
khi tuyên phá san dOi vOi Sopewaco) dé kjp thai, chi dng d xut phuong an xir l, dam 
báo quyên và li Ich tôi da cho Cong ty. 

6. Cong tác thc hành tit kim chng lang phi 

- Chi cto xây dirng cii th k hoch tit kim cMng lang phi nám 2022 cüa Cong ty trong 
tmg linh virc. 

- Chi do xây dimg các kjch bàn, dr báo tinh hinh thj tnr&ng va plurong an, bin pháp 
(nig phó cim th dé chim ctQng trtxâc tInh hinh khó khn trong giai do?n tori. 

7. Thirc hin các cong vic thixng xuyên cüa HDQT phü hqp vOi chrc näng, nhim viii 
theo Diêu l và phát sinh thirc tO trong qua trinh hot dQng SXKD cüa Cong ty. 

Trên day là báo cáo kt qua hot dng nAm 2021 và k hoch nAm 2022 cüa Hi dng 
Quan trj Cong ty. 

KInh trinh di hi xem xOt thông qua. 

TrOn tr9ng .1. 
TMJIQI  BONG QUAN TilT 

Nol nhân: 
- Dãng ày, HDQT Cty (e-copy); 
- Ban KS, Ban Of) Cty (e-copy); 
- Ban BT Website, Ban TC DHCD; 
- Ltru VT, NTH. 

TiCH 
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:'• CqNGTY • 
• COPHAN •o 
IA'UTLJDUKHi 

1RENDi ' 
PII1J LUC I 

NGHj QUYET, QUYET rnrm CUA IIDQT TRONG NAM 2021 

I. Th6ng kê tham dir h9p HDQT cüa các thành viên trong nAm 2021 

STT Thành viên HDQT Chirc danh S bu& hçp tham dr T 1 tham diy hçp Ghi chü 

1 Trn Hãi Binh Chü tjch HDQT 4 100% 

2 Phüng Nhu Dung Thành viên HDQT/Giám d6c 4 100% 

3 Dng Thanh Hài Thành viên HDQT 4 100% 

4 Nguyn Vi& D3t Thành viên HDQT 4 100% 

II. Các ngh quyt, quyt djnh cüa HDQT trong näm 2021 

stt S6, 1031 vAn bAn NgAy ban 
hanh HInh thfrc Ni dung Ghi chü 

I NGII QUYET 

1 05/NQ-HDQT 20/01/2021 H9p tp trung Nghj quyt cuc hçp HDQT qu IV/2020 DA hoàn thAnh 

2 25/NQ-I-IDQT 14/04/202 1 Hçp tp trung Nghj quy& cuc hçp HDQT qu 112021 BA hoAn thAnh 

3 591NQ-HDQT 23/07/202 1 HQp trrc tuyn Nghj quy& cuOc h9p FIDQT qu 11/2021 BA hoàn thAnh 

4 63/NQ-HDQT 3 1/08/2021 Ly kin 
Nghj quy& 1y kin D}]DCD bang vAn bàn v vic chip thun 
chU tnxang diu chirih d an dâu tu D an: CAn cir djch vi hang hAi 
dAu khf Sao Mai — Bn DInh 

BA hoàn thành 
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I 

5 74/NQ-HDQT 12/11/2021 Hop tp trung Nghj quyt cuc h9p HDQT qu 111/2021 Ba hoãn thành 

II QUYET rn'in 
1 06/QD-HDQT 20/01/2021 HQp tp trung Quy& djnh vv B nhim tm thñ thành viên HDQT BA hoàn thành 

2 08/QD-HDQT 25/01/2021 HQp tp trung Phé duyt quyt toán qu krcrng nAm 2020 cüa Cong ty SMBD BA hoàn thành 

3 10/QD-HDQT 28/01/2021 HQp tp trung T6 chi'rc Dai hi c dông thu&ng niên nAm 2021 BA hoãn thành 

4 26/QD-BDQT 14/04/2021 Hçp tp trung Thanh 1p Ban kim tra tu each c dông ti DHCD thuing niên nAm 
2021 

BA hoAn thArih 

5 50/QD-HDQT 20/05/202 1 Ly 
Phê duyt Chuang trmnh hành dng thc hành ti& kim, ch6ng lang 
phi nAm 2021 cüa Cong ty SMBD 

BA hoàn thành 

6 61/QD-HDQT 30/07/202 1 Hp  tp trung Sra d6i, b sung Quy ché quãn 1 tâi chInh Cong ty SMBD BA hoàn thành 
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PHLJ LUC II 

C LI ICH KHAC CUA HDQT TRONG NAM 2021 

CONG1Y 
COPHN 

BAU T1J DU(H 

STT Hç và ten Chfrc danh Thôi glan lam vic Thu lao và các lçi Ich khác 

1 TrnHãiBjnh ChütichHDQT 01/01/2021 dn31/12/2O21 583.135.127dng 

2 Phüng Nhu Dung Thành viên HDQT/Giam 01/01/2021 dn 3 1/12/2021 583 .078.763 dng 

3 Dng Thanh Hãi Thành viênHDQT 01/01/2021 d&I 3 1/12/2021 36.000.000 dng 

4 Nguyn Vi& Dt Thành viên HDQT 01/01/2021 dn 3 1/12/2021 36.000.000 dMg 

- Thu lao và các Içii Ich khác nêu tren chua tth thu TNCN nAm 2021. 
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TONG CONG TY CO PHAN DJCH V1J 
K THUIT DAU KHf ViT NAM 

CONG TY CO PHAN DAU TIYDAU Kill 
SÃO MM - BEN DINH 

SA'T2C-SMBB 

CQNG HOA xA HQI CHTJ NGHTA VIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc 

VIng Tàu, ngàyjj 0 thang03nam 2022 

BAO CÁO BI HQI BONG CO BONG 

yE KET QUA HOT DQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021 

vA KE HO4CH NAM 2022 

PHAN i 

BAO CÁO TONG KET CONG TAC SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021 

i. oANH GLA CHUNG HOAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021 

1. Dc dim tinh hInh chung: 

Mm 2021, tinh hInh djch bênh Covid 19 din bin ht si'rc phirc tp trên toàn th giâi, 

dc bit büng phát ti nhiu quc gia châu A. Bt du tr tháng 4/202 1, dqt djch thir 4 xut 

hin bin chng mâi, dã büng phát và lay lan nhanh, mnh, trên din rQng nên nhiu tinh, 

thành ph6 trong Ca nuâc. Hu ht các tinh cia phãi áp dicing th1rc hin giân cách xâ hOi  theo 

chi thj 16/CT-TTg, dc bit là thành ph H ChI Minh và các tinh phIa Nam, ncii có nhiu 

dan vj và cong trInh d&u khI, cia ãnh huing dn mçi mat, các ho.t dng cüa ngành du khI 

noi chung va cüa Cong ty SMBD nói riêng. Nhting dr an trong dim v tim kim, thAm do, 

khai thác bj ct giàm, ckrng hoc giAn tMn dc trin khai. lit cá nhCtng yu th nay clang lam cho 

sir c?nh  tranh thng m?nh trên thj trixing djch vt cci khI, cung irng 4t ti.x thit bj Va tt cã các 

djch vçi cung rng khác, dt ra khó khàn rt lan cho vic th%rc hin nhim vi, k hoach SXKD 

ciia Cong ty. 

TruOc tInh hInh khO khn hin tai, dtrçic sr chi clo quyt lit, sat sao cia Tng Cong ty và 

s1r hcp tác M trçl ciia các dcm vj trong ngành, d6i tác, càng sir n lirc, quyt tam cao cfia Ban 

lath dao,  các t6 chüc doàn th và tp th NLD, Cong ty cia th%rc bin sat sao cong tác phông 

ch6ng djch có hiu qua, dam bão an toàn sirc khôe và n dnh vic lam cho ngixYi lao clng, duy 

frI thrc hin n djnh các hoat dng, hoàn thành cci bàn các chi tiêu k hoach SXKI) d ra trong 

nam 2021. 

TInh hInh hoat dng san xut kinh doanh cña Cong ty SMBD nAm 2021 nhu sau: 

a. Thunlqi: 

Cong ty lu6n nh.n duçc sr üng h, sir quan tam, chi do cüa Dang y, Hi dng quàn 

trj, Ban Tng Giám d6c và sir h tr cüa các Ban, các dan vj trong cing Tng cong ty. 
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Cong ty dà thit lip, duy tn duqc nhiu mi quan h t& dçp vâi ca quan chi.'rc nAng, di 

tác và dn xây dimg và khAng djnh duqc thucing hiu trong lTnh vçrc thi cong ch tao  cci 

khI, cung cp thucng mihâng hóa, may móc thit bj phic vii ngành du khI. 

b. Khó khàn và tn tai  trong nàrn 2021: 

Khi lucing cong vic, dir an ngày càng khan him do hoat dng thäm do, khai thác du 

tu trong lTnh vrc du khI vn tip tiic drng, giân, hoat ctng cm chirng. 

Ca sâ vt chAt cüa Cong ty không có nhiu, cci sâ ha thng chua dng b, chua có c.0 

càng, kho, trang thit bj, dc bit chi.ra có du&ng vào clOc lap.. .nên ánh hi.râng dn kM 

näng dAu thu, khá náng canh tranh cung cAp djch vii. 

V du tu xây dirng cci bàn, Thu tic du tu phirc tap, chü truang và thá tic du tu thông 

qua nhiu cAp, cong tác thAm djnh phê duyt kéo dài so vâi k hoach nell tin dO không 
clap rng duçic yêu cu d ra, ành hixàng dn chin krçvc kinh doanh và các cci hQi du tu 

khai thác kinh doanh djch vi cüa COng ty. 

2. Kt qua dat  duqc: 

Tang doanh thu näm 2021 là 177,16 t' dng, dat 106% so vâi k hoach nàm. Lcd nhun 

tnràc thus nm 2021 là 1,74 t dng, dat  82% k hoach nAm. 

Chi ti& kt qua thrc hin thu sau: 
Doii vj tInh: Tj dng 

TT CAC CHI TIEU TH nAm 
2020 

KR nAm 
2021 

TH näm 
2021 

% so vói 
KH 

1  Vn diu l 500,00 500,00 500,00 100 

2 Doanhthu 196,97 167,80 177,16 105,58 

a DoanhthuhoQtd5ngSXKD 172,41 143,32 156,14 108,94 

- Djch vy ca khI chi tgo và dóng mái CTDK 47,07 70,00 49,58 70,83 

- D(ch vy cung c4o V7TB (thwong mai) 7,19 30,00 - - 

- Dich vy can th kho bãi 7,07 8,32 5,82 69,98 

- Djch vy c4p din, nwóc tgi câng 16,29 10,00 9,24 92,42 

- Dch vy cung tng nhán lwc khác 1,49 - 6,12 - 

- Phánphdi khILPG 93,31 25,00 85,37 341,48 

b  Hoçzt dóng tài chInh 24,55 24,48 20,97 85,66 

c Thu nh2p khác 0,01 - 0,05 - 

3 Lcri nhuân truàc thug 3,17 2,12 1,74 82,06 

4 Lçii nhuan sau thu 2,50 0,86 0,86 100 

5  Thud và các khoãn phát sinh phái np NSNN 0,51 0,76 0,28 36,84 

6  DuttrXDCB muas&nPIIB 

- Giá tn thuc hiên 17,00 18,03 2,46 13,64 

- Giá tn giâi ngân 16,82 18,97 2,46 12,97 

7 Slaodngcuôik' 81 85 80 94,12 
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Dánh giá k& qua thirc hin hoat dng san xut kinh doanh, dAu ttx xây drng co bàn näm 

2021 theo trng lTnh vrc tai  Cong ty: 

2.1 Cong tác san xuát kinh doanh 

- Djch vi1hicôngchi4zoct1kh( 
Cong ty tIch crc barn sat các dmi vi thành viên trong c1ing Tng Cong ty, PVN d tIm 

kim cOng vic, ap dicing nhiu giãi pháp tit giám chi phi, rà soát giám giá ti da d có th 

cung cAp djch vt thi cOng ca khI vOi müc giá canh  tranh nhAt có th& dng th&i luôn huàng 

tâi vic kh.ng djnh näng lrc, kinh nghim cüng nhi.r chAt lucrng djch vi cung cAp cho cac 

nhà thu dAu khI t?i  Vit Narn. Cong vic ci,i th nhu sau: 

• bàn thành thanh quyt toán hcip d6ng thi cOng gói tMu ng cc cho dr an SVDN 

k vâi PTSC-MC. 

• Hoàn thành thanh quyt toán hqp dng cung cAp ch tao,  lAp dt, tháo bO h thng 

g6i kê và châng buQc cho các cAu kin din gió k vOi Cong ty POS. 

- Djch vi cung cñp vt tu thilt bj 

Cong tác cung cAp 4t tu thit bj tip tiic phái d6i mt vâi rAt nhiu khO khän, thách thirc 

do sr suy giâm cüa s lucing cac gOi thu rnâi và sir c?nh  tranh tang cao do sir tham gia 

ngày càng nhMu cüa các nhà tMu nuâc ngoài, tu nhân vâi vic chào phá giá, giá cung cAp 
djch vi rAt thAp. Cong ty hoàn thành, quy& toán các gói thu dâ k nàm 2020 và thrc hin 

cong vic cung cAp vt tu thit bj k3' mâi trong nArn 2021: .sc 

• Thirc hin hcrp d6ng cung cAp cAu 8 tAn cho dir an BK18A lô 09.1 k vài VSP; 

• Thrc hin hcxp dng cung cAp cAn 8 tAn cho dir an CTC2 k)? vâi VSP. 
• -. melt vy Can cit kho bai 

Cong ty tip tic cung cAp djch vi,i kho bãi 63ha 6n djnh cho PVC MS, PV Shipyard. 

Cong ty SMBI) tip tçic n hrc tim kim và các khách hang tim nang có nhu cAn sr 
d%lng djch vi,i khu bâi 7ha dir an Can cir Djch vi Hang hãi DAn khi Sao Mai — Bn DInh 
nOi chung và dir an thành phAn Khu djch vi,i dAn khi 35ha thuc Dr an Can cir djch vi 

HHDK Sao Mai — Bn DInh nói riêng nhâm tang Doanh thu lTnh vrc nay. 

Djch vy khác (cung cp dlçn, nwcPc phy trp,...,) 

Các loai hInh djch vt lTnh vIc nay chiX yu là vic cung cAp các djch vii cung cAp din, 
nuâc cho các dn vj thuê bâi khu CAn cii Djch vii Hang hài DAn khi Sao Mai — Bn 

DInh. Doanh thu linh vrc nay lien quan trrc tip dn các dir an duçc th?c hin trên khu 

bAi thuê ca các khách hang thuê dAt. 

Djch vy cho thuê lçii lao dng 

COng ty chü yu cung cAp cho các Di,r an cüa Tng Cong ty PTSC. Hin các di,r an nay 
dâ hoàn thành nên vic cung 1mg than hrc cüa Cong ty bj giám nhiu. 

- Phânphói khj'hóa lông 

Trong diu kin khó khAn chung cüa thj truông djch vi dAn khI, Cong ty dang duy frI n 
djnh vic cung cAp djch vi phân ph6i khI hóa lông và dem lai ngun doanh thu dang k 

cho COng ty. 

2.1. Doanh thu tài chi'nh 
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TInh hmnh kinh th thj tru&ng nãm qua không có nhiu bin dQng. Chi s giá tiêu dung 
(j) bmnh quân nàm 2021 tang 1,84% so vâi bmnh quân nàrn 2020, mirc tang thp nht 
k ti'r nàm 2016. Lm phát cci bàn bInh quân näm 2021 tang 0,81% so vâi bInh quân 
nàm 2021, dt miic tiêu kim soát lam phát CPI bInh quân nàm 2021 cUa ChInh phü. Do 
tác dng tcr djch bnh Covid — 19 nên các ngân hang lien tic diu chinh giãm lâi suit 
huy dng. VOi miic tiêu bão toàn vn, Cong ty lra ch9n djch vi ngân hang Co thung 

hiu, uy tin và an toàn. Tuy nhiên, không tránh khOi ánh huâng chung cüa thj trung tài 

chInh nên doanh thu tài chInh näm 2021 giãm 15% so nAm 2020. 

2.2 Cong tác du tir xây diyng co ban và phirong tin thit bj näm 2021 

Cong ty PVSB tip tiic trin khai các cong vic, thu tiic du tu cho d%r an Can cir Djch 

vii Hang hãi Du khI Sao Mai —Bn DInh, ci,i th nhi.r sau: 

a. TInh hlnh trin khai dr an CAn cfr djch vy Du khI Sao Mai — Bn Dinh: 

Dn bü giAi phóng mt bng: 

Ngày 30/06/2020, LJBND TP dâ cO Quyt djnh s 2924/QD-UBND phê duyt phuong 
an h trçx v dt cho 10 h gia dinh, cá nhân dang sir dyng dt mt nuâc thuc dr an 
CAn Cu Djch vy D&u khI Sao Mai — Bn Dinh và duäng vào Khu can cü djch vy DAu kM 

Sao Mai — Bn Dmnli. Ben c?nh dO, UBND TP d nghj Chü dAu tu chi trA cho nguäi dan 

vA UBND TP sê phi hçxp ciing Cong ty SMBD thrc hin các thu tyc vâi các Ca qu.an 

chüc nAng (UBND tinh BRVT, Sâ Tài ChInh, Ci,ic thu) & khu trir vào tin thuê dat 

cUa Cong ty v sau. Hin Cong ty dA Ca bàn hoàn thAnh vic th chic chi trã cho các h 

dAn cAn ctr theo cong vAn s6 13821PTQD-NV5 ciia Trung tAm Phát trMn Qu5 dt Tp 

Vung Tàu. 

Gói thu 1p d an quy hoch chi tit 1/500: 
Cong ty dA nhn dy dü h sa và clang thirc hin theo Quy& ctjnh phé duyt d6 An tai 

vAn bàn s 3227/QD-UBND ngày 16/07/2020. 

JXu dAi du tir cüa dr An: 
Ngày 11/06/2019, UBND tinh BR-VT dA có vAn bàn s6 5564/UBND-VP v mt nguyen 

tc cMp thun cho Cong ty SMBD b6 sung myc tiêu là bn cAng bin, hin nay, Cong 
ty clang lam vic vâi Cyc thu tlnh d trin khai thrc hin các thu ti,ic chInh sAch uu clAi 

du tix di vâi Dr an. 
Chü trirong du tir phAt trin t hqp cAng vA djch vy du khI ti SM - BO: 

CAn cü theo k& lun cuQc h9p ChInh phü tai  VAn bàn s6 1097/TTg — CN ngày 

14/08/2020, UBND tinh BA Ria — Vüng Thu dA gui van bàn s 362/SKHDT-DT ngAy 

08/02/2021 tâi Cong ty SMBD thông báo kin cua Thu tixàng ChInh phü d6ng ' 

chü truang diu chinh giAm 49ha — khu vrc 2 cAn cü djch vy hang hAi dAu khI Sao 

Mai Bn Dinh; CAn cu Nghj quyt s6 63/NQ — HDQT ngAy 31/08/2021 cüa Hi 

dng QuAn trj Cong ty ly kin Dai hOi d6ng c dông bang vAn bàn v vic cMp 
thun thu truang diu chinh chñ truang diu chinh Dr an. Ngày 12/11/202 1, 
DHDCD Cong ty dA ra Nghj quyt s 74/ NQ-SMBD-DHDCD v vic eMp thu.n 
chü truang dMu chinh dir an du tu Dir an: CAn cu Djch vy Hang hAi Du kM Sao 
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Mai — Bn DInh. Hin Cong ty dang thiic hin thu tiic diu chinh dir an du tu theo 

quy djnh. 

• Can cir cong van s 745/SXD-QHKT ngày 28/02/2022 v vic giOi thiu lai dja dim 
Mu ttx D%r an, Sâ Xây drng giâi thiu li dja dim d%r an sau khi diu chinh giám 49 

ha Cn cir djch vi hang hái Mu khI Sao Mai — Bn Dinh nhu sau: 

•:• Tang din tIch dr an : Khoàng 112,47 ha 
V1  Din tIch khu Mt dir an Khoàng 98,67ha 

/ Tuyn &räng vào: 13,8ha 

Nghia vy tài chInh cüa d an: 
Cong ty dang thirc hin các thu t%ic xin diu chinh tir ngành ngh tru dAi Mu tu sang 
hix&ng dc bit uu dài Mu tix d6i vâi dir an theo quy djnh hin hành. 

Cong tác khác: 

Ngày 25/11/2021, Cong ty dA gui cong vAn s 616/SMBD-DTXD d nghj Sâ GTVT 
tinh Ba Rja VOng Tàu xem xét và htràng Mn Cong ty các trInh tir va thu tiic Mu ti.r xay 
dimg du&ng tam vào CAn cu djch vi hang hài Mu khI Sao Mai — Bn Dinh. Ngay 

06/01/2022, SGTVT tinh BRVT dA có cong vAn s 24/SGTVT-K}{TC v vic üng h d 

xut tix bO kinh phi xây d%rng dx&ng t.m vào khu Mt dir an. Ngay 28/02/2022, SXD tinh 

BRVT cia có cong vAn s6 745/SXD-QHKT v vic giâi thiu dim Mu tu Du an và km 
v vic tuyn du?jng vao dir an hin trüng don ga cui hang hóa tuyn duing st Biên 
Hôa — Vüng Tàu nell d tráth lang phI ngun v6n Mu tu cho Cong ty, chi Mu tir tam 

th&i tuyn du&ng vào dir an phá hçip vâi thu cu trixOc mit. 

2.3 Cong tác Mu tir t3i Doanh nghip khác 

Cong ty SMBD sâ hu 1.053.000 C6 phn, chim 13,16% v6n diu l tai Cong ty C6 
ph.n Du tu Be tong Cong ngh cao (SOPEWACO). Tr nàm 2008-2009, COng ty 
SOPE WACO hoat dng hiu qua vâi 1i nhun sau thu dt 3,6 t d6ng. Tuy nhiên, sau 
khi chju tAc dung nng n bâi cuOc khung hoáng tài chInh, dn 30/06/2017, COng ty 

SOPEWACO cia 16 lüy k là 423,56 t d6ng. Duqc sir chap thun cua cAp có thArn 

quyn, Cong ty SMBD cia trIch 1p dr phông Mu ttr tài chmnh vào Cong ty 

SOPEWACO. Ngày 29/11/2021, Tea an nhãn dan huyn Nhn Trach, tinh D6ng Nai 
tuyên b6 phá san d6i vâi Cong ty Sopewaco. Do do, Cong ty SMBD dang tin hành thu 
tic xir 1 khoán trIch 1p di,r phông Mu tu tài chInh vào Cong ty Sopewaco theo quy 

djnh. 

2.3 Cong tác an sinh xA hi, ho3t dng cüa các t6 chfrc doàn th 

2.3.1 CAc ch d bão him d6i vâi ngui lao dng: 

Cong ty SMBD cia th%rc hin dOng báo him xà hOi  bt buOc, báo him y th và cac loai 

báo him không bAt buOc  khác cho 80 nguâi. 

2.3.2 Cac cong tác khác 

Cong tac nhân sr: T6ng s6 ngl.rài lao dng Cong ty SMBD nAm 2021 là 89 ngui, trong 
do: Ngui lao dng lam vic trong Cong ty SMBD là 80 nguâi (bao g6m 07 chüc danh 
Lath dao Cong ty: Ban Giám d6c, ChU tjch HDQT, Truâng Ban Kim soát, K toán 

truâng), và 09 ngu1i lao dng k hqp d6ng ngAn han  lam vic cho cac Dir an cüa PTSC. 
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Cong tác lao dng, tin luang: Qu5 hxong thrc hin cho ngui lao dng trong nàm 2021 

là 11,18t'dng,trongdO: 

> Qu5 lirong thirc hien cüa nguôi lao dng nAm 2021 là 8,12 t dng, thang luang binh 

quân thrc hin nAm 2021 cüa ngu1i lao dng là 676,55 triu dng/tháng, tng s6 

ngtrYi lao dng là 80 nguii, thu nhp binh quán cüa ngu1i lao dng khoáng 8,5 triu 

dng/ thang. 

> Qu5' luang thirc hin cüa nguYi quân 1 näm 2021 là 3,06 t' dng, tháng krong binh 

quân th%rc hiên näm 2021 cüa ngu1i quân l là 255 triu dng/tháng, tng so nguYi 

quán l là 07 ngui, thu nhp binh quân cüa ngu1i quân l khoàng 3 6,45 triu dng/ 

thang. 

Cong tác tuyn ding: Di vâi nguâi lao dQng lam vic cho Cong ty, Cong ty SMBD 
không thirc hin tuyn ding lao dng mâi, cMm düt hp dng 01 lao dQng. Di vâi 

ngu?ii lao dng lam vic cho các Di an, Cong ty SMBD thrc hin tuyn dyng 07 nguäi 

và khOng chm dirt hqp dng lao dOng. 

Cong tác dào tao: Cong ty SMBF) dâ thirc hin cr 29 krqt ngui tham gia các khóa dào 

tao vOi kinh phi là 36 triu dng. 

Cong tác th%rc hành tit kim, chng lang phi: 

Vic thrc hành tit kim, ti& giãm chi phI duqc thirc hin nghiêm ti1c trên tht ca các lTnh 

vrc, tp trung vào vic cMp hành di'ing nguyen t&c, ch dQ, quy dinh v quãn l ngân 
sách, tài chfnh, xäng, dAu, din, nuâc, câi cách thii tiic hành chinh, th?i gian lam vic và 
ch dQ hi hçp, tit kim trong du tu xây drng co ban. HDQT Cong ty dâ ban hânh 
Quyét djnh s6 50/QD-HDQT ngây 20/05/202 1 v vic phé duyt chucmg trinh hành 
dung thirc hành tit kim, cMng lang phi näm 2021 và ph bin toàn th can bQ, nhân 

viên trong Dan vj. 

Trong nAm 2021, Cong ty dA tMt giãm chi phi hoat dng san xuAt kinh doanh 1,75 t' 

dong. 

Cong tác an toãn lao dng, v sinh mOi tnxng, phông ch6ng cháy n6 duqc quan tam 
kMm tra thi.ring xuyên, cht ch. Trong nAm 2021, Cong ty không d xãy ra trixng hcip 
nào mt an toàn. Cong ty dA hoàn thành cp nht chuyn di giy chirng nhn h tMng 

Iso 9001:2008 và Iso 14001:2010 sang tiêu chun Iso 9001:2015, tiêu chun ISO 

14001:2015. Cong ty SMBD dA xây d%mg tich hqp các tiêu chun trên và phü hcrp vài 

các quy trinh, quy dinh cüa Tng COng ty PTSC. 

II. THÔNG TIN cO BONG, BQ MAY QUAN TRT CONG TY. 

TInh dn ngày 28/02/2022 — ngày ch6t danh sách c6 dông có quyn tham dr Dai hQi 
d6ng c dông thuàng niên nam 2020 theo Trung tam luu k chüng khoán Vit Nam cung 

cap, Cong ty có 9.941 c dông nm gi 50 triu c phn, có quyn tham dr Dai hOi. Ci th 

co cu c dông và bO may quAn trj Cong ty thu sau: 
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Stt  Ccr cu c dông T5 1 CP nm gift 

i co CAU cO BONG Tang cong: 50 
triu c phân, 
Mnhgiá: 10.000 
d/CP 

A. C dông pháp nhân 75,6282% 

1.   T6ng Cong ty C phAn Djch vii K thut Du khI Vit Nam (PTSC) 51,0000% 

2.   Cong ty TNHH SX TM Vit Anh 13,0162% 

3.   Ngân hang Thung mi C6 phn Du khI Toàn CAu (GP.Bank) 

4.   Cong ty quàn 1 nq - thuc GP Bank 
,6 0 

5.   Cong ty CP Djch vit vâ Tu vn tucing lai 
6,6120% 

B.  C dông th nhân 
24,3718% 

II.  HQI BONG QUAN TRI 

1.   Ong TrAn Hái BInh (PTSC) - Chü tjch 

2.   Ong Phüng Nhi.r DOng (PTSC) - Thành vin 

3.   Ong Nguyn Vi& Dt (PTSC) - Thành viên 

4.   Ong Bang Thanh Hãi (Cty TNHH SX TM Vit Anh) - Thành viên 

Ill.  BAN KIEM SOAT 

1.   Ong Ngô Van Lp (PTSC) - Truâng ban 

2.   Ong Phm VAn Tin (PTSC) - Thành viên 

3.  Ba Dinh Thi Ngçc Thanh -(CtyTNI-IH SX TM VitAnh) - TV 

IV.  BO MAY rnEu 11AM! 

1.   Ong PhUng Nhu Dung - Giám dc 

2.   Ong Dng D(rc Hi - Phó Giám d6c 

3.   Ong Tr.n D(rc Hanh - Phó Giám dc 

4.   Ong Tr.n Chi Dung - Phó Giám d6c 

5.  Ong Pham Minh VT - K toAn truâng 

N 
,J KH 
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PHAN II 

KE HOiCH, NHIM V[ TRQNG TAM VA CAC GIAI PHAP THIfC HTN 

TRONG NAM 2022 

Buâc sang nAm 2022, tmnh hinh kinh th chInh trj th giâi và khu vrc d%r báo tiêp tic Co 

nhiu din bin phi'rc tap. Giá du dang có xu huâng tang cao nhung tInh hInh djch bnh 

Covid -19 vn dang din bin phIrc tap, nguy Ca lay lan, bUng phát djch vn con a mc cao. 

Cong ty nhn thüc sâu s&c, rO rang con thrng phát trin phIa truOc vn cOn vô van khó 
khän, thách thrc. Vic duy tn và dam báo sir phát trin Cong ty n dlnh, bn vng d và 

dang dt ra cho mi Lânh do, Ngui lao dOng Cong ty SMBD nhng dOi hOi ngày càng cao 

v trách nhim, sr tam huyt, ban linh và nAng lrc kinh nghim. D vuqt qua các thr thách 

do, dOi hOi tp th lành do, nguYi lao dng SMBD cO sr quy& tam cao, djnh huâng trin 

khai kjp thii, hiu qua, dua ra các giãi pháp chi dao quyt 1it, d6ng tam hip lixc d thirc 

hin các nhim vii, chi tiêu k ho?ch d ra. 
Trên co sâ nhtng kt qua dat duc trong nAm 2021 và nhn djnh, dánh giá các ca hi 

thj trithng trong näm 2022, Cong ty SMBD dâ di,r thão và d xut k hoach, thim vi trçng 

tam va các giái pháp thrc hin trong nm 2022 nhu sau: 

1. Các chi tiêu k ho3ch nâm 2022 

a. K ho3ch tài chInh chü yu 

IT  CAC CHI TIEU Dan vj tinh K hoach 2022 

1  V6n diu 1 TS' dng 500,00 

+ % 51,00% 

2  T6ngDoanhthu T'dng 175,04 

3  Lqi nhun truâc thué T dng 1,87 

4  Lcii nhuan sau thud T d6ng 0,90 

5 Thu và các khoãn phát sinh phâi np NSNN T' ctng 0,57 

022 
LI. JV UUL1 %a • ••J 

CAC CIII TIEU Don vl tInh K hoach 2022 
IT  
1  Giá trj thrc hin dâu tix T' d6ng 18,86 

2 Giá trj giâi ngAn T' dng 19,82 

+  V6n chá sá hitu Tj ddng 19,82 

+ VôCn  Vay/khác - - - 
dông - 

2. Các giäi pháp trQng tam nám 

Giäi pháp v quãn 1: 
v' Nãng cao Cong tác quán l hành chInh, quãn l dr an, cai tin h thng d nâng 

cao nAng sut cüa Cong ty, tái Ca cu bO may theo huàng tinh giãn, g9n nh nh&m 
sr dung t6i uu hóa m9i ngu6n lrc d giàm chi phi san xuAt, nâng cao nAng 1rc 

canh tranh. 
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/ Kin toàn chirc nàng nhim viii các phông ban phi hqp vâi diu hin th%rc té cüa 

Cong ty, thirc hin van hóa doanh nghip chuyên nghip, van minh d ngui lao 

dng có dng hrc phát huy ti cia näng 1irc lam vic. 

Giãi pháp v thj trtrông: 

/ Tp trung phát trin nãng 1irc, là don vj con cüa Tng Cong ty DVKT, t3n diing 
các th mtth nhu thucing hiu, nguôn 1irc, h thông quân 1, kinh nghim.. 
dam nhn nhüng cong vic phiirc tp và giá trj lan. 

/ Tip tiic phi hcip cht ch vâi Tng Cong ty, các don vj trong nghành và dc bit 
các don v trong cJng Tang Cong ty d tim kim ngun vic mâi, kjp thñ cung 
cap và dáp rng nhu câu djch vi. 

/ Thüc dy các giãi pháp v nâng cao nAng lrc cnh tranh, hiu qua trong san xut 
thi cong dr an d timg buOc ma rng phát trin thj trumg, day manh cung cap 

djch vii c& lOi có igi the canh tranh riêng cüa cong ty cho các khách hang ngoài 

ngành. 

1' Dy manh tim kim, hçip tác vâi các d6i tác trong và ngoài nuâc có nAng lirc phü 
hcp dê cüng triên khai dâu tu xây drng d an Can Cu DVHIH Dâu khI Sao Mai — 

Ben DInh. 
Giãi pháp v phát trin ngun nhân hrc: 

it' T chirc sp xp, phan cong lao dng khoa hQc, hçip l, to sir chuyên mon hOa sâu 

trong lao dng. 

/ Hoàn thin các cci ch& chInh sách riêng nhini thu hut, dâi ng di vâi ngun nhãn 

l%rc chit luçing cao, k5' lut nghiêm minh, gn kt dâi ng vOi dong gop, phát huy 

tInh t%r giác trong lao dng. 

Giãi pháp v du tir: 
/ Tip tic rà soát co sâ ha tang, ngun lrc hin cO cüa Cong ty và các don vj trong,

j 1  

cong Tng Cong ty d xem xét aCt diving ngun 1irc hiu qua và tInh toán du tu xây7) 

dirng cu cãng dap üng nhu câu thj truôiig cung üng djch vii kho bài hin CO cüaf 

Côngty. 
/ Tang cixmg kim tra giám sat, dy manh tin d và quàn l du tix chat chê theo 

k hoach. 
/ Cong tác bi thuäng, giãi phong mt bang; thu t%ic xin tnt dài d&u tu du tu dir an 

can tiêp tiic tIch circ lien h vOi Co quan ban ngành chüc nAng, trên co sâ thrc hin 

diing Các quy djnh pháp lust và quy chê, quy djnh cua Cong ty. 

Giãi pháp v tài chInh: 
/ Sir ding cac cong cii quán trj nti ro trong quàn l ngu6n von và tài san. 

/ Tang cuang Cong táC quàn trj, quãn lb", hach toán kinh th và si'r dung dông tin, 

cong tác thu hOi Cong nq,. . dam bão tInh tir chü và an toàn v tài chInh. 

/ Quan lr chat chê nguOn tin gui, theo dOi sat sao din bin thj trt.rang tài chInh 

trong nuâc cting nhu quOc th d nâm bt tInh hinh, có nhüng hành dng kjp thai 

dam bào tài chInh cho Cong ty. 
Giãi pháp v an toàn, môi trirô'ng và phát trin bn vfrng: 

/ Không ngmg cüng cO và boàn thin các h thOng quàn 1' và kim soát chit lucmg, 

an toàn, suc khôe, môi truang, dam bão duy trI On djnh và ngày càng nâng cao 

chit luçmg cung cp dch vi cüa COng ty. 
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1' Lien tiic tuyên truyn, quãn 1 h thng dn tüng CBCNV d nâng cao thác an 

toàn trong lao dng, bão v môi trung, tit kim ch6ng lang phi, hang say trong 

cong vic nhAm nâng cao hiu qua và nàng su.t lao dng. 
/ Phi hçip ch.t the vâi các t chIrc doàn th quan tam, chAm lo di sng tinh than 

cho nguôi lao dng. 
Trên day là báo cáo tng kt hoat dng SXKD näm 2021 và phuang huâng nhim vi 

nAm 2022 cáa Cong ty SMBD. 

KInh trinh Da.i hOi xem xét thông qua. 

-0 

Trân trçng./. 

Nd nhân: 
- Các c dông; 
- Dàng üy, HDQT; 
- Ban GD,BKS; 

P.TCKT, P.DTXD, P.TCHC, D.XLDV; 
Ban biên tp Website; 
Luu VT, P.KTKH, DTKQ. 

flU 
f7 .  - 

V9  CO,NGTY \ 
COPHIN 

DAUTUDIUKHI 
1 
/ 

1B 

Phüng Nhtr Dung 
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TONG CONG TY CO PHAN DJCH Vt) 
K? THUT DAU KH! VIT NAM 

CONG TY CO PHAN DAU TTJ DAU iuil 
SAO MAI - BEN BiNH 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc Ip - Tçr do - H?nh phUc 

oOo  

S 43 /BC-BKS Tp. Vüng Tàu, ngay) 0 tháng 03 näm 2022 

BAO CÁO flOAT BONG CUA BAN IUEM SOAT 

TRONG NAM 2021 vA KE HOiCH NHIM V1J NAM 2022 

KInh thtra Qu c dong, 

Thrc hin nhim vii dugc quy djnh trong Lut Doanh nghip, Diu 1 Cong ty và các 

quy djnh hin hành, Ban kirn soãt xin trân trQng báo cáo tnrâc Dai  hi v cong tác kim 

tra, giám sat và tInh hInh hoat dng trong näm 2021, k hoch nhim vi nam 2022 cUa 
Ban kim soát Cong ty C phn Du tu Du khI Sao Mai — Bn DInh, cii th nhu sau: 

Phn I: Báo cáo hot dng cüa Ban kim soát nàm 2021 

I. Hoit dng cüa Ban kim soát: 

1. 'o cu t chi-c cja Ban kim soát: Ban kim soát Cong ty có 3 thành viên, trong do: 

- Ong Ngô Van Lp : Truâng ban, thành viên chuyên trách 

- Ong Pham Van Tin : Kirn soát viên, thành viên kiêm nhim 

- Ba Dinh Thj Ngcc Thanh: Kim soát viên, thành viên kiêm nhim 

2. Hoat dông cia Ban ki&n2 soát trong nãm 2021: 

Can cir quyn hn và trách nhirn cüa Ban kim soát theo quy djnh ti Luat Doanh 

nghip và Diu 1 Cong ty; Trên Co sâ chuong trinh, k hoach kim tra, giám sat ciXa Ban 

kim soát dä duçic Dai hi dng c dOng thung niên näm 2021 thông qua, Ban kim soát 

d thrc hin các ni dung cong vic chü yu sau: 

- Kim tra, giám sat vic thirc hin, tuân thu các quy djnh ciia pháp luat; Diu 1 Cong 

ty; Nghj quyt, Quyt djnh cüa Dai hOi dng c dOng; cac Quy ch quán 1 ni b, các 

Nghj quyt, Quyt djnh, Chi thj cüa Hi dng quãn trj Cong ty; 

- Kim tra, giáin sat vic bâo toàn vn, quân 1 dong tin, hiu qua hot dng san xu.t 

kinh doanh cüa doanh nghip; 

Kim tra, giám sat vic thrc hin các dir an du tr; 

Kim tra, giám sat tmnh hInh tIc hin k hoch san xut kinh doanh; 

Kim tra, giám sat vic thçrc hin các bin pháp tit giám chi phi; 

Thm djnh Báo cáo Tài chInh, Báo cáo kt qua hot dng san xut kinh doanh hang 

qu, hang nam cüa Cong ty; 
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- Phi hçcp vài Hi dng quán tn, Ban giám dc trong vic quân l vn chü s hüu, 

quãn 1 phn vn cüa Cong ty dtu tu vào doanh nghip khac; 

- Thirc hin các cong tác khác theo chumg trInh, k hoch hoat dng nàm 2021 cüa 

Ban kim soát. 

- Djnh k' hang qu tng kt, l.p báo cáo kim tra, giám sat dánh giá vic tuân thu Diu 

l, Ngh quy& cüa Di hi dng c dông và vic chip hành các quy djnh cüa Pháp luat. 

- Cong tác kim tra, giárn sat duc thrc hin lien tijc, co h thng nh&m nm bt kjp 

thai ho.t dng càa Cong ty, gi1p Cong ty phát hin và khc phic nhung tn ti trong 

quãn l, diu hành và kim soát ni b. 

- Trong nAm 2021 Ban kim soát Co 4 cuc hçp (t' 1 tham dir 100%) d tng kt hot 

dng trong kr, d ra k hoch, nhim vi kirn tra, giám sat kS' tài. Các cuOc hçp cüa Ban 

kim soát du Co sr nht trI, dng thu.n gicta các thành viên nhi..r Phii liic 1 dInh kern. 

- Trng thành viên Ban kim goat dä thirc hin nhim vt theo dung thm quyn va linh 

vrc duçic phân cOng vâi thirc trách nhirn cao, theo nguyen tc dc 1p va cn trçng. 
Kt qua hot dng cüa tctng thành viên Ban kirn soát cii th nhu Phii lc 3 dInh kern. 

3. Thui lao, chi phi hoat dong và các loi Ich khác cña thành viên Ban kie2m soát: 

Thu lao cüa thành viên Ban kirn soát theo Nghi quyt cüa Di hi c dong thu6ng 

2021, C11 th là: 

- Thành viên kiêrn nhirn: 2 triu d ng/nguôi/tháng =24 triu dng. 

- Thành viên chuyên trách huàng hrang theo Quy ch luong cUa Cong ty. 

Theo quy dnh cia Tng cOng ty PTSC thI thành viên kiêm nhim do Tng cong ty 

PTSC cü, giOi thiu tham gia Ban kirn soát së không nh.n thi lao ti doanh nghip. Do 
do k tr tháng 10 närn 2020 ông Pharn Van Tin — Thánh viên kiêrn nhirn dà thôi không 

nhn thu lao. 

Näm 2021 không phát sinh chi phi hoat dng và các Igi Ich lien quan dn Ban kirn 

soát và tcrng thành viên theo Phi lic 2 dinh kern. 

II. Kt qua giám sat tInh hInh thirc hin Ngh quyêt DHDCD thtr&ng niên 2021 

1. Kt qua hoat dong san xuct kinh doanh:  

Ban kirn soát dà kirn tra, giárn sat tInh hInh thrc hin k hoach san xu&t kinh doanh, 

dà thm djnh và thng nht vài Báo cáo kt qua hoat dng san xut kinh doanh näm 2021 

cüa Giám d6c Cong ty. Kt qua ci th nhu sau: 

a Các chi tiêu san xu&t kinh doanh nárn 2021 so vOi cctng k' nArn truOc: 

Stt CM tiêu co' ban 
Do'n 

vj 
K hoach 

2021 
Thtrc Men 

2021 

Thc hiên 
2020 

% hoàn 
thànhnäm 

I Vn chü s& h&u TS' - 553,76 553,16 - 

Trongdó Vn Diu l T' 500 500,00 500,00 - 
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2 Tng doanh thu T' 167,80 177,16 196,95 105,6% 

- Doanh thu hoat dng SXKD T' 143,32 156,14 172,41 108,9% 

- Doanh thu hot dng tài chInh T' 24,48 20,97 24,54 85,7% 

- Doanh thu khác TS' - 0,05 - - 

3 Lçri nhun trithc thu 2,12 1,74 3,17 82,0% 

4 Li nhun sau thu T5 0,86 0,86 2,50 100,0% 

5 Thud và các khoãn phãi np T5 1,14 0,28 0,51 - 

6 Du tir XDCB và mua sm 

-  Giátrj thirc hin T' 18,03 2,46 17,00 13,6% 

-  Giátrj giãi ngân T' 18,97 2,46 16,82 13,0% 

- Trong näm 2021, Doanh thu hot dng san xuAt kinh doanh cUa Cong ty là 156,14 tSr 

d6ng dt 108,9% so vâi k hoach näm, nhung chi b&ng 90,6% so vOi cing k5r näm 2020. 
- Lqi nhun truOc thu nãm 2021 là 1,74 t5 dng dt 82% so vâi k hoach näm và chi 

bng 55,2% so vOi cüng k5' näm 2020. 

b) Kt qua hoat dng san xut kinh doanh theo tirng lTnh virc: 

- Dch vi xây lap, ca khI: Do ãnh hu&ng ciia dich Covid-19, các hoat dng du khI du 

dirng, giAn hoc trin khai cham 1i nên Cong ty phâi di din vâi nhiu khó khän thách 

thirc trong vic tim kim khách hang và ngun vic. Doanh thu nám 2021 là 49,58 tj' 

&ng, chi dgt 71% kè hoch nám, tang 5% so vái cüng k)) näm 2020. 

- Djch v%i can cü càng (grn cho thuê mt bãi, nhà xi.râng, ...): Doanh thu nàm 2021 là 

5,82 tj" dng, chi dit 70% so vái ke hoQch náni, bcng 82% vO'i cling k5' nám 2020. 

- Djch vi cung mg VTTB: Trong nàrn 2021, do VSP giãn tien d3 giao hang hQp dng 

cdu 8 tO'n nên khongphát sin/i doanh thu djch vy cung ccp vgt tw, thiê't bj. 

- Djch vi cung 1rng din nuâc: Doanh thu näm là 9,24 t ding, dt 92% ke hogch nàm, 

chi bang 57% so vái cling kj) nàm 2020. 

- Djch vii cung irng nhân hrc: Doanh thu nám 2021 là 6,12 tj) ddng. 

- Dch vi phân phi khI hóa lông, phân bón Phü M5: Doanh thu nàm 2021 là 85,37t 

dng, dqt 341% so v&i ke hogch nãrn, chi bang 81% so vái cling lg) nàm 2020. 

- Doanh thu hoat dng tài chInh: Doanh thu näm 2021 là 20,97 t dng, dgt 86% so vái 

kE hoch nàm, chi bang 85% so vái cling k5' nàm 2020. 

2. Cong tác quán lj. du twxáy dzcng và mua sni phu'ang tiên thiêt bi nàm 2021:  

Cong ty SMBf) dugc giao nhim vi thic hin du tu, xây drng, vn hãnh và khai 

thác T hçp Cang - Can c Djch vi Hang hâi Du khI tai khu virc Sao Mai - Bn DInh. 
Dir an Can c Djch vii Hang hâi D.0 khI Sao Mai - Bn DInh dugc chia lam 3 phan khu 

chInh gm: Khu ch tao giàn khoan du khI 39,8ha giao cho Cong ty C phn Ch tao 
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Giàn khoan Du khI PV Shipyard thuê; Khu bâi 23,5ha giao cho Cong ty C phn Kt cAu 

Kim loai và Lp may DAu khI thuê; Phn cOn 1i s do Cong ty SMBD thrc hin du tu. 

- Ngày 27/09/20 12 cIa du'c UBND Tinh Ba Rja — Vung Tàu cp Giy chüng nhn Du 

tu so 49121000147 d thrc hin du tu Dir an Can cur Djch vit Hang hài DAu khI Sao Mai 

-BnDInh. 

- Ngày 08/07/2015 cIa thrçc Sâ Tài nguyen và Môi tnrO'ng cp Giy chüng nhn quyn 

si'r d%ing dAt và k hcip dng thuê dçt 1. 

- Ngày 10/08/20 15 Cong ty khài cong dAu tu xây dmg Dr an khu dch v11 dAu khI 35ha 

(Phân k' I). Hin nay cIa hoàn thin san 1p và dua vào sur dung mt bang bâi 7ha. 

a) Các cong viêc dang thuc hiên: 

- Lp quy hoch tng th và nghiên cñi khá thi Can cir Djch vii Hang hài Du khI Sao 

Mai —Bn Dmnh: Hin dang theo dOi dn khi hoàn thành thu ty.c dAt dai sê thirc hin tip. 

- Dn bu giái phóng mitt bang: Hin Cong ty d co bàn hoàn thành vic t chuc chi trà 

cho các hO dan can c theo cong van s 13 82/PTQD-NV5 cña Trung tam Phát trin Qu5 

dAt Tp Vilng Tàu. Cong ty dang phi hçp vi co quan chure näng t chrc chi trà cho các 

hO dan theo Quy& djnh s 2924/QD-UBND ngày 3 0/06/2020 phê duyt phuong an h trçl 

v dAt cho 10 hO gia dinh, cá nhân dang sur diing dAt, rntt nuâc thuOc dir an va duOng vao 

khu Can cir Djch vi Hang hãi Du khI Sao Mai —Bn Dinh. Hin Cong ty cIa co bàn hoàn 

thãnh vic chi trã cho các hO dan can cur theo cong van s6 1382/PTQD-NV5 cüa Trung 

tam Phát trin Qu5 dAt Tp Vüng Tàu. 

- Gói thau 1p d an quy hoch chi tit 1/500: Cong ty cIa nhn dAy dü h so và dang 

thrc hin các thu tic theo Quyt djnh phê duyt dè an tai Quyt dnh s 3227/QD-UBND 

ngày 16/07/2020 cüa UBND TP.VUng Tàu. 

- V vic dAu tu.r phát trin t hqp cãng và djch vi1 dAu khI: Can Can cur theo kt 1un 

cuOc hçp ChInh phü t?i Van bàn s 1097/TTg — CN ngày 14/08/2020, UBND tinh Ba Rja 

— Viing Tàu cIa gui vAn bàn s 362/SKHDT-DT ngày 08/02/2021 cho Cong ty SMBD 

thông báo kin cuia Thu tróng ChInh phü dng chñ truong diu chinh giàm 49ha — 
khu virc 2 CAn cir Dch vi Hang hài Dau khI Sao Mai - Bn Dmnh. Ngày 12/11/2021, 

DHDCD Cong ty cIa ra Nghj quyt s 74/ NQ-SMBD-DIHDCD v vic chip thun chñ 

trumg diu chinh dr an dAu tir Dir an Can cur Djch vii Hang hài Du khi Sao Mai — Bn 

Dinh. Hin Cong ty dang thirc hin thu tiic diu chinh dir an dAu tu theo quy djnh. 

- V vic lam du0ng tm vào Dir an: Ngày 25/11/2021, Cong ty cIa gui cOng van S6 

616/SMBD-DTXD d nghj S& GTVT tinh Ba Rja VUng Thu xem xét và huàng dAn Cong 

ty cac trInh tr và thu tic dAu tu xây dirng thrOng tm vào CAn cu djch vi.1 hang hài dAu 

khI Sao Mai — Bn DInh. Ngày 06/01/2022, SGTVT tinh BRVT cIa có cong van s6 

24/SGTVT-KHTC v vic üng hO d xut tir bO kinh phI xây dimg duOng tm vào khu dAt 

dir an và d ngM COng ty 1p phuo'ng an dAu tux ci th& ph6i hqp vâi cac co quan lien quan 
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rà soát dam báo khong ành hu&ng dn quy hoach, trInh thâm djnh va báo cáo UBND tinh 

xem xét, quyêt ctjnh. 

b) Uu di dAu tu cüa du an: COng ty d trInh h sa dir an len Sâ KHDT xin diu chinh 

Giy chirng nhn dAu tu. Ngay 11/06/20 19, UBND tinh BR-VT dà cO van bàn s 

55641UBND-VP chp thun cho Cong ty b sung miic tiêu là bn cáng bin. Ngày 

26/06/20 19 Si KHDT có VAn bàn s 129 1/SKHDT-DT hixàng dn Cong ty lam vic vOi 

Cic thu& Sâ XD, Sô TN-MT d xác djnh vj trI, din tIch chInh xác. Hin nay dang lam 

vic vâi Cic thu d thrc hin các thu tic chInh sách i.ru dAi du tu di vOi Dr an. 

c) Nghia vu tài chInh cüa dis An: Ngày 14/05/2020 Cong ty dã giri cong vAn s 

364/SMBD-TCKT cho C%lc thu Tp.Vüng TAu giãi trmnh v vic xin tam hoAn nOp tin 

thuê dt theo ThOng báo s 1926/157/TB-CCT ngày 24/04/2020 do hin nay Cong ty 
dang thrc hin các thu ttc xin diu chinh tr ngành ngh uu dài d.0 tu sang hithng dc 

bit im dâi du tu di vói dir An theo quy djnh hin hành. 

d) V tam üng, thanh toAn. quy& toAn vn du ti.r: Vic tarn  rng, thanh toán duçic Cong 

ty thirc hin dung theo quy djnh cüa hp dng dA k. 

3. V viêc gop vn vào COng ty CphOn Be tOng Cong nghê cao Sopewaco: 

Hin tai Cong ty clang s h[iu 1.053.000 c phn chim 13,16% v6n diu 1 ti Cong 
ty C6 phn D.0 tur Be tong COng ngh cao — Sopewaco dAu tir tr nAm 2009. Do 
Sopewaco thua l và d drng hoat dng nên COng ty dA trIch l.p dr phOng vOi s tin là 

10.530.000.000 dng. 

Ngày 29/11/2021 TOa An Nhân dan huyn Nhan Trach tinh Dng Nai d ban hành 
Quyt djnh s 01/2021/QD-TBPS tuyên b phA sAn và chm dt hoat dng di vi Cong 

ty C phn Du tuBe tong Cong ngh cao (Sopewaco) k tr ngày 29/11/202 1. 

Hin Cong ty clang bArn sAt các thu tc tip theo theo yêu c.0 cüa Tôa an d dAm bão 

quyn và igi Ich cüa Cong ty t?i Sopewaco. 

4. Tmnh hInh tâi chInh cza COng ty tai th&i diin 31/12/2021: 

Chi tiêu 31/12/2021 31/12/2020 

I- TAi sAn ngn han 483.627.909.112 492.046.108.002 

1- Tin vA các khoAn tro'ng thro'ng tin 55.671.241.403 53.140.405.601 

2- CAc khoAn dAu tis tài chinh ngn han 407.000.000.000 397.000.000.000 

3- CAc khoAn phAi thu ngn han 15.089.425.774 23.823.546.782 

4- Hang tn kho 94.903.541 11.054.042.537 

5.772.338.394 7.028.113.082 
5- CAc tài san ngn han khác 

II- TAi sAn dài han  280.690.630.709 288.911.837.973 

1- CAc khoAn phAi thu dài hn 3.000.000 3.000.000 
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2- Tài san c djnh 

3- Bat dng san dâu tu 

4- Tài san dO dang dài han 

70.181.960.3 57 

173.865.504.627 

3 5. 101.032.941 

75.155 .639. 193 

178.600.776.483 
P,-, '1 IA" 33.10.).! 19•.3 

5- Các khoân dAu tu tài chInh dài han 0 0 

1.539.132.784 1.988.707.916 6- Tài san dài han khác 
764.318.539.821 780.957.945.975 Tng tài san 

Ngun von: 

Chi tiêu 31/12/2021 31/12/2020 

I — Nçi phãi trã 210.549.567.198 227.795.819.723 

1 —Ng ngAn han 

2—Ng dài han  

14.085.866.343 27.031.856.256 

196.463.700.855 200.763.963.467 

II— Vn chCi si hQu 553.768.972.623 553.162.126.252 

1 — V6n chci s& h0u 553.768.972.623 553.162.126.252 

2 —Ngun kinh phi và qu5 khác 0 0 

Tng nguôn v6n 764.318.539.821 780.957.945.975 

Môt s chi tiêu tài chInh ca bàn cCia Cong ty tai thM dim 31/12/2021: 

STT Chi tiêu Don vi 3 1/12/2021 31/12/2020 

1 Khanangthanhtoán 

- Khà näng thanh toán nhanh thn 34,33 17,79 

- Khà näng thanh toán ngn han I.n 34,33 18,20 

2 Cacuv6n 

- Nq phài trã /V6n cht sô hüii % 38,02 41,18 

- Nç phái trã /Tng Ngun v6n % 27,55 29,17 

- V6n cht sâ hu /TngNguôn vn % 72,45 70,83 

3 Khâ nAng sinh lài 

- Lqi nhun sau thus /Doanh thu (ROS) % 0,48 1,27 

- Lgi nhun sau thu /Vn chi sâ hilu (ROE) % 0,15 0,45 

- Lç1 nhun sau thu /Tng îàì san (ROA) % 0,11 0,32 

Dánh giá v tInh hInh tài chInh cña Cong : 

- V6n Diu 1 cña Cong ty là 500 t dng, V6n chü s& hthi cui k' là 5 53,77 t' c1ng 

tang 0,61 t' dng so vâi du iiàm là 553,16 t dng. Lgi nhun ifly k sau thu chua phân 

phi là 9,42 t5' dng, qu du tu phát trin là 44,3 5 t dng. 
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- Tng tài san ti ngày 3 1/12/2021 là 764,32 t' dng, giãm 16,637 t' dng. tuo'ng rng 

giám 2,13% so vói th?yi dim 3 1/12/2020. 
- Hiu qua sr diing vn: T' suit Lçi nhun sau thu /Vn chü s httu (ROE) dt 0,15%; 

T suit Lçii nhi4n sau thu /Tng Tài san (ROA) dt 0,11%. 
- V khá näng thanh toán: Chi s khã näng thanh toán ti thai dirn 31/12/2021 du> 1 

cho thy don vj dam bâo khà nãng tài chInh d thanh toán các khoãn nq phãi trã. 

Dánh giá v tinh hinh tài chInh ccia Cong ty: Trong nàm 2021, kt qua kinh doanh cüa 

Cong ty là Co lãi, vOn chii s& httu iOn han vn diu l, cO các bin pháp bão toàn vn va 
sr ding von cO hiu qua. Do 4y Cong ty dà bão toàn va phát trin vn, khà näng thanh 

toán duoc dam bão. 

Ill. K& qua thm djnh Báo cáo Tài chInh nám 2021: 

Ban kim soát dã thirc hin nhim vii thin djnh các báo cáo gm Báo cáo Tài chInh, 

Báo cáo tinh hInh kinh doanh, Báo cáo dánh giá cong tác quãn l cüa Hi dng quàn trj 

tnthc khi trinh Dai hi dng c dOng và thng nht xác nhn: 

- Các báo cáo d tuân thu cac quy djnh cña pháp luat; Diu l Cong ty; Nghj quyt, 
Quyt djnh ccia Di hi dng c dông và cüa Tang Cong ty PTSC; th hin dy dü cac 

thông tin lien quan dn hoat dng cüa Cong ty. S 1iu trong báo cáo là trung thic, chInh 

xác phñ hp vOi s lieu trong Báo cáo Tài chInh dä kim toán. 

- Báo cáo Tài chInh närn 2021 dã phãn ãnh dÀy dCi tinh hinh hott dng kinh doanh, tinh 

hinh tài chInh cüa COng ty va dugc trinh bay theo quy djnh ti Thông tu s 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 cUa B Tài chInh. Cong ty TNHH Kim toán Vaco d duqc hra 

chçn thrc hin vic kim toán Báo cáo Tài chInh näm 2021. Báo cáo Tài chInh cüa Cong 

ty d duqc kiin toán theo qui djnh ti Diu l Cong ty và Nghj quyt Di hOi dng c 

dOng thu?mg niên näm 2021. 

- Báo cáo tài chInh närn 2021 dâ phàn ánh trung thirc, hccp 1 trên các khIa cnh trQng 

yu tinh hInh tài chInh t?i thii dirn 3 1/12/2021, cling nhu kt qua hot dng trong nàm 

2021. Vic ghi chép, ma s k toán, phân loai các ni dung kinh t, theo các chu.n mirc 

k toán Vit narn và các quy djnh hin hành. 

- Cong ty dâ t1c hin báo cáo và cOng b thong tin trên Uy ban Chmg khoán Nhà 
mrOc va SO giao djch Ching khoán Ha Ni theo dung qui djnh cUa B Tài chInh v vic 

cong b thông tin trén thj tnthng chi'rng khoán. 

IV. Kt qua giám sat di vói hot dng cüa Hi dng quãn trj, Ban giám dc: 

Ban kim soát nh.t trI vOi Báo cáo cia Hi dng quãn trj và Ban Giám dc Cong ty 

ti phiên hçp Dui hi c dOng thuäng niên 2022. 

- Cong tác quàn l, diu hành hoat dng san xut kinh doanh cia HOi dng quãn trj, 

Ban Giám dc nàm 2021 nhIn chung dâ tuân thi Lut Doanh nghip, Diu 1, Nghj quyt 
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cüa Dai hi c dông, các quy djnh pháp 1ut có lien quan, các Nghj quyt, Quyt djnh, 

Chi tht cña Tong cong ty PTSC va Tp doân Dâu khI Vit Narn. 

-

HOi dông quãn trj d thrc hin day dü quyên và trách nhirn trong quân 1, diu hành 

Cong ty, thi.rng xuyên theo dOi vic thirc hin các Quyt djnh d ban hành, giám sat tinh 

hlnh hoat dng cüa Cong ty thông qua các báo cáo djnh kS'. Hi dng quán trj d tIch circ 

chi dao, h trq, tao diu kin thun li cho Ban Giám dc, Ban kim soát vâ các t chc 

doàn th th%rc hin các chic näng theo quy djnh. 

-

Ban Giám dc luôn lam vic vài tinh thtn trách nhim cao, nhn din, phân tIch, dánh 

giá nhffiig thi4n lçii, khó khän ciia COng ty. Thirc hin t& cOng tác quán trj rüi ro d ngän 
ngira, giãm thiu thit hai và cO dçr báo d don dAu Ca hi. Dng th?yi tp trung diu hành 
quyt lit, linh hoat, sâu sat thçi hot dng cüa COng ty, t chirc nhiu Chucing trInh hành 

dng, phong trào thi dua, huy dng và nâng cao hiu qua si~ ding mci ngun hrc, Mi uu 
hóa quy trinh san xut kinh doanh, dy manh thirc hin tit kirn, chng lang phi, vâi mic 

tiêu hoàn thành k hoach san xut kinh doanh. 

V. Cong tác rà soát kim tra và dánh giá hiu 1'c, hiu qua cüa h thong kim soát 

ni b, kim toán ni b, quail 1 rüi ro và cành báo sO'm cüa Cong ty: 

- Cong ty dâ xây dirng h thng kim tra, kim soát ni b và quân l riM ro nhm phát 

hin, dánh giá, xr 1, giám sat các riM ro. H thng quân trj riM ro &rçic dnh k' rà soát 

dánh giá nhm phàn ánh, thIch nghi vâi nhQng thay di cüa diu kin thj trung và hoat 

dng cüa Cong ty. 

- Cong ty d hoàn thành cp nhit chuyn di giy ching nhn h thng Iso 9001:2008 

và ISO 14001:2010 sang tiêu chuAn ISO 9001:2015, tiêu chun ISO 14001:2015, áp ding 

H thng quàn l HSEQ (Chit lugng - An toàn - Sirc khOe - MOi tru&ig) và dadircic tIch 

hcip vào 
h thng cña Tng cOng ty PTSC gillp djnh huàng vic nâng cao hiu su&t an 

toàn, hiu qua lao dng và tuân thi pháp lut. 

-

Cong tác an toàn lao dng, v sinh môi trung, phOng chng cháy n dugc kim tra 

thung xuyên, chit the. Trong näm 2021, Cong ty khOng d xày ra tri.xông hqp cháy n& 

mAt an toàn hay 0 nhim mOi truO'ng. 

VI. Cong tác giám sat, dánh giá v giao djch gitia Cong ty, cong ty con, cong 
ty khác 

do Cong ty nAm quyn kim soát trên nàrn mwri phn trAm [50%] tr len vn diu 

l von thành viên Hi dng quAn trj, Giám dc Cong ty và nhu'ng ngtr?Yi cO lien quan 

cüa thành viên do; giao dlch gifra Cong ty vOi cong ty trong dO thành viên Hi dng 

quãn trj là thành viên sAng 1p hoic là ngu'?ri quAn doanh nghip trong thbi gian 

ba [03] nAm gn nhAt trurc thOi dim giao dlch: 

- Trong nArn 2021 khOng phát sinh các giao djch trên. 

Phn 2: T&ig kt, dAnh giA hot dng cüa Ban kim soAt trong nhim k57  2017-2022 

1. Dánh giá hoat dông cña Ban klein soát và ti'rng thành viên trong näm 2021:  
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- Can ci.'r các quy djnh trong Lut Doanh nghip, Diu 1 Cong ty, các Quy djnh và Quy 

chê quàn 1)" ni b, trong näm 2021, Ban kiêm soát dâ thrc hin dung chi.c näng, nhim 

vi, luôn nâng cao vai trO trách nhim trong cong vic. 

- Ban kiêm scat có 3 thành viên duçc phân cOng nhim vit ci the, hang qu du t chrc 

hçp dánh giá nhim vii và kt quàn kim tra giárn sat các hoat dng cüa Cong ty và trng 

thành viên. Các cuc h9p du cO sr thng nh.t và có biên bàn lam vic. Các thành viên dà 

hoàn thành dung chic trách, nhim vii và tuân thu theo quy djnh. 

- Cong tác kirn tra, giám sat dugc thijc hin lien titc, có h thng nhm n.m bt kjp 

thii hoat dung cüa Cong ty, giip Cong ty phát hin và khc phvc nhüng tn tai trong 

quán 1, diu hành và kim soát ni b. 

- Cong tác quàn 1, giám sat các dr an dAu tu dä và dang ducrc kim tra, giám sat cht 

ch dam bào chAt luçing và tuân thu theo các quy djnh cüa Nhà nuâc. 

- Cong tác quàn 1 và sr ding v6n du'gc giám sat cht ch, khà nàng thanh toán duqc 

dam bào. Ngun v6n nhàn ri cüa Cong ty duqc sü diing hiu qua, linh hoat nh&m phát 

huy src math tài chInh trén nguyen tc darn bão hiu qua và an toàn sx diing ngun van. 

2. Tang kt dánh giá nhirn 19)2017- 2022 cia Ban kiém soát: 

Theo Nghj quyt cüa DHDCf) thung niên 2017, nhim k' ci'ia Ban kim soát là 5 

nàm tCr 2017 dn 2022, Ban kirn soát d tng kt dánh giá hoat dng cüa Ban kim soát 

trong nhim kS' 2017 —2022 xin bao cáo vOi Dai hi, ci th nhu sau: 

Trong nhim k' 2017 — 2022 cOng tác kim tra, giárn sat duqc thrc hin lien tiic, có 

h th6ng nh&m nm b.t kjp thai hoat dng cüa Cong ty, giUp Cong ty phát hin và kh&c 

ph%ic r'ihng tn tai trong quàn l', diu hành và kirn scat ni b. Các chi tiêu k hoach 

qua các näm du cO sr tang truâng và vuçit k hoach d ra. 

Trong nhirn k' 2017 — 2022, Ban kim soát dà thrc hin dung chirc näng, nhim vi1, 

luôn nâng cao vai trô trách nhirn trong cOng vic, ci th là: 

- Thxc hin t& các cOng vic theo Lut Doanh nghip; Diu 1 Cong ty và các Quy ch 

quãn I' ni b ccia Cong ty. 
- T chuc thrc hin chuang trInh giám sat, kim tra djnh k' hang qu, hang näm cua 

Ban kim soat theo k hoach cOng tác nàrn dà duqc d ra. 

- ThAm dinh Bao cáo tài chInh, báo cáo tinh hInh san uAt kinh doanh, dánh giá hiu 

qua hoat dng va khã nàng thanh toán nçi, tlnh hInh quàn l và bào toàn van. 

- Thirc hin kim tra, giám sat vic chAp hành các quy djnh pháp lut cüa Nhà nuâc; 

Nghj quyt, Quyt dnh, Chi th cüa Tip doàn, Diu 1 cüa Tng cong ty; các Quy ch do 

HDQT Tng cong ty ban hành; Quyt djnh, Chi thj cüa Tng Giám d6c Tng cong ty; 
Diu l; Quy ch ni bQ cüa don vj; Ngh quyt, Quyt djnh, Chi thj cüa nguôi quàn l, 

diu hành don vi. 

- Theo dOi, kim tra và giárn sat qua trinh chuAn bj, trin khai và quyt toan các d an 

dAu tir, cac hoat dng d&u ti.r, xây dmg, dAu thAu. 
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- Phi hcp vói các doàn kirn tra, ki&n toán iii b ca Tng cong ty trong vic kim 

tra, giám sat cong tác quán 1 hoit dng SXKD ti dGn vi.. 

- Giám sat vic thirc hành tit kim chng lang phi närn theo k hoach dia d ra. 

- Giárn sat vic thrc hin djnh mrc kinh t k5 thut và các bin pháp tit giãm chi phi 

theo Chi thj cüa Tng cong ty. 

- Djnh kS' hang qu, nám tng kt 1p báo cáo kirn tra, giám sat dánh giá vic tuân thu 

Diu l, Nghi quyt, Quyt djnh cüa Di hi dng c dông cüa Hi ding quãn frj và Ban 

diu hành. Dánh giá hiu qua hot dng san xut kinh doanh và kM näng thanh toán nçi, 

tinh hInh quán l và bào toàn vn. 

3. Dánh giá swphôi hop hoat dong gi1ia Ban kiein soát, HDQT và Ban giám dóc.  

- Ban kim soát luôn có sr ph6i hçp cht chê vOi Hi dng quãn trj va Ban, giám dc 

nhimg vn duy tn sir dOc ltp cUa mInh trong vic thirc hin chic näng n1iim vi duçc 

giao, phi hçip trong ho.t ctng kirn tra, giám sat và kim soát ni bO, trong vic quàn 1 

v6n chü si hru và vn nhàn ri. 

- HOi dng quán trj và Ban giám dc dâ to diu kin thuan lqi d Ban kim soát thrc 

hin nhim vi kim tra, giám sat cüa minh. Dugc cung cp dÀy dü các thông tin va tài lieu 

lien quan dn hot dng cüa Cong ty. Tharn dr, thão lu.n và dóng gop kin vào các ni 

dung cuOc h9p ci:ia Hi dng quán trj, các cuOc h9p giao ban cüa Ban giám dôc. 

PhÀn 3: Kin nghj cüa Ban kim soát: 

- Nh.m dam bão chin luçic phát trin bn vting, Cong ty cAn tip t%Ic chu trong cong 

tác quãn tri rüi ro trong diu hành hoat dng san xut kinh doanh. 

- Cong ty cAn tip tiic xây dirng và kin toàn chinh sách luang thithng, hoàn thin h 

thng dánh giá cong vic mt cách hiu qua, cong b&ng và chuyên nghip, dam bão nguôi 

lao dng thxçrc dài ng xung dáng gn bó lâu dài vOi COng ty. 

- Tang ciräng cong tác kim soát ngân sách, tit kim chi phi, bão dam ti tru hiu qua 

san xut kinh doanh. 

- Quán l, kim soát ch.t chê cong tác quàn l cong ncr. Don d6c, quyt ha trong cong 

tác thu hi cong nçi phãi thu, khOng d phát sinh nq phái thu qua h.n. 

PhAn 4: K hoch nhim vi näm 2022 

D thrc hin hoàn thành nhim vçi kirn goat theo Lut Doanh nghip, Diu l Cong 

ty và các quy djnh lien quan, Ban kim soát dã d ra k hotèh nhim vi näm 2022, ci th 

nhu sau: 

- Kirn tra, giám sat vic chip hành các quy djnh cüa pháp lust, Diu l ciia Cong ty, 

tinh hInh thrc hin Nghj quyt, Quyt djnh cüa Di hOi dng c dOng, cac Nghj quyt, 
Quyt dnh, Chi thj cua Hi dng quãn tr Cong ty; các Van bàn cüa Tp doàn DAn khI 

Via Nam và Tng cong ty PTSC có lien quan dn hot dng cüa Cong ty. 

- Giám sat tinh hinh thic hin k hoach san xutt kinh doanh. 
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- Kirn tra, giám sat vic báo toán van, quãn 1 dOng tin, hiu qua hoat dng san xut 

kinh doanh cüa doanh nghip. 

- Kim tra, giám sat vic thxc hin các dir an du tu; 

- Kim tra, giám sat vic thrc hin các bin pháp tit giãm chi phi; 

- Thâm djnh Báo cáo Tài chInh, Báo cáo kêt qua kinh doanh hang qu, hang nAm cüa 

Cong ty; 

- Phi hqp vâi HOi dng quán trj, Ban giám dc trong vic quãn l vn thu sâ h0u, 

quãn l phAn vn cüa Cong ty du ttr vào doanh nghip khác, vOi mic dich báo toàn và 

phát trin von; 

- Rà soát, kim tra và dánh giá hiu lçrc và hiu qua cüa h thng kim soát nOi  b, 

kim toán nOi bO, quãn l' rüi ro và cãnh báo sam cüa cong ty. 

- Giám sat, dánh giá v các giao djch giUa Cong ty, cong ty con, cong ty khác do Cong 

ty nm quyn kim soát trén nAm mirth phn trAm [50%] trâ len v6n diu l vài thãnh 

viên HOi dng quân tn, Giám d6c Cong ty và nhQng ngiEi có lien quan cüa thành viên 

do; giao djch gia Cong ty vOi cOng ty trong dO thành viên HQi dng quân trj là thành 

viên sang 1p hoc là nguth quãn l' doanh nghip trong thai gian ba [03] nAm gn nht 

tnxâc thii dim giao djch. 

- Thirc hin các cOng tác khác cüa Ban kim soát theo k hoach hoat dng nAni 2022. 

Trên day là Báo cáo hot dcng kirn tra, giám sat trong nAm 2021, k hoach nhim vi 

nAm 2022 cüa Ban kim soát Cong ty PVSB xin trân trçng báo cáo vài Dai hi. 

Chuc Dai hi thành cong t& dçp! 

TM. BAN KIEM SOAT 

Noi nhãn: 
- Nhu trên; 
- HDQT, BKS; 
- Ban GD Cty; 

- Liru VAn thtr, NVL. 

DInh kern: 
- Ph 1c 01: Th6ng kê tham dtr hQp cüa thành viên BKS 
- Phii luc 02: Thi lao và ku Ich cCia thành viên BKS 

- Phv hic 03: BAo cáo k& qua hot dng cCia thành viên BKS 

Ngô Van Lp 
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PH1JL1JC01 

DIX HOP CUA CAC THANH VIEN NAM 2021 

o cáo s 43 /BC-BKS ngàyA 0 /03/2022) 

Stt Thãnh vien BKS Ch(rc vii Ngày bt dAu 

S bu61 

tharn dir 

h9p BKS 

T 1 tharn 

dis 

L do 

không tham 

dir 

01 OngNgô VAn Lp 
Truông 

ban 

06/04/2012 

(bu thn du) 

30/03/2017 

(bAu lai) 

4 100% 

02 Ong Phm VAn Tin 
Kiin 

soát vién 

05/06/2020 

(bu In du) 4 100% 

03 Ba Dinh Thj Ngçc Thanh 
Kirn 

soát viên 

08/11/2017 

(bAu thn dau) 4 100% 
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PHIJ LVC 02 

CH KHAC CUA BAN KIEM SOAT NAM 2021 

o cáo so' I3 /BC-BKS ngàyAO /03/2022) 

Stt HQ va Ten Chi.rc danh 
Thai gian 

lam vic 

Thu lao và igi 

Ich khác 

truâc thuê 

(VND) 

Ghi chü 

01 Ong Ngô VAn Lp TruOng ban 12 thang 3 77.567.475 

02 Ong Phin VAn Tin Kirn soát viên 12 tháng 0 

Theo quy 

cljnh cüa 

PTSC 

03 Ba Dinh Thj Ngçc Thanh Kirn soát viên 12 tháng 24.000.000 
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CSNGX 
• COPHAN 
DAUTUDUc1' 

03: BAO CÁO KET QUA HOiT BONG 
g Thành viên Ban kim soát nm 2021 

Báo cáo sá A3 /BC-BKS ngayAO /03/2022) 

I. Các Lut Doanh nghip, Biu 1 và Ngh quyt cüa BHBCB: 

Trong nàm 2021, các thãnh viên Ban kiêrn soát dã thrc hin dung các quyn han  và 

nhim vi cüa mInh theo dung Lu.t Doanh nghip, Diu 1 Cong ty. 

- Trén Co sâ k hoach hoat dng dâ duqc DHDCD thông qua tai  Nghj quyt s 27/NQ- 

SMBD-DHDCD ngãy 15/04/2021, các thành viên Ban kim soát d tin hành thirc hin 

cong tác kim tra, giám sat các hoat dng cüa Cong ty SMBD. 

- Trong näm 2021, Ban kim soát có 4 cuc h9p (t 1 tham dr 100%) d tng kt hoat 
dng trong kr, d ra k hoach, nhim vi kim tra, giárn sat k' tói. Các cuc hçp cüa Ban 

kim soát du có sr nht trI, dng thuan cao gita các thành viên. 

II. Các hoat dng theo linh virc thrçrc phân công: 

Trong näm 2021, các thành viên Ban kim soát dà thirc hin dung chrc trách nhim 

vii theo thng lTnh vrc duçic phân cOng, .ci th nhu sau: 

1. Ong Ngô VAn Lp — Trtrô'ng Ban kim soát 

- Dà tham gia 4 cuc hçp (tSr 1 100%) và cho kin dy dü v cong tác kim tra, giám 

sat di vài các hoat dng, linh vrc duqc phân cOng. 

- DA thrc hin t& các trách nhim lien quan dn các cong vic, lTnh vic: Cong tác t6 

chuc hoat dng chung cUa Ban kim soát; Theo dOi, dOn dc, trin khai thirc hin các hoat 

dng kim tra, giám sat cüa Ban kim soát; Chi dao, h trcl, don d6c vic thirc hin nhim 

vi duçc phãn cong cüa các thành viên Ban kirn soát. 

- Kim tra tirng v.n d ci th lien quan dn cong tác quàn l, diu hành hoat dng cüa 

Cong ty va kin nghj các bin pháp kh.c phic các sai pham; Kim tra, thAm djnh báo cáo 

tài chInh, báo cáo tinh hinh kinh doanh, báo cáo dánh giá cong tác quàn 1 và các báo co 

khác cua Cong ty; Ki&m tra, giárn sat vic si ding vn du tu xây dirng Co bàn, cong tác 

thanh toán, quyt toán vn du tu theo quy djnh. 

- Lp k hoach kim tra, giám sat qu, nám và t chrc trin khai thirc hin; Thay mt 

Ban kim soát kSr, ban hành các van bàn thuc thrn quyn d thrc hin chuc nàng nhim 

vi cüa Ban kim soát. 

- Thông báo kt qua kim soát cho Hi dng quãn trj, tham kháo kin cüa Hi dng 

quàn tr truOc khi trinh báo cáo, k& 1un và kin nghj len Dai hi dng c dOng. 

- Thrc hin các nhim vi khác theo quy djnh tai Diu 1 Cong ty, quyt dnh cua Dai 

hi dng c dOng và các quy dinh cüa Lut Doanh nghip. 

2. Ong Phm VAn Tin — Kiêm soát viên 
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- D tham gia 4 cuc hçp (t 1 100%) và cho kiên dy dü v cong tác kiêm tra, giám 

sat di vOi các hott dng, linh vxc ducic phân cong. 

- Dà thrc hin t& các trách nhim lien quan dn các cong vic, linh vrc: Cong tác tài 

chInh k toán, quail 1 dOng tin, tInh hçp 1, hçp pháp trong ghi chép s k toán và báo 

cáo tài chInh cüa Cong ty và kin righj các bin pháp khc phic các sai phm. 

- Kim tra, thm djnh báo cáo tài chInh; Kirn tra, giárn sat vic sir ding vn du lii 

xây dirng c bàn, cOng tác thanh toán, quyt toán vn dAu tu và các ngun hrc khác cUa 

Cong ty dung miic dIch, dung quy djnh; Kim tra huy dng vn, vay ncr cüa Cong ty theo 

dung quy djnh hin hành ci:ia Nhà nuâc. 

- Cho kin dÀy ctü v cong tác kim tra, giám sat di vâi các hot dng, lTnh vrc cüa 

Ban kim soát phân cOng. 
- Kt hçip vOi các thành viên khác trong Ban kim soát trong vic kim tra thirc hin 

các NgM quyt, Quyt djnh cüa Di hi dng c dong và Hi dng quãn trj. 

3. Ba Dinh Thj NgQC Thanh — Kim soát viên 

- D tham gia 4 cuOc hçp (tS' 1 100%) và cho kin dÀy dü v cong tác kim tra, giám 

sat di vâi các hot dng, linh vrc duqc phân cong. 

- Pa thirc hin t& các trách nhim lien quan dn các cong vic, lTnh virc: Cong tác tài 

chInh k toán, quân 1 dOng tin, tInh hçip 1, hçrp pháp trong ghi chép st k toán và báo 

cáo tài chInh cüa Cong ty và kin nghj các bin pháp khc phçic các sai phm. 

- Kim tra, thÀm dnh báo cáo tài chInh, báo cáo tInh hinh kinh doanh, báo cáo dánh giá 

cong tác quàn 1 và các báo cáo khác cüa Cong ty; Ki&m tra, giám sat vic sr diving vn 

dÀu tu xây dmg ca bàn, cong tác thanh toán, quyt toán v6n dÀu tu và các ngun irc khác 

cia Cong ty dung mc dich, dung quy dnh; Kim tra huy dng vn, vay ncr cüa Cong ty 

theo dung quy djnh hin hành cña Nhà nuàc. 
- Kt hçrp vOi các thành viên khác trong Ban kirn soát trong vic kim tra thrc hin 

các Nghj quyt, Quyt djnh cüa Di hi dng c dOng va HOi dng quân tr. 
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TONG CONG TY CO PHAN DCH vv 
K? THUAT DAU I VIT NAM 

CONG TY CO PHAN DAU TUDAU iuil 
SÃO MAI - BEN DIM! 

S : A /TTr-HDQT 

CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHTA VIT NAM 
Dc Lp - Tr Do - Hinh Phüc 

Tp. Vi2ng Tàu, ngày,l5TthángO3 näm 2022 

T TRINH 

V vic thông qua Phirong an phân ph6i lçi nhun nAm 2021 
và k hoch kinh doanh nm 2022 

KInh gi: Dai HOi dng C dong 
COng ty C phn DAu tir DAu khI Sao Mai - Bn Dinh 

Can cü Lust Doanh nghip s6 59/2020/QH14 cüa Quc hi rnxâc Cong  hôa xA hi 
chñ nghia Vit Nam; 

CAn cü Diàu l Cong ty C phn Du ttr Du kM Sao Mai - Bn DInh, 

HQi dng Quãn trj Cong ty C phn Du tu Du khI Sao Mai - Ben Dinh kInh trInh 
Dai hi d&ig c dông bieu quyet thông qua phuang an phân ph61 lçii nhun nAm 2021 
và ke hoach tài chinh nAm 2022 nhu sau: 

1. Phuong an phân pMi icr1 nhun nAm 2021: 

STT Chi tiêu S tin 

1 Lçn nhun san thus TNDN cüa nAm 2021: 856.802.341 

Trong dO trich 1p các qu näm 2021: 
02 qu5 khen thuâng, phüc lçii (10% x LNST): 85.680.234 

- Qu phüc lçri: 85.680.234 
2 Tang Içn nhu*n chua phân ph6i luy k tlnh dn ngày 31/12/2021: 9.33 1.899.420 
3 Lqi nhun cOn 1$ chuyn sang nAm 2022 (2-3): 9.331.899.420 

Dai hi dng c dang üy uyn cho Hi dng Quântrj quyet djnh phuang an phân phi 
iqi nhun cOn 1a1  chua phân phoi phü hçrp vOl tInh hinh hoat  dng san xuAt kinh doanh, tInh 
hlnh tài chmnh vá du tu cüa Cong ty. 

2. K hoach kinh doanh nAm 2022: 

TT cAc CIII TIEU Don vi tlnh 
Ke hoch 
nAm 2022 

1 Von chü sO hitu T dng 

+ VOn diu lé T' dng 500 

+ Trong do, t 1 tham gia cUa PTSC % 51 

2 TOng Doanh th
1
u T' dng 175,04 

3 Lqi nhun tniOc thu T' ding 1,87 

4 Lçiri nhun sau thue T dOng 0,90 

5 Lçri nhun 2021 chuyen qua T' dng 9.33 
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6 Tng lqi nhun duqc phân ph6i T' dông 10,23 

- Qu khen thuâng, phüc ki (10%xLNST 2022) T dng 0,09 

7 Lçii nhuan con 'ai chua phân ph6i nAm 2022 T dang 10,14 

Dai hi dn c dông dng ñy quyên cho HOi  dông Quãn frj phê duyt diêu 
chinh, bô sung Kê hoach SXKD nAm 2022 cüa Cong ty Co phãn Dâu tx Dâu khI Sao 
Mai — Ben Dinh (nu cO) cho phü hcip vOl tinh hinh thrc tê. 

Trân trQng kInh trInh .1. 

No'i nh4n: 7,  
ONG QUAN TRJ 

TICH 
- Nhirtrên; cr,. C4NGTY 

CÔ PH1N - HDQT, Ban KS, Ban GD; 
- Ban TCDHCD, Ball  T Website; * 

-4 DAUTUDU KHi 
- Lmi VT, NTH. 0 

.4- 
C, 

 S.'BEH DIN '1 

(JT.B n Hãi Binh 
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TONG CONG TY CO PHAN DJCH VT,J 
K? THU4T  DAU KHt VIT NAM 

CONG TY CO iiAr DAU TUDAU Kilt 
SÃO MAI  -  BEN DINH 

s6: A3 /1Tr-HDQT 

CONG IIOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc Lp - Tir Do - Hnh Phüc 

Tp. Vüng Tàu, ngayAO tháng 3 nám 2022 

T TRINH 

V vic thông qua Báo cáo Tài chInh nAm 2021 dA thrçrc kim toán 

KInh giri: Dai  hQi ctng C dOng 

Cong ty C phn Du tu Du khI Sao Mai - Bn DInh 

Can ci'r Li4t Doanh nghip s6 59/2020/QH14 cia Qu6c hi nuàc Cong hôa x hi 

èhü nghTa Vit Nam; 

Can c Diu 1 Cong ty C ph.n Du ttr Du khI Sao Mai - Bn Dmnh, 

HQi dng Quan trj Cong ty C ph.n DAu tu Du kM Sao Mai - Bn DInh kInh trinh 

Dai hOi dng C dong biu quy& thông qua nQi dung sau: 

Thông qua báo cáo Tài chInh nàm 2021 dä dirçc kim toán bôi Cong ty TNHH 

Kim toán VACO (n3i dung nhw báo cáo dinh kern). 

Trán tr9ng kInh trmnh! 

Nii nhân:  

- Nhu trên; 
- HDQT, Ban KS, Ban GD; 
- Ban TCDHCD, Ban BT Website; 
- Lixu VT, NTH. 
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TONG CONG TY CO PHAN DICH 
K? THUT DAU KI-If VIT NAM 

CONG TY CO PHAN DAU TUDAU Irni 
SÃO MAI - BEN DIIH 

S: Al-O ,TFr-BKS 

CQNG HOA xA HQI CIILJ NGHIA VIT NAM 
Dc Lp - Ti Do - Htnh Phüc 

Tp. Vüng Tàu, ngayA 0 tháng 03 nàm 2022 

T TR!NH 

V vic liia  chQn don vj kim toán thirc hin kim toán 
báo cáo tài chInh nAm 2022 

KInh gui: Dai  hi dng C dông 

COng ty C phAn DAu tu Du khI Sao Mai - Bn DInh 

CAn cir L4t  Doanh nghip s6 59/2020/QH14 ci'ia Qu6c hQi nuàc Cong  hàa xA hi 
ch4 nghia Vit Nani; 

Cn cir Diu 1 Cong ty C phn Du tu Du khI Sao Mai - Bn Dinh, 

Ban KMm soát Cong ty C phn Du tu Du khf Sao Mai - Bn Dinh kInh trinh 
Dai hi dông c dOng bMu quyt thông qua lixa chQn cong ty kim toán th%rc hin kim 
toán báo cáo tài chfnh và soát xét Báo cáo tài chinh ban niên cüa Cong ty trong nAm 
2022 nhu sau: 

1. Tiêu chI lira chQn cong ty kim toán dc Ip: 

- Là cong ty hoat dQng hqp pháp tai  Vit Nam và dtrc Uy ban Ching khoán Nhà 
nuâc cMp thun thrc hin kim toán cho các Cong ty niêm yt nAm 2022; 

CO kinh nghim kim toán di vài các cOng ty dai  ching  tai  Vit Nam; 

CO uy tIn trong lTnh vrc kim toán; 

CO di ngii kim toán viên cO trInh d chuyên mon t6t và nhMu kinh nghim; 

Dáp üng duçic yêu cu cüa Cong ty v phm vi và k hoch kim toán; 

- KhOng cO xung dt và quyn lçii khi thrc hin kim toán báo cáo tài chinh cüa 
COng ty; 

CO mirc phi kim toán phit hcip vâi chAt lircing và phm vi kim toán. 

2. DhuAthrachQn: 

CAn cü các tiêu thüc trén, Ban Kim soát kInh trinh Dai  hi dng c6 dOng thông 
qua danh sách các Cong ty kim toán d 1ra ch9n dmi vi thc hin kim toán Báo cáo 
tài chinh và soát xét Báo cáo tài chinh ban niên cüa COng ty trong nAm 2022 gm: 

Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam; 

Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam; 

Cong ty TN}IR KPMG; 

Cong ty TNHH kim toán VACO; 

COng ty TN}IH Pricewaterhouse Coopers Vit Narn. 

PVSB-DOC-WIOI-FM12 11/01/2016 



Kinh trInh Dai  hi dn c dong biu quyt thông qua Phé duyt danh sách các 
cong ty kim toán và üy quyên cho HDQT quyêt djnh 1ira ch9n mt trong các cOng ty 
kim toán trong danh sách trén d thrc hin kim toán Báo cáo tài chmnh nam vâ soát 
xét Báo cáo tài chIrih ban niên cüa Cong ty trong nAm 2022 phü hqp vâi quy djnh ca 
pháp 1ut. 

Trân trQng kInh trinh! 

Noinhân:  
- Nhutrn; 
- IIDQT, Ban KS, Ban GD; 
- Ban TCDHCD, Ban BT Website; 
- Luu VT, NTH. 

PVSB-DOC-WI01-FMI2 11/01/2016 

I 



TONG CONG TY CO PHAN DJCH 
K? THULT DAU cf VIT NAM 

CONG TY CO PHAN DAU TU DAU Ku! 
SÃO  MA! - BEN D!NH 

S: Af07 /Tfr-HDQT 

CONG HOA xA HO! CHJ NGHIA VIT NAM 
Dc Lp - Tir Do - Hnh Phüc 

Tp. Vüng Tàu, ngàyA 0 thang03 nám 2022 

T1 TRIM! 

V vic thu lao, chi phi hot dng cho Thành viên Hi dng QuAn trj 
và Ban Kim soát nAm 2022 

KInh giri: Dai  Hi dng C dông 

Cong ty C pMn Du tu Du khI Sao Mai - Bn Dinh 

Can ci'r Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 cüa Quc hi ntràc Cong  hôa xâ hOi 
chiX nghia Vit Nam; 

, .A A A A A , . A Can cu Dieu 1 Cong ty Co phan Dau P.r Dau khi Sao Mai - Ben Dmh, 

Hi dng Quãn frj Cong ty C phAn IMu P.x Du khi Sao Mai - Bn Dinh kInh trinh 
Dai hi dông C dông biu quyêt thông qua Thu lao và chi phi hoat dng cho các Thành 
viên Hi dông quãn trj và Ban KMm soát nam 2022: 

I. Báo cáo thu lao cüa Hi dng quãn trj, Ban Kim soát nAm 2021 

Can cir Ngh quyt s 27/NQ-SMBD-DHDCD ngày 15/04/2021 cila D.i hi dn 
c dông, Quyt dnh so 3 1/QD-SMBD-DHDCD ngày 15/04/2021 ciXa Di hQi dông co 
dông phê duyt thu lao, chi phI hoat &ng ci'ia thânh vién Hi dông Quãn trj, Ban KMm 
soát näm 2021. Cong ty báo Cáo tlnh hinh thrc hin nhi.r sau: 

1. S hrcxng thành viên HDQT, Ban KMm soát Tang Cong ty t.i thyi dim ngày 
3 1/12/202 1: 

Thành viên Hi dng Quán tn: 

Thành viên Ban Kim soát: 

2. ThiX lao, tMn hxang, thu nhp cUa HDQT, Ban Kim soát. 

Müc thu lao, tin luong và lçii Ich khác cUa HDQT, Ban Kim soát nam 2021 cia 
Cong ty duçic báo CáO ci,r the ti Báo cáo cüa HDQT, Ban Kiem soát trmnh DBDCD 
thu?ing nien nAm 2022 và báo cáo thuông niên nAm 2021. Chi tiêt nhi.r phii liic dInh kern. 

11. K hoich tin hrong, thu lao và chi phi hot dng cüa Hi dng quãn trj, Ban 
Klein soát näm 2022: 

1. CAn ci'r xay dirng Ke hoch tien li.rcing, thu lao và chi phi hoat dng cüa HDQT, 
Ban Kiem soát nAm 2022. 

- Ke hoach hoat dng san xuAt kinh doanh nAm 2022, Quy ch lircmg cüa COng ty 
và các quy dinh  hin hành. 

2. Qu5' tien lucrng, tin thuâng cho Thành viên HDQT, Ban Kiem soát chuyên trách 
nAm 2022 thc hin theo Quy che luorng và huâng dn lien quan. 
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. coP ,  

DAUTUDAUKH 

3. Thu lao cho Thành viên HDQT, Ban Kirn soát không chuyên trách (kiêm nhim) 
nAm 2022: 

- Thânh viên HDQT kiêm nhim vOi mlrc là 3.000.000 dng lngithi/thang. 

Kim soát viên kiêm thim vâi mrc là 2.000.000 dng lnguäi/tháng. 

Müc thu lao trà cho các Thành viên HDQT, Ban Kim soát kiêm nhim nêu trén, 
phii hçp vâi tinh hinh thrc tê ciXa Cong ty và các quy djnh, huâng dn hin hành. 

4. Chi phi hoat dng cho thánh viên HDQT, Ban Kim soát näm 2022: Chi phi Cong 
vi (gm, chi phi di 1i, an, nghl thuê khách san,  cong C%1, phi.rng tin lam vic, hoat 
dng dOi ngoi...) và các chi phI hqp 15' khác do thirc hin thim vii ducic giao thirc hin 
theo quy djnh nQi bQ cüa Cong ty, pht hçip vâi Quy djnh hin hành. 

Trãn tr9ng kInh trinh! 

No'inhân:  
- Nhutrên; 
- HDQT, Ban KS, Ban GD; 
- Ban TCDHCD, Ban BT Website; 
- Lixu VT, NTH. 

Trân Hãi BInh 

jt'G 1 
6 
Tti D 

3 

TB  
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BAO CÁO TIEN 

CÔG1 • 
C6PHN 
UTUDMKH 

em t7ieo 

PHIJ LVC 
A CÁC Lçn !CH KIIAC CUA HDQT, BAN KIEM SOAT NAM 2021 

Inh scf'14c/7Tr-HDQT ngày 0 tháng 03 nám 2022) 

Stt Ho và ten Chuc danh Ngay bat 
dau 

Ngay kt 
thüc 

S 
thang 

TONG THU 
NHAP 
(YND) 

Tin lirong 
(1) (VND) 

Thu lao(') 
(VND) 

Thirö'ng(2) 
Ban DH 
(VNB) 

Các 
khoãn(2) Ioi 

Ich khác 
bang tin 

(VND) 

(1) 2) (2) (4) (5) (6) (7)=(8+9+1O+11) (8) (10) (11) 

1 TrnHàiBinh ChütichflDQT 01/01/2021 31/12/2021 12 583.135.127 566.073.266 17.061.861 

2 PhüngNhtrDung TVHDQT,Giámdóc 01/01/2021 31/12/2021 12 583.078.763 566.073.266 17.005.497 

3 Dng Thanh Hãi TV BDQT 01/01/2021 3 1/12/2021 12 36.000.000 36.000.000 

4 Nguyn Vit Dt TV HDQT 01/01/2021 3 1/12/2021 12 36.000.000 36.000.000 

5 NgôVànLp TruângBankimsoat 01/01/2021 31/12/2021 12 370.768.020 360.328.020 10.440.000 

6 Dinh Thj Ng9c 
Thanh Kim soát viên 01/01/2021 31/12/2021 12 24.000.000 24.000.000 

7 Pham VAn Tin Kim soAt viên 01/06/2021 30/09/2021 12 

Ghi chñ: 
": là khoãn tin hrctng, thu lao chi trã cho BDQT, Ban KS tr ngun Qu hwng, thii lao thc hin nAm 2021 theo kêt qua SXKD. 
': là khoàn thu nhp thc th phát sixth trong nAm tài chfnh 2021 do PVSB chi trã. 

- Các khoãn tin hrcmg, thu lao và các lcci Ich khác nói trên chtra trir thu TNN nAm 2021. 
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TONG CONG TY CO PHAN DJCH VJ 
K' THUT DAU KHI VIT NAM 

CONG TY CO PHAN DAU TIX DAU iuii 
SÃO MA! - BEN DIN!! 

s6:A4A iTTr-BKS 

CQNG HOA xA HO! CRU NGHIA VIT NAM 
Dc Lp - Tii  Do - Hnh Phüc 

Tp. Vüng Tàu, ngàyA 0 thang03 nàm 2022 

T TRINH 

V vic b sung ngãnh ngh kinh doanh trong Giy chfrng nhn doanh nghip 
Va Diu 1 Cong ty 

KInh gui: Di hOi  dng C ctông 

Cong ty C phn Du t.x Du khI Sao Mai - Bn DInh 

Cn cir Li4t  Doanh nghip s6 59/2020/QH14 cüa Qu6c hi nuOc Cong  hàa x hOi 
chü nghia Vit Nam; 

CAn ci'r Lust  du tu s 61/2020/QH14 cüa Quc hi nuâc Cong hôa XA hi Chü 
nghia Vit Nam; 

CAn ci Quyt dnh s6 10/2007/QD-Trg ngày 23 thAng 01 nAm 2007 cüa Thu tuâng 
ChInh phü; 

CAn cu Diu 1 Cong ty C phn Du tix Du khI Sao Mai - Bn Dlxiii; 

Xét d nghj cCia Giám doe Cong ty ti T& trInh sO 179iTFr-SMBD ngày 03/03/2017 
v xin bO sung ngành nghè kinh doanh. NhAm ma rng và da dng linh vi,re hoat dng 
san xuât kinh doanh cüa Cong ty, tAng doanh thu, lçii nhun cho Cong ty trong th?i gian 
tâi, BDQT Cong ty kInh trmnh DHDCD biu quyét thông qua: 

1. BO sun trong GMy chIrng nhn Doanh nghip và Diu 1 Cong ty ngAnh ngh kinh 
doanh, ci,i the nhu sau: 

1.1. Gia cong ca lthf: xir 1 và trang phü kim loai - M ngành: 2592 

Chi tit: San xut, ch tao,  süa chfta các san phm, thit bj ca khI phic vi cho dAu 
khI và các ngAnh Cong nghip khác (Doanh nghip khOng duçxc 1p xrning san xuât gia 
cong các nAnh nghe trên trong khu dan Cu và clii &rçic phép hoat dung kinh doanh khi 
dixçic dii diêu kin theo quy djnh cüa 14t  Báo v MOi truông). 

1.2. Kim tra và phân tIch k5 thut — MA nganh: 7120 

Chi tMt: 

Djch thr khOng phá hüy, xu 1 nhit, thir nghim ca tmnh, thu nghim hóa tInh mOi 
hAn kim loai và các 4t 1iu bAng kim loai khác và phi kim loai; 

.A . A . . A A 
- Dch vi giám djnh, hem dnh ky thuat va khAo sat các ket cau kim loai, bon be chu 

áp 1rc, các h thOng dixrng Ong dan, Ong cong ngh, din, diêu khin, thông tin lien 
lac và các thit bj khác; 

Tix vn k thut trong cong ngh hAn, thir khOng phá hUy, chOng An mon kim l°ai; 

Kim tra chit lucmg k5' thut các cOng trinh cong nghip. 
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2. Uy quyn cho HQi dng Quán trj ban hành Diu 1 b sung trnYng ig vâi ni dung 
dã dixçc thông qua tai  Mic 1 néu trên nhäm to diéu kiin cho Hi dông Quán trj trong 
xir 1 cong vic. 

Trân trcng kInh trmnh! 

Noinhân:  
- Nhix trên; 
- HDQT, Ban KS, Ban (3D; 
- Ban TCDHCD, Ban BT Website; 
- Luu VT, NTH- 
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CONG TY CO PHAN DAU TI) DAU iuil SAO MA! - BEN D!NH 

BAO CÁO TA! CHINH DA DU'QC KIEM TOAN 
CHO NAM TA! CHIN!! KET THUC NGAY 31 THANG 12 NAM 2021 

Tháng3 nAm 2022 



CONG TY CO PHAN DAU TI! DAU KHI SAO MAI - BtN DINH 
st, 65A3, dubng 30/4, Phting Thing Nht, TP. Vüng Tàu 
tinh Ba Ria-  Vüng Tàu, Viet Nam  

a 
MVC LVC 

NO! DUNG TRANC 
a 

S BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 1-2 

a BAOCAOKIEMTOANDQCLAp 3-4 

a BANG CAN DO! ICE TOAN 5-6 
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CONGTYCOPHANDAUTUDAUKHISAOMAI-BENDINH 
s6 65A3, dubng 30/4, Phumg Thkg Nhàt, TP. Wing Thu 
tinh Ba R4a  - Wing Tàu, Viet Nam  

BAO cÁo CUA BAN GIAM DOC 

Ban Giám d6c C6ng ty c6 phAn EMu tu Dàu khl Sao Mai - Ben Dlnh (goi tAt 1* "Cong ty") d$ trinh báo cáo nay 
cángvôfBáocáotàIch1nhctaCôngty chonlmtàicbfnhk&thOc ngày3l thAng 12 nArn 202l. 

HQI BONG QUAN ThJ vA BAN GIAM DOC 

Các thknh v16n cOn HGi  d8ng Quán tn và Ban 0Mm dóc Cong ty dl dilu hành Cong ty trong nlm vá den ngày l$p 
báo cáo niy g6m: 

61 d Ouân trt 
Ong Iran Hal Birth ChO tjch 
on1 PhOngNhu DOng Thanh vián 
Ong Nguyk vlét Dt Thành vin 
Ong Nguyk IA Phuang Thành vián (Mrn nhiem ngáy 15 tháng 4 nàm 2021) 
Ong Ding Thanh Hái Thành viln (B6 nh*n  ngày 15 tháng 4 nIni 2021) 

IN 

anGJjmd6c  
Ong PhOng Nhu Dung Giám d6c 
Ong D*ng Dc HÔI Phó Giám d6c 
Ong IrAn Chi DQng PhO 0Mm d6c 'I 
Ong IrAn Dc Hnh Phó 0Mm d6c U 

NmrO( dal dlln uhin lult  

Ngubi dgl diOn  theo pháp h4t  cOn COng ty trong nlni và cho den tt*i diAm 1$p báo cáo nay là Ong PhOng Nhu 
Dung. 

TRACH NHIM CUA BAN GIAM DOc 

Ban Giám d6c COng ty cô trácb nhiCm  1p báo cáo tàl chfnh phán ánh mOt  cách truñg thrc và hqp 1 tlnh hlnh t*L 
chlnh cOn COng ty ti ngày 31 thang 12 nlm 2021, cOng nhu két qua host dOng  kinh doanh và tlnh hlnh hiu 
chuyln tim t cho nlrn tal chinh kCt thOc cOng ngày. Trong vi$c I$p báo cáo tài chfnh nay, Ban 01ám d6c duqc 
yeucIuphai: 

• L%ra chn các chinir sach kC toán thfch hqp và ap ding các chfnh sách dO mOt  cách nhtt quán; 
• Dun ra các xdt doán vA uàc tlnh mOt  cách hqp l va th$n  tr9ng; 
• NCu rO các nguyen tic kC toán thich hqp cO duqc tuIn thO hay khOng, CO nhOng áp dmg sal tech  trçng yCu 

cAn duqc cOng b6 và giái thich trong báo cáo tAi chfnh hay khOng; 
• L$p báo cáo tái chfnh trOn cc so hoat dng liOn trc trt trubng hqp khOng the cho rIng Cong ty'se tlép tc ho;t 

dung klnh doanh; và 
• Th1& kC Va thrc hien hC then1 klein soat nGi bO mOt cách h0u hiCu  cho  mvc  dich  lGp  và trinh bay báo cáo tàl 

cbfnhhqp1nhlm1nchCrOirovàgianl3fl. 

Ban Giám dec dam bào các sé kC toán cO liOn quan duqc luu gia dày dO dl phân ánh tlnh hlnh tài chlnh, tlnhhlnh 
host dGng  cOa COng ty vOl mrc dG chlnh iác hqp t ti bit k$# thM dim Mo và các s IcC toán và báo cáo t*i 
chlnh duqc 1$p tuán thO chC dO kC toan áp drng. Ban Giam d6c cling chu trách nhiem quàn 1 cáo tIi san cOn 
COng ty Va do dO dl thc MCn  các bien pbap thich hqp dl ngln chOir  Va phát hien  các hàflh vi gian iOn  và các quy 
djnh pup l cO liOn quan den viOc 1p và trinh bay báo cáo tài chfnh. 

Ban 0Mm d6c cam kCt dl tuán thO các yOu cAn nOu wOn trong vilc  [p báo cáo tàl chfnh. 



CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BEN DINH 
S6 65A3, du!ng 30/4, Phubng Thing Nh&t, TP. VOng Thu 
tlnh B* Ria  - VOng Thu, Vit Nam 

BAO cÁo CUA BAN ClAM oOc (TIEP THEO) 

TRACH NHIM CUA BAN GUAM DOC (TlEp theo) 

Theo kiln cüa Ban Oiám d6c, Báo cáo tái chlnh dfnh kern dA phan Anh trung thrc vá hqp 1 tlnh hlnh tài chlnh 
cüa C6ng ty tqi ngày 31 tháng 12 nlm 2021, cOng nhu kIt qua host dOng  kinh doanh vã các lu6ng hru chuyln tIM 
te cho nain tãl chfnh kit thOc cOng ngáy, phO hqp v&i các ChuM mtc id tom, Chl dO kl tom doazth nghip Vit 
Nam và các qui dlnh  pháp l cô han quan dIn vic 1p và trinh bay báo cáo tái chfnh. 

Thay m*t  vá 41 dien cho Ban Giám d6c. 
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yin Phong Hi NI 
Tang 12Am MaMa TCT3IQ, 6 63 1.4 V4nLiVnQ 
P Tuurç HO.. Q. Cáo Oty, Tp. Hi P401 
T&: (84-24) 3577 0781 - Fax: (84-24) 3577 0787 

Theo ' kiln cOa chüng tOi, báo cáo tAi chfnh di phAn ánh trung thrc vA hqp .I', wOn các khla cnh trng ylu, tub 
hlnh tài chfnh cüa Cong ty ti ngAy 31 thAng 12 nám 2021, cOng nhir kit qcá hogt dOng  kinh doanh và tthh hlnh luu 
chuyln tim t cho nim tài chfnh kIt thOc c(ing ngay, phO hqp vOl chuM mrc kI toAn, chi dO kI toAn doanh nghip 
ViOl Nam VA cáo quy djnh pháp I Co liOn quan dIn vilc lip và trinh bAy báo cáo tAi chub. 

TrAch nhlCm cUa Klim toAn viAn 

Trách nhiCm Con chüng tOi là dun ra kiln vi báo cáo tài chthh riAng dra trAn kit qua cüa cuOc kilin toán. ChOng 
t61 d8 t16n hành kiim loan theo các chuln mrc kiim toán Vlt Nam. Các chuM mrc nay yOu clii chOng tol tim thO 
chuM mc Va các quy dlnh  vi  dao  dCrc nghi nghip, lip  ki hooch và thrc him cuOc kilun toAn dl dat  duqc sr dam 
bio hqp l' vi viCc lieu bàn cáo tái chfnh riAng cCia COng ty CO con sal sOt trçng ylu hay khOng. 

COn viCc kiim loan bao glm thtrc hiOn các thu tc nhlm thu thp các bug ching kiim toán ye cáo S6 liCu  và 
thuylt munh trOn báo cáo tài chlnh rilng. Cáo thCz tVc  kiim toán duqc 1ra Ch9fl dra trin xt doIn cüa kiim todn 
viln, bao gim dánh giá rüi ro cO sai sOt tr9ng ylu trong báo cáo til chlnh do gian un holc  nhIm 1k. Khi thrc hin 
dánh giA các rUl ro nay, kiim toán vihn di xciii x6t kilun soát nOl  1,0 cUa COng ty liOn quan din viec lip và trhnh bèy 
bàn cáo tài chhnh trung thc, hqp l nhim thilt kl cAc thu tu,ic kiim toAn phà hqp v(si 11th hthh thrc ti, tuy nhiOn 
khOng nhim mi,ic dich dim ra kiln vi hiCu  qua cOa kiim soát nGi bO cOa COng ty. COng vl$c  kilun to*n cong ban 
gim dánh giá tunh thich hcup cila các chlnh sách kI toán duqc áp clvng và tInh hqp l cüa cáo uOc tub kI bàn cUa 
Ban Giám d8c c(lng nhu dánh giá viOc trinh bay tlng the bAo cáo tãi chfnh. 

ChOng tOi tin tuOng ring các bAng chOng kilm bàn mA chüng tOi di thu thip  dtrqc là dAy dü và thfch hop lam ca 
sb cho kiln kiim toán cUa chAng tOi. 

SO: 017 /VACO/BCK!T HCM 

BAO cÁo KLEM TOAN DQC LsiP 

Kfnh Qài,: Cic c6 GOng; HGi  dông Quàn trj và Ban Gl*m 46c 
COng ty Cl phln Dlii tir DAu khf Sao Mal - BIn Dlnh 

Chüng tOi dA kilm toán báo cáo tài chfnh kôm theo cüa COng ty Cl phIn Dlii tu Dlu khf Sao Mai - BIn Dub (gql 
tat là "COng ty"), duçic 1p ngày 01 thang 03 näm 2022, t trang 5 dIn trang 27, bao glm Bang cAn d61 kl toAn ti 
ngay 31 thang 12 n8rn 2021, Báo cáo kIt qua hoat dOng  kunh doanh, Báo cáo luu chuyln tiM t cho nim tài chthh 
kIt thüc cüng ngày và Bàn thuylt minh báo cáo tái chub. 

Tr*ch nhIm cAa Ban GlAm d6c 

Ban GiAm d6c COng ty Cl phhn Olu tu Dlii khl Sao Mai - BIn Dmnh chju trAch nh10m I$p và trhnh bay trung th%rc 
và hqp l báo cáo tái chlnh theo ChuAn mrc kI toán, Chl dO kI toán doanh nghip V1t Nani và cAc quy djnh pháp 
ly c6 hAn quan dIn viCc 1p và trhnh bay báo cáo tAi chlnh và chtu  trách nh10m vi kiim soát nOl hO ma Ban Giám 
dIc xAc djnh là cAn thilt dl dam báo viCc 1p và trinh bay bàn cáo tài chfnh khOng Co sal sOt tr9ng ylu do gun 1$n 
hoic nhixn ik 

}' kiln cüa kllm iodn viên 

Via Phông edng Nil 
S6 79 Hi Huy GMp, P Quyi Thing 

3 Tp. In HO.. £36119 Nil 
T,J: (84-251) 3828580- Fax: (84-251)3828580 

CONG TV TNHH KIM TOAN VACO 
Uu 11, tôa nhà HUD, 159 Di$n  Blén PhO 

Phuing 15, Qun Bnh Thnh, Tp. H6 Ch( Mlnh 
Tel: (84-28) 3840 661W Fax: (84-28) 3840 6616 

Webilte: www.vcohcrn.com.vn  



CNHLNb4 

Acx 

a 
U 

BAO cÁo KIEM TOAN D LAP çnEp THEO) 

VAn dl cdn nhái mgnh 

Công ty trinh bay vic khOng hi nhen  khoin nq turn tàn lien quan den tièn thuC d&t tt ugly 12 tháng 02 nam 

là dr en dIu tu d*c  bit duqc huàng tru dai theo huàng d&i tai Nghj djnh so 46/2014/ND-CP ugly 15 thIngS nm 
2014 vI !4g14 djnh so 118015/ND-CP ugly 12 thIng 11 nam 2015 (duqc thay the bOi Nghj djnh sO 3 lt202lIND-
CP ngly 26 thIng 03 näm 2021). Y kien ki&n toIn cta chIng tOi khong IiIn quan dOn vAn dC nay. 

Chi r . NguyhThjThuHthi 
Ph6T6ngGiimd6c Kl&ntoInv1n 
olAy CN DKIIN Ki&n toIn sO: 1403-2018-156-i GiAy CN DKHN KiOm WIn s& 4262-2018-156-1 

Thay mJI I d91 dim cho 
CHINHANH TIIANHPHÔ we CHIMINH 
CONG TV TNHH KIEM TOAN VACO 
Tp. HCM ngày4thdng 03 nösn 2022 
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CONG TY CO PHAN DAU TIJ DAU Kill SÃO MM - BEN DINH MAU SO B 01.DN 

S6 65A3, dubng 30/4, Plnrbng ThAng NhAt, TP. WIng Thu Ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TI'-BTC 

huh Be Ria  - VQng TIu, Vi4t Nam ngày 22 tháng 12 Mm 2014 cOa BO Tà1 chinh 

BANG CAN eOi KE loAN 
Ti ngay 31 thang 12Mm 2021 

TAI SAN 

A - TAI SAN NGAN HN 

1. Tih vC dc kboIn tuung throng tIn 
1. hen 
U. DIu tir tàl chinh ngin hn 
1. D1u tLr nim giD din ngày dáo hn 
IlL Các kho*n phM thu ngAn hn 
1. P1t*I thu ngn hn cUa kMch hang 
2. Tn fluOc cho ngubl bàn ngin hn 
3. Ph&i thu ngin bn khác 
4. Dy phbng phIi thu ngAn hn khO dôi 
IV. Hang tôn kho 
1. Hang thu kho 
V. TCI s*n ngln hn khIc 
1. ChI phi tr* truOc ngàn hn 
2. Thul (ITOh duqc khtu trü 
3. Thu.l vI dc khoân khác phài thu N1Ià nuOc 

B- hAl SAN DAI H*N 

I. CCC khoCn phCl thu dCl bn 
1. Ph*ithudIlhflkhCC 
H. TCI sCu c6 djnh 
1. 1*1 san ci dlnh h0u hlnh 

- Nguyin gid 
- GM irl hao mon kI 

2.hàlsànc6dlflhVôhlflh 
- Nguyin gid 
• GM #1 hao mOn 1u5 id 

IlL Bit ding s*n din tu 
- Nguy6n giC 
- GiC uj hao mOn Iu ki 

IV. TIl s&n do ding dii hn 
1. Chi phi xAy dyng ca bàn do dung 
2. DIn tu gOp yin vào don vi khCc 
3. Dy phOng dlu tu tai chfnh dài hn 
V. 1%i sAn dli b;n khCc 
1.Chi*trudcdllh0fl 

TONG CQNG TM SAN (270 - 100 + 200) 

5 

Ml Thuylt 
s6 minh 31/12/2021 

Don vi:  VND 

01/01)2021 

  

100 

110 4 
111 
120 
123 5 
130 
131 6 
132 
136 7 
137 8 
140 
141 9 
150 
151 10 
152 
153 II 

200 

210 
216 7 
220 
221 12 
222 
223 
227 13 
228 
229 
230 14 
231 
232 
240 
242 IS 
253 5 
254 5 
260 
261 10 

270 

483.627.909.112 492.046.108.002 

55.671.241.403 - 
55.671.241.403 

407.00008.000 
407.000.000.000 

15.089.425,774 
17.028.485.430 
4.174.541.879 
7.4 18.3 17. 195 

(13.53 1.918.730) 
94.903.541 
94.903.541 

5.772.338.394 
565.000.663 

4.482.959.715 
724.378.016 

53.140.405.601 
53.140.405.601 

397.000.000.000 
397,000,000.000 
23,823546.782 
26,990,601.671 

387.233.679 
9.977.630.162 

(13.53 1.918.730) 
11.054.042.537 
11.054.042.537 
7.028.113.082 

421.899.216 
6.321.628.279 

284.585.587 

280.690.630.709 288.911.837.973 

3.000.000 
3.000.000 

70.181.960.357 
70.181.960.357 

114.650.029.922 
(44.468069.565) 

53.372.880 
(53.3 72.880) 

173.865.504.627 
229.280.786.454 
(55.415.281.827) 

35.101.032.941 
35.101.032.941 
10.530.000.000 

(10.530.000.000) 
1.539.132.784 
1.539.132.784 

3.000.000 
3.000.000 

75.155.639.193 
75.155.639.193 

115.077.169.922 
(39.921.530.729) 

53.372.880 
(53.3 72.880) 

178.600.776.483 
229.280.786.454 
(50.680.009.971) 

33.163.714.381 
33.163.714.381 
10.530.000.000 

(10.530.000.000) 
1.988.707.916 
1.988.707.916 

764.318.539,821 780,957,945.975 
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CONG TY CO PHAN eAu TI! DAU Kill SÃO MAI - BEN DINH MAU sO B 01-DN 
S6 65A3, thrbng 30/4, Phitong ThAng Nh&t, TP. VOng Thu Ban h*nh theo Thông tit so 200t2014iTF-BTC 
Tlnh Bi Rja- VOng Tiu, Vi$t  Nam ngiy 22 thing 12 nSm 2014 cüa B Tii chlnh 

BANG CAN DOI KE TOAN TiOp theo) 
T0i ngiy 31 thing 12 nim 2021 

NGUON VON 
MI 
s6 

Thuyt 
mlnh 31/12/2021 

Don vj: VND 

01/01/2021 

C - NQ PHAI TRA 300 210.549.567.198 227.795.819.723 

I Nc ngAn h;n 310 14.085.866.343 27.031.856.256 
1. Phil In nguOi bin ngin hn 311 16 1.735.165.597 15.095.889.787 
2. ThuO vi cic khoin phil flop Nba nitOc 313 11 16.048.295 
3. Phil i ngubi lao dung 314 1.438.073.186 1.931.249.094 
4. Chi phi phil tn ngán han 315 772.498.258 249.758.125 
5. Doanh thu chits thrc him ngán hn 318 17 5.203.799.784 5.203.799.784 

6. Phil tni ngAn han  khic 319 18 4.255.410.602 3.960.148.225 

7.Qulkhenthlton&phic IQI 322 680.918.916 574.962.946 

IL Ncr dii hn 330 196.463.700.855 200.763.963.467 

1. Chi phi phil tn dii hn 333 143.375.872 127.030.620 

2. Doanh thu chua thrc hien dii h.n 336 17 185.868.163.712 191 .071 .963.496 

3. ThuO thu nh$p  hoin 1i phil tn 341 19 10.375.970.795 9,488,778.875 

4. Qu9 phit tniOn khoa hQc vi cong ngh 343 76.190,476 76.190.476 

D - VON CHU SO HCTU 400 553.768.972.623 553.162.126.252 

LV6achis&hlhi 410 20 553.768.972.623 553.162.126.252 

1. VOn gip cia chi sà hu 411 500.000.000.000 500.000.000.000 

- Cd phJuphd thông cd qu'yn buy quy& 41/a 500.000.000.000 500.000.000.000 
2. Qu9 dlutuphittrlOn 418 44.351.392.969 44.351.392.969 

3. 1ci nhu$n sau thuO chits phin ph6i 421 9.417.579.654 8.810.733.283 

- LYST chvaphdn phdl &y *1 din cudi ndm trzaSc 421a 8.560.777.313 6.311.173.580 

- LWSTc1nia phdn phdi hong ndm 421b 856.802.341 2.499.559.703 

TONG CONG NGUON VON (440- 300 + 400) 440 764.318.539.821 780.957.945.975 

Phing Nhw DIng 
Gum 416c 
Vflng Tàu. ngày 0/thdng 03 näm 2022 

6 

Phni Mlnh VT 
K toO trirOng 



C4HGIY 
cO PHN 

DAli 1'tJ DU,KH( 

u j•. B I'.  

Ph;nl Tb$ Huong Giang 
NgrbI I$p him 

Ph;m Mlnh VT 
KE tom tru*ng 

PhOng Nhr DIng 
Gum d6c 
VfThg Tàu, ngày 01 tháng 03 näm 2022 

C,. 

* 
-4 

NAm 2021 

156.138.893.444 
156.138.893.444 

150.258.142.208 
5.880.751.236 

21,013,161.190 
142,056.686 

1.143.775.491 
23.914.839.005 

1.693.241.244 

50.753.018 

50.753,017 
1.743.994.261 

- 
887.191.920 
856.802.341 

17 

Dan vi: VND 

Mm 2020 

172.412.455.372 
172.412.455.372 

165.180.227.725 
7.232.227.647 

24.537.662.767 

1,557,560.717 
25,947,907.687 

4,264,422.010 

7.303.735 
1.104.731.117 

(1.097.427.382) 
3.166.994.628 
(219.756.995) 

887,191.920 
2.499.559.703 

45 

CONG TY CO PHAN DAli lU DAli KHI SAO MM - BEN &NH MAU sO B 02-DN 

só 65A3, dubng 30/4, Phumg Thing Nhát, TP. Vüng Thu Ban hinh theo Thông tu s6 20012014/TF-BTC 

Tlnh Bk R4a- VOng Thu, VietNam ngky 22 thing 12 nlm 2014 cüa BO Tki chinh 

BAO cÁo KET QUA HO1T DQNG KIN}1 DOANH 
Cho mInt thi chlnh kit thuc ngày 31 thdng 12 näm 202! 

Ciii TIEU 

1. Doanh thu bin hang vk cung cAp dich vv 
2. Doanh thu thcAn v bin hAng vI cung cAp dich vy 

(10-01) 
3. 01* vón hang bin 

MI ThuyEt 
sA minh 

01 23 
10 

ii 24 

4.141 nhu$n gp yE bin hAng vA cung cAp d$ch vy 20 

(20-10.11) 
S. Doanh thu h0t dung tài chinh 
6. Chi phi tki chlnh 
7. ChI phi bin hAng 
8. CM phi quin 1 doanh nghip 
9. 141 nhu$n thuAn Ut ho;t dOng klnh doanh 

21 
22 
25 
26 
30 

26 

27 
27 

(30 -20+21 - (25 + 26)) 
10.Thunh3pkhiC 

31 

11.Chiphlkhtc 32 

12. 141 nhu$n kh*c (40-31 -32) 40 

13. TAng Içi nbu$n kA tom tru*c tbuA (50-30+40) 
14. Chi phi thuE TNDN hiCn hAnh 
15. Chi phi thuE TNDN holn 1i 

50 
51 
52 

28 
19 

16. 141 nhu$n sau thuE thu nhSp doanh nghlp 60 

(60'SO -51 - 52) 
17. LII ct bin trin cA phlEu 70 29 
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CONG TY CO PHAN DAU TLt DAli Kill SÃO MAJ - BEN DtNH MAy SO B 03-DN 
S6 65A3, dubng 30/4, Phubng Théng NhAt, TP. WIng Tiu Ban hinh thco Thông ttr so 200/2OI4iTF-BTC 
Thth Ba Rja-VOngTiu, ViOtNam ngiy 22 thing 12 nAm2014 cñaBTiichlnh 

BAO cÁo LUU CHUYEN TIEN T 
(Theo phwongphdp gldn flip) 

Cho nim thi chfnh két thüc ngay 31 thing 12 nlm 2021 

call TIEU 

1. Lvii ckuyhn tIM tfr bo;t dOng  kink doanh 
1.141 nhsØi irwd'c ihiil 
Z Dilu chiak cho cdc khodn 
- KhAu hao TSCD 
-ii chhnh lOch  t gii hOl doái do dinh gli l;i cic khoin muc 
tièntc6g6cngoit$ 

MI 
s6 

Nim 2021 
Don vi:  VND 

NIm 2020 

0! 

02 
04 

VND 

1.743.994.261 

9.708.950.692 
(31.831.185) 

VND 

3.166994.628 

10.518.974.021 
(14.410.692) 

-Lai,l6tfrhotdngdAutu 05 (20.986.913.718) (24.526.316.970) 

3.141 h4ii 1* hogs dd)ng  klnh doank tnrc thqy 4JI win 08 (9.565.799.950) (11A854. 759.013) 

1NTdag 
• Tlng, gum cic khoin phii thu 09 8.562.820.292 8.254.527.4 16 
- Ting. gum hing t6n kho 10 10.959.138.996 (10.542.027.663) 

• Ting, gum cic kho*n phil tn (Khong k Ill vay phii tn, 
thuO thu nh$p  doanh nghiOp phãi nOp) 

I I (18.679.192.844) 8.327.106.735 

- Ting, gum chi phi tn* nc 12 306.473.685 (879.804.332) 

- TIM thu khic t ho$ dung khih doanh 16 - 1.309.232.995 
- Tim chi kh*c cho h0t dQng kinh doanh 17 (144.000.000) 

Lieu chaspin ad,, Main & hogs dg kink doanh 20 (8.560.559.821) (4.385.723.862) 

IL Lien ckuyh tiM * h0t 4ng dlu hr 
i.iiM chi dm mua sam, x*y d%mg TSCE) vi các tii sin dii 
hnkh*c 

21 (1.937.318.560) (16.995.298.209) 

2.Tlmn thu Ur thanh li', nhuqng bin TSCD vi các iii sin dii 
hgnkhic 

22 13.181.818 

3.Tièn chi cho vay, mua cic cong ci nq cOa don vj khic 23 (405.000.000.000) (280.000.000.000) 
4.TIM thu hôi cho vay, bin Ii cic cong ci nq cua dan vj 
khac 

24 395.000.000.000 250.000.000.000 

5.TIM thu 111 cho vay, cO trc vi lqi nhu*n  duqc chIn 27 22.984.142.858 25.332.933.413 

Lieu chsj4n din thaidn 1* hogS qng iw 30 I1.060.006J16 (21.662.364.796) 

III. Lvii chuyön tiM tfr bog( 4ng til chlnh 
Lieu chupin din sham 1* hogS dDng  MI chinh 40 
Lvii cbuyhn tiM thuhn trong aIm (50 - 20+30+40) 50 2.499.446.295 (26.048.088.658) 

Tie. vi tirmig dinnng tie. dAu aim 60 53.140.405.601 79.174.083.567 
Anh huông cin thay dói t) gi* hOi doll quy d6i ngoi to 61 31.389.507 14.4 10.692 

70 55.671.241.403 53.140485.601 TIM i tvog dvo.g tiM cnOl aIm (70 50+60+61) 

Phing Nhir DIng 
Gum dOc 
Vtlng Tàu, ngày 01 thdng 03 nãm 2022 
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CONG TY CO PHAN MU TIS DAU Kilt SAO MAI. BEN DINU MAU SO B 09 .DN 

86 65A3, dubng 30/4, Phuing Th.ng NhAt, TP. Vtlng Thu Ban hành theo Thông tu S6 200/2014/TF-BTC 

TIIth Ba Rja- VOng Thu. Vit Nam ngày 22 thang 12 nflm 2014 ca BO Tài chfnh 

• THUYET MINH BAO cÁo TA! CHINH 
Cdc thuyit mlnh nay là nit: b5 phtn hçip thành và c4n duv,v d*ic dt3ng thai vai bdo cáo tat chlnJi kim th.o 

a

THÔNG TIN KHAI QUAT 

C6ng ty C6 phAn D&u tu Du khl Sao Mai - Ben Dlnh (g91 tat là "COng ty") duqc thành Ip vâ ho$ dOng 

• 
t1 Vl$t Nam duói hlnh th(xc Cong ty c6 i,hln theo (ll&y cbng nhOn Dlu Di só 49121000147 ding k IAn 

dAn ngày 27 thang9 nam 2012 vathay d61 iAn th(r nhAt ngày 27 thAng 10 nAm 2016 do (Jy ban NhAn d*n 

tInhBaRjaVQngTàuctp. 

Theo GiAy Chng nh3n Dang k Doanh nghiep thay d61 lAn th 9 ngày 28 tháng 11 aIm 2017, vAn dlAu 

l cüa COng ty là 500.000.000.000 VND, Diana duung 50.000.000 cô phiAu, m$nh glá m51 c6 phIAu là 

— 10.000VND. 
- 

C6 phiAu ca COng ty dang duqc n16m yCt trIn Upcom v1 ma ch*ng khoán là PSB. 

U
T6ngs6nhln viOn COngtyt3i ngay 31 thang 12 aIm 2021 1à80 nguM (t1 ngIy 31 thang 12 aIm 20201* 

81 ngtrbl). 

U Ngành nghA klnh doanh và host dOng chlnh 

S Khai thác cvm càng và khu kinh tC Sno Mai - Ben Dlnh; Khai thác cum cãng container; 
San xuAt, sCra ch(a và cho thuO container; Dlch v d1 1 tàu blAn; Dong mài và sa cMa tàu thuyAn 

• và dc pinrang tiCn n61; lap r*p glàn khoan và dc cOng trInh $61 phc vi ngành Mu khi. 
X&y dmg dc cOng trinh phc vu ngành dAu khl; Kim cha dc san phAm Mu khl; Các cOng trinh 

• 
duông 6ng d.n dAn, khf, nhlOn lieu. 
Mua bàn may mOc, thiCt bj phuc vi ng*nh Mu khl và hang hãi; 

• 
Kinh doanh phIn bôn, v$t liCu x*y drng, hOa chAt (tr(r hôa chAt Co ttnh dOc  hi mnh và cAin hiu 

thông; trtr hOa chAt sCi dung trong nOng nghiep). 

I
Kinh doanh von tài dubng biAn, duông thüy nOl da; V3n tái hang bAng dubng bO; VOn tãi Mu thO và 

các san phAm 1Qc hOa dku. 
- Cho thuO các phuang tiOn vOn tài; Cho thuO kho bli. 

Chu k3v s*n xuAt, klnh doanh thông thirOng 

a

Chu k' san xu&t, kinh doanh thông thuing cOa Cong ty ducvc thrc hiOn trong thii gun khOng qul 12 

thang. 

a TuyOn hA vi kh* nIng so sánh thông tin trIn Báo cáo tàl chlnh 

U Thong tin so sánh là dc thong tin duqc trinh bay trIn báo cáo tài ch(nh cho aIm tái chlnh kAt thác ngIy 

31 tháng nrn2O2OdadUqccOflgb6. 

2. NAM TA! CHINH, CHUAN MVC KE TOAN VA CHE eQ ICE TOAN AP DVNG 

a 

a

Nlmtàicbfflh 

Nan tài chlnh cUa Cong ty bAt Mu tr ngày 01 tháng 01 và kit thOc vào ngày 31 thang 12 hang nAn. 

a chAdkltoanapdvng 

U 

a

Thông Di $6 200/2014'TF-BTC ngày 22 thang 12 nAn 2014, thông Di sCra d61 b6 sung s6 53/2016/IT-

BIC ngày 21 thang 03 aIm 2016 và dc thông tu hung Mn thyc hiGn chuAn mvc k6 toán cUa BO Tàl 

chlnh trong viOc 1p và trinh bay Báo cáo tài chlnh. 

a 

U 

a 

U
9 

Hlnh th*c sOr h0u v6n 

a 

I 



• CONGTYCOPHANDAUTITDAUKHISAOMAI-BENDINH MAUSOBO9-DN 
S6 65A3, dwbng 30/4, Phubng Thing Nh1t TP. VOng Thu Ban hánh theo Thông tu s6 200120 14/TF-BTC 
Tlnh Bi Ria - V(lng Tiu, ViGt  Nam ngiy 22 tháng 12 nám 2014 cüa BO Ti1 chlnh 

• THUVET MINII BAO CÁO TAI CHINH (llêp theo) 
Cdc thuydt n,lnh này là mt bdphdn hop thành và c4n dvçic dc &ng thai v&i bdo cáo tat chinh kim theo 

2. NAM TAI CHINII, CHUAN M1IC ICE TOAN vA CHE DO ICE TOAN AP DVNG (TiCp theo) 

U Tuyin bó vI vtc tam thi chuAn myc k toán vi chê dO k toán 

Ban Giám dóc dim bio di tuin thu y6u cAu cüa các Chul.n mrc k tom, Ché dO ké toán doanh nghi4p 

• 
ViOt Nam duqc ban hinh theo Thông tu s6 200120 14/TT-BTC ngiy 22 tháng 12 nim 2014 cWig nhu các 
thông tu huOng din thrc hiGn  chuàn mrc ké tom cOn BO Iii chlnh trong viec lép báo cáo tai chlnh. 

• Báo cáo tii chlnh kim theo không nh&m phin Anh tlnh hlnh til chlnh, két qua h03t dOng  kinh doanh vi 

a

tlnh hlnh tim chuyén tièn t theo các nguyen tic vi thông 1G ké toin duqc chAp nhOn chung ti cAc nuóc 
kh*cngoalViOtNam. 

U 3. TOM TAT cAc CHINH SACH ICE TOAN CHU YEU 

U CorsiI0pBáocáotilChIflh 

U Báo cáo tii chfnh kim thoo duqc trinh bay bAng D6ng Vit Nam (VND), theo nguyin tic gla g6c vi pita 
hqp vOl Chum mrc hA toán, Cite 40  kA toin doanh nghip ViOt Nam vi các quy djnh phAp l CO lion quan 

U dAn viOc 1p  vi trinh bay báo cáo tal chfnh. 

U U'Oc tlnh hA tom 

U ViOc I$p baa cáo tii chlnh tuán thO theo Chum mvc  kA toán, ChA dO kA loan doanh nghip Viet Nam vi 
các quy djnh pháp I cO liOn quan dAn viec  Ip vi trinh biy báo cáo lii chlnh yOu cku Ban Giám dAc phii 

• 
cO nhftng ,sOc tfnh vi gii djnh inh huOng dOn s6 lieu báo cáo ye cOng nq, tal sin vi viOc  trinh biy các 

khoin cOng nq vi tai sin tiAm tang tai ngiy l$p  báo cáo lii chlnh cOng nhu các s6 lieu báo cáo ye doanh 

U
thu vi chi phi trong su6t k' hoat dung. Mac dO các rOc tfnh IcC toán duqc l$p bang tAt cá sr hiCu blAt cüa 
Ban Glint 46c, S6 thrc tA phil sinh cO the khic vOl cic trOc tlnh, gia djnh 4t ra. 

• fl*nhgav*ghIflh$flthCOgátIih9PI 

• Lu$tK6toandacohiuIcurngayoIthangO1 nrn2O17,trongdObaOg6mqUydiflhvCDánhivi 

U
Ghi nh$n  theo gli Ui hqp l. Tuy nhiin, cho dAn thbi diAm hien tai, chua ci huOng din c1 the cho vAn dA 
nay; theo di, Ban Giám dec di xem xOt vi áp ding nhtr sau: 

• a) Cdc k/wOn myc tthn t co gdc ngogi tJ duqc ddnh gid theo tj gid glao djch thc ti; 
b) Ddi vOl tOi sOn vO nqphdi ird (ngo4i c4c myc a irOn ddy) Cong ly khdng cd co sd dl xdc djnh dvpv 

U gid fri m: cdch ddng tin c(ty do dO Cong y dang ghi nlz4n  theo gid g6c trt'e dl cdc k/wOn dIphOng 

U	

cdn inch 14p (nlu Cd) theo quy dlnh hin hành. 

Tim vi c*c khoin tuong duong tiCn 

TiM vi các khoin tuang duong iOn bao &ôm len mat t*i qu, cic khoin tiM gw khong ky han, các khoin dAn tu 

U
ngln han, CO khi nang thanh khoin cao, dO dang chuyen dôi thinh tiOn vi It rOi ro lien quan dAn vc bun dung gli 

hi. 

U Các kho*n dAu ti til chinh 

U Ctfc MoAn diu 1w nAn. glü din ng4y ddo hm 

• Cic khoin dli tu nim gift dAn ngiy dio han  bao g6m cic khoán Mu itt ma COng ty CO dnh vi khi 

sing gift dAn ngay dáo han.  Cic khoin Mu itt nun gift dAn ngiy dáo ban  bao gèm: các khoin tiAn gi 

• ngmnhangcokSihafl. 

• 

• dAu itt nAto gift dAn ngiy dio han  sau ngiy mua duqc ghi nhOn IrOn Báo cáo hAt qua hot dung kinh 
doanh wOn ca sO d thu. 

U 

a 
10 

U 



U CONG TY CO PHAN DAy TU oAu KHI SAO MAI - BEN DINH MAU sO B 09 -DN 

$6 65A3, diring 30/4, PhLthng Thâng NhAt, TP. VOng Táu Ban hánh theo Thông tu só 200/2014,TI'-BTC 

1mb BC Ria- Vng TCu, ViCt Nam ngCy 22 thang 12 nlm 2014 cüa BO îàî chinh 

• THUYET MINH BAO cÁo TAI CIItNH (Ttp 
Cdc thuy6t mini, nay là mt bph4n hQp thành và c4n du,v dQc &ng thöi vOi Mo cáo eài chinh kern thso 

3, TOM TAT cAc CHINH SACH ICE TOAN CHU YEU (Tlp tb.o) 

U 
DAn 1w yb cOng cy win cüa don vf khdc 

DIu ttr vCo cong cy von cüa dan vj khCc phCn Cnh cCc khoCn dAu tu cong ca v6n nhung COng ty kh6ng có 

• 
quy6n kièm soát, d6ng kièm soCt hoac cO Cub huông dCng ké 66i vài ben duqc dàu tu. 

KhoCn dlu tu vCo cong ciii vOn cCc dan vi khCc duqc phCn Cnh theo nguyen giC trtr các khoCn d phong 
glam gia dàu tu. 

Dy p!Ibng tAn thAt cho cdc khodn dAn lu vbo cong cy vAn cüa dun vi *hdc daq* trick lOp nhu sun 

U D6i vói khoCn dAu tu khOng xCc dnh duqc giC trj hqp I tai thii diOm báo cáo, viOc t$p d phong duqc 

U
thc hi$n cCn c vCo khoCn 16 cüa bCn duqc dàu tu v,i mCrc trich I$p bCng chlnh tech gina v6n gOp thrc 
té cüa các ben ti dan vi khCc vC vOn chà s liftu thrc cO nMn vài t' IC gop v6n cüa COng ty so vOl tOng 

sO v6n gop thc tO cüa cCc bOn 1i don vj.khCc. 

Nçrph*Ithu 

Nq phM thu là s6 tièn cO the thu hOi cüa khCch hang hoec cCc 661 tuqng khác. Nq phM thu duqo trluh b*y 

• 
theo giC tn ghi sO trr di các khoCn d phOng phCi thu khO 601. 

a Dr phbng phCi thu khO dOi duqc tnich Ip cho nhang khoán nq phCi thu dA qua ban  thanh tom tfr sCu 
thang trO IOn, hoac cCc khoCn nq phCi thu ma ngui nq khO cO khC nang thanh tom do bj thanh 1, pM 

U sAnhaycackhokhantuaflgtv. 

a HangtOnkho 

Hang tOn kho duqc xCc djnh trOn co sO giC th&p hon gina gia gOc vC glC tn thuAn cO the thc him duqc. 
GiC gOc hang tOn kho bao gOm chi phf mua và các chi phi khCc cO liOn quan tnrc tiOp dOn viCc mua hang 
tOn kho, chi phi nguyen vt liCu trrc tiOp, chi phi lao dng trsjc tiOp và chi phi sm xuOt chung, nOn cO, dO 
cO duqc hang tOn kho 0 d;a 61Cm vC trang th*i hiCn ti. GIC gOc cUa hCng tOn kho duqc xCc djnh theo 

phuong phtp blnh quan gia quyCn vC duqc bach toCn theo phuong phCp kO khai thtrbng xuyOn. CIC Ui
C 

thuCn cO th6 thrc hiCn duqc duqc xác djnh beng giC bàn uOc tfnh trr các clii phi uOc dub 66 hoIn thCnh C 

san ph&m cOng chi phi tiOp thj, bàn hCngvC phCn ph61 phát sinh. I 

D phOng giini giá hang tOn kho cOa Cong ty duqc trich Ip theo can quy djnh hi$n hCnh. Theo do, COng 

ty duqc phOp tn cli 1p d phong giCm giá hang tOn kho 161 th01, hOng, kern phlm chAt vC trong trtrbng 
hqp giC g6c cOa hang tOn kho cao han giC tn thuin cO the thrc hiCn duqc tgi ngAy kOt thOc niOn dO kO 

toán. 

TM s*n thuC host dung 

MOt khoCn thuC duqc xem IC thus host dung khi bOn cho thuC vn duvc huOng phAn IOn cCc quyCn lqi vC 

phCi chlu  rOi no ye quyCn sO hau tCi san. Chi phi thuC h0t dOug duqc ghi nh$n vAo BCo cáo kOt qua host 
dOng kinli doanh theo phuang phap dtrOng thang trong su6t thM glan thuC. Các khoán tiCn nh$n duqc 
hoec phCi thu nhCm tao diCu kiCn k kCt hcip dOng thuC hoat dng cOflg duqc ghi nhen disc phtrang phCp 
dubng thang trong suOt thbi gian thuC. 
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CONG TV CO PHAN DAy TU DAU KHI SAO MAI - BN DINH MAU sO B09-DN 
s6 65A3, dubng 30/4, Phuôrng Thâng NhAt, TP. Vflng Tiu Ban hinh theo Thông tu s6 200/2014)Tr-BTC 

llnh Bi Ria  - WIng Tin, Viet Nam ngiy 22 thang 12 nim 2014 cOn BO TM chlnh 

THUYtT MINH BAO cÁo TAI CHI NH (Tip theo) 
Cdc thuyl: mini, iày là m( bph4n hp thành vi cdn du'p'c dpc dJng thai vii bdo cáo iii chlnh kim theo 

3. TOM TAT cAc CHINH SACH KE lOAN CHU YEU (TIép theo) 

Til sin c6 dlnh ht*u hlnh vi kh&u hao 

bay theo nguyen gli trfr gii nj hao mOn tOy ké. Nguy6n giA tat sin có 
loin hO cic chi phi khic Hun quan nyc hip den vim dua tat sin yb 
c6 djnh httu hlnh duqc khtu hao theo phtwng phip duOng thing dra 
the nhu sau: 

Thbigiann)dvng 
uocthth  

(Nins) 
06-07 
07-15 

07 
03-05 
05-40 

Cic khoin Iii, 16 phil sLnh khi thanh 1, bin lii sin là chinh lech gina thu nhp tCr thanh I vi gii lii cOn 
li cOn lii sin vi duqc ghi nhin  vio Mo cáo két qub h01 dng kinh doanh. 

TM sin cá dtnh v6 htnh vi khAu hao 

aim (05) aim. 

B&t dng sin din tir 

Bit 6mg  sin Mu tu bao gôm ca s ha ting do cong ty n&m giD nh&m mic dfch thu Iqi lit viec cho thui 

duqc trini bay theo nguyen gii tnt giá tn hao mOn lily kl. Nguyin gii bit dng sin Mu tu tr xiy là git 
lii quylt win cOng tninh h0c cic chi phi lien quan nyc tilp cOn bit dOng sin din tu. Bit dung sin din tu 
cho thui duqc khiu hao theo phuong phip dulmg thing trong su6t thiti gian cho thuC. 

Chi phi xiy dyng ca bin di dang 

Cic tat sin dang trong qua trinh x&y drng phuc vy muc dich sin xuit, cho thui, quin I hoic cho sic 
mvc dich khic duçic ghi nh$n theo gli gec. Chi phi nay bao g6m cic chi phi cia thilt di hlnh thinh tat 
sin bao gôm chi phi xiy lip, thiCt bj, chi phi khic ci liOn quan phO hqp vii chlnh sAch IcC loin cOn COng 
ty. Cic chi phi nay Si dLrqc chuyln sang nguyin gii tat sin c6 djnh theo gii tm tfnh (nCu chua ci quyit 
toán duqc phi duyt) khi cic tat sin dtrcirc bàn giao dun yin sit ding. 

cic cOng trinh xAy drng cabin habit thinh cia duqc sic Cu quan ci thins quyin phi duyOt Do do, gli tnt 
cu61 cling cia cic cong trinh xiy dmg co bin ci the thay dii vi p1w thuOc vbo quyCt toán duqc phi 
duy$t MI sic ca quan ci thim quyin. 

Cic kho*n tn tnr*c 

CM phi tn tnnic bao g6m các chi phi thrc tC di phil sinh nhung ci lien quan den kCt qua hoat dung sin 
xuit kinh doanh cOa nhilu k' kC tom. Chi phi tn truic bao g8m gia trl cOng cii, ding c, Huh  IdOn  logi 
nhi di xuit dOng vb các chi phi bio tn, cii 13o nhi may. Các chi phi nay duc v6n hOa duil hlnh thic 
cic khoin tn truic Va duqc phin bi vio Báo cáo kCt qua hot dung kinh doanh, sit dung phuong phip 
duOng thing thco các quy djnh kC toán hiOn hinh. 

12 

N 

a 

a 

N 

a 

B 

a 

B 

a 

a 

U 
a 

a 

a 

a 

U 

N 

a 

a 

B 

a 

B 

a 

a 

a 

a 

a 

B 
a 

a 

U 
B 

a 

lii sin c6 dlnh hDu hthh dirqc trinh 
djnh hUu hlnh bao g6m gli mua vi 
fling thu sin sing st dtm& TM sin 
nin thOl gian hilu dung uc tlnh, c 

NM cOn, vGt kién trUc 
Miymic,thiétbj 
Phvang tim v$n tki, tnzyln din 
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a 



U CONG TY CO PHAN MU TIS DAU Kid SÃO MAI - BEN DtNH MAU sO B 09 -DN 
56 65A3, dubng 30/4, Phubng Thing Nh&t, TP. Wing Thu Ban hinh theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 
Tlnh Bi Rja - Wing Tin, Viet Nam ngAy 22 thing 12 nim 2014 cia BO 111 chlnh  

U THUYET MINU BAO cÁo TAI CHINH (Tiêp theo) 
Cdc fhuylt minh nay ia mt b5ph4n hQp thành và cdn tht, doc ddng thoi vdl baa cáo tài chlnh kern theo 

3. TOM TAT cAc CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (Tip tbeo) 

Cic kbo*n nq phil tn vi chi phi phil tn 

Cic khoin nq phil tn vi chi phi phil tn dLrqc ghi nhen cho so tiOn phil fri trong Wang mi liin uan den 

• 
hing hOa vi djch vi di nhn dtrqc. Chi phi phil tn duçic ghi nhan dra trin cic u&c tlnh hqp 1 vi sO tien 
phil tn. 

Vl$c phin loai cic khoin phil tn là phil tn nguii bin, chi phi phil tn, phil fri kh*c duqc thc hi$n theo 
nguyen tic sau: 

U • Phil fri ngun ban phin inh c*c khoin phil tn mang tinh chAt thuang m1 phit slnh Ut gino dich 
mua hang hOa, djch vii, tIi sin vi ngubi bin Ii don vj dOe  1p v(ñ COng ty, bao g6m ci cic khoin 

U
phil tn khl nhp khAu thông qua ngizii nhen iy thin. 
Chi phi phil tth phin Anh cic khoin phil tn cho hang hOa, djch vi, di nhen  duqc Ut nguäl bin ho*c 

a

di cung cAp cho ngtUtl mua nhung chua chi fri do chua cO hOa don hoc chua di hO so, tii liOu kA 
tom vi cic khoin phil tn cho nguôi lao dng ye tiOn luang ughi ph6p, cic khoin chi phi sin xuAt, 

I
kinh doanh phil trich truOc. 

• Phil tn khic phin mb cic khoin phil tn khOng cO tlnh thuong mal, khOng tim quan dAn gino dich 
mua, bin, cung cAp hang hOa djch vv. 

GhI nhn vOn chi sO hOii 

VOn gOp cia chi s h0u duc ghi nh$n  theo sO vOn thrc tC di gop cia cic cO dOng. V6n dIu tu cia chi 

U sà hDu duqc phin inh là s6 vOn Di6u ie thrc gOp cia các c6 ding. 

U Phin ph61 lqrl nhu$n 

U
Lqi nhu$n sau thuC thu nh$p doanh nghip duqc phin ph61 cho cic c6 ding sau khi di tnich l$p cic qu 
theo DIM l cia COng ty cong nhu dc qui djnh cia phip lu$t vi di duqc Dgi hOl 4Mg cO dOng phi 

U duyt. 

• 
Vic phin ph61 lqi nhun cho dc cO ding dtrqc cm nMc dOn cic khoin mvc phi tiM t nAm trong lqi 
nhun sau thuC chua phin ph6i cO thA inh huong dOn 1u6ng tiM vi khi ning clii fri cO Utc nhu lii do 

U
dinh gii Iai til sin mang di gOp vOn, lii do dinh gia Ii dc khoin mvc tiOn tO, dc cOng cv tii climb vi 

cic khoin muc phi tiAn t khic, 

Ghl nh$n doanh thu 

U Doanh thu ban hing duqc ghi nhin khi dOng thii thOa mm tAt ci nim (5) diM kiOn sau: 

U (a) COng ty di chuyAn giao phAn IOn nil ro vi lqi Ich gân liOn vOl quyOn sO hftu sin phAm ho*c hing hOn 

cho ngunl mua; 
• (b) Cong ty khOng cOn n&m gi quyOn quin l hing hOa nhs nguM sO hu hang hOn hoc quyOn klein 

soit hing hOa; 
U (c) Doanh thu ducrc xie djnh tuong d61 chic chin; 

(d) Cong ty se thu duqc IqI Ich kinh tO Ut gino djch bin hing vi 

•
(e) Xic djnh duqc chi phi tim quan dOn gino djch bin hing. 

$
Doanh thu cia giao djch vO cung cAp djch vi duqc gui nh*n khi kOt qui cia giao djcb dO duqc xic 4mb 
mOt each ding tin c$y. Trung hqp gino djch vl cung cAp dlch vtz Ilin quan dOn nhlOu 1c thi doanh thu 

a
duqc ghi nl4n trong nim theo kOt qua phAn cong viGe di hoin thinh tgi ngiy cia Bang cAn dOi icC toiii 
cia k' do. KOt qua cia gino dich cung cAp djch vi duqc xic djnh khi thOa miii tAt ci b6n (4) diM kiOn 
sau: 

(a) Doanh thu duqc xic djnh Wang d61 chic chAn; 
(b) CO khi ning thu duqc lqi ich kinh tO Ut giao djch cung cAp djch vv dO; 

U
(c) Xic djnh ducnc phAn cOng viOc  di hoin thinh tl ngiy cia Bing cAn 461 kA toin; vi 
(d) Xic dunh duqc chi phi phit sinh cho giao djch vi chi phi dO hoin thinh giao djch cung cAp dch v 

dO. 
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CONG TV CO PHAN MU TII DAU Kilt SÃO MAI - BEN DINH MAU sO B 09 -DN 

s6 65A3, thrOng 30/4, Phubng Tháng Nhlt, TP. Vtlng Tàu Ban hành theo Thông tu ai 20O/2014Tr-BTC 
llnh Ba E4a. VOng Tàu, ViOt  Nam ngay 22 tháng 12 Mm 2014 cOn BOTh  chfnh  

THUYET MINH MO cÁo TAI CHINH (Flip theo) 
Cdc tIuyJ: minh nay là n,i bph4n hp thành và cdn dwqc dpc ddng thôl vdi bdo cáo MI chlnh kè.'n theo 

3. TOM TAT cAc CHINH SACH ICE TOAN CHU YEu (TiEp theo) 

GM nhn doanh thu (TIip theo) 

Lii din g*i duqc ghi nhfin Mn cc so din tich, duqc xic dlnh  trin Si du cOc tai khoin tim g*i vi lii suit 
ip ding. Lii tfr cic khoin Mu tu duqc ghi nhn khi Cong ty cO quyln nh$n  khoin iii. 

Hqp ding cAy dyng 

Khi kit qua thrc hiGn  hqp ding xAy drng cO the thrqc uOc tinh mOt  cach ding tin c$y,  doanh thu vi chi 
phi1i nquan din hqpd6ng dvqcghi nh flgOflg VoPh1flgViCd1h0inth*ltht31flYth6C 

hi 
nay khOng tuong duong vOl phln kh6i hrqng xay lip di ham thinh. Khoin chi phi nay cO thi beo 
cic chi phi phi thOrn, cic khoin bii thirOng vi chi thuO'ng thrc hin hqp ding theo thOa th4n vol khIch 
hin& 

Khi kit qua th,rc hien hQp ding x*y dmg khOng the duqc trOc tlnh mOt  cich ding tin cay, doanh thu chi 

duc ghi nh$n  tuang duang vol chi phi cOn hqp ding di phit sinh mi vilc  duqc hoin tn ii tuong dii 

chic chin. 

 

Ngoyl t, 

Cic nghip vu phit sinh bing ngoyi t dirqc chuyin dii theo t' gii tgi ngiy phát sinh nghiep Si dir 

cic khoin myc din t CO gic ngoyi te tgi ngiy kit thOc nun 40 ki tom duqc chuyin dii theo t giá tyi 
ng*y My. Ch6nh loch t gii phit sinh duqc hych toin vio Bio cáo kit qua hoyt dOng  klnh doanh. Lii 

chOnh lech  gii do dinh gia 131 các si du tyi ngiy kit thUc nun dO ki toán khOng dirqc dOng di chia cho 

ci ding. 

Thul 

Thutm thu nh$p doanh nghi0p thi hin ting gii tij cOn si thul phil tth hi$n ti vi si thul holln lyl. 

Si thul phil tn hin tgi duqc tlnh dra irOn thu nhSp  chju thu1 trong Mm. Thu nh$p chju thu1 khác vol lqi 
nhu$n thuun duqc trinh biy irOn Bio cáo kit qua hoyt d0ng  kinh doanh vi thu nhp chju thui khOng bao 
gim cic khoin thu nhp hay chi phi tfnh thui hoac  duqc khhu trr trong các Mm khac (baa gim ci 15 
mang sang, niu co) vi ngoai ra khing bao gim các chi thu khOng chju thul ho*c  khing duqc kh&u thy. 

cOn cAc khoAn muc ni sin ho*c  cong nq Mn bin cáo tii chfnh vi duqc ghi nh*n  theo phuong phip Sing 

cAn dii ki tom. Thul thu nh$p houn lyl phil ni phil duqc ghi nhn cho tAt ci cic khokn chlnh lOch  tym 

thbl cOn tii sin thul thu nhOp  houn lyi chi duqc ghi nhun  khi chic chin cO 60 lqi nhuGn  tfnh thul trong 

tucmg lai di khlu thi cic khoin chOnh lOch  tyrn thOl. 

Thul thu nh*p houn Igi duqc xác djnh thea thul suit d tinh sO ap dung cho Mm Iii sin duqc thu hii hay 
nq phil tth duqc thanh toán. Thul thu nh3p  houn lyl duqc ghl nhSn  vio Bin cáo kit qua hoyt 60ng kinh 
doanh vi chi ghi vio viii chO sO hthi khi khoin thul dO cO lien quan din các khoin mvc  duqc ghi thing 

vio viii chO sO httu. 

Tii sin thu1 thu nh$p houn lyi vi nq thul thu nhp hoin lyi phil irA dtrqc bO tnir khi COng ty CO quyin 

hqp phap di bfz trr gitla sil sin thui thu nh$p hiOn  hinh vol thul thu nhp hiOn  hinh phil np vi khi cic 
lii sin thu1 thu nh$p houn lyi vi nq thul thu nhp hoin Iyi phil irA liOn quan tOl thu1 thu ch$p doanh 

nghllp duqc qu*n I bOi cOng mOt  cc quan thul vi Cong ty CO d dinh thanh toán thul thu chip  hiOn 

hunhtruncusbthuln. 

ViOc xic djnh thul thu nhp cOn COng ty ciii c via cic quy dub hin hinh vi thul. Tuy nhiin, nhflng 
quy dh My thay dii thea ttmg thOi k) vi viOc xác djnh sau cOng vi thul thu nhp doanh nghiip tOy 

thuOc via kOt qua klein na cOn cc quan thui cO thim quyIn. 

Cm loyl thul khic duqc ip dyng theo cic lust thul  hiOn  hinh tyi Vilt  Nam. 
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VND 
407.000.000.000 

45.000.000.000 

90.000.000.000 

75.000.000.000 

165.000.000.000 

32.000.000.000 

VND 
407.000.000,000 

45.000.000.000 

90.000.000.000 

75.000.000.000 

165.000.000.000 

32.000.000.000 

VND 
397.000.000,000 

95.000.000.000 

10.000.000.000 

55.000.000.000 

75.000.000.000 

125.000.000.000 

37.000.000.000 

VND 
397,000.000,000 

95.000.000.000 

10.000.000.000 

55.000.000.000 

75,000,000.000 

125.000.000.000 

37.000.000.000 

UI. 

CONG TY CO PHAN DAU TU DAy KHI SÃO MM - BtN DINH MAU sO B 09 .DN 

s6 65A3, dtrbng 30/4, Phubng Thing NhAt. TP. VOng Thu Ban hành theo Thông Lu 36 200/20l4/rFBTC 

Tinh Ba RI. - VOng Tàu, ViCt Nam ngày 22 thing 12 nam 2014 cOa BO Tài chfnh  

THUYET MINH BAO cÁo iAi CHtNH (Tlép tbeo) 
Cdc thvyit rn/nh nay là mt b ph4n hop thành và cdn duçvdpc ddng thöi vOi bdo cáo tà( chlnh kern th.o 

3. TOM TAT cAc CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (Tiép tho) 

Bin Ilin quan 

Cic bin duqc col là lien quan néu mOt bin cô khà nang klém soàt ho*c có C.nh huCing ding k6 d61 vó bin 
kin trong viOc ra quyét djnh cic chlnh sich tài chfrth và hoat d*n. Cic bin cOng duqc xem là bin liin 
quan nèu cOng chju sr kiim soit chung hay chju inh huông ding IcC chung. 

Trong viOc xem xit m61 quan h cOn cic bin tim quan, bàn chat cOn m81 quan h dugc chA trqng nhlIu 

hon htnh th(rc phip l. 

4. TIEN 

31/12/2021 
VND VND 

Tim mgI
100.255.523 101.115.643 

TIM gi ngin hang khong k' han 55.570.985.880 53.039.289,958 

C4ng
55,671,241.403 53,140,405.601 

5. cAc 1ciloAN DAu ru iAi CHINII 

Gil g6 Gil tr gld .6 
31/12/2021 

Gil g6c Gil Lii ght .6 
01/01/2021 

a) TIM gil ci k hn 
Ng$n hing TMCP Kim 
Long- CN VOng Tàu 
Ng*n hang Qu6c Din 
(NCB) - CNVT 
Ngin hang TMCP N.m 
A. CN.VOng Tàu 
Ngln hang TMCP Sal 
Gbn - CN.Bi Rja VOng 
Tin 
Ngln hang TMCP Sal 
Obn • Hi N41 - CN Ba 
RI. - VOng Thu 
Can ngin hang khic 

31/12/2021  

b)Diutvg6pviflVàO ND 
diva vi kh*c 
.Diutuvb.O don v khác 10.530.000.000 (10.530.000,000) (9 10.530.000.000 (10,530.O00.009 (9  

C,., 10.530.000.000 (10.530.000.000) . 10.530.000.000 (10.530.000.000)  _______ 

(a) Cic kho*n dlu Itt tii chlnh nm gi0 den ngay dio hn bao g6m cic khoin tiM gUI tI cic Ngin hing 

thuang m;i, kS' han t(r 6 thing den duri I nim vi Ifti suet duqc huông tt'r 4,75% den 5,2°'Wnim. 

(b) DAy 11 khoin vôn gop yin Cong ty c8 phAn Dâu Lu BC tong COng nghl cao (Sopawaco), vOl Se tim dIu 

tu ttrang duong 13,16% vón dilu i cOn SopewacO. SopewacO phit sinh khoin 16 vuqt qua v6n chO *0 
h0u t(r cic ntm truOc; do dO, Cong ty quyCt djnh trfch 1p d phong tom 1,4 cho khoin dAu tu nay. Cong 

ty chua xic djnh duqc gii tn hqp l ti ngày kCt thOc nun 44 IcC tom do cic quy 411th hign hành chiia cO 
huong dn ci the vC vic xic djnh gii tn hqp l cOn dc khoin dAu Lu Lu chfnh. Gil trj hqp l cOn cic 

khoin dIu Lu nay cO the khic vOl gii trj ghi s6. 

'5 

N 

N 

a 

a 

I 

a 

N 

U 

a 

U 

U 

a 

I 

a 

a 

U 

I 

U 
a 

U 

U 
a 

a 

a 

a 

a 

N 
a 

U 

U 
U 
a 

a 

U 

Gligic Dçpbiflg GI* trj 
 bYD It 

VND VND 

0U01t201  
Gli g6c D phOng Gil tr$ 

VND VNDVND 

01/01/2021 



31/12/2021 01/01/2021 
VND 

15.957.263.491 
13.531.918.730 
1.745.733.352 

370.223.150 
309.388.259 

1.071.221.939 

/79.162.004 

411.796.880 
121.4/1.974 

358.851.081 

VND 
14.680.461.713 
13.53 1.918.730 

334.978.600 
813.564.383 

12.3 10.139.958 

4.597.505.455 
6.464.489.057 

4 70.633.493 
171.398. 256 

606.113.697 

17.028.485.430 26.990.601. 71 

CONG TY CO PHAN DAU TIJ DAU KH SÃO MAI - BN DINH MAU sO 809 -DN 

S6 65A3, dubng 30/4, Phithng Tháng Nhgt, TP. VOng Tàu Ban hành theo Thông tu s6 200/20 141TT-BTC 

llnh Ba Rja - VOng Thu. Vit Nam ngây 22 than8 12 n8m 2014 cüa BO Tài chtnh 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHtNH (Tlp theo) 
Cdc thuyIt mink nay ia m5t b1ph4n hp thành và cdn dupr dQc &ng Ihôi vOl bdo cáo àî chlnh kJm theo 

a 
a 
a 
a 
I 

S 

a 

a 

S 

a 

I 

a 

I 

a 

a 

S 

I 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

S 

a 

U 

a 

I 

a 

S 

a 

a 

U 

6. PHAITHUCUA KHACH HANG 

a) Phil thungin hn cia khdch hông 
COng ty TNHH Dong tAu vk ca khf HAng HAi sa GOn 
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd 
COng ty ThHH HIi Luu 
Kh*ch hang khác 

b) Phil thu khdch hông cdc ben lien quan 
C*c thAnh vim thuOc Tông COng ty C6 phAn Dich  vy 

k thu$t  Din kM VIt Nam (PTSC): 
- Cong i)' CP ChI to  glàn khoan D4u khi 
- Cong ry TNHH MTV Djch Vs Cc khl Hông Hal 

(PTSC-MC) 
- Cong ty CP DVLdp Dat, V1n Hank & Báo Duang CT 
- Tdng Cong ty CP DV K thuat Ddu kM VN PTSc) 
Cic thAnh vl$n thuOc T$p doin diu khl ("PVN"): 
- cong ty d phdn Kdt cdu Kim log! và Ldp mdy Ddu khl 

(PVC- MS) 
COng 

7. PHAI THU NGAN H3N KHAC 

a) PII*I thu ngn h;n khác 
K qu 
ill dr thu 
T.m frng 
Doanh thu trich truo'c tr cung cAp djch vi: 
I) BAn liOn quan - ThAnh viOn PTSC: 
- Cong ry CO p/iOn chi Igo giàn khoan dd lchi 
- Tdng Conga' CP DV K9 thuat  Ddu khl VN (PTSC) 

- Cong ry TNHH MTV Djch Vy Cc khl Hông Hal (P1SC- 

MC) 
II) 841 t%rçng kh*c: 
- Hyundal Heavy Industries Co., Ltd 
Kh*c 

b) PMI thu dii hin khdc 
K qu 
Cong 

8. NUXAU 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

7.418.317.195 9.977.630.162 
68.000.000 

4.833.794.523 6.844.205.481 
147.158.059 125.520.799 

2.352.225.616 3.002.497.882 

/32.817.496 80.904.771 
2.921.593.111 

2.219.408.120 
17.138.991 5.406.000 

3.000.000 3.000.000 
3.000.000 3.000.000 

7.421.317.195 9.980.630.162 

31/12/2021 
GI& gAc Cli trj c6 thi 

thu hAl  

01/01/2021 
GligAc GMtrlc6tb 

thu hAl 
VND VND VND VND 

COng ty ThHH BOng tAn vâ cc khl 13.531.918.730 13.531.918.730 
HIng Hal Sal GOn 

C$iig 13.531.918.730 - 13.531.918.730 
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VND VND 

Chi phi sin xuát kinh - - 11.036.347.321 - 

doanh do dang 
Hinghoa 94.903.541 - 17.695.216  

Cong 94.903.541 - 11.054.042.537 - 

10. Cifi PHI TRA TRU'OC 

31/12/2021 01/01/2021  

GI* góc Dr phông Giag6c Dr àbbn&, 
VND VND 

11. THUE VA CAC KHOAN PHAI THU/PHAI IR NHA NIIOC 

a) Phil thu 
Thué thu nhp doanh nghip 
Thué thu nhp ci nhän 
Cic Ioi thué khác 

b) P1*41 fri 
Thué gi* tn gla tang hing nh8p khu 
Thus thu nh$p ci nhAn 
Phi, i phi vi cic khoin phii nOp khic 

12. TAI SAN cO DjNH HUU HINH 

Ti ngiy s6 phil np S6dith'cnp 
01/0112021 trona nim trona nim 

VND VND VND 
284.585.587 280.931.829 720.724.258 

137.779.683 137.779.683 

16.048.295 16.048.295 
6.411.112 6.411.112 

T;l nghy 
31/1212021  

VND 
724.3 78.016 

219.756.995 219.756.995 

280.931.829 720.724.258 439.792.429 

64.828.592 64.828.592 

16.048.295 144.190.795 160.239.090 -  

a 
S 
S 
S 
U 
U 
I 
a 

a 

U 
I 

U 
a 

a 

U 
U 
a 

a 

a 

U 
a 

U 
a 

S 
a 

U 
U 
a 

a 

a 

a 

a 

a 

CONG TY CO PHAN DAU TI) DAU KHI SAO MM - BEN D1NH MAU sO B 09 -DN 

s6 65A3, duông 30/4. Phu&ng Tháng Nhàt, TP. VOng Thu Ban hthh theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC 

Tinh Ba Ria  - VOng mu, ViCt Nam ngày 22 tháng 12 nam 2014 cOa BO Tài chlnh 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH (TiOp tbeo) 
Cdc chuyIt rn/nh nay là m5t bçl ph5n hcipthành và cdn dw,v 4'c ddng th&1 vOl bOo cáo là! chmnh kim theo 

9. HANG TON KilO 

a) Ngin h9n 
Phi bio hiêm, kim djnh 
Chi phi khic 

b) D4I h9n 
Cong cv, dung c,i xuát ding 
Chi phi sa cha 
Khác 
Cong 

31/12/2021 
VND 

565.000.663  

01/01/2021 
VND 

421.899.216 
238.295.056 212.363.008 
326.705.607 209.536.208 

1.539.132.784 1,988,707.916 
202.968.908 231.288.961 
502.029.572 424.857.920 
834,134.304 1,332,561.035  

2.104.133,447 2.410.607.132 

Nhã c0, 
v! Idéi trOc 

M*y m6c, thlél 
b 

Phu'ong tin 
v$ui lii, Iruyn 

din 

Thlêt bj. 
dyng cv quin 

it 
TSCD 

h6u blnb khlc T6nz c(ne 

Nguy8n gli 
T;I ng8y 01/01/2021 

1 

VND 

7.728.065.904 
- 

VND 

1.663.553.000 
(395,790.000), 

VND 

3.450.460.524 

VND 

390.667.605 
(31.350.00(?) 

VND 

101.844.422.889' 
- 

VND 

115.077.169.922 
(427.140.000) 

• Gitin do thanh 
31/12/2021  7,728,065.904 1.267.763.000 3.450.460.524 359.317.605 101,844,422.889  114.650.039.922 

Tl ngiy 

GIS in hso mOn lily ki 
T;I ngiy 01/0112021 
• KhAu hao trong Mm 

do l Oi*m thsnh 

5.577.938.548 
837.094.945 

. 

932.425.677 
I03.647.6l2 

(395.790.000) 

2.884.446.910 
116.570.316 

. 

390.667.605 

(31.350.000) 

30.136.051.989 
3.916.365.963 

39.921.530.729 
4.973.678.836 
(427.140.000 

31/12/2021 6,415,033.493 640.283.289 3,001,017.226 359.317.605 34.052.417.952  44.465.069.565 
TI ngiy 

Gil trj cOn Igi 
Tel nely 01/01/2021 2.150.127.356 731.127.323  566.013.614  71.708.370.9) 75.155.639.193 

1.313.032.41! 627,479.711 449.442.298 ___________ 67.792.004.937 70.181.960.357 
Tgl 31/12/2021 agOy 

Nguyen giá cüa TSCD bao gôm cic TSCD di khéu hao hét nhung v.n cOn sr dung 10i ngiy 31 thing 12 
nim 2021 vâi gii tn Ii 27.032.428.828 VND (0i ngiy 01 thing 01 nim 2021 Ii 14.801.860.810 VND). 
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• CONG TY cO PHAN DAU lu DAU Kill SAO MM - BEN DINU MAU sO B 09 -DN 
S6 65A3, du&ng 30/4, Phumg Than8 NhAt, TP. WIng Thu Ban hlnh theo Thông tu So 200t2014iTT-BTC 
llnh BI Ria  - Vflng Tlu, Viet Nam

0

ngly 22 thIng 12 näm 2014 cCia BO TM chfnh 

a THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH (TIlp 
Cdc :huyli mlnh nay ià mt bph4n  hqp thành và cdn dwqc dç'c &3ng :höi vOi bdo cáo Mi c/i/nh lcèm iheo 

13. TAI SAN cO DjNH vO HINH 

Nguy$n giA 

Phin mim mAy tlnh Ting cOng 
VND VND 

Ti ngly 01/01/2021 53.372.880 53372.880 
Ti ngly 31/12/2021 

Gil tij hao mOn lily ki 

53.372.880 53.372.880 

Ti ngly 01/01/2021 53.372.880 53.372.880 
Ti ngky 31/12/2021 

Giâ tij cOn li 
T;i ngly 01/01/2021 

TI ngly 31/12/2021 

53.372.880 53.372.880 

a 

a 

• 

U 

a 

a 

a 

'Al 

C 

a

Nguyln gil ccia TSCD bao g6m dc TSCD dà khAu hao hit nlnmg viii cOn sC dmg ti ngly 31 thang 12 
nAm 2021 veil gia trj là 53.372.880 VND (t8i ngay 01 thang 01 nain 2021 là 53.372.880 VND). 

• 14. BAT DQNG SAN DAU TU 

a 

U Nguyln gil 
- T81  ngly 01/01/2021 
— Ti ngly 31/12/202 1 

a GlltijhaomOnluyki 
Tl ngay 01/01/2021 

a - Khàu hao trong 

a

TI U1)I 31/12/2021 

CIA tr cOn li 
S TI ngly 01/01/2021 178.600.776.483 178,600,776.483 

a

T$ ngly 31/12/2021 173.865.504.627. 173.865.504.627 

a Chi tilt nguyen giA bit dOng  san Mu ttr cOa COng ty nhu sau: 

a 

D An Ca so h8 tAng. 39,8 hIc ta (i) 
a DlnCasahtAng-23hIcta(ii) 

a 

VND VND 
18 

229.280.786.454 229.280.786.454 ry 
229.280.786.454 229.280.786.454  

50.680.009.971 50.680.009.971 I E 
4.735.271.856 4.735.271.856  

55.415.281.827 55.415.281.827  

Corsfr ha tAng TOng cong 

Nguyln gil 
VND 

131.881.668.267 
97.399.118.187 

229.280.786.454 

(I) BIt dOng  sAn Mu tu thI hin ca sO h tAng trIn din tfch dAt 39,8 ha t01  CAn cO Dlch vv ilIng Mi 

a	
DAu khl Sao Mai - Bin D)nh cüa dr An Sao Mai Bin Dhnh dl holn thlnh nAm 2009 vI sau dO duqc 
thuC bOi Cong ty Cl phin ChA tOo  GiAn khoan DAu khf tO nAm 2010. BAt dGng  san Mu tu n&y duqc 

• khlu hao theo phtwng phAp thrOng thing trong suIt thOi gian thul là 48 nAm. 

a

(ii) BAt dOng  san Mu tu thl hin co sO ha tAng tràn din tfch dAt 23 ha t0i  Can cO Djch vi HAng hal DAu 
khl Sao Mai - Bin Dlnh cOa dr An Sao Mai Bin DInh dl hoàn thlnh nlin 2009 vl sau dO duqc thuC 

5	 bOl COn3 ty Cl phhn Kit clu Kim loi vl LAp may DAn khf tO nAm 2010. BAt dung  sAn Mu tu nay 
duqc khhu hao theo phuclng phAp duOng thIng trong suIt thbi gian thuC là 49 nlm. 

U Theo quy dlnh t3i Chuin mrc kl toAn Viet  Nam sO 05 - Bd: dng sdn ddu lu, giA tr hqp I cüa bAt dung 

a

sIn Mu ttr ti ngly kit thCic niAn dO kl toAn cAn duqc trinh bay. Tuy nhiOn, C6ng ty hin chua xAc djnh 
duqc gil tn hqp l nAy vi COng ty nAm giCt bAt dng sAn Mu tu dli han  nhlni mi,ic dich cho thuC dl thu 
Iqi (ch vl khong CO kl hoch chuyin nhuqng trong tuang Iai gin. 

a 

IS 



CONG TY CO PHAN DAU TU DAU Kill SÃO MM- BEN DINU MAU sO B 09 -DN 
S6 65A3, dubng 30/4, Phng Thing Nhât, TP. VOng Thu Ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 
Tlnh Be Rja - V1ng Tàu, ViCt  Nam ngay 22 thang 12 näm 2014 cüa BO Tài ohtnh 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH (Tip thec) 
Cdc thuylt minh n4y là ml b5 ph<ln hQp thành và cdn dwqc dQc dong that vat bOo cáo tat chlnh kim thea 

15. CHI PHI DAu TU' xA DI,TNG CO BÀN DO DANG 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

Can cx Djch vi hang Mi Dàu khi Sao Mai - Ben Dlnh (i) 33.085.072,292 3 1.147.753.732 

Kim Djch vi Dàu kM 35 ha Sao Mal - Ben Dlnh (ii) 1.934.142.467 1.934.142.467 

Dránkhác 81.818.182 81.818.182 

Cong 35.101.03 .941  33.163.714.381 

(i) Các chi phi ban dàu (bi thuvng, rà pM born mm, vt liGu no, den bü giãi phong mt b&ng, ...) trlCn 
khai cho viCc th,rc  hiCn  deu tu' d,r an Can c Djch vi Hang hài Dàu khi Sao Mal - BOn Dlnh theo 
quyOt djnh cüa Uy Ban Nhàn dAn (UBND) tlnh BA Rja - Vflng Thu. Ti th&i diOm 31/12/2021, Cong 
ty dang tiOp tUc  th,rc  hiCn  cAc th tVc  dàu tir, thanh toAn tiOn bOi thumg giài ph5ng mt bAng cüa dy 
An theo cAc hLr&ng den cOa IJBND tlnh (thOng tin bO sung diéu chinh dv an ddu iv xem Igi thuyJt 

minh s631). 

(ii) CAc chi phi dAu tu do dang riAng cho d An thành phàn là khu Djàh vu Dàu khl 35 ha Sao Mu - Ben 
Dlnh trong tOng diCn tich dAt Oft dtrqà bàn giao dqt I cho COng ty. 

16. PHAI TRA NGU'OI BAN 

31/12/2021 011/2021 
Gli hi S6 c6 kh* ning Gli tn Sb od IdiA n*ng 

tr* nY 
VND 

a) Cdc kl,odn p1:4! tr4 ngwô'I bOa 7.446.644.505 
ngdn hin 

VND 

1.446.644.505 

VND 

14.4 75.803.695 

VND 

14.4 75.803.693 

COng ty TNHH HAi Luu 563.755.504 

COng ty TNHH Dch v K5 thuât Bc 
NM cung cap khAc 882.889.001 

b) Cdc k/wOn p1:41 trd ngwo bOa 14 288.521.092 
bOn hOts quan 

563.755.504 

882.889.001 
288.321.092 

13.555.774.490 
434.009.895 
486.019.310 
620.086.092 

13.555.774.490 
434.009.895 
486.019.310 
630.086.092 

Cic thInh v1n thuOc T$p doin dIu khf ("PYN"): 
COng ly TNHH MTV D(ch vj C, khi 
Hang hOt PTSC (P7C - 

Ong TNHH khdch SQa D4u Khl 270.211.702 
COng ty Cdng Dgch V Ddu KM 18.309.390 

270.211.702 
18.309.390 

349.822.252 

270.263.840 

349.822.252 

270.263.840 

Cong 1.735.165.597 1.73 .165.597 15.095.889,787 15,095,889.787 

17. DOANH THU CHUA THV'C HI*N 

Doanh thu chtra thrc hiCn  the  hiCn sO tiCn COng ty duqc tr* truOc ttr vic cho thub ca sO h tAng tgi Can 

cO Dlch V%I HAng hAi DAu khf Sao Mai - Ben Birth, thành ph6 Vflng Thu cho tOng thOi sian thu6 48 aim, 

49 nan, tuong Ong phAn diCn  tfch cho thai. Doanh thu chua thvc hiCn nay durcrc phAn bO dAn vAn kAt qua 
kinh doanh hang nAm trong thri gian 48 vA 49 nftm kO t(r thai diem cho thub. 

Chi tiAt sO du doanh thu chua thrc hiCn cüa COng ty nhu' sau: 
31/12/2021 01/01/2021 

a) NgJn hqn 

VND 
5.203.799.784 

VND 
5,203,799.784 

Cong ty CO phAn ChC tao  giàn khoan DAu khl 
COng ty CO phAn KOt cAu Kim 1o0i và LAp may DAn khl 
(PVC- MS) 
b) DO! 19 

3.017.358.087 
2.186.441.697 

185.868.163.712 

3.017.358.087 
2.186.441.697 

191.0 71.963.496 

Cong ty CO phAn ChE to giàn khoan DAu khi 
COng ty CO phAn KOt cAn Kim loi vA LAp may DAu khi 

(PVC- MS) 

105.607.533.063 
80.260.630.649 

108,624,891.150 
82.447.072.346 
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a 
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CONG TY CO PHAN eAu TI) DAU KHI SAO MAI - BtN DtNH MAU sO 809 -DN 

s6 65A3, dung 30/4, Phumg ThAng Nh&t, TP. Vung Thu Ban hành thco Thông tu s6 200t2014/TT-BTC 

Tlnh Ba Ria  - Vong Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nam 2014 cOa BO Tài chfnh 

THUYET MINH sÃo cÁo TAI CHINH (Tlép theo) 
Cdc :huydt mlnh nay là m5t bph4n hçip zhành và c4n dwpv dpc &3ng th&i vO'i bdo cáo tat chlnh kent theo 

18. PHAI TRA NGAN H3N KHAC 

31/12/2021 01/01/2021  
VND VND 

c6 uc phài ira 3.955.452.505 3.960.148.225 

Khác 299.958.097  

COng 4.255.410.602 3.960.148.225 

19. THUE THU NH4P HOAN 14! PHA! TRA 

Ch8nh 1ch kMu 
hao 

Tt ngIy 01/01/2020 
Ghi th$n lqi nhun/(16) trong nAm 
Tl ngày 31/12/2020 
Ghi nh$n  lqi nhuOn/(16) trong nAm 
Tl ngày 31/12/2021 

Thué thu nh$p hoan Iai phài Ira ducic ghi nhn trOn khoàn chënh loch torn  thai giQa giá tij ghi s6 và ca sb 

tfnh thué thu nhp doanh nghip cOa bat dOng san dIu tu do cO si.r khác biGt ye thi gian ttnh kh&u hao 

theo quy d;nh t0i Thông itt só 45/2013/T1'-BTC ngay 25 tháng 4 nam 2013 cCa BO Tat chinh là 25 nlrn 

và thbi gian tlnh kh&u hao cüa COng ty áp dung là 48 và 49 nam. Cong ty hiOn  áp dung thuC suAt 20% là 

m(c thus suAt dr tlnh se áp dwg cho nârn tài san dtrqc thu h6i, dra trOn các mc thuC suát và các lu$t 

thu6 cO hiOu 1rc t0i ngay kêt thüc niCn d4 kC Wan. 

VND 
8.601.586.955 

887.191.920 
9.488.778.875 

887.191.920 
10.375.970.795 

Qu dIu tir phit 
trlên 
VND 

44.351.392.969 

20. VON CHU sO HOU 

flay dJl trong v/n c!,ü sd hilu 

V6n gOp cüa 
chOsfhOu 

VND 
T;L nghy 01/01/2020 500.000.000.000 
Ui trong nAm 
Trfch qu khen thuàng, 
phüc Iqi 
Ti ngay 31/12/2020  
L8i (tong n5m 
Trich qu9 khen thuông, 
phOclqi() 
Tl ugly 31/12/2021 

c6 phiCu 

s6 luqng cô phi6u dang k phát hành 
s6 hxqng c6 phiéu dA bàn ra cOng chàng 
- Cd phi/u phô thông 
s6 Iuqng cii phuCu dang luu hành 
- Cd phi/u phd thông 
Mnh giá cii phuiiu dang Itru hành (VND) 

Lq1 nhun sau thuê 
chua ph*n phól Cong 

VND 
6.352.508.312 
2.499.559.703 

(41.334.732) 

VND 
550.703.901.281 

2.499.559.703 
(41.334.732) 

8.810.733.283 553.162.126.252 
856.802.341 856.802.341 

(249.955.970) (249.955.970) 

9.417.579454 553.168.972.623 

31/12/2021 01/01/2021 
Cii phuCu cii phhiiu 
500.000 500.000 

50.000.000 50.000.000 
50.000.000 50.000.000 
50.000.000 50.000.000 
50.000.000 50.000.000 

10.000 10.000 

500.000.000.000 44.351392.969 

500.000.000.000 44.351.392.969, 

(*) Theo Nghj QuyCt s6 271NQ-SMBD-DHDCD ngày 15 thang 4 nãni 2021 cüa Di hOi diing cii dOng 

cOn COng ty, các cii dOng d8 phO duyt phuang an inch qu khen thtrng, phOc Iqi tr phAn phil lqi nhu$n 

sau thué nam 2020 vi s6 ti8n là 249.95 5.970 VND. 
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a. dni can dill iodn: 

Tel ngày 31/12/2021 

 

BO ph$n ldnb 
doanh cvm  cing 

VND 
280.229.809.621 

201.6 13. 177.506 

8  ph$n ziy 
dyng cic cOng 
trinh phyc vy 

ngknh dAu khl 
VND 

4.487.043.512 

994.191.770 

 

Tài san bO ph*n 
Tal san khong pMn b6 
TOng s*n 

Nq phti IrA bO phn 
Nq phAl irA khOng phAn bO 
TOng nc phAl trA 

80 ph$n klnh 
doanh cym canfl 

VND 
291.837.097.986 

BO ph$n ZAY 
dy'ng ctc cOng 
trinb phyc vv 

ngAnh dAn kM 
VND 

25.558.421.663 

205.929.785.370 15.307.435.3 17 

U 

U 
a 

U 

I 
U 

a 

U 

a 

a 

I 
U 

U 
I 
a 

a 

a 

a 

U 

a 

a 

a 

U 

U 
a 

a 

I 
a 

a 

a 

U 
a 

a 

U 

CONG TV CO PHAN oAu TU DAU KHI SAO MM - BEN DINH MAli sO 009 -DN 
S6 65A3, du,ng 30/4, Phng Thá.ng Nhát, TP. Vtlng Tàu Ban hánh theo Thông ttr s6 200/20141Tt'-BTC 
Tinh Ba Ru-  VOng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nm 2014 cOa BO Tài ch(nh 

THUYET MINH BAO cÁo TA! CH!NH (TIp theo) 
Cdc thuylt mlnh n4y là ml bphan hop thành vâ cdn dupv dpc déng thol vOl bOo cáo tài chlnh kim theo 

20.  VON CHU SO HUIJ (Tiép theo) 

Vip, dii,, I 

Ti ngáy 31 tháng 12 nam 2021, v6n dièu ie da duqc c6 dOng gop nhu sau: 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

Tông COng ty c6 phân Dlch vi 255.000.000.000 51% 255.000.000.000 51% 
K thu$t  DAu kM ViOt Nam 

245.000.000.000 49% 245.000.000.000 49% 

Phàn von ca các d61 tuqng khác 
Cong 100% 500.000.000.000 100% 

21.  cAc KHOAN MVC NGOAI BANG CAN oOi KE TOAN 

NgoI t dc IoI: 

31/12/2021 01/01/2021 

USD 347.820,45 10.656,88 

22. BQ PHN THEO LTNH VI.JC KINH DOANH VA BQ PH41N THEO KIIU VIC  DIA L' 

oO phuc vv muc dich quán 1, cci c&u tO chic cOa COng ty duqc tO chc theo các dan vj kinh doanh da 
tr6n dc san phm dich v nhu sau: 
- BO phen xáy dung các cOng trinh phc vu nganh dAu khf: Xây dung c6n8 trinh theo hqp dOng 
- BO ph3n kinh doanh cum  cãng: Cho thue Co sO ha tAng là bAt dOng san dAu tu và etc djch vu di kôm, 

- BO pMn kinh doanh hang hOa: Kinh doanh may mOe, thiOt b phc vu ngtnh dAu khl vá h&ng hii, 
phin bOn, vat liCu x&y d,mg, hOa chAt. 

Ctc thông tin bO ph$n ye host dOng kinh doanh cüa COng ty nhtr sau: 

BO ph$n klnh 
doanh hAng 

hon T6ej 
VND VND 

7.932.853.213 292.649.706.346 
471.668.8)3.475 
764.318.59.$21 

1.309.934.796 203.917.304.072 
6,632,263.126 

210,549,567.19$ 

B4 ph$n klnh 
doanh hAng 

hôa rOna 
VND VND 

TAI sAn bO ph.n 
TAI sAn khOng phAn bO 
TOng tAl sAn 

Ncr phAi irA bO phan 
Nq phAl IrA khOng phAn b6 
TOng ncr phil IrA 

21 

T;l ngAy 31/12/2020 

317.395.519.649 
463.562.426.331 
780.957.945.980 

221.237.220.687 
6.558.599.036 

227.795.819.723 



Doanh thu thuM tir cung cap 

djch vu ra bAn ngoAi 
Glá v6n 
K.t quA Idnh doanh hO 
ph$n 
Chi phi khOng phAn b6 
Lgi nhun * ho$ dOng  kinh doanh 
Doanh thu Ui host dOng  tAi chfnh 
Chi phi lii chinh 
Lqi nhun thuIn Ui host dng kinh doanh 
Lnhu$nkhAc 
Lqi nhi4n  truôc thué 
Chi phi thué thu nhp doanh nghip hiOn hAnh 

hiphithuêthunhpdoanhngho8n1i 
Lçn nhun sau thud 

NIm202l 
BO pl4n kinh 

doanh cym dug 
VND 

15.069.308.083 

12.657.351.117 
2.411.956.966 

Bph$ndy 
dyng dc cOng 
trinh phyc vy 

ngAnh dIu khf 
VND 

53.085.031.600 

50.199.811.067  
2.885.220.533 

B ph$n klnh 
doanb hAng boa 

VND 
87.984.553.761 

87.400.980.024 
583.573.737 

TAng 
VND 

156.138.893.444 

150.258.142.208 
5.880.751.236 

(25.058.614.496) 
(19.177.863.260) 

21.013.161.190 
(142.056.686) 
1.693.241.244 

50.753.017 
1.743.994.261 

(887.191.920) a 

856.802.341 

 

ii 

NI 

NI 

.11 

Bphnxly 
dyng dc cOng 
trinh phyc vu 

ngAnb din WI 
VND 

57.606.394.496 

53.394.603.388 
4.211.791.108 

BO pb$n klnh 
doanh hAng hóa 

VND 
93.311.019.517 

93.055.178.335 
255.841.182 

TAng 
VND 

172.412.455.372 

165.180.227.725 
7.232.227.647 

(27.505.468.404) 
(20.273.240.757) 

24.537.662.767 
4.264.422.010 

(1.097.427.382) 
3.166.994.628 

219.756.995 
(887.191.920)  

2.499.559.703 

10.518.974.021 

CONGTYCOPHANDAUTIIDAUKH!SAOMAI-BENDINH MAUSOBO9-DN 
s6 65A3, dumg 30/4, Phu&ng Thing NMt, TP. VOng Thu Ban hánh theo Thông tu a6 200/2014/TF-BTC 
Tlnh Ba Ria-  Vilng Tâu, VietNam ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cüa BO TAi chlnh  

THUYET MINII BAO cÁo TAI CHINH (Tláp theo) 
Cdc thuyéi minh uy là mt b5 ph4n hpp thành và cdn &v doc ddng th&l vol bdo c4o tOl chlnh kern theo 

22. BQ PHN THEO LINH VC KINH DOANH VA BQ PH4.N THEO KHU VIJC  DJA L' çrlp 
theo) 

b. do cáo k4t atid hoist dOne kin!, doanh: 

Thông tin Wile 
Kh&uhao 

 

9.708.950.692 

a 
I 
a 

S 

I 

I 
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S 
I 

a 
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a 
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a 
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a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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BO ph$n klnh 
NIm 2020 doanh cqpin dug 

VND 
Doanh thu thuan Ui cung cAp 21.495.041.359 
djch v  ra bIn ngoài 
Oil v6n 18.730.446.002 
KAt quA kinh doanh 14 2.764.595.357 
ph$n 
Chi phi khOng phAn b6 
Lqi nhu*n Ui h0t dOng  klnh doanh 
Doanh thu Ui host dOng  tai chinh 
Lqi nhu$n  thuAn Ui ho.t dng kinh doanh 
Lqinhu$nkMc 
Lç,i nhu$n  truOc thuA 
Chi phi thuA thu nhp doanh nghip hiOn  hlnh 
Chi phi thuA thu nhep  doanh nghip holn Ii 
LqinhunsauthuA 

Thông tin kblc 
KhAuhao 

VA mIt dla l>, COng ty chi host dOng  nong lAm thA Vit Nam nOn khOng cô 14 phln theo khu vrc dia  1 
cAn bAo cáo. 
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Nàm 2021 N*m 2020 
VND VND 

Doanh thu cho thue bAt dOng  san dAu tu và m*t  bai 5.826.567.784 7.070.571.784 
Doanh thu cung cAp djch v,i 64.943.514.703 64.845.300,316 
Doanh thu ban hang hOa 85.368.810.957 100.496.583.272 
Cong 156.138.893.444   172.412.455.372 

24. CIA VON HANG BAN 

NIm 2021 
VND 

Giá v6n cho thué bAt dung  san dAu tu và mt bAi 5.061.977.296 
Giâ v6n cung cAp djch vi 59.987.696.878 
Giá vón ban hang hóa 85.208.468.034 
Cong 150.258.142.208, 

25. CHI PHI SAN XUAT, KINH DOANH THEO Ytu TO 

NIm 2020 
VND 

5.692.495.956 
59.628.671.686 
99.859.060.083 

165,180,227.725 

CONG TY CO PHAN MU TI! DAU KHI SÃO MAJ - BEN DINU MAy SO B 09 -DN 
s6 65A3, duing 30/4, Phuvng Thãng NhAt, TP. Vüng Thu Ban hành theo Thông tu só 200/2014/TF-BTC 
Tinh Ba R.ja - Wing flu, Vit Nam ngây22 thang 12 nam 2014 cUa BO Tãi chlnh 

THUYET MINH BAO cÁo iAi CHINH (Tip theo) 
Cdc thuylt mlnh nay là ml b phin hçrp thành và cdn ue dc ddng thöi vái bdo cdo tài chlnh kern theo 

23. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH vij 

"p 

Chi phi nguyen Iiu, v4t lieu 
Chi phi nh8n cong 
Chi phi khAu hao tài san c6 dlnh 
Chi phi djch vv mua ngoài 
Chi phi khác 
Cong 

26. DOANH THU HOiST DQNG TAI CHINH 

L81 tièn gUi, cho vay 
Lai ch6nh lGch  t' giá 
Cong 

8.182.763.069 13.677.300.024 
35.671.820.964 50.145.062.834 

9.708.950.692 10,518,974.021 
20.887.737.374 24.844.342.922 
4.715.772.791 5.064. 199.fl7 

79.167.044.890 104.249.879,528 

Nam 2021 Nim 2020  N 
VND VND .1J KH( 

20.973.731.900 24.526.316.970 N 
39.429.290 11.345.797 

21.013.161.190 24.537.662.767, 

Nàm 2021 Nam 2020 
VND VND 

27. CHI PHI BAN HANG vA CHI PHI QUAN LY DOANH NGH1P 

Nam 2021 Ndm 2020 

a) C*c kho*n chi phi ban hang phát sinh trong nAm 
VND VND 

ChI phi khAu hao TSCf) 1. 143.775,491 1.557.560.717 

Cong 1.143,775,491 1,557.560,717 

b) Các khoãn chi phi quãn I doanh nghIp phát sinh trong nam 
Chi phi nhân viCn 14.135.870.548 16.139.929.601 

Chi phi v$t liCu  quan l 862.430.633 925.994.530 

Chi phi khAu hao TSCD 2.441.471.329 2.479.595.424 

Chi phi djch vv mua ngoài 2.379.569.536 2.114.750.782 

Các khoán chi phi QLDN khác 4.095.496.959 4.287.637.350 
23.914.839.005 25,947,907.687 Cong 
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Si 16 (VND) K chyin 16 s6 1648 chuyin s6 18 cOn duc 
din 31/12/2021 chuin 

T!nh hlnh quyit 
tom thul 

2.270.899.126 2018 -2022 2.270.899.126 DA quyit tom 
356.725.976 2020 - 2024 356.725.976 Chtra quyit toán 

1.680.165.582 2022 - 2026 1.680.165.582 Chira quyit toM 
4.307.790.684 

Nim phit 
sinh 16 

2017 
2019 
2021 

VND VND 
856.802.341 2.499.559.703 

(249.955.970) 

 

856.802.341 
50.000.000 

2.249.603.733 

 

50.000.000 

17 45 

a 
a 
U 
a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

U 
I 
a 

a 

a 

a 

a 

I 
a 

a 

a 

a 

a 

I 
a 

a 

a 

U 

CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SÃO MAI - BEN DINH MAU SO B 09 -DN 
S6 65A3, dung 3 0/4, Phuong Tháng Nhát, TP. VOng Thu Ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - VOng Tin, Viet Nam ngiy 22 tháng 12 nain 2014 côa B Iii chlnh 

THVYET MINH BAO cÁo TAI CHI NH (Tiép theo) 
Cdc thuyli minh nay ià m: b45 ph4n  hcip thành và cdn dupv dQc dông th&i vol bOo cáo tài chmnh kErn iheo 

28. CHI PHI THUE THU NHLP DOANH NGH1*P H1N HANH 

Nam 2021 NAm 2020 
VND VND 

Lql nhu$n  kê toán tru6c thus 1.743.994.261 3.166.994.628 
DI6u chlnh cho thu nh$p chlu  thuE (3.424.159.843) (2.673.734.153) 
Trfr thu nhp không tInh thué (4.435.959.600) (4.435.959.600) 
- Chb,h Ijch khdu Mw 

Cong: Cic khoin chi phf kbong ducic khAu trr vi diéu 
chinh tang 

(4.435.959,600) 
LOl 1.799.757 

(4.435.959.600) 
1.762.225.447 

IpI 

Thu nh$p chju thul (1.680.165.582) 493.260.475 
Chuyin 13 (493.260.475) VA 
Thu nh$p tfnh thul (1.680.165.582) 
Trong dé: 
Thul suit thul TNDN hin hinh 20% 20% 
Gum chi phi thul TNDN nam truOc do dIM chinh (219.756.995) 
Chi phi thui TNDN hien hinh (219.756.995) 

Công ty cO nghTa vi np thus thu nhp doanh nghip theo m(rc thul suit thông thLrrng vài t I 20% tren 
thu nhp chju thul. 

Cong ty xic djnh thul thu nhp doanh nghip trin co si dinh gii Iqi nhuan  ki toán khOng CO sr khic bitt 
ding ki so vcvi Iqi nhun cho mvc  dich tfnh thui thu nhp doanh nghip. Vic xic dlnh  sau càng vi thul 
thu nhp doanh nghip tcy thuOc  vio kit qua kiim tra càa ca quan thul cO thim quyin. 

Tal ngAy 31 thing 12 nAm 2021, COng ty cO khoin ii tInh thul Ii 4.307.790.684 VND cO thi dtrqc sfr 

dung di kh&u trr vào lqi nhun trong tuang Iai. COng ty khOng ghi nhn til sin thui hoan Ii cho khoin 
18 nay do khOng chftc chAn vi Iqi nhun thu ducic trong tuang lal. 

Cic khoin 16 tfnh thui mang sang cüa COng ty se dao hn theo ljch bilu sau: 

29. LAI CO BAN TREN CO PHIEU 

ViGc ttnh tom 181 ca bàn trOn ci philu phin bi cho cic ci dOng sO hilu ci philu phi thông cOa cong ty 
duqc thc hin trCn co sO cic s6 liGu sau: 

NAm 2021 NAm 2020 

Lqi nhuOn  sau thu1 
T*: Trich 41p qu Ic/zen :hwc)ngphüc Iqi (*) 

Lç1 nhu$n di tlnh 181 ca bin tr8n ci philu 
s6 blnh quin gia quyin cOa ci philu phi thông di tfnh 
181 cabin tr8n ci philu 
LII cu bin trin ci philu 

() Thco Thông ttr 200/2014iTT-BTC ngAy 22 thing 12 n8m 2014 cüa BO Iii Chlnh ("ThOng tu 200"), 
Iqi nhuin  di tinh 181 co bin trin ci philu trin ci phiiu khOng bao gini s6 trfch !p qu' khen thuOng, 
phOc lqi. Trong nAm 202!, Ban gum dic 48 trfch 1p qu khen thu(mg, phOc lcii vOl Si tim ii 
249.955.970 VND tr Iqi nhun chua phAn phil cOa nAm 2020 theo Nghj quyit cOa Di hGi  ding ci dOng 
s6 27/NQ-SMBD-DHDCf) ngiy 15 thing 4 nAm 2021. Theo do, 181 ca ban trin ci philu nAm 2020 48 
duqc trinh bay li di phu hqp vOi quy djnh c0a Thông tu 200 (181 co bàn trin ci philu nAm 2020 48 trthh 
bay trOn bio cáo nim trtiOc là 50 VND). 
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U CONG TY CO PHAN DAU TIX DAU Kilt SAO MAI - BEN DiN!! MAy sO B 09 -DN 
s6 65A3, throng 30/4, Pbtr&ng Thang Nhát, TP. VOng Thu Ban hành theo Thông tu S6 200/20 14'TF-BTC 

1mb Ba R.ja - VC1ng Tàu, Viet Nam ngày 22 tháng 12 nm 2014 cOa B* Tal chlnh 

U THUYET MINI! BAO cÁo TAt CHINU (Tip theo) 
Cdc thuydt minh nay ia m b ph4n hQp thành và cdn dw,tc dQc dông :hô'l vá'i bdo cáo tat chinh kern theo 

30. cAc KHOAN CAM KET 
U 

Cam kêt thul hoUt dung  
31/12/2021 01/01/2021 

U v v 
T6ng sd tl6n thuë t6i thiéu trong tixclng lai cüa hqp d8ng 

I 
I 

Cdc khodn thanh todn thud boat ddng the hin:  T6ng si tim thuO phái trá cho vic thuO 5.000 m2  ti bi —i 

• 
thi cong cOa COng ty CO phin Chi taoGian khoan DAu khI nhAm phic vy cho host dOng  san xuát kinh 

doanh cüa COng ty, theo phy lyc hçp dang thuC dtrqc k vol thOi hn duvc tinh tr ngày 01 tháng 11 narn 

1
2016 din ngày3l tháng 12 nam 2057. 

• 
31. THONG TIN BO SUNG VE DV AN DAU TU XAY DVNG Cø BAN 

U I. Thông tin v cdc khoán no tiem tang 

I Ti ngày 31 thang 12 nam 2021, COng ty dang trong qua trinb tiip tyc xin dilu chinh guy phOp diu tu di 

d an càng See Mai Bin Dlnh (SM-BE)) ducc cong nhan là dr an cang bun thuOc  danh mc diu tu dc 

U
biGt uu dAi theo quy djnh t0i Nghj djnh 1 18/2015/ND-CP ban hành ngày 12 thang 11 nam 2015 ("Nghi 

djnh 118" - disqc thay the bOi Nghi dlnh si 31/202 i/ND-CP ngày 26 thang 03 näm 2021). Theo quy djnh 

• 
ti Nghj djnh 46t2014/ND-CP ban hành ngày 15 tháng 5 nam 2014 ("Nghj djnh 46"), các dr an din tu 

dc biet  uu dli duqc mimn tim thuê dAt trong 11 nlm tiip theo sau khi duqc mm tién thue dAt t61 da 3 

nim trong giai don xAy dmg ca bàn (tO ng*y 12 thang 02 nm 2015 din hit ngày 11 thang 02 nlrn 

U 2018), 

Theo do, Cong ty khOng ghi nMn  khoàn tim thué dAt theo các thông bàn cUa Chi cyc Thul khu vi,rc Vflng 

U
Tàu - COn Dào cho giai doan tO nga' 12 tháng 02 nAm 2018 din nay trOn bàn cáo tál chlnh các nlm 

t11ang Ong. IrOn ci sO các yIn bàn chap nhn chi truang dAu tu cüa Chlnh phCi; Uy ban nhAn dan tlnh và 

U
VAn bàn htrdng din cüa SO Ki hooch và DAu tu tlnh Ba Ra-Vf1ng Tàu; cOng nhu VAn bàn huOng dAn cüa 

T$p doán DAu khf ViOt Nam vi dilu chtnh quy mO D,r an theo birOng din cOn co quan quàn 1 nba nutrc; 

I
COng ty dang trim khai thc hiGn thu tyc diiu chlnh dr an din tu theo quy djnh hiOn  hành (muc (IV dvfi'l 

I COng ty dánh giá và xác djnh ring dr an cáng Sao Mai Bin Dmnh ma COng ty dang trim khai s duc 

cong nhen  là dr an dlu tu dac bitt iru dli theo quy djnh t01  Nghj djnh 118 (duqc thay the bOl Nghj djnh 

I s6 31/202 1IND-CP ngay 26 tháng 03 nIm 2021) nOn sO dtrqc tiip tVc  miln tiCn thuO dAt theo Nghj djnh 

46. 
a 

ii. Thông tin v dlu chinh dw an ddu tw 

Thee Nghi quyit s6 741NQ-SMBD-DHCD ngày 12 thang 11 nam 2021, D0i hOi ding ci dOng chip thuin 

• 
chO truong diCu chlnh giam quy mO drán diu tr: CAn cO Dtch vi Hang Mi DAu khf Sno Mal - Bin DbIb 
vOl t6ng din tich sO dung cOa dr an dáu tu sau dilu chinh là 112,5 ha (din tich d an dáu tu tn.rOc dilu 

• 
chlnh là 16 1,5 ha). Myc dich diCu chinh giàm quy mO dr an di thrc hin Quyit djnh si 586/QD-TTg 
ngày 17 thang 5 nam 2019 cOa ThO wOng Chinh phO, phO hcip vol quy hoach chun thành phi Vung Tâu, 

• 
tinh Ba Rja - VOng Tàu din nlm 2035, các qu' djnh hin hánh vA tlnh hlnh thc tO cOn Cong ty. Cong ty 

dang tiip tyc liOn h vol ca quan cO thim quyin di duqc xem xét dAy nhanh thO tyc liOn quan din dv On 

di duqc huOng tru dli d&u tu. 

I 

a 

I 

U
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thuO boat dung tài san khOng hy ngang theo các thOl h.n: 
Trong vong mOt  nftm 593.100.000 593.100.000 

Ttr nlm thO 2 din nâm thO 5 2.372.400.000 2.372.400.000 

TrOn 5 nm 18.386.100.000 18.979.200.000 



a
CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BtN DINH MAU SO B 09 -DN 

• 
s6 65A3, dtthng 30/4, Phumg ThAng Nhát, TP. VOng Thu Ban hành theo Thông tu so 200/20 1411T-BTC 

llnh Ba Rja - VL1ng Thu. Vit Nam ngày 22 tháng 12 nam 2014 cüa B Tài chfnh 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH (TiOp theo) 
Cdc :huylt mlnh nay ià môt bô phôn hqp thành và cdn duvv dQc ddng theA vol bdo cáo tài chlnh kàm theo 

32. NGHIP VT.) VA SO DU vOi cAc BEN LIEN QUAN 

Danh sách các bOn liOn quan: 

Các thãnh viOn thuOc  TOng Cong ty CO phân Djch vi k thut 

Tn dAy dO 

Du kht Vit Nam (PTSC) 

Ten vIt tt M61 nuan hC 

• 
lông Cong ty CO phãn Djch vu K thuOt  Dàu khf ViGt Nam 
COng ty TNHN MTV Dlch vu Ca khl Hang Mi PTSC 

PTSC 
PTSC - M&C 

Cong ty mc 
ThOnh viOn PTSC 

• 

a 

COng ty CO phAn khOch scn  Dàu khl PTSC 
Chi nMnh lông Cong ty CO phàn Djch vi K thu$t  Dàu khf Vit 
Nam - Cong ty COng Djch vy DOu khf 
Chi nhAnh TOng Cong ty CO phàn Djch vu K thuOt Dàu khf Vit 

PTSC . Hotel 
PTSC - SB 

PTSC - Ban xOy 

ThOnh viOn PTSC 
Thành viOn PTSC 

ThOnh viOn PTSC 

— Nam - Ban XOy dmg PTSC dmg 
- Chi nhOnh lông Cong ty CO phAn Dch vu K thuOt  Dâu khl Viet PTSC - DO Nng lhAnh viOn PTSC 

Nam - Cong ty Djch vu Du khi DO Nang 
a Cong ty CO phln ChO to ClAn khoan Dâu khI PV Shipyard lhAnh viOn PTSC 

Cong ty CO phIn Dich vu Lap d*t, VG.n hAnh vO BOo dung PTSC - POS ThAnh viOn PTSC 

a 

a 

Cong trinh D&u khf blOn PTSC 

Cáo thAnh viOn thuOc  Tp doOn Dau khl Vit Nam 

ThAnh viAn PTSC 

a 
lii len vlt tA M61 nuan h 

1p doOn Din khl Vit Nam PVN COng ty mc cOa PTSC 

COng ty CO phin Kit clu Kim bc1  vA Lap mAy Dlu khf PVC - MS ThOnh viOn PVN 

a Cong ty TNHH MTV Cong nghip Thu thOy Dung Quit DQS ThAnh viOn PVN 

Cong ty CO phin XAy lAp Dubng Ong Be chia DO.0 khl PVC - PT ThAnh viOn PVN 

a Cong ty TNHH MTV LQC hOa dlu Blnh Sun BSR ThAnh viAn PVN 

Cong ty CO phin Kinh doanh khf MIOn Nam PV Gas South ThAnh viOn PVN 

a Chi nhOnh Cong ty CO phln PhAn ph61 khl thip Op Dlu khl Vit PV Gas D - NT ThAnh viCn PVN 

Nazn - XN PhAn phOi khl thip Op Miin Bk 

a Cong ty CO phin PhAn ben vO HOa chit Dlu khl DOng Nam BG PVFCCO - DNB ThAnh viOn PVN 

Cong ty São hum PVI VOng Thu PVI yang Thu ThAnh viOn PVN 

• 
Cong ty BOo hum PVI Phia Nani 
Cong ty CO phin Chthig khoAn DAu khl 

vt Phia Nam 
PSI 

ThAnh viOn PVN 
ThAnh viên PVN 

• 
Cong ty CO phin Xang Din Vüng Thu PV Oil Vang Thu lhAnh viOn PVN 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

ThOnh viOn 1-1*1  dOng QuAn trj vA Ban ClAm dOc ThOnh viOn chü ch6t 

N 
• 
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32. NGHI*P YIJ VA sO DU vii cAc BEN LIEN QUAN (TIEP 

Trong nim, Công ty dl CO dc giao dich  chü ydu sau vài céc 

D.anb tbn 

CM thàah vIM thuc PTSC 

THEO) 

bàn Ii6n quan: 

Nlu 2021 NIm 2020 
VND VND 

PTSC 1.218.321.065 1.038.576.788 
PTSC - M&C 41.045.865.056 40.620.699.488 
PTSC -Ban xly dmg - 60.583.769 
PV Shipard 8.021.569.749 16.072.971.895 
rrsc - P05 7.434.905.276 2.883.166.630 
CM thInh vl$n thuc PVN 
PVC - MS 5.162.020.091 5.002.714.351 

MukkIk6a.dIchvu 
CIa thiuM vii. thuc PTSC 
PTSC-Hotcl 709.341.203 36.851.691 
PTSC - M&C 41.566.674 361.020.229 
PTSC - SB 331.946.500 246.994.400 
PTSC - Dl Nng 
PV ShIpyard 5.488.618.432 895.401.096 

CIa thinb viii thuc PVN 
PVN - 12.386.088 
PVS - MS 87.355.828 2.008.981.611 
PV Gas South 85.208.468.034 93.055.178.335 
PVIVQngT1u 355.109.387 353.710.457 

Thu nhp cüa HOi  ddng QuIn Di vl Ban GlIm ddc duqc huông trong nim niur anu: 

STT H vk tin ChIc vu Nlm 2021 NIm 2020 
VND VND 

I. H91 dông QuIn trf 655.135.127 672.273.818 
1 IrAn HII Blnh Chutich 583.135.127 600.273.818 
2 Nguy& ViAt Dt Thlnh vii. 36.000.000 36.000.000 
3 Nguy&i Là Phuang Thlnh vii. - 36.000.000 
4 Ding  Thanh Rh Thhnh vii. 36.000.000 - 

IL BanGiImddc 1.958.138.910 -- 2.015.374.547 
1 PMng Nhu Dtlng Gilmddc 583.078.763 600.189.273 
2 Dng D*c HÔI PhI GiIni dde 496.965.819 511.505.455 
3 IrAn DOe Hnh PhI GiIm ddc 439.018.982 451.910.364 
4 IrAn Chi DUng PhI GiIm ddc 439.075.346 451.769.455 

Cong 2.613.274.037  2.687.648.365 

13 
/) 

Phm Hirinig Glang 
Ngirhrl I$p blAu 

CÔNGTYCOPRANDAUTUDAUICHISAOMAI-BENDINH MAUSOBO9-DN 
Sd 65A3, dizbng 30/4, Phubng Tháng NhAt, TP. VOng Thu Ban hhnh thco Thông Dr ad 200/20 14/TI-BTC 
Tlnh B* R4a - VOng Thu. Viet  Nani ngày 22 thIng 12 nlm 2014 côa BO 1*1 chlnh 

THUYET MINI! BAO cÁo TAI CHINH (Tldp theo) 
Cáo tIwyt mbsh i4 là mt bciph4n hp thank và cdn dwpv dc ddng :hoi b4o cáo tai chink kern theo 

33. THONG TIN BO SUNG CHO CAC luloAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO cÁo LUU 
CHUYEN TIEN T 

TiAn thu 111 tièn gOi trong nh không bao gdm ad tidn 4.833.  .. 23 VND (nh 2020: 6.844.205.481 
VND), the bun khohn thu nhip  ttr Ili tidn gOl chua nh$n; thIng 12 nh 2021 nhung dl 
bao g6m 6.844.205.481 VND là Iii tiAn gUi d thu n, -

I .. g nh nay. VI 4y, mOt 
khoIn tidn tuang Ong dl duqc diM chlnh trin phAn 

Pbm Miab VI ' Dong 
KE toln tnrirng GlIm ddc 

VtJng T. ngày 01 :hang 03 ndm 2022 
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