
Số :       294/2021/CV 

Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

Nơi gửi : CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH (HAXACO) 

Ngày : 09/08/2021 

Về việc : Giải trình Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 30/06/2021 

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM 

trong thời gian vừa qua.  

Chúng tôi xin giải trình kết quả kinh doanh Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 

30/06/2021 so với cùng kỳ năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau: 

1. Về các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Chỉ tiêu 
6 tháng đầu năm 

2021 

6 tháng đầu năm 

2020 

So sánh 

(%) 

Doanh thu thuần 2.492.915.911.598 1.972.086.613.549 126,41% 

Giá vốn hàng bán   2.349.671.928.514  1.878.627.643.817 125,07% 

Lợi nhuận kế toán trước thuế        73.922.085.497       16.738.970.667 441,62% 

2. Về các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính Hợp nhất:

Chỉ tiêu 
6 tháng đầu năm 

2021 

6 tháng đầu năm 

2020 

So sánh 

(%) 

Doanh thu thuần   2.686.502.657.907 2.009.506.833.685 133,69% 

Giá vốn hàng bán 2.531.515.723.984  1.916.187.984.515 132,11% 

Lợi nhuận kế toán trước thuế 77.660.966.162       15.659.127.519 495,95% 

3. Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng lũy kế 6 tháng đầu năm

2021  thay đổi so với cùng kỳ năm 2020 là do một số nguyên nhân chính như sau: 

Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, lợi nhuận trước thuế theo Báo 

cáo tài chính của Công ty mẹ lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 là 73.922.085.497 đồng. Lợi nhuận 

trước thuế theo Báo cáo tài chính Hợp nhất lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 là 77.660.966.162 đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã lên kế hoạch triển khai 

các phương án bán hàng tích cực cũng như tiết giảm chí phí hoạt động … để đảm bảo được lợi 

nhuận khi tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp ở Quý 2 năm 2021. 

Việc kiểm soát tốt dư nợ vay ở các Ngân hàng đã giúp cho chi phí lãi vay của Công ty giảm đáng kể 

so với cùng kỳ năm trước. Các chi phí khác cũng tiết giảm tối đa. Đồng thời, Công ty đã đẩy mạnh 

chiến lược quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến, góp phần đẩy mạnh bán hàng. 



Các yếu tố trên đã làm Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh lũy kế 6 

tháng đầu năm 2021 thay đổi so với cùng kỳ năm 2020. 

Trên đây là chi tiết giải trình kết quả kinh doanh lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh. 

Trân trọng! 

CHỦ TỊCH HĐQT 

ĐỖ TIẾN DŨNG 
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