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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

   

Tên giao dịch Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh  

Tên Tiếng Anh Long Khanh Water Supply Joint Stock Company 

Tên viết tắt LKWA 

Giấy CNĐKDN số 3600979223 (số cũ 4703000501) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai cấp ngày 18/02/2008, thay đổi lần thứ 3 ngày 11/06/2013. 

Vốn điều lệ 25.000.000.000 VNĐ 

Hai mươi lăm tỷ đồng 

Vốn đầu tư của chủ 

sở hữu 

25.000.000.000 VNĐ 

Hai mươi lăm tỷ đồng 

Trụ sở chính 02 Bis - Cách Mạng Tháng Tám - Thị Xã Long Khánh - Đồng Nai 

Số điện thoại 0613 877241    

Số fax 0613 783897 

Website www.capnuoclongkhanh.com.vn 

Email capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn 

Mã cổ phiếu LKW 

  

http://www.capnuoclongkhanh.com.vn/
mailto:capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

  

04/07/2012: Công ty 

chính thức đăng ký giao 

dịch trên Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội với 

mã chứng khoán LKW. 

Đây là một bước tiến mới 

trong việc đại chúng và 

quảng bá hơn nữa 

thương hiệu của LKW. 

2012 

2008 
18/02/2008: Xí 

Nghiệp Nước Long 

Khánh được cổ phần 

hóa và đổi tên thành 

CTCP Cấp Nước 

Long Khánh. Vốn 

điều lệ ban đầu là 25 

tỷ đồng. 

29/07/2004: CTCP 

Cấp Nước Long 

Khánh được thành 

lập, với tiền thân là Xí 

Nghiệp Nước Long 

Khánh 

2004 

07/11/2011: Cổ phiếu 

của CTCP Cấp Nước 

Long Khánh được 

Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt 

Nam (VSD) chấp nhận 

lưu ký. 

2011 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh 

Khai thác, lọc và phân phối nước sạch: Công ty cổ phần Cấp Nước Long Khánh hoạt động trong lĩnh vực khai 

thác, lọc nước và phân phối nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tại các khu dân cư, cung cấp nguồn nước 

phục vụ cho hoạt động công nghiệp. Đây là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty. 

Thi công xây lắp hệ thống cấp thoát nước: Công ty cung cấp các dịch vụ thi công xây dựng đường ống cấp 

thoát nước, trạm bơm nước. Lắp đặt hệ thống ống cấp thoát nước. Theo dõi giám sát, thi công công trình cấp 

thoát nước đối với khu dân cư, khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn. 

Ngoài ra, Công ty cũng hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như: 

 Sản xuất sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc; 

 Xây dựng đường ống thoát nước, trạm bơm, lắp đặt ống cấp thoát nước, bơm nước; 

 Xây dựng công trình thủy lợi; 

 Xử lý nước thải; 

 Xây dựng công trình dân dụng; 

 Xây dựng công trình giao thông; 

 Sản xuất nước tinh khiết đóng chai; 

 Bán buôn máy móc thiết bị ngành nước. 

Địa bàn kinh doanh 

Công ty Cổ phần Cấp Nước Long Khánh hiện đang sản xuất và cung cấp nước sạch chủ yếu trên địa bàn thị xã 

Long Khánh, hoạt động xây dựng lắp đặt đường ống cấp nước trên địa bàn thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và 

các vùng lân cận. 
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THÔNG TIN MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các công ty con, công ty liên kết 

Không có 

 

  

 

 

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

PHÒNG KẾ 

HOẠCH KỸ 

THUẬT 

PHÒNG TỔ 

CHỨC 

HÀNH 

CHÍNH 

PHÒNG 

KINH 

DOANH 

PHÒNG TÀI 

CHÍNH KẾ 

TOÁN 

PHÂN 

XƯỞNG 

SẢN XUẤT 

NƯỚC 

ĐỘI XÂY 

LẮP CƠ KHÍ 

PHÂN 

XƯỞNG 

NƯỚC 

ĐÓNG CHAI 

BAN KIỂM SOÁT 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty  

 Tập trung sản xuất, kinh doanh nước sạch cho dân cư và sản xuất một cách an 

toàn, hiệu quả; 

 Giảm thiểu tỷ lệ thất thoát nước bằng nhiều nghiệp vụ như kiểm tra đồng hồ 

nước thường xuyên, thay thế thiết bị, hệ thống truyền dẫn, v.v…; 

 Khai thác và mở rộng thị trường sản phẩm nước đóng chai; 

 Tăng cường phát triển mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng, đầu tư thêm 

nguồn cung cấp nước. 

 

 

 

 

 

- 
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Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

 Mục tiêu đối với môi trường 

Thực hiện đầy đủ các quy định về khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên 

là nước ngầm nhằm bảo vệ nguồn nước tránh cạn kiệt, ô nhiễm. 

 Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng 

Trách nhiệm với xã hội, cộng đồng là một phần quan trọng trong hoạt động của 

doanh nghiệp. Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, quyên góp hỗ 

trợ các đối tượng gặp khó khăn thông qua các chương trình ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa, Quỹ học giỏi sống tốt, Quỹ vì người nghèo, Chương trình Tiếp bước cho em 

đến trường, Quỹ Bảo trợ ngành Xây dựng, v.v… 
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CÁC RỦI RO 

RỦI RO LUẬT PHÁP 

Cũng như mọi doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh luôn bị 

ràng buộc về mặt pháp lý liên quan đến các lĩnh vực tương ứng như Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế v.v… Hơn nữa, là doanh nghiệp hoạt động 

trong ngành khai thác và cung cấp nước, LKW cũng phải chịu tác động bởi các bộ 

Luật như Luật tài nguyên, Luật bảo vệ môi trường, v.v… Do đó, theo dõi và tuân 

thủ pháp luật là một trong những tiêu chí hàng đầu trong việc định hướng hoạt 

động của Công ty. Trong khi đó, hệ thống pháp luật Việt Nam hiện còn đang trong 

quá trình hoàn thiện nên thường hay có sự điều chỉnh cập nhật, vì vậy các rủi ro 

về mặt pháp lý vẫn luôn hiện hữu và đòi hỏi Công ty phải luôn chủ động trong 

công tác nghiên cứu, cập nhật nhanh chóng các qui định pháp lý để vận dụng phù 

hợp, hạn chế tối đa những rủi ro có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của 

Công ty. 

 

RỦI RO VỀ GIÁ CẢ 

Là ngành cung cấp dịch vụ công và thuộc sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước 

nên giá bán đầu ra của LKW để cung cấp cho dân cư và các khu công nghiệp, 

đều bị áp khung giá do Nhà nước ban hành. Với khung giá đã được định sẵn, 

Công ty sẽ gặp những bất lợi lớn về lợi nhuận nếu không kiểm soát được tỷ lệ thất 

thoát nước, chi phí vận hành hệ thống và khả năng gìn giữ, tái tạo nguồn tài 

nguyên vốn đang ngày càng khan hiếm. 
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RỦI RO DO TỶ LỆ THẤT THOÁT NƯỚC CAO 

Tính đến tháng 10/2015, Việt Nam có khoảng 500 hệ thống cấp nước lớn nhỏ. 81,5% 

dân cư thành thị được cấp nước; tỉ lệ thất thu nước sạch là 25%. Theo Cục Hạ tầng 

kỹ thuật Bộ Xây dựng, giai đoạn tới, các khoản đầu tư của Việt Nam sẽ tập trung vào 

các công trình như đường ống truyền tải, đường ống vận chuyển, v.v..; tiến tới khắc 

phục sự chậm trễ, lệch pha giữa sự phát triển của các hạng mục công trình trên để 

đảm bảo hiệu suất khai thác của hệ thống là cao nhất. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ 

thất thoát thất thu nước sạch tại các đô thị dưới 15%. Tuy nhiên, nếu so với các nước 

như Singapore có tỉ lệ thất thoát nước 5%, Đan Mạch 6%, Nhật 7% thì tỉ lệ thất thoát 

nước tại Việt Nam còn quá cao, lãng phí lớn. Nguyên nhân thất thoát nước lớn là do 

hệ thống đường ống cấp nước ở nhiều đô thị quá cũ, có nhiều tuyến ống trên 30 năm 

sử dụng, bị rò rỉ nước ở mức cao và có cả sự gian lận trong sử dụng nước. Bên cạnh 

đó, một bộ phận người dân còn thiếu ý thức tiết kiệm khi sử dụng nước sinh hoạt, đây 

cũng là nguyên nhân khiến nguồn nước sạch đang bị lãng phí trầm trọng. Tỷ lệ thất 

thoát nước cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

Công ty cũng như lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia. 

RỦI RO KHÁC 

Ngoài các rủi ro nêu trên, thì các vấn đề về rủi ro bất ngờ như thiên tai, hỏa hoạn, 

v.v… cũng luôn tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty 

cũng luôn chủ động đề phòng, xây dựng các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt 

hại, giữ an toàn về người, tài sản cho Công ty. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 Tình hình sản xuất kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

 Tình hình tài chính 

 Thông tin cổ đông 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 
 

Tổng quan kinh tế thế giới năm qua vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng, kinh tế trong nước còn tồn đọng 

nhiều khó khăn, sức mua người dân vẫn chưa được cải thiện trong khi nguồn vốn đầu tư công hạn chế. Trước 

tình hình này, Công ty đã chủ trương sản xuất cung cấp nước là nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động sản xuất 

kinh doanh khác được thực hiện với vai trò hỗ trợ nhằm mục đích đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 

2015, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch: 

Về sản xuất 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Thực hiện  

2014 

Kế hoạch  

2015 

Thực hiện  

2015 

So với kế  

hoạch 2015 

So với  

2014 

1 Sản lượng nước sản xuất m3 3.173.600 3.208.000  3.448.862    107,51% 108,67%  

2 Sản lượng nước tiêu thụ m3 2.521.815 2.566.000  2.751.506    107,23%  109,11%  

3 Nước thất thoát % 20,54 20,00 20,22  0,22% -0,32% 

 

Về kết quả kinh doanh 

Đơn vị: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện  

2014 

Kế hoạch  

2015 

Thực hiện  

2015 

So với 

kế hoạch  

2015 

So với  

2014 

1 Tổng doanh thu 20.671 26.175 36.570 139,71% 176,91% 

2 Tổng chi phí 15.308 20.780 29.395 141,46% 192,02% 

3 Lợi nhuận trước thuế 5.363 5.396 7.086 131,32% 132,13% 

4 Lợi nhuận sau thuế 4.099 4.209 5.501 130,70% 134,20% 

3.173,6 3.208,0
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2.521,8 2.566,0
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m
3

Các chỉ tiêu sản xuất

Sản lượng nước sản xuất (m3) Sản lượng nước tiêu thụ (m3) Nước thất thoát (%)
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Cơ cấu doanh thu 
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Kết quả doanh thu

2014 2015

Về hoạt động thi công xây lắp 

Trong năm 2015, Công ty đã thi công nghiệm thu, 

bàn giao và quyết toán một số công trình xây lắp có 

giá trị doanh thu lớn như: công trình di dời tuyến ống 

gang D800 nút giao Tam Hiệp – TP. Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai; công trình tuyến ống cấp nước tại khu 

công nghiệp Long Khánh; công trình lắp đặt hệ 

thống cấp nước trường Sỹ quan Lục quân 2, v.v... 

Với tổng doanh thu thực hiện hơn 13 tỷ đồng. 

Về hoạt động sản xuất nước đóng chai 

Công ty chính thức đưa mặt hàng nước đóng chai 

vào sản xuất kể từ tháng 02/2014. Mặc dù, bước 

đầu Công ty còn gặp nhiều khó khăn như hệ thống 

đại lý còn ít, thương hiệu của công ty còn mới và lạ 

trên thị trường. Hơn nữa, tại địa bàn thị xã Long 

Khánh có khoảng 5 đơn vị cùng sản xuất sản phẩm 

này, với giá thành thấp hơn so với Công ty. Trong 

năm qua, để từng bước thâm nhập vào thị trường 

Công ty không ngừng mở rộng hệ thống đại lý cấp 

1,2 kể cả phải huy động cán bộ công nhân viên tham 

gia vào hệ thống phân phối. Kết quả đạt được là 

doanh thu mảng này không ngừng tăng lên qua từng 

năm. Cụ thể năm 2015 đạt 668 triệu đồng, so với 

năm 2014 là 361 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải 

kết quả mong đợi vì sản lượng nhà máy chỉ đạt 21% 

so với công suất thiết kế, trong khi chi phí đầu tư 

ban đầu lớn. 

62,41%

35,77%

1,83%

Năm 2015

91,87%

6,34% 1,79%

Năm 2014

SX nước máy

Xây lắp đường ống CN

SX nước Nước đóng 
chai
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh: 1960 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác: 

 1982 - 1990 : Công tác tại Nhà máy cơ khí Đồng Nai  

 1990 - Nay : Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp Nước Đồng Nai 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 

Đại diện nắm giữ: 500.000 CP (đại diện Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước 
Đồng Nai), chiếm 20% vốn điều lệ) 

Sở hữu cá nhân: 0 CP 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành 

viên Cấp Nước Đồng Nai 

 

Ông Lê Văn Thới - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 

Năm sinh 1958 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư cấp thoát nước 

Quá trình công tác: 

 1976 - 1996: Tổ trưởng đường ống – Xí nghiệp nước Long Khánh 

 1997 - 2007: Phó Giám Đốc – Xí nghiệp nước Long Khánh 

 2008 - 2010: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Cấp Nước Long Khánh 

 2010 - Nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc CTCP Cấp Nước Long Khánh 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 

Đại diện nắm giữ: 275.000 cổ phiếu (đại diện Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước Đồng 

Nai), chiếm 11% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 4.081 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn điều lệ 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

 

Ông Lê Văn Anh – Thành viên HĐQT  

Năm sinh 1962 

Trình độ chuyên môn Trung cấp kế toán 

Quá trình công tác: 

 1983 - 1986: Nhân viên Xí nghiệp Vận tải Ôtô Số  2 

 1987 - 1991: Nhân viên Xí nghiệp Đường Cồn 2-9 

 1992 - 1997: Phó phòng kinh doanh Xí nghiệp Nước Long Khánh 

 1998 - 2007: Kế toán trưởng Xí nghiệp Nước Long Khánh 

 2008 - Nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 

Đại diện nắm giữ: 250.000 cổ phần (đại diện Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước 
Đồng Nai), chiếm 10% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 2.381 cổ phần, chiếm 0,095% vốn điều lệ 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 
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Ông Đào Quý Tính – Thành viên HĐQT  

Năm sinh 1964 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác: 

 1985 - 1995 : Công tác tại Đoàn Địa Chất 707 - Lâm Đồng  

 1995 - 2000: Chủ cơ sở khoan giếng Tính - Đồng Nai 

 2000 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Sơn Tính  

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 

Đại diện nắm giữ: 0 cổ phần 

Sở hữu cá nhân: 130.000 cổ phần, chiếm 5,2% vốn điều lệ 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Sơn Tính 

Ông Nguyễn Minh Huy – Thành viên HĐQT  

Năm sinh 1957 

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh  

Quá trình công tác: 

 2004 - 2005 : Phó Giám đốc Xí nghiệp nhà máy Sonadezi 

 2005 - 2011 : Chánh văn phòng, trưởng ban Tổng Công ty Sonadezi 

 2011 - 2014 : Phó TGĐ CTCP Sonadezi An Bình 

 2015 – nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Sonadezi An Bình 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 

Đại diện nắm giữ: 98.000 cổ phần (đại diện CTCP Xây dựng Sonadezi), chiếm 
3,92% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Chủ tịch HĐQT CTCP Sonadezi An 

Bình 
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Thành viên Ban kiểm soát 

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát 

Năm sinh 1963 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

 1983 - 2009 : Nhân viên kế toán – Công ty TNHH MTV XDCN Đồng Nai 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 

Đại diện nắm giữ: 250.000 cổ phần (đại diện Công ty TNHH Một Thành viên 
Cấp nước Đồng Nai), chiếm 10% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 
 

 

Ông Trần Văn Khoát – Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh 1967 

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế 

Quá trình công tác: 

 1990 - 1991 : Kế toán trưởng – Xí nghiệp SXCBCƯ HXK – Bộ tham mưu Quân khu 7 

 1992 - 1996 : Kế toán phó – Công ty Phương Đông – Bộ tư lệnh Quân khu 7 

 01/1997 – 05/1997 : Kế toán trưởng – Công ty Đầu tư Miền Đông – Bộ tư lệnh Quân khu 7 

 06/1997 – 06/1998 : Kế toán phó – Công ty Liên doanh Garden Plaza Miền Đông - Quân khu 7 

 07/1998 – 12/2005 : Kế toán trưởng – Siêu thị Miền Đông - Quân khu 7 

 01/2006 – 12/2006 : Dạy học – Trường Cao đẳng Bách Việt 

 01/2007 – 12/2008 : Trưởng phòng Tài chính kế toán CTCP Nhựa Tân Tiến 

 01/2009 – Nay : Phó TGĐ phụ trách Tài chính CTCP Nhựa Tân Tiến 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 

Đại diện nắm giữ: 147.000 cổ phần (đại diện CTCP Nhựa Tân Tiến), chiếm 5,88% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

 

 

Ông Thái Văn Sơn – Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh 1987 

Trình độ chuyên môn Cao đẳng cấp thoát nước và môi trường 

Quá trình công tác: 

 2009 – đến nay : Nhân viên phòng Kế hoạch kỹ thuật – CTCP Cấp Nước Long Khánh 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: không 
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Thành viên Ban điều hành 

Ông Lê Văn Thới - Giám đốc 

Xem SYLL tại Thành viên HĐQT 

 

 

 

Ông Lê Văn Anh - Kế toán trưởng 

Xem SYLL tại Thành viên HĐQT 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc 

Năm sinh 1968 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư cấp thoát nước 

Quá trình công tác: 

 1991 - 2002: Nhân viên xí nghiệp nước Long Khánh   

 2002 - 2008: Trưởng phòng kế họach xí nghiệp nước Long Khánh 

 2008 - Nay: Phó giám đốc CTCP Cấp nước Long Khánh 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 

Đại diện nắm giữ: 25.000 cổ phần (đại diện Công đoàn), chiếm 1% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 6.600 cổ phần, chiếm   0,26% vốn điều lệ 

 

 

Những thay đổi trong Ban điều hành 

Không có 
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Số lượng cán bộ nhân viên 

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ 

A Theo trình độ 66 100% 

1 Đại học 27 38% 

2 Cao đẳng 02 12% 

3 Khác 07 49% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 66 100% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn - - 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 66 - 

 

Thu nhập bình quân người lao động 

 

 

 

  

38%
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Cơ cấu lao động theo trình độ

Đại học Cao đẳng Khác
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Chính sách nhân sự  

Chính sách người lao động 

Thực hiện chi trả lương theo quy định của Chính phủ về mức lương 

tối thiểu vùng. Công ty đã ban hành bảng quy chế trả lương, trả 

thưởng năm 2015 đồng thời điều chỉnh các khoản trích theo lương 

theo quy định và trả lương đúng thời hạn. Vào các dịp lễ tết, Công ty 

cũng chi bổ sung tiền thưởng thêm cho người lao động, đảm bảo 

người lao động được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo thỏa ước lao 

động đã ký kết. Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ cho công nhân viên 

Công ty tiền ăn giữa ca 30.000 đồng/người/ngày. Thu nhập bình 

quân của người lao động  5.300.000 đồng/người/ tháng. 

Chính sách đào tạo 

Định kỳ Công ty cho cán bộ công nhân viên tham gia vào các lớp đào 

tạo chuyên môn, các lớp ngắn hạn về quản lý, về chính sách thuế, 

triển khai văn bản nghị định, v.v… để kịp thời cập nhật những thay 

đổi cũng như nâng cao nghiệp vụ, hiệu quả công việc. 

Khuyến khích cán bộ công nhân viên trong Công ty tự nghiên cứu, 

trao đổi học tập lẫn nhau để nâng cao trình độ. Định kỳ, Công ty 

thường tổ chức thi nghiệp vụ để nâng bậc cho các cán bộ công nhân 

viên. 

 

Công tác an toàn lao động 

Công ty liên tục kiểm tra các máy 

móc, thiết bị, đường dây điện tại các 

trạm bơm và văn phòng. Trang bị đầy 

đủ nón bảo hộ, dụng cụ PCCC và lập 

các rào chắn, bảng hiệu khi thi công 

để đảm bảo an toàn cho công nhân 

cũng như cho người dân quanh vùng. 

Thành lập ban an toàn vệ sinh lao 

động, thường xuyên kiểm tra, vận 

động công nhân viên chấp hành tốt 

các quy định về toàn vệ sinh lao động 

tại nơi làm việc.  

Công tác bảo hộ lao động 

Công ty đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ 

lao động cho công nhân sản xuất để 

thực hiện công tác kiểm tra định kỳ 

tại đơn vị. 
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   TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Các khoản đầu tư lớn :  

Tài sản mua sắm và XDCB hoàn thành: 2.278.808.189 đồng. 

Trong đó: 

- Mua sắm MMTB: 480.481.313 đồng 

- Đầu tư mở mạng tuyến ống cấp nước: 841.062.922 đồng 

- Trạm bơm và giếng khoan: 957.263.954 đồng 

Xây dựng cơ bản dở dang: 1.316.150.000 đồng 

Năm 2015 Công ty đã phát triển thêm 867 khách hàng. Nâng tổng số lượng khách hàng sử dụng 

nước máy là 13.535 khách hàng. Sữa chữa, di dời, thay thế bảo hành 524 đồng hồ và lắp đặt miễn 

phí cho khách hàng với tổng giá trị 866.106.632 đồng. Hàng tháng công ty đều gởi mẫu nước xét 

nghiệm lý hóa vi sinh tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai và CTCP Cấp nước Đồng Nai, 100% 

mẫu đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Lượng nước tiêu thụ bình quân 7.538 m3 nước/ngày, tăng 9,1% 

so với năm 2014. 

Công tác chăm sóc khách hàng ngày càng được Công ty chú trọng. Đội ngũ nhân viên ghi thu được 

đào tạo về thái độ phục vụ, luôn sẵn sàng lắng nghe chia sẻ và đồng cảm với khách hàng cũng như 

giải quyết hài hòa lợi ích giữa khách hàng và công ty. Dó đó lượng khách hàng phản ánh khiếu nại 

ngày càng ít đi. Công tác kiểm ghi được thực hiện tốt, tình trạng ghi khống, ghi dồn số được hạn chế 

tối đa. Tồn thu tiền nước năm 2015 là 42 hóa đơn thành tiền 43.182.635 đồng chiếm tỷ trọng 0,019% 

so với chuẩn thu. Hiện nay công ty đang triển khai xây dựng hệ thống phần mềm ghi chỉ số trên điện 

thoại di động nhằm hạn chế thời gian ghi, tập trung cho công tác rà soát, xử lý 

số m3 tiêu thụ của khách hàng nhằm đảm bảo tính toán chính xác. 

Công tác đầu tư phát triển đường ống cấp nước năm 2015 là 3.164m ống 

nước các loại, tập trung tại các hẽm trong nội ô thị xã và phát triển dọc 

theo quốc lộ 1 từ tiểu đoàn phòng hóa lên bệnh viện Long Khánh mới.  

Công tác chống thất thoát được Công ty chú trọng duy trì một cách thường 

xuyên và liên tục. Trong năm đã phát hiện 257 trường hợp ống bị vỡ và thay thế mới 

một số ống cũ hư mục. Phát hiện, truy thu 5 khách hàng gian lận trong sử dụng nước với số m3 nước 

là: 2.189 m3 số tiền hơn 27 triệu đồng. Đội chống thất thoát nước thường xuyên kết hợp với phân 

xưởng sản xuất nước để kiểm tra theo dõi áp lực nước trên mạng, phân bổ giờ chạy máy bơm hợp lý. 

Tuy nhiên trang bị máy móc thiết bị cho công tác này còn thiếu và yếu về cả nhân lực cũng như tài 

lực, trong khi hiện tại Công ty vẫn chưa có lộ trình cụ thể. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 
Tăng/giảm 
so với 2014 

Tổng tài sản Triệu đồng 36.301 35.173 41.799 18,84% 

Tổng doanh thu Triệu đồng 20.339 20.114 35.570 76,84% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 20.336 20.114 35.570 76,84% 

Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 4.514 5.325 7.375 38,50% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 340 38 (289) (860,53%) 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 4.854 5.363 7.086 32,13% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 3.595 4.099 5.501 34,20% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/cp 1.438 1.640 1.870 14,02% 

Tỉ lệ cổ tức % 10 10 10 0,00% 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

  

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 3,43 6,11 2,88 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 3,16 5,57 2,72 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 12,80 6,47 15,55 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 14,68 6,92 18,41 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,85 6,05 16,93 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,55 0,56 0,95 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu  thuần % 17,68 20,38 15,04 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu % 11,42 12,70 16,16 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản % 9,67 11,47 14,29 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần % 22,20 26,47 20,17 

Khả năng thanh toán 

So với 2014, hệ số thanh toán ngắn hạn trong năm 

2015 đã giảm mạnh từ 6,11 xuống còn 2,88. Nguyên 

nhân chính là do số dư nợ ngắn hạn tăng cao trong 

năm 2015, cụ thể từ 2,3 tỷ cuối năm 2014 lên 6,5 tỷ 

cuối năm 2015. Điều này cũng làm hệ số thanh toán 

nhanh giảm tương ứng, từ 5,57 xuống còn 2,72 năm 

2015.  
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Năng lực hoạt động 

Năm 2015, vòng quay hàng tồn kho tăng mạnh, đạt 

16,93 vòng so với mức 6,05 năm 2014. Điều này cho 

thấy Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả và hạn 

chế vốn ứ đọng ở hàng tồn kho. Ngoài ra, tỷ lệ doanh 

thu thuần/tổng tài sản bình quân năm qua đã tăng từ 

0,56 lên 0,95 cho thấy Công ty sử dụng hiệu quả tài 

sản. 

12,80%

6,47%

15,55%

14,68%

6,92%

18,41%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Cơ cấu vốn

Hệ số nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn CSH

4,85 6,05

16,93

0,55 0,56 0,95

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Khả năng sinh lời

LNST/DTT LNST/VCSH

LNST/TTS LN HĐKD/DTT

Cơ cấu vốn 

Trong cơ cấu nợ của CTCP Cấp nước Long Khánh 

chỉ gồm nợ ngắn hạn. Tính đến cuối năm, số dư 

trong chi phí phải trả ngắn hạn cho công trình Hệ 

thống nước Trường sỹ quan Lục quân 2 lên đến hơn 

2 tỷ đồng. Ngoài ra Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước cũng tăng mạnh dẫn đến cơ cấu nợ trên tổng 

tài sản và nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức cao so với 

năm ngoái, tương ứng lần lượt là 18,41% và 15,55%. 

Khả năng sinh lời  

Năm 2015, chỉ số ROA và ROE được cải thiện tốt so 

với năm 2015, tương ứng lần lượt là 14,29% và 

16,16%. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế/doanh thu thuần và lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/doanh thu thuần giảm so với thực hiện năm 

2014. 
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THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

 

Cổ phần  

Tổng số cổ phần đang lưu hành:  2.500.000 cổ phần  

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.225.000 cổ phần  

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 1.275.000 cổ phần 

   

Cơ cấu cổ đông  

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu 

I Cổ đông trong nước 2.485.700 24.857.000.000  99,43% 

1 Cổ đông cá nhân 940.700 9.407.000.000  37,63% 

2 Cổ đông tổ chức 1.545.000 15.450.000.000  61,80% 

3 Cổ đông Nhà nước 1.275.000 12.750.000.000  51,00% 

II Cổ đông nước ngoài 14.300 143.000.000  0,57% 

1 Cổ đông tổ chức  14.300 143.000.000  0,57% 

2 Cổ đông cá nhân  - - - 

Tổng cộng  2.500.000  25.000.000.000 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37,63%

61,80%

0,57%

Tỷ lệ sở hữu

Cổ đông cá nhân Cổ đông tổ chức Cổ đông nước ngoài

Thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 

BAN GIÁM ĐỐC 
 Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Kế hoạch phát triển năm 2015 
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Tổng kết năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cho thấy sự phát triển vượt bậc khi doanh thu 

toàn công ty đạt 36,7 tỷ đồng vượt 40,52% và  lợi nhuận sau thuế vượt 30,7% so với kế hoạch đề ra. Về nước 

sản xuất và tiêu thụ, sản lượng lần lượt đạt 3.448.862 m3 và 2.751.506 m3, vượt hơn 7% so với kế hoạch. Ngoài 

ra trong năm 2015, Công ty tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức 10%, là mức tương đôi tốt so với thị trường. 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kế hoạch  

2015 

Thực hiện 

2015 

% so với kế 
hoạch 

1 Sản lượng nước sản xuất  m3 3.208.000  3.448.862 107,51% 

2 Sản lượng nước tiêu thụ  m3 2.566.000  2.751.506  107,23% 

3 Nước thất thoát (%) % 20,00 20,22  Tăng 0,22% 

4 Tổng doanh thu Triệu đồng 26.175 36.782 140,52% 

5 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5.396 7.086 131,32% 

6 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 4.209 5.501 130,70% 

7 Tỷ lệ chia cổ tức % 10% Dự kiến 10 - 12% - 
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  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tình hình tài sản 

Năm 2015, tổng tài sản đạt 41,8 tỷ đồng, 

tăng hơn 19% so với năm 2014. Trong đó 

có sự chuyển dịch tăng trong cơ cấu của 

tài sản ngắn hạn (từ 39,51% lên 44,84%) 

và tương ứng là giảm trong cơ cấu tài 

sản dài hạn. Cụ thể là do chỉ tiêu phải thu 

ngắn hạn và trả trước cho người bán 

tăng cao. Trong đó, phải kể đến là khoản 

phải thu ngắn hạn từ Công trình Trường 

Lục quân 2 hơn 3 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản 

ngắn hạn và dài hạn duy trì ở mức 

44,84%:55,16% trong tổng tài sản. 

Tình hình nợ phải trả 

Năm 2015, nợ ngắn hạn duy trì ở mức 

6,5 tỷ đồng, tăng 2,85 lần so với năm 

2014. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí 

phải trả ngắn hạn tăng 2,2 tỷ, cụ thể là 

khoản phải trả từ công trình Hệ thống 

nước Trường sỹ quan Lục quân 2 là hơn 

2,3 tỷ đồng. Trong các năm qua, Công ty 

hoàn toàn không có các khoản vay nợ dài 

hạn. Theo đó, cơ cấu nợ ngắn hạn/vốn 

chủ sở hữu năm 2015 đạt mức 

15,55%:84,45% so với mức 

6,47%:93,53%.  
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2016 

Các chỉ tiêu kế hoạch 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2016 

1 Sản xuất nước m³                       3.550.000  

2 Tiêu thụ m³                       2.840.000  

3 Thất thoát %                              20,00 

4 Doanh thu Đồng 29.188.000.000 

5 Lợi nhuận trước thuế Đồng 6.557.000.000 

6 Lợi nhuận sau thuế Đồng 5.114.460.000 

7 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL % 26,23 

8 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL % 20,46 

9 Tỷ lệ chia cổ tức % 10,00 

10 Thu nhập người lao động Đồng/người/tháng 5.500.000 

 

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 

Đơn vị tính: đồng 

STT Nội dung đầu tư Giá trị đầu tư 

1 Đầu tư MMCN tại nội ô TX Long Khánh 2.230.000.000 

2 Mua bơm chìm 200.000.000 

3 Thổi rửa các giếng 500.000.000 

4 Phần mềm ghi chỉ số nước 70.000.000 

 Tổng cộng 3.000.000.000 
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ĐÁNH GIÁ CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 Đánh giá các mặt hoạt động Công ty 

 Đánh giá hoạt động Ban Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng 
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

Đơn vị: triệu đồng 

Kết quả hoạt động SXKD 2014 2015 Tăng/Giảm % Tăng/Giám 

Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 20.114 36.570  16.456 81,81% 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV 20.114 36.570  16.456 81,81% 

Giá vốn hàng bán 7.550 19.602  12.052 159,63% 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 12.564 16.968  4.404 35,05% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5.325 7.375  2.050 38,50% 

Lợi nhuận khác 38 (289) (327) (860,53%) 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5.363 7.086  1.723 32,13% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4.099 5.501  1.402 34,20% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 1.640 1.870 230 14,02% 

 

Đơn vị: triệu đồng 

TÀI SẢN 2014 2015 Tăng/Giảm % Tăng/giảm 

Tài sản ngắn hạn 13.895 18.743  4.848 34,89% 

Tài sản dài hạn 21.278 23.056  1.778 8,36% 

Tổng tài sản 35.173 41.799  6.626 18,84% 

 

Đơn vị: triệu đồng 

NGUỒN VỐN 2014 2015 Tăng/Giảm Tăng/giảm 

Nợ phải trả 2.276 6.499  4.223 185,54% 

   Nợ ngắn hạn 2.276 6.499  4.223 185,54% 

   Nợ dài hạn - -  - - 

Vốn chủ sở hữu 32.897 35.300  2.403 7,30% 

Tổng nguồn vốn 35.173 41.799  6.626 18,84% 
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Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc 

Định kỳ hàng quý, thông qua các cuộc họp mở rộng (bao gồm HĐQT và Ban giám đốc) và 

tình hình thực hiện kế hoạch, Hội đồng quản trị thường xuyên phân tích và đưa ra các 

đánh giá về những mặt đạt được cũng như chưa đạt để Ban điều hành có thể nắm 

bắt, qua đó có thể giám sát và chỉ đạo sát sao đến từng phòng ban, đồng thời đưa ra 

những quyết sách cụ thể và hợp lý trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh của 

Công ty. Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh năm qua đã thể hiện tốt 

khả năng lãnh đạo lẫn vai trò trách nhiệm trong công tác điều hành, liên tục triển khai và 

đạt được các chỉ tiêu của kế hoạch của Hội đồng quản trị giao phó. Nhìn chung với sự nỗ 

lực, tâm huyết của Ban điều hành, các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn 

được thực hiện một cách triệt để. 
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Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 

 Tập trung vào khâu sản xuất kinh doanh, bảo đảm duy trì cung cấp nước máy ổn 

định, đầy đủ cho sinh hoạt người dân và khu vực sản xuất. Vận hành và cung cấp 

nước một cách an toàn và hiệu quả, đảm bảo nguồn nước luôn đạt chất lượng 

dựa trên tiêu chuẩn của bộ Y tế. 

 Giảm thiểu tỷ lệ thất thoát nước bằng các biện pháp như thay thế ống truyền tải 

hư mục, ghi đúng thu đủ, kiểm tra đồng hồ nước và hệ thống đường ống để kịp 

thời xử lý những ống nước nứt vỡ, v.v… 

 Nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nước đóng chai, mở thêm đại 

lý, tăng cường khâu tiếp thị quảng cáo. 

 Phát triển mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng, đầu tư thêm nguồn cung 

cấp nước tại nội ô thị xã Long Khánh, huyện Thống nhất. 

 Tăng cường hoạt động thi công xây lắp đường ống, quản lý thi công chặt chẽ để 

đảm bảo tiến độ, quyết toán công trình nhanh gọn chính xác và thực hiện đúng 

theo hợp đồng. 

 Nâng cao giá trị và uy tín trong sản xuất kinh doanh, xây dựng nền tài chính lành 

mạnh, minh bạch. Tối ưu và tiết kiệm chi phí các loại để tăng lợi nhuận. 

 Sử dụng, khai thác nguồn nước ngầm hiệu quả, hợp lý và đồng thời có những 

chính sách bảo vệ nguồn nước để tránh ô nhiễm hay cạn kiệt. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 

HĐQT, BKS và BGĐ 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Danh sách Thành viên HĐQT  

STT Họ và tên 
Chức vụ 

trong HĐQT 

Số lượng CP sở hữu Tổng số 
lượng sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phần 

Số buổi họp 
tham dụ Đại diện Cá nhân 

1 Nguyễn Văn Bính Chủ tịch 500.000 - 500.000 20,00% 4/4 

2 Lê Văn Thới Phó Chủ tịch 275.000 4.081 279.081 11,16% 4/4 

3 Lê Văn Anh Thành viên 250.000 2.381 252.381 10,09% 4/4 

4 Nguyễn Minh Huy Thành viên 98.000 - 98.000 3,92% 4/4 

5 Đào Quý Tính Thành viên - 130.000 130.000 5,20% 4/4 

 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị  

Hiện tại Công ty chưa thành lập các tiểu ban 
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Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015 

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và tình hình yêu cầu thực tế của 

Công ty, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các công việc thuộc trách nhiệm của 

HĐQT. Trong năm qua, HĐQT đã ban hành 3 nghị quyết, quyết định về các mặt hoạt động của Công ty: 

STT 
Nghị quyết/ 
Quyết định 

Ngày Nội dung 

01 04/NĐ/HĐQT-
LKW 

06/03/2015 

 Thông qua báo cáo SXKD năm 2014. 

 Thông qua tình hình đầu tư XDCB năm 2014. 

 Tiếp tục chiết khấu mặt hàng Nước đóng chai cho đại lý cấp I, đồng 

thời tìm kiếm thêm thị trường tại các huyện Cẩm Mỹ và Xuân lộc 

 Thông qua Kế hoạch  SXKD và đầu tư XDCB năm 2015. 

 Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm từ 7000 lên 

10.000m3/ngày đêm. 

 Thông qua chi thưởng quỹ lương, quỹ khen thưởng năm 2014 cho 

HĐQT, ban điều hành và người lao động công ty. 

 Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

02 29/NĐ/HĐQT-
LKW 

27/07/2015 

 Thông qua báo cáo SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng 

SXKD và đầu tư XDCB 6 tháng còn lại năm 2015. 

 Tăng cường công tác quảng cáo sản phẩm nước đóng chai, tiết kiệm 

chi phí để đạt hiệu quả tốt nhất. 

03 36/NĐ/HĐQT-
LKW 

04/12/2015 

 Tiếp tục xem công tác chống thất thoát là nhiệm vụ hàng đầu của năm 

kế hoạch năm 2016. 

 Đầu tư mua một xe tải 3,5 tấn cho công tác vận chuyển nước đóng 

chai và 01 xe 07 chổ phục vụ cho công tác. 

 Chấp thuận đầu tư chương trình ghi chỉ số nước máy tiêu thụ bằng 

công nghệ IT bằng điện thoại di động. 

 Cho phép lập thủ tục theo đúng quy định hiện hành về thanh lý công 

nợ và thanh lý tài sản năm 2015: công nợ hóa đơn tiền nước tồn thu 

từ năm 2011,2012 và tài sản cố định hư hỏng không sử dụng được. 

 Giao cho ban điều hành lập và sửa đổi điều lệ công ty, để phù hợp với 

luật DN mới trình Hội đồng quản trị trong kỳ họp tới. 

 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình theo 

sự phân công của Hội đồng quản trị. 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị 

Không có 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 

Không có 
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BAN KIỂM SOÁT 

Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ 

phần đại 
diện sở hữu 

Số lượng 
cổ phần cá 

nhân 

Tổng số 
lượng sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phần 

1 Nguyễn Thị Thanh Tâm Trưởng BKS 250.000 - 250.000 10,00% 

2 Trần Văn Khoát Thành viên BKS 147.000 - 147.000 5,88% 

3 Thái Văn Sơn Thành viên BKS - - - - 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Hàng năm, công việc của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh chủ yếu là tiến hành kiểm soát 

các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Ban kiểm soát còn giám sát kiểm toán nội bộ, kiểm tra kết quả kinh 

doanh và báo cáo tài chính quý, năm một cách thận trọng và chính xác, nhằm đảm bảo quyền lợi của đại đa số 

cổ đông.  

 

Giao dịch, thù lao và khoản lợi ích của HĐQT, BKS và BGĐ 

Đơn vị: đồng 
 

STT Họ và tên Lương & phụ cấp Thưởng Cộng Vay của Công ty 

I Hội đồng quản trị 760.199.000 381.959.600  1.142.158.600  10.000.000 

1 Nguyễn Văn Bính  48.000.000 -  48.000.000   

2 Lê Văn Thới  352.634.000  202.940.600   555.574.600   

3 Lê Văn Anh  287.565.000  149.019.000   436.584.000  10.000.000 

4 Nguyễn Minh Huy  36.000.000  15.000.000   51.000.000   

5 Đào Quý Tính  36.000.000  15.000.000   51.000.000   

II Ban kiểm soát 139.089.000 65.550.000  204.639.000   

1 Nguyễn Thị Thanh Tâm  36.000.000   15.000.000   51.000.000   

2 Trần Văn Khoát  24.000.000   10.000.000   34.000.000   

3 Thái Văn Sơn  79.089.000   40.550.000   119.639.000   

III Ban điều hành 526.944.000  319.951.600   846.895.600   

1 Nguyễn Văn Hòa  275.289.000   159.355.600   434.644.600   

2 Nguyễn Quang Minh  251.655.000   160.596.000   412.251.000   

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn/người có liên quan: Không có 

  

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

KIỂM TOÁN 2015 

 

 Báo cáo của Ban giám đốc 

 Báo cáo kiểm toán độc lập 

 Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính 
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Đồng Nai, ngày 23 tháng 03 năm 2016 




