
cÔNG TY CÔ PHAN vcp cQNG HÒA xÂ HOI CHÜ NGHÏA NAM
CÔNG TY CP THÜY DIEN XUÂN MINH DOC lâp — TV do — Hënh phüc

S6:40/CV-XM Hà NOi, ngày 10 thdng 08 nüm 2022
V/v: Giài trình chênh lèch LNST 06 thâng dàu

nârn 2022 so cùng k)' nâm tnr6c

Kinh gùi:

- U} ban chtng khoân Nhà nuréc

- S& giao dich chfrng khoân Hà NOi.

Truéc tiên, Công ty Ct) phàn Thùy diên Xuân Minh ("Công ty") — Mâ chtng khoân:
XN'fP - Xin gti téi Quy ban chtng khoân Nhà mr6c và giao dich chfrng khoân Hà NQi
lèi chào trân trçng.

Cân ct thông tu sé 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cùa BO Tài chinh hu6ng dan
công bé thông tin trên thi frurèng chtng khoân; Cèin ct két quà h04t dông sàn xuât kinh doanh
06 thâng dàu nèim 2022 trên Bio Cio tài chfnh gita niên dQ da duqc soit xét ngày 04/08/2022.

Công ty Cd phàn Thuy diên Xuân Minh Xin giài trình mot sé nguyên nhân cc bàn khién
Lqi nhuan sau thué (LNST) 06 thâng dàu nèim 2022 giàm 4,74 t' dòng (giàm 32%) so 
k} lüm fru&c, cu the:

STT NQi dung

06 th{ng dàu nim

1 Sàn lurqng diên

2 Doanh thu

3 Lqi nhuan sau thué

DVT 2022 Nüm 2021

kWh 28.093.310 32.288.343

d 41.040.605.405 44.594.938.546

d 10.193.119.953 14.936.664.029 

Chênh lêch
2022-2021 

-4.195.033 

-3.554.333.141

-4.743.544.076 

cùng

(%)

-13 0/0

-80/0

-320/0

Ngành sàn xuât kinh doanh chfnh cùa Công ty là sàn 
dièn chü yéu dva vào tình hình thuy vàn trong k}.

nàng, doanh thu phât

Do tình hình thuy vàn không thuân Iqi trong nta dàu nhm 2022, dan dén sàn lurqng phât
diên 06 théng dàu nâm giàm 4,19 friêu kWh (giàm 13%) so cùng lüm 2021. D{.n téi,
doanh thu 06 thâng dàu nèirn giàm 3,55 dông (giàm 8%). Trong 06 thé.ng nà.m 2022, Công
ty thvc hiên gia cô trânh sat lb lòng hò, dàm bào an toàn dân Sinh và an toàn phât diên, dàn
chi phf sàn xu{t trong k} tâng. Do vay, LNST 06 thâng dàu nàm giàm 4,74 tt dông (giàm 32%)
so v&i cùng k} nèim 2021.

Trên dây là nhüng nguyên nhân cc bàn t&i chênh IQch LNST 06 théng dàu nârn
2022 so Véi cùng k} nârn 2021.

Công ty phàn Thuy diên Xuân Minh trân trçng béo Cio Quy U} ban!

NŒi nh@n: GIAM Déc

- Nhtr trên; CÔNGTY •e
- Llxu TCTC.
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