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Số: 108/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 hợp nhất 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.  

     

 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL
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CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ICAPITAL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:   110   /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 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. 

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL ( iCapital) 

- Người đại diện:  Nguyễn Thành Công 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc  

- Mã CP: PTC niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. 

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 hợp nhất 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 thu dài hạn khác 31,013,246,078 58,938,000 -30,954,308,078 Phân loại lại công nợ 

2 
Tài sản cố định hữu hình- 
nguyên giá 830,852,175,756 861,806,483,834 30,954,308,078 Phân loại lại công nợ 

3 Phải trả người bán ngắn hạn 165,354,341,928 58,925,520,512 
-

106,428,821,416 
Phân loại thời gian phải trả 
người bán  

4 Chi phí phải trả ngắn hạn 627,812,731 1,361,212,731 733,400,000 Hạch toán bổ sung chi phí 

5 Phải trả ngắn hạn khác 34,068,747,029 22,068,747,029 -12,000,000,000 

Điều chỉnh khoản vay cá 
nhân sang Vay và nợ thuê 
tài chính ngắn hạn 

6 
Vay và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn 22,099,026,493 34,099,026,493 12,000,000,000 

Điều chỉnh khoản vay cá 
nhân sang Vay và nợ thuê 
tài chính ngắn hạn 

7 Phải trả người bán dài hạn   98,021,026,416 98,021,026,416 
Phân loại thời gian phải trả 
người bán 

8 
Vay và nợ thuê tài chính dài 
hạn 510,591,444,132 518,999,239,132 8,407,795,000 Điều chỉnh khoản công nơ 

9 
Lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối 15,154,776,963 14,787,343,563 -367,433,400   

B Bảng kết quả kinh doanh         
1 Chi phí tài chính 54,519,654,098 55,253,054,098 733,400,000 Hạch toán bổ sung chi phí 

2 
Phần lãi hoặc lỗ trong công 
ty liên doanh, liên kết -2,814,802,956 -105,051,795 2,709,751,161 

Tính lại phần lãi lỗ trong 
công ty liên kết 

3 
Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 7,211,228,954 7,217,228,954 6,000,000 Chuyển chi phí khác 

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

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

6 
Lợi nhuận sau thuế của 
công ty mẹ -17,677,466,268 15,335,148,507 33,012,614,775 

Do thay đổi các chi phí 
trên 



 

Công ty CP đầu tư iCapital xin giải trình đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng 
khoán TP Hồ Chí Minh. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

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

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 














































































