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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cơ Điện Lạnh
và Thương Mại

Văn Phòng Cho Thuê
và Bất Động Sản

REE đang vận hành các tòa nhà 
văn phòng với 144.851 m2 tổng 
diện tích cho thuê và dự kiến sẽ 
tăng lên gần 200.000 m2 khi 
e.town 6 chính thức đi vào hoạt 
động cuối năm 2023.

REE LAND là đơn vị phát triển 
bất động sản.

REE M&E là nhà thầu cơ điện 
hàng đầu.

REEPRO là nhà thầu EPC cho 
các dự án năng lượng mặt trời 
áp mái. 

REE TECH và RMC phân phối 
máy điều hòa không khí thương 
hiệu Reetech và Fujitsu

REE ENERGY đang đầu tư vào 
các nhà máy, dự án: thủy điện, 
điện năng lượng mặt trời, điện
gió và nhiệt điện với tổng công 
suất lắp đặt 2.811 MW (*)

(*) Tổng công suất điện tương ứng 
với tỷ lệ REE ENERGY đang sở hữu 
là 1.046 MW

REE WATER đầu tư vào lĩnh vực 
kinh doanh, xử lý và phân phối 
nước với tổng công suất sản 
xuất là 1,2 triệu m3/ngày (**)

(**) Tổng công suất sản xuất nước 
tương ứng với tỷ lệ REE WATER 
đang sở hữu là 450.000 m3/ngày

Năng Lượng Nước
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
(Đơn vị tính: tỷ đồng)

31-12-2021 30-09-2022 +/-

Nợ vay 11.974 11.521 -3,8%

Tiền 2.902 2.608 -10,1%

Nợ ròng 9.072 8.913 -1,7%

Tỷ lệ Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu (%) 55,5% 48,9%

KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu Lợi nhuận sau thuế (*)

(Đơn vị tính: tỷ đồng) 9T-2021 9T-2022 +/- 9T-2021 9T-2022 +/-

Năng lượng 1.858 3.807 104,9% 467 1.184 153,3%

Nước 48 64 32,3% 210 248 18,1%

Văn phòng cho thuê

và Bất động sản
687 773 12,5% 335 463 38,3%

Cơ điện lạnh

và Thương mại
1.318 1.657 25,7% 71 91 28,2%

Khác - - - -20 -15 27,9%

Cộng 3.912 6.302 61,1% 1.063 1.971 85,4%

CÁC CHỈ TIÊU NỔI BẬT 9 THÁNG NĂM 2022

Doanh thu hợp nhất đạt 6.302 tỷ đồng, tăng 61,1% 
so với cùng kỳ năm 2021, và hoàn thành 67,9% kế
hoạch doanh thu năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông công ty mẹ đạt
1.971 tỷ đồng, tăng 85,4% so  với cùng kỳ năm 2021, 
và bằng 95,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Kết quả kinh doanh hợp nhất tăng trưởng mạnh nhờ
mảng năng lượng đạt kết quả kinh doanh tốt hơn so 
với cùng kỳ.

Nợ vay cuối quý 3 giảm 3,8% là do giảm 5,1% nợ vay
tài chính ngắn hạn và 3,6% nợ vay tài chính dài hạn, 
đồng thời giảm 10,1% tiền, dẫn đến nợ ròng giảm
1,7% so với cuối năm 2021.

REE thông qua việc quản lý dòng tiền chặt chẽ
nhằm đảm bảo nguồn tài chính luôn cân đối để
duy trì hoạt động kinh doanh, tận dụng các cơ hội
đầu tư mới, và hướng đến phát triển bền vững.

(Số liệu từ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022)

(*) Là lợi nhuận sau thuế của các cổ đông công ty mẹ
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DOANH THU
(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Q3-2021 Q3-2022 +/- 9T-2021 9T-2022 +/-

Năng lượng 620 1.195 92,6% 1.858 3.807 104,9%

Nước 25 14 -45,9% 48 64 32,3%

Văn phòng cho thuê
và Bất động sản

194 263 35,4% 687 773 12,5%

Cơ điện lạnh và
Thương mại

253 762 200,8% 1.318 1.657 25,7%

Cộng 1.093 2.233 104,4% 3.912 6.302 61,1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 
(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Q3-2021 Q3-2022 +/- 9T-2021 9T-2022 +/-

Năng lượng 95 378 297,2% 467 1.184 153,3%

Nước 79 87 9,4% 210 248 18,1%

Văn phòng cho thuê
và Bất động sản

90 178 97,2% 335 463 38,3%

Cơ điện lạnh và
Thương mại

4 43 1048,0% 71 91 28,2%

Khác -4,9 -5,5 -11,7% -20 -15 27,9%

Cộng 264 681 158,2% 1.063 1.971 85,4%

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT 9 THÁNG NĂM 2022

Mảng năng lượng ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn
tượng trong 9 tháng 2022.

Hoạt động ổn định của các nhà máy nước góp phần tạo
nên kết quả kinh doanh 9 tháng 2022 tăng trưởng tốt.

Các tòa nhà văn phòng cho thuê đạt tỷ lệ lấp đầy
trên 98% tại ngày 30 tháng 09 năm 2022.

Kết quả kinh doanh của mảng cơ điện lạnh và thương 
mại đã dần phục hồi.

1

2

3

4

(Số liệu từ trang 33 và trang 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022)
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(Đơn vị tính: tỷ đồng) Q3-2021 Q3-2022 +/- 9T-2021 9T-2022 +/-

Doanh thu 620 1.195 92,6% 1.858 3.807 104,9%

Thủy điện 381 861 125,8% 1.166 2.676 129,5%

Điện gió 33 125 285,3% 105 503 378,6%

Điện mặt trời 63 59 -5,9% 168 177 5,3%

Điện bán lẻ (*) 144 150 4,1% 419 451 7,6%

Lợi nhuận điện 112 394 252,6% 524 1.226 134,0%

Thủy điện 71 349 391,7% 320 999 212,4%

Điện gió 12 -8 -168,4% 31 104 234,1%

Điện mặt trời 22 9 -58,9% 65 43 -34,7%

Điện bán lẻ (*) 3 2 -19,5% 16 16,3 2,0%

Nhiệt điện 3 41 1276,2% 91 64 -30,2%

Lợi nhuận hợp nhất 95 378 297,2% 467 1.184 153,3%

NĂNG LƯỢNG (1/4)
Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng 2022 của mảng năng lượng đạt 3.807 tỷ đồng, tăng 
104,9% so với cùng kỳ nhờ (i) tình hình thủy văn thuận lợi, (ii) hợp nhất kết quả kinh 
doanh của nhà máy thủy điện Nậm Ban 2, (iii) và ghi nhận thêm sản lượng của 3 nhà 
máy điện gió.

❑ Thủy điện: thủy điện ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận đạt 999 tỷ 
đồng, tăng 212,4% so với cùng kỳ nhờ (i) tình hình thủy văn tiếp tục thuận lợi, (ii) ghi 
nhận thêm kết quả kinh doanh của nhà máy thủy điện Nậm Ban 2, và (iii) giá bán điện 
thị trường tăng. 

❑ Điện gió: lợi nhuận quý 3 giảm 168,4% so với cùng kỳ do tốc độ gió thấp, đồng thời
chi phí tài chính của các nhà máy có khoản vay bằng USD tăng (Phú Lạc 2 và Lợi Hải 2) 
bởi ảnh hưởng tỷ giá USD/VND và lãi suất liên ngân hàng Anh (Libor 6M) tăng cao dẫn 
đến CTCP Phong điện Thuận Bình ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá 12,5 tỷ đồng. Tuy 
nhiên, lợi nhuận 9 tháng 2022 đạt 104 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ nhờ ghi 
nhận thêm kết quả kinh doanh của 3 nhà máy điện gió Trà Vinh V1-3, Phú Lạc 2, và Lợi 
Hải 2 - 3 nhà máy điện gió đã đi vào hoạt động gần trọn 1 năm kể từ tháng 11/2021.

❑ Điện mặt trời: sản lượng điện thương phẩm quý 3 giảm 8% so với cùng kỳ do sự cắt 
giảm huy động từ hệ thống điện, dẫn đến kết quả doanh thu quý 3 giảm 5,9% so với 
cùng kỳ. Lợi nhuận quý 3 và 9 tháng 2022 lần lượt giảm 58,9% và 34,7% so với cùng kỳ 
do (i) trong kỳ ghi nhận thêm chi phí khấu hao của 8MW các dự án đã COD và quyết 
toán, (ii) chi phí lãi vay tăng so với cùng kỳ, (iii) chi phí O&M tăng bởi trong kỳ công ty 
đã ghi nhận đầy đủ chi phí O&M được thực hiện hàng tháng của các dự án, trong khi 
cùng kỳ năm trước dịch vụ O&M không thể thực hiện được vì dịch bệnh Covid-19.

❑ Điện bán lẻ: lợi nhuận quý 3 giảm 19,5% so với cùng kỳ do tỷ lệ thất thoát điện năng
tăng 2% dẫn đến chi phí mua điện tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, điện bán lẻ vẫn 
đóng góp 16,3 tỷ đồng lợi nhuận trong 9 tháng 2022 và tăng 2% so với cùng kỳ.

❑ Nhiệt điện: lợi nhuận quý 3 tăng mạnh nhờ trong kỳ CTCP Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận 
được các khoản cổ tức từ các công ty liên kết, trong khi năm trước các khoản cổ tức 
này được ghi nhận trong quý 2. Tuy nhiên, lợi nhuận từ sản xuất điện của các nhà máy 
nhiệt điện tiếp tục bị ảnh hưởng do giá nhiên liệu tăng cao so với cùng kỳ, nhiệt điện 
được huy động thấp hơn so với các nguồn điện khác, và với việc tổ máy S6 của nhà 
máy nhiệt điện Phả Lại chưa hoạt động lại dẫn đến lợi nhuận 9 tháng 2022 giảm 
30,2% so với cùng kỳ. 

1

(*) Là kết quả kinh doanh của CTCP Phát triển điện Trà Vinh

(Số liệu “Doanh thu” và “Lợi nhuận hợp nhất” tại trang 33 và 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất Quý
3 năm 2022)
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SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM
(Đơn vị tính: triệu kWh) 9T-2018 9T-2019 9T-2020 9T-2021 9T-2022

Thủy điện 3.099 2.377 2.020 3.091 4.813

Điện gió 60 55 42 49 240

Điện mặt trời - 36 74 208 209

Nhiệt điện 3.996 4.395 4.696 2.636 2.385

Cộng 7.154 6.864 6.831 5.984 7.647

Tổng sản lượng điện thương phẩm 9 tháng 2022 của các nhà máy 
do REE Energy sở hữu đạt 7.647 triệu kWh, tăng 27,8% so với cùng 
kỳ, chủ yếu là do (i) tình hình thủy văn thuận lợi và hiện tượng La 
Nina kéo dài từ những tháng cuối năm 2021 đến những tháng đầu 
năm 2022, (ii) ghi nhận thêm sản lượng điện của 3 nhà máy điện 
gió, (iii) hợp nhất kết quả kinh doanh của nhà máy thủy điện Nâm
Ban 2 từ đầu Quý 3/2022.

❑ Sản lượng thủy điện đạt 4.813 triệu kWh, tăng 55,7% so với 
cùng kỳ nhờ (i) ghi nhận thêm sản lượng nhà máy Nậm Ban 2, 
(ii) diễn biến thủy văn thuận lợi (đặc biệt là khu vực miền 
Trung và miền Nam) đã góp phần vào sự tăng trưởng sản 
lượng 9 tháng 2022.

❑ Sản lượng điện tái tạo tăng 74,3% so với cùng kỳ và đạt 449 
triệu kWh, trong đó (i) sản lượng điện gió đạt 240 triệu kWh 
nhờ các nhà máy điện gió Trà Vinh V1-3, Phú Lạc 2, và Lợi Hải 2 
đã đi vào hoạt động, (ii) sản lượng điện mặt trời ghi nhận 209 
triệu kWh.

❑ Sản lượng nhiệt điện giảm 9,5% so với cùng kỳ xuống còn 
2.385 triệu kWh do (i) giá nhiên liệu tăng cao, (ii) nhiệt điện ít 
được huy động hơn so với thủy điện, (iii) và tổ máy S6 của nhà 
máy nhiệt điện Phả Lại chưa hoạt động lại.

NĂNG LƯỢNG (2/4)1
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NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM BAN 2

NĂNG LƯỢNG (3/4)1

Trong quý 3 năm 2022, REE Energy - một công ty thành viên chuyên
về mảng năng lượng của REE đã M&A thành công trong việc mua lại 
100% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển điện Đông Dương, và
REE Energy chính thức sở hữu nhà máy thủy điện Nậm Ban 2.

❑ Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2 thuộc Xã Nậm Ban, Huyện Nậm
Nhùn, Tỉnh Lai Châu. Nhà máy thuộc hệ thống sông Nậm Ban là
nhánh cấp I nằm bên phải của sông Nậm Na và nhánh cấp II của
sông Đà.

❑ Là dự án thuộc công trình công nghiệp cấp III được khởi công 
xây dựng đầu tháng 01 năm 2015 và chính thức phát điện vào 
tháng 9 năm 2018, nhà máy thủy điện Nậm Ban 2 được hưởng 
cơ chế chi phí giá tránh được với quy mô như sau:

Số tổ máy: 2 tổ máy

Công suất: 22 MW

Sản lượng điện thiết kế: 83,9 triệu kWh

Số giờ phát điện bình quân: 3.814 giờ/năm

Tuyến năng lượng: hầm dẫn dài 4 km, cột áp 211 mét

Doanh thu bình quân: 109 tỷ đồng/năm
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NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI
(Đơn vị tính: tỷ đồng) Q3-2021 Q3-2022 +/- 9T-2021 9T-2022 +/-

Công suất phát triển mới
(MWp)

- 4,0 n/a 16,3 30,0 84,0%

Công suất lắp đặt
từ đầu năm đến
(MWp)

7,4 4,6 -37,8% 16,3 21,0 28,8%

Công suất COD
(MWp)

- 1,5 n/a 2,3 8,0 247,8%

Sản lượng thương mại
(triệu kWh)

26 29,9 15,0% 82,9 92,0 11,0%

Doanh thu 62,6 59,0 -5,9% 168,1 177,0 5,3%

Lợi nhuận sau thuế 22,3 9,2 -58,9% 65,5 42,8 -34,7%

NĂNG LƯỢNG (4/4)1

❑ Công suất phát triển mới của 9 tháng 2022 đạt 30MWp, tăng
84% so với cùng kỳ nhờ sự phục hồi của nền kinh tế sau đại
dịch Covid-19.

❑ Sản lượng điện thương mại đạt 92 triệu kWh, tăng 11% so với
cùng kỳ.

❑ Doanh thu quý 3 giảm 5,9% so với cùng kỳ do trong kỳ sản 
lượng điện thương phẩm giảm 8% so với cùng kỳ bởi sự cắt 
giảm huy động từ hệ thống điện. Lợi nhuận sau thuế quý 3 và 
9 tháng 2022 lần lượt giảm 58,9% và 34,7% so với cùng kỳ do 
(i) trong kỳ ghi nhận thêm chi phí khấu hao của 8MW các dự 
án đã COD và quyết toán, (ii) chi phí lãi vay tăng so với cùng kỳ, 
(iii) chi phí O&M tăng bởi trong kỳ công ty đã ghi nhận đầy đủ 
chi phí O&M được thực hiện hàng tháng của các dự án, trong 
khi cùng kỳ năm trước dịch vụ O&M không thể thực hiện được 
vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
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KẾT QUẢ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ MÁY

(Đơn vị tính: tỷ đồng) Q3-2021 Q3-2022 +/- 9T-2021 9T-2022 +/-

CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC

Sản lượng thương phẩm
(triệu m3)

104,8 105,5 0,6% 311,2 314,5 1,0%

CÁC CÔNG TY PHÂN PHỐI NƯỚC SẠCH

Sản lượng thương mại
(triệu m3)

62,1 68,2 9,9% 194,2 199,4 2,6%

Doanh thu 25 14 -45,9% 48 64 32,3%

Lợi nhuận sau thuế 79 87 9,4% 210 248 18,1%

HẠ TẦNG NƯỚC

❑ Tổng sản lượng nước được xử lý tại các nhà máy xử lý nước
trong 9 tháng 2022 đạt 314,5 triệu m3, tăng 1% so với cùng kỳ
là nhờ sản lượng của nhà máy nước Sông Đà tăng 4% so với 9 
tháng 2021.

❑ Sản lượng nước sạch phân phối của các nhà máy đều tăng
trong quý 3, dẫn đến tổng sản lượng nước sạch phân phối 
trong 9 tháng 2022 đạt 199,4 triệu m3, tăng 2,6% so với cùng
kỳ.

2

(“Sản lượng thương phẩm” và “Sản lượng thương mại” là tổng sản lượng của các nhà máy)

❑ Mảng nước ghi nhận doanh thu quý 3 giảm 45,9% so với cùng 
kỳ là do trong kỳ công ty thành viên TK Cộng chưa hạch toán
ghi nhận phần công nghệ các công trình theo tiến độ. Tuy 
nhiên, 9 tháng 2022, mảng nước đạt được 64 tỷ đồng doanh 
thu, tăng 32,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 41,7% kế hoạch 
doanh thu năm 2022.

❑ Lợi nhuận sau thuế đạt 248 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ, 
và đạt 80,7% kế hoạch năm 2022 nhờ nhà máy nước Sông Đà 
tại Hà Nội ghi nhận sản lượng nước tiêu thụ tăng dần.
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VĂN PHÒNG CHO THUÊ

BẤT ĐỘNG SẢN

DỰ ÁN E.TOWN 6

(Đơn vị tính: tỷ đồng) Q3-2021 Q3-2022 +/- 9T-2021 9T-2022 +/-

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Doanh thu 192 263 37,0% 680 773 13,7%

Lợi nhuận sau thuế 93 131 40,8% 340 411 20,9%

BẤT ĐỘNG SẢN

Doanh thu 2 - n/a 7 - n/a

Lợi nhuận sau thuế -3 47 1645,2% -5 52 1067,9%

VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 13,7% và 20,9% so với 
cùng kỳ nhờ tỷ lệ lấp đầy của các tòa nhà văn phòng cho thuê vẫn
được duy trì trên 98%, trong đó e.town 2 và e.town Central có tỷ lệ
lấp đầy trên 99%.

Đến ngày 30/09/2022, dự án đã hoàn thành 60% hạng mục tầng hầm 
B1, B2 và tầng 1. Dự kiến đến ngày 15/01/2023 sẽ hoàn thành thi 
công phần kết cấu 5 hầm và tầng 1 của dự án.

3

Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ trong kỳ (i) công ty 
liên kết ghi nhận kết quả dự án, trong khi cùng kỳ năm trước không 
có, (ii) và ghi nhận khoản cổ tức được nhận từ công ty thành viên.
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REE M&E

REEPRO

REE TECH và RMC

(Đơn vị tính: tỷ đồng) Q3-2021 Q3-2022 +/- 9T-2021 9T-2022 +/-

REE M&E

Doanh thu 223 549 146,0% 1.092 1.131 3,5%

Lợi nhuận sau thuế 8 43 459,7% 63 84 34,1%

REEPRO

Doanh thu 11 126 1101,9% 63 241 284,5%

Lợi nhuận sau thuế 1 2 88,9% 16 4 -73,4%

REE TECH VÀ RMC

Doanh thu 20 87 337,7% 163 285 74,7%

Lợi nhuận sau thuế -5 -1 75,0% -8 3 135,8%

CƠ ĐIỆN LẠNH VÀ THƯƠNG MẠI

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2022 của REE M&E lần 
lượt tăng 3,5% và 34,1% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận một phần
doanh thu và lợi nhuận của các dự án đang thi công đã được
nghiệm thu hoàn thành.

Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ là do (i) năm 2021 
công ty đã ghi nhận lợi nhuận quyết toán của các dự án điện mặt 
trời hoàn thành cuối năm 2020, (ii) chi phí nguyên vật liệu và chi 
phí tài chính tăng cao hơn 9 tháng 2021. 

4

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ nhờ trong 9 
tháng 2022 thị trường đã dần khôi phục sau giai đoạn phong tỏa 
vì dịch bệnh Covid-19, và công ty đã triển khai các chương trình
bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, dẫn đến sản lượng
tiêu thụ máy điều hòa không khí tăng 48,7% so với cùng kỳ.
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Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các tuyên bố trong tài liệu này mô tả các mục tiêu, dự

báo, ước tính, kỳ vọng của công ty theo quy định hiện hành của pháp luật. Kết quả

thực tế có thể khác về mặt vật chất so với kết quả được thể hiện hoặc ngụ ý. Các yếu

tố quan trọng có thể tạo ra sự khác biệt cho hoạt động của Tập đoàn bao gồm: điều

kiện kinh tế ảnh hưởng đến cung/cầu và điều kiện giá cả trên thị trường, những thay

đổi trong quy định của Chính phủ, luật thuế, các luật khác và các yếu tố ngẫu nhiên.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

 84-28-38100017

 ree@reecorp.com.vn

 http://www.reecorp.com


