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S6: 0846 /CNBT ThânhphófM ChIMinh, ngày25 tháng3 nám 2020 
Vé sc cong bô Báo cáo thuông niên n 2019 

KInh gi: 
- Uy ban Chirng khoán Nhà nuâc; 
- Sâ Giao djch Chrng khoán Ha NOi. 

1. Ten Cong ty 

2. Trii s& chInh 

3. Din thoii 

4. Fax 

CONG TY CO PHAN CAP NIIOC BEN THANH 

(Ma chfrng khoán: BTW) 

194 Pasteur, Phithng 6, Quan  3, TP. H Chi Minh 

(08) 38 297 147-38 272 990 

(08) 38 229 778 

5. Ngirôi thc hin cong b6 thông tin: 
- H và ten : NGUYEN THAN}1 PHUC — Giám dc Cong ty 

- Dja chi : 611/57E Din Biên Phü, Phu?mg 1, Qun 3, TP. H ChI Minh. 

- Din thoi 

+ Di dng 0913 926 614 
+ CY quan (08) 38 234 723 

-Fax (08) 38 229 778 

6. Loti thông tin cong b: 

LII 24h LI 72h U Yêu cu U Bt thung li?1 Djnh kS' 

7. Ni dung thông tin cong b: 

Cong ty C phn Cp niló'c Bn Thành cong b thông tin Báo cáo thu?mg niên nAm 
2019 duçc 1p theo quy djnh tti Thông tu 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cüa B Tài 
chInh hixâng dn ye vic cong ho thông tin trên thj tnrà'ng ching khoán. 

8. Thông tin nay dä thrqc cong b trên trang thông tin din tilT cilia Cong ty C phn Cp 
nrnfic Ben Thành vào ngày 25/3/2020 tui di.thng dan: www.capnuocbenthanh.com  (vào 
Miic "Cong bO thông tin" chçn "Báo cáo thung niên"). 

ChUng tôi xin cam kt các thông tin cong b trên dày là dung sir that và hoàn toàn 
chju trách nhirn trmcc pháp luat ye nOi  dung các thông tin dà cOng bô. 

* DInh kern: Báo cáo thu&ng niên 2019 Cong ty có phn Cp nuOc Bn Thành. 

NcrinhIn: 
- Nhis trOn; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Kê toán trl.râng Cong ty; 
- Luu: VT, TC-HC. 





CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Htnh phtIc 

S& 0844 /BG-NBT-THC ThanhpMH C7i1Mfrth, ngàylji ththig3 náin 2020 

BAO CÁO THIJ'NG NIEN NAM 2019 
CONG TY CO PHAN CAP NIIOC BEN THANH 

(Theo quy djnh cüa Thông tur 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cüa Bô Tài chInh 
hu*ng dn ye vic cong bô thông tin trên thl triro'ng chfrng khoán) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin tng quát: 

- Ten giao djch : CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

- Giy chirng nhn DKDN s& 0304789925 cp lAn dAu ngày 08/01/2007, dang 
k thay dôi lan thu 3 ngày 08/5/20 12 tti Si Kê hoch và Dâu tu TP.HCM. 

- Vn diu l : 93.600.000.000 dng 

(Chin minYi ba tJ  sáu tram triçu dng chán) 

- Vn dAu tu cüa chü si hUu: 93 .600.000.000 dng 

- Dja chi : 194 Pasteur, Phu?ing 6, Qun 3, TP.HCM 

- Sdiênthoai : (028) 38 297 147-38 299 331 

- S fax : (028) 38 229 778 

- Website : www.capnuocbenthanh.com  

- Ma c phiu : BTW 

2. Qua trInh hInh thành và phát trin: 

Chi nhánh Cap rnrâc Sài Gôn (tin than cüa Cong ty C phAn Cp nuàc Bn 
Thành) là dn vj trtrc thuc Cong ty Cap nuâc TP. Ho ChI Minh, duçic thành 1p và di 
vào hott dng ti'r 01/07/1991 (Quyêt djnh so 202/QD-TCNSTL ngày 3 1/7/1991 cüa Si 
Giao thông Cong chánh Tp. Ho ChI Minh). 

Tir tháng 9/2005, Chi nhánh duc di ten thành Chi nhãnh Ctp nuOc Bn Thành 
(Quyet djnh so 62/QD-TCT-TC ngày 31/8/2005 cüa Tong Cong ty Cap ni.x6c Sài Gôn) 
sau khi Tong Cong ty Cap nu6c Sài Gôn duçc thành lip. 

Ngày 3 1/12/2005, UBND Thành ph H ChI Minh có quyM djnh s 6652/QD-
UBND phê duyt phung an va chuyn Chi nhánh Cap nuOc Ben Thành thuc Tong 
Cong ty Cap nuâc Sài Gôn thành Cong ty CO phân Cap nuOc Ben Thành. 

Ngay 04/12/2006, Cong ty C phAn Cp nixâc Bn Thành t chüc Dai  hi c 
dong thành 1p dë thông qua Diëu l T chuc và hot dng cüa Cong ty, thông qua Djnh 
huOng san xuât kinh doanh 3 näm sau c phan hoã (2006 — 2008) và bâu ra HOi  dOng 
quãn trj, Ban Kiêm soát. 
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Cong ty C phn Cp nuOc Bn Thành chInh thüc di vào hott dng theo hInh 
thirc cong ty cô phân t1r ngày 01/02/2007 theo Giây chirng nhn däng k kinh doanh so 
0304789925 cap ngày 08/01/2007, dang k thay dôi lan thir ba ngày 08/05/20 12 cüa S 
Kê hoch và Dâu tu Tp. Ho ChI Minh. 

Sau 7 närn dang k giao dch c6 phiu trên UPCoM, ngày 14/11/2017 Cong ty 
Co phân Cap nuâc Ben Thành chInh thirc niêm yet co phiêu tai  S Giao djch Chrng 
khoán Ha Ni (HNX) vri ma chirng khoán là BTW, so luqng chi.rng khoán niêm yet là 
9.360.000 cô phiêu và tong giá trj chirng khoán niêm yet (theo mnh gia) là 
93.600.000.000 dông (theo Quyêt djnh so 836/QD-SGDHN ngày 04/10/2017 cüa Si 
Giao djch Chirng khoán Ha Ni). 

3. Ngành ngh và dla  bàn kinh doanh: 

a. Nganh ngh 1cm/i doanli: 

- Quãn 1, phát trin h thng cp nuâc, cung irng, kinh doanh nuOc sch cho 
nhu câu tiêu dung và san xuât; 

- Tu vn xây dung các cOng trinh cap nuOc, cOng trInh dan diing — cong nghip; 

- Xây dirng cOng trinh ctp nuâc; 

- Tái 1p mtt du?mg d6i vOi các cOng trinh chuyên nganh cap nuâc và các cong 
trInh khác; 

b. Dja bàn kin/i doan/z: 

Cong ty C phn Cap nithc Bn Thành chju trách nhim quân 1 cung cap nuc 
sach cho khách hang Qun 1 và Qun 3 (trr Phthng 12-13-14) — TP.HCM. 

4. Thông tin v mô hinh quãn trj, t chfrc kinh doanh và b may quán 1y: 

a. Mo lzIn/, qudn lrj: Mo hInh quãn trj cüa Cong ty bao gm: 

-Dihidngcdông; 

- Hi dng quãn trj; 

- Ban Kim soát; 

- Ban Giám dc. 

b. Co céu b(3 may quãn 1j5: 

- Ban Giám dc: Gm Giám d6c (phii trách chung), PhO Giám dc phii trách 
kinh doanh và PhO Giám doe phii trách k5 thut, trong do: 

+ Giám dic: Chju trách nhiin diu hành chung và trirc tip phii trách Phông T6 
chuc — Hành chInh, Ké toán — Tài chInh, Kê hoach — Vt tu và Ban Quân l dir an. 

+ Phó Giám dc kinh doanh: Phii trách PhOng Thuang vi, Di Thu tin và Di 
Quán l dong ho nuâe. 

+ PhO Giám dc k thut: Phi trách PhOng K thut, Ban Quãn 1 giàm nuâc 
khOng doanh thu và Di Thi cOng — Xay lap. 
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- Phông, ban, di: Cong ty có 10 phông, ban, di chuyên mon nghip vi, gôm: 

+ Phông T chirc — Hãnh chInh 

+ PhOng K toán — Tài chInh 

+ PhOng K hoch — Vt tu 

+ PhOng K5 thut 

+ Phông Thung vi 

+ Ban Quan 1 dir an 

+ Ban Quãn 1 giãm nuâc không doanh thu 

+ Di Quãn 1 dng h nuâc 

+ Dôi Thu tin 

+ Di Thi cong — Xây 1p 

c. Cdc cong iy con, cOng ty lien kit: Không 
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5. Dinh hu*ng phát trin: 

a. Các m,c lieu chüyEu: 

- Cung cp nuâc sch an toàn, lien tiic, dam bão tiëu chun cht li.rçing cho phép 
theo quy djnh. 

- Dáp irng imi nhu cu s'i'r diing nuàc stch cüa khách hang, dam bão chi tiêu 
100% khách hang trên dja bàn disçic cung cap và sir diing ni.râc sch. 

- Quãn l và hoàn thin ming luâi cp nixâc trên dja ban; duy trI và kéo giãm t 
l nixâc không doanh thu theo l trInh có hiu qua nhât tir näm 2020 con duOi 24%, 
den näm 2025 duOi 18,5%, dt diem hoà von và thu hôi von dâu tix dt hiu qua kinh 
té cao. 

- PhAn du dçtt 100% t l thirc thu dirang niên; dam bão cong tác dang ngân 
giãi trách dung quy djnh. 

- PhAn du dtt san hrqng nuc cung cAp, doanh thu, li nhun và t' l chi ira c 
t1rc theo chi tiêu kë hoach âê ra. 

- Bão toàn, si'r diing hiu qua va phát trin ngun vn cUa dan vj; dam bào hoat 
dng tài chInh lành rnanh. 

- D.y manh  thrc hin cãi each hành chInh, nâng cao chit hrng djch vi, phiic 
vi,i khách hang; luôn no 1rc chäm sOc khãch hang mOt  cáeh tot nhât vOi djch vii tn 
tam, huâng ti miic tiêu là dan vj dn dâu cüa ngành ni.r6c Thành phô trong vic dem 
laj nhiêu tin Ich cho khách hang. 

- T chrc, quàn l lao dng, dào t?o  ngun nhân lrc theo hisâng ehuyên nghip, 
hin dai;  day mtnh i'rng drng khoa h9c cong ngh trong san xuât, quán 1, diêu hành 
và thuang rnti din ti:r. 

- Xây dixng Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành là doanh nghip phát trin 
ben vüng, bão v môi tnthng va thirc hin trách nhim xà hOi,  nghia vi vfi Nhà nuOc; 
dam bão hài hOa quyên lqi cüa cô dông, dôi tác, khách hang, ngui lao dng và cong 
dông. 

b. C1,kn lu'ic phál lrién Irung và dài hqn: 

- T chrc t& cung cAp ni.rOe stch trên vUng phiic v11 Qun 1, Qun 3 dn khách 
hang vâi chat krng djch vi tot nhât theo huOng do thj thông minh ye chat hrng, áp 
1%rc, djch vi phiic vii giai quyêt kjp thai các sr cO k thut trên mang hrOi 24/7. 

- Xây drng và trin khai k hoach du tu phát trin mng krth, cài tao  nâng cAp, 
sira chüa thay the tat cã các di.thng ông cü trén 40 näm vao näm 2022 và hoàn thin 
mang luài 100% khong cOn ông cii miic. 

- Phãt huy th?c hin hoá dan din tir, áp diing cOng ngh thông tin tao  môi lien 
kêt Cong ty và khách hang online 24/7 ye các djch vii phiic viii lan nhau. 

- Dim m1ic tieu c tüc, c dOng gn lin li nhun Cong ty hài hoà giüa du tu 
phát trin và phân phi li nhun hang näm phii hçp xu th phãt trin cUa Cong ty. 

- On djnh và nâng cao di sang 4t cht, tinh thAn CB-CNV, ngui lao dng, 
giài quyêt hài hoà giUa lqi Ich Cong ty, näng suât lao dng, thu nhp ngthi lao dng. 
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c. Các mic lieu phd! trkn bn vfrng (môi lru'frng, xii h()i và c3ng dng) và 
ci, u'o'ng trInh chin!, lien quan a'ên ngin iiçw và trung hqn cüa Cong ty: 

- Chp hành nghiêm các quy djnh pháp luat trong hoat dng san xut kinh 
doanh, hoàn thành tot nghia vi thuê clôi vâi Nhà nucc. 

- Nang cao cht lucing djch vii, phic vi khach hang; dáp üng nhu cu nuórc 
sach, dam bào tiêu chuân chat hrcing cho phép, gop phân bão darn sirc khóe cüa ngthi 
dan. 

- Hoàn thin mng luOi cp nuâc trên dja bàn, thirc hin nghiêm quy djnh bão 
v h thông cong trInh ngâm do thj trong thi cOng h thông cap rnrâc; phôi hcp vOi c 
quan hUu quan trong vic han  chê tInh trng khai thác, sir diing nuâc ngâm thành 
phô Ho ChI Minh nOi chung, khu vrc Qun 1 và Quan 3 nói riêng. 

- Darn bão hài hôa lqi Ich giüa doanh nghip, ngri lao dng và c dOng Cong 
ty. 

6. Các rüi ro: 

Cong ty C phAn Cp ninc Bn Thành vOi dc thu dja bàn quãn l trung tarn 
ciia thành pM, rnng luOi dung 6ng cap nisOc dä diiqc phü kin, sO krqng khách hang 
phát trin mri han  chê, xu hiiâng tiêt kim chi tiêu cüa khách hang thông qua si:r ding 
tiêt kim nu6c sach,  gia tang slr diing nuâc giêng van con ton tai;  các dr an chinh 
trang dO thj kéo dài se là nhng tth ngi cho vic thrc hin chi tiêu san lung, doanh 
thu và lqi nhun cüa Cong ty. Yêu câu ye chat krqng djch vii, phiic viii cUa khách hang 
ngày càng cao do dc thu di tung khách hang. 

Dja bàn quãn l cp nuâc cüa &m vj 0 Qun 1, Qun 3 là khu virc trung tam 
thành phô, dông th?ñ hin trên mang luâi cOn 12% ông cii m1ic, dan xen các cOng trInh 
ngâm hoá thuc các lTnh virc khác rat chang chjch nên cO khó khãn trong dâu tu si:ra 
chiia chông that thoát ntiàc. Chi phI dâu tu cho cOng tác chông that thoát rnrâc rat lan 
và phãi duçic thirc hin lien tic, ben bi nên ãnh huâng trrc tiêp den hiu qua kinh 
doanh. 

NuOc sach  là mt hang thit yu và giá nuâc sach  do UBND Thành pM quy 
djnh, dOng th?i giá rnua ban si nrnfcc sach  thông qua hqp dong mua ban si nuOc sach 
vOi Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn — TNHH MTV (SAWACO) dugc xác dlnh  qua 
tung näm nên cO sr hn chê nhât djnh ye tinh chii dng diêu tiêt trong can dé,i k 
hoach tài chinh hang näm ciia dcn vi. 
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II. T!NH H!NH HOAT BONG TRONG NAM 2019 

1. Tlnh hInh hoit dng san xut kinh doanh: 

Chitiêu Don j 
11th 

Thy 
hin 
nam 
2018 

K& qua SXKD 
nam 2019 

T I % thiv biçn 

Ke 
hoach 

Th 
liii 

Sovoi 

khoach 
nan; 
2019 

Sovoi 

'Y' lnçn 

2018 

1 2 3 4=3,2 5=3/1 

1 Sãn1ungnurnuasi Tiium3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sãn1uongnulieuthu Triêum3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 Tng doanh thu 1*i hang và 
anigcapdchvii 

Tmngdó:Dothu1iMnu 

Tiiêu 
dông 

455.556 

452.408 

458.830 

453.130 

468.650 

464.549 

102,14 

102,52 

102,87 

102,68 

4 Tr1th it thuduongni % 98,53 100 98,86 - - 

5 T' 1 h dn duoc cp ntfr 
s?ch 

% 100 100 100 - - 

6 T' 1 nuóc tMt thoát binh quài 
nm 

% 30,44 27 26,02 - - 

7 Tngrn(itc1iitiixâydimgca TIiU 

dông 
70.845 114.091 

54.012 

28.875 

18.424 

2200 

4..9715.515 

49.844 

16.851 

6.866 

5.417 

1.226 

15.017 560913.9249,0593,0.  

43,69 

31,20 

23,78 

29,40 

55,73 

10,9464,87 

70,36 

52,41 

84,70 

144,88 

36,84 

-nngcp; 

-Cáilthayth; 

8.502 

32.153 

8.106 

-SüachQangmitc; 

-MuasmcosyvtchAt 

3.739 

3.328 

8 Loinhun1nii5cthu Triêu 
dng 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 Ctü 0/p1li 

gia 

10 10 Duki&i 
12 

- - 
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a. V quãn l kinh doanh và thiic hin phân phi nir&c: 

Nãm 2019, Cong ty tip tVc  duy trI chi tiêu 100% khách hang trên dja bàn disçc 
cung cap và sfr diing nuOc sach  trên dja bàn quãn 1; vic cung cap nuâc stch an toàn, 
lien t11c, darn bão tiêu chuân chat hxçng cho phép theo quy djnh. 

Vic ap dicing các bin pháp quàn l t& giüp Cong ty dat  và vuç't các chi tiêu v 
hoat dng san xuât kinh doanh da duc Dai  hi dông cô dông thông qua, cii the nhu 
sau: 

+ San luqng nwic Cong ty rnua si nuOc sach  ti'r Tng Cong ty là 54,258 triu m3  
giãm 1,5% so vó'i k ho,ch (55,082 triu so vâi näm 2018 giàrn 3,262 triu m3  
(5,7%). 

+ San lucing nuâc tiêu thii dt 40,188 triu m3  tang 0,22% so v&i k hoach 
(40,1 triu m3), so vài nãm 2018 tang 0,3 17 triu m3  (0,8%). 

+ Doanh thu tin nuOc dat  464.549 triu dng tang 2,52% so vói k hotch 
(453.130 triu dng), so vâi näm 2018 tang 12.14 1 triu dông (2,7%). 

+ Giá ban ni.rOc bInh quân 12 k' dat  11.559 dng/m3  tang 259 dng/rn3  so vó'i 
k hoach (11.300 dng/m3), tang 213 dong/m3  so vâi näm 2018 (11.346 dOng/rn3), 
tip t111c là mfrc giá cao nhât so vói các cong ty khác cüa SAWACO. 

+ Cong ty là dGn vj du tiên cüa SAWACO dã trin khai th?c hin vic áp diing 
hoá don din tü t1 tháng 10/2017, không thu tiên nuâc tai  nhà khách hang ti.'r tháng 
01/2018; và thung xuyên dy rnanh cong tác nhäc nç, khóa nuOc kêt hqp vOi vic 
tuyên truyên các hInh thic thanh toán tiên nuc tin Ich den khách hang sir diing nuc. 
Den nay cOng tác nay dã di vào on djnh, t' l thrc thu dung niên thrc hin närn 2019 
dat 98,86%. 

+ Lqi nhun kinh doanh cüa Cong ty narn 2019 chü yu d?a  trên doanh thu 
cung cap nuàc: giá ban bInh quail tang 259 dông/m3, luçrng nithc tiêt kim tirong 
duwng 10,249 triu m3, tang gall 2 lan so vó'i 7,515 triu m3  hrçrng nuo'c tit kim 
trong nàm 2018. Lçi nhun trithc thuê dat  39.704 triu dông, tang 44,38% và vtrçrt 
chi tiêu Dai  hi dông cô dông dt ra là 27.500 triu dông. 

b. V quãn I k5 thut và chiig that thoát nu*c: 

Näm 2019, khi lung thi cOng các cong trInh xây drng co bàn chua dt k 
hoach dê ra, giârn so vi cüng k' nãm 2018 vâi nhiêu l do khách quan khác nhau làrn 
cho vic thoá thun huâng tuyen và cap phép thi cong luôn bj chrn tr. Dc bit, vic 
thuc hin Nghj djnh 68/ND-CP cüa ChInh phü ye quan l chi phi dau tu xay dirng 
phàn nao trI hoãn vic phé duyt dir toãn, ban ye thiêt kê thi cong cOng trInh. 

Tuy nhiên, Cong ty luOn dam bâo thirc hin t& các quy djnli Nhà nuâc v vic 
triên khai cOng tác xây dung co bàn, cong tác dâu thâu. TInh tr dau näm, các dir an 
duc triên khai dui hInh thirc dàu thâu rng räi qua mang, dat  77,00% thng s6 cac 
cOng trinh thrc hin. 

* Kt qua cong tác chng that thoát nuc nam 2019: 

Nãrn 2019, bang nhiu n li,rc Cong ty dã kéo giãrn t' l nuOc khOng doanh thu 
xuOng con 26,02% vuqt kê hoach Dai  hi dOng cô dông dê ra (27%), vâi hrçng nuâc 
tiêt kirn tuong dirnng 10,249 triu m3  (tiicYng ducmg vâi sO tiên 53.466 triu dMg), 
gOp phân vào kêt qua san xuât kinh doanh dt hiu qua chung trong näm. 
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Trong 5 nàm qua (giai dotn 2015 — 2019), trong diu kin nguôn von vay han 
hop, han  mirc von vay ngân hang dâ vixçit 1/3 von diêu l, Cong ty dä cãi tao  nâng cap 

duqe 37.627 met, sCra chtta thay the duçic 48.133 met duO'ng ông cü, phát triên them 
duçic 16.967 met duing ông phân phôi tai  các hem chInh cUa DMA và lap d.t ông 
phân phôi song song trên các tuyên du?ng rng kêt hp cong tác chong that thoát rnrOc 
hang näm. 

Tp trung do tim sira b ngm, CGi van quãn l mang luâi, di di dông ho nuâc, 
thay ông ngánh mic. T l that thoát nuâc thii diem chuyên giao tháng 10/20 14 ti'r h 
thông dông ho tong xác djnh là 42,37%. Sau 5 näm (giai doan 2015 —2029), Cong ty 
cIa kéo giãm t l nuâc khong doanh thu xuông cOn 26,02% (giãm 16,27%). 

2. To chtI'c và nhân sir: 

a. Danh sdch Ban ditu han/i: 

Giá trj c phn: 10.000 dng/CP 

HQ và ten Ngày sinh TiInh 
dcl 

nghiep 

Chüv 
danh 

Dja chi Ngày 
bônhiêm 

C phn tnrc 
tiêpsrhuu 

C phãn di 
dins&hüu 

S 
1umg 

T1 
0 /o 

von 
then 

S 
luong 

T1 
0 /o 

von 
then 
' 

NGUYEN 
THANH 
PH(JC 

20/5/1964 CCr 
nbãn 

Kitht; 

ithán 
Lut 

(]iim d 611/57E 
DiênBiên 
PhU,P.1, 

Q.3, 
TPJ{CM 

21/4,2017 - - 1.658.0 
00 

gópcUa 
Tong 

Côngty 
Cp 
nu 

GOn - 
TNFll 
MTV) 

17,7 1 

PH4tM 
HÔNG 

THANG 

14/11/1974 Tbacs5 
Quãnl 
dOthj 
vàxay 
dçmg 

PhóGiám 
dc 

412t7Nci 
Trang Long, 

P.13,Q. 
BInhThnh, 

TRHCM 

21/4'2017 - - - - 

NGUYEN 
MUOI 

30/10/1973 Cu 
n1n 

kinhtê 

Pho (horn 
d& 

10,9 KP4, 
14A,P. TOn 

ThuOn 
Tây, Q. 

7, TP.HCM 

21/4,2017 - - - - 
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HQ và ten Ngày sinh TiInh 
do 

nghiep 

Chü 
danh 

Dja chi Ngày 
bô nhiêm 

C phn tnit 
1ip sOhüu 

C phmn dal 
diên sühüu 

So Tyle 
% 
von 
diu 
' 

So Tyle 

von 
liu 
' 

NGUYEN 
HIflJ 

CUONG 

09/8/1971 Cr 
nhãn 
kitht 

Ktoán 
tnñig 

45/46A 
TinThái 

Tông,P.15, 
Q.Thn 
Binh, 

TRHCM 

21/4'2017 1.500 0,016 - - 

b. Nhfrng thay 16i (Tong Ban diu hành: Không. 

c. Si 1w9ng can b3, nhân viên - torn t& chin/i sOc/i và tilay dti chin/i sOch dái 
vOi ngwöi lao dng: 

TInh dn th?ii dim 31/12/2019, Cong ty hin có 237 CB-CNV, trong do có 
44,3% trInh d cao dng trâ len, 237 là doàn viên Cong doàn. Cong ty có 10 phông, 
ban, di; vyi 04 cong doàn b phQtn (gorn Cong doàn b phn van phOng, Cong doàn 
b phn Quân l giãrn nis6c khong doanh thu - Thi cong — Xây lap, Cong doàn bO 
phn Quãn 1 dông ho nithc và Cong doàn bO phn Thu tiên). 

Cong ty luôn thrc hin dy dü các ch d chInh sách, phüc 1i cho ngui lao 
dng nhu chê d luang, ththng, bâo hiêm xã hi, bão hiêm y tê, bão hiêrn that nghip, 
bão him nhân thç, tin an gila Ca, dong phic, tham quan nghi mat, khám sirc khOe 
djnh kS',  thäm hOi ôm dau,... và nhiêu hoat dng chãm lo di song vt chat, tinh than 
khác. 

3. TInh hInh dliu tir, tInh hlnh thirc hin các dir an: 

a. Cdc k/joan thu iw iOn: 

Tng s6 tin du tu vào các cong trInh xay d1rng cci bàn trong näm 2019 là 
49.844 triu dông, bao gôm: 

- Phát trin rnng luâi 5.5 15 triu dng (*) 

- Câi tao  nâng cap 16.85 1 triu dMg (*) 

- Cài tao  thay th 6.866 triu dng (*) 

- Sira chUa 6ng mi1c 5.4 17 triu dng (**) 

- Chng tht thoát nuâc 13.969 triu dng (**) 

- Mua srn cd sâ vt chit 1.226 triu dng (*) 

(*) Danh m%ic hInh thành tài san c djnh. 

(**) Danh mi,ic dua vào chi phi. 

b. COc cong ty con, cong ty lien kIt: Không 
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4. Tlnh hInh tài chInh: 

a. Tin/i hlnh tài c/ilnh: 

Chiliêu Nám 2018 
(I riu doug) 

Nm 2019 
(Fiiu doug) 

%tãnggãm 

Tnggiá1ijtAisãn 261.656 276.655 5,73% 

Doanhthuthun 455.556 467.526 2,63% 

25.936 42.960 65,64% 

Lçithunkhac 1.096 (3256) -197,08% 

Lçi nhun lijróc thud 27.034 39.704 46,87% 

Lçithunsauthu 22.064 32.378 46,75% 

T'1ê1çinhunithctCrc 34,69% 

b. Các chi lieu lài chInh chfl ylu: 

Các chi tiêu Näm 
2018 

Nàm 
2019 

Gbi chñ 

1. C/iil!êuvêkhdnánglhanh loan 

+ He s thanh toán ngn han: 1,09 1n 1,31 1n 

TSLD/Nçi ngn hn 

+ H sS thanh toán nhanh: 0,97 1n 1,19 1n 

- Hang tn kho 

Ncngán hgn 

2. a,ideuvMrcáun 

+ HsNqiTngtàisn 36,14% 32,77% 

+ HNorNnchUsâhUu 56,59% 48,75% 

3. Chiliêu vnáng1yc /iortdOng 

+ Vông quay hang tn kho: 26,49 37,91 

Gk van hang ban 

Hang tó'n kho bmnh quan 

+ Doanh thu thunrfng tâi 1,74 1,69 

4. C/ziliêuv/diánàngsinh1ôi 

+ He s Loi nhun sau thu iDoanh thu thtái 4,84% 6,93% 

+ HLoithucauthu/V6nchüsôhüu 13,20% 17,41% 

+ H so Lçi thun sali thuêiTông tài san 8,43% 11,70% 

+ H s Lçi thun ttr hot dng kith doanhDoanh thuthun 5,69% 9,19% 
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5. Co cu cô ctông, thay di von du tu cüa chü s& hfru: 

a. C6pIiin: 

- Tng s c phn dang luu hành: 9.360.000 c phn (mnh giá 10.000 dng/c 
phân) 

- Loti c phAn dang kru hành: C phn ph thông 

b. Co ciu C6 dông: (Theo danh sách c dông ch6t ngày 19/3/2020) 

- Theo tiêu chI t 1 si hüu (c dông iOn, c dong nhô): 

Ten c dông S luçng Tng s c phn n&im 
giü(CP) 

T 1% trên vn 
dieu1(%) TF 

1  C dông iOn 4 8.287.639 88,54 

2 Cdôngnhô 302 1.072.361 11,46 

- Theo tiêu chI c dông t chüc, c dông Ca nhân: 

S Têncdông S1uçng Tng phnnm 
giü'(CP) 

T1%trênvn 
diu1(%) liT 

1 

2 

CdongtchOc 

Cdôngcánhân 

9 7.884.618 

1.475.382 

84,24 

15,76 297 

- Theo tiêu chI c dông trong nixOc, c dông nixOc ngoài: 

Ten c dông S Iuçng Tng s ci phn mini T 1 % trên vn 
TI giu(CP) diu1(%) 

1 CdongnuOcngoai 7 1.935.089 20,67 

2 CdôngtrongnuOc 299 7.424.911 79,33 

- Theo tiêu chI c dông nhà nuOc và các c dông khác: 

Têncdông S1uçng 
CP) 

T1%trênvn 
dieulê(%) TI 

1 CdôngnhàrniOc 1 4.974.700 53,15 

2 Các c dông khác 305 4.385.300 46,85 

c. fln/, 1,In/, tlzay a'6i v6n ttáu hr cüa cl,fl so lifru: Không CO 

d. Giao djch C6 p/iilu qu9: Không có 

e. Cdc chá'ng k/,odn kl,ác: Không CO 
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6. Báo cáo tác dng lien quan dn môi trtro'ng và xã hi: 

Cong ty là 1 trong 10 dan vj phân phi trirc thuc Tng Cong ty CAp rnràc Sài 
Gôn — TNHH MTV (SAWACO) dOng vai trO cung cap nuOc sich trên dja bàn thành 
phô Ho ChI Minh. Hot dng chInh cUa Cong ty là tiêp nhn nguôn nuâc tr 
SAWACO và phân phôi trxc tiêp cho khách hang. Dja bàn hot dng cüa Cong ty hin 
bao gôm Qun 1 và Quan 3 (trr Phithng 12, 13, 14) là các qun trung tam cüa thành 
phô Ho ChI Minh. 

Cong ty là dan vj dAu tiên thuc SAWACO dt chi tiêu 100% h dan trén dja 
bàn duqc cung cap nuc stch tr näm 2013 và tiêp tiic dtrçYc duy tn. 

Qua trinh hoit dng, Cong ty luôn huàng dn miic tiêu phát trin bn v&ng, bão 
v môi trueing và thirc hin trách nhim xa hi, nghia vi vâi Nhà ni.rOc; ton tr9ng 
quyên lçii cüa c dông, dôi tác, khách hang, ngui lao dng và cong dông. 

III. BAO CÁO A DANH GIÁ CUA BAN GIAM DOC 

1. Dánh giá kt qua hott dng san xut kinh doanh: 

a. Dánh giá kIt qua hoqt djng: 

Näm 2019, mc dü con gp nhiu khó khän trong san xuAt kinh doanh, nhung 
Cong ty da cô gang vu?t qua khó khàn thi thách, n 1irc hoàn thành các miic tiêu dê 
ra. Vic thirc hin ké hoch san xuât kinh doanh cüa Cong ty cO tInh kê thira ben vng. 

Vic cung 11ng, kinh doanh nuâc stch cho nhu cu tiêu dung và san xuAt cüa 
nhân dan và khách hang trên dja bàn luôn dam bão, on djnh chat krçmg, dáp rng duçic 
100 % nhu câu sü ding nuâc sch, gop phân vào cOng tác dam bão an sinh xä hi trén 
dja bàn. 

Cong tác quãn l, cãi tao, phát tnin mng hrOi cap nuOc và cOng tác giãrn ni.rc 
không doanh thu luôn duçic quan tam dâu tir, thrc hin thir?rng xuyên, gOp phân dua 
hoat dng San xuât kinh doanh ngày càng hiu qua. 

Näng 1irc di ngU can b lam cOng tãc quãn l ngày càng nâng cao, barn sat và 
dam bào yeu cau cong tác dé ra; kinh nghim thrc tê tIch my ngay cang nhiêu. 

Cong ty luôn hoàn thành nghia vi np thu di vâi Nhà nuOc; vic chäm 10 ch 
d, chInh sách cho ngui lao dng thrçc dam bào và nâng cao, d?i sOng ngu?i lao 
dng dirçc cãi thin dáng kê. 

b. N/ifrng IlIn bj3 Cong ty dã dit dwtc: 

Hoàn thành vuat mirc hu ht các chi tiêu k hoich san xuAt kinh doanh trong 
diêu kin giá nuOc vn chua duçic diêu chinh; darn bào duy tn chi tiêu 100% t' l h 
dan duc cung cap nuâc sach  trên dja bàn. 

Nhiu giãi pháp dng b duçic tnin khai mang lii hiu qua san xuAt kinh doanh 
cho dan vj ye doanh thu tiên nuâc, li nhuan truOc thuê,... 

Cong ty vn tip tiic xay d%rng, ban hành và ap ding nhiu quy djnh, quy ch 
quãn l ni b dä giüp nâng cao hiu qua cong tác quan l; các hot dng hp tác trao 
dôi k5 thut, dâu tu, ung diing tin Ich cüa cOng ngh thông tin dä duçic triên khai ngày 
càng có chat hrçing và di vào chieu sau. 
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Cong tác cãi cách hành chInh, nâng cao ch.t hzgng phiic vi khách hang dang 
dixqc tIch circ trin khai; vic üng d%ing tiên b khoa h9c k thu.t, tin ich cong ngh 
thông tin dã buc dâu ho tr hiu qua cho cong tác quãn l, phic vi khách hang. 

2. Tlnh hInh tài chInh: 

a. Tin/i hIn/, tài san: 

Tng giá trj tài san nãm 2019 là 261.657 triu dng, tang 14.971 triudng 
tucYng irng vâi t' l 5,73% so vâi närn 2018. Vê cci câu, tài san ngan hn chiêm t' 
trQng 30,71%, chU yu là tiên và các khoân tilo'ng duong tiên, các khoãnphãi thu ngän 
han, hang ton kho,... Näm 2019, tài san cô djnh mth tang 27.934 triu dông; trong do, 
26.709 triu dOng là dâu tu xay dirng cci bàn hoàn thành cac h thông ông cap nuóc, 
dng h tOng và phát triên mang luài cap nisâc nhäm dãrnbão nhu câu cung cap nuâc 
sch cho sinh hoat và san xuât kinh doanh trên dja bàn dOng thi lam giàm t' 1 that 
thoát nuâc trong khu virc quân l; con 1a  1.226 triu dOng là tài san tang do mua sam. 

Hang tn kho cu6i näm 2019 giàm 4,11% so vâi näm 2018 và vOng quay hang 
ton kho tang tr 26,49 lan len 37,9 1 lan, giá trj hang ton kho cüa Cong ty khá cao nhm 
miic dIch cung cap kjp thai vt tu thi cong các cOng trinh trong 6 tháng cui näm 2019 
và dâu näm 2020, thirc hin kê hoach dau tu, phát triên rn1ng krOi, nâng cap h thng 
cap nuâc, stra chtta Ong miic, chông that thoát nuâc. 

b. Tin!, !,Inh nçrp!,ãi trá: 

- H s thanh toán ngân htn: 1,31 ln 

- H s thanh toán nhanh: 1,19 lAn 

- H sé Nq/Tng Tài san: 3 2,77% 

- H s6 Nçi/V6n Chü si htu: 48,75% 

Diu nay the hin Cong ty sir ding ngun vn hiu qua, dng vn duçc báo 
toàn, darn bâo khã näng chi trâ cho các khoãn nç den htn. 

3. Nhfrng cãi tin v co cu t chfrc, chInh sách, quail 1': 

- Cong ty dä rà soát tht cã các van bàn, quy djnh, quy trinh nghip vi, dc bit 
là các quy trInh nghip vi lien quan den djch vii khách hang dê diêu chinh, bô sung, 
hoc sotn thão mOi phü hqp vOi diêu kin thirc tê và huâng den nuc tiêu giãi quyt 
nhanh gçn, chinh xác các yêu câu cüa khách hang. 

- Cong ty áp diing cOng ngh thông tin trong cOng tác quan l d xtr l nghip 
vi chuyên môn, kêt nOi, chia së dii 1iu, thông tin guiia các phOng ban dOi  và nâng cao 
nãng suât, hiu qua quan 1 nhu phAn mm k toán, quan l xut nhp vt t1r, quan l 
khách hang, bang giá djch v11 khách hang, chucmg trinh quãn l BENTHANHGIS, 
quan 1 dang ngân, quan 1 sir cO cap nuOc Call Center — GIS, quàn l cOng tác d9c so 
kêt hcip vài sü dvng dien thoai thông rninh và nhan tin thông báo tiên nuOc trên Zalo 
qua din thoi cho khách hang. 

- U'ng diving hOa drn din tii trong hoit dng thu np tin nucc d giàm thiu 
rüi ro, giàrn các chi phi in an, bão quán, km tri hOa den, giãrn các thu tijc hành chInh, 
thun tin cho vic hch toán kê toán, dOi chiêu dii lieu và to thun li cho khách 
hang trong vic thanh toán, sao kê, truy xuât thông tin. 
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- Ma rng các kênh thanh toán tin rnxâc qua Ngan hang và các din vj thu h 
nhäm tang tin Ich cho khách hang trong vic thanh toán tin nithc kt hçxp vâi vic th 
chirc lien tiic các dçit truyên thông lan den khách hang ye eác phwng thirc thanh toán 
tiên nuOc hin di, tin li cüng nhu các diem thu tiên nuac trên dja bàn. Bt dAu tr 
nAm 2018 Côngty dä ap diving hmnh thirc không thu tiên nuâc ti nhà, khách hang cO 
the thanh toán tiên nixàc tr?c tuyên hoc den các ngân hang, các ci:ra hang tin l?i  ngay 
gân nhà. T' l th?c thu tién nuOc hang kS'  là khoáng 83% doanh thu và t3 l thirc thu 
näm 2019 là 98,86%. Day là no lrc rat lan cUa dn vi trong diêu kin Cong ty dä thay 
dôi each thrc thanh toán tiên nu6c cüa khách hang. 

- Trin khai dich vu Tng dài din thoti Call Center (djch vii/trung tam chäm 
soc khách hang) de km gi và quãn l thông tin phãn ánh eüa khách hang qua din 
thoii môt each khoa hçc và hiu qua. To chirc thu thp thông tin và kiên cüa khách 
hang cUng nhu truyên tái thông tin các chwng trInh s,r kin cüa Cong ty den khãch 
hang mt cách nhanh chong, thun tin. Dông th?ii trung tam chäm soc khách hang s 
tiêp nhân, xir l nôi dung thông tin phãn ánh s1r cô qua h thông tong dài 1022 do Si 
Thông tin và truyên thông TP. HCM quãn I vn hành. 

- Cong ty da hoàn thành phân chia li) trinh d9c s theo tlrng khu virc DMA, t1r 
do xáe djnh duac lucng nuâc that thoát mOt  each chInh xác. 

- Cong ty dà có s1r diu chinh ljch dc s nhà khách hang t1r 20 d9'tIk' xuông 
con 12 dqt/k' nhäm tang thai gian thirc hin cOng tác thu nhn tiên nuOc cUa khách 
hang trong kS'  hóa dGn. 

Nâng dip website, dang tãi dy dü cac hInh ãnh, hott dng và thông tin lien 
quan den hot dng cung cap và sir diing mràc, các djch vii theo yêu câu khách hang 
nhäm to thun tin cho khách hang trong vic tra ciru thông tin, tiên dO,  thai gian 
thrc hin. Tat cã các quy trInh, nOi  dung, ho yeu câu dôi vOi các djch v11 khách 
hang, thông tin tiên nuâe, chi so nuOc, ngày d9c so và thanh toán tiên nuâe dêu duçrc 
Cong ty dang tãi cOng khai trén website ti dja chi: www.capnuocbenthanh.com. 

- Tr du näm 2019, Cong ty d trin khai chucmg trInh "Nhn và giãi quy& các 
yêu diu dich vu cüa khách hang trirc tuyen" qua cong thông tin din tü cUa Cong ty 
www.capnuocbenthanh.com. Chi.ring trInh gôm các djch vii: gan mâi, tái lip, nâng 
d?ii, dôi ci dOng ho nuàc, thay Ong ngánh dông ho nuâc. 

- Cong tác giãi quy& khiu nui duçic giãi quy&, x1r l ngay khi khách hang lien 
h Cong ty. Xây dirng quy trInh tiep nhn và x1r l nhttng thäc mac khiêu ni cUa 
khách hang. Giãi quyêt hçrp tInh hçp l nhüng khiêu nii ye khôi krçmg tiêu thi, gia 
nuàc, tiên nuOe cüng nhir các tranh chap hp dông sir d,ing nuâc cüa nhUng cá nhân 
có lien quan, dáp ang mçi nhu cau sang ten, dang k djnh mac, giá biêu theo dê nghj 
cüa khách hang. Song song vOi vâi vic rut ngän thai gian xa l ho so khach hang, 
COng ty dà ma rng và bô trI 1i phOng tiêp khach hang ti tang trot dê tiép nhn tat cà 
các yéu cau ye djch vçi cap nuac cüa khach hang vâi phirang châm "mOt caa mOt  dau", 
khOng d khách hang di 1i nhiêu lan hoc phâi tiep xüc vâi nhiêu phông, ban. 

- Cong ty thirc hin nghiem ch dO kim toán dOe lap, ch dO báo cao djnh k' 
ye tài chInh dOi vâi U' ban chang khoán Nhà niràc và S giao dch chang khoán Ha 
NOi. Cac thông tin chInh eüa Cong ty eüng dise cong khai t?i  website. 
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4. Các kê hoch, djnh hirOng cüa Cong ty trong nàm 2020: (Các chi tiêu 

trên Se du'crc trinh len Dgi h.7i dóng cô dông trong tháng 4/2020,). 

Các clii tiêu chü yu Don vi 
tInh 

Thn hin 
nàm 2019 

Ké hoich 
nàm 2020 

T 1 tng 
tnthng nãm 
2020sovói 

nàm 2019 (%) 

U 

(1) (2) (3) (4)=(3y(2) 

54,258 53,092 97,9 

Snkr9ngrnroc1ieuthU Triurn 40,188 9P4.- . 

3 Tëng doarih thu bn hang và cung 

. câpdichvv 
Triu 
dông 

468.650 522219 111,4 

Tiongdó:DoanhthutiMnuóc Triu 
dong 

464.549 517.919 111,5 

4 T1thircthuduongniên % 98,86 100 - 

5T dmgnuocsch  100 100 - 

6 T1thtthoatnubInhquannarn % 26,02 24 - 

7 nhunthu Triu 
dông 

39.704 40.000 100,7 

8 C flrc %/mnh 
giá 

Dir kin 12 Dir kin 12 - 

* K hoch du tu xay dirng ca ban närn 2020 nhu sau: 

Nguon von Quy mô 
dau tir 
(met 
ong) 

i ongvon 
thu 
(tiiêu 
dng) 

K hoch nãm 2020 
U Khi hing 

(mét&ig) 
Giá tij khi 
Iuçng(tiiu 

dA g) 

Giá tij giãi 
ngân(Uiu 

d&ig) 

1 VnkinhdoanhCôngty 20.977 139.404 16.857 109335 99.909 

2 Vn dua vào chi phI sânxu1 6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 Ccystivtcht - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168154 23.045 138.185 126.427 

5. Giii trinh cüa Ban Giám dc dM vói kiên kiêrn toán: Không có 
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IV. DANH GIA CUA HQI DONG QUAN TR! YE HOAT BONG CUA CONG 
TY 

1. Bánh giá cüa HBQT v các mt hoat dng cüa Cong ty: 

Hoat dng san xut kinh doanh n djnh, barn sat theo chi tiêu k hotch dä d ra. 
Cong ty có nhiêu bin pháp tIch circ trong cong tác chuyên môn, nghip vi và có kê 
hotch ci,i the cho tlrng giai doan, nh? dO Cong ty dä dat  hâu hêt các chi tiêu dê ra. 

Cong tác tài chInh, k toán diiçc thirc hin theo dUng quy djnh cUa pháp 1ut; 
dam bão rnic tiêu bão toàn và phát triên nguôn von. 

Các vn d thuc thm quyn cUa Hi dèng quàn trj du duqc ChU tjch Hi 
dông quán trj và Giám doe Cong ty báo cáo Hi dong quán trj xem xét và quyêt djnh 
duâi sir giám sat cUa Ban kiêrn soát Cong ty. Các thành viên Hi dong quán trj, Ban 
kiêm soát deu duçc thông tin kjp thii ye tInh hInh hoat dng cUa Cong ty. 

Vic cong b thông tin luOn tuân thU quy djnh cUa pháp 1ut, dam bão tInh minh 
bach, khách quan, phân ánh trung thrc tmnh hInh hoat dng cUa Cong ty. 

Cong ty dà thi.rc vic du tu nâng cao ch.t luqng phic vij, sn sang dáp ing 
mi nhu câu sU ding nuâc cUa khách hang; duy tn t' 1 h dan diic cap ni.rOc sach 
100% toàn dja bàn Cong ty quán 1. 

2. Bánh giá cila HBQT v hoit dng cUa Ban Giám dc Cong ty: 

Ban Giám dc dä thirc hin cong tác diu hành dUng theo chUc näng, nhim vii, 
quyên han  quy djnh; dong thai cO sir phôi hp cht chê nhäm hoàn thành chi tiêu do 
Dai hi dOng cO dong giao; chU dng xU 1 kjp thai các van dê phát sinh trong cong tác 
quán 1, diêu hành; dê ra nhüng bin pháp, giãi pháp tIch circ dê thirc hin tot nhât 
nhim vii san xuât kinh doanh. 

3. Các k hoch, djnh hithng cüa HBQT: 

Trong näm 2020, HDQT se tp trung vào nhUng k hoach, djnh huâng sau: 

- Phi hçip, h trçi Ban diu hành trin khai thirc hin các Nghj quyt Dai  hi 
dông cô dông thung niên 2020, trong do tp trung hoàn thành tot nhim vi cap nuâc 
trën bàn, darn bão Cong ty phát triên theo djnh hi.râng de ra; 

- Dam bao thrc hin vic cp nuOc an toàn, chit krqng n dinh;  dáp frng 100% 
nhu câu sU diing nixOc sach,  gOp phân vao cOng tác darn bão an sinh xã hi trên dja 
bàn; dam bâo thirc hin các nghia vii vOi ngân sách Nhà nuc, quyên igi cho khách 
hang, cô dong và nguôi lao dng; 

- Nang cao näng 1?c  quãn trj cOng ty niêm y& trén c sâ vn diing và tuân thU 
các quy djnh pháp 1ut hin hành; dào tao  bôi dixOng nguOn can b quãn l, diëu hành; 
minh bach  thông tin, tinh hInh hoat dng cUa don vj. 

V. QUAN TRI CONG TY 

1. Hi dông quãn trj: 

a. Thành viên và ccr ciu HDQT: 
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S hxçng c phn sâ hüu va dai din s hüu cüa các thành viên HDQT cüa 
Cong ty (nhim k' 2017 —2022) den th?yi diem 1p báo cáo: 

Giá trj c02  phdn: 10.000 &ng/CP 

IT 
Hç và ten Chü 

danh 
HDQT 

C phn trit 
tips&hüu 

C phn dai diên 
s&hflu 

GM diü 

So 
mon 

g 

T1 
% 
von 
diêti 

Soluçng T1 
% 
von 
diM 

BàPhamThjThanhVn Chü 
tch 
I-IDQT 

1.400 0,015 1.658.000 

von gop 

ciaTông 
Côngty 

Cápnu5t 
sai co 

TNT III 
MT\O 

17,71 

2 OngTrnQuangMinh Thành 
en 

- - 1.658.700 

cüaTl 

Cpnc 
SOi Gôn 
TNHH 
MT\O 

17,72 Hin là Phó Tng 
Giám dOe lông COng 
tyCápnSàiGOn 
TNHI-I MTV, Thanh 
viên HDQT CTCP 

3 OngNguyMThanhPhüc Thành 
'1en/ 

Cm 
dOe 

- - 1.658.000 

(Du diçn 
vôngop 

cUa Tong 
Côngty 

Cap nu 
SaiGOn 
TNHH 
Ivrrv) 

17,71 

4 OngNg ThanhTinig Thanh 
viên 

- - 936.000 

v&ig 
cüaN 

TMP 
DO ng , 

10,00 Hin là TV 
HDQT/T&ig Gkim 
dOe Ngãn hàig 

j) Dong A, 
Thành HDQT 
ca CFCP Cp nu5c 
Phi Hoà Tan, CTCP 
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H9 và ten Chüv 
danh 

HDQT 

C phn tnic 
liêps&huu 

C phn dai diên 
shüu 

GM chá 
TI 

Si 
luon 

g 

T1 
% 
von 
diu 
' 

Sôluçng T1 
% 
von 
diêu 
' 

CTCP Cap nu Gia 

5 OngTChuorigLam Thành 
\en 

- - - - - 

6 Ong HihDüt Thãth Thanh 
viên 

- - - - - 

b. Các tku ban thu3c HDQT: Không có 

c. Hort d3ng cüa HDQT: 

Trong näm 2019, Hi dng quãn trj (nhim kS'  2017 — 2022) cIa diu hành hott 
dng cüa Cong ty thông qua 03 phiên h9p Hi dông quãn trj và các kiên biu quyêt 
bang van ban gifla cac phiên hop (bao gôm 14 lan lay ' kiên biêu quyêt bang van ban). 
Các ho s to chic lay kiên biêu quyêt nay thrqc th?c hin theo dung thu tic quy djnh 
cüa Lut Doanh nghip Va các van ban huOng dn có lien quan, dung Quy chê To chirc 
và hot dng cUa Hi dông quãn trj và CO sir giám sat cüa Ban kiêm soát Cong ty (cac 
ho s lay kién Hi dông quãn trj dêu duc gi:ri cho các thành viên Ban kiém soát theo 
dung the thirc, ni dung và thi hn nhu dôi vOi các thành viên Hi dong quãn tn). 

Ni dung chü yu cüa các phiên hop và các h sa 1y kin biu quy& cüa Hi 
dong quãn trj bao gôm: 

- Các ni dung lien quan dn vic thirc hin các chi tiêu k hoch san xut kinh 
doanh trong näm; 

- Các ni dung lien quan dn hçp dng mua ban si nuàc stch gifla Cong ty vâi 
Tong Cong ty Cap nixâc Sài Gôn; 

- Các ni dung lien quan dn 1rnng, thiiO'ng, phüc lçii cho ngu?ii lao dng; 

- Các ni dung lien quan dn cong tác quãn l, diu hành khác. 

Närn 2019, Hi dng quãn trj da ban hánh 38 nghj quyêt lien quan den cOng tác 
quãn l, diêu hành thuc thâm quyên cüa Hi dông quãn trj. 

Hoat dông cüa HOi  dng quãn trj trong näm 2019 dam bão tuân thU theo quy 
djnh ti Diêu l To chUc vã hott dng Cong ty, Quy chê To chUc và hott dng cUa Hi 
dong quãn trj d ban hành, các quy djnh khác cUa pháp lut trong vic quãn l, diêu 
hành &m vj vã disOi sir giám sat cUa Ban kiêm soát Cong ty. Các van dê thuc thâm 
quyên cUa Hi dông quãn trj dêu duc ChU tjch Hi dong quãn trj và Giám doe Cong 
ty báo cáo Hi ctông quãn trj xem xét và quyêt djnh di.xOi sir giám sat cUa Ban kiêm 
soát Cong ty. Các thành viên Hi dOng quán trj, Ban kiêm soát dêu duc thông tin kjp 
thyi ye tInh hInh hoat dng cUa Cong ty. 
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Vic cong b thông tin luôn tuân thu quy djnh cUa pháp 1ut, dam bão tInh minh 
bach, khách quan, phãn ánh trung thirc tInh hinh hott dng cüa Cong ty. 

Hi dng quãn trj dä cüng Ban Giám d6c t chirc Di hi C6 dông thuing niên 
theo dung quy djnh vào ngày 18/4/2019 và ban hành Nghj quyêt vài ni dung chU yeu 
nhu sau: 

S 
rr 

S Nghj quyt/QD Ngày Ni dung thông qua 

Nghj quyt Di hi 
c6 dông thu0ng 

niên 2019 

18/4/2019 - Thông qua Báo cáo cüa Hi d6ng quãn trj v cong tác 
quán trj Cong ty nam 2018. 

- Thông qua Báo cáo cüa Ban kirn soát v vic thAm 
djnh tInh hInh san xuât kinh doanh näm 2018 cüa Cong 
ty. 

- Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2018 dâ kim toán 
và Báo cáo cüa kiêm toán dôc lap. 

- Thông qua vic trIch 1p các qu và chia c6 tuc ti'r 
loi nhuân sau thuê näm 2018. 

- Thông qua Djnh huàng phát trin và K hoch san 
xuât kinh doanh näm 2019; dOng thOi üy quyên cho Hi 
dong quãn trj xern xét diêu chinh các chi tiêu san xuât 
kinh doanh chü yêu và các giái pháp cho phñ hcip vâi 
tInh hInh thirc tê trong nãrn 2019. 

- Thông qua vic lira chçn dan vj kim toán cho Báo 
cáo tãi chInh näm 2019. 

Thông qua m1rc thu lao Hi d6ng quán trj và Ban kim 
soát näm 2019. 

d. Hort et3ng cüa thành viên HDQT t3c lip  không diu hành: Các thành viên 
HDQT thirc hin nhim vi cüa rnInh theo sir phân cong cUa HDQT. 

e. Hoit t3ng cüa cdc flii ban (Tong HDQT: Không. 

J Dào 4w quãn trj Cong ty: (Danh sách các thành viên HDQT tham gia các 
chuv'ng trInh ye quán trj cOng ty trong nám,). 

Trong näm 2019, vic dào tio quãn trj cho các thành viên HDQT, BKS, Ban 
giám dôc, Kê toán triRing va Thu k Cong ty duçic to chuc thijc hin nhu sau: 

- Tham dr khoá tp hun "Nang cao näng lc kirn soát ni b trong các doanh 
nghip" do Trithng Dào t?o  và Bôi dung Nghip vii  Kiêm toán to chuc; 

- Tham dir  các khoá tp hun dành cho các doanh nghip (cong ty C6 phn, 
cong ty di chüng, cong ty niêm yt): "Hung dn hot dOng cong b6 thông tin trên thj 
tru6ng chrng khoán"; "Quãn trj cOng ty"; "Huàng dan to chirc Di hi cO dông"; 
"Giâi thiu ye xir pht vi phtm hành chInh trong linh virc chung khoán" do Di din 
van phông U' ban Chtrng khoán Nhà nuâc ti TP.HCM tO chuc; 
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- Tham dr Hi thão "Cong b thông tin phát trin bn vftng cüa doanh nghip 
niêm yet va các san phâm tài chInh Xanh" do S Giao djch Chirng khoán Ha Ni phôi 
hçip vâi S Giao djch Chrng khoán Thành phô Ho Chi Minh, To chirc Sang kiën Báo 
cáo Phát triên Ben vftng Toàn câu (GRI) và To chüc Hp tác Phát triên fXrc (GIZ) tO 
chiic; 

- Tham dir dào tao  H thng quán 1 thông tin cong ty (CIMS), Hi nghj doanh 
nghip thung niên nãm 2019 do Si Giao djch Chirng khoán Ha NOi  to chirc; 

- Tham d1r Hi nghj các t chirc däng k chirng khoán tai  VSD näm 2019 do 
Trung tam Li.ru k Chirng khoán Vit Nam to chirc; 

- Va tham dij các chizng trinh dào tao  ngn  han  thuOc linh virc lien quan khác. 

2. Ban kim soát: 

a. Than/i viên và co' cu Ban kim sodt: 

S lixçmg c phn si hOu và dai  din si hUu cüa các thành viên BKS cüa Cong 
ty (nhiêm k5' 2017 —2022) den th?i diem 1p báo cáo: 

Giá trj cphn: 10.000 d.ng/CP 

Ho và ten Chw 
danh 
BKS 

C phn tniv tip s& 
hüu 

C phn di diên sO' 
htiu 

Ghi thu 

So 
1u)ng 

T% 
vn dlu I 

SO 
luçng 

T1% 
von diêu 1 

Ba Nguyn llij Thu Tnthng 1.000 0,011 - - 

_pKS._ ......- — ................................-- 

2 Ong Nguyn Xuãn 
Timnh 

Thnh 
viên 

- - - - 

3 Ba Phm Thj Phutng 
Unh 

Thành 
viên 

-  -  -  -  Hin là Thânh 
viên BKS CTCP 
dip nu Phü 
1-ba T CTCP 
Cap nu Nba Be 

b. Hoçzt ct3ng cüa Ban kiêm sod!: 

Trong näm 2019, Ban kim soát th1rc hin chüc näng giám sat cOng tác quãn l, 
diêu hành cUa HDQT, Ban Giám doe va hoat dng SXKD cüa Cong ty thông qua vic 
tham dir, dóng gOp kiên tai  các phiên hp cüa HDQT, giám sat vic thirc hin lay 
kiên bieu quyêt cüa các thành viên HDQT bang van bàn và thông qua các báo cáo tinh 
hinh tài chInh hang qu, närn cüa Cong ty. 

Ni dung chü yu cUa các phiën h9p cUa Ban kiëm soát bao gm: 

- Kin nghi các cong ty kim toán duçc chp thun d HDQT lira ch9n cOng ty 
kiêm toán báo cáo tài chInh nàm; 

- Thm djnh báo cáo tài chinh näm cüa Cong ty; 
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- Dánh giá hiu qua quãn l, hot dng cüa HDQT, Ban Giárn dc và tinh hInh 
SXKD cüa Cong ty thông qua bão cáo tài chInh va các báo cáo djnh kS'  cüa HDQT, 
Ban Giám doe. 

3. Cãc giao djch, thu lao và các khoãn lçi Ich cüa HDQT, Ban Giám dôc và 
Ban kiêm soát: 

a. Lwong, Ihwöng, thà lao, các khoãn 4ri Ich: 
* Dôi vol thu lao: 

Tti Di hi c dông thithng niên nãrn 2019, Dai  hti dng ct dông biu quyêt 
thông qua irnrc thu lao cho các thành viên HDQT, BKS trong näm 2019 nhu sau: 

- Thành viên HDQT 5.000.000 dng/ngui/tháng 

- Thành viên BKS 3.000.000 dng/nguii/thang. 

(Riêng Chü tjch HDQT, Trithng BKS do dam nhn cong tác chuyên trách nén 
không nhn thU lao). 

* Dôi voi tin lirong: 

- ChU tjch HDQT, Truâng BKS (khong hisâng thU lao) huOng luong chuyên 
trách theo h thóng thang bang hrong cUa doanh nghip (ap d%mg Thông tu 
17/2015/TT-BLDTBXH ngãy 22/4/2015 và Thông tix 28/2016/TT- BLDTBXH ngày 
0 1/9/20 16). 

- Các thành viên trong Ban Giárn dc huOng lirnng ngithi quân l chuyên trách 
theo h thông thang bang lucng cUa doanh nghip (ap diing Thông tu 17/2015/TT-
BLDTBXH ngày 22/4/2015 và Thông tu 28/2016/TI- BLDTBXH ngày 01/9/2016). 

* Di voi tin thtr&ng: 

Can cU lçri nhun sau thu và sau khi dã trIch các qu theo quy djnh, Dui hi 
dng c dông se quyêt djnh qu5 thuâng cii the cho Ban quán l, diêu hành. Can cU qu5 
thuâng do Dai  hi dông cô dông thông qua, Cong ty sê phân phôi cho các thành vien. 

* Các lçri ich khác: 

Ngoai tin lucing, thU lao, tin thi.râng dä trinh bay trên, ngui quán l cOng ty 
duc trang bj các phuong tin va ding c11 lam vic dê phic v1 cong tác theo quy djnh. 

b. Giao djch cEi philu cüa c dông n5i bO:  (Thông tinv các giao djch cphiê'u 
cia các thành viên Hói dông quán trj, thành viên Ban kiêm soát, Giám dôc (Tong 
Giám dóc), Ké toán trw&ng, các can b5 quán l, Thw kj cong ty, cO dOng lan và nhiing 
ngzthi lien quan tái các dOi tucrng nói trên). 

Nguiith 
hien giao dich 

Quanhvóingui 
no' bo 

Scphi&is& 
huu dau ky 

Sphius&hüu 
cuoi ky 

Ldoting, 
giam (mua, 
ban, chuyen 

doi,thu*mg,...) 

S11 

Soco Tyle Soco Tyle 

Nguyn Tnc 
Mai 

I.à vg Ong Ngn 
Thãnh PhUc — TV 
HDQT/Giam doe 

16.400 0,1 8% 0 0% Ban 
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Sfl NgwMth 
hiii gao djch 

Quanhvóingui 
ni b 

Scphiusô 
huu dãu k 

Scphi&is&hüu 
cuôi k 

Ldotng, 
giãm (mua, 

doi,thuong,...) 
Scti T1ê Sd T'1ê 

2. Congty 
TNIIIIIvffV 
Chünglthoán 
Ngan hang 

Dông A 

Don vi thàrth viên 
cUa Ngn hang 
TMCP Dong A; 3 
thânh viên gôm ông 
Nguyn Thanh Tinig 
- Thành vién HDQT 
kiêm Tong Giám 
dOe, ông Tt Chuong 
Um—Chánhvän 
phOng và bà Phm 
Thj Phuong Linh — 
Phó phOng kê toán 
hi eUaNgãnhàng 
TMCP Dông Atham 
gia vão HDQT, BKS 
tiCôngtyCOphan 
C1p nutc Ben 
Th 

93.600 1% 0 Ban 

c. H9p thing hoc giao djch vói c6 dông n3i bj3: (Thông tin v hçip dóng, hoác 
giao djch dã ducic k1 kêt hoçc dâ dwcrc thi'c hiçn trong nàm vó'i cong ty, các cong ty 
con, các cong ty ma cong ty nám quyên kiêm soát cza thành viên H5i dOng quán trj, 
thành viên Ban kiêm soát, Giám dOc (Tong Giám dOc), các can b5 quán lj và nh11ng 
ngwài lien quan tó'i các dOi tzrçfng nói trên). 

Trong näm 2019, giUa Cong ty và c dông lan tp trung vào các hqp dông mua 
ban si nuOc s.ch và hçp. dong thuê 1ti tài san (mtng krâi cap nuOc cap 3) dê hot dng 
và khai thác, CJI the nhu sau: 

STI' Cánhân,donv1 
thy hin gao 

dichvóiCôngty 

QuanhvóiCôngty Nidunggaodjch 

1.  TngCôngtyCp 
SàiGOn 

TNTIIIM'TV 

Cdông1onvàcó3 
dIidifl 

vôngópthamgia 
HDQT 

H9p dng thuê là san 1it dngvói Tong Cong ty Cp 
nut5 Sà GOn TNHH MTV, tong giá lii giao dich  là 
1.101.136.817d0ng. 

2.  -nt- -nt- 
cp C vói Tong COng ty Cap nc sai (liOn TNT III MTV, 
tOng giátij gi djch 1à2. 128.671.600 dOng. 

3.  -nt- -nt- 
cp C vOi Tng COng ty Cap nu5c Sâi GOn TNHH MTV, 
tOng giatij gia dich  là 366.782394 dông. 

4.  -nt- -nt- Vngchugdnghnut15ly 
cap C vói Tong COng ty Cap nu Sal GOn TNHH MTV, 
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Cánhn,donij 
thv hiên gao 

dichvóiCôngty 

QuanhvoiCôngty Nidunggaodjch S11 

tong giátrj djch là 1.423.437.400 dOng. 

5.  -nt- -nt- V vic k hçp dng chuyn nhuxng &ng hè nu 15 ly 
cap C vói Tong COng ty Cap nu Sal GOn TNHH MTV, 
tnggiátij gi dichlà7ll.718.700 dông. 

6.  -nt- -nt- 
cap C vói Tong Cong ty Cap nut Sal (ion NHH MTV, 
tong giá tij gi djch là 1.936.079.162 dOng. 

7.  -nt- -nt- Vk&Báthunvpdngmua1nsinuc 
s?ch (cp.ia dOng hO tong) k3 12näm 2019, Hçp dong mua 
ban si nuoc stch (qua dông hO tOng) k' 6 näm 2019, Phii liic 

1 den 
k5nam2019vóiTôngCOngapnuSaiGon 
NIIII MTV, vol don giámuabait 

+Dongiák'6-12nm2019: 5.120,60dtiwJm; 

+Eiuchinhdongiak' 1-5 nàm2019: tir4.933,94lên 
5.1nm(tng 186,66dng/m3); 

+Dngiák' 12i2019: 5.427,84ding/m3. 

8.  -nt- -nt- Vkathunvcphan1chiphIiiang 
bj ban qên phanmem AxcGIS näm 2019-2022. 

9.  COng ty TNHH 
MTV Chimg 
khoanNganhang 
DôngA 

thànhêncUa 
Ngan hang TMCP 
D3thàth 
gôm ông Nguyn 
Thanh TUng - Thành 
viên HDQT kiêm 
TôngGiamdOc,ông 
T Chuong [km — 
Chánh van phong và 
bà Phm Thj Phuong 
Linh — Phó phOng kê 

icuaNgan 
hàngTMCPDOngA 
thamgiavàoHfQT, 
BKSôngtyC 
phãn Cap nu5c B 
Tha 

otdingvaQchêquântjCOngty. 

* Các hqp dng, giao djch trên du ducc thông qua HDQT và duçc sir giám sat 
cüa Ban kiëm soát truOc khi tiên hành k két. 

d. Vic thy'c hin cdc quy ttjnh v quãn trj cong ty: Cong ty thirc hin dung và 
day dü các quy djnh pháp lut ye quãn trj cOng ty. 
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CONGTY  k> 
CÔPH 

CAP NUC 
At ,. 

BEN lilA 

VI. BAO CÁO TA! CH!NH 

1. Y kiên kim toán: 

TrIch van bàn s6 193/2020/I3CKT-HCM.00333 ngày 25/3/2020 cüa Cong ty 
TNHH Kiêm toán AFC Vit Nam ye Báo cáo kiêrn toán Báo cáo tài chInh cho näm tài 
chInh kêt thüc vào ngày 3 1/12/2019 cUa Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành (dInh 
kern). 

Y kiên cüa kim toán viên: 

"Báo cáo tài chInh da phán ánh trung thirc và hçp l, trên các khIa canh  trQng 
yêu, tInh hInh tài chInh cüa Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành tti ngày 31 tháng 
12 näm 2019, cUng nhu két qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh luu chuyên tiên t 
cho näm tài chInh kêt thüc cüng ngày, phU hçrp vói chuân mijc kê toán, ché d kê toán 
doanh nghip Vit Narn và các quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic 1p và trInh bay 
báo cáo tài chInh". 

2. Báo cáo tài chmnh diryc kim toán: (DInh kern). 

Trên day là Báo cáo thithng niên v hot dng cUa Cong ty Co phn Cap nirc 
Ben Thành trong näm 2019./. 

Ncrinhân: 
- Uy ban Chrng khoán Nhà nilóc; 
- Si Giao djch Ching khoán Ha Ni; 
- ChU tjch HDTV TCty Cap nuâc Sài Gôn; 
- Các thành viên HDQT Cong ty; 
- Các thành vién BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Ké toán tnrâng Cong ty; 
-Luu:VT HDQT. 

GIAMDOC— 

Nguyen Thành Phác 
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