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CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG 
GIAO THÔNG ĐÈO CẢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 23.04 /2020 /CV-DII 

 
Tp.Đà Nẵng, ngày 23  tháng 04 năm 2020 

V/v giải trình biến động về kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh riêng 

và hợp nhất Quý 1 năm 2020 
 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao Thông Đèo Cả có trụ sở tại số 27 Bùi 
Chát, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng; giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh số 0400101965. 

- Vốn điều lệ:  2.270.090.900.000 đồng 
- Mã chứng khoán: HHV 
- Tiếp theo văn bản số 2204.2 ngày 22 /04/2020 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng 

Giao Thông Đèo Cả về việc giải trình giải trình biến động về kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2020 

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao 
Thông Đèo Cả giải trình biến động lợi nhuận trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 
quý 1 năm 2020 như sau: 

1. Biến động lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng: 
ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Quý 

1/2020 
Quý 

1/2019 
Chênh 

lệnh 
Tỷ lệ 

tăng (giảm) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN           2.828       1.150    1.678  246% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020 của Công 
ty tăng so với cùng kỳ là 1.678 triệu đồng tương đương 246%, nguyên nhân do doanh 
thu thuần tăng 1.085 triệu đồng; trong khi tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm 
từ 72,60% quý 1 năm 2019 xuống còn 71,06% trong quý 1 năm 2020. 

 

2. Số liệu lợi nhuận trên  Báo cáo tài chính hợp nhất: 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Quý 1/2020 Quý 1/2019 
Chênh 

lệnh 
Tỷ lệ 

tăng (giảm) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN  (26.207)      0    

Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020 của 
Công ty bị lỗ 26.207 triệu đồng là do doanh thu quí 1/2020 thấp hơn so với kế hoạch, 
trong đó chủ yếu là do sự sụt giảm của doanh thu thu phí qua các trạm dưới tác động 
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của dịch covid – 19 bùng phát và thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến lưu lượng xe qua 
các trạm thu phí sụt giảm nghiêm trọng bắt đầu từ tháng 2/2020 kéo dài cho đến hiện 
nay.  

Ngoài ra do Quý 1 năm 2019 Công ty chưa phát sinh yêu cầu phải lập báo cáo tài 
chính hợp nhất, vì vậy không có số liệu so sánh với báo cáo tài chính hợp nhất của giai 
đoạn trước. 

Toàn bộ báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao 
thông Đèo Cả được đăng tải trên địa chỉ website: http://hamadeco.com.vn 

Trên đây là nội dung giải trình số liệu trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 
Quý 1 năm 2020, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao Thông Đèo Cả xin cam đoan những 
giải trình trên là hoàn toàn đúng, phù hợp với thực tế phát sinh tại công ty./. 

 

Trân trọng.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT, BKS, TGĐ (Thay B/c); 
- Lưu VT.  

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Võ Thụy Linh 
 


