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tiêu BCTC quý 2 năm 2020 

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

Hải Phòng, ngày      tháng 07 năm 2020

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 công bố thông tin và giải trình chỉ tiêu 

BCTC Quý 2 năm 2020 như sau:
I. Công bố thông tin BCTC Quý 2 năm 2020:
1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- Mã chứng khoán: HND
- Trụ sở chính: thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyền Thủy Nguyên, tp. Hải Phòng
- Điện thoại: (0225) 3775 161        - Fax: (0225) 3775 162
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám 
đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng:

2. Nội dung Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020.
3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công 

ty tại đường dẫn ndhp.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên.
II.Giải trình chỉ tiêu biến động của BCTC Quý 2 năm 2020
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 2020 thay đổi hơn 10% so với 
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019:

 Lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2020 tăng  so với Quý 2 năm 2019 là 130,7 tỷ 
đồng, tỷ lệ tăng 31,5%, do một số nguyên nhân sau:

 Các nguyên nhân chính làm tăng lợi nhuận trước thuế:
- Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán Quý 2 năm 2020 giảm so với Quý 2 năm 

2019 là 159,2 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do sản lượng điện thực phát giảm 
so với Quý 2 năm 2019 là 153,3 triệu kWh.

- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 5 tỷ đồng.



- Chi phí lãi vay giảm so với Quý 2 năm 2019 là 31,2 tỷ đồng do số dư nợ vay 
dài hạn giảm dần.

- Chi phí Chênh lệch tỷ giá giảm so với quý 2 năm 2019 là 111,8 tỷ đồng do tỷ 
giá đồng USD và JPY tại thời điểm 30/6/2020 giảm so với tại thời điểm 
31/3/2020, dẫn đến khi đánh giá lại CLTG tại 30/6/2020 Công ty phải hạch toán 
giảm chi phí CLTG vào Quý 2 năm 2020.

- Chi phí Quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ 17,8 tỷ đồng do chi phí 
chuẩn bị sản xuất đã phân bổ hết trong năm 2019.
*Tổng hợp các nguyên nhân làm tăng lợi nhuận trước thuế Quý 2 năm 2020 so 
với cùng kỳ là: 325,07 tỷ đồng.

 Các nguyên nhân chính làm giảm lợi nhuận trước thuế
- Về doanh thu sản xuất điện: Doanh thu Quý 2 năm 2020 giảm so với Quý 2 

năm 2019 là 185,3 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do: Sản lượng điện thực phát 
giảm so với Quý 2 năm 2019 là 153,3 triệu kWh. 

- Lợi nhuận khác giảm 0,44 tỷ đồng.
*Tổng hợp các nguyên nhân làm giảm lợi nhuận trước thuế Quý 2 năm 2020 so 
với cùng kỳ là: 185,7 ỷ đồng.

2. Tổng hợp các nguyên nhân làm tăng và giảm lợi nhuận trước thuế làm cho lợi 
nhuận trước thuế Quý 2 năm 2020 tăng so với Quý 2 năm 2019 là 139,4 tỷ 
đồng. Chi phí thuế TNDN Quý 2 năm 2020 tăng so với Quý 2 năm 2019 là 8,7 
tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2 năm 2020 tăng so với Quý 2 
năm 2019 là 130,7 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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