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PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
-

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC THỦ ĐỨC.

-

Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company

-

Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C

-

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4103005935 do Sở Kế hoạch 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).

-

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng)

-

Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

-

Điện thoại: (08) 3896 2040.

-

Fax: (08) 3896 0241.

-

Website: www.capnuocthuduc.vn

-

Mã chứng khoán: TDW

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
2.1 Quá trình thành lập:
Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức có lịch sử hình thành như sau:
Ngày 31/07/1992 Sở Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh ký Quyết định
202/QĐ-TCNTL về việc thành lập Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức Biên Hòa;
Ngày 12/01/2005, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn ký Quyết định số 012/QĐ-CNTCLĐTL về việc đổi tên Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức Biên Hòa thành Chi nhánh
Cấp nước Thủ Đức;
Ngày 31/8/2005 Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn ký quyết định 65/QĐ-TCT-TC về
việc thành lập Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức trực thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài
Gòn;
2.2 Việc chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:
Ngày 30/12/2005 Ủy 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 Thủ
Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ
Đức.
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Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ
phần từ ngày 01/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005935
do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 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.

2.3 Niêm yết chứng khoán.
Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tiến hành niêm yết chứng khoán tại Sở Giao
dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định 206/QĐ-SGDHCM ngày 17/09/2010,
cụ thể như sau:
-

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

-

Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company

-

Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C

-

Trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM

-

GCNĐKKD: 4103005935 do Sở Kế hoạch 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).

-

Loại 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. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH:
3.1 Ngành nghề kinh doanh
-

Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước;

-

Cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn
được phân công theo Quyết định của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn).

-

Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng công nghiệp (trừ
thiết kế, khảo sát, giám sát xây dựng).

-

Xây dựng công trình cấp nước.
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-

lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình
khác.

3.2 Địa bàn kinh doanh
-

Khu vực Quận 2, Quận 9,QuậnThủ Đức và một phần tỉnh Bình Dương.

IV.THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH
VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
4.1 Mô hình quản trị.
Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm:
-

Đại hội đồng cổ đông;

-

Ban Kiểm soát;

-

Hội đồng quản trị;

-

Ban Điều hành (đứng đầu là Giám đốc).

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý.
Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức được xây dựng trên
nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc.
Đại hội đồng cổ đông
Ban Kiểm soát
Hội đồng quản trị

Giám đốc

PGĐ. Kỹ thuật

PGD. Kinh doanh

P. Kỹ thuật

P.TCHC

P. Kinh doanh

P. Kế hoạch VT

P. KTTC

Đội Thu tiền

Ban GNKDT

Ban QLDA

Đội QLĐHN

Đội TCTB

Ban Kiểm tra

Đội xe

Ghi chú:
Quản lý trực tiếp
Phối hợp kiểm tra
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V. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN
5.1 Các mục tiêu chủ yếu của công ty:
- Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp;
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tăng trưởng lợi nhuận;
- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.
5.2 Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn:
Căn cứ vào tình hình phát triển chung của ngành cấp nước, để đạt được mục tiêu đã
đề ra, Công ty phải đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Không
chỉ giữ vững khách hàng truyền thống, mà còn chú trọng đến khách hàng tiềm năng
tương ứng với mục tiêu dài hạn.
Dựa trên những ưu thế sẵn có của công ty cùng với khách hàng truyền thống, Công
ty sẽ tiếp tục duy trì, ổn định và phát triển sản xuất. Trong đó, tập trung vào các nội
dung sau:
-

Nâng cao năng lực phát triển mạng lưới cấp nước cho các khu vực hiện chưa có
hệ thống cấp nước sạch của thành phố;

-

Tăng cường thu thập thông tin, tiếp cận với các khách hàng tiềm năng, mở rộng
địa bàn phục vụ;

-

Tăng sản lượng nước cung cấp cho khách hàng;

-

Nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch;

-

Phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước.

5.3 Các mục tiêu đối với môi trƣờng, xã hội và cộng đồng.
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là cung cấp nước sạch, một sản phẩm
thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân, do đó ngoài hoạt động
kinh doanh, Công ty còn phải đảm bảo vai trò phục vụ an sinh xã hội, Công ty sẽ nỗ
lực để nhân dân trong khu vực được sử dụng nước sạch, góp phần cùng cơ quan ban
ngành chức năng cải thiện môi trường sống và chăm lo sức khỏe cho nhân dân.
Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức sẽ tiếp tục duy trì công tác
từ thiện, góp phần chăm lo cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có hoàn
cảnh khó khăn...

6

Báo cáo thường niên 2013.TDW

PHẦN II

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Kết quả thực hiện:
Chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ (%)

A. KINH DOANH
1. Nước cung cấp

1000m3

45.300

46.760

103,22

2. Doanh thu tiền nước

tr.đồng

408.475

421.254

103,13

3. Tỷ lệ thực thu đương niên

%

99

99,46

100,46

4. Gắn mới đồng hồ nước

cái

11.000

11.169

101,54

5. Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ

cái

11.000

15.585

141,68

6. Thay đồng hồ nước cỡ lớn

cái

30

50

166,67

7. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch

%

86,5

86,81

100,36

8. Tỷ lệ thất thoát nước

%

24,09

23,48

102,60

1

2

200,00

mét

5.000

9.285

185,70

tr.đồng

14.080

13.162

93,48

4

4

100,00

mét

12.485

14.035

112,41

tr.đồng

22.700

35.861

157,98

B. ĐẦU TƢ XÂY DỰNG
1. Phát triển mạng lưới cấp nước:
- Số lượng dự án
- Khối lượng đường ống
- Kinh phí đầu tư

dự án

2. Cải tạo mạng lưới cấp nước:
- Số lượng dự án
- Khối lượng đường ống
- Kinh phí đầu tư

dự án

II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
2.1 Danh sách viên chức quản lý
-

Huỳnh Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT.

-

Nguyễn Văn Dụ – Thành viên HĐQT.

-

Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT.

-

Trịnh Tuấn Minh – Thành viên HĐQT.

-

Nguyễn Xuân Cầu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

-

Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc
7
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-

Lâm Tứ Duy – Phó giám đốc

-

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Kế toán trưởng.

2.2 Tóm tắt lý lịch Viên chức quản lý.
 Huỳnh Tuấn Anh
-

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

-

Năm sinh: 26/01/1970. Giới tính: Nam.

-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: 20 đường 13, P.Bình Trị Đông B, Q.Tân Bình. HCM.

-

Trình độ văn hóa: 12/12

-

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

-

Cổ phần sở hữu của bản thân: Không.

-

Cổ phần đại diện TCTy Cấp nước Sài Gòn: 1.083.750 (12,75%)

 Nguyễn Văn Dụ
-

Chức vụ: Thành viên HĐQT.

-

Năm sinh: 02/12/1959. Giới tính: Nam.

-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: 67 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

-

Trình độ văn hóa: 12/12

-

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Công nghiệp; Cử nhân Tài chính doanh
nghiệp

-

Cổ phần sở hữu của bản thân: Không.

-

Cổ phần đại diện TCTy Cấp nước Sài Gòn: 1.083.750 (12,75%)

 Nguyễn Xuân Cầu
-

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.

-

Năm sinh: 13/10/1954. Giới tính: Nam.

-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: Lầu 1, số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P6, Q3, Tp.HCM.

-

Trình độ văn hóa: 12/12

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Cử nhân Luật.

-

Cổ phần sở hữu của bản thân: 3.400 cổ phần.

-

Cổ phần đại diện TCTy Cấp nước Sài Gòn: 1.083.750 (12,75%)
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 Nguyễn Hoài Nam
-

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc.

-

Năm sinh: 11/11/1973. Giới tính: Nam.

-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: 18/9 đường 8, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

-

Trình độ văn hóa: 12/12.

-

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Kỹ sư Cấp thoát nước.

-

Cổ phần sở hữu của bản thân: Không

-

Cổ phần đại diện TCTy Cấp nước Sài Gòn: 1.083.750 (12,75%)

 Trịnh Tuấn Minh
-

Chức vụ: Thành viên HĐQT.

-

Năm sinh: 23/8/1979. Giới tính: Nam.

-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: 29 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, quận Tân Bình, Tp.HCM.

-

Trình độ văn hóa: 12/12.

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế;Thạc sĩ Tài chính – Đại
học New South Wales, Sydney - Úc.

-

Cổ phần sở hữu của bản thân: Không

-

Cổ phần đại diện: Không

 Nguyễn Việt Cƣờng
-

Chức vụ: Thành viên HĐQT.

-

Năm sinh: 27/10/1976. Giới tính: Nam.

-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: 2/30 Núi Thành, quận Tân Bình, Tp.HCM.

-

Trình độ văn hóa: 12/12.

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính Tín dụng – Đại học
Kinh tế.Chuyên viên Kế toán, Kiểm toán Quốc tế - The Asscociation of
Chartered Certified Accountants (ACCA) – United Kingdom.

-

Cổ phần sở hữu của bản thân: Không

-

Cổ phần đại diện: Không

 Lâm Tứ Duy
-

Chức vụ: Phó Giám đốc.

-

Năm sinh: 04/7/1977. Giới tính: Nam.
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-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: 10/3 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn,Tp.HCM.

-

Trình độ văn hóa: 12/12.

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ Kỹ thuật.

-

Cổ phần sở hữu của bản thân: Không

-

Cổ phần đại diện: Không.

 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
-

Chức vụ: Kế toán trưởng.

-

Năm sinh: 02/6/1970. Giới tính: Nữ.

-

Quốc tịch: Việt Nam

-

Địa chỉ thường trú: 105/13 đường 8, Kp3 phường Linh Trung, quận Thủ Đức

-

Trình độ văn hóa: 12/12

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

-

Cổ phần sở hữu của bản thân: không.

-

Cổ phần đại diện: không.

2.3 Những thay đổi trong Ban điều hành (Giám đốc, PGĐ, Kế toán trƣởng)
-

Trong năm 2013, Nhân sự Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
không thay đổi so với năm 2012.

2.4 Số lƣợng cán bộ, nhân viên
-

Tổng số cán bộ, nhân viên: 336 người, trong đó:

-

Trên đại học: 05 người.

-

Đại học: 80 người.

-

Cao đẳng: 29 người.

-

Trung học chuyên nghiệp: 52 người.

-

Công nhân kỹ thuật: 140 người.

-

Chưa qua đào tạo: 30 người.

2.5 Chính sách đối với ngƣời lao động:
2.5.1 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 đảm bảo quyền lợi, cũng như đãi ngộ thoả
đáng cho người lao động, đồng thời tuân thủ các quy định của Luật lao động.
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Nghỉ Lễ, Tết, phép: Toàn thể CBCNV của Công ty được nghỉ Lễ, Tết và phép theo
đúng Quy định của Luật lao động.
Điều kiện làm việc: Đối với lao động gián tiếp, công ty cố gắng cải tạo các phòng
làm việc một cách khoa học; đối với lao động trực tiếp, công ty trang bị đầy đủ
dụng cụ và phương tiện bảo hộ, tuân thủ các qui chuẩn, yêu cầu an toàn trong quá
trình lao động, sản xuất.
2.5.2 Chính sách đạo tào:
Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hoá cao trong tất cả các bộ phận công
tác, công ty luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên
môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.
Năm 2013, Công ty phối hợp với Trung tâm Đào tạo ngành nước Miền nam để mở
lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho 53 công nhân lao động. Ngoài ra, công ty còn cử
79 lượt cán bộ công nhân lao động tham gia nhiều lớp đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn.
2.5.3 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 đảm bảo giải quyết cho người lao động hưởng mức lương tương
xứng với năng lực đóng góp, trình độ nghiệp vụ chuyên môn của mỗi người, cùng
các chế độ quy định của Nhà nước. Đối với lao động trong công ty được xếp theo
thang bảng lương của Nhà nước tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ.
Hàng tháng, người lao động được lĩnh lương theo lương cơ bảnvà lương năng suất .
Ngoài việc trả lương hàng tháng cho người lao động, vào các dịp phát động phong
trào thi đua, lễ, tết, công ty đều xếp loại lao động dựa theo các chỉ tiêu năng suất, kỹ
luật để khen thưởng.
2.5.4 Chính sách phúc lợi và chăm sóc người lao động:
Công ty luôn quan tâm đến phúc lợi của người lao động, như đóng Bảo hiểm y tế và
Bảo hiểm xã hội, Lãnh đạo công ty cùng Ban chấp hành công đoàn thường xuyên tổ
chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp, tặng quà cho gia đình CBCNLĐ khi gặp khó
khăn, hoạn nạn.
-

Các ngày Trung thu, ngày Một tháng Sáu, công ty cũng tặng quà cho con em
CBCNLĐ. Ngoài ra, Công ty còn xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh để
hỗ trợ cho con CBCNLĐ có thành tích học tập xuất sắc và có hoàn cảnh khó
khăn.

-

Tổ chức các chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng cho CBCNLĐ.

-

Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNLĐ theo đúng quy định.
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-

Mua bảo hiểm rủi ro cho người lao động với mức bồi thường tối đa là 20 triệu
đồng/người/vụ tai nạn.

-

Tặng quà sinh nhật cho CBCNLĐ, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

-

Chi quà Tết Nguyên đán là 750.000 đ/phần quà.

-

Tổng số tiền ủng hộ cho các hoạt động xã hội, từ thiện là 369 triệu đồng

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
3.1 Các khoản đầu tư lớn:
Năm 2013, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã triển khai thực hiện nhiều dự án
phát triển mạng lưới cấp nước và sửa chữa ống mục, trong đó một số dự án lớn có
vốn đầu tư trên 8 tỷ đồng gồm:
Stt

Tên công trình

Quy mô

Vốn đầu tƣ

(mét ống)

(tỷ đồng)

1

Sửa chữa ống mục khu vực quận 2

5.605

12,687

2

Sửa chữa ống mục khu vực quận Thủ Đức

4.988

10,044

3

Phủ kín mạng lưới cấp nước đợt 5

7.022

9,072

3.2 Các công ty con, công ty liên kết: không có.
IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
4.1 Tình hình tài chính
Chỉ tiêu

Năm 2012

Năm 2013

% tăng
giảm

Tổng giá trị tài sản

323.921.819.446

333.058.142.993

+ 2,82

Doanh thu thuần

363.580.967.620

428.945.104.331

+ 17,98

23.806.016.247

25.002.023.162

+ 5,02

2.059.157.036

2.123.299.712

+ 3,11

Lợi nhuận trước thuế

25.865.173.283

27.125.322.874

+ 4,87

Lợi nhuận sau thuế

20.332.619.411

21.456.082.108

+ 5,53

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Stt
1

2

Nội dung

Đvt

Kỳ trƣớc
(2012)

Kỳ báo cáo
(2013)

Khả năng thanh toán nhanh

Lần

Hệ số thanh toán ngắn hạn (hiện hành)

1,19

1,28

Hệ số thanh toán nhanh

1,05

1,21

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Lần
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Nội dung

Kỳ trƣớc
(2012)

Kỳ báo cáo
(2013)

Hệ số nợ/Tổng tài sản

0,61

0,6

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

1,58

1,53

Vòng quay hàng tồn kho

19,06

28,12

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

1,12

1,29

Hs lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

5,59

5,00

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

16,22

16,29

Lợi nhuận sau thế/Tổng tài sản

6,28

6,44

Lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần

7,11

6,32

Stt

Đvt

Lần

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

3

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

4

%

V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ CỦA CHỦ SỞ HỮU
5.1 Cổ phần
- Tổng số cổ phần: 8.500.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Phổ thông
5.2 Cơ cấu cổ đông
Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 14/03/2014 (theo danh sách cổ đông chốt ngày
14/3/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cung cấp).
Stt

Cổ đông

Số cổ phần sở hữu

Tỷ lệ sở hữu %

1

Cổ đông lớn

7.999.720

94,11

2

Cổ đông nhỏ

500.280

5,89

3

Cổ đông là cá nhân

285.922

3,36

Cá nhân trong nước

225.162

2,65

Cá nhân nước ngoài

60.760

0,71

Cổ đông là tổ chức

8.214.078

96,64

Tổ chức trong nước

8.074.898

95,00

Tổ chức nước ngoài

139.180

1,64

4

5

Cổ đông nhà nước

4.335.000

51,00

6

Cổ đông khác

4.165.000

49,00

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
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5.5 Các chứng khoán khác: Không có.
5.6 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.
 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam:
-

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 850.000 cổ phiếu (10%)

-

Số lượng cổ phiếu đã bán: 850.000 cổ phiếu

-

Số lượng cổ phiếu nằm giữ sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu.

-

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/8/2013.

 VoF Investment limited
 Giao dịch lần thứ nhất:
-

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 2.550.000 cổ phiếu (30%)

-

Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.266.500 cổ phiếu

-

Số lượng cổ phiếu nằm giữ sau khi giao dịch: 1.283.500 cổ phiếu (15,1%).

-

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/9/2013.

 Giao dịch lần thứ hai:
-

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.283.500 cổ phiếu (15,1%).

-

Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.283.500 cổ phiếu.

-

Số lượng cổ phiếu nằm giữ sau khi giao dịch: 0cổ phiếu.

-

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: Từ 25/11/2013 đến 24/12/2013.
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PHẦN III

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1 Đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu.
Mặc dù năm 2013 Công ty gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất
kinh doanh do các yếu tố biến động giá thị trường, thiếu nguồn vốn để đầu tư phát
triển mạng lưới cấp nước… Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể, Công ty Cổ phần
Cấp nước Thủ Đức đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
1.1.1. Sản lượng nước cung cấp:
Sản lượng nước cung cấp năm 2013 đạt 46.759.521 m3, bằng 103,22 % so với kế
hoạch năm, tăng 3,88 triệu m3 so với năm 2012.
Để đạt dược kết quả khả quan như trên chủ yếu vì từ cuối năm 2012 Công ty đã có
sự đầu tư lớn trong việc phát triển mạng lưới cấp nước cho khu vực phường Hiệp
Bình Phước; tại khu vực này cuối năm 2012 chỉ có 2.162 ĐHN nhưng đến cuối
2013 đã cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt với hơn 7.547 ĐHN
đã được lắp đặt (đây là khu vực đã có kiến nghị nhiều lần của cử tri). Sản lượng
nước cung cấp trung bình năm 2012 là 3,57 triệu m3/tháng nay đã tăng lên 3,9 triệu
m3/tháng, chứng tỏ việc đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước tại phường Hiệp Bình
Phước đã mang lại hiệu quả rất lớn.
Trong năm 2013 khách hàng đã đầu tư 5.041 m ống cái góp phần không nhỏ trong
việc phủ kín mạng lưới cấp nước, nâng tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch và sản
lượng nước cung cấp của Công ty.
Công ty cũng đã điều phối 23.981 chuyến xe bồn đến các hộ dân tại khu vực
phường Linh Trung, khu Đại học Quốc Gia – quận Thủ Đức và Tân Phú, Hiệp Phú,
Tăng Nhơn Phú A – Quận 9 với tổng số lượng nước cung cấp là 493.312 m3
Kết quả đạt được như trên đã phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự nổ lực phấn đấu
vượt bậc của tập thể cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty.
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1.1.2. Doanh thu và tỷ lệ thực thu:
Năm 2013, doanh thu tiền nước đạt 421.254.525.124 đồng bằng 103,13% so với kế
hoạch năm, tăng 64,65 tỷ so với năm 2012. Doanh thu tiền nước tăng do sản lượng
nước tăng và giá bán bình quân tăng 7,9 % so với năm 2012 cùng với việc điều
chỉnh giá bán theo lộ trình tăng giá nước đã được UBND thành phố phê duyệt.
Công ty đã tiến hành rà soát các địa chỉ có tiêu thụ bằng 0 nhiều kỳ, nhà đóng cửa
thường xuyên vì xác định đây là nhóm khách hàng có tiêu thụ thấp, hiệu quả đầu tư
không cao. Trong năm Công ty đã cắt tạm 432 đồng hồ, cắt huỷ 1.012 đồng hồ.
Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra lượng nước tiêu thụ, đối tượng sử dụng của
khách hàng và điều chỉnh giá biểu, định mức, đúng với thực tế đã làm tăng giá bán
bình quân của đơn vị; Từ 8.351 đ/m3 năm 2012 tăng lên 9.010 đ/m3 trong năm
2013.
Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Công ty đã chủ
động liên hệ với các ngân hàng và các tổ chức thu hộ. Việc mở rộng các kênh thanh
toán đã tạo thuận lợi cho khách hàng cũng như tăng tỷ lệ thực thu, giảm rủi ro cho
công tác thu tiền. Năm 2013 đã có 83.074 lượt khách hàng thanh toán qua ngân
hàng, 34.106 lượt khách hàng thanh toán qua tổ chức thu hộ payoo.
Với sự nỗ lực rất lớn của tập thể đội Thu tiền cùng với việc nhận được sự hỗ trợ
nhiệt tình từ các phòng, ban, đội như: đội Quản lý đồng hồ nước, ban Kiểm tra,
phòng Kinh doanh, đội TCTB đã giúp cho công tác thực thu năm 2013 đạt 99,46%.
Trong năm 2013 Công ty cũng đã thực hiện sắp xếp lại phiên lộ trình nhằm tăng
năng suất trong công tác đọc số và thu tiền cho khu vực quận 2; dự kiến sắp xếp lại
phiên lộ trình khu vực quận 9 trong năm 2014.
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1.1.3. Thay đồng hồ nước:
Kết quả thực hiện chỉ tiêu thay đồng hồ nước cỡ nhỏ đạt 15.585 cái, bằng 141,68 %
kế hoạch năm, thay đồng hồ nước cỡ lớn là 50 cái, đạt 166,67 % kế hoạch năm.
Công tác thay đồng nước của Đội thi công tu bổ, kết hợp với công tác kiểm tra sản
lượng nước tiêu thụ thực tế của các đồng hồ cỡ lớn của Ban kiểm tra để có những
điều chỉnh hợp lý, góp phần không nhỏ trong công tác giảm nước thất thoát, thất thu
chung của cả Công ty.

1.1.4. Gắn mới đồng hồ nước:
Năm 2013 gắn được 11.169 đồng hồ nước, bằng 101,54 % so với kế hoạch năm,
tăng 1.939 so với năm 2012.
Công tác gắn mới đồng hồ nước năm 2013 thuận lợi do từ cuối năm 2012 Công ty
đã đầu tư phát triển mạng lưới và gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng khu vực
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Phường HIệp Bình Phước là khu vực
rộng với mật độ dân cư khá cao nhưng nguồn nước ngầm không sử dụng được nên
nhu cầu sử dụng nước sạch là rất lớn.
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1.1.5. Phát triển mạng lưới cấp nước:
Công ty làm chủ đầu tư. Nhưng do Tổng Công ty còn gặp nhiều khó khăn về nguồn
vốn đầu tư đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện các dự án (Trong năm 2013
các dự án do Tcty làm chủ đầu tư chỉ thực hiện đến giai đoạn phê duyệt chủ trương,
các dự án trên sẽ tiến hành khởi công trong năm 2014).
Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2013 được 9.285m đạt 185,70% so với kế hoạch
năm. Cụ thể: Công ty chỉ có thể cân đối nguồn vốn để thực hiện 01 dự án “Phủ kín
mạng lưới đợt 5”. Ngoài ra công ty đã thoả thuận khách hàng đầu tư phát triển mạng
lưới được 5.041 mét.

1.1.6. Cải tạo mạng lưới cấp nước:
Kết quả thực hiện chỉ tiêu cải tạo mạng lưới cấp nước năm 2013 Công ty đã hoàn
thành và đưa vào vào sử dụng 4 dự án đạt 100% kế hoạch năm. Khối lượng đường
ống đạt 14.035m bằng 112,41% kế hoạch năm. Với tổng kinh phí đầu tư hơn 35,87
tỷ đồng
1.1.7. Công tác quản lý mạng lưới:
Công ty đã sửa chữa kịp thời 5.430 điểm bể (với 4.858 điểm bể nổi và 572 điểm bể
ngầm). Giảm 318 điểm bể so với năm 2012. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm
2013 trên địa bàn hai quận 9 và Thủ Đức triển khai thi công nhiều công trình hạ
tầng giao thông, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống cấp nước của Công ty.
Sửa chữa, cơi 300 van, di dời, đổi cỡ 619 đồng hồ nước giúp cho công tác biên đọc,
điều tiết áp lực, sửa bể và quản lý của đơn vị được thuận lợi hơn.
1.1.8. Công tác tiết kiệm, chống lãng phí :
Thực hiện chủ trương tiết kiệm chống lãng phí, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ
Đức đạt được một số thành quả như sau:
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-

Nhằm nâng cao hiệu suất, loại bỏ các sai số nhập liệu trong công tác đọc số,
Công ty đã đầu tư và đưa vào sử dụng thiết bị đọc số cầm tay từ tháng 10 năm
2013, với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng.

-

Công tác mua sắm vật tư: Thực hiện đúng theo quy trình, quy định. Đơn vị được
chọn cung cấp hàng hóa là nhà cung cấp có giá chào giá thấp nhất so với các đơn
vị còn lại và hàng hóa phải đạt yêu cầu về chất lượng (ít nhất có ba nhà cung
cấp).

-

Để tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, ngoài việc giáo dục ý thức tiết kiệm
cho từng CBCNV, Công ty tiến hành định mức cụ thể cho từng phòng, ban, đội
đồng thời tiến hành truy thu tất cả các cuộc gọi sử dụng vào việc riêng, đối với
công tác tiết kiệm điện, mỗi phòng, ban đội tiết kiệm 2 giờ không sử dụng máy
lạnh (01 giờ buổi sáng và 01 giờ trước khi ra về). Cụ thể Công ty đã tiết kiệm
được là 86.630.450 đồng cước sử dụng điện thoại, tiền nước, văn phòng phẩm và
chi phí mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân, in ấn.

-

Cũng nằm trong chương trình tiết kiệm; Công tác thay đồng hồ định kỳ với việc
sử dụng 13.587 đồng hồ nước tân trang đã tiết kiệm cho Công ty hơn 5,96 tỷ
đồng.

1.1.9 Công tác kiểm tra :
Năm 2013, Ban Kiểm tra đã đạt được những thành tích nổi bật sau:
-

Giải quyết 6.630/6.643 hồ sơ các loại , đạt 99,80%.

-

Xử lý 297 trường hợp khách hàng sử dụng nước gian lận, chênh lệch định mức,
giá biểu, truy thu số tiền 955.590.514 đồng.

-

Hỗ trợ tích cực các ban, đội trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể:

-

Hỗ trợ đội Thu tiền thu tiền các cơ quan nợ số tiền nước lớn, thu chi phí đóng mở
nước, thu tiền nước hơn 300 trường hợp khách hàng trả đồng hồ nước, với tổng
số tiền hơn 120 triệu đồng. Kiểm tra, giải quyết hơn 3.379 trường hợp hoá đơn có
tiêu thụ = 0.

-

Phối hợp kịp thời với Ban Quản lý dự án, đội Thi công tu bổ để giải quyết những
khó khăn, cản trở từ phía khách hàng trong công tác cải tạo mạng lưới.

1.1.10. Công tác Giảm nước thất thoát thất thu
Tỷ lệ thất thoát nước theo sản lượng mua bán sỉ của Công ty trung bình năm 2013 là
24,03% giảm 1,17% so với năm 2012 là 26,2% (tỷ lệ này chưa tính đến lượng súc
xả trên mạng lưới cấp 3, lượng súc xả phục vụ cho công tác quản lý của công ty…).
Tỷ lệ thất thoát nước thực tế của Công ty trung bình năm 2013 là 23,48% giảm
2,11% so với năm 2012 là 25,59%.
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Công tác giảm nước thất thoát thất thu (GNTTTT) năm 2013 theo “phương pháp
tổng hợp kết hợp giải pháp phân vùng, tách mạng và mô hình nhân viên quản lý địa
bàn (Caretaker)”; đồng thời bám sát theo “13 giải pháp giảm nước thất thoát thất thu
của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn”.
Năm 2013 công tác GNTTTT đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Trên cơ sở áp dụng linh hoạt mô hình Caretaker tại các vùng GNTTTT phù hợp với
tính chất đặc thù của công ty, đẩy mạnh công tác dò tìm rò rỉ, sửa bể, quản lý khách
hàng ... tại 13 khu vực DMA triển khai GNTTTT và tiếp tục nhân rộng ra 08 khu
vực DMA mới ( bước đầu thực hiện công tác cập nhật, thống kê danh sách đồng hồ
nước).
 Mười khu vực DMA có tỷ lệ thất thoát nước trung bình năm 2013 từ 10%-20%:
Thảo Điền, Cư xá An Bình, Riverside, xa lộ Đại Hàn, Đại học Quốc Gia, Bình
Thắng, Bình An, Đường 04-Nguyễn Văn Lịch Cư xá Điện Lực, RMK.
Đặc biệt 03 khu vực DMA Thảo Điền, Cư xá An Bình và Riverside đã kéo giảm
mạnh tỷ lệ thất thoát nước:
-

Thảo Điền từ 19,86% năm 2012 xuống còn 13,69%.

-

Cư xá An Bình từ 25,54% năm 2012 xuống còn 12,21%

-

Riverside từ 11,93% năm 2012 xuống còn 1,30%.

Hoàn tất thi công đoạn ống Ø200 đấu nối DMA RMK và DMA Cư xá Điện Lực
vào 07/2013, cùng với việc hoàn tất các công trình cải tạo ống mục tại 02 khu vực
DMA trên đã hoàn tất bước đầu mang lại hiệu quả nhất định. Tỷ lệ thất thoát nước
chung của 2 khu vực DMA này giảm chỉ còn 8.93% trong kỳ 12/2013.
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 03 khu vực DMA có tỷ lệ thất thoát nước trung bình năm 2013 từ 20 ÷ 30% gồm:
Tân Vạn, Xi măng vôi, Trần Não.
1.2. Những tiến bộ đã đạt được:
Trước áp lực của xã hội về sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống, sự đòi hỏi của
khách hàng ngày càng cao về chất lượng sản phẩm phục vụ. Công ty Cổ phần Cấp
nước Thủ Đức đã có nhiều cách làm đột phá để đạt được các chỉ tiêu đề ra, cân đối
hài hoà giữa hiệu quả hoạt động kinh doanh và chức năng phục vụ xã hội.
Công ty đã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện
nhiệm vụ xã hội cũng là nhiệm vụ chính trị là nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước
sạch trên địa bàn quản lý. Doanh thu các năm sau đều tăng so với năm trước, qua đó
tạo điều kiện tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống CB.CNLĐ. Trang thiết bị
kỹ thuật được cải tiến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý mạng
lưới cấp nước; có động thái tích cực, hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ nước thất thoát
thất thu. Bên cạnh việc thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, Công ty đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giải
quyết nhanh chóng mọi yêu cầu của khách hàng…
II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
2.1 Tình hình tài sản
Tổng tài sản tăng 9,14 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 19,32 tỷ đồng, tài
sản dài hạn giảm 10,18 tỷ đồng một phần do giá trị hao mòn trong kỳ, mặc khác các
tài sản có giá trị dưới 20 triệu đồng được chuyển thành công cụ theo thông tư
45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013
Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA)
ROA = Thu nhập trước thuế và lãi vay / tổng tài sản trung bình
Thu nhập trước thuế và lãi vay: 27.125.322.874 + 4.096.585.540 = 31.332.908.414
Tổng tài sản trung bình: (333.058.142.993 + 323.921.819.446)/2 = 328.489.891.220
ROA (năm nay) = 9,5%.
Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần / tổng tài sản trung bình
Năm nay =428.945.104.331/328.489.891.220 = 1,31 lần
2.2 Tình hình nợ phải trả
Tổng nợ phải trả tăng 2,72 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tăng 8,72 tỷ đồng, nợ dài
hạn giảm 6 tỷ đồng do Công ty hạch toán nợ phải trả từ nợ dài hạn sang nợ dài hạn
đến trả 13,04 tỷ đồng, một số khoản nợ phải trả phát sinh cũng như một số đã được
thanh toán trong kỳ.
Tỷ số nợ phải trả trên tổng vốn = Tổng nợ /Tổng nguồn vốn.
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Tỷ số nợ phải trả năm nay = 201.312.668.274/333.058.142.993 = 60,44%
Tỷ số nợ trên vốn cổ phần = Tổng nợ /Tổng vốn cổ phần
= 201.312.668.274 / 85.000.000.000 = 2,37 lần.
III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2014
Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức ngoài việc kinh doanh mang lại hiệu quả cho
Công ty còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị là cung cấp nước sạch, góp phần cải
thiện đời sống an sinh xã hội cho nhân dân, do đó mục tiêu chính của Công ty là
nâng cao tỷ lệ người dân được cấp nước sạch. Để thực hiện được mục tiêu này,
trong năm 2014 Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung liên quan làm
tiền đề cho sự phát triển khách hàng tại địa bàn do công ty quản lý.
Căn cứ tình hình thực tế và kết quả đạt được trong năm 2013, Công ty định hướng
kế hoạch thực hiện năm 2014 như sau:
Chỉ tiêu

Đvt

Thực hiện
2013

Kế hoạch
2014

Ghi chú

I. KẾ HOẠCH SXKD
A. KINH DOANH :
1. Nước cung cấp

1000m3

46.760

50.190

2. Doanh thu tiền nước

tr.đồng

421.254

451.533

3. Tỷ lệ thực thu đương niên

%

99,46

99,00

4. Gắn mới đồng hồ nước

cái

11.169

12.000

5. Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ

cái

15.585

15.000

6. Thay đồng hồ nước cỡ lớn

cái

50

30

7. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch

%

86,81

95,04

8. Tỷ lệ thất thoát nước

%

23,48%

Giảm 1,5%

1

13

213

59.970

1.650

105.700

(so với 2013)

B. ĐẦU TƢ XÂY DỰNG
1. Phát triển mạng lưới cấp nước:
-

Số lượng dự án

-

Khối lượng đường ống

-

Kinh phí đầu tư

dự án
mét
tr.đồng

Trong đó:
 TCTy Cấp nước Sài Gòn đầu tư
-

Số lượng dự án

-

Khối lượng đường ống

-

Kinh phí đầu tư

dự án

07

mét

40.740

Tr.đồng

65.600
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Chỉ tiêu

Đvt

Thực hiện
2013

Kế hoạch
2014

Ghi chú

 Công ty đầu tư
-

Số lượng dự án

-

Khối lượng đường ống

-

Kinh phí đầu tư

dự án

06
19.230 Và 19 ĐHT

mét
tr.đồng

40.100

2. Sửa chữa ống mục:
-

Số lượng dự án

-

Khối lượng đường ống

-

Kinh phí đầu tư

3. XD và sửa chữa công trình nội bộ

dự án

4

6

mét

14.035

13.840

tr.đồng

35.861

30.100

tr.đồng

6.500

II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
1. Tổng doanh thu

tr.đồng

437.936

465.733

2. Lợi nhuận trước thuế

tr.đồng

27.125

28.000

1. Lợi nhuận sau thuế

tr.đồng

21.456

22.362

12

12

tr.đồng

1.893

1.931

tr.đồng

43.921

45.675 Quỹ lương

104,36

101,15 2014 được

3. Tỷ lệ cổ tức

%

II. KẾ HOẠCH QUỸ LƢƠNG
1. Quỹ lương viên chức quản lý
(Đã bao gồm tiền lương của thành viên
HĐQT chuyên trách)

2. Quỹ lương CBCNV
Trong đó đơn giá tiền lương kế
hoạch tính trên 1.000 đồng doanh
thu:

3. Tổng số lao động (định biên)

thực hiện năm
xác định trên
Doanh thu
thực hiện và
Đơn giá tiền
lương

người

342

347

23

Báo cáo thường niên 2013.TDW

PHẦN IV

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã triển khai nhiều giải pháp
có hiệu quả nhằm ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận theo
kế hoạch, cụ thể như sau:
1.1 Sản lượng nước tiêu thụ
Sản lượng nước cung cấp năm 2013 đạt 46.759.521 m3, bằng 103,22 % so với kế
hoạch năm, tăng 3,88 triệu m3 so với năm 2012.
Để đạt được kết quả trên, Công ty đã có nhiều giải pháp để phát triển khách hàng,
trong đó giảm thủ tục hành chính trong công tác gắn mới đồng hồ nước, khuyến
khích người dân sử dụng nước sạch bằng biện pháp thực hiện gắn đồng hồ nước
miễn phí và gắn nhanh trong ngày.
1.2 Tổng doanh thu
Tổng doanh thu thực hiện 437,936 tỷ đồng, tăng 4,03% so với kế hoạch năm và
tăng 17,07% so với năm 2012, trong đó:
-

Hoạt động kinh doanh nước sạch: Doanh thu thực hiện 421.254 tỷ đồng, tăng
3,13% so với kế hoạch, và tăng 17,95% so với năm 2012.

-

Hoạt động gắn đồng hồ nước: Doanh thu thực hiện 7,691 tỷ đồng, tăng 28,18%
so với kế hoạch và tăng 19,73% so với năm 2012.

-

Hoạt động tài chính: Doanh thu thực hiện 6,401% tỷ đồng, tăng 60,02% kế hoạch
và bằng 79,55% so với năm 2012.

-

Hoạt động khác: Doanh thu tực hiện 2,591 tỷ đồng tăng 3,63% so với kế hoạch
và tăng 5,59% so với năm 2012.

1.3 Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận sau thuế thực hiện 21,456 tỷ đồng tăng 0,01% so với kế hoạch và tăng
5,52% so với năm 2012.
1.4 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản
Năm 2013 Công ty gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn nên công tác xây dựng cơ bản
trong những tháng đầu năm còn chậm. Tuy nhiên, sau khi cân đối nguồn vốn Công
ty đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển mạng lưới cấp nước và sửa
chữa ống mục, góp phần phát triển khách hàng, tăng sản lượng doanh thu cho đơn
vị.
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Kết quả thực hiện trong năm 2013:
-

Phát triển mạng lưới cấp nước: 9.285m đạt 185,70% kế hoạch năm

-

Sửa chữa ống mục: 14.035m đạt 112,41% kế hoạch năm.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Ban Giám đốc đã tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết; Quyết định của Hội đồng quản trị
trong quá trình điều hành công ty.
Mặc dù trong năm 2013, Công ty gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, nhưng Ban
Giám đốc đã kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành kế
hoạch đã đề ra, nhất là trong những tháng cuối năm Công ty đã đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước, góp phần giải quyết nhu
cầu nước sạch của người dân trên địa bàn quản lý.
III. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƢỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty có nhiều lợi thế trong việc phục vụ cấp nước khách hàng, địa bàn phục vụ
của công ty có vị trí gần Nhà máy nước Thủ Đức, do là khu vực đầu nguồn nên
nguồn cung cấp ổn định, chất lượng nước luôn đạt các tiêu chuẩn quy định. Đồng
thời, hiện nay địa bàn quận 2, quận 9, quận Thủ 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 của thành phố Hồ Chí Minh, do đó nhu
cầu sử dụng nước trong tương lai là rất lớn.
Dựa trên những ưu thế sẵn có, Công ty cần tập trung vào các vấn đề sau:
-

Phát triển mạng lưới cấp nước nhằm gia tăng số lượng khách hàng sử dụng nước.

-

Nâng cao các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu.

-

Tăng cường công tác chống thất thoát nước.

-

Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
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PHẦN V

QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1.1 Thành viên và cơ cấu
S
tt

Họ và tên

Chức vụ

Đại diện
sở hữu
cổ phần

Cổ phần
nắm giữ
cá nhân

Tổng CP
biểu
quyết

1

Huỳnh Tuấn Anh

CT.HĐQT

1.083.750

-

2

Nguyễn Xuân Cầu

TV.HĐQT
kiêm GĐ

1.083.750

3.400

3

Nguyễn Việt Cường

TV.HĐQT

-

-

4

Nguyễn Văn Dụ

TV.HĐQT

1.083.750

-

5

Trịnh Tuấn Minh

TV.HĐQT

-

-

6

Nguyễn Hoài Nam

TV.HĐQT
kiêm PGĐ

1.083.750

Tỷ lệ
%

Ghi chú

1.083.750 12,75 Chuyên trách
1087.150 12,79 Điều hành
-

- Không điều hành

1.083.750 12,75 Không điều hành
-

- Không điều hành

1.083.750 12,75 Điều hành

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban. Tuy nhiên, ngày 12/8/2013, Hội
đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết 017/NQ-HĐQT cử thành viên HĐQT phụ
trách vấn đề chính sách lương thưởng – nhân sự, chính sách phát triển như sau:
-

Ông Huỳnh Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT: Phụ trách Chính sách phát triển.

-

Ông Trịnh Tuấn Minh – TV.HĐQT: Phụ trách Lương thưởng; Nhân sự.

1.3. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định 004/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2013 miễn
nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Cường theo nguyện vọng
của cá nhân từ ngày 15/01/2013. Việc miễn nhiệm này đã được Đại hội đồng cổ
đông thường niên thông qua tại Nghị quyết 010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2013.
1.4 Hoạt động của Hội đồng quản trị
Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp và ban hành 10 Nghị
quyết/Quyết định để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ
thể như sau:
Stt
1

Số Nghị quyết/ Quyết định
003/NQ-HĐQT

Ngày

Nội dung thông qua

15/01/2013 -

Kết quả hoạt động SXKD, Báo
cáo tài chính quý 4/2012.

-

Giãn thời gian trích khấu hao tài
sản đường ống.
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Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung thông qua
-

Thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2013.

2

004/NQ-HĐQT

15/01/2013 -

Miễn nhiệm tư cách thành viên
HĐQT đối với ông Nguyễn Việt
Cường.

3

007/NQ-HĐQT

18/3/2013

-

Báo cáo tài chính 2012 (đã kiểm
toán).

-

Kế hoạch phân phối lợi nhuận
năm 2012 trình Đại hội đồng cổ
đông.

-

Kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài
chính 2013.

-

Quỹ lương 2013.

-

Kế hoạch phân bổ Quỹ khen
thưởng Ban điều hành.

-

Chương trình nghị sự Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2013.

4

011/QĐ-HĐQT

16/4/2013

- Chi trả cổ tức năm 2012

5

012/QĐ-HĐQT

16/4/2013

- Ban hành điều lệ năm 2013

6

014/NQ-HĐQT

21/5/2013

- Báo cáo tài chính Quý 1/2013
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo
cáo tài chính năm 2013.

7

017/NQ-HĐQT

12/8/2013

- Báo cáo tài chính bán niên soát
xét;
- Kết quả SXKD 6 tháng
- Cử thành viên HĐQT phụ trách
lương, thưởng; Nhân sự; Chính
sách phát triển.;
- Góp ý quy chế quản trị

8

020/NQ-HĐQT

19/10/2013

- Thông qua việc Công ty cơ điện
lạnh (REE) chào mua công khai
cổ phần TDW.

9

022/NQ-HĐQT

06/11/2013

- Báo cáo tài chính 9 tháng.
- Kế hoạch sxkd 2014;
- Góp ý quy chế quản trị

10 023/QĐ-HĐQT

27/11/2013

- Ban hành Quy chế quản trị
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1.5 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành
Các thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành đều tham dự đầy đủ các
cuộc họp Hội đồng quản trị, và đóng góp ý kiến các vần đề thuộc thẩm quyền của
HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động Công ty.
1.6 Danh sách các thành viên có chứng chỉ đạo tạo về quản trị công ty.
-

Huỳnh Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT.

-

Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc.

-

Lâm Tứ Duy – Phó giám đốc.

-

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Kế toán trưởng.

-

Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Thư ký công ty.

II. BAN KIỂM SOÁT
2.1 Thành viên và cơ cấu
Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Ngọc Lâm

Trưởng ban

-

-

-

-

2

Quách Trọng Lượng

Thành viên

-

-

-

-

3

Hoàng Thanh Bình

Thành viên

-

-

-

-

Stt

Đại diện sở
hữu
cổ phần

Cổ phần
nắm giữ cá
nhân

Tổng CP
biểu quyết

Tỷ lệ
%

2.2 Hoạt động của Ban Kiểm soát
Theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty, Ban
Kiểm soát thực hiện các chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:
-

Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành
công ty;

-

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản
lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và
lập báo cáo tài chính;

-

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính sáu tháng và
báo cáo tài chính năm của công ty, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản
trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng
năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên
Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

-

Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều
hành hoạt động của công ty;
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-

Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi,
bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của
công ty;

-

Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

-

Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ
trình Hội đồng quản trị;

-

Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm
toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn
bàn bạc;

-

Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản
lý công ty; ...

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát
Năm 2013, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 phiên họp và đã thống nhất thông qua các
nội dung sau:
Stt Biên bản họp Ngày

Nội dung làm việc

1

-

Báo cáo tài chính kiểm toán 2012.

-

Công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2013

2

3

01/BB-BKS

02/BB-BKS

03/BB-BKS

14/3/2013

20/5/2013

09/8/2013

- Đóng góp ý kiến cho dự thảo quy chế quản trị.
-

Thẩm tra báo cáo tài chính quý 1/2013

-

Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2013

- Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm.
- BCTC bán niên 2013 đã được soát xét.

III. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT,
BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƢỞNG
3.1 Các khoản lƣơng, thƣởng, thù lao của Hội đồng quản trị
S
tt

Họ và tên

Chức vụ

Lƣơng

1

Huỳnh Tuấn Anh

CT.HĐQT

471.223.316

42.000.000

66.583.907 Thu nhập trên

2

Nguyễn Xuân Cầu

TV.HĐQT
kiêm GĐ

424.533.426

36.000.000

66.583.907 Thu nhập trên

3

Nguyễn Việt Cường

TV.HĐQT

-

3.000.000

4

Nguyễn Văn Dụ

TV.HĐQT

-

36.000.000

Thù lao

Thƣởng vƣợt
kế hoạch
2012(BĐH)

Ghi chú

chưa trừ thuế thu
nhập cá nhân
chưa trừ thuế thu
nhập cá nhân

41.614.942 Không là CBCNV

55.486.589

của Công ty.
Công ty chỉ trả
thù lao
Không là CBCNV
của Công ty.
Công ty chỉ trả
thù lao
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S
tt

Họ và tên

Chức vụ

5

Trịnh Tuấn Minh

TV.HĐQT

Lƣơng

Thƣởng vƣợt
kế hoạch
2012(BĐH)

Thù lao

-

36.000.000

Ghi chú

Không là CBCNV

55.486.589 của Công ty.

Công ty chỉ trả
thù lao

6

Nguyễn Hoài Nam

TV.HĐQT
kiêm PGĐ

348.110.945

36.000.000

55.486.589 Thu nhập trên
chưa trừ thuế
TNCN

3.2 Các khoản lƣơng, thƣởng, thù lao của Ban Kiểm soát
S
tt

Họ và tên

Chức vụ

Lƣơng

Thƣởng vƣợt
kế hoạch
2012(BĐH)

1

Hoàng Ngọc Lâm

Trưởng ban

-

30.000.000

16.650.016

Không là CBCNV
của Công ty.
Công ty chỉ trả
thù lao

2

Quách Trọng Lượng

TV.BKS

-

18.000.000

8.325.008

Không là CBCNV
của Công ty.
Công ty chỉ trả
thù lao

3

Hoàng Thanh Bình

TV.BKS

188.089.533

18.000.000

8.325.008

Là CBCNV Cty.

Thù lao

Ghi chú

Thu nhập trên
chưa trừ thuế
TNCN

3.3 Các khoản lƣơng, thƣởng, thù lao của Ban giám đốc và cán bộ quản lý
S
tt

Họ và tên

Chức vụ

Lƣơng

Thƣởng vƣợt
kế hoạch
2012(BĐH)

1

Nguyễn Xuân Cầu

Giám đốc

-

-

-

Xem mục 3.1

2

Nguyễn Hoài Nam

PGĐ

-

-

-

Xem mục 3.1

3

Lâm Tứ Duy

PGĐ

312.769.700

46.238.824

Thu nhập trên
chưa trừ thuế
TNCN.

4

Nguyễn Thị Ngọc
Hạnh

Kế toán
trưởng

336.383.942

16.650.016

Là CBCNV Cty.

Thù lao

Ghi chú

Thu nhập trên
chưa trừ thuế
TNCN

3.4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
-

Người thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Cầu

-

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

-

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 3.400 cổ phiếu (0,04%).

-

Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.400 cổ phiếu.

-

Số lượng cổ phiếu nằm giữ sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu.

-

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: Theo đợt chào mua công khai từ ngày
08/11/2013 đến ngày 10/12/2013. Đến ngày 03/01/2014 nhận được thông báo
của thành viên lưu ký về kết quả giao dịch.
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3.5. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.
Các hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (cổ đông
nắm giữ 51% cổ phần).
Số hợp đồng

Ngày

Nội dung

Giá trị hợp đồng
(đồng)

373/HĐ-TCT-KDDVKH

31/01/2013

Mua bán sỉ nước sạch kỳ 01/2013

21.230.817.738

1035/HĐ-TCT-KDDVKH

05/04/2013

Mua bán sỉ nước sạch kỳ 02,03/2013

42.524.865.684

1449/HĐ-TCT-KDDVKH

05/04/2013

Mua bán sỉ nước sạch kỳ 04, 05/2013

46.249.521.758

2212/HĐ-TCT-KDDVKH

11/07/2013

Mua bán sỉ nước sạch kỳ 06, 07/2013

46.083.865.788

3410/HĐ-TCT-KDDVKH

07/10/2013

Mua bán sỉ nước sạch kỳ 08, 09/2013

46.132.308.132

3517/HĐ-TCT-KDDVKH

14/10/2013

Phụ lục điều chỉnh giá nước từ kỳ 2 –
kỳ 9/2013 (giảm)

- 5.122.110.712

3560/HĐ-TCT-KDDVKH

14/10/2013

Mua bán sỉ nước sạch kỳ 10,11/2013

44.999.905.339

4340/HĐ-TCT-KDDVKH

05/12/2013

Mua bán sỉ nước sạch kỳ 12/2013

21.040.771.718

Tổng cộng

263.139.945.445

3.6 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty thực hiện đúng quy định
của pháp luật về quản trị Công ty.

31

Báo cáo thường niên 2013.TDW

PHẦN VI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013
ĐÃ KIỂM TOÁN
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GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:

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

Nguyễn Xuân Cầu
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