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Đăk Nông, ngày^Ặtháng 03 năm 2022

CỔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỦ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỎ GIAO DỊCH CHÚNG KHOÁN TP. HCM

Kính gửi:
- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh
- ủ y ban Chứng khoán Nhà nước
1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
- Mã chứng khoán: DRL
- Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
- Điện thoại liên hệ: 0261 3684 888;

Fax: 0261 3684 666

- E-mail: thuydiendl3@gmail.com
Loại thông tin công bổ: Định kỳ và bất thường
2. Nội dung thông tin công bố:
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã đưọc kiểm toán;
- Văn bản số 64 - CV/PC3H P.Co-NV, ngày 2./ tháng 3 năm 2022 về việc giải
trình chênh lệch số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2021 trước và sau kiểm toán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
£ -. 4. ./03/2022 tại đường dẫn: http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
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Số: 64 - CV/PC3.HP.CO-NV

Đãk Nông, ngayJU thảng 3 năm 2022

V/v: Giải trình về chênh lệch số liệu trên Báo
cáo tài chính năm 2021 trước và sau kiểm toán

Kính gửi:
- Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2016/QH14, được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2019.
Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trư
chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020.
Thực hiện công bố thông tin định kỳ của tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch ChứhgK
khoán TP Hồ Chí Minh, Công ty c ổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (Mã chứng khoán V
DRL) giải trình về chênh lệch trên Bảng cân đối kế toán năm 2021 do công ty lập và đơn
vị kiểm toán lập cho năm tài chính két thúc ngày 31/12/2021.
STT

Chỉ tiêu

A

Tài sản ngắn hạn

1

Phải thu ngắn hạn khác
Tổng cộng tài sản

Năm 2021
( Trước kiểm toán)

Năm 2021
( Sau kiểm toán)

Chênh lệch

94.736.544.092

94.810.557.581

74.013.489

3.142.704.613

3.216.718.102

74.013.489

134.590.721.129

134.664.734.618

74.013.489

12.256.676.921

12.330.690.410

74.013.489

B

Nợ phải trả

1

Thuế và các khoản phải nộp
Nhà nước

4.386.523.964

4.375.782.134

-10.741.830

2

Phải trả người lao động

3.070.231.998

3.154.987.456

84.755.458

Tổng cộng nguồn vốn

134.590.721.129

134.664.734.618

74.013.489

Căn cứ các số liệu chênh lệch trước và sau kiểm toán nêu trên, chúng tôi giải
trình như sau:
v ề tài sản: Tại thời điểm công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021, khoản tiền
công, tiền lương của một số người lao động được tạm tính và công ty chưa thực hiện
quyết toán. Sau khi quyết toán, Công ty phải thu hồi khoản tiền lương đã chi dư trong
năm 2021 là 84.755.319 đồng (tương ứng là tăng số dư phải thu khác tại 31/12/2021
số tiền 84.755.319 đồng) và quyết toán lại thuế TNCN năm 2021 giảm số phải nộp là

10.741.830 đồng (tương ứng là giảm số phải thu lại từ người lao động 10.741.830
đồng). Vì vậy Tổng cộng tài sản tăng thêm: 74.013.489 đồng.
v ề nguồn vốn: Tương ứng với bút toán phải thu hồi khoản tiền lương đã chi dư
trong năm 2021 sẽ làm tăng thêm khoản tiền lương còn phải trả cho những người lao
động khác với số tiền là 84.755.319 đồng, số thuế TNCN phải nộp cho cơ quan thuế
giảm 10.741.830 đồng. Vì vậy Tổng cộng nguốn vổn tăng thêm: 74.013.489 đồng
Trên đây là giải trình về chênh lệch tại Bảng cân đối kế toán trước và sau
kiểm toán năm 2021. Xin kính báo Quý cấp và cam kết nội dung giải trình trên là
đúng sự thật.
Trân trọng!
N ơi nhận:
Như trên;
-Lưu: VT,NV.
-

