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Số: 107/CBTT-iCapital Hà Nội, ngày  22   tháng  8  năm 2022 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ 
 
  Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh 
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

 

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital 

Mã chứng khoán  : PTC 

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ 

Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

   Điện thoại : 024.38611513 Fax: 024.38611511 

 

 Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital Công bố: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét 
bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội 

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital từ ngày 

22/8/2022 tại đường dẫn: http://www.ptic.vn chuyên mục Quan hệ 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. 

Trân trọng thông báo./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như k/g; 
- Lưu VT, TK.  

     

 



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ICAPITAL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:   109   /CV-iCapital 
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

V/v: Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán  
Hà Nội, ngày  22 tháng  8  năm 2022       

                     

Kính gửi:  - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước 
                    - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

 
Trước hết Công ty cổ phần Đầu tư iCapital ( Mã CP: PTC)  xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Ủy 

ban và Quý Sở đã nhiệt tình hỗ trợ Công ty chúng tôi công bố thông tin trong thời gian qua. 

Căn cứ vào Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 V/v: Hướng dẫn công bố thông tin trên thi trường 
chứng khoán. Công ty CP Đầu tư iCapital đã gửi báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2022 đến Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Kiểm toán và tư 
vấn A&C phát hành. iCapital xin giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán như sau: 

STT Chỉ tiêu 
Trước kiểm 

toán 
Sau kiểm toán Chênh lệch  Nguyên nhân 

A Bảng cân đối kế toán         

1 Phải trả người bán ngắn hạn 156,055,636,775 58,034,610,359 
-

98,021,026,416 
Phân loại khoản phải trả ngắn 
hạn sang dài hạn 

2 Phải trả người bán dài hạn 0 98,021,026,416 98,021,026,416 
Phân loại khoản phải trả ngắn 
hạn sang dài hạn 

B Bảng kết quả kinh doanh         

1 Chi phí QLDN 2,140,890,572 2,146,890,572 6,000,000 Chuyển chi phí khác 

2 Thu nhập khác 3,810,316,717 2,807,558,785 -1,002,757,932 
Bù trừ thu nhập khác và chi phí 
khác 

3 Chi phí khác 2,765,356,180 1,756,598,248 -1,008,757,932 
Bù trừ thu nhập khác và chi phí 
khác 

 Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital xin giải trình đến quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao 

dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 
 Nơi nhận: 
- Như k/g; 
- Lưu VT, TK.  
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