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Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước;
                       Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 Nhiệt điện Hải Phòng xin giải trình nguyên nhân thay đổi của 
một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 đã công bố, cụ thể như sau:

1. Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh của Quý 2 năm 2019 thay đổi hơn 10% so với 
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

 Lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2019 tăng  so với Quý 2 năm 2018 là 235,9 tỷ 
đồng, tỷ lệ tăng 131,6%, do một số nguyên nhân sau:

 Các nguyên nhân chính làm tăng lợi nhuận trước thuế
- Về doanh thu sản xuất điện: Doanh thu Quý 2 năm 2019 tăng so với Quý 2 năm 

2018 là 725,3 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do: Sản lượng điện thực phát tăng 
so với Quý 2 năm 2018 là 287 triệu kWh. Bên cạnh đó, trong Quý 2 năm 2019, 
Công ty đã ghi nhận doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2016 đã được thanh toán 
là 153 tỷ đồng và doanh thu từ phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 
2017, 2018 là 11,8 tỷ đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính Quý 2 năm 2019 cao hơn so với cùng kỳ là 4,6 
tỷ đồng do lãi tiền gửi tăng.

- Chi phí chênh lệch tỷ giá giảm so với Quý 2 năm 2018 là 12 tỷ đồng do trong 
Quý 2 năm 2019, tỷ giá đồng USD và đồng JPY tăng thấp hơn so với cùng kỳ. 
Bên cạnh đó, khoản chi phí CLTG năm 2015 và trong giai đoạn đầu tư đã phân 
bổ hết trong năm 2018.

- Chi phí lãi vay giảm so với Quý 2 năm 2018 là 29,2 tỷ đồng làm tăng lợi nhuận 
trước thuế 29,2 tỷ đồng, do số dư nợ vay dài hạn giảm dần.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp Quý 2 năm 2019 giảm so với cùng kỳ 0,55 tỷ 
đồng.

- Chi phí khác giảm so với cùng kỳ 0,36 tỷ đồng.



*Tổng hợp các nguyên nhân làm tăng lợi nhuận trước thuế Quý 2 năm 2019 so 
với cùng kỳ là: 771,96 tỷ đồng.

 Các nguyên nhân chính làm giảm lợi nhuận trước thuế
- Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán Quý 2 năm 2019 tăng so với Quý 2 năm 

2018 là 526,3 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do sản lượng điện thực phát tăng so 
với Quý 2 năm 2018 là 287 triệu kWh và giá nhiên liệu than quý 2 năm 2019 
tăng hơn 14% so với cùng ký năm trước.

- Thu nhập khác giảm 0,08 tỷ đồng.
*Tổng hợp các nguyên nhân làm giảm lợi nhuận trước thuế Quý 2 năm 2019 so 
với cùng kỳ là: 526,4 tỷ đồng.

2. Tổng hợp các nguyên nhân làm tăng và giảm lợi nhuận trước thuế làm cho lợi 
nhuận trước thuế Quý 2 năm 2019 tăng so với Quý 2 năm 2018 là 245,6 tỷ 
đồng. Chi phí thuế TNDN Quý 2 năm 2019 tăng so với Quý 2 năm 2018 là 9,7 
tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2 năm 2019 tăng so với Quý 2 
năm 2018 là 235,9 tỷ đồng.

Trân trọng./.

      Nơi nhận:
- Như trên (hard-copy);
- HCLĐ (e-copy, đăng 

Website C.ty);
- Lưu VT, TCKT.

                         
TỔNG GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Thường Quang
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