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 Tổng quan

 Kết quả kinh doanh năm 2020 của toàn nhóm

 Kết quả kinh doanh năm 2020 của:

 Hoạt động Cơ điện lạnh

 Hoạt động Cho thuê văn phòng

 Hoạt động kinh doanh Điện

 Hoạt động kinh doanh Nước

 Hoạt động Đầu tư và Xây dựng
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Năm 2020

 Cả nước nói chung và Công ty

nói riêng đã trải qua một năm

đầy thách thức do đại dịch

Covid-19 lan rộng, và mưa bão

nhiều vào những tháng cuối

năm làm ảnh hưởng trực tiếp

đến tiến độ thi công của các

công trình và hoạt động cho

thuê văn phòng.

 Tình hình thủy văn bất lợi của 9

tháng đầu năm 2020 đã ảnh

hưởng khá nhiều đến hoạt động

kinh doanh của mảng Điện.

 Năm 2020 mảng Nước duy trì

hoạt động ổn định.

Năm 2021

 Công ty tiếp tục tập trung đầu

tư vào các dự án điện gió, điện

năng lượng mặt trời.

 Tiếp tục thực hiện kiểm soát

chặt chẽ chi phí, vốn đầu tư,

quản lý rủi ro, …

 Dự án tòa nhà văn phòng

e.town 6 chính thức khởi công

xây dựng.

 Công ty bắt đầu áp dụng hệ

thống KPI – là hệ thống quản lý

hiệu quả công việc đến từng

phòng/ban, từng người lao

động trong toàn nhóm.

 Năng động và phát triển sẽ đi

cùng với đội ngũ nhân viên trẻ

hóa trong năm mới.
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Năm 2020 Tỷ trọng

tỷ đồng %

REE M&E            3,139 56.05%

REEPRO               336 5.99%

Văn phòng cho thuê               931 16.63%

Bất động sản                 16 0.29%

Điện            1,178 21.04%

Tổng cộng            5,600 100.00%

Doanh thu

Năm 2020 Tỷ trọng

tỷ đồng %

REE M&E               199 12.24%

REEPRO                 26 1.62%

Văn phòng cho thuê               478 29.35%

Bất động sản                 37 2.27%

Điện               670 41.18%

Nước               259 15.91%

Khác                (42) -

Tổng cộng            1,628 100.00%

Lợi nhuận sau thuế
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Thực hiện Kế hoạch

REE M&E             199            267 74.65%

REEPRO               26               -   -

VP cho thuê             478            451 105.84%

Bất động sản               37            108 34.24%

Điện             670            606 110.61%

Nước             259            188 137.79%

Khác              (42)               -   -

Tổng cộng          1,628         1,620 100.46%

% KH2020
Lợi nhuận sau thuế

(tỷ đồng)

2020

Thực hiện Kế hoạch

REE M&E          3,139         3,820 82.17%

REEPRO             336               -   -

VP cho thuê             931            938 99.32%

Bất động sản               16              73 22.34%

Điện          1,178         1,135 103.82%

Tổng cộng          5,600         5,966 93.87%

% KH2020
Doanh thu

(tỷ đồng)

2020
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tỷ đồng tỷ đồng % tỷ đồng tỷ đồng % tỷ đồng %

Doanh thu Q4-2019 Q4-2020 Thay đổi 2019 2020 Thay đổi Kế hoạch 2020 Kế hoạch 2020

REE M&E            100            120 20.00%         2,952         3,139 6.31%                  3,820 82.17%

REEPRO                5                5 0.00%            221            336 51.93%                        -   -

VP cho thuê                7                8 14.29%            852            931 9.34%                     938 99.32%

Bất động sản              30              40 33.33%              35              16 -52.80%                       73 22.34%

Điện            120            110 -8.33%            790         1,178 49.20%                  1,135 103.82%

Tổng cộng            262            283 8.02%         4,849         5,600 15.48%                  5,966 93.87%
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tỷ đồng tỷ đồng % tỷ đồng tỷ đồng % tỷ đồng %

Lợi nhuận sau thuế Q4-2019 Q4-2020 Thay đổi 2019 2020 Thay đổi Kế hoạch 2020 Kế hoạch 2020

REE M&E              51              71 38.92%            229            199 -13.13%                     267 74.65%

REEPRO                3                4 11.76%              16              26 66.63%                        -   -

VP cho thuê            101            112 11.05%            395            478 20.85%                     451 105.84%

Bất động sản              40               (0) -100.24%              66              37 -43.63%                     108 34.24%

Điện            266            400 50.45%            813            670 -17.56%                     606 110.61%

Nước                8              74 842.17%            163            259 58.85%                     188 137.79%

Khác             (20)               (9) -54.59%             (44)             (42) -4.41%                        -   -

Tổng cộng            449            651 44.95%         1,638         1,628 -0.65%                  1,620 100.46%
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 Doanh thu Nhóm Công ty đạt 5.600 tỷ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch năm.

 Lợi nhuận Nhóm Công ty đạt 1.628 tỷ đồng, giảm 0,65% so với năm 2019,

hoàn thành 100% kế hoạch năm.

• Hoạt động mảng M&E: dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong 9 tháng đầu

năm và mưa bão ở 3 tháng cuối năm 2020, tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm,

mảng M&E vẫn tiếp tục có được nhiều Hợp đồng ký mới và mở rộng tham gia hoạt

động cung cấp, lắp đặt các dự án điện mặt trời.

• Hoạt động mảng Điện: kết quả trong năm giảm do tình hình thủy văn không thuận

lợi, lưu lượng nước về hồ đạt mức thấp trong năm 2019 tiếp tục ảnh hưởng đến 9

tháng đầu năm 2020. Tình hình thủy văn những tháng cuối năm 2020 có sự cải

thiện do bắt đầu vào chu kỳ La Nina. Góp phần vào kết quả kinh doanh năm 2020

của mảng Điện còn có sự đóng góp của điện năng lượng mặt trời mái nhà.

• Hoạt động mảng Nước: các nhà máy nước đóng góp khá tốt vào kết quả kinh

doanh năm 2020, sản lượng của các nhà máy xử lý nước vẫn tiếp tục tăng trưởng.

• Hoạt động Cho thuê văn phòng: luôn duy trì tỷ lệ lấp đầy trên 95% trên tổng diện

tích văn phòng cho thuê.
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 Trong Quý 4 năm 2020, giá trị hợp đồng ký mới là 149 tỷ đồng.

 Tổng giá trị hợp đồng lũy kế đến cuối năm 2020 đạt 2.981 tỷ đồng.

(tỷ đồng) Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20

Tổng giá trị Hợp đồng lũy kế 5,788        5,754        5,415        5,247        3,459        3,341        3,496        2,981        

Giá trị Hợp đồng ký mới 658           742           426           560           681           555           576           149           

Doanh thu 684           671           740           764           575           612           794           1,014        
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Các dự án M&E đã ký hợp đồng: The Metrople Thủ Thiêm – The Galleria

Residences, Tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp.Hồ Chí Minh (Bến Thành – Suối

Tiên), Tổ hợp Asiana Capella, Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia

(Swisstouches La Luna Resort), Nhà máy sản xuất thiết bị dệt kim Groz –

Beckert Việt Nam (Giai đoạn 2), …

The Metrople Thủ Thiêm – The Galleria Residences Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia

Nhà máy sản xuất thiệt bị dệt kim Groz – Beckert Việt Nam
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REETECH:

Khối lượng tiêu thụ năm 2020 đạt 26.781 bộ, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên lợi nhuận ghi nhận 54 tỷ đồng, so với lỗ ghi nhận trong năm 2019 nhờ

sự đóng góp của hai công ty thành viên là RMC và REEPRO.

REEPRO:

 REEPRO là nhà sản xuất và phân phối sản phẩm cơ khí công trình, và là nhà

thầu EPC chính cho các dự án của điện mặt trời áp mái.

 Năm 2020, REEPRO đã mang đến 366 tỷ đồng doanh thu, và 26 tỷ đồng lợi

nhuận, đóng góp 10% doanh thu và 12% lợi nhuận vào kết quả hoạt động của

REETECH.

Máy lạnh treo tường inverter Chiller
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 Doanh thu và lợi nhuận năm 2020 của hoạt động cho thuê văn phòng tăng 9% và

21% so với cùng kỳ năm 2019 do bổ sung diện tích cho thuê tòa nhà e.town 5 với

tỷ lệ lấp đầy luôn duy trì trên 96%.

 Trong năm 2020 tỷ lệ lấp đầy của các tòa nhà luôn duy trì ở mức 98%.

 Tòa nhà văn phòng e.town 6 đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng.

Tòa nhà e.town CentralTòa nhà e.town 5Tòa nhà e.town 1
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~ 146,000 m2

Nguồn cung Tỷ lệ lấp đầy

98%

Ổn định theo năm

Giá thuê bình quân

~ 20 USD/m2/tháng

5% YoY
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THỦY ĐIỆN

 Năm 2020 là một năm thủy điện đối mặt với nhiều thách thức lớn, sự khắc nghiệt của

thời tiết trong 9 tháng đầu năm, cùng với đại dịch Covid-19 đã tác động đến sản lượng

điện tiêu thụ và giá thị trường điện trong năm.

 3 tháng cuối năm 2020 tình hình mưa bão diễn ra ở nhiều khu vực miền Bắc, miền

Trung, lưu lượng nước về nhiều góp phần cải thiện sản lượng điện phát cho các Nhà

máy, cụ thể sản lượng điện các Nhà máy thủy điện trong năm đạt 3,564 triệu kWh, tăng

1% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó sản lượng điện Quý 4 ghi nhận 1,545 triệu kWh,

tăng 32% YoY.

 Tuy nhiên, tình hình thủy văn tại các Nhà máy thủy điện miền Nam tiếp tục gặp khó

khăn. Nhà máy thủy điện Thác Mơ lần đầu tiên ghi nhận mực nước chết vào tháng

7/2020, lưu lượng nước về thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2019.
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NHIỆT ĐIỆN

 Sản lượng nhiệt điện ghi nhận 11,588 triệu kWh trong năm 2020, giảm 11% so với

cùng kỳ là do tình hình thủy văn thuận lợi vào những tháng cuối năm nên các nhà máy

thủy điện được huy động phát tối đa. Ngoài ra, các nhà máy nhiệt điện thực hiện hoạt

động sửa chữa lớn nên phải tạm dừng phát điện trong khoảng thời gian sửa chữa.
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 Các công ty khai thác, sản xuất nước (B.O.O Thủ Đức, Thủ Đức 3 – SWIC, Tân

Hiệp 2, Sông Đà) hoạt động ổn định, sản lượng nước xử lý tăng trưởng hơn cùng

kỳ năm 2019.

 Mặc dù cơ cấu nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giảm đáng kể trong

9 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng giá bán lẻ nước tăng và

cùng với việc kiểm soát tốt việc áp giá đúng cho từng đối từng dùng nước nên kết

quả kinh doanh các công ty phân phối tăng so cùng kỳ năm 2019.
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DỰ ÁN THƯỢNG KON TUM

 Đang thực hiện kiểm toán dự án để sớm có cơ sở đàm phán giá điện với EVN.

 Hoàn tất phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu còn lại trong gói 700 tỷ đồng năm

2019.

 Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức ngày 28/10/2020 đã thông qua

phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng.

 Dự kiến COD: cuối tháng 3 năm 2021.
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO – ĐIỆN MẶT TRỜI

Điện mặt trời – REE SE

 Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, REE SE đã đạt được tổng công suất lắp đặt và đưa

vào vận hành 86MWp. Đây là công suất dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp và

thương mại.

 REE SE đặt mục tiêu tổng công suất lắp đặt đạt 150 MWp đến hết năm 2021 và đạt

500 MWp vào năm 2024.

 Tháng 11 năm 2020 Ngân hàng HSBC Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ khoản tín

dụng xanh kép: khoản vay dài hạn tài trợ cho khoản đầu tư của REE SE vào các giải

pháp năng lượng mặt trời mái nhà, và khoản tài trợ thương mại cho REEPRO để nhập

khẩu các thiết bị lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà.

Tổng công suất lắp đặt thực hiện Quý 4 và năm 2020

MWp 9T-2020 Q4-2020 Năm 2020

Công suất phát triển mới 74.5 11.5                 86                     

Tổng công suất lắp đặt 59.2 26.8                 86                     

Công suất COD 15.3 70.7                 86                     
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO – ĐIỆN MẶT TRỜI

Điện mặt trời – REE SE

Xưởng D7 và D8

Kho 6 TBS
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO – ĐIỆN GIÓ

Dự án điện gió Trà Vinh số 3

Dự án Trà Vinh V1-3 nằm tại vùng biển Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, dự án được xây

dựng trong vùng bãi bồi để tận dụng nguồn tài nguyên gió từ biển. Vùng biển dự án có

diện tích 1.014,7 ha, gồm 12 turbin gió, với công suất mỗi turbin là 4,2MW, trạm nâng áp

22/110kV - 63 MVA, và 21 km đường dây truyền tải 110 kV. Toàn bộ turbine nằm trong

vùng 3 hải lý nên dự án được hưởng mức giá 9,8 cents/kWh, dự kiến tạo ra sản lượng

thương phẩm 177 triệu kWh/năm.
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO – ĐIỆN GIÓ

Dự án điện gió Trà Vinh số 3

Tiến độ thi công của dự án:

Thi công phần nhà máy do nhà thầu Vetas thực hiện:

 Ngày 07/08/2020, chính thức động thổ gói Nhà máy ngoài khơi của dự án. Khởi công xây

dựng hạng mục turbine, cầu dẫn và hệ thống cáp ngầm 22kV.

 Ngày 17/09/2020, Ngân hàng Vietcombank Hồ Chí Minh đã ký kết Hợp đồng tín dụng trị giá

1.360 tỷ đồng tài trợ Dự án điện gió số 3 (48MW) tại tỉnh Trà Vinh với REE.

 Ngày 28/09/2020: triển khai thi công đóng cọc đại trà.

 Ngày 12/12/2020: hoàn thành thiết kế kỹ thuật và trình Bộ Công thương thực hiện thẩm định,

hoàn thành vận chuyển 12 lồng móng turbine đến dự án.

 Ngày 31/12/2020: tiến độ thi công tổng thể đạt 17,8%.

Thi công trạm biến áp và đường dây do liên danh nhà thầu OCI – PCC2 – PECC1 thực

hiện:

 Ngày 21/09/2020: khởi công xây dựng hạng mục trạm biến áp và đường dây 110kV đấu nối.

 Ngày 11/12/2020: Bộ Công thương phê duyệt Thiết kế kỹ thuật.

Đến ngày 31/12/2020:

 Hạng mục đường dây: hoàn thành đúc móng 22/36 vị trí, dựng cột 06/36 vị trí.

 Hạng mục trạm: hoàn thành công tác thu mua thiết bị, hoàn thành ép cọc, nhà điều khiển,

móng máy biến áp và thiết bị.




