CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH

783 /CNBT-TCHC

SO:

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
We lip - Tir do-- Hanh phüc
Tp. H6 clii Mink ngày 26 tháng 3 nàrn 2014

BAO CÁO THU1NG NIEN
CONG TY CO PHAN CAP NIIOC BEN THANH
NAM 2013
(Theo quy ljnh cila Thông tu 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012
hithng dn ve vic cong bó thông tin trén thj trir&ng ch(rng khoán)

I. THONG TIN CHUNG:
1. Thông tin tang quát:
- Ten giao djeh

CONG TY CO PHAN CAP NU'óC BEN THANH

- Giy chüng nhn DKDN s& 0304789925 c.p 1n du ngày 08/01/2007, däng k
thay dOi Ian thu 3 ngày 08/5/2012 tai Sâ Ké hoch và
DâuttrTP.HCM.

- Vn diu 16

93.600.000.000 &ng
(Chin ,nito'i ba t3 sáu tram triu ding chn

- Von dau tu cua chu schuu: 93.600.000.000 dong
: 194 Pasteur, Phuäng 6, Qun 3, TP.HCM
- Dja chi
: (08)38297147-38299331
- S6diênthoai
-S6fax

:(08) 38 229 778

- Website

: www.capnuocbenthanh.com

-Mâcphiu

:BTW

2. Qua triuh hInh thành và phát trin:
Cong ty Co phAn Cp nuOc Bn Thàiih là dcm vi ducic cô phän hoá tiTr Chi
nhánh Cap nuâc Ben Thành thuc Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn theo Quyêt djnh
so 6652/QD-UBND ngày 30/12/2005 dlla Uy ban nhán dan Thành pho^ Ho Chi Minh.
Ngày 04/12/2006, Cong ty Co phn Cp nuc Bn Thânh M chuc Di hi c
dông thnh 1p dê thông qua Biêu 18 TO chi'ic và hot dng dlla COng ty (Diêu le Cong
ty), thông qua phuong an san xuât kinh doanh 3 näm sau co phán hoá (2006 - 2008)
vã bâu ra HOi dOng quán trj, Ban Kiëm soát,
Sau khi tin hành Dti hOi c6 dOng thãnh lip, COng ty C66 phn Cp nilóc Bn
Thành chinh thtrc di vào hott Ong theo hlnh thIrc cong ty cô phân tir ngáy 01/02/2007
theo giäy chimg nhn dang k kinh doanh sO 4103005880 cap ngày 08/01/2007 cilia
Sâ Kê hotch và Dâu tu TP.HCM.
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Cie sir k!én ivan trong U tfr san iigãy 01/02/2007:
* Ngày 04/11/2008, Di hi dng cO5 dông Cong ty dd ban hãnh Quyêt djnh sO
070/QD-CNBT-HDQT ye yiêc bb sung ngành nghê kinh doanh cüa Cong ty CO phãn
Cap rnrâc Ben Thành (bô sung, scra d& Diu le^ Cong ty); dông th?ñ COng ty dâ tién
hành lp thU tVc dang k).' b sung các ngành nghê kinh doanh trén và dä duçrc sij chap
thun cUa Sâ Kë lioch và Dâu tu TP,HCM tai Giây chirng nh.n dang k kinh doanh
so 4103005880, cap rlgày 10/11/2008 (darig k thay dôi lan thU 1).
Các ngành ngh e^ kinh doanh duçc dang k b sung bao gm: Thit k xây dirng
cong trinh cap, thoat nuoc, thiêt ke xdy dung cong trinh ha tang ky thuât dO thi, lp du
an
, quánng
1 dir antrmnh
CáC cong trjnh cp,ha
thoát rnrâc
tang
và cac cOky thut do
thj; giám sat thi cong xây dung cong trInh cap, thoát nuOc; khão At dja hInh xây drng
cong trInh; ban buôn thiêt bj và diing cu do 1trông ngành cap nuàc; bàn buôn vt 1iu,
thiêt bj lap c1t trong xây dung; kinh doanh bat dng san; cho thuC xe có dng co; cho
thuê may mOe, thiêt bj xày dijng.
* Ngày 10/4/2009. Dai hii c dông thuông niên näm 2009 thông qua vic min
nhiêm chUc danh thành viên HOi dông quán trj (HDQT) dOi vói Ong Hu'nh Trung
Lam (ChO tjch HDQT) ke tft ngãy 11/4/2009, dng thai bu b6 sung Ong Hu'nh Khãc
Can vào thành viên HDQT nhim k 2007 - 2012 ké tfr ngày 11/4/2009. Ngày
11/4/2009, HDQT Cong ty da h9p bâu Ong Hunh Khäc Can gift chUc ChU tjch
HDQT Cong ty.
Ngày 04/3/2010, duc sir chAp thun cUa SU Giao djch Chirng khoán Ha Nôi,
Co phiêu cUa Cong ty Co phân Cap nuc Ben Thành dä chinh thIrc giao djch trên S
Giao dch Chirng khoãn Ha Ni (UPCoM) vâi ma chUng khoán là BTW, sO lung
chUng khoán dang k giao djch là 9.360.000 Co phiêu vã tong giá trj chirng khoán
dang k giao djch là 93 .600.000.000 dông.
* Ngây 27/4/2011, Dai hOi c dông thtrng niên nàm 2011 thông qua vic mien
nhim chUc danh thành viên Ban kiém soát dOi vâi Ba Dng Thj Hoàng Lien kê&
ngày 27/04/2011; dông thi bâu bô sung BA Vu Thanh Thão lam thành viên Ban kiêm
soát thay the cho BA Dang Thj Hoàng Lien, theo nhim k cUa Ban kiCm soát duang
nhiêm.
* Ngày 21/10/2011, Cong ty C 6 phAn Cap nuOc Bn Thành cOng b6 thông tin
ye vic Ong HUYNH KHAC CAN - CM tch HDQT Cong ty dã tir trân vào ngãy 18
tháng 10 ham 2011.
Tai phiên hop Hi dng quán trj vào ngày 28/10/2011, HDQT dã thong nhAt
b u Ong Lê Dung - Thành viên HDQT, Giárn dc Cong ty lam Chil tjch HDQT
throng nhim cUa Cong ty CO phAn
ApCnithc Bn Thành.
* Ngãy 26/4/2012, ti Di hi c dBng thirng niCn näm 2012 cOa Cong ty, cãc
cô dOngtham du Dai hi dã bO phiêu bâu HDQT và Ban Kiém soát thim k' 2012 2017; dong thai các thành viên HDQT dã thong nhât bâu Ong Lé DUng gift chUc ChU
tjch HDQT Va các thành viën Ban KiCm soát da thông that bâu BA Nguyen Huong
Lan gift chUc Trithng ban kiCm soát. HDQT COng ty cUng quyêt djnh bô nhirn Ong
Nguyen Thành PhUc - Thành viCn HDQT lam Giám dc vã bã Pham Thj Thanh Van
lam Kê toán trLrng Cong ty.
* Tai fi hi cdOng thuing niên näm 2013 din ra vào ngày 26/4/2013, Dai
hi dông cô dông dà biéu quyét min nhim Ong Lé Dung - ChU tjch Hi dông quán
Baa cáo thithng nién nãrn 2013 - Cong ry Cóphdn COp nitOc Bn Thành

trj Cong ty theo dê nghj cOa Cong ty Co^ phn Up nuOc Bn Thành (do den tui nghl
him theo quy djnh), dông th?xi bâu bô sung BA Ph.m Thj Thanh Van vào Hi dông
quán trj COng ty nhirn k' 2012 - 2017.
Tti phiën hp thur 5 (nhirn k5i 2012 —2017) cüa Hi dng qun trj cUng din ra
vào ngày 26/4/2013, Hi dng quãn trj dà bó phiëu bu Ong Tthn Cong Thanh Thânh viên Hi dng quàn trj giü chirc ChU tch HOi dong quàn trj Cong ty (chuyên
trách) theo nhim k' cüa Hi dông quãn trj nhim k' 2012 - 2017. Bong thai, cUng
ti phiên hp nay, Hi dOng quán trj cia bO phiu thông nhât chap thu.n cho BA Pharn
Thj Thanh Van thôi giü chüc vu Ké toán tnu&ng, Tru&ng phOng Kek toán - Tài chInh
và bô nhim chirc vii PhO Giám doe COng ty, U tir ngày 02/5/2013, nhirn k' 2012 2017; dOng thi bô nhirn Ong Nguyen UUu Ci.rOng - Phó Tnuing phOng KC toán Tài chInh gift chirc vii Kê toán trtràng Cong ty, ké tü ngày 02/5/2013, nhim k' 2012
—2017.
3. Ngànb nghe^ và da bàn kinh doanh:
a. Ngành nghe^ kinh doanh:
- Quãn 1, phát trin h thng cap nuOc, cung lrng, kinh doanh nuOc sach eho
nhu câu tiêu dung và san xuât;
- Tu van xây d%rng các cong trinh cap ni.râe, cong trinh dan dung - cong
nghi p;
- My dirng cong trinh cap niràc;
- Tái lp mat clu&ng d& vâi các cOng trinh chuyên ngânh cAp nuàc vã các cOng
trinh khác;
b. Oja bàn kinh doanh:
Dja bàn phiic vu cUa Cong ty là Qun 1, Qun 3 (trir PhuOng 12, 13, 14) TP.HCM.
4. Thông tin ve^ mô hmnh quail trj, to chirc kinh doanh vi bo^ may quãn Is':
a. MOO hlnh quãn trj: Mo hInh quãn trj cüa COng ty bao gm:
- Diii hi dng c6 dông;
- Hii ding quán trj;
- Ban Kim soát.
b.CocAubmayquan17:
g tygm Giãm déc (phii trách chung), PhO
-Ban Giãm &c: Ban Giãm de Con
Giárn dOe phii trách kinh doanh và Phó Giám doe phii trách ky thut, trong do:
+ Giani d6 c Cong ty: Chju trách nhirn diu hành chunF và trirc tip
phu trách PhOng TO chc - Hành chinh, KC toán - Tài chmnh, Ké hoch - Vt
tir và Ban Quän 1 du an.
+ Phó Giám dc kinh doanh: Phu tráeh PhOng Thung vu, Di Quán

1 dOng hO nuóc, Di Thu tién.
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+ Phó Giám dc k5 thut: Phu trách PhOng Ky thut, Dôi Thi cong Tu bô.
- PhOng, ban, di: COng ty có 9 phOng, ban, di chuyên mon nghip vii, gm:
+ Phong Ti ehtrc - Hãnh chinh
+ PhOng Ke^ toán - Tâi chinh
+ Phong Ke^ hoach - Vt tu
+ PhOng K thut
+ PhOng Thi.nmg v
+ Ban Quart 1 du an
+ Dôi Quãn 1 dng h o^ nuàc
+ Dôi Thu tin
+ Di Thi cong - Tu b

Báo cáo ththng nién náin 2013 - COng ty Cphn C4V nthc Bn Thành

4

S Do' TOCH1XC
CONG TV CO PHAN CAP NUC BEN THANH
DAI HQI BONG CO BONG

HQI BONG QUAN TR

--

1

BAN KIEM SOAT

GIAM DOC

PGD K' THUAT

I

I

I

PGD KINK DOANH

PHONG

DO!

PHONG

PHONG

PHONG

BAN

PHONG

DO!

nO!

K2
THUJLT

Till
CONG
TUBO

TO
CHIC
HAN!!
CHINII

icE
TOAN
TA!
CHINH

Kt
HO3CH
VJTTU'

QUAN
L DV
AN

THIX(JNG
VJ

QUAN
Llk BuN

TIEN

NGU1I LAO BONG CONG TY

Báo cáo thu&ng ri/en nàrn 2013 - Cong ly Co phdn Cp nu-6c Bn Thành

5

THU

c. Các cong ty con, Ong ty lien kt:

KhOng

5. Dinh htr&ng phát trin:
a. Cie nuc tiêu chü yu:
- Tip tVc báo toàn, sü dt.ing có hiu qua và phát trin ngun On Cong ty;
- Turng buàc hoán thin U thng mng luOi cp nuc trén dia bàn; quãn 1 vâ
ifl hành an toàn h thông cap nuâc; cung cap nuàc lien t1ic, On djnh cho khách hang;
- Ph-an du dat sin luqng nuâc cung cap, doanh thu và li nhu.n so vâi chi tiêu
dC ra; dArn bAo t' 1 thirc thu tiên nuâc dung nién trên 99%;

- Quin l chat chë hóa don và cong tic thu np tin nuâc, phn du t trQng thu
tién nuOc bang các hInh thirc không diing tin rnt trên

50%;

- CAi tin ky thuât, frng ding tin Ich cüa h6 thng cong nghd và djch via, tich
crc cAi eAch thu'tiic nhàrn nAng cao hiu qua quAn 1;
- Chutn bj ngun hrc sn sàngcho vic tip nhn, quãn 1 và 4n hành cAc
phân vUng cAp nl.râc (DMA) Va dOng no tong; xAc djnh chInh xác t ll^ giAm thAt thoAt
nirâc khi tiCp nhtn bàn giao và phAn dâu giArn t 18 thAt thoát nithc;
b. Chin hrçrc phát trin trung và dài han:
- Thuc hién tM các chi tiêu W gn mài Ong hO^ nuOc; chU tr9ng các bin phAp
nhärn hoàn thành chi tiêu dAu tu xAy dimg cci bAn, tich circ và tang cir mg cAi tao nAng
cAp duOng Ong cfi mlic; thay cAc dông hO nuâc eü dA quA niên han sir dung, dc bit là
cAc dông hO nixàc th ion và cAc: dng M nuc cO sir c6 mt each kip thM;
- Tiëp tvc tmg dung nhng tin ich cia he^ thng cong ngh thông tin, thit bj
rn6i Va chu.n bj nguOn nhAn lirc cAn thiêt de tiêp nhn và quán 1 tOt các phAn vüng
cAp rn.ràc (DMA); xAc djnh chinh xAc và phArt dâu ba tliAp t 18 thAt thoAt nt.ràc;
- Tip cn, khai thAc nhu cIu sü dtingnuOc cUa cAc khAch hang tim nang d
kip thai co bin pháp phic vii; kip thai tu vAn dôi ccF và gàn mài dOng ho nuâc khi
khách hang cO yCu cAu;
- Day rnanh vic i'rng dung nhüng tin ich cüa h6 th&ig cong ngh và djch vii
vào hoat dng sin xuAt kinh doanh;
- Rà soAt và ban hành cAc qui djnh quAn l, cài tin thu tiic hành chinh nhrn
viia tuAn thu theo qui djnh Nhà nuOc, viia dáp iing duoc yêu cau cOng vic, giãi quyêt
nhanh yêu cAu cüa khách hang;
- Theo dOi cht chd tInh trang sü dung nuOc cüa khAch hAng dé ap dung dinh
rnüc ti&i thu nâc, Ap giA biéu kip th?i va kip thai xu l so 1iu doe so phü ho thtrc té
sir ding nhàrn nAng cao hiu qua' v^oanh
d
thu;
c. Cie inuc tiêu di vi môi trubng, xä hi VA cong dng cUa COng ty:
- Darn bAo cung cap ngun nuó'c sach lien tiic, on djnh, darn bão Ap lirc và cht
lucrng nguôn nuOc;
- Tip can, khai thAc nhu c.0 sü dung nisâc cüa cAc khách hang tiêrn näng (co
nhu cAu sü dicing Ian và lâu dAi) dC kip thi có bin pháp phitc vii; kip thii t,x vAn dOi
ca và gän mai dOng hO nirOc khi khách hang có yCu cAu thay d6i ccr cAu sir diing nuac;
Bcio cáo tlutöng nién nám 2013 Cong ty Cdphan c'dp mthc Bn Thành

- N6 lirc cái tin ky thut, Crng ding cong ngh, cái each thi tiic dê dam báo
chat luqng nuâc cung cap, nâng cao áp lijc rnràc, giâi quyêt nhanh các yêu câu cüa
khách hang nhàm tao ra mt sir chuyn biën rO rt ve^ tin Ich cho khách hang;
- Du tu mçi nguOn hrc de giài quyét tot cong tác giãm that thoát nuOc;
- Thöa man mçi thu cu s4 dung nuOc sch cüa khách hang sau khi dã cOng bô
hoàn thành chi tiêu 100% h6 dan thrçTc cung cap mrâc sach; tp trung nâng cao chat
hrcmg phiic vii khách hang.
6. Cãc rüi ro:
- Do dja ban quän l ciia COng ty là các qun trung tArn cUa thành ph 0^ Ian, nci
tp trung nhiêu khAch hang kinh doanh các djch vi khách san, nhà hang, cao Oc van
phOng, trung tam rnua sam, djch vu du ljch,... nén tInh hInh kinh tê nOi chung CO tác
dông khOng nhO den khA näng tiCu thu nuàc sach cUa khAch hang, ánh huông den san
Iuçing, doanh thu và lvi nliun cüa Cong ty;
- Doanh thu chü yu cilia COng ty tir djch vii cung c.p nuOc sach, do vây hiu
qua kinh doanh phi thuOc vào giá nuOc diiqc Uy ban nhân dAn quy djnb ban ra trong
tang thai k.
II. TINH HINH flOAT J)QNG TRONG NAM:
1. TInh hlnh boat dng sin xut kinh doanh:
K& qua thirc hien cAc chi tiéu kinh doanh chInh trong näin 2013:
KI qua SXKD nni
2013

Chi tieu

San

IUçYng flUOC tieu

thu

Doanh s6 ban hang
ra

cung cap d1ch vi

I Ic thirc thu tien
ritsac

DVT

1.000

m
Triu
dong

%

T I ho dan dire
cap nirnc s?ch
Lcinhuântruàcthu e^

Ctc

Ticu
dong

Thi.rcliiên
-.
narn 2012

Ty Ic % thy'c hiçn

.

,

So r.fl ke
hoich
nm20J3

So vcYi
thic hiçn
nm2012

Ke hoch

Thi'c hiçn

37.747

38.000

38.172

100,45

101,12

337.699

365.445

378.069

103,45

111,95

99,30

? 99,00

99,54

100,54

100,24

99,93

100,00

100,00

100,00

100,07

31.495

32.000

31.694

99,04

100,63

13,5

135

(Dirkin)
13,0

9630

96,30
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Trong näm 2013, giá nuOc tip flic dirc diu chinh tang 10% so vâi giá nuâc
narn 2012 theo quyêt djnh cüa Uy ban than dan TP.HCM là thu.n 1i Cho hot dng
SXKD cüa Cong ty, nhurig dông thai cüng gay ânh huông den vic thirc hin chi tiêu
san hxçrng do khách hang Co khuynh huong sir ding tiêt kim naOc sach, gia tang si'r
dung nuOc giCng.
Trong diu kin khO khan trong vic thirc hin chi tiêu san hxçrng, nhimg bAng
iêc ph05i hcip nhiêu biên phap chuyên mon, nghiêp vu tich cuc san hrcrng doanh thu
cüa Cong ty van viiçt so vâi kê hoach. Dôivri chi tiCu lçi nhutn, trong näm 2013
mac lcn nhuân tracvc thuê cua Cong ty dat 31,694 ty dong dat 99,04% so voi ké hoach
(kC hoch nãm 2013 là 32 dông). Vic Igi nhu.n COng ty khOng dat ké hoach dê ra
chü yêu do lài suât ngán hang trong nãm 2013 lien tiic dieu chinh giám, dOng thai
Cong ty sfr dung nguOn vn nhiCu ho-n các nàm tnràc dê du tLr thi cOng cãi t?o cong
ty
trInh mang hrâi cap nuàc. VOi 1çi nhun dat daçc, di,r kiCn
Cong sC trinh Dai hOi
dông cô dông thông qua vic trã CO trc näm 2013 là 1 3,0%/rnnh giá.
2. To chirc vi nhân sir:
- Danh sách Ban diu hành:

Hç vi ten

NGUYEN
THANH
PHUC
DAO ANH

DUE$NG

PHAM

THANH VAN

Trinh do
A
A
nghe ng hiçp

Chirc
dank

- Cir nhan
Kinh tC
20/5/1964
- Cux than
Ludt.

Giám
doc

- K sir Do
26/8/1961 thi cap thoát
ntrOc.

Giàm

Ngay srnh

17/3/1968

c.0 nhan kinh

te

Phó
dôc
Phó
Giám
doc

NGUYEN
Cir than kinh KE toán
09/8/1971
HUh CI5ONG
trnàng

Dia chi

Ngay
bo nbiem

611/57E Bier
Mn
Phi
27/4/2012
P.1,
Q.,
TP.I-ICM

T1ée
Phan so'
hthi (CP)
0

25 Bäi Say,
P.13, Q.5,
TP.HCM

27/4/2012

1.800

48/2 Le Vn
Chi,P.Linh
Trung,
Q.
Thu
Duc,
TP.HCM

02/5/2013

1.400

45/46A Trân
Thai Tong.
15. Q. T[1
Binh.
TP.HCM

02/5/2013

1.500

- Nhfmg thay d& trong Ban diu hành:
Tai phiCn hop thr 5 (nhim k' 2012 - 2017) cüa Hi dng qun trj din ra vào
ngày 26/4/2013, Hi dông quàn tri dã bO phiu thông nhât chap thun Cho BA Pham
Thj Thanh Van thôi giü chüc vii Kê toán tnthng, Tnuthng phông Kê toán - Tâi chinh
và b6 thim chc vu PhO Giám dc Cong ty, U tur ngày 02/5/2013, nhim k' 2012 2017; dOng thai bô nhirn Ong Nguyn Hüu Crrang - PhO Truang phOng Kê toãn Tài chinh gift chüc vu Ké toán twang COng ty, ké tfr ngày 02/5/2013, nhirn kS' 2012
—2017.
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- S6 lucing can b, nhân viên; torn tt chinh sãch Va thay dii chinh sãch dii vri
ngi lao dng:
Ong ty hin cO 259 CB-CNV (tInh dn th&i dirn 31/12/2013). Ong ty luôn
thuc hiên day du cac ché do chinh sach, phuc l(yi cho ngtrrn lao dOug nhu ché do
hrcrng, thuàng, bo hiêrn xà hi, bo hiêm y të, báo hiêrn that nghip, bào hiêm than
tho, tiên an glüa Ca, dOng phuc, tham quan nghi mat, kham sue khoe dinh k) thãm hoi
Om dau,... và nhiêu hot dng chäm lo dài song 4t chat, tinh than khác.
3. Tinh hInh dâu tir, tlnh hinh thurc hin các du an:
a. Các khon du tir 1ó'n:
Tong s6 tin du tu các du an süa chüa, cài to inng luâi cap nuâc trong närn
2013 16 35.196.609.749 dông
b. Các cong ty con, Ong ty lien két:

KhOng

4. Tinh hInh thi chinh:
a. Tinh hInh täi chinh:
Chi tiêu
(Dcii vol t ch&c khóngphái là to
c/nc tin dyng và to chic tat chInh
phi ngán hang,)

NAM' 2012 (d)

NAM 2013 (d)

giarn

Tong giátrj tài san

159.624.464.339 175.846.216.324

10,16%

Doaththuthu.n

337.699.326.996 378.069.418.712

11,95%

Lgi nhun tir hot dng kinh doanh

28.42 1.567.572

30.602.481.401

7,67%

3.073,499.380

1.091.931.642

-64,47%

Li nhuân tn.rdc thue

31.495.066.952

31.694.413.043

0,63%

Li nhuân sau thue

24.367.019.164

24,756.693.085

1,60%

(thrkin)49,15%

-5,23%

Li nhuân khác

T" lé linhuântrãc6tüc

51,86!/o

b. Các chi tiêu tãi chinh chü y&i:
CA chi tiêu

NAM 2012

NAM 2013

Gui chü

1. Chi lieu v k/ia iiàng 1/ian/i loan
+ He s thanh toán ngän h?n:

6,45 1n

4,32 1n

6,18 lail

4,06 1n

(TSLD/N(r ngn hqii)
+ HE so^ thanh toán nhanh:
(TSLD - Hang tn kho)
(Ncr ngän hgn)

Bác cáo tln:ô'ng niên nárn 2013 - Cong ty Cphn C4u nzthc Bcn Thành
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Các chi tiêu

Nm 2012

Nm 2013

Ghi chti

2. clii lieu ve^ co cu vn
+ HE sS Nv/T6ng tài san

13,10%

17,00%

+ He s6 Nçi/Vn chU sà htru

15,08%

20,48%

54,78 Ian

43,21 In

2,12

2,15

+ H sO^ Li nhun sau thuë/Doanh
thu thuân

7,22%

6,55%

+ He so^ Lçii nhun sau thu&Vn
chü so hftu

17,57%

16,96%

+ H so^ Lçii nhun sau thu&Tng
tai san

15,27%

14,08%

+ H s6 Lai nhuân tix hot d9ng
kinh doanh/Doanh thu thuân

8,42%

8,09%

3. clii lieu v ithng lijc lwit dng

+ Vông quay hang ton kho:
(Giá von hang ban)
(Hang ton kha bmnh quOn)
+ Doanh thu thun/Tâng tài san
4. clii lieu ve^ k/ia nãng sin/i 16i

5. Co cu c06 dông, thay dôi vn du fir cOa cliii s& hü'u:
a. C6 phn:
- Tong so co^ phAn dang hru hành : 9.360.000 co^ phAn
('rnçnh giá 10.000 d/cphcn)
- Loti co phAn dang itru hành

Co phn ph thôn
g

b. Co cu co^ dông: "Theo danh sách cO^ dOng chat ngày 1 4/3/2014)
- Theo tiêu chi t 18 sO httu (cii dông iOn, ci dông nhô):
I

TT

Ten C04 dông

S4 hrçig

Tang s c
Ty 1 % trên
phn nAm gifr
vn diu l
(CP)
[. (%)

1

Côdônglon

03

7,042.100

75,24

2

Co dong nhO

351

2.317-900

24,76

Báo cáo t1uthg
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- Theo tiêu chi ci Ong th chirc, cô Ong cá nhân:

%

So Itrçng

Tong s0'
phn nám giü

Ty Iê trên
vn diu 1

chirc

09

7.437.325

79,46

Ong cánhn

345

1.922.675

20,54

Ten co dông

TT
1

^ d6ng tO^
CO

2

Cob

- Theo tiêu chi co^ dông trong nuOc, c6 dông ninc ngoãi:
so
TT

Ten c dông

%

S6 hro'ng

Tang so C06
phn nm giü'
(CP)

1 ^e trên
vn diu Iê
(%

1

CdôngnuOcngoài

08

1.407.900

15,04

2

Cdôngtrongnuc

346

7.925.100

84,96

- Theo tiéu chi co^ dOng nhã nuOc và các c6 Ong khác:
Ten c dou
g

TT

SO

1ung

•Tôngsc
phn nm gifr
(C?)

TI%trêii
: V&1 diu 18
(%)

1

Côdôngnhànizâc

01

4.974.700

53,15

2

Cáccdôngkhác

353

4.385.300

46,85

c. Tinh hinh thay di vn du tir cüa chü s& hiru:
d. Giao dich co phiu qu:

KhOng CO

e. Cie cháng khoán khác:

Khong Co

KhOng CO

III. BAO CÁO VA DANH GIA CUA BAN GIAM DOC:
1. Dinh giã kt qua hot dng san xut kinh doanb:
a. Dinh giá kêt qua boat dng:

--

A

Chi tieu
San 1ung nuO'c tiëu thii
Doanh thu ban hang và

T Iê ho dan duc cp
rnrâc sch

.

Don vi

KC hoach
nam 2013

1,000 m3

38.000

Tr.dng

365.445

Tr.d6ng
%

32.000
100,00

Báo cáo thwóiig n/en nãm 2013 - Cong ty Cophdn Cdp nu'ác Bin Thành

Kt qua
thuc Min
nam_2013
38.172

.

Oat t)' I
100,45

378.069

103,45

31.694

99,04

100,00

100,00
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Trong nàm 2013, Cong ty dà dat chi tiêu 100% t'r le h6 dan dixc cung cap
nirnc sach Dày la sir n lire rat 1cm cua Cong ty trong viêe lap kê hoach dé ra nhieu
giâi pháp dông bô nhäm thrc hen ké hoach de' ra. Tuy nhién, viêe thie tOt chi tiéu nay
ciing cho thây hrçmg khách hang sü dung nixàc sach trên dja bàn dà bão hôa, cung vói
vic khách hang cO xu htrong tit kiin sr dung nirOc sach, gia tang sfr dung nuc
giéng truc tmnh hInh kinh té khO khän dk den vic thrc hin chi tiêu san lung nirOc
tiêu thu trong närn 2013 có khó khãn.
Tuy nhiên, vide giá nuâc dirçic tang theo 16 trInh quy dnh cüng vâi vic áp
dung các bin pháp quãn 1 tot giüp Cong ty dat và vLiQ't chi tiéu san luçing và doanh
thu bàn hang và cung cAp djeh v.
Vic chi tiêu 1i nhun không dat khoach & ra chü yu do lãi su.t ngán hang
trong näm 2013 lien tiic diêu chinh giãm, dông thai Ong ty sir di,ing nguôn On nhiêu
hon các näm trtnrc clé dâu hr thi cong cái tao cOng trmnh mang kri cap nuâc.
b. Nhuiig tiên b6 COng ty dã dit dirçrc:
- Hoãn thành virçYt rnirc hu hi cac chi tiêu ke^ hoach san xut kinh doanh trong
diêu kin CO nhiêu khO khän; hoàn thành chi tiêu 100% t' 1 h^ dan due cung cap
nuóc sach trén dja bàn.
- Nhiu giài pháp dng b6 duoc trin khai mang lai hieu quA trong vic giAm
thAt thoAt nuOe;
- COng tAc giAi quyt các yêu cu gn mâi, nâng, diii, dM c& dng hO^ iuthc
duçc cái tién ye mt quy trmnh, thu tiic giup dAp i'rng nhanh yeu cAu cüa khách hang vA
nâng cao hiu quA sAn xuAt kinh doanh cho don vi;
- Viéc du tu phuong tin k5 thi4t, Ung dung tin fch cüa cong nghe thông tin
thrçic triên khai Va bithc dAu mang lai nhüng hiu quA thiêt thirc trong cOng tác quAn 1
và kinh doanh;
- Vic tip tuc xây dirng, ban hành vã áp ding nhiu quy dnh, quy che^ quãn I
ni bô da giUp nâng cao hiu qua cOng tác quAn l.
- Nang lire dti ngU can b lam Cong tAc quAn 1 ngày càng nâng cao, bArn sat và
darn bâo yéu câu cOng tác dé ra; kinh nghirn tht!c tê tich lily ngày cAng nhiCu.
2. TInh hinli thi chInh:
a. Tlnh hInh tài sin:
- Tong giA trj tài san näm 2013 1à 175.846.216.324 d, tang 10,16 %so vâi näm
2012. Vco cu, tai san ngân han chiém t' trong IOn den 73,41%, chü yêu là khoAn
dâu hr ngän han vào tiên gui ngãn hang có kS' han tir 03 thang den 01 näm. Näm 2013,
tãi san c6 djnh mOi tang 20.824.821.121 d; trong do, 15.537.633.339 d dtr?c dAu tu
vào cAc h thông Ong cap nuOc và phAt triCn mng hrOi cap nuOc nhäm darn báo nhu
cau cung cap rnrOc sach cho sinh hoat và sAn xuât kinh doanh trên dja bàn.
- Hang tn kho tang 39,59%, vOng quay hang thn kho giAm hr 54,78 ln xung
can 43,21 IAn. Nguyen nhAn: nhärn thirc hin kê hoach dâu tir, phAt triên mang hrOi.
nAng cp h thng cp nuOc, sira chüa 6ng mic, ching that thoAt nuOc, COng ty dà
tang cuOng mua vt tu mOi dé kip lien Q thi cOng cAc cong trInh trong 6 thAng cuôi
nãrn 2013 vànám 2014.
Báo cáo thtthng niên nOrn 2013 - Cong ty Cophdn Cap rnthc Bin Thành
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b.Tlnh hInh nqphãitrã:
-

-

He so thanh toán ngn han

: 4,32 1n

He so thanh toán nhanh

: 4,06 Ian

-HsNv/TngTAisãn
-

He s6 Nçi1Vn Chü si httu

:17%
:20,48 %

Diu nay the hien COng ty sfr dung nguOn On Neu qua, dông On thr(yc bão
toân Va ngày càng phát triCn, darn báo khá nãng chi trá cho các khoãn nçi den htn.
3. Nhfrng cãi tin ye ccr can tO
^ chwc, chinh sách, quãn I:
Nâng cp he chumig trinh dQc s6 bang may d9c so^ crn tay (handheld) vCi
miic tiêu phát triën hC chucing trinh theo các tiêu chi quán 1 nghip vii chuyên sâu ye
ma hOa, kiêm soát san hng, sO lieu in hOa don,...; xü l da lieu dáp ftng các tiCu chi
ye quán I giãrn nuOc không doanh thu; Ay dirng he thông báo cáo tp trung so lieu
dçc so trên rnng theo then rng vã chuyên sâu nhäm dáp dng các miic tiêu quán 1) Va
tong hçip sO lieu duçic nhanh chOng, chInh xac.
-

Ban hãnh và thirc hien hieu qua quy djnh ve^ viec thirc hien nhanh các yCu cu
nâng, d?yi, dôi cry,... dOng hO nuàc khách hang ngay khi khách hang np ho so yêu câu
vã tam irng chi phi thi cong.
-

tJng ding phAn mm ArcGIS vão quan l tai san rnng ltrOi thông qua viec
chuyên dôi dii lieu tiTr Autocad sang phán rnêm ArcGIS dê cp nht, quán l thông tin,
thuOc tinh cüa ttng chUng 1oi tâi san trên rnng lithi.
-

Ung dung nhfmg tien Ich cÜa cOng nghe thông tin trong Ong tác quán I, giao
tiëp, cung cap djch vii cho khách hang thông qua náng cap website cUa don vi vài
nhflng thông tin nhu tra ciru thông tiên nuàc, thanh toán tién nuàc, thông tin lien kCt
dê thu tién nuOc qua ngân hang, ljch trinh dcc sO, quy trinh và lien d6 giái quyt hO so
khách hang,...
-

-

Lien kt vOi mt s6 ngân hang, các t6 chc djch VIi thu h6 de^ ma rng kCnh

thanh toán tien nixóc qua ngân hang nharn nâng cao hieu qua kinh doanh.

Cong ty thânh lp To Quán l giám ni.ràc khOng doanh thu thuOc PhOng K
thut vài chc nang quãn l, chãm soc khách hang (care taker), qun l và vn hânh
các phân vUng cung cap nirâc (DMA) phic vii cOng tác giám that thoát nuOc; dng
thai di ngü trén ngày càng duçc cung co và nâng cao ye chuyCn mon nghip vii, lam
co sO cho viec tiëp nhn, trirc tiép quãn 1 và vn hành the phân viing cung c.p nuOc
(DMA) trong nãrn 2014 nhãm thirc Wen hieu qua cong tác giárn that thoát nuOc và
phçie vi.i khách hang tot hon.
-

4. Kê hoach phát trin trong turong Iai (näm 2014):
-

-

-

Phgn du dat san hrcrng rnrOc tiêu thii 3 8.400.000 m3/närn.
Doanh thu ban hang và cung cap djch vi dt 380.700.000.000 dOng/narn
Dat t' Id thrc thu tin nithc ~: 99%.

Gan rnOi 200 cái dOng hO nuOc; thay mOi 12.950 cái Ong ho nuOc c nhO (
25 mm) vâ 200 cái dông ho nuOc cCy iOn (> 40 mm)
-

Baa cáo thzthng niên nárn 2013
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- T' 1 ho dan thrçc cap nithc sach dt 100%.
- Phát trin 8.255 met rnng cp 3 và cái tio 4.739 met dtthng 6ng cp tuthc.
- Süa chüa 11.528 met ang miic.
5. Giãi trinh ella Ban Giám dc cMi vói kin kim toán: Không Co
IV. DANH CiA CUA HQI DONG QUAN TRI yE BOAT DQNG CUA CONG
TY:
1. Dánh giá ella HDQT v các mt hoat (Ing ella Cong ty:
- Hot dng san xuAt kinh doanh 6n djnh, barn sat theo chi tiéu k6 ho?ch dä d
ra, trong do sin krçing ntrâc tiëu thij tang so vth thuc hin näm 2012 là 425.000m3 và
là mIre sn lung thirc hin cao nhât trong các nãrn qua; doanh thu vizt ké hoch dé
ra;
- Cong tác tâi chinh, k6 toán duçrc thirc hin theo dung quy djnh cua pháp 1ut;
dam bâo miic tiéu bào toàn Va phát triên nguôn von;
- Các v.n d thuc thm quyn ella Hi dng quán trj du dtrçvc ChU tjch Hi
dông quãn trj Va Giám dOe Cong ty báo cáo HOi dông quàn trj xern xët và quyét djnh
dui sir giárn sat cfia Ban kiêm soát Cong ty. Các thành vién 1-Ti Ong quân trj, Ban
kiêm soát dêu di.içrc thông tin kip thai ye tInh hmnh hoat dng dIra Cong ty;
- Vic cong b6 thông tin luôn tuân thu quy djnh ella phap 1ut, dam báo tInh
rninh bach, khách quan, phán ánh trung thirc tInh hinh hoot dng ella Cong ty.
- Cong ty dã thirc hin dat chi tiéu 100% hO dan trên dja bàn dirge cap rnrâc
sach vào thOi dirn tháng 6/2013 Va chuyCn sang giai don dâu tir nâng cao chat lung
phic vi, san sang dáp 1mg mi nhu cu sIr ding nuO'c ella khách hang.
2. Dánh giá

dlla

HBQT v hot dng dlla Ban Giám dc Cong ty:

Ban Giárn d6c da thirc hien cong tác diu hành dling theo chfrc näng, nhim vi,
quyên hrn theo quy djnh; dông thai có sr phôi hçp chat che nhäm hoàn thánh chi tiêu
do Dai hOi dOng cO dOng giao chu dông xtr ly kip thrn cac van &phat srnh trong cong
tad quân 1, diCuhành; dC ra nhftng bin pháp, giái pháp tich cijc dê thirc hin tot nhât
nhirn vii san xuât kinh doanh.
3. Các ké hojch, dnh hu*ng ella HDQT:
Trong nàm 2014, HDQT së tp trung vào nhUng ke^ hoich, djnh huàng sau:
- Phi hop, ho trç Ban diu hành phn du dat rnlre dO tang tnr1ng ve^ san
luçmg, doanh thu và lçii nhuan theo ké. hoach SXKD näm 2014 dã & ra;
- Dinh huOng trong vic bão toãn, sIr dung có hiu qua và phat trin ngun vón;
- Dinh hirIng dtu tir, 1mg dung ky thu4t, cOng ngh6 mli nh.m nãng cao hiu
qua san xuât kinh doanh; chuân bj nguOn lirc tip nhan, quãn 1 và van hành có hiu
qua các phân vung cp nuIc (DMA) nhäm keo giãm t 18 that thoát mile, mang 1a
hiu qua kinh doanh cao;

Báo cáo thw&ng men nàm 2013 - Cong ty Gophdn CAp nzrOv Bên Thành
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- Dinh hung t.p trung trin khai thuc hin các bin pháp nhm nâng cao cht
hrcing phiic vu khách hang sail khi dã hoàn thânh chi tiêu 100% hO dan dixc cung cap
nuóc sch;
- So.n tháo lai Diu Ie^ Cong ty vOi nOi dung pK hop quy djnh ti Thông tir s
121/TT-BTC ngày 26/7/2012 cUa B6 Tãi chinh quy djn.h ye quãn tri cong ty áp diing
cho cac cong ty di chüng và các quy djnh hin hành khác cüa các co quan quan 1
Nhà nuOc; dông thOi dáp t'rng dirge yêu câu cUa các cr quan quãn 12 Nhà nuóc trong
tmOng hop Cong ty dang k niCin yet cô phiêu tren thj truäng chiirng khoán trong th?yi
gian tâi (nêu có);
- Xây dmg Quy che^ quãn trj COng ty nhrn dAm báo hoot dng quãn 1, diêu
hành cUa dcm vi ngay câng di vào nn np vâ tun thu dUng quy djnh cUa pháp Iut,
V. QUAN TRI CONG TY:
1. Hi dng quãn trj:
a. Thành viên vi co' du Hf)QT:
Giá tri cd phdn: 10.000 d6ng/(7?
Chuc

So
TT

H9 và ten

1

Trn COng Thanh
Bach W Hãi

2

danh
HDQT

Thành
viên
Iciiông
.x
dieu
hanh

ChUtjch
X

vien

Nguyen Thành PhUc

-nt-

4

Pharn Thi Thanh Van

-nt-

I'
/so

hu'u(CP)

von
du lê

(Dng d?i din
phânvôngópcUa
TôngCOngty
Cp nuccc Sâi
Gàn)

6

Truvng Nguyen
Thiên Kim

-nt-

x

Ngân hang
TMCP Dông A)

Tan.

(Dai din ph
vn gOp cila

-nt-

b. Các tiu ban thuc HDQT:

53, 15%

- CTCP Cap
ni.rc Nhã Be;
10% - CTCP Cap
nuóc Ph(i Hôa

936.000
5 BUi Viêt

Thành viên
HDQT tai các
cong ty khac

4.974.700

Thành

3

A

.,
So co ph an
' so'

-

-

CTCP Cap nuâc
Gia Dinh.

KhOng cO

c. Hoat dng cÜa HDQT:
Trong nám 2013, HOi dng quãn trj dd diu hành hot dng cUa Cong ty thông
qua 04 phiên hop HOi dong quan tri vd cac y kién biéu quyêt bang van ban giUa cdc
phién h9p (bao gôm 25 lan lay kiOn Neu quyêt b.ng van ban). Các ho s to chic lay
kiên biCu quyCt nay dirge thijc hin theo dUng thU tiic quy djnh cUa Ludt Doanh
nghip và các van ban hiróng dn cO lien quan, dUng Quy che^ To ehUc vã hoat dEng
Baa
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cUa Hti &ng quán trj Va CO sir giárn sat cüa Ban kim soát Cong ty (cac h6 so My
kiên Hi dOng quàn trj dêu hrçrc gri cho các thành viên Ban kiêrn soát theo dUng the
thUc, ni dung và thöi h?n nhu di vài các thânh viên Hi dôrig quan tn).
Nôi dung chU yu cUa cac phiên hQp vã các h6 sci lAy ' kin biëu quyt cia Hi
dOng quãn trj bao gOrn:
- Các ni dung lien quan dn vic thirc hin các chi tiêu ke^ hoch san xuAt kinh
doanh trong näm;
- Các nOi dung lien quan den hcip dng mua ban si nuOc s.ch giUa Cong ty vOi
Tong Cong ty Cap nuOc Sài Gôn;
- Các nti dung lien quan dn hxo'ng, thu&ng, phiic lçi cho ngtthi lao dng;
- Các ni dung lien quan dn Cong tác quán 1, diu hành khác.
Trong näm 2013, Hi dng quän trj cia ban hãnh 39 nghj quyt, quyt dnh lien
quan den cOng tác quán 1, diCu hành thuc thrn quyên cUa Hôi dông quãn trj.
Hott dng c"HOi ding quãn tn trong nãm 2013 dam bão tuân thU theo quy
djnh tai Diêu W TO chUc và hoat dng Cong ty. Quy ché To chirc vã hoat dng cUa
Hi dông quán trj ciA ban hành, các quy dinh khác cUa pháp 1ut trong vic quãn 1,
diCu hành ckm vi VA duài str giárn sat cUa Ban kiêrn soát Cong ty.
d. Hott dng cUa thành viên HDQT dc 1p không diu hãnh:
Các thành vién HDQT dc lp khOng diCu hAnhthé hin trách nhim trong vic
tham gia quán l, giám sat va giAi quyêt nhüng van dê thuc thám quyén cUa HDQT
thông qua các phiên hop cUa HDQT cling nhLr cac h65 so' lay c' Men bieu quyet bAng
vAn bàn gifla các phiCn h9p. DOng thai, hang qu Ban Giárn dôc dëu lp báo cáo rnOt
so chi tiêu tài chInh gUi HDQT.
e. Hot dng CÜa các tiêu ban trong HDQT:

Không cO

L Danh sách các thành vién HDQT tham gia các churo'ng trInh vel quail tr
cong ty trong nàm:
Ong Tthn Cong Thanh

- ChU tjch HDQT

Ong Nguyn ThAnh PhUc - Thành viên HDQT, Giám dc COng ty
2. Ban kim soát:
a. Thành viên vi cor can Ban kiêm soát:
Giá in cóphn: 10.000 dng/CP
HQ vi ten

Chirc danh
BKS

So c6 phân sv
hflu (CP)

1

Nguyen Hi.rcrng Lan

Tnnmg ban

0

2

Nguyen Xuân Trinh

Thnh viên

0

3

Vu Thanh Thâo

-nt-

0

0.
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0

TT

C h(rc danh
BKS

Bc va

SO" Co p ha" n s

hü'u (CP.)

4 I Nguyn Thj NgQc Linh

I

-nt-

1

0

VO Thj Mirth Ngàn

I

-nt-

1

0

51

T lé % so
von diu l

b. Hoyt dng cüa Ban kim soát:
Trong nrn 2013, Ban kim soát thirc hin chire nàng giám sat cong tác quán 1,
diu hanh cüa HDQT, Ban Giám doe và hot dng SXKD cüa COng ty thông qua vic
tharn du, dóng gop kiên tai các phiên hQp cüa HDQT, giám sat vic thirc hin lay
kiên biêu quyêt cOa các thành viên HDQT bang vAn bàn vâ thong qua các báo cáo tinh
hinh tAi chinh hAng qu, nAm cüa Cong ty.
NOi dung ehü yu cüa các phiên hop eüa Ban kim soát bao gOm:
- Kin nghj eác cong ty kim toán ducic cMp thun dd HDQT 1ira ch9n cOng ty
kiém toán báo cáo tAi chInh nAm;
- Thrn djnh báo cáo tAi chInh nAm cüa Cong ty;
- Dánh giá hiu quA quAil 1', hot dng cüa HDQT, Ban Giárn dc và tinh hlnh
SXKD cüa Cong ty thông qua báo cáo tAi chInh vA cáe báo cáo djnh k' cüa HDQT,
Ban GiAm dc.
3. Các giao djch, thà lao và cAc khoAn lqi Ich cüa HDQT Ban GiArn dc và
Ban kim soát:
a. Lirong, thir&ng, thu lao, cAc khoAn lçvi Ich:
* Dôi vol 1in lu'ong:
- ChU tjch HDQT huâng hwng chuyên trách (khong huông thu lao) theo ngach
lung áp dung cho CHI tjch HDQT cUa doanh nghip hang 2 (áp diing Nghj diiih
205/2005/ND-CP ngAy 14/12/2004 cÜa ChInh phü).
- Cáe thAnh vién trong Ban Giám d6c hung lung theo ngch lirmig ap dung
cho Giám dôc, PhO Giám doe cüa doanh nghip hang 2 (áp dung Nghj djnh
205/2005/ND-CP ngAy 14/12/2004 cUa ChInh phi!)

* Doi vOi 11th lao:
D& vài các thArih viên HDQT cOn lai vA các thAnh viên Ban kim soAt (BKS),
Dai hi dng C6 dong biu quyêt thông nhât tam thii lAy rnüc thu lao cüa HDQT,
BKS dA duc thông qua trong nArn 2012 dé tam fing thu lao cho các thAnh viën
HDQT, BKS trong nAm 2013. CAn ciTr vAo kt qua hoat dng san xuAt kinh doanh nAm
2013, HDQT sa thông nhAt muc thU lao cUa HDQT, BKS dé trInh Di hi dOng co
Ong thông qua tai Dai hOi Co dOng thrrrng niên.
Cu the rnüc thU lao nAm 2013 dA tam(mg cho HDQT, BKS nhu saLl:
+ ChU tjch HDQT

:

4.000.000 d6ng/nguai/thang.

(Thc t do darn nh2n cong tác chuvén trOch nén Chii t/ch HDQT khOng
nhdn khoán thi lao nay,).
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+ Thành viên HDQT

3.000.000 dng/ngu?ii/thang.

+ Trithng BKS

2.500.000 &ng/ngir?i/thang.

+ Thanh viên BKS

1.500.000 dng/nguii/tháng.

* DJi viii tiên lhithng:
Can cir 1i nhun sau thue^ vá sau khi dd trich các quy theo quy djnh, Dai hi
dong cô dông so quyêt djnh qu7 thuing cu the cho Ban quán 1, cliêu hành. Can dr
quy thirng do Di h)i dông Co dông thông qua, Cong ty so phAn ph0^i cho các thành
vien.
* Cdc 10 Ich khdc: Ngoài tin li.rcmg, thii lao, tin thirâng dà trInh bay trên,
ChU tjch HDQT, Ban Giám dOc duçic trang bj cac phuong tin va dung C11 lam viec d
phuc vii cong tác.
b. Giao dich co phiu cüa ci dông ni b:

Không có

c. Hap tng hoc giao dich vói di Ong ni b:
Trong näm 2013, Cong ty C0^ phn CAP nuOc Bn Thành dä k kt các hçTp
dông, giao dich vOi các dôi tuçxng CO lien quan den các thành vién HDQT nhu sau:
SA

TT
I

CnIjân, dun, v,
thirc hin giao
dich vóiCOng*y,

Quan h v

iCong ty

Nôi dung giao dich

Tang Ong ty dp C6 dông IOn vã có 04 K kt Ban thOa thun vã Hcip dông
rniOc Sài Gôn - thành viên dai diên von mua ban si flUOC sach tir k' 01 den
YNHH MTV
gop tham gia HDQT
k 12 näm 2013.

2

-nt-

-nt-

K Hcip dng chuyn nhucrng 45 cái
dng hO nrOc 40 ly cap c (trj giá
420.865.632 d).

3

-nt-

-nt-

K' Hop c1ng chuyn nhucing 01 cái
kieng câu nuOc 500x1 SOB (tri giá
3.544.330 d).

4

-nt-

-nt-

K Hçp ding chuyn nhiiçing 2.000
cái dOng ho nuOc 15 ly cap C (tij giá
1.305.878.200 d).

5

-nt-

-nt-

K Hc.T dng chuyn nhiiçmg 13 cái
dông ho nuOc 40 ly cap B Va 04 cái
dông ho nuOc 80 ly cap B (tri giá
110.203.720 d).

6

-nt-

-nt-

K Hçrp dng chuyn nlurvng 1.150
cái dOng ho nuOc 15 ly cap c (tri giá
750.879.965 d).
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Ca nhân, don vi
thirc hin giao
dch vri_Côn_ty

Quan. h vó'i Cong
ty

Ni dung giao dch

7

-nt-

-nt-

K Hop dng chuynnhixçmg 50 cai
ctong ho ni1c 25 ly câpC và 100 cái
dông ho nwcc 50 ly cap c (tTi giá
1.250.796.800 d).

8

-nt-

-nt-

K Hop dng chuyén nhirçing 300
cái hp báo v dOng hO ntrOc (trj giá
229.739.730 d).

9

-nt-

-nt-

K llci dng chuyn nhuqng 10 cãi
dOng ho nuàc 80 ly câpB và 02 cái
dông ho nuOc 100 ly cap B (trj giá
133.891.045 4

10

-nt-

-nt-

K Hcip dng chuyn nhucrng 120
cái dOng ho' nuOc 25 ly cap C (trj giá
385.566.720 d).

sA

TT

11

COng ty TNHH Dcm vi thành viên cüa
Chirng khoán Ngãn Ngân hang TMCP DOng
hang DOng A
A do Ong Büi Vit Thành viên HDQT Ong
tylãmGiámdOc

Tip tiic thisc hin Hçrp dông tu vAn
thirc hin nghTa vii cong bô thông tin
cila COng ty Co phân Cap nuâc Ben
Thanh ma hai ben dd k kêt tir näm
2011.

12

-nt-

-nt-

K Hçip dng ti.r vAn to^ chirc Dai hi
cô dông thung nin näm 2013.

13

-nt-

-nt-

K Hçp c1ng tu vAn süa di, b
sung Diu 18 tO chirc vâ hot dng
và Quy chO guan tri Cong ty.

Các hop dng, giao djch trên du d1rçc thông qua HDQT vã thrçc sr giám sat
cüa Ban kim soát truOc khi tiên hành k kt.

VI. BAO CÁO TAT CHINH:
1. Y kin kiêm toán:
TrIch van ban sO^ 412/2014/BC.KTTC-AASC.DTNN ngày 25/3/2014 cüa Cong
ty TNI-ll-I Hang Kiêrn toán AASC ye Báo cáo kiêm toán Báo cáo tái chinh cho nm tài
chinh két thüc vâo ngày 31/12/2013 cüa Cong ty Co phân Cap nixc Ben Thành (dinh
Um):
Y kin cüa kim toán viên:
"Theo j kiln czia chingtói, Báo cáo tài chinh dãphán ánh trungthtcvà hcip
l, trên các khia cgnh trQng yêu tmnh hmnh tài chinh cia Cong ty C'O phán Gap nithc
Ben Minh tai ngày 31 tháng 12 nám 2013, cing nhu ket qua hoot dng kinh doanh và
tInh hnh litu chuyên tiên t9 trong nãm tài chinh kêt thic cing ngày, phii hop vài
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chun inrc ke' toán, che^ d6 ké' toán Vit Nam vii các quy dfnh pháp li Co lien quan din
vide lOp và trInh bay bOo cáo tài chinh ".
2. Báo cáo tãi chInh thro'c kiêm toán:

TrCn dày là Báo cáo thung niên
Ben Thành trong närn 2013.

(Dinh kern)

ye hot dng cüa Cong ty C6 phn Cap nuOc

GIAM DOC
1%/ol nhmn:
- Uy ban Chóng khoán Nhà nuác;
- Si Giao dich Chüng khoán Ha NçM;
- ChU tich HDTV TCty Cap nuc Sài Gôn;
- Các thành vién I-IDQT COng ty;
- Các thành \Tjfl BKS COng ty;
- Ban Giárn dOe Cong ty;
- KO toán tnrng Cong ty;
- Liru (VT, HDQT).

*IL

CO PHAN
CAP NLfC.J1)J

4\Bg TRAri4/JJ' -

-.

NGUYEN THANH PHUC
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