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Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Ninh bình ngày
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BÁO CÁO GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
Quý 3 năm 2011 so với Quý 3 năm 2010
Kính gửi : Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD quí 3 năm 2011 và quí 3 năm 2010 của CT CP Nhiệt điện Ninh Bình
Căn cứ công văn số 1286 /SGDHN-QLNY ngày 07 tháng 10 năm 2011 về việc công bố thông tin quí 3/2011
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh bình xin giải trình như sau:
STT
Chỉ tiêu
Đơn vị
Quí 3-2010
Quí 3 -2011
So sánh
1 Điện sản xuất
tr.kwh
170.38
135.15 35.23
2 Điện thương phẩm
tr.kwh
152.19
120.56 31.63
3 Giá bán điện
Đ/Kwh
929.72
822.28 107.44
4 Xuất hao than tiêu chuẩn
g/kwh
585.46
565.47 19.99
5 Tổng doanh thu
tr.đồng
148,811.46
104,493.11 44,318.35
a
Doanh thu bán điện
nt
141,493.97
99,134.10 42,359.87
b
Doanh thu hoạt động khác
nt
7,317.49
5,359.01 1,958.48
6 Tổng chi phí
nt
131,532.09
109,687.74 21,844.35
a
Chi phí sản xuất điện
nt
127,595.68
106,078.00 21,517.68
T/Đó : Nhiên liệu
nt
92,676.61
72,540.82 20,135.79
C pphí khác
ác cò
còn lại
ạ
ntt
334,919.07
,9 9.07
33,537.
33,537.188 1,381.89
,38 .89
Chi
b
Chi phí SXKD hoạt động khác
nt
3,936.41
3,609.74 326.67
7
Lợi nhuận trước thuế
nt
17,279.37 5,194.63 22,474.00
a
Sản xuất điện
nt
13,898.29 6,943.90 20,842.19
b
Sản xuất kinh doanh khác
nt
3,381.08
1,749.27 1,631.81
8
Chi phí thuế TNDNN
nt
4,311.84
4,311.84
9
Lợi nhuận sau thuế
12,967.53 5,194.63 18,162.16
Lợi nhuận trước thuế quí 3 năm 2011 giảm so với quí 3 năm 2010 l à 22,474 triệu đồng
Nguyên nhân :
- Tổng doanh thu quý 3 năm 2011 giảm so với quý 3 năm 2010 là 44.318,35 triệu đồng do : Sản lượng điện thương
phẩm giảm 31,63 triệu kwh do quý 3 năm 2011 tình hình thời tiết thuận lợi,các hồ thuỷ điện nhiều nước nên Công ty phải
giảm bớt sản lượng điện phát để đại tu sửa chữa lớn theo định kỳ . Mặt khác theo sự suy giảm chung của nền kinh tế nên
mặc dù Công ty đã tích cực sửa chữa nhanh các thiết bị máy móc để phục vụ cho việc phát điện nhưng vì nhu cầu về điện
của nền kinh tế là không cao nên Trung tâm điều độ hệ thống điện A0 chỉ huy động các nhà máy nhiệt điện sản lượng thấp.
Chính vì thế mà sản lượng điện bán ra giảm đi đáng kể so với năm 2010. Ngoài ra giá bán điện quí 3 năm 2011 giảm so với
quí 3 năm 2010 là 107,44 đ/kwh .Vì từ quí 1 năm 2011 EVN mới tạm thanh toán tiền điện cho Công ty bằng 90% giá điện
của hợp đồng cũ theo công văn số 629/EVN-TCKT ngày 03/03/2011.Sau khi có thoả thuận giá bán chính thức EVN sẽ thực
hiện thanh toán bù trừ.
- Về chi phí SXKD: Quý 3 năm 2011 so với quý 3 năm 2010 giảm 21.844,35 triệu đồng do : Chi phí nhiên liệu chiếm tỷ
trọng gần 70% chi phí sản xuất kinh doanh mà trong quý 3 năm 2011 sản lượng điện sản xuất giảm,cùng với sự lỗ lực phấn
đấu của CT suất hao than tiêu chuẩn giảm 19,99 g/kwh, dẫn đến khối lượng than xuất kho phục vụ sản xuất điện giảm đi
làm chi phí nhiên liệu giảm 20.135,79 triệu đồng .Các chi phí khác như chi phí khấu hao TSCĐ... giảm đi do Công ty CP
Nhiệt điện Ninh Bình là một nhà máy cũ, thiết bị lạc hậu, phần lớn các máy móc thiết bị đã khấu hao hết .
N¬i nhËn :

TæNG GI¸M §èc

- Như trên
- Lưu TCKT
- Tổ CBTT
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