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TỜ TRÌNH 
V/v báo cáo tài chính năm 2016  

đã được kiểm toán  
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế 

SOVILACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/8/2015; 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO trình Đại hội 

đồng cổ đông báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2016 bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía 

Nam (AASCS) như sau: 
 

Kết quả kinh doanh năm 2016 hợp nhất toàn Công ty (gồm: các Chi nhánh và  

Trường TCN NLQT) 
 

TT Chỉ tiêu Đvt Kết quả năm 2016 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tỷ đồng 37,979 

2 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

Tỷ đồng 
37,979 

3 Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 26,934 

4 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

Tỷ đồng 
11,045 

5 Doanh thu hoạt động tài chính Tỷ đồng 1,765 

6 Chi phí tài chính Tỷ đồng 0,0001 

7 Chi phí bán hàng Tỷ đồng 0,697 

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tỷ đồng 10,783 

9 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 

Tỷ đồng 
1,330 

10 Thu nhập khác Tỷ đồng 0.056 



11 Chi phí khác Tỷ đồng 0,039 

12 Lợi nhuận khác Tỷ đồng 0,016 

13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tỷ đồng 1.347 

14 Chi phí thuế TNDN hiện hành Tỷ đồng 0,275 

15 Lợi nhuận kế toán  sau thuế TNDN Tỷ đồng 1,072 

16 Cổ tức bình quân 3% Tỷ đồng 0,981 

17 Quỹ khen thưởng phúc lợi Tỷ đồng 0,091 

 

Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thông qua. 
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