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4 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CỦA REE GROUP

Cơ Điện Lạnh và Máy

Điều Hòa Không Khí

Văn Phòng Cho Thuê

và Bất Động Sản

REE đang vận hành các tòa nhà 

văn phòng với tổng diện tích cho 

thuê hơn 150.000 m2 và sẽ tăng 

lên gần 200.000 m2 khi e.town 6 

chính thức đi vào hoạt động năm 

2023.

REE LAND là đơn vị phát triển 

bất động sản của tập đoàn

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

REETECH 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 gió, điện năng lượng mặt 

trời và nhiệt điện với tổng công 

suất lắp đặt 3.000 MW (*)

(*) Tổng công suất điện tương ứng 

với tỷ lệ REE ENERGY đang sở 

hữu là 1.000 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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CÁC CHỈ TIÊU NỔI BẬT 9 THÁNG NĂM 2021 – TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: tỷ đồng
Tại ngày

30-09-2021

Tại ngày

31-12-2020
% tăng/giảm

CÔNG TY MẸ

Nợ vay 3.524 3.340 5,5%

Tiền 1.113 802 38,8%

Nợ ròng 2.411 2.538 -5%

Tỷ lệ Nợ ròng/Vốn CSH (%) 25,3% 27,9%

HỢP NHẤT

Nợ vay 11.555 5.599 106,4%

Tiền 2.719 2.078 30,8%

Nợ ròng 8.836 3.521 150,9%

Tỷ lệ Nợ ròng/Vốn CSH (%) 56,4% 28,8%

 REE luôn ưu tiên tài chính bền vững, cân đối để duy trì 

các hoạt động kinh doanh hiện tại và tận dụng các cơ 

hội đầu tư mới. 

 REE đang quản lý dòng tiền chặt chẽ để đảm bảo 

nguồn tiền thanh toán các nghĩa vụ tài chính.

 Nợ vay trên báo cáo tài chính hợp nhất tăng 106,4% 

do hợp nhất Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn –

Sông Hinh, tăng nợ vay để đầu tư cho các dự án điện

gió: Trà Vinh V1-3, Phú Lạc 2, Lợi Hải 2 và để REE SE 

phát triển các dự án mới.
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Đơn vị tính: tỷ đồng Q3-2021 Q3-2020
% 

tăng/giảm
9T-2021 9T-2020

% 

tăng/giảm

REE M&E 223 766 -70,9% 1.092 1.876 -41,8%

REEPRO/REETECH/RMC 30 177 -82,8% 226 484 -53,3%

Văn phòng cho thuê 192 235 -18,5% 680 722 -5,8%

Bất động sản 2 2 0% 7 14 -53,5%

Năng lượng 620 323 91,9% 1.858 877 111,9%

Nước 25 0 n/a 48 0 n/a

Khác 0 0 n/a 0 0 n/a

Cộng 1.093 1.504 -27,3% 3.912 3.974 -1,6%

Đơn vị tính: tỷ đồng Q3-2021 Q3-2020
% 

tăng/giảm
9T-2021 9T-2020

% 

tăng/giảm

REE M&E 8 57 -86,6% 63 119 -47%

REEPRO/REETECH/RMC -4 17 -122,8% 8 32 -74,2%

Văn phòng cho thuê 93 114 -18,4% 340 367 -7,4%

Bất động sản -3 1 -417,1% -5 36 -114,4%

Năng lượng 95 106 -10,4% 467 271 72,6%

Nước 79 61 29,8% 210 185 13,4%

Khác -5 -10 -50,7% -20 -33 -38,7%

Cộng 263 347 -24,1% 1.063 977 8,8%

CÁC CHỈ TIÊU NỔI BẬT 9 THÁNG NĂM 2021 – KẾT QUẢ KINH DOANH

Doanh thu

Lợi nhuận sau thuế

Doanh thu hợp nhất đạt 3.912 tỷ đồng, và hoàn thành 56,4% 

kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 60,1% kế hoạch năm 2021, 

tăng 8,8% so với cùng kỳ (đạt 1.063 tỷ đồng) nhờ ghi nhận 

toàn bộ 86MWp của các dự án năng lượng mặt trời áp mái 

đã đưa vào vận hành cuối năm 2020, và ghi nhận lợi nhuận 

từ nhà máy thủy điện Thượng Kontum. 

<1> Dịch vụ cơ điện lạnh và Máy điều hòa không khí

Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa trong Quý 3 năm 2021 

nên các công trình phải tạm ngừng thi công, thị trường 

tiêu thụ điện máy cũng bị ảnh hưởng, và chưa có công 

trình mới được triển khai.

<2> Văn phòng cho thuê và Bất động sản

Tỷ lệ lấp đầy hiện tại của các tòa nhà văn phòng cho

thuê đạt trên 98% dù dịch bệnh bùng phát trở lại trong

Quý 3/2021. 

<3> Hạ tầng nước

9 tháng 2021, các công ty xử lý nước và phân phối nước 

sạch vẫn hoạt động ổn định.

<4> Năng lượng

Hoạt động của mảng năng lượng tiếp tục được cải thiện 

nhờ tình hình thủy văn thuận lợi, ghi nhận 86MWp năng 

lượng mặt trời áp mái và nhà máy thủy điện Thượng 

Kontum đã đi vào vận hành thương mại.
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Đơn vị tính: tỷ đồng Q3-2021 Q3-2020
% 

tăng/giảm
9T-2021 9T-2020

% 

tăng/giảm

REE M&E

Doanh thu 223 766 -70,9% 1.092 1.876 -41,8%

Lợi nhuận sau thuế 8 57 -86,6% 63 119 -47%

REEPRO

Doanh thu 10 68 -84,7% 63 169 -63%

Lợi nhuận sau thuế 1 13 -92,9% 16 23 -30,9%

REETECH/RMC

Doanh thu 20 109 -81,6% 163 315 -48,2%

Lợi nhuận sau thuế -5 4 -209,2% -8 9 -181%

Kết quả kinh doanh – Dịch vụ cơ điện lạnh và Thương mại
REE M&E

 Tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt 2.399 tỷ đồng, tăng

32,4% so với 9 tháng năm 2020.

 Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của REE M&E lần lượt 

giảm 41,8% và 47% so với cùng kỳ do nhiều công trình 

đã thi công xong nhưng chưa kịp ghi nhận doanh thu và 

lợi nhuận bởi hồ sơ quyết toán chưa kịp hoàn thành 

trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ yêu cầu 

về giãn cách xã hội.

REEPRO

 Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 63% và

30,9% so với cùng kỳ do bị ảnh hưởng của đợt bùng

phát dịch bệnh Covid-19.

REETECH/RMC

 Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 

thấp hơn so với cùng kỳ do bởi đại dịch đã làm giảm

mạnh sức tiêu thụ khi nhiều trung tâm/cửa hàng điện

máy đóng cửa khiến doanh số máy điều hòa sụt giảm

trong Quý 3 năm 2021.

DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH VÀ THƯƠNG MẠI1
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Kết quả kinh doanh – Văn phòng cho thuê và Bất động sản
VĂN PHÒNG CHO THUÊ

 Mảng văn phòng cho thuê giữ được tỷ lệ lấp đầy trên

98%, trong đó e.town Central & REE Tower có tỷ lệ lấp

đầy ở mức 100%.

 Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 5,7% và 

7,3% so với cùng kỳ do công ty đã hỗ trợ giảm giá thuê 

và giá dịch dụ trong Quý 3 năm 2021 cho toàn bộ khách 

thuê khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại cùng với 

việc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16.

DỰ ÁN E.TOWN 6

 Sau 2 năm kể từ khi e.town 5 đi vào hoạt động, dự án 

e.town 6 đã được khởi công xây dựng vào đầu năm 

2021. Dự kiến e.town 6 sẽ đi vào vận hành trong năm 

2023 và sẽ góp phần nâng tổng diện tích cho thuê văn 

phòng lên gần 200.000 m2.  

 Tiến độ thi công của dự án: tình hình dịch bệnh Covid-

19 kéo dài đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây

dựng dự án e.town 6. Hiện dự án đang được đẩy 

nhanh tiến độ để kịp hoàn thành như dự kiến. 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN2

Đơn vị tính: tỷ đồng Q3-2021 Q3-2020
% 

tăng/giảm
9T-2021 9T-2020

% 

tăng/giảm

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Tỷ lệ lấp đầy (%) 99,1 96,9 2,3% 98,4 98,3 0,1%

Doanh thu 192 235 -18,5% 680 722 -5,8%

Lợi nhuận sau thuế 93 114 -18,4% 340 367 -7,4%

BẤT ĐỘNG SẢN

Doanh thu 2 2 0% 7 14 -53,5%

Lợi nhuận sau thuế -3 1 -417,1% -5 36 -114,4%
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Kết quả kinh doanh – Hạ tầng nước
KẾT QUẢ KINH DOANH

 Doanh thu ghi nhận 49 tỷ đồng nhờ từ Quý 2 năm 2021 

mảng nước chính thức hợp nhất doanh thu của công ty 

thành viên TK Cộng.

 Lợi nhuận sau thuế tăng 13,4% so với cùng kỳ là nhờ 

ghi nhận kết quả theo đúng kế hoạch và hợp đồng mua 

bán nước sỉ. 

 Thực hiện chính sách của Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí 

Minh về việc chia sẻ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do dịch bệnh Covid-19, các nhà máy nước và các công 

ty cấp nước trong danh mục đầu tư của REE Water đã 

và đang thực hiện miễn/giảm tiền nước cho người dân 

trên địa bàn phân phối từ tháng 06 đến tháng 12 năm 

2021. Kết quả của việc hỗ trợ này sẽ được các công ty 

ghi nhận đầy đủ vào báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4 

năm 2021.

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ MÁY

 Các nhà máy xử lý nước vẫn hoạt động ổn định. Tổng 

sản lượng nước được xử lý là 311,2 triệu m3, tăng 1% 

so với cùng kỳ. Công suất phát nước bình quân của các 

nhà máy xử lý nước là 300.000 m3/ngày đêm.

 Tổng sản lượng nước sạch phân phối là 194,3 triệu m3, 

giảm 2,9% so với cùng kỳ. Sản lượng nước phân phối 

giảm chủ yếu là do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng 

đến hoạt động của KHW (giảm 12% sản lượng so với 

cùng kỳ) bởi nhu cầu sử dụng nước giảm tại các cơ sở 

du lịch ở tỉnh Khánh Hòa.

HẠ TẦNG NƯỚC3

Đơn vị tính: tỷ đồng Q3-2021 Q3-2020
% 

tăng/giảm
9T-2021 9T-2020

% 

tăng/giảm

Doanh thu 25 0 n/a 48 0 n/a

Lợi nhuận sau thuế 79 61 29,8% 210 185 13,4%

CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC

Sản lượng thương phẩm

(triệu m3)
104,8 103,5 1,3% 311,2 308,1 1%

CÁC CÔNG TY PHÂN PHỐI NƯỚC SẠCH

Sản lượng thương phẩm

(triệu m3)
62,1 67 -7,3% 194,3 200 -2,9%
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Đơn vị tính: tỷ đồng Q3-2021 Q3-2020
% 

tăng/giảm
9T-2021 9T-2020

% 

tăng/giảm

Doanh thu 620 323 92% 1.858 877 112%

Sản xuất điện 476 185 157% 1.439 482 199%

Thủy điện 381 159 139% 1.166 392 197%

Điện mặt trời 63 6 973% 168 10 1575%

Điện gió 33 20 63% 105 80 32%

Điện bán lẻ 144 138 4% 419 396 6%

Lợi nhuận 112 127 -12% 524 330 59%

Nhiệt điện 3 17 -81% 91 116 -21%

Thủy điện 71 116 -39% 320 207 55%

Điện mặt trời 22 1 1491% 65 2 2605%

Điện gió 12 -15 183% 31 -9 434%

Điện bán lẻ 3 6 -48% 16 14 12%

Lợi nhuận hợp nhất 95 106 -10% 467 271 73%

Kết quả kinh doanh – Năng lượng

NĂNG LƯỢNG (1/4)4

DOANH THU

 Tổng doanh thu đạt 1.858 tỷ đồng, tăng 112% so với 

cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu là từ (i) doanh thu của 

điện mặt trời (REE SE ghi nhận doanh thu của các dự 

án năng lượng mặt trời áp mái đã phát triển trong năm 

2020), và (ii) hợp nhất báo cáo tài chính của CTCP 

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

LỢI NHUẬN

 Thủy điện: lợi nhuận ghi nhận 320 tỷ đồng, tăng 55% 

so với cùng kỳ, đóng góp chủ yếu nhờ (i) ghi nhận thêm 

sản lượng điện từ nhà máy thủy điện Thượng Kontum, 

(ii) tình hình thủy văn thuận lợi ở các hồ thủy điện miền 

Bắc và miền Trung trong 6 tháng đầu năm, (iii) lưu 

lượng nước về các hồ miền Nam cải thiện rõ rệt trong 

Quý 3 năm 2021.

 Điện mặt trời: lợi nhuận đạt 65 tỷ đồng, tăng gấp 2,6

lần so với 9 tháng 2020 sau khi toàn bộ 86MWp năng 

lượng mặt trời áp mái đi vào hoạt động cuối năm 2020.

 Điện gió: lợi nhuận của mảng điện gió tăng mạnh nhờ

tốc độ gió cải thiện, đồng thời ghi nhận 45 tỷ đồng

khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản mục

gốc ngoại tệ của CTCP Phong điện Thuận Bình.

 Điện bán lẻ: lợi nhuận ổn định với 16 tỷ đồng đạt được 

trong 9 tháng 2021, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

 Nhiệt điện: ghi nhận mức lợi nhuận sụt giảm 21% so 

với cùng kỳ do 1 tổ máy của PPC mất khả dụng, và sản 

lượng nhiệt điện được huy động giảm so với cùng kỳ.
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SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

 Tổng sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm 

đạt 5.984 triệu kWh, giảm 12,4% so với cùng kỳ, chủ yếu 

là do (i) sản lượng nhiệt điện giảm, (ii) tình hình thủy văn 

kém thuận lợi trong Quý 3 năm 2021 vì lưu lượng nước 

tại các hồ thủy điện miền Bắc và Trung thấp hơn so với 

cùng kỳ.

 Sản lượng thủy điện ghi nhận đạt 3.091 triệu kWh, tăng 

53% so với cùng kỳ nhờ thủy văn thuận lợi trong 6 tháng 

đầu năm, đồng thời nhà máy Thượng Kontum chính thức 

tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ đầu tháng 4 

năm nay.

 Sản lượng điện tái tạo đạt 257 triệu kWh, trong đó sản 

lượng điện gió đạt 49 triệu kWh, và sản lượng điện mặt 

trời ghi nhận 208 triệu kWh (bao gồm 86MWp sản lượng 

điện mặt trời áp mái đã được COD hoàn toàn trong năm 

2020).

 Sản lượng nhiệt điện giảm 44% so với cùng kỳ xuống 

còn 2.636 triệu kWh do (i) các nhà máy thủy điện được

ưu tiên phát điện, (ii) tỷ lệ Qc đối với các nhà máy nhiệt 

điện được huy động bởi Trung tâm Điều độ Hệ thống 

điện Quốc gia giảm 5% so với cùng kỳ và (iii) sự cố kỹ 

thuật của nhà máy nhiệt điện Phả Lại. 

Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng

NĂNG LƯỢNG (2/4)4
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Kết quả kinh doanh – Năng lượng mặt trời áp mái
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI

▪ Sự bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid-19 đã tác động

đến việc phát triển công suất điện mặt trời mới của REE 

SE, dẫn đến không có công suất ký hợp đồng mới trong

Quý 3 năm 2021.

▪ Sản lượng điện thương mại 9 tháng đầu năm 2021 tăng

1,5 lần so với cùng kỳ và đạt 82,9 triệu kWh.

▪ Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng nhờ REE SE đã 

thực hiện ghi nhận toàn bộ 86MWp của các dự án năng 

lượng mặt trời áp mái đã phát triển trong năm 2020.

Đơn vị tính: tỷ đồng Q3-2021 Q3-2020
% 

tăng/giảm
9T-2021 9T-2020

% 

tăng/giảm

Công suất ký HĐ mới

(MWp)
0 45,9 n/a 16,3 55,9 -70,8%

Công suất lắp đặt

(MWp)
7,4 11,4 -35,1% 16,3 16,6 -1,8%

Công suất COD

(MWp)
0 9,3 n/a 2,3 13,8 -83,3%

Sản lượng thương mại

(triệu kWh)
26 2,8 829% 82,9 5 1558%

Doanh thu 61,1 5,8 953% 170,2 10 1602%

Lợi nhuận sau thuế 20,8 4 420% 63,9 6,1 948%
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Dự án Nhà máy điện gió Trà Vinh số 3 tại vị trí V1-3 Nhà máy điện gió Phú Lạc 2 Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 

Địa điểm Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Công suất 48 MW 25,2 MW 28,9 MW

Sản lượng điện 158 triệu kWh/năm 70 triệu kWh/năm 100 triệu kWh/năm

Tiến độ

thi công
▪ Lắp đặt turbine gió: đã hoàn thành ngày

08/10/2021.

▪ Các công việc khác (đồng bộ hóa, kiểm tra, 

chạy thử nghiệm, phê duyệt,…): dự kiến hoàn

thành trước ngày 30/10/2021.

▪ Lắp đặt turbine gió: đã hoàn thành ngày

17/09/2021.

▪ Các công việc khác (đồng bộ hóa, kiểm

tra, chạy thử nghiệm, phê duyệt,…): dự kiến

hoàn thành trước ngày 30/10/2021.

▪ Lắp đặt turbine gió: đã hoàn thành ngày

08/10/2021.

▪ Các công việc khác (đồng bộ hóa, kiểm

tra, chạy thử nghiệm, phê duyệt,…): dự kiến

hoàn thành trước ngày 30/10/2021.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

 84-28-38100017

 ree@reecorp.com.vn

 http://www.reecorp.com

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.


