
 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giải trình lợi nhuận quý 1/2019 so
 với quý 1/2018.

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 27/9/2018 
của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Tổng Công ty Phát điện 3 chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ 
ngày 01/10/2018 với thông tin như sau:

- Tên Công ty: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần
- Mã chứng khoán: PGV
- Địa chỉ: Số 60 - 66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An 

Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số điện thoại: 028 3636 7449.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 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 số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
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 (EVNGENCO 3) xin giải trình kết quả 
sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 so với quý 1 năm 2018 
như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Quý 1/2019 Quý 1/2018

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng 329.431.036.647 321.683.683.172

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp 
nhất

 332.743.983.024  433.979.822.504 

Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo hợp nhất quý 1/2019 của EVNGENCO 
3 là 332.744 triệu đồng, giảm 101.235 triệu đồng, tương ứng giảm 23% so quý 1/2018, 
nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận của công ty con – Công ty Cổ phần Nhiệt điện 
Bà Rịa giảm so với cùng kỳ năm trước.
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Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa là công ty con do EVNGENCO 3 nắm giữ 
79,56% vốn điều lệ. Công ty đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh (HOSE). Sau khi phát hành Báo cáo tài chính quý 1/2019, công ty đã 
thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Theo đó, Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa quý 1/2019 
lỗ 137 triệu đồng, chênh lệch giảm 109.620 triệu đồng so với quý 1/ 2018 (quý 1/2018: 
109.482 triệu đồng), nguyên nhân chủ yếu là do:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa là đơn vị phát điện theo phương thức dịch 
vụ phụ trợ, sản lượng điện phát tùy thuộc vào nhu cầu hệ thống điện. Trong quý 
1/2019, sản lượng điện sản xuất của công ty là 174,74 triệu kWh, đạt 42,17% so với 
cùng kỳ năm trước (quý 1/2018 đạt 414,34 triệu kWh).

Hiện nay, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đang đàm phán giá điện năm 2019 
với Công ty mua bán điện - Tập đoàn điện lực Việt Nam. Giá điện cố định năm 2019 
đang tạm tính là 18.720,77 đồng/kWh/tháng theo thỏa thuận tạm thanh toán tiền điện 
năm 2019 ký ngày 18/02/2019. Sau khi giá điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
công ty sẽ điều chỉnh lại doanh thu theo quy định. Doanh thu biến đổi trong quý 
1/2019 được tính trên cơ sở giá khí bình quân của các nguồn khí tháng trước liền kề 
theo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 05 Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy Nhiệt điện Bà 
Rịa giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 
22/08/2018. Doanh thu biến đổi trong quý 1/2018 được tạm tính bằng giá khí Cửu 
Long trên cơ sở hợp đồng mua bán điện năm 2017. Vì vậy sẽ có chênh lệch giữa giá 
khí tạm tính và thực tế thanh toán là nguyên nhân chính dẫn đến chênh lệch lợi nhuận 
của Quý này và cùng kỳ năm trước.

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;
- HĐQT;
- Ban TGĐ EVNGENCO 3;
- Ban KH, KTGS;
- Lưu: VT, TC-KT.

     KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
           PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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