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I. THÔNG TIN CHUNG
Giới thiệu công ty
Quá trình hình thành và phát triển
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức
Công ty con, Công ty liên kết
Định hướng phát triển
Các rủi ro
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GIỚI THIỆU CÔNG TY
Tên giao dịch

: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Tên tiếng Anh

:

Tên viết tắt

: NTW

Logo

:

Giấy chứng nhận ĐKKD số

:

Vốn điều lệ

:

Địa chỉ

:

Số điện thoại

: (84-61) 3 560 574

Số fax

: (84-61) 3 560 031

Website

: www.ntw.com.vn

Email

: nhotrawa@ntw.com.vn

Mã cổ phiếu

: NTW

NHON TRACH WATER SUPPLY JOINT STOCK
COMPANY

3600977120 đăng ký thay đổi lần 3 ngày 27 tháng 5
năm 2013
50.000.000.000 VND
Năm mươi tỷ đồng Việt Nam
KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước,
huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1997
Tiền thân là Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch, đơn vị trực thuộc của Công ty
TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai được thành lập
theo Quyết định số 03/XD.QĐ ngày 08/04/1997 của Sở xây dựng Đồng
Nai

2004
UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thành lập số 36/QĐ.CT.UBT

2007
Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch theo Quyết
định số 3059/QĐ – UBND ngày 24/09/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về
việc “phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch thành
Công ty cổ phần”

2008
24/01/2008 Đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ tổ chức hoạt động cho
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch. Ngày 14/2/2008 được Sở kế
hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
số 4703000498

2012
Cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch tại sàn UPCOM với vốn điều lệ là
50.000.000.0000 đồng.

2013
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 3 ngày 27/05/2013,
ghi nhận vốn điều lệ tăng lên 50.000.000.0000 đồng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Khai thác, lọc nước phục vụ sinh họat.
Khai thác, lọc nước phục vụ công nghiệp.
Phân phối nước sạch.
Xây dựng công trình công ích
Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước.
Xây dựng trạm bơm.
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
Lắp đặt ống cấp nước, thoát nước, bơm nước.
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Theo dõi, giám sát lắp đặt thiết bị công trình.
Xây dựng và hoàn thiện công trình cấp nước.

Địa bàn kinh doanh
Huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành (Đồng Nai). Trong tương lai, định hướng Công
ty sẽ phát triển ra các tỉnh lân cận.

9

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Mô hình quản trị
Với loại hình công ty cổ phần, hiện nay mô hình quản trị Công ty được tuân theo Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty bao gồm các bộ phận:
1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị công ty;
3. Ban Giám đốc.
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Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành

ĐẠI HỘI ĐÔNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN KIỂM
SOÁT

TỔNG GIÁM
ĐỐC

PHÒNG
TỔ CHỨC
HÀNH
CHÍNH

PHÒNG KẾ
HOẠCH – KỸ
THUẬT

PHÒNG
KINH
DOANH

PHÒNG
TÀI
CHÍNH –
KẾ TOÁN

PHÂN
XƯỞNG
SẢN XUẤT
NƯỚC

Trạm Đại
Phước

Kiểm soát hoạt động
Điều hành trực tiếp

Công ty con, công ty liên kết
Không có

ĐỘI SỬA
CHỮA
XÂY LẮP

Trạm Long
Thành
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chủ yếu của của Công ty

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Công ty luôn hướng tới mục tiêu tối đa
hóa lợi nhuận cổ đông và cấp nước an
sinh xã hội. Cụ thể:
Mục tiêu đảm bảo doanh thu và lợi
nhuận trong năm 2013 tăng cao hơn
năm 2012.
Phấn đấu hoàn thành, triển khai một
số dự án đầu tư như nâng cao năng
suất khai thác nước, cải tạo một số
mạng lưới đường ống dẫn, xây dựng
hệ thống cấp nước cho các khu công
nghiệp, hộ dân cư, xây dựng văn
phòng làm việc.
Mở rộng hoạt động sản xuất kinh
doanh đáp ứng nhu cầu phát triển của
khu vực và tạo bước phát triển vững
chắc cho chính Công ty trong tương
lai.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên
Công ty tiếp tục duy trì các chiến lược hoạt
động phát triển trung và dài hạn như đã đề
ra trong các năm trước:
Kiểm soát giá vốn hàng bán. Do đặc
thù là ngành cung cấp nước, công ty
cần kiểm soát chi phí chủ yếu là điện
năng, nguồn nước và các loại hóa chất
chuyên xử lý nước để cải thiện kết quả
hoạt động kinh doanh.
Công ty chú trọng đảm bảo uy tín và
chất lượng dịch vụ cho các khách hàng
hiện tại. Bên cạnh đó, công ty cũng
không ngừng quan tâm, khai thác các
khách hàng tiềm năng, mở rộng địa bàn
phục vụ.
Chủ trương trau dồi kiến thức và kinh
nghiệm cho Ban điều hành cũng như
đội ngũ cán bộ công nhân viên của
Công ty, luôn thực hiện tốt công tác
quản trị cũng như sản xuất kinh doanh
đưa công ty trở thành một thương hiệu
uy tín trong khu vực.
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Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty
Với ngành nghề kinh doanh chính là sản
xuất nước sạch và phân phối nước, Công ty
luôn chú trọng trách nhiệm của mình đối
với các vấn đề môi trường, xã hội và cộng
đồng.
Đối với môi trường
Trong quá trình sản xuất, Công ty luôn
chú trọng chất lượng nước, đảm bảo
được các chỉ tiêu Lý - Hóa và vi sinh
theo quy định của Bộ Y Tế. Đồng thời,
Công ty cũng có biện pháp xử lý các tác
nhân gây ô nhiễm phát sinh từ các hoạt
động sản xuất, thi công.
Đối với xã hội, cộng đồng
Công ty luôn nỗ lực cải tiến kỹ thuật, ứng
dụng công nghệ, cải cách thủ tục để đảm
bảo cung cấp nguồn nước liên tục, ổn định,
với áp lực và chất lượng cao nhất, đảm bảo
tính kịp thời cho mọi nhu cầu của nhân dân
và khách hàng;
Bên cạnh đó, ý thức được ý nghĩa cao đẹp
của công tác từ thiện, Ban lãnh đạo luôn
đứng ra khởi xướng và kêu gọi thêm những
tấm lòng vàng trong Công ty.

Trong năm 2013, Công ty đã tuyên truyền vận động CB.CNV thực hiện quyên góp
ủng hộ đồng bào miền trung lũ lụt, quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc gia cam, quỹ học
giỏi sống tốt. Tổng số tiền mà Công ty đã ủng hộ các Quỹ trong năm 2013 là:
107.176.000 đồng.
Tiếp nối truyền thống những năm qua, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục thực
hiện nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển
của cộng đồng, xã hội.
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CÁC RỦI RO
Rủi ro pháp luật
Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, hoạt động của Công ty sẽ chịu
sự điều tiết của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán. Những thay đổi, điều chỉnh hay bổ
sung về nội dung liên quan đến các Luật này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là kinh doanh nước sạch vì vậy các văn
bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh
doanh của Công ty.
Rủi ro nguyên vật liệu, giá cả các yếu tố
đầu vào
Hầu hết các nguyên phụ liệu Công ty đều
mua từ các nhà cung cấp nên giá cả và chi
phí đầu vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty. Tuy nhiên, nguồn cung cấp
nguyên liệu cho Công ty hiện tại nhìn
chung khá ổn định do Công ty và các nhà
cung cấp có mối quan hệ gắn bó từ rất lâu.
Do đó rủi ro về nguyên vật liệu cung cấp là
không đáng kể.

Rủi ro về mạng lưới hoạt động
Với mạng lưới phân phối nước rộng tồn tại
một số rủi ro trong quá trình kiểm soát như
thất thoát nước trong quá trình chuyển tải,
tình trạng xâm phạm hành lang an toàn các
tuyến ống, công tác bảo về nguồn nước đề
phòng các chất thải gây ô nhiễm, v.v... đòi
hỏi sự góp sức của nhiều đơn vị liên quan.
Với những khó khăn như trên, Công ty đã
bố trí các cán bộ chuyên trách định kỳ kiểm
tra và rà soát hệ thống mạng lưới nhằm khắc
phục cũng như giảm thiểu những rủi ro có
thể xảy ra đối với mạng lưới.

Rủi ro đặc thù
Rủi ro đặc thù ngành mà công ty gặp phải là những dự án đầu tư cấp nước đón đầu quy
hoạch dân cư được công ty triển khai với chi phí lớn, nhưng lại có tốc độ chậm và gặp phải
nhiều thay đổi về chính sách, quy hoạch. Mặc dù vậy, do địa bàn hoạt động của Công ty là
địa phương có tốc độ đô thị hóa khá cao, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội có nhiều
thuận lợi, nên rủi ro này không phải là điều quá lo ngại.
Hơn nữa, là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành cấp nước nên ít nhiều
vẫn mang tính chất công ích, phục vụ cộng đồng. Điển hình là việc cung cấp nước sạch đến
các xã anh hùng, vùng nông thôn, khu vực đặc biệt khó khăn... với chi phí cao mà giá bán
chưa hợp lý, gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình đầu tư
Tình hình tài chính
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Tổng chi phí
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Thực hiện
2012
124.280
87.196
37.084
30.379

Kế hoạch
2013
128.011
87.699
40.312
30.234

Thực hiện
2013

Tỷ lệ TH/KH
2013 (%)

126.491
84.900
41.591
31.153

98,81%
96,81%
103,17%
103,04%

Tỷ lệ TH
2013/2012
(%)
101,78%
97,37%
112,15%
102,55%

Trong năm 2013 tổng doanh thu Công ty đạt hơn 126 tỷ tăng 1,78% so với năm 2012; tổng
chi phí trong năm đạt 96,81% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 41 tỷ đồng, tăng
12,15% so với năm 2012; lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt hơn 31 tỷ. Nhìn chung, tổng lợi
nhuận Công ty năm 2013 đều vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.
Với chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí và đầu tư khôn ngoan, tổng chi phíCông ty trong
năm 2013 đã giảm được khoảng 2,6%; tổng doanh thu, lợi nhuận trước vàsau thuế của Công
ty đều tăng, dao động trong khoảng từ 2% đến hơn 10%.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

8

dự án đã hoàn thành nghiệm
thu và đưa vào sử dụng

15
1

dự án đang triển khai, hiện tạm
ngưng để xin cấp phép thi công

2

2

công trình đang tiến hành, dự kiến
sẽ hoàn thành trong năm 2014

dự án đầu tư xây dựng cơ bản

2
dự án đang trong quá trình kiểm tra
hồ sơ, trình duyệt theo quy định
dự án công trình đã phê duyệt, đang
trong quátrình triển khai thực hiện

Trong năm 2013, Công ty đã đưa ra 15 dự án đầu tư xây dựng cơ bản được Đại Hội đồng cổ
đông và Hội đồng quản trị thông qua; trong đó có 8 dự án công trình đã hoàn thành, nghiệm
thu và đưa vào sử dụng; 2 công trình đang tiến hành, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2014;
2 dự án công trình đã phê duyệt, đang trong quá trình triển khai thực hiện; 2 dự án đang
trong quátrình kiểm tra hồ sơ, trình duyệt theo quy định và1 dự án đang triển khai, hiện tạm
ngưng để xin cấp phép thi công.
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Dự án

Tiến độ

1

Công trình XD Trụ sở làm việc Công ty

đã phê duyệt dự án & đang triển khai các
bước theo quy định. Dự kiến đầu QII/2014
khởi công XD công trình

2

Công trình trạm bơm tăng áp xã Phú Công ty đang kiểm tra hồ sơ thiết kế kỹ
Hữu (công suất 1.500m3/ngày.đêm)
thuật, trình duyệt theo quy định

3

Công ty đang kiểm tra hồ sơ thiết kế kỹ
Cải tạo và nâng cấp, mở rộng trạm bơm
thuật để trình duyệt theo quy định. Dự kiến
cấp nước Đại Phước (công suất
cuối Quý II/2014 tiến hành khởi công xây
2.500m3/ngày.đêm)
dựng công trình

4

Đang tiến hành thi công, dự kiến Quý
Công trình xây dựng hàng rào, nhà bảo
II/2014 hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào
vệ trạm bơm tăng áp Long Thành
sử dụng.

5

Công trình xây dựng hàng rào bảo vệ Đã nghiệm thu hoàn thành công trình đưa
trạm bơm Đại Phước
vào sử dụng

6

Công trình Tuyến ống cấp nước từ
Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng
đường 319B đến Hương Lộ 19 xã Long
ngày 27/12/2013
Thọ

7

Công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước
Đã thi công hoàn thành trong tháng 12/2013
qua cầu Phước Lý

8

Công trình cải tạo sửa chữa trạm bơm Công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào
nước thô (Trạm 1C)
sử dụng ngày 03/12/2013

9

Công trình xây dựng hàng rào trạm bơm Đã triển khai thi công, hiện tạm ngưng xin
Vĩnh Thanh
cấp phép thi công

10

Đã phê duyệt xong hồ sơ, Quý I/2014 khởi
Công trình cải tạo sân đường nội bộ
công công trình và đã hoàn thành đưa vào
Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch
sử dụng.

11

Công trình hệ thống cấp nước khu công Đã triển khai thi công các gói thầu, dự kiến
nghiệp Nhơn Trạch công suất hoàn thành trong QI/2014 để cấp nước cho
2.800m3/ngày.đêm
các DN trên địa bàn trong mùa khô 2014

STT
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12

Công trình xây dựng đường ống cấp
Đã hoàn thành thi công để cấp nước ổn định
nước 6 hẻm xã Phú Hữu, Đại Phước,
cho người dân trong các hẻm trên địa bàn
Hiệp Phước

13

Đã thi công nghiệm thu đưa vào sử dụng và
Công trình mở rộng đường ống cấp
thanh quyết toán công trình. Hiện đang cấp
nước 5 hẻm xã Phú Hữu
nước ổn định cho người dân trên địa bàn

14

Công trình di dời tuyến ống cấp nước
Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng để trả mặt
D400 từ Km23+543.56 – Km
bằng cho đơn vị làm đường
24+524.97 tỉnh lộ 25A xã Phước Thiền

15

Đã thi công nghiệm thu đưa vào sử dụng,
Hạng mục công trình khoan thay thế
cung cấp nước cho nhà máy Nhiệt điện
G1, G6 và giếng quan trắc
Nhơn Trạch 1 và 2

Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết: Không có
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hì
nh tài chính
Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

2012

Tổng tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ HĐKD
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

2013

139.102
122.001
36.999
84,590
37.084
30.379

149.832
122.514
41.571
19,905
41.591
31.153

% tăng/giảm so với
2012
7,71%
0,42%
12,36%
-76,47%
12,15%
2,55%

Các chỉ tiêu tài chí
nh chủ yếu
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh
Chỉ tiêu cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
Chỉ tiêu năng lực hoạt động
Vòng quay Hàng tồn kho
Vòng quay Tổng tài sản
Chỉ tiêu khả năng sinh lời
Lợi nhuân sau thuế/Doanh thu thuần
Lợi nhuân sau thuế/Vốn chủ sở hữu
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu
thuần

ĐVT

Lần
Lần
%
%
Vòng
Vòng

2012

3,82
3,51

2013

Tỷ lệ
2013/2012 (%)

4,92
4,54

28,73%
29,48%

15,55% 13,45%
18,41% 15,54%

-13,49%
-15,58%

13,84
1,07

10,58
0,85

-23,52%
-21,06%

%
%
%

24,90% 25,43%
25,86% 24,02%
21,84% 20,79%

2,12%
-7,10%
-4,79%

%

30,33% 33,93%

11,89%
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 Về cơ cấu vốn
So với năm trước, các khoản nợ của Công ty chỉ giảm nhẹ 6,82%, tương đương 1,4 tỷ.
Tuy nhiên, Tổng Tài sản tăng đến 10,7 tỷ vàVốn chủ sở hữu tăng 12,2 tỷ đã đẩy tỷ trọng
nợ giảm xuống. Nợ chiếm 13,45% Tổng tài sản, tương đương 15,54% Vốn chủ sở hữu
trong năm qua. Với cơ cấu này, rủi ro tài chính của công ty đã giảm xuống.

 Về khả năng thanh toán
Năm qua công ty đã cho hai công ty cùng ngành vay 30 tỷ làm khoản đầu tư tài chính ngắn
hạn tăng lên. Vìvậy màTài sản ngắn hạn của Công ty tăng 20% so với năm 2012, đạt 99,2
tỷ đồng. Trong khi đó, Nợ ngắn hạn lại giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước dẫn đến
khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2013 tăng 28,73%.
Hàng tồn kho tăng 832 triệu đồng, so với khoảng tăng chung của Tài sản ngắn hạn thìcon
số này không đáng kể. Vìvậy mà khả năng thanh toán nhanh của Công ty tăng cùng xu
hướng với khả năng thanh toán ngắn hạn, đạt 4,54 lần, tăng gần 30% so với năm 2012.
Sự gia tăng của hai hệ số này trong năm cho thấy được sự an toàn tài chính của của công ty
ngày càng tốt.
 Về năng lực hoạt động
Giávốn hàng bán vàdoanh thu thuần biến động nhẹ trong năm qua, nhưng Giátrị tổng tài
sản vàhàng tồn kho trong năm 2013 đều tăng so với năm 2012, đây là nguyên nhân dẫn tới
các chỉ tiêu về năng lực hoạt động (Vòng quay hàng tồn kho, Vòng quay Tổng tài sản) đều
giảm.

 Về khả năng sinh lời
Chi phíhoạt động sản xuất kinh doanh đang được kiểm soát rất tốt vàgiảm so với năm trước, đồng
thời Doanh thu thuần vẫn được duy trì122 tỷ, vìvậy màcác tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần
đều tăng.
Như đã trình bày, vốn chủ sở hữu và tài sản tăng khá mạnh trong năm, mạnh hơn nhiều so với
khoản tăng của lợi nhuận sau thuế đã làm tỷ suất sinh lợi trên Vốn chủ sở hữu vàTài sản giảm
xuống . Tỷ suất lần lượt là25,21% và21,56%.
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III. BÁO CÁO BAN GIÁM ðỐC
ðánh giá tình hình hoạt ñộng trong năm 2013
Tình hình tài chính
Kế hoạch phát triển trong tương lai
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ðÁNH GIÁ T
TÌNH HÌNH HOẠT
T ðỘNG
ð
TRONG NĂM 2013

`

ðVT: triệu ñồng

Thực
hiện
2012
124.280

Chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Tổng chi phí
Doanh thu thuần
Lợi nhuận thuần từ hoạt
ñộng kinh doanh
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ chia cổ tức

128.011

Tỷ lệ TH
Tỷ
ỷ lệ TH/KH
2013/2012
2013 (%)
(%)
126.419
98,81%
101,78%

87.196
122.001

87.699
125.511

84.900
122.514

96,81%
97,61%

97,37%
100,42%

36.999
37.083
30.378
20%

40.312
40.312
30.234
20%

41.571
41.591
31.153
20%

103,12%
103,17%
103,04%
100,00%

112,36%
112,15%
102,55%
100,00%

Kế hoạch
2013

Cơ cấu doanh thu 2012
10,26%

1,80%

Thực
hiện 2013

Cơ cấu doanh thu 2013
5,11%

3,14%

Sản xuất nước

Sản xuất nước

Xây lắp

Xây lắp
Doanh thu khác

Doanh thu khác
87,94%

91,74%

Với những chỉ tiêu mà ðạii hhội cổ ñông ñề ra, ngoài trừ doanh thu, các chỉ
ch tiêu khác ñều ñạt kế
hoạch, riêng chi phí ñượcc ki
kiểm soát tốt hơn mức dự kiến. Hiện nay hoạạt ñộng sản xuất nước
là hoạt ñộng chính của công ty vvẫn tăng trưởng ổn ñịnh, riêng hoạt ñộ
ộng xây lắp doanh thu
giảm so với năm trước. Lợ
ợi nhuận trước và sau thuế ñều vượt kế hoạch
ch và tăng nhẹ
nh so với
năm 2012, ñảm bảo khả năng chi tr
trả cổ tức như ñã dự kiến.
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• Công tác sản xuất
Các chỉ tiêu

ðVT

Thực hiện
năm 2012

Kế hoạch
năm 2013

Thực
ực hiện
năm 2013

Tỷ lệ
TH/KH
2013 (%)

Sản lượng nước sản xuất

m3

16.568.435 17.151.567

17.494.336

102,00%

Sản lượng nước tiêu thụ

m3

15.218.187 15.783.247

16.077.694

101,87%

Nước thất thoát

%

8,10%

0,12%

8,15%

7,98%

m bảo
b tiêu chuẩn chất
Nhiệm vụ sản xuất nướcc ññã ñược thực hiện tốt. Chất lượng nước ñảm
lượng theo quy ñịnh, sảnn lư
lượng vượt 2% so với kế hoạch ñề ra và tăng 5,6% so với
v năm 2012.
Công tác bảo trì sửa chữa,
a, bbảo dưỡng máy móc thiết bị ñược thực hiện
n tốt,
t ñảm bảo thiết bị
hoạt ñộng ổn ñịnh,
nh, an toàn. Sản lượng nước tiêu thụ vượt kế hoạch
ch 1,87% và hơn năm 2012
5,65%. Tỉ lệ nước thấtt thoát tuy chưa ññạt ñược kế hoạch ñề ra nhưng cũng
ũng ñã
ñ giảm so với năm
2012.
ng cháy nổ
n ñược thực hiện
ðồng thời, nộii quy an toàn lao ññộng, vệ sinh lao ñộng phòng chống
nghiêm túc, chặt chẽ.. Trong năm 2013 công tác an toàn lao ññộng, vệệ sinh công nghiệp và
phòng chống cháy nổ ñượcc quan tâm th
thực hiện, không có sự cố nào xảy
y ra.

• Công tác bảo trì, bảảo dưỡng
Công ty tổ chức kiểm tra hhệ thống cấp nước khách hàng, mạng lướii cấp
c nước truyền tải và
phân phối ñịnh kỳ mỗii tháng 2 llần, khắc phục và giải quyếtt nhanh các trường
trư
hợp ñồng hồ hư,
chạy không chính xác, kiểm
m tra xxử lý van và các thiết bị trên mạng lướ
ới cấp nước nhằm hạn
chế ñến mức thấp nhất tỷ llệ nước thất thoát. Trong năm 2013 ñã kiểm
m tra thuỷ
thu lượng kế và
ñường ống
ng nhánh khách hàng cụ thể như sau: Nhơn Trạch 48 lần, ðạii Phước
Phư 160 lần, Long
Thành 60 lần.

• Công tác phát triểnn khách hàng
Song song với việc ñảm bảảo chất lượng nước, bảo trì ñường ống, kiểm
m tra thủy
th lượng kế cho
khách hàng hiện tại,
i, công tác phát tri
triển khách hàng cũng ñượcc Công ty rất
r quan tâm. Tính ñến
31/12/2013, tổng số khách hàng ccủa Cấp nước Nhơn Trạch ñạt 3.647 khách hàng,
hàng trong ñó có
526 khách hàng mớii phát tri
triển trong năm, tập trung ở khu dân cư thị trấấn Long thành và khu
công nghiệp Nhơn Trạch
ch và ð
ðại Phước.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
ðVT: triệu ñồng

CHỈ TIÊU
Tài sản
Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
Tổng Tài sản
Nguồn vốn
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Tổng nợ

Năm2013/
Năm 2012

% tăng
giảm so
với 2012

Năm
2012

Năm
2013

Tỷ
T trọng
2012

Tỷ trọng
2013

82.700
56.402
139.102

99.205
50.628
149.832

119,96%
89,76%
107,71%

19,96%
-10,24%
7,71%

59,45%
40,55%
100,00%

66,21%
33,79%
100,00%

21.631
0
21.631

20.157
0
20.157

93,18%
93,18%

-6,82%
-6,82%

100,00%
0,00%
100,00%

100,00%
0,00%
100,00%

Tổng tài sảnn trong năm 2013 tăng 7,71% so vvớii năm 2012; trong ñó tài sản
s ngắn hạn ñạt hơn
99 tỷ tăng gần 20%, tài sảnn dài hhạn ñạt hơn 50 tỷ giảm 10% so vớii năm 2012.
Trong cơ cấu của Tài sảnn ng
ngắn hạn, khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn
n và khoản
kho tiền và tương
ñương tiền ñã chiếm
m hơn 73%. ð
ðặc biệt, năm 2013 công ty chuyển phần lớn lượng tiền mặt
tại quỹ sang tương ñương ti
tiền ñể ñảm bảo an toàn và tăng nguồn
n thu tài chính cho công ty.
ðồng thời, ñầuu tư tài chính ng
ngắn hạn cũng là khoản mụcc hoàn toàn mới
m so với năm 2012.
Riêng khoản này ñã kéo tàii ssản ngắn hạn tăng 30 tỷ ñồng.
Các hạng mục ñầuu tư xây ddựng cơ bản
n hoàn thành trong năm làm tăng nguyên giá tài sản
s cố
ñịnh thêm 5,1 tỷ,, nhưng kh
khấu hao lại lên ñến 11,1 tỷ, kết cục tài sản cố
ố ñịnh lại giảm so với
năm trước. Tài sản dài hạnn ccủa công ty chỉ bao gồm tài sản cố ñịnh,
nh, vì vậy
v mà cũng giảm ñi
so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu tài sản
100%
90%
80%

33,79%

40,55%

70%
60%
50%
40%
30%

66,21%

59,45%

20%
10%
0%
2012
Tài sản ngắn hạn

2013
Tài sản dài hạn
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Cũng như
ư 2012, năm 2013 Công ty ti
tiếp tục không vay nợ dài hạn
Nợ ngắn hạn giảm
m còn 20 ttỷ, tổng nợ trong năm giảm 6,82% so vớii năm 2012. Trong ñó chỉ
ch
có quỹ khen thưởng
ng phúc llợi tăng mạnh thêm 3 tỷ ñồng, thực hiện
n theo nghị
ngh quyết của ðại
hội ñồng cổ ñông thường
ng niên năm 2013. Các khoản còn lại tăng rấtt ít hoặc
ho giảm.
Công ty không có các khoảản phải thu, phải trả xấu.
u. Công tác tài chính ñược
ñư theo dõi rất chặt
chẽ ñể ñảm bảo vừa ñầuu tư hi
hiệu quả vừa ñảm bảo dòng tiền cho hoạạt ñộng sản xuất kinh
doanh
thường nhật.

Cơ cấu Nợ ngắn hạn 2013

Cơ cấu Nợ ngắn hạn 2012

4,07%

%
2,10%

28
28,65%
31,71%

35,22%

40,06%

1,33%
14,64%

30,74%
%

11
11,49%

Phải trả cho người bán

Phải trả cho người bán

c

c

c

c
Phải trả người lao ñộng

Phải trả người lao ñộng
n hạn khác

n hạn khác
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• Những tiến bộ công ty ññã ñạt ñược
Công ty ñã xây dựng
ng thành công ñi
ñiều lệ tổ chức và hoạt ñộng
ng Công ty theo quy ñịnh
ñ
của
Thông tư 121/2012/TT-BTC.
BTC. ði
ðiều lệ mới ñã ñược ðại hội ñồng cổ ñông thường
thư
niên năm
2013 thông qua. Cũng
ũng theo thông ttư này, Hội ñồng quản trị ñãã hoàn thiện
thi và ban hành Quy
chế quản trị công ty nhằm
m chu
chuẩn hóa các quy ñịnh về quản trị trong công ty.
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KẾ HOẠCH
CH PHÁT TRI
TRIỂN
N TRONG TƯƠNG LAI
Phương hướ
ớng thực hiện
n KH SXKD năm 2014

Bên cạnh việc phổ biến, vận
ñộng và tuyên truyền CB.CNV
thực hiện tốt các qui ñịnh qui
chế làm việc của Công ty, các
chủ trương chính sách của
ðảng, Pháp luật nhà nước,
Công ty kêu gọi nhân viên tích
cực thực hiện cuộc vận ñộng
“học tập và làm theo tấm
gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”
ñặc biệt nâng cao về nhận thức,
hành ñộng và thực hành tiết
kiệm chống lãng phí
phí.

Phối hợp với Ban quản lý
KCN, Công an khu công
nghiệp Nhơn Trạch bảo vệ an
ninh trật tự tại khu vực và giải
quyết một số công việc có liên
quan ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh; tranh thủ sự quan
tâm của Chính quyền ñịa
phương huyện Long Thành,
Nhơn Trạch ñể phát triển các
mạng lưới cấp nước cho các
khu dân cư, khu công nghiệp
trên ñịa bàn.

Tập trung mọi khả năng cung
cấp nước ổn ñịnh cho SX và
sinh hoạt của các DN và các
khu dân cư trên ñịa bàn. Tăng
cường công tác kiểm tra bảo trì,
sữa chữa, nâng cấp mạng lưới
cấp nước, hệ thống cấp nước và
ñồng hồ nước khách hàng hạn
chế tỷ lệ thất thoát
thoát. Bảo dưỡng
máy móc thiết bị thường kỳ,
khắc phục kịp thời các sự cố kỹ
thuật ñảm bảo sản xuất ổn ñịnh.

Tiếp nhận nguồn nước từ Dự án
cấp nước Nhơn Trạch – công
suất 100.000m3/ngày.ñêm
/ngày
khi
hoàn thành ñưa vào khai thác
sử dụng.
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Các chỉ tiêu k
kế hoạch SXKD năm 2014
Số
TT
1.

Chỉ tiêu

ðVT

Thực hiện
năm 2013

Kếế hoạch
năm 2014

Tỷ lệ %
2014/2013

SL nước SX vàà tiêu th
thụ
Sản lượng nước
ớc sản xuất

m3

17.494.336

18.260.296

104,4%

Sản lượng nước tiêu
êu th
thụ
Nước thất thoát
Tổng Doanh thu

m3
%
1.000ñ

16.077.694
8,1%
126.491.007

16.799.619
8,0%
129.797.242

104,5%
-0,1%
102,6%

Sản xuất nước

"

116.048.088

121.797.242

105,0%

Xây lắp

"

6.466.282

5.000.000

77,3%

3.
4.
5.

Doanh thu khác
Tổng chi phí
Lợi nhuận trước
ớc thuế
Lợi nhuận sau thuế

"
"
"

3.976.636
84.900.021
41.590.985
31.153.414

3.000.000
86.598.022
43.199.220
32.047.969

75,4%
102,0%
103,9%
102,9%

6.

Tỷỷ suất LNST/VðL

%

62,31%

64,10%

102,9%

7.

Các khoản
ản nộp Ngân sách

1.000ñ

20.016.394

20.507.964

102,4%

8.

Tỷỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)

%

20%

20%

100,0%

2.

Kế hoạch
ch th
thực hiện các dự án năm 2014
Trong năm 2014, Công ty ssẽ tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành 7 dự án ñầu tư xây
dựng cơ bản ñã ñược Hội ñồồng Quản trị, cổ ñông thông qua:
•

Công trình xây dựng
ng nhà văn ph
phòng: Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy
y chứng nhận quyền sử
dụng ñất và thực hiệnn tri
triển
n khai thi công công trình trong quý II/2014.

•

Công trình trạm
m bơm tăng áp Phú H
Hữu - công suất 1.500m3/ngày. ñêm: Hoàn thành hồ
h
sơ thiết kế kỹ thuật,
t, tri
triển khai các bước thi công dự án theo quy ñịnh
nh hiện
hi hành.

•

Công trình Cải tạoo nâng ccấp trạm ðại Phước công suất 2.500m3/ngày.ñêm, hạng
h
mục:
3
Trạm xử lý công suấtt 2.500m /ngày.ñêm. Hoàn thành hồ sơ ñấtt và báo cáo kinh tế
t kỹ
thuật công trình ñể triểển khai thi công trong quý II/2014.

•

Công trình xây dựng
ng hàng rào, nhà bảo vệ trạm
m bơm tăng áp Long Thành: Triển
Tri khai thi
công hoàn thành ñể nghi
nghiệm thu thanh quyết toán công trình ñưa vào sử
s dụng trong quý
I/2014.
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•

Công trình xây dựng
ng hàng rào tr
trạm bơm Vĩnh Thanh: Triển
n khai thi công hoàn thành và
nghiệm
m thu thanh quy
quyết toán công trình, ñưa vào sử dụng
ng trong quý I/2014, tạo
t bộ mặt
khang trang cho trạm
m bơm.

•

Hạng mụcc công trình: C
Cải tạo sân ñường nội bộ Công ty cổ phần
n cấp
c nước Nhơn Trạch
và Cải tạo ñường
ng vào tr
trạm bơm nước thô (1A): Triển
n khai thi công hoàn thành trong
quý I/2014 tạoo môi trư
trường làm việc sạch ñẹp.

•

Công trình hệ thốống cấp nước khu công nghiệp
p Nhơn Trạch
Tr
công suất
3
2.800m /ngày.ñêm: Hoàn thành khoan khai thác ñưa công tr
trình
ình sớm
s
ñi vào hoạt ñộng
nhằm tăng khả năng cung ccấp nước cho khu công nghiệp trong thờ
ời gian tới.

ðồng thời tiếp tục ñầuu tư xây ddựng mở rộng 7 hệ thống cấp nước:
•

Tuyến ống cấp nướcc ddọc ñường số 2 Long Tân cấp nướcc cho các Dự
D án và cho khu dân
cư xãã Long Tân, Phú H
Hội, khu du lịch sinh thái ðại Phước.

•

Tuyến ống cấp nướcc ñư
ñường Hương lộ 19 xã ðại Phước - Phú ðông,
ðông huyện Nhơn Trạch.

•

Tuyến ống cấp nướcc xã hhẻm, ấp thuộc các xã ðại Phước, Phú Hữ
ữu, Phước Thiền, Hiệp
Phước, Long Thọ, huy
huyện Nhơn Trạch.

•

Tuyến ống cấp nướcc Khu công nghi
nghiệp dốc 47, huyện
n Long Thành.

•

Tuyến ống cấp nướcc Khu công nghi
nghiệp Lộc An, Bình Sơn, huyện
n Long Thành.

•

Tuyến ống cấp nướcc khu dân cư Tân Mai 22, xã Phước Tân, huyện
n Long Thành.

•

Tuyến ống cấp nướcc Khu công nghi
nghiệp An Phước, huyện
n Long Thành.
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IV. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giácác mặt hoạt động của Công ty
Đánh giácác mặt hoạt động Ban Giám đốc

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY
Tình hì
nh thực hiện so với kế hoạch
Trong năm 2013, toàn thể CB.CNV Công ty đã tiếp tục cùng nhau làm việc, phấn đấu hoàn
thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Theo số liệu tổng hợp, ngoại trừ Tổng doanh thu trong năm đạt
98,8% kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đặc biệt, Tổng chi
phí đã giảm so với dự kiến.
Các chỉ tiêu chính:






Tổng doanh thu đạt 126.491.006.509 đồng;
Tổng chi phí là 84.900.021.133 đồng;
Lợi nhuận trước thuế đạt 41.590.985.376 đồng;
Lợi nhuận sau thuế đạt 31.153.414.032 đồng;
Với kết quả này hoàn toàn đảm bảo cho kế hoạch cổ tức 20%.

Hội đồng Quản trị Công ty đánh giá rất cao sự cố gắng vànỗ lực của toàn thể CB.CNV, sự
đoàn kết, đồng lòng trong mọi hoạt động để có thể vượt qua những trở ngại, thử thách trong
cả năm 2013.

Về công tác sản xuất
Trong năm 2013, Công ty cung cấp nước ổn định cho sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư
vàkhu công nghiệp trên địa bàn 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch; chất lượng nước đạt
tiêu chuẩn theo quy định của Bộ y tế; công tác bảo trìbảo dưỡng máy móc thiết bị vàkhắc
phục sự cố kỹ thuật được thực hiện tốt đảm bảo cho sản xuất an toàn; công tác kiểm tra, bảo
trì HTCN và đồng hồ nước khách hàng được công ty chútrọng. Sản lượng nước sản xuất đạt
102% so với kế hoạch và ghi thu đạt 101,87% so với kế hoạch.

Về tì
nh hì
nh Tài chí
nh
Thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Tình hì
nh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vàcông tác xãhội
Quy chế dân chủ ở công ty được phát huy, thu nhập đời sống người lao động được cải thiện;
tư tưởng cán bộ công nhân viên ổn định yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
An ninh chính trị vàtrật tự an toàn trên địa bàn được giữ vững; các đoàn thể hoạt động hiệu
quả, công tác xãhội được công ty quan tâm thực hiện.
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Năm 2013, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức trách của mình, tham mưu cho Hội đồng quản
trị, thực hiện đúng theo tinh thần, đinh hướng hoạt động của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông,
các Nghị quyết vàQuyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong vấn đề quản lý, điều hành các
hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013.
Đưa ra các chỉ đạo, phương án hợp lý để thực hiện hoàn thành các dự án theo kế hoạch đề ra,
điển hình như xây dựng đường ống, mở rộng đường ống đem lại nguồn nước ổn định cho
người dân trên địa bàn xãPhúHữu, Đại Phước, Hiệp Phước; cải tạo sửa chữa trạm bơm,…
Đặc biệt, không có trường hợp đáng tiếc nào về an toàn lao động, cháy nổ,… xảy ra trong
năm qua.
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KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xem xét kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2014 mà Ban Giám đốc trình bày, Hội
đồng quản trị nhất trívới các chỉ tiêu kế hoạch cho năm tài chính tiếp theo.
Để có được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 tốt hơn, Hội đồng quản trị Công
ty sẽ tiếp tục:









Duy trìthực hiện vànâng cao chất lượng các cuộc họp định kỳ;
Chútrọng công tác nhân sự: đào tạo tay nghề cho Cán bộ công nhân viên và năng lực
lãnh đạo cho các cán bộ quản lý; chuẩn hóa việc tuyển dụng, đánh giá nhân viên, mô
tả công việc, lương thưởng,… bằng quy chế cụ thể với mục đích thúc đẩy động lực
làm việc của nhân viên, tạo môi trường làm việc cạnh tranh công bằng vàminh bạch,
nâng cao năng suất người lao động;
Giám sát chặt chẽ tình hì
nh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu thực
hiện vượt mức kế hoạch đề ra;
Đảm bảo chất lượng của hoạt động cung cấp nước vàxây lắp. Kiểm soát lượng nước
thất thoát giảm tối đa, đồng thời tiết kiệm chi phí, đảm bảo lợi nhuận đạt kế hoạch;
Giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công
trình;
Thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính của Công ty, đảm bảo dòng tiền cho hoạt
động sản xuất kinh doanh vàthực hiện các dự án đầu tư;
Giám sát việc cung cấp thông tin trên phương tiện đại chúng; đảm bảo tính minh bạch,
công khai theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
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V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban Giám đốc
Thay đổi trong HĐQT, BKS và BGĐ
Tình hình nhân sự
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cơ cấu Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN ANH TUẤN
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Ông NGÔ
DƯƠNG ĐẠI
TV HĐQT kiêm
Phó Giám đốc

Ông NGUYỄN
CAO HÀ
TV HĐQT
không điều hành

Ông NGUYỄN
THANH BÌNH
TV HĐQT
không điều hành

Ông NGUYỄN
CHÍ QUỐC
TV HĐQT
không điều hành
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Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN ANH TUẤN – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiê m Giám đốc
Xem phần lý lịch thành viên Ban Giám đốc

Ông NGÔ DƯƠNG ĐẠI – Thành viên Hội đồng quản trị kiê m Phó Giám đốc
Xem phần lý lịch thành viên Ban Giám đốc

Ông NGUYỄN THANH BÌNH - Thành Viên Hội đồng quản trị
Giới tính

: Nam

Chức vụ hiện tại

: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu sở hữu:
- Cá nhân
:0
- Đại diện phần vốn: 191.233 cổ phần – tỷ lệ: 3,825% vốn điều lệ

Ông NGUYỄN CHÍ QUỐC - Thành Viên Hội đồng quản trị
Giới tính
: Nam
Chức vụ hiện tại
: Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu sở hữu:
- Cá nhân
:0
- Đại diện phần vốn: 73.500 cổ phần – tỷ lệ: 1,47 % vốn điều lệ

Ông NGUYỄN CAO HÀ - Thành Viên Hội đồng quản trị
Giới tính

: Nam

Chức vụ hiện tại

: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu sở hữu:
- Cá nhân
: 3.000 cổ phần – tỷ lệ: 0,06% vốn điều lệ
- Đại diện phần vốn: 503.000 cổ phần – tỷ lệ: 10,06 % vốn điều lệ
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BAN KIỂM SOÁT
Cơ cấu Ban Kiếm soát
Ông NGUYỄN TẤN DŨNG
Trưởng Ban Kiểm soát

Ông NGUYỄN VIẾT
HƯNG
Thành viên Ban Kiểm soát

Ông ĐẶNG NGUYỄN
THANH LIÊM
Thành viên Ban Kiểm soát

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Kiểm soát

Ông NGUYỄN TẤN DŨNG – Trưởng Ban Kiể m soát
Giới tính

: Nam

Chức vụ hiện tại

: Trưởng ban Kiểm soát

Số lượng cổ phiếu sở hữu:
- Cá nhân
:0
- Đại diện phần vốn : 500.000 cổ phần – tỷ lệ: 10 % vốn điều lệ

Ông NGUYỄN VIẾT HƯNG - Thành Viên Ban Kiể m soát
Giới tính

: Nam

Chức vụ hiện tại

: Thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng cổ phiếu sở hữu:
- Cá nhân
:0
- Đại diện phần vốn : 191.233 cổ phần – tỷ lệ: 3,825% vốn điều lệ
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Ông ĐẶNG NGUYỄN THANH LIÊM – Thành viên Ban Kiểm soát
Giới tính

: Nam

Chức vụ hiện tại

: Thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng cổ phiếu sở hữu:
- Cá nhân
: 58.300 cổ phần – tỷ lệ: 1,166 % vốn điều lệ
- Đại diện phần vốn : 0

BAN GIÁM ĐỐC
Cơ cấu Ban Giám đốc

Ông NGUYỄN ANH TUẤN
Giám đốc

Ông NGÔ
DƯƠNG ĐẠI
Phó Giám đốc

Ông VÕ QUANG
HỒNG
Phó Giám đốc

Ông TRẦN VĂN
THÙY
Kế toán trưởng
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Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Giám đốc

Ông NGUYỄN ANH TUẤN – Giám đốc
Giới tính

: Nam

Năm sinh

: 1967

Nơi sinh

: Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế, Kỹ sư Cấp thoát nước
:

1986 – 1988

: Công ty Xây dựng Lọc Hóa Dầu Long Thành – Đồng
Nai

1988 – 1989

: Công ty Dừa Long Thành – Đồng Nai

1989 – 1997

: Công ty Khoan Cấp Nước Đồng Nai

1997 – nay

: Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch, Công ty Cổ phần Cấp
Nước Nhơn Trạch.

Chức vụ hiện tại

: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Số lượng cổ phiếu sở hữu:
- Cá nhân
: 30.000 cổ phần – tỷ lệ: 0,6% vốn điều lệ
- Đại diện phần vốn : 1.121.868 cổ phần – tỷ lệ: 22,437% vốn điều lệ

Ông NGÔ DƯƠNG ĐẠI – Phó Giám đốc
Giới tính

: Nam

Năm sinh

: 1979

Nơi sinh

: Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện tại

: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
:

•

2001-5/2012

•

6/2012 - nay

: Công ty TNHH 1 TV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
nay là Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước
Đồng Nai.
: Công ty Cổ phần Cấp Nước Nhơn Trạch

Số lượng cổ phiếu sở hữu:
- Cá nhân
:0
- Đại diện phần vốn: 500.000 cổ phần – tỷ lệ: 10% vốn điều lệ
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Ông VÕ QUANG HỒNG – Phó Giám đốc
Giới tính

: Nam

Năm sinh

: 1958

Nơi sinh

: Đồng Nai

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư đô thị

Chức vụ hiện tại

: Phó Giám đốc
:

•

1978 - 2002

: Xí nghiệp nước Long Khánh - Đồng Nai

•

2002 - nay

: Xí nghiệp nước Nhơn Trạch nay là CTCP Cấp Nước
Nhơn Trạch

Số lượng cổ phiếu sở hữu:
- Cá nhân
: 4.666 cổ phần – tỷ lệ: 0,093 % vốn điều lệ
- Đại diện phần vốn: 100.000 cổ phần – tỷ lệ: 2% vốn điều lệ

Ông TRẦN VĂN THÙY – Kế toán trưởng
Giới tính

: Nam

Năm sinh

: 1979

Nơi sinh

: Nam Định

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện tại

: Kế toán trưởng

Quá trình công
•

2002 - nay

: Xí nghiệp nước Nhơn Trạch nay là Công ty Cổ phần
Cấp Nước Nhơn Trạch

Sổ lượng cổ phiếu sở hữu:
- Cá nhân
: 800 cổ phần – tỷ lệ: 0,016% vốn điều lệ
- Đại diện phần vốn : 0
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THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT & BAN GIÁM ĐỐC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày bổ
nhiê m

Ngày miễn
nhiệ m

Hội đồng quản trị: không thay đổi
Ban kiểm soát
1
Bà Phùng Thị Thu Giang
Thành viên BKS
04/25/13
2
Bà Nguyễn Thị Phương Lan
Thành viên BKS
04/25/13
3
Ông Nguyễn Tấn Dũng
Thành viên BKS
04/25/13
4
Ông Nguyễn Viết Hưng
Thành viên BKS
04/25/13
5
Đặng Nguyễn Thanh Liêm
Thành viên BKS
04/25/13
Ban điều hành: không thay đổi về nhân sự, chỉ thực hiện bổ nhiệm lại Phó giám đốc và Kế
toán trưởng

Ngày 25/04/2013, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông đã bầu ra Hội đồng
Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 và nhất trí để các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm trước
tiếp tục đảm nhiệm công việc.
Đại hội Cổ đông năm 2013 cũng đồng thời bầu ra được Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018
gồm 3 thành viên, trong đó Ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát, Ông
Nguyễn Viết Hưng và Đặng Nguyễn Thanh Liêm trúng cử thay thế cho Bà Phùng Thị Thu
Giang và Nguyễn Thị Phương Lan thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty.
Ban Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự trong năm 2013.
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ
Cơ cấu nhân sự
Hiện nay, CBCNV Công ty có 84 người với cơ cấu như sau:
Tính chất phân loại

STT

Số lượng

Tỷ trọng (%)

A

Theo trình độ

1

Trình độ đại học, trên đại học

24

28,57%

2

Trình độ cao đẳng, trung cấp

10

11,90%

3

Khác

50

59,52%

B

Địa bàn công tác

1

Nhà máy nước Nhơn Trạch

74

88,10%

2

Trạm Đại Phước

5

5,95%

3

Trạm Long Thành

5

5,95%

C

Trình độ lao động

1

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

34

40,48%

2

Trình độ bậc thợ

50

59,52%

0,00%

Tổng số nhân viên tăng 7 người so với năm 2012.
Số nhân viên có trình độ chuyên môn cao tăng
khoảng 10%, số nhân viên có trình độ bậc thợ
cũng tăng 8,6% trong năm 2013

TT

Năm

Mức lương bình quân

1

2011

5.849.000

2

2012

6.200.000

3

2013

6.250.000

Trong 3 năm kể từ 2011, thu
nhập của người lao động trong
Công ty tăng dần theo từng năm.
Năm 2013, thu nhập người lao
động có tăng nhẹ so với năm
2012, tăng từ mức 6.200.000
đồng/người/tháng lên 6.250.000
đồng/người/tháng
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Chính sách đối với người lao động
•

Công tác đào tạo

Chính sách đào tạo nhân lực hằng năm vẫn
được công ty duy trì với mục tiêu nâng cao
trình độ cho đội ngũ lao động, đa dạng
nghiệp vụ cho nhân viên. Điển hình như tổ
chức các lớp học đào tạo tay nghề cho công
nhân, tìm kiếm các lớp đào tạo nghiệp vụ
ngắn hạn cho nhân viên. Đồng thời, Công ty
cũng luôn khuyến khích các cán bộ công
nhân viên Công ty tự trau dồi, học hỏi trình
độ cũng như nghiệp vụ.
Trong năm 2013, Công ty đã tạo điều kiện
cử 11 Cán bộ công nhân viên tham gia học
tập huấn nghiệp vụ về dự thầu, đấu thầu qua
mạng, giám sát thi công, an toàn lao động.
•

Bảo hiểm và phúc lợi

Hằng năm, Công ty vẫn luôn trích nộp các
khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng
thời hạn và quy định của Pháp luật. Cấp phát
đầy đủ Bảo hiểm Lao động cho nhân viên
toàn thể công ty.

•

Chất lượng nguồn lao động

Có được nguồn nhân lực với trình độ
chuyên môn và nhiều kinh nghiệm là điều
mà những năm qua Công ty luôn tự hào.
Các cán bộ quản lý cấp cao là những cán
bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành,
thường xuyên tham gia các lớp đào tạo,
bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao năng lực
quản lý. Cán bộ cấp trung hầu hết thuộc
tầng lớp trẻ tuổi, có trình độ, nghiệp vụ tuy
chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng rất chủ
động học hỏi và năng động trong công
việc.
•

Điều kiện làm việc

Công ty luôn tạo điều kiện làm việc tốt
nhất cho nhân viên, trang bị đầy đủ các
thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết,
cấp phát đầy đủ đồng phục nhân viên theo
quy định. Tổ chức định kỳ khám sức khỏe
cho toàn thể Cán bộ Công nhân viên trong
Công ty.
•

Chế độ làm việc

Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp
luật về lao động như: chế độ làm việc 8
giờ/ngày và chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Thời
gian nghỉ phép, lễ tết, ốm, thai sản tuân thủ
theo đúng quy định của Luật lao động.

s

VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY
Cổ phần, cơ cấu cổ ñông, thay ñổi vốn ñầu tư chủ sở hữu
Hoạt ñộng Hội ñồng quản trị
Hoạt ñộng Ban kiểm soát
Giao dịch, lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của
HðQT, BKS và BGð

Thực hiện các quy ñịnh về quản trị Công ty
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CỔ PHẦN,
N, CƠ C
CẤU CỔ ðÔNG, THAY ðỔI
ð
VỐN ðẦU
U TƯ CH
CHỦ SỞ HỮU
Cổ phần
Vốn ñiều lệ 2013 củaa công ty là 50.000.000.000 ññồng.
•
•
•
•
•

Mệnh giá cổ phiếuu ñang lưu hành
hành: 10.000 ñồng
Số lượng cổ phiếuu ññã phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếuu qu
quỹ: 0
Số cổ phiếuu ñang lưu hành: 5.000.000 ccổ phiếu
Số lượng cổ phầnn bbị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

Danh sách ccổ ñông lớn
STT
1

Tên cổổ ñông

Số lượng cổ phần ñang
nắm giữ

Tỷ lệ

2.621.868

52,437%

2.621.868

52,437%

Công ty TNHH Cấp
ấp N
Nước
một thành viên ðồng
ồng Nai
Tổng cộng

Cơ cấu cổ ñông
Cổ ñông
Nhà nước
Cổ ñông trong nước
Tổ chức
Cá nhân
Cổ ñông nước ngoài
Tổ chức
Cá nhân
Tổng cộng

Số lượng cổ ñông

Số lượng
ợng cổ phần
nắm giữ

Tỷ lệ nắm giữ

1

2.621.868

52,437%

241
5
236
7
1
1
249

2.238.066
411.833
1.826.233
140.066
129.966
10100
5.000.000

44,761%
8,237%
36,525%
2,801%
2,599%
0,202%
100%
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.

Tình hình thay ñổi vốn chủ sở hữu
Trong năm 2013, Công ty không thay ññổi vốn chủ sở hữu

Giao dịch
ch ccổ phiếu quỹ
Không có

Chứng
ng khoán khác
Không có

HOẠT ðỘ
ỘNG CỦA HỘI ðỒNG
NG QUẢN
QU
TRỊ
Các tiểu
u ban thu
thuộc Hội ñồng quản trị
Hiện nay, Công ty không thành llập Tiểu ban HðQT

Hoạt ñộng
ng ccủa Hội ñồng quản trị
Trong năm 2013, Hội ñồng
ng Qu
Quản trị Công ty Cổ phần cấp nướcc Nhơn Trạch
Tr
ñã tổ chức tổng
cộng 6 cuộc họp ñể ñề ra kếế hoạch, thống nhất các phương án ñiều
u hành hoạt
ho ñộng.
Số TT
1
2
3
4
5

Thành viên HðQT
Ông Nguyễn
ễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn
ễn Cao H
Hà
Ông Nguyễn
ễn Thanh Bình
Ông Nguyễn
ễn Chí Quốc
Ông Ngô Dương ð
ðại

Chức vụ
Chủ tịch HðQT
Thành viên HðQT
Thành viên HðQT
Thành viên HðQT
Thành viên HðQT

ðồng thời,

Số
ố buổi họp tham dự Tỉ lệ %
6/6
100
6/6
100
6/6
100
6/6
100
6/6
100

32 Quyết ñị
, hoàn thiện việcc bổ
b sung vốn ñiều lệ,

thay ñổi nhân sự
Quyết ñị
.
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Số
Số Nghị quyết
TT
1 01/2013/NQHðQT-NTWA
2 02/2013/NQHðQT-NTWA
3 03/2013/NQHðQT-NTWA
4 04/2013/NQHðQT-NTWA
5 05/2013/NQHðQT-NTWA
6 06/2013/NQHðQT-NTWA
7 07/2013/NQHðQT-NTWA
8 08/2013/NQHðQT-NTWA
9 09/2013/NQHðQT-NTWA
10 10/2013/NQHðQT-NTW
11 11/2013/NQHðQT-NTW
12 12/2013/NQHðQT-NTW
13 13/2013/NQHðQT-NTW

Ngày phát
hành
03/01/2013

14

14/2013/NQHðQT-NTW

15/07/2013

15

15/2013/NQHðQT-NTW

15/07/2013

16

16/2013/NQHðQT-NTW

15/07/2013

17

17/2013/NQHðQT-NTW

30/10/2013

18

18/2013/NQHðQT-NTW

30/10/2013

19

19/2013/NQHðQT-NTW
20/2013/NQHðQT-NTW

30/10/2013

20

01/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
04/04/2013
04/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
07/05/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013

30/10/2013

Nội
ội dung
V/v chi tạm ứng cổ tức 2013.
V/v thông báo kết
ết quả SXKD năm 2013 và
v kế
hoạch năm 2013
V/v chỉ ñịnh thầu công trình;
ình; mở
m rộng ñường ống
cấp nước các hẻm xã Phú Hữu.
ữu.
V/v chỉ ñịnh thầu công trình;
ình; xây dựng
d
hàng rào,
nhà bảo vệ trạm bơm
ơm tăng áp Long Thành.
V/v chỉ ñịnh thầu công trình;
ình; tuyến
tuy ống cấp nước
từ ñường 319B ñến Hương lộ
ộ 19 xã
x Long Thọ.
V/v bàn giao ñường
ờng dây trung thế 22Kv dọc
ñường 319 cho ðiện lực Nhơn
ơn Trạch.
Tr
V/v phê duyệt nội dung trình
ình ðại hội ñồng cổ
ñông thường niên 2013.
V/v thảm nhựa ñường
ờng nội bộ Công ty cổ phần
Cấp nước Nhơn Trạch.
V/v thông qua kết
ết quả sản xuất kinh doanh Quý I
năm 2013.
V/v chia cổ tức còn lại
ại 2012, bằng tiền mặt.
V/v chi thưởng
ởng cho ban quản lý ñiều hành
h
Công
ty.
V/v chấp thuận chủ trương cải
ải tạo tuyến ống cấp
nước ñường 5C/5A KCN Nhơn
ơn Trạch
Tr
2.
V/v thông qua kết
ết quả Sản xuất kinh doanh 06
tháng ñầu năm 2013 vàà phương hướng
hư
nhiệm vụ
06 tháng cuối năm 2013.
V/v chấp
ấp nhận ñiều chỉnh chủ trương
tr
lập, thực
hiện Dự án ñầu tư xây dựng
ựng công trình
tr
trụ sở làm
việc Công ty với quy mô xây dựng
d
05 tầng.
V/v chấp thuận chủ trường
ờng ðầu tư
t xây dựng công
trình 08 giếng
ếng khoan (Công suất 2800m3/ngñ),
tuyến ống thu nước thô vàà cáp ñiện
ñi ngầm dọc
theo hành lang ñường
ờng Trần Phú, huyện Nhơn
Nh
Trạch.
V/v chuyển ñổi hình thức
ức lập Dự án ñầu tư
t sang
lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ
ỹ thuật công trình
tr
nâng
cấp, mở rộng nhà máy xử
ử lý nước
n
ðại Phước
(Công suất 2500m3/ngñ)
V/v lựa chọn ñơn vịị thực hiện kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2013 của
ủa Công ty Cổ phần Cấp
nước Nhơn Trạch.
V/v thông qua kết
ết quả SXKD 9 tháng ñầu năm
2013 & Phương hướng
ớng nhiệm vụ 3 tháng cuối
năm 2013.
V/v chi tạm ứng cổ tức năm 2013.
V/v tài trợ hội thao Ngành
ành Cấp
C thoát nước Miền
Nam mở
ở rộng lần thứ XIV năm 2014.
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Số
Số Quyết ñịnh
TT
1
01/2013/QðHðQT-NTWA

Ngày phát
hành
06/01/2013

2

02/2013/QðHðQT-NTWA

29/01/2013

3

03/2013/QðHðQT-NTWA

07/02/2013

4

04/2013/QðHðQT-NTWA

07/02/2013

5

05/2013/QðHðQT-NTWA

08/03/2013

6

06/2013/QðHðQT-NTWA

08/03/2013

7

07/2013/QðHðQT-NTWA

08/03/2013

8

08/2013/QðHðQT-NTW

26/04/2013

9

09/2013/QðHðQT-NTW

26/04/2013

10

10/2013/QðHðQT-NTW

26/04/2013

11

11/2013/QðHðQT-NTW

30/05/2013

12

12/2013/QðHðQT-NTW

30/05/2013

13

13/2013/QðHðQT-NTW

12/06/2013

Nội
ội dung
V/v phê duyệt
ệt kế hoạch ñấu thầu công trình xây
dựng hàng rào nhà bảo
ảo vệ Trạm bơm
b
tăng áp
Long Thành - ðịa
ịa ñiểm Thị trấn Long Thành,
Th
huyện Long Thành, tỉnh
ỉnh ðồng Nai.
V/v phê duyệt
ệt báo báo kinh tế kỹ thuật công
trình “Mở rộng ñường
ờng ống cấp nước
n
các hẻm xã
Phú Hữu”
V/v phê duyệt
ệt kế hoạch ñấu thầu công trình
tr
“Mở
rộng ñường ống cấp nước
ớc các hẻm xã
x Phú Hữu”
- ðịa ñiểm Xã Phú Hữu,
ữu, huyện Nhơn
Nh
Trạch,
ðồng Nai
V/v phê duyệt
ệt kế hoạch ñấu thầu công trình
“Tuyến ống cấp nước từ ñường
ờng 319B ñến Hương
H
lộ 19 xã Long Thọ” - ðịa
ịa ñiểm xã
x Long Thọ,
huyện Nhơn Trạch,
ạch, ðồng Nai.
V/v phê duyệt
ệt ñiều chỉnh tổng mức ñầu tư
t công
trình “Mở rộng ñường
ờng ống cấp nước
n
các hẻm xã
Phú Hữu” - ðịa ñiểm Xãã Phú Hữu,
H
huyện Nhơn
Trạch, ðồng Nai.
V/v phê duyệt
ệt ñiều chỉnh tổng mức ñầu tư
t công
trình “Tuyến ống cấp nước
ớc từ ñường
ñ
319B ñến
Hương lộ 19 xã Long Thọ”
ọ” - ðịa ñiểm xã Long
Thọ, huyện Nhơn Trạch,
ạch, ðồng Nai.
V/v phê duyệt
ệt ñiều chỉnh tổng mức ñầu tư
t công
trình “Xây dựng hàng
àng rào nhà bảo
b vệ Trạm bơm
tăng áp Long Thành” - ðịa
ịa ñiểm Thị trấn Long
Thành, huyện Long Thành, tỉnh
ỉnh ðồng Nai.
V/v phê duyệt ñiều
ều chỉnh giá các gói thầu công
trình “Mở rộng ñường
ờng ống cấp nước
n
các hẻm xã
Phú Hữu” - ðịa ñiểm Xãã Phú Hữu,
H
huyện Nhơn
Trạch, ðồng Nai.
V/v phê duyệt
ệt ñiều chỉnh giá các gói thầu công
trình Tuyến ống cấp nước
ớc từ ñường
ñ
319B ñến
Hương lộ 19 xã Long Thọ - ðịa ñiểm xã Long
Thọ, huyện Nhơn Trạch,
ạch, ðồng Nai.
V/v phê duyệt
ệt ñiều chỉnh giá các gói thầu công
trình “Xây dựng hàng
àng rào nhà bảo
b vệ Trạm bơm
tăng áp Long Thành” - ðịa
ịa ñiểm Thị trấn Long
Thành, huyện Long Thành, tỉnh
ỉnh ðồng Nai.
V/v phê duyệt
ệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công
trình “cải
ải tạo, sửa chữa trạm bơm
b
nước thô
(Trạm IC)”.
V/v phê duyệt
ệt kế hoạch ñấu thầu công trình
tr
“Khoan thay thếế giếng khai thác G1, G6 và
v giếng
quan trắc”.
V/v ngừng triển khai ñầu tư
ư xây dựng
d
công trình
“Di dời ñường ống cấp nư
ước các ñiểm băng
ñường QL51B” - ðịa
ịa ñiểm thị trấn Long Thành,
Th
huyện Long Thành, ðồng
ồng Nai.
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14

14/2013/QðHðQT-NTW

24/06/2013

15

15/2013/QðHðQT-NTW
16/2013/QðHðQT-NTW
17/2013/QðHðQT-NTW
18/2013/QðHðQT-NTW

15/07/2013

V/v phê duyệt
ệt kế hoạch ñấu thầu công trình
tr
“Cải
tạo, sửa chữa trạm bơm
ơm nước
nư thô (trạm IC)” ðịa ñiểm KCN Nhơn Trạch
ạch 5, huyện Nhơn
Nh
Trạch, tỉnh ðồng Nai.
V/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.

15/07/2013

V/v bổ
ổ nhiệm lại Phó Giám ñốc Công ty.

15/07/2013

19

19/2013/QðHðQT-NTW

18/07/2013

20

20/2013/QðHðQT-NTW

24/07/2013

21

21/2013/QðHðQT-NTW

25/07/2013

22

22/2013/QðHðQT-NTW

15/08/2013

23

23/2013/QðHðQT-NTW

11/09/2013

24

24/2013/QðHðQT-NTW
25/2013/QðHðQT-NTW
26/2013/QðHðQT-NTW

15/11/2013

27/2013/QðHðQT-NTW
28/2013/QðHðQT-NTW
29/2013/QðHðQT-NTW
30/2013/QðHðQT-NTW
31/2013/QðHðQT-NTW
32/2013/QðHðQT-NTW

26/11/2013

V/v ban hành quy chếế về Quản trị của Công ty cổ
phần Cấp nước Nhơn Trạch.
V/v phê duyệt
ệt kế hoạch ñấu thầu công trình
tr
cải
tạo sửa chữa ñường
ờng nội bộ nhà
nh máy nước Nhơn
Trạch,
ạch, ñịa ñiểm xây dựng KCN Nhơn
Nh
Trạch,
ñường Trần Phú, huyên
ên Nhơn Trạch.
Tr
V/v phê duyệt
ệt nhiệm vụ thiết kế Dự án xây dựng
trụ sở làm việc
ệc Công ty Cổ phần Cấp nước
n
Nhơn
Trạch.
V/v phê duyệt
ệt dự toán chuẩn bị ñầu tư
t Dự án xây
dựng trụ sở làm việc
ệc Công ty Cổ phần Cấp nước
n
Nhơn Trạch.
V/v phê duyệt
ệt kế hoạch ñấu thầu tư
t vấn Dự án
xây dựng trụ sở làm việc
ệc Công ty Cổ phần Cấp
nước Nhơn Trạch.
V/v phê duyệt
ệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công
trình xây dựng hàng
àng rào trạm
tr
bơm cấp nước
Vĩnh Thanh.
V/v phê duyệt kếế hoạch ñấu thầu công trình
tr
xây
dựng hàng rào trạm bơm cấp
ấp nước
n
Vĩnh Thanh.
ðịa ñiểm xã Vĩnh
ĩnh Thanh, huyện Nhơn
Nh
Trạch,
tỉnh ðồng Nai.
V/v phê duyệt dự án ñầu tư
ư xây dựng
d
trụ sở làm
việc Công ty Cổ phần Cấp nư
ước Nhơn Trạch.
V/v phê duyệt
ệt BC KTKT Công trình
tr
HTCN
3
KCN Nhơn Trạch,
ạch, công suất 2800m /ngñ.
V/v phê duyệt KHðT tư vấn
ấn Gð chuẩn bị thực
hiện dự án Trụ sở làm việc
ệc Công ty Cổ phần Cấp
nước Nhơn Trạch.
V/v phê duyệt
ệt KHðT Công trình
tr
HTCN KCN
Nhơn Trạch,
ạch, công suất 2800m3/ngñ.
V/v Phê duyệt
ệt BC KTKT Công trình
tr
xây dựng
tuyến ống cấp nước
ớc các hẻm xã
x Phú Hữu.
V/v phê duyệt
ệt KHðT Công trình
tr
Xây dựng
tuyến ống cấp nước
ớc các hẻm xã
x Phú Hữu.
V/v phê duyệt BC KTKT Công trình tuyến ống
cấp nước qua cầu Phước Lý xã
x ðại Phước.
V/v phê duyệt
ệt KHðT Công trình
tr
tuyến ống cấp
nước qua cầu Phước Lý xã ðại
ð Phước.
V/v phê duyệt
ệt quyết toán vốn ñầu tư
t hoàn thành
Công trình mở rộng ñường
ờng ống cấp nước
n
các
hẻm xã Phú Hữu.

16
17
18

25
26

27
28
29
30
31
32

17/07/2013

19/11/2013
20/11/2013

26/11/2013
27/11/2013
02/12/2013
03/12/2013
20/12/2013

50

Danh sách các thành viên H
Hội ñồng quản trị có chứng
ch
chỉ
ñào về quảản trị công ty
Không có

HOẠT
Tð
ðỘNG CỦA BAN KIỂM
M SOÁT
Trong năm 2013, Ban kiểm
ểm soát ññã tổ
ổ chức các cuộc họp ñịnh kỳ theo ñúng quy ñịnh về chức
năng, nhiệm vụ ñược
ợc quy ñịnh. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát ññã thực
ực hiện tổng kết công
tác giám sát hoạt
ạt ñộng sản xuất kinh doanh, kế toán tài chính, kiểm
ểm tra tình
t
hình ñầu tư xây
dựng cơ bản và các hoạt
ạt ñộng khác của Công ty, ñồng thời llên kếế hoạch cho hoạt ñộng trong
kỳ tiếp theo.

Kết quả giám sát ñ
ñối vớii thành viên HðQT, thành viên
Ban
an Giám ñ
ñốc
 Về hoạt ñộng của Hộii ñ
ñồng quản trị
Ngày 25/04/2013, ðại
ại hội ñồng cổ ñông th
thường niên 2013 ñã bầu
ầu 05 thành
th
viên Hội ñồng
quản trị ñáp ứng tiêu chuẩn
ẩn của ðiều lệ Công ty vvà Luật
ật doanh nghiệp. Trong quá trình
tr
hoạt
ñộng, Hội ñồng quản trị ñãã duy trì các kkỳ họp thường kỳ, ñồng thời
ời tổ chức các cuộc họp bất
thường
ờng kịp thời chỉ ñạo hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Từng th
thành
ành viên có ý thức
th chấp hành
pháp luật và ñiều
ều lệ Công ty một cách nghi
nghiêm chỉnh,
ỉnh, không có xung ñột về quyền lợi. Chủ
tịch HðQT ñãã phân công cho ttừng thành viên hợp lý, mỗi thành viên ñều
ều phát huy và
v nêu cao
ñược vai trò trách nhiệm
ệm cao của từng cá nhân trong công tác quản trị.
Năm 2013, HðQT ñã tổổ chức họp 6 phi
phiên họp thường kỳ, vàà ban hành 20 nghị
ngh quyết, 32
quyết ñịnh xoay quanh các nnội dung chủ yếu sau ñây:


ðánh giá tình hình ho
hoạt
ạt ñộng sản xuất kinh doanh, ñề ra biện pháp tháo gỡ khó khăn,
thúc ñẩy
ẩy hoạt ñộng sản xuất. ðầu tư xây dựng
ựng các dự án mở rộng mạng lưới
l
cung cấp
nước trên ñịa bàn.



Chi tạm ứng vàà chi ccổ tức còn lại cho cổ ñông.
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 Về hoạt ñộng củaa Ban Giám ñốc
Ban Giám ñốc Công ty ñã ñi
ñiều hành sản xuấtt kinh doanh theo ñúng pháp luật
lu và ñiều lệ Công
ty, ñảm bảoo cho Công ty ho
hoạt ñộng hiệu quả cao, phát triển ổn ñịnh
nh và tăng trưởng
trư
bền vững.
Trong năm 2013,, Công ty ññã tổ chức ðại hội công nhân viên chức,
c, ký thỏa
th ước lao ñộng tập
thể với người ñại diệnn ngư
người lao ñộng; thực hiện quy chế trả lương, thưởng
thư
và trích nộp
BHXH, BHYT, BHTN theo quy ññịnh. ðặc biệt, lương sản phẩm
m cho cán bộ
b công nhân viên
Công ty ñã ñược ñiều chỉnh
nh tăng
tăng. Nhờ vậy mà ñời sống người lao ñộ
ộng ñược cải thiện và
nâng cao, người lao ñộng
ng an tâm công tác, tích ccực lao ñộng sản xuấất. Ngoài ra người lao
ñộng còn ñược Công ty tổ chức tham gia ñào tạo nâng cao trình ñộ và tay nghề
ngh hoàn thành
nhiệm vụ, ñáp ứng yêu cầuu phát ttriển của Công ty trước mắt và lâu dài.
Công ty cũng tham gia vào các ho
hoạt ñộng xã hội như ủng hộ ñồng
ng bào bão lụt, thiên tai, ủng
hộ quỹ trẻ em nghèo hiếuu hhọc, quỹ nạn nhân chất ñộc màu da cam. Tổng
ng số
s tiền mà Công ty
ñã ủng hộ các Quỹ trong năm 2013 là: 1107.176.000 ñồng.
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GIAO DỊCH,
CH, LƯƠNG, THƯ
THƯỞNG,
NG, THÙ LAO VÀ CÁC
KHOẢN
NL
LỢI ÍCH KHÁC CỦA
A HðQT, BKS & BGð
Lương, thư
thưởng, thù lao của
a HðQT, BGð và BKS
ðVT: ðồng

Họ và tên

Chức danh

Thù lao

Lương

Thưởng

Hội ñồng quản trị
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch

52.500.000

70.000.000

Ông Ngô Dương ðại

Thành viên

34.500.000

60.000.000

Ông Nguyễn Chí quốc

Thành viên

34.500.000

60.000.000

Ông Nguyễn Thanh Bình

Thành viên

34.500.000

60.000.000

Ông Nguyễn Cao Hà

Thành viên

34.500.000

60.000.000

34.500.000

60.000.000

Nguyễn Thị Phương Lan

Trưởng ban
Thành viên
( ñã miễn
nhiệm )
Thành viên
( ñã miễn
nhiệm )

Ông Nguyễn Viết Hưng

Thành viên

13.500.000

Ông ðặng
ặng Nguyễn Thanh Li
Liêm

Thành viên

13.500.000

Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Tấn Dũng

Phùng Thị Thu Giang

3.900.000

3.900.000

Ban Giám ðốc
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ông Ngô Dương ðại
Ông Võ Quang Hồng
Ông Trần Văn Thùy

Giám ñốc
Phó Giám
ñốc
Phó Giám
ñốc
Kế toán
trưởng

665.126.399 75.168.000
489.477.560 30.000.000
497.085.460 40.000.000
408.492.139 30.000.000
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Giao dịch
ch ccổ phiếu của cổ ñông nội bộ,, thư ký
k Công ty,
cổ ñông lớ
ớn và những người có liên quan
Không có

Hợp ñồng
ng ho
hoặc giao dịch với cổ ñông nộii bộ
b
Không có

THỰC
C HI
HIỆN CÁC QUY ðỊNH VỀ
Ề QUY
CHẾ QUẢ
ẢN TRỊ CÔNG TY
Ngày 15/07/2013, theo Quy
Quyết ñịnh Hội ñồng quản trị số 17/2013/Qð-HðQT
HðQT-NTW ñã thông
qua Quy chế quản trị công ty. Quy ch
chế ñược ban hành dựa trên Luậtt Doanh nghiệp, Luật
chứng khoán, Thông tư số 121/2012/TT-BTC về Quản trị Công ty áp dụng
d
cho Công ty ñại
chúng, ðiều lệ Tổ chứcc và Ho
Hoạt ñộng, Biên bản họp Hội ñồng quản
n trị
tr với mục ñích ñảm
bảo ñầy ñủ các yêu cầu vềề tuân thủ ñúng các quy ñịnh về quản trị, ñảảm bảo quyền lợi cao
nhất cho các cổ ñông.
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VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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XÁC NH
NHẬN CỦA NGƯỜI ðẠII DIỆN
DI
THEO PHÁP LUẬT CỦA
A CÔNG TY
Ngày 04 tháng 04 năm 2014

CTCP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061) 3560 574 – Fax: (061) 360 031
Website: www.ntw.com.vn

