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Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước 

                  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội mã chứng khoán EBS xin 

giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế  quý 2 năm 2011 của Công ty lớn hơn lợi 

nhuận sau thuế quý 2 năm 2010 là 2.648.955.440  như sau: 

- Tuy Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2 năm 2011 ít hơn doanh thu 

bán hàng cùng kỳ năm 2010 là 134.309.347đ nhưng giá vốn hàng bán của quý 

2/2010 lại nhiều hơn giá vốn quý 2/2011 là 1.975.580.368đ. Giá vốn hàng bán 

quý 2/2011 thấp hơn cùng kỳ 2010 là do Công ty bán được nhiều sách tham 

khảo tự làm hơn là nguồn sách mua ngoài. Vì vậy lợi nhuận quý 2/2011 tăng so 

với cùng kỳ 2010. 

- Trong quý 2 năm 2011 thu nhập từ hoạt động tài chính tăng 4.411.828.855 đ so 

với cùng kỳ năm 2010 dẫn đến lợi nhuận năm 2011 tăng. 

       Vậy Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội báo cáo với Uỷ ban 

chứng khoán Nhà Nước, Sở Giáo dịch chứng khoán Hà Nội và toàn thể các nhà Đầu 

tư biết. 

Trân trọng! 
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