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V/v giải trình ý kiến kiểm toán ngoại
trừ về BCTC bán niên năm 2019.

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thực hiện công văn số 977/SGDHN-QLNY ngày 09/07/2019 của Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội về việc Công bố thông tin.Theo quy định tại mục 3.3, 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 BCTC bán niên năm 2019 đã được kiểm toán của EVNI, đơn vị kiểm toán
độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ
như sau:
“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

1. Như trình bày tại điểm (a), (b) của Thuyết minh số 29, biên bản ghi nhớ về
nghiên cứu khả thi (MoU) của dự án thủy điện Sekong tại Vương quốc Campuchia và dự
án thủy điện Nậm Mô 1 tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không tiếp tục được gia
hạn. Tuy nhiên, giá trị đầu tư thực tế của các dự án trên tính đến thời điểm 30/06/2019 là
15.888.141.751 đồng (Dự án thủy điện Sekong: 8.720.911.108 đồng; Dự án thủy điện Nậm
Mô 1: 7.167.230.643 đồng) vẫn còn phản ánh tại khoản mục “Chi phí xây dựng cơ bản dở
dang”. Hiện nay, Công ty đang đề nghị chính phủ Lào cho phép ký hợp đồng phát triển dự
án (PDA) mà không cần gia hạn MoU để tiếp tục thực hiện dự án Nậm Mô 1.
2. Như trình bày tại Thuyết minh số 29, Biên bản ghi nhớ về nghiên cứu khả thi
Thủy điện Hạ Sê san1/ Sê San 5 tại Vương Quốc Campuchia đã hết hiệu lực vào ngày
30/06/2015, tổng giá trị đã thực hiện của dự án là 24.258.325.211 đồng. Ngày 10/06/2019,
Công ty đã có công văn số 159A/ EVNI-TH gửi Bộ Mỏ và Năng lượng (MME) thuộc
Vương quốc Campuchia đề nghị gia hạn MoU đến 30/06/2021. Các bên đang trong quá
trình thương lượng về mức phí phải đóng cho MME để được gia hạn.
Cho đến thời điểm hiện tại, Ban Tổng Giám đốc Công ty đang tìm kiếm đối tác để
cùng hợp tác hoặc chuyển giao các Dự án Thủy điện Nậm Mô 1, Hạ Sê San 1/Sê San 5,
Sekong. Việc Công ty có thu hồi được các khoản chi phí đã đầu tư hay không còn tùy
thuộc vào kết quả của quá trình đàm phán, hợp tác hoặc chuyển giao các dự án này.
Công ty cổ phần EVN quốc tế xin giải trình như sau:
+ Dự án thủy điện Sê Kông: Ngày 10/09/2013, gửi Bộ Công nghiệp, Mỏ và Năng
lượng Campuchia (MIME) đã có công văn số 2335MIME về việc không tiếp
tục gia hạn
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Ngày 18/10/2017, EVNI đã có công văn số 202/CV-EVNI-TH gửi đến Bộ Mỏ và Năng
lượng Campuchia về việc đề nghị hỗ trợ tìm đối tác chuyển giao dự án thủy điện Sê Kong
để thu hồi các chi phí bỏ ra cho dự án. Trong năm 2019, EVNI đã gửi các công văn và làm
việc với Hiệp hội các nhà Đầu tư Việt nam sang Campuchia (AVIC) để đề nghị hỗ trợ tìm
đối tác chuyển giao dự án thủy điện Sê Kong để thu hồi chi phí đã bỏ ra.
+ Dự án thủy điện Nậm Mô 1: Công ty đã báo cáo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để
được hỗ trợ cũng như có các công văn đề nghị Bộ Năng lượng và Mỏ tiếp tục cho phép
Công ty được gia hạn MoU hoặc được thực hiện giai đoạn kế tiếp là ký PDA (Hợp đồng
phát triển dự án) mà không cần gia hạn MoU. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty ban
hành Nghị quyết số 04/NQ-EVN-HĐQT EVNI ngày 07/9/2013, giao cho Ban điều hành
tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư hoặc chuyển giao dự án để thu hồi phần chi phí dự án
đã bỏ ra.
Tháng 9/2016, EVNI đã cử đại diện sang tiếp xúc và làm việc với Bộ Kế hoạch và
Đầu tư Lào để tiếp tục kiến nghị cho phép đàm phán và ký kết hợp đồng dự án PDA với
Chính phủ Lào, trong trường hợp chuyển giao dự án cho đối tác khác thì cho phép EVNI
được thu hồi các chi phí bỏ ra cho dự án.
Hiện nay, EVNI đang tiếp tục theo dõi ý kiến phía Lào về việc tiến hành đàm phán
và ký hợp đồng phát triển dự án và có ý kiến chính thức về việc dừng triển khai của dự án.
Đồng thời, EVNI đã xúc tiến liên hệ với các đối tác có quan tâm đến dự án để hợp tác
chuyển giao, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.
+ Dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sên San 5: Ngày 16/06/2016, EVNI đã có công
văn số 115/CV-EVNI-TH gửi Bộ Mỏ và Năng lượng (MME) thuộc Vương quốc
Campuchia đề nghị gia hạn nghiên cứu khả thi của dự án đến ngày 30/06/2018. Ngày
05/10/2016, Bộ Mỏ và Năng lượng (MME) thuộc Vương quốc Campuchia đã có văn bản
số 1135 GDE gửi đến Công ty yêu cầu nộp 1 khoản lệ phí công (public fee) bằng tiền mặt
với mức 90.000.000 Riel/năm (khoảng 548 triệu đồng/năm). Ngày 10/06/2019, Công ty
tiếp tục gửi công văn số 159A/EVNI-TH đề nghị MME gia hạn MoU đến 30/06/2021 và
xem xét giảm khoản phí công (public fee) nhằm hỗ trợ Công ty tiến hành các bước tiếp
theo của dự án. Hiện nay, các bên đang trong quá trình thương lượng về mức phí phải
đóng cho MME để được gia hạn. Đồng thời, EVNI đã có công văn số 164A /EVNI-TH gửi
Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia (AVIC) để được hỗ trợ giới thiệu tìm
kiếm đối tác cùng hợp tác, chuyển giao dự án.
Trên đây là báo cáo giải trình của Công ty cổ phần EVN Quốc tế về ý kiến ngoại trừ
của kiểm toán về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
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