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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

Số:  95A /CNVL 

V/v Giải trình nguyên nhân lợi 

nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh của kỳ công bố 

thay đổi từ 10% trở lên so với báo 

cáo cùng kỳ năm trước. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Long, ngày 14  tháng 08 năm 2018 

 

  n     :  - Ủy Ban C ứn    oán N à Nước  

-  Sở Giao Dịc  C ứn  Khoán Hà Nộ  

 

 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài 

Chính  ướn  dẫn công bố thông tin trên t ị trườn  c ứn  khoán. 

Căn cứ Báo cáo tài chính   ữa niên độ đã được k ểm toán cho kỳ kế toán kết 

thúc ngày 30/06/2018 của Công ty Cổ p ần Cấp nước Vĩn  Long được lập ngày 

10/08/2018.  

Công ty Cổ p ần Cấp nước Vĩn  Long   ả  trình nguyên nhân lợ  n uận sau 

t uế thu n ập doanh n   ệp tạ  Báo cáo kết quả  oạt độn  kinh doanh bán niên năm 

2018 thay đổ   ơn 10% so vớ  Báo cáo kết quả  oạt độn  kinh doanh cùng kỳ năm 

trước n ư sau:   

- Do giá đ ện tăn  từ ngày 01/12/2017 theo Quyết địn  số 4495/QĐ-BCT ngày 

30/11/2017. 

- Do lươn  tố  t  ểu vùng tăn  theo N  ị địn  số 141/2017/NĐ-CP ngày 

07/12/2017. 

- Do tăn  mức đón  BHXH, BHYT, BHTN từ n ày 01/01/2018 t eo N  ị địn  

số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015.  

- Do p ả  nộp lệ p   cấp quyền k a  t ác tà  n uyên nước t eo N  ị địn  số 

82/2017/NĐ-CP n ày 17/07/2017 của C  n  p ủ. 

- Do tăn    á t n  t uế tà  n uyên từ 1.000đ/1m
3 

 lên 2.000đ/m
3 
t eo Quyết địn  

số 20/2017/QĐ-UBND n ày 15/08/2017 của UBND tỉn  Vĩn  Lon . 

- Do các côn  trìn  đầu tư xây dựn  cơ bản  oàn t àn  quyết toán tăn  tà  sản 

cố địn  tron  kỳ làm tăn  c   p   k ấu  ao. 

Vớ  các lý do trên đã làm lợ  n uận sau t uế t u n ập doan  n   ệp tạ  Báo cáo 

kết quả  oạt độn  k n  doan  của kỳ báo cáo 06 t án  đầu năm 2018 t ay đổ    ảm 

16,3%  so vớ  báo cáo cùn  kỳ năm trước. 

Thông tin này đã được công bố trên Website của công ty: 

www.capnuocvl.com.vn 

 

 

http://www.capnuocvl.com.vn/


Chfing toi xin cam ket cac thong tin Ong b6 ten day la &Mg skr that va hoan 
town chiu trach nhiem truOc phap luat ve not dung cac thong tin da cong bo. 
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- Website Cling ty; 
- Urn: VT. 
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