
     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2015 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 tài chính riêng và hợp 

nhất Quý III năm 2021 có biến động trên mười phần trăm (10%) so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể 

như sau: 

Chênh lệch báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất quý III năm 2021 so với 

quý III năm 2020: 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng quý III năm 2021 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Quý III năm  

2021 

(1) 

Quý III năm 2020 

(2) 

Chênh lệch 

 

(3)=(1)-(2) 

Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế 

TNDN 
(3.981.891.653) 23.674.540.544 (27.656.432.197) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN công ty mẹ quý III năm 2021 giảm 27.656.432.197 đồng so với cùng kỳ 

là trong Quý III năm 2020 Công ty có ghi nhận khoản doanh thu tài chính từ cổ tức dẫn đến sự chênh 

lệch này. 
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Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng 9 tháng đầu năm 2021 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 9 tháng đầu năm  

2021 

(1) 

9 tháng đầu năm 

2020 

(2) 

Chênh lệch 

 

(3)=(1)-(2) 

Tăng/(giảm) 

% 

Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế 

TNDN 
2.108.728.658 6.163.729.658 (4.055.001.000)   -65,79% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN công ty mẹ 9 tháng đầu năm 2021 giảm 65,79%, tương ứng giảm 

4.055.001.000 đồng so với cùng kỳ 2020 là trong Quý III năm 2020 Công ty có ghi nhận khoản doanh 

thu tài chính từ cổ tức dẫn đến sự chênh lệch này. 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III năm 2021 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Quý III năm  

2021 

(1) 

Quý III năm 

2020 

(2) 

Chênh lệch 

 

(3)=(1)-(2) 

Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế TNDN (56.808.616.804) 13.273.581.214 (70.082.198.018) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất quý III năm 2021 giảm 70.082.198.018 đồng so với lợi nhuận 

sau thuế TNDN hợp nhất quý III năm 2020 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 đợt dịch Covid-19 trong 3 quý 

đầu năm 2021. 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2021 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 

2021 

(1) 

9 tháng đầu năm 

2020 

(2) 

Chênh lệch 

(3)=(1)-(2) 

Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế TNDN (253.573.986.116) 15.759.498.436 (199.553.880.748) 



Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 giảm 269.333.484.552 đồng so với cùng 

kỳ năm 2020 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 đợt dịch Covid-19 trong 3 quý đầu năm 2021. 

 

Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30 

tháng 09 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. 
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