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CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Số:        /TB-NĐQN
V/v công bố BCTC quý 4/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày     tháng    năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

                     Kính gửi: 
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

-  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
Trụ sở chính: Tổ 33 khu 5, P.Hà Khánh,TP.Hạ Long, Quảng Ninh.
Điện thoại: 02033.657.539 Fax: 02033.657.540
Người thực hiện CBTT: Ông Ngô Sinh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc.
Địa chỉ:       Tổ 33 khu 5, P.Hà Khánh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.
Loại thông tin công bố:   
     24h             Yêu Cầu                     Bất thường              x  Định kỳ
Nội dung thông tin công bố: 

I. Báo cáo tài chính Quý 4/2019 của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 
gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

II. Giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2019.
Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2019 lãi 388,5 tỷ đồng, tăng 78 tỷ đồng 

tương ứng 25% so với quý 4/2018, do một số nguyên nhân chính sau:
+ Nguyên nhân tăng lợi nhuận:

- Lợi nhuận gộp quý 4/2019 tăng 72,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước 
chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm quý 4/2019 đạt 1,84 tỷ kWh tăng 17,8% 
so với cùng kỳ năm 2018.

- Doanh thu hoạt động tài chính quý 4/2019 tăng 8,7 tỷ đồng so với cùng 
kỳ năm trước.

- Chi phí hoạt động tài chính quý 4/2019 giảm 5,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận khác quý 4/2019 tăng 0,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. 

+ Nguyên nhân giảm lợi nhuận:
- Chi phí quản lý doanh nghiệp quý 4/2019 tăng 0,6 tỷ đồng so với cùng 

kỳ năm trước.
- Năm 2019 Công ty đã bù đắp hết lỗ lũy kế và thực hiện nộp thuế TNDN 

quý 4/2019 là 8,98 tỷ đồng.
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Trên đây là các giải trình của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh về 
kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
-  Website công ty;
-  Lưu VT, TCKT.

Người đại diện theo pháp luật
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Sinh Nghĩa


		Tran Vu Linh
	2020-01-20T14:20:25+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		NGO SINH NGHIA
	2020-01-20T15:40:57+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		2020-01-20T15:48:50+0700


		2020-01-20T15:48:56+0700




