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KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ 1/2019

Theo BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2019 của công ty mẹ Bamboo Capital (BCG) vừa công bố, doanh thu 
bán hàng và cung cấp dịch vụ trong Quý 1 đạt 229 tỷ đồng, giảm 36,96% so với Quý 1 năm 2018. 
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 163,45% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên 
nhân chính là do giai đoạn 2017-2018, công ty tập trung đầu tư mạnh vào các dự án quy mô 
lớn trong lĩnh vực hạ tầng và bất động sản, theo đó các chi phí liên quan đã được ghi nhận 
nhưng doanh thu đến năm 2019 mới được ghi nhận một phần, từ đó dẫn đến lợi nhuận 
tăng đột biến. 
Các chỉ số trong báo cáo tài chính lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (theo phương pháp 
gián tiếp) cũng cho những tín hiệu hết sức khả quan với tiền và tiền tương đương 
cuối kỳ của BCG tăng lên 233,79 tỷ đồng, gần gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước, 
Nhờ vậy tính thanh khoản, cụ thể là khả năng thanh toán tức thời của BCG đã 

được cải thiện đáng kể, tăng từ 0,03 lần trong Quý 1/2018 lên 0,08 lần trong 
Quý 1/2019. 

Ngoài ra, các tỷ suất sinh lời cũng được cải thiện đáng kể, trong đó 
tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 6,08% so với 

cùng kỳ năm trước là 1,47% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn 
chủ sở hữu đạt 1% so với 0.39% tại cùng kỳ năm 2018.

LỄ MỞ BÁN VILLA MALIBU HỘI AN

Vừa qua, Lễ mở bán dòng sản phẩm villa cao cấp dự 
án Malibu Hội An đã được diễn ra tại Tp. HCM và 
Quảng Nam, thu hút đông đảo khách hàng với 
nhiều giao dịch thành công. Tiếp nối thành công 
từ lần ra mắt chính thức vào tháng 1, gần 90% các 
căn hộ đã có chủ cùng với 50% căn biệt thự được 
chốt trong lễ mở bán kỳ này. Việc ra mắt Malibu 
Hội An đã “đánh thức” thị trường bất động sản 
nghỉ dưỡng tại Quảng Nam, cũng như là lời giải 
cho bài toán khan hiếm nguồn cung bất động 
sản cao cấp tại thị trường này. Bên cạnh đó, 
BCG kỳ vọng dự án sẽ thành đòn bẩy kích cầu 
tăng trưởng du lịch và bất động sản Quảng 
Nam. Thông qua đó, đáp ứng  yêu cầu khắt 
khe của các cư dân thượng lưu lẫn nhà đầu tư 
trong và ngoài nước về vị trí đắc địa, tiêu 
chuẩn sống cao cấp và chính sách lợi nhuận 
hấp dẫn. Dự án dự kiến sẽ bàn giao trong 
Quý 2/2020. 



TRACODI VÀO TOP 10 DOANH NGHIỆP
TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VIỆT NAM 2019

Ngày 27/02/2019, công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công 
nghiệp và Vận tải (TRACODI – Hose: TCD) được công ty Cổ 
phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam – Vietnam Report phối 
hợp cùng Báo VietNamNet công bố lọt vào top 10 
Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2019. 
Lễ công bố và tôn vinh chính thức Bảng xếtp hạng 
FAST500 2019 được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 
2019 tại Khách sạn Park Hyatt, TP. Hồ Chí Minh.

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC DỰ ÁN
4,5MW RẠNG ĐÔNG PLASTIC SKYLIGHT

Ngày 27/03/2019, lễ ký kết hợp tác dự án điện mặt trời áp 
mái 4,5MW Rạng Đông Plastic Skylight đã diễn ra thành 
công, đây là lần hợp tác đầu tiên giữa CTCP Skylight và 
CTCP Nhựa Rạng Đông Long An. Dự án Rạng Đông Long 
An Skylight với tổng công suất 4,5MW được thực hiện tại 5 
nhà máy lớn của Rạng Đông với công suất 0.9MW mỗi cơ 
sở, đây sẽ là dự án năng lượng mặt trời áp mái đầu tiên có 
công suất lớn nhất trong các nhà máy sản xuất nhựa tại 
Việt Nam.
CTCP Skylight là công ty liên doanh được thành lập bởi 
BCG Energy và Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật Indefol 
(Indefol). Skylight chuyên phát triển các hệ thống năng 
lượng mặt trời áp mái và sân đỗ. Sau khi khánh thành dự án 
điện mặt trời áp mái Dinsen với mức công suất lớn nhất trong các 
nhà máy may mặc và lớn thứ nhì tại Việt Nam, hệ thống đã hoạt động 
được gần 3 tháng và đã sản xuất ra hơn 370 MWh điện, vượt xa so với chỉ tiêu 
và mong đợi từ phía nhà sản xuất. Đây là tiền đề để Skylight tạo nên mốc kỷ lục mới 
về công suất và hiệu suất cho dự án tại nhà máy Nhựa Rạng Đông Long An.



KHÁNH THÀNH CẦU NỐI 2 XÃ
TẠI HUYỆN TRI TÔN - AN GIANG

Sau 6 tháng xây dựng, sáng ngày 16/03, Ban thường 
trực UBMTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn đã tổ chức lễ 
khánh thành cầu Ninh Thuận 2 thuộc xã An Tức do 
Công ty TNHH Liên doanh ANTRACO (công ty 
thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital) tài trợ 
với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 
30m, chiều rộng 3m, tải trọng thiết kế 5 tấn.
Huyện Tri Tôn là một huyện biên giới của tỉnh 
An Giang, phần đông là người dân tộc thiểu số, 
hoạt động sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, 
đời sống còn nhiều thiếu thốn. Do sông 
ngòi, kênh rạch chằng chịt nên điều kiện 
giao thông đi lại ở đây rất khó khăn. Đặc 
biệt, trên địa bàn xã An Tức có nhiều trục 
kênh lớn, nhỏ, lại thiếu các cây cầu nối khiến 
việc lưu thông bằng đường bộ của người dân khá 
vất vả.
Cầu Ninh Thuận 2 hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng, 
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương, các em học 
sinh, giúp huyện Tri Tôn từng bước hoàn thành mục tiêu xoá bỏ, 
thay thế cầu tạm. Hơn nữa, cầu Ninh Thuận 2 đã kết nối 2 xã An Tức và 
Lương An Trà, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an 
ninh trên địa bàn huyện.

“TẾT SUM VẦY” CÙNG TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL VÀ
BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI TỈNH LONG AN

Ngày 25/01/2019, Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đã tổ chức phát động chương trình 
từ thiện “Tết sum vầy” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Long An.
“Tết sum vầy” là chương trình hoạt động từ thiện thường niên của BCG với mong 
muốn chung tay giúp đỡ cộng đồng và đặc biệt là trao tặng một mùa Tết đủ đầy và 
trọn vẹn tới mọi người. Chương trình được thực hiện bởi các thành viên đến từ BCG 

và Tracodi.
Cùng với sự hỗ trợ tận tình từ chính quyền 

địa phương tỉnh Long An, BCG đã trao hơn 
340 triệu VND bao gồm những phần quà nhỏ 

cùng với 2 căn nhà tình nghĩa (do BCG trao 
tặng) và 2 căn nhà tình thương (do TRACODI 

trao tặng).
Chương trình được tổ chức trong vòng 2 ngày 

là 25 và 26 tháng 01 tại các xã Bình Đức, An 
Thạnh (huyện Bến Lức), xã Hữu Thạnh (huyện 

Đức Hòa), xã Thạnh An (huyện Thạnh Hóa) và 
huyện Đức Huệ.


