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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303476454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TP.HCNM cấp lần đầu ngày 27/08/2004 cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 27/02/2013  

- Vốn điều lệ: 583,700,000,000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 583,700,000,000 đồng 

- Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà 60NDC, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, 

TP.HCM 

- Điện thoại: (84.8) 62918483 

- Số fax: (84.8) 62918489 

- Website: www.sii.vn 

- Mã cổ phiếu: SII 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

- Tiền thân với tên gọi là CTCP Xây dựng Việt Thành – số ĐKKD là 4103002620 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp vào ngày 27 tháng 08 năm 2004, có trụ sở tại 115/7P 

Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp; Vốn ban đầu là 550 triệu đồng và hoạt động 

trong lĩnh vực mua bán vật liệu xây dựng, phụ tùng; dịch vụ cho thuê thiết bị và xây 

dựng các công trình cầu đường, bến cảng, nhà ga, công nghiệp... 

- Ngày 27/10/2004, Công ty thực hiện tăng vốn lên 3 tỷ đồng và bổ sung thêm ngành nghề 

Dịch vụ tư vấn về quản lư và giám sát thi công công t nh. 

- Ngày 09/01/2006, bổ sung thêm ngành kinh doanh: Tư vấn đầu tư, xây dựng; thiết kế 

công trình giao thông; thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; thẩm tra thiết kế, dự 

toán công trình; lập dự toán, tổng dự toán công trình; thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu 

xây dựng. 

- Đến ngày 25/06/2009, Công ty chuyển trụ sở về 211/4 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò 

Vấp. 

- Tháng 5/2010, chính thức được chuyển thành tên CTCP Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài 

Gòn (SII JSC) với số vốn đăng ký hiện tại là 400 tỷ đồng, đồng thời chuyển trụ sở về số 

50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1. 

- Tháng 5/2011, SII quyết định xây dựng và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh chính “Ngành 

Hạ Tầng Môi Trường”. 

- Tháng 9/2011, SII mua công ty CP Kỹ thuật Enviro để xây dựng nền tảng công nghệ, mở 

rộng chuỗi giá trị trong lĩnh vực kinh doanh của mình. 

- Tháng 2/2013, SII thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn 

(Saigon Water) để phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty. 



4 
 

- Tháng 8/2013, Saigon Water ký hợp đồng đầu tư với đối tác chiến lược là Manila Water, 

phát hành thành tăng vốn thành công từ 400 tỷ đồng, lên 583.7 tỷ đồng. 

 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Ngành nghề kinh doanh  

- Bán buôn máy móc, Thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị 

điện, thiết bị điều khiển – đo lường; 

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; 

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng; 

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Không hoạt động tại trụ sở); 

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: 

Tư vấn về môi trường, tư vấn về công nghệ khác (Trừ tư vấn pháp luật); 

- Sản xuất sản phẩm từ plastic (Không sản xuất tại trụ sở); 

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình 

xử lý chất thải; 

- Bán buôn thiết bị cấp - thoát nước, hệ thống xử lý nước sạch-nước thải. Bán buôn vật tư- 

thiết bị - phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị xử lý môi trường. Bán buôn hoá chất khác 

(Trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); 

- Nuôi trồng thuỷ sản nội địa: Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ - nước ngọt và sản xuất giống 

thủy sản ( không hoạt động tại trụ sở); 

- Sản xuất thiết bị điện khác (Không hoạt động tại trụ sở); 

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, 

lâm nghiệp, xây dựng; 

- Xây dựng công trình cầu đường, bến cảng, nhà ga, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, xử lý 

nước thải, cấp thoát nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và trạm biến áp. Dịch vụ tư vấn về 

quản lý(trừ tư vấn tài chính). Giám sát thi công công trình. Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật 

liệu xây dựng. Kinh doanh bất động sản. 

 

 Địa bàn kinh doanh  

- Đối với hoạt động đầu tư hạ tầng nước, hiện công ty vẫn đang tập trung đầu tư ở khu vực 

Thành phố Hồ chí Minh và các tỉnh lân cận có tiềm năng ở Miền Nam như Long An v.v.. 

và Cao Nguyên như Lâm Đồng, Gia Lai. 

- Đối với hoạt động dịch vụ kỷ thuật môi trường, địa bàn kinh doanh của Công ty tập trung 

ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Lâm Đồng, Gia Lai và các 

tỉnh thành ở Miền Nam. 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

 Mô hình quản trị  
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 Cơ cấu bộ máy quản lý 
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 Công ty có 2 Công ty con 

(1). Công ty Cổ phần Kỹ thuật ENVIRO 

- Vốn điều lệ của ENVIRO: 3 tỷ đồng 

- Saigon Water tham gia góp vốn: 85% vốn điều lệ 

 Lĩnh vực hoạt động của ENVIRO: 

- Thiết kế, chế tạo, cung cấp các thiết bị; các dịch vụ kỹ thuật; các bí quyết công nghệ… 

trong lĩnh vực môi trường theo định hướng của Công ty cho thị trường; 

- Thiết kế, chế tạo, cung cấp các thiết bị; các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường 

cho các dự án do công ty đầu tư, khai thác; 

- Huấn luyện, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các hoạt động cung cấp dịch vụ vận 

hành & bảo dưỡng (O&M) cho các nhà máy; 

- Cung cấp dịch vụ hậu mãi cho lĩnh vực môi trường. 

(2). Công ty CP Cấp nước Sài Gòn – Dankia: 

- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng 

- Saigon Water tham gia góp: 90% vốn điều lệ 

Lĩnh vực hoạt động của Sài Gòn – Dankia: 

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Xây dựng mạng lưới điện 35KV, xây dựng 

công trình cấp thoát nước thải); 

- Đầu tư xây dựng công trình thủy điện. Khai thác, chế biến khoáng sản. 

 

 Công ty có 2 Công ty liên kết 

(1). Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An: 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An tiền thân là Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước 

Long An. Theo tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, ngày 18/06/2013 Công ty Cổ 

phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“Saigon Water”) đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá cổ phần phát 

hành lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An (“LAWACO”) và 

đến ngày 26/06/2013 Công ty đã nhận được thông báo của Ban tổ chức đấu giá tuyên bố 

Công ty đã trúng thầu 3.143.440 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,28% vốn điều lệ của Công ty 

TNHH MTV Cấp nước Long An. 

- Vốn điều lệ: 135 tỷ đồng 

- Công ty Saigon Water góp 23,28% (Giá trị đầu tư 31.750.000.000 đồng).  

(2). Công ty CP Cấp nước Sài Gòn – Pleiku:  

- Vốn điều lệ: 90 tỷ đồng 

- Công ty Saigon Water tham gia góp: 40% vốn điều lệ 

Lĩnh vực hoạt động của Sài Gòn – Pleiku: 

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước (khai thác xử lý và cung cấp nước sạch); 
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- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh nhà 

máy nước; đầu tư xây dựng các công trình kỹ thuật trong lĩnh vực hạ tầng cấp thoát 

nước, xử lý nước và nước thải); 

 

5. Định hướng phát triển 

 Tầm nhìn 

“Saigon Water sẽ sớm trở thành biểu tượng số 01 của nhà phát triển hạ tầng trong ngành 

công nghiệp nước sạch và nước thải tại Việt Nam, việc cung cấp các giải pháp hiệu quả để 

mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng là nền tảng của chúng tôi để tạo ra lợi nhuận bền 

vững cho Saigon Water" 

 

 Sứ mệnh 

“Cống hiến cho cộng đồng ngành nước với giải pháp tổng thể và góp phần tạo dựng giá trị 

bền vững của Công ty”. 

 Định hướng chiến lược phát triển 

Tập trung vào 3 mảng kinh doanh cốt lõi: 

+ Đầu tư phát triển các dự án về xử lý môi trường nước 

+ Dịch vụ kỹ thuật môi trường nước 

+ Phát triển dịch vụ vận hành, bảo trì (O&M) trong lĩnh vực môi trường nước 

 

 

 

 Đầu tư phát triển các dự án về xử lý môi trường nước (Investment) 

- Xây dựng và phát triển các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty đã 

xác định (tạo nguồn hàng) 
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- Tái cấu trúc các dự án đầu tư hiện hữu để chuẩn hóa lĩnh vực đầu tư tài chính 

- Thoát vốn đầu tư cho các đối tác đầu tư chuyên ngành để tái đầu tư vào các dự án mới, 

vẫn duy trì một tỷ lệ sở hữu thích hợp để đảm bảo hiệu quả cho các nhà đầu tư bằng dịch 

vụ O&M. 

 

 Dịch vụ kỹ thuật môi trường nước 

- Tiếp tục phát triển thị trường với các giải pháp công nghệ mới cho các lĩnh vực xử lý 

nước sạch, xử lý nước thải đô thị như: UV, tự động hóa, thiết bị quản lý và kiểm soát rò 

rĩ, thiết bị dò tìm rò rĩ thông qua chính sách “Free Engineering” 

- Phát triển và tăng cường sự hiện diện của các thiết bị và hệ thống do Enviro nghiên cứu, 

sản xuất. 

- Cùng đối tác chiến lược thúc đẩy sự hiện diện và tạo ảnh hưởng công nghệ đối với thị 

trường bằng giải pháp công nghệ và thiết bị chất lượng cao từ Hoa Kỳ. 

 Dịch vụ vận hành bảo trì (O&M) trong lĩnh vực môi trường nước 

- Khai thác dịch vụ từ các dự án do Công ty và các đối tác đầu tư. 

- Từng bước mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ cho các khách hàng mới. 

  Các mục tiêu đối với môi trường, cộng đồng và xã hội. 

Vấn đề ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái đang là một vấn đề nóng bỏng và ngày 

càng trở nên trầm trọng. Việt Nam cũng đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng này. 

Hơn nữa, Việt Nam phải cam kết thực hiện ngày càng nhiều hơn các quy định quốc tế về bảo 

vệ môi trường, đảm bảo quá trình phát triển bền vững. Cụ thể, trong lĩnh vực xử lý và cung 

cấp nước sạch, theo ý kiến của Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, tỷ lệ bao phủ cấp nước chỉ 

đạt chưa đầy 60% trong các đô thi Việt nam. Hơn nữa, tỷ lệ thất thoát nước sạch trong ngành 

cấp nước Việt nam còn ở mức cao (40- 50%). Đây cũng là một yếu tố làm cho chất lượng 

các dịch vụ cấp nước hiện có chưa cao, hiệu quả thấp. Ngoài ra, khoảng 1,5 tỷ m
3
 nước thải 

chưa được xử lý đang thải vào môi trường. Trong khi, hiện chỉ có rất ít các nhà máy xử lý 

nước thải được xây dựng và vận hành (120 triệu m
3
 được xử lý hàng năm). Điều này cho 

thấy, chưa đầy 10% sản lượng nước thải hàng ngày được xử lý. Cho nên, nhu cầu xử lý nước 

thải cũng là một nhu cầu to lớn trong 20 năm tới.  

Với khả năng và thế mạnh của mình, cũng như cơ hội của thị trường, Công ty có khả năng 

cung cấp các giải pháp tổng thể cho ngành (đầu tư, dịch vụ kỹ thuật, vận hành) và sẽ có được 

những “Giải pháp hiệu quả để mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng là nền tảng tạo nên lợi 

nhuận bền vững của doanh nghiệp”. Qua đó, “Cống hiến cho cộng đồng những công trình hạ 

tầng nước thông qua giải pháp tổng thể và mang lại cho doanh nghiệp các giá trị bền vững”.  

1. Các rủi ro 

 Rủi ro kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 
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Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ tăng trưởng GDP cao trong các năm vừa qua 

dù đã trải qua nhiều khó khăn trong năm 2008 và 2009. Trong năm 2010, các yếu tố kinh tế 

vĩ mô của Việt Nam có những bất ổn, đặc biệt là mức thâm hụt ngân sách gia tăng và lạm 

phát cao. Mức bội chi ngân sách năm 2010 được dự đoán ở mức 5,8% GDP và lạm phát ở 

mức 11,75%. Tuy nhiên, tỉ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2010 vẫn đạt được mức 

tăng trưởng khá cao, đạt 6,78% (mục tiêu của Chính phủ là 6,5%). 

Đến năm 2011, trong khi nền kinh tế thế giới đang có nguy cơ suy thoái toàn cầu, đặc biệt 

với những cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu, thì nền kinh tế Việt Nam đã có những 

chuyển biến đáng khích lệ. Tăng trưởng GDP năm 2011 đạt khoảng 5,89% so với năm trước, 

tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mặc dù tốc độ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2010 (trong bối 

cảnh kinh tế thế giới đang suy giảm từ 5,1% xuống 4% và các nước trong khu vực ASEAN 

có mức tăng trưởng từ 6,9% giảm xuống chỉ còn 5,3%). 

Năm 2007 2008 2009 2010  2011 2012 2013 

Tăng trưởng GDP (%) 8,44 6,23 5,32 6,78 5,89 5,03 5,42 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê 

Bước sang năm 2012, trước thực trạng nền kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, 

Chính Phủ ưu tiên mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên mức tăng trưởng 

GDP 2012 chỉ tăng 5,03% so với năm 2011. Tỷ trọng vốn đầu tư so với GDP cũng đạt mức 

thấp nhất kể từ năm 2000 trở lại đây. 

Năm 2013, so với 2012, tuy tình hình cải thiện hơn, nhờ những nỗ lực hỗ trợ của chính phủ, 

nhưng về cơ bản, nền kinh tế vẫn đang đối diện với những nguy cơ tiềm ẩn như sau: 

Nguy cơ tái lạm phát cao kèm theo sự trì trệ của thị trường sẽ làm cho tình hình khó khăn 

thêm. Tình hình nợ xấu chưa được cải thiện đúng mức, nên dòng tiền vẫn đang bị tắt nghẽn, 

các gói kích cầu được ban hành nhưng vẫn chưa thực sự được sử dụng hiệu quả. Vì vậy, nền 

kinh tế vẫn chưa hấp thu được vốn. Tình trạng thiếu vốn vẫn đang còn kéo dài. Khả năng 

tiếp cận vốn của doanh nghiệp (“DN”) vẫn còn khó khăn, đặc biệt là đối với các DN vừa và 

nhỏ. 

Bên cạnh đó, khả năng kéo giảm lãi suất cho vay không nhiều; khó đáp ứng sự mong đợi của 

DN, do hoạt động kém hiệu quả của DN lẫn hệ thống ngân hàng thương mại. Nếu lạm phát 

kỳ vọng cả năm là 7%, thì việc kéo giảm lãi suất tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn không còn 

nhiều dư địa và lãi suất cho vay vẫn còn khá cao, đặc biệt là lãi suất vay trung - dài hạn. 

Điều này sẽ không kích thích được các DN đang có thị trường mở rộng đầu tư và vẫn là 

nguy cơ làm tăng nợ xấu đối với những DN đang nỗ lực phục hồi sản xuất 
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Ngoài ra, trong năm 2013 tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến thất thường, có tác động 

bất lợi đối với những nền kinh tế có độ mở lớn như nền kinh tế Việt Nam. 

Với tình hình trên, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã xác định mục tiêu kinh tế tổng 

quát của năm 2013 là: “Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng 

cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng...”, với tốc độ tăng GDP khoảng 5,5% và kiểm soát CPI 

dưới 8%. 

Tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5-6/2013), Quốc hội đã sửa đổi một số điều của Luật Thuế thu nhập 

DN và Luật Thuế giá trị gia tăng nhằm miễn giảm thuế cho một số đối tượng để kích thích 

thị trường và giảm khó khăn cho DN. Áp dụng thuế suất thu nhập DN là 22% từ tháng 

1/2014 và 20% từ tháng 01/2016 để khuyến khích DN mở rộng đầu tư, giảm 50% thuế giá trị 

gia tăng cho nhà giá thấp…. 

Nhờ vậy, năm 2013, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên, để có thể đạt được 

các chỉ tiêu, mà Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, 

thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (ngày 08/11/2012) đã đề ra, thì không dễ.  

Lạm phát: 

Nhờ chính sách tiền tệ thắt chặt của Chính phủ, tỷ lệ lạm phát liên tục giảm vào năm 2012 và 

2013. Lạm phát được giảm xuống hơn 2,5 lần, chỉ còn 6,81% năm 2012, và giảm 3 lần 

xuống còn 5,92% trong 10 tháng năm 2013 và dự báo cả năm 2013 chỉ ở mức 6,5-7,0%. 

Trong giai đoạn 2012-2013, CPI tăng cao nhất vào tháng 1/2012 (17,27%) và thấp nhất vào 

tháng 8/2012 (5,04%) so với cùng kỳ năm trước. Với mức lạm phát 5,92% trong 10 tháng 

đầu năm 2013, Việt Nam đã nhường lại vị trí là nước có mức lạm phát cao nhất trong khu 

vực cho Indonesia (8,32%). Việt Nam là một trong những nước thực hiện kiểm soát lạm phát 

có hiệu quả nhất. 

Năm 2007 2008 2009 2010  2011 2012 2013 

Tỉ lệ lạm phát (%) 8,4 22,97 6,52 11.75 18,58 6,81 6,04 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê 

Những biến động của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nền kinh tế nói 

chung và Công ty nói riêng. Với sự phát triển của nền kinh tế, cùng với nhu cầu phát triển hạ 

tầng cơ sở trong cả nước ngày càng cao sẽ tác động mạnh đến sự phát triển đến lĩnh vực hoạt 

động đầu tư của Doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy Công ty ngày càng tốt hơn. Mặc khác 

Công ty cũng có những khoản mục đầu tư hạ tầng đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận nhất định nên thu 

nhập của Công ty sẽ ổn định trong những năm tới. Do đó, rủi ro kinh tế không phải là một 

rủi ro lớn đối với hoạt động của những dự án mà Công ty đầu tư vào. 
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 Rủi ro về pháp luật 

Là Công ty cổ phần đã đăng ký niêm yết nên hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của luật 

doanh nghiệp, luật chứng khoán và thị trường chứng khoán, luật và các quy định khác liên 

quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty... Luật và các văn bản dưới luật trong các lĩnh 

vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi và điều chỉnh luôn có thể xảy ra và khi 

xảy ra thì sẽ ít hoặc nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Rủi ro đầu tư 

Hiện nay hầu hết các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp có dự án thực hiện tại Việt Nam 

cho nên phải chịu sự điều chỉnh bởi những điều kiện kinh tế, chính trị, luật pháp của Việt 

Nam. Những điều kiện này có sự khác biệt với những quy định phổ biến ở những nước phát 

triển hơn. 

Hoạt động đầu tư của công ty có thể tăng trưởng và mở rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau 

đặc biệt là danh mục đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng nước và các dịch vụ đô thị, môi trường và 

xã hội. Đây là xu hướng đầu tư chính của công ty theo đúng định hướng của Việt Nam hiện 

nay là sử dụng nguồn lực trong dân chúng để chia sẽ những khó khăn về tài chính của Chính 

phủ, Chính phủ thì bớt gánh nặng, mà nền kinh tế vẫn phát triển.  

Định hướng phát triển của công ty là linh hoạt trong từng thời điểm phù hợp với những thay 

đổi về nền kinh tế, chính trị và những quy định hiện hành tại Việt Nam. Những chính sách 

kinh tế của Việt Nam có thể thay đổi, vì vậy việc lựa chọn đầu tư vào những dự án có tính an 

toàn cao luôn được ưu tiên hàng đầu đối với Công ty, đây cũng là ưu tiên hàng đầu đối với 

Công ty cho sự phát triển kinh doanh và triển vọng của Công ty trong tương lai. 

 Rủi ro liên quan đến các chính sách tín dụng và lãi suất 

Ngoài khoản đầu tư bằng vốn góp của các cổ đông, Công ty cũng sử dụng nguồn tài trợ từ 

các tổ chức tín dụng. Trong thời kỳ kinh tế biến động như hiện nay thì việc kiểm soát nền 

kinh tế đi đúng định hướng phát triển đất nước và để đảm bảo hạn chế thấp nhất những tác 

động xấu từ sự vỡ nợ mất thanh khoản của các tổ chức tín dụng thì ngân hàng nhà nước đã 

đưa ra các quy định nhằm kiểm soát chặc chẽ các hoạt động của tổ chức tín dụng một cách 

hợp lý như giới hạn về mức cho vay đối với kinh doanh BĐS và chứng khoán, quy định về 

tỷ lệ nợ xấu, đánh giá và phân nhóm các ngân hàng nhằm đưa ra hạn mức tăng trưởng tín 

dụng trong năm…. Việc làm này đã ảnh hưởng đến hàng loạt các ngân hàng phải co cụm 

giới hạn cho vay và thay đổi mức lãi suất vay khi lãi suất đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến chiến lược tài chính của Công ty.  

Với tính thận trọng và đảm bảo rủi ro ở mức thấp nhất cho nhà đầu tư, bên cạnh việc đầu tư 

vào những dự án có quyền thu phí với thu nhập có tính ổn định, thì hơn 78% giá trị trong 
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danh mục đầu tư của mình, Công ty đều duy trì các thỏa thuận có các khoản đảm bảo lợi 

nhuận tương đương với chi phí lãi vay. 

 Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như thiên tai, hỏa hoạn, địch họa,.v.v... là những rủi ro bất khả kháng ngoài 

tầm kiểm soát của Công ty. Các rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người 

và tình hình hoạt động chung của Công ty. Đặc biệt là đối với các dự án mà Công ty tham 

gia đầu tư. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình thực hiện hoạt động SXKD: 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu
Thực hiện năm 

2012

Thực hiện năm 

2013
Kế hoạch 2013

Thực hiện năm 

2013 so với 

thực hiện năm 

2012

Thực hiện năm 

2013 so với kế 

hoạch năm 

2013

1 Tổng doanh thu và thu nhập khác 152.524            99.700              108.894            (52.824)             (9.194)               

2 Tổng chi phí 108.261            101.870            95.327              (6.391)               6.543                

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 44.263              (2.170)               13.567              (46.433)             (15.737)             

4 Lợi nhuận từ công ty liên kết 63.060              2.082                -                     (60.978)             2.082                

5 Tổng lợi nhuận trước thuế 107.323            (88)                     13.567              (107.411)           (13.655)             

6 Thuế TNDN 737                    -                     1.808                (737)                  (1.808)               

7 Lợi nhuận sau thuế 106.586            (88)                     11.759              (106.674)           (11.847)             

8 19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 1.046                (780)                  1.583                (1.826)               (2.363)               

9 20. Lợi nhuận sau thuế của ổ đông của công ty mẹ 105.540            692                    10.176              (104.848)           (9.484)                

 

2. Tổ chức và nhân sự 

 Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng 

Số CMND/

Passport

I Hội đồng quản trị

1 Ông Lê Vũ Hoàng 1946 020096649 Chủ tịch HĐQT

2 Bà Giao Thị Yến 1955 020058350 Phó Chủ tịch HĐQT

3 Ông Lê Quốc Bình 1972 023833426 Thành viên HĐQT

4 Ông Nguyễn Hồng Sơn 1973 1073000215 Thành viên HĐQT

5 Ông Luis Juan B. Oreta 1956 EB6664924 Thành viên HĐQT

6 Ông Virgilio Cervantes Rivera, JR. 1961 EB1997387 Thành viên HĐQT

7 Ông Trương Khắc Hoành 1972 024396582 Thành viên HĐQT

II Ban Tổng Giám đốc

1 Ông Trương Khắc Hoành 1972 024396582 Tổng Giám đốc

2 Bà Giao Thị Yến 1955 020058350 Phó Tổng Giám đốc

3 Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh 1978 025133379 Phó Tổng Giám đốc

III Ban Kiểm soát

1 Bà Vũ Thị Thủy 1973 024504320 Trưởng Ban kiểm soát

2 Bà Nguyễn Ái Liễu 1974 024586733 TV Ban kiểm soát

3 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1978 025498599 TV Ban kiểm soát

IV Kế toán trưởng

1 Ông Bùi Quốc Dũng 1975 272307660 Kế toán trưởng

STT Họ Tên Năm sinh Chức danh
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 Cổ đông nội bộ và tỷ lệ nắm giữ 

STT TÊN CHỨC DANH
SỞ HỮU CÁ 

NHÂN

ĐẠI DiỆN SỞ 

HỮU
TỶ LỆ

I Hội đồng quản trị

1 Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT -                    -                -               

2 Bà Giao Thị Yến Phó Chủ tịch HĐQT 20.000              -                0,03             

3 Ông Lê Quốc Bình Thành viên HĐQT 1.010.000         25.768.990   45,88           

4 Ông Trương Khắc Hoành Thành viên HĐQT 23.000              -                0,04             

5 Ông Virgilio Cenvantes Rivera Jr Thành viên HĐQT -                    9.000.000     15,42           

6 Ông Luis Juan B.Oreta Thành viên HĐQT -                    9.370.000     16,05           

7 Ông Nguyễn Hồng Sơn Thành viên HĐQT -                    -                -               

II Ban Tổng giám đốc -                    

1 Ông Trương Khắc Hoành Tổng Giám đốc nt nt nt

2 Bà Giao Thị Yến Phó Tổng Giám đốc nt nt nt

3 Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh Phó Tổng Giám đốc -                    -                -               

III Ban Kiểm soát

1 Vũ Thị Thủy Trưởng Ban kiểm soát 10.000              -                0,02             

2 Nguyễn Ái Liễu Thành viên Ban kiểm soát 5.000                -                0,01             

3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thành viên Ban kiểm soát 10.000              -                0,02             

IV Kế toán trưởng

1 Ông Bùi Quốc Dũng Kế toán trưởng 130.000            -                0,22             

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

Đồng\người\tháng 6,000,000 7,500,000 13,000,000

 

 

 Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị 

Ông Lê Vũ Hoàng:  

- Giới tính :  Nam 

- Ngày tháng năm sinh :  1946    

- Số CMND (Hộ chiếu) :  020096649, ngày cấp 02/07/2003, nơi cấp: CA TP.HCM 

- Nơi sinh:  Bến Tre 

- Quốc tịch:  Việt Nam  

- Dân tộc:  Kinh 

- Quê quán:  Bến Tre 

- Địa chỉ thường trú:  239 Trần Hưng Đạo, Q5, Tp. Hồ Chí Minh 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Quá trình công tác: 

+ Từ 1962 – 1963: Công tác tại Ban Tổ chức Trung ương Cục Miền Nam sau đó đi học 

nghiệp vụ tại Trường Thông tin thuộc Ban Thông tin R. 
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+ Từ 1963 – 1968: Công tác tại Thông tấn xã giải phóng – Trưởng đài điện báo. 

+ Từ 1968 – 1970: Công tác tại Đại sứ quán CHMN Campuchia – Trưởng Đại diện 

báo. 

+ Từ 1970 – 1974: Công tác trong Đoàn chuyên gia giúp Đảng CS Campuchia (nay là 

Đảng Nhân dân CM CPC). 

+ Từ 1975 – 1979: Đi học Trường Bổ túc Công Nông Miền Nam. 

+ Từ 1979 – 1997: Công tác tại UBND Quận 5, Trưởng phòng sau đó là Phó Chủ tịch. 

+ Từ 1997 – 2001: Công tác tại Quỹ Đầu tư phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh– 

Phó Tổng Giám đốc QĐT 

+ Từ 12/2001 – 2012: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư 

Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Từ 2012 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Từ 08/2013 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài 

Gòn 

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ 

tầng Nước Sài Gòn 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 565 

+ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Petroland 

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm 

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức. 

- Số cổ phần nắm giữ:                               0 cổ phần 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 25.768.990 cổ phần 

Trong đó : 

 Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM: 25.768.990 cổ phần 

 

Ông Lê Quốc Bình: Thành viên HĐQT 

- Giới tính :  Nam 

- Ngày tháng năm sinh :  25/02/1972    

- Số CMND (Hộ chiếu) :  023833426 ngày cấp 23/08/2006 nơi cấp: CA TP.HCM 

- Nơi sinh:  Đà Nẵng 

- Quốc tịch:  Việt Nam  

- Dân tộc:  Kinh 

- Quê quán:  Quảng Bình 

- Địa chỉ thường trú:  90/28/9 Vũ Huy Tấn, phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

- Trình độ văn hóa: 12/12 
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- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán 

- Quá trình công tác: 

+ Từ năm 1993 đến năm 1997: Cán bộ Phòng Kế toán Tổng Công ty Du Lịch 

TP.HCM. 

+ Từ năm 1997 đến năm 2001: Chuyên viên Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM. 

+ Từ năm 2001 đến 04/2012:  Giám Đốc tài chính, kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ 

phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.  

+ Từ tháng 05/2010 đến 04/2012: Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn 

+ Từ tháng 05/2012 đến nay:  

 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ 

thuật TP.HCM 

 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn 

 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn 

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị  

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

+ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 

TP.HCM 

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận 

+ Phó Chủ tịch HĐQT Cổ phần cơ khí  điện Lữ Gia; 

+ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần cấp nước Kênh Đông. 

- Số cổ phần nắm giữ:    26.778.990 cổ phần 

Trong đó:  

 Sở hữu cá nhân  :    1.010.000 cổ phần 

 Đại diện sở hữu  :  25.768.990 cổ phần. 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 25.818.990 cổ phần 

Trong đó : 

 Vợ Phạm Thị Thúy Hằng: 50.000 cổ phần 

 Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM: 25.768.990 cổ phần 

        

Bà Giao Thị Yến: Phó chủ tịch HĐQT 

- Giới tính: Nữ  

- Số CMND (Hộ chiếu) : 020058350 ngày cấp 14/04/2003 nơi cấp: CA TP.HCM 

- Ngày tháng năm sinh : 13/03/1955  

- Nơi sinh: Quảng Ngãi 

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh 
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- Quê quán: Quảng Ngãi 

- Địa chỉ thường trú: 236/10 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh 

- Quá trình công tác: 

+ Từ  năm 1982 đến năm 1998: Phó giám đốc Công ty Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, 

kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông  

+ Từ năm 1999 đến năm 2000 : Phó trưởng ban Tài chính Quản trị Thành ủy TP.HCM 

+ Từ năm 2000 đến năm 2007 Tổng giám đốc HIFU, kiêm: 

 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 

 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BOO nước Thủ Đức 

 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán TP.HCM 

 Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển nhà HCM 

 Giám đốc Quỹ Phát triển Nhà HCM  

+ Từ năm 2008 đến năm 2009: 

 Nghỉ hưu theo chế độ nhà nước 

 Chuyên gia tư vấn độc lập: Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam; Vietbook group 

+ Từ năm 2009 đến nay: Tư vấn cao cấp về tài chánh cơ sở hạ tầng dự án các Quỹ Đầu 

tư Phát triển Địa phương của WB ở Việt Nam 

+ Từ tháng 07/2010 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty 

Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn. 

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty : Phó Chủ tịch HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc. 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ 

phần thực phẩm Cholimexfood. 

- Số cổ phần nắm giữ:   20.000 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân : 20.000 cổ phần 

 Đại diện sở hữu:          0 cổ phần. 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần.  

 

Ông Luis Juan B. Oreta: Thành viên HĐQT 

- Giới tính :  Nam 

- Số CMND (Hộ chiếu) : EB6664924 cấp ngày 30/10/2012 tại Bộ Ngoại giao Manila, 

Philippines 

- Ngày Tháng Năm sinh :  20/09/1956 

- Nơi sinh: Manila, Philipines 

- Quốc tịch: Philipines 
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- Dân tộc: Philipines 

- Quê quán: Manila, Philipines 

- Địa chỉ thường trú: Số 2302 tòa nhà Regency, ngã 3 đường Salcedo Tordesillas và 

Sanchez, Salcedo, thành phố Makati. 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), chuyên ngành Phân tích đầu 

tư. 

- Quá trình công tác: 

+ Từ 11/1977 đến 05/1978: Đại diện bán hàng, Orient Air Service 

+ Từ 06/1978 đến 05/1980: Phân tích tài chính, Insular Bank of Asia nad America, 

Makati, Philippines 

+ Từ 09/1982 đến 06/1983: Quản lý tư vấn tài chính tại Boone, Young & associates, 

New York, NY 

+ Từ 10/1983 đến 03/1997: Phó chủ tịch Ngân hàng Philippines, Makati Philippines 

+ Từ 1997 đến nay: Giám đốc điều hành Tập đoàn Ayala, Makati, Philippines 

+ Từ 01/2009 đến nay: Giám đốc tài chính và ngân khố Manila Water 

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty :  

+ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác :  

+ Giám đốc điều hành Tập đoàn Ayala, Makati, Philippines 

+ Giám đốc tài chính và ngân khố Manila Water 

 

- Số cổ phần nắm giữ:    9.370.000 cổ phần 

Trong đó:  

 Sở hữu cá nhân:                       0 cổ phần 

 Đại diện sở hữu  :  9.370.000 cổ phần. 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 9.370.000 cổ phần 

Trong đó : 

 Công ty MANILA WATER SOUTH ASIA HOLDINGS PTE.LTD: 

9.370.000 cổ phần 

Ông Virgilio Cervantes Rivera, JR.: Thành viên HĐQT 

- Giới tính :  Nam 

- Số CMND (Hộ chiếu) : EB1997387 cấp ngày 01/03/2011 tại Bộ Ngoại giao Manila, 

Philippines 

- Ngày Tháng Năm sinh :  08/07/1961 

- Nơi sinh: Manila, Philipines 

- Quốc tịch: Philipines 
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- Dân tộc: Philipines 

- Quê quán: Manila, Philipines 

- Địa chỉ thường trú: Số 38 đường Rambutan Khu dân cư, Ayala Westgrove Heights tỉnh 

Cavite, Philipin 4118 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn:  

+ Chương trình Quản trị cao cấp, Harvard Business School 

+ Thạc sĩ Kinh tế, De La Salle University, Manila, Philipines 

- Quá trình công tác: 

+ Từ 08/2013 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn 

+ Từ 2012 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP BOO Nước Thủ Đức 

+ Từ 2011 đến nay: Chủ tịch Công ty Clark Water 

+ Từ 2010 đến nay: Chủ tịch Công ty Laguna Water 

+ Từ 2010 đến nay: Chủ tịch Công ty Boracay Island Water 

+ Từ 03/1997 đến nay: Giám Đốc điều hành Ayala Corporation, Makita, Philipines 

+ Từ 1997 đến nay: Giám Đốc Bộ phận phát triển và Chiến lược Manila Water 

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty :  

+ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác :  

+ Thành viên HĐQT Công ty CP BOO Nước Thủ Đức 

+ Chủ tịch Công ty Clark Water 

+ Chủ tịch Công ty Laguna Water 

+ Chủ tịch Công ty Boracay Island Water 

+ Giám Đốc điều hành Ayala Corporation, Makita, Philipines 

+ Giám Đốc Bộ phận phát triển và Chiến lược Manila Water 

- Số cổ phần nắm giữ:    9.000.000 cổ phần 

Trong đó:  

 Sở hữu cá nhân:                       0 cổ phần 

 Đại diện sở hữu  :  9.000.000 cổ phần. 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 9.000.000 cổ phần 

Trong đó : 

 Công ty MANILA WATER SOUTH ASIA HOLDINGS PTE.LTD: 

9.000.000 cổ phần 

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn: Thành viên HĐQT 

- Giới tính :  Nam 

- Số CMND (Hộ chiếu) : 001073000215 ngày cấp  31/01/2013 nơi cấp: CA Hà Nội 
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- Năm sinh : 1973 

- Nơi sinh: Hà Nội 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú: Số 24, 19/15 đường Kim Đồng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, TP.Hà 

Nội 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) 

- Quá trình công tác: 

+ Từ  năm 2000 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam 

+ Từ năm 2010 đến nay: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam - 

Oman 

+ Từ 11/2012 đến nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông 

Hinh 

+ Từ 07/2013 đến nay:  Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec 

+ Từ 11/2013 đến nay:  

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty :  

+ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác :  

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam 

+ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông 

+ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

+ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam – Oman 

- Số cổ phần nắm giữ:    7.034.700 cổ phần 

Trong đó:  

 Sở hữu cá nhân:                       0 cổ phần 

 Đại diện sở hữu  :  7.034.700 cổ phần. 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 7.034.700 cổ phần 

Trong đó : 

 Công ty Công ty VIAC (NO.1) LIMITED PARTNERSHIP: 70.34.700 cổ 

phần 

Ông Trương Khắc Hoành: Thành viên HĐQT 

- Giới tính: Nam  

- Số CMND (Hộ chiếu) : 024396582 ngày cấp 31/03/2009  nơi cấp: CA TP.HCM 

- Ngày tháng năm sinh: 16/01/1972 
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- Nơi sinh: Quảng Trị 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Quảng Trị 

- Địa chỉ thường trú: 97 đường số 2, CX Bình Thới, F.8, Quận 11, TP.HCM 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị (MBA) 

- Quá trình công tác: 

+ Từ  năm 1994 đến năm 1996 : Kiểm soát tài chính, Công ty Control Techniques Việt 

Nam 

+ Từ năm 1997 đến năm 2004: Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Nước & Môi trường 

(WACO) 

+ Từ năm 2005 đến năm 2010: Phó Tổng giám đốc, Công ty CP BOO Nước Thủ Đức 

+ Từ năm 2010 đến 04/2012: Tổng giám đốc, Công ty CP BOO Nước Thủ Đức 

+ Từ 07/2011 đến 04/2012: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Bất động 

sản Sài Gòn. 

+ Từ 05/2012 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ 

tầng Bất động sản Sài Gòn 

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

+ Phó Tổng giám đốc Công ty CP BOO Nước Thủ Đức 

+ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỷ thuật TP.HCM 

- Số cổ phần nắm giữ : 23.000 cổ phần 

 Sở hữu cá nhân:         23.000 cổ phần 

 Đại diện sở hữu:               0 cổ phần. 

 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 25.768.990 cổ phần 

Trong đó : 

 Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM: 25.768.990 cổ phần 

 

 Lý lịch thành viên Ban Kiểm soát 

Bà Vũ Thị Thuỷ: Trưởng Ban Kiểm soát 

- Giới tính: Nữ 

- Số CMND (Hộ chiếu) : 024504320 - ngày cấp 27/08/2010 - nơi cấp: CA TP.HCM 

- Ngày tháng năm sinh : 22/08/1973 

- Nơi sinh : Nam Định 

- Quốc tịch : Việt Nam  
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- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Nam Định 

- Địa chỉ thường trú: 122/41/3 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác: 

+ Từ  năm 1995 đến năm 1999: Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán – Công ty 

XDCTGT 875  

+ Từ năm 1999 đến năm 2001: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán – Công ty 

QL&SCĐB 711 

+ Từ năm 2001 đến năm 2002: Phó phòng Kế toán Xí nghiệp thu phí XLHN – Công ty 

TNXP TP.HCM 

+ Từ năm 2002 đến nay: Chuyên viên kế toán tổng hợp Phòng Tài chính Kế toán – 

Công ty CII. Kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư & XD Xa lộ  Hà Nội. 

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty : Trưởng Ban kiểm soát. 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư & 

XD Xa lộ Hà Nội 

- Số cổ phần nắm giữ :       10.000 cổ phần 

 Trong đó:  

 Sở hữu cá nhân :     10.000 cổ phần 

 Đại diện sở hữu :                    0 cổ phần 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 25.768.990 cổ phần 

Trong đó : 

 Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM: 25.768.990 cổ phần 

Bà Nguyễn Ái Liễu : Thành viên Ban Kiểm soát 

- Giới tính : Nữ 

- Số CMND (Hộ chiếu): 024586733 - ngày cấp 02/08/06 nơi cấp: CA TP.HCM 

- Ngày tháng năm sinh : 24/07/1974 

- Nơi sinh: TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Xã Phước Quang – Huyện Tuy Phước – Tỉnh Bình Định. 

- Địa chỉ thường trú: 330/7 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp. 

- Quá trình công tác: 
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+ Từ 1998 đến 2002: Kế toán Công ty Bảo Việt tỉnh Bình Định. 

+ Từ 2002 đến 2004: Kế toán trạm Thu phí giao thông đường Hùng Vương. 

+ Từ 2004 đến nay  : Kế toán Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM.  

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty : Thành viên Ban kiểm soát. 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Kế toán Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ 

thuật Tp.HCM. 

- Số cổ phần nắm giữ :  5.000 cổ phần. 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 25.768.990 cổ phần 

Trong đó : 

 Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM: 25.768.990 cổ phần 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Thành viên Ban Kiểm soát 

- Giới tính: Nữ 

- Số CMND (Hộ chiếu) : 025498599 - ngày cấp 10/05/2011 - nơi cấp: CA Tp.HCM 

- Ngày tháng năm sinh : 13/11/1978 

- Nơi sinh : Phú Yên  

- Quốc tịch : Việt Nam  

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : An Ninh _ Tuy An _ Phú Yên 

- Địa chỉ thường trú: 133/24H Ngô Đức Kế, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD 

- Quá trình công tác: 

+ Từ năm 2000 đến tháng 06/2006: Kế toán viên Công ty CP Xây dựng Phú Yên 

+ Từ tháng 9/2006 đến nay: Quản trị viên Kế toán Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 

Tp.HCM. 

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty : Thành viên Ban kiểm soát. 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác :  Quản trị viên Kế toán Công ty CP Đầu 

tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM. 

- Số cổ phần nắm giữ     : 10.000 cổ phần 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 25.768.990 cổ phần 

Trong đó : 

 Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM: 25.768.990 cổ phần 

 Lý lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc 

Ông Trương Khắc Hoành :  Tổng Giám đốc    (Xem phần trên) 

Bà Giao Thị Yến :   Phó Tổng Giám đốc (Xem phần trên) 
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Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh: Phó Tổng Giám đốc 

- Giới tính: Nam  

- Số CMND (Hộ chiếu) : 025133379 ngày cấp 17/11/2009  nơi cấp: CA TP.HCM 

- Ngày tháng năm sinh: 22/08/1978 

- Nơi sinh: Ninh Thuận 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Hà Nôi 

- Địa chỉ thường trú: 243/1/10 Tô Hiến Thành, P.13, Quận 10, TP.HCM 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị (MBA) 

- Quá trình công tác: 

+ Từ  năm 2001 đến năm 2010 : Phụ trách bộ phận Tiếp thị và Bán hàng, Công ty 

Mekong Corporation 

+ Từ tháng 01/2010 đến tháng 05/2010: Giám đốc Bộ phận bán thiết bị, Công ty Cổ 

phần Phương Nam. 

+ Từ tháng 06/2010 đến nay: Giám đốc Phụ trách phát triển kinh doanh của Manila 

Water tại Việt Nam. 

+ Từ tháng 11/2012 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ 

thuật VinaPhil  

+ Từ tháng 10/2013 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài 

Gòn 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác :  

+ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật VinaPhil  

+ Giám đốc Phụ trách phát triển kinh doanh của Manila Water tại Việt Nam 

- Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần 

 Lý lịch Kế toán trưởng 

Ông Bùi Quốc Dũng: Kế toán trưởng 

- Giới tính : Nam  

- Số CMND (Hộ chiếu) : 272307660 ngày cấp 05/05/2009 nơi cấp: CA Đồng Nai 

- Ngày tháng năm sinh : 20/01/1975 

- Nơi sinh : Bình Định 

- Quốc tịch : Việt Nam.  

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Bình Định 
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- Địa chỉ thường trú: 422C Chung cư Hiệp Bình Chánh – Thủ Đức – TP.HCM 

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.62918483 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Quá trình công tác: 

+ Từ năm 1997 đến 2001: Nhân viên kế toán tại Công ty Xuất Nhập Khẩu – Thương 

Mại – Du Lịch Tỉnh Bình Phước 

+ Từ năm 2001 đến năm 2004: Nhân viên kế toán tại Công ty Xây dựng Công trình 

507 

+ Từ năm 2005 đến năm 2008: Trưởng phòng kế toán Chi nhánh Công ty Xây dựng 

Công trình Giao thông 586 tại Long An, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng 

Việt Thành. 

+ Từ năm 2009 đến năm 2010: Phó phòng kế toán Công ty Xây dựng Công trình Giao 

thông 586, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Thành; 

+ Từ năm 2010 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản 

Sài Gòn. 

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty : Kế toán trưởng. 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có  

- Số cổ phần nắm giữ :          130.000 cổ phần 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần :       0 cổ phần 

 

 Số lượng lao động trong công ty 

Số CB.CNV Số CB.CNV Số CB.CNV

31/12/11 31/12/12 31/12/13

Ký hợp đồng trực tiếp 8 13 29

HĐLĐ không thời hạn 4 11 24

HĐLĐ từ 1 đến 3 năm 4 2 1

HĐLĐ dưới 1 năm - 4

Trong đó:

Đại học và trên Đại học 6 13  26

Chỉ tiêu

 

 Chính sách đối với người lao động 

 Thời gian làm việc 

- Thời gian làm việc của khối văn phòng:  

- Buổi sáng: từ 8giờ đến 12giờ00. 

- Buổi chiều: từ 13giờ00 đến 17giờ00. 

- Ngày nghỉ hàng tuần: Thứ bảy và chủ nhật. 
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- Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: được nghỉ theo công bố của Nhà Nước 

- Người lao động được nghỉ phép 12 ngày/năm. Cứ làm việc được năm năm sẽ được thêm 

1 ngày phép. 

- Người lao động được nghỉ 09 ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

 

 Về chính sách tuyển dụng và đào tạo: 

- Tuyển dụng: 

 Công ty chú trọng tuyển dụng những nhân viên phù hợp với yêu cầu của công 

việc. Công ty khuyến khích việc tuyển dụng nội bộ nhằm tạo điều kiện cho nhân 

viên có cơ hội phát triển và thăng tiến.  

 Bên cạnh đó, Công ty vẫn thực hiện công tác tuyển dụng nhân lực từ bên ngoài. 

Nhân viên được Công ty tuyển dụng trực tiếp hoặc thông qua các Công ty Tư 

vấn, Môi giới nhân lực, thi tuyển hoặc sự giới thiệu của nhân viên Công ty. 

- Đào tạo: 

 Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng về 

nghiệp vụ chuyên môn, khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ 

công tác và đạo đức nghề nghiệp.  

 

 Về chính sách lương, thưởng và phúc lợi: 

- Lương và thưởng sẽ được căn cứ vào kỹ năng và năng lực của từng nhân viên. 

- Thưởng được xem xét cho từng thời gian trong năm. 

- Nghỉ mát thường niên. 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

- Ngoài những quy định theo luật lao động công ty còn có những chính sách hỗ trợ khác 

để chăm lo đến đời sống của người lao trong Công ty. 

 

 Thu nhập bình quân người lao động qua các năm 

            

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

Đồng\người\tháng 7.500.000          13.000.000           13.600.000     
 

 

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư hiện hữu để tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án mới 

thuộc lĩnh vực chuyên ngành Hạ tầng nước theo định hướng chiến lược của Công ty, năm 

2013 Công ty đã thực hiện thoái vốn đầu tư vào các công ty liên kết, các dự án Hạ tầng bất 

động sản và đầu tư tài chính như sau: 
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- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào dự án “Dự án Diamond Riverside”, 

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào dự án “49% quyền thu phí tuyến 

đường Điện Biên Phủ và Kinh Dương Vương” 

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

xây dựng Ninh Thuận, 

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

Cầu đường Bình Triệu, 

- Chuyển nhượng 1.180.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Investco, 

- Chuyển nhượng 4.456.080 cổ phiếu CII. 

Bên cạnh việc thoái vốn thành công các Dự án đầu tư trong lĩnh vực Hạ tầng Bất động sản, 

lĩnh vực đầu tư tài chính để thực hiện hóa lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục đầu tư, trong 

năm 2013 Công ty đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để góp vốn cổ phần vào các công ty dự 

án thuộc ngành Hạ tầng nước như sau: 

Tên công ty dự án
Vốn điều 

lệ

Tỷ lệ sở 

hữu của 

SGW

Giá trị đầu 

tư của SGW
Ghi Chú

Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn Đan Kia 100.000  90,00% 105.000        

Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức 558.000  7,33% 145.353        

Công ty Cổ phần Cấp nước Long AN 135.000  23,28% 31.749          

Công ty CP Cấp nước Sài Gòn Pleiku 90.000    40% 1.000            

Tổng vốn điều lệ SGW phải góp là 36 tỷ đồng, đến 

ngày 31/12/2013 SGW đã góp 1 tỷ đồng theo tiến độ 

góp vốn của dự án

Cộng 282.102  

 

Ngoài ra Công ty đang nghiên cứu phát triển 04 dự án khác trong lĩnh vực Hạ tầng nước với 

tổng mức đầu tư ước tính hơn 1.200 tỷ đồng. 

 

4. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng giảm

Tổng giá trị tài sản 866.652                 901.675                 4,04%

Doanh thu thuần 50.906                   36.900                   -27,51%

Lợi nhuận tư HĐKD 43.791                   (2.151)                    -104,91%

Lợi nhuận khác 472                        (18)                         -103,76%

Lãi lỗ trong công ty liên kết 63.060                   2.082                     -96,70%

Lợi nhuận trước thuế 107.323                 (87)                         -100,08%

Lợi nhuận sau thuế 106.586                 (87)                         -100,08%  
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b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

     - Hệ số thanh toán ngắn hạn 0,66                  9,69                  

     - Hệ số thanh toán nhanh 0,56                  9,02                  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

     - Nợ/Tổng tài sản 40,29% 14,89%

     - Nợ/Vốn chủ sở hữu 67,63% 17,69%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

     - Vòng vay khoản phải thu ngắn hạn 0,64                  0,19                  

     - Vòng quay hàng tồn kho 1,89                  0,80                  

     - Vòng quay tổng tài sản 0,06                  0,04                  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

     - Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 209,38% -0,24%

     - Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 22,14% -0,01%

     - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 12,51% -0,01%

     - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 86,02% -5,83%  

  

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 Tính đến ngày 04/04/2014, cơ cấu cổ đông của Saigon Water như sau 

         

STT Cổ đông
Số lượng cổ 

đông

Số cổ phần sở hữu 

(Cổ phần)
Tỷ lệ (%)

1 Trong nước 180 32.914.100               56,39     

- Tổ chức 5 28.665.810               49,11     

- Cá nhân 175 4.248.290                 7,28       

2 Nước ngoài 4 25.455.900               43,61     

- Tổ chức 3 25.453.700               43,60     

- Cá nhân 1 2.200                       0,001     

184 58.370.000               100        Tổng cộng  

 

 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty 

tại thời điểm ngày 04/04/2014: 
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STT
Tên tổ chức/cá 

nhân

Số CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD
Ngày cấp Địa chỉ

Số lượng cổ 

phiếu

Tỷ lệ sở 

hữu (%)

1 Công ty Cổ phần

Đầu tư Hạ tầng Kỹ

thuật TP.HCM

0302483177

24/12/2001

50 Tôn Thất Đạm, Phường

Nguyễn Thái Bình, Quận

1, TP.HCM

25.768.990 44,15

2 VIAC (NO.1) 

LIMITED 

PARTNERSHIP

CA5360

12/07/2011

24 Raffles Place #22-

00 Clifford Centre, 

Singapore (048621)

7.034.700 12,05

3 Manila Water 

South Asia 

Holdings PTE. 

LTD

201009681K

05/05/2010

36 Robinson Road, # 

17-01 City House, 

Singapore (068877)

18.370.000 31,47

51.173.690 87,67TỔNG CỘNG  

 

 Cổ đông nội bộ và tỷ lệ nắm giữ 

STT TÊN CHỨC DANH
SỞ HỮU CÁ 

NHÂN

ĐẠI DiỆN SỞ 

HỮU
TỶ LỆ

I Hội đồng quản trị

1 Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT -                    -                -               

2 Bà Giao Thị Yến Phó Chủ tịch HĐQT 20.000              -                0,03             

3 Ông Lê Quốc Bình Thành viên HĐQT 1.010.000         25.768.990   45,88           

4 Ông Trương Khắc Hoành Thành viên HĐQT 23.000              -                0,04             

5 Ông Virgilio Cenvantes Rivera Jr Thành viên HĐQT -                    9.000.000     15,42           

6 Ông Luis Juan B.Oreta Thành viên HĐQT -                    9.370.000     16,05           

7 Ông Nguyễn Hồng Sơn Thành viên HĐQT -                    7.034.700     12,05           

II Ban Tổng giám đốc -                    

1 Ông Trương Khắc Hoành Tổng Giám đốc nt nt nt

2 Bà Giao Thị Yến Phó Tổng Giám đốc nt nt nt

3 Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh Phó Tổng Giám đốc -                    -                -               

III Ban Kiểm soát

1 Vũ Thị Thủy Trưởng Ban kiểm soát 10.000              -                0,02             

2 Nguyễn Ái Liễu Thành viên Ban kiểm soát 5.000                -                0,01             

3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thành viên Ban kiểm soát 10.000              -                0,02             

IV Kế toán trưởng

1 Ông Bùi Quốc Dũng Kế toán trưởng 130.000            -                0,22             

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

Đồng\người\tháng 6,000,000 7,500,000 13,000,000
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III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

 Các chỉ tiêu cơ bản 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Thực hiện năm 

2012

Thực hiện năm 

2013
Kế hoạch 2013

% Thực hiện 

năm 2013 so 

với thực hiện 

năm 2012

% Thực hiện 

năm 2013 so 

với kế hoạch 

năm 2013

1 Tổng doanh thu và thu nhập khác Triệu đồng 152.524           99.700             108.894           65,37% 91,56%

2 Tổng lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 107.323           (88)                    13.567             -0,08% -0,65%

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 106.586           (88)                    11.759             -0,08% -0,75%

4 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 12,30% -0,01% -                    -0,08% -                    

5 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 26,65% -0,02% -                    -0,06% -                     

Với tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh trong năm 2013 còn nhiều khó khăn, việc thoái 

vốn đầu tư vào các lĩnh vực ngoài ngành không mang lại lợi nhuận cao, đồng thời các dự án 

thuộc lĩnh vực chuyên ngành đang trong giai đoạn triển khai đầu tư nên công ty chưa thu được 

lợi nhuận ngay trong năm 2013. Do đó kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013 của Công ty 

không đạt được như kế hoạch đã được Đại hội đồng thường niên 2012 đã thông qua 

 Những tiến bộ đã đạt được 

- Công ty đã hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ cho đối tác ngành từ Philipines là 

Manila Water South Asia Holding Pte Ltd. 

- Hình thành được một danh mục dự án đầu tư khá triển vọng 

- Cơ cấu tổ chức đã và đang từng bước hoàn thiện theo hướng hiệu quả hơn. 

- Công tác đầu tư các dự án được triển khai đúng tiến độ. 

2. Tình hình tài chính 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 Tình hình tài sản  

Tổng tài sản cuối năm 2013 đạt 901.675 triệu đồng, tăng 35.023 triệu đồng tương đương 

4,04% so với năm 2012. Cụ thể như sau: 
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Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN
Tại ngày 

31/12/2013

Tại ngày 

01/01/2013

Tăng, giảm năm 

2013 so với năm 

2012TÀI SẢN NGẮN HẠN 530.595                 231.332                299.262                    

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 193.523                 28.129                  165.394                    

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn -                         64.813                  (64.813)                    

3. Các khoản phải thu 296.749                 98.376                  198.373                    

4. Hàng tồn kho 36.529                   35.417                  1.112                        

5. Tài sản ngắn hạn khác 3.793                     4.597                    (804)                         

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 371.081                 635.320                (264.240)                  

1. Các khoản phải thu dài hạn 373                        508                       (134)                         

2. Tài sản cố định 161.555                 2.229                    159.326                    

3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 178.317                 617.797                (439.480)                  

4. Tài sản dài hạn khác 1.470                     14.787                  (13.316)                    

5. Lợi thế thương mại 29.365                   -                        29.365                      

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 901.675                 866.653                35.023                       

 

 Tình hình nợ phải trả 

Tổng nợ phải trả đến cuối năm 2013 giảm mạnh từ 349.149 triệu đồng xuống còn 134.261 

triệu đồng do Công ty thanh toán hết các khoản nợ đến hạn trong năm 2013, cụ thể như sau: 

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU
Tại ngày 

31/12/2013

Tại ngày 

01/01/2013

Tăng, giảm năm 

2013 so với năm 

2012

I. Nợ ngắn hạn 54.761                    349.149                  (294.387)                  

1. Vay và nợ ngắn hạn 17.324                    9.485                      7.839                        

2. Phải trả người bán 750                         105.547                  (104.797)                  

3. Người mua trả tiền trước 110                         110                         -                           

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 745                         883                         (137)                         

5. Phải trả người lao động 167                         524                         (357)                         

6. Chi phí phải trả 141                         -                          141                           

7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 34.817                    232.600                  (197.784)                  

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 708                         -                          708                           

II. Nợ dài hạn 79.500                    -                          79.500                      

1. Vay và nợ dài hạn 79.500                    -                          79.500                      

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 134.261                  349.149                  (214.887)                   

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

- Công ty đã tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý, nhân sự .. để 

phù hợp với chuyên ngành hoạt động của công ty. 

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý và điều hành 

SXKD và phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Công ty đã tiến hành thay đổi nhận diện thương hiệu và tên công ty cho phù hợp với 

chiến lược mới là đầu tư phát triển vào lĩnh vực Hạ tầng nước. 

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự toán chi phí, doanh thu, dòng tiền nhằm đảm bảo 

kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 
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4. Kế hoạch hoạt động trong năm 2014 

Trong năm 2014 công ty chủ yếu tập trung nguồn lực cho việc tìm kiếm và phát triển các dự 

án thuộc lĩnh vực chuyên ngành, mặc khác, các dự án mà công ty đã đầu tư trong năm 2013 

vẫn còn đang trong giai đoạn triển khai nên chưa kỳ vọng thu được lợi nhuận cao trong năm 

2014. Do đó dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014 của Công ty như sau:  

Chỉ tiêu Số tiền (tỷ đồng)

1. Tổng doanh thu hợp nhất 118,79                 

_Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                    94,12 

_Doanh thu hoạt động tài chính                    24,67 

2. Tổng chi phí hợp nhất 97,38                   

_Giá vốn hàng bán                    70,35 

_Chi phí tài chính                    10,79 

_Chi phí quản lý doanh nghiệp                    16,24 

3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 21,41                    

4. Lợi nhuận từ công ty liên kết                      2,61 

5. Tổng lợi nhuận trước thuế 24,02                    

6. Thuế TNDN 0,44

7. Lợi nhuận sau thuế 23,58                     

Kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên được xây dựng dựa trên những dự đoán có căn cứ với 

các số liệu chi tiết mà Công ty cho là hợp lý về những hoạt động đầu tư, tình hình kinh tế, 

môi trường cạnh tranh cũng như những định hướng chiến lược Công ty đã vạch ra. 

 

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai  

5.1 Định hướng hoạt động kinh doanh chính của Công ty: 

Phát triển Công ty thành một tổ chức hoạt động kinh doanh chuyên về lĩnh vực Hạ tầng nước 

bao gồm ba mãng chính:  

- Đầu tư phát triển các dự án về xử lý môi trường nước, 

- Cung cấp dịch vụ kỹ thuật môi trường nước, 

- Phát triển dịch vụ vận hành, bảo trì (O&M) trong lĩnh vực môi trường nước. 

 Đầu tư phát triển các dự án về xử lý môi trường nước: 

Công ty sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển các dự án tốt trong lĩnh vực môi trường bao 

gồm: 

- Đầu tư xây dựng, vận hành các dự án trong lĩnh vực xử lý và cung cấp nước sạch, xử lý 

nước thải, rác thải. 

- Đầu tư vào các doanh nghiệp hoặc các dự án hoạt động trong lĩnh vực xử lý và cung cấp 

nước sạch, xử lý nước thải. 
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 Dịch vụ kỹ thuật môi trường nước: 

Công ty sẽ tiếp tục đầu tư để phát triển và mở rộng thị trường, phát triển thêm các giải pháp 

công nghệ, và cũng cố vững chắc vị thế của mình trên thi trường này. Hoạt động chính bao 

gồm: 

- Cung cấp các giải pháp công nghệ, máy móc, thiết bị cho các nhà máy xử lý nước sạch, 

xử lý nước thải; 

- Thiết kế, chế tạo máy móc thiết bị chuyên dụng cho ngành kỹ thuật môi trường; 

- Tìm kiếm, nghiên cứu, phát triển các dự án đầu tư trong lĩnh vực môi trường cho Công 

ty.  

 Phát triển dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M) trong lĩnh vực môi trường nước: 

Với chuyên môn sâu về ngành và quan hệ đối tác lớn trong lĩnh vực môi trường, Công ty sẽ 

có điều kiện để phát triển để cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng cho các dự án nhà máy 

xử lý nước sạch, nước thải do khách hàng đầu tư hoặc do chính Công ty tham gia đầu tư. 

Đây là một dịch vụ đang được các định chế tài chính quan tâm, thúc đẩy và phát triển tại 

Việt Nam theo đúng xu hướng phát triển chung trên thế giới. 

5.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực:      

- Tăng cường hoạt động tìm kiếm nguồn nhân sự cho các vị trí quản lý cấp cao để đáp ứng 

cho nhu cầu phát triển của công ty trong những năm tới. 

- Có kế hoạch mang tính chủ động đối với lực lượng lao động trực tiếp nhằm đáp ứng và 

duy trì hoạt động đầu tư tại mọi thời điểm theo yêu cầu. 

- Từng bước xây dựng và hoàn thiện các chế độ tiền lương và đãi ngộ đối với người lao 

động, thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm, các chính sách đảm bảo an toàn lao động nhằm 

thu hút người tài, người có tâm huyết đối với Công ty.  

 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá về hoạt động của Công ty 

Năm 2013 mặc dù có được nhiều sự hỗ trợ của Chính phủ tuy nhiên tình hình chung của thị 

trường vẫn còn tồn tại những khó khăn. Chính sách tín dụng vẫn chưa thực sự nới lỏng, tình 

hình nợ xấu chưa được cải thiện đúng mức, nên dòng tiền vẫn đang bị tắt nghẽn, các gói kích 

cầu được ban hành nhưng vẫn chưa thực sự được sử dụng hiệu quả. Vì vậy, nền kinh tế vẫn 

chưa hấp thu được vốn. Tình trạng thiếu vốn vẫn đang còn kéo dài. Khả năng tiếp cận vốn 

của doanh nghiệp (“DN”) vẫn còn khó khăn, đặc biệt là đối với các DN vừa và nhỏ. Ngoài 

ra, trong năm 2013 tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến thất thường, có tác động bất lợi 

đối với những nền kinh tế có độ mở lớn như nền kinh tế Việt Nam. 

Những khó khăn chung của thị trường nêu trên đã tác động không nhỏ đến hoạt động của 

công ty nhất là công tác huy động vốn để phát triển hoạt động đầu tư. Mặc dù trong năm 

2013 công ty đã không đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo như kế hoạch đã 

đề ra, tuy nhiên công ty đã xây dựng được nền tảng khá vững chắc cho chặng đường tiếp 

theo thông qua việc định hướng một cách rõ ràng cho mục tiêu chiến lược của công ty, phát 

hành tăng vốn thành công cho đối tác đầu tư ngành của Philipines là Manila Water South 
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Asia Holdings Pte. Ltd, hình thành được một danh mục dự án đầu tư khá triển vọng, đây là 

điều kiện để công ty có thể tạo ra những bứt phát mạnh mẽ trong thời gian tới và sớm trở 

thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Hạ tầng nước tại Việt Nam. 

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám Đốc 

Trong năm 2013 HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với TGĐ công ty thông qua việc 

ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty. Tổng 

giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều 

hành các hoạt động của công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê 

duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành. 

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và 

đầy đủ. 

Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng, đặc biệt năm 

2013, Saigon Water bắt đầu triển khai các hoạt động đầu tư chuyên ngành của mình, những 

kết quả đạt được trong năm 2013 là nỗ lực rất đáng trân trọng của Ban điều hành Công ty. 

HĐQT hết sức ghi nhận sự nỗ lực của Ban Giám Đốc và tập thế cán bộ công nhân viên Công 

ty trong năm qua. 

3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT 

Năm 2014, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty như 

Ban hành các Quy chế quản lý đầu tư, Quy chế quản lý lao động tiền lương..., hướng tới việc 

minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống 

quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh 

nghiệp trong giai đoạn mới. Đây là một trong những biện pháp để thực hiện các định hướng 

mục tiêu trung hạn của Công ty, trong đó một mục tiêu quan trọng và xuyên suốt là nâng cao 

giá trị đầu tư của Quý cổ đông. 

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung 

chỉ đạo các mặt hoạt động chủ yếu sau đây: 

- Thực hiện những qui định mới của Nhà nước về công tác quản trị công ty như: Các qui 

định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông, điều chỉnh điều lệ và qui chế quản trị công ty, 

thành lập các tiểu ban của Hội đồng Quản trị, tham gia các khóa đào tạo về quản trị công 

ty. 

- Chỉ đạo triển khai đầu tư các dự án trọng điểm, định hướng việc tiếp xúc các dự án mới 

để chuẩn bị nguồn dự án cho tương lai. 

- Chỉ đạo công tác huy động vốn đảm bảo việc cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động đầu 

tư đồng thời giám sát chặt chẽ khả năng thanh toán của công ty. 

- Chỉ đạo nâng cao công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quản 

hoạt động. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 
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 Thành viên và cơ cấu của HĐQT 

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của công ty gồm 7 thành viên. Cụ thể 

     

STT Họ và tên Chức vụ Số CP nắm giữ/Tỷ lệ

1 Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT -                                

2 Bà Giao Thị Yến Phó Chủ tịch HĐQT 20.000/0,03%

3 Ông Lê Quốc Bình Thành viên HĐQT 1.010.000/1,73%

4 Ông Trương Khắc Hoành Thành viên HĐQT 23.000/0,04%

5 Ông Virgilio Cenvantes Rivera Jr Thành viên HĐQT 0/0%

6 Ông Luis Juan B.Oreta Thành viên HĐQT 0/0%

7 Ông Nguyễn Hồng Sơn Thành viên HĐQT 0/0%  

 

 Các tiểu ban thuộc HĐQT:  

Hiện tại công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT  

 Hoạt động của HĐQT 

Trong năm 2013, HĐQT đã họp 27 lần và công bố các Nghị quyết với những nội dung sau: 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

01 01B/NQ-HĐQT-2013 10/01/2013 

- Chấp thuận cho Công ty được bán 3.750.000 cổ 
phiếu CII (Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 
TP.HCM) trên sàn HOSE 

- Ủy quyền cho Ban điều hành Saigon Water: (1) Lựa 
chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc bán; (2) 
Quyết định giá bán nguyên tắc cố gắng tối đa mang 
lại lợi ích kinh tế cho Saigon Water. 

02 01/NQ-HĐQT-2013 18/01/2013 

- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội 
đồng Cổ đông bất thường năm 2013 

- Thống nhất nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội 
đồng cổ đông bất thường năm 2013 

- Ủy quyền cho Ông Lê Quốc Bình, chủ tịch HĐQT ký 
các tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2013. 

03 02/NQ-HĐQT-2013 31/01/2013 

- Đồng ý cho Công ty vay của Công ty Cổ phần 565 số 
tiền là: 30.000.000.000 đồng ( Ba mươi tỷ đồng) để 
bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. 

- Đồng ý sử dụng toàn bộ các nguồn thu của Công ty 
để thanh toán nợ vay cho Công ty Cổ phần 565 khi 
đến hạn thanh toán 

- Giao cho Ông Trương Khắc Hoành – Tổng Giám đốc 
Công ty ký hợp đồng vay và tất cả các hồ sơ có liên 
quan đến việc vay vốn. 
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04 03/NQ-HĐQT-2013 04/02/2013 

- Chấp thuận cho Công ty được mua lại 90% số 
lượng cổ phần được phát hành bởi Công ty BOO 
Cấp thoát nước Đại An 

- Giao cho Tổng giám đốc Saigon Water: (1) Thu xếp 
nguồn vốn thích hợp để thực hiện mua số cổ phần 
nói trên; (2) Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực 
hiện viêc mua cổ phần nêu trên; (3) Ký kết hợp 
đồng mua cổ phần và thực hiện các thủ tục có liên 
quan theo đúng quy định của Pháp luật. 

05 04/NQ-HĐQT-2013 14/03/2013 

- Thông qua nội dung “ Thỏa thuận nguyên tắc” giữa 
Công ty và Công ty Manila Water Corporation 
(MWC) về việc MWC tham gia đầu tư vào Saigon 
Water. 

- Hội đồng Quản trị giao cho Tông giám đốc Công ty 
thực hiện các thủ tục liên quan đển thỏa thuận 
giữa MWC và SaigonWater 

06 05/NQ-HĐQT-2013 24/04/2013 

- Chấp thuận đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 
cấp tín dụng cho Công ty bằng các hình thức cho 
vay, bảo lãnh (bao gồm cả phát hành thư tín dụng), 
phát hành thẻ, chiết khấu và các hình thức cấp tín 
dụng khác. Đề nghị ACB chấp thuận bảo lãnh của 
Công ty như là biện pháp bảo đảm trong việc ACB 
cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân khác theo đề 
nghị của Công ty. Số tiền gốc cấp tín dụng không 
vượt quá 60.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu 
mươi tỷ đồng chẵn.) 

- Chấp thuận dùng tài sản là:9.000.000 cổ phiếu của 
Công ty CP BOO Cấp thoát nước Đại An thuộc 
quyền sở hữu của Công ty để bảo đảm cho các 
nghĩa vụ của Công ty với ACB, bao gồm số tiền gốc 
đã nêu trên và các khoản lãi, phí, các khoản phải 
trả khác. 

- Chấp thuận các nội dung cụ thể của: Hợp đồng tín 
dụng, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng liên quan 
đến việc cấp tín dụng, các hợp đồng bảo đảm, các 
văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với 
ACB giao cho người đại diện pháp luật hoặc theo 
ủy quyền của Công ty ký kết. 

07 06/NQ-HĐQT-2013 15/05/2013 

- Cử bà Giao Thị Yến, hiện là Phó chủ tịch HĐQT 
kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty là người đại diện 
90% tổng số cổ phần của Saigon Water tại Công ty 
Cổ phần BOO Cấp thoát nước Đại An 

- Cử bà Giao Thị Yến, ông Trương Khắc Hoành tham 
gia ứng cử là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 
BOO Cấp thoát nước Đại An 

- Cử ông Lê An Bình, bà Hồ Thị Xuân tham gia ứng cử 
Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOO 
Cấp thoát nước Đại An 
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08 07/NQ-HĐQT-2013 17/06/2013 

- Chấp thuận cho Công ty được tham gia đấu giá cổ 
phần chào bán lần đầu ra công chúng của Công ty 
TNHH MTV Cấp nước Long An. Số lượng cổ phần 
đăng ký đấu giá: 3.199.900 cổ phần chiếm 23.7% 
vốn điều lệ 

- Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty thu xếp 
nguồn vốn thích hợp để tham gia đấu giá và quyết 
định giá đấu giá trên nguyên tắc cố gắng tối đa 
mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty. 

 

09 08/NQ-HĐQT-2013 01/07/2013 

- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2012. 

- Ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2012. 

- HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc 
Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung để tiến 
hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2012. 

10 09/NQ-HĐQT-2013 02/07/2013 

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước  Sài 
Gòn mua 366.590 cổ phần phổ thông (tương 
đương 7,33% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần 
BOO Nước Thủ Đức từ  “CII”. 

- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông 
Trương Khắc Hoành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng 
giám đốc – ký kết Hợp đồng với đối tác để thực 
hiện mua số lượng cổ phần nêu trên. 

11 10/NQ-HĐQT-2013 04/07/2013 

- Để cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty phù 
hợp với định hướng chiến lược “ phát triển chuyên 
ngành Hạ tầng nước” đã được đại hội đồng cổ 
đông bất thường năm 2013 thông qua, Hội đồng 
quản trị thống nhất thông qua chủ trương: Chấp 
thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn 
thoái vốn đầu tư vào các công ty liên kết không 
thuộc ngành Hạ tầng nước. 

- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông 
Trương Khắc Hoành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng 
giám đốc – ký kết Hợp đồng với đối tác để thực 
hiện việc chuyển nhượng các phần vốn góp đầu tư 
nêu trên. 

12 11/NQ-HĐQT-2013 29/07/2013 

- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2012. 

- Thống nhất bổ sung nội dung xin ý kiến tại Đại hộ 
đồng cổ đông thường niên năm 2012. 

- HĐQT thống nhất thông qua các tài liệu trình Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và ủy 
quyền cho Ông Lê Quốc Bình – Chủ tịch “HĐQT” 
Công ty ký ban hành các tài liệu này. 

13 12/NQ-HĐQT-2013 30/07/2013 - Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ 
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thuật TP.HCM (CII) chào mua công khai cổ phiếu 
của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã 
chứng khoán SII) với thông tin về đợt chào mua 
theo như Bản đăng ký chào mua công khai số 
508A/2013/CV-CII ngày 26/07/013 của CII. 

14 13/NQ-HĐQT-2013 09/08/2013 

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài 
Gòn “ Saigon Water” được chuyển nhượng 
262.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển xây dựng. Ủy quyên cho Ông Trương Khắc 
Hoành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (1) 
Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiền việc 
chuyển nhượng; (2) Quyết định giá bán nhưng 
không thấp hơn 100 đồng/cổ phiếu. 

- Thống nhất mô hình tổ chức hoạt động của “Saigon 
Water” theo tờ trình số: 64/2013/TT-SAIGON 
WATER ngày 08/08/2013 của Ban điều hành. 

15 14/NQ-HĐQT-2013 12/08/2013 

- Do nhầm lẫn việc tính toán nên ngày 04/07/2013 
Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: 
10/NQ-HĐQT-2013 chấp nhận cho Công ty Cổ phần 
Hạ tầng nước Sài Gòn chuyển nhượng toàn bộ 
phận vốn góp đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng cầu đường Bình Triệu cho “CII” với tổng 
giá trị chuyển nhượng là 47.434.620.000 đồng, giá 
trị chuyển nhượng này thấp hơn giá mục tiêu của 
Công ty. Do đó, nay Hội đồng quản trị thống nhất 
điều chỉnh giá chuyển nhượng là 63.418.426.500 
đồng. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho 
ông Trương Khắc Hoành – Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng giám đốc – ký kết phụ lục hợp đồng với đối 
tác để thực hiện việc điều chỉnh giá chuyển 
nhượng khoản đầu tư nêu trên. 

16 15/NQ-HĐQT-2013 13/08/2013 

- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên 
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông 
Mai Thanh Trúc kể từ ngày 13/08/2013 theo 
nguyện vọng cá nhân. 

- Căn cứ điều 24 của Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản 
trị (HĐQT) thống nhất bổ nhiệm ông Lê Vũ Hoàng 
làm thành viên HĐQT  mới để thay thế ông Mai 
Thanh Trúc và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông 
qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2012 tổ chức ngày 15/08/2013. 

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Vũ Hoàng 
giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 
2011-2015 thay thế cho Ông Lê Quốc Bình kể từ 
ngày 13/08/2013. 

17 16/NQ-HĐQT-2013 16/08/2013 

- Thống nhất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 
năm 2013. 

- Giao cho ông Trương Khắc Hoành, Thành viên 
HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty ký kết các hợp 
đồng, thỏa thuận và giấy tờ có liên quan đến đợt 
chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 
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18 17NQ-HĐQT-2013 19/08/2013 

- Thông qua toàn văn của Dự thảo Hợp đồng đầu tư 
sẽ được ký kết vào ngày 19/08/2013 giữa Công ty 
Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và Manila Water 
South Asia Hoildings Pte LTD. 

- Giao cho Ông Trương Khắc Hoành – Thành viên 
HĐQT kiêm Tổng giám đốc – ký kết Hợp đồng đầu 
tư và các tài liệu khác có liên quan với đối tác. 

19 18/NQ-HĐQT-2013 21/08/2013 

- Để tuân thủ tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước 
ngoài với cổ phiếu SII tại HOSE theo quy định của 
pháp luật hiện hành khi Công ty thực hiện việc phát 
hành và chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án 
chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013 và Phương án 
chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2012 thông qua tại Nghị 
quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2013, Hội 
đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua chủ 
trương đề nghị Ủy ban Chứng khoán nhà nước 
chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài 
Gòn được cố định mức nắm giữ của nhà đầu tư 
nước ngoài tại VIệt Nam đối với số cổ phiếu SII 
đang niêm yết tại HOSE là 17,74% (tương ứng với 
tỷ lệ đề nghị phong tỏa là 31,26%). 

- Giao cho ông Trương Khắc Hoành – Thành viên 
HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty – thực hiện các 
thủ tục cần thiết để cố định tỷ lệ nắm giữ của Nhà 
đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SII ở mức 
17,74% để cho phép nhà đầu tư nước ngoài có thể 
hoàn thành việc mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ. 

- Hủy bỏ khoản 3 điều 2 của Nghị quyết HĐQT số 
16/NQ-HĐQT-2013 ngày 16/08/2013 về việc “Giao 
cho Ông Trương Khắc Hoành thực hiện các thủ tục 
cần thiết để cố định tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư 
nước ngoài đối với mã chứng khoán SII ở mức 
23,42% để cho phép nhà đầu tư nước ngoài có thể 
hoàn thành việc mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ”. 

20 19/NQ-HĐQT-2013 18/09/2013 

- Cử bà Giao Thị Yến – Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 
phần Hạ tầng nước Sài Gòn, chứng minh nhân dân 
số 020058350 do Công an TP.HCM cấp ngày 
15/11/2012 là người dại diện cho 3.143.440 Cổ 
phần, chiếm tỷ lệ 23,28% tổng số cổ phần của Công 
ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn tại Công ty TNHH 
MTV Cấp nước Long An đồng thời tham gia ứng cử 
thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty TNHH 
MTV Cấp nước Long An. 

21 20/NQ-HĐQT-2013 24/09/2013 

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài 
Gòn (Saigon Water) ký phát hành cam kết cho 
Manila Water South Asia Holding Pte Ldt (MWSAH) 
với nọi dung chính như sau:  Trong trường hợp thời 
hạn chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 
đối với cổ phiếu SII không được gia hạn, dẫn đến 
hợp đồng phát hành và chào bán 6.146.000 cổ 
phiếu SII sẽ được ký kết giữa Saigon Water và 
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MWSAH (Investment Agreement 2) không thể thực 
hiện được, Saigon Water sẽ bồi thường cho 
MWSAH với số tiền tối đa là 5.000.000 USD. 

- Ủy quyền cho Ông Trương Khắc Hoành – TV HĐQT 
kiêm Tổng giám đốc Công ty – ký kết văn bản cam 
kết và các tài liệu khác liên quan đến cam kết nêu 
trên. 

 

22 21/NQ-HĐQT-2013 08/10/2013 

- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ (với 
số lượng cổ phần phát hành là 18.370.000 cổ phần 
phổ thông) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2012 tổ chức ngày 15/08/2013. 

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty 
liên quan đến thay đổi vốn diều lệ của Công ty. 

- Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu 
ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên 
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM số cổ phiếu 
phát hành riêng lẻ mới phát hành. 

23 22/NQ-HĐQT-2013 11/10/2013 

- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2013 để thông qua việc đăng ký và 
niêm yết bổ sung 18.370.000 cổ phiếu phát hành 
riêng lẻ năm 2013 và các nội dung phát sinh khác. 

- Ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ 
đông bất thường năm 2013. 

- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban 
Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội 
dung nêu trên. 

24 23/NQ-HĐQT-2013 25/10/2013 

- Bổ nhiệm ông Hoàng Diệp Bảo Vinh, sinh năm 
1978, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị doanh 
nghiệp, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty  Cổ 
phần Hạ tầng nước Sài Gòn kể từ ngày 25 tháng 10 
năm 2013. 

- Tiền lương và các khoản phụ cấp của Ông Hoàng 
Diệp Bảo Vinh do Công ty Cổ phần Hạ tầng nước 
Sài Gòn chi trả theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao 
động. 

25 24/NQ-HĐQT-2013 30/10/2013 

- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông bất thường năm 2013 

- Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ 
đông bất thường năm 2013. 

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung 
các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 
năm 2013 và ủy quyền cho ông Lê Vũ Hoàng – Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Công ty – ký ban hành các tài 
liệu này. 
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26 25/NQ-HĐQT-2013 12/11/2013 

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành 
viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 của ông Lê Quang 
Phúc kể từ ngày 12/11//2013 theo nguyện vọng cá 
nhân. 

- Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn làm 
thành viên HĐQT thay thế. Quyết định bổ nhiệm 
ông Nguyễn Hồng Sơn sẽ được trình Đại hội đồng 
cổ đông thông qua tại phiên họp gần nhất theo 
đúng quy định của điều lệ công ty. 

- Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ 
thuật TP.HCM (CII) chào mua công khai cổ phiếu 
của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã cố 
phiếu SII) với thông tin về đợt chào mua theo như 
Bản đăng ký chào mua công khai số 730/2013/CV-
CII ngày 08/11/2013. 

27 26/NQ-HĐQT-2013 09/12/2013 

- Chấp thuận cho Saigon Water được tham gia góp 
40% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn 
– Pleiku với số tiền là 36 tỷ đồng tương đương với 
3.600.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần. 

- Ủy quyền cho Ông Trương Khắc Hoành – Thành 
viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty- toàn 
quyền quyết định các công việc có liên quan, bao 
gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: ký 
kết hợp đồng/ thỏa thuận góp vốn, ký kết các văn 
bản và các tài liệu khác có liên quan theo quy định 
của pháp luật. 

- Chấp thuận cử Bà Giao Thị Yến và ông Trương Khắc 
Hoành là người đại diện sở hữu vốn tại Công ty Cổ 
phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku. 

- Chấp thuận đề cử bà Giao Thị Yến và ông Trương 
Khắc Hoành tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị 
của Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku. 

 

 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành 

Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đều tham dự đầy đủ các cuộc họp và các hoạt 

động của HĐQT. Các thành viên đều tham gia xem xét, nghiên cứu và đóng góp ý kiến về 

các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT làm cơ sở để HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết 

định liên quan. 
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 Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Không có 

 Danh sách thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 

STT Họ và tên Chức vụ Số CP nắm giữ/Tỷ lệ

1 Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT -                                

2 Bà Giao Thị Yến Phó Chủ tịch HĐQT 20.000/0,03%

3 Ông Lê Quốc Bình Thành viên HĐQT 1.010.000/1,73%

4 Ông Trương Khắc Hoành Thành viên HĐQT 23.000/0,04%

5 Ông Virgilio Cenvantes Rivera Jr Thành viên HĐQT 0/0%

6 Ông Luis Juan B.Oreta Thành viên HĐQT 0/0%

7 Ông Nguyễn Hồng Sơn Thành viên HĐQT 0/0% 

2. Ban kiểm soát 

 Thành viên và cơ cấu 

STT Họ và tên Chức vụ

1 Vũ Thị Thủy Trưởng Ban Kiếm soát

2 Nguyễn Ái Liễu Thành viên

3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thành viên
 

 Hoạt động của BKS 

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ sau: 

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và tuân thủ các quy định 

của pháp luật hiện hành. 

- Phối hợp với Ban Giám Đốc và HĐQT kiểm tra giám sát hoạt động SXKD của công ty. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm, đảm bảo tính trung 

thực, hợp lý và minh bạch của BCTC. Phân tích đánh giá tình hình tài chính của Công ty. 

- Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, lập kế hoạch cho từng 

thành viên. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra và tổng kết lập Báo cáo 

kiểm tra, giám sát. 

3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm 

soát 

 Lương, thưởng, thù lao và lợi ích 

Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS. Riêng thưởng dành cho HĐQT sẽ được đưa vào 

chương trình nghị sự tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013. Lương của ban điều 

hành năm 2013 như sau: 
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Tổng số tiền Lương/thù lao Thưởng

1 Trương Khắc Hoành

Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc 988.000.000        975.000.000     13.000.000            

2 Giao Thị Yến

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc 632.666.671        619.666.671     13.000.000            

3 Hoàng Diệp Bảo Vinh Phó Tổng Giám đốc 3.000.000            3.000.000              

4 Bùi Quốc Dũng Kế toán trưởng 328.658.774        316.658.774     12.000.000            

1.952.325.445     1.911.325.445  41.000.000            

Thực hiện năm 2013

Chức vụHọ và tênSTT

TỔNG CỘNG  

 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Mai Thanh  Trường
Em ruột ông Mai Thanh 

Trúc - TV. HĐQT
             15.000 0,03%                      -                  -   Bán

2

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Hạ tầng Kỹ thuật 

TP.HCM (CII)

Ông Lê Quốc Bình làm 

Tổng giám CII. Chủ 

tịch HĐQT của  SII

14.800.000 25,36% 20.767.140 35,58% Mua 

3
Công ty Cổ phần Tư 

vấn Quản lý BDSC

Ông Lê Quang Phúc 

làm Chủ tịch HĐQT 

của BDSC đồng thời là 

TV.HĐQT của SII

30.000 0,05%                      -                  -   Bán

4 Công ty Cổ phần 565         2.287.460 3,92%                      -                  -   

Mua, bán trong 

kỳ. Đến ngày 

16/01/2013 

không còn là 

cổ đông lớn 

của Công ty SII

5
VIAC (No.1) Limited 

Partnership
        7.034.700 12,05%          7.034.700 12,05% Mua

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng…)

STT
Người thực hiện giao 

dịch

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Quan hệ với cổ đông 

nội bộ

 

 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 

Trong năm công ty đã có các giao dịch sau với các bên liên quan như sau: 

 Mối quan hệ Năm 2013

 VND 

Chi phí lãi vay phải trả

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh  Công ty liên kết    10.977.004.026 

Doanh thu thi công công trình

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro  Công ty con      5.149.410.000 

Lãi tiền cho vay

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro  Công ty con         118.222.222 

Doanh thu tài chính từ chuyển nhượng vốn góp

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh  Công ty liên kết    58.673.596.006  

Số dư với các bên liên quan: 
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31/12/2013 01/01/2013

 VND  VND 

Các khoản phải thu

Phải thu từ công ty con - Công ty Cổ phần Kỹ thuật 

Enviro      6.288.746.167    12.527.082.667 

Phải thu công ty liên kết - Công ty Cổ phần Đầu tư 

Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  272.670.714.696                         - 

Phải thu cổ tức từ công ty liên kết - Công ty Cổ 

phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Bình Triệu                         -    13.426.176.538 

Các khoản trả

Phải trả cho công ty liên kết - Công ty Cổ phần Đầu 

tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh                         -  198.926.261.815 

 

4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty. 

Công ty tuân thủ chấp hành các qui định về quản trị công ty theo qui định của pháp luật hiện 

hành. 

 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 

1. Ý kiến kiểm toán: 

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế 

(IFC), Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đã phản ánh 

trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 

tháng 12 năm 2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 

cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và Chế đọ Kế toán Việt 

Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 

2.1.Báo cáo tài chính được kiểm toán: 

Báo cáo tài chính được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính được đính kèm 

theo bản công bố thông tin này. 

2.2.Địa chỉ công bố và cung cấp báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất:  

Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn 

Lầu 7, Tòa nhà 60 NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Website: www.sii.vn 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.sii.vn/
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CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 
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Trên đây là báo cáo thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, kính 

thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, quí cổ 

đông, quí nhà đầu tư được rõ. 

Trân trọng. 

 

      TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2014 

         

 


