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Thực hiện theo quy định tại 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, tiếp theo văn bản số
2417/GENCO3-TC-KT ngày 24/8/2021 về việc giải trình lợi nhuận trên báo cáo
tài chính (BCTC) giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2021,
Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin giải trình chênh lệch lợi nhuận
lũy kế (sau soát xét) trên BCTC giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc
ngày 30/6/2021 như sau:
I. Đối với BCTC riêng và BCTC hợp nhất
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu

Lũy kế 6
tháng đầu
năm 2021
(1)

Lũy kế 6
tháng đầu
năm 2020
(2)

Chênh lệch
(3) = (1) - (2)

Lợi nhuận sau thuế BCTC Riêng

1.523.711

710.501

813.210

Lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất

1.645.919

702.956

942.963

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 trên BCTC Riêng là 1.524
tỷ đồng, tăng 813 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là do:
+ Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 là
2.054 tỷ đồng, tăng 73 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

+ Doanh thu hoạt động tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 là 599 tỷ đồng,
tăng 332 tỷ đồng; chi phí tài chính là 638 tỷ đồng, giảm 637 tỷ đồng so với
cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu do chênh lệch tỷ giá giảm 669 tỷ
đồng (6 tháng đầu năm 2021: lãi chênh lệch tỷ giá là 480 tỷ đồng, 6 tháng

đầu năm 2020: lỗ chênh lệch tỷ giá là 189 tỷ đồng) và chi phí lãi vay giảm
431 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 trên BCTC Hợp nhất là 1.646
tỷ đồng, tăng 943 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là do:
+ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế 6 tháng đầu năm 2021
là 2.054 tỷ đồng, giảm 27 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

+ Doanh thu hoạt động tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 là 634 tỷ đồng,
tăng 461 tỷ đồng; chi phí tài chính là 640 tỷ đồng giảm 638 tỷ đồng so với
cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do chênh lệch tỷ giá giảm 670
tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2021: lãi chênh lệch tỷ giá là 498 tỷ đồng, 6 tháng
đầu năm 2020: lỗ chênh lệch tỷ giá là 172 tỷ đồng) và chi phí lãi vay giảm
434 tỷ đồng.
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
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.
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