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Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. 

                      - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; 

- Căn cứ vào công căn số: 121/SGDHN-QLNY ngày 10/02/2012. 

Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi xin giải trình chênh lệch lỗ so với cùng kỳ 

năm 2011 như sau: 

- Lượng mưa đầu năm thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011. 

- Năm 2012 lưu lượng nước về hồ Pakhoang thấp hơn so với cùng kỳ năm 

2011, vì vậy dung tích hồ chứa tại thời điểm quý I/2012 thấp hơn  so với cùng kỳ 

năm 2011. Do đó lưu lượng nước cung cấp xuống hạ lưu thấp. 

- Do Nhà máy đi vào vận hành đến nay được 10 năm ( 2003-2012). Vì vậy 

để nâng cao tuổi thọ của thiết bị, đơn vị đã tạm dừng máy để sửa chữa và thay thế  

một số thiết bị của các tổ máy trong quý I/2012. 

Chính vì những lý do nêu trên, sản lượng điện phát ra trong quý I/2012 của 

Nhà máy thủy điện Nà Lơi thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011 là : 1.566.023 

KWh và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2011 là: 792.908.338, đồng. 

Trên đây là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch 

SXKD quý I/2012 của Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi. Đơn vị xin giải trình 

với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các 

cổ đông được biết. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lưu vp. 
 

 
 


