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2000

Tiền thân

1997

2007

2008

Tháng 9/2007, Xí nghiệp nước Nhơn Trạch chuyển đổi thành
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch theo Quyết định số
3059/QĐ – UBND ngày 24/09/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về
việc “phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Nước Nhơn
Trạch thành Công ty cổ phần”

Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch, là đơn vị trực thuộc của Công ty

TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch được thành lập theo Quyết định số
03/XD.QĐ ngày 08/04/1997 của Sở xây dựng Đồng Nai và đến
tháng 08/2004 UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thành lập số
3536/QĐ.CT.UBT ngày 11/8/2004

24/01/2008 Đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ tổ chức

hoạt động cho công ty cổ phần cấp nước Nơn Trạch

14/2/2008  được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000498

1. Những sự kiện quan trọng
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2. Quá trình phát triển

Ngành nghề kinh doanh

Khai thác và lọc nước

- Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt

- Khai thác, lọc nước phục vụ công nghiệp

- Phân phối nước sạch

Xây dựng

- Xây dựng công trình đường ống cấp thoát

nước

- Xây dựng trạm bơm

- Lắp dặt ống cấp nước, thoát nước, bơm nước

Dịch vụ tư vấn:

- Theo dõi, giám sát, thi công
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Tình hình hoạt động:

Năm 2007, công ty chính thức chuyển đổi hình thức hoạt động sang công ty cổ phần. Mục

tiêu của công ty là tối đa hóa lợi nhuận các cổ đông. Nắm bắt được mục tiêu xuyên suốt đó,

công ty càng nâng cao ý thức về nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho sinh hoạt cũng như sản

xuất đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các nhà máy trên địa bàn và

đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội.

Là công ty hoạt động trong ngành cung cấp nước, một ngành đặc thù nên nhận được nhiều

sự quan tâm đầu tư của Nhà nước. Bên cạnh đó là sự đoàn kết nhất trí của đội ngũ cán bộ

công nhân viên đã giúp công ty vững bước đi lên trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa,

phát huy hiệu quả của hình thức công ty cổ phần, từng bước khẳng định vai trò và thương

hiệu của mình.

3. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chính:

Là công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, mục tiêu của công ty không nằm ngoài

việc tối đa hóa lợi nhuận cổ đông và cấp nước an sinh xã hội. Cụ thể, công ty đặt mục tiêu

đảm bảo doanh thu và lợi nhuận trong năm 2012 tăng cao hơn năm 2011. Bên cạnh đó,

công ty phấn đấu hoàn thành, triển khai một số dự án đầu tư như nâng cao năng suất khai

thác nước, cải tạo một số mạng lưới đường ống dẫn, xây dựng hệ thống cấp nước cho các

khu công nghiệp, hộ dân cư, xây dựng văn phòng làm việc. Đặc biệt, công ty sẽ tiến hành

tăng vốn điều lệ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển của

khu vực và tạo bước phát triển vững chắc cho chính công ty trong tương lai

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, trước hết công ty cần đạt được các chỉ tiêu của

từng năm hoạt động. Theo đó công ty đặt ra chiến lược hoạt động như sau:

 Kiểm soát giá vốn hàng bán. Do ngành cung cấp nước là một ngành đặc thù, chi phí

của công ty chủ yếu là điện năng, nguồn nước và các loại hóa chất chuyên xử lý

nước, vì vậy nếu con số này được kiểm soát phù hợp sẽ tạo nhiều tích cực cho kết

quả hoạt động kinh doanh.

 Tọa lạc trên địa bàn huyện Long Thành, Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai_ khu vực có tốc

độ tăng trưởng nhanh chóng, để bắt kịp đà tăng trưởng của khu vực, công ty chú

trọng đảm bảo uy tín và chất lượng dịch vụ cho các khách hàng hiện tại. Bên cạnh
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đó, công ty cũng không ngừng quan tâm, khai thác các khách hàng tiềm năng, mở

rộng địa bàn phục vụ.

 Về phía ban điều hành quản lý cũng như đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty

luôn trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác quản trị cũng như sản

xuất kinh doanh đưa công ty trở thành một thương hiệu uy tín trong khu vực.

Báo cáo thường niên 2011

Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

8

đó, công ty cũng không ngừng quan tâm, khai thác các khách hàng tiềm năng, mở

rộng địa bàn phục vụ.

 Về phía ban điều hành quản lý cũng như đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty

luôn trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác quản trị cũng như sản

xuất kinh doanh đưa công ty trở thành một thương hiệu uy tín trong khu vực.

Báo cáo thường niên 2011

Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

8

đó, công ty cũng không ngừng quan tâm, khai thác các khách hàng tiềm năng, mở

rộng địa bàn phục vụ.

 Về phía ban điều hành quản lý cũng như đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty

luôn trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác quản trị cũng như sản

xuất kinh doanh đưa công ty trở thành một thương hiệu uy tín trong khu vực.



Báo cáo thường niên 2011

Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

9

II BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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1. Kết quả hoạt động trong năm:

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu TH năm
2010

KH năm
2011

TH năm
2011

%/ KH năm
2011

%/TH
năm2010

Doanh thu thuần 81.645 87.548 113.895 30 40

Lợi nhuận sau thuế 13.855 14,622 27.911 101,1 101,4

LNST/DTT(%) 16,97 16,70 24,5 54,19 44,37

Vốn điều lệ dự kiến 30.000 50.000 30.000 (40) 0

LNST/VĐL(%) 46 29,24 93,04 224 102

Cổ tức (% mệnh giá) 15 15 20 33 33

Nguồn _BCTC kiểm toán năm 2011_NTWA

Năm 2011 được dự báo là một năm không có nhiều thuận lợi cho nền kinh tế Việt

Nam nói chung, tuy là một ngành kinh doanh đặc thù không chịu chi phối nhiều bởi tình hình

chung nhưng CTCP cấp nước Nhơn Trạch vẫn có bước dự phòng để đảm bảo cho hoạt

động sản xuất kinh doanh của công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 mà công ty đề ra

doanh thu thuần của công ty là tăng so với năm 2010. Các chỉ tiêu còn lại về lợi nhuận gia

tăng không đáng kể và cổ tức dự kiến vẫn là 15%. Riêng vốn điều lệ, công ty đã có kế họach

tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 50 tỷ nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư thêm

dự án mới,nhưng do tình hình kinh tế khó khăn, thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh nên

Công ty chưa thực hiện.
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Kết quả kinh doanh năm 2011 đã cho thấy những con số ấn tượng.
- Doanh thu thuần tăng 40%

- Lợi nhuận sau thuế tăng 101,4%

- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần tăng 44,37%

Nhìn chung, năm 2011 là một năm kinh doanh khá thành công của công ty cổ phần cấp

nước Nhơn Trạch. Mọi chỉ tiêu kinh doanh đề ra đều được vượt kế hoạch và tăng vọt so với

kết quả kinh doanh năm 2010. Điều này chứng minh cho bản lĩnh của Ban Quản trị cũng như

sự đoàn kết quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên CTCP cấp nước Nhơn trạch, đã

lèo lái công ty  cùng vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế. Kết quả kinh doanh khả quan

này sẽ tạo động lựcc cho NTW ngày càng phát triển góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng

chung trong khu vực.
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2. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Năm 2011 do được sự hỗ trợ thêm từ Công Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp n ước Đồng

Nai (công ty mẹ) về nguồn nước và mạng lưới chuyển tải, giúp Công ty giảm bớt áp lực cấp

nước vào mùa khô. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng đã ban hành quy định điều chỉnh tăng giá

nước giúp kết quả kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao.

Cũng trong năm 2011 công ty đã mở rộng nâng công suất trạm bơm Đại phước lên 2.500m 3/

ngày đêm, khai thác sử dụng nguồn nước ngầm tại chỗ cung cấp nước ổn định cho sản

xuất, sinh hoạt của dân cư trên địa bàn xã Đại Phước và Phú Hữu.

Công ty cũng đã và đang mở rộng phạm vi cấp nước, tăng khách hàng tại một số tuyến cấp

nước khu công nghiệp, cụm công nghiệp và một số khu dân cư có tuyến ống đi qua tại 2

huyện Long Thành và Nhơn Trạch.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Nằm trên địa bàn huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, là địa bàn có tốc

độ tăng trưởng cao đặc biệt là tỷ trọng các ngành công nghiệp. Dự báo nhu cầu sử dụng

nước sạch trong sinh hoạt và sản xuất của tỉnh ngày càng gia tăng tạo thuận lợi cho quá

trình phát triển của công ty.

Song song đó, công ty kết hợp triển khai mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đầu tư nhiều

dự án mới đảm bảo cả về chất lượng lẫn quy mô cung cấp nước cho khu vực.
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1. Tình hình tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản

Các chỉ tiêu Đơn vị 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,62 1,05 2,02

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,55 0,81 1,70

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Tổng nợ/Tổng nguồn vốn Lần 0,43 0,27 0,17

- TổngNợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,74 0,37 0,21

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho Lần 19,06 12,78 15,33

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,74 1,14 1,29

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- LNST/Doanh thu thuần % 16,03 16,97 24,51

- LNST/Vốn chủ sở hữu % 20,81 26,55 38,38

- LNST/Tổng tài sản % 11,93 19,42 31,37

- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh
thu thuần % 19,41 22,61 32,68

Nguồn_BCTC kiểm toán năm 2009, 2010,2011_NTWA
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Khả năng thanh toán:

Trong 3 năm hoạt động gần nhất có thể thấy hệ

số thanh toán của công ty ngày càng được cải

thiện và đến năm 2011 thì các hệ số thanh toán

đều lớn hơn 1 đảm bảo an toàn cho các khoản

vay ngắn hạn của công ty. So với năm 2010, hệ

số thanh toán ngắn hạn của công ty là 2,02 lần

tăng 102%, hệ số thanh toán nhanh tăng 109% từ

0,81 lần lên 1,70 lần.

Cơ cấu vốn:

Tổng nợ trên tổng nguồn vốn và  trên vốn chủ sở

hữu của công ty trong 3 năm trở lại đây có xu

hướng giảm, nguyên nhân chủ yếu là do các

khoản nợ ngắn hạn của công ty đã sụt giảm chỉ

còn 80% gì so với năm 2010. Năm 2011 công ty

vẫn chưa thực hiện tăng vốn điều lệ tuy nhiên các

khoản trích lập quỹ gia tăng đáng kể, đây cũng là

nguyên nhân làm Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu của

công ty giảm chỉ còn 0,21 lần so với 0,37 lần năm

2011. Tương tự, Hệ số nợ / tổng nguồn vốn của

công ty cũng giảm từ 0,27 lần năm 2010 xuống

còn 0,17 lần năm 2011.
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Năng lực hoạt động:

Công ty luôn duy trì vòng quay hàng tồn kho

ở mức cao, năm 2010 là 12,78 vòng đến năm

2011 con số này đã tăng lên 15,33 vòng

chứng tỏ công ty có chính sách cân đối hàng

tồn kho, không để hàng tồn kho quá lâu. Chỉ

tiêu doanh thu/ tổng tài sản cũng tăng đều

qua các năm. Năm 2011 doanh thu thuần/

tổng tài sản công ty đạt 1,29 lần tăng 13%.

Khả năng sinh lời

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của công ty đã

tăng gấp đôi so với năm 2010. Kết quả này

góp phần làm gia tăng ROE, ROA của công

ty trong năm. ROE năm 2011 của công ty đạt

38,38%, ROE đạt 31,37%. Công ty hoàn toàn

không sử dụng vốn vay trong hoạt động sản

xuất kinh doanh nhưng tỷ lê lợi nhuận đạt

được rất cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn

của công ty đồng tời cũng cho thấy hiệu quả

của chính sách quản lý chí phí và chính sách

sử dụng tài sản của công ty.

Nhìn chung, trong năm 2011 kết quả kinh doanh của công ty rất đáng khích lệ, mọi chỉ tiêu

tài chính cơ bản đều có xu hướng tăng. Công ty cần tiếp tục phát huy thế mạnh, duy trì và

nâng cao kết quả tích cực này trong những năm tiếp theo
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Giá trị sổ sách tính đến 31/12/2011

Chỉ tiêu Đơn vị tính 31/12/2011

Vốn chủ sở hữu Đồng 72.720.775.867

Số cổ phiếu đang lưu hành Cổ phiếu 3.000.000

Giá trị sổ sách Đồng/cổ phiếu 24.240

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011_NTW

Thay đổi cơ cấu vốn: không có

Số lượng cổ phiếu lưu hành:

 Số lượng: 3.000.000 cổ phiếu

 Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

Chính sách cổ tức:

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp

thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật. Đại hội đồng cổ đông sẽ

quyết định mức chi trả cổ tức cho từng năm phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ

Công ty.

Năm 2011, công ty đã chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 15% theo Nghị

quyết ĐHĐCĐ năm 2011 số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ-NTWA ngày 27/04/2011.
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2. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Cơ cấu doanh thu:

Chi tiêu

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

Doanh
thu

Tỷ lệ
(%)

Doanh
thu

Tỷ lệ
(%)

Doanh
thu

Tỷ lệ
(%)

Doanh thu cung cấp
nước 55.537 98,27 78.141 95,71 97.816 85,88

Doanh thu lắp đặt 975 1,73 3.504 4,29 16.079 14,12

Tổng cộng 56.512 100.00 81.645 100.00 113.895 100.00

Nguồn _BCTC kiểm toán 2011_ NTW

Doanh thu hoạt động của công ty có xu

hướng gia tăng qua từng năm chứng

minh được hiệu quả hoạt động của công

ty. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh

thu của công ty là hoạt động cung cấp

nước. Đối tượng khách hàng chủ yếu của

công ty là các doanh nghiệp, xí nghiệp

sản xuất trong khu công nghiệp, với tốc

độ phát triển nhanh chóng, nhu cầu sản

xuất của các công ty trong khu công

nghiệp đã tạo được nguồn thu lớn và ổn

định cho công ty. Cụ thể trong năm 2011

doanh thu cung cấp nước của công ty

hơn 97 tỷ tăng khoản 25% so với năm 2010. Ngoài ra công ty còn thực hiện dịch vụ lắp đặt

các công trình nước. Ban đầu tỷ trọng trong doanh thu của dịch vụ lắp đặt các công trình

nước chiếm tỷ trọng không đáng kể nhưng đến năm 2011, con số này đã tăng lên hơn 16 tỷ

chiếm 14% tổng doanh thu năm 2011.
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2. Tình hình sản xuất kinh doanh:
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Doanh
thu

Tỷ lệ
(%)

Doanh
thu

Tỷ lệ
(%)

Doanh
thu

Tỷ lệ
(%)

Doanh thu cung cấp
nước 55.537 98,27 78.141 95,71 97.816 85,88

Doanh thu lắp đặt 975 1,73 3.504 4,29 16.079 14,12

Tổng cộng 56.512 100.00 81.645 100.00 113.895 100.00
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Cơ cấu chi phí:

Chi tiêu
31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011

Giá trị % DT Giá trị % DT Giá trị % DT

Giá vốn hàng bán 43.197 76,44 60.138 73,66 73.979 64,96

Chi phí bán hàng 98 0,17 212 0,26 227 0,20

Chi phí quản lý
doanh nghiệp 2.445 4,33 3.334 4,08 3.252 2,86

Tổng cộng chi phí 45.740 80,94 63.684 78 77.460 68

Doanh thu thuần 56.512 - 81.645 - 113.879 -

Nguồn_ BCTC kiểm toán năm 2011_NTWA

Là một ngành sản xuất đặc thù nên

phần lớn chi phí của công ty là giá vốn

hàng bán. Qua 3 năm hoạt động, chi

phí này gia tăng liên tục do nhiều tác

động khác nhau. Hệ thống phân phối

nước của công ty toàn bộ là đường

ống dẫn nước nên chi phí bán hàng

của công ty gần như không đáng kể.

So với doanh thu thuần về bán hàng

và cung cấp dịch vụ năm 2011 thì chi

phí bán hàng năm 2011 chỉ còn

0,2%/DTT thuần so với 0,26%/DTT

năm 2010. Tương tự, chí phí quản lý

doanh nghiệp của công ty cũng giảm nhẹ so với năm 2010 từ 3,334 triệu còn 3,252 triệu.

Tuy tỷ lệ giảm không nhiều nhưng vẫn là con số minh chứng cho hiệu quả quan lý của ban

quản trị.
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3. Những tiến bộ đạt được:

Về sản xuất kinh doanh:

Năm 2011, ngoài việc sản xuất và cung cấp nước cho các kho Công Nghiệp, khu dân cư

trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ của công ty mẹ, về nguồn

nước cũng như mạng lưới chuyển tải, công ty đã đạt được kết quả kinh doanh rất cao.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty tăng cao so với năm 2010. Công tác quản lý

chi phí cũng được thực hiện tốt, ngoài nguồn chi phí giá vốn hàng bán là chi phí chủ yếu các

chi phí còn lại đều được cắt giảm, thực thi chính sách tiết kiệm.

Về hệ thống quản lý:

Ban điều hành Công ty  đã có những giải pháp hợp lý, triển khai kịp thời công tác điều hành

hoạt động của Công ty, từ đó giúp Công ty hoàn thành được những kế hoạch kinh doanh đã

đề ra.

Về phân phối:

Khách hàng của Công ty đa số là khách hàng lớn và các hộ dân cư. Nằm tập trung trong các

khu công nghiệp, các thị trấn, thị tứ nên thuận lợi trong công tác quản lý và ghi thu. Mạng

lưới cấp nước do Công ty Quản lý ít, tỷ lệ thất thoát nước thấp, hiệu quả kinh tế cao.

Về đầu tư:

Công ty tiếp tục mở rộng, thực hiện các dự án đầu tư mới, nâng cấp công suất các trạm

bơm nhằm mở rộng mạng lưới phân phối.
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4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Căn cứ những thuận lợi và khó khăn của tình hình kinh tế và mục tiêu, định hướng phát triển

chiến lược của NTW đối với các đối tượng khách hàng, tiềm năng phát triển thị trường của

ngành, của khu vực kế hoạch doanh thu của công ty trong năm 2012 như sau:

Chỉ tiêu Đơn vị tính TH năm 2011 KH năm 2012

Vốn điều lệ 1.000 đ 30,000,000 50,000,000

Tổng Doanh thu 1.000 đ 114,690,250 124,236,383

Tổng chi phí 1.000 đ 77,460,015 86,965,468

LN trước thuế 1.000 đ 37,214,701 37,270,915

Thuế TNDN 1.000 đ 9,303,600 11,379,973

LN sau thuế 1.000 đ 27,910,772 27,953,186

Tỉ suất LNST/VĐL 1.000 đ 93.03 55.91

Tỷ lệ chia cổ tức 1.000 đ 20% 20%

Nguồn_NTWA

Căn cứ hoàn thành kế hoạch:

Công ty thực hiện sản xuất khai thác nguồn nước ngầm là chính để cung cấp nước cho các

khu công nghiệp, khu dân cư huyện Nhơn Trạch và mua nước qua ĐH tổng D500 để cung

cấp cho khách hàng khu vực huyện Long Thành. Công ty còn nhận được sự hỗ trợ của công

ty mẹ ( Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai), sự quan tâm của các cơ quan nhà nước

chính quyền sở tại đã giúp NTW giảm nhiều áp lực trong việc đảm bảo lượng nước cung

cấp cho sản xuất và sinh hoạt vào mùa khô. Với những thuận lợi trong quá trình hoạt động

sản xuất kinh doanh, công ty luôn đảm bảo nguồn nước cho tất cả các khách hàng trong khu

vực đặt biệt là các công ty sản xuất trong khu công nghiệp Long Thành và Nhơn Trạch, đồng

thời cũng đáp ứng tốt nhu cầu an sinh xã hội.
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Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của tất cả các đối tượng khách hàng hiện tại công

ty đang mở rộng, nâng công suất nhà máy nước ngầm Nhơn Trạch lên 20.000 m3/ngày đêm

và nâng công suất trạm bơm Đại phước lên 2.500m3/ ngày đêm, khai thác sử dụng nguồn

nước ngầm tại chỗ cung cấp nước ổn định cho sản xuất, sinh hoạt của các khu công nghiệp

Long Thành, Nhơn Trạch và các dân cư trên địa bàn xã Đại Phước và Phú Hữu huyện Nhơn

Trạch.

Công ty cũng đã và đang mở rộng phạm vi cấp nước, tăng khách hàng tại một số tuyến cấp

nước trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và một số khu dân cư có tuyến ống đi qua tại

2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch.

Với tốc độ phát triển của khu vực như hiện nay  các dự án cũng như công trình m ới sẽ được

đầu tư và xây dựng, dự báo một lượng lớn nhu cầu về nguồn nước sạch, đây là những

khách hàng tiềm năng giúp công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012

cũng như những năm sắp tới.

Kế hoạch về nhần lực:

Thông qua các chính sách quản lý nguồn nhân lực phù hợp nhất để xây dựng đội ngũ cán

bộ công nhân viên có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi

trong công việc, có khả năng nắm bắt được các thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ mới

và áp dụng vào hoạt độgn sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả tối đa.

Công tác đầu tư:

Trong thời gian sắp tới, Công ty dự kiến triển khai thực hiện một số dự án cụ thể như:

 Cải tạo nâng công suất trạm bơm Đại Phước lên 2.500m3/ngày đêm, xây dựng trạm

xử lý và Cải tạo lại hệ thống mạng lưới đường ống phục vụ cho dân cư dọc tuyến

đường 25A và các vùng lân cận .

 Nâng công suất nhà máy nước ngầm Nhơn Trạch lên 20.000 m3/ngày đêm

 Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc công ty 3 tầng với quy mô 5 tầng

 Lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước công suất 2.800 m3/ngày đêm cung

cấp nước cho Khu công nghiệp Ông Kèo xã Phước Khánh và khu dân cư xã Vĩnh

Thanh huyện Nhơn trạch.

 Lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu công nghiệp Lộc An - Bình

Sơn, Cụm công nghiệp Tam An và các khu dân cư trên địa bàn huyện Long Thành và

Nhơn Trạch.
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Chuyển nhượng tài sản cố định từ Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng

Nai (mua lại từ Công ty mẹ) gồm:

 Hệ thống cấp nước khu trung tâm 71ha – huyện Nhơn Trạch

 Hệ thống cấp nước thị trấn Long Thành

 Hệ thống cấp nước sân Golf Long Thành

 Hệ thống cấp nước đến Khu công nghiệp Tam Phước

 Tuyến ống truyền tải D400 và trạm bơm tăng áp Long Thành – Nhơn Trạch
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 Hệ thống cấp nước thị trấn Long Thành

 Hệ thống cấp nước sân Golf Long Thành

 Hệ thống cấp nước đến Khu công nghiệp Tam Phước

 Tuyến ống truyền tải D400 và trạm bơm tăng áp Long Thành – Nhơn Trạch
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IV CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
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Công ty năm giữ trên 50% vốn cổ phần của tổ chức phát hành

Tên công ty : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CẤP
NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ : 48 Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (061) 3.843.316

Giấy CNĐKKD : Số 4704000005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng
Nai cấp ngày 07/4/2004

Vốn điều lệ : 400.000.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu tại NTWA : 52,44% vốn điều lệ, tương ứng 1.573.121 cổ phần

Công ty có trên 50%vốn cổ phần do tổ chức phát hành nắm giữ:

không có

Các công ty khác có liên quan: không có.
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V TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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2. Tóm tắt lý lịch ban điều hành:

BAN GIÁM ĐỐC

Họ và tên Chức vụ

Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc

Võ Quang Hồng Phó Giám đốc

Trần Văn Thùy Kế toán trưởng

Ông: Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: giám đốc
Năm sinh: 05/05/1967
CMND/Hộ chiếu: 271599468
ngày cấp: 08/06/2011, Đồng Nai

Trình độ: Cử nhân kinh tế , Kỹ sư Cấp thoát
nước.

Quá trình công tác:

 1986 đến năm 1988: Công ty Xây dựng Lọc Hóa Dầu Long Thành – Đồng Nai
 1988 đến năm 1989: Công ty Dừa Long Thành – Đồng Nai
 1989 đến năm 1997: Công ty Khoan Cấp Nước Đồng Nai
 1997 đến hiện nay : Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch , Công ty Cổ phần Cấp Nước

Nhơn Trạch
 Số cổ phần nắm giữ: 342.000 cổ phiếu

 Cá nhân nắm giữ: 12.000 cổ phần chiếm 0,4% vốn điều lệ
 Dại diện nắm giữ : 330.000 cổ phần chiếm 11% vốn điều lệ (Công ty TNHH

MTV Xây Dựng Cấp Nước Đồng Nai)
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Ông: Võ Quang Hồng

Chức vụ: Phó Giám Đốc
Năm sinh: 19/07/1958
CMND/Hộ chiếu: 270651047
ngày cấp: 07/09/2006, Đồng Nai

Trình độ: Kỹ sư cấp thoát nước

Quá trình công tác:

 1978 đến năm 2002: Xí Nghiệp nước Long Khánh – Đồng Nai
 2002 đến hiện nay : Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch , Công ty Cổ phần Cấp Nước

Nhơn Trạch
 Số cổ phần nắm giữ : 62.800 cổ phần

 Cá nhân nắm giữ :2.800 cổ phần chiếm 0,093% vốn điều lệ
 Dại diện nắm giữ : 6.000 cổ phần chiếm 2% vốn điều lệ (Công Đoàn)

Ông: Trần Văn Thùy

Chức vụ: Kế toán trưởng
Năm sinh: 08/08/1979
CMND/Hộ chiếu: 272506332
ngày cấp: 01/03/2012, Đồng Nai
Trình độ: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:
 Từ 2001 đến nay: Liên tục làm việc tại X í nghiệp nước Nhơn Trạch nay là Công ty

Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
 Số cổ phần nắm giữ :500 cổ phần

 Cá nhân nắm giữ :500 cổ phần chiếm 0,02% vốn điều lệ
 Dại diện nắm giữ : 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
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3. Tình hình thay đổi nhân sự trong năm: không có

4. Quyền lợi ban giám đốc:

Tiền lương thưởng và các quyền lợi khác của ban giám đốc theo quy định lương,

thưởng của công ty, thỏa ước lao động tập thể và các quyết định của HĐQT.

5. Cơ cấu lao động:

Hiện nay, Công ty có tổng cộng 65 người lao động. Cơ cấu người lao động phân chia

theo trình độ học vấn như sau:

Cơ cấu lao động.
Phân loại theo trình độ lao động

Chỉ tiêu Số người Tỷ lệ

Đại học 14 21,5%

Cao đẳng 10 15,4%

CNKT, nghề 32 49,3%

Khác 9 13,8%

Cộng 65 100%

Nguồn: NTWA

Phân loại theo phân công lao động:

Chỉ tiêu Số người Tỷ lệ

Ban giám đốc 2 3,1%

Bộ phận Văn phòng 16 24,6%

Bộ phận Sản xuất 38 58,5%

Bộ phận khác 9 13,8%

Cộng 65 100%

Nguồn: NTWA
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Chế độ làm việc

Công ty luôn tuân thủ quy ðịnh của pháp luật về lao ðộng nhý: chế ðộ làm việc 8

giờ/ngày và chế ðộ nghỉ ngõi hợp lý. Thời gian nghỉ phép, lễ tết, ốm, thai sản tuân thủ

theo ðúng quy ðịnh của Luật lao ðộng.

Tuyển dụng

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút ngýời lao ðộng có nãng lực vào làm việc

cho Công ty, ðáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể

mà Công ty ðề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh ðều phải

ðáp ứng các yêu cầu cõ bản nhý: có trình ðộ chuyên môn cõ b ản, cán bộ quản lý phải

tốt nghiệp ðại học chuyên ngành, nhiệt tình, yêu thích công việc, chủ ðộng trong công

việc, có ý týởng sáng tạo. Ðối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá

khắt khe, với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác , khả nãng phân tích và

trình ðộ ngoại ngữ, tin học

Công tác đào tạo

Công ty luôn duy trì chính sách ðào tạo hằng nãm nhằm nâng cao trình ðộ ðội ngũ lao

ðộng toàn công ty. Cụ thể, Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo tay nghề cho công

nhân nhằm nâng bậc tay nghề. Các cán bộ quản lý được Công ty hỗ trợ tham gia các

khóa đào tạo ngắn hạn chuyên ngành,…Công ty cũng khuyến khích cán bộ nhân viên

tự đào tạo, trau dồi trình độ chuyên môn.

Chính sách lương:

Công ty xây dựng chính sách lýõng riêng phù hợp với ðặ c trýng ngành nghề hoạt ðộng

và bảo ðảm cho ngýời lao ðộng ðýợc hýởng ðầy ðủ các chế ðộ theo quy ðịnh của Nhà

nýớc, phù hợp với trình ðộ, nãng lực và công việc của từng ngýời.

Chính sách thưởng:

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả

đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập

thể. Công ty cũng tổ chức các chuyến du lịch nghỉ dưỡng cho nhân viên và có chế độ

thưởng tương xứng thành quả lao động đạt được.

Bảo hiểm và phúc lợi:

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ðýợc Công ty trích nộp ðúng theo quy

ðịnh của pháp luật.
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VI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
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1. Thành viên HĐQT, BKS:

Họ và tên Chức vụ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Thỉnh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Anh Tuấn Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Cao Hà Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Thanh Bình Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Chí Quốc Thành viên Hội đồng quản trị

BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Tấn Dũng Trưởng Ban kiểm soát

Phùng Thị Thu Giang Thành viên Ban kiểm soát

Nguyễn Thi Phương Lan Thành viên Ban kiểm soát

Nguồn: NTWA
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Báo cáo ban quản trị
Trong năm, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết có liên quan đến công tác sản xuất kinh

doanh, trả cổ tức,...mà đại hội cổ đông năm 2011 đã phê duyệt. Các nghị quyết, Quyết

định của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và

phù hợp với Điều lệ công ty.

STT Số Quyết định Ngày phát hành Nội dung

1 01/2011/NQ-

HĐQT-NTWA

17/01/2011 Chấp thuận chủ trương bổ sung nguồn

nước ngầm tại Nhà máy nước Nhơn

Trạch.

2 02/2011/NQ-

HĐQT-NTWA

11/4/2011 Phê duyệt nội dung chương trình Đại

hội đồng cổ đông thường niên 2011

3 03/2011/NQ-

HĐQT-NTWA

29/4/2011 Tiếp nhận bàn giao tài sản HTCN thị

trấn Long Thành.

4 04/2011/NQ-

HĐQT-NTWA

22/6/2011 Áp dụng giá cung cấp nước máy, kỳ

hóa đơn 7/2011. ( Theo Quyét định số:

39/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011)

5 05/2011/NQ-

HĐQT-NTWA

1/8/2011 Phê duyệt quyết toán sử dụng Quỹ

phúc lợi năm 2010.

6 06/2011/NQ-

HĐQT-NTWA

1/8/2011 Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ phúc

lợi năm 2011.

7 07/2011/NQ-

HĐQT-NTWA

23/9/2011 Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng

quỹ phúc lợi năm 2011, vào mục đích

ủng hộ Đài tưởng niệm các liệt sĩ 113

và Ban liên lạc cựu tù chính trị tỉnh

Đồng Nai.

8 08/2011/NQ-

HĐQT-NTWA

26/10/2011 Cử cán bộ tham gia Đoàn đi Hàn Quốc

để tham quan học tập theo giấy mời
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của Hội cấp thoát nước và danh sách

do Công ty mẹ đề nghị.

9 09/2011/NQ-

HĐQT-NTWA

26/10/2011 Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2011.

10 10/2011/NQ-

HĐQT-NTWA

12/12/2011 Triển khai phương án phát hành cổ

phiếu ra công chúng.

11 11/2011/NQ-

HĐQT-NTWA

12/12/2011 Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra

công chúng.

Nguồn_NTWA

Báo cáo ban kiểm soát

Hoạt  động của Ban kiểm  soát:

BSK đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện

hành, điều lệ và các quy định của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm

2011, trong việc quản trị, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc

trong việc quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác kế toán

tài chính, trình tự và thủ tục ban hành các thủ tục, văn bản của công ty.

Kiểm tra tính tuân thủ các quy định về nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ, của toàn bộ

cũng như c ủa từng khâu công việc, của từng biện pháp trong hệ thống kiểm soát nội bộ

nhằm phát hiện những thiếu sót hoặc rủi ro tiềm tàng, từ đó đề xuất những kiến nghị và

giải pháp phù hợp.

Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên và

cả năm trên cơ sở chứng từ gốc và chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý

của chứng từ nhằm đảm bảo tính trung thực hợp lý của các số liệu trình bày trên báo

cáo tài chính và báo cáo quản trị

Tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra việc triển khai các nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông  đối với HĐQT và Ban giám đốc.
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Kết quả giám sát hoạt động

HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã  thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ

của mình trong việc thực thi các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, cũng như việc

kết hợp chặt chẽ với BKS trong công tác giám sát hoạt động của công ty. Các Nghị

quyết, các quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai thực hiện

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011 như xem xét, đánh giá tình hình thực

hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm đồng thời đưa ra kế hoạch cho

các quý tiếp theo….

Về công tác điều hành, các Quyết định của Ban giám đốc đều được ban hành hợp lệ,

đúng thẩm quyền và kịp thời, thực hiện đúng chủ trương và chỉ đạo của Hội đồng quản

trị.

Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

BKS đã tiến hành kiểm tra thẩm định BCTC quý, 6 tháng và cả năm  của công ty trong

năm tài chính 2011 và thống nhất như sau:

BCTC năm 2011 của công ty đã được lập kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định của

chế độ kế tóan doanh nghiệp, phù họp với các chuẩn mực kế toán và các quy định hiện

hành về hệ thống kế toán Việt Nam.

Các số liệu trên BCTC của công ty năm 2011 đã được thể hiện rõ ràng trung thực và

hợp lý , trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình kinh doanh năm 2011, Báo cáo lưu

chuyển tiền tệ của công ty năm 2011 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán DTL.

Kết quả giám sát đối với thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban Tổng giám
đốc và các cán bộ quản lý

Đối với Hội đồng quản trị:

HĐQT gồm 5 thành viên, trong năm 2011 đã hoạt động tích cực với tinh thần trách

nhiệm cao, đưa ra các quyêt định kịp thời, hợp lý tạo điều kiện cho Ban điều hành thực

hiện tốt nhiệm vụ.

Các thành viên trong HĐQT thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ được giao, thường

xuyên kiểm tra , bám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ

đông, của HĐQT, đảm bảo đúng vai trò định hướng, đưa ra các chính sách chủ trương

của công ty, các thành viên HĐQT có năng lực, đạo đức tốt, luôn trung thành với lợi ích

của công ty.
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Đối với Ban điều hành
Các thành viên Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành là những người có

năng lực và đạo đức trong công việc, thực hiện tốt các Nghị Quyết, Quyết định của Đại

hội đồng cổ đông, HĐQT, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao

động, phục vụ tích cực các mục tiêu hoạt động sản xuát kinh doanh, thực hiện đầy đủ

nghĩa vụ đối với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động

Công tác kế toán: trong năm 2011, các quy định về công tác hạch toán kế toán, các

thay đổi về chính sách kê khai, ưu đãi, miễn giảm thuế,.. đã được đơn vị ghi nhận và

phản ánh đầy đủ, đúng quy định. Số liệu thể hiện trên BCTC phản ánh toàn bộ giá trị tài

sản hiện có của đơn vị theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình

thành các tài sản đó đã được thể hiện chính xác, trung thực và hợp lý đã được thông

qua bởi công ty kiểm toán DTL.

Báo cáo đánh giá về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban
Tổng giám đốc và cổ đông

Năm 2011 BKS đã được cung cấp đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định của

HĐQT và Ban tổng giám đốc công ty
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Thù lao HĐQT, BKS, Ban Giám Đốc

Nguồn_NTWA
Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của HĐQT

Họ Tên Chức vụ
Cổ phần

sở hữu (31/12/2011)

Nguyễn Xuân Thỉnh Chủ tịch HĐQT 643,131

Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 342,000

Nguyễn Cao Hà Thành viên 301,800

Nguyễn Thanh Bình Thành viên 114,740

Nguyễn Chí Quốc Thành viên 44,100

Nguồn_NTWA

Thông tin về giao dịch cổ phiếu của HĐQT trong năm: không có

Đvt :  đồng

Nội dung chi tiết Năm 2010 Năm 2011

Hội đồng quản trị 138,000,000 165,000,000

Nguyễn Xuân Thỉnh 36,000,000 45,000,000

Nguyễn Anh Tuấn 30,000,000 34,500,000

Nguyễn Cao Hà 24,000,000 28,500,000

Nguyễn Thanh Bình 24,000,000 28,500,000

Nguyễn Chí Quốc 24,000,000 28,500,000

Ban kiểm soát 48,000,000 57,900,000

Nguyễn Tấn Dũng 24,000,000 28,500,000

Phùng Thị Thu Giang 12,000,000 14,700,000

Nguyễn Thi Phương Lan 12,000,000 14,700,000

Ban Giám Đốc 540,330,000 660,074,400

Nguyễn Anh Tuấn 303,185,000 359,155,000

Võ Quang Hồng 237,145,000 300,919,400
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2. Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông góp vốn nhà nước

Tên công ty : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CẤP
NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ : 48 Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (061) 3.843.316

Giấy CNĐKKD : Số 4704000005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng
Nai cấp ngày 07/4/2004

Vốn điều lệ : 270.000.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu tại NTW : 52,44% vốn điều lệ, tương ứng 1.573.121 cổ phần

Nguồn_NTWA

Cổ đông sáng lập

Cổ đông
Số CMND

hoặc
CNĐKKD

Số cổ phần sở
hữu

%
VĐL

 Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng
và Cấp nước Đồng Nai

Đại diện:

 Ông Nguyễn Xuân Thỉnh

 Ông Nguyễn Anh Tuấn

 Ông Nguyễn Cao Hà

 Ông Nguyễn Tấn Dũng

4704000005 1.573.121

643.131
342,000
301,800
300.000

52,44

21,43
11,40
10,06

10

 Vốn Nhà đầu tư chiến lược 294.000 9,8

 Công Đoàn

 Đại diện: Ông Võ Quang Hồng 60.000 2

 Vốn người lao động 35.900 1,19

 Cổ đông bên ngoài 1.036.979 34,57

Tổng cộng 3.000.000 100

Nguồn_NTWA
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Cổ đông nước ngoài

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của

công ty đối với người nước ngoài.

Căn cứ theo quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ

thì nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt

Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài trên vốn điều lệ của Công ty tại thời

điểm ngày 31/05/2011 là 0%.
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VII BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo thường niên
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Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011:
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Ý kiến kiểm toán:


