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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN THÁC BÀ 

Số: 1482/TĐTB-P5 

V/v Giải trình biến động Lợi nhuận 

sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại 

BCTC bán niên soát xét năm 2020 

so với cùng kỳ năm 2019. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Yên Bái, ngày 14 tháng 8 năm 2020 

  Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

              - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  

 1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 

 2. Mã chứng khoán niêm yết:  TBC 

 3. Nội dung: 

 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (Công ty) giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 

thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Báo cáo tài chính (BCTC) riêng của Văn phòng Công ty 

bán niên soát xét, BCTC riêng của Công ty bán niên soát xét và BCTC hợp nhất của Công ty 

bán niên soát xét năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 theo quy định công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán. 

 Các chỉ tiêu chính về kết quả sản xuất kinh doanh trên BCTC bán niên soát xét năm 

2020 và năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & 

Young Việt Nam, cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Đồng 

Stt 
Chỉ 

tiêu 

BCTC riêng 

Văn phòng Công ty 

BCTC riêng 

Công ty 

BCTC hợp nhất 

Công ty 

Tại ngày 

30/06/2020 

Tại ngày 

30/06/2019 

Tại ngày 

30/06/2020 

Tại ngày 

30/06/2019 

Tại ngày 

30/06/2020 

Tại ngày 

30/06/2019 

1 
Doanh 

thu 
148.488.599.371 191.851.215.236 154.042.619.768 198.304.918.501 239.521.621.791 198.304.918.501 

2 Chi phí 67.617.577.077 70.088.809.875 69.852.248.630 71.852.154.971 130.907.210.328 71.852.154.971 

3 

Lợi 
nhuận 

trước 

thuế 
TNDN 

80.871.022.294 121.762.405.361 84.190.371.138 126.452.763.530 108.614.411.463 126.452.763.530 

4 
Thuế 

TNDN 
15.519.795.458 24.025.603.778 16.183.665.227 24.963.675.412 17.435.523.669 24.963.675.412 

5 

Lợi 
nhuận 

sau thuế 

TNDN 

65.351.226.836 97.736.801.583 68.006.705.911 101.489.088.118 91.178.887.794 101.489.088.118 

 

 Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC riêng của Công ty bán niên soát xét và BCTC 

riêng Văn phòng Công ty bán niên soát xét năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 giảm lần lượt 

là 33.482.382.207 đồng (giảm 33,0%) và 32.385.574.747 đồng (giảm 33,1%) là do các 

nguyên nhân sau: 

1. Tổng doanh thu trên BCTC riêng của Công ty bán niên soát xét và BCTC riêng Văn 

phòng Công ty bán niên soát xét năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 giảm lần lượt là 

44.262.298.733 đồng (giảm 22,3%) và 43.362.615.865 đồng (giảm 22,6%). Tổng doanh thu 

BCTC  bán niên soát xét năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do:  
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- Doanh thu hoạt động điện giảm 39.422.084.156 đồng (giảm 22,6%) tại BCTC riêng 

của Công ty bán niên soát xét và BCTC riêng Văn phòng Công ty bán niên soát xét năm 2020 

so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân xuất phát từ mực nước hồ đầu kỳ năm 2020 thấp hơn 

so với đầu kỳ năm 2019 là 3,4m, dẫn đến sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2020 

giảm 49,52 triệu kWh (giảm 24%). 

 2. Tổng chi phí trên BCTC riêng của Công ty bán niên soát xét và BCTC riêng Văn 

phòng Công ty bán niên soát xét năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 giảm lần lượt là 

1.999.906.341 đồng (giảm 2,8%) và 2.471.232.798 đồng (giảm 3,5%). Tổng chi phí BCTC  

bán niên soát xét năm 2020 giảm hơn so với cùng kỳ năm trước là do: 

 - Chi phí O&M 6 tháng đầu năm 2020 tăng 0,4 tỷ so với cùng kỳ năm trước 

- Chi phí thuế Tài nguyên và Phí dịch vụ môi trường rừng giảm lần lượt là 3,9 tỷ và 

1,8 tỷ do sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi phí tài chính 6 tháng đâu năm 2020 cao hơn 2,73 tỷ so với cùng kỳ năm 2019 là 

do 6 tháng đầu năm 2019 hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính đã trích lập năm 2018 là 2,73 

tỷ. 

- Chi phí hoạt động dịch vụ 6 tháng đầu năm 2020 giảm 0,3 tỷ so với cùng kỳ năm 

trước 

- Các khoản chi phí còn lại 6 tháng đầu năm 2020 ổn định so với cùng kỳ năm 2019. 

 3. Thuế TNDN trên BCTC riêng của Công ty bán niên soát xét và BCTC riêng Văn 

phòng Công ty bán niên soát xét năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 giảm lần lượt là 

8.780.010.185 đồng (giảm 35,2%) và 8.505.808.320 đồng (giảm 35,4%). Chính sách thuế 

TNDN áp dụng cho Công ty 6 tháng đầu năm 2020 không thay đổi so với cùng kỳ năm trước, 

thuế TNDN giảm do lợi nhuận trước thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ 

năm trước. 

 4. Từ Tháng 11 năm 2019, Công ty đã mua 50,94% tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần 

Thủy điện Mường Hum, theo đó Công ty Cổ phần Thủy điện Mường Hum đã trở thành công 

ty con của Công ty kể từ thời điểm này và đã thực hiện lập BCTC hợp nhất theo quy định. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện lập BCTC hợp nhất báo cáo bán niên 

soát xét năm 2020. Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2019 trên BCTC hợp nhất được xác định theo 

chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2019 trên BCTC riêng Công ty bán niên soát xét năm 2019. Chênh 

lệch giữa chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất của Công ty bán niên soát xét năm 

2020 so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu là do chênh lệch BCTC riêng của Công ty bán niên 

soát xét năm 2020 so với năm 2019 tại BCTC riêng Công ty (đã giải trình trên) và ảnh hưởng 

doanh thu, chi phí 6 tháng đầu năm 2020 của công ty con vào Nhóm công ty. 

 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xin được giải trình và báo cáo Quý cơ quan. 

 Trân trọng./ .  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TK, P5. 

Tổng Giám đốc 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền 

 


