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Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sản Biển Đông Phương (“BDP”) xin gửi tới
Quý Ủy ban lời chào trân trọng!
Căn cứ vào điều 6 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính
về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần
Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài
chính bán niên năm 2020 (kỳ tháng 01 đến tháng 06 năm 2020) đã được soát xét với
nội dung như sau:
STT
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Thông tin công bố

Thời gian công bố theo
Thời gian đề xuất gia hạn
Thông tư 155/2015/TT-BTC

Sau 15 ngày kể từ ngày
Báo cáo tài chính bán Chậm nhất 45 ngày kể từ
Chính phủ công bố hết
niên năm 2020 đã ngày kết thúc 06 tháng đầu
thời gian thực hiện giãn
được soát xét
năm tài chính
cách xã hội tại Đà Nẵng

Lý do xin gia hạn: Ngày 13/07/2020, Công ty CP Biệt Thự Và Khách Sạn Biển Đông
Phương đã ký hợp đồng thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng
đầu năm 2020 với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC có trụ sở tại Hà Nội, và kế
hoạch sẽ vào thực hiện kiểm toán tại đơn vị vào đầu tháng 8/2020. Tuy nhiên, do ảnh
hưởng của dịch covid-19 diễn ra bất ngờ và đột xuất tại thành phố Đà Nẵng nên chính
phủ đã yêu cầu thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
của Thủ tướng Chính Phủ từ 0h ngày 28/07/2020 cho đến nay. Việc này đã làm ảnh
hưởng đến thời gian phát hành báo cáo soát xét báo cáo bán niên năm 2020 của đơn vị
kiểm toán do đơn vị kiểm toán không thể đến trực tiếp tại đơn vị chúng tôi kiểm toán
trong thời gian bị giãn cách xã hội này.
Bằng công văn này, Công ty chúng tôi Kính đề nghị Quý Ủy ban Chứng Khoán
Nhà Nước cùng với Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận gia hạn thời hạn
công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (kỳ tháng 01 đến tháng 06 năm
2020) là “Sau 15 ngày kể từ ngày Chính phủ công bố hết thời gian thực hiện giãn
cách xã hội tại Đà Nẵng” đối với Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông
Phương.

Công ty rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ Quý Ủy ban Chứng Khoán
Nhà Nước cùng Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
Trân trọng!
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