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        UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 CTY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 Cần Thơ, ngày 25 tháng 6 năm 2015 

 
TỜ TRÌNH  

V/v Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và  
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015  

 
 

                           Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thành lập  

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. 

                                                      

Căn cứ:  

- Phương án cổ phần hóa công ty đã được UBND TP Cần Thơ phê duyệt tại Quyết 

định số 1121/QĐ-UBND ngày 13/4/2015; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được 

Đại hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 25/6/2015; 

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011-2014, đặc 

biệt là kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty năm 2015;  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sản xuất kinh doanh và 

phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, như sau: 

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2015 :  

 

 

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2015 

1 Vốn điều lệ Triệu đồng 280.000 

2 Sản lượng tiêu thụ nước sạch m3 18.500.000 

3 Doanh thu Triệu đồng 152.514 

4 Tổng chi phí Triệu đồng 124.377 

5 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 28.629 

6 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 22.331 

7 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ. % 7,98% 

8 Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần % 4,67% 
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2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:  
 

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ 

1 Quỹ dự trữ bắt buộc 10% Lợi nhuận sau thuế 

2 Quỹ thưởng Ban Điều hành 1,5% Lợi nhuận sau thuế 

3 Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh 10% Lợi nhuận sau thuế 

4 Quỹ khen thưởng, phúc lợi  20% Lợi nhuận sau thuế 

5 Dự kiến chia cổ tức 58,5% Lợi nhuận sau thuế 
(467 đồng/cổ phần) 

 

Đồng thời, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, 

bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh, đảm bảo 

cổ tức trả cho cổ đông không thấp hơn 4,67%/năm. 

 

 TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
 CHỦ TỊCH 
 

    

   
 


