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Bảng thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời được đọc cùng với các báo cáo tài chính đính kèm.

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành là Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà
nước - Chi nhánh cấp nước Bến Thành, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty cấp nước Sài
Gòn theo Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ
Chí Minh. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005880 ngày 08
tháng 01 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21 tháng 4 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
TP. Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Cổ đông Số cổ phần
Giá trị cổ phần

(VND)
Tỷ lệ vốn góp

(%)
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn 4.974.700 49.747.000.000 53,15
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á 936.000 9.360.000.000 10,00
Các cổ đông khác 3.449.300 34.493.000.000 36,85
Cộng 9.360.000 93.600.000.000 100,00

Trụ sở hoạt động
Địa chỉ : 194 Pasteur, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (84-8) 38.297.147 Fax : (84-8) 38.229.778
Mã số thuế : 0304789925

Hoạt động chính của Công ty là:

- Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu
dùng và sản xuất;

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

- Xây dựng công trình cấp nước;
- Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác;
- Thiết kế, xây dựng công trình cấp thoát nước;
- Thiết kế, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Lập dự án, quản lý dự án công trình cấp, thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Giám sát, thi công công trình cấp, thoát nước;
- Khảo sát địa hình xây dựng công trình;
Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường ngành cấp nước; vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng;
kinh doanh bất động sản; cho thuê xe có động cơ, máy móc thiết bị xây dựng

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt
Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc. Các chính sách kế toán được Công ty áp dụng nhất
quán và phù hợp với các chính sách kế toán đã được sử dụng trong những năm trước.

Năm tài chính của Công ty được bắt đầu từ  ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng
năm.

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND).

Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty là Nhật ký chung.
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3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

3.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển. Các khoản tương
đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có
khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển
đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

3.2 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi
dự phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không
được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm lập Bảng cân
đối kế toán.

3.3 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện thấp hơn giá gốc thì
tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí
chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và
trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ chi phí bán hàng ước
tính.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo
phương pháp kê khai thường xuyên.

3.4 Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến
việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định
được chuyển hóa thành tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của
năm hiện hành.

Khi bán hay thanh lý tài sản, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản được xóa sổ trong các
báo cáo tài chính và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được hạch toán vào
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao tài sản cố định hữu hình được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng theo thời
gian hữu ích ước tính của các tài sản như sau :

Nhà cửa, vật kiến trúc 5 - 25 năm
Máy móc thiết bị 5 - 6 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 6 - 10 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý 5 năm

3.5 Xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là chi phí xây dựng các công trình chưa hoàn thành và không
trích khấu hao trong suốt giai đoạn đầu tư xây dựng dở dang.

Đối với công trình chỉ định thầu hoặc hình thức tự thực hiện, khối lượng nghiệm thu hoàn thành
được thanh toán là khối lượng thực hiện được nghiệm thu theo hợp đồng đã ký có trong dự toán
được duyệt theo đúng quy định đơn giá nhà nước. Giá trị thanh toán giữa hai đơn vị được căn cứ
theo điều khoản hợp đồng thanh toán đến 95% và giữ lại 5% bảo hành theo quy định.
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3.6 Doanh thu – Giá vốn

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích
gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua và người
mua đã chấp nhận thanh toán. Doanh thu sẽ không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không
chắc chắn liên quan đến khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan đến khả năng hàng
bán bị trả lại.

Doanh thu gắn đồng hồ nước được ghi nhận khi dịch vụ gắn đồng hồ nước hoàn thành, có biên bản
hoàn công, ghi nhận doanh thu và xuất hoá đơn cho khách hàng. Doanh thu bán nước sạch được
ghi nhận qua đồng hồ nước của từng khách hàng.

Giá vốn nước bao gồm giá mua nước sỉ tương ứng với phần doanh thu được ghi nhận theo
phương thức khoán chi phí dựa theo sản lượng nước sạch đã được bán.

Giá vốn các hoạt động khác là chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động đó bao gồm chi phí nguyên
vật liệu và chi phí sản xuất chung.

3.7 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định dựa trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế
TNDN với mức thuế suất do Công ty xác định như sau:
• Đối với khoản thu nhập thuộc lĩnh vực hoạt động khai thác trên hệ thống tuyến ống cấp 3
được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đầu tư 20% trong vòng 10 năm và được miễn 2 năm và giảm
50% trong 3 năm kể từ năm 2007.
• Đối với khoản thu nhập thuộc lĩnh vực hoạt động tài chính, thu nhập khác, mua bán vật tư
được áp dụng với mức thuế suất thông thường 25%.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) trong năm, nếu có, bao gồm thuế thu nhập hiện hành
và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh
doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập có liên quan đến các khoản mục được ghi
thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi thẳng vào vố chủ
sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử
dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và
các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến các năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán, dựa trên
các khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục
đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích thuế. Giá trị của khoản thuế thu nhập hoãn
lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài
sản và nợ phải trả được dự kiến sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế
toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế
trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế có liên quan sẽ được thực
hiện.

Các khoản mục thuế thể hiện trên Báo cáo tài chính là tổng số thuế dự kiến phải nộp cho niên độ
báo cáo. Do có sự khác biệt về chính sách thuế và kế toán nên các khoản sai biệt giữa thuế phải trả
theo sổ sách kế toán của Công ty và số liệu do cơ quan thuế quyết toán sẽ được điều chỉnh khi có
quyết toán chính thức của cơ quan thuế.

Các loại thuế khác: theo quy định hiện hành.

3.8 Các bên có liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối
với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động.
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4. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

Tiền mặt 108.346.714 126.716.243
Tiền gửi ngân hàng 8.805.110.104 5.122.074.170

8.913.456.818 5.248.790.413

4.2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại các Ngân hàng với lãi suất từ 10,49 % - 14%/năm.

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng 98.000.000.000 77.000.000.000
98.000.000.000 77.000.000.000

4.3 Các khoản phải thu thương mại

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

Phải thu thương mại - các bên liên quan - -
Phải thu thương mại - bên thứ ba 1.178.197.968 937.448.788

1.178.197.968 937.448.788

4.4 Trả trước cho người bán

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

Trả trước người bán – các bên liên quan - -
Trả trước người bán – bên thứ ba 716.310.307 296.696.814

716.310.307 296.696.814

4.5 Các khoản phải thu khác

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

Lãi dự thu tiền gửi ngân hàng 448.635.444 660.508.767
Phải thu khác 253.333.195 30.625.714

701.968.638 691.134.481
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4.6 Hàng tồn kho

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

Nguyên liệu, vật liệu 4.153.508.358 3.008.736.689
Công cụ, dụng cụ 843.000 1.018.000
Cộng giá gốc hàng tồn kho 4.154.351.358 3.009.754.689
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - -
Giá trị thuần 4.154.351.358 3.009.754.689

4.7 Tài sản ngắn hạn khác

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

Khoản tạm ứng cho công nhân viên 58.723.000 227.775.600
58.723.000 227.775.600

4.8 Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nhà cửa,
vật kiến trúc

Máy móc
thiết bị

Phương tiện vận
tải, truyền dẫn

Thiết bị, dụng cụ
quản lý

Cộng

VND VND VND VND VND

Nguyên giá
Vào ngày 01/01/2010 3.490.437.240 571.439.952 53.608.817.148 979.694.018 58.650.388.358
Tăng từ XDCB - - 593.693.718 - 593.693.718
Tăng từ mua sắm - - 47.317.455 - 47.317.455
Vào ngày 31/12/2010 3.490.437.240 571.439.952 54.249.828.321 979.694.018 59.291.399.531

Giá trị hao mòn lũy kế
Vào ngày 01/01/2010 869.843.600 403.183.877 23.503.324.937 449.079.869 25.225.432.283
Khấu hao trong năm 198.119.328 94.179.610 8.113.199.116 176.392.915 8.581.890.969
Vào ngày 31/12/2010 1.067.962.928 497.363.487 31.616.524.053 625.472.784 33.807.323.252

Giá trị còn lại
Vào ngày 01/01/2010 2.620.593.640 168.256.075 30.105.492.211 530.614.149 33.424.956.075
Vào ngày 31/12/2010 2.422.474.312 74.076.465 22.633.304.268 354.221.234 25.484.076.279

4.9 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Số đầu năm Tăng trong năm Kết chuyển
TSCĐ trong năm

Số cuối năm

VND VND VND VND

Công trình xây dựng cơ bản 559.385.578 1.326.468.888 593.693.718 1.292.160.748
559.385.578 1.326.468.888 593.693.718 1.292.160.748
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4.10 Phải trả người bán

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

Phải trả người bán – các bên liên quan 6.217.306.488 1.737.264.880
Phải trả người bán – bên thứ ba 3.395.573 81.125.023

6.220.702.061 1.818.389.903

4.11 Người mua trả tiền trước

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

Người mua trả tiền trước – các bên liên quan - -
Người mua trả tiền trước – bên thứ ba 551.234.491 555.564.837

551.234.491 555.564.837

4.12 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

Thuế GTGT đầu ra 229.585.399 159.749.455
Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.570.233.663 1.621.895.618
Thuế thu nhập cá nhân 17.218.348 -
Các khoản phải nộp khác 2.796.901.540 2.146.796.814

5.613.938.950 3.928.441.887

4.13 Chi phí phải trả

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

Chi phí tái lập mặt đường 246.649.542 256.897.083
Tiền thuê đất phải trả 214.236.000 214.236.000
Chi phí ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước 44.735.024 229.194.000
Chi phí bảo vệ môi trường 150.143.395 227.114.390
Chi phí phải trả khác 64.708.315 176.178.510

720.472.276 1.103.619.983

4.14 Các khoản phải trả, phải nộp khác

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp 143.569.709 87.335.787
Kinh phí hoạt động Đảng 14.514.595 20.870.354
Tiền lãi phải trả cổ đông 64.334.296 65.994.296
Cổ tức phải trả cho cổ đông 311.565.010 118.210.850
Các khoản phải trả khác 216.211.922 101.052.848

750.195.532 393.464.135
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4.15 Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ Ban điều hành

Quỹ khen thưởng,
phúc lợi Tổng cộng

VND VND

Số dư đầu năm trước (01/01/2009) 1.121.717.288 1.121.717.288
Trích lập quỹ 1.225.962.089 1.225.962.089
Chi quỹ (1.968.462.430) (1.968.462.430)
Số dư cuối năm trước (31/12/2009) 379.216.947 379.216.947

Số dư đầu năm nay (01/01/2010) 379.216.947 379.216.947
Trích lập quỹ 1.150.670.928 1.150.670.928
Chi quỹ (740.297.870) (740.297.870)
Số dư cuối năm nay (31/12/2010) 789.590.005 789.590.005

4.16 Vốn chủ sở hữu (“CSH”)

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư
của chủ sở

hữu
Quỹ đầu tư
phát triển

Quỹ dự phòng
tài chính

Quỹ khác
thuộc vốn

chủ sở hữu
Lợi nhuận

sau thuế chưa
phân phối Cộng

Số dư đầu năm
trước (01/01/2009) 93.600.000.000 6.463.415.841 1.269.596.124 (60.000.000) 4.251.902.737 105.524.914.702
Lợi nhuận trong năm - - - - 8.978.670.714 8.978.670.714
Trích lập các quỹ - 387.641.560 837.405.799 226.690.099 (2.677.699.547) (1.225.962.089)
Chia cổ tức (1.961.844.750) (1.961.844.750)
Chi quỹ - - - (226.690.099) - (226.690.099)
Số dư cuối năm
trước (31/12/2009)

93.600.000.000 6.851.057.401 2.107.001.923 (60.000.000) 8.591.029.154 111.089.088.478

Số dư đầu năm nay
(01/01/2010)

93.600.000.000 6.851.057.401 2.107.001.923 (60.000.000) 8.591.029.154 111.089.088.478

Lợi nhuận trong năm - - - - 17.449.567.520 17.449.567.520
Trích lập các quỹ - 1.263.694.776 859.102.915 216.455.311 (3.489.923.930) (1.150.670.928)
Chia cổ tức - - - - (6.364.800.000) (6.364.800.000)
Chi quỹ - - - (216.455.311) - (216.455.311)
Số dư cuối năm
nay (31/12/2010)

93.600.000.000 8.114.752.177 2.966.104.838 (60.000.000) 16.185.872.744 120.806.729.759

Cổ phiếu
Số cuối năm Số đầu năm

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 9.360.000 9.360.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 9.360.000 9.360.000
- Cổ phiếu thông thường 9.360.000 9.360.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 9.360.000 9.360.000
- Cổ phiếu thông thường 9.360.000 9.360.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong năm 9.360.000 9.360.000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.
Số cổ phiếu ưu đãi: không có.
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5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH

5.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2010 2009
VND VND

Doanh thu
Doanh thu bán nước sạch 257.585.986.397 189.413.617.473
Doanh thu cung cấp dịch vụ 3.308.195.235 2.664.298.548

260.894.181.632 192.077.916.021
Các khoản giảm trừ doanh thu - -
Doanh thu thuần 260.894.181.632 192.077.916.021

5.2 Giá vốn hàng bán

2010 2009
VND VND

Giá vốn hoạt động bán nước sạch 218.671.453.050 165.736.763.587
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 2.172.431.299 2.272.710.469

220.843.884.349 168.009.474.056

5.3 Doanh thu hoạt động tài chính

2010 2009
VND VND

Lãi tiền gửi có kỳ hạn 8.818.253.896 7.129.238.904
Lãi tiền gửi không kỳ hạn 228.466.100 180.379.318

9.046.719.996 7.309.618.222

5.4 Chi phí bán hàng

2010 2009
VND VND

Chi phí nguyên vật liệu 697.484.721 1.106.337.797
697.484.721 1.106.337.797

5.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp

2010 2009
VND VND

Chi phí cho nhân viên 24.628.897.753 17.636.168.050
Chi phí vật liệu 317.407.277 340.017.037
Chi phí công cụ dụng cụ 135.680.561 163.737.880
Thuế, phí và lệ phí 3.000.000 3.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài 750.460.967 748.643.600
Chi phí khác 1.600.890.523 1.297.741.989

27.436.337.081 20.189.308.556
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5.6 Thu nhập khác

2010 2009
VND VND

Thu nhập do được bồi thường - 405.394.997
Thu nhập khác 15.662.424 8.972.837

15.662.424 414.367.834

5.7 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm 2010
VND

Năm 2009
VND

Lợi nhuận chịu thuế theo thuế suất ưu đãi 11.916.475.481 2.772.795.612
Lợi nhuận chịu thuế theo thuế suất thông thường 9.062.382.420 7.717.408.722
Tổng lợi nhuận chịu thuế 20.978.857.901 10.490.204.334
Cộng

Các khoản chi phí trích trước không được trừ 720.472.276 1.103.619.983
Lợi nhuận chịu thuế trong năm 21.699.330.177 11.593.824.317

Lợi nhuận chịu thuế theo thuế suất ưu đãi 12.636.947.757 3.876.415.595
Lợi nhuận chịu thuế theo thuế suất thông thường 9.062.382.420 7.717.408.722

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 3.529.290.381 2.316.993.740
Thuế TNDN theo thuế suất ưu đãi (20%x50%) 1.263.694.776 387.641.560
Thuế TNDN theo thuế suất thông thường (25%) 2.265.595.605 1.929.352.180

Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 30% theo
Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 1 năm 2009
của Bộ Tài chính - (695.098.122)

Chi phí thuế TNDN hiện hành 3.529.290.381 1.621.895.618

5.8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

2010 2009
VND VND

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17.360.451.303 8.978.670.714
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác
định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông - -
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 17.360.451.303 8.978.670.714
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm 9.360.000 9.360.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.855 959

5.9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

2010 2009
VND VND

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 5.505.782.844 6.355.618.391
Chi phí nhân công 24.628.897.753 17.636.168.050
Chi phí công cụ dụng cụ 135.680.561 163.737.880
Chi phí khấu hao tài sản cố định 8.581.890.969 8.484.018.410
Chi phí dịch vụ mua ngoài 2.007.873.705 2.637.313.228
Chi phí khác 2.333.447.816 1.457.821.326

43.193.573.648 36.734.677.285
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6. CÁC THÔNG TIN KHÁC

6.1. Nghiệp vụ và số dư với các bên có liên quan

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau:

2010 2009
VND VND

Tiền lương của Ban Giám đốc, kế toán
trưởng 846.657.311 693.069.214
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Ban
Giám đốc, kế toán trưởng 35.712.172 31.267.080
Thù lao của Hội đồng quản trị 246.000.000 210.000.000
Tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành 171.697.010 226.690.099
Thù lao của Ban Kiểm soát 122.000.000 79.300.000

1.422.066.493 1.240.326.393

Giao dịch với các bên liên quan khác

Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

Bên liên quan Mối quan hệ
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn Cổ đông chiếm 53,15% vốn

Trong năm, Công ty phát sinh nghiệp vụ với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn như sau:

2010 2009
VND VND

Mua hàng hóa 205.318.762.172 152.363.300.269

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn như sau:

2010 2009
VND VND

Phải trả tiền mua hàng hóa 6.217.306.488 1.737.264.880
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6.2. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát về tình hình Công ty

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2009
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản
- Tài sản dài hạn/ Tổng số Tài sản % 19,13 28,40
- Tài sản lưu động/ Tổng số Tài sản % 80,87 71,60

1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 14,05 8,98
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng số Tài sản % 85,95 91,02

2. Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán hiện hành lần 7,12 11,13
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lần 5,84 8,14
- Khả năng thanh toán nợ dài hạn lần - -

3. Tỷ suất sinh lời
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu % 7,77 5,25
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu % 6,46 4,49

3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng Tài sản % 14,92 8,59
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng Tài sản % 12,41 7,36

3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu % 14,44 8,08

PHẠM HỒNG NHẬT PHẠM THỊ THANH VÂN LÊ DŨNG
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2011


