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GIỚI THIỆU CÔNG TY 

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, cơ cấu tổ chức  

 Định hướng phát triển  

 Rủi ro 
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Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH 

Tên giao dịch : NHON TRACH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : NTW 

Giấy CNĐKDN số : 3600977120 đăng ký thay đổi lần 5  ngày 26 tháng 5 năm 2016 

Vốn điều lệ : 75.000.000.000 VND (Bày mươi lăm tỷ đồng Việt Nam) 

Vốn đầu tư chủ sở hữu :   75.000.000.000 VND (Bày mươi lăm 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 

 

 

Logo công ty  :                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT   
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1997 2004 2007 

  

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 

UBND tỉnh Đồng 

Nai ra quyết định 

thành lập số 

36/QĐ.CT.UBT 

 

Chuyển đổi thành CTCP 

Cấp nước Nhơn Trạch theo 

Quyết định số 3059/QĐ – 

UBNN ngày 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. 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   
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2008 2012 2016 

 

  

24/01/2008 Đại hội đồng 

cổ đông thông qua điều lệ 

tổ chức hoạt động cho 

CTCP Cấp nước Nhơn 

Trạch. Ngày 14/02/2008 

được Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy 

Chứng nhận đăng ký kinh 

doanh số 4703000498. 

Cổ phiếu Công ty 

chính thức được giao 

dịch trên sàn UPCOM 

với vốn điều lệ là 

50.000.000.000 VNĐ. 

Thực hiện thành công đợt tăng 

vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở 

hữu theo nghị quyết lấy ý kiến 

ĐHĐCĐ số 01/2015/NQLYK-

ĐHĐCĐ ngày 20/10/2015. Theo 

báo cáo tài chính kiểm toán 

năm 2016, vốn điều lệ của NTW 

hiện đang là 75 tỷ đồng. 
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Ngành nghề kinh doanh 

Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) đang hoạt động trong các lĩnh vực chính như sau: 

 Khai thác xử lí, 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 

Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) có địa bàn hoạt động kinh doanh chủ yếu tại Huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai.  

 

  NGÀNH NGHỀ, ĐỊA BÀN KINH DOANH   
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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 

 Ban Giám đốc 

Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

Các công ty con, công ty liên kết  

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) không có công ty con, công ty liên kết. 

 

Điều hành trực tiếp 

Kiểm soát hoạt động 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

BAN GIÁM ĐỐC 

 

BAN KIỂM SOÁT 

P.Tổ 

Chức 

Hành 

Chính 

 

P.Kế 

Hoạch 

Kỹ 

Thuật 

P.Kinh 

Doanh 

 

P.Tài 

Chính 

Kế 

Toán 

 

Phân 

Xưởng 

Sản 

Xuất 

Nước 

 

Đội Xây 

Lắp 

Sửa 

Chữa 

 

Trạm Đại Phước 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CƠ CẤU TỔ CHỨC   



11    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016  

  

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: 

 Đảm bảo cung cấp nước ổn định cho địa bàn hoạt động và không ngừng mở rộng khu vực kinh doanh. 

 Duy trì và nâng cao chất lượng nước cung cấp theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

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

 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 

 Kiểm soát giá vốn hàng bán: Do đặc thù hoạt động trong ngành cung cấp nước, công ty cần kiểm soát chi 

phí chủ yếu là điện năng, nguồn nước và một số loại hóa chất chuyên xử lý nước như phèn, vôi, clo,…  để 

cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh.  

 Uy tín và chất lượng: Tận dụng tối đa các nguồn lực có sẵn đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ tìm 

kiếm, sữa chữa kịp thời các lỗi phát sinh. Để đảm bảo việc cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của 

các doanh nghiệp, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn hoạt động. 

 Đội ngũ nhân sự: Có kế hoạch cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng và quản lý kinh doanh, phát huy tối đa tính sang tạo, xây dựng một đơn vị cấp 

nước vững mạnh. 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN   
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Các mục tiêu đối với môi trường xã hội 

Với hoạt động chính là sản xuất và phân phối nước sạch, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, 

Công ty luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với môi trường, cộng đồng và xã hội. Sau 

đây là mục tiêu cụ thể của công ty đối với môi trường và xã hội: 

Đối với xã hội, cộng đồng 

 Đảm bảo hệ thống cung cấp nước luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhằm mang lại nguồn nước ổn 

định cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong địa bàn hoạt động của công ty. 

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

 Thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, quyên góp hỗ trợ các đối tượng khó khăn thông qua 

các chương trình ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, Tiếp bước cho em đến trường. 

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 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. 

Ngoài ra, Công ty cũng có biện pháp hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm môi trường phát sinh từ các hoạt 

động sản xuất, thi công xây lắp. 
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Rủi ro về kinh tế 

Năm 2016, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi 

động, tăng trưởng thương mại toàn cầu có xu hướng 

giảm gây ra những ảnh hưởng nhất định đến kinh tế 

Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta đã có sự 

chậm lại với mức GDP năm 2016 đạt 6,21% giảm nhẹ 

so với năm trước. 

Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực khai thác và phân 

phối nước sạch, đây là yếu tố không thể thiếu trong đời 

sống sinh hoạt và sản xuất của dân cư do đó các 

chuyển biến kinh tế xã hội không ảnh hưởng nhiều đến 

Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

Biện pháp 

Mặc dù không chịu nhiều tác động của kinh tế 

chung. Tuy nhiên, Công ty vẫn thường xuyên theo 

dõi tình hình kinh tế vĩ mô nhằm kịp thời phát hiện 

và đưa ra các biện pháp ngăn chặn đối với loại rủi 

ro này. 

Biện pháp 

Cập nhật liên tục quá trình thay đổi các quy định 

pháp luật mới trong lĩnh vực hoạt động và pháp 

luật điều chỉnh về tổ chức hoạt động của công ty. 

Chú ý đánh giá những tác động của các quy định 

mới đối với công ty để đề ra biện pháp ứng phó 

kịp thời nhằm hạn chế những rũi ro trong quá trình 

hoạt động. 

Tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên cập nhật 

kiến thức pháp luật bằng cách cử nhận sự tham 

dự các buổi hội thảo phổ biến các quy định mới 

của cơ quan ban ngành và đơn vị tư vấn doanh 

nghiệp. 

Từng bộ phận phòng ban có trách nhiệm tìm hiểu 

và xây dựng quy trình hoạt động phù hợp với luật 

pháp đồng thời đáp ứng được sự linh hoạt trong 

sản xuất kinh doanh.  

 

Rủi ro pháp luật 

NTW luôn có sự quan tâm đến các văn bản luật liên 

quan đến việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên 

nước. Ngoài ra, trong những năm gần đây, các văn bản 

luật nền tảng cùng với các quy định về kế toán, thuế, 

chứng khoán đã có sự thay đổi, điều này tạo ra những 

thách thức trong công tác cập nhật và triển khai thực 

hiện các nghiệp vụ có liên quan tại Công ty.  

 

CÁC RỦI RO   
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Biện pháp 

Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ hợp tác với các đơn vị cung cấp 

nguyên vật liệu xử lý nước, đồng thời tìm kiếm những nguồn cung 

cấp mới để có sự chọn lựa thông minh tiết kiệm chi phí đầu vào. 

Luôn theo sát và thực hiện đúng kế hoạch sản xuất để việc sử dụng 

nguồn nước được hiệu quả nhất, đảm bảo lượng nước thành phẩm 

cung cấp đầy đủ và liên tục đến khách hàng 

Có kế hoạch cụ thể về lượng nước sản xuất và nguyên vật liệu cần để 

xử lý nước. Bên cạnh đó tích cực kiểm tra các nguồn nước thất thoát 

từ đó làm cho việc quản lý chi phí đầu vào luôn đạt hiệu quả tốt. 
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Rủi ro về mạng lưới phân phối nước 

Đối với một doanh nghiệp khai thác và cung cấp nước sạch thì rủi ro thất thoát nước 

luôn là mối quan tâm hàng đầu của công ty. Rủi ro lớn nhất là rò rĩ, hư hỏng đường 

ống dẫn làm thất thoát nước ảnh hưởng đến nguồn nước của khách hàng cũng như 

hoạt động kinh doanh của công ty. Với mạng lưới phân bố rộng khắp gây nhiều khó 

khăn trong công tác kiểm soát. Bên canh đó một bộ phận người dân thiếu ý thức 

chấp hành quy định như gian lận chỉ số khi sử dụng nước gây thất thoát trầm trọng. 

Biện pháp 

Định kỳ, các bộ phận chuyên trách tại Công ty lại tiến hành kiểm tra và rà soát hệ 

thống cung cấp nước nhằm khắc phục cũng như giảm thiểu những rủi ro có thể xảy 

ra đối với mạng lưới phân phối nước này. 

Có kế hoạch cụ thể cho việc tu sửa, nâng cấp đường ống, xây hàng rào và nhà bảo 

vệ cho các trạm bơm, trạm tăng áp và các giếng khoan. 

Tăng cường kiểm tra giám sát các hộ gia đình, cơ sở sản xuất có dấu hiện gian lận 

để tránh thất thoát 

 

 

CÁC RỦI RO   
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Rủi ro môi trường 

Với hoạt động chính là khai thác và cung cấp nước sạch, trong quá trình hoạt động Công 

ty không tránh khỏi việc gây ra những tác động nhất định đến môi trường xung quanh 

khu vực nhà máy. Bên cạnh đó, chất lượng nước cung cấp cũng sẽ là yếu tố tác động trực 

tiếp đến đời sống dân cư. 

 

Biện pháp 

Công ty luôn ý thức trách nhiệm được trách nhiệm đối với môi trường thông qua các công 

tác kiểm tra chất lượng nước, bảo quản hóa chất xử lý nước và tăng cường kiểm tra rủi 

ro thất thoát nước. Đồng thời không ngừng cải tiến sản xuất để giảm thiểu những rủi ro 

gây ra ô nhiễm. 

Công ty có sự kiểm soát, đánh giá tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường. Hệ 

thống công nghệ áp dụng được bảo trì định kỳ, đảm bảo duy trì trạng thái hoạt động của 

máy móc ở mức tốt nhất để tạo ra dòng nước sạch phân phối đến khách hàng. 

 



 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

  

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 



  

                        TỔ CHỨC NHÂN SỰ  18    

  

  

 Ban điều hành công ty 

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Những thay đổi trong ban điều hành 

 Tình hình nhân sự và chính sách đối với người lao động 
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Sơ yếu lý lịch Ban điều hành: 

 

 

 

Thành viên ban điều hanh công ty 

Thành viên Ban Điều hành Chức Vụ 

Ông Nguyễn Anh Tuấn Giám Đốc 

Ông Ngô Dương Đại Phó Giám Đốc 

Ông Võ Quang Hồng Phó Giám Đốc 

Đặng Thị Thu Hằng Phụ trách phòng Tài chính Kế toán 

 

   BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY   

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc 

 Năm sinh: 1967 

 Nơi sinh: Thanh Hóa 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. Kỹ sư cấp thoát nước 

 Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 45.000 cổ phần - tỷ lệ 0,6% vốn điều lệ 

 Đại diện phần vốn: 900.000 cổ phần - tỷ lệ 12% vốn điều lệ 

Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí 

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 nay là Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn 

Trạch - Đồng Nai 
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Ông Ngô Dương Đại – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc  

Năm sinh: 1979 

Nơi sinh: Hà Nội 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

Đại diện phần vốn: 750.000 cổ phần - tỷ lệ 10% vốn điều lệ 

Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí 

2001 - 05/2012 
Công ty TNHH Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, nay là Công ty Cổ 
phần Cấp nước Đồng Nai 

06/2012 - Nay Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 

 

  

Ông Võ Quang Hồng – Phó Giám Đốc 

Năm sinh: 1958 

Nơi sinh: Đông Nai 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 999 cổ phần - tỷ lệ 0,013% vốn điều lệ  

Đại diện phần vốn: 150.008 cổ phần - tỷ lệ 2% vốn điều lệ 

Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí 

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 

 

  Bà Đặng Thị Thu Hằng – Phụ trách phòng Tài chính Kế toán  

Năm sinh: 1986 

Nơi sinh: Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.500 cổ phần – Tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ 

Đại diện phần vốn: 0 cổ phần  

Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí 

2009-2012 Nhân viên Phòng TC – KT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 

2012-2016 Phó phòng TC – KT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 

2016- Nay Phụ trách phòng TC – KT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 
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Thành viên HĐQT Chức Vụ 

Ông Nguyễn Cao Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc 

Ông Ngô Dương Đại Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc 

Ông Nguyễn Thanh Bình Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Chí Quốc Thành viên HĐQT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

 Ông Nguyễn Cao Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

o Đại diện phần vốn: 1.382.802 cổ phần - tỷ lệ 18.437% vốn điều lệ  

 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 45.000 cổ phần - tỷ lệ 0.6% vốn điều lệ 

o Đại diện phần vốn: 900.000 cổ phần - tỷ lệ 12% vốn điều lệ 

 Ông Ngô Dương Đại – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc  

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

o Đại diện phần vốn: 750.000 cổ phần - tỷ lệ 10% vốn điều lệ 

 Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

o Đại diện phần vốn: 286.849 cổ phần - tỷ lệ 3.825% vốn điều lệ  

 Ông Nguyễn Chí Quốc - Thành viên Hội đồng quản trị 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

o Đại diện phần vốn: 0 cổ phần  

 



  

                        TỔ CHỨC NHÂN SỰ  22    

 

    BAN KIỂM SOÁT   

Thành viên Ban kiểm soát Chức Vụ 

Ông Trần Văn Thùy Trưởng Ban 

Ông Nguyễn Tấn Dũng Thành viên 

Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm Thành viên 

 

 Ông Trần Văn Thùy – Trưởng Ban kiểm soát 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.200 cổ phần – Tỷ lệ 0,016% 

o Đại diện phần vốn: 750.000 cổ phần - tỷ lệ 10% vốn điều lệ 

 Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thành viên Ban kiểm soát 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

o Đại diện phần vốn: 150.000 cổ phần – Tỷ lệ 2,00% vốn điều lệ 

 Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm – Thành viên Ban kiểm soát 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 124.950 cổ phần - tỷ lệ 1.666% vốn điều lệ 

o Đại diện phần vốn: 0 cổ phần 

 

CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT 
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Tổng số lao động năm 2016 là 85 người 

Trong đó: 

STT Tính chất phân loại Năm 2015 Năm 2016 Tỷ trọng 2016 

A Theo trình độ 82 85 100% 

1 Trình độ đại học, trên đại học 27 29 34,12% 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 11 11 12,94% 

3 Khác 44 45 52,94% 

B Theo địa bàn công tác 82 85 100% 

1 Nhà máy nước Nhơn Trạch 72 75 88,24% 

2 Trạm Đại Phước 10 10 11,76% 

C Theo trình độ lao động 82 85 100% 

1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 48 40 47,06% 

2 Trình độ bậc thợ 34 45 52,94% 

 

  NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH   

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 
  

Trong năm Công ty đã có những thay đổi 

trong BĐH như sau: 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã 

thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên 

BKS của Ông Nguyễn Viết Hưng và bầu bổ sung 

Ông Trần Văn Thùy là thành viên BKS nhiệm kỳ 

2013 - 2018. Ban kiểm soát đã tiến hành họp 

phiên thường kỳ đầu tiên để bầu lại chức danh 

Trưởng BKS, Ông Trần Văn Thùy được bầu làm 

trưởng BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay Ông 

Nguyễn Tấn Dũng. 

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty với Ông 

Trần Văn Thùy ngày 25/04/2016 theo nghị quyết số 

07/2016/QĐ-HĐQT-NTW. Giao nhiệm vụ phụ trách 

phòng Kế toán Tài chính cho Bà Đặng Thị Huyền tiếp 

quản ngày 25/04/2016 theo nghị quyết số 08/2016/QĐ-

HĐQT-NTW. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công 

ty với Bà Đặng Thị Huyền ngày 01/09/2016 theo nghị 

quyết số 10/2016/QĐ-HĐQT-NTW. Giao nhiệm vụ phụ 

trách phòng Kế toán Tài chính cho Bà Đặng Thị Thu 

Hằng tiếp quản ngày 01/09/2016 theo nghị quyết số 

08/2016/QĐ-HĐQT-NTW. 
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THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM (ĐỒNG/THÁNG/NGƯỜI) 

STT Năm 
Mức lương bình quân 
(Đồng/ người /tháng) 

1 2014 6.500.000 

2 2015 7.250.000 

3 2016 9.950.000 

Với tiêu chí nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong sự thành công của doanh nghiệp, Ban lãnh đạo 

luôn dành sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tạo dựng 

sự vững chắc trong việc phát triển của Công ty.  

Trong năm 2016, Công ty đã tạo điều kiện 09 CB.CNV tập huấn nghiệp vụ về luật xây dựng, thuế và 

luật lao động. Chi trả tiền lương, tiền thưởng, ngày Lễ, Tết cho CB.CNV, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN 

được thực hiện theo đúng quy định. Đời sống người lao động được cải thiện, an tâm công tác. 

 

 Điều kiện và chế độ làm viêc 

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. 

Công ty đã xây dựng hoàn thành xong trụ sở làm việc mới tạo điều kiện cho CBCNV có điều kiện làm 

việc, công tác tốt hơn. 

 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 
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Công tác đào tạo  

Nhân sự là nguồn lực quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, họ là yếu tố đóng góp rất lớn trong quá trình sản 

xuất kinh doanh khi Công ty thực hiện mục tiêu hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Ý thức 

được điều đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo cơ hội để các CBCNV tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, đào 

tạo nội bộ và các lớp đạo tạo cá nhân nếu có. Ngoài ra, đối với những hội thảo triển khai các văn bản pháp 

luật mới sẽ được Công ty phân công cán bộ tham dự và sẽ phổ biến lại cho khối nghiệp vụ liên quan. 

Với những chính sách như trên, Công ty đã tạo được sự gắn kết lâu dài với các CBCNV, trong những năm qua 

hầu như không có sự biến động lớn nào về nhân sự của Công ty. 

Chủ trương về chính sách phúc lợi của 

Công ty luôn rõ ràng và minh bạch. Việc 

chi trả lương thực hiện theo quy định của 

quy chế trả lương, thưởng trong nội bộ 

Công ty. Công ty xây dựng phù hợp với 

thực trạng của doanh nghiệp, tính cạnh 

tranh, mức sống chung của khu vực và 

phù hợp với quy định của Pháp Luật. 

Các quy định của Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm y tế đều được Công ty áp dụng thực hiện tốt cho 

người lao động như: nghỉ phép, nghỉ ốm, lễ tết, chế độ 

thai sản, thăm nom khi gia đình có hữu sự....  

Ngoài ra, theo truyền thống, Công ty còn tổ chức các buổi 

tham quan nghỉ mát định kỳ cho CBCNV. Năm vừa qua, 

công tác này đã được thực hiện trong tháng 08 và 09 cho 

toàn thể người CBCNV và người lao động trong Công ty. 
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TÌNH HÌNH 

 HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
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 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh     

 Tình hình hoạt động đầu tư   

 Tình hình tài chính  

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 Báo cáo tác động môi trường và xã hội của công ty  
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

2015 

Kế hoạch 

2016 

Thực hiện 

2016 

Tỷ lệ % 

TH/KH 

2016 

TH 

2016/TH 

2015 

Sản lượng nước sản xuất m3 12.688.245 12.853.914 13.715.300 106,70% 108,09% 

Sản lượng ghi thu m3 11.827.218 11.954.277 12.898.919 107,90% 109,06% 

Tỷ lệ thất nước thoát % 6,79% 7,00% 5,95% - - 

Tổng doanh thu 1000Đ 130.595.881 125.564.599 136.358.943 108,60% 104,41% 

Lợi nhuận trước thuế 1000Đ 42.465.188 19.272.916 23.923.233 124,13% 56,34% 

Lợi nhuận sau thuế 1000Đ 33.030.372 15.418.333 19.072.186 123,70% 57,74% 

Tỷ suất LNST/VĐL % 66,06% 20,56% 25,43% - - 

Các khoản nộp ngân sách 1000Đ 19.849.456 7.622.071 7.993.590 104,33% 40,27% 

Tỷ lệ chia cổ tức % - 20% - - - 

Năm 2016, lượng nước sản xuất từ Công ty tăng nhẹ 

7,67% so với năm trước, trong đó nước sản xuất tại Nhơn 

Trạch có sự sụt giảm 28,47%, nước mua qua đồng hồ 

tổng từ chi nhánh cấp nước Long Thành gia tăng đáng 

kế đến 73,17%, đây cũng chính là nguyên nhân chính 

gia tăng giá vốn hàng bán của Công ty trong năm vừa 

qua. Theo đó, giá vốn hàng bán của NTW năm 2016 tăng 

đến 34,30% từ 76,500 tỷ lên 102,743 tỷ đồng, riêng giá 

vốn nước mua qua đồng hồ tổng tăng 64,92% từ 43,111 

tỷ lên 71,098 tỷ đồng. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Kết thúc năm tài chính lợi nhuận sau thuế của 

Công ty đạt mức 19.072 tỷ đồng, tuy chỉ bằng 

57,74% so với năm trước nhưng nếu xét về kế 

hoạch thì Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ đạt 

123,70% kế hoạch năm 2016. Ngày 

15/06/2016, Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn 

Trạch cũng đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2015 

đúng như kế hoạch đã đề ra, theo đó tỷ lệ thực 

hiện sẽ bằng 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được 

nhận 2.000 đồng). 
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Các chỉ tiêu ĐVT KH 2016 TH 2016 
TH/KH 

2016 (%) 
TH 2016/TH 

2015(%) 

Sản lượng nước sản xuất m3 12.853.914 13.715.300 106,70% 107,67% 

- Nước sản xuất Nhơn Trạch “ 5.059.643 5.871.323 116,04% 71,53% 

- Nước mua qua đồng hồ tổng “ 7.794.271 7.843.977 100,64% 173,17% 

Sản lượng nước ghi thu m3 11.954.277 12.898.919 107,90% 108,70% 

- Nước sản xuất Nhơn Trạch “ 4.643.251 5.422.776 116,79% 71,52% 

- Nước mua qua đồng hồ tổng “ 7.311.026 7.476.143 102,26% 174,49% 

Tỷ lệ nước thất thoát % 7,00 5,95 -1,05% -0,89% 

- Nhơn Trạch “ 8,23 7,64 -0,59% 0,01% 

- Qua đồng hồ tổng “ 6,20 4,69 -1,51% -0,72% 

Đơn vị lấy mẫu 

Tổng số mẫu Tổng hợp lý hóa Tổng hợp vi sinh 

Nước 

thô 

Nước 

máy 

Mẫu 

không đạt 

Mẫu 

đạt 

% 

đạt 

Mẫu 

không đạt 

Mẫu 

đạt 

% 

đạt 

Đại Phước 0 24 0 24 100 0 24 100 

NhơnTrạch 0 24 0 24 100 0 24 100 

Cộng 0 48 0 48 100 0 48 100 

Công tác sản xuất và tiếp nhận 

nước 

Việc cung cấp nước của Công ty trong năm qua được lấy từ 2 nguồn chính như sau: 

 Nguồn nước được sản xuất và xử lý tại nhà máy, trạm bơm Đại Phước. Nguồn nước này được duy trì 

xuyên suốt trong cả năm qua. 

 Nguồn nước tiếp nhận mua nước từ Chi nhánh cấp nước Long Thành thông qua đồng hồ tổng tại Trạm 

bơm tăng áp Formosa theo chế độ bơm 1 ngày, nghỉ 5 ngày cung cấp đủ lưu lượng và áp lực nước cần 

thiết cho khách hàng trên địa bàn. 

Chất lượng nước từ hai nguồn trên đều đảm bảo các chỉ tiêu Lý - Hóa và vi sinh cho phép 

 

Công tác sửa chữa và bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị 

Công tác sửa chữa bảo trì và khắc phục sự cố kịp thời đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ tốt cho công tác 

sản xuất. Năm 2016 vệ sinh hồ lắng, hồ lọc, hoàn thành xây dựng nền đặt thiết bị xử lý nước, xây dựng nhà 

bơm trạm Đại Phước, sửa chữa ống bể D160 đường Hùng Vương, ống bể D200 đường Trần Phú, ống bể 

D400 PVC cấp cho công ty Formosa, ống bể D300 trạm B ống thu gom nước thô. Sữa chữa, thay thế phụ 

tùng các trụ cứu hỏa trên hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Nhơn Trạch bị mất cắp và hư hỏng, sữa 

chữa các hố bảo vệ các giếng khoan khu vực các bãi giếng 
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STT Khu vực Lắp đặt mới Sữa chữa di dời 
Thay 

đồng hồ 
Bảo 

hành 
Chuyển 
nhượng 

1 Cơ quan 14 31 4 0 1 

 Nhơn Trạch 13 31 4  1 

 Đại Phước 1     

2 Hộ dân cư 1.241 7 0 0 2 

 Hiệp Phước 783 3 0   

 Long Thọ 31 1 - - - 

 Phước Thiền 59 - - - - 

 TT Huyện 4 1 - - - 

 Đại Phước 124 1  0 2 

 Phú Hữu 240 1  0 0 

Tổng cộng 1.255 38 4 0 3 

Công tác phát triển khách hàng 

Tổng số thuỷ lượng kế tính đến 31 tháng 12 năm 2016: 5.160 cái đây là con số cho thấy sự gia tăng 

đáng kể so với cùng thời điểm này năm trước 3.905 cái, điều này chứng tỏ công tác phát triển khách 

hàng trong năm đã được Công ty thực hiện tốt. Năm 2016, khu dân cư Hiệp Phước, Phước Thiền, Long 

Thọ, Phú Hội, Đại Phước, Phú Hữu và Phú Đông huyện Nhơn Trạch là 1.255 đồng hồ, tăng 166% so với 

cùng kỳ năm trước, cụ thể : 

 

 

 

 

Công tác kiểm tra hệ thống cấp nước và thủy lượng 

kế khách hàng 

Để ghi nhận và giải quyết nhanh chóng các trường hợp thủy 

lượng kế của khách hàng hư hỏng, chạy không chính xác 

và hạn chế thất thoát nước trên toàn mạng lưới cấp nước, 

Công ty vẫn duy trì thực hiện đinh kỳ việc kiểm tra Hệ thống 

cấp nước, mạng lưới cấp nước truyền tải và phân phối định 

kỳ mỗi tháng 2 lần, đồng thời 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. 

Công tác an toàn lao động, VSCN và PCCN 

Tuyên truyền vận động CB - CNV thực hiện tốt nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động phòng chống 

cháy nổ. Trong năm 2016 công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ thực 

hiện tốt, không có sự cố nào xảy ra 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ  

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 

triển khai thực hiện tiếp các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tình hình hoạt động đầu tư năm 2016 

của NTW như sau: 

Các công trình đã hoàn thành 

 Công trình: Thổi rửa giếng khoan trạm bơm Đại Phước. 

 Công trình: Cải tạo tuyến ống truyền tải Trạm bơm Đại Phước. 

 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm ông Tư Tăng - Xã Phú Hữu. 

 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm ông Hai Quây - Xã Phú Hữu. 

 Công trình: Đấu nối trạm bơm tiếp áp vào đường ống cụm Kho cảng 186. 

 Công trình: Lắp đặt tuyến ống các hẻm xã Hiệp Phước - Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử 

dụng 10 hẻm giai đoạn 2 ngày 29/01/2016. Cấp nước ổn định cho người dân trong các hẻm 

trên địa bàn xã Hiệp Phước. 

 Công trình: San lấp mặt bằng trạm bơm tăng áp Phú Hữu 

 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm 446 - Xã Phước Thiền. 

 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường ấp Bến Chùa, xã Phước Thiền.  

 Công trình: Tuyến ống cấp nước D200 đường ĐT769 - Xã Phú Hội. 

 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Cây Bàng - Xã Long Thọ. 

 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Nhứt - Xã Long Thọ. 

 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Đầy - Xã Long Thọ. 

 Công trình: Đường dây 22KV và TBA 3P-22/0,4KV 3x25KVA bơm nước Phú Hữu – Cty CP 

Cấp nước Nhơn Trạch. 

 Công trình: HTCN KCN Nhơn Trạch 2.500m3/ngày.đêm. Hạng mục: đường dây cấp nguồn 

cho các giếng bơm. 

 Công trình: Đấu nối tuyến ống cấp nước D300 KCN - Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú vào tuyến 

ống cấp nước D600. 

 Công trình: Trụ sở nhà làm việc Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. 

 Công trình: Kết nối đường dẫn vào trụ sở Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch với đường D3 

KCN Vinatex Tân Tạo. 
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Các công trình đang triển khai thi công  

 Công trình: Sữa chữa đài nước trạm bơm Đại Phước. Hiện công ty đang trình phê duyệt bản 

vẽ dự toán và Ký hợp đồng triển khai thi công. 

 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Lâm Triều - Đang thi công. 

 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Tài - Đang thi công. 

 

 

Các công trình đang lập dự án đầu tư  

 Công trình: Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 5.000m3/ngày-

đêm. Hiện đã làm việc với tư vấn thống nhất phương án thiết kế. Tư vấn thiết kế chỉnh sửa 

hoàn thiện hồ sơ BCKTKT. 

 Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước D160 đường Hùng Vương. Tư vấn thiết kế đã 

chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai, trình thẩm tra. 

 Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước D400 đường Nguyễn Văn Cừ. NTW đã gửi hồ sơ 

Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ Thi công - Dự toán. 

 Dự án: Xây dựng HTCN liên xã Phú Đông Vĩnh Thanh và Phước Khánh - công suất 

2.800m3/ngày-đêm. Hiện Công ty đang làm việc thỏa thuận với các hộ dân cho Công ty sử 

dụng đất để khoan giếng và đặt trạm xử lý sớm triển khai thực hiện công trình nhằm mục 

tiêu cung cấp nước phục vụ người dân xã Phú Đông, Vĩnh Thanh, Phước Khánh và khu công 

nghiệp Ông Kèo theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai. 

 Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước đường ĐT769 - Trần Phú xã Phước Thiền. NTW đã 

gửi hồ sơ Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai thẩm tra thiết kế bản vẽ Thi công - Dự toán. 

Đang lập hồ sơ xin phép thi công. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

ĐVT : đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 % tăng giảm 

Tổng tài sản 202.305.852.804 202.317.563.630 0,01% 

Doanh thu thuần 122.699.395.977 131.292.564.297 7,00% 

Gía vốn hàng bán 76.499.796.101 102.742.612.387 34,30% 

Lợi nhuận từ HĐKD 42.415.229.889 23.939.932.374 -43,56% 

Thu nhập khác 3.793.686.464 235.149.107 -93,80% 

Lợi nhuận trước thuế 42.465.188.135 23.923.233.022 -43,66% 

Lợi nhuận sau thuế 33.030.372.048 19.072.186.418 -42,26% 

 
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 6,02 6,03 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 5,68 5,71 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 12,29% 11,59% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 14,02% 13,11% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 8,48 12,86 

Vòng quay tài sản Vòng 0,64 0,65 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  thuần % 26,92% 14,53% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 19,56% 10,71% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 16,33% 9,43% 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 34,57% 18,23% 
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán của Công ty tăng nhẹ so với 

năm trước. Theo đó, Hệ số thanh toán ngắn 

hạn tăng 0,01 lần (tăng từ 6,02 lần lên 6,03 

lần) và hệ số thanh toán nhanh cũng tăng nhẹ 

0,03 lần (tăng từ 5,68 lần lên 5,71 lần). Trong 

năm, tài sản ngắn hạn của Công ty có sự sụt 

giảm 5,62%, bên cạnh đó nợ ngắn hạn cũng 

có sự diễn biến tương tự khi đã giảm 5,7% 

chủ yếu do các khoản phải trả người lao động 

cuối năm 2016 đã có sự sụt giảm mạnh 

36,72% so với năm trước. Hàng tồn kho trong 

năm cũng đã giảm đến 11,18%, việc sụt giảm 

này đã có những đóng góp nhất định vào việc 

làm tăng khả năng thanh toán của NTW. 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho năm 2016 tiếp tục có sự gia tăng, nhờ đó có thể thấy được công tác quản trị hàng 

tồn kho của Công ty đang diễn ra tốt. Trong năm giá vốn hàng bán đã gia tăng đáng kể 34,30%, từ 76,500 tỷ 

lên 102,743 tỷ đồng, bên cạnh đó hàng tồn kho lại có sự sụt giảm đây chính là nguyên nhân chủ yếu làm vòng 

quay hàng tồn kho tăng đến 4,38 vòng (từ 8,48 vòng lên 12,86 vòng). Vòng quay tổng tài sản không có sự 

thay đổi đáng kể khi tăng nhẹ 0,01 vòng (từ 0,64 vòng lên 0,65 vòng). 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Các chỉ số khả năng sinh lời năm 2016 của Công ty có sự sụt giảm so với năm trước, nguyên nhân dẫn đến 

kết quả này do lợi nhuận sau thuế của NTW có sự sụt giảm đến -42,26% từ 33,030 tỷ xuống còn 19,072 tỷ 

đồng, trong khi đó doanh thu thuần, vốn chủ sở hữu trong năm lại không có sự thay đổi đáng kể, riêng lợi 

nhuận từ HĐKD cũng đã giảm 43,56% từ 42,415 tỷ xuống còn 23,940 tỷ đồng. 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

So với năm trước, cơ cấu vốn của Công ty không có nhiều 

thay đổi, kết thúc năm 2016 các chỉ số này có xu hướng 

giảm. NTW vẫn tiếp tục không sử dụng nợ vay dài hạn, 

như vậy việc sụt giảm của nợ ngắn hạn nêu trên đã làm 

nợ phải trả của Công ty giảm tương ứng 5,7%, từ 24,67 

tỷ xuống còn 23,45 tỷ đồng. Tổng tài sản trong năm tăng 

nhẹ 0,01%, từ 202,306 tỷ lên 202,318 tỷ đồng, riêng đối 

với vốn chủ sở hữu việc phát hành thành công thêm 2,5 

triệu cổ phiếu phổ thông đã nâng vốn điều lệ công ty từ 

50 tỷ lên 75 tỷ đồng, bên cạnh đó NTW trong năm cũng 

đã sử dụng một phần quỹ đầu tư phát triển đây chính là 

những yếu tố chính đã góp phần làm vốn chủ sở hữu năm 

2016 tăng nhẹ 0,81% so vơi năm trước từ 177,437 tỷ lên 

178,867 tỷ đồng. 
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STT Loại Cổ đông Số lượng Số CP sở hữu Tỷ lệ (%) 

1 Nhà nước 1 3.932.802 52,43% 

2 Cổ đông trong nước 226 2.576.049 34,35% 

 Tổ chức 06 508.506 6,78% 

 Cá nhân 220 2.067.543 27,57% 

3 Cổ đông nước ngoài 17 991.149 13,22% 

 Tổ chức 02 916.999 12,23% 

 Cá nhân 15 74.150 0,99% 

Tổng cộng 244 7.500.000 100% 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

STT Tên Cổ đông lớn Số lượng cổ phần đang nắm giữ Tỷ lệ 

1 Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 3.932.802 52,44% 

2 America LLC 916.599 12,22% 

Tổng cộng 4.849.401 64,66% 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI  

TRONG VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỠ HỮU 
 

CỔ PHẦN CÔNG TY 

Cổ phần phổ thông: 7.500.000 cổ phần 

Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 7.500.000 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ: 0 

Mệnh giá: 10.000 VNĐ 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Thực hiện nghị quyết lấy ý kiến ĐHĐCĐ số 01/2015/NQLYK-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2015, Hội đồng quản trị, 

Ban điều hành Công ty đã triển khai việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó Công ty 

đã phát hành thành công thêm 2.500.000 cổ phiếu phổ thông trong năm 2016, nâng số vốn điều lệ của 

NTW từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng. 

Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ và các chứng khoán khác 
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BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC   
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 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh  

 Tình hình tài chính  

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý  

 Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán  

 Trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty  
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Tổng doanh thu năm qua đạt 136,35 tỷ đồng đạt 104.40% so với năm 2015 và vượt 8,59% so 

với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên việc tiếp nhận nước từ CTCP Cấp nước Đồng Nai từ tháng 4/2015 

cũng đã làm tăng chi phí của Công ty. Theo đó trong năm 2016, tỷ trọng nước sản xuất từ nguồn 

này chiếm đến 57,19% tổng sản lượng nước của NTW, giá vốn trong năm đã tăng 34,30% từ 

76,500 tỷ lên 102,743 tỷ đồng, riêng giá vốn nước mua qua đồng hồ tổng từ CTCP Cấp nước 

Đồng Nai tăng 64,92% từ 43,111 tỷ lên 71,098 tỷ đồng. Vì thế, mặt dù hoàn thành tốt kế hoạch, 

nhưng cả lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều sụt giảm so với năm 2015. Cụ thể, lợi nhuận 

trước thuế đạt 23,92 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 19,07 tỷ đồng lần lượt bằng 56,34% và 

57,74% so với năm trước. 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   

Năm 2016, Công ty Cổ phần Cấp nước 

Nhơn Trạch tiếp tục duy trì sản xuất 

nước từ nguồn nước ngầm tại trạm bơm 

Đại Phước và tiếp nhận mua nước từ Chi 

nhánh cấp nước Long Thành thuộc Công 

ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Nhìn 

chung, trong năm vừa qua NTW đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp 

nước thành phẩm ổn định và liên tục, 

phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, sinh 

hoạt trong dân cư và các doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. 

Chất lượng nước sản xuất tại Công ty luôn đạt các chỉ 

tiêu Lý Hóa và vi sinh cho phép, theo đó trong năm 

100% các mẫu nước được chọn kiểm tra đánh giá đều 

đạt yêu cầu chất lượng theo quy định. Công tác đầu 

tư XDCB được triển khai theo kế hoạch và đúng quy 

định. Trong năm tình hình phát triển khách hàng đạt 

được nhiều kết quả tích cực, số thủy lượng kế tại khu 

dân cư Hiệp Phước, Phước Thiền, Long Thọ, Phú Hội, 

Đại Phước, Phú Hữu và Phú Đông huyện Nhơn Trạch 

đạt mức 1.255 đồng hồ, tăng 166% so với cùng kỳ 

năm trước. Bên cạnh đó, các hoạt động đoàn thể, 

ATLĐ, PCCC đều được Công ty chú trọng duy trì thực 

hiện đúng với quy định. 

 Tình hình kinh doanh năm 2016 

 ĐVT: nghìn đồng 

Chỉ tiêu TH 2015 KH 2016 TH 2016 
TH/KH 

2016 (%) 
TH 2016/TH 

2015 (%) 

Tổng doanh thu 130.595.881 125.564.599 136.345.652 108,59% 104,40% 

Lợi nhuận trước thuế 42.465.188 19.272.916 23.923.233 124,13% 56,34% 

Lợi nhuận sau thuế 33.030.372 15.418.333 19.072.186 123,70% 57,74% 
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Khoản mục 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 

(%) 

Sản xuất nước 111.302.162.700 81,13% 118.189.700.117 90,50% 129.162.737.400 94,72% 

Xây lắp 6.360.862.759 4,64% 4.509.695.860 3,45% 2.143.118.122 1,57% 

Doanh thu khác 19.524.775.188 14,23% 7.896.485.301 6,05% 5.053.087.594 3,71% 

Tổng Doanh thu 137.187.800.647 100% 130.595.881.278 100% 136.358.943.116 100% 

Về cơ cấu doanh thu, trong 3 năm qua, doanh thu từ sản xuất nước của Công ty luôn giữ tỷ trọng ưu thế trong tổng 

doanh thu. Hoạt động này mang lại 94,72% doanh thu của cả công ty trong năm qua, xây lắp chỉ chiếm 1,57% và 

3,71% còn lại từ doanh thu khác – chủ yếu từ việc ghi nhận lãi tiền gửi và lãi cho vay. Cơ cấu doanh thu cho thấy 

công ty luôn tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính đã định hướng ngay từ những ngày đầu thành lập. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH   

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Tỷ lệ 2016/2015 

Tài sản 202.305.852.804 202.317.563.630 100,01% 

Tài sản ngắn hạn 149.718.442.319 141.310.137.336 94,38% 

Tài sản dài hạn 52.587.410.485 61.007.426.294 116,01% 

Nguồn vốn 202.305.852.804 202.317.563.630 100,01% 

Nợ ngắn hạn 24.868.350.860 23.450.305.031 94,30% 

Nợ dài hạn 0 0 0 

Vốn chủ sở hữu 177.437.501.944 178.867.258.599 100,81% 

 

Tài sản: 

Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của công ty, theo đó khoản mục này 

đạt mức 141,31 tỷ đồng. Tuy nhiên so với năm 2015, tài sản ngắn hạn chỉ bằng 94,38% nguyên 

nhân dẫn đến kết quả này là do lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của NTW trong năm sụt 

giảm 27,01%, giảm từ 77,68 tỷ xuống còn 56,70 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng 16,01%, chủ 

yếu do tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc có sự gia tăng từ 6,72 tỷ lên 21,05 tỷ đồng. 
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Nguồn vốn: 

Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu vốn chỉ bao gồm nợ ngắn hạn, trong năm 2016 khoản mục này 

có sự sụt giảm chỉ bằng 94,30% so với năm trước đạt mức 23,45 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ 

yếu là do phải trả người lao động trong năm giảm đến 36,72%, giảm từ 4,88 tỷ xuống 3,09 

tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu thay đổi không đáng kể, đặc biệt năm vừa qua với việc phát hành 

thành công thêm 2,5 triệu cổ phiếu phổ thông Công ty đã nâng mức vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 

75 tỷ đồng. 

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty vẫn đang ổn định, năm 2016 tổng tài sản và 

nguồn vốn thay đổi không đáng kể so với năm trước. Tài sản của Công ty duy trì tỷ trọng 

thiên về ngắn hạn, tài sản dài hạn tăng trưởng nhẹ trong năm phù hợp với tiến độ của các 

hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty trong năm. 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC,  

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 
  

Nhằm đảm bảo cơ cấu BKS đúng với quy định hiện nay, trong năm Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2016 đã thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của Ông Nguyễn Viết 

Hưng và bầu bổ sung Ông Trần Văn Thùy là thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018. Ban kiểm 

soát đã tiến hành họp phiên thường kỳ đầu tiên để bầu lại chức danh Trưởng BKS, Ông Trần 

Văn Thùy được bầu làm trưởng BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay Ông Nguyễn Tấn Dũng. 

Ngoài ra, để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch phù hợp với các 

văn bản pháp luật hiện hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2016 đã thông qua việc sửa đổi một số điều của điều lệ tổ chức và hoạt 

động công ty theo quy định mới của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. 
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Các chi tiêu chủ yếu ĐVT 
Thực hiện 

năm 2016 

Kế hoạch 

năm 2017 

Tỷ lệ % 

2017/2016 

Sản lượng nước sản xuất m3 13.715.300 14.685.243 107,07% 

Sản lượng ghi thu m3 12.898.919 13.805.708 107,03% 

Tỷ lệ thất nước thoát % 5,95% 5,99% -1,05% 

Tổng doanh thu 1.000đ 136.358.943 143.097.466 105,52% 

Lợi nhuận trước thuế 1.000đ 23.923.233 25.239.011 105,50% 

Lợi nhuận sau thuế 1.000đ 19.072.186 20.121.156 105,50% 

Tỷ suất LNST/VĐL % 25,4% 26,8% 105,50% 

Các khoản nộp Ngân sách 1.000đ 7.993.590 8.431.629 105,48% 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG  
TƯƠNG LAI 

  

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 

Các biện pháp cụ thể thực hiện kế hoạch: 

 Tiếp tục phổ biến, vận động và tuyên truyền CB.CNV thực hiện tốt các qui định qui chế làm việc của Công 

ty, các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nước; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đặc biệt nâng cao về nhận thức, hành động và thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí. 

 Phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp, Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch bảo vệ an ninh trật tự 

tại khu vực và giải quyết một số công việc có liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh; tranh thủ 

sự quan tâm của Chính quyền địa phương huyện Nhơn trạch để phát triển các mạng lưới cấp nước cho 

các khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn. 

 Tập trung mọi khả năng cung cấp nước ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của các Doanh nghiệp và các 

khu dân cư trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra bảo trì, sửa chữa, nâng cấp mạng lưới 

cấp nước, 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 ổn định. 

 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong toàn Công ty, 

thường xuyên kiểm tra hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp giao dịch tiếp xúc 

với khách hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân. 
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Triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, được Hội đồng Quản trị, cổ 

đông thông qua: 

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán AFC  Việt Nam đã 

đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch, 

vì vậy Ban Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm. 

 Công trình: Nâng cấp, mở rộng trạm 

bơm cấp nước Đại Phước lên công suất 

5.000m3/ngày.đêm;  

 Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp 

nước D400 đường Nguyễn Văn Cừ -

Hoàn thành các hồ sơ, tổ chức đấu 

thầu trong quý I năm 2017 nhằm 

chuyển tải cung cấp nước sạch tới các 

khu quy hoạch dân cư trên địa bàn xã 

Phước An, Long Thọ và các khu dân cư 

hiện hữu trên địa bàn; 

 Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp 

nước D160 đường Hùng Vương -Hoàn 

thành hồ sơ và tổ chức đấu thầu và 

triển khai thi công trong quý I năm 

2017 nhằm cung cấp nước sạch cho 

người dân dọc hai bên đường Hùng 

Vương xã Đại Phước và Phú Đông; 

 Dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước liên xã Phú 

Đông, Vĩnh Thanh và Phước Khánh, công suất 

2.800m3/ngày.đêm - Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục 

đất đai, hồ sơ dự án theo quy định trong quý II năm 

2017 và triển khai thi công nhằm cung cấp nước cho 

các khu dân cư trên địa bàn xã Phú Đông, Vĩnh 

Thanh, Phước Khánh và đặc biệt là khu công nghiệp 

Ông Kèo theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai; 

 Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE 

D160 đường ĐT769: Trần Phú xã Phước Thiền - 

Hoàn thành hồ sơ và tổ chức đấu thầu, triển khai 

thi công trong quý I năm 2017 nhằm cung cấp nước 

phục vụ cho người dân hiện hữu trên tuyến ĐT769 

– Trần Phú xã Phước Thiền; 

 Tiếp tục đầu tư mở rộng các mạng lưới cấp nước 

các hẻm trên địa bàn các xã Hiệp Phước, Phước 

Thiền, Long Thọ, Đại Phước, Phú Đông, Phước 

Khánh thuộc huyện Nhơn Trạch bằng nguồn vốn 

của Công ty nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước 

của các nhà máy nước hiện hữu. 

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỚI  

Ý KIẾN KIỂM TOÁN 
  



45 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  

 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty   

 Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị  
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Các chỉ tiêu kế hoạch ĐV tính 
Kế hoạch 

năm 2016 

Thực hiện 

năm 2016 

Tỷ lệ %        

so KH 

Sản lượng nước sản xuất m3 12.853.914 13.715.300 106,70% 

Sản lượng ghi thu m3 11.954.277 12.898.919 107,90% 

Tỷ lệ thất nước thoát % 7,00% 5,95% - 

Tổng doanh thu 1.000đ 125.564.599 136.358.943 108,60% 

Lợi nhuận trước thuế 1.000đ 19.272.916 23.923.233 124,13% 

Lợi nhuận sau thuế 1.000đ 15.418.333 19.072.186 123,70% 

Tỷ suất LNST/VĐL % 20,56% 25,43% - 

Các khoản nộp Ngân sách 1.000đ 7.622.071 7.993.590 104,33% 

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 20% 0% - 

  ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG  

CỦA CÔNG TY 
  

Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng 

để HĐQT 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. Đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cung cấp điện 

ổn định cho sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư, KCN trên địa bàn hoạt động của Công ty. 

Thực hiện Công Bố thông tin đầy đủ cho Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán theo 

đúng quy định. 

 

Nhìn lại một năm hoạt động, mặc dù kết quả về lợi nhuận sau thuế 

có sự sụt giảm so với năm 2015, tuy nhiên nếu xét về kế hoạch, 

công ty đã hoàn thành tốt vượt mức đề ra đến 23,70%, đạt 19,07 

tỷ đồng. Chi phí giá vốn sản xuất nước tăng trong năm là nguyên 

nhân chính làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Sản lượng nước sản xuất 

và ghi thu đều vượt kế hoạch đề ra, đồng thời vấn đề thất thoát 

nước tiếp tục được kiểm soát rất tốt trong năm qua. 

Hoạt động giám sát của Hội 

động Quản trị đối với Ban 

điều hành được thực hiện 

theo Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty, Quy chế 

Quản trị Công ty và các quy 

định hiện hành.   
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Năm qua, Ban Giám đốc Công ty đã thực luôn cố gắng phối hợp thực hiện chặc chẽ, hiệu quả trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó. Theo đó hoạt động 

sản xuất và cung câp nước được duy trì ổn định cho sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư, KCN trên 

địa bàn hoạt động của Công ty. Các thành viên trong Ban Giám đốc đã có một năm làm việc hoàn 

thành tốt kế hoạch đã đề ra và mong rằng kết quả này sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo. 

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.  

Tiếp tục theo dõi, đánh giá việc thực 

hiện các dự án đang thi công như 

Nâng cấp, mở rộng trạm bơm cấp 

nước Đại Phước lên công suất 

5.000m3/ngày.đêm. Xây dựng tuyến 

ống cấp nước D400 đường Nguyễn 

Văn Cừ. Hoàn thành các hồ sơ, tổ 

chức đấu thầu trong quý I năm 2017 

nhằm chuyển tải cung cấp nước sạch 

tới các khu quy hoạch dân cư trên địa 

bàn xã Phước An, Long Thọ và các 

khu dân cư hiện hữu trên địa bàn. 

   CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  

  ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG  

CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
  

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 2017 và các năm tiếp 

theo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 

Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, nhằm tăng 

doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả của 

việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu. Tập trung 

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. 

Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của 

Công ty 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 2017. 

 



 

  



 

  



 

Tiêu chí Giá trị mang lại trong năm 2016 

Kết quả hoạt động Doanh thu thuần: 131.292.564.297 đồng; LNST: 19.072.186.418 đồng 

Cổ đông Cổ tức năm 2015: 20%, đã được chi trả trong năm 2016 

Nhà nước Tổng khoản nộp ngân sách bằng 7,99 tỷ đồng 

Người lao động Mức lương bình quân 2016 là 9,95 triệu đồng/người/tháng 

 

 

  

VỀ KINH TẾ 

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch hoạt 

động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, 

dân chủ và tôn trọng pháp luật. Các cổ đông 

cùng góp vốn, cùng phân chia lợi nhuận, cùng 

chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa 

vụ về tài chính khác của công ty trong phạm 

vi số vốn mình đã góp vào công ty. Tạo công 

việc ổn định cho người lao động, đảm bảo lợi 

ích cho các cổ đông, góp phần tăng thu ngân 

sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế 

Tỉnh Đồng Nai và cả nước. 

Từ thời điểm thành lập cho đến nay, 

Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 

luôn cố gắng thực hiện các mục tiêu đã 

đề ra. Những năm gần đây, mặc dù 

không có sự tăng trưởng về lợi nhuận, 

tuy nhiên Ban lãnh đạo và toàn thể 

CB.CNV Công ty luôn hoàn thành tốt kế 

hoạch năm nhờ đó góp phần tạo công 

việc ổn định cho người lao động, lợi ích 

kinh tế cho cổ đông. 

VỀ XÃ HỘI 

Công ty đã và đang tạo được việc làm ổn định cho CB.CNV của mình, tuân thủ thực hiện 

đầy đủ các quy định dành cho người lao động, duy trì các chính sách phúc lợi đều đặn 

hàng năm. Kết quả là thu nhập bình quân của CB.CNV trong những năm gần đây được cải 

thiện tích cực, người lao động có được công việc ổn định, tinh thần gắn bó với doanh 

nghiệp được nâng cao. Ngoài ra, NTW luôn chú trọng không ngừng cải tiến chất lượng 

dịch vụ để có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của khách hàng. 

Luôn duy trì thực hiện tốt công tác đoàn thể. Hiện nay, tổng số đoàn viên công đoàn tại 

Công ty là 82/85. Hàng tháng, công ty có sự kết hợp cùng Chính quyền, công đoàn bình 

xét thi đua, thăm hỏi CB.CNV ốm đau, hiếu, hỷ theo quy định, đóng góp ủng hộ quỹ “Học 

giỏi sống tốt”. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VỀ MÔI TRƯỜNG – NĂNG LƯỢNG 

Công ty luôn ý thức trách nhiệm được trách nhiệm đối môi trường thông qua các 

công tác kiểm tra chất lượng nước, bảo quản hóa chất xử lý nước và tăng cường 

kiểm tra rủi ro thất thoát nước. Đồng thời không ngừng cải tiến sản xuất để giảm 

thiểu những rủi ro gây ra ô nhiễm. Công ty có sự kiểm soát, đánh giá tác động của 

hoạt động sản xuất đến môi trường nhằm có những biện pháp kiểm soát, sử dụng 

hợp lý nguồn tài nguyên nước tại các khu vực khai thác. Hệ thống công nghệ áp 

dụng được bảo trì định kỳ, đảm bảo duy trì trạng thái hoạt của máy móc ở mức tốt 

nhất để tạo ra dòng nước sạch phân phối đến khách hàng. 

Việc tiêu thụ năng lượng có tác động trực tiếp đến công tác giảm chi phí hoạt động, 

vô hiệu hóa nguy cơ từ những biến động trong cung cấp năng lượng và giá cả.   

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và phân phối nước sạch, vì vậy loại năng 

lượng phục vụ cho hoạt động này chủ yếu là Điện và Nguồn nước ngầm tại khu vực 

khai thác. Khi xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, NTW luôn chú ý để có thể 

sự dụng điều độ và hợp lý các nguồn năng lượng này góp phần vào việc sử dụng 

có hiệu quả tài nguyên quốc gia và giảm thiểu chi phí hoạt động. Chất lượng nước 

thành phẩm của Công ty luôn đạt các tiêu chuẩn của Bộ y tế. Công ty chưa từng bị 

xử phạt do không tuân thủ các quy định về môi trường. 
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 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và 

các khoản lợi ích 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do 

không 

tham dự 

1 Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT 05 100%  

2 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT 05 100%  

3 Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên HĐQT 05 100%  

4 Ông Nguyễn Chí Quốc - Ủy viên HĐQT 05 100%  

5 Ông Ngô Dương Đại - Ủy viên HĐQT 05 100%  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

CÁC TIỂU BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hiện nay Công ty không thành lập tiểu ban hội đồng quản trị. 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNH QUẢN TRỊ 

Trong năm 2016. Hội đồng quản trị đã có 05 cuộc họp với sự tham dự của đầy đủ các thành viên 

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường ký hàng Quý nhằm đảm 

bảo nắm bắt toàn diện mọi tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những Quyết định kế hoạch phát 

triển sản xuất kinh doanh hàng Quý. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến 

lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tập chung vào một số 

vấn đề chính như sau: 

 Chỉ đạo, đánh giá kết quả SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản trong từng tháng, Quý. Đôn đốc và 

giám sát ban điều hành công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành, quản lý để thực hiện 

tốt những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng tháng, quý còn lại. 

 Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2016. Thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp. 

 Thông qua Đại hội cổ đông, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của 

Ông Nguyễn Viết Hưng và bầu bổ sung Ông Trần Văn Thùy làm Trưởng ban kiểm soát Công ty 

theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Đồng thời sửa đổi một số Điều của Điều lệ Tổ chức và 

hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 

25/04/2013. 

 Kiểm tra, theo dõi việc công bố thông tin định kỳ và bất thường cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công ty đã thực hiện theo đúng quy định. 
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STT Số Nghị quyết 
Ngày phát 

hành 
Nội dung 

1 01/2016/NQ-HĐQT-NTW 24/06/2016 
V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 của 

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch . 

2 02/2016/NQ-HĐQT-NTW 20/07/2016 V/v: Chi thưởng cho Ban Quản lý, điều hành Công ty năm 2015. 

3 03/2016/NQ-HĐQT-NTW 30/08/2016 
V/v: Cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai 

vay vốn. 

STT Số Quyết định 
Ngày phát 

hành 
Nội dung 

1 01/2016/QĐ-HĐQT-NTW 14/01/2016 

V/v: Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: 

Xây dựng tuyến ống cấp nước HĐPE D160 đường ĐT 769 Trần 
Phú, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

2 02/2016/QĐ-HĐQT-NTW 27/01/2016 

V/v: Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án: Xây 

dựng HTCN liên xã Phú Đông, Vĩnh Thanh và Phước Khánh công 

suất 2,800 m3/ngày.đêm. Địa điểm: xã Phú Đồng, Vĩnh Thanh 
và Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

3 03/2016/QĐ-HĐQT-NTW 27/01/2016 

V/v: Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự 
án: Xây dựng tuyến ống cấp nước HĐPE D160 đường đường 

Trần Phú. Địa điểm: xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai. 

4 04/2016/QĐ-HĐQT-NTW 04/03/2016 
V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp 
nước Nhơn Trạch. 

 Phê duyệt các chủ trương, ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực hiện nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh và đầu tư xây dựng. 

 Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng 

Điều lệ Công ty, dự họp đầy đủ và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc ban hành và tổ 

chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản. 

Các nghị quyết và quyết định trong năm 2016 của HĐQT: 

Nghị quyết HĐQT  

Quyết định HĐQT 
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5 05/2016/QĐ-HĐQT-NTW 05/04/2016 
V/v: Thay đổi vốn Điều lệ và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt 
động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch. 

6 06/2016/QĐ-HĐQT-NTW 15/04/2016 
V/v: Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn 

Trạch. 

7 07/2016/QĐ-HĐQT-NTW 25/04/2016 V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty. 

8 08/2016/QĐ-HĐQT-NTW 25/04/2016 V/v: Giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán Công ty. 

9 09/2016/QĐ-HĐQT-NTW 04/05/2016 V/v: Chỉ định thư ký Hội đồng Quản trị Công ty. 

10 10/2016/QĐ-HĐQT-NTW 30/08/2016 
V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán 

Công ty. 

11 11/2016/QĐ-HĐQT-NTW 30/08/2016 V/v: Giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tài chính - Kế toán Công ty. 

Các thành viên trong HĐQT có bằng quản trị: Không có 

BAN KIỂM SOÁT   

Hoạt động 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 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành 

khi thực hiện 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 2016 đề ra, phù hợp với mục tiêu của Công ty và các chính sách, chế độ 

quy định của nhà nước. 
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Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng 

Hội đồng quản trị     

Ông Nguyễn Cao Hà Chủ tịch 84.000.000  80.000.000 

Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 60.000.000  70.000.000 

Ông Ngô Dương Đại Thành viên 60.000.000  70.000.000 

Ông Nguyễn Thanh Bình Thành viên 60.000.000  70.000.000 

Ông Nguyễn Chí  Quốc Thành viên 60.000.000  70.000.000 

Ban kiểm soát     

Ông Trần Văn Thùy Trưởng ban  417.173.480 40.000.000 

Ông Nguyễn Tấn Dũng Thành viên 48.000.000  50.000.000 

Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm Thành viên 48.000.000  20.000.000 

Ban điều hành     

Ông Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc  624.303.395  

Ông Ngô Dương Đại Phó Giám đốc  451.082.020  

Ông Võ Quang Hồng Phó Giám đốc  520.025.390 50.000.000 

Bà Đặng Thị Thu Hằng 
Phụ trách 

Phòng TCKT 
 

291.882.369 30.000.000 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không 

 

 

 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO  
VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

   

Thù lao, lương, thường và các khoản lợi ích 



  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH

獣81SttrttЪ獅留し
浦‖̈肺Q「luyen Nhαn ttraCh,tinh D6ng Nal

Ban Glam d6c cong ty C6 phan cap NLPOC Nhα n TralCh(Sau day goitう t la“ cong ty")trinh bay bぅ O caO nay
cOng v∂ IBうO cao taichinh cho nam taichinh k6tthoc ngay 31 thang 12 nam 2016

1.    ThOng tin chung

輔 蹴 雉 鼎 憫ま 1陽葬雀躙 請
ly 14 thang o2 nam 2008

Tr9ng qua trlnh hOat dong COng ty da dげ αc sδ Kё hoaCh va Dら utげ tinh D6ng Nai cう p b6 sung cac
Giay chク ng nhan dう ng k′ doanh nghlep sau:

● Giay chttng nhan dう ng kソ dOanh nghiep thay d611an thψ nhat ngay 10 thang ll nam 20081

・
 F卵誌電池「腺Ъ電棉普普::]:L;`習fFfl:ll恥

:lil,11よ ]嗜litii#fよ i;i』illi精littiま

|:!

doanh nghiep ma sO dOanh nghlep 3600C
dOng sang lap:

°
 EFJjよ津:Lllil:f旨∫♀ラヽ;(311:‖Ψl『みViも:R」:Ъ:||し lξ :::`ξ【

thang 5 nam 2015 vさ vieC

・
 1:i首

jζ席:L∫‖よl∫::ちV=31linlりξttVayd611ら
n th口 tLP ngay 13 thang 4 nう m2016vさ vieC

′NDi

・ 印詰1ど ∬lス 伴:駆ilt 留  6隆
nh n mnga hn n   vo Ⅵec

)n theO phap luat ctta cOng ty

:

1 -

Tru so chinh:
- Dia chi

- Di6n thoai
- Fax

Khu cOng nghiep Nhα n Trach,dげ Ong Tran Ph6,xa Hlep Phげ dc,

huyen Nhon Trach,tlnh D6ng Nal

(0613)560574
(0613)560031

畔́
赫
酬而
可
。ヽ
４

2.

c6phi6u cOa cong ty chinh thψ c dLljα C giao diCh tron san UPcoM vao ngay o9 thang 4 nう m2012
nhυ saui

・   Loal CO phiOui cO phiOu phO thOng

・  Ma chψ ng khoan:NttW
O Menh glailo ooo vND/c6phlё u

o S6 1υ ong c6 phiё u niom y6ti 7 500 000 c6 phi6u

o T6ng 9ia tl c6 phi6u niom y6ttheo menh 91a1 75 000 000 000 VND

Hoat dong klnh dOanh cOa COng ty theo GIう y chψ ng nhan dang kソ doanh nghlep lal

e Khai thac,xむ |′ va cung cap nげ dc(Chitiёt Khaithac,|。c ntljdc phuc vu sinh hOat,cOng nghiep,
phan phoinυ Oc saCh):

o xaydげ ng cOng trinh cOng ich(Chlti6ti Xay dげ ng dυυn9 6ng cap thoatnυ ∂citram bαm nげ∂c)i

O  Lttp dlt he th6ng cap,thoat nυ∂c,10sげδiva diё u hё a khong khi(Chi 16ti Lう p dat 6ng cap thoat

nυdc,bαm nυ∂c);

O  Hoat dong ki6n trttc va tげ van ky thuat c6 1iOn quan(Chiti6ti Theo d61,glam satlう p dlt thi6t bi

cOng tnnh,xay dげng va hOan thien cong trinh cap ntPoc)

cac thanh vion ctta Hoi dOng quan tr!,Ban Gianl doc va Ban kiem sOat

cac thanh vion HOi d6ng quan t1l Ban Giam d6c va Ban k16m soat coa cong ty trong nう m tai chinh

nay va chO d6n thδ i di6m lap bao cao nay baO g6m:



cONG TY c0 pHAN cAp ruuoc NHoN TRAcH

獣8雌賀ど淵翼獣出さl躙営δ器
過H¨ PhυOQ h"n Nhα n■tt mhDttg Na

HEiOOng quin tri

Ho va t6n Ch0c vu

81:N::看 3fI∫こhan
81:N8o縄‖

「
1乳flBlnh

Ban ki6m soat

n TAn D0ng
Ong Tran vぅ n Thoy

81:黒::;」R‖:iII‖:nh LiOm

Ban Giam dOc

Ho va ton

Ngay b6 nhiem/Miё n nhlem
thay doitrong nam tai chinh

指晰 ミ朧 」‖:lf編嘱?6

Mien nhiem ngay 26 thang 4 nう m2016

Nguyen cao Ha ChO tich

丁hanh vion

Thanh vion
丁hanh vion

Thanh vion

Chψc vu

T「υδng ban
丁rげδng ban
Thanh vion
Thanh vion

Chψc vu

9ng Nguyё n Anh Tu

9ng Ngo Dυαng Dal
Ong Vo Quang HOng

Dli dien phip:uat

Glam
Ph6 GIう m dOc
Ph6 GIlm dOc

NgtlJδl dal dien theo phap luat coa cOng ty trOng nうm va chO d6n thδ i di6m iap bao c60 nay hhυ
sau:

一

―Dinh gia tinh hinh kinh doanh

掘ξサ:llitttL鶴牌;::∬亀棚 糊躙
うmり 市mh tt h“ vaO ngay tt hang tt nam

oc thO hien trong BaO cao taichinh dinh kё m

CaC SLP kien phat sinh sau ngay ketth`cnぅ m tai chinh

肥‰綿穂鼻■1:誂悧lも 胤き,漁ml,。%蹴況僧‰鼎
鰤C‖ nh dυa d6n yOu cau ph勧

Kiem toan vion

∬ll懸織乳」;誠偲J〕牌2:イ
gt譜硼檸

'mb舗

肺
“
°鰤山hh市Omm a

COng b6 trich nhiem ctta Ban Giarn doc dOiv6i Blo c6o taichinh

i  蛾∬隕締輛1棚l聯縫l濯額

ミ

瑞
醜
ｍ
基

4.

5.
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CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH

獣81冨淵r珊も需留認
浦H中断

"Qh
luyen Nhα n Trachltinh D6ng Nal

O ChOnlげ a cac chinh sach k6 toan thich hop va ap dung cac chinh sach nay mOt cach nhatquan

● 丁hψc hien cac xё t d。 ln va cacげ dc tinh motcach hop lフ va than trOng

e選
‖二1篤th溜』‰跳miギJ』もi乳思乳%t∬漁T[1棉 TIよ‖酔∬

血Ca caC

°
重li紫L:礼ξ留:11「L:FS° .h°

a dOng ttn ωc甘む甘υOng hα p khong h6 chO rあ ng cong″

・
響
1視耀雌謂lli騨爛::評漱∬£%謂譜請躍鯖&蠅i雷謂u:ft剖

1織漁犠楓島1僣配稿1翼藁
Ban Giam d6c cam kё t da tuan thi cac you cう u nou trOn trong viec lap Bao cao tai chinh

COng bo cac BaO clo taichinh

Ban Giam d6c cong b6 Bao caO tai chinh dinh kё m B60 caO tal chinh da phan anh trung thげc va

齢扉H鶯轡鵬郁露喜轟{背t記燎R」7認習λ出ご需闇
)kO tOan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh

phap lソ c61iOn quan d6n vieC lap Va trlnh bay BaO caO tal chinh

NGUYЁN ANH TUAN
G:am dOc

DOng Nal,ngay 13 thang o2 nう m2017

7.

塀
co- ps.tx

厖



COngty TNHH Kだ m ttoan AFC Viet Nam

AFC Vieinam Aud‖ ing Co.,Lid.

S6:132/2016/BCKT― HCM 00771

Kinh gwi:

PKF
Accountants &
business advisers

BAo cAo KIЁ M ttoAN DOC LAP

露購れ「臨棚ittrⅢ

野:腸
1帯義桑罵鮮普i瀕駅∫:i軒;昴

ち:智裡翼:]は I::%::tttζ淋乱靭
t thttc cOng ngay va Bう n thuyet minh bao cao tal

chinh

Trach nhiem cia Ban Giam d6c

Ban(31am d6c coa cOng ty chiu trach nhiem vё  vlec lap Va trinh bay trung thげ c va hoplソ BaO Cao tal
cOa COng ty thё o chuan mげ c k6toani ch6dOk6tlal:11品

ll』tliil逼緊料「[lr洋lξlfざ‖lt:」|「I:|::凧ξt」i観嘉Ъ::1轟1品ょi」lTi晶需 ::」 cho Ⅵ∝りptt mnh b～ Bう0“O mmhhmg
c6salsOttrOng yё u dO gian lan holc nhら m lan

Trach nhiem ctta Kiem toan vien

丁rach nhiem coa chung tOlla dυ a raソ ki6n vё  bao caO tai chinh dげ a trOn k6t quう coa cuoc ki6m
tOan ch6ng tOi da‖ ёn hanh kiё m tOan theO cac chuan mげ c ki6m toan vlet Nam Cac chuan mu,c
nay you cう u chung toituan tho chuan mげ c va cac quy dinh vё daO dウ c nghさ nghiep,lap kё  hoach va
thげc hien cuoc ki6m tOan d6 dat dげocsψ dう mbう o hα pl,vさ vieC lieu bぅ。cao tai chinh cOa COng ty
cO cё n sais6ttrOng yeu hay khOng

Fl:♂3:I刷ど駕牌7』電」:犠:噌1富 |‖ :棚
nhふm mu hapcacbら ng chク ng ttё m ban vさ cac

lc thO tuC ki6m tOan dt17σ c lげ a chOn dげ a trOn xё t

dOan coa ki6m tOan vlon, bao g6m danh gia ril「 O c6 sai sOttrOng y6u trOng bao cう o tal chinh dO
gian lan holc nham lan Khlthげ c hlen danh gia cac rolrO nay,kiё m tOan vion da xem xё t kiёm soat

晨 li懇 難 鳳
yw点

曇 ∴ I慧
乱 智 品 尾 ftt」愧 ‰ よ:[馬麓

lty COng viec ki6rn toan cang baO g6m danh giぅ

苦:‖ 181:‖11慧認llliξ鴇:1』l「:ilitllilfl:;:きlJll:き :」 Tl」
11:::普二l「

CaC υ°C tinh k6 toan coa

chung toi un ttllδ ng rら ng cac bら ng chttng k16m toan ma chttng tOl da thu thap dtljoc la dう y dO va
thich hσplam cα s● choソ ki6n k16m tOan coa chttng tOI

Ψk:6n cia ki6m toan vion

鰤‖蝋舗‖‖ぎ楡hH榊鷲Ⅷ邸
am va cac quy dinh phap l,c611on quan d6n viec

lap va trinh bay B60 caO tai chinh

ヽ
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CONG TY CO PHAN CAP Nげ σC NHCN TRACH
Khu cOng nghiep Nhαn Trach,dυ Ong Tran Ph6,xa Hiep PhLFdC,huyen Nhα n Trach,tinh Dら ng Nai

BANG CAN DOiKЁ TOAN
Ngay 31 thang 12 nam 2016

陥
′∞

Thuy6t

minh
31ノ12′2016

VND

141.310.137.336

59.128.275.285

2.425511430

56702763855

73.026.108.193

33967436161

449053741

40000000000

925115517

(2315497226)

7.516.969.927

7516969927

1.638.783.931

1274.646075

364137856

01′01ノ2016

VND

149.718.442.319

84.586.927.173

6905833.363

77681093810

54.934.466.144

33401932163

3378928395

20000000000

469102812

(2315497226)

3.462.948.259

8462948259

1.734.100,743

1218916283

515184460

rRrsAtt
TAISAN NGAN HAN

TiOn va cac khoan twOng ducng tian

丁10n

cac khOan tυαng dtrong‖ёn

Cic khoan dau tψ  tai chinh ngan han

Chψ ng khOan kinh doanh

DuP phё ng giarn gia chψ ng khoan kinh doanh

Dう u tLP nう m gi● d6n ngay daO han

cac khoan phaithu ngttn han

Phaithu ngう n han caa khach hang

丁ra tぱ∂c cho ngLPё i ban ngう n han

Phaithu nOi bO ngう n han

Phう ithu theo tien dO ko hOaCh hα p dOng xay dげ ng

Phaithu vё chO vay ngう n han

Phaithu ngan han khac

Dげ phё ng phaithu ngan han khO dOi           
´

丁aisan thi6u cho xゥ |ソ

Hang tδ n kh。

Hang t6n khO

Dげ phong giam gia hang t6n khO

Taisan ngan hen khac

Chi phitra trLPOC ngう n han

Thue cttGT dυ αc khau trυ

丁huO va cac khOan khac phう ithu Nha nげ dc

Giao diCh mua ban laitral phi6u chinh ph0

Taisan ngan hen khac

100

110  51

111

112

120

121

122

123

130

131  52

132   53

133

134

135  54

136   55

137  56

139

140

141  57

149

150

151

152

153  512

154

155

グ
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CONG ttY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH
Khu cOng nghiep Nhαn Trach,dυ δng T「an Ph6,xa Hiep Phげdc,huyen Nhcn Trach,tinh D6ng Nal

BANG CAN DOIKЁ TOAN
Ngay 31 thang 12 narn 2016

TAISAN DAI HAN

cac khOan phaithu dai hen

Phaithu dal han coa khach hanO       ・

丁ra tⅣ dc cho ngげ ol ban dal han

VOn kinh doanh O cac dOn vitrげ c thuoc

Phうithu noi bo dぅ i han

Phaithu ve cho vay dal han

Phう ithu dal han khac

Dげ phong phう ithu dal han kh6 dё
l

Tai san c6 dinh

丁aisan cO dinh hむ u hlnh

Nguyon gia

Gla tl ha9 mon loy k6

丁a san cO dinh thuo tai chinh

NguyOn giぅ

GIl tl hao mon loy kё

丁alsan cO dinh v6 hlnh

N9uyon glぅ

Gla tⅢ hao mё n lly k6

Bat dOng san dau ttP

NguyOn gia

Gia tl haO mon lly k6

Taisin d夕 dang dai han

Chl phi san xuat,kinh doanh d6 dang daihan

Chi phi xay dげng cα ban dδ dang

C6c khoan dau tw tai chinh dal han

Dau tυ vao cOng ty con

Dau tu vao cOng tyllon doanh,‖ en k6t

Dら u tυ gop v6n vaO dα n vikhac

Dげ phё ng dらu tu tai chinh dai han

Dらutげ nう m gi● d6n ngay dao han

Taisan dai han khac

Chl phitra trLPOC dal han

Taisan thu6 thu nhap hoan lal

Thi6t bl,vat tυ ,phu tttng thay th6 dal han

Talsan dal han khac

TONC CoNG TA:SAN

Thuy6t        31ノ 12ノ2016       01′ ol′2016
mmh          VND          vND

61.007.426.294    52.587.410。 485

朧
．∞

TAI SAN

200

210

211

212

213

214

215

216

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

240

241

242

250

251

252

253

254

255

260

261

262

263

268

270

58.174.831.663

58    58172331663

148.377295657

(90.204.963994)

38,268.184.079

38250684.079

117158638543

(78907954464)

数ヽ

Ｆ
″剛
覇
「

イ９

59         2500000

45.000000

(42500000)

2.832.594.631

510     2.832.594.631

17500000

45000000

(27500000)

14.319,226.406

14319226406

卜
ヽ
一″側
面
Ⅲ
イ
ン

202.317.563.630   202.305.852.804



CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH
Khu cong nghiep Nhαn Trach,dυ δng Tran Ph白 ,xa Hiep Phげ dc,hluyen Nhα n ttraCh,tinh D6ng Nal

BANG CAN DOIKЁ TOAN
Ngay 31 thang 12 nうm2016

鵬
′∞

Thuyet

minh

31′ 12′2016

VND
01ノ01′2016

VND
NGUON VON
Nσ PHAITRA

N?ngうn hon

Phうitra ngピδi ban ngうn han        ・

Ngげoi mua trう ‖さn trυ oc ng二 n han

丁huO va cac khOぅ n phうinop Nha nυ Oc

Phうitra ngυ。|laO dong

Chi phi phaitra ngttn han

Phう itra noi bO ngan han

Phう itra theo llen do ko hoaCh hσ p dOng xay dげ ng

Doanh thu chLPa thげ c hien ngttn han

Phうitra ngan han khac

vay va ng thuO taichinh ngうn han

DuP phong phaitra ngan han

Quy khen thυδng,phuc lα l

Quy blnh δn giぅ

Giao diCh mua ban laitral ph16u chinh pha

N9dai h.n

Phaitra ngじ むi ban dal han

N9げOi mua tra Iさ n trυ oc dal han

Chi phi phaitra dal han

Phう ltra nol bO vさ v6n kinh doanh

Phう itra n。 l bO dalhan

Doanh thu chLPa thυ c hion dal han

Phう itra dal han khac

vay va no thuo taichinh dう ihan

Tral ph16u ёhuy6n d61

c6phiё u υu dal

ThuO thu nhap hoan lai phaitra

Dげ phё ng phaitra dal han

Qu,phattrlё n khOa hoc va cong nghe

261.719708 537483022

11511414976 10819477784

300

310

311 511

312

313  512

314  513

315

316

317

318

319  5,14

320

321

322  515

323

324

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

23.450.305.031

23.450.305,031

8270384071

20014050

298202490

3.088569736

24.868.350.860

24.868.350.860

8092583170

357897681

179955966

4880953237
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CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHαN TRACH
Khu cOng nghiep Nhon Trach,dLPδ ng ttran Ph`,xa Hiep Phげ οc:huyen Nhα n Trach,tinh Dδ ng Nai

BANG CAN DOI KЁ ttOAN
Ngay 31 thang 12 nう m2016

31′ 12′2016
VND

VON cHU sd HOU 400 178.867.258.599   177.437.501.944

Ｔｈ‐‐
一
ｍ‐

朧

ス

Ｓ ｏ

01′01′2016
VND

VOn chn sO httu

V6n dautu caa cha sδ  h● u

Thang dυ v6n c6 phan

Quyan chon chuyё n d6ittti phi6u

v6n khac ctta chこ s6httu

c6phi6u quy

ChOnh leCh danh gia laital san

chenh lechけ gia h6i doai

Quy dau ttP phatt‖ 6n

Quy h5 tro sttp xё p dOanh nghiep

Quy khac thuoc v6n chi s6 httu

Lσ:nhuan sau thu6 chげ a phan ph6i

とrvsT cゎυo ρわar7 ρヵ6′ 1麟yたo“″cυ 6′ κ夕″υ6C
とArST cわυa ρゎ蔀 ρttO′ ツ々ηay

Ngu6n v6n dautu xDCB

NguOn kinh phF,quy khac

Ngu6n kinh phi

Ngu6n kinh phi da hlnh thanh ttsCD

rOruc cQNG ttcuOr.t vOtr

π

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

42′a

42イわ

422

430

431

432

516 178.867.258.599

75000000000

6043138411

40839064343

177.437.501,944

50000000000

6043138411

64187545741

NGUYЁN VAN HOAN
NgLPδ :lap biё u

DネNG TH!THU HANG
Kё toan trげ∂ng

56985055845    57206817792

3Z9イ 2.869.イ27   24.イ 3θ.748′ 472

f9.θ 72.f86イ ブ8    33.076.θ 69.32θ

202.317.563.630   202.305.852.804

Gidm d6c
D6ng Nai, ngdy 13 th6ng 02 ndm 2017

440

ヽ

、

プ

／

欅
co- psA'x
cAp Nu

NGUYЁ N ANH TUAN



CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH
Khu cOng nghiep Nhα n Trach,dピδng Tran Ph`,xa Hiep Phピοc,huyen Nhα n ttraCh:tinh D6ng Nal

BAo cAo KЁT QUÅ HOAtt DONG KINH DOANH
chO nam tai chinh k6tth`c vao ngay 31 thang 12 nう m2016

メ
ｅＴｈ

ｍ‐

陥

ｘ

ｓ ｏ

Nttm 2016

VND
Nこm2015

VND

Doanh thu ban hang va cung cap diCh Vリ

:::Illill〔I:‖

″
:』:]llよサa cung Cap dich vリ

Gia v6n hang ban                             l1   63

01  611
02    62
10

64

65
66

67
68

131.305.855.522

13291225
131.292.564.297

102.742.612.387

28549951910

122.711.812.461

12416484
122.699.395.977

76.499.796.101

46199599876

Doanh thu hoat dOng tai chinh

Chi phi thi chinh

‐Trong dO,cr7′ ρわFral yay

chi phi ban hang

Chi phi quan lフ dOanh nghiep

丁hu nhap khac

Chi phi khac

Loi nhuan′ (16)khac

T6ng igi nhuan k6 toan trwο c thu6

Chi phithu6 TNDN hien hanh
chi phithuё  TNDN hoan lal

Lγi nhuan sau thua thu nhap doanh nghiep

Laicα ban tron c6 phi6u

23.923.233.022   42.465.188.135

4851046604     9434816087

19.072.186.418   33.030.372.048

2543

NGUYEN ANH TUAN

GiAm d6c
OOng Nai, ngiy 13 th6ng 02 ni,m 2017

１

２

３

５

６

２

２

２

２

２

３‐

３２

４〇

一

4817938487

1496573036
7931384987

23.939.932.374

4102798837

828.936399
7058232425

42.415.229.889

死

‐ＲＡｃＨ‐
Ⅲ

涎

235149107
251848459
14a69■352)

3793686464
3743728218

49.958.246

50

１

２

５

５

512

60

70   691

NGUYЁ N VAN HOAN
Ngυむ|lap bi6u

DANG TH:THU HANG
(tOan trげёng

4052

響

ＩＩ

燎

爾
cd pn.irx
cAP N['
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CONG IY CO PHAN CAP NげσC NHσN TRACH
Khu cOng nghiep Nhα n Trach,dυ Ong Tめ n Ph`,xa Hiep Phピ6c, huyen Nhcn丁呻ch,lnh Dら ng Nai

BAO CAO Lげ U CHUYЁ N TIЁN丁寧(theo phLPα ng phap gian ti6p)

Cho nlm tai chinh k6tth`c vaO ngay 31 thang 12 nこ m2016

LげU CHUYЁ N TlttN TE Tげ HOネT DONG SXKD
LOi nhuan trピ 6c thu6

D′a″ chゎヵcヵo cdc khoar7

Khau hao taisan c6 dinh

cac khOan dげ phOng/(hoan nhap)

鯖::tiξ l'ユ
「

:::il11:」lit:6d°

ai do danh J6ぃi cac khOan

(Laり ,15tむ hOat dong dau tピ

Chi philai vay

cac khOan diё u chinh khac

,力

"Pg ttay“
′

“
"rru a,ng

幅

ス
ｓ ｏ

Nこm2016
VND

23923233022

11312.009530

(4.817.938.487)

30.417.304.065

Nこm2015
VND

01

２

３

　

４

５

６

７

８

０

０

　

０

０

０

０

０

42465188.135

10615852.330

(4102798.837)

48.978.241.628
(Tang),giう m Cac khOぅn phaithu

(Tang),giam hang t6n khO

（̈翠
旧ヽ・剛ｒｉ＝ＴＯ，品叩
一高響

９

０

０

１

2536.270758
945978.332

(2285069700)

(4700000.000)

(1950492571)
24.963.990.884

(5814.810.184)
1.123705899

3.242009.549

(10705525038)

融詣1躍馬:鼎亀閣用器
g峰闘Ⅷy曲に

(丁うng)ノgiam chi phi廿うtrtF6c

丁うng giam ch口 ng khoan kinh dOanh
Tiさn la:vay da t饉

T:ёn thu6 thu nhap doanh nghiep da nop

丁iさ n thu khac tむ hOat dOng kinh doanh

TIさn chi khac tむ hOat kinh doanh

11

12

13

14

15

16

17

kinh doanh
LげU CHUYЁ N T:ЁN Tげ HOAT DONG DAu Tげ
Tiさn chidё  mua sう m,xD TSCD va cac TsDH khac
Tiさn thu tむ thanh lフ ,nhげgng banttscD va cac TsDH khac
丁めn chichO vay,mua cac cOng cu no cこ a cac don vi khac
Tiёn thu h6i chO vay:b6n lai Cac cong cu ncP caa dOn vi khaC

Tiさn chi dau ttP g6p v6n vao dOn v!khac

Tiさ n thu hら i dhu tLP gOp v6n vao dcn v!khac

Tlёn thu lai chO vay,c6t口 c va loi n

Lwu chuven ti6n thuan tむ

LLPU CHUYEN TIEN Tげ HOAT 00NG TA!CHiNH
丁ian thu tむ phat hanh c6 phi6u,nhan v6n g6p caa chi s● h●u

丁ian chitra v6n g6p cho cac cha s6 h● u,mua lai c6
phi6u cこa dOanh nghiep da phat hanh
丁iё n thu tむ di vay

Tian chitra no g6c vay

丁iさ n chitra n。 9。c thue tai chinh

c6t●c,loi nhuan da ttt cho cha s6 httu

LLPu Chuy`n tian thuan tむ hoat dong l点 i chinh

LげU T:EN TRONG
TIEN vA TUoNG DUoNG TIEN DAU NAM

(19.732.025339)   (19481.419607)

(20000000000)               ―

4285342492      4.102798.837

(35.446.682.847)   (15,378.620.770)

36.823.621.854

２‐

２２

２３

２４

２５

２６

２７

一
３〇

一
　

３‐

３２

３３

３４

３５

３６

一
４〇

一５０

６０

(14.975959.925)

(14.975。 959,925)

(25.458.651.888)
84.586.927.173

(1240276172o
(12.402.761.72鋤
9.042.239.359

75.544.687.814
Anh hudng crja thay d6i ty gia h6i do6i quy d6i ngoqi t6 61TrENvAruoffim To

"/し
仁

NGUYEN VAN HOAN
Ngピo‖ap biёu

DANG TH!THU HANG
K6toan trピ 6ng

84.586.927.173

Giam d6c
D6ng Nal,ngay 13 thang o2 nan1 2017
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CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH

拙躙 W柵Ψ8設器葛Ъ鴇ぱ
‖̈賄吼h"n Nh∽ ■ach mhD“ gNJ

INH
chO nam taichinh k6tth`c vao ngay 31 than9 12 nう m2016

Bうn thuy6t nninh nay la mOt bO phan khong th6 tach rυ i dυgc dOc cOng v● i cac b60 caO taichinh dinh kё m

l.   DAC D:ЁM HOAT DONG

l.l   Hinh th,csO h● u vOn

COng ty C6 phan cap Nw∂ c Nhα n.TraCh(sau day goitう tlう “cong ty")la cong ty c6 phan   _

c6phi6u cla cong ty chinh thレ c dυαc giao diCh tron san UPcoM vao ngay o9 thang 4 nう m2012
nhυ sau:

・  Loal CO phiOui cO phleu ph6 thong

o  Ma chψng khoan:NT1/V
O Menh gll:lo ooo vND/c6phi6u

・  s61υgng c6 phi6u niom yё t:7500000c6ph16u

・  T6ng gia tl c6 phlё u niom y6ttheo menh gia:75 000 000 000 VND

l.2   Linh vψc kinh doanh

1.3

Linh vψ c kinh doanh cGa COng ty lal Khaithac,10c nげ oc phuC Vu sinh hoat,cOng nghlepi phan ph61
nυOc sach

Nganh nghe kinh dOanh

Nganh nghё kinh dOanh c6a COng tylう :

・
器鼻1籠|#l灘 首:酬lgCapnげ

。c侵‖‖乱 KhJ haQ Юc nυοC phuC vu gnh hoat cOng ng‖ ep,

o xaydげ ng cOng trlnh cOng ich(Chlti6t Xay dげ ng dげδng 6ng cap thoat nげ oc,tram bα m nuldc)i

O Lttp dat he th6ng cap,thoat nυ dc,16 sυδlva diさ u hё a khong khi(Chi tiё ti Lう p dat 6ng Cap thoat
nυoc,bα m nげOc):

。 HOat dong ki6n truc va tυ  van ky thuat c6 1iOn guan(chi16t Theo dOl,91白 m satlう p dat thi6t bi

cOng trinh,xay dげ ng va hё an thien cong trinh cap nυ oc)

Chu kシ San xuat,kinh doanh thOng thLPOng

Chu k,San xuぅ t,klnh dOanh thong thuOng cOa COng ty khOng qua 12 thang

Nhan vion

Tai ngay 31 thang 12 nう m2016,t6ng s6 nhan vion coa Cong ty la 85 ngυ oi(tai ngay 31 than9 12
nう m20151a83 ngυ ol)

NAM TAl cHiNH,DCN V!TIЁ N TE Sむ Dり NG TRONG KЁ TOAN

Nうm tai chinh

Nさm tai chinh cOa COng ty bう tdら utレ ngay ol thang 01 va k6tth`c vao ngay 31 thang 12 hang
nam

Oo・n vitian te s● dり ng trOng k6 tOin

黒:l晶‖:Ъ∴ 甘 t嶼 辮

に b舗 隆 Dttg Ⅵ針 Nam Ⅳ N『

“

Ⅵ∝ hЦ 商 0"u dυ∝ thu7c

励

多

メ

牌
椒

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

12



CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH

拙[愕;W柵Ψ8設器鴫鴨橘rphげ
詢̈
"n Nh∽

■tt mhDttg M
chO nam taichinh kё tthoc vaO ngay 31 thang 12 nう m2016

3.1

3.2

CHuAN Mげ C VA CHE DO KЁ TOAN AP Dり NG

chuan rnΨ c va che dO ketOan ap dung

COng ty ap dung cac chuan mげ c kё toan,ch6 dO k6 tOan dOanh nghlep Viet Nam dげ Oc ban hanh

精認懇:」f31淵篤4雲据硯∫織6ilⅧ:ぽ淵謂11:ll鷺鳥:『l:漱寵F認
COa BO Tai Chinh trong viec lap va trlnh bay bぅ Ocぅ o tai chinh

Tuyen bo ve vieC tuan thtt chuan mΨ c ke toan va che do ke tOin

Ban Glam d6c dam bao da tuan tha yOu cau coa cac chuan mげ c kё toan,ch6 dO kё tOan dOanh

::1『l汎塁?謂

`1じ

13胤1:鼎穏
h譜‰::f雅%ξttf醜冨準:「 8‖神1:ntう他:1::

Bぅ O caO tai chinh.

CAC CH:NH SACH KE TOAN AP DUNG

Co sO:lp Bao c10 ta:chinh

B,O CaO tai chinh du10c lap trOn cα  sδ k6 toan d6n tich(trレ Cac thong tin i10n quan d6n cac lu6ng
tiOn)

Tian va cac khoan twOng dwong tian

丁lёn baO g6m‖an mat,tlさ n gф l ngan hang khong k,hen va tlさ n dang chuy6n Cac khOan tげαng
dυαng tlё n la cac khOan dau ty ngttn han co thOl han thu h6i holc dao han khong qua 3 thang c6

::,tlilhgfξ #16n d6idё
dang thanh rnOtlυαng tiさ n xac dinh va khong c6 nhiё u rOirO trong chuy6n

cac khOan dau tultai chinh

cac khoan chO vay

cac khOan cho vay dυ Oc xac dinh theo gia g6c trレ cac khoan dげ phong phう ithu kh6 dёi Dげ phOng
phaithu kho dё icOa cac khOう n cho vay dげ。c lap cうn ctt vaO dげ ki6n rnttc t6n that cO th6 xう y ra

Tう ngi giam s6 dげ phё ng phう ithu khO dё i vao cOng cu v6n coa dα n vi khac can phう i trich iap tal

ngay k6tthuc nぅ m tai chinh dげ αc ghi nhan vao chi phitai chinh

cac khoan phaithu

cac khOan no phaithu dυ oc trlnh bay theO gia tri ghi s6 trレ dicac khoan dげ phong phう ithu khO dOI

Vlec phan loai cac khOan phalthu la phaithu khach hang,va phぅ lthu khac dげ。c thげ c hien the。

nguyon tac sau:

o Phう ithu cOa khach hang phぅ n anh cac khOan phぅ ithu mang tinh chatthυ αng mal phat Slnh tむ

glao dich co tinh chat mua_ban glク a cOng ty va ngげ oi muala dα n vi dOc lap vdi cong ty

O  Phaithu khac phan anh cac khOan phう ithu khOng c6 tinh thυαng mal,khOng l10n quan dOn giao

dlch mua― ban

Dげ phё ng nσ phう lthu kh6 dOi dピ oc lap cho cac khOan ng phaithu qua han thanh toan hOlc caC
khoan no c6 bらng chク ng chЬ c chう n la khong thu dげ Oc Dげ phOng phaithu kh6 dOl dυ Oc trich lap

pho hop vOlhげ ong dan taltthong tげ s6228ノ2009ノ丁T― BTC ngay 07/12/2009 cOa Bo Tai chinh

丁うng,91う m s6dυ  dげ phOng nσ  phう ithu khO dOi can phう i trich lap tai ngay kё t thttc nう m tai chinh

dげ。c ghinhan vao chi phiquanけ doanh nghiep

４

　

　

４

4.2

／

慣

褥

13



CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH

鞘網 Ⅷ柵まき設器葛Ъれ橘rp賄
げ̈詢

"n Nhα

n■tt mhDttg NJ

chO nam talchinh k6tthttc vaO ngay 31 thang 12 nam 2016

Hang ton khO

Hang t6n khO dυ oc ghi nhan theo gla thap hCn gitta gia gOc va gia trlthuan c6 thO thげ c hien dυ oc

Gla g6c hang tら n kho dげ。c xac dinh nhυ sau:

o  Nguyon vatlieu,hang hoai bao gOrn chi phirnua va cac chi phi‖ On quan trげc tiOp khac phat sinh

d6co dυ oc hang t6n kho δ dia‐ di6m va trang thうl h10n tal                          ・

・  丁hanh phanl:bao gδ m chi phi nguyOn vat‖ eu,nhan cong trげ c‖ёp va chl phi san xuat chung c6
110n quan lё p dげ。c phan b6 dげ a tron rn口 c dO hOat dOng blnh thυ δng

e Chi phisan xuat klnh doanh dδ dangl chibao 96m chi phi nguyOn vatheu chinh

Gia tn thuan c6 th6 thげ c hien dυoc la gia banピ oc tinh cOa hang tan kho trong ky san xuat,kinh

doanh blnh thυ δng trむ chi phi υOc tinh dё hoan thanh va chi phi υOc tinh can thlot cho viec tiOu thu

ch`ng

Gia tri hang t6n khO dυoc tinh theo phLPα ng phap b† nh quan gla quyOn va dυ αc hach toan theO
phυαng phap ko khaithυ Ong xuyOn

Dげ phё ng giう m9ia hang t6n kho dLPcC lap cho tむ ng mat hang ton kho c6 9ia gOc lひ n hα n gia tri

r鰭瀑凛l乳斃墨尋:;N点器埓Fぷ認l」蹂晶脚寵|:fttJll糀
γc ghinhan vう o gll vOn hang ban

Taisan co dinh h● u hinh

Tal san c6 dinh hむ u hlnh dυαc thё hien theo nguyOn gla trυ  hao mё n 10y k6 NguyOn gia taisan c6

:計∴:‖』翼 :譴 曽電∬鴨 鳴 :lLi]朧1臨晃
Ong″ phtt b6 m d6 c6 dげ σc tt sう n c6 anh lnh
,ang s● dung Cac chi phi phat sinh sau ghi nhan

ban dら u chi dLIJoC ghitang nguyOn gia tai san c6 dinh n6u cac chi phi nay chう c chう n lam tangl。 lich

klnh tё trong tυ ong lal do sむ dung tai san do cac chl phi phat sinh khong th6a man diё u kien tron

dυOc ghi nhan la chi phi san xuat,kinh doanh trong k,

Khitai san c6 dinh httu hinh dυ αc ban hay thanh lソ ,nguyOn gia va gia tri haO mё n loy kO dげ σc x6a
s6va lal〕 15 phat sinh dO thanh l′ dυoc ghi nhan vao thu nhap hay Chi phitrong ky

丁ai san c6 dinh hむ u hlnh dυ Oc khau hao theo phげαng phap dυ ong thang dげa tron thυ i gian hレ u

dungげ Octinh S6 nぅ m khう u hao cia cac 10aitalsan c6 dlnh hむ u hlnh nhげ sau:

冤
RAC‖ l

K:E

違

Loaitai san c6 dinh

Nha cDa,vat ki6n troc

May m6c va thiet bi

Phυαng tien van tal,truyOn dan

丁hi6t bl,dung cu quanけ

4.7   Taisan co dinh vO hinh

Taisan c6 dinh vO hlnh dυ αc th6 hien theo nguyOn gia trυ haO mOn 10y kO

so nam
05-25
05-07
06-10
03-05

寵f智i魂fttI出青 綿
|:曽

計 liFili誂 Ii計::‖鳴 ∫認 滉Ъ ;:ぶち甜 洲 !:ll甘:l
kinh doanh trong ky trシ khi cac chi phi nay gう n llさn vOl mOttai san c6 dinh vO hlnh cu th6 va lam

tang loiich kinh t6 tむ cac tai san nay

Khitai san c6 dinh vO hlnh dυ Oc ban hay thanh ly,nguyOn gia va giぅ tri hao mё n 10y kO dtllσ c x6a s6

va lぅ i,16 phat sinh dO thanh lソ dげαC ghi nhan vao thu nhap hay Chi phitrong nう m
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4.8

4.9

CONG TY CO PHAN CAP Nげ σC NHCN TRACH                         、

Ⅷ躍 W柵Ψ8駅8■:Ъ鴇橘Tp賄
山詢

"n Nhm■
tt mhD“gM

Cho nう m taichinh k6tth6c vaO ngay 31 than9 12 nam 2016

丁aisan c6 dinh vO hinh cOa COng ty la Chげαng trlnh phan mam k6 toan

‖囁:穐1疇l‖計:慮鷺繹湯1欄
,nうm

chi phixay dΨ ng Cα ban dO dang

illll欄1色1髪:i瞭i欄J:|!|]
3an c6 dinh dang thげ c hien Cac taisう n nay dυ oc

O

cac khOan ng phaitra va chi phi phaitra

l;]1∫8:∬ 1:#:i』 1退

'h喘

:『瀾‖∬‰i喘i糊♀:Ъ誌:tli嘱鷲洲:#:∬寵‖駕

viec phan loal cacド hOう n phう l trう la phう itra ngげ Oi ban,chi phi phaitra va phう l trう khac dυαc thげ C

hien theo nguyOn tう c saui°
瓶蠣ぎ響鮮1謀徘綴騨 1絹

眉懲ЧЪ∬稽鍔跳憲〆胤1肝L留
nhan Oy thac

°
酢[‖都 !『fF憾僣譜ll]1露

鮒机闘∬冨‖∬鰤l器:ηじ:W驚室
ッilao dong vё tiё n lげαng nghi phё pl cac khoan chi

phi sう n xuatl klnh doanh phaltrich trげOC    
ぅng c6 tinh thLPαng mali khOng liOn quan d6n giao°

:『瀬:よ臨:::l∫譜品ぽ配品lil『
h

4.10  VOn chtt sひ h● u

V6n gop cia cわ isタ カ酔u

v6n g6p cOa chO sё  hむudげσc ghinhan theo s6 v6n thげc t6 da g6p cOa cac c6 dong

=わ
"ng d″

y6n cop力 ar

馴繹爵螂鮮爛
phan

4.1l  Phan ph6‖9i nhuan

t里 :lサ1ば31留i胤電::∬乱:¶机:」::ゞ器霊出1::∴留:謂古]露|:乳 ::

dOng phO duyet

語網鯛‖籠躙 出需器 柵
鼎 撓師 揮 ‖器 ∬ 鋼構

緊lll;翼認::『席∬寵』♂鰐
Q閣

c6tゥ c dυ oc ghi nhan la no phaitrぅ khi dυoC Dal hOid6n9 c6 dOng phO duyet

（期一　ＮＧ‐
卿^・，脚品Ｍ・　一囃一
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CONGttY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH

鞘網 Ⅷ柵Ψ8駅ざ鴨Ъ鴇名rphυ
m̈"n Nh∽ ■̈L mh Dttg NJ

Cho nう m taichinh k6tth6c vao ngay 31 thang 12 nう m2016

4.12  Chi nhan doanh thu va thu nhap

Doan力 r力υ bj″ 力angゎ 0`,:ゎanわ ρわδ嗣

Doanh thu ban hang hoa,thanh pham dげ 。c ghlnhan khi d6ng thoith6a man cac diさ u kien sau:

・  COng ty da chuy6n giaO phan 10n r山 l ro va lolich gう n llё n vOl quyさ nsδ hレu san pham h。 lc

hang hoa chO ngげol mua
o COng ty khOng cOn nう m9iシ quyさ n quan lソ hang h6a nhピ ngげёisδ hレ u hang h6a hOac quyOn

klern sOat hang h6a

o Doanh thu dυOc xac dinh tυ σng d6ichうc chan

o COngty dathu dげ 。c holc Sё  thu dulαc loiich kinh t6 tむ giao diCh ban hang

e xac dinh dυ oC ChiphiliOn quan dё n giao diCh ban hang

Doan力 :わυ χay dばng

Khi kёt qua thげc hien hσ p d6ng dげ αcげ Oc tinh mot cach dang tln cay thl:

・Dav『爵wi∬器営i理器繰£th黙聡冊棚:ti:T品‰‖:階 lFi::‖

thanh dO cong tytげ xac dinh vaO ngay kot

o l∋ 6i v∂ icac hσ p dδ ng xay dげ ng quy qinh::1111il:l(lF」‖「11:|♀iI:‖ :1:|]『 |:lk::古 #11lttlは :hien,doanh thu va chi phil10n quan dOn hc

da hOan thanh dυ cyc khach hang xac nhan va dげ σc phう n anh tron hOa dα n dalap

cac khOan tang, giう m kh61 1げαng xay llpi caC khOう n thu b6i thげ ong va cac khOan thu khac chi

dげ。c ghinhan doanh thu khlda dυσc thOng nhat vOikhach hang

Khi kёt qua thげc hlen hσ p d6ng xay dげ ng khOng th6げOc tinh dげ Oc motcach dang un cay,thl:

・  Doanh thu chi dLPoC ghi nhan tucyng dげ αng vひ l chi phi cOa hOp d6ng da phat sinh ma vlec hoan

tra la tげ αng d6ichうc chan

o ChiphicOa hOp dら ng chi dυσc ghi nhan vao chi phi khi da phat sinh

踏:鴨∫:脂鷺古i賠卵雷塁
tl:古

踏着1:罫
p d6ng Xay dげ ng da gh nhan va khoan‖ ёn tty kё  gm
、cOa hσp d6ng dL17oC ghi nhan la khOan phaithu h。 lc

phう ltra theo ti6n do k6 hoaCh Cia cac hσ p dang Xay dげ ng

rion拓′

TIさ n lal dυ oc ghl nhan trOn cα sδ d6n tich,dげσc xac dinh tron s6 dυ  cac tal khOan lさ ngむ iVa lう |

suatthψ c to tυng kシ

4.13  Thue thu nhap doanh nghiep

Chi phithu6 thu nhap doanh nghlep bao g6m thuё  thu nhap doanh nghlep hlen hanh va thu6 thu

nhap doanh nghiep hoan lal

=わ
り01カυ

"わ
ョρ力′enわanゎ

騰計糧l顎:「ι「謂L認忠
tT:∫

麟:::lldげ
a tt muttap mh mua Th ttap‖ lh mul

nh cac khOan chonh leCh tam thoi giレa thuO va kO

tOan,cac chi phi khOng dげ σc trレ cOng nhげ diさ u chinh cac khOan thu nhap khOng phう i chiu thuo va

cac khOぅ n15 dυαc chuy6n

や

卿ギ
灯
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CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH

拙[愕;糊出TΨき設器鴨鳴llTphげ
柚̈

"n Nhα

n■軌mh Dttg NJ

Cho nう m tai chinh k6tthttc vao ngay 31 thang 12 nam 2016

=わ"6`ヵ
″

"ヵ
ρ́わOa~″ ra′

Thu6 hu nhap hoan u帥 oう n huё hunh♀
鮒;:1ド踏滝席留∬臆1∬絆:∬智昴i‖l

l職鷲1茸網壇絲I脱職卓ittW聯熊番揮:
tυαng laisё co lσ i nhuan tinh thue d6 s● dun

証}艶1轟酔甦li:潟漁穐W縄:職l鍼舟il騨[ぜボ|:

‖罫ギIil#♀『nI∫

:lξ:よ品・lh]辮:ぶ貿鷺:ll∫よ::lytli:普 l‖711111き1」 llξ:も

'::首

よ::「薔
丁ai san thu6 thu nhap hoan loi va thu6 thu nl

精翻新:聯‖
Talsan thu6 thu nhap hoan laiva ng thu6 thu nhap hoan lai phう

i trう dυ oc btt trむ khil

・
 黒:1%:1111:羊 i:書ミゝ

phap dυ°Cb由
l「

むgiむ a tai san thu6 thu nhap hlen hanh vο lthu6 thu nhap

e cacttsanhu6hunhaphoanuvahui継
:鶏:1111:ph馴

甘a naガЮn quan d6n hu6 hu
聾評;評:∬重:紺」fLI瀧1槻‐
 え、|||lililll淵|‖∫|:111れli轄l懇k‖!:{ll:鷲 liよ1諾l]:|::|

hoう c thu hOI

鱗灘1首場i鵠憂難l描i轟醤麟lp∬牌誌1亀「電忠
4.14  Bao caO theO bo phan

聯曜よ::‖翼ギ:∬:ぷllin鷺
t借
視鴇牌:|:l」1:ri胤電

tll:『

藷潔躍Ъwiil
doanh khac

鮮 蝋 爵 i牡 舗 鼎 椰 艤 壽 l観 柵 蝋 !皐
盤 露 ∬窓 ぼ 鵬

4.15  COng cu tai chinh

Tai san tai chinh

器」
pli声

3謂薔貿濡蹴:購器「認慨略:3:出 翼:‖管l冊譜配:」1)棚1:1遣‖J:
cac khOan tυ αng dυ ong tlさ n,cac khOan phう lthu khach hang,phう ithu khac,cac khOan cho vay

Taithδ i diさm ghinhan ban dau,cac tai san tai chinh dげ 。c ghi nhan theo gla g6c cOng Cac chi phi
giao dich c6 1iOn quan trげ c ti6p d6n tai san tal chinh do

″

晨

ｌｌｉ

や

、
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CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH

拙網 Ⅷ柵まき設ざ鴨Ъれぼ
H¨賄ϋh"n Nh∽■tt mhDttg M

INH
Cho nう m tai chinh kё tthuc vaO ngay 31 thang 12 nう m2016

N9phaitra tai chinh

Viec phan loal cac khOan nσ  tai chinh phu thuOC VaO ban ch▲ t va muc dich cOa khoan nα  talchinh
va dげ。c quy6t dinh taithδ l di6m ghi nhan ban dら u NO phう ltra tai chinh c6a COng ty g6m cO cac
khoan phう itra ngげ cシi bani cac khOぅ n phう itra khac

認器」:印 :‖:lT:∫∫if鴨肌::庸‖:鯰
n quan d6n muo mua tt cMnh va甘罰ph6u chuyan

an nσ phぅ itra tal chinh khac dLPα C ghl nhan ban dぅ u

theo gla g6c trむ cac chi phi giao dich CO liOn quan trげ cti6p d6n ng phう itra tai chinh do

Gla tl phan b6 dげ αc xac dinh bら ng gia tl ghi nhan ban dう u coa nσ phう i tra tai chinh trむ di cac

khoan hoan tra g6c,cong hOIC trむ cac khOan phan b6 1oy kё tinh theo phυ αng phap lal suatthげ c t6

cOa phan chOnh lech gi"a gia tri ghi nhan ban dら u va gia tri daO han,trむ di Cac khoan giam trむ (trげ c

‖6p hoaC thOng qua vieC Sク dung mOttal khOan dげ phOng)dO giam gla tn holc dO khOng th6 thu

h61

Phげαng phap lai suat thげc t6 1a phυ αng phap tinh toan gia tⅢ  phan b6 coa mOt hOIC mOt nhom ng
phう itra tai chinh va phan b6 thu nhap lう i holc chi philaltrOng ky c。 lien quan Lai suatthげ c!ё la lal

suat chi6t khau cac luδ ng tlさ nu,∂c tinh sё chitra holc nhan dυ αc trong tLljα ng lal trong suOt vё ng

dOi dげ ki6n caa cong cu tal chinh holc ngう n hαn,n6u can thiё t,trδ  vё gia tl ghi s6 hien taithuan
cia ncy phう ltra tal chinh

COng cv von chtt So httu

COng cu V6n chO Sδ  h,u la hop d6ng chψ ng t6 dげ Oc nhむ ng l。lich cё n lai Vさ tai san coa cong ty

sau khitrむ ditoan bO nghia vυ

Bi tri,cac cong Cり tai chinh

cac tai san tai chinh va ng phう ltra tai chinh chi dυαc bu trレ vο l nhau va trinh bay gla trithuan tron

Bう ng can d6i k6 toan khi va chi khl cong ty:

o C6 quyё n hop phap d6 bむ trυ gia tn da dげ 。c ghi nhani va
o COdげ dinh thanh toan tron cα  s6 thuan h。lc ghl nhan tal san va thanh toan nα  phう i tra cttng

mOt   Om

4.16   BOn:i● n quan

cac bon duloc coila l10n quan n6u mot bon c6 kha nう ng ki6m soat hOlc cOう nh hげ∂ng dang k6 d6i

乱:♀ li謂詰:lgi」:lttJ蹴 :「 li詰期t瀾配だ絆鼎輛:1:犠盾lξ為i:lg dυ
°C Xem

丁rong vieC Xem xёt m6iquan he Caa cac bon llon quani ban chat coa m61 quan he dげ αc chtt trOng

nhlё u hα n hinh th口 c phapけ

cac cong ty/d6itυ ong sau day dげ 。c xem la cac bon co‖On quani

COng ty′ dOitwγng Quan he

〃
免
゛
．シ

＝

ハ

Ｑ

ぷ

8:1:|サ 8::‖i18ilり」::異:ll)itcぅ pNげOcD6ngNai     8:1:|サ [llgtapdOan

日:「:」I」1:』』♀}lF::やLi:111:::Khanh                    ♀:』:#tilln:1『 :fttan
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CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH

拙網 糊柵Ψ8服器鴫Ъ鴇1lф
ttυ 詢̈

"n断
∞■
“
L mh Dttg NJ

chO nam tai chinh kё tthttc vao ngay 31 thang 12 nう m2016

５

　

　

５

THONG T:N BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TR:NH BAY TR IONG BANC CAN 001KЁ  TOAN

Tien va cac khOan twOng dwong tien

TiOn mat― VND
Tiさ ngむ ingan hang khong kシ han― VND
cac khOan tげαng dLPαng Iさ n― VND(★

)

Pゎう′rヵυ cjcわOη ″0″ quan
COng ty C6 phan cap Nυ Oc D6ng Nal

Phう ithu ban tal san co dinh

Phう ithu cう itao sむ a chtta hang raO丁ram
bαm tang ap Nhαn Trach

Pわう′:わ 4J cac kヵ jc力 わangたゎjc

Phう ithu tiOn nυOc
Phう i thu tlさ nnげOc thang 12/2016
Phaithu‖ёn nげ oc thang 12/2015
Phう ithu tian nげ dc tan cOa cac thang trtrdc

Phaithu tiさ nlう p dlt he th6ng cΔ p thOat nげoc
va dong hO nげ Oc

Ban quanlソ dげ an huyen Nhα n ttraCh

COng ty TNHH Van PhOc
∪y Ban Nhan Dan Xう Phl Hou
Hσ p tac xa Dich vu NOng Nghiep Dai Phげ dc
Khach hang khac

5.3   Tra trLPOC Cho ngり Oi ban ngぅ n han

rra rrυoc cゎ O ng″c″ bj″ たわac
COng ty TNHH ttυ  vう n― Xay dげ ng― Thυαng

mal― Dich vu D口c Anh
COng tyttNHH Anh NgOn
COng ty C6 phan cong nghe nげ οc Nam An
Xanh
COng ty C6 phan Ngoc ttich D6ng Nal

♀肌鼈r古肝‖牌ぶ∫懇塊デ器g D6ng
Nal

COng tyttNHH Tan BDu Long
cac nha cung cap khac

31ノ 12ノ2016
VND

176864673
2248646757
56702763855
59.128.275.285

01′01′2016
VND

82389847
6823443516
77681093810
84.586.927.173

(・)La cac khOan‖ ёn gル ingan hang cO kソ han gル itむ 01 thang d6n o3 thang Lai suattiさ n gDitυ 4%
dOn 50/0/nう m

Phaithu ngan han khiCh hang

31′ 12′ 2016
VND

16466323376

8391405

11401042952

24161325

2348729836
2271 119074
847017620
341 982600
258667973

33.967.436.161

01′01/2016
VND

16466323376

8391405

10616439827
20566259

2534539008
2271 119074
961 941735
341 982600
180628879

33.401,932.163

〃
゛
／

‐冊
　
　
Ｊ
ぶ
ン
ヽ

31ノ12′2016
VND

177111000

82500000
68740000

120702741
449.053.741

01′01′2016
VND

269016782
177111000

68740000
764943863

312304187
1504500000
282312563

3.378.928.395
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拙網 糊柵Ψ8設器鴫Ъ鴇ぽ
Hф ttυに加

"n晰
∽■tt mhDttg NJ

INH
Cho nう m taichinh k6tthOc vaO ngay 31 thang 12 nう m2016

Phaithu ve chO vay ngan han

P力 j′

`力

u cjc b6″ ′′●″9υar7

il慢 :11:曙
18il学‖:1,1:腎習‖:icap ０

０

31′12′2016
VND

20000000000

20000000000
40,000.000.000

01ノ01ノ2016
VND

20000000000

20.000.000.000

::留8:LWぽ進

'Ъ

塊鳳lk乱 :」
Qh釧 呻n山。Vay la∞ 柚gに 炒

"～
けhop

taisan dam bぅ。hoac bう o lanh chO khOan cho vay

(|:古

よ1∬ ::n5::λ」↓臀」lネIヽ
j首

F:5P11黒
j)::Vu&Xay dげ

ng Cap Nυdc D6ng Naivay theo hα p

)nam 2016,tり。l han vay la 12 thang k6 tυ ngay 01
thang lo nぅ m2016d6n ngay 01 thang lo nぅ m2017,lai suat chO vay la 70/0/nう m KhOng cO taisan
dう mbうO hOlc bう 0 1anh chO khoan cho vay

5.5    Phaithu ngan han khac

31ノ 12ノ2016
Gia tri DΨ phOng
VND     VND

Pわj′

`わ

υ cjcわ0"″0″ qua"
COngty C6 phan cap Nυ Oc D6ng Nal

Phaithu phi di dδ ltru CPu h6a          82 260 000         -

Phaithu lぅ lcho vay dげ thu            135 444 444         -
COng ty C6 phan Dich vu&Xay dげng Cap
NげOc DOng Nal

Phう ithu laichO vay dげ thu

Phう′ォわυ cdc rO cわ ,c ya c´
"ヵ

anたゎac
LaluOn gDingan hang c6 kシ han dげ thu    389 373 773
TOa An Nhan Dan huyen Nhα n Trach        4 427 775
Bう o hi6m xa hOil y tё ,that nghiep nop thむ a   76182309

01ノ 01′2016
Gia ttt DΨ  phё ng
VND     VND

82260000         -

50335547          -
67944827          -

179538000          -

89024438          -
469.102.812          ‐

グ
゛
ン

ＣＩ

酬

剛

“＝

ヽ
れ
ヽ

7777778

140625000

89024438
925.115.517

Tam ung
Kf cucrc, kV quV

5.6 Ncy xdu

ThOi gian
qua han

cjc ro cヵ 酔c va cj"力 anたゎョc

Pわう′:わυfわ町 g ma′

COng ty ttNHH Van Ph6c
Phalthu philうp dat    TrOn
heth6ng cap nυ dc   3nう m

Ong LO Van丁由ng
Phう l thu phi lう p dat   TrOn
heth6ng cap nυ oc   3 nam

31′ 12′ 2016

Gia gOc

VND

Gia tri c6

the thu hoi

VND

Ihcri gian
qu6 hqn

01′01/2016

Gia gOc
VND

Gia tri c6

the thu hoi

VND

2271 119074

44378152

2.315.497.226

T16n
3 ndm

TrOn
3 ndm

2271 119074

44378152

2.315.497.226
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CONG ttY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH

拙 網 Ⅷ 柵 Ψ 8設 器 葛 Ъれ禍 Tph嘔
m"nNmn■ tt mh“ N NJ

chO nam taichinh k6tthuc vaO ngay 31 thang 12 nam 2016

丁lnh hlnh b6n dong dげ phё ng nσ  phう lthu kh6 dё i nhυ sau:

丁ai ngay o1/o1/2016
丁「ich lap dげ phong b6 sung trong nう m
Tai ngay 31ノ 12ノ2016        ・

Hang tan kh。

Ng phdithu thuong mai
VND

2315497226

2.315.497.226

5,7

31′12ノ2016

Gia gOc
VND

7092650715

424319212
7.516.969.927

01′01/2016

Gia gOc    DΨ phongDtr phong
VND

..

VND

8057624161

405324098
8.462.948.259

VND

Nguyon lieu,vat lieu

Chi phi san xuat,kinh doanh dδ

dang

5,8   Tinh hinh tang giam taisan co dinh h● u hinh

Nha cia,
vat kion tr`c

VND
Nguyen g僣

11洲

'き

16 25176558249
Mua trong nう m    160500000
Dau tu xay
dげng ccy ban    17 227 393 055
hOan thanh

Giうm khac           ―

11槻:首16  42564451304

Gtt fri rlao

mO″ ′Jy々6

1尉洲:`16 18451588130

露i」 ‖:風   ,Iγ♀′lll,♀

11棚:首 16  21527.807290

1尉淵:き16  6724970119

1尉欄:き16  21036644014

Mayり 6c
thiet bi

VND

22878914816

1818.911969

6005455

24703832240

v∬ぎ,1乳」:1
dan
VND

68,715274378

11328620927

(32198447)

80011696858

Thiet bi

dvng cリ
quan lフ

VND

387891 100

709424155

1097315255

COng

VND

l17158638543

2688836124

28562019437

(32198447)

148.377.295.657

一面
´
珈

面
‐・，■
４リー‐

アヽＰ
ヽ

15677985421

2154191924

17832177345

7200929395

6871654895

44521 195370

5981 116126

50502311496

24194079008

29509385362

257185543

85482320

342667863

78907954464

11297009530

90.204.963.994

130705557

754647392

38250684079

58,172.331.663

Ⅳgυyen g′ a raF sa17 cO d1/7わ わゝヽわ′ηわda kゎ∂υkわ aOわ Or ηわノηg yan cOη sυレσυηg

12017123694 10487122823 14616718807 247891.100   37368856424

12017123694 11653595864 18557057559 247891 100   42.475.668.217

丁̈ ngay
01ノ 01/2016
Tai ngay
31/12/2016
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拙[愕:W柵Ψ8設器鴫鴨橘rpttυ
呼̈n Nh∽■tt mhDttg NJ

chO nam talchinh k6tth6c vao ngay 31 thang 12 nう m2016

Tinh hinh tang glam tai san co dinh vo hinh

Ⅳg、、ng僣

Tal ngay 01/o1/2016        ・

Tal ngay 31/12/2016

GM“ ヵao mO月 ′,y κ6

Tal ngay 01/o1/2016

Khau hao trOng nam

Tai ngay 31/12/2016

GM“ co■ ■′

丁ai ngay o1/o1/2016

丁ai ngay 31/12/2016

5,10   Chiphixay dψng co bin do dang

01ノ01′2016
VND

冶 yd″ng cα bjn d夕 dang
COng trlnh he th6ng cap

nu10c KCN Nhα n Trach
cOng suat2500 m3/ngay     411 194 417

COng trinh xay m∂ i van

phOng cong ty          lo 371 725 927

COng trlnh tuyё n 6ng cう p

nげOc DN200 Dυ Ong D丁
769-Xa Phl HOi         3 485 909 380

COng trinh l当 p dat 2 916ng

mOitram Dal Phげ Oc         ―

Khac                     50 396 682
14.319.226.406

′南
輸
ＶＮＤ

λ
ｅｍｎ

Ｘ
ａｈＰ

45,000000

45.000.000

27500000

15000000

42.500.000

17500000

2.500.000

Chi phi phat

sinh trong nttm

VND

K5t chuy6n vio
TSCD trong nim

VND
31′ 12′2016

∨ND

1897261662

679566437

236130171

19636361
2.832.594.631

ミ”
ヽ
Ｈ
‘Ⅲ
硼
ｍ
・
“
´

1486067245

7292833635

2293171619

236130171

5767184992
17.075.387.662

16984993125

5779080.999

5797945313
28.562.019.437

5.1l   Phaitra ngwく ,i ban ngan han

Phう′[だ cjc b●″′′o"9υan

::|キ|lil』lillilり
」::異:lt):き

Pわ j′ fri cdc″わa cυng capた力dc
COngty TNHH Tげ vう n Xay dげ ng tthυαng
mal Dich vu Dttc Anh

cac nha cung cap khac

NoP qua hln chWa thanh toan

COng ty khOng c6 ng qua han chυa thanh toan

31′12′2016
VND

6624075890

1 108842213
537465968

8.270.384.071

01ノ 01′ 2016
VND

5532015258

1727074000

833493912
8.092.583.170
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拙躍 Ⅷ柵Ψ8設器鴨ЪLぽ
Ⅲ
"賄

吼詢
"n Nh∽

■tt mhDttg NJ
INH

chO nam taichinh k6tthuc vaO ngay 31 thang 12 nう m2016

5.12  Thue va cac khOan phain9p nha nυ6c

丁hue thu nhap

doanh nghiep

丁huO thu nhap ca

nhan

ThuO tai nguyon

丁hue mOn bal

Phi,le phi va cac

khOan phう lnOp
khac

COng

Phai n9p    Phaithu
VND      VND

‐ (515184460)

4599440           ‐

126545366            -

48811_160           -

179.955.966 (515,184.460)

01′ 01ノ2016 so phat sinh trong nこ m 31ノ 12ノ2016
Phai nop    Phaithu

VND      VND

― (364137856)

57249988            -
190061862             -

50890640            ‐

298.202.490  (364.137.856)

so phainOp
VND

4851046604

918676734
2017956751

3000000

202910560
7.993.590.649

so da n9p
VND

(4700000000)

(866026186)

(1954440255)
3000000

(299:001‐ 909)

(7.718.297.521)

乃りυO gね

“

g′a ttηg

COn9 ty nop thuo gia tri gia tang theO phげαng phap khau tr" 丁huO suat thuo gia tr1 91a tう ng cho

hang jou thu trOng nげ Ocla 5%va 10%

西わLJ0 1わυηわつρ doaηわηgわ′θρ

丁heo Luat S6 32/2013/QH13 vё  sシa d61 b6 sung mot s6 diё u cOa Luatthu6 thu nhap doanh nghlep

dげσc Qu6c hol nLl10C Cong hoa Xa hoi cho nghia Viet Nam khoa X‖ lk,hOp thψ 5 thOng qua ngay

19 thang 6 nうη 2013,thu6 suat thu6 thu nhap doanh nghiep ph6 thong giう m tυ 22%xu6ng cOn
20%tCP ngay 01 than9 ol nぅ rn 2016

Thuё thu nhap doanh nghlep phう i nOp trOng nうmdげαc dυ  tinh nhtlj sau:

ヽ
ヽ
デ

・卿
，ｗ
淵
ノ
釜
〃

謄LttT:』潔熱、ιl柵謂誂肌‖l晰l
nhap doanh nghlepi

cac khOぅ n diさ u chinh tang

―  丁hO lao Hol d6ng quan trlva Ban klё m
sOat khong tharn gia dieu hanh

―  Phat hanh chanh thuo
―  Khac

cac khOan dlё u chinh giam

Thu nhap tinh thuO

丁hu6 suatthuё  thu nhap doanh
丁hue thu nhap doanh nghiep

cac′οa′ lヵ υOたわac

nghiep
hien hanh

Nうm2016
VND

23923233022

332000.000

24255233022
20%

4.851.046.604

Nこm2015
∨ND

42465188135

175500000
175628773
69210760

42885527668
220/。

9.434.816.087

COng ty kO khai va nQp theo quy ilinh
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chO nam taichinh k6tthic vaO ngay 31 thang 12 nam 2016

5。 13  Pha:tra ngLPむ i:ao dong

丁iOn lulα ng phう i trう

Quylピαng dげ phёng      .

5.14   Phaitra ngan han khac

Phう′tra cjc J。9n v′ ya cj″ゎanたゎac
c6t● c,lσl nhuan phaitrぅ

cac khOぅ n phう i trう ngan han khac

N9qua han chtPa thanh toan

COng ty khong cO nα  qua han chυa thanh toan.

5。 15  Qu,khen thLPOng,phlc:γ i

01′01ノ2016
VND

Tang dO
trich:lp tむ

:αi nhuan

VND

6257311.637    660607441
4558244.596    990.911 161

3921551     990911 161
10.819.477.784   2.642.429.763

31′12ノ2016
VND

3088569736

3.088.569.736

01′ 01ノ2016
VND

2800000000
2080p53237
4.880.953.237

31′ 12ノ2016
VND

139388.000

122331.708
261.719.708

01′ 01ノ2016
VND

l15347925
422135097
537.483.022

財

灘

ガ

必

Qu,khen thυδng
Quy phttc loi

QVythυδng Ban quanけ
,

diOu hanh

Ghi qu!
trong nim

VND

(999199p:999)

(1.950.492.571)

31ノ 12ノ2016
VND

4832712
11.511.414.976

(17500000) 6900419078
(942992571) 4606163186

5.16  VOn chtt sO h〕 u(“ VCSH")

5。 16.l Bang doichiou biOn dong vOn chttsO h● u

V°

:∴1ざξ‖  Th・
ngき
ゃI:1

VND        VND

50000000000    6.043138411 62082330312

2105215429

64.187.545.741

Loi nhuan
chtPa phan phoi

VND

42104308589

33030372048

(2105215430)

(1263129258)

(2105215429)

(12500000000)
45697272

COng

VND

160229777312

33030372048

(2105215430)

(1263129258)

(12500000000)
45697272

炒
，蘭
ＮＤ

伽ヽ
仙
Ｖ

″
ｙ

ｈ

ｕ

Ｐ̈

Ｑ

SO dLPtoi ngay

01′01ノ2015

Laltrong trOng nam

Tttch lap Quy khen

thυ6ng,phoc lα i

丁「ich lap Qu,khen
thυαng Ban diさu

hanh va quぅ nlソ

Trich Quy dau tυ

phat tri6n

Chia cO tttc nam 2014

丁ang khac

SO dψ tai ngay

31ノ 12′2015 50.000.000.000    6.043.138.411 57.206.817.792 177.437.501.944
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拙[愕;糊出TΨ8設ざ葛鴨橘1∞
hυ m̈"n Nh∽ ■
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L mhDttg Na

chO nam taichinh k6tthoc vao ngay 31 thang 12 nう m2016

SO dψ  tai ngay

01ノ01′2016

丁うng v6n trOng nam

Laitrong nam

丁rich ttp qu,khen
thLPδ ng,phoc lα l

Trich lap Qu,khen
thげ∂ng Ban diou

hanh va quanlソ

Trich lap cac quy

dau tu phattrlё n

Chla cO tttc nう m2015
SO dLPtai ngay
31ノ 12ノ2016

von dau tLP
ctta CSH

VND

50 000 000 ooo

25000000000
6043138411

COng

VND

177437501944

19072186418

(1651 518602)

(990911 161)

(15000000000)

178.867.258.599

64187545741

(2500000000o)

1651518602

40.839,064.343

57206817792

19072186418

(1651518602)

(990911 161)

(1651518602)

(15000000000)

56.985.055.845

″̈一̈ＶＮＤ

ｎ）ａ

・

ｈＴ Q‖

I鼎i:I chwa品 1躙
VND        vND

75.000.000.000 6.043.138411

5,16.2 Chitiet v6n gop cla chtt s夕 h● u

CO dOng

COng ty C6 phan cap
NυOc DOng Nal
AMERICA LLC
cac c6 dong khac

31′ 12ノ 2016
VND 丁,le(%)

01ノ01′2016
VND T,lo(%)

39328020000
9811990000
25859990000
75.000.000.000

52,44%
13,08%
34,48%

26218680000   52,44%
7612000000   15,22%
16169320000   32,34%
50.000.000.000  100,00%

ヽ

ハ

リ

〆

100,00%

胤職W踊獅 i』i織蝋増l蠍聯勝υ鮮鰤
lphat hanh nhu saui

・  Loal CO phieu:c6phiou pho thOng

O Menh gia c6 phi6u1lo ooO VND/C6phi6u

°
 :Il古糧:R::1紺 :き :fし:11:岸 iI):‖キ‖::lentr°

ng danh sach tal ngay dang ky cu61 cung ch6t

°
  :‖」glJt‖I:'t詔1:‖|:itty:♀  phiё

u phat hanh chO c6 。ong hien hむ u dt129c phan ph6i theO

°
  I:J:np#1:#::Ъ籠 『:lド :」lil):‖羊婦I」12:1 (〕

ψ motC6 dong sδ  h● u01 c6phan dげ。c nhan ol
5 ph16u dυ oc nhan thom 01 c6 phi6u m∂ |

5.17  C6phi6u

::|」:lii[|lil:ililift乱

:忠もng

s61υσng c6 phi6u dυ σc mualal
^   Cδ

 ρわだυρゎδめoηg
―   CO ρわ′Oυ νυ daノ

:61ピ:llilili‖
jよ

1醤

『ulu hanh

Menh gia c6 phi6u dang ltPu hanh lo ooO VND

31′ 12ノ 2016

7500000
7500000
7 5θθ θθθ

7500000
7 50θ θθθ

01′01′2016

5000000
5000000
5 θθθ θ00

5000000
5θ00000
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chO nam taichinh kё tthttc vao ngay 31 thang 12 nam 2016

5.18  Phan ph6iにァi nhuan

Trong nam COng ty da phan ph611。 inhuan nう m2015 theo Nghi quy6t Dal hOi c6 dOng thげ ong niOn
nうm2016s601/2016/NQ― DHDCD― NTW ngay 26thang o5 nうm2016 nhy sau:

6.   丁HONG T:N BO SUNC CHO CAC KHOAN Mり C TR:NH BAY TRONG BAO CAO KEtt QUA HOネ丁

DoNG K:NH DOANH

6.l    Doanh thu bin hang va cung cap dich vリ

6.1.l  TOng dOanh thu

. Chia c6 tuc cho cec c6 ctOng

. Trlch qu! khen thu&ng, ph0c lqi

. Trich qu! khen thudng Ban di6u hanh

. Trich quy diu tu phdt tri6n

Doanh thu hoat dQng c5p nucrc
Doanh thu hoat dOng xAy l5p

Hang ban bitrぅ lal

cia von hang ban

Nうm2016
VND

129162737400
2143118122

131.305。 855.522

VND
:      15000000000

:       1651518602

:        990911 161

:       1651518602

Nam 2015
VND

l18189700117
4522112344

122.711.812.461

Doanh thu cOa thanh pham da tiOu thu, diCh Vu da cun9 cap, cac cOng trinh xay dげ ng da hoan
thanh

6.1.2  Doanh thu ban hang Va cung cap dich vu chO Cac ben:ion quan

COng ty khong phat sinh glao diCh ban hang va cung cap dich vu cho cac bon liOn quan

6.2   Cac khoan giam tr)dOanh thu

Nうm2016
VND

13291225
13.291.225

Nam 2015
VND

12416484
12.416.484

Ｉ

ＴＲＡｃ

“

ミ

6.3

Doanh thu hoat dOng Cap nげ 。c
Doanh thu hoat dOng Xaylう p

Nうm2016
VND

101075910027
1666702360

102.742.612.387

Nうm2015
VND

72678344505
3821451596

76.499.796.101

Gia vOn coa thanh pham da tiou thu,dich vu da cung cap,cac cc )ng trlnh xay dげ ng da hoan thanh

Doanh thu hoat dOng tai chinh

Lal‖ en gil
LaitiOn chO vay

Nam 2016
VND

3364716265
1453222222
4.817.938.487

Nうm2015
VND

3290021059
812777778

4.102.798.837

6.4
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INH
Cho nう m tai chinh k6tthttc vao ngay 31 thang 12 nう m2016

6.5 Chi phibin hirng

Chi phi nhan vion

Chi phi vat heu:bao bl

Chi phi ban hang khac      ・

Chi phiquan iフ dOanh nghiep

Chl phi nhan vion quan lソ

Chl phi vatlleu quan lソ

Chi phi do dong van phё ng
Chl phi khau haO taisan co dinh

Chi phi nhiOn‖ eu
Chi phitu van chuyOn nghiep

Chi phi sウ a ch● al bao dυ Ong xe o tO

Chi phiti6p khach,jec,hoi nghi

Chi phi quan lソ doanh nghiep khac

6.7   Thu nhap khac

Thu nhaptレ chuy6n nhυσng vattげ

Khac

Chi phi khac

Nうm2016
VND

93367500
1369935900

33269636
1.496.573.036

Nうm2015
VND

19929500
803203899
5803000

828.936.399

NIm 2016
VND

6171895518
139756500
287824046
100482320
143043167
88885676
89885184
453358545
456254031

7.931,384.987

Nうm2015
VND

5575886955
161 086074
133003227
37672222
134336946
57500000
68847144
381875309
508024548

7.058.232.425

Nttm 2016
VND

229809840
5339267

235.149.107

Nうm2016
VND

226542909

25305550
251.848.459

Nam 2015
VND

3615813081
177873383

3.793.686.464

Nうm2015
VND

3498888685
175628773
69210760

3.743.728.218

一饗
血
響^
肝
柵^
こ
趣

6。 9

6.9.1

Chl phitむ chuy6n nhυαng vattげ

Phat hanh chinh thue
Khac

Laitren cO phiOu

Lai coP ban tren co phiou

Lci nhuan k6 toan sau thuё thu nhap doanh

c::犠i:an diё u chinh giam lくンlnhuan k6
tOan d6 xac dinh loi nhuan phan b6 chO

c6dong sδ h●u c6 phiさ u ph6 thong:

:耳ほ‖:廿 ;卜‖:l‖
j:l]鰤

:i出 hanh
Lσ l nhuan tinh lal cα  ban tron c6 phi6u

s61LPσng blnh quan gia quyさ n cOa c6

phiё u ph6 thong dang ltlju hanh trOng

nam
Lai co bin tren c6 phi6u(vNDノ c6phi6u)

Nttm 2016

19072186418

Nう m2015

33030372048

(1651 518602)
(990911 161)

19072186418

7500000
2.543

30387942285

7500000
4.052
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H¨ 賄 げ̈ m"n Nhαn■軌 血 hD“ gNJ
INH

chO nam taichinh kё tthuc vaO ngay 31 thang 12 nう m2016

鵠∬誂謂::t認:身c:‰層tよIWcT誂 i:ll‖」i臨』想」¶ぅ牌‖:;鳥F穐魂J:lttnh u

c6phi6u ph6 thong dang lυu hanh blnh quan trOng nam dυ αc tinh nhげ saui

|―
貫♀β席ぽ鍬t:%1習 :‖:胤乱lう

m

hanh tむ quy dう u tυ phatt百 6n trOng nam
c6phi6u ph6 thong dang:ψ u hanh binh
quan trOng nう m

Nうm2016

5000000

2500000

7.500.000

Nttm 2015

5000000

2500000

7.500.000

IW:』魂:臨認静舗場l:ξL需鰍尾‖毬1詰:∫‖:鷲1認肌:鵠『ξ:」LttPI郷::
sO co phiOu phat hanh thom nay, bOn canh d6 dieu chinh cac khoぅ n cac lαi nhuan kё  tOan de xac
dinh loinhuan phan b6 cho c6 dong sδ  hシu c6 ph16u ph6 thong do trich Qu,khen thげ δng,phuc lσ l,

Quy khen thげ δng Ban diさ u hanh ∨lec diさ u chinh h6it6 nay lam chO lai cα  ban tron c6 phiё u nぅ m
trυOc glう m tυ 6 606 VND xuOng cёn 4 052 VND

6.9.2  ThOng tin khac

KhOng c6 cac 9iaO dich C6 phi6u ph6 thong holc giao dich c6 phi6u ph6 thong tiさ rn nう ng naO xぅ y ra

tむ ngay ketthuc nぅ m taichinh dOn ngay cong b6 Bう o cao taichinh nay

6.10   Chi phisan xuat,k:nh doanh theo yOu tO

ミ

瑞
蹴

拶
7.

Chi phi nguyOn lleu,vat heu

Chi phi nhan cong

Chi phi khau haO tai san co dinh

Chi phi dich Vu mua ngoal

Chi phi khac

Nうm2016
VND

5749433115
15510210476
11312009530
76394521 010
3223391393

112.189.565.524

Nう m2015
VND

5288304272
16449827439
10615852330
48423322559
3653017811

84.430.324.411

CONG CU TA:CH!NH

懲:ポ鷺鼈疏識讐康拝野胤縦1畠∫記轟粗吼鴇
khac Muc ttch Chnh cGa cac khOう n no ph抽魔淵lilttli翼鷺サ鴇11%器譜鳴i‖i

phuc vu cho CaC hOat dOng COa COng ty

COng ty chiu rOi ro thitrげ Ongj rOiro tin dung va rolrO thanh khoan

,ヽt:lytlfl」;11(:尾 1::lυぶ:麻翻‖穐
量li」

濡犠『:II:lrif‖
Ilillllギ

lli‖鰍phi khirOiro phat sinh va chl phi quan ly roirO E

ro nhら m dam bぅ。sy can bら ng hσ pl′ giむa rOirO va k16m sOatroirO

Ban giam d6c xem xOtva th6ng nhat ap dung Cac chinh sach quan lソ cho nhむ ng rOI「 o nOitrOn nhげ

sau:
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Khu cOn9κ nghiep Nhα n Tヮ Ch,dυ

,ng Tran Ph。 ,挙a Hiep Phげ。c,huyen Nhα n Trach,tinh Dら ng Nal

丁HUYET M!NH BAO CAO TA:CH!NH
Cho nう m taichinh k6tth6c vaO ngay 31 thang 12 nう m2016

肌P譜冒Ⅷ『t尾瑞 ♂:邸譜lLtti職認
劉鮒 椰 申澱藷llll suat,「 Oi ro tiё n te, rOiro vё gia hang h6a va r

phan

RJ′ ro raF sυar

隅揮潤輛l讐警1踊勲‖脇Ⅷ踏Ⅷ乳鵠乳留潔』
1百ёn gtti ngう n han cOa cong ty

:♀::y馴訓よ」鷺滉留∬島よ詠:1;%』Ⅷ胤鴇utti:‖ I::‖ ↓%1電Ψ器濡C6dげσc

yI:f::i」ネ∬lIHi記;晶胤路:曽譜咄
6N ttn tmg ttα

"b“
a“cm∞画由mh

)ai cong ty Chiu rOirO do sy thay d6i cOa tigia h6i

dOal‖ on quan trげ c ti6p d6n hoat dOng kinh doanh caa cOng ty

Rj′ ro νO g′6 cδ  ρわだLJ

cac c6 phiёu do cong ty nう m giむ blう nh hυ∂ng bδ i cac ril rO thi trげOng phat sinh tむ tinh khong

chac chぅ nvさ gia tritulα ng lai cia cac c6 phi6u dら u tu cong ty quan lソ rol「。vさ gia c6 phlё u bふ nρ

cach thi6tlap han m口 cdらutげ Hoi d6ng Quan tricia COng ty cOng xem xё t va pho duyet cac quyOt

dinh dau ttP vao c6 phi6u cong ty danh gia rolrO vё  gia c6 phi6u la khong dang k6

″  Rj′ ro rin dung

肌 I:1躍¶ゴЪ馳 ∴ 器 翼 :3:‖需 ,鳴1略:♀ 鵬
t溜

t』‖」11器
h淵

慧↓‰ 鴇l潔吊¶ ::

tむ cac hOat dOng kinh dOanh cOa minh(ChO y6u d6i voital khoan phaithu khach hang),va tむ hOat

dOng tai chinh coa rnlnh,bao g6m tian gф i ngan hang,nghiep vu ngOal h6i va cac cong cu taichinh

khac

P力δ′

`わ

υ わ々Oc力 わaJ7g

COng ty thげOng xuyOn theo dOi cac khoan phalthu chuja thu dげ σc D6i vOi cac khach hang loni
COng ty xem xd sげ suyぃうmヤOng chよ い ng I:∫

肥 a10謂 1:∫庸 :用 :」1腑 鷺思 守 』:λCOng ty tlm cach duy trl sげ ki6m soat chat chё  cι

::yぎ∫nt跳 :♀i評品∬魂PI籠Ihi:::籠留品:ネ樹羊:i羊『if篤増税譜私ど#鮪寵ど1:

vaO rnOt khach hang nhat dinh

Tioη gル′ηganゎ ang

COng ty chl yё u duy trl s6 dυ  Jё n gむ ital cac ngan hang dげ σc nhiё u ngげ Oi biёt d6n tai Vlet Nam

躙 鳳牌:嶽視増Ψ留謂ば需胤
[榊働 ∬ 翻 櫛 鮮

can dol ke tOan tal ngay kOtthlё  nan∩ tai chinh la

5 1 COng ty nhanthay m口 c dO tap trung rol「 o tin

Cわ0ソay

COng ty c6 cho cOng ty me vay tiё n. cong ty nhan thay mク c dO tap trung rOi「 o tin dung d6i vσ l

khoan cho vay la thう p.

′
〃
＝
ｒ
ヽ
ミ
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拙網 W柵まき駅器鴨Ъh名背
p助げ̈h"n Nh∽ ■

“
肛mh Dttg NJ

chO nam tai chinh k6tth`c vao ngay 31 thang 12 nam 2016

″′.   Rj′ ro fわ an力 たわoj″

鷺」t謂鳴階礼黒胤::濡∫お19‰■:誕l器鷲鮮器犠輩低1』詮1♀:尾洋‖轟管‖「l譜
tra tai chinh c6 thOi d16m daO han lech nhau

:∫:♀」II』『偽鞘itl::!||「
響tlli]llilふ∫

i‖
∫皆11「

iヨ

♀t肥:lR」

illly:tモ
l'為tl:11」11:

『:llyふ鼎i鶴1"#W‖:ll鼎‖::‰l滉′:よ器i::3∬島『 11::Imh C・
a cong″ dげa

Dげ∂1l nうm  丁む l den 5 nう m     ttOng cOng

Ngay 31 thang 12 nttn1 2016

Phう ltra ngLPOi ban

cac khOan phaitra,phう i nop khaC

Ngay 31 thang 12 nう m2015
Phaitra ngげ。i ban

cac khOぅ n phう i tra,phai nOp khac

VND         VND

8270384071               -
122331708               -

8.392.715.779               ‐

∨ND

8270384071
122331708

8.392.715。779

8092583170
422135097

8.514.718.267

8092583170
422135097

8.514.718.267

COng ty cho rら ng mψc do tap trung rOlro d6i v∂ l vlec tra nα la thap COng ty C6 dO kha nぅ ng lё p

can cac ngu6n v6n can th16t

・′San“m bi。                                        ・

`ア

COng ty khong nう m glク tai san dぅ mbぅ。cOa motbOnレ

ly. G′arィ カ

"″

`イ

リ   SO Sbr7わ gtt rrlゎ。ρケya g′d irl gわ′s0

Ql111 9り 1,0 911!|いgplソ

Ngay 31 thang   Ngay 31 thang   Ngay 31 thang  Ngay 31 thang
12 nan1 2016    12 nう m2015    12nう m2016    12nう m2015

Tai san tai chinh

cac khOan cho vay va phal
thu

Phaithu khach hang      17 492 721 380   16 927 217 382   15 177 224 154  14620 111 561

Phaithu cac bon liOn quan 56 700 197 003  36 556 974 781   56 700 197 003  36 548 583 376

cac khOan phぅ ithu khac     478 398 211      89 024 438     478 398 211      89 024 438
Tal san tai chinh sろ n sang
de ban

Ti6n vd cdc khoin tuong
duong ti6n

T6ng c6ng

59128275285  84586927173

133.799.591.879 138.160.143.774

59128275285  84586927173

131.484.094.653 135.844.646.548
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CONG ttY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH

拙網 W鵬Ψ8設器鴨Ъ鴇鳥Tph吼
h"n Nhm■軌mh Dttg NJ

Cho nう m taichinh kё tthOc vao ngay 31 thang 12 nう m2016

911119り 1,0
Ngay 31 thang   Ngay 31 thang
12nう rn 2016    12 nう m2015

011 11 ngp ly
Ngay 31 thang   Ngay 31 thang
12nう rn 2016    12 nう m2015

N9phaitra tai chinh
Nσ phaitra tai chinh dげ αc
xac dinh theo gia tl phan ba

Phaitra cac bon liOn quan

Phう itra ngυ oi ban

Phう itra khac

TOng cong

6624075890   7259089258
1646.308181     833493912

122331708     422.135097

8.392.715.779   8.514.718.267

6624075890   7259089258

1646308181     833493912

122331708     422135097

8.392.715.779   8.514.718.267

Gia tn hσ p l,COa tal san va nσ  phaitra tai chinh khong du'α c danh gia va xac dinh mOt Cach chinh
thψc vao ngay 31 thang 12 nam 2016 va ngay 31 thang 12 nam 2015 Tuy nh10n, Ban Giam d6c

:11li(きiit::l』 ::」I∫1:il::lllilli:Iit:|う
itra taichinh nay khong cO chOnh leCh trong y6u v∂

|

i chinh

(2)  Cα s∂ χac dfr7わ gゎ :″ わαρケ

Cうc々力oj″ ρゎj′
rわ

“

たゎ́ cゎ 力ang ya cjcた ゎ0ぅ″ρ力j′
:わυ 力々jc

Gla tⅢ hopけ cOa Cac khOan phaithu khach hang va cac khOぅ n phう ithu khac,khong bao g6m cac

器蠅∬偶
=躍

j驚鴛椰 li驚譜鮪翻肥提讐1
Ⅳ9ρわj′ :だ め′c力わわρ力′ρ力

j′ Sわわ蜘̈ ¨¨
f朧騨鸞辮:‖醐辮i馳淋撫

tυong tげ

8.    CAC THoNG丁 :N KHAC

8.l   Giao diCh Va so dLP V6iCac ben‖ on quan

cac bon lion quan vё i COng ty bao g6mi cac thanh vion quan l,chO Ch6t,cac ca nhan co llё n quan
voicac thanh vion quan lソ cho ch6t va cac bon liOn quan khac

8.1.1  11『

:11)i港1■131/[lti171lthanhVienquaniフ
chi Ch6t va cac ca nhan c6 1ien quan voi cac    ダ

CO,

:きむRi讐
1獣

Ⅵ鷲鮮留i椰
:柵:#糊%需∬警lξ忠牌3よ帽認f乳 ‖

震 ゎjcゎ61θ

′C6Cめ aηゎ yfθ 77 9tr,η 4フ Cわ ′ Cわ 6r ya cろ c ca ηヵaf7 C6′燈β crυ aη lκソ Cbc rわ aβゎ 1/Jё/79υうβ    tミ
ュニ

COng ty khong phat slnh giao diCh ban hang va cung cap dich vu cang nhuP cac giaO dich khaC VOI

cac thanh vion quan l′ chO Ch6t va cac ca nhan c6 1iOn quan vOlcac thanh vion quan lソ cho ch6t

蝉

30N
‖‖‖‖

|[M

CV‖

ヽ

当
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CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRACH

拙[愕;Ⅷ柵まき設器葛鴨橘rphげ
柚̈

"n Nhα

n■tt mhDttg NJ

Cho nう m taichinh kё tth6c vaO ngay 31 thang 12 nう rn 2016

::::メlltは
CaC rゎaηヵ1/10η 9υδr7 1′ CわjCわ6r1/a cac ca ηヵaη c6′′Oη 9υ aη ソ0′ cac rわ ar7わ 1/′θβ 9tJδηヶ

鷺器y評
:::品甜淵tllF::」践

n躍
留どinけ

ChO Cha va cac“ nhan c6腱n quan vd cac
am 2016

西わυ/7わつρc′a cacrゎ ar7わ じiOr7 9trう 月4′ C力JC力 61

鶴鶴晩
Hα dδηg 9υδη″

Ban ki6m soat

=わ
′′aο

Tわη的ょo gヽ

Ban Giam dOc
T′Oη ′υαηg
rroη rゎυゥηg
cac々r70δη ρ力′c ror々ゎac

Kqtoan trυ∂ng
T′Oη ′υαηg
T10η ′わょも、g
C(lc′(770〔i′7ρ′,こ,cノα′′(′ 7て

'C

COng ty:ien quan  Noidung nghiep vリ

むbtt fyごδlあ3あ 0百わ肘品 bttJ,3′
Mua nげαc

Tra c6 t口c

Cho vay
Lai cho vay

Nam 2016
VND

324_θθθ θθ0
36θ 000 θθ0

3θ0968.72θ
′θθ.00000θ

′595イアθ8θ5
5θ θθθ θθ0

3777638θ5
4θ θ00 θOθ

3.088.142.730

Nう m2015
VND

′98 0θθ θθθ

357 500 θOθ

72 θθθ θθ0
′2′ θθO θθ0

743753ア イ52
58 3θθ θθθ

22θ20000

369597662
33 θθθ θθθ
6 78θ θOθ

2.675.729.114

8.1.2  Giao diCh Va s6 dLPV6iCac ben:ien quan khac

GraO α′cゎ y∂′cacわ Oη ″οη 9traη 力々lc

cac glaO dich phat sinh gitta COng ty v∂ icac bon liOn quan khac khong phaila cOng ty con va cOng
ty lion doanh,lion k6t nhげ saui

ミ

『
側
７０Ａ
‐Ｔ＝‐
墓

cong ry Cδ  ρ力』
"Dicわ

ソ″ya)oy d″ng Caρ Ⅳυac Dδng ⅣaF

Cho vay tien                  20 000 000 000
Lii cho vay 357777778

GIl hang hoa,dich vu Cung Cap chO cac bon lion quan khac la gia thitrげ Ong
diCh vu tむ Cac bon lien quan khac dυαc thげ c hiOn theo gia thitrυ Ong

Nttm 2016
VND

71097807528
7865604000

1095444444

Nam 2015
VND

43110669940
6554670000
10000000000

812777778    _、
4899

′GT
`〔‖

"ι,ol

viec mua hang h6ai     f7‖

コ
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CONG TY CO PHAN CAP Nげ CC NHCN TRネ CH

鞘躙 W柵まき設器鴫Ъ鴇ぱ
‖̈賄吼柚

"n Nh∽

■tt mhDttg NJ
INH

Cho nう m talchinh k6tth6c vao ngay 31 thang 12 nう m2016

COη g ησ■は cac bο ρ′′Oη 9υ aρ わ々ac

COng ng phaithu/(phaltra)v∂ icac bon‖ on quan khac dυ oc trinh bay nhw saui

Phaltra thげαng mal― Xem:わ Om mυ 0 577
Phaitra tiё n mua nげ Oc            (6624075890)

COr7g ty Cδ  ρ力ar7 D′c力 yr yaスoy dばng CごρⅣりac Dδng lVa′

Phう ithu ve chp vay― Xe177 rわ Om mυ c54     20 000 000 000

Phう ithu khac_xem f力 θm mυc55              7 777 778

Phう i tra thげαng mal― Xem ttOm mυ c 5′ 7           -

COng ty!ien quan  Noidung

む6おしry ёδわあBI ё昴‖レ:尭 bδおJ■L′

Bjr7g女6`qυうた′″わdoanわ

Lai cα bin tron co phiOu        70

Phう lthu thげ αng mai― Xem:わ Om mυc52
Ban tai san co dinh                    16 466 323 376
Phalthu caltao sia Ch'a hang raO
丁ram bα m tう ng ap Nhα n ttraCh

Phaithu vo cho vay― Xem f力 Om mυc54

Phう ithu khac_xemよわOm mυc55
Phう ithu dl dditrarn cψ u h6a

Phう ithu lal chO vay

Nうm2015
sol:eu trΨ oc

diOu chinh

VND
6606

31′ 12′ 2016
VND

8391405

20000000000

82260000
135444444

D′δ
"

c力inわ

VND

(2554)

01ノ01′2016
VND

16466323376

8391405

20000000000

82260000

(5532015258)

20000000000

(1727074000)

Nうm2015
SO liOu sau

diOu chinh

VND
4052

ヽ
ヽ

ｒ
酬
１
■
ク
珍
′8.2

ヽ

ハ

Ψ

ル
タ

8,3

cac khOan cong ng phう ithu cac bon llon quan khac khong c6 bうodう m vasё dげαc thanh toan bang

‖ёn KhOng cO khoan dΨ phёng phaithu kh6 dOl naO dげ 。c lap cho cac khOう n ng phaithu cac bon

‖On quan khac

Thong tin ve bO phan

鵬鵠::肌店l温鵠cWI夕 :露鴇躙淵t『:l∬譜t出‖)ヽき‰鼈准脇∫視ξt∬智
chinh noi bo Caa COng ty

躙 鰈 財 鼈醐柵 鼈 脳
SO:i● u so sanh

Anh hげδng cla vleC Sais6t k6 toan d6n s6 1ieu so sanh trOng Bao caO taichinh nhげ sau:
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CONG TY CO PHAN CAP Nげ σC NHCN TRACH

拙 [Ψ IW柵 ま き 設 器 乳 鵠 laHф
ttυθQ柚

"nNhm T呻

由 Jtt D“ gNJ

INH
chO namぬ i chinh k6tth`c vao ngay 31 thang 12 nう m2016

8.4

詳騰躍∫‖:‖常∬龍1比:ξ:∴ⅧPは器::
bu chinh cac khOan cac loi nhuan k6 toan dё xac

RF『 1器1:』lttL闇 露11部曽lttl緊
truOc giam tむ 6.606 VND xu6ng cOn 4.052 VND

cac sΨ kien phat sinh sau ngay ketth`c nttm tai chinh

椒鵠毬吼電:。慨普:淵
ngay kёt thuc nam tai chinh yOu cau phai diё u chinh s6 1ieu

NGUYEN VAN HOAN
Ng"ilap

DネNG TH!THU HANG
Ke toan trwong

ANH
Giam dOc
D6ng Nali ngay 13 thang o2 nttm 2017

CONO TY
cd ps.irx

NHON TR

ヽ
プ
ト
ル
爆
潮
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH 

Nhơn Trạch, Ngày 28 tháng 02 năm 2017 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN ANH TUẤN 
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