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Quảng Ninh, ngày     tháng    năm 2021

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.
Mã chứng khoán: QTP.
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 – Tổng Giám đốc.
Địa chỉ:       Tổ 33 khu 5, P.Hà Khánh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.
Loại thông tin công bố:   
           Yêu Cầu                                 Bất thường                      Định kỳ
Nội dung thông tin công bố: 

I. Báo cáo tài chính năm 2020 được điều chỉnh lại của Công ty CP Nhiệt 
điện Quảng Ninh (QTP) đã được đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán 
VACO kiểm toán và phát hành ngày 30/3/2021 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 lý do phát hành lại Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán 
và sự thay đổi của các chỉ tiêu so với Báo cáo tài chính năm 2020 đã công bố:

Ngày 26/02/2021, QTP đã có văn bản số 202/NĐQN-TCKT về việc công 
bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 của QTP do Công ty TNHH Kiểm toán 
VACO kiểm toán và phát hành ngày 26/02/2021.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục và phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2020 ngày 26/02/2021, trong quá trình rà soát lập lại quyết toán 
doanh thu tiền điện năm 2020 và doanh thu chênh lệch tỷ giá các năm với Công 
ty Mua bán điện, QTP thực hiện bổ sung doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2015 
(225.036.478.695 đồng) và doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2018 
(343.612.665.001 đồng) vào Báo cáo tài chính năm 2020 theo Biên bản đối 
chiếu công nợ ngày 23/03/2021.
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Ảnh hưởng của việc điều chỉnh này đối với báo cáo tài chính của Công ty 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:
Đvt: đồng

Chỉ tiêu Mã số Số trước điều chỉnh Số sau điều chỉnh Thay đổi

I. Bảng cân đối kế toán
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131   1.658.034.798.840       2.226.683.942.536       568.649.143.696 
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313        12.177.360.807            40.609.817.992         28.432.457.185 
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421      804.827.723.047       1.345.044.409.558       540.216.686.511 
    - LNST chưa phân phối năm nay 421b      765.377.326.980       1.305.594.013.491       540.216.686.511 

Số cuối năm

2. Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Đvt: đồng

Chỉ tiêu Mã số Số trước điều chỉnh Số sau điều chỉnh Thay đổi

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01   8.613.735.649.549       9.182.384.793.245       568.649.143.696 
2. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51        40.818.250.642            69.250.707.827         28.432.457.185 
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60      765.377.326.980       1.305.594.013.491       540.216.686.511 
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70                        1.701                            2.901                         1.200 

III. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1. Lợi nhuận trước thuế 01      806.195.577.622       1.374.844.721.318       568.649.143.696 
2. Tăng, giảm các khoản phải thu 09      507.680.218.822           (60.968.924.874)     (568.649.143.696)

Số năm nay

III. Giải trình biến động của Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán 
(được điều chỉnh lại).

1. Giải trình số liệu kết quả kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính quý 4 đã công bố:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 trên báo cáo tài chính điều chỉnh lại 
tăng 540,6 tỷ đồng so với số liệu kết quả kinh doanh lũy kế từ đầu năm trong 
báo cáo tài chính quý 4 đã công bố nguyên nhân chính là do QTP ghi nhận bổ 
sung khoản doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2015 và năm 2018 vào báo cáo kết 
quả kinh doanh năm 2020.

2. Giải trình biến động so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 của QTP lãi 1.305,6  tỷ đồng, tăng 

100,6% (tương ứng tăng 654,6 tỷ đồng) so với năm 2019 , do một số nguyên nhân 
chính sau:

+ Nguyên nhân tăng lợi nhuận:
- Lợi nhuận gộp năm 2020 biến động so với năm 2019 do: (i) QTP ghi 

nhận doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2015 và năm 2018 vào báo cáo kết quả 
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kinh doanh năm 2020; (ii) QTP thực hiện điều chỉnh tăng thời gian khấu hao 
một số tài sản cố định nhằm phù hợp với tình hình sử dụng thực tế của tài sản 
làm cho chi phí hoạt động của QTP giảm đi và lợi nhuận gộp tăng lên tương 
ứng; (iii) bên cạnh đó, trong năm 2020 nhu cầu phụ tải điện của hệ thống giảm 
do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 nên sản lượng điện sản xuất của QTP giảm so 
với cùng kỳ năm trước dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 
2020 giảm làm cho lợi nhuận gộp giảm. Từ các nguyên nhân chính đó làm cho 
lợi nhuận gộp năm 2020 chỉ tăng 563 tỷ đồng so với năm 2019.

- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2020 tăng 21,5 tỷ đồng so với cùng 
kỳ năm trước chủ yếu do lãi tiền gửi tăng.

- Chi phí tài chính năm 2020 giảm 166 tỷ đồng so với năm 2019 do: (i) lỗ 
chênh lệch tỷ giá ghi nhận trong kỳ giảm 42,9 tỷ đồng so với năm 2019, (ii) chi 
phí lãi vay và chi phí tài chính khác giảm 123,1 tỷ đồng.

+ Nguyên nhân giảm lợi nhuận:
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020 tăng 33,8 tỷ đồng so với cùng 

kỳ năm trước chủ yếu do trong năm 2020 QTP thực hiện trích lập dự phòng phải 
thu khó đòi.

- Lợi nhuận khác năm 2020 giảm 1,9 tỷ đồng.
- Trong năm 2020, QTP ghi nhận tăng chi phí thuế TNDN 60,2 tỷ đồng so 

với năm 2019.
Trên đây là các giải trình của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh về 

kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 sau kiểm toán.
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
TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Sinh Nghĩa
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