
 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                        Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

          Gia Lai, ngày 22 tháng 3 năm 2022 

Số: 02/2022/CBTT/GLW  
 

 
Kính gởi: 

 
Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

V/v Công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Giải trình kết quả sản xuất 
kinh doanh năm 2021 như sau: 

Đơn vị công bố thông tin: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai 

Địa chỉ trụ sở: 388 Lý Thái Tổ - P. Yên Đỗ – TP PleiKu - Tỉnh Gia Lai 

Điện thoại: (0269) 3824 094   Fax: (0269) 3714 288 

Mã chứng khoán: GLW 

Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai giải trình kết quả hoạt động kinh doanh 
năm 2021 so với năm 2020 như sau: 

Số 
TT 

CHỈ TIÊU Năm 2021 Năm 2020 
Tăng/giả

m (%)   

1 
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
       53,027,306,098      54,140,799,024  -2.1% 

2 Giá vốn hàng bán        42,215,696,298      43,210,834,423  -2.3% 

3 
Chi phí quản lý doanh nghiệp & chi 

phí bán hàng 
         9,395,525,952      11,040,178,469  -14.9% 

4 Thu nhập khác          2,802,749,520        9,564,111,578  -70.7% 

5 Chi phí khác                2,179,588               2,000,000  9.0% 

6 Doanh thu hoạt động tài chính          1,272,262,987        1,304,918,698  -2.5% 

7 Lợi nhuận trước thuế TNDN          5,481,863,354      10,747,506,513  -49.0% 

8 
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh 

nghiệp 
         4,317,116,285        9,207,776,038  -53.1% 

 
Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh 

doanh của Công ty. Lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 53,1% so với cùng kỳ năm 

2020: 

- Doanh thu từ hoạt động lắp đặt giảm: Năm 2020, Công ty thực hiện các dự án 

đầu tư mở rộng mạng cấp nước tại TP.Pleiku, lượng khách hàng đấu nối mới tăng 

đột biến. Do đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 

năm giảm so với năm trước. 

- Thu nhập khác giảm: khoản thu nhập khác của Công ty trong năm 2020 chủ yếu 

là khoản hỗ trợ Ngân sách của TP. Pleiku cho hạng mục cải tạo, di dời  hệ thống 



cấp nước cũ thuộc công trình Chỉnh trang đô thị của Thành phố. Khoản thu nhập 

trên năm 2021 giảm 70,7% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trên đây là các nguyên nhân chính làm lợi nhuận năm 2021 giảm 53,1% so với cùng 

kỳ năm 2020. Chúng tôi cam kết giải trình trên đây là đúng với thực tế hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty. 

Trân trọng báo cáo! 

  

Nơi gởi: 

-  Như trên; 

-  Lưu thư ký HĐQT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

    
 

 
 

NGUYỄN VĂN THÀNH 
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