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CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAMBOO CAPITAL 
BAMBOO CAPITAL  

JOINT STOCK COMPANY 

 
Số/No.: 63/2021/CBTT-BCG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence – Freedom – Happiness 

___________ 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

Ho Chi Minh City, October 14th, 2021 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
DISCLOSURE OF INFORMATION  

Kính gửi/To:  - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission 
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/HCM Stock Exchange 
 

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Bamboo Capital/Bamboo Capital JSC 
Mã chứng khoán/Securities Code: BCG 
Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by:  Ông (Mr.) Phạm Minh Tuấn 
Chức vụ/Position: Phó Tổng Giám đốc/Chief Operating Officer 
Địa chỉ/ Address: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM/ 27C Quốc 
Hương, Thảo Điền Ward, District 2, Hồ Chí Minh City. 
Điện thoại/Telephone: (028) 62 680 680                     -Fax: (028) 62 9911 88 
Loại thông tin công bố:            24h    Yêu cầu  Bất thường    Định kỳ  
Information disclosure type:    24 hours  Requested   Irregular  Periodic 
Nội dung công bố thông tin/Content of Information disclosure: 
Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng lẻ và 

Hợp nhất bán niên 2021 đã được soát xét. 

Bamboo Capital JSC (BCG) hereby discloses the Reviewed Semi-annual Separated and 
Consolidated Financial Statements of 2021.  

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website 

www.bamboocap.com.vn /This information has been published on our company’s website at 

www.bamboocap.com.vn. 

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố./I declare that all information 
provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any 
misrepresentation. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAMBOO CAPITAL 
-----------***----------- 

Số: 132/2021/BCG 

V/v: Giải trình biến động kết quả 
SXKD Bán niên đã soát xét năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----------***----------- 

TP HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

 

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! 

          

 

                                                                                       CÔNG TY CP BAMBOO CAPITAL 

                         PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  

- Như trên 
- Lưu VP 

                                                                                        PHẠM MINH TUẤN 




















































































