
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

       Thực hiện công văn số 39/SGDHN-QLNY ngày 13/01/2021 của Sở Giao dịch 
chứng khoán Hà Nội về việc Công bố thông tin. Theo quy định, các trường hợp phải giải 
trình nguyên nhân đồng thời khi công bố thông tin BCTC, Công ty Cổ phần EVN Quốc 
tế (Mã chứng khoán: EIC) xin giải trình như sau:

Theo quy định tại mục 3.5, các trường hợp phải giải trình nguyên nhân đồng thời 
khi công bố thông tin BCTC, Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (Mã chứng khoán EIC) xin 
giải trình về nội dung: “Lợi nhuận sau thế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10%  trở lên so với báo cáo cùng kỳ 
năm trước” như sau:

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế ban hành 
ngày 20/01/2022. Trong đó:

ĐVT: triệu đồng

STT Nội dung Quý 4 
Năm 2021

Quý 4 
Năm 2020

Qúy 4 năm 
2021/ quý 4 
năm 2020 

(lần)

I Tổng thu nhập 95.873 28.119 3,41
1 Thu từ hoạt động tài chính 89.630 24.269 3,69
2 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6.243 3.850 1,62
II Tổng chi phí 18.997 7.645 2,48
1 Giá vốn hàng bán 4.618 3.098 1,49
2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.223 1.208 1,84
3 Chi phí tài chính 12.156 3.338 3,64

III Lợi nhuận trước thuế (III)=(I)-(II) 76.876 20.474 3,75
VI Thuế TNDN 459 300 1,53
V Lợi nhuận sau thuế TNDN 76.417 20.153 3,79
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          Nguyên nhân: 
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6.243 triệu đồng tăng 1,62 lần so 

với cùng kỳ năm 2020. Do trong kỳ Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động Tư vấn giám 
sát (TVGS) các công trình điện, trong đó dự án TVGS Lắp đặt Nhà máy điện gió Đak 
Đoa 1 và Đak Đoa 2 đã được nghiệm lên đến 95% giá trị hợp đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 89.630 triệu đồng tăng 3,69 lần so với cùng kỳ 
năm 2020 do trong Quý 4/2021 Công ty nhận được cổ tức từ đầu tư dự án Thủy điện Hạ 
Sê San 2 tại Vương quốc Cam-pu-chia với giá trị là 3.800.000 USD, phí chuyển tiền về 
nước 14%: 532.000 USD, số tiền cổ tức còn lại Công ty được nhận là 3.268.000 USD 
tương đương với 74.673 triệu đồng.

- Tổng chi phí là 18.997 triệu đồng, chỉ tăng 2,48 lần so với cùng kỳ năm 2020.
 Mức tăng doanh thu cao hơn mức tăng chi phí dẫn đến lợi nhuận thay đổi hơn 

10% so với cùng kỳ năm 2020
Trên đây là báo cáo giải trình của Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc lợi nhuận 

sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4 năm 2021 thay đổi hơn 10% với cùng kỳ năm 
2020.
        Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TH, TCKT

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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