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Hải Dương, ngày 08 thảng 8 năm 2022

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương là công ty niêm yểt tại Sở giao dịch 
Chứng khoán TP. Hà Nội với mã chứng khoán CTB.

Công ty xin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo 
cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022 đã 
được soát xét như sau:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 là 
14.517.321.520 đồng, tăng 179,4% so với cùng kỳ năm 2021.

- Lý do biến động tăng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty dần 
phục hồi sau đại dịch COVID-19, một số công trình trạm bơm được nghiệm thu 
trong 06 tháng đầu năm 2022 (chủ yếu trong Quý II năm 2022) khiến doanh thu 
và lợi nhuận đều tăng; đặc biệt khi so sánh số liệu với cùng kỳ năm 2021 - là 
thời điểm các khách hàng quan trọng của Công ty tại Bắc Giang, Bắc Ninh và 
một số tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh khiến các giao 
dịch mua bán hàng, lắp đặt bơm bị ngừng trệ. Ngoài ra, Công ty vẫn phải chịu 
chi phí để duy trì sự hoạt động của doanh nghiệp khiến lợi nhuận 06 tháng đầu 
năm 2021 giảm sút.

Trân trọng báo cáo.

Nơỉ nhận:
- Như trên;

Lưu QTCT.
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