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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty C鰻 ph亥n H衣 t亥ngăN逢噂c Sài Gòn 

- Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh nghiệp số: 0303476454 do Sở Kế hoạch và Đầu t逢 

TP.HCNM cấp lần đầu ngày 27/08/2004 cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 27/02/2013  

- Vốn điều lệ: 583,700,000,000ăđ欝ng 

- Vốn đầu t逢 c栄a ch栄 sở hữu: 583,700,000,000ăđ欝ng 

- Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà 60NDC, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Ph逢ờng Đa Kao, Quận 1, 

TP.HCM 

- Điện thoại: (84.8) 62918483 

- Số fax: (84.8) 62918489 

- Website: www.sii.vn 

- Mã cổ phiếu: SII  

2. Quá trình hình thành và phát tri吋n 

- Tiền thân với tên gọi là CTCP Xây dựng Việt Thành – số ĐKKD là 4103002620 do Sở 

Kế hoạch và Đầu t逢 TP.HCM cấp vào ngày 27 tháng 08 năm 2004, có tr映 sở tại 115/7P 

Nguyễn Kiệm, Ph逢ờng 3, Quận Gò Vấp; Vốn ban đầu là 550 triệu đồng và hoạt động 

trong lĩnh vực mua bán vật liệu xây dựng, ph映 tùng; dịch v映 cho thuê thiết bị và xây 

dựng các công trình cầu đ逢ờng, bến cảng, nhà ga, công nghiệp... 

- Ngày 27/10/2004, Công ty thực hiện tăng vốn lên 3 tỷ đồng và bổ sung thêm ngành nghề 

Dịch v映 t逢 vấn về quản lý và giám  át thi c ng c ng t nh. 

- Ngày 09/01/2006, bổ  ung thêm ngành kinh doanh: T逢 vấn đầu t逢, xây dựng; thiết kế 

công trình giao thông; thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đ  thị; thẩm tra thiết kế, dự 

toán công trình; lập dự toán, tổng dự toán công trình; thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu 

xây dựng. 

- Đến ngày 25/06/2009, Công ty chuyển tr映 sở về 211/4 Lê Văn Thọ, Ph逢ờng 9, Quận Gò 

Vấp. 

- Tháng 5/2010, đổi tên thành CTCP Đầu t逢 Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (SII JSC) với 

số vốn đăng kỦ là 400 tỷ đồng, đồng thời chuyển tr映 sở về số 50 Tôn Thất Đạm, Ph逢ờng 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1. 

- Tháng 5/2011, SII quyết định xây dựng và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh chính “Ngành 

Hạ Tầng M i Tr逢ờng”. 

- Ngày 22/08/2012, cổ phiếu c栄a c ng ty đ逢ợc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán 

TP.HCM với mã chứng khoán là SII. 

- Tháng 2/2013, SII thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Hạ tầng N逢ớc Sài Gòn 

(Saigon Water) để phù hợp với chiến l逢ợc kinh doanh c栄a Công ty. 
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- Tháng 8/2013, Saigon Water ký hợp đồng đầu t逢 với đối tác chiến l逢ợc là Manila Water, 

phát hành thành tăng vốn thành công từ 400 tỷ đồng, lên 583.7 tỷ đồng. 

3. Ngành ngh隠 vàăđ鵜a bàn kinh doanh 

 Ngành ngh隠 kinh doanh  

- Bán buôn máy móc, Thiết bị và ph映 tùng máy khác chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị 

điện, thiết bị điều khiển – đo l逢ờng; 

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; 

- Hoạt động thiết kế chuyên d映ng; 

- Gia c ng cơ khí; xử lý và tráng ph栄 kim loại (Không hoạt động tại tr映 sở); 

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác ch逢a đ逢ợc phân vào đâu, chi tiết: 

T逢 vấn về m i tr逢ờng, t逢 vấn về công nghệ khác (Trừ t逢 vấn pháp luật); 

- Sản xuất sản phẩm từ plastic (Không sản xuất tại tr映 sở); 

- Hoạt động kiến trúc và t逢 vấn kỹ thuật có liên quan chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình 

xử lý chất thải; 

- Bán buôn thiết bị cấp - thoát n逢ớc, hệ thống xử lỦ n逢ớc sạch-n逢ớc thải. Bán buôn vật t逢- 

thiết bị - ph映 tùng ngành công nghiệp, thiết bị xử lỦ m i tr逢ờng. Bán buôn hoá chất khác 

(Trừ loại sử d映ng trong nông nghiệp); 

- Nuôi trồng thuỷ sản nội địa: Nuôi trồng thuỷ sản n逢ớc lợ - n逢ớc ngọt và sản xuất giống 

th栄y sản ( không hoạt động tại tr映 sở); 

- Sản xuất thiết bị điện khác (Không hoạt động tại tr映 sở); 

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, 

lâm nghiệp, xây dựng; 

- Xây dựng công trình cầu đ逢ờng, bến cảng, nhà ga, dân d映ng, công nghiệp, th栄y lợi, xử lý 

n逢ớc thải, cấp thoát n逢ớc sinh hoạt, điện chiếu sáng và trạm biến áp. Dịch v映 t逢 vấn về 

quản lý (trừ t逢 vấn tài chính). Giám sát thi công công trình. Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật 

liệu xây dựng. Kinh doanh bất động sản. 

 Đ鵜a bàn kinh doanh  

- Đối với hoạt động đầu t逢 hạ tầng n逢ớc, hiện công ty vẫn đang tập trung đầu t逢 ở khu vực 

Thành phố Hồ chí Minh và các tỉnh thành khác nh逢 Long An, Lâm Đồng, Gia Lai. 

- Đối với hoạt động dịch v映 kỷ thuật m i tr逢ờng, địa bàn kinh doanh c栄a Công ty tập trung 

ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình D逢ơng, Long An, Lâm Đồng, Gia Lai và các 

tỉnh thành ở Miền Nam. 

4. Thông tin v隠 mô hình qu違n tr 鵜, t鰻 chức kinh doanh và b瓜 máy qu違n lý 

 Mô hình qu違n tr 鵜 

Mô hình quản trị c栄a Saigon Water đ逢ợc thực hiện theo qui chế quản trị c栄a công ty ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 14/2011/QĐ-HDQT-SII ngày 09/12/2011 c栄a Hội đồng quản 

trị c ng ty. Theo đó, qui chế này qui định những nguyên tắc cơ bản về uản trị c ng ty để bảo 



5 

 

vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp c栄a cổ đ ng, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức 

nghề nghiệp c栄a các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát và cán bộ 

quản lý c栄a công ty.    

 Cơăc医u b瓜 máy qu違n lý 

Bộ máy quản lỦ c ng ty đ逢ợc xây dựng dựa trên chức năng, nhiệm v映 các bộ phận đảm bảo 

liên kết chặt chẽ, vận hành linh hoạt và phù hợp với lĩnh vực hoạt động c栄a công ty. 

Dơ đồ bộ máy tổ chức hoạt động c栄a c ng ty nh逢  au: 

    

 

 Các công ty con, công ty liên k院t:  

Tại ngày 31/12/2014 công ty có ba (3) công ty con và một (1) công ty liên kết, thông tin về 

các công ty con, công ty liên kết nh逢  au: 

Thông tin về công ty con: 

Tên công ty Nơiă
thànhăl壱pă
vàăho衣tă
đ瓜ng

Tỷăl羽ăl嬰iă
ích

Tỷăl羽ă
quy隠nă
bi吋uă
quy院t

Ho衣tăđ瓜ngă
chính

C ng ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro Hồ Chí 
Minh

85% 85%Cung cấp lắp đặt 
thiết bị ngành 
n逢ớc

C ng ty Cổ phần Cấp n逢ớc Sài Gòn Đan Kia Tỉnh Lâm 
Đồng

90% 90%Khai thác, xử lỦ 
và cung cấp 
n逢ớc  ạch

Khai thác, xử lỦ 
và cung cấp 
n逢ớc  ạch

C ng ty Cổ phần Cấp n逢ớc Sài Gòn – Pleiku (i) Tỉnh Gia 
Lai

55% 55%
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Thông tin về công ty liên kết 

Tên công ty Nơiă
thànhăl壱pă
vàăho衣tă
đ瓜ng

Tỷăl羽ăl嬰iă
ích

Tỷăl羽ă
quy隠nă
bi吋uă
quy院t

Ho衣tăđ瓜ngă
chính

Tỉnh Long 
An

Khai thác, xử lỦ 
và cung cấp 
n逢ớc  ạch

C ng ty Cổ phần Cấp thoát n逢ớc Long An 23,28% 23,28%

 

5. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n 

 T亥m nhìn 

“Saigon Water  ẽ sớm trở thành biểu t逢ợng số 01 c栄a nhà phát triển hạ tầng trong ngành 

công nghiệp n逢ớc sạch và n逢ớc thải tại Vi ệt Nam, việc cung cấp các giải pháp hiệu quả để 

mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng là nền tảng c栄a chúng t i để tạo ra lợi nhuận bền 

vững cho Saigon Water" 

 

 Sứ m羽nh 

“Cống hiến cho cộng đồng ngành n逢ớc với giải pháp tổng thể và góp phần tạo dựng giá trị 

bền vững c栄a C ng ty”. 

 Đ鵜nhăh逢噂ng chi院năl逢嬰c phát tri吋n 

Tập trung vào 3 mảng kinh doanh cốt lõi: 

+ Đầu t逢 phát triển các dự án về xử lỦ m i tr逢ờng n逢ớc 

+ Dịch v映 kỹ thuật m i tr逢ờng n逢ớc 

+ Phát triển dịch v映 vận hành, bảo trì (O&M) trong lĩnh vực m i tr逢ờng n逢ớc 
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 Đ亥uăt逢ăphátătri吋n các dự án v隠 xử lỦămôiătr逢運ngăn逢噂c (Investment) 

- Xây dựng và phát triển các dự án đầu t逢 thuộc lĩnh vực kinh doanh chính c栄a C ng ty đư 

xác định (tạo nguồn hàng) 

- Tái cấu trúc các dự án đầu t逢 hiện hữu để chuẩn hóa lĩnh vực đầu t逢 tài chính 

- Thoát vốn đầu t逢 cho các đối tác đầu t逢 chuyên ngành để tái đầu t逢 vào các dự án mới, 

vẫn duy trì một tỷ lệ sở hữu thích hợp để đảm bảo hiệu quả cho các nhà đầu t逢 bằng dịch 

v映 O&M. 

 D鵜ch v映 kỹ thu壱t môiătr逢運ngăn逢噂c 

- Tiếp t映c phát triển thị tr逢ờng với các giải pháp công nghệ mới cho các lĩnh vực xử lý 

n逢ớc sạch, xử lỦ n逢ớc thải đ  thị nh逢: UV, tự động hóa, thiết bị quản lý và kiểm soát rò 

rĩ, thiết bị dò tìm rò rĩ th ng qua chính  ách “Free Engineering” 

- Phát triển và tăng c逢ờng sự hiện diện c栄a các thiết bị và hệ thống do Enviro nghiên cứu, 

sản xuất. 

- Cùng đối tác chiến l逢ợc thúc đẩy sự hiện diện và tạo ảnh h逢ởng công nghệ đối với thị 

tr逢ờng bằng giải pháp công nghệ và thiết bị chất l逢ợng cao từ Hoa Kỳ. 

 D鵜ch v映 v壱n hành b違oătrìă(O&M)ătrongălĩnhăvựcămôiătr逢運ngăn逢噂c 

- Khai thác dịch v映 từ các dự án do C ng ty và các đối tác đầu t逢. 

- Từng b逢ớc mở rộng phạm vi cung cấp dịch v映 cho các khách hàng mới. 

  Các m映cătiêuăđ嘘i v噂iămôiătr逢運ng, c瓜ngăđ欝ng và xã h瓜i. 

Vấn đề ô nhiễm m i tr逢ờng và mất cân bằng  inh thái đang là một vấn đề nóng bỏng và ngày 

càng trở nên trầm trọng. Việt Nam cũng đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng này. 

Hơn nữa, Việt Nam phải cam kết thực hiện ngày càng nhiều hơn các quy định quốc tế về bảo 

vệ m i tr逢ờng, đảm bảo quá trình phát triển bền vững. C映 thể, trong lĩnh vực xử lý và cung 

cấp n逢ớc sạch, theo ý kiến c栄a Hội Cấp Thoát N逢ớc Việt Nam, tỷ lệ bao ph栄 cấp n逢ớc chỉ 

đạt ch逢a đầy 60% trong các đ  thi Việt nam. Hơn nữa, tỷ lệ thất thoát n逢ớc sạch trong ngành 

cấp n逢ớc Việt nam còn ở mức cao (40- 50%). Đây cũng là một yếu tố làm cho chất l逢ợng 

các dịch v映 cấp n逢ớc hiện có ch逢a cao, hiệu quả thấp. Ngoài ra, khoảng 1,5 tỷ m3 n逢ớc thải 

ch逢a đ逢ợc xử lỦ đang thải vào m i tr逢ờng. Trong khi, hiện chỉ có rất ít các nhà máy xử lý 

n逢ớc thải đ逢ợc xây dựng và vận hành (120 triệu m3 đ逢ợc xử lỦ hàng năm). Điều này cho 

thấy, ch逢a đầy 10% sản l逢ợng n逢ớc thải hàng ngày đ逢ợc xử lý. Cho nên, nhu cầu xử lỦ n逢ớc 

thải cũng là một nhu cầu to lớn trong 20 năm tới.  

Với khả năng và thế mạnh c栄a mình, cũng nh逢 cơ hội c栄a thị tr逢ờng, Công ty có khả năng 

cung cấp các giải pháp tổng thể cho ngành (đầu t逢, dịch v映 kỹ thuật, vận hành) và sẽ có đ逢ợc 

những “Giải pháp hiệu quả để mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng là nền tảng tạo nên lợi 

nhuận bền vững c栄a doanh nghiệp”. Qua đó, “Cống hiến cho cộng đồng những công trình hạ 

tầng n逢ớc thông qua giải pháp tổng thể và mang lại cho doanh nghiệp các giá trị bền vững”.  
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6. Các r栄i ro 

 R栄iăroăđ亥uăt逢 

Hiện nay hầu hết các khoản đầu t逢 vào các doanh nghiệp có dự án thực hiện tại Vi ệt Nam 

cho nên phải chịu sự điều chỉnh bởi những điều kiện kinh tế, chính trị, luật pháp c栄a Việt 

Nam. Những điều kiện này có sự khác biệt với những quy định phổ biến ở những n逢ớc phát 

triển hơn. 

Hoạt động đầu t逢 c栄a công ty có thể tăng tr逢ởng và mở rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau 

đặc biệt là danh m映c đầu t逢 thuộc lĩnh vực hạ tầng n逢ớc và các dịch v映 đ  thị, m i tr逢ờng và 

xã hội. Đây là xu h逢ớng đầu t逢 chính c栄a c ng ty theo đúng định h逢ớng c栄a Việt Nam hiện 

nay là sử d映ng nguồn lực trong dân chúng để chia sẽ những khó khăn về tài chính c栄a Chính 

ph栄, Chính ph栄 thì bớt gánh nặng, mà nền kinh tế vẫn phát triển.  

Định h逢ớng phát triển c栄a công ty là linh hoạt trong từng thời điểm phù hợp với những thay 

đổi về nền kinh tế, chính trị và những quy định hiện hành tại Vi ệt Nam. Những chính sách 

kinh tế c栄a Việt Nam có thể thay đổi, vì vậy việc lựa chọn đầu t逢 vào những dự án có tính an 

toàn cao lu n đ逢ợc 逢u tiên hàng đầu đối với C ng ty, đây cũng là 逢u tiên hàng đầu đối với 

Công ty cho sự phát triển kinh doanh và triển vọng c栄a C ng ty trong t逢ơng lai. 

 R栄iăroăliênăquanăđ院n các chính sách tín d映ng và lãi su医t 

Ngoài khoản đầu t逢 bằng vốn góp c栄a các cổ đ ng, C ng ty cũng  ử d映ng nguồn tài trợ từ 

các tổ chức tín d映ng. Trong thời kỳ kinh tế biến động nh逢 hiện nay thì việc kiểm soát nền 

kinh tế đi đúng định h逢ớng phát triển đất n逢ớc và để đảm bảo hạn chế thấp nhất những tác 

động xấu từ sự vỡ nợ mất thanh khoản c栄a các tổ chức tín d映ng thì ngân hàng nhà n逢ớc đư 

đ逢a ra các quy định nhằm kiểm soát chặc chẽ các hoạt động c栄a tổ chức tín d映ng một cách 

hợp lỦ nh逢 giới hạn về mức cho vay đối với kinh doanh BĐS và chứng khoán, quy định về 

tỷ lệ nợ xấu, đánh giá và phân nhóm các ngân hàng nhằm đ逢a ra hạn mức tăng tr逢ởng tín 

d映ng trong năm…. Việc làm này đư ảnh h逢ởng đến hàng loạt các ngân hàng phải co c映m 

giới hạn cho vay và thay đổi mức lãi suất vay khi lãi suất đầu vào tăng cao đư ảnh h逢ởng 

không nhỏ đến chiến l逢ợc tài chính c栄a Công ty. Mặc dù tình hình kinh tế 2014 t逢ơng đối 

lạc quan nh逢ng tình hình điều chỉnh lãi suất c栄a ngân hàng vẫn ch逢a theo kịp tốc độc giảm 

nhanh c栄a lạm phát. 

 R栄i ro khác 

Các r栄i ro khác nh逢 thiên tai, hỏa hoạn, địch họa,.v.v... là những r栄i ro bất khả kháng ngoài 

tầm kiểm soát c栄a Công ty. Các r栄i ro này nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con ng逢ời 

và tình hình hoạt động chung c栄a C ng ty. Đặc biệt là đối với các dự án mà Công ty tham 

gia đầu t逢. 
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II.  TÌNH HÌNH HO 萎TăĐ浦NGăTRONGăNĔM 

1. Tình hình ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh: 

Để phát triển C ng ty theo đúng định h逢ớng chuyên ngành Hạ tầng n逢ớc. Trong năm 2014 
công ty ch栄 yếu tập trung nguồn lực cho việc tìm kiếm và phát triển các dự án mới thuộc 
lĩnh vực chuyên ngành, mặc khác, các dự án mà c ng ty đư đầu t逢 vẫn còn đang trong giai 
đoạn triển khai nên ch逢a ch逢a thu đ逢ợc lợi nhuận nh逢 kỳ vọng. Do đó kết quả sản xuất kinh 
doanh trong năm 2014 c栄a Công ty kh ng đạt đ逢ợc nh逢 kế hoạch đư đ逢ợc Đại hội đồng 
th逢ờng niên 2013 đư th ng qua, c映 thể nh逢  au:  

Đơn vị tính: Triệu đồng
Ch雨ătiêu Thựcăhi羽nă

2014
Thựcăhi羽nă

2013
K院ăho衣chă

2014
%ăThựcă

hi羽nă
2014/Thựcă
hi羽nă2013

%ăThựcă
hi羽nă

2014/K院ă
ho衣chă2014

1.ăT鰻ngădoanhăthuăvàăthuănh壱p 108.330     99.700       118.790     109% 91%
_Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch v映 86.278        36.900        94.123        234% 92%
_Doanh thu hoạt động tài chính 20.430        62.701        24.667        33% 83%
_Thu nhập khác 1.622          99               -             1638%
2.ăT鰻ngăchiăphí 95.759       101.870     97.375       94% 98%
_Giá vốn hàng bán 63.921        28.706        66.508        223% 96%
_Chi phí tài chính 9.372          55.754        10.787        17% 87%
_Chi phí bán hàng và quản lỦ doanh nghiệp 22.441        17.293        20.080        130% 112%
_Chi phí khác 25               117             -             21%
3.ăL嬰iănhu壱năthu亥nătừăho衣tăđ瓜ngăkinhădoanh 12.571       (2.170)        21.415       -579% 59%
4.ăL嬰iănhu壱nătừăcôngătyăliênăk院t 2.127         2.082         2.607         102% 82%
5.ăT鰻ngăl嬰iănhu壱nătr逢噂căthu院 14.698       (88)             24.023       -16702% 61%
6.ăThu院ăTNDN 132            -             444            30%
7.ăL嬰iănhu壱năsauăthu院 14.565       (88)             23.578       -16551% 62%
8.ăL嬰iănhu壱năsauăthu院ăc栄aăc鰻ăđôngăthi吋uăs嘘 1.074         (780)           1.025         -138% 105%
9.ăL嬰iănhu壱năsauăthu院ăc栄aăc鰻ăđôngăcôngătyămẹ 13.491       692            22.553       1950% 60% 

 

Lợi nhuận sau thuế c栄a cổ đ ng c ng ty mẹ năm 2014 là 13.491 triệu đồng đạt 60% kế 

hoạch năm 2014 bởi các nguyên nhân sau: 

- Một số công trình do công ty con (Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro) thi c ng ch逢a đ栄 
điều kiện để ghi nhận doanh thu trong kỳ, điều này dẫn đến doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch v映 năm 2014 chỉ đạt 98% so với kế hoạch. 

- Trong năm 2014, các yếu tố chi phí đầu vào c栄a hoạt động cung cấp n逢ớc sạch nh逢 chi 
phí vật liệu, chi phí nhân c ng, chi phí điện năng đều tăng, trong khi đó giá bán  ỉ n逢ớc 
sạch (c栄a Công ty con - Công ty CP Cấp n逢ớc Sài Gòn Đan Kia) ch逢a đ逢ợc các cấp 
chính quyền địa ph逢ơng phê duyệt điều chỉnh tăng t逢ơng ứng do đó cơ cấu giá vốn trên 
doanh thu năm 2014 cao hơn dự kiến. 

- Tuy không hoàn thành kế hoạch năm 2014, nh逢ng lợi nhuận sau thuế c栄a cổ đ ng c ng 
ty mẹ năm 2014 vẫn tăng hơn 12,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013. 
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2. T鰻 chức và nhân sự 

 Danh sách Banăđi隠u hành 

Danh  ách ban điều hành và tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết tại ngày 27/03/2015 

STT Họătên Chứcăv映 Tỷăl羽ăc鰻ăph亥nă
sởăhữuă(%)

1 Tr逢ơng Khắc Hoành Tổng giám đốc 0,04%
2 Giao Thị Yến Phó Tổng Giám đốc 0,03%
3 Hoàng Diệp Bảo Vinh Phó Tổng Giám đốc 0,00%
4 Bùi Quốc Dũng Kế toán tr逢ởng 0,00% 

 

Tóm tắt lý lịch Ban điều hành: 

ÔngăTr逢ơngăKh逸c Hoành - T鰻ngăGiámăđ嘘c: 

- Ngày tháng năm  inh: 16/01/1972 

- Nơi  inh: Quảng Trị 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Quảng Trị 

- Địa chỉ th逢ờng trú: 97 đ逢ờng số 2, CX Bình Thới, F.8, Quận 11, TP.HCM 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc  ĩ Quản trị (MBA) 

- Quá trình công tác: 

+ Từ  năm 1994 đến năm 1996 : Kiểm soát tài chính, Công ty Control Techniques Việt 

Nam 

+ Từ năm 1997 đến năm 2004: Phó Tổng giám đốc, C ng ty CP N逢ớc & M i tr逢ờng 

(WACO) 

+ Từ năm 2005 đến năm 2010: Phó Tổng giám đốc, C ng ty CP BOO N逢ớc Th栄 Đức 

+ Từ năm 2010 đến 04/2012: Tổng giám đốc, C ng ty CP BOO N逢ớc Th栄 Đức 

+ Từ 07/2011 đến 04/2012: Phó Tổng giám đốc C ng ty CP Đầu t逢 Hạ tầng Bất động 

sản Sài Gòn. 

+ Từ 05/2012 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hạ tầng n逢ớc 

Sài Gòn 

- Chức v映 công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

- Chức v映 hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

+ Phó Tổng giám đốc C ng ty CP BOO N逢ớc Th栄 Đức 

+ Phó Tổng giám đốc C ng ty CP Đầu t逢 Hạ tầng kỷ thuật TP.HCM 
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Bà Giao Th鵜 Y院n - Phó T鰻ngăGiámăđ嘘c: 

- Ngày tháng năm  inh : 13/03/1955  

- Nơi  inh: Quảng Ngãi 

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Quảng Ngãi 

- Địa chỉ th逢ờng trú: 236/10 Điện Biên Ph栄, ph逢ờng 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Tiến  ĩ ngành Quản trị Kinh doanh 

- Quá trình công tác: 

+ Từ  năm 1982 đến năm 1998: Phó giám đốc Công ty Dịch v映 Tổng hợp Sài Gòn, 

kiêm Phó Ch栄 tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ph逢ơng Đ ng  

+ Từ năm 1999 đến năm 2000 : Phó tr逢ởng ban Tài chính Quản trị Thành 栄y TP.HCM 

+ Từ năm 2000 đến năm 2007 Tổng giám đốc HIFU, kiêm: 

 Ch栄 tịch HĐQT C ng ty Cổ phần Đầu t逢 hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 

 Ch栄 tịch HĐQT C ng ty Cổ phần BOO n逢ớc Th栄 Đức 

 Ch栄 tịch HĐQT C ng ty Cổ phần chứng khoán TP.HCM 

 Phó ch栄 tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển nhà HCM 

 Giám đốc Quỹ Phát triển Nhà HCM  

+ Từ năm 2008 đến năm 2009: 

 Nghỉ h逢u theo chế độ nhà n逢ớc 

 Chuyên gia t逢 vấn độc lập: Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam; Vietbook group 

+ Từ năm 2009 đến nay: T逢 vấn cao cấp về tài chánh cơ  ở hạ tầng dự án các Quỹ Đầu 

t逢 Phát triển Địa ph逢ơng c栄a WB ở Việt Nam 

+ Từ tháng 07/2010 đến nay: Phó Ch栄 tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty 

Cổ phần Hạ tầng n逢ớc Sài Gòn. 

- Chức v映 công tác hiện nay ở Công ty: Phó Ch栄 tịch HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc. 

- Chức v映 hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ 

phần thực phẩm Cholimexfood. 

Ông Hoàng Di羽p B違o Vinh: Phó T鰻ngăGiámăđ嘘c 

- Ngày tháng năm  inh: 22/08/1978 

- Nơi  inh: Ninh Thuận 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Hà Nôi 

- Địa chỉ th逢ờng trú: 243/1/10 Tô Hiến Thành, P.13, Quận 10, TP.HCM 

- Trình độ văn hóa: 12/12 
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- Trình độ chuyên môn: Thạc  ĩ Quản trị (MBA) 

- Quá trình công tác: 

+ Từ  năm 2001 đến năm 2010 : Ph映 trách bộ phận Tiếp thị và Bán hàng, Công ty 

Mekong Corporation 

+ Từ tháng 01/2010 đến tháng 05/2010: Giám đốc Bộ phận bán thiết bị, Công ty Cổ 

phần Ph逢ơng Nam. 

+ Từ tháng 06/2010 đến nay: Giám đốc Ph映 trách phát triển kinh doanh c栄a Manila 

Water tại Vi ệt Nam. 

+ Từ tháng 11/2012 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu t逢 Hạ tầng Kỹ 

thuật VinaPhil  

+ Từ tháng 10/2013 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng N逢ớc Sài 

Gòn 

- Chức v映 hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác :  

+ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu t逢 Hạ tầng Kỹ thuật VinaPhil  

+ Giám đốc Ph映 trách phát triển kinh doanh c栄a Manila Water tại Vi ệt Nam 

Ông Bùi Qu嘘căDũng:ăK院 toánătr逢ởng 

- Ngày tháng năm  inh : 20/01/1975 

- Nơi  inh : Bình Định 

- Quốc tịch : Việt Nam.  

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Bình Định 

- Địa chỉ th逢ờng trú: 422C Chung c逢 Hiệp Bình Chánh – Th栄 Đức – TP.HCM 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Quá trình công tác: 

+ Từ năm 1997 đến 2001: Nhân viên kế toán tại Công ty Xuất Nhập Khẩu – Th逢ơng 

Mại – Du Lịch Tỉnh Bình Ph逢ớc 

+ Từ năm 2001 đến năm 2004: Nhân viên kế toán tại Công ty Xây dựng Công trình 

507 

+ Từ năm 2005 đến năm 2008: Tr逢ởng phòng kế toán Chi nhánh Công ty Xây dựng 

Công trình Giao thông 586 tại Long An, Kế toán tr逢ởng Công ty Cổ phần Xây dựng 

Việt Thành. 

+ Từ năm 2009 đến năm 2010: Phó phòng kế toán Công ty Xây dựng Công trình Giao 

thông 586, Kế toán tr逢ởng Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Thành; 

+ Từ năm 2010 đến nay: Kế toán tr逢ởng Công ty Cổ phần Hạ tầng n逢ớc Sài Gòn. 

- Chức v映 công tác hiện nay ở Công ty : Kế toán tr逢ởng. 

- Chức v映 hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có  
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 Nhữngăthayăđ鰻iătrongăBanăđi隠u hành: Trong năm 2014 c ng ty kh ng có  ự thay đổi trong 

Ban điều hành 

 S嘘 l逢嬰ng lao đ瓜ng trong công ty: 

Ch雨ătiêu T衣iăngàyă
31/12/2014

Tỷăl羽

Số l逢ợng cán bộ nhân viên (ng逢ời) 32

Tiền l逢ơng bình quân (đồng/ng逢ời/tháng) 15.000.000

Phânătheoătrìnhăđ瓜ăchuyênămôn
- Đại học và trên đại học (ng逢ời) 27 84%

- Cao đẳng, trung cấp (ng逢ời) 2 6%

- Khác (ng逢ời) 3 9%

Phânătheoăh嬰păđ欝ng
Hợp đồng kh ng xác định thời hạn (ng逢ời) 24 75%

Hợp đồng có xác định thời hạn từ 1 đến 3 năm 6 19%

Hợp đồng lao động d逢ới 12 tháng 2 6%  

 

Chínhăsáchăđ嘘i v噂iăng逢運iălaoăđ瓜ng 

 Th運i gian làm vi羽c 

- Thời gian làm việc c栄a khối văn phòng:  

- Buổi sáng: từ 8giờ đến 12giờ00. 

- Buổi chiều: từ 13giờ00 đến 17giờ00. 

- Ngày nghỉ hàng tuần: Thứ bảy và ch栄 nhật. 

- Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: đ逢ợc nghỉ theo công bố c栄a Nhà N逢ớc 

- Ng逢ời lao động đ逢ợc nghỉ phép 12 ngày/năm. Cứ làm việc đ逢ợc năm năm  ẽ đ逢ợc thêm 

1 ngày phép. 

- Ng逢ời lao động đ逢ợc nghỉ 09 ngày lễ, tết theo quy định c栄a Luật Lao động. 

 Chính sách tuy吋n d映ngăvàăđàoăt衣o: 

- Tuyển d映ng: 

 Công ty chú trọng tuyển d映ng những nhân viên phù hợp với yêu cầu c栄a công 

việc. Công ty khuyến khích việc tuyển d映ng nội bộ nhằm tạo điều kiện cho nhân 

viên có cơ hội phát triển và thăng tiến.  

 Bên cạnh đó, C ng ty vẫn thực hiện công tác tuyển d映ng nhân lực từ bên ngoài. 

Nhân viên đ逢ợc Công ty tuyển d映ng trực tiếp hoặc th ng qua các C ng ty T逢 

vấn, Môi giới nhân lực, thi tuyển hoặc sự giới thiệu c栄a nhân viên Công ty. 

- Đào tạo: 

 Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi d逢ỡng, kỹ năng về 

nghiệp v映 chuyên môn, khuyến khích ng逢ời lao động học tập nâng cao trình độ 

c ng tác và đạo đức nghề nghiệp. 

 Chínhăsáchăl逢ơng,ăth逢ởng và phúc l嬰i:  

- L逢ơng và th逢ởng sẽ đ逢ợc căn cứ vào kỹ năng và năng lực c栄a từng nhân viên. 
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- Th逢ởng đ逢ợc xem xét cho từng thời gian trong năm. 

- Nghỉ mát th逢ờng niên. 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

- Ngoài những quy định theo luật lao động công ty còn có những chính sách hỗ trợ khác 

để chăm lo đến đời sống c栄a ng逢ời lao trong Công ty. 

3. Tìnhăhìnhăđ亥uăt逢,ăthực hi羽n các dự án 

Trong năm 2014 ngoài việc nghiên cứu, cung cấp các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu 
quả c栄a các dự án trong danh m映c đầu t逢 hiện hữu, công ty còn tập trung nguồn lực cho việc 
tìm kiếm và phát triển các dự án mới thuộc lĩnh vực chuyên ngành. C ng ty đư triển khai 
thực hiện một số dự án quan trọng theo kế hoạch đề ra nh逢  au:  

- Triển khai xây dựng Nhà máy n逢ớc Sài Gòn – Pleiku (Công suất 30MLD), dự án có tổng 
mức đầu t逢 là 231 tỷ đồng (Saigon Water tham gia 55% vốn điều lệ c栄a công ty dự án), 
ngày 10/02/2015 dự án đư đ逢ợc phát n逢ớc kỹ thuật, dự kiến sẽ tiến hành phát n逢ớc 
th逢ơng mại vào tháng 05 năm 2015. 

- Hoàn tất cải tạo 01 bể lọc ứng d映ng công nghệ đan lọc Leopold nâng cao năng  uất lọc 
và hiệu quả rửa lọc để tiết kiệm năng l逢ợng cho Nhà máy n逢ớc Th栄 Đức (750 MLD), tạo 
tiền đề nâng cao uy tín trong ngành n逢ớc sạch Việt Nam. 

- Tham gia vào gói thầu cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ cho Nhà máy n逢ớc Tân 
Hiệp 2 (Công suất 300MLD). 

- Triển khai thực hiện việc thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng N逢ớc Châu Á theo 
Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-2014 c栄a Hội đồng quản trị. 

- Triển khai thực hiện DMA thí điểm giảm thất thoát n逢ớc khu vực Thành phố Tân An, 
tỉnh Long An. 

- Xây dựng quan hệ với các Doanh nghiệp nhà n逢ớc hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng 
n逢ớc để trở thành cổ đ ng chiến l逢ợc khi Doanh nghiệp nhà n逢ớc đ逢ợc cổ phần hóa. 

Những mảng đầu t逢 này là điều kiện để công ty có thể tạo ra những bứt phát mạnh mẽ trong 
thời gian tới. 

4. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: Triệu đồng
Ch雨ătiêu Nĕmă2013 Nĕmă2014 %ăTĕngăgi違m
Tổng giá trị tài  ản 901.675               1.026.084            14%
Doanh Thu Thuần 36.900                86.278                134%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (2.151)                 10.974                610%
Lợi nhuận khác (18)                     1.597                  9104%
Lưi lỗ trong c ng ty liên kết 2.082                  2.127                  2%
Lợi nhuận tr逢ớc thuế (87)                     14.698                17001%
Lợi nhuận  au thuế (87)                     14.565                16849% 
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b. Các ch雨 tiêu tài chính ch栄 y院u 

Ch雨ătiêu Nĕmă2013 Nĕmă2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
_Hệ  ố thanh toán ngắn hạn 9,69 5,03
_Hệ  ố thanh toán nhanh 9,02 4,47
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
_Nợ/Tổng tài  ản 15% 22%
_Nợ/Vốn ch栄  ở hữu 18% 29%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
_Vòng quay khoản phải thu ngắn hạn 0,19 0,28
_Vòng quay hàng tồn kho 0,8 1,76
_Vòng quay tổng tài  ản 0,04 0,09
4. Chỉ tiêu về khả năng  inh lời
_Lợi nhuận  au thuế/Doanh thu thuần -0,20% 16,90%
_Lợi nhuận  au thuế/Vốn ch栄  ở hữu 0,00% 1,90%
_Lợi nhuận  au thuế/Tổng tài  ản 0,00% 1,50%
_Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần -5,80% 14,60% 

  

5. Cơăc医u c鰻 đông,ăthayăđ鰻i v嘘năđ亥uăt逢ăc栄a ch栄 sở hữu 

5.1 C鰻 ph亥n: 

Tổng số cổ phiếu đư phát hành tính đến ngày 31/12/2014: 58.370.000 cổ phiếu phổ thông 

Số l逢ợng cổ phiếu đang niêm yết tính đến ngày 31/12/2014: 58.370.000 cổ phiếu phổ thông  

5.2 Cơăc医u c鰻 đôngăt衣i ngày 27/03/2015: 

       

STT C鰻 đông Số lượng c鰻 
đông

Số c鰻 phần sở 
hữu (C鰻 phần) Tỷ lệ (%)

1 Trong nước 90 32.953.170             56,46             

- Tổ chức 5 30.439.230             52,15             

- Cá nhân 85 2.513.940               4,31               

2 Nước ngoài 7 25.416.830             43,54             

- Tổ chức 3 25.404.900             43,52             

- Cá nhân 4 11.930                    0,02               

97 58.370.000             100                T鰻ng c瓜ng      

 Danh sách c鰻 đôngăn逸m giữ từ trên 5% v嘘n c鰻 ph亥n (có quy隠n bi吋u quy院t) c栄a Công ty 

t衣i th運iăđi吋m ngày 27/03/2015: 



16 

 

STT Tên t鰻 chức/cá nhân
Số 

CMND/H瓜 
chiếu/ĐKKD

Ngày cấp Địa chỉ Số lượng c鰻 
phiếu

Tỷ lệ sở hữu 
(%)

1
Công  ty Cổ phần Đầu tư 
Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 302483177 24/12/2001

50 Tôn Thất Đạm, 
Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, 
TP.HCM

28.679.970 49,13

2
VIAC (NO.1) LIMITED 

PARTNERSHIP
CA5360 12/07/2011

24 Raffles Place #22-
00 Clifford Centre, 

Singapore (048621)
7.034.700 12,05

3
Manila Water South Asia 

Holdings PTE. LTD
201009681K 05/05/2010

36 Robinson Road, 
# 17-01 City House, 
Singapore (068877)

18.370.000 31,47

54.084.670 92,65T蔚NG C浦NG  

 

5.3 Tìnhăhìnhăthayăđ鰻i v嘘n đ亥uăt逢ăc栄a ch栄 sở hữu: Không có sự thay đổi về vốn đầu t逢 c栄a 

ch栄 sở hữu 

5.4 Giao d鵜ch c鰻 phi院u quỹ: Không có phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ 

5.5 Các chứng khoán khác: Không có 

 

III.  BÁO CÁOăĐÁNHăGIÁăC曳AăBANăGIÁMăĐ渦C 

1. Đánhăgiáăk院t qu違 ho衣tăđ瓜ng kinh doanh 

- Trong năm 2014 c ng ty ch栄 yếu tập trung nguồn lực cho việc tìm kiếm và phát triển các 

dự án mới thuộc lĩnh vực chuyên ngành, mặc khác, các dự án mà c ng ty đư đầu t逢 vẫn 

còn đang trong giai đoạn triển khai nên ch逢a ch逢a thu đ逢ợc lợi nhuận nh逢 kỳ vọng. Do 

đó kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014 c栄a C ng ty kh ng đạt đ逢ợc nh逢 kế 

hoạch đư đ逢ợc Đại hội đồng th逢ờng niên 2013 đư th ng qua. 

- Ngoài ra việc c ng ty kh ng đạt đ逢ợc chỉ tiêu về lợi nhuận còn xuất phát từ các nguyên 

nhân chính  au: (1) Trong năm 2014, các yếu tố chi phí đầu vào c栄a hoạt động cung cấp 

n逢ớc sạch nh逢 chi phí vật liệu, chi phí nhân c ng, chi phí điện năng đều tăng, trong khi 

đó giá bán  ỉ n逢ớc sạch ch逢a đ逢ợc các cấp chính quyền địa ph逢ơng phê duyệt điều chỉnh 

tăng t逢ơng ứng do đó cơ cấu giá vốn trên doanh thu năm 2014 cao hơn dự kiến. (2) Một 

số c ng trình do c ng ty con thi c ng ch逢a đ栄 điều kiện để ghi nhận doanh thu trong kỳ, 

điều này dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch v映 năm 2014 chỉ đạt 98% so với 

kế hoạch. 

- Tuy không hoàn thành kế hoạch năm 2014, nh逢ng lợi nhuận sau thuế c栄a cổ đ ng c ng 

ty mẹ năm 2014 vẫn tăng hơn 12,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013 và Saigon Water 

cũng đư tiếp xúc đ逢ợc một danh m映c đầu t逢 vào các dự án triển vọng trong thời gian tới. 

Việc không hoàn thành kế hoạch có thể ảnh h逢ởng đến tâm lý c栄a cổ đ ng, nhà đầu t逢 

trong ngắn hạn, nh逢ng xét về dài hạn sẽ tạo điều kiện để Saigòn Water phát triển bền 

vững và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đ ng. 
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 Những ti院n b瓜 đưăđ衣tăđ逢嬰c 

- Cơ cấu tổ chức đư và đang từng b逢ớc hoàn thiện theo h逢ớng hiệu quả hơn. 

- C ng ty đư tiến hành thay đổi nhận diện th逢ơng hiệu và tên công ty cho phù hợp với 
chiến l逢ợc mới là đầu t逢 phát triển vào lĩnh vực Hạ tầng n逢ớc. 

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự toán chi phí, doanh thu, dòng tiền nhằm đảm bảo 
kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

- C ng tác đầu t逢 dự án đ逢ợc triển khai đúng tiến độ. 

2. Tình hình tài chính 

Các chỉ tiêu tài chính ch栄 yếu 

 Tình hình tài s違n  

 Tổng tài sản cuối năm 2014 đạt 1.026.084 triệu đồng, tăng 124.408 triệu đồng t逢ơng đ逢ơng 

12,12% so với năm 2013. C映 thể nh逢  au: 

      

CH迂ăTIểU
T衣iăngàyă

31/12/2014
T衣iăngàyă

01/01/2014

Tĕng,ăgi違mănĕmă
2014 

soăv噂iănĕmă2013ă
A.ăTÀIăS謂NăNG溢NăH萎N 509.441 530.595 (21.154)
1. Tiền và các khoản t逢ơng đ逢ơng tiền 140.578 193.523 (52.945)

2. Các khoản phải thu 312.328 296.749 15.578
3. Hàng tồn kho 36.108 36.529 (421)
4. Tài  ản ngắn hạn khác 20.428 3.793 16.634
B.ăTÀIăS謂NăDÀIăH萎N 516.643 371.081 145.562
1. Các khoản phải thu dài hạn 33.231 373 32.857
2. Tài  ản cố định 277.746 161.555 116.191
3. Các khoản đầu t逢 tài chính dài hạn 177.388 178.317 (929)
4. Tài  ản dài hạn khác 2.176 1.47 706
5. Lợi thế th逢ơng mại 26.102 29.365 (3.263)
T蔚NGăC浦NGăTÀIăS謂N 1.026.084 901.675 124.408

Đv tính: Triệu đồng

 

 

 Tình hình n嬰 ph違i tr 違 

Tổng nợ phải trả đến cuối năm 2014 là 223.976 triệu đồng tăng  o với cuối năm 2013 là 

89.715 triệu đồng, trong đó:  

- Nợ ngắn hạn tăng 46.486 triệu đồng ch栄 yếu đến từ khoản vay ngắn hạn và khoản phải 
trả cho nhà cung cấp trong hoạt động SXKD c栄a các công ty con. 

- Nợ dài hạn tăng 43.228 triệu đồng ch栄 yếu đến từ các khoản vay dài hạn để đầu t逢 vào 
các dự án. 

Chi tiết tình hình nợ phải trả năm 2014 nh逢  au: 
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Đơn vị tính: Triệu đồng

CH迂ăTIểU
T衣iăngàyă

31/12/2014
T衣iăngàyă

01/01/2014

Tĕng,ăgi違mănĕmă
2014ăsoăv噂iă

nĕmă2013
I.ăN嬰ăng逸năh衣n 101.248            54.761              46.486              
1. Vay và nợ ngắn hạn 29.621              17.324              12.297              
2. Phải trả ng逢ời bán 36.348              750                   35.598              
3. Ng逢ời mua trả tiền tr逢ớc 978                   110                   868                   
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
n逢ớc

1.260                745                   514                   
5. Phải trả ng逢ời lao động 1.318                167                   1.150                
6. Chi phí phải trả 2.295                141                   2.154                
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 29.311              34.817              (5.506)               
8. Quỹ khen th逢ởng, phúc lợi 118                   708                   (589)                  
II.ăN嬰ădàiăh衣n 122.728            79.500              43.228              
1. Vay và nợ dài hạn 122.728            79.500              43.228              
T蔚NGăN営ăPH謂IăTR謂 223.976            134.261            89.715               

3. Những c違i ti 院n v隠 cơăc医u t鰻 chức, chính sách, qu違n lý 

- Bộ máy quản lý công ty gồm Hội đồng quản trị và Ban điều hành đư đ逢ợc c栄ng cố và 

nâng cao năng lực quản lý góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị công ty, 

đặt biệt là quản trị r栄i ro.  

- C ng ty đư tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý, nhân sự .. để 

phù hợp với chuyên ngành hoạt động c栄a công ty. 

4. K院 ho衣ch phát tri吋nătrongăt逢ơngălai: 

4.1 M瓜t s嘘 m映c tiêu ho衣t đ瓜ngătrongănĕmă2015: 

Với m映c tiêu phát triển thành một c ng ty hàng đầu trong ngành công nghiệp n逢ớc sạch và 
n逢ớc thải tại Vi ệt Nam, trong năm 2015 C ng ty cần tập trung, thực hiện các m映c tiêu ch栄 
yếu nh逢  au: 

 Cải thi ện hoạt động của công ty: 

Đối với các khoản đầu t逢 hiện hữu, Saigon Water h逢ớng m映c tiêu hoạt động tốt hơn, tận 
d映ng một cách hiệu quả nhất các nguồn lực. Một số yếu tố ch栄 quan lẫn khách quan tác động 
đến hoạt động và kế hoạch triển khai c栄a C ng ty, và theo đó ảnh h逢ởng đến việc đạt đ逢ợc 
các m映c tiêu đề ra. Công ty sẽ tập trung vào các chiến l逢ợc sau: 

- Cung cấp dịch v映 dựa trên các hoạt động kinh doanh cốt lõi và năng lực chuyên môn kỹ 
thuật cho thị tr逢ờng hiện tại cũng nh逢 thị tr逢ờng mới. 

- Tìm hiểu các dự án khác thuộc ngành n逢ớc, nơi các dịch v映 c栄a c ng ty đ逢ợc đánh giá 
cao và sẽ tác động và góp phần cải thiện đời sống và kinh tế c栄a dân c逢.  

- Quản lý mối quan hệ với các công ty khác, cả c ng ty t逢 nhân và c ng ty thuộc Nhà 
n逢ớc, để nâng cao công suất cấp n逢ớc c栄a các nhà máy hiện hữu đồng thời nâng cao khả 
năng th逢ơng l逢ợng và thiết lập giá n逢ớc cũng nh逢 các yêu cầu khác. 

- Tập trung vào việc quản lý các hợp đồng dịch v映 thông qua giám sát chặt chẽ tiến độ 
hoàn thành và các chi phí thực hiện t逢ơng ứng. 
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- Duy trì các chỉ tiêu hoạt động c映 thể để giám sát một cách hợp lỦ và làm th逢ớc đo đánh 
giá hoạt động c栄a các công ty con theo các tiêu chuẩn về chất l逢ợng và hiệu quả cao 
nhất. 

 Phát tri ển các dự án mới trong ngành hạ tầng nước 

Với tầm nhìn trở thành một nhà phát triển cơ  ở hạ tầng danh tiếng trong ngành công nghiệp 
n逢ớc và xử lỦ n逢ớc thải, Công ty sẽ tiếp t映c tìm kiếm và theo đuổi các dự án đầu t逢 tiềm 
năng  ẽ làm tăng giá trị c栄a C ng ty đồng thời không ngừng quảng bá năng lực kỹ thuật và 
khả năng c栄a mình. Một số chiến l逢ợc tập trung nh逢  au: 

- Theo đuổi các dự án thông qua việc giới thiệu các giải pháp kỹ thuật và cung các dịch v映 
quản lý và phân phối n逢ớc sạch góp phần thực hiện quy hoạch tổng thể c栄a chính ph栄. 

- Thiết lập quan hệ đối tác chiến l逢ợc với các c ng ty đại chúng cũng nh逢 c ng ty t逢 nhân 
tham gia trong lĩnh vực dịch v映 cung cấp và phân phối n逢ớc sạch, đồng thời quảng bá 
năng lực kỹ thuật c栄a Saigon Water và các công ty thành viên. 

- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ở các khu vực mà dịch v映 quản lỦ n逢ớc còn ch逢a phát 
triển, thất thoát nhiều, hay không tiếp cận đ逢ợc nguồn n逢ớc sạch.  

- Thực hiện các nghiên cứu sâu rộng đối với các dự án và khoản đầu t逢 tiềm năng để nắm 
bắt tốt hơn các cơ hội kinh doanh, tình hình pháp lỦ, quy định pháp luật và động thái c栄a 
thị tr逢ờng có ảnh h逢ởng đến lợi nhuận đầu t逢. 

- Tiếp t映c xúc tiến các cơ hội đầu t逢 xử lỦ n逢ớc thải sinh hoạt khu dân c逢, n逢ớc thải khu 
công nghiệp, góp phần xây dựng cơ chế giá dịch v映 m i tr逢ờng tháo gỡ v逢ớng mắc khả 
năng thu hồi vốn đầu t逢. 

 Cải thi ện năng lực tài chính của Công ty 

Song song với việc tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động c栄a các khoản đầu t逢 hiện hữu và 
tìm kiếm thêm các dự án đầu t逢 mới, C ng ty cũng  ẽ đ逢a ra các chiến l逢ợc và sáng kiến để 
đảm bảo năng lực tài chính c栄a Công ty. Một số chiến l逢ợc ch栄 yếu nh逢  au:  

- Đảm bảo cung cấp đ栄 nguồn vốn cho các khoản đầu t逢, mua tài  ản cũng nh逢 chi phí 
hoạt động c栄a các công ty. 

- Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức tín d映ng và thu xếp các khoản vay với các điều 
khoản vay thuận lợi, 逢u đưi.  

- Giám  át và đánh giá giá trị c栄a các khoản đầu t逢 mới và hiện hữu cũng nh逢 đóng góp 
c栄a các khoản đầu t逢 này vào tình hình tài chính và giá trị doanh nghiệp c栄a Công ty mẹ. 

- Thiết lập các thông số tài chính và hoạt động để đánh giá tính khả thi và khả năng  inh 
lời c栄a các dự án. 姶u tiên các dự án và khoản đầu t逢 đáp ứng hoặc v逢ợt đ逢ợc các thông 
số hay tiêu chí này. 

- Duy trì các chỉ tiêu hoạt động để giám sát một cách hợp lý các hoạt động không hiệu quả 
và các khoản chi không cần thiết. 

 Các ch雨 tiêu k院 ho衣chănĕmă2015: 

Dựa trên những dự đoán có căn cứ với các số liệu chi tiết mà Công ty cho là hợp lý về những 
hoạt động đầu t逢, tình hình kinh tế, m i tr逢ờng cạnh tranh cũng nh逢 những định h逢ớng chiến 
l逢ợc đư vạch ra. Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2015 nh逢  au: 
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Ch雨 tiêu 
Thực 
hi羽n 
2014 

K院 
ho衣ch 
2015 

% Thực hi羽n 
2014/K院 ho衣ch 

2015 

1. T鰻ng doanh thu và thu nh壱p 108.330 283.469 161,67% 

_Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch v映 86.278 269.907 212,83% 

_Doanh thu hoạt động tài chính 20.430 13.562 -33,62% 

_Thu nhập khác 1.622 - -100,00% 

2. T鰻ng chi phí 95.759 265.586 177,35% 

_Giá vốn hàng bán 63.921 209.540 227,81% 

_Chi phí tài chính 9.372 16.317 74,10% 

_Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 22.441 39.729 77,04% 

_Chi phí khác 25 - -100,00% 

3. L嬰i nhu壱n thu亥n từ ho衣tăđ瓜ng kinh doanh 12.571 17.883 42,25% 

4. L嬰i nhu壱n từ công ty liên k院t 2.127 8.545 301,83% 

5. T鰻ng l嬰i nhu壱nătr逢噂c thu院 14.698 26.428 79,81% 

6. Thu院 TNDN 132 5.584 4118,58% 

7. L嬰i nhu壱n sau thu院 14.565 20.843 43,10% 

8. L嬰i nhu壱n sau thu院 c栄a c鰻 đôngăthi吋u s嘘 1.074 3.542 229,77% 

9. L嬰i nhu壱n sau thu院 c栄a c鰻 đôngăcôngătyă
mẹ 13.491 17.301 28,24% 

 

Kế hoạch kinh doanh nêu trên đ逢ợc tính toán dựa trên những dự đoán có căn cứ với các số 

liệu chi tiết mà Công ty cho là hợp lý về những hoạt động đầu t逢, tình hình kinh tế, môi 

tr逢ờng cạnh tranh cũng nh逢 những định h逢ớng chiến l逢ợc đư vạch ra. 

4.2 K院 ho衣ch phát tri吋nătrongăt逢ơngălaiă 

  Định hướng hoạt động kinh doanh chính của Công ty: 

Phát triển Công ty thành một tổ chức hoạt động kinh doanh chuyên về lĩnh vực Hạ tầng n逢ớc 

bao gồm ba mãng chính:  

- Đầu t逢 phát triển các dự án về xử lỦ m i tr逢ờng n逢ớc, 

- Cung cấp dịch v映 kỹ thuật m i tr逢ờng n逢ớc, 

- Phát triển dịch v映 vận hành, bảo trì (O&M) trong lĩnh vực m i tr逢ờng n逢ớc. 
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Đ亥uăt逢ăphátătri吋n các dự án v隠 xử lý môiătr逢運ngăn逢噂c: 

Công ty sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển các dự án tốt trong lĩnh vực m i tr逢ờng bao 

gồm: 

- Đầu t逢 xây dựng, vận hành các dự án trong lĩnh vực xử lý và cung cấp n逢ớc sạch, xử lý 

n逢ớc thải, rác thải. 

- Đầu t逢 vào các doanh nghiệp hoặc các dự án hoạt động trong lĩnh vực xử lý và cung cấp 

n逢ớc sạch, xử lỦ n逢ớc thải. 

D鵜ch v映 kỹ thu壱tămôiătr逢運ngăn逢噂c: 

Công ty sẽ tiếp t映c đầu t逢 để phát triển và mở rộng thị tr逢ờng, phát triển thêm các giải pháp 

công nghệ, và cũng cố vững chắc vị thế c栄a mình trên thi tr逢ờng này. Hoạt động chính bao 

gồm: 

- Cung cấp các giải pháp công nghệ, máy móc, thiết bị cho các nhà máy xử lỦ n逢ớc sạch, 

xử lỦ n逢ớc thải; 

- Thiết kế, chế tạo máy móc thiết bị chuyên d映ng cho ngành kỹ thuật m i tr逢ờng; 

- Tìm kiếm, nghiên cứu, phát triển các dự án đầu t逢 trong lĩnh vực m i tr逢ờng cho Công 

ty.  

Phát tri 吋n d鵜ch v映 v壱n hành, b違oăd逢叡ngă(O&M)ătrongălĩnhăvựcămôiătr逢運ngăn逢噂c: 

Với chuyên môn sâu về ngành và quan hệ đối tác lớn trong lĩnh vực m i tr逢ờng, Công ty sẽ 

có điều kiện để phát triển để cung cấp dịch v映 vận hành, bảo d逢ỡng cho các dự án nhà máy 

xử lỦ n逢ớc sạch, n逢ớc thải do khách hàng đầu t逢 hoặc do chính C ng ty tham gia đầu t逢. 

Đây là một dịch v映 đang đ逢ợc các định chế tài chính quan tâm, thúc đẩy và phát triển tại 

Việt Nam theo đúng xu h逢ớng phát triển chung trên thế giới. 

 Định hướng phát triển nguồn nhân lực:      

- Tăng c逢ờng hoạt động tìm kiếm nguồn nhân sự cho các vị trí quản lý cấp cao để đáp ứng 

cho nhu cầu phát triển c栄a công ty trong những năm tới. 

- Có kế hoạch mang tính ch栄 động đối với lực l逢ợng lao động trực tiếp nhằm đáp ứng và 

duy trì hoạt động đầu t逢 tại mọi thời điểm theo yêu cầu. 

- Từng b逢ớc xây dựng và hoàn thiện các chế độ tiền l逢ơng và đưi ngộ đối với ng逢ời lao 

động, thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm, các chính  ách đảm bảo an toàn lao động nhằm 

thu hút ng逢ời tài, ng逢ời có tâm huyết đối với Công ty.  
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IV.  ĐÁNHăGIÁăC曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 V陰 HO萎TăĐ浦NG C曳A CÔNG TY 

1. Đánhăgiáăv隠 ho衣tăđ瓜ng c栄a Công ty 

Năm 2014, trong n逢ớc, tình hình kinh tế vĩ m  ổn định, lạm phát đ逢ợc kiểm soát, lãi suất tín 

d映ng giảm; nhiều ch栄 tr逢ơng, chính  ách, pháp luật c栄a Đảng và Nhà n逢ớc đ逢ợc sửa đổi, bổ 

sung và triển khai có hiệu quả tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Trên địa bàn 

thành phố, an ninh chính trị bảo đảm, trật tự an toàn xã hội ổn định; kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội tiếp t映c đ逢ợc tăng c逢ờng, một số tuyến giao thông trọng điểm đư hoàn thành góp phần 

cải thiện m i tr逢ờng đầu t逢. Tuy nhiên, năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn: Bất ổn chính trị 

ở một số n逢ớc trong khu vực, đặc biệt là tình hình trên Biển Đ ng có nhiều diễn biến phức 

tạp ảnh h逢ởng đến kinh tế - xã hội c栄a cả n逢ớc; tổng cầu tăng chậm, khả năng hấp th映 vốn 

c栄a nền kinh tế còn yếu,v.v...Tình trạng thiếu vốn vẫn đang còn kéo dài, đặc biệt là đối với 

các DN vừa và nhỏ. Ngoài ra, đặc biệt trong năm 2014 tình hình kinh tế thế giới diễn biến 

bất th逢ờng, giá dầu giảm mạnh, có tác động bất lợi đối với nền kinh tế mới nổi nh逢 nền kinh 

tế Việt Nam. 

Những khó khăn chung c栄a thị tr逢ờng nêu trên đư tác động không nhỏ đến hoạt động c栄a 

công ty nhất là c ng tác huy động vốn để phát triển hoạt động đầu t逢. Mặc dù trong năm 

2014 c ng ty đư kh ng đạt đ逢ợc các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo nh逢 kế hoạch đư 

đề ra, tuy nhiên c ng ty đư xây dựng đ逢ợc nền tảng khá vững chắc cho chặng đ逢ờng tiếp 

theo thông qua việc định h逢ớng một cách rõ ràng cho m映c tiêu chiến l逢ợc c栄a công ty, hình 

thành đ逢ợc một danh m映c dự án đầu t逢 khá triển vọng. Ngoài ra, trong năm 2014, c ng ty đư 

triển khai thực hiện một số dự án quan trọng theo kế hoạch đề ra nh逢 Nhà máy n逢ớc Sài Gòn 

– Pleiku (Công suất 30MLD), tham gia vào gói thầu cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ 

cho Nhà máy n逢ớc Tân Hiệp 2 (Công suất 300MLD), triển khai thực hiện DMA thí điểm 

giảm thất thoát n逢ớc khu vực Thành phố Tân An - tỉnh Long An, thành lập Công ty Cổ phần 

Giải pháp Mạng N逢ớc Châu Á..., những mảng đầu t逢 này là điều kiện để công ty có thể tạo 

ra những bứt phát mạnh mẽ trong thời gian tới. 

2. Đánhăgiáăc栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 v隠 ho衣tăđ瓜ng c栄aăBanăGiámăĐ嘘c 

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị (HĐQT) đư thực hiện công tác giám sát đối với Tổng 

Giám đốc công ty thông qua việc ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định liên quan 

đến hoạt động c栄a công ty. Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành đư thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm v映 trong điều hành các hoạt động c栄a công ty, chuẩn bị các nội dung báo 

cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết 

định c栄a HĐQT đư ban hành. Việc cung cấp th ng tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT 

đ逢ợc thực hiện th逢ờng xuyên và đầy đ栄. 

Trong điều kiện khó khăn c栄a nền kinh tế nói chung và c栄a C ng ty nói riêng, đặc biệt năm 

những năm 2013, 2014, là những năm đầu Sài Gòn Water bắt đầu triển khai các hoạt động 

đầu t逢 chuyên ngành c栄a mình, những kết quả đạt đ逢ợc trong năm 2014 là nỗ lực rất đáng 
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trân trọng c栄a Ban điều hành C ng ty. HĐQT hết sức ghi nhận sự nỗ lực c栄a Ban Giám Đốc 

và tập thế cán bộ c ng nhân viên C ng ty trong năm qua. 

3. K院 ho衣ch,ăđ鵜nhăh逢噂ng c栄aăHĐQT 

Năm 2015, HĐQT tiếp t映c thực hiện các giải pháp nâng cao chất l逢ợng quản trị C ng ty nh逢 

Ban hành các Quy chế quản lỦ đầu t逢, Quy chế quản lỦ lao động tiền l逢ơng..., h逢ớng tới việc 

minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng d映ng hệ thống 

quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh 

nghiệp trong giai đoạn mới. Đây là một trong những biện pháp để thực hiện các định h逢ớng 

m映c tiêu trung hạn c栄a C ng ty, trong đó một m映c tiêu quan trọng và xuyên suốt là nâng cao 

giá trị đầu t逢 c栄a Quý cổ đ ng. 

Căn cứ vào tình hình thực tế c栄a Công ty, trong năm 2015, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung 

thực hiện các hoạt động ch栄 yếu  au đây: 

 Thực hiện đúng chức năng, nhiệm v映, quyền hạn c栄a HĐQT, đ逢ợc quy định trong Điều 

lệ tổ chức và hoạt động c栄a Công ty. 

 Tiếp t映c thực hiện các giải pháp nâng cao chất l逢ợng quản trị Công ty, kiểm tra, đ n đốc 

việc thực hiện nhiệm v映 c栄a các thành viên HĐQT và Ban Điều hành. 

 Triển khai thực hiện tốt các m映c tiêu đư đ逢ợc đại hội đồng cổ đ ng th ng qua, phấn đấu 

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX- KD và đầu t逢 phát triển năm 2015. 

 Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt một số nhiệm v映 quan trọng sau: 

+ Chỉ đạo triển khai đầu t逢 các dự án trọng điểm, định h逢ớng việc tiếp xúc các dự án 

mới để chuẩn bị nguồn dự án cho t逢ơng lai. 

+ Chỉ đạo c ng tác huy động vốn đảm bảo việc cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động 

đầu t逢 đồng thời giám sát chặt chẽ khả năng thanh toán c栄a công ty. 

+ Chỉ đạo nâng cao công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy quản lỦ để nâng cao hiệu quản 

hoạt động. 

 

V. QU謂N TR卯 CÔNG TY 

1. H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 

 Thànhăviênăvàăcơăc医u c栄aăHĐQT 

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) c栄a công ty gồm 7 thành viên. C映 thể: 

    

STT Họ và tên Chức vụ Số CP nắm giữ/Tỷ lệ

1 Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT -                                

2 Bà Giao Thị Yến Phó Chủ tịch HĐQT 20.000/0,03%

3 Ông Lê Quốc Bình Thành viên HĐQT 1.010.000/1,73%

4 Ông Trương Khắc Hoành Thành viên HĐQT 23.000/0,04%

5 Ông Virgilio Cenvantes Rivera Jr Thành viên HĐQT 0/0%

6 Ông Luis Juan B.Oreta Thành viên HĐQT 0/0%

7 Ông Nguyễn Hồng Sơn Thành viên HĐQT 0/0%  
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 Các ti吋u ban thu瓜căHĐQT:ă 

Hiện tại c ng ty đư thành lập Hội đồng Đầu t逢 (HĐĐT) – tiểu ban thuộc HĐQT. Hội đồng 

đầu t逢 có trách nhiệm giúp cho Hội đồng quản trị tìm hiểu và thẩm định các dự án đầu t逢 c栄a 

công ty một cách hiểu quả nhất. Loại dự án đ逢ợc đ逢a vào danh m映c thẩm định c栄a Hội đồng 

Đầu t逢 phải có tổng giá trị đầu t逢 trên 10.000.000 USD (t逢ơng đ逢ơng >200 tỷ đồng). Hiện tại 

HĐĐT vẫn đang  oạn thảo quy chế, quy trình hoạt động c映 thể để trình Hội đồng Quản trị 

thông qua.  

 Ho衣tăđ瓜ng c栄aăHĐQT 

Trong năm 2014, HĐQT đư họp 07 lần và công bố các Nghị quyết với những nội dung sau: 

STT S嘘ăngh鵜ăquy院t Ngày N瓜iădung 

01 01/NQ-HĐQT-2014 21/03/2014 

- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại 
hội đồng Cổ đ ng th逢ờng niên năm 2013 

- Ngày chốt danh  ách để tham dự Đại hội đồng 
cổ đ ng th逢ờng niên năm 2013 

- 曳y quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện 
các nội dung trình Đại hội đồng cổ đ ng. 

02 02/NQ-HĐQT-2014 27/03/2014 

- Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động năm 
2013 và tờ trình định h逢ớng hoạt động năm 
2014 c栄a Ban điều hành để trình Đại hội cổ 
đ ng th逢ờng niên cho năm tài khóa 2013 th ng 
qua. 

- Giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch 
hoạt động 5 năm để trình Hội đồng Quản trị 
thông qua trong phiên họp kế tiếp. 

- Th ng qua chi phí phát triển dự án thuộc ngành 
Hạ tầng n逢ớc. 

- M  hình tổ chức hoạt động c栄a C ng ty. 

- Thống nhất 栄y quyền cho Ch栄 tịch Hội đồng 
Quản trị kỦ ban hành quyết định thành lập Hội 
đồng đầu t逢, quy định chức năng, nhiệm v映 và 
quyền hạn c栄a Hội đồng đầu t逢. 

- Thống nhất giao cho Ban điều hành c ng ty lựa 
chọn thời gian và địa điểm phù hợp, chuẩn bị 
các tài liệu liên quan để có thể tiến hành tổ chức 
Đại hộ cổ đ ng th逢ờng niên 2013 vào cuối 
tháng 4 năm 2014 (dự kiến ngày 26/04/2014). 

- Thông qua các nội dung khác. 

03 03/NQ-HĐQT-2014 08/04/2014 

- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại 
hội đồng cổ đ ng th逢ờng niên năm 2013. 

- Thống nhất bổ  ung các nội dung vào ch逢ơng 
trình Đại hội đồng cổ đ ng th逢ờng niên năm 
2013. 
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- Thống nhất nội dung các tờ trình và 栄y quyền 
cho Ch栄 tịch HĐQT kỦ ban hành các tài liệu 
trình Đại hội đồng cổ đ ng th逢ờng niên năm 
2013. 

04 04/QĐ-HĐQT-2014 22/05/2014 - Thành lập Hội đồng đầu t逢 

05 05/NQ-HĐQT-2014 17/07/2014 

- Th ng qua báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng 
đầu năm 2014 và định h逢ớng hoạt động 6 tháng 
cuối năm 2014 c栄a Ban điều hành. 

- Chấp thuận ch栄 tr逢ơng cho Saigon Water đầu t逢 
vào dự án Nhà máy n逢ớc Tân Hiệp 2 theo 
ph逢ơng án đề xuất c栄a Ban điều hành, đồng 
thời HĐQT đề nghị Hội đồng đầu t逢 tổ chức 
nhóm họp để phân tích thêm tính hiệu quả và 
r栄i ro đối với từng ph逢ơng án đầu t逢. 

- Chấp thuận cho Saigon Water góp thêm 15% 
vốn điều lệ c栄a Saigon Pleiku để tăng tỷ lệ  ở 
hữu c栄a Saigon Water tại Saigon Pleiku lên 
55%. 

- Th ng qua ch栄 tr逢ơng thành lập c ng ty con 
chuyên thực hiện dịch v映 chống thất thoát n逢ớc 

06 06/NQ-HĐQT-2014 10/11/2014 

- Chấp thuận cử hai Thành viên có tên  au đây là 
ng逢ời đại diện 51% tổng  ố cổ phần (t逢ơng 
đ逢ơng 1.020.000 cổ phần) c栄a C ng ty Cổ phần 
Hạ tầng n逢ớc Sài Gòn (SGW) tại C ng ty Cổ 
phần Quản lỦ Dịch v映 Giảm n逢ớc kh ng doanh 
thu (NRW), đồng thời tham gia vào Hội đồng 
Quản trị c栄a C ng ty Cổ phần Quản lỦ Dịch v映 
Giảm n逢ớc kh ng doanh thu: 

1. ÔngăTr逢ơngăKh逸căHoành  

2. ÔngăHoàngăDi羽păB違oăVinh  

07 07/NQ-HĐQT-2014 29/12/2014 

- Chấp thuận đổi tên và địa chỉ c栄a C ng ty Cổ 
phần Quản lỦ Dịch v映 Giảm n逢ớc kh ng doanh 
thu (NRW) nh逢  au: 

 Tên mới c ng ty tiếng Việt: C ng ty Cổ 
phần Giải pháp Mạng N逢ớc Châu Á 

 Địa chỉ mới: 18 Điện Biên Ph栄, ph逢ờng Đa 
Kao, quận 1, Tp.HCM 

 

 Ho衣tăđ瓜ng c栄aăthànhăviênăHĐQTăđ瓜c l壱păkhôngăđi隠u hành 

Các thành viên HĐQT độc lập kh ng điều hành đều tham dự đầy đ栄 các cuộc họp và các hoạt 

động c栄a HĐQT. Các thành viên đều tham gia xem xét, nghiên cứu và đóng góp Ủ kiến về 

các vấn đề thuộc thẩm quyền c栄a HĐQT làm cơ  ở để HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết 

định liên quan. 
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 Ho衣tăđ瓜ng c栄a các ti吋uăbanătrongăHĐQT:ăKhôngăcó 

 DanhăsáchăthànhăviênăHĐQTăcóăchứng ch雨 đàoăt衣o v隠 qu違n tr 鵜 công ty. 

STT Họ và tên Chức vụ Số CP nắm giữ/Tỷ lệ

1 Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT
2 Bà Giao Thị Yến Phó Chủ tịch HĐQT
3 Ông Lê Quốc Bình Thành viên HĐQT
4 Ông Trương Khắc Hoành Thành viên HĐQT
5 Ông Virgilio Cenvantes Rivera Jr Thành viên HĐQT
6 Ông Luis Juan B.Oreta Thành viên HĐQT
7 Ông Nguyễn Hồng Sơn Thành viên HĐQT  

 

2. Ban ki吋m soát 

 Thànhăviênăvàăcơăc医u 

STT Họăvàătên Chứcăv映
1 Vũ Thị Th栄y Tr逢ởng Ban Kiếm  oát
2 Nguyễn Ái Liễu Thành viên

3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thành viên  

 Ho衣tăđ瓜ng c栄a BKS 

Trong năm 2014, Ban Kiểm  oát đư triển khai thực hiện nhiệm v映 sau: 

- Giám sát việc tuân th栄 Điều lệ tổ chức và hoạt động c栄a công ty và tuân th栄 các quy định 

c栄a pháp luật hiện hành. 

- Phối hợp với Ban Giám Đốc và HĐQT kiểm tra giám sát hoạt động SXKD c栄a công ty. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm, đảm bảo tính trung 

thực, hợp lý và minh bạch c栄a BCTC. Phân tích đánh giá tình hình tài chính c栄a Công ty. 

- Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, lập kế hoạch cho từng 

thành viên. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đư đề ra và tổng kết lập Báo cáo 

kiểm tra, giám sát. 

 

3. Các giao d鵜ch, thù lao, các kho違n l嬰i ích khác c栄aăHĐQT,ăBanăGiámăĐ嘘c, Ban Ki吋m 

soát 

 L逢ơng,ăth逢ởng, thù lao và l嬰i ích 

Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS. Riêng th逢ởng dành cho HĐQT  ẽ đ逢ợc đ逢a vào 

ch逢ơng trình nghị sự tại Đại Hội Đồng Cổ đ ng th逢ờng niên năm 2014. L逢ơng c栄a ban điều 

hành năm 2014 nh逢  au: 
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T鰻ng số tiền Lương/thù lao Thưởng

1 Trương Khắc Hoành
Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc 1.071.444.444     1.018.444.444  53.000.000            

2 Giao Thị Yến
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 
Phó Tổng Giám đốc 712.589.744        661.820.513     50.769.231            

3 Hoàng Diệp Bảo Vinh Phó Tổng Giám đốc 5.000.000            -                    5.000.000              

4 Bùi Quốc Dũng Kế toán trưởng 442.482.889        404.516.222     37.966.667            

Thực hiện năm 2014
Chức vụHọ và tênSTT

 

 Giao d鵜ch c鰻 phi院u c栄a c鰻 đôngăn瓜i b瓜: 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Bùi Quốc Dũng Kế toán tr逢ởng            130.000 0,22%                      -                  -   Bán

LỦădoătĕng,ă
gi違mă(mua,ă
bán,ăchuy吋nă

đ鰻i,ă
th逢ởngầ)

STT
Ng逢運iăthựcăhi羽năgiaoă

d鵜ch

S嘘ăc鰻ăphi院uăsởăhữuăđ亥uăkỳ S嘘ăc鰻ăphi院uăsởăhữuăcu嘘iăkỳ

Quanăh羽ăv噂iăc鰻ăđôngă
n瓜iăb瓜

 

 

 H嬰păđ欝ng hoặc giao d鵜ch v噂i c鰻 đôngăn瓜i b瓜: 

Trongănĕmăcôngătyăđưăcóăcácăgiaoăd鵜ch sau v噂i các bên liênăquanănh逢ăsau: 

31/12/2014 01/01/2014
 VND  VND 

Các khoản phải thu
Phải thu từ c ng ty con - C ng ty Cổ phần Kỹ thuật 
Enviro      5.504.997.121      6.288.746.167 
Nhận tiền tr逢ớc từ c ng ty con - C ng ty Cổ phần 
Cấp n逢ớc Sài Gòn - Pleiku                         -         220.000.000 
Khoản nhận trước của khách hàng
Nhận tiền tr逢ớc từ c ng ty con - C ng ty Cổ phần 
Cấp n逢ớc Sài Gòn - Pleiku         243.699.040                         - 

 

4. Vi羽c thực hi羽năcácăquyăđ鵜nh v隠 qu違n tr 鵜 công ty. 

Công ty tuân th栄 chấp hành các qui định về quản trị c ng ty theo qui định c栄a pháp luật hiện 

hành. 

 

VI.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 

1. Ý ki 院n ki吋m toán: 

Theo ý kiến c栄a đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và T逢 vấn tài chính Quốc tế 

(IFC), Báo cáo tài chính hợp nhất c栄a Công ty Cổ phần Hạ tầng n逢ớc Sài Gòn đư phản ánh 

trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính c栄a công ty tại ngày 31 

tháng 12 năm 2014 cũng nh逢 kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình l逢u chuyển tiền tệ 
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cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và Chế đọ Kế toán Việt 

Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan. 

2. Báoăcáoătàiăchínhăđ逢嬰c ki吋m toán 

2.1.Báo cáo tài chính được kiểm toán: 

Báo cáo tài chính đ逢ợc kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh, Báo cáo l逢u chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính đ逢ợc đính kèm 

theo bản công bố thông tin này. 

2.2.Địa chỉ công bố và cung cấp báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất:  

Công ty C鰻 ph亥n H衣 t亥ngăn逢噂c Sài Gòn 

Lầu 7, Tòa nhà 60 NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Ph逢ờng Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Website: www.sii.vn 

 

Trên đây là báo cáo th逢ờng niên năm 2014 c栄a Công ty Cổ phần Hạ tầng n逢ớc Sài Gòn, kính 

th ng báo đến 曳y ban Chứng khoán Nhà n逢ớc, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, quí cổ 

đ ng, quí nhà đầu t逢 đ逢ợc rõ. 

Trân trọng. 

 

      TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2015 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sii.vn/
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CÔNG TY C蔚 PH井N H萎 T井NGăN姶閏C SÀI GÒN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH H 営P NH遺TăĐÃăĐ姶営C KI 韻M TOÁN 

CHOăNĔMăTÀI CHÍNH K 蔭TăTHÚCăNGÀYă31ăTHÁNGă12ăNĔMă2014 
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