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V/v giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 

2020 sau soát xét. 

 

 

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, tiếp theo văn bản số 

2557/GENCO3-TC-KT ngày 27/8/2020 về việc giải trình chỉ tiêu báo cáo tài 

chính sau soát xét, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin giải trình 

chênh lệch lợi nhuận lũy kế trên Báo cáo tài chính (BCTC) giữa niên độ cho kỳ 

kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 sau soát xét như sau: 

1. Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Lũy kế 6 

tháng đầu 

năm 2020 

Lũy kế 6 

tháng đầu 

năm 2019 

Chênh 

lệch 

Lợi nhuận sau thuế BCTC Riêng  710.501 432.662 277.839 

Lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất 702.956 504.467 198.489 

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 trên BCTC Riêng là 710 tỷ 

đồng, tăng 278 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là do: 

+ Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 

là 1.980 tỷ đồng, giảm 518 tỷ đồng so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 chủ 

yếu do sản lượng điện thương phẩm lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 giảm 117 

triệu kWh so với cùng kỳ năm 2019. 

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 là -1.007 tỷ 

đồng, tăng 876 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 lũy kế 6 tháng 

đầu năm 2020 thấp hơn 455 tỷ đồng so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, chi 

phí lãi vay lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 thấp hơn so với lũy kế 6 tháng đầu 

năm 2019 là 342 tỷ đồng. 
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Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 trên BCTC Hợp nhất là 702 tỷ 

đồng, tăng 198 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là do: 

+ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế 6 tháng đầu năm 

2020 là 2.081 tỷ đồng, giảm 490 tỷ đồng so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 

chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 giảm 

298 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2019.  

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính là -1.105 tỷ đồng, tăng 800 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 lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 thấp hơn 456 

tỷ đồng so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, chi phí lãi vay lũy kế 6 tháng 

đầu năm 2020 thấp hơn 340 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.   

2. 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.  

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 

     
 

 

 
 


		VU PHUONG THAO
	2020-09-04T17:24:47+0700
	Ba Ria - Vung Tau


		NGUYEN THI THANH HUONG
	2020-09-04T22:16:32+0700
	Ba Ria - Vung Tau


		PHAM THI DIEM HANH
	2020-09-06T06:33:06+0700
	Ba Ria - Vung Tau


		2020-09-07T09:12:18+0700
	TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
	I am the author of this document




