
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Số:         /NĐQN-TCKT
V/v giải trình BCTC năm 2019 

sau kiểm toán.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày     tháng    năm 2020

                     Kính gửi: 
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

  -   Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Thông tư số 55/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính 
về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh giải trình nội dung lợi nhuận sau 
thuế TNDN tại Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán tăng 136,5% (tương 
ứng 375,7 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018 nguyên nhân chủ yếu là do: 

+ Nguyên nhân tăng lợi nhuận:
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 tăng 1.109 tỷ đồng 

so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm năm 2019 đạt 
6,89 tỷ kWh tăng 9% so với năm 2018.

- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 tăng 23,3 tỷ đồng so với năm 
2018 do lãi tiền gửi tăng.

- Chi phí tài chính năm 2019 giảm 294,9 tỷ đồng chủ yếu là do tỷ giá hối 
đoái VNĐ/USD ít biến động và dư nợ vay giảm so với năm 2018.

+ Nguyên nhân giảm lợi nhuận:
- Giá vốn hàng bán năm 2019 tăng 1.040,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 

trước do sản lượng điện tăng.
- Lợi nhuận khác giảm 2,6 tỷ đồng.
- Chi phí thuế TNDN phát sinh phải nộp năm 2019 là 8,9 tỷ đồng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
-  Website công ty;
-  Lưu VT, TCKT.

Người đại diện theo pháp luật
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Sinh Nghĩa
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