
     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2021 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Yeah1 (“Công ty”) 

giải trình khi lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) tại Báo cáo kết quả kinh doanh 

riêng và hợp nhất sau soát xét giữa niên độ sáu tháng đầu năm 2021 có lợi nhuận biến động trên mười 

phần trăm (10%) so với cùng kỳ năm 2020 cụ thể như sau:  

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giữa niên độ sáu tháng đầu năm 2021 sau soát xét 
so với sáu tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 

6 tháng đầu năm 

2021 

(1) 

6 tháng đầu năm 

2020 

(2) 

 

Chênh lệch 

 

(3)=(1)-(2) 

(Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế TNDN 5.787.894.986 (17.510.810.887) 23.298.705.872 

Lợi nhuận sau thuế TNDN theo báo cáo riêng sáu tháng đầu năm 2021 tăng 23.298.705.872 đồng, 

chủ yếu đến từ (i) việc giảm chi phí thuê văn phòng do việc chuyển địa chỉ làm việc và trụ sở chính 

từ 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh sang 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh và (ii) chuyển nhượng một phần sở hữu tại công ty con 

Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital.. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: 2009/2021/YEG/CV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  



Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ sáu tháng đầu năm 2021 sau soát 
xét so với sáu tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 

6 tháng đầu năm 

2021 

(1) 

6 tháng đầu  

năm 2020 

(2) 

Chênh lệch 

(3)=(1)-(2) 

Lợi nhuận/ (Lỗ) sau thuế TNDN (196.765.369.312) 2.485.917.222 (199.251.286.534) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN theo báo cáo hợp nhất sáu tháng đầu năm 2021 sau soát xét giảm 

199.251.286.534 đồng, chủ yếu là do các mảng kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở mảng 

Thương mại đa kênh (Bán lẻ) từ sự ảnh hưởng nặng nề của hai đợt dịch trong nửa đầu năm 2021. 

 

Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ sáu tháng đầu năm 2021 sau soát 

xét đã được đăng tải trên website của Công ty: www.yeah1group.com 

Chúng tôi 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 công bố thông tin. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 NGUYỄN ẢNH NHƯỢNG TỐNG 

 




























































































































