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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI 
 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 

-   Tên Công ty: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 

-   Mã chứng khoán: PGV 

- Địa chỉ: Số 60 - 66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi 

Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

-   Số điện thoại: 028 3636 7449     Fax: 028 3636 7450     

-    Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương 

-    Loại thông tin công bố:  24h    72    Yêu cầu   Bất thường   Định kỳ 

Nội dung công bố thông tin: Công bố báo cáo tài chính Riêng và báo cáo tài 

chính Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công 

ty cổ phần. 

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Tổng Công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần: https://www.genco3.com, mục Quan hệ nhà đầu tư vào ngày 

02/4/2021. 

Chúng tôi xin cam kết 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 được công bố. 

Trân trọng. 

Đính kèm: 

- BCTC Riêng và BCTC HN; 

- Văn bản giải trình lợi nhuận. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo EVNGENCO 3; 

- Ban KH, VP-TTBV; 

- Lưu: VT, TC-KT. 

     KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

           PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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V/v giải trình lợi nhuận BCTC năm 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, 

Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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) năm 2020 đã 

kiểm toán như sau: 

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 

1. Đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 trước và sau kiểm toán 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2020 (sau 

kiểm toán) 

Năm 2020 

(trước kiểm 

toán) 

Chênh lệch 

(1) (2) (3) = (1) - (2) 

Lợi nhuận sau thuế BCTC 

Riêng  
1.694.004 1.798.744 -104.740 

Lợi nhuận sau thuế BCTC 

Hợp nhất 
1.815.265 1.971.823 -156.558 

 

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 trên BCTC Riêng (sau kiểm toán) là 1.694 tỷ 

đồng, giảm 105 tỷ đồng tương ứng giảm 5,8% so với BCTC Riêng (trước kiểm 

toán), chủ yếu là do: 

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 trên BCTC Riêng (sau 

kiểm toán) tăng 49 tỷ đồng so với BCTC Riêng (trước kiểm toán) do điều 

chỉnh tăng doanh thu quyết toán tiền điện năm 2020 là 174 tỷ đồng và giảm 

doanh thu (do thực hiện hồi tố) là 124,8 tỷ đồng.  
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+ Giá vốn hàng bán năm 2020 trên BCTC Riêng (sau kiểm toán) tăng 158 tỷ 

đồng so với BCTC Riêng (trước kiểm toán) do điều chỉnh tăng chi phí nhiên 

liệu khí (theo Hợp đồng sửa đổi bổ sung ký ngày 03/02/2021) là 167 tỷ đồng. 

+ Do đó, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 trên BCTC Riêng (sau kiểm 

toán) giảm 101 tỷ đồng so với BCTC Riêng (trước kiểm toán).  

Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020 trên BCTC Hợp nhất (sau kiểm toán) là 

1.815 tỷ đồng, giảm 156 tỷ đồng tương ứng giảm 7,9% so với BCTC Hợp nhất 

(trước kiểm toán) do: lợi nhuận sau thuế trên BCTC Riêng giảm 105 tỷ đồng và 

điều chỉnh giảm lãi trong công ty liên kết (theo BCTC năm 2020 sau kiểm toán 

của các công ty liên kết) là 63 tỷ đồng. 

2. Đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 so với năm 2019 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2020 

(1) 

Năm 2019 

(2) 

Chênh lệch 

(3) = (1) - (2) 

Lợi nhuận sau thuế BCTC Riêng  1.694.004 871.593 822.411 

Lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất 1.815.265 1.125.421 689.844 

 

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 trên BCTC Riêng là 1.694 tỷ đồng, tăng 822 

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

+ Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 là 4.598 tỷ đồng, 

giảm 211 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, do sản lượng  điện sản xuất năm 

2020 thấp hơn năm 2019 dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

giảm 2.504 tỷ đồng, giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ giảm 2.293 tỷ 

đồng so với cùng kỳ năm 2019. 

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 1.467 tỷ đồng, do chi phí lãi vay năm 

2020 giảm 848 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá năm 2020 giảm 621 tỷ đồng so 

với cùng kỳ năm 2019.   

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020 là 2.148 tỷ đồng, tăng 1.210 tỷ 

đồng so với cùng kỳ năm 2019, thuế TNDN phải nộp năm 2020 tăng 387 tỷ 

đồng so với cùng kỳ năm 2019. 

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 trên BCTC Hợp nhất là 1.815 tỷ đồng, tăng 

690 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do: 
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+ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 là 4.760 tỷ đồng,  

giảm 301 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, do sản lượng điện sản xuất năm 

2020 thấp hơn năm 2019 dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

giảm 3.800 tỷ đồng, giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ giảm 3.499 tỷ 

đồng so với cùng kỳ năm 2019. 

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 1.418 tỷ đồng, do chi phí lãi vay năm 

2020 giảm 847 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá năm 2020 giảm 595 tỷ đồng so 

với cùng kỳ năm 2019. 

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 2.292 tỷ đồng, tăng 1.053 tỷ đồng so 

với cùng kỳ năm 2019, thuế TNDN phải nộp năm 2020 tăng 363 tỷ đồng so 

với cùng kỳ năm 2019. 

3.  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 

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.  

II. Điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính 

Theo quy định, Tổng Công ty đã cập nhật các bút toán liên quan đến doanh 

thu/chi phí/lợi nhuận của giai đoạn trước thời điểm 0h ngày 27/9/2018 vào hồ sơ 

quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3. Để đảm bảo 

nguyên tắc nhất quán, Tổng Công ty đã điều chỉnh hồi tố số liệu các chỉ tiêu đầu 

năm trên BCTC năm 2020, cụ thể như sau: 

- Theo Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 Tổng Công ty điều 

chỉnh hồi tố chi phí thuế TNDN cho các năm 2017 đến năm 2019 với tổng số tiền 

là 335,7 tỷ đồng,  

- Doanh thu năm 2018 và năm 2019 theo Hợp đồng SĐBS số 08 của Hợp 

đồng mua bán điện của NMĐ Vĩnh Tân 2 với số tiền 129,9 tỷ đồng,  

- Doanh thu về chênh lệch tỷ giá: khoản doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 

2015 theo Quyết định số 2682/QĐ-BCT và Quyết định số 3459/QĐ-BCT của Bộ 

Công Thương, khoản chênh lệch tỷ giá năm 2018 theo Quyết định số 3599/QĐ-

BCT của Bộ Công Thương, tổng số tiền là 793,9 tỷ đồng,  

- Các bút toán xử lý tài chính theo hồ sơ quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ 

- Tổng Công ty phát điện 3. 
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(Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ năm 2019 trước và sau khi điều chỉnh hồi tố như phụ lục đính kèm). 

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

giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

Trân trọng. 

 

Đính kèm: 

- Phụ lục. 

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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