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           Kính gửi:     -  Ủy ban chứng khoán nhà nước 

                                -  Sở giao dịch chứng khoán TPHCM  
 

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài 

chính về việc công bố thông tin theo quy định, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng 

Trường Thịnh xin báo cáo về việc chênh lệch các chỉ tiêu trên kết quả kinh doanh Quý 

IV năm tài chính 2020 (kỳ từ ngày 01/10/2020 – 31/12/2020) và lũy kế 12 tháng đầu 

năm 2020 (kỳ từ ngày 01/01/2020 – 31/12/2020)  trên BCTC hợp nhất so với cùng kỳ 

năm 2019,  như sau. 

Chênh lệch kết quả kinh doanh Quý IV.2020 và lũy kế 12 tháng đầu năm 2020. 

 

                                                                                                        Đơn vị tính: 1.000VND 
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CHỈ TIÊU 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

Quý IV.2020 Quý IV.2019 +/-% Lũy kế 12 

tháng đầu 

năm 2020 

Lũy kế 12 

tháng đầu 

năm 2019 

+/-% 

1 Doanh thu bán điện 52.702.651 53.186.263 -1% 127.682.118 178.670.279 -29% 

2 Lợi nhuận gộp 29.015.767 30.082.359 -4% 49.861.376 98.084.475 -49% 

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh 

9.012.748 10.615.299 -15% (25.800.033) 15.668.116 -265% 

4 Lợi nhuận sau thuế  5.867.996 7.948.189 -26% (29.260.269) 11.755.091 -349% 

5 Lợi nhuận sau thuế cty mẹ 5.791.975 7.869.222 -26% (28.915.329) 11.736.413 -346% 

 

Trong kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 15% vì các lý 

do sau: 

- Giá vốn tăng thêm 4% do máy móc bị hư hại phải gia công gia cố ảnh hưởng 

của các cơn bão số 9,10,11 diễn ra vào cuối năm 2020. 

- Phát sinh thêm chi phí lãi vay: tăng thêm 4% do nguồn doanh thu phát điện sụt 

giảm dẫn đến kế hoạch trả gốc lãi không đúng kỳ hạn do vậy làm phát sinh thêm chi phí 

lãi phạt. 

 Lợi nhuận sau thuế bị sụt giảm 26% do doanh nghiệp xác định khoản thuế thu 

nhập doanh nghiệp hoãn lại tương ứng 2 tỷ đồng. 

 

 
SỐ:   12/2021/TTE-TGĐ 

V/v giải trình chênh lệch Kết quả kinh 

doanh họp nhất Quý IV.2020 và lũy kế 12 

tháng  năm so với cùng kỳ năm 2019. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Kon Tum, ngày 29 tháng 01 năm 2021 
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Lũy kế 12 tháng đầu năm 2020, doanh thu bán điện trên báo cáo hợp nhất giảm 

29%, tương đương giảm 50 tỷ đồng  so với cùng kỳ là do sự  tác động sụt giảm đáng kể 

từ doanh thu nhà máy Đăk Ne (-26 tỷ đồng ) và nhà máy Đăk Bla1 (-24 tỷ đồng).  

Nhìn chung, lũy kế 12 tháng đầu năm 2020, cùng với sự biến động sụt giảm rõ 

rệt  của chỉ tiêu doanh thu (-29%), thì giá vốn hàng bán (-3%) và chi phí tài chính (-6%) 

phát sinh trong kỳ cũng giảm dần theo thời gian, lợi nhuận sau thuế  hợp nhất trong kỳ 

giảm 349%, tương đương giảm 29 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Cho thấy doanh 

nghiệp chịu sự ảnh hưởng nặng nề do diều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cùng với các điều 

kiện khách quan tác động của dịch bệnh Covid_19, nhiều máy móc, thiết bị hư hỏng 

chưa có linh kiện thay thế do Trung Quốc cấm biên, buộc phải dừng máy phát điện.  

Thêm vào đó, thủy điện Thượng Kon Tum tích nước, không duy trì dòng chảy tối thiểu 

sau đập là nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm sụt về doanh thu trong kỳ. 

Trên đây là các giải trình về biến động các chỉ trên Báo cáo tài chính hợp nhất 

của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường thịnh trong Quý IV năm 2020 và lũy 

kế 12 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ. 

Trân trọng cảm ơn! 

                             

Nơi nhận:                                                            
- Như kính gửi (B/c)  

- HĐQT Công ty (B/c) 

- Lưu  

 

                                                            


