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Số :            /ĐLKH- P5 

V/v giải trình ngoại trừ của Công ty 

kiểm toán và nguyên nhân chủ yếu 

làm lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 

tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 

2017. 

 

 

    Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước 

                                      - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ thông tư số 155/2015/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 Điện lực Khánh Hòa có ý kiến giải trình ngoại trừ của Công ty kiểm toán 

và nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

(TNDN) 6 tháng đầu năm 2018 tăng hơn 10% so với lợi nhuận sau thuế TNDN 

cùng kỳ năm 2017 trên Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ 

hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 như sau: 
 

  1. Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán: “Trích trước chi 

phí sửa chữa lớn năm 2018 của tài sản cố định (TSCĐ) với số tiền 43,15 tỷ 

đồng”: 
 

Theo Quyết định số 4921/QĐ-EVNCPC ngày 20/07/2015 về việc ban hành 

quy chế sửa chữa lớn TSCĐ trong Tổng Công ty Điện lực Miền Trung: Chi phí 

sửa chữa lớn là chi phí thực tế cho công việc sửa chữa, thay thế phụ tùng, máy 

móc và thiết bị phù hợp với công nghệ hiện tại nhằm mục đích khôi phục hoặc 

duy trì khả năng đem lại lợi ích kinh tế của tài sản theo trạng thái hoạt động tiêu 

chuẩn ban đầu. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được hạch toán vào chi phí trong 

năm theo số thực tế phát sinh, nếu lỗ thì phân bổ một phần cho năm tiếp sau 

nhưng không quá ba năm tài chính. Chi phí sửa chữa lớn đối với TSCĐ đặc thù 

có tính chất theo chu kỳ thì được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán được 

duyệt vào chi phí sản xuất kinh doanh. Khi thực hiện sửa chữa lớn, nếu số thực 

chi lớn hơn số trích trước, phần chênh lệch được hạch toán vào chi phí, nếu số 

thực chi nhỏ hơn số trích trước thì hạch toán giảm chi phí trong năm. 
 



Căn cứ nghị quyết số 425/NQ-ĐLKH ngày 18/05/2018 của Hội đồng quản 

trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã được các thành viên Hội đồng quản 

trị Công ty thống nhất phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn sửa chữa lớn TSCĐ 

năm 2018 là 52,8 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí sữa chữa lớn các công trình lưới 

điện 110KV). Trong 6 tháng đầu năm 2018, để đảm bảo tình hình sản xuất kinh 

doanh không biến động lớn vào 6 tháng cuối năm, Công ty đã trích trước 43,15 

tỷ đồng chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào giá thành 6 tháng đầu năm 2018. 

 

2. Giải trình nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận sau thuế TNDN 6 

tháng đầu năm 2018 tăng hơn 10% so với lợi nhuận sau thuế TNDN cùng 

kỳ năm 2017: 

Theo quyết định số 2846/EVNCPC-KD+TCKT ngày 20/04/2018 của 

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung về việc điều chỉnh giá bán điện năm 2018 

cho KHPC, có ảnh hưởng đến cơ cấu giá mua điện theo mùa của công ty; làm 

cho chênh lệch giá bán và giá mua điện 6 tháng đầu năm 2018 tăng 34,85% so 

với chênh lệch giá bán và giá mua điện 6 tháng đầu năm 2017; đây cũng là 

nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2018 

tăng hơn 10% so với lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2017. 

 

Công ty kính báo để Quý Sở và Quý Ủy ban được biết.    

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. 

 
Nơi nhận:     

- Như trên;   

- TKCT; 

- Lưu VT, P5.           
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