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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 của
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2015 của
Chính phủ quy định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử
dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định 62/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2018 của
Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi;
Căn cứ Thông tư 73/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Bô
Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý khai thác
công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2798/TTr-STC
ngày 25 tháng 8 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty TNHH
MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Tổng doanh thu

63.072.104.732 đồng

- Từ hoạt động dịch vụ tưới, tiêu nước

62.825.000.000 đồng

- Các khoản thu khác

247.104.732 đồng

2. Tổng chi phí

62.559.921.340 đồng

- Chi phí cho công tác tưới, tiêu nước

62.530.457.461 đồng

- Chi phí hoạt động khác

29.463.879 đồng

3. Chênh lệch thu chi

512.183.392 đồng

- Từ hoạt động dịch vụ tưới, tiêu nước

294.542.539 đồng

- Các khoản thu khác

217.640.853 đồng

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty điều chỉnh số liệu và
tham mưu phương án phân phối chênh lệch thu chi theo qui định.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở:
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công ty TNHH MTV Khai
thác công trình thủy lợi và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng: TCĐT, TH;
- Lưu: VT, Ph.
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