
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

       Căn cứ Công văn số 1915/SGDHN-QLNY ngày 16/12/2019 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 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 2019 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế phát hành 
ngày 19/01/2020. Trong đó:

Trong đó:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4 năm 2019 là: 614.029.072 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4 năm 2018 là: 472.895.063 đồng

Tỷ lệ chênh lệch: +30 %                                                                                                          
             
               Bảng chi tiết các số liệu tài chính quý 4/2019 và qúy 4/2018

                                                                                    ĐVT: triệu đồng

STT Nội dung Quý 4 năm 
2019

Quý 4 năm 
2018

% tăng 
giảm cùng 

kỳ năm 
2019 so 
với năm 

2018

I Tổng thu nhập 5.426 3.639 +49%

1 Thu từ hoạt động tài chính 1.411 1.404

2 Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 3.991 2.210

3 Thu nhập khác 24      25
II Tổng chi phí 4.631 3.043 +52%
1 Giá vốn hàng bán 2.451    1.168
2 Chi phí QLDN 2.180 1.875
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III Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ ((I.2-II.1) 1.540 1.041 +48%

IV Lợi nhuận trước thuế 
(IV)=(I)-(II) 795 596 +33%

V Thuế TNDN 181 123 +47%
VI Lợi nhuận sau thuế TNDN 614 473 +30%

 Nguyên nhân: 
          Trong quý 4 năm 2018 và năm 2019, Công ty đều có nguồn doanh thu từ dịch vụ 
cho thuê văn phòng, doanh thu tài chính (lãi tiền gửi) và doanh thu từ hoạt động tư vấn 
giám sát. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ cho thuê văn phòng và doanh thu tài chính quý 4 
năm 2018 và 2019 đều đạt khoảng 1,6 tỷ đồng.
          Tuy nhiên, Quý 4/2019, Công ty có nguồn doanh thu dịch vụ Tư vấn giám sát các dự 
án công trình điện (10 dự án TVGS đã được nghiệm thu, hoàn thành) đạt 3,8 tỷ đồng, tăng 
90% so với quý 4/2018 (doanh thu TVGS đạt 2 tỷ đồng). Vì vậy, lợi nhuận gộp bán hàng 
và cung cấp dịch vụ quý 4/2019 cao gấp gần 1.5 lần so với lợi nhuận gộp quý 4/2018 và 
lợi nhuận sau thuế quý 4/2019 tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018.
          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 2019 tăng hơn 10% với cùng kỳ năm 2018.
        Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TH, TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Quang Minh
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