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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

V/v giải trình lợi nhuận BCTC quý 4 năm
2021.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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, 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 4 năm 2021 như sau:
I. Đối với BCTC riêng và BCTC hợp nhất
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu

Quý 4/2021 Quý 4/2020

Tăng/giảm

(1)

(2)

(1)-(2)

(1)/(2)

Lợi nhuận sau thuế BCTC Riêng

498.009

451.700 46.309

10,3%

Lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất

584.280

566.668 17.611

3,1%

- Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2021 trên BCTC Riêng là 498 tỷ đồng, tăng 46 tỷ
đồng, tương đương tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là do:
+ Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý 4/2021 là 1.297 tỷ đồng,
giảm 117 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 do sản lượng điện sản xuất giảm
so với cùng kỳ năm 2020.

+ Doanh thu hoạt động tài chính Quý 4/2021 là 16 tỷ đồng, giảm 11 tỷ đồng;
chi phí tài chính là 280 tỷ đồng, giảm 174 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020
do lỗ chênh lệch tỷ giá giảm 80 tỷ đồng (Quý 4/2021: lỗ chênh lệch tỷ giá là
0,09 tỷ đồng, Quý 4/2020: lỗ chênh lệch tỷ giá là 80 tỷ đồng) và chi phí lãi
vay giảm 94 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2021 trên BCTC Hợp nhất là 584 tỷ đồng, tăng 18
tỷ đồng, tương đương tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2020.

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.
Trân trọng.
Nơi nhận:

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- HNX;
- HOSE;
- Ban Lãnh đạo EVNGENCO3;
- Ban KH;
- Lưu: VT, TC-KT.
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