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Năm báo cáo:
2008 (từ ngày 01/01/2008 đến ngày 31/12/2008)
I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:
1. Những sự kiện quan trọng:
- CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân – trước đây là Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân
trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã được UBND TP. Hồ Chí Minh cho
phép chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định số 4532/QĐ-UBND và
quyết định số 6653/QĐ-UBND ngày 31/08/2005.
- Ngày 18/11/2006, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập để bầu Hội đồng
Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và thống nhất ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty. Ngày 16/01/2007, Công ty được Sở Kế hoạch và đầu tư
TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005925 và chính thức
đi vào hoạt động cổ phần từ 01/02/2007.
- Ngày 28/4/2008, Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ I, qua đó
báo cáo kết quả về hoạt động SXKD năm 2007 và đề ra phương hướng kế hoạch
SXKD của năm 2008. Đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với Điều lệ
Mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ
Trưởng Bộ Tài chính.
- Ngày 22/5/2008, Công ty được Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh – sửa đổi lần thứ I – chủ yếu bổ sung thêm ngành nghề
hoạt động của Công ty.
- Vốn điều lệ:
90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ)
- Tổng số cổ phần:
9.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần:
10.000 đồng
2. Quá trình phát triển:
+ Ngành nghề kinh doanh:
- Quản lý, phát triển, cải thiện hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch
cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn được phân công theo quyết định của
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn).
- Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp.
- Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước, công trình dân dụng và công nghiệp,
lập dự án, thẩm tra thiết kế.
- Giám sát, thi công các công trình cấp thoát nước, công trình dân dụng và công
nghiệp.
- Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và công trình
khác.
Trang 1

-

Sản xuất, kinh doanh nước tinh khiết đóng chai.
Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, máy móc chuyên ngành nước.

+ Tình hình hoạt động: Tương đối ổn định.
3. Định hướng phát triển:
+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
-

Tạo lập, phát triển và giữ vững uy tín thương hiệu.

-

Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, kinh doanh nước sạch và phát triển khách
hàng. Đồng thời, mở rộng, khai thác các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh doanh
khác, hướng tới thị trường tiềm năng.

-

Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tăng trưởng lợi nhuận, cố gắng đảm bảo hài hòa
lợi ích hợp pháp cho cổ đông và công ty.

-

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, tạo nền tảng phát triển công ty một
cách ổn định, vững chắc.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ, nhằm đáp ứng ngày càng cao
nhu cầu của khách hàng.
- Gia tăng sản lượng cung cấp nước cho khách hàng bình quân mỗi năm từ 1% đến
2%.
- Khai thác triệt để các dự án cấp nước để đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát triển
khách hàng, tăng tỷ lệ hộ dân được cấp nước mỗi năm khoảng 1-2%.
- Phấn đấu bằng nhiều giải pháp để tỷ lệ thất thoát nước.
- Tăng doanh thu bình quân hàng năm đạt khoảng 2%.
- Khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có của hơn 2.700 m2 mặt bằng trụ sở tại số 86 Tân
Hưng P.12 Q.5, tọa lạc tại một khu trung tâm thương mại lớn, thông qua việc xây
dựng và kinh doanh cao ốc văn phòng, trung tâm mua sắm, cho thuê văn phòng…
- Triển khai các thế mạnh về kinh doanh ngành nước như thiết kế, thi công xây dựng
các công trình cấp nước.
- Tham gia các hoạt động đầu tư tài chính.
II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:
+ Sản lượng nước tiêu thụ:
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008:
-

28.754.312

m3

127.719.367.395 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế đạt:
8.978.961.086 đồng
Sản lượng nước cung cấp đạt 101,96% so với kế hoạch, tăng 4,72% so với 2007.
Doanh số bán hàng đạt 102,48% so với kế hoạch, tăng 2,85% so với năm 2007.
Phát triển 8.057m đường ống, đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh.
Cải tạo 17.454m đường ống cũ, mục, đạt 138,39% so với kế hoạch điều chỉnh.
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn: 98,40% đạt 100% so với kế hoạch.
Tổng tài sản trên 116,05 tỷ đồng, tăng trên 36% so với ngày đầu thành lập.
Trang 2

-

Mức cổ tức được chia trong năm tài chính 2008 là 574 đồng/cổ phần, tăng 156
đồng/cổ phần so với kế hoạch 418 đồng/cổ phần mà ĐHCĐ năm trước đã đề ra.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch
2008

Thực hiện
2008

Tỷ lệ (%)

1.000 m3

28.200

28.754

101,96

Tổng doanh thu

Tỷ đ

123,173

130,134

105,65

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đ

8,305

8,979

108,12

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đ

6,555

6.981

106,50

%

98,40

98,40

100,00

Sản lượng nước tiêu thụ

Tỷ lệ hộ dân cấp nước sạch

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: không có
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
-

Phát triển thêm sản phẩm phụ ngoài mảng kinh doanh chính là cung cấp nước sạch.

-

Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung những quy định, quy trình công việc nhằm nâng cao hiệu
quả quản lý và hoạt động của Công ty.

-

Nâng cao các chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu, giá bán bình quân, thay
đồng hồ nước.

-

Thực hiện các dự án phát triển mạng cấp 3 nhằm sớm phủ kín mạng cấp nước trên địa
bàn Công ty.

-

Tăng cường các dự án cải tạo và sửa chữa ống mục,… nhằm nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh và giảm thất thoát nước.

-

Chống thất thoát nước: Trong tình hình giá nước sạch bị khống chế, giảm thất thoát
nước đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp ngành nước. Thực hiện
tích cực và đồng bộ các biện pháp chống thất thoát nước hữu hình và vô hình; tận
dụng tối đa sự hỗ trợ của Tổng Công ty trong công tác cải tạo ống mục và Dự án giảm
thất thoát nước nước vốn vay Ngân hàng Thế giới; tập trung hạ nhanh tỷ lệ thất thoát
nước trong giai đoạn trước khi thực hiện mua bán nước sỉ qua đồng hồ tổng.

-

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

III. Báo cáo của Ban giám đốc:
1. Báo cáo tình hình tài chính:
1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:
Stt
Chỉ tiêu

Đvt

Năm nay
(31/12/2008)

1

Tổng lợi nhuận trước thuế

Đồng

8.978.961.086

2
3
4
5
6

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Khả năng thanh toán hiện hành
Khả năng thanh toán ngắn hạn
Khả năng thanh toán nhanh
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu

Đồng
Lần
Lần
Lần

6.980.605.594
9,62
3,59
0,995
6,90%

%

Trang 3

7
8
9
10

%
%
%
%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu

5,36%
7,74%
6,02%
6,79%

1.2. Phân tích những biến động (những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn
đến biến động): không có.
1.3. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008: 117.971.192.678 đ
+ Tổng tài sản:

116.050.969.378 đ

Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:
- Tài sản dài hạn:
+ Tổng nguồn vốn:

43.247.039.196 đ
72.803.930.182 đ
116.050.969.378 đ

Trong đó: - Vốn chủ sở hữu:
- Nợ phải trả:

103.989.631.781 đ
12.061.337.597 đ

1.4. Về vốn cổ đông: không có sự thay đổi về vốn góp của cổ đông so với thời điểm
01/02/2007. Trong đó: - Vốn Nhà nước: 63.352.000.000 đ;
- Cổ đông ngoài:

26.648.000.000 đ.

1.5. Tổng số cổ phần phổ thông: 9.000.000 cổ phần
1.6. Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 9.000.000 cổ phần - mệnh giá 10.000đ
1.7. Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn: 5,74% (574 đ/cổ phần)
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động SXKD năm 2008:
Chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch Thực hiện
% TH/KH
2008
2008

A- KINH DOANH:
1- Nước cung cấp
2- Doanh thu tiền nước

1.000 m3

28.200

28.754

101,96

Trđ

122.811

125.858

102,48

3- Tỷ lệ thực thu đương niên

%

99,00

99,92

100,93

4- Dời ĐHN

cái

250

846

338,40

5- Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly)

cái

11.000

12.552

114,11

6- Thay ĐHN cỡ lớn

cái

50

60

120,00

7- Thi công gắn mới ĐHN

cái

2.500

4.749

189,96

8- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch

%

98,40

98,40

100,00

1- Phát triển mạng lưới cấp nước

mét

8.057

8.057

100,00

2- Cải tạo nâng cấp mạng lưới

mét

12.612

17.454

138,39

B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

2.2. Về kết quả kinh doanh:
Trang 4

Chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch
2008

Thực hiện
2008

% TH/KH

Tổng doanh thu

tỷ đ

123,173

130,134

105,65

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đ

8,305

8,979

108,12

Tổng doanh thu của Công ty tăng 5,65% so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên lợi nhuận
cuối năm đạt thấp do nhiều yếu tố khách quan. Do đó, Công ty đã sử dụng biện pháp giãn
khấu hao đối với hệ thống truyền dẫn nước sạch và treo chi phí gắn đồng hồ nước theo
Nghị định 117/CP để đạt lợi nhuận sau thuế năm 2008.
2.3. Về kinh doanh nước sạch:
 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ
tiêu sản lượng, doanh thu, gắn mới đồng hồ nước, thay và dời đồng hồ nước.
 Giá bán bình quân năm 2008 vượt kế hoạch 22 đồng/m3 góp phần làm tăng doanh
thu tiền nước cho Công ty.
2.4. Về công tác phát triển khách hàng:
 Gắn mới đồng hồ nước đạt 4.749 cái, đạt 189,96% kế hoạch được giao, nâng tổng
số đồng hồ nước quản lý trên mạng lên 85.926 cái tính đến ngày 20/12/2008.
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:
a. Công tác cải cách thủ tục hành chính:
* Qui trình thủ tục:
 Ngoài các thủ tục gắn đồng hồ nước như trước đây, Công ty cho tiến hành song
song chương trình dịch vụ gắn đồng hồ nước, nâng, dời, đổi cỡ và thay ống ngánh
đồng hồ nước qua điện thoại và qua mạng internet để đáp ứng nhu cầu khách hàng
nhằm đơn giản thủ tục. Hoàn tất gắn mới đồng hồ nước 20 ngày trong điều kiện
bình thường.
 Đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ hành
chánh, quản lý khách hàng, quản lý mạng lưới, nâng cao hiệu quả quản lý của cán
bộ, nghiệp vụ của nhân viên.
 Tin học hóa các thủ tục về hồ sơ, văn thư lưu trữ, chuyển giao công văn, thông tin
từ cấp lãnh đạo đến từng bộ phận nghiệp vụ công tác thông qua hệ thống văn
phòng điện từ S-office - giúp cập nhật thông tin nhanh chóng, kịp thời, mọi lúc,
mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phầm, nâng cao chất lượng nhân
viên nghiệp vụ thừa hành.
* Về dịch vụ khách hàng:
Nâng cao nghiệp vụ, tác phong, ý thức phục vụ khách hàng cho CBCNV.
* Các mặt công tác khác:
Dần hoàn thiện việc sắp xếp quy trình hợp lý, giúp tăng năng suất lao động.
b. Quản lý các khoản thu chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả tốt.
c. Các biện pháp kiểm soát:
c.1. Về kỹ thuật: đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước:
- Chống thất thoát nước là công tác trọng tâm hàng năm, được thực hiện bằng nhiều
chương trình trọng điểm, tiêu biểu như:
- Tập trung dò bể, sửa bể tại các khu vực có nghi ngờ thất thoát nước cao.
Trang 5

-

Hoàn thiện họa đồ mạng lưới đường ống cấp 3, họa đồ van, trụ cứu hỏa, họa đồ
hộ,... đưa tin học vào quản lý mạng lưới card van.
c.2. Về tài chính: thực hiện quản lý tài chính chặt chẽ theo quy định Nhà nước.
c.3. Về vật tư, mua sắm: chủ yếu thực hiện theo hình thức đấu thầu.
c.4. Các công tác về dự án, xây dựng cơ bản: lập các tổ, bộ phận chức năng theo đúng
quy định về luật đấu thầu, quy định về XDCB để thực hiện các dự án cấp nước.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai (năm 2009):
- Phấn đấu đạt sản lượng nước tiêu thụ 29.000.000 m3/năm.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 126.846.000.000 đồng/năm
- Đạt tỷ lệ thực thu tiền nước ≥ 99%.
- Gắn mới 500 cái đồng hồ nước; thay mới 12.050 cái đồng hồ nước/năm.
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch ≥ 98,52 %.
- Tiếp tục phát triển mạng cấp 3 và cải tạo ống mục.
- Thực hiện phủ kín mạng lưới cung cấp nước cho khách hàng trên toàn địa bàn.
- Thực hiện tích cực, đồng bộ các biện pháp chống thất thoát nước hữu hình và vô hình.
- Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung những quy định, quy trình hoạt động.
- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ.
- Triển khai mạnh về kinh doanh ngành nước như thiết kế, thi công xây dựng các
công trình cấp nước.
- Tham gia các hoạt động đầu tư tài chính.
IV. Báo cáo tài chính: (Đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:
1. Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính (AFC):
Trích Báo cáo tài chính đã kiểm toán số 00121.HCM/89.08 ngày 25/3/2009 của Công
ty TNHH Kiểm toán và Tài chính (AFC) về Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008
của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (đính kèm):
“ Trong năm 2008, Công ty đã thay đổi thời gian khấu hao so với năm 2007 của
phương tiện vận tải (mạng đường ống cấp nước) từ 10 năm thành 17 năm làm cho chi phí
khấu hao giảm đi một khoản tiền là 5.223.767.394 đồng. Điều này làm cho lợi nhuận trước
thuế tăng lên một khoản tương ứng.
Chi phí lắp đặt đồng hồ nước miễn phí là 4.349.859.049 đồng đã hoàn thành nhưng
chưa được Công ty phân bổ vào chi phí trong kỳ.
Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề trên (nếu có) xét trên các
khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình
tài chính vào ngày 31/12/2008, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm
tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân và được lập phù
hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các
quy định pháp lý có liên quan.”
2. Kiểm toán nội bộ: Không có
(Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều
hành của Công ty)
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VI. Các công ty có liên quan:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần công ty:
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn: nắm giữ 70,39% vốn góp.
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần / vốn góp do Công ty nắm giữ: Chưa có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Chưa có
VII. Tổ chức và nhân sự:
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:
1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị.
3. Ban kiểm soát.
4. Giám đốc.
5. Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng và 9 Phòng, Ban, Đội chức năng nghiệp vụ.
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2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:
STT
1

2

3

HỌ TÊN
TRẦN ĐÌNH PHÚ

(Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

[[

NGUYỄN NĂNG THÂN

(Thành viên Hội đồng Quản trị Giám đốc)
[[

PHẠM KHƯƠNG THẢO

(Thành viên Hội đồng Quản trị Phó Giám đốc Kỹ thuật)
[[

NGÀY SINH
[

09/08/1954

[

15/12/1952

ĐỊA CHỈ
256/9 Tân
Phước, P. 6,
Q. 10, TPHCM
182 A2 Phạm
Phú Thứ, P. 4,
Q. 6, TPHCM

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Cử nhân kinh tế (ĐH Kinh tế TPHCM)
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (ĐH Kỹ thuật)
Cử nhân Chính trị (Học viện CTQT TPHCM)
[[

Cán sự Công Chánh (Cao đẳng Công Chánh)
Cử nhân Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế TPHCM)

[

[

[[

[

[

[[

31/08/1969

72 Tân Lập 1,
KP. III, P. Hiệp
Phú, Q. 9,
TPHCM

Kỹ sư Xây Dựng DD & CN (ĐH Bách Khoa TPHCM)
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế TPHCM)
Cử nhân Kinh tế Kỹ thuật lâm nghiệp (ĐH Nông
lâm TPHCM)

CÔNG TÁC HIỆN NAY
Tổng giám đốc Tổng Công ty Cấp
nước Sài Gòn

Thành viên Hội đồng Quản trị Giám đốc CTCP Cấp nước Phú
Hòa Tân
Thành viên Hội đồng Quản trị Phó Giám đốc Kỹ thuật CTCP
Cấp nước Phú Hòa Tân

TRẦN HỮU NĂM

02/10/1957

5

LÊ HỮU QUANG

21/05/1969

159 C/14 Phạm
Thế Hiển, P. 3,
Q. 8, TPHCM

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế TPHCM)

Thành viên Hội đồng Quản trị,
Phó Trưởng phòng Phòng Hợp
tác phát triển kinh doanh – Tổng
Công ty Cấp nước Sài Gòn

6

BÙI VIỆT

21/01/1964

151E Hai Bà
Trưng, Q. 3,
TPHCM

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) chuyên ngành
Tài chính cho Đầu tư và Chứng khoán.
Bằng Cao học về quản lý kinh tế cao cấp
(Advance Diploma – The Economics Institute)
Kỹ sư Điện tử, tốt nghiệp Đại học Bách khoa
TPHCM

Tổng Giám đốc Công ty Chứng
khoán Ngân hàng Đông Á

7

CAO THANH ĐỊNH

13/04/1972

80/73/25 Hoàng
Hoa Thám, P. 7,
Q. Bình Thạnh.

Cử nhân Kinh tế (ĐH Kinh tế TPHCM)
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (CFVG)

Giám đốc Đầu tư và Dịch vụ Tài
chính - Công ty Chứng khoán
Ngân hàng Đông Á

4

(Thành viên Hội đồng Quản trị Phó Giám đốc Kinh doanh)

(Thành viên Hội đồng Quản trị)

(Thành viên Hội đồng Quản trị)

(Thành viên Hội đồng Quản trị)

89/6 Phạm Văn
Chí, P. 1, Q. 6,
TPHCM

Cử nhân Luật (ĐH Luật TPHCM)
Giấy chứng nhận Quản lý sản xuất (Trường
Nghiệp vụ kỹ thuật)
Cao cấp chính trị

Thành viên Hội đồng Quản trị Phó Giám đốc Kinh doanh CTCP
Cấp nước Phú Hòa Tân
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3. Thay đổi Giám đốc điền hành:

Không

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Theo quy chế Trả lương, thưởng của Công ty và Thỏa ước
lao động tập thể.
5. Tổng số cán bộ công nhân viên: tính đến thời điểm 31/12/2008: 218 người
6. Chính sách đối với người lao động: thực hiện chế độ, chính sách theo quy định Nhà
nước, quy định về BHXH, BHYT, hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.
7. Thay đổi thành viên HĐQT, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng:

Không có.

VIII. Thông tin cổ đông góp vốn và Quản trị công ty:
1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát:
1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:
+ Hội đồng quản trị có 7 người – gồm 1 Chủ tịch và 6 thành viên (không thay đổi so với
ngày đầu thành lập 01/02/2007). Tất cả đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
+ Số thành viên độc lập không điều hành: 4
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị:
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

Stt

Họ tên thành viên
HĐQT

Chức
danh

Cổ phần trực
tiếp sở hữu
Số
%
lượng
VĐL

1

Trần Đình Phú (*)

C.Tịch

-

2

Lê Hữu Quang (*)

T.viên

-

3

Nguyễn Năng Thân

‘’

10.000

4

Trần Hữu Năm

‘’

5

Phạm Khương Thảo

6

7

Cổ phần đại diện sở
hữu
%
Số lượng
VĐL

Tổng cộng
Ghi chú
Số lượng

% VĐL

-

1.267.040 14,08
1.267.040 14,08

1.267.040
1.267.040

0,11

1.267.040 14,08

1.277.040

-

1.267.040 14,08

1.267.040

‘’

-

1.267.040 14,08

1.267.040

Bùi Việt (*)

‘’

-

900.000 10,00

900.000

10,00

Cao Thanh Định (*)

‘’

-

-

-

-

-

7.235.200 80,39

7.245.200

80,50

Tổng cộng:

10.000

0.11

14,08

Đồng đại
diện phần
14,08
vốn góp
14,19 của TCT
Cấp nước
14,08 Sài Gòn
14,08
Đại diện
phần vốn
góp của
Ngân
hàng
TMCP
Đông Á

(*) Thành viên HĐQT không tham gia điều hành.

- Về sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần liên quan đến thành viên HĐQT:
Trong năm 2008 không có thay đổi nào trong tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên
HĐQT so với ngày đầu thành lập 01/02/2007.
1.2. Ban kiểm soát:
+ Ban kiểm soát có 5 người – gồm 1 Trưởng Ban Kiểm soát và 4 thành viên (không
thay đổi so với ngày đầu thành lập 01/02/2007). Tất cả đều hoạt động theo chế độ
kiêm nhiệm.
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+ Số thành viên độc lập không điều hành: 5
2. Hoạt động của HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập không điều hành: hoạt động theo Điều lệ
tổ chức và hoạt động của CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân sửa đổi lần thứ nhất - được thông qua
Đại hội đồng cổ đông Thường niên lần thứ I – năm 2008 tổ chức ngày ngày 28/4/2008.
3. Hoạt động của Ban kiểm soát: hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP
Cấp nước Phú Hòa Tân được thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày
18/11/2006.
4. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, Chủ tịch và thành viên
Ban kiểm soát:
Stt
1
2
3
4
5

Chức danh

Số
người

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
Trưởng BKS
Thành viên BKS
Tổ Thường trực
TỔNG CỘNG

Số tiền thù lao
(đ/người/th)

1
6
1
4
2
14

Tổng số tiền
cả năm (đ)

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.000.000
600.000

36.000.000
180.000.000
24.000.000
48.000.000
14.400.000
302.400.000

5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần: không thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký ban đầu.
6. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và
các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm
soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn:
2.1. Cổ đông góp vốn trong nước:
a. Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước: (tính đến 31/12/2008):
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP
Stt

Loại hình cổ đông

Số lượng
cổ đông

Tổng số cổ phần
nắm giữ

% trên vốn
điều lệ

1

6.335.200

70,39

1

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

2

Cổ đông là CB-CNV Công ty

138

204.800

2,28

Cổ đông bên ngoài
Trong đó:
- Cổ đông là tổ chức
- Cổ đông là cá nhân

94

2.460.000

27,33

5
89

1.292.200
1.167.800

14,36
12,97

233

9.000.000

100

3

Tổng cộng:

b. Thông tin chi tiết về các cổ đông sở hữu 5% vốn điều lệ trở lên:
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

Stt

Tên cổ đông

CMND/ Giấy
CN ĐKKD

Địa chỉ liên lạc

1

Tổng Công ty Cấp

4106000102

Số 1 Công Trường Quốc

Tổng số
cổ phần
nắm giữ
(CP)
6.335.200

% trên
VĐL
(%)
70,39
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nước Sài Gòn

2

Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Đông Á

3

Cao Ngọc Huy

cấp ngày
06/10/2005 tại
Sở KH-ĐT
TP.HCM
059011 cấp
ngày 20/3/2007
tại Sở KH-ĐT
TP.HCM
022673159 cấp
ngày 20/3/2007
tại Công an
TP.HCM

Tế, Q.3, TP.HCM

130 Phan Đăng Lưu, P.3,
Q. Phú Nhuận, TP.HCM

900.000

10

82/138 Lý Chính Thắng,
P.8, Q.3, TP.HCM

450.000

5

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không có.
Nơi nhận:
- UBCKNN (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- BGĐ, Tổ TT.
- Lưu HC.

Giám đốc
(Đã ký)

Nguyễn Năng Thân
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