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 Số:          /PPC-TCKT                       Hải Dương, ngày    
Về việc giải trình biến động kết quả SXKD
6 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước
và số liệu BCTC soát xét so với BCTC quý 2/2021

Kính gửi:  - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước;
      - Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;
      - Quý cổ đông.

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của BTC về việc 
hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch 
chứng khoán TP Hồ Chí Minh;

Căn cứ báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhiệt 
điện Phả Lại được Công ty TNHH KPMG Việt Nam soát xét,

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại xin giải trình kết quả sản xuất kinh 
doanh 6 tháng năm 2021 biến động trên 10% so với cùng kỳ năm 2020 và so 
với Báo cáo tài chính quý 2/2021, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2021 biến động trên 10% so 
với cùng kỳ năm 2020 (Mẫu B02a-DN):

Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính 6 tháng năm 2021 (329,43 tỷ 
đồng) của Công ty cao hơn 149,26 tỷ đồng so với 6 tháng năm 2020 (180,17 
tỷ đồng) – nguyên nhân chủ yếu do ghi nhận doanh thu từ cổ tức cao hơn 
cùng kỳ năm trước; Tuy nhiên, do sản lượng điện sản xuất 6 tháng năm 2021 
(1.786 triệu kWh) thấp hơn so với 6 tháng năm 2020 (3.474 triệu kWh) là: 
1.692 triệu kWh. Do vậy, lợi nhuận gộp 6 tháng năm 2021 (-45,98 tỷ đồng) 
thấp hơn 380 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 (334,6 tỷ đồng). 

Từ những nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 
2021 (258,66 tỷ đồng) của Công ty thấp hơn 224,15 tỷ đồng so với cùng kỳ 
năm 2020 (482,8 tỷ đồng).

2. Thay đổi số liệu trên BCTC soát xét năm 2021 so với BCTC quý 
2/2021:

2.1.Bảng cân đối kế toán (Mẫu 01a-DN): 
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STT Mã số BCTC quý 
2/2021

BCTC soát xét 
năm 2021

Ghi chú

1 152 – Thuế GTGT được 
khấu trừ

0 15.044.598.556

2 153 – Thuế và các khoản 
phải thu Nhà nước

25.305.620.395 10.261.021.839

Phân loại lại tài 
khoản thuế

3 319 – Các khoản phải trả, 
phải nộp ngắn hạn khác

5.343.080.458 806.875.715.458

4 421a – LNST chưa phân 
phối kỳ trước

939.985.471.425 0

5 421b – LNST chưa phân 
phối kỳ này

120.223.569.422 258.676.405.847

Ghi nhận khoản phải 
trả cổ tức theo NQ 
ĐHCĐ 2021 phần 
LN chưa phân phối 
năm trước.

2.2.Với những điều chỉnh nêu trên, Bảng lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03a-
DN) của BCTC soát xét năm 2021 được điều chỉnh lại các chỉ tiêu tương ứng.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về biến 
động kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2021 trên Báo cáo tài chính 
soát xét năm 2021  so với cùng kỳ năm 2020 và so với BCTC quý 2/2021 của 
Công ty.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,TCKT.

 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                                  
Vũ Xuân Dũng
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