
 

                       KÍNH GỬI: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

                        - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH 

HOLDINGS (gọi tắt là “ Công ty”) 

Mã chứng khoán: DTE 

Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự CPV5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 720A 

Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nội dung giải trình: 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty 

thay đổi trên 10% so với cùng kỳ năm 2020.  Cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu  Năm 2021   Năm 2020  Chênh lệch 

Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
    210,591,634,994    96,066,282,444  119% 

Giá vốn hàng bán      121,000,785,464    56,817,961,507  113% 

Lợi nhuận gộp về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 

(20=10-11) 

       89,590,849,530    39,248,320,937  128% 

Chi phí tài chính       52,934,300,851      9,688,930,932  446% 

    - Trong đó: chi phí lãi vay         54,110,300,851      9,688,930,932  458% 

Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
       12,940,181,286    11,526,025,554  12% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
      24,590,632,080    18,912,300,422  30% 

Thu nhập khác        41,492,756,417         262,852,500  15.686% 

Chi phí khác           9,358,860,625         704,278,571  1.229% 

Lợi nhuận khác        32,133,895,792       (441,426,071) 7.380% 

Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế (50=30+40) 
       56,724,527,872    18,470,874,351  

207% 

Chi phí thuế TNDN hiện 

hành 
       10,172,955,869      2,836,916,905  

259% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN        46,551,572,003    15,633,957,446  198% 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  

NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG 

THÀNH HOLDINGS 

 

Số: 06/2022/QĐ-DTT-BKT 

(V/v: Giải trình chênh lệch KQSXKD  

trên BCTC Hợp nhất năm 2021) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022 



Nguyên nhân chênh lệch: 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng vì các nguyên nhân sau: 

+ Các hợp đồng tổng thầu thi công đi vào giai đoạn cuối, các hạng mục hoàn thành 

nghiệm thu quyết toán trong giai đoạn cuối năm  

+ Nhà máy Thủy điện Pleikan  với công suất  17MW, Nhà máy Thủy điện Thượng 

Nhật với công suất  11 MW đi vào vận hành thương mại  

-  Giá vốn hàng bán tăng nguyên nhân là do sản lượng điện bán ra tăng và các nguyên 

vật liệu đầu vào phục vụ thi công xây dựng tăng 

-  Chi phí tài chính tăng: Do cùng kỳ năm trước chi phí lãi vay của dự án Pleikan và 

Thượng Nhật được đưa vào vốn hóa. Năm 2021 đưa vào chi phí tài chính do vậy chi phí lãi 

vay phát sinh tăng lên 

Đồng thời chi phí QLDN và các chi phí khác tăng không đáng kể so với các khoản 

doanh thu tăng lên 

Trong kỳ phát sinh nghiệp vụ thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng do đó dẫn 

đến thu nhập khác và chi phí khác tăng lên đáng kể 

Vì những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng mạnh từ lãi 

15,633,957,446 đồng lên 46,551,572,003 đồng. 

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

Công ty CP đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings trong năm 2021 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, PC. 

 

                        TỔNG GIÁM ĐỐC 

              

 

 

 

                           Lê Văn Khoa 
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