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I. THÔNG TIN CHUNG

| Thông tin khái quát |
| Quá trình hình thành và phát triển |
| Ngành nghề và địa bàn kinh doanh |
| Thông tin về mô hình Quản trị |
| Định hƣớng phát triển |
| Các rủi ro |

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Long Khánh

Tên Tiếng Anh

Long Khanh Water Supply Joint Stock Company

Tên viết tắt

LKWA

Giấy CNĐKDN số

3600979223 (số cũ 4703000501) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Đồng Nai cấp ngày 18/02/2008, thay đổi lần thứ 3 ngày 11/06/2013.

Vốn điều lệ

25.000.000.000 VNĐ
Hai mươi lăm tỷ đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

25.000.000.000 VNĐ
Hai mươi lăm tỷ đồng

Trụ sở chính

02 Bis - Cách Mạng Tháng Tám - Thị Xã Long Khánh - Đồng Nai

Số điện thoại

0613.877241 - 0613.876580

Số fax

0613.783897

Website

www.capnuoclongkhanh.com.vn

Email

capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn

Mã cổ phiếu

LKW
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2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2004
29/07/2004: CTCP Cấp Nước Long Khánh được thành lập, với tiền thân là
Xí Nghiệp Nước Long Khánh.

2008
18/02/2008: Xí Nghiệp Nước Long Khánh được cổ phần hóa và đổi tên thành CTCP
Cấp Nước Long Khánh. Vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng.

2011
07/11/2011: Cổ phiếu của CTCP Cấp Nước Long Khánh được Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam (VSD) chấp nhận lưu ký.

2012
04/07/2012: Chính thức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
với mã chứng khoán LKW. Đây là một bước tiến mới trong việc đại chúng và
quảng bá hơn nữa thương hiệu của LKW.
 Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng
 Tổng khối lượng đăng ký giao dịch: 2.500.000 cổ phần
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3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Nghành nghề kinh doanh

.

Khai thác, lọc và phân phối nước sạch

Thi công xây lắp hệ thống cấp thoát nước

Công ty cổ phần Cấp Nước Long Khánh

Công ty cung cấp các dịch vụ thi công xây

hoạt động trong lĩnh vực khai thác, lọc nước

dựng đường ống cấp thoát nước, trạm bơm

và phân phối nước sạch phục vụ cho nhu

nước. Lắp đặt hệ thống ống cấp thoát nước.

cầu sinh hoạt tại các khu dân cư, cung cấp

Theo dõi giám sát, thi công công trình cấp

nguồn nước phục vụ cho hoạt động công

thoát nước đối với khu dân cư, khu chế xuất

nghiệp. Đây là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi

và khu công nghiệp trên địa bàn.

của Công ty.

Địa bàn kinh doanh
Công ty Cổ phần Cấp Nước Long Khánh hiện đang sản xuất và cung cấp nước sạch chủ yếu trên địa
bàn thị xã Long Khánh, hoạt động xây dựng lắp đặt đường ống cấp nước trên địa bàn thị xã Long
Khánh, tỉnh Đồng Nai và các vùng lân cận.
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4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
Sơ đồ tổ chức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG
KẾ
HOẠCH
KỸ
THUẬT

BAN
CHỐNG
THẤT
THOÁT
NƢỚC

PHÒNG
KINH
DOANH

PHÒNG
TỔNG
HỢP

PHÂN
XƢỞNG
SẢN
XUẤT
NƢỚC

ĐỘI XÂY
LẮP CƠ
KHÍ

Theo quyết định 05/QĐ/HĐQT-LKW 07/03/2013 của HĐQT sáp nhập phòng Kế toán tài chính và phòng Tổ
chức hành chính thành phòng Tổng hợp.
Thành lập Ban phòng chống thất thoát nước, mở rộng sản xuất nước đóng chai nhập chung với phân xưởng
sản xuất nước.

Các công ty con, công ty liên kết: Không có
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5. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
 Tập trungsthực hiện hiệu quả sản xuất và kinh doanh nước sạch, cung cấp an toàn liên tục
cho các hộ dân cư và khu vực sản xuất;
 Tăng cường công tác phòng chống thất thoát nước đồng bộ trên nhiều lĩnh vực như sản
xuất, công tác ghi thu, thay thế thiết bị, hệ thống truyền dẫn, v.v…;
 Tập trung quảng cáo, tiếp thị sản phẩm nước đóng chai để đưa sản phẩm ra thị trường, tăng
doanh thu lợi nhuận;
 Tập trung phát triển mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng, đầu tư thêm nguồn cung
cấp nước.

Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn
Với mục tiêu là cung cấp đầy đủ nước sạch cho khách hàng tại Thị xã Long Khánh, bao gồm cả
nước máy sinh hoạt tại khu dân cư và nước sản xuất cho các cụm, khu công nghiệp, Công ty
đã xây dựng kế hoạch nâng cấp công suất khai thác sản lượng nước hàng năm.
3

Công suất thiết kế của các trạm bơm nước ngầm hiện nay là 10.600 m /ngày đêm. Kế hoạch
đến năm 2020 đầu tư khai thác nước mặt tại hồ Suối Tre và nhận nước từ sông La Ngà, nâng
3
tổng công suất khai thác lên 25.000m /ngày đêm.

Các mục tiêu đối với môi trƣờng, xã hội và cộng đồng của Công ty
Mục tiêu đối với môi trường
Luôn tuân thủ các quy định về xử lý và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên là nước ngầm
nhằm đảm bảo nguồn nước không cạn kiệt, không ô nhiễm nhằm duy trì nguồn cung nước cho
thế hệ trong tương lai.
Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng
Với nhận thức trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng là một phần quan trọng trong hoạt động
của doanh nghiệp, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, quyên góp hỗ trợ các
đối tượng gặp khó khăn thông qua các chương trình ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ học
giỏi sống tốt, Quỹ vì người nghèo, Chương trình Tiếp bước cho em đến trường, Quỹ Bảo trợ
ngành Xây dựng, v.v…
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6. RỦI RO
Rủi ro kinh tế
Năm 2013 là năm chứng kiến những dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam. Theo tổng cục Thống kê,
tăng trưởng GDP năm 2013 đạt 5,42%, cao hơn mức 5,25% của năm 2012. GDP trong Quý I/2013 tăng
4,76%; Quý II/2013 tăng 5%; Quý III/2013 tăng 5,54% và Quý IV tăng 6,04%. Nền kinh tế có những chuyển
biến tích cực, tuy nhiên tốc độ vẫn còn chậm, và chưa đạt được mức tăng trưởng kì vọng 5,5% được đề ra.
Các doanh nghiệp trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy cơ tiềm tàng do sự kéo dài của
suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, đứng trước bức tranh kinh tế còn những mảng tối, tình hình hoạt
động của doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp thoát nước ít nhiều khả quan hơn vì đây là lĩnh vực gắn liền với
tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Nước sạch là nhu cầu thiết yếu của mọi người, nhất là đối với
một quốc gia 90 triệu dân như Việt Nam, xếp thứ 14 trong số các quốc gia đông dân trên Thế giới. Mang
nước sạch đến từng hộ gia đình là chủ trương hàng đầu của Chính phủ. Do đó, những rủi ro về kinh tế
không phải là áp lực quá lớn đối với LKW nói riêng và các doanh nghiệp trong ngành nói chung.

Rủi ro nguyên liệu đầu vào
Nguồn nước sạch để cung cấp cho người tiêu dùng của Công ty được khai thác chủ yếu từ nguồn nước
ngầm tự nhiên. Tuy nhiên, tình trạng hạn hán năm 2013 kéo dài do biến đổi khí hậu, nguồn nước ngầm bị
khai thác quá mức, tưới tiêu tăng cao, dẫn đến nguồn nước dưới mặt đất sụt giảm. Trong khi đó, chất
lượng nước khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai mặc dù đạt yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt, nhưng từ
sau cửa đập Trị An đến bến đò Bà Miêu (huyện Vĩnh Cửu) chất lượng nước bị giảm xuống vì ô nhiễm do
hoạt động nông nghiệp và công nghiệp. Thiếu nguồn nước là một trong những khó khăn mà bất kì công ty
cung cấp nước sạch nào cũng phải đối mặt. Ngoài ra, trước tình trạng lạm phát hiện nay cùng với việc
xăng, dầu, điện năng là nguồn nhiên liệu cần thiết để vận hành hệ thống các trạm bơm nước tại nội ô thị xã
Long Khánh, việc đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp là thách thức lớn đối với Công ty.
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Rủi ro do tỷ lệ thất thoát nƣớc cao

Rủi ro về giá cả

Theo phòng quản lý cấp thoát nước thuộc Cục hạ tầng kỹ thuật (Bộ xây

Đặc thù ngành cung cấp nước là
ngành dịch vụ công cộng và

dựng), trong năm 2013, tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch đạt
78%, nhưng tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân đô thị toàn
quốc chiếm khoảng 27%, đến năm 2015 tỷ lệ này mới giảm xuống 25%.
Nhìn chung, vấn đề thất thoát nước đến từ nhiều nguyên nhân chủ quan
lẫn khách quan như nhận thức của người dân trong việc sử dụng nguồn
nước sạch đúng mục đích, gian lận trong sử dụng nước, thiếu ý thức tiết
kiệm nước, việc quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước chưa triệt
để, trang thiết bị xuống cấp, v.v… Tỷ lệ thất thoát nước cao gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
cũng như lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia.

Rủi ro luật pháp
Môi trường pháp lý có tầm ảnh hưởng to lớn đối với bất kì doanh nghiệp
hoạt động trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Là một công ty hoạt
động theo hình thức công ty cổ phần, cùng với những đặc thù của
ngành cấp thoát nước, những hoạt động của Công ty đều chịu sự điều
chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật thuế, Luật Tài
nguyên nước, Luật bảo vệ môi trường… và các quy định, tiêu chuẩn về
an toàn và chất lượng nguồn nước. Hệ thống pháp luật Việt Nam và cơ
chế quản lý đang trong trình hoàn thiện, vì vậy không tránh khỏi những
thay đổi. Điều này đòi hỏi Công ty luôn phải chủ động trong công tác
nghiên cứu, cập nhật nhanh chóng các qui định pháp lý hiện hành để
vận dụng phù hợp, hạn chế những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt
động kinh doanh của Công ty.

thuộc sự kiểm soát của Nhà
nước. Vì vậy, giá bán nước
cung cấp cho dân cư và các khu
công nghiệp chịu sự điều chỉnh
của khung giá nước do Nhà
nước ban hành. Ngoài ra, khung
giá này đã được định sẵn và tỷ
lệ thất thoát nước cao, điều này
đã ảnh hưởng không nhỏ đến
kết quả hoạt động, tăng trưởng
lợi nhuận của Công ty.

Rủi ro khác
Các rủi ro như thiên tai, hỏa
hoạn, chiến tranh… là những
rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra
sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng
về người và tài sản. Để giảm
thiểu những rủi ro này, Công ty
luôn chú trọng đến công tác
phòng cháy chữa cháy, bảo
hiểm mọi rủi ro về người và tài
sản.
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM

| Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh |
| Tổ chức và nhân sự |
| Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án |
| Tình hình tài chính |
| Cơ cấu cổ đông |

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực hiện
2012

Kế hoạch
2013

Thực hiện
2013

+/- so
với kế
hoạch
2013

+/- so
với
thực
hiện
2012

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

1

Sản lượng nước sản xuất

m

3

2.865.361

2.900.000

3.031.377

4,53%

5,79%

2

Sản lượng nước tiêu thụ

m

3

2.209.437

2.262.000

2.378.145

5,13%

7,64%

3

Nước thất thoát

%

22,89

22,00

21,55

-0,45%

-1,34%

Năm 2013 tình hình sản xuất cung cấp nước ổn định. Sản lượng nước sản xuất năm 2013 của công ty đạt
3
3.031 nghìn m , vượt 4,53% so với chỉ tiêu đề ra, tăng 5,79% so với cùng kỳ năm 2012. Sản lượng nước
3
tiêu thụ vượt 5,13% so với kế hoạch, tương đương 2.209 nghìn m , tăng 7,64% so với năm 2012. Tỷ lệ thất
thoát nước duy trì ở mức 21,55%, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch 0,45%.

ĐVT: Nghìn m3

Nhìn chung các chỉ tiêu về sản lượng của Công ty đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Đáng chú ý,
công tác tiết kiệm, giảm thiểu lượng nước thất thoát được đảm bảo và hoàn thành xuất sắc. Tỷ lệ thất thoát
nước được giảm xuống và thấp hơn cả mức chỉ tiêu đề ra đầu năm.
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Sản lượng nước sản xuất
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1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặc dù hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt như
kỳ vọng. Năm 2013, tổng doanh thu đạt 21.034 triệu đồng, hoàn thành 93,48% kế hoạch đề ra, giảm
16,06% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do hoạt động xây lắp đường ống khó khăn, không khai thác được
hợp đồng; hoạt động tài chính giảm do công ty phải bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công tác xây dựng
nhà máy nước đóng chai. Tổng chi phí thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch 10,11%, tương đương 16.180 triệu đồng,
giảm 16,24% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế giảm 15,48% so với năm 2012, tương đương
4.854 triệu đồng nhưng vượt mức kế hoạch đề ra 7,86%. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt
4.514 triệu đồng và lợi nhuận khác đạt 340 triệu đồng lần lượt giảm 13,63% và 34,17% so với năm 2012.
Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt 3.595 triệu đồng, vượt 6,61% so với kế hoạch, giảm 24,13% so với cùng
kỳ.
Có thể thấy, mặc dù tình hình sản xuất và cung cấp nước của LKW diễn ra thuận lợi, nhưng không tránh
khỏi những ảnh hưởng từ những bất ổn của nền kinh tế. Thực tế, trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện
nay, số lượng hợp đồng xây lắp của công ty giảm mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch
đề ra. Với những nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và CB-CNV toàn công ty, trong năm 2013 LKW đã đạt
được kết quả như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

2012

2013

%
tăng/giảm
so với
2012

Kế
hoạch
2013

% Thực hiện
so với kế
hoạch 2013

Tổng doanh thu

Triệu đồng

25.059

21.034

-16,06%

22.500

93,48%

Tổng chi phí

Triệu đồng

19.316

16.180

-16,24%

18.000

89,89%

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

5.743

4.854

-15,48%

4.500

107,86%

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

4.738

3.595

-24,13%

3.375

106,61%
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DOANH THU THEO SẢN PHẨM

721

Doanh thu khác

381

512

Doanh thu HĐTC

316
TH 2012
TH 2013

9.783

Doanh thu xây lắp

5.141

14.044

Doanh thu sản xuất nước

15.196
ĐVT: Triệu đồng
0
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16.000

CƠ CẤU DOANH THU THEO SẢN PHẨM

2,0%

2,9%

1,5%

1,8%

24,4%

Sản xuất nước

39,0%

Xây lắp

56,0%
72,2%

Doanh thu HĐTC
Doanh thu khác

2012

2013
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2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Danh sách ban điều hành
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Thới

Giám đốc

2

Nguyễn Văn Hòa

Phó Giám đốc

3

Nguyễn Quang Minh

Phó Giám đốc

4

Lê Văn Anh

Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch của Ban điều hành
Ông Lê Văn Thới - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Năm sinh

1958

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư cấp thoát nước

Quá trình công tác:


1976 - 1996: Tổ trưởng đường ống – Xí nghiệp nước Long Khánh



1997 - 2007: Phó Giám Đốc – Xí nghiệp nước Long Khánh



2008 - 2010: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Cấp Nước Long Khánh



2010 - Nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc CTCP Cấp Nước Long Khánh

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:


Đại diện nắm giữ: 275.000 cổ phiếu (đại diện Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước Đồng Nai),
chiếm 11% vốn điều lệ



Sở hữu cá nhân: 4.081 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn điều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc
Năm sinh

1968

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư cấp thoát nước

Quá trình công tác:


1991 - 2002: Nhân viên xí nghiệp nước Long Khánh



2002 - 2008: Trưởng phòng kế họach xí nghiệp nước Long Khánh



2008 - Nay: Phó giám đốc CTCP Cấp nước Long Khánh

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:


Đại diện nắm giữ: 25.000 cổ phần (đại diện Công đoàn), chiếm 1% vốn điều lệ



Sở hữu cá nhân: 6.600 cổ phần, chiếm 0,26% vốn điều lệ
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Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc
Năm sinh

1980

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư cấp thoát nước

Quá trình công tác:


Từ năm 2001 – 2008: Nhân viên phòng kế hoạch-kỹ thuật xí nghiệp nước Long Khánh .



Từ 2008 – 2010 : Phó phòng kế hoạch –kỹ thuật công ty cổ phần cấp nước Long khánh.



Từ 2010 – 2013 : Trưởng phòng kế hoạch – kỹ thuật công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.



Từ 2013 đến nay : Phó giám đốc công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:0%
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Ông Lê Văn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
Năm sinh

1962

Trình độ chuyên môn

Trung cấp kế toán

Quá trình công tác:


1983 - 1986: Nhân viên Xí nghiệp Vận tải Ôtô Số 2



1987 - 1991: Nhân viên Xí nghiệp Đường Cồn 2-9



1992 - 1997: Phó phòng kinh doanh Xí nghiệp Nước Long Khánh



1998 - 2007: Kế toán trưởng Xí nghiệp Nước Long Khánh



2008 - Nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:


Đại diện nắm giữ: 250.000 cổ phần (đại diện Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước Đồng Nai),
chiếm 10% vốn điều lệ



Sở hữu cá nhân: 2.381 cổ phần, chiếm 0,095% vốn điều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
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2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Những thay đổi trong Ban điều hành
Từ ngày 07/01/2013, Công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh vào vị trí Phó Giám đốc.

Số lượng cán bộ, nhân viên

THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

Tính chất phân loại

STT

Số
lượng

Tỷ lệ
34%

A

Theo trình độ

62

100%

1

Đại học

21

34%

2

Cao đẳng

2

3%

3

Khác

39

63%

B

Theo tính chất hợp đồng LĐ

62

100%

1

Hợp đồng có xác định thời hạn

1

2%

2

Hợp đồng không xác định thời hạn

61

98%

Đại học
Cao đẳng
Khác

63%
3%

THEO TÍNH CHẤT HỢP ĐỒNG LĐ
2%
Hợp đồng có
xác định thời
hạn
98%

Hợp đồng
không xác
định thời hạn

THU NHẬP BÌNH QUÂN
4.000.000

ĐVT: đồng/người/tháng

3.500.000
3.000.000

3.200.000

3.600.000

3.300.000

3.000.000
2.800.000
2.000.000

1.000.000

0
2008
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2010

2011

2012

2013

Chính sách nhân sự
Chính sách người lao động
Thực hiện chi trả lương đúng thời gian quy định, đảm bảo bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng, các
chế độ chính sách của người lao động luôn đảm bảo. Thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho
toàn bộ CB-CNV theo thỏa ước lao động tập thể, v.v…
Ngoài ra, Công ty cũng có chính sách trợ cấp khó khăn, tổ chức thăm hỏi khi cán bộ, công nhân viên hoặc
thân nhân ốm đau, gia đình có ma chay, cưới hỏi, v.v…
Chính sách đào tạo
Vận động CB-CNV tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ. Hiện đang có 01 CB theo học khoa công
trình xây dựng tại trường Đại học Lạc Hồng.
Công tác an toàn lao động
Công ty đã tăng cường kiểm tra các thiết bị, đường dây điện tại các trạm bơm và văn phòng. Công ty trang
bị đầy đủ nón bảo hộ, dụng cụ PCCC và lập các rào chắn, bảng hiệu khi thi công. Thành lập ban an toàn vệ
sinh lao động, thường xuyên kiểm tra, vận động công nhân viên chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao
động tại nơi làm việc.
Công tác bảo hộ lao động
Công ty đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động từ đầu năm 2013 cho công nhân sản xuất để thực hiện công
tác kiểm tra định kỳ tại đơn vị.
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3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Các khoản đầu tƣ lớn
Tài sản mua sắm và XDCB hoàn thành:

622.312.040 đồng

Trong đó:
 Mua sắm MMTB:
 Đầu tư mở mạng tuyến ống cấp nước:

263.033.316 đồng
359.278.724 đồng

Đầu tƣ xây dựng chƣa hoàn thành:

945.360.119 đồng

Bao gồm:
Dự án xây dựng nhà máy nước đóng chai và mở rộng tuyến ống cấp nước khu công nghiệp Suối Tre đến Hồ
Thị Hương.
Trong năm, số khách hàng sử dụng nước tăng 603 khách hàng. Số lượng tiêu thụ nước máy đến cuối năm
2013 là 12.040 khách hàng. Tổng chiều dài mạng lưới cấp nước Công ty quản lý 122km; lập vẽ lại sơ đồ hòa
mạng lưới cấp nước và hệ thống van điều áp tại Thị xã Long Khánh và các vùng phụ cận. Tỷ lệ hộ dân được
cấp nước máy chiếm khoảng 62% trên tổng số dân cư Thị xã Long Khánh.
Công ty sửa chữa, di dời thay đồng hồ và bảo hành 435 cái. Lắp đặt miễn phí 598 đồng hồ với tổng giá trị
598.377.832 đồng. Chất lượng nước cung cấp đạt tiêu chuẩn, tổng số mẫu nước xét nghiệm lý hóa vi sinh là
3
132 mẫu, 100% mẫu đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Lượng nước tiêu thụ bình quân 6.515 m nước/ngày
tăng 7,63% so với năm 2012. Công tác ghi, thu tiền nước chính xác ổn định, lượng khách hàng phản ánh
khiếu nại giảm so với các năm trước. Tỷ lệ thu hóa đơn tiền nước đạt 99,98% trên tổng hoá đơn tiền nước
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phát hành; số hóa đơn tồn các năm trước được kiểm tra, đối chiếu và đề xuất hướng xử lý theo quy định.
Đội ngũ nhân viên ghi thu, giải quyết khiếu nại khách hàng ngày càng hoàn thiện về kỹ năng giao tiếp, phục
vụ chăm sóc khách hàng. Đưa phần mềm quản lý khách hàng của chi hội cấp nước Miền Nam vào công tác
quản lý.
Công tác đầu tư mở rộng HTCN không hiệu quả vì dân cư ở không tập trung, mặt khác nguồn nước ngầm
tại chỗ khá tốt, hầu hết các hộ dân đều có giếng. Việc phát triển mạng lưới cấp nước tăng không đáng kể
tập trung vào một số đường và hẻm như: tổ 6B Duy Tân, Hẻm 155 Nguyễn Thị Minh Khai, Chu Văn An,
Nguyễn Hữu Cảnh... chủ yếu ống HDPE D63 với tổng chiều dài 1.212m
Công tác chống thất thoát được duy trì thường xuyên, trong năm 2013 đã phát hiện 285 trường hợp ống bể
chủ yếu là ống nhánh trong đó có 16 trường hợp là ống D100 và D60; Sửa chữa van D200 bị rò rỉ nước và
van điều áp khu vực Tân Phong, phát hiện một trường hợp gian lận trong sử dụng nước. Khoanh vùng tách
mạng đường Nguyễn Trãi - Hai Bà Trưng - Nguyễn Thi Minh Khai - khu vực xã Xuân Tân - cư xá Hòa Bình,
ngã ba đường Hùng Vương - Trần Phú và đường Tô Hiến Thành. Kiểm tra các van chặn tuyến và hố xả cặn
trên toàn mạng lưới cấp nước của Thị xã. Ban phòng chống thất thoát nước phối hợp cùng Phòng kinh
doanh kiểm tra tất cả các đồng hồ đang sử dụng nước hoặc liên tục các tháng không sử dụng nước. Thay
thế các đồng hồ quá cũ, chạy không chính xác. Tiếp tục dò tìm đường ống bị hỏng, rò rỉ nước đồng thời
tăng cường sửa chữa và xử lý kịp thời. Ngoài ra còn phân phối giờ chạy máy hợp lý, điều hòa áp lực trên
mạng để giảm số Kw điện tiêu thụ và giảm tỉ lệ thất thoát nước so với kế hoạch.
Đầu tƣ vào công ty con, công ty liên kết: Không có

21

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính

Chỉ tiêu

ĐVT

2012

% tăng/giảm so
với 2012

2013

Tổng tài sản

Triệu đồng

38.071

36.301

-4,65%

Tổng doanh thu

Triệu đồng

25.059

21.034

-16,06%

Doanh thu thuần

Triệu đồng

23.826

20.336

-14,65%

Lợi nhuận từ HĐKD

Triệu đồng

5.226

4.514

-13,63%

Lợi nhuận khác

Triệu đồng

516

340

-34,17%

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

5.743

4.854

-15,48%

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

4.738

3.595

-24,13%

Đồng

1.895

1.438

-24,12%

%

11%

10%

-9,09%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Tỉ lệ cổ tức
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2012

Năm 2013

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

2,63

3,43

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

2,21

3,16

Hệ số Nợ/Tổng tài sản



17,83

12,80

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu



21,73

14,68

Vòng

6,92

4,85

Lần

0,63

0,56

Hệ số Lợi nhuận sau thuế
Doanh thu thuần



19,88

17,68

Hệ số Lợi nhuận sau thuế
Vốn chủ sở hữu BQ



15,65

11,42

Hệ số Lợi nhuận sau thuế
Tổng tài sản BQ



13,13

9,67

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho
Doanh thu thuần/Tổng tài sản
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CƠ CẤU VỐN

KHẢ NĂNG THANH TOÁN
5

25%
21,70%
3,86

4

3,43

20%
16,23%

3

3,58

14,68%
2,63

17,83%

15%
3,16
13,96%

2

12,80%

10%

2,21
1

5%

0
2011

2012

2013

0%
2011

2012

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

KHẢ NĂNG SINH LỜI

7
6

25%
6,76

20,23%

6,92

19,88%

5

15,18%

4,85

4

22,20%

21,94%

20%

3

10%

15,63%

11,42%
13,13%
9,67%

9,30%

2
0,61

0,63

0,56

2011

2012

2013

1

17,68%

15%
10,85%

5%

0%

0
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2013

2011

2012

2013

Vòng quay hàng tồn kho

Hệ số LNST/DTT

ROE

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

ROA

Hệ số LNTHĐKD/DTT
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Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán hiện hành và nhanh qua các năm đến
nay có xu hướng tăng, hệ số thanh toán hiện hành qua các
năm 2012, 2013 lần lượt là 2,63 lần, 3,43 lần và hệ số thanh
toán nhanh các năm tương ứng lần lượt là 2,21 lần, 3,16 lần.
Tất cả tỷ lệ thanh toán này đều lớn hơn 1 cho thấy khả năng
thanh toán của Công ty luôn được đảm bảo an toàn.

Cơ cấu vốn
Cơ cấu Nợ/Tổng tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu có xu hướng
giảm qua các năm. Tỷ lệ tương ứng đang duy trì ở mức
12,80% và 14,68%. Điều này cho thấy khả năng tự chủ
nguồn vốn trong hoạt động của Công ty vẫn được duy trì tốt.
Ngoài ra, việc giảm tỉ lệ nợ cũng giúp công ty hạn chế rủi ro
về lãi suất và giảm các chi phí tài chính.

Năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tài sản đều giảm so
với năm 2013. Tỷ lệ tương ứng đang duy trì ở mức 4,85
vòng và 0,56 lần so với tỷ lệ năm 2012 là 6,92 vòng và 0,63
lần.

Khả năng sinh lời
Nhìn chung các chỉ số thể hiện khả năng sinh lời trong năm
của LKW đều giảm so với năm 2012. ROE, ROA lần lượt duy
trì ở mức 11,42%, 9,67%, giảm trên 20% so với tỷ lệ tương
ứng năm 2012. Sự suy giảm lợi nhuận sau thuế biên, ROA
và ROE là điều tất yếu trong tình hình khó khăn hiện nay của
các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành cấp
nước nói riêng.
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5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ
CỦA CHỦ SỞ HỮU
Cổ phần





Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.500.000 cổ phiếu
Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 2.500.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông
STT

Loại cổ đông

Số lƣợng cổ
đông

Số cổ phần

Giá trị
(Đồng)

Tỷ lệ sở
hữu
(%)

I

Cổ đông Nhà nƣớc

01

1.275.000

12.750.000.000

51%

II

Cổ đông trong nƣớc

205

1.225.000

12.250.000.000

49%

Cổ đông tổ chức

03

270.000

2.700.000.000

10,8%

Cổ đông cá nhân

202

955.000

9.550.000.000

38,2%

III

Cổ đông nƣớc ngoài

-

-

-

-

II

Cổ phiếu quĩ

-

-

25.000.000.000

-

Tổng cộng

206

2.500.000

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

10,80%
Nhà Nước

Cá nhân trong nước
51%
38,20%

Tổ chức trong nước

Cổ đông nước ngoài
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100%

Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu
Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Không có

Các chứng khoán khác
Không có
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III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN GIÁM ĐỐC

| Đánh giá kết quả hoạt động SXKD |
| Tình hình tài chính |
| Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 |
| Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán |

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Kết thúc năm tài chính 2013, kết quả doanh thu đạt 93,48% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế vượt
7,86% so với kế hoạch năm 2013. Tỷ lệ cổ tức duy trì ở mức cổ tức 10%. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp
nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp không thể hoàn thành kế hoạch đề ra, một số công ty báo cáo lỗ, việc
kết quả kinh doanh thực hiện vượt mức so với kế hoạch đề ra là một thành quả rất đáng trân trọng.

Kế hoạch

Thực hiện

+/- so với kế

2013

2013

hoạch

3

2.900.000

3.031.377

4,53%

3

2.262.000

2.378.145

5,13%

22,00%

21,55%

-0,45%

Triệu đồng

22.500

21.034

-6,52%

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

4.500

4.854

7,86%

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

3.400

3.595

5,72%

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

1

Sản lượng nước sản xuất

m

2

Sản lượng nước tiêu thụ

m

3

Nước thất thoát

4

Tổng doanh thu

5
6

%
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1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

DOANH THU, LỢI NHUẬN TRƢỚC THUẾ SO VỚI
KẾ HOẠCH
25.000
22.500
21.034

ĐVT: Triệu đồng

20.000

15.000
Kế hoạch 2013
Thực hiện 2013

10.000

4.500

5.000

4.854

0
Tổng doanh thu

Lợi nhuận trước thuế

SẢN LƢỢNG SẢN XUẤT SO VỚI KẾ HOẠCH
4.000.000

ĐVT: m3

3.000.000

24%

3.031.377

2.900.000

23%
2.378.145

2.262.000
2.000.000

22%
22,00%
21,55%

1.000.000

21%

0

20%
Kế hoạch 2013

Sản lượng nước sản xuất
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Thực hiện 2013
Sản lượng nước tiêu thụ

Nước thất thoát

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài sản
CƠ CẤU TÀI SẢN
100%
80%
53,07%

56,08%

46,93%

43,92%

2012

2013

60%
40%
20%

Trong năm 2013, tổng tài sản của LKW đạt 36,3 tỷ,
tương ứng giảm 4,65%. Nguyên nhân là do tổng
tài sản ngắn hạn giảm 10,76% so với cùng kỳ.
Trong đó, giảm nhiều nhất phải kế đến hàng tồn
kho và các tài sản ngắn hạn khác lần lượt giảm
55,08% và 38,42%. Ngoài ra, tài sản dài hạn tăng
nhẹ 0,75% và duy trì ở mức 20,36 tỷ.

0%
Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

CƠ CẤU NGUỒN VỐN

17,83%

Nợ ngắn hạn

Tình hình nợ phải trả
Công ty hoàn toàn không có các khoản vay nợ dài
hạn. Trong năm 2013, tổng nợ phải trả là 4,6 tỷ
đồng, giảm 31,55% so với cùng kỳ. Các khoản nợ
ngắn hạn chủ yếu là các khoản phải trả người bán
giảm 38%. Do trong năm 2013 các hợp đồng xây
lắp ít hơn so với năm 2012 nên các khoản phải trả
người bán là các Công ty xây dựng cũng giảm
xuống.

Nợ dài hạn
82,17%

Vốn chủ sở
hữu
2012

12,80%

87,20%

2013
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3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
Các chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch 2014

Sản xuất nước

m³

3.050.000

Tiêu thụ

m³

2.394.000

Thất thoát

%

21,50

Doanh thu

Đồng

22.800.000.000

Lợi nhuận trước thuế

Đồng

4.619.000.000

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

3.603.000.000

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL

%

18,47

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL

%

14,41

Tỷ lệ chia cổ tức

%

10

Các khoản nộp ngân sách

Đồng

Thu nhập người lao động

Đồng/người/tháng

2.900.000.000
3.600.000

Kế hoạch phát triển trong năm 2014
Công tác đầu tư XDCB


Hoàn thành đưa vào sử dụng phần mềm quản lý khách hàng;



Đưa vào sản xuất xưởng lọc tinh khiết đóng chai tại trạm bơm số 7;



Xây dựng 01 trạm bơm và thiết bị tại khu công nghiệp Long Khánh với tổng giá trị là: 350.000.000 đồng;



Tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước trong nội ô thị xã với giá trị: 1.200.000.000 đồng;



Phát triển khách hàng trong năm 2014 theo kế hoạch là 500.000.000 đồng;



Sửa chữa và cải tạo lại các giếng khoan định kỳ theo quy trình thổi rửa giếng nhằm làm tăng lưu lượng
nước;



Mua 01 máy bơm dự phòng 50.000.000 đồng.

Giải pháp thực hiện


Tích cực tìm kiếm hợp đồng thi công xây lắp và chỉ định thầu xây lắp công trình để tăng doanh thu theo
kế hoạch. Đồng thời tăng cường quảng bá sản phẩm nước đóng chai, quan hệ mở rộng thị trường tiêu
thụ, xây dựng giá bán phù hợp đảm bảo có lãi và thâm nhập vào thị trường trong tỉnh;



Tiết kiệm chi phí, tăng cường quản lý điều hành sản xuất và ghi thu để nâng cao hiệu quả sản xuất;



Ban phòng chống thất thoát nước tiếp tục khoanh vùng và kiểm tra, dò tìm ống bể để giảm tỉ lệ thất
thoát nước theo kế hoạch. Cải tạo và phát triển hệ thống cấp nước, thực hiện các biện pháp đồng bộ
nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước; nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước, gia tăng sản lượng tiêu thụ của
khách hàng để tăng doanh thu;



Duy trì tổ kiểm tra khách hàng đột xuất khi cần thiết, đo đồng hồ khách hàng và thay thế những đồng hồ
chạy không chính xác hoặc đồng hồ cũ trên 10 năm.

32

LKW |Baùo caùo thöôøng nieân 2013

4. GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN
KIỂM TOÁN
Không có
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IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty|
| Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc |

1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Kết quả hoạt động SXKD

ĐVT

2012

2013

Tăng/
Giảm

% Tăng/
Giảm

Doanh thu bán hàng và cung cấp DV

Triệu đồng

23.827

20.339

-3.488

-14,64%

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

Triệu đồng

23.826

20.336

-3.490

-14,65%

Giá vốn hàng bán

Triệu đồng

14.344

9.961

-4.383

-30,56%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

Triệu đồng

9.482

10.376

893

9,42%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

Triệu đồng

5.226

4.514

-713

-13,63%

Lợi nhuận khác

Triệu đồng

516

340

-176

-34,17%

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Triệu đồng

5.743

4.854

-889

-15,48%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Triệu đồng

4.738

3.595

-1.143

-24,13%

Đồng

1.895

1.438

-457

-24,12%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)

ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu

2012

2013

Tăng/ Giảm

%
Tăng/Giảm

Tài sản ngắn hạn

17.865

15.944

-1.921

-10,76%

Tài sản dài hạn

20.205

20.358

153

0,75%

Tổng tài sản

38.070

36.301

-1.769

-4,65%

ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Nợ phải trả

2012

2013

Tăng/ Giảm

%
Tăng/Giảm

6.788

4.646

-2.141,7

-31,55%

6.788

4.646

-2.141,7

-31,55%

0

0

0,0

-

Vốn chủ sở hữu

31.283

31.656

372,7

1,19%

Tổng nguồn vốn

38.070

36.301

-1.769

-4,65%

Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn

35

40.000
20.205
ĐVT: Triệu đồng

35.000

20.358

30.000

25.000

Tài sản dài hạn

20.000

Tài sản ngắn hạn
17.865
15.000

15.944

10.000

5.000

0
40.000

2012

2013

31.283
ĐVT: Triệu đồng

35.000

31.656

30.000

25.000
Vốn chủ sở hữu
20.000

Nợ dài hạn
Nợ ngắn hạn

15.000

10.000

5.000

6.788
4.646

0
2012
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2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN GIÁM ĐỐC
Trong năm 2013, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của
Công ty, phấn đấu nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ HĐQT đã giao phó trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều
khó khăn. Chúng tôi ghi nhận những cố gắng của các thành viên Ban giám đốc đã có những đóng góp rất
quan trọng trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.
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V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

| Hội đồng Quản trị |
| Ban kiểm soát |
| Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng
Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát |

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên và cơ cấu Hội đồng Quản trị
STT

Họ và tên

Chức vụ

Tỷ lệ sở hữu cổ phần

Chủ tịch HĐQT

20%

1

Nguyễn Văn Bính

2

Lê Văn Thới

Phó Chủ tịch HĐQT

11,16%

3

Lê Văn Anh

Thành viên HĐQT

10,095%

4

N u ễn M nh Hu

Thành viên HĐQT

3,92%

5

Đào Quý Tính

Thành viên HĐQT

5,2%

Sơ yếu lý lịch Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT
Năm sinh

1960

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư xâ dựng

Quá trình công tác:


1982 - 1990: Công tác tạ Nhà má cơ khí Đồng Nai



1990 - Nay: Phó G ám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp Nước Đồng Nai

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:


Đại diện nắm giữ: 500.000 cổ phiếu (đại diện Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước Đồng Nai), chiếm
20% vốn đ ều lệ



Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó G ám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp Nước Đồng Nai

Ông Lê Văn Thới - Phó Chủ tịch HĐQT
Xem nội dung Danh sách Ban điều hành
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1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Lê Văn Anh – Thành viên HĐQT
Xem nội dung Danh sách Ban điều hành

Ông Nguyễn Minh Huy – Thành viên HĐQT
Năm sinh

1957

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:


2004 - 2005: Phó G ám đốc Xí nghiệp nhà máy Sonadezi



2005 - 2011: Chánh văn phòn , trưởng ban Tổng Công ty Sonadezi



2011 - Nay: Phó TGĐ CTCP Sonadez An Bình

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:


Đại diện nắm giữ: 98.000 cổ phần (đại diện CTCP Xây dựng Sonadezi), chiếm 3,92% vốn đ ều lệ



Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó TGĐ CTCP Sonadez An Bình

Ông Đào Quý Tính – Thành viên HĐQT
Năm sinh

1964

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư xâ dựng

Quá trình công tác:


1985 - 1995: Công tác tạ Đoàn Địa Chất 707 - Lâm Đồng



1995 - 2000: Chủ cơ sở khoan giếng Tính - Đồng Nai



2000 - Na : G ám đốc Côn t TNHH Sơn Tính

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:


Đại diện nắm giữ: 0 cổ phần



Sở hữu cá nhân: 130.000 cổ phần, chiếm 5,2% vốn đ ều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: G ám đốc Côn t TNHH Sơn Tính
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hiện tạ côn t chưa thành lập các tiểu Ban

Hoạt động của Hội đồng quản trị
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham
dự

Tỷ lệ

Chủ tịch

07

100%

1

N u ễn Văn Bính

2

Lê Văn Thớ

P.Chủ tịch

07

100%

3

Lê Văn Anh

T.Viên

07

100%

4

N u ễn M nh Hu

T.Viên

07

100%

5

Đào Quý Tính

T.Viên

07

100%

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc
HĐQT đã hoạt động theo chức trách và nhiệm vụ của mình, theo sát và chỉ đạo Ban G ám đốc, các phòng
ban thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tron năm 2013, HĐQT đã t ến hành 07 cuộc họp với
các nội dung chính sau:













Thôn qua báo cáo SXKD năm 2012.
Thôn qua báo cáo Tà chính năm 2012.
Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2013.
Thôn qua s a đổ bổ sun đ ều lệ côn t và tha đổ ấ ph p k nh doanh.
Thôn qua chươn trình đại hộ đồng cổ đôn thườn n ên năm 2013.
Thôn qua côn tác mở rộn sản xuất k nh doanh và sản xuất nước uốn đón cha .
N he báo cáo tình hình thực h ện chống thất thoát nước năm 2012 và phươn hướn năm 2013.
Triển khai một số côn tác đầu tư XDCB tron năm 2013.
Thôn qua côn tác bổ nh ệm nhân sự cán bộ quản lý cho nh ệm k II (2013-2017).
Tích cực thu hồ côn n (Côn t CP du lịch G an Đ ền b n cách phát hành văn bản nhắc nhở.
Thông qua việc phân công nhiệm vụ các chức danh do HĐQT bổ nhiệm.
Đánh á tình hình thực hiện SXKD và đầu tư XDCB 06 thán đầu năm 2013 và tr ển khai nhiệm vụ 06
tháng cuố năm 2013.
 Đánh á tình hình thực hiện SXKD và đầu tư XDCB 09 thán đầu năm 2013 và tr ển khai nhiệm vụ 03
tháng còn lạ năm 2013.
 Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và đầu tư XDCB năm 2013, thôn qua kế hoạch năm 2014.
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1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013
STT

Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

01

02/QĐ/HĐQT-LKW

28/01/2013

Ch bổ sun lươn cho ban quản lý đ ều hành côn t

02

03/QĐ/HĐQT-LKW

06/02/2013

Khen thưởn cán bộ quản lý, đ ều hành và cá nhân có đón
óp cho hoạt độn SXKD năm 2012 c a côn t

03

04/NQ/HĐQT-LKW

05/03/2013

 Thốn nhất n à và địa đ ểm tổ chức đạ hộ đồn cổ đôn
2013
 Thôn qua báo cáo tà chính đã k ểm toán 2012; kết quả
hoạt độn SXKD 2012 và kế hoạch 2013
 Thôn qua tờ trình về phươn án phân phố t lệ các quỹ và
ch a cổ tức năm 2012; qu ết toán t ền th lao 2012 và mức
th lao cho HĐQT, ban K ểm soát 2013; tờ trình đề c
HĐQT, BKS nh ệm k II (2013-2017 ; tờ trình u qu ền cho
HĐQT chọn đơn vị k ểm toán năm 2013; tờ trình tha đổ
ấ ph p k nh doanh và tha đổ đ ều lệ côn t
 Sáp nhập phòn Kế toán tà chính và phòn Tổ chức hành
chính thành một phòn Tổn h p
 Chọn nhân sự cho côn tác Thư ký HĐQT
 Tr ển kha một số hoạt độn cho côn tác xâ lắp, dâ
chu ền SX nước uốn đón cha và côn tác ứn dụn
côn n hệ thôn t n vào côn tác quản lý

04

05/QĐ/HĐQT-LKW

07/03/2013

Sáp nhập phòn Kế toán tà chính và phòn Tổ chức hành
chính thành một phòn Tổn h p. Qu định chức năn nh ệm
vụ của phòn Tổn h p

05

09/NQ/HĐQT-LKW

09/04/2013

Thôn
2013

qua chươn

trình, tà l ệu cho đạ hộ đồn

cổ đôn

06

04/NQ/HĐQT-LKW

09/05/2013

 Nhắc nhở bộ phận côn bố thôn t n, côn bố thôn t n theo
qu định
 Xâ dựn và đón óp các qu chế cho hoạt độn tạ Công
ty
 Thôn qua côn tác bổ nh ệm lạ các chức danh quản lý và
bổ nh ệm mớ 04 chức danh tạ côn t
 Xâ dựn kế hoạch cả tạo đườn ốn cấp nước đã hư
mục, kế hoạch ch trả cổ tức năm 2012

07

11/QĐ/HĐQT-LKW

12/07/2013

Phân côn nh ệm vụ các chức danh do Hộ đồn quản trị bổ
nh ệm

08

17/NQ/HĐQT-LKW

29/07/2013

Nh ệm vụ thực h ện kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB 06 tháng
cuố năm 2013

09

18/QĐ/HĐQT-LKW

18/10/2013

Đ ều chỉnh lươn cho Giám đốc côn t

10

20/NQ/HĐQT-LKW

19/10/2013

Nh ệm vụ thực h ện kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB 03 thán
cuố năm 2013

11

21/NQ/HĐQT-LKW

18/12/2013

Thôn qua đơn
độn năm 2013

12

22/NQ/HĐQT-LKW

27/12/2013

Thôn qua tình hình thực h ện SXKD, đầu tư XDCB năm 2013
và Kế hoạch năm 2014
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á t ền lươn của Ban đ ều hành và n ườ lao

2. BAN KIỂM SOÁT
Danh sách Ban Kiểm soát
STT

Họ và tên

Chức vụ

Tỷ lệ sở hữu cổ phần

Trưởng BKS

10%

1

Nguyễn Thị Thanh Tâm

2

Trần Văn Khoát

Thành viên BKS

5,88%

3

Thá Văn Sơn

Thành viên BKS

0%

Sơ yếu lý lịch Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát
Năm sinh

1963

Trình độ chuyên môn

C nhân kinh tế

Quá trình công tác:


1983 - 2009: Nhân viên kế toán – Côn t TNHH MTV XDCN Đồng Nai

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:


Đại diện nắm giữ: 250.000 cổ phần (đại diện Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước Đồng Nai),
chiếm 10% vốn đ ều lệ



Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Ông Thái Văn Sơn – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh

1987

Trình độ chuyên môn

Cao đẳng cấp thoát nước và mô trường

Quá trình công tác:


2009 - đến nay : Nhân viên phòng Kế hoạch kỹ thuật – Công ty Cổ phần Cấp Nước Long Khánh

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: Không
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2. BAN KIỂM SOÁT

Ông Trần Văn Khoát – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh

1967

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ Kinh tế

Quá trình công tác:


1990 - 1991: Kế toán trưởng – Xí nghiệp SXCBCƯ HXK – Bộ tham mưu Quân khu 7



1992 - 1996: Kế toán phó – Côn t Phươn Đôn – Bộ tư lệnh Quân khu 7



01/1997 – 05/1997: Kế toán trưởng – Côn t Đầu tư M ền Đôn – Bộ tư lệnh Quân khu 7



06/1997 – 06/1998: Kế toán phó – Công ty Liên doanh Garden Plaza Miền Đôn - Quân khu 7



07/1998 – 12/2005: Kế toán trưởng – Siêu thị Miền Đôn - Quân khu 7



01/2006 – 12/2006: Dạy học – Trườn Cao đẳng Bách Việt



01/2007 – 12/2008: Trưởng phòng Tài chính kế toán CTCP Nhựa Tân Tiến



01/2009 – Nay: Phó TGĐ phụ trách Tài chính CTCP Nhựa Tân Tiến

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:


Đại diện nắm giữ: 147.000 cổ phần (đại diện CTCP Nhựa Tân Tiến), chiếm 5,88% vốn đ ều lệ



Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Hoạt động của Ban kiểm soát
Tron năm 2013, Ban k ểm soát đã t ến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần cấp thoát
nước Long Khánh. Tiến hành công tác giám sát kiểm toán nội bộ; kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài
chính quý, năm 2013 một cách thận trọn , chính xác, đảm bảo quyền l i cổ đôn .

44

LKW |Baùo caùo thöôøng nieân 2013

3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích
Đvt : đồn /năm
STT

Họ và tên

Lương & phụ
cấp

Thưởng

Cộng

Vay của Công
ty

I

Hội đồng quản trị

721.308.000

58.500.000

779.808.000

1

N u ễn Văn Bính

50.000.000

10.000.000

60.000.000

2

Lê Văn Thớ

340.704.000

14.000.000

354.704.000

3

Lê Văn Anh

258.604.000

14.500.000

273.104.000

4

N u ễn M nh Hu

36.000.000

10.000.000

46.000.000

5

Đào Quý Tính

36.000.000

10.000.000

46.000.000

II

Ban kiểm soát

212.699.000

35.700.000

248.399.000

1

N u ễn Thị Thanh Tâm

36.000.000

10.000.000

46.000.000

2

Trần Văn Khoát

25.000.000

10.000.000

35.000.000

N u ễn Thị Hồn Châu

76.610.600

13.000.000

89.610.600

3

Thá Văn Sơn

75.088.400

2.700.000

77.788.400

III

Ban điều hành

423.195.000

16.900.000

440.095.000

2

N u ễn Văn Hòa

232.447.000

13.500.000

245.947.000

116.876.500

3

N u ễn Quan M nh

190.748.000

3.400.000

194.148.000

12.420.000

7.000.000
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3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Tron năm, khôn d ễn ra các giao dịch cổ phiếu của cổ đôn nội bộ, cổ đôn lớn và n ười có liên quan.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Không có
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

| Ý kiến kiểm toán |
| Báo cáo tài chính được kiểm toán |
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XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
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