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PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
-

Tên giao dịch: 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

-

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

5

Báo cáo thường niên 2014.TDW

V. ĐỊNH HƯỚNG 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 lược 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 trường, 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...
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PHẦN II

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

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

50.190

50.403

100,42

2. Doanh thu tiền nước

tr.đồng

451.533

452.231

100,15

3. Tỷ lệ thực thu đương niên

%

99

99,68

100,69

4. Gắn mới đồng hồ nước

cái

12.000

12.080

100,67

5. Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ

cái

15.000

21.146

140,97

6. Thay đồng hồ nước cỡ lớn

cái

30

46

153,33

97,60

Vượt
2,56%

21,98

20,31

Vượt
1,67%

6

6

100,00

mét

35.240

1.000

2,8

tr.đồng

56.627

1.707

3,01

8

7

87,50

mét

40.794

36.070

88,42

tr.đồng

54.356

52.244

96,11

3

3

100,00

mét

6.717

6.717

100,00

tr.đồng

12.490

10.230

81,91

7. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch
8. Tỷ lệ thất thoát nước

%
%

95,04

B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1. Phát triển mạng lưới cấp nước vốn Tổng công ty
- Số lượng dự án
- Khối lượng đường ống
- Kinh phí đầu tư

dự án

1. Phát triển mạng lưới cấp nước vốn công ty
- 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
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II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
2.1 Số lượng cán bộ, nhân viên
-

Tổng số cán bộ, nhân viên: 350 người, trong đó:

-

Trên đại học: 04 người.

-

Đại học: 86 người.

-

Cao đẳng: 27 người.

-

Trung học chuyên nghiệp: 50 người.

-

Công nhân kỹ thuật: 153 người.

-

Chưa qua đào tạo: 30 người.

2.2 Chính sách đối với người lao động:
2.2.1 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.
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 quy chuẩn, yêu cầu an toàn trong quá trình lao
động, sản xuất.
2.2.2 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 2014, Công ty phối hợp với Trung tâm Đào tạo ngành nước Miền nam để mở
lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho 56 công nhân lao động. Ngoài ra, công ty còn cử
131 cán bộ công nhân lao động tham gia nhiều lớp đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn.
2.2.3 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
8
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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 bản và 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.
2.2.4 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 quy định.

-

Mua bảo hiểm rủi ro; bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

-

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

-

Chi quà Tết Nguyên đán cho CBCNLĐ là 1.000.000 đ/phần quà.

-

Tổng số tiền ủng hộ cho các hoạt động xã hội, từ thiện là 411 triệu đồng

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN
3.1 Các khoản đầu tư lớn:
Năm 2014, 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 có vốn
đầu tư trên 5 tỷ đồng gồm:
Stt

Tên công trình

Quy mô

Vốn đầu tư

(mét ống)

(tỷ đồng)

I.

Công trình vốn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

1

PTMLCN các hẻm phường PHú Hữu, Tăng
Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Hiệp Phú, Q9

4.803

7,9

2

PTMLCN phường Long Trường, quận 9

6.978

11,4

3

PTMLCN phường Long Thạnh Mỹ, Tân Phú, Q9

5.495

9,1

4

PTMLCN các hẻm phường Trường Thạnh, Long
Bình, Long Phước, quận 9

6.265

9,4

5

PTMLCN phường Tam Bình, Tam Phú, Q.TĐ

6.258

11,0
9
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Stt

Tên công trình

Quy mô

Vốn đầu tư

(mét ống)

(tỷ đồng)

II

Công trình vốn Công ty

1

Phủ kín mạng lưới cấp nước đợt 6

5.187

6,0

2

Phủ kín mạng lưới cấp nước đợt 7

6.392

7,8

3

Phủ kín mạng lưới cấp nước đợt 8

14.278

13,6

4

PTMLCN phường Long Phước, quận 9

6.300

6,0

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 2013

Năm 2014

% tăng
giảm

Tổng giá trị tài sản

333.058.142.993

366.787.916.833

10,13

Doanh thu thuần

428.945.104.331

465.110.515.453

8,43

25.002.023.162

30.130.939.131

20,51

2.123.299.712

778.926.769

-63,32

Lợi nhuận trước thuế

27.125.322.874

30.909.865.900

13,95

Lợi nhuận sau thuế

21.456.082.108

24.192.210.260

12,75

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 trước
(2013)

Kỳ báo cáo
(2014)

Khả năng thanh toán nhanh

Lần

Hệ số thanh toán ngắn hạn (hiện hành)

1,28

1,14

Hệ số thanh toán nhanh

1,21

1,07

0,6

0,62

1,53

1,61

28,12

28,14

1,29

1,27

5,00

5,20

16,29

17,22

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

6,44

6,60

Lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần

5,83

6,48

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Lần

Hệ số nợ/Tổng tài sản
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
3

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Lần

Vòng quay hàng tồn kho
Doanh thu thuần/Tổng tài sản
4

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hs lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%
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V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 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 07/5/2014 (theo danh sách cổ đông chốt ngày
07/5/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cung cấp).
Số cổ phần sở hữu

Tỷ lệ sở hữu %

4.335.000

51,00

Trong nước

4.335.000

54,00

Nước ngoài

-

-

Trong nước

7.999.720

94,11

Nước ngoài

-

-

Công đoàn công ty

-

-

Nước ngoài

-

-

5

Cổ phiếu quỹ

-

-

6

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi

-

-

7

Cổ đông khác

500.280

5,89

Trong nước

301.020

3,55

Nước ngoài

199.260

2,34

Stt

Cổ đông

1

Cổ đông nhà nước

2

Cổ đông sáng lập

3

4

Cổ đông lớn

Trong nước

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
5.5 Các chứng khoán khác: Không có.
5.6 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Không có
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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 2014 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 2014 đạt 50.402.649 m3, bằng 103,42 % so với kế
hoạch năm, tăng 3,63 triệu m3 so với năm 2013.
Để đạt dược kết quả khả quan như trên, ngay từ đầu năm 2014 Công ty đã có sự đầu
tư lớn trong việc thực hiện hai dự án phát triển mạng lưới cấp nước cho khu vực
phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước; và ba dự án phủ kín mạng lưới cấp
nước. Từ việc phát triển mạng lưới kịp thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của
nhân dân trên địa bàn đã góp phần làm tăng sản lượng . Năm 2013, lượng nước cung
cấp bình quân 3,9 triệu m3/tháng, năm 2014 lượng nước cung cấp bình quân đạt 4,2
triệu m3/tháng.
Công ty cũng đã điều phối 26.478 chuyến xe bồn đến các hộ dân tại khu vực phường
Bình Trưng Đông – quận 2; phường Bình Chiểu, Hiệp Bình Phước, Linh TRung –
quận Thủ Đức; phường Tân Phú, Long Phước – quận 9 với tổng sản lượng nước
cung cấp là 564.129 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:
Năm 2014, doanh thu tiền nước đạt 452.231.370.790 đồng bằng 100,15% so với kế
hoạch năm, tăng 30,93 tỷ so với năm 2013.
Trong năm 2014 Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác 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, tốn chi phí quản lý. Trong năm
Công ty đã cắt tạm 378 đồng hồ, cắt huỷ 564 đồng hồ.
Công tác rà soát, kiểm tra lượng nước tiêu thụ, đối tượng sử dụng của khách hàng
cũng được chú trọng thực hiện. Trong năm Công ty đã thực hiện 10.974 lượt điều
chỉnh giá biểu, định mức, đúng với thực tế nên đã làm tăng giá bán bình quân của
đơn vị; Song song đó để hưởng ứng cuộc vận động của thành phố chung tay hỗ trợ
công nhân, sinh viên ở trọ giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. năm 2014
đã thực hiện cấp cho 2.385 nhà trọ (tăng 708 nhà trọ so với năm 2013). Với 58.134
khách hàng đã được cấp định mức.
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 2014 đã có 89.097 lượt khách hàng thanh toán qua ngân hàng,
107.104 lượt khách hàng thanh toán qua tổ chức thu hộ payoo
Với 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 Thi công Tu bổ đã giúp cho công tác thực thu năm 2014 đạt
99,68%.

1.1.3. Thay đồng hồ nước:
Kết quả thực hiện chỉ tiêu thay đồng hồ nước cỡ nhỏ đạt 21.146 cái, bằng 140,97 %
kế hoạch năm, thay đồng hồ nước cỡ lớn là 46 cái, đạt 153,33 % kế hoạch năm. Công
tác thay đồng nước của Đội thi công tu bổ, kết hợp với công tác kiểm tra sản lượng
13
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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:
Công tác gắn mới đồng hồ nước năm 2014 đạt 12.080 đồng hồ, bằng 100,67% so với
kế hoạch năm, tăng 911 cái bằng 108,20% so với năm 2013.
Ngay từ đầu năm Công ty đã xác định chỉ tiêu gắn mới đồng hồ nước và sản lượng
nước phụ thuộc rất lớn vào việc sớm triển khai cá dự án phát triển mạng bằng nguồn
vốn của Tổng Công ty. Do các dự án này sẽ cung cấp nước cho những khu vực dân
cư tập trung , có khả năng tiêu thụ nước cao. Trong khi đó nguồn nước mặt và nước
ngầm tại những khu vực này có chất lượng không đảm bảo.
Công tác gắn mới đồng hồ nước năm 2014 chủ yếu thực hiện tại phường Hiệp Bình
Phước, Hiệp Bình Chánh, Bình chiểu – quận Thủ Đức do các dự án phát triển và phủ
kín mạng lưới được đầu tư bằng nguốn vốn của Công ty.
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1.1.5 Chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch
Năm 2014 Công ty được giao chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch là 95,04%
(tăng 8,23% so với năm 2013). Lãnh đạo Công ty xác định đây là chỉ tiêu quan trọng
đối với Công ty. Thực hiện chỉ tiêu trên, Ban điều hành đã xây dựng nhiều giải pháp
vượt qua những khó khăn về nguồn vốn để thực hiện phát triển mạng lưới nâng cao
tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch.
Ngoài ra đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện giao thông phức
tạp, khu vực có tình trạng pháp lý chưa rõ ràng, Công ty đã mạnh dạn sử dụng biện
pháp cấp nước có tính tạm thời trong khi chờ các dự án phát triển mạng lưới như lắp
đặt đồng hồ tổng, đặt bồn. Đến nay Công ty đã lắp được 31 bồn nước và lắp đặt 15
đồng hồ tổng.
Đến cuối năm 2014 tổng số hộ dân đô thị được cấp nước sạch là 246.757 hộ, đạt tỷ lệ
97,60%. Số hộ dân đô thị được cấp nước sạch tăng thêm trong năm 2014 là 36.696
hộ.
1.1.6. Phát triển mạng lưới cấp nước:
Năm 2014 Tổng Công ty có chủ trương đầu tư thực hiện các dự án phát triển mạng
lưới cấp nước trên địa bàn do Công ty quy lý. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn
trong việc cân đối nguồn vốn đầu tư nên tiến độ thực hiện các dự án còn chậm. Đến
cuối năm 2014 chỉ thực hiện đến giai đoạn khởi công dự án.
Bằng nguồn vốn của Công ty, năm 2014 Công ty đã hoàn tất thi công và đưa vào sử
dụng bảy dự án được 36.070m đạt 88,42% so với kế hoạch năm. Ngoài ra công ty đã
thoả thuận khách hàng đầu tư phát triển mạng lưới được 15.494 m. Việc quyết định
đầu tư vào các dự án này đã mang lại hiệu quả rất rõ như: giúp Công ty thực hiện
phát triển mới hơn 12.000 khách hàng, sản lượng nước cung cấp tăng hơn 3,6 triệu
m3 so với năm 2013, nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn do Công
ty quản lý.
1.1.7. Cải tạo mạng lưới cấp nước:
Kết quả thực hiện chỉ tiêu cải tạo mạng lưới cấp nước năm 2014 Công ty đã hoàn
thành và đưa vào sử dụng ba dự án đạt được 6.717m đạt 100,00% kế hoạch năm. Với
tổng kinh phí đầu tư hơn 10,2 tỷ đồng.
1.1.8. Công tác quản lý mạng lưới:
Công ty đã sửa chữa kịp thời 5.916 điểm bể (với 5.147 điểm bể nổi và 769 điểm bể
ngầm). Tăng 486 điểm bể so với năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm
2014 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.
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Sửa chữa, cơi 68 van; Di dời, đổi cỡ 890 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.
1.1.9. Công tác tiết kiệm, chống lãng phí :
Thực hiện chủ trương tiết kiệm chống lãng phí, Công ty đạt được một số thành quả
sau:
-

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, văn phòng phẩm ngoài việc tuyên
truyền nhằm nâng cao 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 32.512.025 đồng cước sử dụng điện thoại, tiền
nước, văn phòng phẩm và chi phí mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân, in ấn.

1.1.10. Công tác Giảm nước thất thoát thất thu
Tỷ lệ thất thoát nước (TTN) thực của Công ty trung bình năm 2014 là 20,31% vượt
1,67% so với kế hoạch năm 2014 và giảm 3,17% so với trung bình năm 2013 là
23,48%.
Tổng lượng nước tiết kiệm qua công tác giảm nước thất thoát thất thu (GNTTTT) của
Công ty năm 2014 so với năm 2013 là 1.525.772 m3.
Nhìn chung tỷ lệ TTN trong năm 2014 giảm mạnh và ổn định so với năm 2013
 Công tác nhân rộng vùng GNTTTT:
-

Các khu vực đã triển khai GNTTTT tính đến cuối năm 2013: 13 DMA đang thực
hiệm kìm hãm ổn định tỷ lệ thất thoát nước.

-

Năm 2014 nhân rộng GNTTTT thêm 06 DMA mới, đã hoàn tất thi công phân
vùng tách mạng, lắp đặt đồng hồ tổng, cập nhật dữ liệu đồng hồ nước khách hàng.

Công ty đã triển khai có hiệu quả phương án “Vùng Giảm nước thất thoát thất thu có
Caretaker quản lý, tạm chưa có ĐHT cô lập” (áp dụng tại các vùng trọng điểm, có
khả năng thất thoát cao nhưng tạm thời chưa thể phân vùng tách mạng).
 Công tác phân vùng tách mạng:
Năm 2014 phân vùng thêm 11 DMA mới, trong đó:
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Đang triển khai thực hiện các công tác khảo sát thiết kế vị trí đặt ĐHT và phân vùng
tách mạng tại các DMA, làm cơ sở cho việc triển khai nhân rộng GNTTTTgồm:
-

Hiệp Bình Chánh 1 - Quận Thủ Đức (hoàn tất lắp đặt ĐHT tiểu vùng)

-

Hiệp Bình Chánh 2 - Quận Thủ Đức (đang lắp đặt hầm ĐHT tiểu vùng)

-

Phước Long A - Quận 9 (đang lắp đặt hầm ĐHT tiểu vùng)

-

Khu Nam Long & Kiến Á - Quận 9 (hoàn tất lắp đặt hầm ĐHT tiểu vùng)

-

Long Phước - Quận 9 (hoàn tất lắp đặt ĐHT tiểu vùng)

-

Chợ Thủ Đức - Quận Thủ Đức (hoàn tất lắp đặt ĐHT tiểu vùng)

-

KP2 Hiệp Bình Phước - Quận Thủ Đức (hoàn tất thi công phân vùng chuẩn bị thực
hiện GNTTTT).

-

Tăng Nhơn Phú A - Quận 9. (hoàn tất lắp đặt hầm ĐHT tiểu vùng)

-

Đình Phong Phú - Quận 9. (hoàn tất lắp đặt hầm ĐHT tiểu vùng)

Đã hoàn thành công tác cập nhật dữ liệu ĐHN khách hàng, lắp đặt ĐHT, hoàn tất hồ
sơ phân vùng tách mạng, chuẩn bị thực hiện GNTTTT tại 02 DMA:
-

Cư xá Kiến Thiết - Quận Thủ Đức.

-

Cư xá Phước Bình - Quận Thủ Đức.

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…
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II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
2.1 Tình hình tài sản
Tổng tài sản tăng 33,73 tỷ đồng bao gồm tài sản ngắn hạn giảm 2,46 tỷ đồng; tài sản
dài hạn tăng 36,19 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định tăng 13,8 tỷ đồng phần lớn đầu
tư thêm tài sản mạng lưới cấp nước và thiết bị và khoảng tiền gửi có kỳ hạn hơn 12
thàng là 22,4 tỷ đồng
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: 30.909.865.900 + 4.514.539.351 = 35.424.405.251
Tổng tài sản trung bình: (366.787.916.833 + 333.058.142.993)/2 = 349.923.029.913
ROA (năm nay) = 10,12%.
Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần / tổng tài sản trung bình
Năm nay = 465.110.515.453/349.923.029.913 = 1,33lần
2.2 Tình hình nợ phải trả
Tổng nợ phải trả tăng 25,02 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tăng 10,38 tỷ đồng do
tăng khoản phải trả người bán vào cuối năm, và nợ dài hạn tăng 14,64 tỷ đồng phần
lớn do chuyển các khoản tiền nhận bồi thường di dời tuyến ống (thời hạn trên 01
năm) từ ngắn hạn sang dài hạn
Tỷ số nợ phải trả trên tổng vốn = Tổng nợ / Tổng nguồn vốn.
Tỷ số nợ phải trả năm nay = 226.332.259.814 / 366.787.916.833 = 61,7%
Tỷ số nợ trên vốn cổ phần = Tổng nợ /Tổng vốn cổ phần
= 226.332.259.814 / 85.000.000.000 = 2,66 lần.
III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2015
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
2015 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 2014, Công ty định hướng kế
hoạch thực hiện năm 2015 như sau:
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Chỉ tiêu

Đvt

Thực hiện
2014

Kế hoạch
2015

Ghi chú

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

1000m3

50.403

54.000

2. Doanh thu tiền nước

tr.đồng

452.231

483.840

3. Tỷ lệ thực thu đương niên

%

99,68

99

4. Gắn mới đồng hồ nước

cái

12.080

11.000

5. Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ

cái

21146

17.000

6. Thay đồng hồ nước cỡ lớn

cái

46

50

7. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch

%

97,60

100,00

8. Tỷ lệ thất thoát nước

%

20,31

Giảm 1,5% So với 2014

B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1. Phát triển mạng lưới cấp nước:
 TCTy Cấp nước Sài Gòn đầu tư
-

Số lượng dự án

-

Khối lượng đường ống

-

Kinh phí đầu tư

dự án

6

11

mét

1.000

57.944

Tr.đồng

1.707

92.438

7

18

mét

36.070

33.010

tr.đồng

52.244

37.800

3

7

mét

6.717

17.460

tr.đồng

10.230

33.789

 Công ty đầu tư
-

Số lượng dự án

-

Khối lượng đường ống

-

Kinh phí đầu tư

dự án

2. Sửa chữa ống mục:
-

Số lượng dự án

-

Khối lượng đường ống

-

Kinh phí đầu tư

dự án
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PHẦN IV

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
Năm 2014, 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 2014 đạt 50.402.649 m3, bằng 103,42 % so với kế
hoạch năm, tăng 3,63 triệu m3 so với năm 2013.
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 Doanh thu
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014 đạt 465.223.903.725 đồng tăng
36.106.586.654 đồng so với thực hiện năm 2013, trong đó:
-

Doanh thu cung cấp nước : 453.483.373.595 đồng

-

Doanh thu cung cấp đồng hồ nước và dịch vụ khác: 11.740.530.130 đồng.

1.3 Lợi nhuận sau thuế
-

Lợi nhuận sau thuế đạt 24.192.210.260 đồng tăng 2.736.128.152 đồng so 2013.

-

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.846 đồng tăng 322 đồng so với năm 2013.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Ban điều hành 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 2014, Công ty gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, nhưng Ban điều
hành 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.
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III. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 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, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch.

-

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

Tỷ lệ
%

1

Nguyễn Hoài Nam

CT.HĐQT

1.445.000

-

17,00 Chuyên trách

2

Huỳnh Tuấn Anh

TV.HĐQT
kiêm GĐ

1.445.000

-

17,00 Điều hành

3

Nguyễn Văn Dụ

TV.HĐQT

1.445.000

-

17,00 Không điều
hành

4

Nguyễn Xuân Cầu

TV.HĐQT

5

Lục Chánh Trường

TV.HĐQT

-

-

- Không điều
hành

6

Nguyễn Ngọc Thái TV.HĐQT
Bình

-

-

- Không điều
hành

Ghi chú

Không điều
hành

1.2 Tóm tắt lý lịch
Họ và tên

Chức vụ

Nguyễn Hoài Nam Chủ tịch

Huỳnh Tuấn Anh

Thành viên
kiêm GĐ

Tóm tắt lý lịch

-

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 cá nhân: Không

-

Cổ phần đại diện Tổng công ty Cấp nước Sài
Gòn: 1.445.000 (17%)

-

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.Bình Tân, Tp. HCM.

-

Trình độ văn hóa: 12/12

-

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí;
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Họ và tên

Chức vụ

Tóm tắt lý lịch
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Nguyễn Văn Dụ

Nguyễn Xuân Cầu

Thành viên

Thành viên

Lục Chánh Trường Thành viên

-

Cổ phần sở hữu của cá nhân: Không.

-

Cổ phần đại diện Tổng công ty Cấp nước Sài
Gòn: 1.445.000 (17%).

-

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 cá nhân: Không.

-

Cổ phần đại diện Tổng công ty Cấp nước Sài
Gòn: 1.445.000 (17%)

-

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 cá nhân: không.

-

Cổ phần đại diện: Không

-

Năm sinh: 01/6/1973. Giới tính: Nam.

-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: 50-52 F Lý Chiêu Hoàng,
P.10, quận 6, Tp.HCM.

-

Trình độ văn hóa: 12/12.

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

-

Cổ phần sở hữu của cá nhân: Không

-

Cổ phần đại diện: Không
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Họ và tên

Chức vụ

Tóm tắt lý lịch

Nguyễn Ngọc Thái Thành viên
Bình

-

Năm sinh: 29/8/1982. Giới tính: Nam.

-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: 12/5 Huỳnh Tịnh Của, P8,
quận 3, Tp.HCM.

-

Trình độ văn hóa: 12/12.

-

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh
doanh.

-

Cổ phần sở hữu của cá nhân: Không

-

Cổ phần đại diện: Không

1.3 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.

Ngày 25/02/2014, Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm của thành viên
HĐQT Trịnh Tuấn Minh. Trong phiên họp tới (dự kiến giữa tháng 3 năm 2015), Hội
đồng quản trị sẽ cử thành viên phụ trách chính sách lương thưởng, nhân sự thay ông
trịnh Tuấn Minh.
1.4 Hoạt động của Hội đồng quản trị
Trong năm 2014, 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 Số Nghị quyết/ QĐ
1

2

004/NQ-HĐQT

006/NQ-HĐQT

Ngày

Nội dung thông qua

25/02/2014 -

Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT
đối với ông trịnh Tuấn Minh.

-

Tạm bổ nhiệm ông Lục Chánh
Trường là thành viên HĐQT

-

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2014.

18/3/2014 -

Báo cáo tài chính 2013 (kiểm toán).
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Stt Số Nghị quyết/ QĐ

Ngày

Nội dung thông qua
-

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm
2013 trình Đại hội đồng cổ đông.

-

Kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính
2014.

-

Quỹ lương 2014.

-

Kế hoạch phân bổ Quỹ khen thưởng
Ban điều hành.

-

Chương trình nghị sự Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2014.

3

010/NQ-HĐQT

16/4/2014

- Chi trả cổ tức năm 2013

4

014/NQ-HĐQT

12/6/2014

- Báo cáo tài chính Quý 1/2014
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo
tài chính năm 2014.

5

016/NQ-HĐQT

12/8/2014

- Báo cáo tài chính quý 2/2014.
- Báo cáo tài chính bán niên soát xét.
- Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng
đầu năm.

6

018/NQ-HĐQT

16/10/2014

- Đóng góp ý kiến cho dự thảo dự án
Giảm thất thoát nước vùng 4.

7

020/NQ-HĐQT

27/10/2014

- Báo cáo tài chính quý 3/2014.
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm CT.HĐQT;
Giám đốc công ty.

8

022/NQ-HĐQT

27/10/2014

- Thay đổi người đại diện theo pháp
luật của công ty.

9

025/NQ-HĐQT

24/11/2014

- Xếp hạng doanh nghiệp

10 026/NQ-HĐQT

24/11/2014

- Điều chỉnh, bổ sung công trình
XDCB.

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.
-

Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT.

-

Huỳnh Tuấn Anh –Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.
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-

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

Hoàng Thanh Bình

Thành viên

-

-

-

-

3

Trần Luyện Như An

Thành viên

-

-

-

-

4

Lê Văn Diễn

Thành viên

-

-

-

-

Stt

Đại diện sở
hữu
cổ phần

Cổ phần
nắm giữ cá
nhân

Tổng CP
biểu quyết

Tỷ lệ
%

2.2. Tóm tắt lý lịch
Họ và tên

Chức vụ

Hoàng Ngọc Lâm

Trưởng
ban

Hoàng Thanh Bình

Thành viên

Tóm tắt lý lịch
-

Năm sinh: 27/02/1973. Giới tính: Nam.

-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: 1623 Phạm Thế Hiển,
P6, quận 8, Tp.HCM.

-

Trình độ văn hóa: 12/12.

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

-

Cổ phần sở hữu của cá nhân: Không

-

Cổ phần đại diện: Không

-

Năm sinh: 10/02/1975. Giới tính: Nam.

-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: 358/6/14 CMT8,
phường 10, quận 3, Tp.HCM.

-

Trình độ văn hóa: 12/12.

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán –
Kiểm toán.

-

Cổ phần sở hữu của cá nhân: Không

-

Cổ phần đại diện: Không
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Họ và tên

Chức vụ

Trần Luyện Như An

Thành viên

Lê Văn Diễn

Thành viên

Tóm tắt lý lịch
-

Năm sinh: 18/12/1980. Giới tính: Nữ.

-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: 79/F5A Âu Cơ, phường
14, Q.11, Tp.HCM.

-

Trình độ văn hóa: 12/12.

-

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Môi trường;
Cử nhân Quản lý công nghiệp.

-

Cổ phần sở hữu của cá nhân: Không

-

Cổ phần đại diện: Không

-

Năm sinh: 11/6/1990. Giới tính: Nam

-

Quốc tịch: Việt Nam.

-

Địa chỉ thường trú: Tam Hiệp, Xuân Hiệp,
Xuân Lộc, Đồng Nai.

-

Trình độ văn hóa: 12/12.

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính.

-

Cổ phần sở hữu của cá nhân: Không

-

Cổ phần đại diện: Không

2.3 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;

-

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;
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-

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 2014, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 phiên họp để thảo luận các nội dung sau:
Stt Biên bản họp Ngày
1

2

3

01/BB-BKS

02/BB-BKS

03/BB-BKS

Nội dung làm việc

13/3/2014 -

Báo cáo tài chính kiểm toán 2013.

-

Đóng góp ý kiến cho kế hoạch phân phối lợi
nhuận năm 2013.

-

Đóng góp ý kiến cho Kế hoạch tài chính năm
2014.

-

Đóng góp ý kiến cho kế hoạch tổ chức ĐHCĐ
thường niên năm 2014.

16/5/2014 -

Thẩm tra báo cáo tài chính quý 1/2014

-

Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2014.

-

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế tài chính
(sửa đổi, bổ sung).

-

Phân công cho thành viên BKS

11/8/2014

- Thẩm tra BCTC quý 2/2014.
- Thẩm tra BCTC bán niên soát xét.
- Thảo luận công tác sơ kết 6 tháng đầu năm.

III. BAN ĐIỀU HÀNH
3.1 Thành viên và cơ cấu
Họ và tên

Chức vụ

1

Huỳnh Tuấn Anh

Giám đốc

-

-

-

-

2

Lâm Tứ Duy

Phó giám đốc

-

-

-

-

3

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Kế toán trưởng

-

-

-

-

Stt

Đại diện
sở hữu
cổ phần

Cổ phần
nắm giữ
cá nhân

Tổng CP
biểu quyết

Tỷ
lệ
%
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3.2. Tóm tắt lý lịch
Họ và tên

Chức vụ

Huỳnh Tuấn Anh

TV.HĐQT
kiêm GĐ

-

Xem tại mục 1.2 Phần V

Lâm Tứ Duy

Phó GĐ

-

Năm sinh: 04/7/1977. Giới tính: Nam.

-

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.

-

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.

Nguyễn Thị Ngọc
Hạnh

Kế toán
trưởng

Tóm tắt lý lịch

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HĐQT, BKS, BĐH
4.1 Thay đổi thành viên HĐQT; BKS; Ban điều hành
Trong năm 2014, đã có những thay đổi trong việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức
vụ trong HĐQT; BKS và BĐH như sau:
 Miễn nhiệm
-

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Tuấn Minh từ ngày
25/02/2014.

-

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Quách Trọng Lượng
từ ngày 17/4/2014

-

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Huỳnh Tuấn Anh. từ ngày
31/10/2014.

-

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Xuân Cầu từ ngày
01/11/2014.
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-

Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với ông Nguyễn Hoài Nam từ ngày
31/10/2014.

 Bổ nhiệm:
 Thành viên HĐQT
-

Ông Lục Chánh Trường. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 15/02/2014

-

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 16/04/2014

 Chức vụ Chủ tịch HĐQT
-

Ông Nguyễn Hoài Nam. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 31/10/2014.

 Thành viên BKS:
-

Bà Trần Luyện Như An. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 16/4/2014

-

Ông Lê Văn Diễn. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 16/4/2014

 Chức vụ Giám đốc công ty.
-

Ông Huỳnh Tuấn Anh.Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/11/2014.

4.2 Các khoản lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị
S
tt

Họ và tên

Chức vụ

Lương

Thù lao

1

Nguyễn Hoài Nam

2

Thưởng vượt
kế hoạch
2013(BĐH)

CT.HĐQT

386.810.911

37.000.000

63.485.913 Thu nhập trên

Huỳnh Tuấn Anh

TV.HĐQT
kiêm GĐ

456.397.163

41.000.000

76.183.095 Thu nhập trên

3

Nguyễn Văn Dụ

TV.HĐQT

-

36.000.000

63.485.913 Không là CBCNV

4

Nguyễn Xuân Cầu

TV.HĐQT

382.067.203

36.000.000

76.183.095 Thu nhập trên

5

Trịnh Tuấn Minh

TV.HĐQT

-

6.000.000

6

Lục Chánh Trường

TV.HĐQT

-

30.000.000

- Bổ nhiệm ngày

7

Nguyễn Ngọc Thái TV.HĐQT
Bình

-

25.500.000

- Bổ nhiệm ngày

Ghi chú

chưa trừ thuế thu
nhập cá nhân
chưa trừ thuế thu
nhập cá nhân
của Công ty

chưa trừ thuế thu
nhập cá nhân

63.485.913 Miễn nhiệm ngày
25/02/2014
25/02/2014
16/4/2014

4.3 Các khoản lương, thưởng, thù lao của Ban Kiểm soát
S
tt

Họ và tên

Chức vụ

Lương

Thù lao

Thưởng vượt
kế hoạch
2013(BĐH)

1

Hoàng Ngọc Lâm

Trưởng ban

-

30.000.000

19.220.780

2

Quách Trọng Lượng

Thành viên

-

5.250.000

9.610.390

Ghi chú

Không là CBCNV
của Công ty
Miễn nhiệm từ
17/4/2014
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S
tt

Họ và tên

Chức vụ

3

Hoàng Thanh Bình

Thành viên

Lương

Thù lao

Thưởng vượt
kế hoạch
2013(BĐH)

207.054.387

18.000.000

9.610.390

Ghi chú

Là CBCNV Cty.
Thu nhập trên
chưa trừ thuế
TNCN

4

Trần Luyện Như An

Thành viên

-

12.750.000

-

Không là CBCNV
của Công ty

5

Lê Văn Diễn

Thành viên

-

12.750.000

-

Không là CBCNV
của Công ty

4.4 Các khoản lương, thưởng, thù lao của Ban điều hành và viên chức quản lý
S
tt

Họ và tên

Chức vụ

Lương

1

Huỳnh Tuấn Anh

Giám đốc

2

Lâm Tứ Duy

PGĐ

Thù lao

Thưởng vượt
kế hoạch
2013 (BĐH)

Ghi chú

Xem mục 4.2

343.243.312

-

63.485.913

Là CBCNV Cty.
Thu nhập chưa
trừ thuế TNCN.

Nguyễn Thị Ngọc
Hạnh

3

Kế toán
trưởng

362.481.411

-

19.220.780

Là CBCNV Cty.
Thu nhập chưa
trừ thuế TNCN

4.5 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 nắm 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 (Nội dung này đã được báo cáo tại BCTN
năm 2013)

4.6 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

1

327/HĐ-TCT-KDDVKH

24/01/2014 Mua bán sỉ nước sạch
kỳ 1, 2 năm 2014

43.679.572.176

2

660/HĐ-TCT-KDDVKH

10/3/2014

Mua bán sỉ nước sạch
kỳ 3, 4 năm 2014

45.086.603.866

Stt

Nội dung

Giá trị hợp đồng
(đồng)

31

Báo cáo thường niên 2014.TDW

Số hợp đồng

Ngày

Nội dung

3

1785/HĐ-TCT-KDDVKH

28/5/2014

Mua bán sỉ nước sạch
kỳ 5, 6 năm 2014

47.580.661.490

4

2566/HĐ-TCT-KDDVKH

28/7/2014

Mua bán sỉ nước sạch
kỳ 7 , 8 năm 2014

43.725.036.093

5

3552/HĐ-TCT-KDDVKH

16/10/2014 Mua bán sỉ nước sạch
kỳ 9, 10 năm 2014

45.343.661.757

6

4128/HĐ-TCT-KDDVKH

25/11/2014 Mua bán sỉ nước sạch
kỳ 11, 12 năm 2014

47.469.213.867

Stt

7

Giá trị hợp đồng
(đồng)

31/12/2014 Phụ lục điều chỉnh giá
nước mua bán sỉ nước
sạch năm 2014
Tổng cộng

19.015.054.243

291.899.803.492

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.
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PHẦN VI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014
ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2014 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí
Minh.
Chi tiết được thể hiện tại Báo cáo tài chính đính kèm.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:

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

Huỳnh Tuấn Anh
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2014
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