
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 
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Số:            /EVNGENCO2-TCKT 

  V/v Giải trình số liệu trên BCTC 6 tháng 

đầu năm 2021 

Cần Thơ, ngày  27 tháng 8 năm 2021 

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 29/92016 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 giải trình kết quả sản xuất kinh doanh 

trên Báo cáo tài chính (BCTC) giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2021đã được soát 

xét như sau: 

1. Biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 (kỳ báo cáo) so 

với 6 tháng đầu năm 2020 (kỳ trước): 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

06 tháng năm 

2021 (kỳ báo 

cáo) 

06 tháng năm 

2020 (kỳ 

trước) 

Chênh 

lệch 

 

Tỷ lệ 

Lợi nhuận sau thuế BCTC 

Riêng 
2.069.988 250.979 1.819.008 724,76% 

Lợi nhuận sau thuế BCTC 

Hợp nhất 
-91.719 700.269 -791.989 - 

 

a. Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2021 trên BCTC Riêng là 2.069,9 

tỷ đồng, tăng 1.819 tỷ đồng tương ứng 724,76% so với cùng kỳ 06 tháng đầu 

năm 2021. Nguyên nhân lợi nhuận tăng chủ yếu do: 

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 06 tháng đầu năm 2021 

của Công ty mẹ lãi 478 tỷ đồng, tăng 614 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước 

(cùng kỳ 30/6/2020 lỗ 136 tỷ đồng) do: Trong 06 tháng đầu năm 2021, điều kiện 

thủy văn thuận lợi, hệ thống điện ưu tiên khai thác điều tiết thủy điện và các 

nguồn năng lượng tái tạo nên sản lượng thủy điện tăng cao so với cùng kỳ,  nhiệt 

điện dầu Cần Thơ – Ô Môn có giá thành cao không được huy động làm cho 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 791 tỷ đồng, giá vốn hàng bán 

giảm 1.405 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí nhiên liệu giảm do không huy động nhiệt 
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điện dầu) so với cùng kỳ năm 2020. Do giá vốn hàng bán giảm nhiều hơn so với 

giảm doanh thu làm cho lợi nhuận gộp tăng lên so với cùng kỳ. 

- Lợi nhuận hoạt động tài chính 06 tháng đầu năm 2021 tăng 1.909 tỷ đồng, 

trong đó doanh thu hoạt động tài chính, từ thu cổ tức của các công ty con tăng 

2.455 tỷ đồng, chi phí chênh lệch tỷ giá phân bổ tăng 604 tỷ đồng, chi phí lãi 

vay giảm 59 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. 

- Lợi nhuận khác 06 tháng đầu năm 2021 giảm 609 tỷ đồng so với cùng kỳ 

năm 2020 là do: Kể từ ngày 30/11/2020, các khoản cổ tức, lợi nhuận đươc chia 

được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính theo quy định tại khoản 14, 

Điều 2, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ (trước 

đây hạch toán vào thu nhập khác theo hướng dẫn tại Công văn số 1931/BTC-

TCDN ngày 19/2/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn vướng mắc thực hiện cơ 

cấu tài chính tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam). 

b. Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2021 trên BCTC Hợp nhất là lỗ 91 

tỷ đồng, giảm 791 tỷ đồng so với cùng kỳ 06 tháng đầu năm 2021. Nguyên nhân 

lợi nhuận giảm chủ yếu do: 

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất 06 tháng đầu 

năm 2021 lãi 1.162 tỷ đồng, giảm 147 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là do 

ảnh hưởng dịch Covid-19 làm nhu cầu tiêu thụ điện giảm nên hệ thống điện ưu 

tiên khai thác thủy điện, năng lượng tái tạo và điều chỉnh giảm nhiệt điện so với 

cùng kỳ dẫn đến sản lượng điện sản xuất của các nhà máy Nhiệt điện than của 

Tổng công ty giảm đến 2.332 triệu kWh so với cùng kỳ, tương ứng khoảng 30%. 

- Lợi nhuận hoạt động tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2021 giảm 590 

tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động tài chính tăng 71 tỷ đồng, chi phí tài 

chính giảm 663 tỷ đồng (trong đó: Chênh lệch tỷ giá tăng 831 tỷ đồng, chi phí 

lãi vay giảm 148 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020. 

2. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 trước và sau soát xét: 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

06 tháng năm 

2021 (sau soát 

xét) 

06 tháng năm 

2021 (trước 

soát xét) 

Chênh 

lệch 

 

Tỷ lệ 

Lợi nhuận sau thuế BCTC 

Riêng 
2.069.988 1.901.545 168.443 8,86% 

Lợi nhuận sau thuế BCTC 

Hợp nhất 
-91.719 -242.747 151.027 62,22% 

 

- Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2021 trên BCTC Riêng (sau soát 

xét) là 2.069,9 tỷ đồng, tăng 168,4 tỷ đồng tương ứng 8,86% so với BCTC 
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Riêng (trước soát xét), chủ yếu là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 06 

tháng đầu năm 2021 trên BCTC Riêng (sau soát xét) tăng 171,7 tỷ đồng so với 

BCTC Riêng (trước soát xét) do điều chỉnh tăng doanh thu quyết toán tiền điện 

06 tháng đầu năm 2021 của nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ và Ô Môn theo giá 

dịch vụ phụ trợ chính thức năm 2021 được Bộ Công thương phê duyệt so với giá 

tạm tính và một số khoản doanh thu khác để phục vụ quyết toán cổ phần hoá 

trước khi bàn giao sang công ty cổ phần ngày 01/7/2021. 

-  Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2021 trên BCTC Hợp nhất (sau 

soát xét) được ghi nhận lỗ 91,72 tỷ đồng, giảm lỗ 151 tỷ đồng tương ứng 

62,22% so với BCTC Hợp nhất (trước soát xét) chủ yếu là do lợi nhuận sau thuế 

trên BCTC Riêng tăng 168 tỷ đồng như đã trình bày ở trên. 

3. 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 EVNGENCO 2), Công ty 

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 TH, KTGS; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
                 Trương Hoàng Vũ 
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