
   

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

—————— 

Số: 330/2022/CBTT-BHHC-TCHC 
V/v: Giải trình liên quan đến Báo cáo 

tài chính.  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________ 

Lào Cai, ngày 30 tháng 08 năm 2022 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  

______________ 

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

Địa chỉ : Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại  : 0214 6294668  

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Hưng 

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại: 0989000303 

Loại công bố thông tin:   

24 giờ 

 

 Bất thường x Theo yêu cầu 

 

 Định kỳ  

 Nội dung công bố thông tin: 

 Thực hiện khoản 2, khoản 4 Điều 14 thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ 

phần thủy điện Bắc Hà công bố thông tin về việc giải trình liên quan đến Báo cáo tài 

chính. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thuỷ 

điện Bắc Hà ngày 30/08/2022 tại đường dẫn: http://www.thuydienbacha.vn 

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông  tin đã công bố. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- VP HĐQT; 

- Lưu TCHC. 

  

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN    

     TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Thành Hưng 

 

http://www.thuydienbacha.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

Mã chứng khoán: BHA 

_____ 

Số: 329/2022/CV-BHHC-TCKT 

Về việc giải trình biến động KQKD 

06 tháng năm 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

Lào Cai, ngày 30 tháng 08 năm 2022 

               

  

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
 

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn công bố thông tin; 

 Căn cứ  Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét 6 tháng đầu 

năm 2022;  
Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà xin giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN, cụ 

thể như sau: 

Kết thúc 06 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty cổ phần 

thủy điện Bắc Hà đạt: 43.085.504.863 đồng, tăng 265% so với 6 tháng đầu  năm 2021. 

ĐVT: Đồng 
Khoản mục Năm 2022 Năm 2021 Tăng/Giảm 

Số tiền % 

Lợi nhuận trước thuế 45.412.667.069 -26.055.326.365 71.467.993.434 274.29 

Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

148.360.147.101 89.980.799.829 58.379.347.272 64.88 

Lợi nhuận gộp về 

BH&CCDV 

90.923.051.113 

 

33.058.073.011 

 

57.864.978.102 175.04 

 

Doanh thu từ HĐ tài 

chính 

859.679 20,230,044 

 

-19.370.365 -95.75 

Chi phí tài chính 40.757.188.368 53.096.089.521 -12.338.901.153 -23.24 

Lợi nhuận thuần từ 

HĐKD 

46.543.244.144 -23.412.708.872 69.955.985.986 298.79 

Lợi nhuận khác (1.130.577.045) (2.642.617.493) 1.512.040.448 57.22 

Thuế TNDN 2.327.162.206 0 2.327.162.206  

Lợi nhuận sau thuế 43.085.504.863 -26.055.326.365 69.140.831.228 265 

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng trưởng cao so với năm trước doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ tăng, chi phí tài chính giảm. Trong đó: 

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng là do lưu lượng nước trung bình 

về hồ Quý II và 6 tháng đầu năm 2022 được duy trì ổn định nên sản lượng điện sản xuất 

ra tăng so với cùng kỳ năm trước; 

+  Do quản trị điều hành hiệu quả. 

Trên đây là những nguyên nhân chính lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 

tăng so với 6 tháng đầu năm 2021. 

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà trân trọng báo cáo! 
Nơi nhận: 
 - Như kính gửi; 

 - Lưu TCKT, TCHC. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Thành Hưng 
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