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THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát
Quá trình hình thành và phát triển
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh
và cơ cấu tổ chức
Công ty con, Công ty liên kết
Định hướng phát triển
Các rủi ro

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Tên tiếng Anh

NHON TRACH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt

NTW

Logo

Giấy chứng nhận ĐKKD số
Vốn điều lệ

3600977120 đăng ký thay đổi lần 3 ngày 27 tháng 5 năm 2013
50.000.000.000 VND
Năm mươi tỷ đồng Việt Nam

Địa chỉ

KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại

(84-61) 3 560 574

Số fax

(84-61) 3 560 031

Website

www.ntw.com.vn

Email

nhotrawa@yahoo.com.vn

Mã cổ phiếu

NTW
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

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
tỷ dồng.

2012: Cổ phiếu Công ty
chính thức được giao dịch
trên sàn UPCOM với vốn
điều lệ là 50.000.000.000

2008: 24/01/2008 Đại hội

VNĐ.

đồng cổ đông thông qua
điều lệ tổ chức hoạt động
cho Công ty cổ phần Cấp
nước Nhơn Trạch. Ngày
14/02/2008 được Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng

2007: Chuyển đổi thành Công ty Cổ

Nai cấp giấy Chứng nhận

phần Cấp nước Nhơn Trạch theo

đăng ký kinh doanh số

Quyết định số 3059/QĐ – UBNN ngày

4703000498.

24/09/2007 của UBNN tỉnh Đồng Nai
về việc “phê duyệt phương án và
chuyển Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch
thành Công ty Cổ phần.

2004:

UBNN

tỉnh

Đồng Nai ra quyết
định

thành

lập

36/QĐ.CT.UBT

số

1997: Tiền thân là xí nghiệp Nước Nhơn
Trạch, đơn vị trực thuộc 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.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt
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, thoát nước, bơm nước
Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan
Theo dõi, giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Xây dựng, hoàn thiện công trình cấp nước

Địa bàn kinh doanh
Huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Trong tương lai, định hướng Công ty sẽ phát triển sang các tỉnh lân cận.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mô hình quản trị
Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của Công ty tổ chức theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bao
gồm các bộ phận: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

P. TỔ
CHỨC
HÀNH
CHÍNH

P. KẾ
HOẠCH
– KỸ
THUẬT

P. KINH
DOANH

P. TÀI
CHÍNH
– KẾ
TOÁN

PHÂN
XƯỞN
G 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
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp nước
hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công
ty đặt các mục tiêu phát triển chủ yếu sau:
o

Đảm bảo cung cấp nước ổn định cho địa
bàn hoạt động

o

Duy trì chất lượng nước cung cấp đúng tiêu
chuẩn của Bộ Y tế đặt ra.

o

Tối đa hóa lợi ích kinh tế của Cổ đông đi đôi
với phát triển bền vững.

o

Tôn trọng và tuân thủ pháp luật, quản trị
Công ty minh bạch tạo sự phát triển mạnh
mẽ.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn
o 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.
o 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.
o 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.

Các mục tiêu đối với môi trường, cộng đồng và xã hội của Công ty
Với hoạt động chính là sản xuất và phân phối nước sạch, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng động,
Công ty luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với môi trường, cộng đồng và xã hội.
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.
Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên rà soát mạng lưới cấp nước, các trạm bơm và trạm biến áp, đảm bảo
chất lượng nguồn nước an toàn và đồng nhất cho mọi khách hàng.
Đối với xã hội, cộng đồng
o

Đảm bảo nguồn nước liên tục, ổn định cho tất cả người dân, tổ chức trong địa bàn hoạt động của công ty.

o

Đảm bảo chất lượng nước luôn đạt chuẩn, an toàn cho người sử dụng.

o

Quan tâm và chia sẻ đến những trường hợp khó khăn trong địa bàn Công ty hoạt động và các hoàn cảnh
cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng trong khả năng của mình

Toàn thể cán bộ, công nhân viên và ban lãnh đạo của Công ty rất vui vì đã cùng chung tay chia sẻ khó khăn của
cộng đồng và cùng đóng góp để tạo dựng một môi trường phát triển bền vững. Với mục tiêu như đã đề cập,
Công ty sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động xây dựng cộng đồng thiết thực trong tương lai.
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CÁC RỦI RO
Rủi ro kinh tế

Rủi ro pháp luật

Năm 2007 kinh tế Thế giới bắt đầu
rơi vào những ngày tháng khó khăn
do ảnh hưởng từ khủng hoảng tài
chính có quy mô tác động trên toàn
cầu. Trong khoảng gần 10 năm sau,
những biến động tiêu cực liên tiếp
xảy ra, cho đến nay, sự hồi phục
chưa có dấu hiệu rõ nét và nước ta
vẫn đang nỗ lực để thúc đẩy kinh tế
phát triển. Với tình hình chung này,
hoạt động của hầu hết các doanh
nghiệp đều bị ảnh hưởng và Công
ty cũng không phải là một ngoại lệ.
Tuy nhiên, với đặc thù lĩnh vực của
Công ty là khai thác và phân phối
nước sạch, là yếu tố không thể
thiếu trong đời sống sinh hoạt và
sản xuất do đó sự ảnh hưởng cũng
không đáng kể. Nhưng không vì
vậy mà doanh nghiệp lấy làm chủ
quan với tình hình chung, Ban Lãnh
đạo Công ty luôn cập nhật và theo
sát diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm
đảm bảo nhận diện và ứng phó kịp
thời với các rủi ro do tác động từ
nền kinh tế.

Trong những năm gần đây, nước ta đã
có nhiều sự thay đổi về Pháp luật. Sự
tác động của việc sử đổi quy định có
mức độ ảnh hưởng rộng lớn đến nhiều
doanh nghiệp liên quan do đó, rủi ro
pháp luật có thể xem là rủi ro hệ thống.
Hiện nay sau 10 năm ban hành, Luật
doanh nghiệp 2005 đã được thay thế
bằng
Luật
doanh
nghiệp
số
68/2014/QH13 với nhiều điểm thay đổi
đáng kể. Tuy nhiên, do các quy định
khác như kế toán, thuế, chứng khoán,…
chưa đồng bộ nên việc thực thi còn là
vấn đề cần nhiều thảo luận. Để đáp ứng
được những yêu cầu cấp thiết, Công ty
sẽ xem xét trình Đại hội đồng cổ đông
thông qua việc sửa đổi một số điểm quy
định trong điều lệ Công ty để phù hợp
với Luật pháp hiện hành. Ngoài ra, với
ngành sản xuất và kinh doanh nước
sạch, các văn bản luật có liên quan đến
quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên
nước, giá bán nước sẽ ảnh hưởng trực
tiếp đến các hoạt động, kế hoạch sản
xuất kinh doanh của Công ty.

Rủi ro nguyên vật liệu,
giá cả và các yếu tố đầu
vào
Nguyên liệu đầu vào chủ
yếu hiện nay là nước,
được Công ty khai thác từ
mạch nước ngầm duy trì
ổn định qua các năm.
Trong thời gian tới, Công
ty tiếp nhận nước nguyên
liệu từ Tổng Công ty
Đồng Nai kết hợp với khai
thác từ giếng ngầm của
Công ty. Nhìn chung,
nguồn cung cấp nước của
Công ty là ổn định.
Ngoài ra, các nguyên phụ
liệu để xử lý nước bao
gồm Clo (Cl2) và Natri
Hydroxyt (NaOH) được
Công ty mua những nhà
cung cấp uy tín và có mối
quan hệ lâu dài với Công
ty, do đó nguồn cung là
khá ổn định và rủi ro
không đáng kể.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

Rủi ro mạng lưới phân phối nước

Rủi ro khác

Đây là một rủi ro khá đặc thù của
Công ty. Về mạng lưới đường ống
cấp nước của Công ty, rủi ro lớn
nhất là hư hỏng, rò rỉ đường ống
dẫn làm thất thoát nước, ảnh hưởng
đến việc nguồn nước sinh hoạt và
sản xuất của khách hàng. Mạng lưới
phân bố rộng khiến việc kiểm soát
gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên,
trong năm vừa qua, ban lãnh đạo
Công ty đã có nhiều hoạt động
nhằm hạn chế các rủi ro này như; tu
sửa, nâng cấp đường ống, xây hàng
rào và nhà bảo vệ cho các trạm bơm,
trạm tăng áp.

Mặc dù hoạt động chính là kinh doanh, nhưng với đặc thù ngành cấp
nước thì hoạt động công ích cũng là mối quan tâm của Công ty. Do
vậy, việc mang nước sạch đến cung cấp cho các địa bàn vùng sâu,
vùng xa với chi phí cao, giá thành thấp ảnh hưởng một phần đến khả
năng sinh lời của Công ty.
Với ngành nghề chính là cấp nước thì hoạt động công ích cũng là mối
quan tâm của Công ty và là khía cạnh đặc thù của công ty. Do vậy,
những năm qua Công ty vẫn triển khai hệ thống cấp nước đến các địa
bàn vùng nông thôn, khu vực xa, ít dân cư sinh sống mặc dù chi phí
cao nhưng giá bán thấp ảnh hưởng một phần đến khả năng sinh lời
của Công ty.
Bên cạnh đó, các dự án cung cấp nước sạch đến các khu dân cư mới
gặp nhiều rủi ro về chính sách, quy hoạch làm chi phí xây lắp tăng cao,
tiến độ dự án chậm hoặc bị hủy.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
Tình hình tài chính
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

% TH
2014/2013

%
TH/KH

14.219.267

77,87

77.87

TH2013

KH 2014

TH 2014

m3

17.494.336

18.260.000

1

Sản lượng nước sản xuất

2

Sản lượng ghi thu

"

16.077.694

16.800.000

13.129.961

78,16

78.15

3

Tỷ lệ thất nước thoát

%

8,10%

8,00%

7,66%

95,77

95,77

4

Tổng doanh thu

1000đ

126.491.006

129.797.242

137.187.801

105,69

105.58

5

Tổng chi phí

"

84.900.021

86.598.022

83.162.226

94,83

94,83

6

Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD

"

41.571.080

41.571.080

53.922.657

129,71

129,71

7

Lợi nhuận trước thuế

1000đ

41.590.985

43.199.220

54.025.575

125,06

125,06

8

Lợi nhuận sau thuế

1000đ

31.153.414

32.047.969

42.104.309

131,38

131,38

9

Tỷ suất LNST/VĐL

%

62,31

64,1

84,21

131,38

131,38

10

Các khoản nộp ngân sách

20.019.394

20.507.964

24.699.514

120,44

120,44

11

Tỷ lệ chia cổ tức

25

25

25

100,00

100,00

1000đ
%

Từ tháng 6/2014, Công ty bàn giao lại hệ thống mạng
lưới đường ống và khách hàng khu vực Long Thành
về Công ty cổ phần Cấp Nước Đồng Nai quản lý, do
đó sản lượng mua qua đồng hồ tổng giảm, chỉ đạt
40.38% so với kế hoạch. Riêng khu vực Nhơn Trạch
sản xuất nước đạt 102.03% so với kế hoạch. Tổng
kết cuối năm, chỉ tiêu sản lượng nước chưa đạt kế

hoạch đề ra, tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận tăng
trưởng tốt so với năm trước đồng thời vượt kế hoạch.
Các chỉ tiêu chi phí, thất thoát nước đều được quản lý
tốt hơn so với dự kiến, thậm chí giảm so với năm
trước. Với sự tăng trưởng lợi nhuận, năm qua tỷ suất
sinh lời của công ty đã tiếp tục tăng trưởng thêm
31,38%, đạt con số 82,21%.
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Công tác sản xuất và cung cấp nước
Các chỉ tiêu

ĐVT

KH 2014

TH 2014

Tỷ lệ %
so KH

Tỷ lệ %
2014/2013

Sản lượng nước sản xuất

1000m3

18.260

14.219

77,87

81,28

Sản lượng nước tiêu thụ

1000m3

16.800

13.129

78,15

81,67

8

7,66

-0,34

-0,44

Tỷ lệ nước thất thoát

%

Công ty thực hiện sản xuất nước 3 ca trong 24/7 để đảm bảo sẵn sàng nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất
trong địa bàn. Chất lượng nước cung cấp cho khách hàng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Công
tác bảo trì sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị được thực hiện tốt, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, an
toàn, nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.
Trong năm 2014, công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ được quan tâm thực
hiện, không có sự cố nào xảy ra.
Công tác bảo trì, bảo dưỡng HTCN đồng hồ nước khách
hàng
Công ty tổ chức kiểm tra HTCN khách hàng, mạng lưới cấp
nước truyền tải và phân phối định kỳ mỗi tháng 2 lần, khắc
phục và giải quyết nhanh các trường hợp đồng hồ hư, chạy
không chính xác, kiểm tra xử lý van và các thiết bị trên mạng
lưới cấp nước nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ nước
thất thoát. Trong năm 2014 đã kiểm tra thực hiện bảo trì, sửa
chữa các giếng trạm 1A, 1B và 1C. khắc phục kịp thời các sự
cố xảy ra đảm bảo sản xuất an toàn.

Công tác phát triển khách hàng
Song song với việc đảm bảo chất lượng
nước, bảo trì đường ống, kiểm tra thủy
lượng kế cho khách hàng hiện tại, công tác
phát triển khách hàng cũng được Công ty rất
quan tâm. Tính đến 31/12/2014, tổng số
khách hàng của Cấp nước Nhơn Trạch đạt
3.151, trong đó có 650 khách hàng mới phát
triển trong năm, tập trung ở khu dân cư Đại
Phước – Phú Hữu và KCN Nhơn Trạch.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Các công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng
o

Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước các hẻm xã Đại Phước (02 hẻm): đã hoàn thành nghiệm thu đưa
vào sử dụng trong tháng 02/2014 với giá trị thực hiện là 586.446.256 đồng, hiện đang cấp nước cho người
dân trong hẻm.

o

Công trình Xây dựng hàng rào, nhà bảo vệ trạm bơm tăng áp Long Thành đã thi công hoàn thành nghiệm
thu đưa vào sử dụng ngày 25/03/2014 với giá trị thực hiện là 912.082.595 đồng. Bàn giao lại cho Công ty
Cấp nước Đồng Nai vào tháng 6/2014.

o

Công trình Xây dựng đường ống cấp nước các hẻm xã Phú Hữu (gồm 06 hẻm). Công trình đã hoàn thành
nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 03/2014 với giá trị thực hiện là 793.045.864 đồng, hiện đang cấp
nước ổn định cho các hộ dân trong hẻm.

o

Công trình HTCN khu công nghiệp Nhơn Trạch công suất 2.800m3/ngày.đêm . Hoàn thành nghiệm thu đưa
vào sử dụng ngày 01/04/2014 vơi giá trị thực hiện là 7.212.735.079 đồng, tăng khả năng cung cấp nước
cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

o

Công trình cải tạo sân đường nội bộ Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã hoàn thành nghiệm thu đưa
vào sử dụng ngày 20/05/2014 với giá trị thực hiện là 748.297.114 đồng.

o

Công trình xây dựng hàng rào trạm bơm Vĩnh Thanh đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày
17/06/2014 với giá trị thực hiện là 312.165.324 đồng.

o

Công trình cải tạo công nghệ các giếng khoan trạm bơm Đại Phước đã hoàn thành công trình đưa vào sử
dụng ngày 24/10/2014 với giá trị thực hiện là 239.478.023 đồng.

o

Công trình đấu nối tuyến ống cấp nước các hẻm xã Hiệp Phước ( gồm 05 hẻm ) đã hoàn thành công trình
nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 07/2014 với giá trị thực hiện là 1.716.075.722 đồng.

o

Hạng mục công trình giếng khoan quan trắc nước dưới đất với tổng mức đầu tư là 488.985.853 đồng. Đã
thi công hoàn thành, đang lập hồ sơ nghiệm thu theo quy định.

Công trình, hạng mục công trình đang triển khai thực hiện
o Công trình xây dựng Trụ sở làm việc Công ty với tổng mức đầu tư là 21.308.961.387 đồng đã hoàn thiện
hồ sơ thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thi công tuy nhiên chưa triển khai được do Công ty cổ phần
đầu tư Vinatex Tân Tạo chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.
o Công trình trạm bơm tăng áp xã Phú Hữu (công suất 1.500m3/ngày.đêm) với tổng mức đầu tư
4.794.771.579 đồng, hiện đang hoàn tất hồ sơ tư vấn theo quy định.
o Công trình đầu tư nâng cấp, mở rộng trạm bơm cấp nước Đại Phước (công suất 2.500m3/ngày.đêm) với
tổng mức đầu tư là 7.331.317.092 đồng, đang hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
o Công trình Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước khu công nghiệp Nhơn Trạch (công suất 2.500m3/ngày
đêm) với tổng mức đầu tư là 5.049.962.055 đồng. Hiện đã thi công hoàn thành phần giếng khoan, đang
triển khai thi công phần đường ống và công nghệ các giếng khoan.
o Công trình lắp đặt bơm tăng áp trạm bơm Đại Phước với tổng mức đầu tư là 444.430.790 đồng. Hoàn
thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và kế hoạch đấu thầu chuẩn bị thi công công trình nhằm
tăng lưu lượng và áp lực phục vụ người dân trong thời gian tới.
o Công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Miểu Chòm Dầu với tổng mức đầu tư là 952.363.378
đồng đã hoàn thành phê duyệt hồ sơ, đang chuẩn bị thi công.
o Công trình tuyến ống cấp nước D200 đường ĐT 769 xã Phú Hội đã hoàn thành lập hồ sơ báo cáo kinh tế
kỹ thuật, đang thẩm tra hồ sơ theo quy định.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính
ĐVT: đồng
Chỉ tiêu

2014

% so với 2013

2013

Tổng tài sản

179.674.508.432

149.832.320.234

119,92%

Doanh thu thuần

117.663.025.459

122.514.370.333

96,04%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

53.922.656.837

41.571.080.233

129,71%

Thu nhập khác

15.085.819.211

19.905.143

75.788,55%

Lợi nhuận trước thuế

54.025.575.113

41.590.985.376

129,90%

Lợi nhuận sau thuế

42.104.308.589

31.153.414.032

135,15%

Các chỉ tiêu tài chính tiêu biểu
Chỉ tiêu

ĐVT

2014

2013

Chỉ tiêu khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

6,99

4,92

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

6,50

4,54

Chỉ tiêu cơ cấu vốn
Hệ số nợ/Tổng tài sản

%

10,82%

12,98%

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

%

12,14%

14,99%

Chỉ tiêu năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

7,02

10,58

Vòng quay tài sản

Vòng

0,71

0,85

Chỉ tiêu khả năng sinh lời
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

35,78%

25,43%

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

26,28%

24,02%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

23,43%

20,79%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu
thuần

%

45,83%

33,93%
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Tài sản ngắn hạn của Công ty tăng
thêm 36,78 tỷ trong năm nay,
tương đương 37,08% tăng trưởng.
Trong đó, đóng góp lớn nhất thuộc
về các khoản tiền nhàn rỗi đang
gửi ngân hàng hoặc tiền mặt để
đáp ứng hoạt động của Công ty,
khoản này đã tăng đến 77,98%.
Tiếp đó là các khoản phải thu ngắn
hạn tăng 63,20% và hàng tồn kho
tăng 25,18%. Các khoản mục còn
lại của Nợ ngắn hạn đều giảm tuy
nhiên mức độ giảm không nhiều so
với mức tăng. Khả năng thanh
toán năm nay lại tăng trưởng tốt so
với năm ngoái, đảm bảo khả năng
thanh toán cho các khoản nợ của
Công ty.
Cơ cấu nợ trong những năm qua
của công ty được duy trì ổn định
với dư nợ dài hạn bằng 0. Nợ
ngắn hạn lại giảm nhẹ làm cho
tổng nợ giảm ở mức 19,4 tỷ đồng.
Các năm qua kết quả hoạt động

chỉ số sinh lời đều thể hiện sự tăng
trưởng tốt trong năm qua. Vòng
quay tài sản giảm do việc bàn giao
hệ thống mạng lưới đường ống và
khách hàng khu vực Long Thành
về Công ty cổ phần Cấp Nước
Đồng Nai quản lý làm cho doanh
thu thuần giảm 3% so với năm
2013 và đạt 96,04% kế hoạch,
ngoài ra còn có sự tăng trưởng về
tài sản như đã đề cập ở trên.

sản xuất kinh doanh của Công ty
đều tốt, sau khi thực hiện các
nghĩa vụ và chia cổ tức cho cổ
đông, lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối tính đến 31/12/2014 vẫn
còn 42,1 tỷ đồng, tăng 60% so với
năm trước. Các quỹ đầu tư phát
triển và dự phòng tài chỉnh đều
tăng do phân phối lợi nhuận hàng
năm và Công ty chưa sử dụng các
quỹ này. Nợ giảm, Tài sản tăng,
Vốn chủ sở hữu tăng, vì vậy mà hệ
số nợ giảm trong năm qua.

Việc thanh lý tài sản cố định đã tạo
nên thu nhập đột biến cho năm
2014. Giá trị tài sản thanh lý đạt
15,08 tỷ đồng.

Năm qua giá vốn và các chi phí
được quản lý tốt, ngoại trừ chi phí
bán hàng tăng nhẹ 17% còn lại
đều giảm. Riêng hàng tồn kho
tăng do kế hoạch SXKD năm 2015
công ty sẽ tiến hành đầu tư mở
rộng các hệ thống cấp nước lớn, vì
vậy công ty đã và đang thực hiện
nhập vật tư để chuẩn bị thi công .
Nên làm vòng quay hàng tồn kho
giảm đi 3,56 vòng. Tuy nhiên các

Có thể thấy rằng, năm qua mặc dù
có một số biến động về thị trường,
song với sự quản lý chặt chẽ về tài
chính, năng động trong sản xuất
kinh doanh mà Công ty vẫn duy trì
sự tăng trưởng trong kết quả hoạt
động và đảm bảo tình hình tài
chính lạnh.

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Chỉ tiêu khả năng thanh toán
lần 8

% 20

6

15

4

10

2

5

0

0
Năm 2013

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Năm 2014

Năm 2013

Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Năm 2014
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu khả năng sinh lời

Chỉ tiêu năng lực hoạt động
% 50

% 12
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Vòng quay hàng tồn kho
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Vòng quay tài sản
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LNST/Doanh thu thuần

LNST/Vốn CSH

LNST/Tổng tài sản

LN từ HĐKD/Doanh thu thuần
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BÁO CÁO
CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2014
Tình hình tài chính
Cải tiến trong cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Giải trình ý kiến kiểm toán
Kế hoạch phát triển trong tương lai
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu

TH 2013

Tổng doanh thu

KH 2014

TH 2014

Tỷ lệ TH/KH

Tỷ lệ
2014/2013

126.491

129.797

137.188

105,69%

108,46%

Tổng chi phí

84.900

87.699

83.162

94,83%

97,95%

Lợi nhuận trước thuế

41.591

43.199

54.026

125,06%

129,90%

Lợi nhuận sau thuế

31.153

32.047

42.104

131,38%

135,15%

Về công tác sản xuất kinh doanh
Trong năm 2014, công ty đảm bảo cung cấp nước ổn định cho sản xuất, sinh hoạt của các khu dân cư và khu
công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, với chất lượng nước cung cấp đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ
y tế; công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị và khắc phục sự cố kỹ thuật được thực hiện tốt đảm bảo cho
sản xuất an toàn; công tác kiểm tra, bảo trì hệ thống cấp nước và đồng hồ nước khách hàng được công ty chú
trọng giảm được tỷ lệ nước thất thoát. Kết thúc năm 2014, tất cả các chỉ tiêu hoạt động đều vượt kế hoạch đặt ra.
Ngoại trừ khoản chi phí chỉ đạt 97, 95% so với dự kiến, tất nhiên, điều này cho thấy công ty đã quản lý các chi phí
hợp lý hơn so với tính toán ban đầu. Nhờ vậy mà lợi nhuận trước và sau thuế đã tăng trưởng đáng kể so với
cùng kỳ. Kết thúc năm 2014, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 42,1 tỷ đồng, tăng 35,15% so với năm trước và
vượt 31,38% kế hoạch.
Về thực hiện các dự án đầu tư
Công ty thực hiện đầu tư các dự án, công trình xây dựng theo đúng trình tự và thủ tục theo quy định.
Về tình hình Tài chính
Thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về Kế toán, tài chính, thực hiện bảo toàn và phát triển được vốn,
đảm bảo hoạt động của công ty hiệu quả đi kèm với tình hình tài chính lành mạnh.
Tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác xã hội
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 an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; An ninh chính trị và trật tự an toàn
trên địa bàn được giữ vững, các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, công tác xã hội được công ty quan tâm
thực hiện.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2013

%2014/2013

Tài sản

179.674.508.432

149.832.320.234

119,92%

Tài sản ngắn hạn

135.985.098.675

99.204.784.583

137,08%

43.689.409.757

50.627.535.651

86,30%

179.674.508.432

149.832.320.234

119,92%

19.444.731.120

20.156.908.111

96,47%

-

-

-

160.229.777.312

129.675.412.123

123,56%

Tài sản dài hạn
Nguồn vốn
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu

Tình hình tài chính hiện nay được duy trì ổn định, lành mạnh. Với năng lực tài chính hiện tại, Công ty không phải
sử dụng vốn vay để tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư dự án. Cơ cấu nợ chỉ gồm nợ
ngắn hạn phát sinh do hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Tổng các khoản nợ có giá trị 19,4 tỷ
đồng, trong khi đó chỉ riêng tài sản ngắn hạn đã gấp 7 lần các khoản nợ, do đó xét về rủi ro tài chính là rất thấp.
Ngoài ra Công ty không có các khoản nợ hoặc các khoản phải thu xấu, cần lập dự phòng.
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
Năm qua ngoài việc thực hiện các hoạt động quản trị công ty theo điều lệ và quy chế quản trị, Công ty đã ban
hành Quy chế Công bố thông tin, đảm bảo các thông tin tiếp nhận và công bố đúng quy định về thời gian, nội
dung và phương tiện thực hiện. Với tiêu chí hoạt động minh bạch, phát triển bền vững, Công ty luôn tôn
trọng và tuân thủ quy định của pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của mình.

GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, đơn vị kiểm
toán độc lập là Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán
và Tư vấn Thuế AAT đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận
toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2014 của CTCP
Cấp nước Nhơn Trạch, vì vậy Ban Giám đốc không có ý
kiến giải trình thêm.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015
STT

Các chi tiêu chủ yếu

ĐVT

Thực hiện năm 2014

Kế hoạch năm 2015

Tỷ lệ % 2015/2014

1

Sản lượng nước sản xuất

m3

14.219.267

11.896.045

83,66

2

Sản lượng nước tiêu thụ

m3

13.129.961

10.944.362

83,35

3

Tổng Doanh thu

1.000đ

137.187.801

112.693.472

82,15

4

Lợi nhuận trước thuế

1.000đ

54.025.575

29.695.710

54,97

5

Lợi nhuận sau thuế

"

42.104.309

23.162.654

55,01

6

Tỷ suất LNST/VĐL

%

84,21

23,16

27,51

7

Các khoản nộp Ngân sách

1.000đ

24.699.514

11.750.624

47,57

8

Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)

%

25

25

100,00

Phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015
o

Vận động và tuyên truyền CB.CNV thực hiện tốt các qui định của công ty, các chủ trương chính sách của
Đảng, Pháp luật Nhà nước, triển khai cho CB.CNV thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nâng cao về nhận thức và hiệu quả công việc.

o

Phối hợp chặt chẽ với huyện đội, Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch bảo vệ an ninh trật tự đảm bảo an
toàn cho hoạt động SXKD của công ty.

o

Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hợp lý, khai thác tối ưu nguồn lực hiện có, đảm bảo
cung cấp nước an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của các khu dân cư, Khu công nghiệp trên địa bàn huyện
Nhơn Trạch.

o

Tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước tại các Khu công nghiệp, Khu dân cư bằng nguồn vốn hiện
có của công ty để tiếp nhận nguồn nước từ Dự án Cấp nước Nhơn Trạch (Công suất: 100.000 m3/ngày
đêm), nhằm tăng khả năng cung cấp nước, mở rộng khách hàng, tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

o

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra bảo trì mạng lưới, hệ thống cấp nước và đồng hồ nước khách hàng
hạn chế tỷ lệ thất thoát. Bảo dưỡng máy móc thiết bị thường kỳ, khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật đảm
bảo sản xuất an toàn, ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.

o

Thực hiện các thủ tục về đất đai, xác định quyền sử dụng giao đất, thuê đất theo theo quy định.

o

Tăng cường giám sát các dự án do công ty là chủ đầu tư và các dự án kết nối với hệ thống cấp nước tập
trung của công ty nhằm đảm bảo an toàn về kỷ thuật, hạn chế tỷ lệ nước thất thoát, nâng cao chất lượng
và hiệu quả về Kinh tế - Xã hội.

o

Xây dựng bộ máy nhân sự tinh gọn, thực hiện đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực đạt chất lượng đáp
ứng kịp thời yêu cầu công việc.

o

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn ISO: 9001-2008 và ứng dụng công nghệ
thông tin, các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác sản xuất, quản lý và điều hành công ty.
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Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị
quản trị công ty phê duyệt:
o

Công trình xây dựng nhà văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý về
đất đai để triển khai thi công công trình trong Quý I/2015.

o

Nâng cấp, mở rộng trạm bơm cấp nước Đại Phước công suất 2.500m3/ngày.đêm: Hoàn thiện hồ sơ, phê
duyệt và triển khai thi công theo quy định trong quý II/2015 nhằm đảm bảo chất lượng nước và lưu lượng
phục vụ sản xuất và sinh hoạt người dân các xã Đại Phước, Phú Hữu và Phú Đông.

o

Công trình trạm bơm tăng áp xã Phú Hữu Nhơn Trạch công suất 1.500m3/ngày.đêm: Tạm ngưng thực hiện
do giá thành đầu tư cao, không hiệu quả.

o

Công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Miểu Chòm Dầu: Hoàn thành thi công nghiệm thu đưa
vào sử dụng nhằm cung cấp nước sạch phục vụ người dân trong hẻm trên địa bàn xã Đại Phước.

o

Công trình hệ thống cấp nước khu công nghiệp 2.500m3/ngày đêm: Hoàn thành thi công nghiệm thu đưa
vào sử dụng trong quý II/2015 để cung cấp bổ sung nguồn nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Nhơn Trạch.

o

Công trình tuyến ống cấp nước D200 đường ĐT 769 xã Phú Hội: Hoàn thành phê duyệt hồ sơ và triển khai
thi công trong quý II/2015 nhằm cung cấp nước sạch phục vụ người dân trên địa bàn xã Phú Hội và Phước
Thiền.

o

Hạng mục công trình giếng khoan quan trắc nước dưới đất: Hoàn thành thi công nghiệm thu đưa vào sử
dụng để đảm bảo việc quan trắc nước dưới đất theo quy định.

Công tác mở rộng mạng lưới cấp nước và khách hàng mới
o

Đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước đường Lý Thái Tổ xã Phước Thiền trong quý II/2015: Cung cấp nước
cho dân cư trên tuyến và khu vực xã Phước Thiền.

o

Đầu tư xây dựng công trình xây dựng tuyến ống cấp nước đường Hùng Vương xã Phước An trong quý
II/2015: Cung cấp nước cho dân cư dọc tuyến và khu vực xã Phước An.

o

Đầu tư xây dựng công trình xây dựng tuyến ống cấp nước đường Nguyễn Hữu Cảnh trong quý III/2015:
Cung cấp nước cho dân cư trên tuyến, trong khu vực đồng thời đưa nước tới đường Hùng Vương xã Vĩnh
Thanh và Phước An.

o

Đầu tư xây dựng công trình xây dựng tuyến ống cấp nước đường Hùng Vương xã Vĩnh Thanh trong quý
III/2015: Cung cấp nước cho dân cư dọc tuyến và khu vực xã Vĩnh Thanh.

o

Đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước đường Lý Thái Tổ xã Long Tân trong quý
III/2015: Cung cấp nước cho dân cư dọc tuyến và khu vực xã Long Tân.

o

Đầu tư xây dựng dự án tuyến ống chuyển tải cấp nước DN400 đường Nguyễn Văn Cừ trong quý IV/2015:
Cung cấp nước phục vụ các khu quy hoạch dân cư đã và đang hình thành trên địa bàn xã Phước An, Long
Thọ.

o

Đầu tư xây dựng dự án tuyến ống chuyển tải cấp nước đường Nguyễn Ái Quốc trong quý IV/2015: Cung
cấp nước cho các KCN hiện hữu và các KCN, khu dân cư theo quy hoạch trong khu vực từ đường Trần
Phú đến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

o

Đầu tư xây dựng công trình xây dựng tuyến ống cấp nước đường Hùng Vương xã Đại Phước trong quý
IV/2015: Cung cấp nước cho dân cư xã Đại Phước, Phú Đông.

o

Tiếp tục đầu tư mở rộng các mạng lưới cấp nước trên địa bàn các xã thuộc huyện Nhơn Trạch bằng nguồn
vốn của Công ty và các nguồn vốn khác của khách hàng nhằm tăng hiệu quả của các nhà máy nước.
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BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty
Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc
Các kế hoạch, định hướng của HĐQT
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Các chỉ tiêu kế hoạch

ĐVT

Kế hoạch năm 2014

Thực hiện năm 2014

Tỷ lệ % so KH

1

Sản lượng nước sản xuất

m3

18.260.000

14.219.267

77.87

2

Sản lượng nước tiêu thụ

m3

16.800.000

13.129.961

78.15

3

Doanh thu

1.000đ

129.797.242

137.187.801

105.58

4

Lợi nhuận trước thuế

1.000đ

43.199.220

54.025.575

125,06

5

Lợi nhuận sau thuế

"

32.047.969

42.104.309

131,38

6

Tỷ suất LNST/VĐL

%

64,1

84,21

131,38

7

Các khoản nộp Ngân sách

20.507.964

24.699.514

120,44

8

Lao động

85

83

89,2

STT

1.000đ
"

Năm qua nền kinh tế đã có những dấu hiệu về sự hồi
phục khá tích cực khi lạm phát được kiểm soát tốt,
GDP tăng 5,98% so với 2013, dự trữ ngoại hối tăng
cao, tỷ giá được kiểm soát tốt,… Tuy nhiên, các vấn
đề bất ổn chính trị và kinh tế trên thế giới, nợ xấu
trong nước,… cũng đã gây ảnh hưởng đến kinh tế
nước ta. Với Công ty, năm qua cũng là một năm hoạt
động rất nỗ lực để đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã
đặt ra. Từ tháng 6/2014, Công ty bàn giao lại hệ thống
mạng lưới đường ống và khách hàng khu vực Long
Thành về Công ty TNHH 1TV Cấp Nước Đồng Nai

quản lý do dó sản lượng mua qua đồng hồ tổng giảm,
chỉ đạt 40.38% so với kế hoạch. Riêng khu vực Nhơn
Trạch sản xuất nước đạt 102.03% so với kế hoạch.
Trong năm Hội đồng Quản trị đã cùng với Ban điều
hành công ty, nỗ lực chỉ đạo, thực hiện khắc phục
những khó khăn, hạn chế đảm bảo cung cấp nước An
toàn cho sản xuất và sinh hoạt cho các khu công
nghiệp, khu dân cư trên địa bàn huyện Long Thành và
Nhơn Trạch, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch
SXKD đã đề ra.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Trong năm 2014, Ban giám đốc công ty đã phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT, các cán bộ quản lý thực
hiện quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiệu quả bảo đảm theo đúng nghị quyết,
quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT công ty đã đề ra.
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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o Duy trì các cuộc họp định kỳ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công
ty, nâng cao chất lượng các cuộc họp, xây dựng chiến lược phát triển
của công ty phù hợp với tình hình thực tế của công ty, tình hình phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.
o Xây dựng kế hoạch, thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng HTCN, mạng
lưới cấp nước để cung cấp nước cho các KCN, khu dân cư, phát triển
khách hàng sử dụng nước. Khai thác hợp lý nguồn nước hiện có và
tiếp nhận có hiệu quả Hệ thống cấp nước của Dự án Nhà máy nước
Nhơn Trạch (CS: 100.000 m3/ng.đêm) đưa vào sử dụng nhằm tăng
doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn
vốn ODA, bảo đảm cung cấp nước an toàn cho sản xuất và sinh hoạt
của các khu dân cư, Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.
o Tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ, ứng dụng các phần
mềm quản lý nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành đảm bảo
mục tiêu nâng cao doanh thu và lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch
SXKD năm 2015 và các năm tiếp theo, thực hiện tốt công tác an sinh xã
hội.
o Giám sát công ty thực hiện cung cấp thông tin trên phương tiện thông
tin đại chúng, đảm bảo tính minh bạch, công khai theo quy định của Ủy
Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tiếp
tục lựa chọn công ty kiểm toán có năng lực thực hiện kiểm toán báo
cáo tài chính năm 2015 .
o Thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữutăng vốn điều lệ
công ty từ 50 tỷ lên 100 tỷ để sử dụng nguồn vốn này thực hiện đầu tư
mở rộng HTCN, mạng lưới cấp nước cho các KCN, khu dân cư trên địa
bàn đảm bảo giúp công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được
giao.
o

Phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng
khoán Hà Nội, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước hoàn tất công tác phát
hành tăng vốn điều lệ và lưu ký đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung
theo quy định. Hổ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực
hiện giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch UPCOM, tiến tới
thực hiện giao dịch cổ phiếu công ty tại sàn giao dịch chứng khoán Hà
nội ( HNX).

o Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác
đầu tư xây dựng công trình xây dựng Trụ sở làm việc công ty, trạm xử
lý nước Đại phước (CS: 2.500m3/ng.đêm) và các công trình đầu tư mở
rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn theo Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2015 và Nghị quyết của HĐQT công ty đề ra.
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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

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Chủ tịch HĐQT kiêm
Giám đốc

Ông Ngô Dương Đại
TV HĐQT kiêm PGĐ

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

Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Xem phần Lý lịch Ban Giám đốc
Ông Ngô Dương Đại - Thành viên HĐQT
Xem phần Lý lịch Ban Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Bình
Chức vụ hiện tại

Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu sở hữu
- Cá nhân

0 cổ phần

- Đại diện phần vốn

191.233 cổ phần - tỷ lệ 3,825% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Chí Quốc
Chức vụ hiện tại

Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu sở hữu
- Cá nhân

0 cổ phần

- Đại diện phần vốn

0 cổ phần - tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Cao Hà
Chức vụ hiện tại

Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu sở hữu
- Cá nhân

0 cổ phần

- Đại diện phần vốn

500.000 cổ phần - tỷ lệ 10% vốn điều lệ
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BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Tấn Dũng
Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Viết Hưng
Thành viên BKS

Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm
Thành viên BKS

S

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ hiện tại

Trưởng Ban Kiểm soát

Số lượng cổ phiếu sở hữu
- Cá nhân

0 cổ phần

- Đại diện phần vốn

500.000 cổ phần - tỷ lệ 10% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Viết Hưng
Chức vụ hiện tại

Thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng cổ phiếu sở hữu
- Cá nhân

34.000 cổ phần - tỷ lệ 0.68% vốn điều lệ

- Đại diện phần vốn

0 cổ phần

Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm
Chức vụ hiện tại

Thành viên Ban Kiểm Soát

Số lượng cổ phiếu sở hữu
- Cá nhân

83.300 cổ phần - tỷ lệ 1,66 vốn điều lệ

- Đại diện phần vốn

0 cổ phần
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Giám đốc
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc
Năm sinh

1967

Nơi sinh

Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế, Kỹ sư cấp thoát nước

Quá trình công tác
1968 - 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 - Đồng Nai

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
Năm sinh

1979

Nơi sinh

Hà Nội

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác
2001 - 05/2012

Công ty TNHH Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, nay là Công
ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai

06/2012 - nay

Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

Chức vụ hiện tại

Phó Giám đốc

Số lượng cổ phiếu sở hữu
Cá nhân

0 cổ phần - tỷ lệ 0% vốn điều lệ

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
Năm sinh

1958

Nơi sinh

Đồng Nai

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư đô thị

Quá trình công tác
1978 - 2002

Xí nghiệp Nước Long Khánh – Đồng Nai

2002 - nay

Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch, nay là Công ty cổ phần Cấp
Nước Nhơn Trạch - Đồng Nai

Chức vụ hiện tại

Phó Giám đốc

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
Năm sinh

1979

Nơi sinh

Nam Định

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác
2002 - nay

Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch, nay là Công ty cổ phần Cấp
Nước Nhơn Trạch - Đồng Nai

Chức vụ hiện tại

Kế toán trưởng

Số lượng cổ phiếu sở hữu
Cá nhân

800 cổ phần - tỷ lệ 0,016% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn

0 cổ phần - tỷ lệ 0% vốn điều lệ

THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Trong năm Công ty không có thay
đổi về nhân sự Hội đồng quản trị,
Ban điều hành và Ban kiểm soát
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ
Cơ cấu nhân sự
Tính chất phân loại

STT

Năm 2013

Tỷ trọng 2013

Năm 2014

Tỷ trọng 2014

I

Theo trình độ học vấn

84

100%

83

100%

1

Trình độ đại học, trên đại học

24

28,57%

25

30,12%

2

Trình độ cao đẳng, trung cấp

10

11,90%

10

12,05%

3

Khác

50

59,52%

48

57,83%

II

Theo địa bàn công tác

84

100%

83

100%

1

Nhà máy nước Nhơn Trạch

74

88,10%

76

91,57%

2

Trạm Đại Phước

5

5,95%

7

8,43%

3

Trạm Long Thành

5

5,95%

0

0%

III

Theo trình độ lao động

84

100%

83

100%

1

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

34

40,48%

35

42,17%

2

Trình độ bậc thợ

50

59,52%

48

57,83%

Trình độ học vấn

Địa bàn công tác

Trình độ lao động

Trình độ đại học, trên đại học

Nhà máy nước Nhơn Trạch

Trình độ cao đẳng, trung cấp

Trạm Đại Phước

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Khác

Trạm Long Thành

Trình độ bậc thợ

Mức lương bình quân
(VNĐ/người/tháng)
6.600.000

6.500.000

6.500.000
6.400.000
6.300.000

6.200.000

6.250.000

6.200.000

6.100.000
6.000.000

2012

2013

2014
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CHÍNH SÁCH DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Năm qua không có sự biến động lớn về nhân sự, riêng các nhân viên làm việc tại Trạm Long
Thành được chuyển giao cùng với Trạm Long Thành cho Công ty TNHH Một thành viên Cấp
nước Đồng Nai (nay là Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai) từ tháng 06/2014.
Công tác đào tạo
Đào tạo nhân viên là vấn đề Ban lãnh đạo rất quan tâm. Nhân lực là yếu tố cốt lõi để phát triển
một doanh nghiệp, do đó, nâng cao năng lực của mỗi nhân viên cũng chính là nâng cao sức
cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Công ty. Chính vì vậy mà NTW luôn khuyến khích nhân
viên tham gia các lớp đào tạo về nghiệp vụ liên quan đến công việc của mình. Ngoài ra, các
hội thảo triển khai các văn bản pháp luật mới sẽ được Ban lãnh đạo phân công cán bộ tham
dự và sẽ phổ biến lại cho khối nghiệp vụ liên quan.
Chính sách phúc lợi
Hầu hết cán bộ công nhân viên đều đã gắn bó với công ty qua nhiều năm. Để có được sự gắn
kết này, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra chính sách phúc lợi rất rõ ràng, công tâm. Lương
thưởng được trả theo thang bảng lương của Công ty đã ban hành, việc thanh toán lương thực
hiện đúng thời hạn và sao cho thuận tiện cho người lao động nhất. Chế độ bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế cho CBCNV đảm bảo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, theo truyền thống của
Công ty, hằng năm các CBCNV sẽ được đi tham quan, nghỉ mát và các chương trình giao lưu
nhân các ngày lễ trong năm.
Các quy định khác về như ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, lễ tế, chế độ thai sản,… đều được thực thi
và đảm bảo giải quyết nhanh chóng cho CBCNV.
Điều kiện và chế độ làm việc
Đảm bảo an toàn lao động luôn là ưu tiên hàng đầu của Công ty trong hoạt động thường ngày
của mình. Hằng năm Công ty đều đánh giá, kiểm tra điều kiện làm việc của nhân viên, đặc biệt
là khối sản xuất, thi công nhằm đảm bảo các điều kiện về an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn theo
quy định. Sắp tới, Công trình xây dựng Trụ sở làm việc Công ty với Tổng mức đầu tư 21 tỷ
đồng hoàn thành sẽ mang lại không gian làm việc hiện đại hơn cho CBCNV.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

Cổ phần, cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư
chủ sở hữu
Hoạt động của Hội đồng Quản trị
Hoạt động của Ban Kiểm soát
Các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và BGĐ
Thực hiện các quy định về quản trị Công ty
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

Cổ phần
Cổ phần phổ thông: 5.000.000 cổ phần
Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.000.000 cổ phần
Cổ phiếu quỹ: 0
Mệnh giá: 10.000 VNĐ
Số lượng cổ phần tự do: 5.000.000
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

Cơ cấu cổ đông
Loại cổ đông

STT

Số lượng cổ đông

Số cổ phần

Tỷ lệ sở hữu

I

Cổ đông trong nước

1

Cổ đông cá nhân

232

1.807.433

36,15%

2

Cổ đông tổ chức

5

2.960.201

59,20%

II

Cổ đông nước ngoài

1

Cổ đông cá nhân

2

205.366

4,11%

2

Cổ đông tổ chức

6

27.000

0,54%

245

5.000.000

100,00%

Tổng cộng

Cổ đông
nước ngoài

Cổ phần
Cổ đông
trong nước

-

Cá nhân

1.000.000
2.000.000
Cổ đông
trong nước
1.807.433

Tổ chức

2.960.201

3.000.000

4.000.000
5.000.000
Cổ đông
nước ngoài
27.000

6.000.000

205.366

Danh sách cổ đông lớn
Tên cổ đông

STT
1

Số cổ phần nắm giữ

Tỷ lệ

Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai
(nay là Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai)

2.621.868

52,437%

Tổng cộng

2.621.868

52,437%
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Tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu
Năm qua công ty không thực hiện bất kỳ đợt đợt tăng vốn nào làm thay đổi vốn chủ sở hữu. Tính đến
31/12/2014, vốn chủ sở hữu của công ty vẫn duy trì ở mức 50 tỷ đồng chẵn.

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Không phát sinh

Chứng khoán khác
Không có
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị
Hiện nay, Công ty không thành lập Tiểu ban HĐQT.

Hoạt động của Hội đồng Quản trị
Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã có 06 cuộc họp với sự tham dự của đầy đủ các thành viên.
STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ %

Chủ tịch HĐQT

6

100%

1

Ông Nguyễn Anh Tuấn

2

Ông Nguyễn Cao Hà

Thành viên HĐQT

6

100%

3

Ông Nguyễn Thanh Bình

Thành viên HĐQT

6

100%

4

Ông Nguyễn Chí Quốc

Thành viên HĐQT

6

100%

5

Ông Ngô Dương Đại

Thành viên HĐQT

6

100%

o Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện hoàn thành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 theo
đúng quy định.
o Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên kiểm tra, giám sát ban điều hành Công ty thực hiện
các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Cùng với Ban điều hành họp HĐQT định
kỳ hàng quý để đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh từng trong quý để có biện pháp
chỉ đạo kịp thời, xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định và
điều lệ Công ty, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, có hiệu quả, cung cấp nước an
toàn cho sản xuất, sinh hoạt của các khu dân cư, KCN trên địa bàn Công ty quản lý.
o Giám sát việc công bố thông tin đảm bảo tuân thủ đúng các qui định của pháp luật về việc công bố thông
tin đối với Công ty đại chúng. Thực hiện chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định
của Điều lệ công ty và quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban chứng Khoán Nhà nước,
đảm bảo việc công ty thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước, đóng BHXH, BHYT, bảo
hiểm thất nghiệp cho người lao động trong công ty theo đúng quy định.
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Các Nghị quyết, Quyết định trong năm 2014
Các Nghị quyết của HĐQT:
STT

Số Nghị quyết

Nội dung

1

01/2014/NQHĐQT-NTW

V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

2

02/2014/NQHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt nội dung Đại hội trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

3

03/2014/NQHĐQT-NTW

V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ 9
tháng cuối năm 2014.

4

04/2014/NQHĐQT-NTW

V/v Chi thưởng cho Ban Quản lý, Điều hành Công ty năm 2013.

5

05/2014/NQHĐQT-NTW

V/v Bàn giao tài sản của Công ty tại huyện Long Thành cho Công ty TNHH một thành viên Cấp
nước Đồng Nai.

6

06/2014/NQHĐQT-NTW

V/v Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014.

7

07/2014/NQHĐQT-NTW

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2014.

8

08/2014/NQHĐQT-NTW

V/v: Áp dụng thang bảng lương đóng BHXH của Ban lãnh đạo, CB.CNV và người lao động trong
nội bộ Công ty.

9

09/2014/NQHĐQT-NTW

V/v: Thống nhất thông qua Quy chế chi trả tiền lương, thưởng cho CB.CNV và người lao động
trong nội bộ Công ty.

10

10/2014/NQHĐQT-NTW

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn
Trạch

11

11/2014/NQHĐQT-NTW

V/v: Thông qua tình hình thực hiện SXKD 9 tháng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng
cuối năm 2014

12

12/2014/NQHĐQT-NTW

V/v: Thống nhất giá trị định giá loại TSCĐ tại huyện Long Thành và bàn giao cho Công ty TNHH
1TV Cấp nước Đồng Nai

Các Quyết định của HĐQT:
STT

Số Quyết định

Nội dung

1

01/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Ban hành Quy trình Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

2

02/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn
Trạch.

3

03/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt Báo cáo KTKT công trình đấu nối tuyến ống cấp nước các hẻm xã Hiệp Phước.

4

04/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình đấu nối tuyến ống CN các hẻm xã Hiệp Phước.

5

05/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Xây dựng hàng rào, nhà bảo vệ
trạm bơm tăng áp Long Thành.

6

06/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Cải tạo sửa chữa trạm bơm nước
thô ( trạm 1c).

7

07/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Xây dựng hàng rào bảo vệ trạm
bơm Cấp nước Đại Phước.

8

08/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Áp dụng giá cung cấp nước máy mới.

9

08A/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Đấu nối đường ống cấp nước qua
Phước lý.

10

08B/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: HTCN KCN Nhơn Trạch công suất 2500 m3.

11

08C/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình HTCN KCN Nhơn Trạch công suất 2500 m3/
ngày.đêm.
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12

09/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Tuyến ống cấp nước từ đường
319B đến Hương lộ 19 xã Long Thọ.

13

10/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Nâng bậc lương Cán bộ Quản lý Công ty - Ông Nguyễn Anh Tuấn.

14

11/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Nâng bậc lương Cán bộ Quản lý Công ty - Ông Võ Quang Hồng.

15

11A/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Ban hành thang bảng lương đóng BHXH của Ban lãnh đạo và CB.CNV Công ty Cổ phần Cấp
nước Nhơn Trạch.

16

12/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước hẽm Miễu Chòm
Dầu xã Đại Phước.

17

13/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước hẽm Miễu Chòm Dầu
xã Đại Phước.

18

14/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án cải tạo, sửa chữa đường nội bộ
nhà máy nước Nhơn Trạch.

19

15/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trình lắp đặt bơm tăng áp trạm bơm Đại Phước.

20

16/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo công nghệ các giếng khoan trạm bơm Đại
Phước.

21

17/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Xây dựng tuyến ống cấp nước các
hẽm xã Phú Hữu.

22

18/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Xây dựng tuyến ống cấp nước các
hẽm xã Đại Phước.

23

19/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành xây dựng hàng rào trạm bơm cấp nước
Vĩnh Thanh.

24

20/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: Lắp đặt tuyến ống cấp nước các
hẽm xã Hiệp Phước.

25

21/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án: HTCN KCN Nhơn Trạch công
suất 2800m3/ngày.đêm

26

22/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt KHĐT hạng mục công trình giếng khoán trắc nước dưới đất.

27

23/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Phê duyệt KHĐT hạng mục công trình Cải tạo hệ thống châm hóa chất Trạm đường 2

28

24/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Xếp hạng Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

29

25/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Xếp lương Cán bộ quản lý theo phân hạng Doanh nghiệp: Ông Nguyễn Anh Tuấn

30

26/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Xếp lương Cán bộ quản lý theo phân hạng Doanh nghiệp: Ông Võ Quang Hồng

31

27/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Xếp lương Cán bộ quản lý theo phân hạng Doanh nghiệp: Ông Ngô Dương Đại

32

28/2014/QĐHĐQT-NTW

V/v: Xếp lương Cán bộ quản lý theo phân hạng Doanh nghiệp: Ông Trần Văn Thùy

38
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức
các cuộc họp định kỳ theo đúng quy
định. Nội dung các cuộc họp nhằm
triển khai công tác kiểm tra , giám sát
hoạt động sản xuất kinh doanh, kế
toán tài chính, kiểm tra tình hình đầu
tư xây dựng cơ bản và các hoạt động
khác của công ty.

Với tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao
phó, Ban kiểm soát cử người tham dự đầy đủ các cuộc họp của
HĐQT để giám sát phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn,
trung thực với Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong việc
quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bảo
đảm công ty hoạt động theo đúng nghị quyết Đại Hội cổ đông thường
niên 2014 đề ra, phù hợp với mục tiêu của Công ty và các chính sách,
chế độ quy định của nhà nước

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
Giao dịch của HĐQT, BKS và BGĐ
Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu
cuối kỳ

Số CP

Tỷ lệ

Số CP

Tỷ lệ

73.500

1,47%

0

0%

Bán

0,06%

0

0%

Bán

S
T
T

Người thực hiện
giao dịch

Chức vụ/ Mối quan hệ
với cổ đông nội bộ

1

Nguyễn Chí Quốc

Thành viên HĐQT

2

Nguyễn Cao Hà

Thành viên HĐQT

3.000

Lý do
tăng, giảm

Lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS và BGĐ

Họ và tên

Chức danh

Thù lao

Lương

Thưởng

Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch

54.000.000

687.406.000

110.000.000

Ông Ngô Dương Đại

Thành viên

36.000.000

486.430.400

90.000.000

Ông Nguyễn Chí quốc

Thành viên

36.000.000

60.000.000

Ông Nguyễn Thanh Bình

Thành viên

36.000.000

60.000.000

Ông Nguyễn Cao Hà

Thành viên

36.000.000

60.000.000

Ông Nguyễn Tấn Dũng

Trưởng ban

36.000.000

45.000.000

Ông Nguyễn Viết Hưng

Thành viên

18.000.000

Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm

Thành viên

18.000.000

Ban kiểm soát

341.315.300

20.000.000
15.000.000

Ban Giám Đốc
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ông Ngô Dương Đại

Giám đốc

Xem thông tin tại phần Chủ tịch HĐQT

Phó Giám đốc

Xem thông tin tại phần Thành viên HĐQT

Ông Võ Quang Hồng

Phó Giám đốc

487.439.018

40.000.000

Ông Trần Văn Thùy

Kế toán trưởng

418.585.000

25.000.000

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Không phát sinh
Thực hiện các quy định về quản trị Công ty
Các quy định về quản trị công ty được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, quy
định về công bố thông tin theo Thông tư 52/2012/TT-BTC, quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại
chúng theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.
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Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2014 và Báo cáo tài chính
hợp nhất kiểm toán năm 2014 được đăng tải tại chuyên mục Quan hệ Cổ đông trên
website của công ty:
http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.htm
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CTCP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH
Nhơn Trạch, ngày 14 tháng 04 năm 2015
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH TUẤN

