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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 140.000 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 2.734 MW (*)

(*) Tổng công suất điện tương ứng 

với tỷ lệ REE ENERGY đang sở 

hữu là 978 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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Đơn vị tính: tỷ đồng
Thực hiện

2021

Kế hoạch

2022
% tăng/giảm

REE M&E 1.470 2.878 95,8%

REEPRO/REETECH/RMC 347 1.052 203,2%

Văn phòng cho thuê 932 1.026 10,1%

Bất động sản 7 - n/a

Năng lượng 2.963 4.170 40,7%

Nước 92 154 66,9%

Cộng 5.810 9.279 59,7%

Đơn vị tính: tỷ đồng
Thực hiện

2021

Kế hoạch

2022
% tăng/giảm

REE M&E 102 168 64,5%

REEPRO/REETECH/RMC -4 47 1337%

Văn phòng cho thuê 461 500 8,6%

Bất động sản 169 50 -70,3%

Năng lượng 872 1.026 17,6%

Nước 274 307 12,2%

Khác -19 -34 77,5%

Cộng 1.855 2.064 11,3%

KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022

 Năm 2022, REE Group đặt mục tiêu kế hoạch doanh

thu là 9.279 tỷ đồng và và lợi nhuận sau thuế là 2.064 

tỷ đồng.

 Kế hoạch doanh thu năm 2022 tăng 59,7% so với thực

hiện năm 2021, dự kiến chủ yếu đến từ mảng Cơ điện

lạnh, nước và năng lượng.

 Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2022 tăng 11,3% so 

với thực hiện năm 2021, nhờ mảng Cơ điện lạnh đặt

mục tiêu tăng trưởng 118,9% và mảng Năng lượng 

tăng trưởng 17,6% so với cùng kỳ. 

Doanh thu

Lợi nhuận sau thuế
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CÁC CHỈ TIÊU NỔI BẬT QUÝ 1 NĂM 2022 – TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: tỷ đồng
Tại ngày

31-12-2021

Tại ngày

31-03-2022
% tăng/giảm

CÔNG TY MẸ

Nợ vay 4.038 4.069 0,8%

Tiền 1.612 1.219 -24,4%

Nợ ròng 2.426 2.850 17,5%

Tỷ lệ Nợ ròng/Vốn CSH (%) 24,55% 28,87%

HỢP NHẤT

Nợ vay 11.974 11.939 -0,3%

Tiền 2.902 3.177 9,5%

Nợ ròng 9.072 8.762 -3,4%

Tỷ lệ Nợ ròng/Vốn CSH (%) 55,46% 51,71%

 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 cuối quý 1 năm 2022 giảm 0,3% là nhờ nợ vay 

tài chính giảm 0,36% so với cuối năm 2021.
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Đơn vị tính: tỷ đồng Q1-2021 Q1-2022 % tăng/giảm

REE M&E 457 208 -54,5%

REEPRO/REETECH/RMC 108 141 30,6%

Văn phòng cho thuê 243 251 3,3%

Bất động sản 2 -0,1 -104,5%

Năng lượng 372 1.439 286,6%

Nước - 6 n/a

Cộng 1.183 2.045 72,9%

Đơn vị tính: tỷ đồng Q1-2021 Q1-2022 % tăng/giảm

REE M&E 25 10 -60,6%

REEPRO/REETECH/RMC 9 3 -67,7%

Văn phòng cho thuê 123 138 11,5%

Bất động sản -4 -3 21,4%

Năng lượng 215 477 121,8%

Nước 62 81 30,4%

Khác -15 -11 23,8%

Cộng 416 693 66,7%

CÁC CHỈ TIÊU NỔI BẬT QUÝ 1 NĂM 2022 – KẾT QUẢ KINH DOANH

Doanh thu hợp nhất đạt 2.045 tỷ đồng, tăng 72,9% so với

cùng kỳ, và hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế đạt 693 tỷ đồng, hoàn thành 33,6% kế 

hoạch lợi nhuận năm 2022. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng

nhờ mảng năng lượng tăng 1,2 lần so với cùng kỳ.

(1)   Dịch vụ cơ điện lạnh và Máy điều hòa không khí

Các dự án thi công M&E đã được triển khai lại. Hoạt

động kinh doanh của mảng thương mại máy điều hòa

không khí đã có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

(2)   Văn phòng cho thuê và Bất động sản

Tỷ lệ lấp đầy của các tòa nhà văn phòng cho thuê đến

cuối Quý 1 năm 2022 đạt 98%. 

(3)   Hạ tầng nước

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty xử lý 

nước và phân phối nước sạch vẫn ổn định.

(4)   Năng lượng

Mảng năng lượng trong quý 1 năm 2022 ghi nhận kết 

quả tăng 121,8% so với cùng kỳ nhờ (i) tình hình thủy

văn thuận lợi trong 3 tháng đầu năm 2022, và (ii) giá bán 

điện thị trường tăng so với cùng kỳ.

Doanh thu

Lợi nhuận sau thuế
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Đơn vị tính: tỷ đồng Q1-2021 Q1-2022 % tăng/giảm

REE M&E

Doanh thu 457 208 -54,5%

Lợi nhuận sau thuế 25 10 -60,6%

REEPRO

Doanh thu 28 28 -

Lợi nhuận sau thuế 12 1 -92,5%

REETECH/RMC

Doanh thu 80 113 41,8%

Lợi nhuận sau thuế -2,8 2 176,1%

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

 Tổng giá trị hợp đồng đã ký đến cuối quý 1 năm 2022 đạt

4.732 tỷ đồng, tăng 84,6% so với cùng kỳ.

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

giảm 54,5% và 60,6% so với cùng kỳ là do các dự án 

đang ở giai đoạn triển khai thi công dẫn đến doanh thu và

lợi nhuận chưa được ghi nhận nhiều bởi các dự án chưa 

được nghiệm thu hoàn thành.

REEPRO

 Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ do quý 1 

năm 2022 các dự án điện mặt trời mái nhà vừa ký hợp 

đồng đang chuẩn bị triển khai, trong khi quý 1 năm 2021 

công ty đã thực hiện quyết toán và ghi nhận lợi nhuận các 

dự án điện mặt trời mái nhà đã COD vào ngày 

31/12/2020.

REETECH/RMC

 Doanh thu tăng 41,8% nhờ sản lượng tiêu thụ máy điều 

hòa không khí tăng 25,8% so với cùng kỳ.

DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH VÀ THƯƠNG MẠI1
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Đơn vị tính: tỷ đồng Q1-2021 Q1-2022 % tăng/giảm

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Doanh thu 243 251 3,3%

Lợi nhuận sau thuế 123 138 11,5%

BẤT ĐỘNG SẢN

Doanh thu 2 -0,1 -104,5%

Lợi nhuận sau thuế -4 -3 21,4%

Kết quả kinh doanh – Văn phòng cho thuê và Bất động sản
VĂN PHÒNG CHO THUÊ

 Các tòa nhà cho thuê vẫn đạt tỷ lệ lấp đầy 98%, trong

đó e.town 5 có tỷ lệ lấp đầy ở mức 100%.

 Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 3,3% và

11,5% so với cùng kỳ nhờ các khách thuê đã dần trở lại 

văn phòng làm việc sau dịch bệnh Covid-19.

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN E.TOWN 6

 Sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh, dự án 

e.town 6 đang được Ban quản lý tận dụng mọi nguồn 

lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại ngày 31/03/2022 

dự án đã hoàn thành hạng mục tường vây. Dự kiến 

ngày 30/04/2022 dự án sẽ hoàn thành hạng mục móng 

cọc và đến ngày 31/12/2022 thi công xong phần ngầm 

của dự án. 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN2
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Đơn vị tính: tỷ đồng Q1-2021 Q1-2022 % tăng/giảm

Doanh thu - 6 n/a

Lợi nhuận sau thuế 62 81 30,4%

CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC

Sản lượng thương phẩm

(triệu m3)
99,1 101 1,9%

CÁC CÔNG TY PHÂN PHỐI NƯỚC SẠCH

Sản lượng thương phẩm

(triệu m3)
64,5 62,8 -2,7%

Kết quả kinh doanh – Hạ tầng nước
KẾT QUẢ KINH DOANH

 Doanh thu ghi nhận 6,1 tỷ đồng từ doanh thu của công

ty thành viên TK Cộng.

 Lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng 30,4% so với 

cùng kỳ, và đạt 26,3% kế hoạch năm 2022 là nhờ kết 

quả kinh doanh của nhà máy phân phối nước Khánh

Hòa dần phục hồi bởi nhu cầu sử dụng nước tăng do 

thành phố Nha Trang đã và đang phục hồi hoạt động 

du lịch, thương mại trở lại.

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 101 triệu m3, tăng 1,9% 

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 62,8 triệu m3, 

giảm 2,7% so với quý 1 năm 2021 là do sản lượng của

nhà máy phân phối nước Gia Định và Nhà Bè giảm lần 

lượt là 7,5% và 3,8% so với cùng kỳ.

HẠ TẦNG NƯỚC3



Website: www.reecorp.com Copyright © 2022 REE Corporation | All Rights Reserved Trang 9

Đơn vị tính: tỷ đồng Q1-2021 Q1-2022 % tăng/giảm

Doanh thu 372 1.439 287%

Sản xuất điện 247 1.296 425%

Thủy điện 154 976 534%

Điện mặt trời 47 56 20%

Điện gió 46 263 472%

Điện bán lẻ 125 143 14%

Lợi nhuận 235 408 74%

Nhiệt điện 68 7 -90%

Thủy điện 121 343 183%

Điện mặt trời 20 17 -15%

Điện gió 21 34 62%

Điện bán lẻ 5 7 40%

Lợi nhuận hợp nhất 215 477 122%

Kết quả kinh doanh – Năng lượng

NĂNG LƯỢNG (1/3)

DOANH THU

 Tổng doanh thu của mảng năng lượng đạt 1.439 tỷ 

đồng, tăng 287% so với cùng kỳ nhờ (i) tình hình thủy

văn tiếp tục thuận lợi, hiện tượng La Nina diễn biến kéo 

dài đến cuối quý, (ii) điện gió ghi nhận thêm sản lượng 

của 3 nhà máy: Trà Vinh V1-3, Phú Lạc 2 và Lợi Hải 2.

LỢI NHUẬN

 Thủy điện: lợi nhuận ghi nhận 343 tỷ đồng, tăng 183% 

so với cùng kỳ nhờ (i) thủy văn thuận lợi những tháng

đầu năm, đồng thời ghi nhận thêm kết quả kinh doanh

của nhà máy Thượng Kontum, (ii) giá bán điện thị trường

tăng so với cùng kỳ 2021. 

 Điện mặt trời: lợi nhuận đạt 17 tỷ đồng, giảm 15% so 

với cùng kỳ do trích đủ chi phí khấu hao của các dự án

điện mặt trời áp mái phát triển năm 2020.

 Điện gió: lợi nhuận của mảng điện gió tăng 62% so với

cùng kỳ nhờ ghi nhận thêm lợi nhuận từ nhà máy điện

gió Trà Vinh V1-3, và 2 nhà máy điện gió trên đất liền là

Phú Lạc 2 và Lợi Hải 2.

 Điện bán lẻ: hoạt động ổn định, đóng góp 7 tỷ đồng,

tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

 Nhiệt điện: lợi nhuận mảng nhiệt điện ghi nhận kết quả

giảm mạnh so với cùng kỳ và chủ yếu đến từ hoạt động 

tài chính là do (i) giá nhiên liệu tiếp tục tăng mạnh, (ii) 

nhiệt điện được huy động thấp hơn so với các nguồn

điện khác, (iii) sự cố tổ máy S6 của nhà máy Phả Lại 2 

tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh. 

4
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4

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 2.347 triệu kWh, 

tăng 40,6% so với cùng kỳ, chủ yếu là do (i) tình hình thủy

văn quý 1 năm 2022 tiếp tục diễn biến thuận lợi, (ii) ghi

nhận thêm sản lượng điện của nhà máy Thượng Kontum, 

và 3 nhà máy điện gió.

 Sản lượng thủy điện ghi nhận đạt 1.401 triệu kWh, 

tăng 94% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận thêm sản lượng

nhà máy Thượng Kontum.

 Sản lượng nhiệt điện giảm 7,7% so với cùng kỳ xuống

còn 792 triệu kWh do (i) giá nhiên liệu tăng mạnh, (ii) 

sự cố kỹ thuật của nhà máy nhiệt điện Phả Lại.

 Sản lượng điện tái tạo đạt 154 triệu kWh, trong đó (i) 

sản lượng điện mặt trời ghi nhận 74 triệu kWh, (ii) sản

lượng điện gió đạt 80 triệu kWh nhờ các dự án điện gió

Trà Vinh V1-3, Phú Lạc 2, và Lợi Hải 2.

Sản lượng điện thương phẩm

NĂNG LƯỢNG (2/3)
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Kết quả kinh doanh – Năng lượng mặt trời áp mái
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI

 REE SE đạt 15MWp công suất phát triển mới trong quý 

1 năm 2022, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ bởi nền kinh tế

đang bắt đầu phục hồi và phát triển lại sau đại dịch

Covid-19.

 Sản lượng điện thương mại đạt 29,8 triệu kWh, tăng

19,2% so với cùng kỳ.

 Doanh thu tăng 17% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm

20,4% so với cùng kỳ là do đã trích đủ chi phí khấu hao

của các dự án điện mặt trời áp mái phát triển năm

2020. 

Đơn vị tính: tỷ đồng Q1-2021 Q1-2022 % tăng/giảm

Công suất phát triển mới

(MWp)
5,7 15 163,2%

Công suất lắp đặt lũy kế đến

(MWp)
91,5 103,1 12,7%

Công suất COD

(MWp)
- 1,215

Sản lượng thương mại

(triệu kWh)
25 29,8 19,2%

Doanh thu 47,1 55,1 17%

Lợi nhuận sau thuế 20,1 16 -20,4%

NĂNG LƯỢNG (3/3)4



Website: www.reecorp.com Copyright © 2022 REE Corporation | All Rights Reserved 

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


