
     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022 

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 hoạt động kinh doanh riêng 

và hợp nhất sau kiểm toán năm 2021 có biến động trên mười phần trăm (10%) so với cùng kỳ năm 

ngoái; và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

riêng và hợp nhất trước và sau kiểm toán năm 2021 có biến động trên năm phần trăm (5%), cụ thể như 

sau: 

Chênh lệch báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2021 so 

với năm 2020: 

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng sau kiểm toán năm 2021 so với năm 2020 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2021 

(1) 

Năm 2020 

(2) 

Chênh lệch 

(3)=(1)-(2) 

Lỗ sau thuế TNDN (216.346.811.598) (70.622.805.179) (145.724.006.419)    

Lỗ sau thuế TNDN của công ty mẹ năm 2021 tăng 145.724.006.419 đồng so với năm 2020 chủ yếu là 

do khoản trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con của Công ty mẹ trong năm 2021  

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN YEAH1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: 031/3/22AB/YEG/CVCK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  



 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất sau kiểm toán năm 2021 so với năm 2020 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2021 

(1) 

Năm 2020 

(2) 

Chênh lệch 

(3)=(1)-(2) 

Lợi nhuận/(lỗ) sau 

thuế TNDN 
29.990.231.362 (179.998.905.303) 209.989.136.665    

 

Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất sau kiểm toán năm 2021 tăng 209.989.136.665 đồng so với năm 

2020 là do trong năm 2021 Tập đoàn có ghi nhận khoản doanh thu tài chính từ việc thoái vốn các công 

ty con dẫn đến sự chênh lệch này.  

 

Chênh lệch báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất trước và sau kiểm toán năm 

2021: 

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trước và sau kiểm toán năm 2021  

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2021 

Trước kiểm toán 

(1) 

Năm 2021 

Sau kiểm toán 

(2) 

Chênh lệch 

 

(3)=(2)-(1) 

Lợi nhuận/(lỗ) sau 

thuế TNDN 
149.023.739.528 (216.346.811.598) (365.370.551.126) 

 

Lợi nhuận sau thuế TNDN sau kiểm toán năm 2021 giảm 365.370.551.126 đồng so với trước kiểm toán 

chủ yếu là do điều chỉnh tăng khoản trích lập dự phòng vào cty con cho các khoản lỗ đã phát sinh vào 

năm 2019 và 2020. 

 

  



Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trước và sau kiểm toán năm 2021  

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2021 

Trước kiểm toán 

(1) 

Năm 2021 

Sau kiểm toán 

(2) 

Chênh lệch 

 

(3)=(2)-(1) 

Chênh lệch (%) 

 

(4)=(3)/(1) 

Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 
27.742.347.416 29.990.231.362 2.247.883.946    8,10% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất năm 2021 sau kiểm toán tăng 8,1% so với trước kiểm toán, tương 

đương 2.247.883.946 đồng chủ yếu là do điều chỉnh giảm chi phí một số hoạt động kinh doanh trong 

kỳ. 

 

Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2021 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 

Tổng giám đốc 

 

 

 

 Đào Phúc Trí 

 


