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Kính gửi:   ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ký ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về Công 
bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty CP Bamboo Capital (BCG) xin giải trình với 
Quý Sở, Quý Ủy ban về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong BCTC bán niên riêng lẻ và hợp nhất 
năm 2021 đã được soát xét như sau: 

Giải trình biến động so với cùng kỳ: 

         Đơn vị tính: đồng 

Loại Báo cáo tài 
chính (“BCTC”) 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đồng) 

Bán niên  
năm 2021 

Bán niên  
năm 2020 

Chênh lệch (1)  
so với (2) 

Tỷ lệ chênh lệch 
(1) so với (2) 

(1) (2) (3) = (1) - (2) (4) = (3)/(2)*100 

BCTC bán niên riêng 
lẻ đã được soát xét  45.886.854.304 34.139.254.793 11.747.599.511 34,41% 

BCTC bán niên hợp 
nhất đã được soát xét 483.362.413.704 27.097.790.034   456.264.623.669 1.683,77% 

 

  



Giải trình của công ty như sau: 

Đối với báo cáo riêng lẻ: 

- Báo cáo tài chính bán niên riêng lẻ đã được soát xét năm 2021: Lợi nhuận sau thuế đạt 
45,9 tỷ đồng tăng 34,41% so với cùng kỳ chủ yếu do Công ty mẹ ghi nhận cổ tức năm 
2020 từ các công ty con. 

 

Đối với báo cáo hợp nhất: 

- Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất đã được soát xét năm 2021: Lợi nhuận sau thuế đạt 
483,4 tỷ đồng, tăng 1683,77% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất đến từ các công ty 
con. Trong đó, nổi bật là việc hoàn tất và chuyển nhượng một số dự án; doanh thu từ 
hoạt động thi công, xây lắp; đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái 
tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020. 

Công ty xin báo cáo để Quý Ủy ban và Sở được biết. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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