
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 

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

 

Số :               /ĐLKH- P5 

V/v giải trình nguyên nhân làm cho lợi 

nhuận sau thuế quý 4/2018 lỗ 3,75 tỷ đồng. 

 

 

    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 giải trình về nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế quý 4/2018 lỗ 3,75 tỷ 

đồng, như sau: 

 

Nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế quý 4/2018 lỗ là do vào những tháng 

cuối năm 2018, tại đơn vị phát sinh tăng một số khoản chi phí như: chi phí khắc phục các 

hư hỏng trên lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 8 và số 9; chi phí lãi vay tăng do lãi 

vay công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng được tính vào chi 

phí; chi phí triển khai các chương trình chăm sóc tri ân khách hàng cuối năm; chi phí vật 

liệu tăng phục vụ việc củng cố lưới điện nâng cao độ tin cậy, an toàn lưới điện trong toàn 

tỉnh Khánh Hòa. 

 

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

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên;   

- TKCT; 

- Lưu VT, P5.           
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