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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10/2021/TTr-HĐQT TP. Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2021 

TỜ TRÌNH  

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 

và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông! 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật có liên quan; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”); 

 Căn cứ các tài liệu, hồ sơ liên quan. 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua 

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, cụ thể: 

1. Báo cáo tài chính năm 2020. 

a. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 

31/12/2020 và kết quả hoạt động kinh doanh như sau:  

Đơn vị: Việt Nam Đồng 

Stt Chỉ tiêu Ngày 31/12/2020 Ngày 31/12/2019 

1 Tổng tài sản  32.416.882.070.046 30.004.088.125.404 

2 Vốn chủ sở hữu 7.384.454.105.178 6.983.563.684.483 

3 Doanh thu, thu nhập khác 1.212.241.162.696 725.642.181.525 

4 Giá vốn 499.445.581.858 263.526.741.071 

5 Chi phí QLDN 101.735.107.247 58.119.760.452 

6 Lợi nhuận kế toán trước thuế 177.636.230.382 158.081.352.421 

7 Lợi nhuận sau thuế 175.564.339.194 155.043.312.488 

8 Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối 287.678.877.301 209.068.996.126 

b. Báo cáo tài chính riêng năm 2020 về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 

31/12/2020 và kết quả hoạt động kinh doanh như său:  

Đơn vị: Việt Nam Đồng 

Stt Chỉ tiêu Ngày 31/12/2020  Ngày 31/12/2019 

1 Tổng tài sản  3.548.372.724.724 2.831.155.471.210 

2 Vốn chủ sở hữu 2.739.814.946.175 2.297.169.775.517 

3 Doanh thu, thu nhập khác 573.708.408.845 354.284.329.858 

4 Giá vốn 477.337.289.996 308.780.185.700 
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5 Chi phí QLDN 2 0.863.981.680 16.011.654.305 

6 Lợi nhuận kế toán trước thuế 45.384.418.606 18.986.193.790 

7 Lợi nhuận sau thuế 40.782.528.000 16.512.246.439 

8 Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối 61.330.724.488 23.878.778.474 

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) và đã được 

công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021  

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư 

vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét 

quyết định việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán 

phía Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền/giao cho 

HĐQT căn cứ tình hình thực tế của Công ty để quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán 

khác đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trong 

trường hợp cần thiết.  

Trân trọng kính trình! 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban Kiểm soát (báo cáo); 

- Lưu: VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

Hồ Minh Hoàng 

 

 


