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V/v giải trình nội dung liên quan  

BCTC kiểm toán bán niên năm 2022.   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

                                   , ngày    tháng     năm 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

       Thực hiện công văn số 1262/SGDHN-QLNY ngày 30/07/2021 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 kiểm toán bán niên năm 2022, 
Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (Mã chứng khoán: EIC) xin giải trình như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo kiểm toán bán niên năm 2022 thay đổi từ 
10% trở lên so với báo cáo kiểm toán bán niên năm 2021.

Giải trình: Nguyên nhân là do 
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.449 triệu đồng giảm 0,97 lần 

(tương ứng giảm 108 triệu đồng) so với cùng kỳ năm 2021. 
- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 5.188 triệu đồng tăng 1,726 lần (tương ứng 

tăng 2.182 triệu đồng) so với cùng kỳ năm 2021 do lãi suất tăng và số dư tiền gửi cuối kỳ 
tăng 93% so với cuối kỳ năm trước.

- Tổng chi phí đạt 6.734 triệu đồng, chỉ tăng 1,37 lần (tương ứng tăng 1.819 triệu 
đồng) so với cùng kỳ năm 2021.

 Mức tăng doanh thu cao hơn mức tăng chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế 
thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021

Trên đây là báo cáo giải trình của Công ty cổ phần EVN Quốc tế về các nội dung 
liên quan đến báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán năm 2021./.
        Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TH, TCKT

CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                  TRƯƠNG QUANG MINH
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