
 

  Kính gửi :  - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

     - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Spiral Galaxy 
2. Mã chứng khoán:  SPI 
3. Địa chỉ trụ sở: Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh  
4. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Chí Tân    Chức vụ: Tổng Giám đốc 

5. Nội dung công bố thông tin:  
Thực hiện theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán  
Công ty cổ phần Spiral Galaxy (SPI) xin được giải trình về  kết quả, sự biến 

động chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính 
hợp nhất sau soát xét so với cùng kỳ năm ngoái và chuyển lỗ từ kỳ báo cáo năm 
trước sang lãi kỳ báo cáo năm nay như sau: 

Loại báo cáo 
Lợi nhuận sau thuế sau soát xét Tăng, giảm 

6 tháng đầu  
năm 2021 

6 tháng đầu  
năm 2020 Số tiền (%) 

BCTC riêng   8.309.437.565   (2,481.833.571) 10.791.271.136 >10% 

BCTC hợp nhất   8.286.437.565    
(2.481.833.571) 10.771.271.136 >10% 

Chủ yếu do nguyên nhân sau:   
- Báo cáo tài chính riêng: Sáu tháng đầu năm 2021 lãi và tăng 10,79 tỷ là do 

sáu tháng đầu năm 2021 Công ty SPI thực hiện công tác tái cấu trúc, tích cực thu hồi 
các khoản công nợ và hoàn trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi năm 2020; 
trong khi đó sáu tháng đầu năm 2020 tuy có doanh thu tốt, nhưng khả năng thu hồi 
công nợ chậm dẫn đến trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi. 

- Báo cáo tài chính hợp nhất: Sáu tháng đầu năm 2021 lợi nhuận sau thuế trên 
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét lãi 8,28 tỷ và tăng so với cùng kỳ năm 2020  là 
10,77 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty mẹ thực hiện tái cấu trúc, thu hồi 
được công nợ và hoàn trích lập dự phòng công nợ Phải thu khó đòi năm 2020. 

Trên đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài 
chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét của Công ty cổ phần Spiral 
Galaxy có lãi và tăng so với cùng kỳ năm ngoái.  

 
 
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SPIRAL GALAXY 

Số: 1908/CV-SPI 
“V/v:Giải trình BCTC 06 tháng đầu năm 2021 

sau soát xét kiểm toán” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------- o0o ---------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2021 



                                                                 NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu vt. 
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