
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á  
THÁI BÌNH DƯƠNG (API) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

-----***----- Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
Số :  64 /2016/CV- API 

V/v:  Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC Hợp nhất 

          Quý 2/2016 so với BCTC HN bán niên soát xét  Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016  

 

 Kính gửi : -     SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

 Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 

 Mã cổ phiếu : API    

 Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà MACHINCO 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. 

Tây Hồ, Hà Nội. 

Căn cứ vào thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài 

chính về việc công bố thông tin định kỳ của tổ chức niêm yết quy định giải trình cụ thể 

khi kết quả HĐKD lũy kế từ đầu năm tại báo cáo KQHDKD trên BCTC Hợp nhất  quý 

2/2016 đã công bố so với BCTC Hợp nhất bán niên soát xét năm 2016 có chênh lệch từ 

5% trở lên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu á Thái Bình Dương xin giải trình cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu 
 BCTC quý 

2.2016  
 BCTC bán 
niên soát xét   

Tỷ lệ 
thay 
đổi Lý do 

Lợi nhuận gộp về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 

       

6,053,003,628  

       

5,960,512,014  -1.53%   

Doanh thu hoạt động tài 

chính 

       

1,686,059,736  

       

1,907,871,123  13.16% 

Tăng do điều chỉnh tăng lai dự thu tiền 

gửi tiết kiệm tại ngày 30.6.2016 

Phần lãi / lỗ trong công ty 

liên doanh, liên kết 

                          

-    

        

(362,921,970) 

#DIV/0

! Kiểm toán đánh giá tại ngày 30.6.2016 

Chi phí tài chính 

          

281,444,783  

          

304,782,283  8.29% 

Tăng do trích lập dự phòng bổ sung cổ 

phiếu APS tại ngày 30.6.2016 

Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 

       

4,892,206,561  

       

4,981,458,009  1.82%   

Lợi nhuận thuần từ 

HĐKD 

       

2,565,411,820  

       

2,219,220,875  

-

13.49% 

Do các yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận 

thuần từ HĐKD thay đổi 

Lợi nhuận khác 

            

(4,368,522) 

            

(4,368,522) 0.00%   

Tổng lợi nhuận kế toán 
trước thuế 

   
2,561,043,298  

    
2,214,852,353  

-
13.52% 

Do các yếu tố trên nên lợi nhuận kế 
toán trước thuế thay đổi 



Trân trọng ! 

 

           TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận :   

- Như trên 

- Lưu VP                     LƯU THÁI ĐÔNG 
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