
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /EVNGENCO2-TCKT 
  V/v Công bố thông tin và Giải trình BCTC  

quý 1 năm 2022 

Cần Thơ, ngày     tháng 04 năm 2022 

Kính gửi:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
 

Thực hiện 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 số 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 2 – Công ty cổ phần (Mã CK: GE2) xin công bố 

thông tin và giải trình Báo cáo tài chính (BCTC) quý 1 năm 2022 như sau: 

I. Công bố thông tin BCTC quý 1 năm 2022 

1. Tên công ty: Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần  

- Mã chứng khoán: GE2  

- Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, 

Thành phố Cần Thơ, Việt Nam. 

- Số điện thoại: (84 292) 2461 507     Fax: (84 292) 6255 500  

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Hoàng Vũ 

2.  Loại thông tin công bố: Định kỳ 

3. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài 

chính Hợp nhất quý 1 năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ 

phần. 

4. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Tổng công ty Phát 

điện 2 – Công ty cổ phần tại www.evngenco2.vn, mục công bố thông tin theo 

quy định.   

5. 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. 
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II. Giải trình BCTC quý 1 năm 2022  

1. Đối với BCTC công ty mẹ (tổng hợp) và hợp nhất:  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu  

Quý 1 năm 
2022-Giai 
đoạn Công 

ty CP 

Quý 1 năm 
2021-Giai 

đoạn Công ty 
TNHH MTV Chênh lệch  Tỷ lệ 

Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng 
                 
474.399  

                  
817.745  

              
(343.346) -42,0% 

Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp 
nhất 

              
1.088.115  

                  
414.025  

                
674.090  162,8% 

  
 

- BCTC Công ty mẹ 
Lợi nhuận sau thuế BCTC Công ty mẹ quý 1/2022 giai đoạn Công ty cổ 

phần giảm 343,3 tỷ đồng so với số liệu quý 1/2021 giai đoạn Công ty TNHH 

MTV do các nguyên nhân sau: 

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 280,4 tỷ chủ yếu là giảm doanh thu 

từ cổ tức được chia là 617,8 tỷ đồng và tăng lãi chênh lệch tỷ giá là 335 tỷ đồng.  

+ Chi phí thuế TNDN hiện hành tăng 118,6 tỷ đồng. 

+ Các chỉ tiêu còn lại giảm 36,2 tỷ đồng. 

- BCTC hợp nhất 
Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất quý 1/2022 giai đoạn Công ty cổ phần 

tăng 674,1 tỷ đồng so với số liệu quý 1/2021 giai đoạn Công ty TNHH MTV do 

các nguyên nhân sau:   

+ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 547 tỷ đồng do 

doanh thu tăng 840 tỷ đồng. 

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 322,5 tỷ đồng chủ yếu là lãi chênh 

lệch tỷ giá. 

+ Chi phí thuế TNDN hiện hành tăng 143,5 tỷ đồng. 

+ Các chỉ tiêu còn lại giảm 52,2  tỷ đồng. 

2. Đối với BCTC của các công ty con 

Tổng công ty Phát điện 2 có 06 công ty con bao gồm Công ty TNHH MTV 

Thủy điện Trung Sơn (Công ty 100% vốn điều lệ của EVNGENCO2), Công ty 
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Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Công ty 

Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty 

Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. Các công ty đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng 

khoán (PPC, TMP đã niêm yết trên HSX; HND, AVC, SBH giao dịch UPCOM) 

và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.   

 

Trân trọng./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên (bản giấy); 
- HĐQT EVNGENCO2; 
- Ban Kiểm soát; 
- Ban TH, KTGS; 
- Văn phòng; 
- Lưu: VT, TCKT. 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
                 Trương Hoàng Vũ 
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