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Số: 469 /GTr -  NS2 //à  Nội, ngày23 thảng 07 năm 2021
“V/v Giải trình lợi nhuận sau thuế 

Quý II năm 2021 so với 
cùng kỳ năm 2020”

Kính gửi: - ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VÈ TỎ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN
1. Công ty: Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
2. Trụ sở chính: KmOl, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng,Quận 

Long Biên, Thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: 04 38 750 394 Fax: 04 38 750 396

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội xin giải trình chênh lệch kết quả hoạt động 
kinh doanh Quý II năm 2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:

a. Giải trình lợi nhuận sau thuế đối với báo cáo Văn phòng Công ty:

STT Chỉ tiêu Quý 11/2021 Quý 11/2020 Tỷ lệ

1 Doanh thu và thu nhập khác 141.498.583.222 108.440.438.328 30.5%

2 Tổng chi phí 140.141.927.676 104.704.484.499 33.8%

3 Tổng lợi nhuận sau thuế 1.356.655.546 3.735.953.829 -63.7%

Nguyên nhân biến động do:

- Doanh thu quý II năm 2021tăng 30.5% so với cùng kỳ do doanh thu của hoạt 
động kinh doanh và thu nhập khác tăng so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân do số 
lượng khách hàng sử dụng nước tăng nên doanh thu tiền nước tăng, các khoản thu 
nhập khác tăng.

- Chi phí tăng 33.8% so với cùng kỳ năm 2020 là do đơn giá mua buôn nước 
sạch qua đồng hồ tổng đến thời điểm này vẫn chưa được điều chỉnh, cao hơn so với kế 
hoạch nên tác động ảnh hưởng đển chỉ tiêu chi phí trong kỳ.

Ngoài ra, Công ty hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc 
đóng góp quỹ vaccine phòng chống covid 19 và thực hiện các chỉ thị trong công tác

1



phòng chống dịch bệnh covid 19 đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định. Do đó chi phí 
trong kỳ tăng.

b.Giải trình lợi nhuận sau thuế đối với báo cáo tổng hợp:

STT Chỉ tiêu Quý II. 2021 Quý II. 2020 Tỷ lệ

1 Doanh thu và thu nhập khác 141.498.864.340 108.440.696.996 30.5%

2 Tổng chi phí 140.141.983.899 104.704‘.536.233 33.8%

3 Tổng lợi nhuận sau thuế 1.356.880.441 3.736.160.763 -63.7%

Nguyên nhân biến động do:

- Doanh thu quý II năm 2021tăng 30.5% so với cùng kỳ do doanh thu' của hoạt 
động kinh doanh và thu nhập khác tăng so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân do số 
lượng khách hàng sử dụng nước tăng nên doanh thu tiên nước tăng, các khoản thu 
nhập khác tăng.

- Chi phí tăng 33.8% so với cùng kỳ năm 2020 là do đơn giá mua buôn nước 
sạch qua đồng hồ tổng đến thời điểm này vẫn chưa được điều chỉnh, cao hơn so với kế 
hoạch nên tác động ảnh hưởng đến chỉ tiêu chi phí trong kỳ.

Ngoài ra, Công ty hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc 
đóng góp quỹ vaccine phòng chống covid 19 và thực hiện các chỉ thị trong công tác 
phòng chống dịch bệnh covid 19 đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định. Do đó chi phí 
trong kỳ tăng.

Công ty chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhân:
-  Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Giám đốc công ty;
- Ban KS;
- Lưu VT;P.TCKT.
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