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PH NăI

THÔNG TIN CHUNG

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT
- Tên giao dịch: CÔNGăTYăC ăPH NăC PăN

CăTH ăĐ C.

- Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C
- Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh nghiệp: 0304803601 do Sở Kế ho ch và Đầu tư thành
phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 10/11/2014.
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng).
- Vốn đầu tư c a ch sở hữu: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng)
- Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Th Đức, Tp.HCM.
- Điện tho i: (08) 3896 2040.
- Fax: (08) 3896 0241.
- Website: www.capnuocthuduc.vn
- Mã chứng khoán: TDW
II. QUÁ TRÌNH HÌNHăTHÀNHăVÀăPHÁTăTRI N:
1. Quá trình thƠnhălập:
Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức có lịch sử hình thành như sau:
- Ngày 31/07/1992 Sở Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh kỦ Quyết định
202/QĐ-TCNTL về việc thành lập Chi nhánh Cấp nước Th Đức Biên Hòa;
- Ngày 12/01/2005, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn kỦ Quyết định số 012/QĐ-CNTCLĐTL về việc đổi tên Chi nhánh Cấp nước Th Đức Biên Hòa thành Chi nhánh Cấp
nước Th Đức;
- Ngày 31/8/2005 Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn kỦ quyết định 65/QĐ-TCT-TC về việc
thành lập Chi nhánh Cấp nước Th Đức trực thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn;
2. Vi căchuy năđ iăs ăh uăthƠnhăcôngătyăc ăph n:
Ngày 30/12/2005 y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định
6662/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Th Đức
thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức.
Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức chính thức ho t động theo mô hình công ty cổ
phần từ ngày 01/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh doanh số 4103005935 do
phòng Đăng kỦ kinh doanh - Sở Kế ho ch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 8.500.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
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3. Niêmăy t ch ngăkhoán.
Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức đã tiến hành niêm yết chứng khoán t i Sở Giao
dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định 206/QĐ-SGDHCM ngày 17/09/2010, c
thể như sau:
- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức.
- Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C
- Tr sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Th Đức, Tp.HCM
- GCNĐKKD: 4103005935 do Sở Kế ho ch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần
đầu ngày 18/01/2007.
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng).
- Lo i cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: TDW
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.500.000 cổ phiếu (tám triệu năm trăm nghìn).
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ
đồng).
- Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE: 11/11/2010.
III. NGÀNHăNGH ăVÀăĐ AăBÀNăKINHăDOANH:
1. NgƠnhăngh ăkinhădoanh
- Qu n lỦ, phát triển hệ thống cấp nước;
- Cung ứng, kinh doanh nước s ch cho nhu cầu tiêu dùng, s n xuất (trên địa bàn được
phân công theo Quyết định c a Tổng công ty cấp nước Sài Gòn).
- Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân d ng công nghiệp (trừ thiết
kế, kh o sát, giám sát xây dựng).
- Xây dựng công trình cấp nước.
- Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình
khác.
2. Đ aăbƠnăkinhădoanh: Khu vực quận 2, quận 9, quậnTh Đức.
IV.THÔNGăTINăV ăMÔăHỊNHăQU NăTR ,ăT ăCH CăKINHăDOANHă
VÀăB ăMÁYăQU NăLụ
1. Môăhìnhăqu nătr .
Mô hình qu n trị doanh nghiệp bao gồm:
- Đ i hội đồng cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
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- Hội đồng qu n trị;
- Ban Điều hành (đứng đầu là Giám đốc).
2. C ăc uăb ămáyăqu nălỦ.
Cơ cấu tổ chức c a Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức được xây dựng trên nguyên tắc
phân công, qu n lỦ theo các khối chức năng công việc.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT

PHÓ GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

Phò g Kỹ thuật

Phòng TCHC

P. Kinh doanh

Phòng Kế hoạch VT

Phòng KTTC

Đội Ghi - Thu

Ban GNKDT

Ban QLDA

Đội QLMLCN
Quậ Thủ Đức

Ban Kiể tra
Ghi chú:
Qu n lỦ trực tiếp

Đội QLMLCN
Quậ 2

Phối hợp kiểm tra

Đội QLMLCN
Quậ 9
Đội xe

3. Côngătyăcon,ăCôngătyăliênăk t:ăKhông có
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V. Đ NHăH

NGăPHÁTăTRI N

1. Cácăm cătiêuăch ăy uăc aăcôngăty:ă
- Nâng cao chất lượng dịch v cung cấp; Hoàn thiện m ng lưới cấp nước;
- Cung cấp nước liên t c, ổn định 24/24h b y ngày trong tuần;
- Gi m tỷ lệ thất thoát nước;
- B o toàn và phát triển nguồn vốn, tăng trưởng lợi nhuận;
- Đ m b o quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông;
- Thực hiện đầy đ nghĩa v đối với Nhà nước.
2. Chi năl

căphátătri nătrungăvƠădƠiăh n:

Căn cứ vào tình hình phát triển chung c a ngành cấp nước, để đ t được m c tiêu đã đề
ra, Công ty ph i đ m b o thực hiện được các chỉ tiêu kế ho ch hàng năm. Không chỉ giữ
vững khách hàng truyền thống, mà còn chú trọng đến khách hàng tiềm năng tương ứng
với m c tiêu dài h n.
Dựa trên những ưu thế sẵn có c a công ty cùng với khách hàng truyền thống, Công ty sẽ
tiếp t c duy trì, ổn định và phát triển s n xuất. Trong đó, tập trung vào các nội dung:
- Nâng cao năng lực phát triển m ng lưới cấp nước cho các khu vực hiện chưa có hệ
thống cấp nước s ch c a thành phố;
- Tăng cường thu thập thông tin, tiếp cận với các khách hàng tiềm năng, mở rộng địa bàn
ph c v ;
- Tăng s n lượng nước cung cấp cho khách hàng;
- Nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước s ch;
- Phấn đấu gi m tỷ lệ thất thoát nước.
3. Cácăm cătiêuăđ iăv iămôiătr

ng,ăxưăh iăvƠăc ngăđ ng.

Ngành nghề kinh doanh chính c a Công ty là cung cấp nước s ch, một s n phẩm thiết
yếu cho nhu cầu sinh ho t hằng ngày c a người dân, do đó ngoài ho t động kinh doanh,
Công ty còn ph i đ m b o vai trò ph c v an sinh xã hội, Công ty sẽ nỗ lực để nhân dân
trong khu vực được sử d ng nước s ch, góp phần cùng cơ quan ban ngành chức năng
c i thiện môi trường sống và chăm lo sức khỏe cho nhân dân.
Tuân th nghiêm ngặt mọi quy ph m c a Nhà nước về thi công m ng lưới cấp nước,
b o vệ hệ thống công trình ngầm nói riêng và cơ sở vật chất h tầng nói chung; áp d ng
đúng các quy định chuyên môn về kỹ thuật c a Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
VI.ăCÁCăR IăRO
Địa bàn do Công ty cổ phần Cấp nước Th Đức qu n lỦ rộng, dân cư biến động lớn, còn
nhiều dự án ph i đầu tư phát triển m ng lưới. Nguồn vốn cần đầu tư lớn nhưng việc
phát triển hệ thống ống nhánh lắp đặt cho khách hàng với số lượng ít do mật độ các hộ
dân còn thưa dẫn đến vốn đầu tư cao, thời gian thu hồi vốn lâu.
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T i một số khu vực dân cư, người dân chỉ sử d ng nước máy cho ăn uống, các sinh ho t
khác sử d ng nguồn nước giếng.
Doanh thu ch yếu c a Công ty từ dịch v cung cấp nước s ch, do đó hiệu qu kinh
doanh ph thuộc vào giá nước được y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định.
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PH NăII

TỊNHăHỊNHăHO TăĐ NGăNĔM 2017

I. K TăQU HO TăĐ NGăS NăXU TăKINHăDOANH
K t qu th c hi n:
Stt N i dung

Đvt

K ho ch
(ĐHĐCĐ)

Th c hi n Tỷ l %
2017

1

Nước cung cấp (qua ĐHN)

1000 m³

72.500

74.539

102,81

2

Doanh thu tiền nước (qua ĐHN)

tr.đồng

660.983

680.706

102,98

3

Tỷ lệ hộ dân được cấp nước s ch

%

100

100

100

7

Tỷ lệ thất thoát nước

%

17

16,74

101,53

II. T ăCH CăVÀăNHỂNăS
1. Danh sách vƠălỦăl chăBanăđi uăhƠnh
HọăvƠătên

Ch căv

Trìnhăđ ă

Nĕmă Đ aăch
sinh

Tỷăl ăc ă
ph năs ă
h u

Nguyễn Tống Đăng
Khoa

CT.HĐQT
(chuyên
trách)

Kỹ sư xây dựng

1974 273/97 Nguyễn
Văn Đậu,
Phường11,
Quận Bình
Th nh, HCM

12,75%

Huỳnh Tuấn Anh

TV.HĐQT
–Giám đốc

Kỹ sư Cơ khí;
Th c sĩ Qu n trị
Kinh doanh.

1970 20 đường 13,
phường Bình
Trị Đông B, Q.
Bình Tân,
Tp.HCM

12,75%

Lâm Tứ Duy

Phó giám
đốc

Cử nhân kinh tế;
Th c sỹ kỹ thuật.

1977 10/3 Nguyễn
nh Th ,
Trung Chánh,
Hóc Môn,
Tp.HCM

0%

Nguyễn Công Minh

Phó giám
đốc

Kỹ sư Xây dựng;
Kỹ sư Cấp thoát
nước

1973 56 đường 39,
KP5, P. Bình
Trưng Tây, Q2,

0,01%

Nguyễn Thị Ngọc
H nh

Kế toán
trưởng

Cử nhân kinh tế

1970 105/11 đường
0%
8, KP3, P. Linh
Trung, quận
Th Đức, HCM

Người đại diện
vốn góp của
TCty Cấp nước
Sài Gòn

Người đại diện
vốn góp của
TCty Cấp nước
Sài Gòn

2. Nh ngăthayăđ iătrongăBanăđi uăhƠnh: Không có
3. S ăl ngăcánăb ,ănhơnăviên vƠăchínhăsáchăđ iăv iăng
3.1 Số lượng cán bộ, nhân viên
Báo cáo thườ g iê TDW.2017
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Tổng số cán bộ, nhân viên: 373 người
Stt

N i dung

S l

ngăng

i

Tỷ l %

04

1,07

143

38,34

I

Theoătrìnhăđ laoăđ ng

1

Trên đ i học

2

Đ i học và Cao đẳng

3

Trung cấp

85

22,79

4

Công nhân kỹ thuật

90

24,13

5

Lao động phổ thông

51

13,67

II

Theo lo i h păđ ngălaoăđ ng

1

Không xác định thời h n

328

87,94

2

Thời h n 1 – 3 năm

45

12,06

293

78,55

80

21,45

III

Theo gi i tính

1

Nam

2

Nữ

3.2 Chính sách đối với người lao động.
a. Chế độ làm việc:
Thời gian làm việc: Trên cơ sở chế độ chung, công ty tổ chức làm việc 8giờ/ngày, 5
ngày/tuần. Tuy nhiên, khi có yêu cầu đáp ứng tiến độ các công trình, công nhân sẽ làm
thêm giờ và công ty có chính sách đ m b o quyền lợi, cũng như đãi ngộ tho đáng cho
người lao động, đồng thời tuân th các quy định c a Luật lao động.
Nghỉ Lễ, Tết, phép: Toàn thể CBCNV c a Công ty được nghỉ Lễ, Tết và phép theo
đúng Quy định c a Luật lao động.
Điều kiện làm việc: Đối với lao động gián tiếp, công ty cố gắng c i t o các phòng làm
việc một cách khoa học; đối với lao động trực tiếp, công ty trang bị đầy đ d ng c và
phương tiện b o hộ, tuân th các quy chuẩn, yêu cầu an toàn trong quá trình lao động,
s n xuất.
b. Chính sách đ o tào:
Với m c tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hoá cao trong tất c các bộ phận công tác,
công ty luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp v , chuyên môn để
đ m b o hoàn thành nhiệm v tốt nhất, công ty rất chú trọng đến công tác đào t o nhằm
nâng cao tay nghề, nghiệp v công tác và năng suất làm việc c a người lao động để
hoàn thành kế ho ch s n xuất kinh doanh và nhiệm v chính trị c a Công ty.
Đối với bộ phận lao động trực tiếp, Công ty t o điều kiện để giới thiệu tham dự các
khóa đào t o, bồi dưỡng nghiệp v chuyên môn như thi nâng bậc, đào t o nâng cao tay
nghề… qua các khóa học ngắn h n. Việc tổ chức đăng kỦ dự thi tay nghề được thực
hiện đúng trường hợp, đúng thời h n.
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c. Chính sách lương, thưởng:
Công ty xây dựng và thực hiện chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề, cố
gắng tối đa để đ m b o gi i quyết cho người lao động hưởng mức lương tương xứng với
năng lực đóng góp, trình độ nghiệp v chuyên môn c a mỗi người, cùng các chế độ quy
định c a Nhà nước.
Ngoài việc tr lương hàng tháng cho người lao động, vào các dịp phát động phong trào
thi đua, lễ, tết, công ty đều xếp lo i lao động dựa theo các chỉ tiêu năng suất để khen
thưởng theo kết qu công việc; thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc
nhiệm v .
d. Chính sách phúc lợi và chăm sóc người lao động:
Chăm lo đầy đ các chế độ, chính sách đối với người lao động là mối quan tâm hàng
đầu c a Ban lãnh đ o Công ty để người lao động yên tâm, gắn bó với công việc, ph c
v tốt công tác. Trong năm 100% CB.CNLĐ được mua b o hiểm xã hội; b o hiểm y tế;
b o hiểm nhân thọ, và được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn c nh khó khăn, bố trí sắp
xếp phòng nghỉ cho cán bộ, công nhân lao động trực sửa bể đêm.
Tổ chức phát quà cho các cháu học sinh giỏi, và trao 05 suất học bổng Nguyễn Đức
C nh cho con em CB.CNLĐ có hoàn c nh khó khăn nhưng hiếu học, tổ chức vui Tết
thiếu nhi cho con em người lao động.
T o sân chơi lành m nh, bổ ích cho người lao động nhằm tái t o sức lao động thông qua
các ho t động Hội thao, các cuộc thi văn nghệ, viết b n tin nội bộ…
III. TỊNHăHỊNHăĐ UăT ,ăTH CăHI NăD ăÁN
1ăCácăkho năđ uăt ăl n:
Năm 2017, Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức đã triển khai thực hiện các dự án phát
triển m ng lưới cấp nước và sửa chữa ống m c sau:
Stt Tên công trình

Quy mô

V năđ uăt

(métă ng)

(tỷăđ ng)

1

PTMLCN khu công nghiệp Bình Chiểu

2.826

2,584

2

Sửa chữa ống m c lề ph i đường Lê Văn Việt

2.466

7,000

2. Cácăcôngătyăcon,ăcôngătyăliênăk t: không có
IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
1 Tình hình tài chính
Ch ătiêu

Nĕmă2016

Nĕmă2017

Tĕngăgi m

Tổng giá trị tài s n

366.162.765.333

366.969.913.359

807.148.026

Doanh thu thuần

608.922.852.486

689.213.304.863

80.290.452.377

1.335.253.088

12.022.892.212

10.687.639.124

LN từ ho t động kinh doanh
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Ch ătiêu

Nĕmă2016

Nĕmă2017

Tĕngăgi m

Lợi nhuận khác

16.779.907.020

10.860.138.209

- 5.919.768.811

Lợi nhuận trước thuế

18.115.160.108

22.883.030.421

4.767.870.313

Lợi nhuận sau thuế

14.629.228.576

18.721.231.739

4.092.003.163

39,45%

34,62%

- 4,83%

Tỷ lệ lợi nhuận tr cổ tức/LNPP

2 Cácăch ătiêuătƠiăchínhăch ăy u
Stt
1

2

3

N iădung

Đvt

Kỳătr că
(2016)

Kỳăbáoăcáoă
(2017)

Ch ătiêuăv ăkh ănĕngăthanhătoán

Lần

Hệ số thanh toán ngắn h n (hiện hành)

0,59

0,62

Hệ số thanh toán nhanh

0,49

0,55

Hệ số nợ/Tổng tài s n

0,64

0,62

Hệ số nợ/Vốn ch sở hữu

1,77

1,63

39,99

36,65

1,66

1,88

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

2,40

2,72

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn ch sở hữu

11,07

13,41

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài s n

4,00

5,10

Hs Lợi nhuận từ ho t động KD/Doanh thu thuần

0,22

1,77

Lần

Ch ătiêuăv ăc ăc uăv n

Lần

Ch ătiêuăv ănĕngăl căho tăđ ng
Vòng quay hàng tồn kho
Doanh thu thuần/Tổng tài s n

4

Ch ătiêuăv ăkh ănĕngăsinhăl i

%

V. C ăC UăC ăĐÔNG,ăTHAYăĐ IăV NăĐ UăT ăC AăCH ăS ăH U
1ăC ăph n
- Tổng số cổ phần: 8.500.000 cổ phần
- Lo i cổ phần đang lưu hành: Phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần h n chế chuyển nhượng: không.
2. C ăc uăc ăđông
Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 12/5/2017 (theo danh sách cổ đông 630/2017TDW/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu kỦ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).
Stt

C ăđông

1

Cổ đông nhà nước

2

Cổ đông sáng lập
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Tỷăl ăs ăh u %

4.335.000

51,00

-

11

S ăc ăph năs ăh u

Tỷăl ăs ăh u %

Trong nước

-

-

Nước ngoài

-

-

3.754.720

44,17

Nước ngoài
Công đoàn công ty

-

-

-

-

Trong nước

-

-

-

-

5

Nước ngoài
Cổ phiếu quỹ

-

-

6

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi

-

-

7

Cổ đông khác

410.253

4,82

Trong nước

205.850

2,42

Nước ngoài

204.403

2,40

Stt

3

C ăđông

Cổ đông lớn
Trong nước

4

3ăTìnhăhìnhăthayăđ iăv năđ uăt ăc aăch ăs ăh u: Không có
4.ăGiaoăd chăc ăphi uăquỹ: Không có
5. Cácăch ngăkhoánăkhác: Không có.
6. Giaoăd chăc ăphi uăc aăc ăđôngăl n: Không có
7. Báoăcáoătácăđ ngăliênăquanăđ nămôiătr

ngăvƠăxưăh iăc aăcôngăty

Ho t động chính c a Công ty là dịch v cung cấp nước s ch cho nhân dân trên địa bàn
do Công ty qu n lỦ. Nguồn nước cung cấp chính được lấy từ Nhà máy nước Th Đức là
nhà máy có công suất lớn nhất khu vực miền Nam. Chất lượng nước cung cấp (chỉ tiêu
hóa – lỦ) luôn tuân th các quy định do Nhà nước ban hành.
Trong công tác phát triển m ng lưới cấp nước, sửa chữa ống m c, Công ty đều yêu cầu
đơn vị thi công ph i xây dựng biện pháp b o vệ môi trường, b o vệ các công trình lân
cận; và ph i có biện pháp thi công phù hợp không gây ùn tắc giao thông.
7.1 Tuân th pháp luật về b o vệ môi trường:
a. Số lần bị xử ph t vi ph m do không tuân th luật pháp và các quy định về môi
trường: Không có
b. Tổng số tiền do bị xử ph t vi ph m do không tuân th luật pháp và các quy định về
môi trường: Không có
7.2. Chính sách liên quan đến người lao động
a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.
- Số lượng lao động: 373 người
- Mức lương trung bình: 13,73 triệu đồng/tháng
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b. Chính sách lao động nhằm đ m b o sức khỏe, an toàn và phúc lợi c a người lao
động.
-

Đ m b o thời giờ làm việc c a người lao động theo quy định c a Luật Lao động.

-

Toàn thề người lao động đều được kỦ hợp đồng lao động và được hưởng đầy đ chế độ
theo quy định để người lao động hoàn toàn yên tâm, gắn bó với công ty. Có 100%
CB.CNLĐ được mua b o hiểm xã hội, b o hiểm y tế và đ m b o khám sức khỏe định
kỳ hàng năm. Mua b o hiểm nhân thọ cho người lao động với mức phí là 12 triệu
đồng/hồ sơ.

-

Thực hiện trang bị đồng ph c và trang bị b o hộ lao động, trang bị phương tiện làm việc
cho người lao động.

-

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn c nh khó khăn, bố trí sắp
xếp phòng nghỉ cho cán bộ, công nhân lao động trực sửa bể đêm.

-

T o sân chơi lành m nh, bổ ích cho người lao động nhằm tái t o sức lao động, tăng
cường thể lực, sức khỏe để cống hiến, ph c v công tác tốt hơn như tổ chức Hội thao,
tham gia các cuộc thi văn nghệ, viết b n tin nội bộ Tổng Công ty, trang bị báo chí để
cập nhật thông tin, kiến thức…

c. Ho t động đào t o người lao động
Năm 2017, Công ty đã tổ chức cho 403 lượt người lao động tham gia nâng cao tay nghề;
và tham gia các lớp tập huấn chuyên đề về đầu tư xây dựng, về công tác kế toán tài
chính; nghiệp v đấu thầu; lao động tiền lương, an toàn vệ sinh lao động…
7.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
-

Nhu cầu sử d ng nước s ch là nhu cầu thiết yếu, do đó để t o điều kiện cho 100% hộ
dân được cấp nước s ch, góp phần ph c v an sinh xã hội, Công ty đã sử d ng nguồn
vốn c a công ty để gắn đồng hồ nước cho khách hàng.

-

Ngoài ra, Công ty đã tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng b o vệ chuyên trách và
Công an Phường Bình Thọ trong việc lắp đặt camera an ninh trên tuyến đường Thống
Nhất nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong nội bộ Công ty và trên địa bàn nơi
Công ty đặt tr sở.
Bên c nh đó, Công ty luôn chú trọng đến các công tác xã hội, trong năm qua Công đã
thực hiện các công tác sau:

-

Nuôi dưỡng thương binh có hoàn c nh khó khăn t i Bình Dương;

-

Nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng ng t i phường Phước Long B, quận 9;

-

Đóng góp 01ngày lương ng hộ bộ đội Trường Sa

-

Gắn tr nước uống t i vòi t i trường TNCS Hoa Lư, phường Hiệp Phú, quận 9; và Nhà
văn hóa thiếu nhi quận 2.
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PH N III

BÁOăCÁOăĐÁNHăGIÁăC AăBANăĐI UăHÀNH

I.ăĐÁNHăGIÁăK TăQU ăHO TăĐ NGăS NăXU TăKINHăDOANH
1. Đánhăgiáăk tăqu ăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanh
Với sự nỗ lực, quyết tâm c a lãnh đ o và tập thể CB-CNLĐ, Công ty đã hoàn thành
vượt mức chỉ tiêu nước tiêu th , doanh thu tiền nước, tỷ lệ hộ dân được cấp nước s ch
và tỷ lệ thất thoát nước so với kế ho ch đã được Đ i hội đồng cổ đông giao theo Nghị
quyết 008 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017.
Trước áp lực c a xã hội về s n phẩm thiết yếu ph c v cuộc sống, sự đòi hỏi c a khách
hàng ngày càng cao về chất lượng s n phẩm ph c v . Công ty Cổ phần Cấp nước Th
Đức đã có nhiều cách làm đột phá để đ t được các chỉ tiêu đề ra, cân đối hài hoà giữa
hiệu qu ho t động kinh doanh và chức năng ph c v xã hội.
Công ty không ngừng mở rộng ph m vi ho t động kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm
v xã hội cũng là nhiệm v chính trị là nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước s ch trên
địa bàn qu n lỦ. Trang thiết bị kỹ thuật được c i tiến, tăng cường ứng d ng công nghệ
thông tin vào qu n lỦ m ng lưới cấp nước; có động thái tích cực, hiệu qu trong việc
gi m tỷ lệ nước thất thoát thất thu. Bên c nh việc thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ
máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty đã đẩy m nh công tác c i cách hành
chính gi i quyết nhanh chóng mọi yêu cầu c a khách hàng…
Đánh giá các chỉ tiêu ch yếu như sau:
a. S năl

ngăn

căcungăc p:

S n lượng nước tiêu th 74.539.348 m³ đ t 102,81% so với kế ho ch, tăng 8,8 triệu m³
bằng 113,82% so với năm 2016.
Để đ t được kết qu như trên, Công ty đã tập trung đẩy m nh công tác gắn mới đồng hồ
nước, c i tiến rút ngắn thời gian hoàn công đưa vào qu n lỦ và đọc chỉ số nước kịp thời;
Cùng với sự phấn đấu không ngừng c a Đội Qu n ly Ghi – Thu, Công ty đã hoàn thành
chỉ tiêu nước cung cấp. Lượng nước cung cấp trung bình trong năm 2016 là 5,4 triệu
m³/tháng, nay tăng lên hơn 6,2 triệu m³/tháng trong năm 2017.
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b. DoanhăthuăvƠătỷăl ăth căthu:
Doanh thu tiền nước (qua đồng hồ khách hàng): 680.705.662.184 đồng đ t 102,98% so
với kế ho ch. Năm 2017, để đ t hiệu qu tối ưu trong chỉ tiêu doanh thu tiền nước,
Công ty đã tiến hành rà soát điều chỉnh giá biểu, định mức, đúng với thực tế. Đồng thời,
ch động liên hệ với các ngân hàng và các tổ chức thu hộ để mở rộng các kênh thanh
toán, t o điều kiện thuận lợi cho khách hàng cũng như tăng tỷ lệ thực thu, gi m r i ro
cho công tác thu tiền.

c. Tỷăl ăh ădơnăđ

căc păn

căs ch:

Thực hiện ch trương chung c a thành phố, đ m b o 100% hộ dân trên địa bàn được sử
d ng nước s ch, Công ty đã triển khai thực hiện việc cấp nước s ch bằng nhiều biện
pháp, trong đó tập trung công tác thi công gắn mới đồng hồ nước, t i những khu vực
chưa phát triển m ng lưới cấp nước, Công ty tiến hành lắp đặt các bồn chứa nước hoặc
gắn đồng hồ tổng.
Với sự quyết tâm, chỉ đ o thực hiện bằng nhiều biện pháp c a lãnh đ o, cùng với sự nỗ
lực phấn đấu c a tập thể cán bộ công nhân lao động, Công ty đã hoàn thành nhiệm v
được giao với số hộ dân được cấp nước s ch 100%.
d. Gi măn

căkhôngădoanhăthu

Công tác gi m nước thất thoát thất thu được lãnh đ o Công ty xem là nhiệm v trọng
tâm và hàng đầu góp phần gi m chi phí s n xuất, nâng cao hiệu qu đầu tư, tăng lợi
nhuận, nâng cao chất lượng ph c v khách hàng. Vì vậy, Ban điều hành đã quyết liệt
chỉ đ o thực hiện gi m nước thất thoát với nhiều biện pháp khắc ph c đồng bộ mang l i
hiệu qu cao.
Địa bàn do Công ty qu n lỦ nằm ở khu vực đầu nguồn, có áp lực nước m nh nên rất
thuận lợi cho việc phát triển khách hàng cũng như phát hiện rò rỉ trên m ng lưới cấp
nước. Tuy nhiên, để đ t được tỷ lệ thất thoát nước như trên, Công ty đã xây dựng nhiều
gi i pháp, c thể như sau:
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-

Tăng cường công tác sửa bể: 7.348 điểm bể được sửa chữa kịp thời (với 6.476 điểm bể
nổi và 872 điểm bể ngầm) gi m 591 điểm bể so với năm 2016;

-

Sửa chữa, cơi van đ t 198 trường hợp; di dời, đổi cỡ hơn 1.800 đồng hồ nước giúp cho
công tác biên đọc chỉ số nước, điều tiết áp lực, sửa bể và qu n lỦ c a đơn vị được thuận
lợi hơn.

-

Tăng cường công tác giám sát, qu n lỦ chặt chẽ hệ thống m ng lưới cấp nước, góp phần
gi m tình tr ng xì bể trên MLCN. Việc khắc ph c sự cố kịp thời, giúp gi m thiểu lượng
nước thất thoát thất thu.
e. Ch ăđ , chínhăsáchăchoăng

iălaoăđ ngă:

-

Chăm lo đầy đ các chế độ, chính sách đối với người lao động là mối quan tâm hàng
đầu c a Ban lãnh đ o Công ty để người lao động yên tâm, gắn bó với công việc. Có
100% CB.CNLĐ được mua b o hiểm xã hội, b o hiểm y tế và đ m b o khám sức khỏe
định kỳ hàng năm. Mua b o hiểm nhân thọ cho người lao động với mức phí là 12 triệu
đồng/hồ sơ.

-

Thực hiện trang bị đồng ph c và trang bị b o hộ lao động, trang bị phương tiện làm việc
cho người lao động.

-

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn c nh khó khăn, bố trí sắp
xếp phòng nghỉ cho cán bộ, công nhân lao động trực sửa bể đêm.

-

T o sân chơi lành m nh, bổ ích nhằm tái t o sức lao động, tăng cường thể lực, sức khỏe
để cống hiến, ph c v công tác tốt hơn như tổ chức Hội thao, tham gia các cuộc thi văn
nghệ, trang bị báo chí để cập nhật thông tin, kiến thức…
f. Côngătácăt ăch căhƠnhăchính:

 Côngătácăt ăch c:
Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 về Quy định chi tiết Kho n 3
Điều 63 c a Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân ch cơ sở t i nơi làm việc.
Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung bao gồm:
-

Thực hiện Quy chế dân ch cơ sở.

-

Tổ chức thực hiện Quy chế Đối tho i định kỳ đúng định kỳ, đúng tiến độ.

-

Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động.

 Côngătácănhơnăs :
Nhằm đ m b o nhân sự được sắp xếp, bố trí công tác hợp lỦ, tránh lãng phí, Công ty
xem xét, chú trọng ngay từ khâu tuyển d ng trên cơ sở định biên lao động để bố trí công
tác. Việc xét nâng bậc lương t i các bộ phận cũng được thực hiện theo quy định c a
Nhà nước.
 CôngătácăđƠoăt oă:
Công tác đào t o là m c tiêu c a Công ty nhằm nâng cao tay nghề, nâng cao nghiệp v
công tác, nâng cao năng suất làm việc c a người lao động để hoàn thành kế ho ch s n
xuất kinh doanh và nhiệm v chính trị c a Công ty.
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Đối với bộ phận lao động trực tiếp, Công ty t o điều kiện để giới thiệu tham dự các
khóa đào t o, bồi dưỡng nghiệp v chuyên môn như thi nâng bậc, đào t o nâng cao tay
nghề… qua các khóa học ngắn h n. Việc tổ chức đăng kỦ dự thi tay nghề được thực
hiện đúng trường hợp, đúng thời h n.
 Ch ăđ , chínhăsáchăchoăng

iălaoăđ ngă:

-

Chăm lo đầy đ các chế độ, chính sách đối với người lao động là mối quan tâm hàng
đầu c a Ban lãnh đ o Công ty để người lao động yên tâm, gắn bó với công việc. Có
100% CB.CNLĐ được mua b o hiểm xã hội, b o hiểm y tế và đ m b o khám sức khỏe
định kỳ hàng năm. Mua b o hiểm nhân thọ cho người lao động với mức phí là 12 triệu
đồng/hồ sơ.

-

Thực hiện trang bị đồng ph c và trang bị b o hộ lao động, trang bị phương tiện làm việc
cho người lao động.

-

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn c nh khó khăn, bố trí sắp
xếp phòng nghỉ cho cán bộ, công nhân lao động trực sửa bể đêm.

-

T o sân chơi lành m nh, bổ ích cho người lao động nhằm tái t o sức lao động, tăng
cường thể lực, sức khỏe để cống hiến, ph c v công tác tốt hơn như tổ chức Hội thao,
tham gia các cuộc thi văn nghệ, viết b n tin nội bộ Tổng công ty, trang bị báo chí để cập
nhật thông tin, kiến thức…

 C iăcáchăhƠnhăchính,ănơngăcaoăch tăl

ngăph căv ăkháchăhƠng:

C i cách hành chính, nâng cao chất lượng ph c v khách hàng nhằm làm thay đổi và
nâng cao hình nh, uy tín công ty đối với khách hàng, c i tiến lề lối làm việc, nâng cao
vai trò trách nhiệm c a cán bộ, công nhân lao động, hướng đến m c tiêu ph c v khách
hàng ngày một tốt hơn.
-

Công ty đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành một số quy trình như: quy
trình phối hợp giữa các phòng, ban, đội trong công tác sửa bể, quy trình phối hợp thực
hiện công tác lắp đặt đồng hồ nước, quy chế nâng bậc lương, nội quy lao động.

-

Thực hiện mua sắm thêm trang thiết bị ph c v công tác gi m nước thất thoát thất thu,
trang bị các datalogger sofrel để truyền dẫn dữ liệu, trang bị bộ tiền định vị để phân
vùng rò rỉ, mua sắm các thiết bị khuếch đ i âm thanh ph c v công tác dò bể ngầm,
trang bị máy phát điện công suất lớn, scan hồ sơ gốc để lưu trữ dữ liệu khách hàng, scan
công văn tài liệu ph c v công tác văn thư lưu trữ …

-

Khâu dịch v khách hàng cũng đã được c i tiến đáng kể thông qua việc liên kết với
nhiều ngân hàng, mở thêm các dịch v tiện ích thanh toán tiền nước, các dịch v thu hộ
tiền nước qua các kênh ngân hàng và các cửa hàng tiện lợi. Đến nay, khách hàng có thể
thanh toán tiền nước t i nhiều nơi như: thanh toán qua ngân hàng ( Đông Á, Agribank,
Eximbank…); qua Payoo (Satrafood, Maximark, Citimark, Điện máy Nguyễn Kim, Thế
giới di động…), thanh toán online (paybill.com.vn)…, giúp khách hàng có thể chọn lựa
kênh thanh toán, hình thức thanh toán tiền nước phù hợp hơn với điều kiện sống c a gia
đình, gi m thiểu việc đi l i, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí đối với khách hàng.

-

Thực hiện cập nhật phần mềm qu n lỦ kế toán mới Fast Business online để nâng cao
hiệu qu trong công tác kế toán.
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-

Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin địa lỦ xây dựng phần mềm GIS để ứng
d ng vào công tác qu n lỦ m ng, đến nay công tác thiết kế đã hoàn tất và đang trong
giai đo n chuyển giao công nghệ.

 Th căhƠnhăti tăki m,ăch ngăthamănhũngălưngăphí:
Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập tấm gương đ o đức Hồ Chí Minh”, Công ty chú
trọng công tác thực hành tiết kiệm và vận động cán bộ, công nhân lao động tiết kiệm
trong mua sắm vật tư, tài s n công, tiết kiệm trong xây dựng cơ b n, tiết kiệm sử d ng
văn phòng phẩm, sử d ng điện tho i, sử d ng và bố trí lao động hợp lỦ.
 Công tác hành chánh-qu nătr :
-

Công tác văn thư, lưu trữ thực hiện theo quy định.

-

Quan tâm và c i thiện điều kiện làm việc, chú trọng công tác vệ sinh công sở, t o điều
kiện làm việc tốt nhất để CB.CNLĐ yên tâm công tác như sửa chữa, trang bị thêm tiện
nghi nhà vệ sinh, gắn thêm qu t hút, máy điều hòa nhiệt độ t i các phòng làm việc,
phòng lưu trữ hồ sơ, phòng trực sửa bể, tận d ng bố trí mặt bằng làm nơi tập kết vật tư
ph c v công tác TCTB, KHVT…

-

Chú trọng việc đ m b o an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ, trang bị thêm
xe đẩy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra d ng c , phương tiện chữa cháy, kiểm định an
toàn hệ thống chống sét, n p bình chữa cháy theo quy định.

-

Tổ chức thành công hội nghị Người lao động, Đ i hội cổ đông, Đối tho i định kỳ.

-

Phối hợp tốt với lực lượng b o vệ chuyên trách và Công an Phường, hỗ trợ Phường
trong việc lắp đặt camera an ninh trên tuyến đường Thống Nhất, giữ gìn an ninh trật tự
trong nội bộ Công ty và trên địa bàn nơi Công ty đặt tr sở.
2. Nh ngăti năb ăđưăđ tăđ

c

- Hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế ho ch s n xuất kinh doanh, đặc biệt là chỉ
tiêu s n lượng, doanh thu, gắn đồng hồ nước;
- Hoàn thành tốt chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước s ch, nước hợp vệ sinh.
- Triển khai nhiều gi i pháp đồng bộ trong công tác gi m nước thất thoát.
- Trước áp lực c a xã hội về s n phẩm thiết yếu ph c v cuộc sống, sự đòi hỏi c a khách
hàng ngày càng cao về chất lượng s n phẩm ph c v . Công ty Cổ phần Cấp nước Th
Đức đã có nhiều cách làm đột phá để đ t được các chỉ tiêu đề ra, cân đối hài hoà giữa
hiệu qu ho t động kinh doanh và chức năng ph c v xã hội.
- Không ngừng mở rộng ph m vi ho t động kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm v xã hội
cũng là nhiệm v chính trị là nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước s ch trên địa bàn
qu n lỦ. Doanh thu các năm sau đều tăng so với năm trước, qua đó t o điều kiện tăng
thu nhập, góp phần nâng cao đời sống CB.CNLĐ. Trang thiết bị kỹ thuật được c i tiến,
tăng cường ứng d ng công nghệ thông tin vào qu n lỦ m ng lưới cấp nước; có động thái
tích cực, hiệu qu trong việc gi m tỷ lệ nước thất thoát thất thu. Bên c nh việc thường
xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty đã đẩy
m nh công tác c i cách hành chính gi i quyết nhanh chóng mọi yêu cầu c a khách
hàng…
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II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
1ăTìnhăhìnhătƠiăs n
-

Tổng tài s n: 366.969.913.359 đồng, trong đó:

-

Tài s n ngắn h n: 78.167.509.805 đồng, tăng 0,7% so với năm 2016.

-

Tài s n dài h n: 288.802.403.554 đồng, tăng 0,09% so với năm 2016.

-

Tổng tài s n trung bình: 366.566.339.346 đồng, gi m 2,42% so với năm 2016.

-

Thu nhập trước thuế và lãi vay: 32.264.356.113 đồng, tăng 35,18% so với năm 2016

-

Doanh thu thuần: 689.213.304.863 đồng, tăng 13,19% so với năm 2016.

 Tỷ suất sinh lợi trên tài s n (ROA)
ROA = Thu nhập trước thuế và lãi vay / tổng tài s n trung bình
ROA (năm nay) = (32.264.356.113 / 366.566.339.346 ) x 100 = 8,8%.
 Vòng quay tổng tài s n.
Vòng quay tổng tài s n = Doanh thu thuần / tổng tài s n trung bình
Năm nay = 689.213.304.863 / 366.566.339.346 = 1,88 lần
2ăTìnhăhìnhăn ăph iătr
-

Tổng nợ ph i tr : 227.332.215.951 đồng.

-

Tổng nguồn vốn: 366.969.913.359 đồng.
Tỷ số nợ ph i tr trên tổng vốn = Tổng nợ / Tổng nguồn vốn.
Tỷ số nợ ph i tr năm nay = 227.332.215.951 / 366.969.913.359 = 61,95%
Tỷ số nợ trên vốn cổ phần = Tổng nợ /Tổng vốn cổ phần
= 227.332.215.951 / 85.000.000.000 = 2,67 lần.
3. Qu nălỦăr iăroătƠiăchính
a. R i ro thị trường:
R i ro thị trường là r i ro mà giá trị hợp lỦ c a các luồng tiền trong tương lai c a các
công c tài chính sẽ biến động theo những thay đổi c a giá thị trường. R i ro thị trường
có bốm lo i r i ro: r i ro lãi suất, r i ro ngo i tệ, r i ro giá hàng hóa v2 r i ro về giá
khác, chẳng h n như giá cổ phần.
Công ty không có r i ro trọng yếu nào liên quan đến sự thay đổi c a giá c thị trường do
ho t động chính c a Công ty là kinh doanh nước s ch cho các khu vực đã được phân
công theo sự chỉ đ o c a Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, chi phí ho t động c a Công
ty ch yếu là giá mua sỉ nước s ch từ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn. Công ty ch yếu
vay dài h n từ Tổng công ty theo các hợp đồng vay có thời h n 10 năm với lãi suất cố
định và các giao dịch c a Công ty không liên quan đến ngo i tê.
b. R i ro tín d ng
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R i ro tín d ng là r i ro mà một bên tham gia trong một công c tài chính hoặc hợp
đồnng giao dịch không thực hiện được giữa nghĩa v c a mình, dẫn đến tổn thất về tài
chính. Công ty có r i ro tín d ng từ các ho t động kinh doanh c a mình (ch yếu đối
với tài kho n ph i thu c a khách hàng), và từ ho t động tài chính, bao gồm tiền gửi
ngân hàng và các công c tài chính khác.
Công ty thường xuyên theo dõi các kho n ph i thu chưa thu được. Đối với khách hàng
lớn, Công ty xem xét sự suy gi m trong chất lượng tín d ng c a từng khách hàng t i
ngày lập báo cáo. Công ty tìm cách duy trì sự kiểm soát chặt chẽ các kho n ph i thu tồn
đọng và bố trí nhân sự kiểm soát tín d ng để gi m thiểu r i ro tín d ng. Trên cơ sở này
và việc các kho n ph i thu khách hàng c a Công ty có liên quan đến nhiều khách hàng
khác nhau, r i ro tín d ng không tập trung vào một khách hàng nhất định.
Về tiền gửi ngân hàng, Công ty ch yếu duy trì số dư tiền gửi t i các ngân hàng được
nhiều người biết đến t i Việt Nam. R i ro tín d ng c a số dư tiền gửi ngân hàng được
qu n lỦ bởi bộ phận ngân quỹ c a Công ty theo chính sách c a Công ty. Công ty nhận
thấy mức độ t p trung r i ro tín d ng đối với kho n tiền gửi ngân hành là thấp.
c. R i ro thanh kho n
R i ro thanh kho n là r i ro mà Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa v tài
chính do thiếu vốn. R i ro thanh kho n c a Công ty ch yếu phát sinh từ việc các tài s n
chính và nợ ph i tr tài chính có thời điểm đáo h n lệch nhau.
Công ty gi m thiểu r i ro thanh kho n bằng cách quy trì một lượng tiền mặt và các
kho n tương đương tiền và các kho n vay nhgân hàng ở mức mà Ban giám đốc cho
rằng đ để đáp ứng cho các ho t động c a Công ty và gi m thiểu r i ro do những biến
động c a luồng tiền.
III.ăNH NGăC IăTI NăV ăC ăC UăT ăCH C,ăCHệNHăSÁCH,ăQU NăLụ
-

C i cách hành chính, nâng cao chất lượng ph c v khách hàng nhằm thay đổi và nâng
cao hình nh, uy tín công ty đối với khách hàng;

-

C i tiến lề lối làm việc, nâng cao vai trò trách nhiệm c a cán bộ, công nhân lao động,
hướng đến m c tiêu ph c v khách hàng ngày một tốt hơn.

-

Công ty đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành một số quy trình như: quy
trình phối hợp giữa các phòng, ban, đội trong công tác sửa bể, quy trình phối hợp thực
hiện công tác lắp đặt đồng hồ nước, quy chế nâng bậc lương, nội quy lao động.

-

Thực hiện mua sắm thêm trang thiết bị ph c v công tác gi m nước thất thoát thất thu,
trang bị các datalogger sofrel để truyền dẫn dữ liệu, trang bị bộ tiền định vị để phân
vùng rò rỉ, mua sắm các thiết bị khuếch đ i âm thanh ph c v công tác dò bể ngầm,
trang bị máy phát điện công suất lớn, scan hồ sơ gốc để lưu trữ dữ liệu khách hàng, scan
công văn tài liệu ph c v công tác văn thư lưu trữ …

-

Khâu dịch v khách hàng cũng đã được c i tiến đáng kể thông qua việc liên kết với
nhiều ngân hàng, mở thêm các dịch v tiện ích thanh toán tiền nước, các dịch v thu hộ
tiền nước qua các kênh ngân hàng và các cửa hàng tiện lợi. Đến nay, khách hàng có thể
thanh toán tiền nước t i nhiều nơi như: thanh toán qua ngân hàng ( Đông Á, Agribank,
Eximbank…); qua Payoo (Satrafood, Maximark, Citimark, Điện máy Nguyễn Kim, Thế
giới di động…), thanh toán online (paybill.com.vn)…, giúp khách hàng có thể chọn lựa
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kênh thanh toán, hình thức thanh toán tiền nước phù hợp gi m thiểu việc đi l i, tiết kiệm
thời gian đối với khách hàng.
-

Thực hiện cập nhật phần mềm qu n lỦ kế toán mới Fast Business online để nâng cao
hiệu qu trong công tác kế toán.

-

Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin địa lỦ xây dựng phần mềm GIS để ứng
d ng vào công tác qu n lỦ m ng, đến nay công tác thiết kế đã hoàn tất và đang trong
giai đo n chuyển giao công nghệ.

-

Với sự nỗ lực và tổ chức thực hiện tốt công tác c i cách hành chánh, luôn quan tâm lắng
nghe Ủ kiến c a khách hàng mà công ty đã t o được sự tin tưởng và đồng thuận c a
khách hàng và cũng vì niềm tin đó đã trở thành một động lực m nh mẽ để công ty ngày
càng nâng cao chất lượng ph c v .
IV.ăK ăHO CHăPHÁTăTRI NăTRONGăNĔMă2018
Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức ngoài việc kinh doanh mang l i hiệu qu cho Công
ty còn ph i thực hiện nhiệm v chính trị là cung cấp nước s ch, góp phần c i thiện đời
sống an sinh xã hội cho nhân dân.
Căn cứ tình hình thực tế và kết qu đ t được trong năm 2017, Công ty định hướng kế
ho ch SXKD năm 2018 như sau:
1ăM cătiêu,ănhi măv ăk ăho chănĕmă2018

- Gia tăng s n lượng nước tiêu th .
- B o toàn, sử d ng hiệu qu đồng vốn c a Công ty.
- Duy trì ho t động kinh doanh có lãi, đ m b o thu nhập và chăm lo đời sống tinh thần
c a CBCNLĐ.
- Đ m b o chất lượng nước s ch cho nhu cầu sinh ho t, s n xuất, dịch v theo các tiêu
chuẩn quy định c a nhà nước. Giữ vững chỉ tiêu 100% tỷ lệ hộ dân sử d ng nước s ch.
- Tỷ lệ thất thoát nước: 16%.
- Từng bước áp d ng công nghệ thông tin trong công tác qu n lỦ hệ thống m ng lưới cấp
nước, nâng cao hiệu suất công tác ghi đọc chỉ số và từng bước nâng cao chất lượng
ph c v khách h ng.
2ăCh ătiêuăk ăho ch SXKD;ăK ăho chătƠiăchínhănĕmă2018
Đvt

Th c hi n
2017

K ho ch
2018

1.000 m³

74.539

79.500

triệu đồng

680.706

722.814

Tỷ lệ hộ dân được sử d ng nước s ch

%

100,00

100,00

4

Tỷ lệ thất thoát nước

%

16,74

16,00

B

Tài chính

1

Tổng doanh thu

triệu đồng

702.795

732.448

Stt

N i dung

A

S n xu t kinh doanh

1

Nước tiêu th

2

Doanh thu tiền nước

3
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Stt

Đvt

N i dung

2

Lợi nhuận sau thuế

3

Tỷ suất LNST trên vốn ch sở hữu

4
B

Cổ tức
Quỹ ti năl

ngăviênăch c qu n lý

triệu đồng

Th c hi n
2017
18.721

K ho ch
2018
12.780

%

19,47

13,55

%
triệu đồng

9,00
3.140

7,00
2.592

3ăBi năphápăth căhi n
Để hoàn thành kế ho ch năm 2018, Công ty tập trung vào các nội dung sau:
a. Tổ chức bộ máy và c i tiến th t c hành chánh:
-

Đánh giá, sắp xếp l i đội ngũ cán bộ công nhân lao động, làm cơ sở cho việc định
hướng, đào t o và phát triển nguồn nhân lực c a đơn vị.

-

Tiếp t c hoàn thiện phương án khoán lương cho các phòng, ban, đội.

-

C i tiến quy trình gi i quyết công việc giữa các phòng, ban, đội; xây dựng và thực hiện
quy trình gi i quyết các dịch v khách hàng “một cửa một dấu”, tránh phiền hà cho
người dân, nâng cao trách nhiệm và tinh thần ph c v c a bộ phận dịch v khách hàng.

-

Thực hiện tiếp khách hàng lịch sự, văn minh nơi công sở. Triển khai đến từng CBCNLĐ tiêu chuẩn người công nhân cấp nước.

-

Rà soát, xây dựng các quy định gắn mới đồng hồ, tái lập danh bộ, xử lý nợ tiền nước,
gian lận, sử d ng nước bất hợp pháp… để gi i quyết công việc một cách nhanh chóng,
công bằng, khách quan, tránh tình tr ng tiêu cực, móc ngoặc với khách hàng.

-

Tiếp t c duy trì trang thông tin điện tử với địa chỉ truy cập là http://capnuocthuduc.vn
t o điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể tìm hiểu thông tin, trao đổi về các dịch v
cung cấp c a công ty.
b. Nâng cao chất lượng ph c v khách hàng :

-

Xây dựng quy trình một cách khoa học trong việc gi i quyết yêu cầu, đề nghị c a khách
hàng, tuyệt đối tránh để tồn đọng hồ sơ. Từng phòng, ban, đội xây dựng quy trình làm
việc, rút ngắn thời gian gi i quyết hồ sơ.

-

Tuyên truyền giáo d c cán bộ công nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm ph c v
nhân dân, ph c v khách hàng.

-

Phối hợp cùng chính quyền địa phương gi i quyết nhanh chóng các yêu cầu về cấp nước
c a nhân dân.
c. Tăng s n lượng nước tiêu th :

-

Tăng cường công tác qu n lý khách hàng, tiếp t c triển khai công tác chống gian lận
nước. Triệt để gi i quyết các hóa đơn bằng không; hóa đơn tính trung bình nhiều kỳ. Bộ
phận đọc chỉ số đồng hồ nước ph i có biện pháp để tiếp cận đồng hồ nước.

-

Tăng cường công tác kiểm tra các đồng hồ nước có chỉ số tiêu th bất thường.
d. Nâng cao chất lượng m ng lưới cấp nước:
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-

Tăng cường công tác giám sát thi công, giám sát tái lập mặt đường các công trình phát
triển và c i t o ống m c trên địa bàn qu n lý, nhằm đ m b o công trình thực hiện đúng
thiết kế được duyệt. Nghiêm túc thực hiện các quy định về qu n lý, giám sát các h ng
m c khuất lấp, các điểm đấu nối.

-

Giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh đường ống trong quá trình thi công lắp đặt các tuyến
ống cấp nước.

-

Tăng cường công tác kiểm tra, b o trì các tr cứu hỏa, họng cơi van, ổ khóa trên địa
bàn.

-

Tăng cường công tác qu n lý lý lịch đồng hồ nước để có thể thay đồng hồ nước định kỳ
đến h n thay thế.

-

Tập trung thay đồng hồ nước hư, ngưng ch y, ch y bất thường …
e. Chống thất thoát nước:

-

Tiếp t c nghiên cứu triển khai phương án “Vùng GNTTTT có Caretaker qu n lỦ, chưa
cần cô lập m ng.

-

Đẩy m nh công tác thiết kế và triển khai phân vùng tách m ng t i các khu vực trọng
điểm.

-

Đẩy m nh công tác dò tìm rò rỉ, ch động phân lo i điểm bể ngầm theo thứ tự ưu tiên
sửa bể, lên kế ho ch tiền định vị và thử nghiệm các thiết bị mới.

-

Tiếp t c thực hiện SCADA với thiết bị lưu trữ, truyền dữ liệu (Data Logger Sofrel) t i
các ĐHT: thuộc các DMA đã phân vùng tách m ng.

-

Tăng cường qu n lỦ, điều tiết áp lực đặc biệt t i các khu vực có áp lực cao; Tiếp t c
hoàn chỉnh b n đồ áp lực và mô hình áp lực; Thực hiện vận hành m ng vòng như m ng
c t t i các khu vực đang kìm hãm tỷ lệ thất thoát nước.

-

Tăng cường công tác qu n lỦ đồng hồ nước tiêu th c a khách hàng.
f. Công tác kiểm tra:
Ch động kiểm tra rà soát s n lượng, giá biểu, định mức ngay từ khâu nhận hồ sơ khách
hàng đến khâu hoàn công…; kiểm tra tình tr ng sử d ng nước c a khách hàng, tình
tr ng gian lận nước để xử lý kịp thời trên diện rộng, đồng thời kết hợp với chính quyền
địa phương và quần chúng nhân dân phát hiện gian lận nước, áp d ng quy chế thưởng
hợp lỦ cho người có công phát hiện gian lận.
g. Phát triển m ng cấp nước, SCOM, gắn và thay đồng hồ nước khách hàng :

-

Ch động cân đối nguồn vốn thực hiện dự án phát triển m ng lưới cấp nước; Đ m b o
gi i quyết 100% các hộ dân được gắn đồng hồ nước ở các khu vực đã có m ng lưới cấp
nước.

-

Tập trung làm tốt và làm nhanh các hồ sơ dự án ở khâu chuẩn bị đầu tư như (báo cáo
kinh tế kỹ thuật, báo cáo kh o sát thiết kế, lập dự toán thi công…) để chuyển nhanh
sang bước thực hiện đầu tư.

-

Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đội liên quan để đ m b o tiến độ
thực hiện các dự án.
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-

Ch động mua sắm vật tư, trang thiết bị ngay trong quỦ I để có cơ sở hoàn thành kế
ho ch c a Công ty.

-

Tăng cường công tác giám sát thi công, kiểm tra chất lượng vật tư trước khi thi công,
công tác hậu kiểm để đ m b o chất lượng thi công công trình.

-

Tập trung thực hiện các dự án sửa chữa ống m c đã được duyệt.

-

Thống kê các khu vực đường ống có tuổi thọ lâu năm, xì bể nhiều lần để đưa vào kế
ho ch c i t o, thay mới.
h. Qu n lý tài chính, qu n lý vật tư tài s n, máy móc thiết bị :

-

Tổ chức thực hiện quy trình qu n lý tài chính, vật tư theo đúng quy định.

-

Triển khai kịp thời công tác đấu thầu dự án mua sắm vật tư theo đúng quy định, đ m
b o tính công bằng, lựa chọn nhà thầu có năng lực.

-

Cân đối sử d ng hợp lý và qu n lý chặt chẽ nguồn vốn.

-

Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định c a Nhà nước.
k. Chống lãng phí và thực hành tiết kiệm :

-

Thực hiện ch trương c a nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần ổn
định ho t động c a đơn vị, công tác chống lãng phí là rất thiết thực và cấp bách, đòi hỏi
mỗi cán bộ công nhân lao động ph i nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, đây
cũng là tiêu chí hàng đầu mà đơn vị đặt ra ngang tầm với chiến lược kinh doanh c a đơn
vị, các nội dung chính cần thực hành tiết kiệm là:

-

Tiết kiệm trong qu n lý, sử d ng tài s n.

-

Tiết kiệm trong qu n lỦ đầu tư, mua sắm và sử d ng vật tư, máy móc thiết bị.

-

Tiết kiệm trong lĩnh vực c i cách hành chánh, điện tho i, điện, nước.

-

Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế tự kiểm tra, công khai dân ch .

-

Phát hiện và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi ph m về thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí c a cán bộ công nhân lao động.
l. Thi đua, đời sống:

-

Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng ch động phối hợp phát động phong trào thi đua hoàn
thành các chỉ tiêu đề ra, đồng thời hưởng ứng các đợt thi đua do Tổng công ty Cấp nước
Sài Gòn và Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức phát động.

-

Duy trì các ho t động thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong công sở,
chống ô nhiễm môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc.

-

Thông qua phong trào thi đua, phát hiện các nhân tố tích cực để đào t o bồi dưỡng giới
thiệu cho các Chi bộ.

-

C i thiện thu nhập cho cán bộ công nhân lao động.
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PH NăIV

ĐÁNHăGIÁăC AăH IăĐ NGăQU NăTR

1. Đánhăgiáăv ăcácămặtăho tăđ ngăc aăcôngăty
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực c a tập thể CB.CNLĐ và sự chỉ đ o
kịp thời c a Ban điều hành, năm 2017 Công ty đã hoàn thành kế ho ch được ĐHĐCĐ
thông qua, đặc biệt là chỉ tiêu s n lượng nước cung cấp và doanh thu.
Trong công tác tài chính, Công ty thực hiện đúng quy định c a pháp luật; đ m b o m c
tiêu b o toàn và phát triển nguồn vốn;
Việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được thực hiện đúng quy định, đ m
b o tính minh b ch, khách quan, ph n nh trung thực tình hình ho t động c a công ty;
Đánh giá được tầm quan trọng và hiệu qu c a Chương trình gi m nước thất thoát thất
thu, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều gi i pháp phù hợp như: tập trung triển khai
các dự án sửa chữa, nâng cấp m ng lưới cấp nước; kiểm soát các khu vực có đồng hồ
nước tiểu vùng; tăng cường công tác dò tìm và sửa bể... đã làm gi m đáng kể lượng
nước thất thoát thất thu t i những khu vực đã được phân vùng, góp phần nâng cao hiệu
qu kinh doanh và làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình gi m nước thất thoát thất
thu bền vững trong những năm tới;
Nhận thức được trách nhiệm và tầm quan trọng c a đơn vị đối với xã hội, Công ty đã
phát huy tối đa tính sáng t o, xây dựng đơn vị cấp nước vững m nh và vì cộng đồng.
Chỉ đ o và giám sát thường xuyên công tác tác triển khai thực hiện kế ho ch s n xuất
kinh doanh;
Về mặt kinh doanh, Công ty thực hiện đúng các quy định về cấp nước, mở thêm kênh
thanh toán tiền nước thông qua việc liên kết với các ngân hàng và các dịch v thu hộ,
t o điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể thanh toán tiền nước mọi lúc, mọi nơi.
2.ăĐánhăgiáăho tăđ ngăc aăBan đi uăhƠnh
Ban điều hành đã tuân th quy định c a Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị
quyết c a Đ i hội đồng cổ đông và Nghị quyết; Quyết định c a Hội đồng qu n trị trong
quá trình điều hành công ty;
Mặc dù trong năm 2017, Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban điều hành đã kịp thời
triển khai thực hiện các gi i pháp tích cực nhằm hoàn thành kế ho ch đã đề ra, góp phần
gi i quyết nhu cầu nước s ch c a người dân trên địa bàn qu n lỦ;
Duy trì chế độ họp nghiệp v định kỳ nghiêm túc và hiệu qu , thể hiện được vai trò chỉ
huy và thống nhất trong Ban điều hành;
Thành viên Ban giám đốc am hiểu nghiệp v chuyên môn, có tâm huyết, dám nghĩ dám
làm và t o được mối quan hệ tốt về nội bộ, nhất là với cổ đông lớn;
Ban điều hành đã có những điều chỉnh, thay đổi kịp thời trong công tác tổ chức, c i tiến
quy trình làm việc để hoàn thiện bộ máy s n xuất kinh doanh và qu n lỦ công việc hiệu
qu hơn.
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3. K ăho ch,ăđ nhăh

ngăc aăH iăđ ngăqu nătr

Công ty có nhiều lợi thế trong việc ph c v cấp nước khách hàng, địa bàn ph c v c a
công ty có vị trí gần Nhà máy nước Th Đức, do là khu vực đầu nguồn nên nguồn cung
cấp ổn định, chất lượng nước luôn đ t tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, hiện nay địa bàn
quận 2, quận 9, quận Th Đức có tốc độ đô thị hóa rất cao, nhiều nhà máy, khu chế
xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư... được xây dựng, nhiều khu vực chưa có hệ thống
cấp nước c a thành phố Hồ Chí Minh, do đó nhu cầu sử d ng nước trong tương lai là rất
lớn.
Dựa trên những ưu thế sẵn có, HĐQT đề ra các m c tiêu sau:
- Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu hoàn thành kế ho ch 2018.
- B o toàn, sử d ng có hiệu qu và phát triển nguồn vốn.
- Phát triển m ng lưới cấp nước nhằm gia tăng số lượng khách hàng sử d ng nước.
- Nâng cao các chỉ tiêu s n lượng, doanh thu, tỷ lệ hộ dân được cấp nước s ch.
- Tăng cường công tác chống thất thoát nước.
- C i cách th t c hành chính, nâng cao chất lượng ph c v khách hàng.
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PH NăV

QU NăTR ăCÔNGăTY

I.ăH IăĐ NGăQU NăTR
1ăThƠnhăviênăvƠăc ăc uă
S
tt

HọăvƠătên

Ch căv

Đ iădi n
s ăh uă
c ăph n

C ă
ph n
nắmăgi
cá nhân

T ngăc ă
ph n
bi uă
quy t

Tỷăl
%

1

Nguyễn Tống Đăng CT.HĐQT
Khoa

1.083.750

-

1.083.750 12,75 Chuyên trách

2

Huỳnh Tuấn Anh

TV.HĐQT
kiêm GĐ

1.083.750

-

1.083.750 12,75 Điều hành

3

Nguyễn Văn D

TV.HĐQT

1.083.750

-

1.083.750 12,75 Không điều hành

4

Lý Thành Tài

TV.HĐQT
kiêm PGĐ

1.083.750

-

1.083.750 12,75 Không điều hành

5

L c Chánh Trường

TV.HĐQT

-

-

-

- Không điều hành

6

Nguyễn Ngọc Thái TV.HĐQT
Bình

-

-

-

- Không điều hành

Ghi chú

2. Các ti uăbanăthu căH iăđ ngăqu nătr :
Hội đồng qu n trị chưa thành lập các tiểu ban. Tuy nhiên, t i Nghị quyết 010/NQHĐQT ngày 19/4/2017, HĐQT đã cử thành viên ph trách các vấn đề Chính sách phát
triển; Nhân sự; Lương – thưởng như sau:
- Ông Nguyễn Tống Đăng Khoa – Ch tịch HĐQT: Ph trách Chính sách phát triển
- Ông Huỳnh Tuấn Anh – TV.HĐQT: Ph trách Lương – Thưởng; Nhân sự
3. Ho tăđ ngăc aăH iăđ ngăqu nătr
Thành viên Hội đồng qu n trị đã tham gia đầy đ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn
b n đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền c a Hội đồng qu n trị với tinh thần trách
nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đ o c a các thành viên, vì lợi ích c a cổ đông
và sự phát triển c a công ty.
Trong năm 2017, Hội đồng qu n trị đã tổ chức 07 phiên họp để chỉ đ o kịp thời các vấn
đề thuộc trách nhiệm c a HĐQT, c thể như sau:
Stt S Ngh quy t

Ngày

N i dung thông qua

1

003/NQ-HĐQT

09/3/2017

-

Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017.

2

006/NQ-HĐQT

04/4/2017

-

BCTC 2016 đã kiểm toán

-

Tài liệu đ i hội cổ đông

-

Quỹ lương thực hiện và thưởng lương
tháng 13 cho người lao động.

-

Kế ho ch sử d ng lao động và quỹ
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Stt S Ngh quy t

3

010/NQ-HĐQT

Ngày

19/4/2017

N i dung thông qua
lương kế ho ch năm 2017.
-

Vay vốn phát triển m ng cấp 3

-

Bầu Ch tịch HĐQT.

-

Cử thành viên ph trách chính sách
lương, thưởng, nhân sự; Chính sách phát
triển.

-

Nhân sự Ban điều hành

-

Chi tr cổ tức còn l i năm 2016

4

011/NQ-HĐQT

20/4/2017

5

013/NQ-HĐQT

31/5/2017

6

014/NQ-HĐQT

31/5/2017

-

7

017/NQ-HĐQT

21/9/2017

- Th o luận về cơ cấu thành viên HĐQT
(thành viên độc lập)

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017
Điều chỉnh, bổ sung thang b ng lương
c a công ty.

- Bổ nhiệm Người ph trách qu n trị công
ty kiêm thư kỦ công ty).
8

020/NQ-HĐQT

19/11/2017

- Báo cáo tài chính quý 3.
- Điều chỉnh danh m c đầu tư năm 2017.

4. Ho tăđ ngăc aăcácăti uăbanătrongăH iăđ ngăqu nătr : Không có
5. Ho tăđ ngăc aăthƠnhăviênăđ călậpăHĐQT: Không có
6. Danh sách thành viên HĐQTăcóăch ngăch ăđ oăt oăv ăqu nătr ăcôngăty:
- Huỳnh Tuấn Anh –Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.
7. DanhăsáchăcácăthƠnhăviênăH iăđ ngăqu nătr ăthamăgiaăcácăch
tr ăcôngătyătrongănĕm: Không có

ngătrìnhăv ăqu nă

II.ăBANăKI MăSOÁT
1. ThƠnhăviênăvƠăc ăc uă
Stt

HọăvƠătên

Ch căv

Đ iădi nă

C ăph nă
nắmăgi ă

s ăh uă
c ăph n

T ngăCPă
bi uă
quy t

cá nhân

Tỷăl
%

1

Hoàng Thanh Bình

Trưởng ban
chuyên trách

-

-

-

-

2

Hoàng Ngọc Lâm

Thành viên

-

-

-

-

3

Nguyễn Thị Thanh Thành viên
Th o

-

-

-

-

4

Lê Văn Diễn

-

-

-

-
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2 Ho tăđ ngăc aăBanăKi măsoát
Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã lập kế ho ch, xây dựng chương trình công tác và
phân công nhiệm v c thể cho từng thành viên ph trách kiểm tra giám sát các mặt
ho t động c a công ty với những nội dung sau :
-

Giám sát ho t động c a Hội đồng qu n trị và Ban điều hành về việc thực hiện Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, c thể: giám sát việc phân phối lợi nhuận và
trích lập các quỹ; Thực hiện chia cổ tức cho cổ đông;

-

Giám sát việc triển khai thực hiện kế ho ch s n xuất kinh doanh, kế ho ch tài chính
năm 2017;

-

Tham gia đề xuất Công ty kiểm toán và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty;

-

Giám sát việc bổ nhiệm nhân sự trong HĐQT;

-

Giám sát việc chi tr thù lao HĐQT và các thành viên BKS kiêm nhiệm;

-

Xem xét tính phù hợp các Nghị quyết c a HĐQT, các Quyết định c a Ban Giám đốc
trong công tác qu n lý.

-

Kiểm tra tính tuân th c a Ban điều hành và các phòng ban đội trong công ty; Kiểm tra
phân tích báo cáo tài chính;

-

Xem xét, đánh giá các ho t động trọng yếu c a công ty nhằm phát hiện các r i ro tiềm
tàng, kể c những thiếu sót nếu có để góp ý cho công tác qu n trị c a công ty nhằm h n
chế r i ro trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh.

-

Giám sát việc công bố thông tin theo quy định c a pháp luật; Đ m b o tính minh b ch
trong việc công bố thông tin để ph c v quyền lợi c a cổ đông.
Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm v , Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan
tâm, t o điều kiện thuận lợi từ Hội đồng qu n trị, Ban Giám đốc và các cán bộ qu n lý
trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm v mà Ban được Đ i Hội đồng cổ
đông giao.
Các cuộc họp c a Ban Kiểm soát
Năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp để th o luận các nội dung sau:
Stt Biên b n họp

Ngày

N i dung làm vi c

1

001/BB-BKS

19/4/2017 -

Bầu trưởng Ban kiểm soát

2

002/BB-BKS

30/5/2017 -

Th o luận và thống nhất kế ho ch và phân công
nhiệm v cho các thành viên nhiệm kỳ 2017 2022

-

Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2017

-

Thẩm định và kiểm tra báo cáo tài chính quỦ
I/2017

01/8/2017 -

Kiểm tra và đánh giá các mặt ho t động c a

3

003/BB-BKS
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Stt Biên b n họp

Ngày

N i dung làm vi c
công ty.
-

4

004/BB-BKS

08/12/2017 -

Thẩm định báo cáo tài chính quỦ II/2017 và 6
tháng đầu năm 2017.
Kiểm tra và đánh giá các mặt ho t động c a
công ty.

-

Thẩm định báo cáo tài chính quỦ III/2017

-

Th o luận về quy chế ho t động c a Ban Kiểm
soát nhiệm kỳ 2017 -2022.

III. CÁCăGIAOăD CH,ăTHỐăLAOăVÀăCÁCăKHO NăL IăệCHăC AăHĐQT,ăBANă
ĐI UăHÀNH,ăBANăKI MăSOÁT
1. Cácăkho n l
S
tt

ng,ăth

HọăvƠătên

ng,ăthùălao,ăcácăkho năl iăích
Ch căv

L

ng

Thù lao

204.064.115

13.500.000

268.621.209

-

Th

ngăv tă Ghi chú
k ăho chă
2016 (NQL)

H IăĐ NGăQU NăTR
1

Nguyễn Hoài Nam

Ch tịch
Chuyên
trách

2

Nguyễn
Khoa

Tống

Đăng Ch tịch
Chuyên
trách

52.631.579

Miễn nhiệm
ngày 19/4/2017

- Bổ nhiệm ngày
19/4/2017

3

Huỳnh Tuấn Anh

TV.HĐQT
kiêm GĐ

489.233.725

48.000.000

52.631.579 Bổ nhiệm lại

4

Nguyễn Văn D

TV.HĐQT

-

48.000.000

43.859.649 Bổ nhiệm lại

5

Lý Thành Tài

TV.HĐQT

-

34.000.000

6

L c Chánh Trường

TV

-

48.000.000

43.859.649 Bổ nhiệm lại

7

Nguyễn Ngọc Thái Bình

TV

-

48.000.000

43.859.649 Bổ nhiệm lại

336.201.165

12.250.000

26.315.789 Là TV.BKS

ngày 19/4/2017
ngày 19/4/2017

- Bổ nhiệm ngày
19/4/2017

ngày 19/4/2017
ngày 19/4/2017

BANăKI MăSOÁT
1

Hoàng Thanh Bình

TBan
chuyên
trách

2

Hoàng Ngọc Lâm

TV

-

43.750.000

35.087.719 Là Trưởng ban

3

Lê Văn Diễn

TV

-

42.000.000

26.315.789 Bổ nhiệm lại

4

Trần Luyện Như An

TV

-

12.250.000

26.315.789 Miễn nhiệm
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nhiệm kỳ 20122017; và được
Bổ nhiệm lại
ngày 19/4/2017
KS nhiệm kỳ
2012-2017; và
được Bổ nhiệm
lại ngày
19/4/2017
ngày 19/4/2017
ngày 19/4/2017
30

S
tt

HọăvƠătên

Ch căv

5

Nguyễn Thị Thanh Th o

TV

L

ng

Thù lao

-

29.750.000

Th

ngăv tă Ghi chú
k ăho chă
2016 (NQL)

- Bổ nhiệm ngày
19/4/2017

BANăĐI UăHÀNH
1

Lâm Tứ Duy

PGĐ

444.411.415

14.000.000

1

Nguyễn Công Minh

PGĐ

419.705.783

-

43.859.649

2

Nguyễn Thị Ngọc H nh

Kế toán
trưởng

423.800.290

-

43.859.649

43.859.649 Miễn nhiệm

TV.HĐQT ngày
19/4/2017

2. Giaoăd chăc ăphi uăc aăc ăđôngăn iăb :ăKhông có
3. H păđ ngăhoặcăgiaoăd chăv iăc ăđôngăn iăb .
Các hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (cổ đông
nắm giữ 51% cổ phần).
Stt

S ăh păđ ng

Ngày

N iădung

Giáătr ăh păđ ngă
(đ ng)

1

469/HĐ-TCT-KDDVKH

24/01/2017

Hợp đồng mua bán sỉ nước
s ch kỳ 1 - 2

75.763.343.908

2

1590/HĐ-TCT-KDDVKH

30/03/2017

Hợp đồng mua bán sỉ nước
s ch kỳ 3 - 4

76.485.899.542

3

2793/HĐ-TCT-KDDVKH

29/05/2017

Hợp đồng mua bán sỉ nước
s ch kỳ 5 - 6

79.743.292.577

4

3400/HĐ-TCT-KTTC

29/6/2017

Hợp đồng mua bán sỉ nước
s ch kỳ 7 - 8

81.010.331.615

5

5207/HĐ-TCT-KTTC

29/9/2017

Hợp đồng mua bán sỉ nước
s ch kỳ 9 - 10

79.018.300.775

6

3065/HĐ-TCT-KTTC

09/06/2017

Thuê tài s n ho t động
năm 2017

13.655.454.248

7

1112/HĐ-TCT-KTTC

03/03/2017

Nhượng ĐHN Kent
15mm cấp C

1.350.388.600

8

2884/HĐ-TCT-KTTC

06/01/2017

Nhượng ĐHN Kent
15mm cấp C

1.350.388.600

T ngăc ng

408.377.399.865

4. Vi c th c hi năcácăquyăđ nh v qu n tr công ty: Công ty thực hiện đúng quy định
c a pháp luật về qu n trị Công ty.
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PH NăVI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 ĐÃăKI MăTOÁN

1.ăụăki năki mătoán:
Trích Báo cáo kiểm toán độc lập số 147/2018/BCKT-HCM 00625 ngày 28/03/2018 c a
Công ty TNHH Kiểm toán Kiểm toán AFC Việt Nam về BCTC c a Công ty Cổ phần
Cấp nước Th Đức năm 2017.


Ý ki n c a ki m toán viên

Theo Ủ kiến c a chúng tôi, Báo cáo tài chính đã ph n ánh trung thực và hợp lý, trên các
khía c nh trọng yếu tình hình tài chính c a Công ty t i ngày 31/12/2017, cũng như kết
qu ho t động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc
cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
và các quy định pháp lỦ có liên quan đến việc lập và trình Báo cáo tài chính.


V năđ ăc nănh năm nh

Như đã nêu trong m c 5.15 và 6.2 c a thuyết minh báo cáo tài chính. Trong giá vốn
cung cấp nước s ch năm 2017, đối với đơn giá mua sỉ nước s ch từ Công ty mẹ là Tổng
công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH Một thành viên, Công ty ghi nhận theo đơn giá bình
quân t m tính là 5.080,81 đồng/m³ (đơn giá năm 2016 là 5.021,99 đồng/m³). Đơn giá
mua sỉ nước s ch này chưa được Hội đồng qu n trị Công ty thông qua, do đó Kết qu
ho t động kinh doanh c a Công ty có thể thay đổi sau khi đơn giá mua bán sỉ nước s ch
được phê duyệt chính thức.
2. Báo cáo tài chính 2017ăđưăki mătoán.
Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
Chi tiết được thể hiện t i Báo cáo tài chính đính kèm.
Tp.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2018
Nơi nhận:

- UBCKNN;

GIÁMăĐ C

- SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT; BKS;
- BGĐ;
-Lưu.

HuỳnhăTu năAnh

Báo cáo thườ g iê TDW.2017
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CONG TY CO PHAN CAP NU'&C THU DU'C
BA° cat) tai chinh da dtro,c kiam toAn
cho nom tai chinh kat thiic vac ngay 31 thong 12 !lam 2017

GONG TY CO PHAN CAP NU'O'C THU DU'C
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C THU DU'C
SO 8, du,o'ng KhOng Tir, phuVng Binh Tho, quan ThO arc, Thanh phO HO Chi Minh
MEV

BAO CAO CUA HO! HONG QUAN TR!
HOi dOn9 Quan tri han hpnh de trinh bao cao nay cung vai Bao cao tai chinh de duvc kiem toan cua COng
ty CO phan Cep nip:5'c Thu Dim cho nam tai chinh ket thOc vao ngay 31 thang 12 nam 2017.

NMI

1.

Thong tin chung
COng ty co phan Cep nu,dec Thu Dim cCOng ty") la doanh nghiep nha wen duvc co phan hi5a tu,
Chi nhanh Cep niro,c Thu DCrc thuOc Tong Cong ty Cep nuVc Sai Gem — TNHH MOt thanh vier' theo
Quyet djnh s6 6662/QD-UBND ngay 30 thang 12 nam 2005 cua Uy ban Nhan dan Thanh phO HO
Chi Minh ye phe duyet phu'o'ng an va chuyen Chi nhanh Cep mien Thu Dirc thanh Cong ty CO phan
Cep ntro,c Thu DO,c. Cong ty hopt dOng theo Giey chirng nhan clang k9 kinh doanh s6 4103005935,
dang k9 len deu ngay 18 thang 01 nam 2007 va dang k9 thay dOi Can thu, 1 theo Giey chirng nhan
clang k9 doanh nghiep cong ty co Olen so 0304803601 ngay 10 thang 11 nam 2014 do So' Ke
hoach va Deu tu' Thanh phO HO Chi Minh cep.

MEN

CO phieu cua COng ty CO ma chung khoan la TDW duvc niem yet tren San giao djch ChOng khoan
Thanh phO HO Chi Minh theo Quyet dinh so 206/QD-SGDHCM ngay 17 thang 9 nam 2010 dm TOng
Giam dOc Site Giao djch ChO'ng khoan Thanh phO HO Chi Minh.
Try se chinh cua COng ty:
: SO 8, du,o,ng KhOng Tir, phuomg Binh Tho, quan Thu DO,c, Thanh phO HO Chi Minh
- Dia chi
- Dien thopi : 028. 38960240
: 028. 38960241
- Fax

NM=

•

Theo Grey chipng nhan clang k9 doanh nghiep, nganh nghe kinh doanh cua Cong ty
Quan 19, phat then he thong cep nutec; cung Crng, kinh doanh nu,o'c sach cho nhu cau tieu dung,
san xuet Oren dia ban duvc phan ding theo quyet dinh cua TOng Cong ty Cep mak Sai GOn);
Tu' van xay dung cac cong trinh cap rar&c, cong trinh dan dung — cong nghiep
khdo sat, Om sat xay dung);

thiet ke,

Xay thing cong trinh cep nutec. Tai lap mat dung crOi vai cac cong trinh chuyen nganh cep
nuti,c va cac cong trinh khac.

NH

V
Trong nam 2017, host Ong chinh cua Cong ty la quan 19, phat trien he thong cep wen, cung Cing,
kinh doanh nutvc spch cho nhu ceu tieu dOng va san xuet Oren dia ban duvc phan cong theo quyet
dinh
Tong COng ty Cep nutec Sai GOn).
2.
=MN

Cac thanh vien cua HOi clang Quan tri, Ban Ki6m soat va Ban Giam dOc
Cac thanh vien HOi dOng Quan tri, Ban Kiem scat va Ban Gam dOc trong nam va cho den ngay lap
bao cao nay bao
HOi dong Quan tri
H9 va ten

Ch0c vu

Ong Nguyen Tong Dang Khoa
Ong Nguyen Hobi Nam
Ong Hu9nh Tuan Anh
Ong Nguyen Van Du
Ong Lam TO, Duy
Ong Luc Chanh TruVng
Ong Nguyen Ngoc Thai Binh
Ong L9 Thanh Tai

Chu tjch (136 nhiem ngay 19 thang 4 nam 2017)
Chu tich (mien nhiem tir ngay 19 thang 4 nam 2017)
Thanh vien (tai nhiem tir ngay 19 thang 4 nam 2017)
Thanh vien (tai nhiem tir ngay 19 thang 4 nam 2017)
Thanh vier' (mien nhiem tir ngay 19 thang 4 nam 2017)
Thanh vier' (tai nhiem tir ngay 19 thang 4 nam 2017)
Thanh vien (tai nhiem tir ngay 19 thang 4 nam 2017)
Thanh vien (136 nhiem tu, ngay 19 thang 4 nam 2017)

1
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CONG TY CO PHAN CAP NIJO'C THU DU'C
se 8, duVng KhOng TO', phuteng Binh Tho, quan ThO 011,c, Thanh phe HO Chi Minh
BAO CAO COA HOI HONG QUAN TR!
Ban Klein soat
Hp va ten
Ong Hoang Thanh Binh
Ong Hoang Thanh Binh
Ong Hoang Ngoc Lam
Ong Hoang Ngoc Lam
Ong Le Van Dien
Ba Nguyen Thj Thanh Thao
Ba TrAn Luyen Nhu' An

Chin vy
Tru,eyng Ban (b6 nhiem tip ngay 19 thang 4 nam 2017)
Thanh vien (mien nhiem tip ngay 19 thang 4 nam 2017)
Thanh vier' (b6 nhiem tip ngay 19 thang 4 nam 2017)
Tru,o'ng Ban (mien nhiem tip ngay 19 thang 4 nam 2017)
Thanh vien (tai nhiem tip ngay 19 thang 4 nam 2017)
Thanh vien (be nhiem Kt, ngay 19 thang 4 nam 2017)
Thanh vien (mien nhiem tir ngay 19 thang 4 nam 2017)

Ban Giam doc

MEW

Hp va ten
Ong HuSinh Tun Anh
Ong Lam TO, Duy
Ong Nguyen Cong Minh

IMO

MEW

Chin vu
Giam dem
Pho Gam dec
PhO Gam dec

Dai dien theo phap It*
Ngu,o,i dai dien theo phap luat cua Cong ty trong nam va cho an ngay lap bao cao nay nhu' sau:
Ong Hu9nh Tun Anh
3.

Giam dec

Danh gia tinh hinh kinh doanh
Ket qua host Ong kinh doanh cua Cong ty cho nam tai chinh ket thOc vao ngay 31 thang 12 nam
2017 va tinh hinh tai chinh vao ding ngay nay diygc the hien trong Bao cao tai chinh dinh kern.

4.

0

Cac su' kien phat sinh sau ngay ket thiac kjf ke toan
Khong co su' kien quan trong nao xay ra ke tip ngay ket thuc kif ke toan du,a den yeu cAu phai lieu
chinh hoac ding be trong thuyet minh Bao cao tai chinh.

IMF

5.

Kiem toan vien
Cong ty TNHH Kiem toan AFC ViOt Nam duvc chi dinh kiem loan Bao cao tai chinh cho nam tai
chinh ket thilc vao ngay 31 thang 12 nam 2017.

6.

Cong b6 trach nhiem ciia Ban Giam d6c dOi vai Bao cao tai chinh
Ban Gam dem chiu trach nhiem lap Bao cao tai chinh de phan anh trung thg,c va hop ljr tinh hinh tai
chinh, ket qua host Ong kinh doanh va lu'u chuyen tien to cOa Cong ty trong nam tai chinh ket thOc
vao ngay 31 thang 12 nam 2017. Trong viec lap Bao cao tai chinh nay, Ban Gam dem phai:
• Chon

89

cac chinh sach ke loan thich hop va ap dung cac chinh sach nay met each nh6t quan;

• Thu,c hien cac xet doan va cac vac tinh met cach hop ly va than trong;
MOP

• Neu re cac chuhn my,c ke toan ap dung cho Cong ty co duvc tuan thO hay khong va tat ca cac
sai lech trong yeu TA' duvc trinh bay va giai thich trong Bao cao tai chinh;
• Lap Bao cao tai chinh tren ca so' hopt cleng lien tyc trip truVng hgp khOng the cho rang COng ty
se tiep tuc hopt ideng lien tuc;
• Thiel lap va thcrc hien he thong kiem soat not be met cach him hieu nhArn han the rui ro co sai
sot trong yeu do gian Ian hoac nhAm 16n trong viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh;

2

CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C THU DCYC
SO 3, dkromg KhOn9 Tir, phuteng Binh Tho, qupn Thu DCrc, Thanh oho HO Chi Minh

BAO CAO CUA HQI BONG QUAN TR!
Ban Giam dOc dam bao cac so ke toan co lien quan duvc lu'u giCr (ley du de phan anh tinh hinh tai
chinh, tinh hinh hoat dOng cua COng ty veei MCM de) chinh xac hop ly tai bet ky theri diem nao va cac
so ke toan tuan ti) the dO ke toan ap dung. Ban Giam dOc cung chlu trach nhiem quan 19 cac tai
san cua COng ty va do di) da thkrc hien cac bien phap thich hop a ngan chen va phat hien cac
hanh vi gian Ian va cac vi pham khac.
Ban Gam dOc cam ket da tuan thu cac yeu chu net, ten trong viec lap Bao cao tai chinh.
7.

II
II
I

Phe duyet cac bac, cao tai chinh

ChCing t6i phe duyet Bao cao tai chinh dinh kern. Bao cao tai chinh nay phan anh trung thkrc va hgp
19 tinh hinh tai chinh caa Cong ty vao ngay 31 thang 12 nam 2017, ket qua hoat dOng kinh doanh va
tinh hinh Itru chuyen tien to cung v&i ban thuyet minh dinh kern cho nam tai chinh ket thac cung
ngay, phO hryp %/di cac chuen mu'c ke toan, the dO Ice toan doanh nghiep Viet Na hien hanh va
inh_ph"• ly CO lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh.
cac q
14.ii),1
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TONG RANG KHOA

Chu tich HOi dOng Quan tri
TP. HO Chi Minh, ngay 28 thang 03 nam 2018
I
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I
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COng ty TNHH Kie'm Toan AFC ViOt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.
Thanh vien tap loan PKF Quoc
Member firm of PKF International

to

PKF
Accountants &
business advisers

SO: 147/2018/BCKT-HCM.00625
BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP

11

O

I
I
I

Kinh gipi:

Cac co d6ng
Cac thanh vien H6i d6ng Quail tri va Ban Giam d6c
CONG TY CO PHAN CAP NU'&C THU DU'C

Chang tOi CIA kiem toan Bao cao tai chinh kern theo dm C6ng ty CO Phhn Cap Nvac Thu Dim (goi

tat la "COng ty"), dvgc lap ngay 28 thang 03 nam 2018, tir trang 06 den trang 39, bao gem Bang

can di ke toan tai ngay 31 thang 12 nam 2017, Bao cao ket qua host dOng kinh doanh, Bao cao
lu'u chuyen tien to cho nam tai chinh ket thuc cung ngay va Ban thuyet minh Bao cao tai chinh.
Trach nhiOrn cua Ban Giam doc

11

Ban Gam dOc Cong ty chiu trach nhiem ye viec lap va trinh bay trung thy'c va hap 19 Bao cao tai
chinh cua COng ty theo chuhn mv'c ke toan, the d6 ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh
phap 19 co lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh va chiu trach nhiem ye kiem soat
nOi bO ma Ban Giam dOc COng ty xac dinh la can thiet de dam bao cho viec lap va trinh bay Bao cao
tai chinh khong c6 sai sOt trong yeu do gian Ian hoac nham ian.
Trach nhi6m cua Ki6m toan vien
Trach nhiem cua chung tOi la du'a ra y kien ye Bao cao tai chinh du'a tren ket qua cua cuOc kiem
toan. Chung toi da lien hanh kiem toan theo cac Chun mvc Kiem toan Viet Nam. Cac Chan mvc
va cac quy dinh ye dpo dim nghe nghiep, lap ke hopch
nay yeu chu chung tOi tuan thu chuan M
va thu'c hien cuOc kihm toan de dpt duvc su' dam bao hgp 19 ye viec lieu Bao cao tai chinh cua
COng ty cO con sai sot trong yeu hay khOng.

111

1
11

I

COng viec kiem toan bao gem thtic hien cac thii tyc nhhm thu thap cac bhng ch&rig kiem toan ye
cac s6 lieu va thuyet minh tren Bao cao tai chinh. Cac thi) tuc kiem toan dugc Iva chon dva tren xet
doan cua kiem toan vien, bao gem danh gia rui ro c6 sai sOt trong yeu trong Bao cao tai chinh do
gian Ian hoac nhhm ian. Khi thu'c hien danh gia cac rtli ro nay, kiem loan vier' da xem xet kiem soat
nOi 160 cua COng ty lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh trung thu'c, hop 19 nhArn
thi4t ke cac thu tyc kiem toan phu hgp vOl tinh hinh thvc Ca, tuy nhien khong nham M 1,1 C dich du'a ra
9 kien ye hieu qua cua kiem soat n6i b6 cua Cong ty. COng viec kiem loan cung bao gem danh gia
tinh thich hop cua cac chinh sach ke toan duvc ap dung va tinh hgp 19 dm cac u&c tinh ke toan
cua Ban TOng Gam dOc cung nhu' danh gia viec trinh bay Ring the Bao cao tai chinh.
Chung t0i tin tty&ng rang cac bhng chirng kiem toan ma chung toi da thu thap dlygc la dhy du va
thich hpp lam ca s& cho y kien kiem toan cua chung tOi.

11
kik cua Ki6m toan vien

11

Theo 9 kien cua chung tOi, Bao cao tai chinh da phan anh trung thu'c va hop 19, tren cac khia cpnh
trong y6u tinh hinh tai chinh cua COng ty tai ngay 31 thang 12 nam 2017, ding nhu' ket qua hoat
dOn9 kinh doanh va tinh hinh lu'u chuyen tien to cho nam tai chinh ket thuc cung ngay, phii hop vai
chuan mu'c ke toan, the CIO ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap 19 co lien quan
den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh.

I

1

I
Ho Chi Minh City Head Office. Tel: +84 82 2200 237. Fax: +84 82 2200 265. Email: pkf.afchcm@pkf.afcvietnam.vn
2/F Indochina Park Tower. No. 4 Nguyen Dinh Chieu Street. Dakao Ward. District 1. Ho Chi Minh City. Vietnam. Website: wwwipktafcvietnam.vn

4

AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any
individual member or correspondent firm or firms.

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP (ti6p theo)
Van de can nhin manh
Nhu, da neu tai mix 5.15 va 6.2 cua Thuyet minh bao cao tai chinh, Trong gia von cung cap nu,6ic
vol dun gia mua si nt.pac sach tir COng ty me la TOng COng ty Cap nu,O'c Sai
sach nam 2017,
G6n — TNHH MOt thanh vien, Cong ty ghi nhan theo dun gia binh quan tam tinh la 5.080,81
dOng/m3 (dun gia nam 2016 la 5.021,99 dOng/m). Dan gia mua si ruck sach nay chiya duvc H6i
dOng quail tri COng ty thOng qua, do dO Ket qua haat Ong kinh doanh cua Ming ty cO the thay doi
is mua si rity&c sach du,cyc phe duyet chinh thin.
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P
SO Giay CN DKHN kiem loan: 2111-2018-009-1

NGUYEN THI THANH MINH
Kiem town vien
SO Giay CN DKHN kiem toan: 0068-2018-009-1

CONG TY TNHH KIEM TOAN AFC VIET NAM
Thanh phO HO Chi Minh, ngay 28 thang 03 nam 2018
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11
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13.

TRI

14,A

CONG TY CO PHAN CAP Wen THO DOC
S6 8, throng Kh6ng Tir, phuteng Binh Thd, quan Thu Dirc, thanh pho Ho Chi Minh

BANG CAN 061 KE TOAN
Ngay 31 thang 12 nam 2017

ma
S6

Thuy4t
minh

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

TAI SAN
TAI SAN NGAN HAN

100

78.167.509.805

77.626.929.513

Tien va cac khoan twang dwang ti6n

110

30.748.981.561

11.360.615.058

Tien
Cac khoan tuang &yang tier,
tai chinh ngin han
Cac khoan diu
Chiang khoan kinh doanh
Du phong giarn gia chirng khoan kinh doanh

111

18.748.981.561

11.360.615.058

12.000.000.000
10.441.699.622

12.065.511.818

10.441.699.622

12.065.511.818

6.731.130.229

17.277.150.895

Bau tu, nam gia den ngay dao han
Cac khoan phai thu ngin han

5.1

112
120
121
122
123

5.2

130

Phai thu ngan han cua khach hang

131

5.3

7.016.892.648

10.405.040.143

Tra truac cho ngutei ban ngan han

132

5.4

388.385.961

5.831.298.055

Phai thu not b0 ngan han

133

Phai thu theo wen d6 ka hoach hqp dong )(ay dung 134
Phai thu va cho vay ngan han

135

Phai thu ngan han khac

136

5.5

1.029.734.989

2.041.312.940

Du phOng phai thu ngan han kho doi

137

5.6

(1.703.883.369)

(1.000.500.243)

Tai san thiL chey xt'y 19

139
5.7

8.804.618.481

13.175.560.351

8.838.454.147

13.209.396.017

Hang t6n kho

140

Hang t6n kho

141

Du ph6ng giam gia hang t6n kho

149

Tai san ngin han khac

(33.835.666)

150

Chi phi tra triyac ngan han

151

Thue GTGT dirqc khau trO,

152

Thue va cac khoan khac phai thu Nha nulfrc

153

Giao dich mua ban lai trai phi& Chinh phi

154

Tai san ngan han khac

155

5.8.1
5.14

(33.835.666)

21.441.079.912

23.748.091.391

11.018.682.028

12.114.682.741

8.731.606.191

9.950.441.480

1.690.791.693

1.682.967.170
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C THCJDCPC
S6 8, duteng KhOng Ti', phu,oeng Binh Tho, quan Thu Dirc, thanh ph6 HO Chi Minh

BANG CAN DOI Kt TOAN
Nigay 31 thang 12 nam 2017
Ma
So

TAI SAN
TAI SAN DAI HAN
Cac khoan phai thu dai han
Phai thu dai han cua khach hang
Tra tnyac cho ngLyai ban dai han
Von kinh doanh a cac dan vi tn/c thu c
Phai thu n0i b0 dal han
Phai thu ye cho vay dai han
Phai thu dai han khac
Du, phong phai thu dai han kho doi
Tai san c6 dinh
Tai san co dinh hiyu hinh

Thuyet
minh

200

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

288.802.403.554

288.535.835.820

281.308.868.683

276.980.912.185

278.400.833.555

272.598.782.250

210
211
212
213
214
215
216
219
220
221

5.9

Nguyen gia

222

659.637.231.225

603.878.180.871

Gia tri hao mon 10y k6

223

(381.236.397.670)

(331.279.398.621)

Tai san co dinh thue tai chinh
Nguyen gia

224
225

Gia tri hao mon Iuy ke

226

Tai san co dinh vo hinh
Nguyen gia
Gia tri hao man Iuy ke

227
228
229

2.908.035.128
5.800.974.191
(2.892.939.063)

4.382.129.935

5.740.042.539

9.987.904.886

5.740.042.539

9.987.904.886

1.753.492.332

1.567.018.749

1.753.492.332

1.567.018.749

366.969.913.359

366.162.765.333

Bat Ong san dau tu'

231

Gia tri hao mon luy ke

232
240

Chi phi san xuAt, kinh doanh da dang dai han

241

Chi phi xay dung ca ban der dang

242

Cac khoan diu tu' tai chinh dai han

5.11

250

eau tu' vao cong ty con

251

eau tu' vao cong ty lien doanh, lien ket

252

eau tu, gOp von vao clan vi khac
tai chinh dai han
Du phang dau

253

eau tu' nam giG, den ngay dao han

255

Tai san dai han khac

5.353.910.156
(971.780.221)

230

Nguyen gia
Tai san do' dang dai han

5.10

254
260

Chi phi tra tru'ac dai han

261

Tai san thue thu nhap hoan lai
Thiet bi, vat tu', phy tiing thay the dai han

262

Tai san dai han khac

268

TONG CONG TAI SAN

270

5.8.2

263

7
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CC-AG TY CO PHAN CAP NU'O'C THU DU'C
S6 8, &Yang KhOng Tir, phuteng Binh Thp, qu'an Thu 06t, thanh oho HO Chi Minh

BANG CAN DOI KE TOAN
Ngay 31 thang 12 nam 2017
Ma
SO

Thuy6t
minh

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

NGUON VON
NO' PHAI TRA

300

227.332.215.951

234.013.775.661

Na ngin han

310

125.575.019.786

131.716.329.925

Phai tra ngirdei ban nga'n han

311

5.12

58.277.924.770

85.982.161.878

Ngustri mua tra tin tnyac nga'n han

312

5.13

5.772.704.458

1.843.298.044

Thus va cac khoan phai nOp Nha nuerc

313

5.14

8.367.906.684

7.657.335.759

19.774.864.245

12.413.430.116

5.15

7.129.099.386

626.714.032

Phai tra ngu,61 lao c5Ong

314

Chi phi phai tra ngan han

315

Phai tra not 66 ngAn han

316

Phai tra theo ti'en do k6 hoach hap dOng xay dung '317
318
Doanh thu chu'a thtyc hiSn ng'an han
Phai tra ng6n han khac

319

5.16

7.657.004.408

7.082.330.314

Vay va nq thue tai chinh ngAn han

320

5.17

15.820.661.385

14.220.299.648

Du phong phai tra ngAn han

321

Qu9 khen thiyang, phuc lai

322

5.18

2.774.854.450

1.890.760.134

Qu9 binh on gia

323

Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu

324
101.757.196.165

102.297.445.736

5.12

1.407.952.500

1.877.270.000

Na dai han

330

Phai tra ngutei ban dai han

331

Ngryai mua tra ti6n truerc dai han

332

Chi phi phai tra dai han

333

Phai tra not bo ye von kinh doanh

334

Phai tra nOi 66 dai han

335

Doanh thu chua thu'c hien dai han

336

Phai tra dai han khac

337

5.16

4.064.748.885

15.722.897.718

Vay va nce thug tai chinh dai han

338

5.17

96.284.494.780

84.697.278.018

Trai phieu chuy'en clOi

339

CO phieu tyu (IN

340

Thu thu nhep hoan lai phai tra

341

Du ph6ng phai tra dai han

342

Qu9 phat then khoa hoc va cong nghe

343

H;t4

8

1

'4

CONG TY CO PHAN CAP NLYO'C THU DU'C
phtiOng Binh Tho, qu5n Thu DO,c, than!? oho HO Chi Minh
S6 8, duteng Khong

BANG CAN DOI Kt TOAN
Ngay 31 thang 12 narn 2017
Ma
SO
HU'U
VON CHO
Von ch0 so' hCru
V6n clau tu' cua chu sey hQ'u
C6 phi& ph6 thOng c6 quye'n bi6u guy&
Co phieu u'u dai
Th5ng du, von c6 phAn

400
410
411
411a

5.19

01/01/2017
VND

139.637.697.408

132.148.989.672

139.637.697.408
85.000.000.000
85.000.000.000

132.148.989.672
85.000.000.000
85. 000. 000. 000

412
413

VOn khac cua ch6 sa hiru

414

CO phieu quji

415

Chenh 15ch danh gia Iai tai san

416

Chenhl5ch ty gia hoi doai

417

phat trien

418

0u9 h6 trg sap x6p doanh nghi5p

419

Ouy khac thuOc von chi so' hCru

420

Lo'i nhu5n sau thue chu'a phan ph&

421

LNST chu'a phan ph& 10y ke den cuoi 1(9 tru'&c 421a
421b
LNST chu'a phan ph& ky nay
Nguan von dk ttr XDCB

422

Nguiin kinh phi, qu9 khac

430

Ngu6n kinh phi

431

Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD

432

TONG CONG NGUON VON

31/12/2017
VND

411b

Quyen chon chuyen dOi trai phieu

Quy dau

Thuyet
mirth

440

NGUYEN TH! NGQC LANH NGUYEN THI NGQC HANH
Ka toan trty&ng
Ngt.reyi lap biau

32.537.999.871

32.066.465.669

22.099.697.537

15.082.524.003

3.850.000.000

620.809.728

18.249.697.537

14.461.714.275

366.969.913.359

366.162.765.333

HUYNH TUAN ANH
Giam doc
TP. HO Chi Minh, ngay 28 thang 03 nam 201k

9

CONG TY CO PHAN CAP N(.F&C THU DOC
SO 8, dtp6ng KhOng TCF, phuteng Binh Tho, q0n Thii Disc, thanh ph6 HO Chi Minh
BAO

CAO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH

Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2017
Ma
SO

■
a

Thu*
minh

Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
Cac khoan giam trip doanh thu
Doanh thu than ban hang va cung cap dich V1.1
Gia Win hang ban.
Lai nhuan gt)p ve ban hang va cung cap dich vu

01
02
10
11
20

Doanh thu host Ong tai chinh
Chi phi tai chinh
- Trong do, chi phi 15i vay
Chi phi ban hang
Chi phi clan l doanh nghiOp
Lai nhuan than tip hoot dOng kinh doanh

21
22
23
25
26
30

6.3
6.4

Thu ntfap khac
Chi phi khac
Lai nhuan/ (16) khac

31
32
40

6.7
6.8

T6ng Igi nhuan Ice toan truen thug

50

Chi phi thud TNDN hiOn hanh
Chi phi thud TNDN hoan lai

51
52

Lai nhuan sau thug thu nhap doanh nghiOp

60

Lai co' ban ten CO phieu

70

6.1
6.2

6.5
6.6

5.14

6.9

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

689.603.267.950
389.963.087
689.213.304.863
460.456.995.215
228.756.309.648

609.114.079.522
191.227.036
608.922.852.486
422.458.024.038
186.464.828.448

895.383.594
9.381.325.692
9.381.325.692
166.477.696.851
41.769.778.487
12.022.892.212

3.439.951.464
5.753.288.487
5.753.288.487
144.646.692.215
38.169.546.122
1.335.253.088

12.686.503.867
1.826.365.658
10.860.138.209

19.985.214.526
3.205.307.506
16.779.907.020

22.883.030.421

18.115.160.108

4.161.798.682

3.485.931.532

18.721.231.739

14.629.228.576

2.202

1.100

4

TRA,

I
I

NGUYEN THI NGQC LANH
Ngt.poii lap bieu

NGUYEN THI N QC HANH
Ke toan trueyng

HUSiNH TUAN ANH
Giam deic
TP. HO Chi Minh, ngay 28 thang 03 nam 2018

a

a

a

10

I

Ai

CONG TY CO PHAN CAP NU'en THU DCYC
SO 8, dirOng KhOng Tir, phu'Ung Binh Tho, quen Thu Dirc, thanh phO HO Chi Minh
VII

BAO CAO LU'U CHUYEN TIEN TE (theo phipang phap gian tier))
Cho nam tai chinh ket thiic vao ngay 31 thang 12 nam 2017
Ma
só

MEP

MOO

IMM

■

LU'U CHUYEN TIEN Te. To, HOAT DONG SXKD
01
Lai nhuan truac thud
Di& chinh cho cac khohn
02
Khau hao tai san co dinh
03
Cac khan du, phong/(hoan nhap)
(Lai), 16 chinh lech t9 gia hOi dai do clanh gia lai cac khan
04
muc tien to co goo ngoai to
05
(Lai), 16 tir hopt d6ng deu tu'
06
Chi phi lai vay
07
Cac khan dieu chinh khac
efOng
08
Lori nhuOn KD trutec nhirng thay d6i
09
(Tang), Om cac khoan phai thu
10
(Tang), giarn hang ton kho
Tang, (Om) cac khoan phai tra (KhOng ke lai vay phai
11
thud thu nhap doanh nghiep phai nap)
12
(Tang)/giarn chi phi tra trucfrc
13
(Tang)/ giam chUng khoan kinh doanh
14
Tien lai vay da tra
15
Tien thud thu nhap doanh nghiep da nap
16
Tien thu khac tir hoat dOng kinh doanh
17
Tien chi khac tir hoat kinh doanh
Lu'u chuyen tien than tip hoat dOng san xuat, kinh doanl 20
LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DONG DAU TIP
21
Tien chi de mua sam, XD TSCD va cac TSDH khac
Tien thu tir thanh ly, nhuvng ban TSCD va cac TSDH khac 22
23
Tien chi cho vay, mua cac c6ng cu nu cua cac dun vi khac
Tien thu hOi cho vay, ban lai cac cOng cu nu cCia dun vi khac 24
25
Tien chi deu tu' gOp yen vao dun vi khac
26
Tien thu hOi deu gop von vao dun vi khac
chia
27
Tien thu lai cho vay, co tin va log nhuan
30
Lieu chuyen tier' thuan tip hoat dOng dau tu'
LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DONG TAI CHINH
Tien thu tir phat hanh co phieu, nhan von gOp cua chu sa hirt 31
32
Tien chi tra von g6p cho cac chi) se, hipu, mua lai co
33
Tien thu tir di vay
34
Tien chi tra nu goo vay
35
Tien chi tra nc' goo thud tai chinh
36
CO tin, lui nhuan da tra cho chi) ser hCru
40
Lu'u chuyen Uri thuan tip hoat dOng tai chinh
50
LU'U CHUYEN TIEN THUAN TRONG KY
6
TIEN VA TU'O'NG DU'O'NG TIEN DAU
Anti hu,erng cua thay doi ty gia hoi doai quy doi ngoai to
TI N VA TU'O'NG DU'O'NG TI N CU .I KY

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

22.883.030.421

18.115.160.108

56.887.700.529
703.383.126

45.037.007.393
234.109.005

(396.242.605)
9.381.325.692

(2.745.180.863)
5.753.288.487

89.459.197.163
11.024.574.566
4.370.941.870

66.394.384.130
(20.811.513.684)
(5.049.894.812)

(3.072.396.674)
909.527.130

(29.486.755.877)
(114.329.067)

(9.356.950.918)
(4.076.388.895)

(5.677.814.684)
(5.062.213.465)

(4.321.792.687)
84.936.711.555

(3.601.201.749)
(3.409.339.208)

(75.326.583.581)
(659.548.220)
2.283.360.416

(95.373.968.738)
5.430.000
(19.694.142.605)
83.831.586.932

924.457.334
(72.778.314.051)

4.758.218.360
(26.472.876.051)

27.068.542.149
(13.880.963.650)

80.954.251.024
(41.252.566.233)

(5.957.609.500)
29.968.999
6.503
58

(36.430.813.000)
3.270.872.391
(26.611.342.868)
37.971.957.926
11.360.615.058

I

■
IM1

NGUYEN THI NGQC LANH
Ngtroi lap bieu

NGUYEN THI NGOC HANH
Ke tan trirerng

HUYNH TUAN ANH
Gam dOc
TP. H6 Chi Minh, ngay 28 thang 03 nam 2018
11

a

CONG TY CO PHAN CAP NU'CfC THU DCPC
SO 8, duteng KhOng Tir, phuVng Binh Tho, quan Thu Dirc, thanh phO H6 Chi Minh

11

Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2017

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH

a
Ban thuyet minh nay la met 60 phan khOng the tach reri duvc dQc cung vai cac bao cao tai chinh dinh kern.
a
a

1.

DAC DIEM HOAT DONG

1.1

Hinh thU'c so, him v6n

■

COng ty co phan Cep nulfec Thu DCrc ("COng ty") la doanh nghiep nha nuac duvc co phan hea tir
Chi nhanh Cep nudec Thu Din thuec TOng COng ty Cep nutec Sai GOn — TNHH Mot thanh vien theo
Quyet dinh s6 6662/QD-UBND ngay 30 thang 12 nam 2005 cua Uy ban Nhan dan Thanh phO HO
Chi Minh ve phe duyet phuang an va chuyen Chi nhanh Cep nuerc Thu Diirc thanh C6ng ty CO phan
Cep nuac Thu Dire. COng ty hoot Ong theo Giey chipng nhan dang ky kinh doanh sO 4103005935,
Bang ky len deu ngay 18 thang 01 nam 2007 va dang ky thay dOi len thin 1 theo Grey chi:mg nhan
dang ky doanh nghiep cOng ti co phAn sO 0304803601 ngay 10 thang 11 nam 2014 do Soe Ke
hopch va Deu tu' Thanh phO Ho Chi Minh cep.

■

CO phieu cua COng ty CO ma chUng khoan la TDW duvc niem yet tren San giao dich Chung khoan
Thanh phO HO Chi Minh theo Quyet dinh sO 206/QD-SGDHCM ngay 17 thang 9 nam 2010 cua TOng
Giam dOc So Giao dich Chirng khoan Thanh phO HO Chi Minh.
1.2
a

Linh vu'c kinh doanh
Linh vuc kinh doanh cua COng ty la hoat dOng thuang mai, xay lap va dich vu.

1.3

a

Nganh ngh6 kinh doanh
Nganh nghe kinh doanh cua COng ty la:

p

•

Quan ly, phat trien he thong cep nt.revc; cung Cing, kinh doanh nuac sach cho nhu eau tieu
san xuet Oren dja ban duvc phan cong theo quyet dinh cua TOng COng ty Cep nudec Sai Gon);

•

Tu' yen xay dung cac cOng trinh cep nudic, cong trinh dan dung — cOng nghiep (trir thiet ke,
khao sat, Om sat xay dung);

•

Xay dung cOng trinh cep nty&c. Tai lap mat dutmg dOi vai cac cong trinh chuyen nganh cep
nuVc va cac cOng trinh khac.

Trong nam 2017, hopt Ong chinh cua COng ty la quan
phat trien he thong cep ntrac, cung Crng,
kinh doanh nverc sach cho nhu ceu tieu dOng va san xuAt Oren dja ban duvc phan cong theo quyet
dinh cua Tong COng ty Cep nuac Sai Gen).

a

1.4

4891

Chu ky san xuat, kinh doanh thong thwerng

'0 T

Chu kje san xuet, kinh doanh thong thuVng cua Cong ty kh6ng qua 12 thang.
1.5

I

.tmidi

TOR

Tuyan b6 ye kha nang so sanh thong tin tran Bao cao tai chinh
Cac sO lieu trinh bay trong bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thtic vao ngay 31 thang 12 nam
2017 so sanh duvc vai sO lieu twang &rig cua nam truac.

1.6

Nhan vien

I
I

Tpi ngay 31 thang 12 nam 2017, tong sO nhan vien cua COng ty la 377 ngutei (tai ngay 31 thang 12
nam 2016 la 371 ngutei).

1=W
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LONG TY co PHAN CAP N1Y&C THU DOC

SO 8, diyerng Kheng TO', phuteng Binh Tho, quhn Thu Du'c, thanh phe He Chi Minh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2017

NEP

MIN

2.

NAM TAI CHINH, oaN

2.1

Nam tai chinh

vi TIEN TE SlP DOG TRONG KE TOAN

Nam tai chinh cua COng ty bht dhu tu' ngay 01 thang 01 va ket thiic vao ngay 31 thang 12 hang
nam.

1
2.2

Dan vi tien to sir dung trong ke toan
Dan vi tien to sir dung trong ke tan la Deng Viet Nam (VND) do viec thu, chi chu yeu duvc thkrc
hien bang dun vi tien to VND.

3.

cHuAN mix VA mit 90:;) KE TOAN AP DOG

3.1

Chan M va cite dd ke toan ap dyng

111

Cong ty ap dung cac chuhn mtpc ke tan, the de ke tan doanh nghiep Viet Nam duvc ban hanh
theo Thong tu' se 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cua BO Tai chinh ye hirdeng den
Che de ke tan Doanh nghiep va cac thong tu, hu,deng den thtyc hien chuhn my,c ke tan Viet Nam
cua Be Tai Chinh trong viec lap va trinh bay bao cao tai chinh.

111
111
3.2

Tuyen be ye viec tuan thu Chitin mac ke toan va Che dd ke toan
Ban Gam dec dam bao d5 tuan ti) yeu chu cua cac chuhn my'c ke tan, Che de ke tan doanh
nghiep Viet Nam duvc ban hanh theo Thong tu' 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cua
BO Tai chinh va cac quy dinh phap lY co lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh

111
4.

CAC CHINH SACH KE TOAN AP DOG

4.1

Ca so, lap Bao cao tai chinh

•••••

Bao cao tai chinh &rot lap tren ca se' ke tan den tich (trir cac thong tin lien quan den cac Wong
tier*

I
4.2

Tien va cac khoan twang &rang tien
Tien bao gem tien mat, tien girl ngan hang khong kY han va tien dang chuyen. Cac khoan tuceng
du,ang tien la cac khan dhu tu' ngan han ce thei han thu hei kheng qua 3 thang ke tir ngay dhu
co kha nang chuyen ai de clang thanh met lu,cyng tien xac dinh va kheng co rui ro trong viec chuyen
del thanh tien tai theri diem bao cao.

p

I
4.3

Cac khoan dau tu' tai chinh
Cac khoan dhu tu' flint Or den ngay ciao han
Khan dhu tu' duvc ph5n loci la nem giir den ngay dao han khi COng ty coy dinh va kha nang giO,
den ngay dao hen. Cac khan du tu' nem giCr den ngay dao han cua Cong ty la cac khan tien girl
ngan hang co ky han veri myc dich thu lai hang ky.

I

Cac khan du kr nem giCy den ngay dao han duvc ghi nhan ban du theo gia goc bao gem gia
mua va cac chi phi lien quan den giao dich mua cac khan deu tu'. Sau khi ghi nhan ban dhu, cac
khoan du tu' nay duvc ghi nhan theo gia tri ce the thu hei. Thu nhap 15i tir cac khan dhu tu' nem
giCr den ngay dao han sau ngay mua duvc ghi nhan tren Bao cao ket qua hopt Ong kinh doanh ten
co, so, dy, thu. Lai dirgc Wang truac khi Cong ty nam giCr duvc ghi giam tr-Cr vac) gia g6c tai thel
diem mua.

13
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CONG TY CO PHAN CAP NUUC THU DOC
SO 8, du,erng KhOng Tip, phuVng Binh Tho, quan Thu Dt:rc, thanh ph6 HO Chi Minh
MEN

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh ket thtic vao ngay 31 thang 12 nam 2017

Khi co cac bang chtYng chec chen cho they mot phan hoac toan bO khoan deu tu' co the khong thu
hOi duvc va sO ton thAt duvc xac djnh mot cach clang tin cay thi ton that duvc ghi nhan vao chi phi
tai chinh trong nam va giam trir tru'c tiep gia tri dau tu'.
•

4.4

Cac khoan phai thu
Cac khoan ng phai thu duvc trinh bay theo gia tri ghi sO trip di cac khoan du, phOng phai thu khO dOi.
Viec phan lopi cac khoan phai thu la phai thu khach hang va phai thu khac duvc thtyc hien theo
nguyen tAc sau:
•

Phai thu cua khach hang phan anh cac khoan phai thu mang tinh chat thiyang mai phat sinh tip
giao dich co tinh chat mua — ban giCra C6ng ty va ngutei mua la dart vi dOc lap vOi COng ty, bao
gom ca cac khoan phai thu ye tien ban hang xuAt khAu uy thac cho dun vi khac.

•

Phai thu khac phan anh cac khoan phai thu khOng co tinh thtpang mai, khOng lien quan den giao
dich mua — ban.

■

Du phong ng phai thu khO dOi duvc lap cho cac khoan ng phai thu qua hen thanh toan hoac cac
khoan ng co bang cht:rng chac char) la khOng thu duvc. Du' phOng phai thu khO dOi duvc trich lap
phi) hgp veri Wang den tai Thong tu' sO 228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 cua BO Tai chinh.
Tang, Om sO dip city phong ng phai thu khO dOi an phai trich lap WI ngay ket thuc nam tai chinh
duvc ghi nhan vao chi phi quan IY doanh nghiep.
4.5

Hang tan kho
Hang tan kho duvc ghi nhan theo gia thap hurt gitla gia gOc va gia tri than co the thtyc hien dircyc.

111

Gia gOc hang tOn kho duvc xac Binh nhu' sau:
1

•

O

•

Npuyen vat lieu, hang hOa: bao gOm chi phi mua va cac chi phi lien quan trtyc tier) khac phat sinh
de CO duvc hang ton kho & dia diem va trang thai hien tai.
Chi phi san xu6t kinh doanh der dang: la cac chi lien quan den chi phi lap dat, siya china, thi cOng
he thOng dip nuVc con der dang .

II
Gia tri than có the thy'c hien duvc la gia ban ire:0,c tinh cua hang tOn kho trong kjr san xuAt, kinh
doanh binh thuVng trip chi phi LI'd/C tinh de hoan thanh va chi phi ty&c tinh an thiet cho viec fiat., thy
chimg.
I
Gia tri hang tOn kho duvc tinh theo phu,ang phap binh quan gia quyen va duvc hach toan theo
phiyang phap ke khai thubmg xuyen.
Dty phOng giam gia hang tOn kho duvc lap cho tirng mat hang ton kho có gia goc 16m hurt gia tri
than co the thtyc hien duvc. DOi vai dich vy cung cap da dang, viec lap du' phong giam gia dirge
tinh theo tirng loci dich vu CO mt:rc gia der-1g Net. Tang, Om sO du, du, phOng giam gia hang ton kho
an phai trich lap tai ngay ket thuc nam tai chinh du,cyc ghi nhan vao gia vim hang ban.
4.6

Chi phi tra trun5c
Chi phi tra truVc bao gom cac chi phi thtyc to da phat sinh nhu'ng co lien quan den ket qua hoat
ClOng san xuet kinh doanh cua nhieu ky ke toan. Chi phi tra truVc cua COng ty bao gOm cac chi phi
sau:
Chi phi bac, him nhan th9 va clong phuc nhan vien
Chi phi bao hiem nhan tho va thing phgc nhan vien duvc phan b6 vao chi phi theo phirang phap
dtromg theng trong khoang they' gian 12 thang ke tip khi phat sinh.

14

CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C THO Dt:YC
SO 8, &rang KhOng
phirang Binh Tho, quan Thu

thanh phO HO Chi Minh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh ket thOc vao ngay 31 thang 12 nam 2017
NMI

C6ng cy, dung cy
Cac cOng Cu, dung cu duvc phan 136 vao chi phi theo phirang phap &rang thAng ke tir khi phat
sinh, thai gian phan be, la 2 nam.
4.7

ro va lai ich
iien
quyen sa
Thud tai san du,ac phan 'cal la thud hoat dOng neu phan Ian
hiru tai san thu6c ve nguai cho thud. Chi phi thud host dOng duvc phan anh vao chi phi theo
phuvng phap dikeng thang cho suot thai han thud tai san, khong phu thu6c vao phuang thCrc thanh
toan tien thud.

111

1

Tai sari thud hoat d(mg

4.8

Tai san c6 dinh hCru hinh
Tai san co dinh hCru hinh duvc the hien theo nguyen gia trir hao mOn luy ke. Nguyen gia tai san co
dinh hiru hinh bao gOm toan bO cac chi phi ma COng ty phai 136 ra de c6 duvc tai san co dinh tinh
den thai diem dua tai san do vao trang thai san sang sir dung. Cac chi phi phat sinh sau ghi nhan
ban du chi duvc ghi tang nguyen gia tai san co djnh neu cac chi phi nay chac chan lam tang lai ich
kinh to trong twang lai do sir dung tai san d6. Cac chi phi phat sinh khOng thoa man dieu kien tren
dirac ghi nhan la chi phi san xuAt, kinh doanh trong

111

Khi tai san co dinh hCru hinh duvc ban hay thanh 19, nguyen gia va gia tri hao mOn lay ke duvc xoa
s6 va 'ALIO phat sinh do thanh 19 duvc ghi nhan vao thu nhap hay chi phi trong nam.
Tai san co dinh hCru hinh dirge khOu hao theo phu'ang phap &rang thOng du'a ten thai gian hiru
dung trac tinh. SO nam trich khau hao ciia cac loai tai san co dinh Ifiru hinh nhu, sau:
Loai tai san
Nha ciya, vat kien truc
May mOc thiet bi
Phuvng tien van tai
Pturang tien truyen dan
Thiet bi, dung cu guar' 19
4.9

1.7

Thai gian
06 — 25 nam
03 — 05 nam
06 — 10 nam
10 — 30 nam
05 nam

Tai san co dinh vo hinh
Tai san co djnh v6 hinh dirac the hien theo nguyen gia trir hao m6n lay ke.

a

Nguyen gia tai san co dinh vo hinh bao gom loan b6 cac chi phi ma Cling ty phai bO ra
CO duvc
tai san co dinh tinh den thai diem du'a tai san dO vao trang thai san sang sir dung. Chi phi lien quan
den tai san co dinh vo hinh phat sinh sau khi ghi nhan ban Oh duvc phi nhan la chi phi san xuAt,
kinh doanh trong k9 trir khi cac chi phi nay gan lien vai mOt tai san co djnh v6 hinh cu the va lam
tang lai ich kinh to tir cac tai san nay.

p

Khi tai san co djnh vo hinh chrac ban hay thanh 19, nguyen gia va gia tri hao mOn luy ke cluvc x6a so
va lai, 16 phat sinh do thanh ly ducyc ghi nhan vao thu nhap hay chi phi trong nam.
Tai san co djnh v6 hinh cua Cong ty la chirang trinh phan mem (phan mem ke toan, phan mem GIS
va cac phan mem quail 19 khac).
Chi phi lien quan den cac chirang trinh phan mem may tinh khOng phai la mOt 66 phan gan ket vai
phan cCrng cO lien quan (Vac von hoa. Nguyen gia cua chtrang trinh phan mem la Man IDO cac chi
phi ma Citing ty da chi ra tinh den thai diem du'a phan mem vao sir dung. Phan mem may tinh duvc
khOu hao theo phirang phap &rang thang trong 03 nam.

=kr

rs
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4.10

Chi phi xay dung co' ban do, dang phan anh cac chi phi lien quan tivc tiep (bao gom ca chi phi lai
chinh,sach ke tan dm COng ty) den cac tai san dang trong qua trinh
vay CO lien quan pht:i hap
xay dung, may mOc thiet bi dang lap dat de phyc vu cho muc dich san xuet, cho thue va quart 19
cung nhu' chi phi lien quan den viec sin chin tai san co Binh dang thut hien. Cac tai san nay disc
ghi nhan theo gia geic va khOng duvc tinh kh5u hao.

111
111
111

Chi phi )(ay dtyng co' ban do, dang

4.11

Cac khoan no, phai tra va chi phi phai tra

111

Cac khan nce phai tra va chi phi phai tra duvc ghi nhan cho s6 tien phai tra trong twang lai lien
tinh
quan den hang hea va dich vu TA' nhan duvc. Chi phi phai tra duvc ghi nhan citya tren cac
hgp19 ye se tien phai tra.

111

Viec phan loci cac khan phai tra la phai tra ngutei ban, chi phi phai tra va phai tra khac dutec thu'c
hien theo nguyen tac sau:

111

• Phai tra ngut'i ban phan anh cac khoan phai tra mang tinh ch5t thuteng mai phat sinh tin giao
dich mua hang h6a, dich vg, tai san va nguti ban la do'n vi dec lap vbi C6ng ty, bao gem a cac
khan phai tra khi nhap khAu thong qua ngutei nhan uy thac.
•

ino

Chi phi phai tra phan anh cac khan phai tra cho hang h6a, dich vu da nhan duvc tin ngutii ban
hoac da cung cep cho ngirol mua nhu'ng chu'a chi tra do china cO ha clan hoac chu'a du he so',
tai lieu ice tan va cac khan phai tra cho ngu,Oei lao dt)ng ye tien luvng nghi phep, cac khan chi
phi san xuet, kinh doanh phai trich trut,c.

• Phai tra khac ph& anh cac khan phai tra khOng CO tinh thuteng mai, khOng lien quan den giao
dich mua, ban, cung cep hang ha dich vu
4.12 Von chi' so, him

V6n gem cua chit sa him
Vein gOp cua chit so, h0,u duvc ghi nhan theo se yen thkrc to da gOp cua cac CO dOng.
4.13 Phan ph& igi nhuan
Lcyi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep duvc phan ph& cho cac co dOng sau khi da trich lap cac
quy theo Dieu 10 cua Cong ty cling nhu' cac quy dinh cua phap luat va da duvc Dai hei dOng co
clang phe duyet.
Viec phan phei Igi nhuan cho cac co dOng duvc can nhac den cac khan muc phi tien to nam trong
icei nhuan sau thue china phan ph& CO the anh hu'O'ng den Wong tien va kha nang chi tra co tin nhu'
lai do danh gia lai tai san mang di gOp yen, lai do danh gia lai cac khan muc tien te, CAC c6ng cy tai
chinh va cac khan muc phi tien to khac.

CO tin duvc ghi nhan la no' phai tra khi du,cycDai hei dOng CO dOng phe duyet.
4.14 Ghi nhan doanh thu va thu nhap

Doanh thu ban hang hoa
Doanh thu ban hang ha, thanh phArn duvc ghi nhan khi ding tho,i tha man cac dieu kien sau:
•

COng ty da chuyen giao phan idn raj ro va Igi ich gen lien yeei quyen sO' hiru san ph5rn hoac
hang hoa cho ngutti mua.

•

sO' hiru hang h6a hoac quyen

Mat

COng ty kh6ng con nam giir quyen quan 19 hang hOa nhu'
kiern scat hang h6a.
• Doanh thu duvc xac efinh twang (76i chac chan.
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NOM

•

COng ty da thu duvc hoac se thu duvelgi ich kinh to tir giao dich ban hang.

•

Xac dinh duvc chi phi lien quan den giao dich ban hang.

MIN

Doanh thu cung cap dich vy
Doanh thu cua giao dich cung cap dich vu dirgc ghi nhan khi ket qua cua giao dich do du'o'c xac
dinh mOt cach clang tin cay. Triretng hgp dich vu dirgc thtic hien trong nhieu k9 thi doanh thu duvc
ghi nhan trong k9 duvc can cir vao ket qua phen cong viec da hoan thanh vac ngay ket thilc k9 ke
tan. Ket qua cua giao dich cung cap dich vu dirgc xac dinh khi tha man tat ca cac dieu kien sau:
•

Doanh thu duvc xac dinh twang doi chec chen.

•

CO kha nang thu duvc10 ich kinh to tip giao dich cung cap dich vu dO.

•

Xac dinh dirac phen cOng viec da hoan thanh vao Nay ket thilc nam tai chinh.

•

Xac dinh duvc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoan thanh giao dich cung cap dich
vu dO.

Tidn 154
Tien lei du,cyc ghi nhan tren co so' don tich, dirgc xac dinh tren s'6 du' cac tai khan tier' giri va lai
suk thkrc to timg k9.

Tidn ban quy4n
Tien ban quyen duvc ghi nhan ten co ser don tich phu hgp vai hgp (Ring chuyen giao ban quyen.
4.15

Chi phi di vay
Chi phi di vay bao gom lai tier' vay va cac chi phi khac phat sinh lien quan try,c tier) den cac khan
vay.
Chi phi di vay dugc ghi nhan vao chi phi khi phat sinh. Trirerng hgp chi phi di vay lien quan trtyc tiep
den viec dAu tu' xay dkrng hoac san xuAt tai san da dang can co mot thol gian du dai (Wen 12 thang)
de c6 the du'a vao sir dung theo muc dich dinh tru,o'c hoac ban thi chi phi di vay nay duvc von ha.
D6i vai khan vay rieng phyc vu viec xay dung tai san c6 dinh, bet thing san deu tu', lai vay dirgc
von hea ke ca khi thoi gian xay dkrng du,61 12 thang. Cac khan thu nhap phat sinh tip viec deu tu'
tam theyi cac khan vay duvc ghi giarn nguyen gia tai san co lien quan.

NNW

D6i v0 cac khan von vay chung trong dO CO sir dung cho muc dich dau tu' xay dkrng hoac san xu6t
tai san da dang thi chi phi di vay von hea duvc xac dinh theo t9 10 von hea d6i vai chi phi lay ke
binh quan gia quyen phat sinh cho viec deu to xay dkrng co' ban hoac san xuAt tai san c16. T910 von
hea duvc tinh theo t910 lai su6t binh guar) gia quyen cua cac khoan vay china tra trong nam, ngoai
trip cac khan vay rieng biet phuc vu cho muc dich hinh thanh mOt tai san cu the.
4.16 Thu6 thu nhap doanh nghi'Op
Chi phi thue thu nhap doanh nghiep bao gom thue thu nhap doanh nghiep hien hanh va thue thu
nhap doanh nghiep hoan lai.
•••1•11

Thus thu nhOp hi#n hanh
anon.

Thue thu nhap hien hanh la khan thue duvc tinh dkra tren thu nhap tinh thue. Thu nhap tinh thue
chenh lech so vai Igi nhuan ke tan la do dieu chinh cac khoan chenh lech tam thel giCpa thue va ke
tan, cac chi phi khOng duvc tar cung nhu' dieu chinh cac khan thu nhap khong phai chiu thue va
cac khan 16 dirge chuyen.
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COng ty dirge Wang u'u dai thue thu nhap doanh nghiep nhu' sau:
•

COng ty duvc
DOi vai hopt dOng chinh cua Cong ty thuOc danh muc nganh nghe iru dai
ap dung mire thue suet la 10% tir nam 2009 den nam 2021 va Om 50% tir nam 2009 den nam
2017. Nhu'ng do COng ty da duvc Kiem toan Nha nirac kiem tra den ky tinh thue nam 2013 va
Thanh tra BO Tai chinh kiem tra 1(9 tinh thue nam 2014 nen khOng dieu chinh lai mire thue suet
nhirng nam trirac. Do de, COng ty tiep tyc ap dung u'u dai thug TNDN cho thiyi gian con lai: thug
suet thue TNDN la 10% va giarn 50%.

•

Doi vai cac hopt dOng khac, theo ThOng tu' s6 78/2014/TT-BTC ngay 18 thang 6 nam 2014 do
BO Tai chinh ban hanh, COng ty CO nghia vu nop thue TNDN vai thue suet 20% tren thu nhap
tinh thue ke tir ngay 01 thang 01 nam 2016.

Thug thu nhOp hoan Ipi
Thug thu nhap hoan lei la khoan thue thu nhap doanh nghiep se phai nop hoac se dirge hoan Iai do
chenh loch tam thai giCra gia tri ghi s6 cua tai san va ng phai tra cho muc dich lap Bao cao tai chinh
va ca sa tinh thue thu nhap. Thug thu nhap hoan lei phai tra duvc ghi nhan cho tat Ca cac khoan
chenh loch tam thai chiu thue. Tai san thus thu nhap hoar) lai chi clu,cyc ghi nhan khi chac chan trong
tuvng lai se ce led nhuan tinh thue a sir dung nhirng chenh loch tam thai duvc khau trir nay.
Gia tri ghi s6 cua tai san thue thu nhap doanh nghiep hoan lai duvc xem xet lai vao ngay ket thiic
nam tai chinh va se chive ghi giam den mire dam bao chac chan co du Igi nhuan tinh thug cho phep
Igi ich cua mOt phan hoac Wan bO tai san thug thu nhap hoan lai duvc sir dung. Cac tai san thue
thu nhap doanh nghiep hoan lai chu'a du'Qc ghi nhan tuft day dirge xem xet lai vao ngay ket thiic
nam tai chinh va dirge ghi nhan khi chac chan co du Igi nhuan tinh thue de co the sir dung cac tai
san thue thu nhap hoan lai chu'a ghi nhan nay.
Tai san thus thu nhap hoan lai va thue thu nhap hoar' lai phai tra dirge xac dinh theo thue suet du'
tinh se ap dung cho nam tai san dirge thu hOi hay ng phai tra du'oc thanh toan diya tren cac mirc
tai ngay ket thuc nam tai chinh. Thug thu nhap hoan lai duvc ghi nhan vao
thue suet co hieu
Bao cao ket qua host dOng kinh doanh va chi ghi trim tiep vao von chu so, htlu khi khoan thue de
lien quan den cac khoan muc dirge ghi thang vao von chi) sb hiru.
Tai san thue thu nhap hoan lai va ng thug thu nhap hoar" !pi phai tra duvc bu trir khi:
•

COng ty co quyen hap phap dircyc 130 trir giCra tai san thue thu nhap hien hanh vai thue thu nhap
hien hanh phai nOp; va

•

Cac tai san thue thu nhap hoar' lai va thue thu nhap hoan lai phai tra nay lien quan den thue thu
nhap doanh nghiep dirgc quan ljf bai cung mOt ca quan thue:
- {Doi vai cung mOt dun vi chiu thue; hoac
COng ty dy, dinh thanh toan thue thu nhap hien hanh phai tra va tai san thue thu nhap hien
hanh tren ca ser thuen hoac thu hOi tai san dOng thai vai viec thanh toan rig phai tra trong
tirn9 kji twang lai khi cac khoan trong you cua thue thu nhap hoan lai phai tra hoac tai san
thue thu nhap hoan lai duvc thanh toan hoac thu hOi.

Cac bao cao thue cua Cong ty se dirge kiem tra bai ca quan thue. Do sy' ap dung cua luat thue cho
tirrig lopi nghiep vu va viec giai thich, hieu cung nhu' chap thuan theo nhieu each khac nhau nen so
lieu cua bao cao tai chinh GO the se khac vai s6 lieu cua ea quan thue.
4.17 Bao cao theo bt) ph0

I

BO phan theo link vu'c kinh doanh la mOt phan co the xac dinh hang biet tham gia vao qua trinh san
xuet hoac cung cep san pharn, dich vu va co rui ro va Igi ich kinh to khac vai cac bo phan kinh
doanh khac.

CONG TY Có PHAN CAP NlY&C THU DU'C
SO 8, dveyng KhOng Tip, pputeng Binh Tho, quhn Thu Dt'yc, thanh ph6 Ho Chi Minh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh ket tht.ic vao ngay 31 thang 12 nam 2017
Be phhn theo khu vgc dia l la met phhn CO the xac dinh rieng biet tham gia vao qua trinh san xuat
hoac cung cep san phhm, dich vu trong phpm vi met mai tru'&ng kinh to cu the va co rui ro va lei ich
kinh to khac \idol cac be phhn kinh doanh trong cac moi trubmg kinh to khac.
4.18

Cling cy tai chinh
Tai san tai chinh
Viec phan lo5i cac tai san tai chinh nay phv thuec vao ban chht va mvc dich cua tai san tai chinh va
duvc quyet djnh tai thol diem ghi nhhn ban dhu. Cac tai san tai chinh cua COng ty gem tien va cac
khan twang &yang tien, cac khan phai thu khach hang, phai thu khac.
Tai thal diem ghi nhhn ban du, cac tai san tai chinh du' 'c ghi nhhn theo gia g6c Ong cac chi phi
giao dich CO lien quan tru'c tiep den tai san tai chinh
Ng, phai tree tai chinh
Viec phan lopi cac khan nee tai chinh pho thuec vao ban chht va mix dich cua khan nee tai chinh
va duvc quyet djnh tai th&i diem ghi nhhn ban dhu. Ng phai tree tai chinh cua Cong ty gem cac
khan phai tree nguoi ban, vay va ng, cac khan phai tree khac.

•
X
111

Tai theei diem ghi nhh'n Ian eteu, trip ng phai tree lien quan den thug mua tai chinh va trai phieu chuyen
d6i dirge ghi nhhn theo gia phan b6, cac khan ng phai tree tai chinh khac duvc ghi nhhn ban dhu
theo gia g6c trip cac chi phi giao dich co lien quan tru'c tiep den ng phai tree tai chinh dO.

1

Gia tri phan b6 duvc xac dinh bang gia tri ghi nhhn ban dhu cua ng phai tree tai chinh trip di cac
khan hoan tree g6c, Ong hoac trip cac khan phan b6 lay ke tinh theo phgang phap lai suet thy'c to
cua phhn chenh loch Mira gia tri ghi nhhn ban dhu va gia tri dao hen, trip di cac khan Om trip (tru'c
tiep hohc th6ng qua viec sir dung met tai khan dty phOng) do Om gia tri hohc do kh6ng the thu
h6i.

✓

Phtyang phap lai suet thtyc to la phuung phap tinh toan gia tri ph5n b6 cua met hohc met nhOm no
phai tree tai chinh va ph5n b6 thu nhhplAi hohc chi phi lai trong kjf co lien quan. Lai suet thcrc to la lai
suet chiet khau cac lueng tien tyck tinh se chi tree hohc nhhn dugc trong twang lai trong suet yang
doi dg kien dm cOng cu tai chinh hohc ngan Flan, neu can thiet, tree ve gia tri ghi se hien tai than
cua nee phai tree tai chinh.

N
i
1

P

C6ng cu von chii so, him

OHO

C

C6ng cy von cha see hiru la hgp dOng chirng to diygc nhCyng lgi ich con !pi ye tai san cua C6ng ty
sau khi trip di tan be nghia vu.

A

P

N

BO trio cac cong cy tai chinh
111

Cac tai san tai chinh va ng phai tree tai chinh chi dirge bit trip veei nhau va trinh bay gia tri thuhn tren
Bang can di ke loan khi va chi khi Cong ty:
•

CO quyen hgp phap de bu trip gia tri d5 duvc ghi nhhn; va

• CO du' dinh thanh toan tren ca see thuhn hohc ghi nhhn tai san v5 thanh tan ng phai tree cung
met the:4 diem.

111
4.19

Ban lien quan
Cac ben duvc coi la lien quan neu met ben co kha nang kiem soat hoac c6 anh hulimg clang ke doci
vevi ben kia trong viec ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hoat Ong. Cac ben cOng du'o'c xem
la ben lien quan neu cong chiu su' kiem soat chung hay chiu anh hu&ng clang ke chung.
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Trong viec xem xet mtii quan he dm cac ben lien quan, ban chat cua mai quan he duvc chtl trong
nhieu hart hinh fink phap lji.
Cac cong ty / dOi tuvng sau day duvc xem la cac ben c6 lien quan:

Cong ty / citii twang

Quan h4

Tong Cong ty Cap nutec Sai GOn —TNHH M6t thanh vien
Cong ty Co phan Ca Dien Lanh
COng ty CO phan TiY van Xay dtyng Cap ruyac
Cong ty CO phan Ca Khi COng Trinh Cap NuVc
Cong ty CO phan Cong trinh Giao thOng COng Chanh
H6i clang Quan tri, Ban Kiem sat, Ban Gam dOc
---.

C6ng ty me
Co (long 16'n
Cung Tong tong ty
Cung Tong ding ty
Cung Tong cong ty
Thanh vien chit chOt
- ---

5.

THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN

5.1

Ti6n va cac khoan twang &pang tien

Tien mat ton quji - VND
Tien girl ngan hang - VND
Cac khan twang &rang tien (*)

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

24.159.817
18.724.821.744
12.000.000.000

23.410.232
11.337.204.826

30.748.981.561

11.360.615.058

(*) Cac khan twang du'ong tien la khan tien geYi cO kY han clutei 03 thang tai Ngan hang Nang
nghiep va Phat trien Nang than Viet Nam — Chi nhanh Cho' Lan.

5.2

Cac khoan du tu, tai chinh
Cac khan dau tu' tai chinh cua COng ty chi CO du tu' nam girt, den ngay dao hen. ThOng tin ye cac
khan dau tu' tai chinh cua COng ty nhu' sau:
Dau tu' nam girt, den ngay clao han

31/12/2017
Gia gem Gia to ghi sa
VND
VND

01/01/2017
Gia try ghi so
Gia gac
VND
VND

Nggn han
Tien 01 c6 k9 han (*)

10.441.699.622 10.441.699.622 12.065.511.818

12.065.511.818

10.441.699.622 10.441.699.622 12.065.511.818

12.065.511.818

(*) SO du' tier) giri ngan han co ky han tai ngay 31 thang 12 nam 2017 la cac khan tien git,i tai Ngan
hang TMCP C6ng Thuvng Viet Nam co thol han 12 thang, lai suat 6,5°/0/nam.

5.3

Phai thu ngan han cua khach hang

Ph& thu ben lien quan
TOng C6ng ty Cap Nu,OT Sai Gaon — TNHH M6t thanh vien
Phai thu cac khach hang khac
Phai thu cac khach hang tien ntift
Cac khach hang khac

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

1.239

1.239

6.507.934.922
508.956.487

9.302.612.593
1.102.426.311

7.016.892.648

10.405.040.143
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5.4

Tra tru'&c cho ngunii ban ngin han

Tra truck ngutpi ban ben lien quan
COng ty CO phen Tu, Van Xay Dung Cep Nutec
Tra trutrc ngutki ban khac
COng ty TNHH XD TM DV Nguyen Ngoc
Cong ty TNHH Xay dung San Phil
C6ng Ty TNHH M6t Thanh Vien Tu' Van Thiet Ke
Xay Dtyng Mien Nam
Cac to chin va Ca nhan khac

WIN

OEM

5.5

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

29.209.787

29.209.787
3.003.737.439
2.262.559.399
267.523.207
268.268.223
5.831.298.055

9.614.509
349.561.665
388.385.961

Phai thu ngan han khac
01/01/2017
DV' phong
Gia tri
VND
VND

31/12/2017
Gia to Du phong
VND
VND
Phil thu ben lien quan
TOng Cong ty Cep nu'&c Sai GOn —
TNHH M6t thanh vien
- Phai thu do chi h6
Phai thu t6 chin va ca nhan khac
Tam t'Yng nhan vien
Du thu lai tien girl CO kit han
Kjf qu'9, ky apcic ngan han
Cho rntygn vat tu'
Phai thu khac

171.229.601

168.712.301

425.920.542
401.400.000
10.644.760
20.540.086
1.029.734.989

28.800.000
454.994.282
400.000.000
866.478.094
122.328.263
2.041.312.940

•••
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5.6

Na xau

IMO

OM.

NNW

••■

ENE

Phai thu thwang mai t6 chin
va ca nhan khac
No, qua han
Wen 6 thang den du,dfi 1 nam
Ng qua han
tren 1 nam den dlyeri 2 nam
Ng qua han
tren 2 nam den du'O'i 3 nam
Ng qua han tiy 3 nam trey len

31/12/2017
Gia tri CO
Gia goc
the thu Fib
VND
VND

01/01/2017
Gia g6c Gia tri co the
thu hOi
VND
VND

1.239.239.390

867.467.572

921.527.367 645.069.154

846.025.101

423.012.549

144.023.342
480.077.810
573.044.531
3.138.386.832 1.434.503.463

570.343.120 285.171.559 CO
ACH N
541.104.273 162.331.282 XIEI
60.097.478
AFC
2.093.072.238 1.092.571.995

Tinh hinh bien dong du, phOng no, phai thu thiyang mai nhu' sau:

Tai ngay deu nam
Trich lap city phOng trong nam
Sir dyng thy phong trong nam
Tai ngay cuoi nam

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

(1.000.500.243)
(703.383.126)

(2.874.350.936)
(234.109.005)
2.107.959.698
(1.000.500.243)

(1.703.883.369)
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11•1111

5.7

Hang t6n kho

IMO

Nguyen lieu, vat liOu
COng cu, dung CV
Chi phi SX kinh doanh da dang
MEM

5.8

31/12/2017
Du, phong
Gia g6c
VND
VND

01/01/2017
Gia goc
Du, pitting
VND
VND

(33.835.666)

10.205.878.025 (33.835.666)
284.168.092
2.719.349.900
13.209.396.017 (33.835.666)

6.949.555.680
41.215.000
1.847.683.467
8.838.454.147

(33.835.666)

Chi phi tra truniec ngin han, dai han

5.8.1 Chi phi tra tru,ac ngin han

Chi phi bao hiem nhan tho
Chi phi gan (Icing hO,nu,O,c
Chi phi tra truac ngan han khac (*)

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

3.054.800.000

3.034.200.000
2.142.663.820
6.937.818.921
12.114.682.741

7.963.882.028
11.018.682.028

(*) Trong chi phi tra tniac ngen han khac tai ngay 31 thang 12 nam 2017 CO 7.879.927.481 VND la
phan con lai cua gia von nu,OT sach ky 12/2017 do con chenh loch lich doc se giCra deng he tong
va dOng hO khach hang (tai ngay 01 thang 01 nam 2017 la 6.937.818.921 VND). Cong ty dang
dieu chinh den de du'a ye ciing ky.
5.8.2 Chi phi tra trwdec dai han

MEM

Chi phi c6ng cu, dung cu

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

1.753.492.332
1.753.492.332

1.567.018.749
1.567.018.749

0=1

=1111
4899d

4G T1
piqj

TOA

0 Ho(
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5.9

Tinh hinh tang giam tai san c6 dinh hi-vu hinh
Nha cira,
vat kien trim
VND

VIM

Nguyen gia
Tai ngay 01/01/2017
Mua trong nam
Day tu' xay dtyng ca
Giant khac
Tai ngay 31/12/2017

May mod Phtrang den van
tai, truyen dan
thiet bi
VND
VND

Thiet bi
quail 19
VND

COng
VND

2-484.324.291 26.645.169.209

577.836.558.434 2.792.712.381 603.878.180.871
1.283.673.393
602.218.848
65.454.545
- 59.994.228.335
54.729.644.891
0_36.558.257) (5.518.851.374)
(5.432.293.117)
627.199.364.753 3.308.372.972 659.637.231.225

Gia tri hao men lay ke
Tai ngay 01/01/2017
1.997.715.309 7.716.766.987
KWh hao trong nam
115.483.284 3.832.868.829
Giam khac
2.113.198.593 11.549.635.816
Tai ngay 31/12/2017

319.732.208.731 1.832.707.594 331.279.398.621
630.845.929 54.893.613.508
50.314.415.466
(3.462.331) (4.936.614.459)
(4.933.152.128)
365.113.472.069 2.460.091.192 381.236.397.670

Gid tri con lai
Tai ngay 01/01/2017
Tai ngay 31/12/2017

258.104.349.703
262.085.892.684

2.484.324.291 20.764.585.765
616.000.000
- 5.264.583.444

486.608.982 13.047.818.778
371.125.698 15.095.533.393

960.004.787 272.598.782.250
848.281.780 278.400.833.555

Nguyen gia tai san co dinh hiru hinh da khau khao het nhu'ng van cOn sir dung tai ngay 31
la
thang 12 nam 2017 la 155.988.277.017 VND (tai ngay 31 thang 12 nam 2016
151.134.016.646 VND).
Tai ngay 31 thang 12 nam 2017, gia tri con lai cua phtyceng tien truyen dan (mang Ityai cap
nu,O,c) dung de the chap dam Pao cho cac khoan vay la 85.036.648.143 VND (tai ngay 31 thang
12 nam 2016 la 108.089.301.833 VND) — Xem them muc 5.17.

ONO

5.10

Tinh hinh tang giam tai san CO dinh vo hinh

=NM

Chuang trinh phan rn4m
VND
.Mt

Nguyen gia
Tai ngay 01/01/2017
Tang trong nam
Thanh 19 trong nam
Tai ngay 31/12/2017

5.353.910.156
523.454.545
(76.390.510)
5.800.974.191

Gia tri hao men lity ke
Tai ngay 01/01/2017
Khau hao trong nam
Thanh 19 trong nam
NNW

Tai ngay 31/12/2017

971.780.221
1.997.549.352
(76.390.510)
2.892.939.063

Gid tri con lai
Tai ngay 01/01/2017
Tai ngay 31/12/2017

4.382.129.935
2.908.035.128

Nguyen gia tai san co dinh v6 hinh da khau khao het nhung van cOn sir dung tai ngay 31 thang 12
nam 2017 la 319.890.000 VND (tai ngay 31 thang 12 nam 2016 la 413.390.510 VND).

=NI
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I

5.11

I

Chi phi xay dung co, ban do' dang
1(6t chuyen
giant khac
VND

VND

(433.254.545)
432.454.545
800.000
Mua sArn tai san co dinh
Xay dtyng ca ban da dang
- COng trinh phat trien
3.905.854.648 24.986.855.634 (25.233.522.631)
mang Ityal cap nira'c
6.081.250.238 31.383.565.514 (34.760.705.704)
- Sipa chCra Ong mix
9.987.904.886 56.802.875.693 (60.427.482.880)

(615.992.850)
(7.262.310)
(623.255.160)

3.043.194.801
2.696.847138
5.740.042.539

•
I

N
—
—

31/12/2017

K6t chuyen
vao TSCD
trong nam
VND

01/01/2017
VND

5.12

Chi phi
phat sinh
trong Warn
VND

Phai tra ngu'o'i ban ngin hart, dai hart

5.12.1 Phai tra ngtkri ban ngin han

Phai tra cac ben lien quan
Tang Cong ty Cep Nu,O.c Sai Gan - TNHH Mat
thanh vien
Cong ty CO phan Co, Khi Cong Trinh Cep Wen
Phai tra cac nha cung cap khac
Cong ty TNHH XD TM DV Nguyen Ngoc
Ming ty CO phan Thien Dai Phat
COng ty TNHH Pham Lam
Cong ty TNHH Oat Dim
Cac nha cung A) khac

C
—

11
II

11
11

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

28.572.938.191
3.068.458.417

47.311.856.329
3.504.500.174

4.369.913.617
4.183.244.432
2.610.960.000
15.472.410.113
58.277.924.770

3.658.165.616
3.677.784.000
11.290.464.454
16.539.391.305
85.982.161.878

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

5.12.2 Phai tra ngipiyi ban dai han

•
Phai tra ben lien quan
Tang Cong ty Cep Nipac Sai GOn — TNHH Mat
thanh vien

ZI1
....

1.407.952.500
1.407.952.500

1.877.270.000
1.877.270.000

5.12.3 No' qua hart chu'a thanh toan
Il

I

COng ty khOng co ng qua han chu'a thanh Wan.
5.13

Ngipiri mua tra tien tru'o'c ngAn han

I
I

I
III
II
N
I
U

Nguoi mua tra tian &troy khac
Ngutti mua tra tien trutec phi gan clang ha nutec
chi tiet nhu, sau:
Cong ty TNHH MTV An Phu
Khu Quan ly Giao ThOng DO Thi SO 2
Ban Quan I9 eAu tu' Quan 9
Ban Quan ljf ch, an 1547
1-Ong Cong ty Co, Khi Sai Gan
Cac khach hang khac

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

10.127.754

429.989.005
211.728.364
74.287.443
1.127.293.232
1.843.298.044

95.316.680
1.081.175.807
4.586.084.217
5.772.704.458
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5.14 Thue va cac khoan phai flop nha nutec

Phai flop
VND

I

31/12/2017

S6 phat sinh trong Wain

01/01/2017
Phial thu
VND

S6 phai Op
VND

S6 cid n6p
VND

BO trir so
n6p theca
VND

Phai n§p
VND

Phai thu
VND

. Thue GTGT tam
Op tien,den bu
dung ong cap
- (1.218.147.748)
- (1.218.147.748)
niyac
Thue thu nhap
- 2.320.685.048
- 4.161.798.682 (4.076.388.895)
2.235.275.261
11 doanh nghiep
Thus thu nhap
(472.643.945)
(561.168.108)(784.638.198)
- (464.819.422) 1.337.981 783
Ca nhap
I Phi, 10 phi va cac
khoen phai Op
- 6.047.221.636
- 62.373.954.735 (61.748.793.597)
5.422.060.498
khac
7.657.335.759(1.682.967.170) 67.873.735.200 (66.386.350.600)(784.638.198) 8.367.906.684 (1.690.791.693)

II

III

•

Thud gia tri gia tang
Cong ty nap thue gia tri gia tang theo phu'o'ng chap khau tri.F. Thue suat thue gia tri gia tang ban
niyac sach la 5%, hat clang khac la 10%.
Thue thu nhap doanh nghiep ("TNDN")
Thue thu nhap doanh nghiep phai nop trong nam duvc dkr tinh nhu' sau:

I
111
I
1

I
I
II
II

111

Tang Igi nhuan ke loan tru,Oec thue
Cac khan dieu chinh tang, Om Igi nhuan ke
tan de xac dinh Igi nhuan chiu thue TNDN:
- Cac khan dieu chinh tang
Thu nhap chiu thue
Trong (la:
Thu nhap du'or uu dai thug TNDN
- Thu nhap khOng ducky u'u dal thue TNDN
Thue suat thue TNDN
- Thue suit thue TNDN clucyc tru dai
Thue suit thud TNDN khOng ducky uv dai
Thue TNDN phai Op
Dieu chinh thue TNDN phai nap cua cac
nam tru'&c
Tong Thu@ TNDN con phai nOp

-

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

22.883.030.421

18.115.160.108

283.634.000
23.166.664.421

240.409.431
18.355.569.539

3.143.561.344
20.023.103.077

1.148.357.683
17.207.211.856

5%
20%
4.161.798.682

5%
20%
3.498.860.255

4.161.798.682

(12.928.723)
3.485.931.532

i:

1

,z.

Thu e bao vO mai trtydrig

'Y'

111

I

Cong ty phai nap thue bao v0 mai triygng di ye:el hoet clang mua, ban nu,dec sach vifyi mU'c 10% tren
gia ban nirac.

I

Cac tool thud. khac

1

Cong ty Ice khai va Op theo qui clinh.

III
1
I

,:.
1

25

CONG TY Co PHAN CAP NUtIC THC1E1CYC
SO 8, duteng KhOng To', phuVng Binh Tho, quan Thu DOG, thanh phO HO Chi Minh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2017
5.15

Chi phi phai tra ngan han

...,
Phai tra cac t6 chu'c va ca nhan khac
Chi phi IN vay phai tra
Chenh lech mua si niverc sach theo gia tam tinh (*)
Chi phi phai tra khac

I

al
I

I
5.16

1
1

5.16.1 Phai tra ngin han khac

i

1
1
O
I

I

197.615.954
5.282.353.214
1.649.130.218
7.129.099.386

155.603.374
471.110.658
626.714.032

Phai tra ngin han, dai han khac

111

111

01/01/2017
VND

(*) Day la khoan chenh lech gia trj mua si wen sach tir COng ty me la TOng Cong ty Cep wen Sai
Gan — TNHH M6t thanh vier) OM don gia mua si nu,O'c sach binh quan tam tinh ap dung cho nam
2017 (5.080,81 dOng/m3) va dun gia mua si nu,O'c sach nam 2016 (5.021,99 dOng/m3). Dun gia mua
si nu,O,c sach binh quan tam tinh ap dung cho nam 2017 chu'a dtypec H6i thing quan tri COng ty thOng
qua

II

111

31/12/2017
VND

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

75.040.257
6.668.608.153
200.148.870
635.179.218
78.027.910
7.657.004.408

69.095.423
6.140.556.985
31.567.376
207.758.370
552.473.889
80.878.271
7.082.330.314

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

(*)

2.609.363.727

13.546.336.211

(*)

1.001.126.841

1.001.126.841

(*)

29.657.559
424.600.758
4.064.748.885

326.233.149
849.201.517
15.722.897.718

Phai tra t8 chCpc va cá nhan khac
Kinh phi cong doan
cuvc ngan han
Nhan kjr qu9,
Phai tra chi phi cho d6i thi cong cong trinh
Phai tra co tu'c
Phi bao ve* mai truVng dirge giu, lai
Phai tra khac

q

5.16.2 Phai tra dai han khac

Phai tra to chipc va ca nhan khac
Khu Quan 14 Giao Th6ng DO Thi SO 2
Cong ty CO phan Dau tu, Ha tang K9 thuat
TP. HO Chi Minh
COng ty TNHH MTV Phat then Khu Cong
Ngh6 Cao
COng ty CO phan Xi Mang Ha Tien 1

(*) Day la khoan tin nhan duvc tir viec bOi thuVng.di
thu nhap khac khi hoar' tat hO so' ban giao mat bang.

tuyen Ong cap nuVc va

du,cyc ghi tang

wan

5.16.3 Ng qua han chu'a thanh toan
0.W
tewl

COng ty khong co no qua han chiya thanh toan.

4111111

1
MM.
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5.17 Vay ngin han, dai han
5.17.1 Vay ngin han
31/12/2017

Vay dai han den han tra
Vay dal han den han tra cho ben
lien quan
Tang COng ty Cap mac Sai GOn TNHH MCA thanh vier' (*)
Vay dal han den han tra cho cac t6
chtk khac
Vay ngAn han Ngan hang Nong
nghiep va Phat then Ming thOn - Chi
nhanh Cho' Lan (*)
Vay ngan han ngan hang TMCP
Ngopi Trayang Viet Nam - Chi nhanh
S6ng Than (*)
Vay ng6n han ngan hang TMCP
Ngopi Thirang Viet Nam - Chi nhanh
Thu Dim (*)

01/01/2017

Gia tri
VND

SO c6 kha
nang tra no,
VND

Gia trj
VND

có kha
[fang tra n9,
VND

3.796.967.385

3.796.967.385

6.157.263.648

6.157.263.648

8.003.058.000

8.003.058.000

7.796.036.000

7.796.036.000

2.258.534.000

2.258.534.000

128.414.000

128.414.000

1.762.102.000 1.762.102.000
15.820.661.385 15.820.661.385

138.586.000
138.586.000
14.220.299.648 14.220.299.648

(*) Day la so du, cac khoan vay dai han tai muc 5.17.2 se den han tra trong 12 thang tiep theo.
5.17.2 Vay dai han
31/12/2017
SO co kha nang
tra n9,
Gia tri
VND
VND

MM.

Vay dai han phai tra cac ben
lien quan
9.301.367.582
Tong C6ng ty Cap nu'ac Sai (a)
GOn - TNHH MOt thanh vien
Xem them thuy6t minh 5.18.1
Vay dal han phai tra cac t6
chu'c khac
Vay dai han Ngan hang NOng (b) 57.220.692.132
nghiep va Phat trien NOng thOn
- Chi nhanh Chg Lan
Xem them thuyet minh 5.18.1
Vay dai han Ngan hang TMCP (c) 16.912.706.464
Ngopi Thwyng Viet Nam - Chi
nhanh Song Than
Xem them thuyet minh 5.18.1
Vay dai han Ngan hang TMCP (d) 12.849.728.602
Ngoai Tht.rung ViOt Nam - Chi
nhanh Thu Dirc
Xem them thuyet minh 5.18.1
— -4i:2i-4.494.780

01/01/2017
S8 c6 kha nang
tra na
Gia tri
VND
VND

9.301.367.582

13.098.334.969

13.098.334.969

57.220.692.132

62.253.800.571

62.253.800.571

16.912.706.464

4.494.560.605

4.494.560.605

12.849.728.602

4.850.581.873

4.850.581.873

96.284.494.780

84.697.278.018

84.697.278.018
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Chi tiet so phat sinh v4 cac khodn vay dai han nhu, sau:

01/01/2017
VND
Vay dai hpn ben lien quan
Vay dai ban ngan hang

S6 flan vay
phat sinh
trong nam
VND

Kat chuyen
sang vay va
rig ngan han
VND

31/12/2017
VND

- (3.796.967.387) 9.301.367.582
13.098.334.969
71.598.943.049 27.068.542.149 (11.684.358.000) 86.983.127.198
84.697.278.018 27.068.542.149 (15.481.325.387) 96.284.494.780

Chi tiet cac hap ef6ng vay dal hart nhu, sau:
(a) Khoan vay dai han TOng Cong ty Cep nu,ac Sai Gen — TNHH MOt thanh vien theo nhieu help
dOng vay chi Wet nhu, sau:
Muc Bich vay
Thad han vay
Lai suet vay
Hinh thirc dam bao

: Deu tu' va phat hien mang ItY(51 cep nirac
: 10 nam
: Tip 5,4%/nam den 11,4%/ nam
: Bang tai san hinh thanh tir von vay

(b) Khoan vay dai han Ngan hang Neng nghiep va Phat then Neng then — Chi nhanh Cher Lan
theo hap dOng tin dung s6 6220-LAV-201501035/HDTD ngay 16 thang 11 nam 2015 duvc chi
tiet nhu, sau:
phat then mang Itrai cep nireec
: Dau
Muc dich vay
: 10 nam
Thad hpn vay
: Ai) dung rntYc lei suet Bien doi, dieu chinh theo kje han 6 thang/Ian
Lai suet vay
hoac khi ce bien deng lei suet cho vay ten thi true:9N theo quy dinh
dia Ngan hang Nha Niyac Viet Nam va Agribank. Lai suet cho vay
bang binh guar' lei suet huy Ong tiet kiem dan Cu' kje han 12 thang tra
lei sau dm 4 Ngan hang: Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV
tai thoi diem dieu chinh cong 1,4°/0/nam
: Bang tai san hinh thanh tir von vay
Hinh thin dam bao
: 85.000.000.000 VND
Han min vay
Khoan vay dai han ngan hang TMCP Ngopi Thuvng Viet Nam — Chi nhanh Song Then theo
hop (Icing vay s6 0035/TD8/16CD ngay 14 thang 12 nam 2016 duvc chi tiet nhu' sau:
Muc dich vay

Thai han vay
Lai suet vay

Hinh thin dam bao
Han mire vay
1,
4

: Thanh toan chi phi hap Ijr, hap le va hgp phap lien quan den deu tu'
thtyc hien du' an; thanh toan bit dap cac chi phi deu tu' hgp phap theo
quy4t dinh dau tu' d6ivgi dty an
: 10 nam
: Lai suet co dinh ap dung nam deu tien la 7,5°/0/nam
Sau 1 nam, ap dung lei suet huy Ong 12 thang tra sau cua 4 ngan
hang (Vietcombank, Vietinbank, BIDV va Agribank) Ong 1,4%/nam
: Kheng yeti dill
: 46.646.000.000 VND

Khoan vay dai han ngan hang TMCP Ngopi Thtyceng Viet Nam — Chi nhanh Thu Dim theo hop
dOng vay s6 0038/042/16/246 ngay 11 thang 11 nam 2016 duvc chi tiet nhu' sau:
Muc dich vay
: Thanh than chi phi hvp ly, hap le va hap phap lien quan den deu tu'
thu'c hien du, an; thanh toan bu clap cac chi phi au tu' hap phap theo
quyet dinh CiAu
(56i vai du' an
: 10 nam
Thai han vay
Lai suet vay
: Lai suet co dinh ap dung nam cieu tien la 7,5°/0/nam
Sau 1 nam, ap dung lei suet huy Ong 12 thang tra sau cila 4 ngan
hang (Vietcombank, Vietinbank, BIDV va Agribank) cong 1,4°/0/nam
Hinh thirc dam bao
: Kheng yeti cau
Han min vay
: 27.712.000.000 VND
28
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THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH
Cho nam tai chinh ket thilc vac) ngay 31 thang 12 nam 2017

5.17.3 Vay qua han chu'a thanh toan
Cong ty khOng co cad khoan vay qua han chu'a thanh toan.

5.18

Qu9 khen thu,Ocrig, phiic Icyi

Qu9 khen thirerng
Qu9 phtic Iqi
Qu9 thi.ro'ng Ban
quan 19, dieu hank

01/01/2017
VND

Tang do
trich lap tit,
lo,i nhuan
VND

Chi quy
trong nam
VND

31/12/2017
VND

814.545.108
1.076.215.026

3.500.000.000
1.282.524.003

(3.081.800.287)
(816.629.400)

1.232.744.821
1.542.109.629

500.000.000
5.282.524.003

(500.000.000)
(4.398.429.687)

2.774.854.450

•

1.890.760.134
5.19

V6n chit so, hiku ("CSH")

5.19.1 Bang d6i chieu Bien d6ng von chit so, hiku
V6n dau tu'
chit so, him
VND

Qu9 dau tu'
phat trien
VND

Lai nhuan sau
thus chu'a
phan ph6i
VND

COng
VND

42.000.695.740 158.899.647.108
85.000.000.000 31.898.951.368
SO du, 01/01/2016
14.629.228.576 14.629.228.576
Lai trong nam
(167.514.301)
167.514.301
Thue TNDN duvc mien Om
(4.829.886.012)
- (4.829.886.012)
Trich lap qu9 khen thuerrig, phik Iai
(36.550.000.000)
- (36.550.000.000)
Chia co tCrc

SO du, 31/12/2016

85.000.000.000 32.066.465.669

15.082.524.003 132.148.989.672

SO du, 01/01/2017

85.000.000.000 32.066.465.669

15.082.524.003 132.148.989.672
18.721.231.739

Lai trong nam
471.534.202

Thue TNDN duvc mien giam

18.721.231.739

(471.534.202)

Trich lap qu'9 khen thverng, phut Iai

(5.282.524.003)

(5.282.524.003)

Chia co tin

(5.950.000.000)

(5.950.000.000)

SO du' 31/12/2017

85.000.000.000 32.537.999.871

22.099.697.537 139.637.697.408

5.19.2 Chi fiat von gop cita chit so'
CO thing
TOng C6ng ty Cap nu'&c Sai Gen
TNHH mot thanh vien
Cong ty CO phan Co, DiOn Lpnh
Cac co thing khac

31/12/2017
Gia trj van gop
VND

Ty le:

01/01/2017
Gia tri van Op Ty Ie
VND

43.350.000.000
37.547.200.000
4.102.800.000

51,00
44,17
4,83

43.350.000.000
37.547.200.000
4.102.800.000

85.000.000.000

100,00

—

51,00
44,17
4,83

85.000.000.000 100,00
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5.19.3 C6 phieu
SO itygng co phieu dang k9 phat hanh
SO iirgng co phieu a ban ra cong chi:mg
• C6 phi& ph6 thong
• C6 phi6u u'u dal
SO lu,cyng CO phieu duvc mua lai
• Co phieu ph6 th6ng
• CO phi& tru dai
SO lu,cyng CO phieu dang lu'u hanh
• C6 phieu ph6 thOng
• C6 phi& u'u crai

31/12/2017

01/01/2017

8.500.000
8.500.000
8.500.000

8.500.000
8.500.000
8.500.000

8.500.000
8.500.000

8.500.000
8.500.000

Menh gia CO phieu dang Itru hanh: 10.000 VND/ CO phieu.
5.19.4 Phan ph6i Iai nhuan
Trong nam COng ty da phan phOi Iqi nhuan nam 2016 theo Nghi quyet D?i hQi CO clang thiyaing flier'
se 008/NQ-DHDCD ngay 19 thang 04 nam 2017 nhu' sau:
VND
5.950.000.000
• Chia co tem cho cac co Ming
5.282.524.003
qu9 khen thiyeing ban dieu hanh
• Trich qu9 khen thiyeyng, phac
Ngoai ra, COng ty ding ket chuyen 15% thud thu nhap doanh nghiep citycYc u'u dai nam 2017 sang
Quji au tu' phat then voi se tien la 471.534.202 VND.
5.20

Cac khoan myc ngoai bang can d6i Ice toan

5.20.1 Tai san thud ngoai

Gia tri tai san thud

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

79.359.984.071

79.359.948.071

COng ty thud mang Iireri cep ntiO'c cua TOng Cong ty Cap wen Sai Gon — TNHH Met thanh vien
thud theo hcyp thing thud s6 3065/HD-TCT-KTTC ngay 09 thang 6 nam 2017. Thai han thud la 1
nam.
5.20.2 Ng kh6 dOi da xfp IY

Phai thu thu'o'ng mai
Cac khach hang mua mien sach
Gan dOng hO wen tra gip

31/12/2017
VND

01/01/2017
VND

Nguyen nhan x6a
s6

2.099.126.041
47.395.022
2.146.521.063

2.218.717.386
47.395.022
2.266.112.408

Khong the thu hei
KhOng the thu hoi
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6.

THONG TIN Bb SUNG CHO CAC KHOAN myc TRiNH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOT
DOG KINH DOANH

6.1

Doanh thu ban hang va cung cap dich vu

6.1.1 Doanh thu than

p
U

Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
Doanh thu cung cap nuerc sach
Doanh thu lap dat dOng ho nultec va dich vu

111

Cac khoan giam tru' doanh thu
Gam gia hang ban
Hang ban bi tra lai

m
Doanh thu than

O
III

Nam 2016
VND

681.090.885.536
8.512.382.414
689.603.267.950

601.008.244.010
8.105.835.512
609.114.079.522

(118.158.917)
(271.804.170)
(389.963.087)

(111.434.973)
(79.792.063)
(191.227.036)

689.213.304.863

608.922.852.486

6.1.2 Doanh thu doi vai cac ben lien quan
COng ty kh6ng phat sinh giao dich ban hang va cung cap dich vu cho cac ben lien quan.

—
O

Nam 2017
VND

6.2

Gia von hang ban
Nam 2017
VND
Gia von cung cap mac sach (*)
Gia von lap dat dOng hO nink va dich vu

I
U

6.3

Doanh thu hoat Ong tai chinh

■

Lai tien girl
I

U

6.4

I

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

895.383.594
895.383.594

3.439.951.464
3.439.951.464

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

9.381.325.692
9.381.325.692

5.753.288.487
5.753.288.487

Chi phi hoat dit•ng tai chinh

I

I

417.442.965.166
455.371.343.601
5.015.058.872
5.085.651.614
460.456.995.215 422.458.024.038

(*) Trong gia von cung cap mien sach nam 2017, deli vai dun gia mua si nu,O.c sach tip Cong ty me
la TOng COng ty Cap nudec Sai Gan — TNHH Wit thanh vien, COng ty ghi nhan theo clan gia binh
quan tam tinh la 5.080,81 dOng/m3 (dun gia nam 2016 la 5.021,99 dOng/m3). Dun gia mua si rity&c
sach nay chu'a duvc HOi dOng quan trj COng ty thong qua.

U
■

Nam 2016
VND

Chi phi lai vay

I

I

I
I
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MIN

6.5

Chi phi ban hang

—
Chi phi nhan vien ban hang
Chi phi khau hao tai san co dinh
Chi phi gan ang hO nutec mien phi
Chi phi thue tai san co dinh
Chi phi ban hang khac

—
—
—
6.6

Chi phi nhan vien quan 19
Chi phi bao hiem nhan tho cho nhan vien
Chi phi khau hao tai san co dinh
Chi phi quan 19 doanh nghiep khac
6.7

Thu POI thutyng di deyi tuyen Ong
Thu nhap till, truy thu tien mybc
Thu nhap tip nhuvng ban vat kr, thanh 19 vat tir
Thu nhap khac
WWI

6.8

Chi phi nhuvng ban, thanh 19 vat tu'
Chi phi di deri he thong cap nu'&c
Chi phi tip truy thu tien nveyc
Chi phi khac

—
—
6.9

44.459.632.773
43.783.226.668
34.725.108.463
10.505.383.772
11.173.340.539
144.646.692.215

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

18.155.310.519
4.177.000.000
1.948.824.125
17.488.643.843
41.769.778.487

19.504.146.577
4.094.400.000
1.253.780.725
13.317.218.820
38.169.546.122

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

12.375.652.628
30.522.800
280.328.439
12.686.503.867

15.584.061.530
2.543.850.805
1.666.116.302
191.185.889
19.985.214.526

Chi phi khac

—
—

55.359.122.797
54.938.876.404
27.088.460.506
12.414.049.349
16.677.187.795
166.477.696.851

Thu nhap khac

OEM

-

Nam 2016
VND

Chi phi quan ly doanh nghiep

NEW

011•1

Nam 2017
VND

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

30.478.094
1.185.860.764

1.082.743.385
856.353.956
530.145.228
736.064.937
3.205.307.506

610.026.800
1.826.365.658

Lai ca ban tren ca phi6u
Nam 2017

Nam 2016

.1111•1

NMI

WWI

Immo

MEW

Lai nhuan ke toan sau thug TNDN
VND
Cac khoan lieu chinh tang/(giarn) Icyi
nhuan de xac dinh Igi nhuan phan IDO
cho co deng ser hiru CO phieu phe
thong cua COng ty
- Trich qu9 khen thireyng, philc Igi
VND
Lgi nhuan tinh lai ca ban ten co phieu
VND
SO luvng co phieu ph6 thong cua Ciing
ty dang Iu'u hanh binh quan trong nam
CP
Lai ca ban ten GO phieu
VND/CP

18.721.231.739

14.629.228.576

-

(5.282.524.003)
9.346.704.573

8.500.000
2.202

8.500.000
1.100

18.721.231.739
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh ket thOc vao ngay 31 thang 12 nam 2017
Trong nam, COng ty da trich lap quji khen thugng, phtic Igi tiy Igi nhuan sau thug nam 2016 la
5.282.524.003 VND, vi vay Igi nhuan de tinh Lai ca ban tren co phieu Gang giam di mot khan
twang &rig. Viec dieu chinh h6i to nay lam cho Lai ca ban tren CO phieu nam trutec giam tir 1.721
VND/c6 phieu xueng con 1.100 VND/c6 phieu. VA trong nam nay, COng ty van chu'a CO ke hoach
trich quji khen thtydeng, phtic lgi tir Icy' nhuan tren ket qua kinh doanh nam 2017.
CO phieu ph6 thOng dang

hanh binh quan trong nam du,gc tinh nhu, sau:

CO phieu phO thong dang lu'u hanh dau nam
Anh htygng cua co phieu ph6 thOng mua lai
Anh htygng cua co phieu ph6 thOng phat hanh
hanh binh
CO phieu ph6 thong dang
quan trong !lam
6.10

I

Nam 2016

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

455.371.343.601
38.491.708.357
69.693.673.316
56.887.700.529
24.637.645.391
23.622.399.359
668.704.470.553

417.442.965.166
34.902.981.142
60.109.988.350
45.037.007.393
28.366.280.894
19.415.039.430
605.274.262.375

Chi phi san xuAt, kinh doanh theo yeu to

Gia von nu,ac such
Chi phi nguyen vat lieu
Chi phi nhan cOng
Chi phi khL hao tai san co dinh
Chi phi dich vu mua ngoai
Chi phi khac

I

Nam 2017

I
I

7.

THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BAO CAO LU'U CHUYEN
TIEN TE

I

7.1

Tien thu tip di vay

I

9

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

TY
'°FAIN).
TORN

27.068.542.149
27.068.542.149

80.954.251.624
80.954.251.624

f NAM,

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

13.880.963.650
13.880.963.650

41.252.566.233
41.252.566.233

I
Tien thu tiv di vay theo khe u,eyc thong thubmg

■
I

7.2

Tien tra no, goc vay

1111.•1

Tien tra ng gOc vay theo khe Lrac thOng thtygng
8.

111

LONG CU TAI CHINH
C6ng ty co cac tai san tai chinh nhu' cac khan cho vay, cac khan phai thu khach hang va cac
khan phai thu khac, tien mat va tien gCri ngan han phat sinh tru,c tiep to, hopt dOng cua Cong ty. Na
phai tra tai chinh cua COng ty chu yeu bao gem cac khan trai phieu, ng vay, cac khan phai tra
ngligi ban v5 cac khan phai tra khac. Muc dich chinh cua cac khan ng phai tra tai chinh nay la
nham huy Ong cac nguen tai chinh phyc vu cho cac host dOng cua COng ty.
Cong ty chlu rui ro thi tru'o'ng, rui ro tin dung va rui ro thanh khan.
33
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2017
Nghiep vy quan l rui ro la nghiep vy khOng the thieu cho tan b0 hoat d6ng kinh doanh cua COng
ty. COng ty da xay diyng he thong kiem sat nham dam bao sty can bang de mire dO hgp 19 giCka chi
phi khi rui ro phat sinh va chi phi quart l raj ro. Ban Om dOc lien tyc theo d6i quy trinh quan l rui
ro nham dam bao ay can bang hop l9 giu'a rui ro va kiem sat rui ro.
Ban Om dOc xem xet va thong nhat ap dung cac chinh sach quart 19 cho nhilng rui ro not tren nhu'
sau:
i.

Rai ro thi trerang

Rai ro thi truteng la rui ro ma gia tn hop 19 cua cac luOng tien trong twang lai cua cac cong cu tai
chinh se bien d6ng theo nhu, ng thay dOi cua gia thi trutmg. Rai ro thi true:mg c6 bon loai rui ro: rui ro
lai sat, rui ro ngoai te, rui ro gia hang h6a va rui ro ye gia khac, chang han nhu' rui ro ye gia co
phan.
Cong ty khong co rui ro trong yeu nao lien quan den sty thay dOi cua gia thi truteng do hoat dong
kinh doanh chinh cua C6ng ty la cung cap were sach cho cac khu vtyc da duvc phan cOng theo sy'
chi dao dm Tong COng ty Cap nu,gc Sai GOn, chi phi hoat Ong cua COng ty chu yeu la gia mua si
ntygc sach tir TOng COng ty. COng ty chU yeu cung vay dai han tir TOng Cong ty theo cac hap Ming
vay co theri han 10 nam vai Val suat co dinh va cac giao dich cua COng ty khOng lien quan den ngoai
te.
ii.
111
im

Rai ro tin dung

ro ma mot ben tham gia trong mOt cOng cy tai chinh hoc hap dOng giao dich
ro tin dung la
kh6ng thtyc hien duvc nghia vy cua minh, dAn den ton that ye tai chinh. Cong ty c6 rui ro tin dung
tir cac hoat d6ng kinh doanh cua minh (chu yeu doi vai tai khan phai thu khach hang), va tir hoat
clang tai chinh cua minh, bao gom tier) girl ngan hang va cac cOng cu tai chinh khac.
Phai thu khach hang
COng ty thugng xuyen theo dOi cac khan phai thu chu'a thu duvc. 06i vai cac khach hang Ian,
Cong ty xem xet sky suy giam trong chat Itygng tin dung dm tiing khach hang tai ngay lap bao cao.
Cong ty tim cach duy tri sy' kiem sat chat the cac khan phai thu ton dong va be) tri nhan st.y kiem
sat tin dung de Om thieu rui ro tin dung. Tren ca so' nay va viec cac khan phai thu khach hang
cua COng ty co lien quan den nhieu khach hang khac nhau, rui ro tin dung khOng tap trung clang ke
vao mot khach hang nhat dinh.
Ti6n girt ngan hang
COng ty chi) yeu duy tri so du, tien girl tai cac ngan hang cluvc nhieu ngutti biet den tai Viet Nam.
ROI ro tin dung cua sO du, tien girl tai cac ngan hang duvc quan 19 Uri b6 phan ngan quj"( cua Cong
ty theo chinh sach cua Ming ty. Cong ty nhan thay mipc dO tap trung rui ro tin dung dOi vai khan
tien gEri ngan hang la that:).
Ban Gam dOc Cong ty danh gia rang tat ca cac tai san tai chinh deu trong han va khOng bl suy giam
ngoai fru, cac khan phai thu duvc trinh bay tai thuyet minh sO 5.6.
iii. Rai ro thanh khohn
Rui ro thanh khan la rui ro ma COng ty se gap khO khan khi thu,c hien cac nghia vu tai chinh do
thieu von. Rui ro thanh khan cua COng ty chu yeu phat sinh tir viec cac tai san tai chinh va ng phai
tra tai chinh co the:el diem Ciao han lech nhau.
Cong ty giam thieu rui ro thanh khan bang cach duy tri mOt Ityryng tien mat va cac khan twang
du,cong tien va cac khan vay ngan hang & mire ma Ban Giam dOc cho rang du de dap &rig cho cac
hoat ciOng cua cong ty va giam thieu rui ro do ntitIng Oren d'Ong cua Wong tier'.
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On*

Bang &raj day trinh bay chi tiet cac MCPC dao han theo hap dung con !pi d6i vai ng phai tra tai chinh
va thoi han thanh toan nhu' da th6a thuan tren ca sO, dOng tien chu'a du' c chiet khau theo ngay
serm nhat ma C6ng ty phai tra:

Ngay 31 thang 12 nam 2017
Cac khoan vay
Phai tra ngt.reri ban
Chi phi phai tra
Cac khan phai tra, phai nop khac
Ngay 01 thang 01 Warn 2017
Cac khoan vay
Phai tra ngireri ban
Chi phi phai tra
Cac khoan phai tra, phai nOp khac

DuVi 1 nam
VND

Tren 1 nam
VND

Tong cOng
VND

15.820.661.385
58.277.924.770
7.129.099.386
6.746.636.063
87.974.321.604

96.284.494.780
1.407.952.500

112.105.156.165
59.685.877.270
7.129.099.386
10.811.384.948
189.731.517.769

14.220.299.648
85.982.161.878
626.714.032
6.253.002.632
107.082.178.190

4.064.748.885
101.757.196.165
84.697.278.018
1.877.270.000
15.722.897.018
102.297.445.036

98.917.577.666
87.859.431.878
626.714.032
21.975.900.350
209.379.623.926

Cong ty cho rang min do tap trung rai ro doi voi viec tra no' la thap. Ban Gam d6c cho rang C6ng ty
dap irng cac nghia vu tai chinh dao han.
co the tao ra du nguOn tien

a

Tai san dam bao
Vao ngay 31 thang 12 nam 2017:
C6ng ty dang the chap mang lu,O1 cap nu,gc (hinh thanh tir von vay) cho T6ng COng ty Cap
ntrac Sai Gon — TNHH MOt thanh vien va Ngan hang Nang nghiep va Phat tan NOng than —
dam bao cho khoan vay; va
Chi nhanh Chg Um
COng ty khOng nam giir tai san dam bao cua mot ben khac.

a

iv. Gia tri hap ljr
Bang dulfri day trinh bay gia tri ghi so va gia tri hap
trong bao cao tai chinh cua COng ty:

cua cac Gang cu tai chinh dirgc trinh bay

Gia tri ghi so
01/01/2017
31/12/2017
VND
VND
Tai san tai chinh
Phai thu khach hang
Cac khoan phai thu khac
iDau tu' nam giO, den
ngay dao han
Tien va cac khoang
tu,ang duvng tien

Gia tri hop 19
01/01/2017
31/12/2017
VND
VND
5.313.009.279
1.029.734.989

9.404.539.900
2.012.512.940

5.313.009.279
1.029.734.989

9.404.539.900
2.012.512.940

10.441.699.622

12.065.511.818

10.441.699.622 12.065.511.818

30.748.981.561
47.533.425.451

11.360.615.058
34.843.179.716

30.748.981.561 11.360.615.058
47.533.425.451 34.843.179.716

No' phai tra tai chinh
112.105.156.165 98.917.577.666
Vay va no'
59.685.877.270 87.859.431.878
Phai tra ngu,61 ban
626.714.032
7.129.099.386
Chi phi phai tra
Cac khoan phai tra khac 10.811.384.948 21.975.900.350
189.731.517.769 209.379.623.926

112.105.156.165
59.685.877.270
7.129.099.386
10.811.384.948
189.731.517.769

98.917.577.666
87.859.431.878
626.714.032
21.975.900.350
209.379.623.926

Gia tri hap Ijr cua cac tai san va ng phai tra tai chinh duvc phan anh theo gia tri ma cong cu tai
chinh co the dircyc chuyen d6i trong mot giao dich hien tai girra cac ben tham gia, ngoai trir truteng
hap bat buOc phai ban hoac thanh
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh ket thus vao ngay 31 thang 12 nam 2017
C6ng ty china danh gia lai cac tai san tai chinh va nu phai tra tai chinh theo gia tri hub 19 do Th6ng
cac quy dinh hien hanh
tu' 210/2009/TT-BTC ngay 6 thang 11 nam 2009 cua BO Tai chinh cung
Ung
dgn
cu
the
ye
viac
xac
dinh
gia
to
hub
Ii'.
Vao
ngay
01
thang
01 nam 2017 va ngay
chu'a CO hu,
31 thang 12 nam 2017, gia tri hQp 19 dm tai san tai chinh va no phai tra tai chinh twang U'ng vai gia
tri ghi s6 cua cac khoan M 1,1 C nay. Ban Giam cf6c cho rang gia tri hub 19 cua ntang tai san tai chinh
va nu phai tra tai chinh nay khOng CO chenh tech trong yeu vai gia tri ghi se cua chung tai ngay ket
tht.ic ky ke toan.
9.

CAC THONG TIN KHAC

9.1

Giao dich va sb du, veri cac ben lien quan
Cac ben lien quan vai COng ty bao g6m: cac thanh vien quan l chu chOt, cac Ca nhan CO lien quan
vai cac thanh vien quan 19 chu chOt va cac ben lien quan khac.

veri cac thanh vien quart ljt chu chat va cac ca nhan có lien quan vai cac
9.1.1 Giao dich va sO
thanh vien quart 1j, chu chOt
Cac thanh vien quan 19 chtl chOt g6m: cac thanh vien HOi dOng quan tri va cac thanh vien Ban dieu
hanh (Ban Giam dOc va ke toan tru,Ung). Cac Ca nhan co lien quan vai cac thanh vien quail 19 chi)
chOt la cac thanh vien mat thiet trong gia dinh cac thanh vien quan 19 chu chOt.
Giao dich vbi cac thanh vier; quan ly chti chat va cac Ca nhan c6 lien quan vdi cac thanh vier) quan
lk chu chat
COng ty khong phat sinh giao dich ban hang va cung cep dich vu cung nhu' cac giao dich khac vai
cac thanh vier' guar' 19 chii chOt va cac ca nhan co lien quan vai cac thanh vier' quan 19 chi.] chOt.
COng no v6ei cac thanh vier] quan 11% chi) chat va cac ca nhan c6 lien quan v61 cac thanh vien quan ly
chi) chet
Tai ngay ket thuc nam tai chinh, Cong ty khOng co cOng na vai cac thanh vien guar' 19 chi) chOt va
cac ca nhan co lien quan vbi cac thanh vien quan 19 chu chOt.
Thu nhap cua cac thanh vier; quan 1j' chi.) chat

Tien lu,ung va cac khoan thu nhap khac
9.1.2 Giao dich va

Nam 2017
VND

Nam 2016
VND

3.494.874.942

3.451.254.366

so du' veri cac ben lien quan khac

Giao dich vbi cac ben lien quan khdc
Cac giao dich phat sinh giira COng ty vai cac ben lien quan khac khOng phai la cOng ty con va cOng
ty lien doanh, lien ket nhu' sau:
Nam 2016
Nam 2017
VND
VND
Tong COng ty C6p nu,O'c Sai &On — TNHH
MOt thanh vier'
424.380.784.087
451.031.098.947
• Mua si men sach
• Chenh tech gia mua si nutec sach theo
5.282.353.214
dun gia tam tinh
2.455.252.000
4.877.818.000
• Mua vat tu,
• Mua tai san
13.392.659.622
• Thue tai san
12.414.049.349
10.505.383.772
• Chi phi lai vay
1.755.389.135
2.562.289.615
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2017

I

3.034.500.000
12.800.000

18.640.500.000
84.200.000
588.761.817

COng ty CP Co' khi COng trinh Cep nutec
• Mua vat tir
• Nhan cung cep dich vu

1.101.969.000
(169.289.207)

823.916.000
8.153.475.410

COng ty Co phan Ca Dien Lanh
• Chia c6 tiro

2.628.304.000

16.145.296.000

• Chia co tCrc
• Khac
• Cung cep dich vu

1
III

I
II

C6ng ncy vOl cac ben lien quan khac
C6ng no' vai cac ben lien quan khac duvc trinh bay trong cac thuyet minh ae Muc 5.3, 5.4, 5.5, 5.12
va 5.17.

1
11
111

9.2

Thong tin ye bO phan
ThOng tin bc) phan duvc trinh bay theo ITnh vu'c kinh doanh va khu vyt dia ly. Bao cao bO phan
kinh doanh diya tren ca du to chirc va quan ly not bc, va he thong Bao
chinh yeu la theo linh V
cao tai chinh not b6 cua Cong ty do cac host dOng kinh doanh cua Cong ty duvc to cht:Fc va quail lje
theo tinh chat cua san pham va dich vu do rui ro va ty suet sinh lai cua COng ty bi tac Ong chu yeu
beyi nhirng khac biet ye san pharn va dich vu COng ty cung cep.

9.2.1 Thong tin ye linh vu'c kinh doanh
kinh doanh chinh sau:
COng ty co cac linh
• Linh vtyc: cung cep nuet sach
• Linh vu'c: gen dOng h6 nuVc va dich vu khac
ThOng tin ye ket qua kinh doanh, tai san co dinh va cac tai san dai han khac va gia tri cac khoan chi
phi Ian khong bang tien cue 130 phan theo ITnh vu'c kinh doanh cua Cong ty nhty sau:

Cung cap Gan d6ng h6
mac sach nuniv va dich
vu khac
VND
VND

COng
VND

Nam 2017
DT than ban hang, cung cep dich vu ra ben ngoai
DT than ban hang, cung cep dich vu giCya cac tx) phan

680.705.662.184

8.507.642.679

689.213.304.863

TOng DT than ye ban hang va cung cap dich vu

680.705.662.184

8.507.642.679

689.213.304.863

(455.371.343.601) (5.085.651.614)

(460.456.995.215)

Gia von hang ban theo 136 phan
Lai gOp theo bo phan
Cac chi phi khOng char' b6 theo 130 phan
Lai nhuan tir hopt dOng kinh doanh
Doanh thu host dOng tai chinh

225.334.318.583

3.421.991.065

:C V

228.756.309.648
(208.247.475.338)
20.508.834.310
895.383.594

Chi phi hopt Ong tai chinh

(9.381.325.692)

Thu nhap khac

12.686.503.867

Chi phi khac

(1.826.365.658)

Chi phi thug thu nhap doanh nghiep hien hanh

(4.161.798.682)

Chi phi thug thu nhap doanh nghiep hoar' lai
Lcyi nhuan sau thug thu nhap doanh nghiep

col
3 NI

18.721.231.739
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Cong

VND

Gin d6ng h6
nu,6,c va dich
vu khac
VND

600.828.915.392

8.093.937.094

608.922.852.486

600.828.915.392 8.093.937.094
(417.442.965.166) (5.015.058.872)
3.078.878.222
183.385.950.226

608.922.852.486

Cung cap
n Lvov sach

Nam 2016
DT than ban hang, cung cap dich vu ra ben ngoai
DT than ban hang, cung cap dich vu giCra cac b6
phan
T6ng DT than ye ban hang va cung cap dich vu
Gia win hang ban theo b6 phan
Lai gqp theo b6 phan

VND

(422.458.024.038)
186.464.828.448
(182.816.238.337)

Cac chi phi khOng phan b6 theo b6 phan

3.648.590.111

Lai nhuan tir hoat dOng kinh doanh

3.439.951.464

Doanh thu hoat dOng tai chinh
Chi phi host dOng tai chinh

(5.753.288.487)

Thu nhap khac

19.985.214.526

Chi phi khac
Chi phi thug thu nhap doanh nghiep hien hanh

(3.205.307.506)
(3.485.931.532)

Chi phi thug thu nhap doanh nghiep hoan Iai
14.629.228.676

Lai nhuan sau thug thu nhap doanh nghiep
9.2.2 Th6ng tin y4 khu vu'c dia Ijr
'roan b6 hoat dOng cua Cong ty chi dien ra ten lanh th6 Viet Nam.
9.3

56 li6u so sanh
COng ty trich lap quji khen thu,erng phuc Icei tir Igi nhuan [lam 2016 dAn den Lai nhuan dung de tinh
lai ca ban ten co phieu thay dOi. Anh hu,deng cua viec nay den so lieu so sanh nhu' sau:
Ma

so

dieu chinh
VND

VND

Nam 2016
SO lieu sau
dieu chinh
VND

1.721

(621)

1.100

Nam 2016 Dieu chinh

so lieu tuft

Bao oho k4t qua hog eking kinh doanh
Lai co' ban tren co phieu
9.4

70

Cac su' ki6n phat sinh sau ngay k4t thitc nam tai chinh
kien quan trong nao xay ra ke tiy ngay ket th6c nam tai chinh dua den yeu cAu phai
Khong co
dieu chinh hoac cong be) trong thuyet minh Bac cao tai chinh.
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Cho nam tai chinh ket thOc vao ngay 31 thang 12 nam 2017
9.5

Thong tin khac
TAi ngay 31 thang 12 nam 2017, Cong ty có ng ngan han Ian han tai san ngan hAn 47.407.509.981
VND. Tuy nhien, cac khoan ncy ngan han tai ngay nay chu yeu IA khoan ng do mua si rugc sach,
vat tu', tai san CO dinh va khoan vay dai han den hAn tra tir COng ty mp IA TOng COng ty CAp nirdec
Sai Gon - TNHH MOt thanh vien. Ban Gam doc COng ty xac dinh day IA cac khoan ng phai tra ghat
sinh trong qua trinh boat dOng kinh doanh thutmg xuyen cua COng ty.

a

■
■
I

NGUYEN THI NGOC LANH
Ngtveri lap

NGUYEN THI NG9C HANH
K4 toan tru'&ng )it

TP. HO Chi Minh, ngay 28 thang 03 nam 2018

OM.

MOM

MM.

MM.

ARM

400

040
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(Ban harsh theo Th8ng to so 200/2014/TT-BTC
ngay 22/12/2014 cim BO Tai Chinh)

BAO CAO LUV CHUYEN TIEN YE
(Theo Phuong phap truc tiep)
Ky ke tofin nam ket thic vio ngay 31 thing 12 nam 2017
Dan vi Tinh: Deng ViOt nam
MA THOYET
Nam 2016
Nam 2017
CHI TIED
MINH
SO
4
5
3
2
1

I

I

Mau so 1303-DN

CONG TY CO PHAN CAP NITOC THU farC (TDW)
SO 8 Kheng Ti r, P. Binh Th9, Q. Thii Dire, TP.HCM
MA so thus : 0304803601

I. LUU CHUYEN TIEN TO' HOAT DONG 1CINH
DOANH
1. Tien thu ban hang, cung cap dich vu va doanh thu
khac
2. Tien chi tra ngutri cung cap hang Ma, dich vu
3. Tien chi tra cho ngu&i lao Ong

4. Tien chi tra lai vay
5. Tien chi DV thus thu nhip doanh nghiep
6. Tien thu khac tir hoat deng kinh doanh
7. Tien chi khac tir hoat Ong kinh doanh
Lull chuyin tan thuan tit hogt d'g'ng sin xuat, kinh

■
U

doanh

. . .. . ...

.. .. ...... ..

.. .

.. - :

I

a
a
■
a
I

a

1. Tien chi de mua sam, xay dung TSCD va cac tai
2. Tien thu tir thank 1y, nhucmg ban TSCD va cac tai
sin clai ha" khic
3. Tien chi cho vay, mua cac cong cu no Lila don vi
khic
4. Tien thu hin cho vay, ban lai cac cong on no caa
dam viichAc
5. Tien thu lai cho vay, co tirc va loi nhuan &roc chia
Lau chuyin tien thuan tir hogt citing dau. to ..
, .. ...
.
.
..

1

I
I

I

690.054.009.077

02
03
04
05
06
07

(555.442.088.789)
(52.258.822.819)
(9.356.950.918)
(4.076.388.895)
8.110.739.166
(98.002.423.141)

(538.227.200.825)
(56.543.452.759)
(5.677.814.684)
(5.062.213.465)
28.601.136.961
(116.553.803.513)

20
. .....

.

21

(3.409.339.208)

84.936.711.555
..
.. ..

.

(75.326.583.581)

(95.373.968.738)

(659.548.220)

24

2.283.360.416

83.831.586.932

27

924.457.334

4.758.218.360

.

.

(72.778.314.051)
.
...

27.068.542.149
(13.880.963.650)
(5.957.609.500)

33

34
36

-

(26.472.876.051)

80.954.251.624
(41.252.566.233)
(36.430.813.000)

40

7.229.968.999

3.270.872.391

50
60

19.388.366.503
11.360.615.058

(26.611.342.868)
37.971.957.926

70

30.748.981.561

11.360.615.058

Ke toin truting 11- r

g 03 ram 2018
CONG TY
CO PHAN
CAP NUCk

A
OC

THU DI

t (ft
NGUYEN MI NGQC LANH

(19.694.142.605)

23

. 0
Nguiri lap bleu

5.430.000

-

22

30
.

III.LUU CHUYEN TIEN Tir HOAT DONG TAI
C111NH
1. Tien thu tir di vay
2. Tien chi tra no gtoc vay
3. CO tiro, Icri nhuin da tra cho chi' so him
Lau chuyin tien thuan tir hogt citing tai chinh
Luu chuyen tien thtulin trong 14 (20 + 30 + 40)
.), A
Tien va tircmg dining nen dau 14
Tien va twang dining tien cuili kj, (70 = 50 + 60
+ 61)

I

a

795.962.646.951

ELM' CHUYEN TIEN Tir HOAT DONG DAU Tv
sin dal bars khac

I

01

NGUYEN TH! NGQC HANH

TUAN ANH

