
 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3  

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

V/v giải trình lợi nhuận BCTC quý 2/2020.  

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 

của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

và Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 về việc ban hành quy chế công 

bố thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Phát điện 3 - 

Công ty cổ phần xin giải trình kết quả sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính 

(BCTC) quý 2 năm 2020 như sau: 

I. Đối với BCTC riêng và BCTC hợp nhất  

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2020 so với quý 1/2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Quý 2/2020 Quý 1/2020 

Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng  1.108.479 (402.300) 

Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất 1.114.919 (372.819) 

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 trên BCTC Riêng là 1.108 tỷ đồng, so với 

quý 1/2020 là - 402 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ quý 1/2020 thành 

lãi ở quý 2/2020 nguyên nhân chủ yếu là do chi phí tài chính quý 2/2020 giảm 

1.696 tỷ đồng so với quý 1/2020, cụ thể:  

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại 

tệ của quý 1/2020 là 916 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2020, tỷ giá giảm so với thời 

điểm ngày 31/3/2020, lỗ chênh lệch tỷ giá tại thời điểm này là 194 tỷ đồng, dẫn 

đến chi phí tài chính của quý 2/2020 ghi nhận -722 tỷ đồng.  

- Chi phí lãi vay quý 2/2020 là 508 tỷ đồng, giảm 50 tỷ đồng so với quý 

1/2020 (558 tỷ đồng).  
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Lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 trên BCTC Hợp nhất là 1.114 tỷ đồng so với 

quý 1/2020 là - 373 tỷ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ quý 

1/2020 thành lãi ở quý 2/2020 của BCTC Hợp nhất như BCTC Riêng.  

2. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2020 so với quý 2/2019 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 Quý 2/2020 Quý 2/2019 Chênh lệch 

Lợi nhuận sau thuế BCTC Riêng  1.108.479 13.252 1.095.227 

Lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất 1.114.919 81.744 1.033.175 

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 trên BCTC Riêng là 1.108 tỷ đồng, tăng 1.095 

tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là do: 

+ Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2020 là 870 tỷ đồng, 

giảm 542 tỷ đồng so với quý 2/2019 chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm 

quý 2/2020 giảm 238 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2019. 

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính quý 2/2020 là 422 tỷ đồng, tăng 1.632 tỷ 

đồng so với cùng kỳ năm 2019. Chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại 

số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ quý 2/2020 thấp hơn 1.371 tỷ 

đồng so với quý 2/2019, chi phí lãi vay quý 2/2020 thấp hơn so với quý 

2/2019 là 213 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 trên BCTC Hợp nhất là 1.114 tỷ đồng, tăng 

1.033 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là do: 

+ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2020 là 934 tỷ đồng, 

giảm 537 tỷ đồng so với quý 2/2019 chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm 

quý 2/2020 giảm 428 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2019.  

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính là 391 tỷ đồng, tăng 1.634 tỷ đồng so với 

cùng kỳ năm 2019. Chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ quý 2/2020 thấp hơn 1.375 tỷ đồng so với 

quý 2/2019, chi phí lãi vay quý 2/2020 thấp hơn 212 tỷ đồng so với cùng kỳ 

năm 2019.   

II. Đối với BCTC của các công ty con 

Tổng Công ty Phát điện 3 có 2 công ty con bao gồm Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Bà Rịa và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình. Các Công ty đã niêm yết 
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trên Sở giao dịch chứng khoán (BTP niêm yết trên HoSE và NBP niêm yết trên 

HNX) và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.  

Tổng Công ty Phát điện 3 kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo EVNGENCO 3; 

- Ban KH; 

- Lưu: VT, TC-KT. 

     KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

           PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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