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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

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

Số:     /TĐĐHĐ-TCKT Lâm Đồng, ngày     tháng 07 năm 2021
V/v giải trình số liệu quý II năm 2021

Kính gửi: 
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi giải trình về việc 
lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo quý II năm 2021 cao hơn quý 
II năm 2020 tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2021 như 
sau:

1. Báo cáo tài chính riêng
Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung Quý II/2020 Quý II/2021 Chênh lệch tăng (giảm)
Lợi nhuận sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp 192.882 323.318 130.436 tương đương 

tăng 67,62%
Nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận sau thuế quý II năm 2021 tăng so với quý 

II năm 2020 là do tình hình thủy văn trên lưu vực các hồ Đơn Dương và Hàm Thuận 
khá thuận lợi vì vậy sản lượng và doanh thu đều cao so với cùng kỳ năm trước.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất
Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung Quý II/2020 Quý II/2021 Chênh lệch tăng (giảm)
Lợi nhuận sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp 189.489 323.599 134.110 tương đương 

tăng 70,77%
Nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận sau thuế quý II năm 2021 tăng so với quý 

II năm 2020 là do tình hình thủy văn trên lưu vực các hồ Đơn Dương và Hàm Thuận 
khá thuận lợi vì vậy sản lượng và doanh thu đều cao so với cùng kỳ năm trước và 
Công ty con, liên kết có kết quả sản xuất kinh doanh lãi cao hơn so với cùng kỳ năm 
trước.

Công ty kính báo cáo nội dung giải trình số liệu quý II năm 2021 như trên.

Trân trọng./.                  
Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như trên (bản giấy); 
- CTHĐQT (để b/c);
- P.TGĐ Đỗ Minh Lộc;
- Lưu: VT, TCKT.

Lê Văn Quang
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