TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

Số: 1163/GENCO3-TC-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

V/v giải trình một số chỉ tiêu trên
Báo cáo tài chính năm 2018.

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/9/2018 của Đại hội đồng
cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần;
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.
Ngày 06/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản số
1453/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Tổng Công ty
Phát điện 3 - Công ty cổ phần, theo đó Tổng Công ty Phát điện 3 được chấp
thuận là công ty đại chúng.
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, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin giải trình một số chỉ tiêu
trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán như sau:
1. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp; văn bản hướng dẫn số 13007/BTCQLTK ngày 23/10/2018 của Bộ Tài chính về việc trình bày Báo cáo tài chính

khi thay đổi hình thức sở hữu tại Tổng Công ty Phát điện 3, theo đó số liệu trình
bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ năm đầu tiên của Tổng Công
ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần theo nguyên tắc:
+ Cột “Năm trước” trình bày số liệu phát sinh 9 tháng đầu năm 2018 (Giai
đoạn từ 01/01/2018 đến 30/9/2018.
+ Cột “Năm nay” trình bày số liệu phát sinh 3 tháng cuối năm 2018 (Giai
đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018).
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã
kiểm toán của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần cho giai đoạn từ
01/10/2018 đến 31/12/2018 như sau:
Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu

Năm nay
Năm trước
(Giai đoạn từ 01/10/2018 (Giai đoạn từ 01/01/2018
đến 31/12/2018)
đến 30/09/2018)

Lợi nhuận sau thuế trên
BCTC riêng

(890.862.810.156)

262.717.879.394

Lợi nhuận sau thuế trên
BCTC hợp nhất

(853.531.546.639)

288.100.355.754

Lợi nhuận sau thuế năm nay (giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018) bị
lỗ, năm trước (giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/09/2018) lãi là 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 1.504.071.597.567 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.
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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 1.238.628.792.813 đồng, dẫn
đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ.
2. Điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính
Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015
của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng
vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Nghị định số 32), văn bản số 1931/BTC-TCDN
ngày 19/02/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn vướng mắc thực hiện cơ
chế tài chính tại Tập đoàn điện lực Việt Nam.
Theo đó, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã điều chỉnh Chỉ
tiêu “Doanh thu hoạt động tài chính” và “Thu nhập khác” cho báo cáo tài chính
giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/9/2018: từ ngày 01/05/2018 (Nghị định số 32 có
hiệu lực), các khoản thu từ đầu tư vốn ra ngoài của đơn vị hạch toán là thu nhập
khác của đơn vị.
Bảng so sánh số liệu đã trình bày trong kỳ trước, trước và sau khi được
phân loại lại như sau:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty Mẹ
Giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/9/2018
Chỉ tiêu
(Theo báo cáo
trước đây) VND

(Phân loại lại)
VND

(Đã phân loại
lại) VND

Doanh thu hoạt động tài
chính

400.888.467.757

-293.205.811.570

107.682.656.187

Thu nhập khác

117.282.127.099

293.205.811.570

410.487.938.669
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Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất
Giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/9/2018
Chỉ tiêu
(Theo báo cáo
trước đây) VND
Doanh thu hoạt động tài
chính
Thu nhập khác

212.041.178.436
118.036.690.003

(Phân loại lại)
VND

(Đã phân loại
lại) VND

-49.291.120.640
49.291.120.640

162 750 057 796
167 327 810 643

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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