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Về công tác triển khai các kiến nghị của Ban kiểm soát: Ban Tổng giám đốc 

Công ty đã nghiêm túc tiếp thu và triển khai các kiến nghị của BKS Công ty (Chi tiết 

trong Biên Bản kiểm toán BCTC và kết quả hoạt động năm 2020 EVNI đính kèm) 

Kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị: 

Hoạt động năm 2020 trên cơ sở kế hoạch doanh thu, chi phí đã được ĐHĐCĐ 

thông qua, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 

đã đươc̣ hoàn thành. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020: 

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 54,79  tỷ đồng, đạt 187,6% kế hoạch; 

- Nộp ngân sách nhà nước: năm 2020 Công ty được miễn thuế 30% đối với lợi 

nhuận SXKD trong nước và miễn thuế TNDN đối với cổ tức từ dự án Thủy điện Hạ Sê 

San 2). Số thuế đã nộp là 1.094 triệu đồng (không bao gồm chi phí thuế trên cổ tức 

chuyển về VN nộp tại CPC (14%): 8.080 triệu đồng)  

ĐVT: triệu đồng 

STT Nội dung 
 Kế hoạch 

năm 2020  

Thực hiện  

năm 2020 

% Thực hiện/ 

KH 2020 

A Doanh thu  41.476      77.511 187% 

1 Doanh thu TVGS 8.906 13.661 153% 

2 Doanh thu cho thuê Văn phòng 909 927,5 105% 

3 Doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi 4.660 5.182,5 111% 

4 
Doanh thu từ cổ tức dự án thủy điện 

Hạ Sê San 2 27.000 57.715 214% 

5 Thu nhập khác  25  

B Tổng chi phí 12.275 22.718 185% 

6 Giá vốn dịch vụ TVGS 6.706 9.186 
 

7 Giá vốn cho thuê văn phòng 370 323 
 

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.199 4.990,5 
 

9 Chi phí tài chính  
 

8.191,4 
 

10 Chi phí khác  27,1  

C 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

(A)-(B) 
29.200 54.793 187,6% 

11 Thuế suất thuế TNDN 
 

14% 
 

D Thuế TNDN phải nộp (11)=(C) *(10) 
 

765 
 

E Lợi nhuận kế toán sau thuế (C)-(D) 28.716 54.028 188% 

 

III.  THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 SAU KIỂM TOÁN 

CỦA CÔNG TY 
   Ban kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, 

trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần EVN Quốc Tế tại 

ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong 

năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế 

toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 

trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ. 








