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Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII) 

Mã chứng khoán: CII 

Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 
1, TP.HCM. 

Điện thoại: 028 – 36221025 

Fax: 028 – 36367100 

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THU TRÀ 

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (“Công ty/CII”) trân trọng thông báo 
đến Quý cổ đông: 

Như đã giải trình đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP 
HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội, có lẽ Quý cổ đông cũng khá bất ngờ về Kết quả 
hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2019. Bản thân Công ty cũng rất bất ngờ về kết quả kinh doanh năm 2019 sau kiểm toán. 
Để làm rõ về vấn đề này Công ty xin giải trình như sau: 

Trong quá trình làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập ( Đơn vị kiểm toán) để kiểm toán 
Báo cáo tài chính ( BCTC) năm  2019, đã có khá nhiều khác biệt về quan điểm giữa đơn 
vị kiểm toán và Công ty CII liên quan đến việc ghi nhận doanh thu và chi phí, cụ thể: 



1. Doanh thu: các khoản doanh thu từ các thương vụ mà CII đã ký hợp đồng với các 
bên liên quan trong năm 2019, đã xác định được giá bán, giá vốn nhưng do các thủ 
tục hành chính và thanh toán kết thúc vào ngay ngày đầu năm 2020 và xảy ra trước 
thời điểm báo cáo kiểm toán được phát hành. Theo quan điểm của Công ty CII, thời 
gian diễn ra việc đàm phán và ký kết hợp đồng khung được cho là giai đoạn chiếm 
thời gian và khối lượng công việc nhiều nhất trong thương vụ, khách hàng đã đặt 
cọc không hoàn lại hoặc dòng tiền về CII diễn ra vào năm 2019 nên CII nhận định 
và ghi nhận các thương vụ này trong năm 2019  Tuy nhiên theo quan điểm của đơn 
vị kiểm toán thì các doanh thu này phải được hạch toán trong năm 2020 hoặc năm 
kế tiếp. 

2. Chi phí: chi phí liên quan đến  việc mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành cho 
Nhà đầu tư Hàn Quốc do Rhinos Asset Management Co., Ltd. (“RAM”) quản lý có 
thể phát sinh trong tháng 7 năm 2020. Theo quan điểm của CII, do nghiệp vụ mua 
lại trái phiếu trên chưa chắc chắn xảy ra trong tương lai nên tại thời điểm lập báo 
cáo tài chính quý 4/2019, CII đã không hạch toán chi phí khoản thanh toán thêm 
phát sinh do mua lại. Tuy nhiên, để thận trọng kiểm toán đã đề nghị CII ghi nhận 
chi phí năm tài chính 2019. 

Trước sự khác biệt về quan điểm nêu trên, CII có 02 phương án lựa chọn: 

Phương án 1: chấp nhận cho đơn vị kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ. Nghĩa là CII giữ nguyên 
quan điểm: phát sinh năm nào thì hạch toán năm đó và khi đó đơn vị kiểm toán sẽ có ý kiến 
ngoại trừ trên BCTC đã được kiểm toán. 

Căn cứ theo các quy định của Pháp luật hiện hành thì: việc đơn vị kiểm toán có ý kiến 
ngoại trừ sẽ gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đối với Công Ty CII và các cổ đông 
của CII. Cổ phiếu CII có khả năng cao sẽ (i) bị xếp vào diện cổ phiếu bị cảnh báo và không 
được phép giao dịch ký quỹ theo quy định, (ii) các tổ chức tài chính, tín dụng sẽ rất thận 
trọng trong việc tài trợ vốn cho Công Ty CII và các dự án của công ty, (iii) các cổ đông tổ 
chức, đặc biệt là các quỹ đầu tư nước ngoài,… sẽ bán tháo cổ phiếu CII, nhất là trong thời 
điểm tình hình thị trường chứng khoán đang diễn biến tiêu cực do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19. Sự ảnh hưởng này sẽ rất lớn và nằm ngoài mức dự đoán, dự báo của Công ty. 

Phương án 2: Chấp nhận điều chỉnh BCTC theo ý kiến của Kiểm toán. Như vậy, sẽ dẫn 
đến chênh lệch lớn giữa số liệu mà Công ty đã công bố trên BCTC quý 4 năm 2019 và số 
liệu trên BCTC kiểm toán năm 2019. Tuy nhiên, xét về mặt bản chất, nếu tính cho một 
vòng đời là 02 năm thì tổng doanh thu và tổng chi phí ghi nhận trong 02 năm ( năm 2019 
và năm 2020) không thay đổi do nếu đã ghi nhận trong năm 2019 thì sẽ không ghi nhận 
trong năm 2020 và ngược lại. Và khi công ty chấp nhận điều chỉnh BCTC theo ý kiến kiểm 
toán thì sẽ không có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong BCTC, tạo sự ổn định đối 
vớ hoạt động của Công ty CII và các Quý Cổ đông.    



Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, công ty đã chọn phương án 2.  

Chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc về sự cố này và thành thật xin lỗi Quý cổ đông nếu việc lựa 
chọn phương án 2 của Công ty đã ảnh hưởng đến Quý cổ đông.  

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 
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