
   CÔNG  TY CỔ PHẦN            CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA VIỆT  NAM 
THUỶ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 170/2013/PC3.HP.Co-NV                       Đăk Nông, ngày 21 tháng 10 năm 2013 
“V/v:Giải trình biến động lợi nhuận  
         sau thuế Quý III năm 2013" 
 

Kính gửi:     
- Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước. 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của QUốc hội khóa XI thông qua 
ngày 29/06/2006 ; 

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC, ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về 
việc : Hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Thực hiện công bố thông tin định kỳ của tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (Mã chứng 
khoán : DRL) giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty trong Quý III năm 2013 
giảm so với Quý III năm 2012 như sau: 

STT Chỉ tiêu Quý III năm 2012 Quý III năm 2013 Tỷ lệ (%)
(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3)
1 Tổng doanh thu 12,667,612,016 16,673,545,794 131.62

2 Lợi nhuận sau thuế 7,486,906,998 11,533,898,242 154.05
 

Lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2013 tăng 54,05% so với Quý III năm 2012 là do  
lượng nước về nhiều đáp ứng được nhu cầu sản xuất điện trong quý tại nhà máy thủy 
điện Đrây H’Linh 2 vì vậy làm tăng sản lượng điện thương phẩm dẫn đến doanh thu 
Quý III năm 2013 tăng 31,62% so với cùng kỳ năm trước. 

Trên đây là giải trình của Công ty về biến động lợi nhuận Quý III năm 2013 xin 
kính báo Quý cấp và cam kết nội dung giải trình trên là đúng sự thật. 

Trân trọng ! 
 

    
                     

 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên ; 
- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 


