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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) năm 2019 đã kiểm toán như sau:
I. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế
1.1. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay so với năm trước
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu

Lũy kế từ đầu năm
Năm 2019

Năm 2018(*)

Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng

650.263

(890.863)

Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất

904.091

(853.532)

Ghi chú: (*)Tổng Công ty Phát điện 3 chính thức chuyển thành CTCP từ ngày
01/10/2018. Số liệu so sánh trình bày trên BCTC năm 2019 là số liệu giai đoạn từ
ngày 01/10/2018 đến 31/12/2018 của Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần.

Lợi nhuận sau thuế năm nay lãi, năm trước lỗ do nguyên nhân chủ yếu sau:
- Theo quy định về xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành
Công ty cổ phần tại Điều 21, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của
Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH một thành viên
do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Tổng
Công ty thực hiện đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm
30/09/2018 với số lỗ chênh lệch tỷ giá là 1.504 tỷ đồng. Số lỗ chênh lệch tỷ giá
này không thực hiện kết chuyển vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai

đoạn 01/01/2018 đến 30/09/2018 và được chuyển giao cho công ty cổ phần theo
dõi và xử lý theo quy định.
- Toàn bộ số lỗ chênh lệch tỷ giá trên được hạch toán vào kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh giai đoạn 01/10/2018 đến 31/12/2018, sau xử lý tài chính và
bù trừ với lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
tại thời điểm 31/12/2018, số lỗ chênh lệch tỷ giá ghi nhận vào chi phí tài chính
của giai đoạn 01/10/2018 đến 31/12/2018 là 1.239 tỷ đồng.
1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán và trước kiểm toán
Đơn vị tính: triệu đồng
Lũy kế từ đầu năm
Chỉ tiêu

Sau kiểm
toán
650.263

Trước
Chênh
kiểm toán
lệch
686.820 -36.557

Tỷ lệ
(%)
5,3

Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng
Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp
904.091
955.674 -51.583
5,4
nhất
- Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng sau kiểm toán giảm 36,5 tỷ đồng so với số
liệu trước kiểm toán chủ yếu do: Giá vốn hàng bán tăng 50,5 tỷ đồng, chi phí thuế
TNDN giảm là 20,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất sau kiểm toán giảm 51,5 tỷ đồng so với
số liệu trước kiểm toán chủ yếu do: Giá vốn hàng bán tăng 70,6 tỷ đồng, chi phí
thuế TNDN giảm là 24,6 tỷ đồng.
II. Điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính
Để phản ánh đúng hoạt động sản xuất kinh doanh của giai đoạn Công ty
TNHH MTV (trước ngày 01/10/2018) và giai đoạn công ty cổ phần, Tổng Công
ty đã điều chỉnh hồi tố số liệu liên quan đến doanh thu, chi phí tài chính, xây dựng
cơ bản dở dang và chênh lệch tỷ giá hối đoái trước thời điểm Tổng Công ty chính
thức chuyển sang công ty cổ phần (ngày 01/10/2018).
Bảng so sánh số liệu đã trình bày trong năm trước, trước và sau khi được
điều chỉnh lại như sau:
- Bảng cân đối kế toán riêng
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Chỉ tiêu
Phải thu của khách hàng
Xây dựng cơ bản dở dang
Phải trả khác
Chênh lệch tỷ giá hối đoái

01/01/2019
Theo báo cáo
Điều chỉnh
Đã điều
trước đây (VND)
(VND)
chỉnh lại (VND)
8.191.597.526.315 280.094.882.933 8.471.692.409.248
2.536.799.320.476
(9.660.708.832) 2.527.138.611.644
1.059.304.797.154
94.012.593.377 1.153.317.390.531
(1.098.488.973.504) 176.421.580.724
(922.067.392.780)

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất
Chỉ tiêu
Phải thu của khách hàng
Xây dựng cơ bản dở dang
Phải trả khác
Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Theo báo cáo
trước đây (VND)
8.411.364.732.038
2.670.721.176.014
1.077.798.480.696
(1.098.488.973.504)

01/01/2019
Điều chỉnh
Đã điều
(VND)
chỉnh lại (VND)
280.094.882.933 8.691.459.614.971
(9.660.708.832) 2.661.060.467.182
94.012.593.377 1.171.811.074.073
176.421.580.724
(922.067.392.780)

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:

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo EVNGENCO 3;
- Ban KH;
- Lưu: VT, TC-KT.
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