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Còng ty Cò phàn Chung khoàn Chàu CÓNG HOÀ XÀ HÓI CHÙ NGHÌA VIÉT NAM 
À-Thài Bìnli Ducrng B§c lap - Tu-do - Hanh phuc
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V/v: Giài irình chènh léch lai nhuàn Q4.2018 so vói Q4.2017 Yìgày thÓng 01 nCillì 2019

Kfnh giri: Ùy ban Chung khoàn Nhà nuó'c
Sa Giao d|ch Chung khoan Ha Noi 
So1 Giao djch Chung khoàn Ho Chi Minh

1. Tèn còng ty: CTCP Chung khoàn Chàu À -  Thài Bình Duong (APECS)
2. Ma chung khoàn: APS
3. Dja chi tru só chinh: Tàng 3, tòa nhà Grand Plaza, so 117 Tran Duy Hirng, phiróng 

Trung Hòa, quàn Càu Giày, TP Hà Noi
4. Dien thoai: 04.3573 0200 Fax: 04.3577 1966/69
5. Ngirai thirc hien còng bò thòng tin: Nguyèn Dò Làng
6. Noi dung ciia thòng tin còng bò:
Noi dung giài trình chènh lech loi nhuàn bào cào kèt qua hoat dòng quy 4.2018 so vói 
quy 4.2017:

C h i  tiè u Q u y  4 .2 0 1 8 Q u y  4 .2 0 1 7 T à n g /G ià m

Doanh thu hoat dòng 77,047,173,851 37,218,620,525 52%

- Doanh thu tu vàn tài chinh 67,941,259,361 32,315,513,183 52%

Chi phi hoat dòng 62,205,199,114 34,726,448,355 44%

Loi nhuàn tru'óc thuè TNDN 11 ,546 ,616 ,441 6 6 4 ,9 4 7 ,5 3 4 1 0 6 %

Doanh thu hoat dòng Q4.2018 tàng 52% so vói doanh thu hoat dòng Q4.2017 là do 
doanh thu tu' vàn tài chinh tàng 52% so vói cùng ky. Quy 4.2018 còng ty ky du'O'C nhièu 
càc hop dòng tir vàn giao dich, tir vàn phàt hành trài phièu.
Ngoài ra, trong nàm 2018 Còng ty có tru trong tói viec phàn tich dàu tir dan tói viec già 
tri hop ly cuòi ky cùa danh muc tir doanh chung khoàn tàng cao so vói cùng ky nàm 
tru'óc.
Tù càc kèt quà trèn dan dén loi nhuàn Q4.2018 tàng 106% so vói cùng ky nàm 2017.
7. Dia chi Website dàng tài toàn bò bào cào tài chinh: http://apec.com.vn/
Chung tòi xin cam kèt càc thòng tin còng bò trèn dày là dung su' thàt và hoàn toàn ehm

http://apec.com.vn/

