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CONG TY CO PHAN DAU flY PHAT TRIEN SAL GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phthng Ben Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TA! CHfNH QU 2 

CCia nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 narn 2021 

BANG CAN DO! KE TOAN 
(Dng dy dü) 

Ti ngày 30 tháng 06 nám 2021 

CIII TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh 

S cui k3' 
(u'óc thuc hiên) 

Don vi tInh: VND 

S du nãm 

A - TAI SAN NGAN H4N 100 333,733,358,280 372,633,550,182 

I. Tin vâ các khoãn tu'ong duffng tin 110 V.! 200,415,858,183 160,589,346,884 
1. Ti&n 111 4,014,205,791 13,230,799,260 
2. Các khoãn ttrclng &nYng tin 112 196,401,652,392 147,358,547,624 

II. Du tir tài chinh ngn hn 120 12,261,600,000 35,690,838,983 
1. Chrngkhoánkinhdoanh 121 V.2a 13,923,820,723 13,815,187,308 
2. Dir phàng giãm giá chrng khoán kinh doanh 122 V.2a (1,662,220,723) 
3. Dutu'nmgitrdnngàydáohn 123 V.2b - 21,875,651,675 

III. Các khoãn phãi thu ngàn hn 130 116,728,673,278 172,322,823,550 
1. Phái thu ngn hin cüa khách hang 131 V.3 24,580,893,288 28,645,008,517 
2. Trãtnrâcchongirôibánngnhn 132 V.4 10,122 4,010,122 
3. Phãithunibngnhn 133 - - 
4. Phãi thu theo tin d k hoach hap dng xay dt,rng 134 - 
5. Phái thu v cho vay ngãn han 135 V.5 69,200,000,000 121,500,000,000 
6. Phãi thu ngn han khác 136 V.6a 22,947,769,868 22,173,804,911 

7. Drphôngphãithungnhankhodài 137 - 

8. Tâi san thiu ch xr 1' 139 

IV. Hang tn kho 140 
1. Hângtônkho 141 

2. Dr phàng giâm giá hang ton kho 149 

V. Tài san ngtin han khác 150 4,327,226,819 4,030,540,765 
1. Chi phi trá tru6c ngn han 151 V.8a 720,133,439 423,447,385 

2. Thu& giá trj gia tang &rçc khAu tth 152 

3. Thus và các khoãn khác phãi thu Nha nuOc 153 V.14 3,607,093,380 3,607,093,380 
4. Giao dlch  mua ban 1i trái phiu ChInh phü 154 

5. Tãi san ngAn han  khác 155 
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CONG TY CO PHAN DAU flY PHAT TRIEN SAI GON co.op 

Dja chi: 56 Tht Khoa Huân, ph.rcng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH QU' 2 

Ciia nàm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bang can d6i k toán (tip theo) 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh 

S cui k5' 
(ir&c thyc hin) S du näm 

B - TA! SAN DA! Hi.N 200 1,811,326,620,279 1,730,623,028,627 

I. Các klioãn phãi thu dài han 210 86,183,032,000 1,000,032,000 
1. Phâi thu dài han  cüa khách hang 211 
2. Trà trurc cho ngLrâi ban dài han 212 
3. Vn kinh doanh & dan vj trrc thuc 213 
4. Phai thu nôi b dài han 214 
5. Phâi thu v cho vay dài han 215 
6. Phãi thu dài han  khác 216 V.6b 86,183,032,000 1,000,032,000 
7. Dr phông phai thu dài han  khô dôi 219 

II. Tài san c djnh 220 4,991,224,873 6,204,135,330 
1. Tài san c6 djnli hüu hinh 221 V.9 4,717,099,972 5,846,077,081 
- Nguyen giá 222 11,495,411,043 14,814,408,544 
- Giá trj hao mon 1iy Ici 223 (6,778,311,071) (8,968,331,463) 
2. Tâi san c djnh thuê tài chInh 224 

Nguyen giá 225 
S I - Gia i hao mon luy ke 226 

3. Tài san c djnh vô hInh 227 V.10 274,124,901 358,058,249 
Nguyen giá 228 1,063,500,000 1,063,500,000 

- Giá fri hao mOn lIy  kA 229 (789,375,099) (705,441,751) 

III. Bt dng san du tir 230 V.11 130,560,826,810 133,106,055,232 
- Nguyen giá 231 160,418,378,179 160,418,378,179 

Giá tn hao mon Iuy k 232 (29,857,551,369) (27,312,322,947) 

IV. Tài san d& dang dài han 240 490,950,750,294 490,500,750,294 
1. Chi phi san xut, kinh doanh d& dang dài hn 241 
2. Chi phi xây drng ca ban d& dang 242 V.12 490,950,750,294 490,500,750,294 

V. Du tir tài chInh dài hn 250 1,098,462,295,999 1,099,519,820,127 
1. Dutuvàocôngtycon 251 V.2c 116,640,000,000 117,150,000,000 
2. D&u tu vào cong ty lien doanli, lien kt 252 V.2c 989,709,576,518 989,709,576,518 
3. Du tu gOp vn vào dan vj khác 253 
4. Di,r phOng du tu tài chinh dài han 254 V.2c (7,887,280,519) (7,339,756,391) 
5 Du tu nm gi dn ngày dáo han 255 

VI. TIl san dài ban khác 260 178,490,303 292,235,644 
1. Chi phi trã trirOc dài han 261 V.8b 84,006,874 188,816,215 
2. Tài san thu thu nhp hoän Iai 262 94,483,429 103,419,429 
3. Thit bj, 4t tin, phi,i tOng thay th dài han 263 
4. Tài san dài han  khác 268 

TONG CQNG TA! SAN 270 2,145,059,978,559 2,103,256,578,809 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN sAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phuông Bn Thành, qun 1, TP. H Chi Mirth 
BAO CÁO TA! CHfNH QU' 2 
Cña nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Bang can d6i k toán (tip theo) 

CIII TIEU 
Mi 
so 

l'htiyt 
mmli 

So cu6i k5' 
(ir&c thyc hin) S dOu nàm 

C - NQ PHAI TRA 300 123,887,805,796 124,128,238,683 

I. N ngn han 310 13,006,730,852 14,077,793,697 
1. Phài tràngithi ban ngn han 311 V.13 38,949,549 283,465,174 
2. Ngui mua trà tin truOc ngn han 312 
3. Thu và các khoàn phái np Nhà nithc 313 V.14 263,480,340 2,025,841,027 
4. Phâi trángiräi lao dng 314 V.15 1,565,521,686 1,901,534,878 
5. ChiphIpháitrángnhn 315 V.16 46,373,691 92,031,558 
6. Phâitrânibng&nhn 316 
7. Phãi trã theo tin d k hoach hcrp dng xãy dung 317 
8. Doanh thu chtra thrc hin ng.n han 318 V. 17 21,961,500 65,884,500 
9. Phãi trá ngn han  khác 319 V. 18a 3,027,765,762 1,639,437,136 
10. VayvàncrthuetàichInhngnhan 320 
11. Dr phông phài trâ ng&n hn 321 
12. Qu9khenthrnrng,phUclçi 322 V.19 8,042,678,324 8,069,599,424 
13. Qu bInh 6n giá 323 - 
14. Giao djch mua ban Iai  trái phi&x Chinh phCr 324 - 

II. Nq dài han 330 110,881,074,944 110,050,444,986 
1. Phâi trâ ngtthi ban dài han 331 
2. Ngtri mua trá tin tnrc dài han 332 
3. Chi phi phâi trâ dài han 333 
4. Phãi trá ni b v v6n kinh doanh 334 
5. Phaitranibdaihan 335 
6. Doanh thu chtra thc hin dài han 336 
7. Phái trâ dài han  khác 337 V.18b 110,881,074,944 110.050,444,986 
8. Vay và ng thuê tài chinh dài han 338 
9. Tráiphiuchuyndi 339 
10. C phiu tru däi 340 
11. Thu thu nhp ho.n lai  phâi trâ 341 
12. Dr phông phài trâ dài han 342 
13. Qu phát trin khoa hQc và Cong ngh 343 
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CONG TY CO PHAN DAU TLI PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 

Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phung Bn Thành, qun 1, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TA! CH!NH QU'' 2 

Cüa näm tài chInh kêt thic ngãy 31 tháng 12 nãm 2021 

Bang can di k toán (tip theo) 

CHi TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh 

S6 cuI k 
(tr&c thuc hiên) S du nãm 

D- VONCHUSOHCrU 400 2,021,172,172,763 1,979,128,340,126 

I. V6n chü s& hUu 410 2,021,172,172,763 1,979,128,340,126 
1. Vein gop cua chü s hitu 411 V.20 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 

Cdphkuphthóngcó quyn bieu quyus 411a 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 
- Cdphkuuudãi 4/lb - 
2. 412 
3. Quyn chon chuyn di trái phiu 413 
4. VnkháccüachUsôhthj 414 
5. Côphiuqu9 415 
6. Chênh 1ch dánh giá 'ai tài san 416 
7. Chênh 1ch t giá hi doái 417 - 
8. Qudu ttrphát trin 418 V.20 829,422,837,371 829,422,837,371 
9. Qu' h trq sAp xp doanh nghip 419 
10. Qu khác thuc vn chü sâ hu 420 - 
11. Lçii nhun sau thug chua phân phi 421 V.20 191,749,335,392 149,705,502,755 
- Loi nhudn sau thué' chu-a phdn phi 

1ykdncuáikj'trzrác 42/a 177,272,699,113 149,705,502,755 
- Lii nhun sau thul chztaphánphi kj) nay 42/b 14,476,636,279 
12. NgunvndAutiixaydrngcaban 422 

II. Ngun kinh phi và qu khác 430 
1. Ngun kinh phi 431 
2. Ngun kinh phi dã hinh thàrih tài san c djnh 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 2,145,059,978,559 2,103,256,578,809 

TP. H ChI Minh, ngây 12 tháng 07 nàm 2021 

Ta NgQc Thão 

Ngirôi Ip biu 
Büi Thj Kim Nga 

K toán truöiig 
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Bài Th Kim Nga 

K toán trir&ng 

Trung Kiên 

Giám t1c 

Ta Ngçc Thao 

Nguôi 1p  biu 

CONG TY CO PHAN DAU TIf PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thñ Khoa Huân, phu&ng Bn Thành, quân 1, TP. H Clii Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH QUY 2 
Cüa nAm tài chjnh kt thüc ngây 31 thang 12 näm 2021  

BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH 
(Dng dy dii) 

Qu 2 ciia nãm tãi chInh kt thiic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

CIII TIEU 
Ma 
s 

Qu2 

Dcin vj tinh: VND 

Lu k tfrdu nám c1n cuôik' 

Thuyt 
minh 

Nim nay 
(iroc thtrc hin) 

Nàmtrithc NAm nay 
(trc thc hien) Nám trtr&c 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 01 VI.1 6,557,461,407 3,983,541,943 13,866,461,328 17,284,463,745 

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 02 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch v11 10 Vl.1 6,557,461,407 3,983,541,943 13,866,461,328 17,284,463,745 

4. Gii vn hang ban 11 VI.2 2,335,419,616 2,323,378,226 4,616,681,827 4,605,720,437 

5. Li nhun gp v ban hang và cung cp dich  vti 20 4,222,041,791 1,660,163,717 9,249,779,501 12,678,743,308 

6. Doanh thu boat dng tài chinh 21 VI.3 20,187,716,984 12,756,290,163 52,741,789,032 17,400,082,856 

7. Chi phi tài chinh 22 VI.4 976,386,463 1,154,984,897 2,209,744,851 1,005,804,567 
Trorigdó: chi phi III vay 23 

8. Chi phi ban hang 25 VI.5 38,729,034 34,047,536 76,114,028 88,281,287 

9. Chi phi quãn I', cloanh nghip 26 VI.6 8,799,862,674 8,084,793,937 17,546,436,328 17,092,223,930 

10. Li nhun thun t& Iiot ding kinh doanh 30 14,594,780,604 5,142,627,510 42,159,273,326 11,892,516,380 049 

11. Thunhpkhác 31 VI.7 190,792,275 9,090,911 193,495,911 10,000,002 ON 

12. Chi phi khiic 32 300,000,600 300,000,600 
Opj 
(1 PH4 

13. Lqi nhuãn khác 40 (109,208,325) 9,090,911 (106,504,689) 10,000,002 
CON 

14. Tang 191 nhuân k tom trirc thud 50 14,485,572,279 5,151,718,421 42,052,768,637 11,902,516,382 

15. Chi phi thud thu nhãp doanh nghip hin hành 51 V.14 (509,206,394) 875,099,865 

16. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn Ii 52 8,936,000 8,936,000 

17. L9i nhun sau thu thu nh4p doanh nghip 60 14,476,636,279 5,660,924,815 42,043,832,637 11,027,416,517 

18. Läi cobãn trên c phiu 70 

19. Lãi suy gum trên Co phiu 71 

TP. H Chi Minh, ngày 12 tháng 07 nlm 2021 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thi Khoa Huân, phuäng Bn Thành, q4n 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAL CH!NH QU"i'2 
Cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T 
(Dng dy dü) 

(Theo phtro'ng pháp tric tip) 
Qu 2 cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Dan vj tinh: VND 

Thuyt Lüy k tir du nám dn cu61 k' 
minh Näm nay Nám trtthc 

I. Luu chuyn tn tir hoat dng kinh doanh 

1. Tin thu ban hang, cung cp djch vi và 
doanh thu khác 01 19,867,484,103 23,193,434,048 

2. Tin chi trá cho nguôi cung cp hang hóa và djch v 02 (5,967,387,374) (5,838,369,570) 
3. Tin chi trâ cho ngiôi lao dng 03 (11,350,964,540) (16,470,208,774) 
4. Tiênlãi vay dA trã 04 
5. Thus thu nhp doanh nghip da np 05 
6. TiM thu khác tr hoat dng kinh doanh 06 2,966,092,023 1,267,102,197 
7. Tiên chi khác cho hoat dng kinh doanh 07 (92,857,374,172) (3,942,590,903) 

Lwu chuyin iidii thudn ilt hog! d3ng lan/i doanh 20 (87,342,149,96O) (1,790,633,002) 

2 

II. Lu'u chuyii tiM tr hot dng du tw 

1. TiM chi d mua sam, xây di,rng tài san c dnh và IA 

các tài san dài han  khác 21 (1,945,960,100) (429,065,000) 
2. TiM thu tr thanh Ii', nhuçing ban tâi san Co djnh và 

các tài san dài han khác 22 984,500,000 
3. TiM chi cho vay, mua cac cong c,z nci cia 'C 

dan vj khác 23 (2,700,000,000) (98,744,677,277) 
4. TiM thu hi cho vay, ban tai các cOng ci,i nçi cOa 

dan vj khác 24 76,875,651,675 8,000,000,000 
5. TiM chi d&u tu, gop vn van don vi khác 25 - 
6. liOn thu hôi dâu tu, gop vOn vào dan v khác 26 510,000,000 765,000,000 
7. TiOn thu lài cho vay, cO tCrc và lqi nhun duçic chia 27 53,464,404,684 10,827,641,204 

Luu chuyln tin thun fit hog! äng diu tu' 30 127,188,596,259 (79,581,101,073) 
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CONG TY cO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAi GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phuäng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH QUY 2 
Cüa nãm tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Báo cáo liru chuyén tiên t (tiêp theo) 

Ill. 

1. 

CHf TIEU 

Luu chuyn tin tr hot dng tIi chinh 

Tin thu tr phát hành c6 phiu, nhân gop v6n cüa 

Ma 
S6 

Thuyt Lüy k tir du nãm dn cuói k5' 
minh Näm nay Nim tru*c 

chüst,hu 31 
2. Tin trà Ii gop von cho các chCi s hü'u, mua Iai 

cô phiu cCrn doanh nghip dA phát hành 32 
3. Thutiêntrdivay 33 
4. Tintranqg6cvay 34 
5. Tin trá nq g6c thuê tài chinh 35 
6. C6 t(ic, Ici nhun dA trã cho chü sey hitu 36 (19,935,000) (4,879,600) 

Luu chuyn tien thun tie ho,t dng tat chinh 40 (19,935,000) (4,879,600) 

Luu chuyn tin thun trong k5' 50 39,826,511,299 (81,376,613,675) 

Tin và tuong duong tin du k' 60 Vi 160,589,346,884 181,579,204,497 

Anh htremg cUa thay (Mi t' giá h6i doái quy (Mi ngoi t 61 

Tin và tuong throng tiM cu61 ki 70 V.1 200,415,858,183 100,202,590,822 
-y 
N 
TA 

Tp. H6 ChI Minh, ngày 12 tháng 07 nàm 2021 

  

Ta NgQc Thão 
Ngwôi Ip biu 

 

BÜ1 Thj Kim Nga 
K toán tru&ng 
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CONG TY CO PHAN DAU TIS PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dia chi: 56 Thi Khoa Huãn, phixing Bn Thánh, quan  1, TP. Ho Chi Mirth 
BAO CÁO TAI CHINH QUY 2 
Ciia näm tâi chInh kt thic ngãy 31 tháng 12 nàm 2021 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH QU' 2 
Cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

I. BAC DIEM HOJLT BONG 

1. HInh thfrc s0 hcru vn 

Cong ty C phn Du tu Phãt trin Sài Gôn Co.op (sau dày goi tt là "Cong ty") là cong ty c phn. 

2. Linh vtr3c kinh doanh 

Linh vrc kinh doanh cüa Cong ty là djch vu. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dng kinh doanh chInh cUa Cong ty là: du tix xây dijng, kinh doanh trung tam thuong mai,  cao 

van phOng; cho thué mat  b&ng và tài san. 

4. Chu k' san xut, kinh doanh thông thtrOng 

Chu k' san xut kinh doanh thông thu&ng cüa Cong ty không qua 12 tháng. 

5. Dc dim hot dng cüa Cong ty trong qu cO ãnh huOng dn Báo cáo tài chinh 

Cong ty C phn Diu tu Phát trin Sài Gôn Co.op dang trin khai cong tác tái cu tn'ic hoat dng kinh 

doanh trong thai gian tOi theo dnh huàng: không dAu Px vào hoat dng ban lé Co.opmart ma chuyn sang 

du trr trung tam thung mi, trung tam thuang mai  chuyên dung, Outlet, các dr an b.t dng san phirc 

hp, cac djch vi.i tu vn thi& k& giám sat, pháp li', quán l' d an, giâi thiu mat  bAng cho Lien hip Hp 

tác xa thucing mai  TP. Hi ChI Minh. D thi,rc hin theo djnh huàng nay, Cong ty Se: 

- Chuyn nlurçing vn d&u tu tai  các cong ty lien kt hoat dng bàn lé Co.opmart cho Lien hip Hcip tác 

xà thuang rni TP. H Chi Minh. 

- Nhn chuyn nhucmg vn du tu tai  cac cOng ty lien kát du tu vão Trung tam thucmg mai hoac dlrr 

kin së dAu trr vào Trung tam thucmg mai  ti Lien hip Hqp tác xã thuang mi TP. H ChI Minh. 

- Cbuyn nhuqng bt dng san hoac quyn cho thuê bt dng san dã d&u tu siêu thj Co.opmart và dang 

cho Lien hip Hç'p tác xã tbuang rnai TP. H ChI Minh thuê kinh doanh bàn lé Co.opmart. 

- Nhan chuyn nhucmg bt dng san hoac quyn cho thuê bAt dng san dâ dAu t'.r Trung tam thung mi 

hoac dir kin së dAu Ui vào Trung tam thirang mai  tir Lien hip Hgp tác xã thuang mai  TP. HO Chj 

Minh. 
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CONG TY CO PHAN DAU TIX PHAT TRIEN SAL GON CO.OP 
Dja chi: 56 ThO Khoa Huân, phtthng Ben Thành, qun 1, TP. HO ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHINH QU 2 
COa näm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nãrn 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

6. Cu trüc Cong ty 

Các cong ty con 

T' 1 

quyén 

Hoat dng TS' 1 T' 1 biu 

Ten cOng ty Dja chi trV sO chInh kinh doanh chinh vOn gop lcii ich quyt 

COng ty TN}-1I-1 SCID 23/9 

Cong ty TNHH MTV 

Thwing mai  Sài GOn - Bn 

Tre 

COng ty TNHH MTV 

TMDV Sài GOn — Pleiku  

So 04 Phm Ngü Lao, 

phtrOng Pham Ngu Lao, 

Qun 1, Tp.HCM 

S 26A duOng Trân Quc 

Tuân, phrOng 4, TP. Ben 

Ire, tinh Bn Tre 

So 29 Nguyn Van Cr, 

phtr&ng Ia Kring, TP.Pleiku, 

tinh Gia Lai 

Xây drng dan dung, 

xay drng cong 

nghip, bt dng san, 

quyn sCr dvng  dt 

thuc chO sO htu, chO 

sü ding hoãc di thuO 

Bàn 10 hang hóa và 

dich vi cho thuO  

51,00% 51,00% 51,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 

Kinh doanh bt dng 100,00% 100,00% 100,00% 

san, quyn sr ding 

dt thuOc chü sO hiu, 

chO sO di,ing hoãc di 

thuO 

Các cong ty lien kit 

TOn cOng ty Da chi tru sO chinh Hot dng kinh doanh chinh 
T' 1 vOn 

gOp 

T'1 
phän 

sir hiru 

T' 1 
quyOn 
biOu 

quyOt 

Cong ty TNHH S 09 TrAn Hung Dao,  phixOng Bàn 10 hang hóa và djch vi cho 
Thixcing mai Djch vi,i 5, TP. Ca Mau, tinh Ca Mau thuO 
Sài GOn - Ca Mau 

COng ty TNHH SO oi Di 1 Hoà BInh, qutn Bàn 10 hang hOa và djch viii cho 
Thucrng mai  Sài GOn Ninh KiOu, TP. Can Tha thuO 

36,75% 36,75% 36,75% 

Can Thci 

Cong ty TNHH Dãu tu LAu 3, s 199-205, di.rOng Kinh doanh siOu th theo h thing 
QuOc tO Sài GOn Co.op Nguyen Thai Hoc, phithng chui siOu th Co.op Mart 

Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. 

34,00% 34,00% 34,00% 

HO Chi Minh 

COng ty TNHH So 121 thxOng Phrn Van Kinh doanh siOu th theo h thng 
Thtrang rni Djch vi,i Thun, phuOng Tan TiOn, TP. chui siOu thj Co.op Mart 
Siêu thj Co.opmart BiOn HOa, tinh DOng Nai 

49,00% 49,00% 49,00% 

BiOn HOa 

Cong ty Co ph&n Phát Khu phOc hcip sO 2, phrOng Kinh doanh bat dng san, quyOn 
triOn khu phrc hçip Tan Phong, Qun 7, TP. HO sCr ding dat thuc chà sir hiiu, chO 

29,00% 29,00% 29,00% 

Thuung mi Vietsin ChI Minh sir di,ing hoc di thuO 36,00% 36,00% 36,00% 

COng ty TN}IH TMDV LO T3-1.1 Khu cOng ngh cao Kinh doanh bt dng san, quyên 
Sài GOn — Xuân Oai TP.HCM, La Xuân Oai, phithng sir dung dat thuc chO sir hiru, chii 

49,00% 49,00% 49,00% 

Ban thuyt minh nay là ,nt b5 phn h'p thành và phái dtrc'c c cüng v&i Báo cáo tài chinh Qu 2/2021 9 



CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAL GON CO.OP 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phthng Bn Thành, quân 1, TP. H Chi Mirth 
BAO CÁO TA! CHINH QU 2 
Cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nàm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chjnh (tip theo) 

Ten cong ty Dja chi tr1 sO chInh 
Tang Nhan Phu A, quân 9, 
TP.HCM 

Hoat dng kinh doanh chjnh 
si di,ing hoc di thuê 

T' 1 
T' I quyên 

T' 1 von phân biêu 
gop s&h0u quyêt  

7. Nhãn viên 

Ti ngày két thOc cüa kS'  kê toán qu', Cong ty có 63 nhân viên dang lam vic (s du näm là 59 nhân 

viën). 

II. NAM TA! CH!NH, DYN V! TIEN T SI DVNG  TRONG KE TOAN 

1. Näm tài chInh 

Näm tài chInE cOa Cong ty bat du tr ngày 01 thang 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12 hang näm. 

2. Dim vj tin t sCr diing trong k toán 

Dan vj tin t si'r ding trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do vic thu, chi chü yu di.rçc thixc hiên 

bang don vj tin t VND. 

III. CHUAN MUC VA CHE DQ KE TOAN AP DVNG 

Ch d k toán áp dt.ing 

Ngày 22 tháng 12 näm 2014, B Tài chInh dà ban hành Thông ttr so 200/2014/TT-BTC huOng dan Chê 

do k toán doanh nghip thay th Quyt djnh s 15/2006/QD-BTC ngày 20 thang 3 nàm 2006 cUa B 

truâng B Tài chInE và Thông tix s 244/2091TT-BTC ngày 31 tháng 12 nám 2009 cUa Bô Tài chInh. 

Thông tu nay có hiu hrc áp ding cho näm tài chInh bat d&u vào ho.c sau ngày 01 tháng 01 näm 2015. 

Cong ty áp ding các chuan mrc k toán, Thông ti.r nay và các Thông ti.r khác huàng dk thrc hin Chuan 

mrc k toán cüa Bt Tài chInh trong vic 1p Va trinh bay Báo cáo tài chInE. 

2. Tuyên b v vic tuân thu chun misc k toán và ch d k toán 

Ban Tng Giám dc dam bào dà tuân thU yêu cu cUa cac ChuAn mirc k toán, Ch d k toán doanh 

nghip Vit Nam ducyc ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüng 

nhu các Thông tu hu&ng dan thrc hin Chun mrc k toán cUa Bô Tài chInh trong vic 1p và trInh bay 

Báo cáo tài chinh. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAi GON CO.OP 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CH!NH QUY 2 
Cüa nàm tài chinh k& thic ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuy& minh báo cáo tái chInh (tip theo) 

iv. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG 

1. Co sr lap Báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh duçc 1p trên co s k toán dn tIch (tth các thông tin lien quan dn các lung tin). 

2. Tin và các khoãn twong du'ong tin 

Tin bao gm tin mt và tin gri ngàn hang không kS'  han. Các khoán tLrang throng tin là các khoãn 

du tu ngn hn có thai hn thu hM không qua 03 tháng k tir ngày du tu, có khà nàng chuyn di d 

dàng thành mt lucrng tin xác djnh và không có rñi ro trong vic chuyn diii thành tin tai  thai dim báo 

cáo. 

3. Các khoãn du tu' tài chinh 

Chá'ng khoán kiith doanh 

Khoán dAu tu duçvc phãn loi là chng khoán kinh doanh khi nm gi vi miic dich mua bàn dê kim Ru. 

Chirng khoán kinh doanh duçc ghi s k toán theo giá gc. Giá gc cUa chirng khoán kinh doanh ducuc 

xac djnh theo giá trj hcrp l cüa cac khoán thanh toán tai  thai dim giao dch phát sinh cong các chi phi 

lien quan dn giao djch mua chüng khoan kinh doanh. 

Thai dim ghi nh.n the khoàn chirng khoán kinh doanh là thai diem Cong ty CO quyn s& hü'u, c,i the 

nhu sau: 

• Di vi chüng khoán niêm yt: thrçc ghi nhân tai  thui dim kh&p lnE (T+0). 

• Di vâi ehüng khoán chixa niêm yt: duqc ghi nhan tii thai dim chinh thrc có quyn sâ hru theo 

quy djnh cUa pháp luat. 

Tin lãi, c trc và lçiri nhuan cüa các kS'  tnthc khi chrng khoán kinh doanh duçre mua &rçuc hch toán 

giàm giá tr cüa chInh ching khoán kinh doanh do. Tin lãi, c tirc và lqi nhuan  cña các k9 sau khi chüng 

khoán kinh doanh dtrçuc mua duçic ghi nhan doanh thu. C tfrc duçuc nhan bang c phiu chi duçic theo 

dOi s lucmg c phiu tang them, không ghi nhan giá tr c phiu nhan duçuc. 

C phiu hoán di thrcuc xác djnh theo giá tr hqp 19 tti ngày trao di. Giá trj hpp 19 cUa c phiu thrcuc 

xác djnh nhu sau: 

Di vâi c phiu cüa cong ty niêrn yt, giá tr hcp 19 cüa c phiu là giá dóng cira niêm yt trên thi 

truang chrng khoán tai  ngày trao di. Tru'Ong hcp tai  ngày trao di thj tnrO'ng chirng khoán khong 

giao djch thI giá tr hqp 19 cüa c phiu là giá dóng cira phien giao dch tnxâc 1in k vó'i ngày trao 

di. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Dia chi: 56 Thi Khoa Huãn, phiing Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH QU'c 2 
Cüa näm tâi chjnh kt thi:ic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tái chinh (tip theo) 

• Di vi c phiu chua niêm yt thrçic giao dch trên san UPCOM, giá tr hqp 19 ciia c phiu là giá 

giao djch dOng cira trên san UPCOM tai  ngày trao d6i. Tnzng hcip ngày trao di san UPCOM không 

giao djch thI giá trj hpp 19 cüa c phiu là giá dóng cira phiên giao djch trurc lin k vâi ngày trao 

di. 

• Di vOi c phiu chira niêm y& khác, giá trj hgp 19 cña c phiu là giá do các ben thOa thun theo 

hqp dng hoc giá trj s sách tii thOi dim trao di. 

Dir phang giám giá chrng khoán kinh doanh duqc 1p cho tlrng 1oi ching khoán thrçic mua bàn trén th 

tnrOng và Co giá tr hcrp 19 thtp hcm giá gc. Giá trj hcip 19 cüa chng khoán kinh doanh niêm yt trén thj 

tn.rOng chng khoán hoc dirgc giao dlch  trên san UPCOM là giá dOng ci:ra ti ngày kt thñc qu9. Trithng 

hcp tai  ngày k& thic qu9 thj tnthng chirng khoán hay san UPCOM không giao djch thI giá tn hcip 19 cUa 

chrng khoán là giá dóng cüa phien giao djch tnxâc lin k vOi ngày k& thüc qu9. 

Tang, giàm s6 dir phOng giám giá chirng khoán kinh doanh cn phái trich 1p tai  ngày kt thüc qu9 duqc 

ghi nhân vào chi phi tãi chinh. 

Lãi hoc l t1r vic chuyn nhucrng ching khoán kinh doanh thrçic ghi nhn vào doanh thu hot dng tâi 

chinh hoc chi phi tài chInh. Giá vn ducrc xac djnh theo phuong pháp bIith quân gia quyn. 

C'ác kliodn dlu 1w vào cong ly  con, cong ty lien kt 

COng ty con 

COng ty con là doanh nghip chju sr kim soát cUa Cong ty. Vic kim soát dt duqc khi COng ty có khà 

näng kim soát cac chInh sách tài chinh va hoat dông cOa doanh nghip nhn du ti.I nhAm thu duqc li 

ich kinh t tr các hoat dng cüa doanh nghip do. 

COng ly lien kt 

Cong ty lien kt là doanh nghip ma COng ty CO ánh huàng dàng k nhung khOng cO quyn kim soát di 

vci cac chinh sách tâi chInh vâ hoat dng. A1m huâng dáng k th hin a quyn tham gia vào vic thra ra 

các quyt djnh v chinh sách tài chjnh và hot dng cüa doanh nghip nhn du tu nhung khOng kim 

soát các chinE sách nay. 

Gui n/ian ban ä'cu 

Các khoán du tu vào cong ty con, cOng ty liOn k& ducic ghi nhn ban du theo giá gc, bao gm giá mua 

hoc khoán gop vn cong  các chi phi lien quan tnxc tip dn vic du tu. Tn.rang hçp du Pr bang tài san 
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CONG TY CO PHAN DAU TIX PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phuâng Bn Thãnh, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHINH QUY 2 
Cüa ijAm tài chinh kêt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tâi chInh (tip theo) 

phi tin t, giá phi khoán du tir duçc ghi nhn theo giá trj hçp 1' cüa tâi san phi tin t ti th&i dim phát 

sinh. 

C tirc và lcii nhuân cüa cac k' tnxâc khi khoàn dAu tir duçic mua dixcc hach  toán giâm giá trj cUa chInh 

khoán d&u tu do. C tirc và lçri nhun cüa cac k' sau khi khoán du tu ducrc mua dixcic ghi nhn doanh 

thu. C trc dirçic nhân bang c phiu chi dirge theo dOi s h.rcing c phiu tang them, khOng ghi nhn giá 

trj c phiu nhn duçc. 

Dtphóng t8n tMt cho các khoán dcu tu vào cong ty con, cOng ty lien Ice! 

Du phong té,n tht cho cac khoân du tu vào cOng ty con, cOng ty lien kt dircxc trich 1p khi cong ty con, 

cOng ty lien kt bj l vO mirc trIch 1p bang chênh lch gifla vn gop th%rc t cüa các ben tai  cOng ty con, 

lien k& và vn chü sO hu thi,rc có nhan vai t' l gop vn cüa Cong ty so vâi t6ng s6 vn gOp thic t cüa 

các ben tai  cong ty con, cong ty lien kit. Nu cOng ty con, cOng ty lien kt là di tuqng 1p Báo cáo tài 

chInh hqp nht thI can cir d xác djnh dr phOng tn that là Báo cáo tài chinh hcrp nht. 

Tang, giám s dir phOng tn tht dAu tu vão cOng ty con, cOng ty lien k& cn phái trich 1p ti ngày kt 

thUc qu dirge ghi nhn vào chi phi tài ehInh. 

4. Các khoãn phãi thu 

Các khoãn nq phái thu dirge trinh bay theo giá tr ghi s tth di các khoàn di,r phOng phài thu khó dOi. 

Vice phân 1oi các khoãn phãi thu là phãi thu khách hang và phái thu khác dirge thrc hin theo nguyen 

tác sau: 

• Phái thu cüa khách hang phãn ánli các khoân phái thu mang tinh chit thirang mai  phát sinh tir giao 

djch có tInh chAt mua - ban giia Cong ty và ngui mua là dan v dc 1p vOi Cong ty, bao gm cá 

cac khoán phài thu v tin ban hang xuAt khAu üy thác cho dan vj khác. 

• Phãi thu khác phàn ánh các khoán phái thu không cO tinh thuong mi, không lien quan dn giao dch 

mua - ban. 

Di,r phOng phài thu khó dOi dirge 1p cho t1rng khoàn n phãi thu khó dOi can elI vào dr kin mlIc ton that 

có th xày ra. 

Tang, giám s dtx dr phOng nq phâi thu khó dOi cAn phãi trich 1p ti ngày kt thüc qu' dugc ghi nhan 

vào chi phi quán l' doanh nghip. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON co.op 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phrng Bn Thành, quân 1, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH QUY 2 
Cüa näm tài chInh kt thOc ngây 31 tháng 12 nãm 2021 
Bàn thuyt rninh bão cáo tài chInh (tip theo) 

5. Chi phi trã tru&c 

Chi phi trá tnró'c bao gm các chi phi thc t dâ phát sinh nhixng có lien quan dn kt qua hot ctng san xut 

kinh doanh cOa nhiu k' k toán. Chi phi trã tnrâc cOa Cong ty bao gm các chi phi sau: 

Cong cy, dyng cy 

Các cong c\i, ding cii dã dua vào sü diing dtrçic phân b vao chi phi theo phucmg pháp di.r&ng thAng vâi 

th&i gian phân b khOng qua 03 näm. 

Clii phi sfra chfra 

Chi phi stra cha van phOng phát sinb mt 1n có giá trj Ian dircyc phân b vào chi phi trong nàm theo 

phi.rcmg pháp duO'ng thing vOi thii gian phân b không qua 03 nàm. 

Ciii p/il cal 410 

Chi phi cãi tao  thrc phân b vào chi phi theo phuong pháp duOng thing vOi thai gian phân b không qua 

thai gian thuê mt bAng. 

6. Tài san thuê hoat  dng 

Thuë tài san dirqc phân loai là thuê hoat dng nu phn lan rüi ro và igi Ich gAn 1in vài quyn sa hüu tài 

san thuc ye nguai cho thuê. Chi phi thuê hot dng duqc phãn ánh vào chi phi theo phuong phap duâng C 

thAng cho sut th&i han  thuê tài san, không phit thuc vào phuong thi'rc thanh toán tin thuê. 

7. Tài san c dinh h&u hInh 

Tài san c dnh hu hinh di.rçic th hin theo nguyen giá trir hao mon lOy k. Nguyen giá tài san c6 djnh 

hüu hinh bao gm toàn b các chi phi ma Cong ty phài bO ra d cO duqc tài san c djnh tInh dn thai 

dim dua tài san dO vào trang thai sn sang sir diing. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du chi thrqc 

ghi tang nguyen giá tài san c djnh nu cac chi phi nay chAc chAn lam tang 1i Ich kinh té trong tuong lai 

do sr diing tài san dO. Các chi phi phát sinh không thOa man diu kin trén &rc ghi nhn là chi phi san 

xu1t, kinh doanh trong kS'. 

Khi tài san c dinh hüu hinh dirçrc ban hay thanh li', nguyen giá Va giá tr hao mOn lüy k& thrcic xOa s Va 

lãi, 1 phát sinh do thanh l' duqc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong kS'. 

Tài san c dnh hu hInh duqc khu hao theo phirong pháp thr0ng thAng dira trén thci gian hru d%ing uâc 

tinh. Sê nám khu hao cüa các loai tài san c dinh hüu birth nhu sau: 
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CONG TY cO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAL GON CO.OP 
DIa chi: 56 Thu Khoa Huân, phirâng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CAO TAI CHINH QUY 2 
Cüa nàm tâi chInh kt thCic ngày 31 tháng 12 nãrn 2021 
Bàn thuyt ininh báo cáo tài chInh (tip theo) 

Loai tài san c dinh S näm 

May móc và thit b 03 - 08 

Phuong tin vn tãi, truyn dn 10 

Thit bj, diing Cu quãn 19 05 - 08 

8. Bat dng san dãu tir 

Bt dng san du tu là quyn si'r ding dAt, nhà, mt phAn cüa nhà hoc Co s& ha tAng thuc sO hüu cOa 

Cong ty duqc sr ding nhAm mtc dIch thu igi t1r vic cho thuê hoac chO tang giá. BAt dng san dAu tu 

duqc th hin theo nguyen giá trr hao mOn lüy k. Nguyen giá cUa bAt dng san dAu tu là toàn b các chi 

phi ma Cong ty phãi bO ra hotc giá trj hgp 19 cüa các khoán thra ra d trao di nhm có dugc bAt dng 

san dAu tu tInh dn thOi dim mua hoc xây drng hoàn thành. 

Các chi phi lien quan dn bAt dng san dAu Pr phát sinh sau ghi nhn ban dAu dirge ghi nbn vao chi phi, 

trr khi chi phi nay có khá nãng chAc chAn lam cho bAt dng san dAu Pr tao  ra Igi Ich kinh t trong tucmg 

lai nhiu hon müc hoat dOng  dugc dánh giá ban dAu thI dugc ghi tang nguyen giá. 

Khi bAt dng san dAu tu duçic ban, nguyen giá và khAu hao lIly k ducic xóa s và läi, l nào phát sinh 

dirge hach  toán vào thu nhp hay chi phi trong k9. 

Vic chuyn tlr bAt dng san chIl sO hfru si:r diving hoc hang tn kho thành bAt dng san dAu tu chi khi 

chIl sO hIlu chAm dit sir dung tài san dO và bAt dAu cho ben khác thuê hoat dng hoc khi k& thüc giai 

don xây drng. Vic chuyn tlr bAt dng san dAu tir sang bAt dng san chIl sO hthi sü dicing hay hang tn 

kho chi khi chIl sO hIlu bAt dAu sIr dvng  tài san nay hoc bAt dAu trin khai cho miic dIch ban. Vic 

chuyn tlr bAt dng san dAu Ui sang bAt dng san chIt sO hIru sIr dung hoc hang tn kho không lam thay 

di nguyen giá hay giá tn cOn lai  cIta bAt dng san t?i  ngày chuyn di. 

BAt dng san dAu tu sIr dung di cho thuO dugc khAu hao theo phuong pháp thrOng thAng dra trCn th&i 

gian hIru dang  uOc tinh. S näm khAu hao cüa bAt dng san dAu Pr nhu sau: 

Loai tài san cô dinh So nãm 

QuynsIrdiingdAt 39 

Nba 25-30 

BAt dng san dAu tir nAm giIr chO tang giá không dugc trich khAu hao. Tnr&ng hçrp có bAng chlrng chAc 

chAn cho thAy bAt dng san dAu tu nAm giIr chO tang giá bj giám giá so vOi giá trj thj tnrOng và khoán 

giám giá ducic xác dnh mt cách dáng tin cy thI bAt dng san dAu tir nAm giIr chO tang giá dirge ghi 

giâm nguyen giá và tn thAt dirge ghi nhn vào giá vn hang ban. 
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CONG TV CO PHAN DAU TII PHAT TJUEN SAI GON co.op 
Dja chi: 56 ThO Khoa Huân, ph.thng Bn Thành, qu.n 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHINH QUY 2 
Cüa nàm tài chinh kt thác ngày 31 thang 12 nàm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tái chInh (tip theo) 

9. Tài san c dinh vô hInh 

Tâi san cô djnh vô hinh dircc th hin theo nguyen giá trr hao mOn lüy k. 

Tái san c dnh vô hinh cüa Cong ty là chu'mg trInh phn mm may tInh. Chi phi lien quan dn các 

chiwng trInh phn mm may tInh không phái là mt b phn gAn k& vâi ph.n cirng có lien quan dugc 

vn hoá. Nguyen giã cüa phn mm may tInh là toàn b các chi phi ma Cong ty dà chi ra tinh dn thOi 

dim dua phn mm vào sü diing. Phn mm may tinh dirqc khu hao theo phiwng pháp duäng thing 

trong 03 nám. 

Khi tài san c dinE vO hInh duic ban hay thanh li', nguyen giá và giá trj hao mOn lüy kê dixcic xóa s và 

lài, 1 phát sinh do thanh 1 duçc ghi nEn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

10. Chi phi xây dirng co' ban d& dang 

Chi phi xây drng co bàn dO' dang phan ánh các chi phi lien quan tnxc tip (bao gm cà chi phi lãi vay có 

lien quan phü hgp vài chinh sách k toán cüa Cong ty dn các tài san dang trong qua trInh xây dçrng, may 

mOc thit bj dang 1p dt d phuc vi cho mi1c dich, cho thuê và quãn l' ciTing nhu chi phi lien quan dn 

vic sfra chira tài san c djnh dang thirc hin. Các tài san nay ducc ghi nhn theo giá gc và khOng dirge 

tinh khAu hao. 

11. Các khoãn n' phãi trã và chi phi phãi trã 

Càe khoàn ng phái trà và chi phi phái trã dirgc ghi nhn cho s tin phái trã trong tuong lai lien quan dn 

hang hóa và dch v1 2 d nhn dirge. Chi phi phai trá dirge ghi nhn dra trên các uâc tinh hgp 1' v s tin 

phài trá. 

Vic phãn loai các khoàn phai trã là phài trà ngithi ban, chi phi phái trâ và phài trã khác dirge thrc hin 

theo nguyen tAc sau: 

• Phãi trá nguO'i bàn phãn ánh các khoân phãi trã mang tinh ch.t thuong mi phát sinh tiTr giao djch 

mua hang hóa, djch vii, tài san và nguO'i ban là don vj de 1p vài Cong ty, bao grn cá các khoán 

phâi trá khi nhp khu thông qua nguO'i nhn üy thác. 

• Chi phi phãi trà phán ánh các khoàn phai trã cho hang hOa, dch vit dâ nhtn dugc tiTr nguO'i bàn hoc 

dã eung cp cho nguOi mua nhimg chua chi trâ do chua Co hOa don hoc chua dü h so, tài 1iu kê 

toán và các khoãn phâi trã cho ngu&i lao dng v tin hwng nghi phép, cáe khoãn chi phi san xuât, 

kinli doanh phai trich truàc. 

• Phài trà khác phàn ánh eác khoãn phái trá không có tInh thuong mgi, khOng lien quan dn giao djch 

mua, ban, cung cAp hang hóa dch vu. 
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CONG TV CO PHAN DAU TII PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phung Bn Thành, qun 1, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TA CHINH QU'' 2 
Cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuyt rninh báo cáo tài chinh (tip theo) 

Các khoán nq phái trã Va chi phi phái trà thrçic phân loai ngAn han  và dài hn trên Bang can dôi k toán 

can ci theo k' han  con  lai tai ngáy kt thUc qu9. 

12. V6n chü s& hü'u 

Vn gop cUa chü sO hru duçyc ghi nhn theo s vn thrc th dã gop cüa các ci dông. 

13. Phân phôi 1Q'i nhun 

Lqi nhuan  sau thu thu nhp doarih nghip duçvc phân phi cho các c dông sau khi d trich 1p các qu5 

theo Diu 1 cüa Cong ty cüng nhtr các qui djnh cOa pháp 1ut và dã dugc Dai  hi dng c ctông phê 

duyt. 

Vic phân phi ipri nhun cho các c dông dixcic can nhc dn các khoãn miic phi tin t nm trong 1çi 

nhutn sau thug chua phân phi có th ành huOng dn 1ung tin Va khã nàng chi trã c tc nhu lâi do 

dánh giá lai  tài san mang di gop van, lãi do dánh giá lai  các khoàn mic tin t, các cong ci tài chInh và 

các khoàn mitc phi tin t khác. 

C ttrc duçic ghi nhn là nç phài trã khi duçic Dai  hi dng c dOng phê duyt. 

14. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 

Doanli 1/ia cung cp djc/i v 

Doanh thu cung cAp djch vi duc ghi nhn khi dng thOi thOa man các diêu kin sau: 

• Doanh thu du?c xác dnh tuang di chc chAn. Khi hçcp dng qui djnh nguOi mua dtrgc quyn trà lai 

djch vi dà mua theo rthng diu kin ci th& doanh thu chi dugc ghi nhn khi nhUng diu kin cii the 

dO khOng cOn tn tai  và ngithi mua không duqc quyn trã lai  dch viii dã cung cap. 

• COng ty dã hoc sê thu duçc Igi ich kinh t tr giao djch cung cAp djch v dO. 

• Xác djnh duçic phAn cOng vic dã hoàn tbành vao thOi dim báo cáo. 

• Xác dnh duçic chi phi phát sinE cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cAp djch vii 

do. 

TruOng hcp dch vii ducic thrc hin trong nhiu k' thI doanh thu ducic ghi nhn trong kS'  dugc can cr vào 

kt qua phAn cOng vic dã hoàn thành vào ngày kt thüc k' k toán. 

Doani: thu cho thuê tai ãn Izoat ctông 

Doanh thu cho thuê tài san hoat dng thrgc ghi nhn theo phixong pháp duOng tháng trong suôt thai gian 

cho thuê. Tin cho thuê nhn truOc cüa nhiu k' dugc phân b vào doanh thu phü hgp vOi thai gian cho 

thuO. 
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CONG TY CO PHAN DAU TJI PHAT TRIEN SAL GON co.op 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phuxông Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH QU 2 
Cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nAm 2021 
Ban thuyM minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

Tin Mi 

Tin läi duçic ghi nEn trên cor si thai gian Va lãi suit thirc té tirng ks'. 

Co tác và Ioi nhuân iwcc chia 

C tirc va lçii nhuan di.rac chia duçrc ghi nhn khi Cong ty dtrqc quyn nh.n c thc hotc lqi nhun tr vic 

gop van. C tirc ducic nhn bang c phiu chi duçic theo dOi s h.rqng c phiu tang them, không ghi nhn 

già tr c phiu nhn duçc. 

15. Các khoãn chi phi 

Chi phi là nhkng khoàn lam giàm 1ci Ich kinh t ducic ghi nhn tai  thai dim giao djch phát sirth hoc khi 

cO khã näng thong di chic chn së phát sinh trong tucmg lai không phân bit dã chi tiên hay chua. 

Các khoãn chi phi và khoàn doanh thu do no tao  ra phãi thrc ghi nEn dng thai theo nguyen t.c phü 

hp. Trong truang hqp nguyen tc ph hçp xung dt vi nguyen tAc then  trQng, chi phi duçic ghi nhn 

can cü vào bàn chit và qui djnh cüa các chuAn mrc k toán d dam báo phàn ánh giao dch mt cách 

trung thirc, hcrp 1'. 

16. Thu thu nhp doanh nghip 

Chi phi thu thu nhap doanh nghip bao gm thu thu nhap hin hành và thu thu nhtp hoãn lai. 

Thulihu nhIp hiçn hành 

Thu thu nhp hin hành là khoàn thu duac tinh dua trên thu nhâp tInh thu. Thu nhap tInh thu chênli 

1ch so vi lçii nhuan k toán là do diu chinh các khoán chênh lch tam  thO giüa thug và k toán, các chi 

phi khOng duçic trur cüng nhix diu chinh cac khoàn thu nhp không phái chu thu và các khoãn l ducyc 

chuyn. 

Th u thu nhlp hoön 4i1 

Thu thu nhp hoãn lai là khoàn thug thu nhp doanh nghip sè phâi np hoc sè dugc hoàn 1a  do chênh 

lch tam  thai giüa già tr ghi s cüa tài san và nçi phãi trà cho m1ic dIch l.p Báo cáo tài chinh và co sâ 

tinh thu thu nhp. Thud thu nhp hoàn lai phài trá ducc ghi nhn cho ttt cà các khoàn chênh lch tam 

thi chju thu. Tài san thu thu nhâp hoãn lai chi di.ric ghi nhn khi chc chn trong tuong lai sè có lçii 

nhun tinE thu d sr dicing nhing chênh lch tam  thai dugc khu trir nay. 

Giá tr ghi s cüa tài san thu thu nhp doanh nghip hoân lai  duçic xem xét lai  vào ngày kt thüc k' k 

toán và së duçic ghi giám dn müc dam bâo chc chn có dü igi nhun tinh thu cho phép Igi ich cüa mt 

phn hoc toàn b tài san thu thu nIip hoàn lai  duçc sr diing. Các tài san thus thu nhp doanh nghip 

hoän lai  chua duçc ghi nhn trithc dày dugc xem xét lai  vào ngày kt thüc k' k toán và dugc ghi nhan 

Bàn thuyêt ,ninh nay là m5t b5 phan hcip thành và phái du'qc dQc cáng vái Báo cáo tài chinh Qu 2/202 1 18 



CONG TY CO PHAN DAU Ttf PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Da chi: 56 Thu Khoa Huân, ph.rông Bri Thành, qu.n 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHfNH QUY 2 
Cüa näm tâi chInh kát thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chjnh (titp theo) 

khi chic chin cO dü lqi nhun tInh thu d có th sir ding các tài san thu thu nhp hoãn lai  chiia ghi 

nhn nay. 

Tái san thu thu nEp hoãn 1i và thu thu nhp hoán iai  phái trã ducic xác djnh theo thug sut dir tInh s 

ap ding cho nàm tài san duçc thu hi hay no phái trá di.rgc thanh toán dra trén các mirc thu suAt có hiu 

hrc tili  ngày kt thüc näm tài chInh. Thug thu nhp hoãn lai  duçc ghi nhn vào Báo cáo k& qua hoat dng 

kinh doanh Va chi ghi trirc tip vao vn chU sâ h&u khi khoàn thug do lien quan dan các khoán mic thrçc 

ghi thng vào vn chü s hQu. 

Tài san thua thu nhp hoãn lai  và n thua thu nh.p hon lai  phái trá thrc bü trr khi: 

• Cong ty có quyan hçp pháp duqc bñ trcr giü'a tài san ha thu nhp hin hành vâi thua thu nhp hin 

hành phái np; Va 

• Các tài san thua thu nhp hoàn lai  Va thug thu nhp hoãn iai  phái trà nay lien quan dan thua thu nhp 

doanh nghip ducc quán 1 bi cüng mt co quan thua: 

Dai vó cüng mt don vj chju thu& hoic 

Cong ty dir dnh thanh toán thua thu n1ip hin hành phái trá và tài san thua thu nhp hin hành 

trên co s thun hoc thu hi tài san dng thôi vdi vic thanh toán nq phái trá trong tlrng k' 

ttrang lai khi các khoán tr9ng yu cüa thua thu nhp hoän lai phái trá hotc tài san thua thu nhp 

hoãn lai  dixie thanh toán hoäc thu hi. 

17. Ben lien quan 

Các ben dixçic coi là lien quan nau mt ben có khá náng kiam soát hoc CO ãnh hithng dáng ka dti vii ben 

kia trong vic ra quyat djnh các chInh sách tài chInh và hoat dng. Các ben cüng dirge xem là ben lien 

quan nau cüng chju sr kiam soát ehung hay chju ánh hix&ng dáng ka chung. 

Trong vic xem xét mi quan h cüa các ben lien quan, bàn chit cüa mi quan h dirge chü trQng nhiau 

hon hInh thirc pháp li'. 

18. Báo cáo theo b phn 

B phtn theo linh vrc kinh doanh là mt phn cO tha xác djnh rieng bit tham gia vào qua trinh san xuat 

hoc cung cAp san phAm, djch vi,i và cO rüi ro và lqi Ich kinh ta khác vOi các bO phn kinh doanh khác. 

BO phn theo khu vrc dja l' là mt phn CO th xác dlnh  rieng bit tham gia vào qua trInh san xuAt hoac 

cung cAp san phAm, dch vi trong pham vi mt môi tnthng kinh tA ci tha và có rüi ro vá lçii Ich kinh e 

khác vOi các b phn kinh doanh trong các môi tnthng kinh ta khác. 
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CONG TY CO iiArc BAU TIY PHAT TRIEN SAI GON co.op 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phiiäng Bk Thành, q4n  1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU 2 
Cüa nàm tài chinh kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tãi chInh (tip theo) 

Thông tin bO phn dtrc 1p và trInh bay phU hp vài chinh sách k toán áp ding cho vic 1p và trInh 

bay Báo cáo tài chinh cüa Cong ty. 

19. Cong cy tat chinh 

Tài san tài chInk 

Vic phân loai  cac tài san tài chinh nay phi thuc vào bàn chAt và mic dich cüa tài san tái chinh và duqc 

quyt djnh tai thai dim ghi nhn ban dAu. Các tài san tài chinh cüa Cong ty gm tin và các khoàn tuclng 

ducmg tin, các khoãn phái thu khách hang, phãi thu khác, các khoàn cho vay và các cong ci,i tài chinh 

không ducc niêm yk 

Tai then dim ghi nhn ban dAu, các tài san tài chinh ducic ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao 

djch có 1in quan trirc tip dn tài san tài chInh do. 

NYphái trã tài chInh 

Vic phân loai cac khoán nv tài chLnh phi thuc vào bàn chAt và mic dich cüa khoãn nq tài chinh và 

duqc quyt djnh ti thi dim ghi nhn ban dAu. Nq phii trâ tài chinh cüa Cong ty gm các khoàn phài trá 

nguôi ban và các khoãn phãi trà khác. 

Ti th&i dim ghi nhn 1.n dAu, các khoàn nçi phái trâ tài chInh clixçic ghi nhn ban dAu theo giá g& trr 

các chi phi giao djch cO lien quan trirc tip dn nq phài trá tài chinh do. 

côngci van chüskfru 

Cong ci vn chü s& hu là hp d8ng chirng tO duc nhng iqi ich cOn li v tài san cüa Cong ty sau khi 

tth di toàn b nghia v. 

Ba tnt các cong ci tài chink 

Các tài san tài chinh va nçi phãi trà tài chinh chi dixcfc bü trtr vài nhau và trinh bay giá tn thuAn trén Bang 

can d6i k toán khi và chi khi Cong ty: 

• Co quyn hçip pháp d bü tth giá trj dA ducfc ghi nhn; Va 

• CO dir dnh thanh toan tren ca s& thuAn hoc ghi nhn tài san và thanh toán nq phai trâ cüng mt thai 

diem. 
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CONG TY CO PHAN DAU TIJ PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phi.thng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH QU 2 
Cüa nAm tâi chInh k& thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh bàn cáo tài chInh (tip theo) 

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TR!NH BAY TRONG BANG CAN DO! KE 
TOAN QUY 2 NAM 2021 

1. Tin và các khoãn tirong throng tin 

S6cuóik' s6 du nàm 

lien mt 47,421,910 101,652,021 

Tin gri ngân hang không k' hn 3,966,783,881 13,129,147,239 

Các khoán tung dtrcng tin 196,401,652,392 147,358,547,624 

Cong 200,415,858,183 160,589.346,884 

Tin gri ngãn hang có k' han  g& không qua 03 tháng 

2. Các khoãn du tir tài chInh 
2a) Chrng khoán kinh doanh 

s6 cu61 kSr So (kill tiam 

Chfrng khoán kinh doanh 13,923,820,723 13, 15. 173 08 

Di,r phông giam giá chi.ng khoán kinh doanh (1,662,220,723) 

Cong 12,261,600.000 13.8 15. 187,308 

2b) Du tu nm gi[t dn ngày dáo han 

So cuOi ky S du nbm 

Tingricôkhan6 tháng 

Cing 

    

21,875,651,675 

 

      

    

21,875,651,675 

 

       

2c) Du tu gop vn vào dcm vj khác 

S cuói kS' S du näm 
* 

Giágc Du phông Giá Oc Dir 'hOn 
Dàu:wvàocôngtycon 

Cong ty TNIIH SCID 23/9 ° 

Cong ty TNHH MW Thucing mal  Sài GOn — Bn 

Tre (jt)  

Cong ty TNHH MW ThIDV Sài GOn - Pleiku (ix) 

116,640,000,000 

2,040,000,000 

44,600,000,000 

70,000,000,000 

117,150,000,000 

2,550,000,000 

44,600,000,000 

70,000,000,000 
Du tLr yb cong ty lien kt 989,709,576,518 (7,887,280,519) 989,709,576,518 "(7,339,756,391) 
COng ty TNHH thucing mai d4ch vii Sài GOn — Ca 

(iii) Mau 
(iv) Cong ty TNHH thng mai  Sai Gon Can Tha 

74,970,000,000 
74,800,000,000 

(7,887,280,519) 74,970,000,000 (7,339,756,391) 

74,800,000,000 

Cong ty c phn phát trin khu phrc hcip thrcmg 

mai Vietsin (v) 754,099,056,000 - 754,099,056,000 

Cong ty TNHH DAu tu Quc t Sài GOn Co.op (vi) 24,500,000,000 24,500,000,000 
Cong ty TNHH Thucmg rnai Djch v,i Siêu th 

(vii) Co.opmart Bien Hoa 7,440,520,518 - 7,440,520,518 

COng ty TNHH TMDV Sal GOn - Xuãn Oai ui) 53,900,000,000 - 53,900,000,000 
Ctng 1,106,349,576,518 (7,887,280,519) 1,106,859,576,518 (7,339,756,391) 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huãn, phr&ng Bn Thành, qun 1, TP. H Chj Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH QU 2 
Cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

(i) Theo Giy chirng nhn dãng k' doanh nghip s6 0313761299, chirng than dáng k' thay di lAn thu 2 
ngãy 23 tháng 05 nám 2019 do Sâ kê hoach và Dâu tu Tp.HCM cap, Cong ty dâu tu vào Cong ty TNHH 
SCID23/9 10.200.000.000 VND,tuong duang 51% von diêu 1. TInh den ngày 30/06/2021, Cong ty dã 
thu hôi 80% von gop tai  Cong ty TNHH SCID 23/9. Tai  ngày kOt thic kSr  kê toán qu' 2/202 1, Cong ty 
cOn dâu ttx 2.040.000.000 dOng. 

(ii) Theo GiAy chung nhn dng k' doanh nghip s 1300419650 chung nhn thay d6i lAn thu 9 ngày 02 
tháng 4 nàm 2019 do SKê hoach và Dâu ti' tinh Ben Tre cap, Cong ty dâu t'tx vào Cong ty TNHH MTV 
thi.rong mi Sài GOn - Ben Tre 44.600.000.000 YND, tuong throng 100% von diêu 1. 

(iii) Theo GiAy chüng nhn däng k doanh nghip s 2000969020 ngày 20 thang 5 nàm 2010, chüng nh.n 
thay dôi Ian thir 11 ngãy 10 thang 12 nàm 2019 do S Kê hoach và Dâu tu tinh Ca Mau cap, COng ty dâu 
tu vào Cong ty TNHH thuong mai  djch vi Sài GOn - Ca Mau 74.970.000.000 VND, ttrcmg throng 
3 6,75% von diêu 1. 

Theo GiAy chung nhn dàng k' doanh nghiep s6 1800502219 ngày 08 tháng 11 näm 2012, chirng nhn 
thay doi Ian thr 18 ngày 12 tháng 02 nám 2019 do Sâ Kê hoch và Dâu tu TP. Cn Tho cap, Cong ty dâu 

Cong ty TNHH thucrng mai  Sài GOn Can Tho 74.800.000.000 VND, tucrng ducmg 34,00% von 
diêu 1. 

(v) Theo GiAy chüng nhn dAu tu s 411032000083, chng nl4n  thay d6i lAn thu 07 ngày 02 tháng 12 nàm 
2020 do Sr Kê hoach và Dâu t.i TP.HCM cap, Cong ty dâu tu vào Cong ty cO phân phát triên Khu phuc 
hqp thuong mai  Vietsin 754.099.056.000 VND, tucing throng 36,00% vOn dieu 1. 

i'v) Theo GiAy chung nhn dang k' doanh nghip s6 0310384927 ngày 15 thang 10 nãm 2010, chirng nhan 
thay dOi Ian thu 02 ngày 12 tháng 12 nAm 2015 do Sâ Kê hoach và Dau tu TP. Ho Chi Minh cap, Cong ty 
dau tu vâo Cong ty TNHH dAu ttr quOc tê Sài GOn Co.op 24.500.000.000 VND, tuong throng 49% von 
diêu lê. 

Theo GiAy chüng nhn dàng k' doanh nghip s 4702001225, chüng than  thay di IAn thu 14 ngày 22 
thang 5 nàm 2019 do So Kë hoach và Dau tu tinh DOng Nai cap, Cong ty dâu ttr vâo Cong ty TNHH 
thuong mai  djch vti siu thj Co.opmart Biên HOa 7.440.520.5 18 VND, tuong ducrng 29% von diêu 1. 

Theo GiAy ching nhan dAu tu s 0315949585 dng k' lAn dAu ngày 08 tháng 10 nãm 2019 do SO K 
hoach và Dâu tu TP.HCM cap, Cong ty dâu tu vào Cong ty TNHH TMDV Sài GOn — Xuân Oai 
53 .900.000.000 VND, tilcrng thiong 49,00% von diêu 1. 

(Lv) Theo GiAy chirng nhan dAn tu S6 5901160960 dAng lAn dAu ngày 10 tháng 12 nAm 2020 do SO K 
hoach vâ Dâu tu tinh Gia Lai cap, Cong ty dA gop von lan mOt  vào Cong ty TNHH MTV TMDV Sài 
GOn — Pleiku 70.000.000.000 VND, tucrng throng 46,67% vOn diêu l. 

Giá tn hçrp lj 

Cong ty chua xác djnh giá trj hgp 1' cüa các khoãn dAn tu' do chua có huOng dAn cv th vA vic xác djnh giá trj 

hp 1'. 

Ban thuylt minh nay là mt b15 phn hçp thành và pithi wqc dQc cling vái Báo cáo Iài chInh Qu 2/2021 22 



CONG TY CO PHAN DAU T1f PHAT TRIEN SAI GON coop 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phrOng Bn Thành, qun 1, TP. H Chj Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH QU'' 2 
COa nãm tài chInh kM thOc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Bàn thuyM minh báo cáo tái chInh (tip theo) 

Dztphông cho các khoán dcu lIt gop vn vào dciii vj khác 

TInh hinh bin dng di,r phông cho các khoân du tu gop vn vào don vi khác nhu sau: 

Quy'2 nàm nay 
(uirc thuc hiê n) 

Qu2 nãmtrir&c 

S dAuk' 7,615,644,064 6,648,852,010 

TrIch Ip di,r phông trong k' 271,636,455 1,154,984,897 

Hoannhpdirphông - 

S cuM k' 7,887,280,519 7,803,836,907 

3.  Phãi thu ngn hn cüa khách hang 

S cuM k' S du näm 

Phái thu các ben lien quan 23,125,895,185 28,645,008,517 

Lien hip Hçp tác xã thuangmiTP. Ho Chi Minh 174,246,575 1,400,551,195 

COng ty CP Phát triên Khu Phüc hcp TM Vietsin 1,836,653,817 7,346,615,265 

Cong ty TNHH MTV TM Sãi GOn - Bn Tre 2,806,797,776 1,334,523,803 

COngty TN}IH TMDV Sâi GOn - Ca Mau 9,429,767,381 7,946,670,122 

COng ty TNHH TM Sài GOn Cn Th 1,738,218,496 

Cong ty TNHH MTV Sài GOn - Van Dng 8,878,429,636 8,878,429,636 

Phãi thu các khdch hang khdc 1,454,998,103 

COng ty TNHH Anh Lê Taka 508,998,103 

Nguyn NgQc Th.ng 288,000,000 

Nguyn Thj Tranh 658,000,000 

C ng 24,580,893,288 — 28,645,008,517 

4.  Trã tru'&c cho nguôi ban ngn hn 

S cui k)' S6 du nám 

CONG TY TNHH KIEM TOAN vA TU VAN A&C 4,000,000 

iuiAC 10,122 10,122 

Cng 10,122 4,010,122 

Ban thuyt rninh nay là mçt bç5 ph4n  hqp thành và phái dupc d9c cIrng v&i Báo cáo tat chInh Quj 2/202! 23 
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CONG TV CO PHAN DAU TIX PHAT TRIEN sAi GON COOP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phung Bn Thành, qu.n 1, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU'' 2 
C6a nàm tài chInh kt thic ngây 31 thang 12 nàm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

5. Cho vay ngn han 
Scu6ikS' Sidunàm 

Lien hip Hcp tác xA thuang mai  TP. H CM Minh 53,000,000,000 103,000,000,000 
Cong ty TNHH MTV TM Sài GOn - Bn Tre 5,000,000,000 
Cong ty TNHH TMDV Sâi Gôn - Ca Mau 16,200,000,000 13,500,000,000 
Cing 69,200,000,000 121,500,000,000 

6. Phãi thu khác 
6a.  Phái thu ngn h1ui khdc 

. So cuoi ky - So dâu näm 
Phãi thu các ben lien quan 20,969,473,438 20,158,395,730 
Cong ty TNHH MTV TMDV Sâi GOn - Pleiku 219,858,000 219,858,000 
Cong ty TNIIII MTV TM Sài GOn - Bn Tre 19,938,537,730 19,938,537,730 
Lien Hiép HTX TM TP.HCM 811,077,708 
Phãi thu các ti chü'c và Ca nhân khác 1,978,296,430 2,015,409,181 
Các khoán k' qu ngn han 370,416,000 370,416,000 
Tm rng 744,000,000 415,000,000 
Ui dir thu 847,773,759 1,222,966,123 
Bâo him xã hi 15,156,574 
Khác 950,097 7,027,058 

Cong 22,947,769,868 22,173,804,911 

6b. Pháithudàihankhdc 
Các khoãn k' qu thuê m.t bang dài han. 

7. Nq qua han chira thu 
Trong k' cOng ty không phát sinh nçi qua han. 

Bàn thuyét minh nay là m3t bç phcn hcip thành và phdi dtcçic dQc càng vá'i Bcio cáo tài chInh Qu 2/2021 24 



CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
a chi: 56 Th Khoa Huân, phâng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TA! CH!NH QU' 2 
CXa nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tâi chInh (tip theo) 

8. Chi phi trã tru'&c ngn hn/dãi hn 

8a. Clii phi Ira Iruóc ngn hin 

S cuôi kS' S du nãm 
Cong cia, ding ci 38,736,700 76,315,002 
Chi phi dng phiic 25,180,949 50,361,905 
Chi phi bào tn, sa chüa 82,238,979 46,325,000 
Chi phi sr dung bàn quyn phn mrn 94,045,834 149,064,726 
Chi phi báo him 55,845,368 
Chi phi khác 424,085,609 101,380,752 
Ctng 720J33.439 423,447,385 

8b. Chi phi ira trzthc dài hin 

S cui k' S dâu nãm 

Cong ci, dvng  ci 26,785,614 48,598,116 

Chi phi cãi t?o,  sira cha 57,221,260 

Chi phi phn mrn 140,218,099 

Cong 84,006,874 188,816,215 

9. Tài san c dinh hüu hlnh 

May mOc, 
thiêt bj 

Phtrçrng tin vn 
tãi, truyn dn 

Thit bj, dyng 
cii quán 1) 

Cong 

Nguyen giá 

S du kS' 215,250,000 5,670,521,593 9,076,127,951 14,961,899,544 u. 
Thanh 1 trong k' 4,650,033,956 4,650,033,956 SAl 
Mua mâi trong k' 1,096,345,455 87,200,000 1,183,545,455 

S cuôi kS' 215,250,000 2,116,833,092 9,163,327,951 11,495,411,043 

Trong dó. 

Dã khu hao ht nhi.rng vn cOn si:r diing 4,742,019,444 4,742,019,444 

Giá tn hao mOn 

S dâu k' 163,168,653 3,627,309,312 5,773,284,330 9,563,762,295 

K1iAu hao trong kS' 11,575,166 65,596,076 222,793,765 299,965,007 

Thanh 1' trong k' 3,085,416,231 3,085,416,231 

S cui k5' 174,743,819 607,489,157 5,996,078,095 6,778,311,071 

Giá tij con 1i 

S du k' 52,081,347 2,043,212,281 3,302,843,621 5,398,137,249 

S cui k' 40,506,181 1,509,343,935 3,167,249,856 4,717,099,972 

Bàn thuyut minh nay là mç5t b.5 phn hpp thành va phái thrcyc dpc càng vo'i Báo cáo tài chInh Qu 2/202 1 25 



CONG TY CO PHAN DAU TIY PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phtrng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH QU 2 
Cüa nám tâi chinh kt thuc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chInh tip theo) 

10. Tài san c dlnh  vô hInh 

Nguyen giá 

Phin rnrn Cing 

S du k' 1,063,500,000 1,063,500,000 

St cui k5' 1,063,500,00() — 1,063,500,000 
Trong dO: 

Dä kh&u hao h& nhung v.n con sir dung 80,000,000 80,000,000 

Giá tij hao mon 

S du k5' 754,616,752 754,616,752 
Khuhaotrongk' 34,758,347 34,758,347 

s6 cui k5' 789,375,099 789,375,099 

Giá tn cOn lai 

So dâu k" 308,883,248 308,883,248 

So cuOi ks,' 274,124,901 274,124,901 

11. Bt dng san du tir 

ha. Bit dng san itEu 1w cho thiiê 

Nguyen giá 
A A So dau ky 

Qun sü' dung dat Nhà Cong 

28,058,582,064 132,359,796,115 160,418,378,179 
S cuti k3' 

Giá tij hao mOn 
A A * So dau ky 

2&05 8,582,064 132,359,796,115 160,418,378,179 

2,944,288,926 25,640,648,232 28,584,937,158 
Khu hao trong k' 156,570,126 1,116,044,085 1,272,614,211 

S6 cu6ik5' 

Giá tij cOn 1i 
A A So dau ky 

3,100,859,052 _______26,756,692,317  

106,719,147,883 

29,857,551,369 _______ 

25,114,293,138 131,833,441,021 

S6cuik' 24,957,723,012 105,603,103,798 130,560,826,810 

Bàn thuylt minh nay là mç5l b5 phn hcip thành và phái dirqc dcc cüngv&i Báo cáo tài chinh Qu3 2/2021 26 



CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN sAi GON co.op 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phng Bn Thành, qun 1, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU 2 
Cüa nAm tâi chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

Giá trj cOn 1ti 

1,122,542,705 4,407,457,295 

12,791,591,625 16,967,464,830 

1,978,316,347 20,550,265,717 

13,965,100,692 88,635,638,968 

29,857,551,369 130,560,826,810 

12. Chi phi xây diyng co' báii dO dang 

S dAu k' 
Chi phI Phat Kt chuyn vào 
sinh trong k5' TS trong kS'  

S cuôi kS' 

    

Cq sâ h tAng k thut khu do thj phát 
triên qun 2, TP. H ChI Mirth 
DránBMCVinh-P1aza 
D an 102 Nam KS'  KhOi NghTa 
Mua sm TSCD 
Cong 

474,652,350,294 

15,848,400,000 
450,000,000 

  

474,652,350,294 

15,848,400,000 
450,000,000 

 

1,096,345,455 1,096,345,455 

  

   

490,950,750,294  1,096,345,455 1,096,345,455 —  490,950,750.294  

13. Phãi trã ngirôi ban ngän h3n 

13a. Phãi trä ngu'O'i ban ngän hn: 

Sticu6ikS' 

 

SA dAu nàm 

4 

a' 

     

Chi nhánh btru chinh Viettel qun 1 
Các nhá cung cAp khác 

Tngcng 

21,873,014 

17,076,535 

  

283,465,174 

    

38,949,549 

  

283,465,174 

    

Jib. Danh myc bt ding san €tu 1w 10 ngày kit thác k5 kI loan nhw sau: 

Nguyen giá Hao mon Iüy k  

5,530,000,000 
Quyn sr di.ing dt - 253 Din Biên PhO, 
phtthng 07, qun 3, TP. H CM Minh 

Nhà cCra t kin true - 253 Din BiOn 
Phü, phurng 07, qu.n 3, TP. H Chi Minh 

Quyn sr dvng  dAt - 102 Nam K' Khâi 
Nghia, Q.01, TP.HCM 

Nhà cua vat kiAn tthc - 102 Nam K' Khâi 
Nghia, Q.01, TP.HCM 

29,759,056,455 

22,528,582,064 

102,600,739,660 

Cong 160,418,378,179 

  

    

13b. Ncr qua hn chira thanh toán: (Bão hành 5%, 10%) 

Sticuik5' 

Các nhà cung cAp khác 

Ctng 

4,068,735 

4,068,735 

S dAu näm 

4,068,735 

4,068,735 

Ban thuylt mink nay là mt b phn hç?p thank vâ phái drqc dc càng vôi Bdo cáo tài chink Quj 2/2021 27 



CONG TY CO PHAN DAU TIS PHAT TRIEN sAI GON co.op 
Dja chi: 56 Thu Khoa HuAn, phtr&ng B6n Thãnh, qun 1, TP. H6 ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH QU' 2 
C6a nam tài chInh k6t thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Bàn thuy6t minh báo cáo tài chinh (ti6p theo) 

14. Thu6 vã các khoãn phãi nOp  Nhà ntró,c 

s6 du k 
S6 phát sinh trong k' 

(w&c thrc hin) 
86 cuóikS' 

(ithc thrc hin) 

Phãi np Phãi thu s6 phäi np s6 dâ thiyc np Phãi np Phái thu 

Thu thu nhp 
doanh nghip 

Thu8 thu nhp 
cá nhân 
Thu6 GTGT 

Ti6n thuë dat, 
thu6 scr dung dt 
phi nOngnghip 
Khác 

- 

161,314,714 
133,501,234 

3,607,093,380 

479,983,804 
516,469,720 

939,718,282 

484,606,888 
543,182,244 

939,718,282 

- 

156,691,630 
106,788,710 

3,607,093,38( 

Cong 294,815,948 3,607,093,380 1,936,171,806 1,967,507,414 263,480,340 3,607,093,38( 

Thul giá trj gia tang 
Cong ty np thu6 giá trj gia tang theo phucmg pháp khu tth. Thu6 suât thu6 giá tr gia tAng nhir sau: 

Nuâc: 05% 

Djch viii khác: 10% 

Thuithu nhlp doanh nghip 

Cong ty phâi np thu6 thu nhp doanh nghip cho các khoãn thu nhp tinh thu6 vâi thu6 suAt 20%. 

Vic xAc dnh thu6 thu nhp doanh nghip phãi np cüa COng ty dxçic cAn cr vào cAc qui djnli hin hành 
v6 thu6. Tuy nhiên, nhtng qui djnh nay thay d& theo trng th&i kS'  và các qui djiih v6 thu6 di vài nhi6u 
1oi giao djch khác nhau cO th6 duçc giãi thIch theo nhi6u eAch khAc nhau. Do 4y s6 thu6 thrcrc trInh bay 
trên BAo cáo tài chInh có thá sê thay d& khi c quan thu6 ki6m tra. 

Các 1ozi thul khác 
Cong ty kê khai và np theo qui djnh. 

15. Phãi trA nguO'i lao dng 
Ti6n luang, thtrâng phãi trá cho ngthi lao dng. 

16. Chi phi phãi trã ng&n hn 
Chi phi hành chInh, thuê ch dt server, din thoai, fax, internet. 

Ban thuylt minh nay là mç5t b5 ph4n  hQp thành và phái dwçxc dQc ci4ng vol Báo cáo tài chInh Qu3 2/2021 28 
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CONG TY CO PilAN Mu TIT PIIAT TRIEN SAI GON co.op 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phtrng Bn Thành, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH QU' 2 
CCia nAm tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nám 2021 
Bàn thuyét minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

17. Doanh thu chu'a thc hiii ngn hn 

S cui k' S du nãm 

Cong ty CP Du Tu Bizman 

Cong 

21,961,500 65,884,500 

   

21,961,500 65,884,500 

    

18. Phãi trá khác 

18a. Phãi tth ngiui: hçu, khác 

Scu6ikr Stdunäm 

Lien Hip HTX TM TP.HCM - thu h tin HTV 71,400,000 74,300,000 

Kinh phi côngdoàn 69,348,407 64,511,162 

Nh.n k' qu ngn han 742,000,000 742,000,000 

C6 trc phãi trã 581,493,270 601,428,270 

Các khoán phái trá ngn han  khác 1,563,524,085 157,197,704 

Cong 3,027,765,762 1,639,437,136 

18b. Phái trã dài hçzn khdc 

So cuOi k5' S dàu iiàm 

Phái Ira cdc hen lien qua!: 2,170,000,000 2,170,000,000 

Cong ty TNHH MTV Co.opmart Vinh PhOc - Phãi
2,170,000,000 2,170,000,000 

hen nhn ky quy dai hn 

P/nil Ird cdc tJ chác và cd nhân khác 108,711,074,944 107,880,444,986 

Cty TNHH Nova An Phü 102,500,000,000 102,500,000,000 

Phài trà tiOn nhn k qu9 dái hn 1,277,687,970 1,277,687,970 

Phài trà ngträi lao dOng  liOn quan dOn chinh sách dãi 
ng và Sài GOn Co.op gn kOt. 

Cong 110.881,074,944 110,050,444,986 

19. Qu5 khen thithng, phüc ici 
SO du k' TAng khAc Chi qu5 trong k5' sO cuOi kS'  

Qu5 khen thi.râng, phüc 1çi 6,244,177,280 1,800,000 4,107,100 6,241,870,180 

Qu thu&ng ban quán l' 1,800,808,144 1,800,808,144 

Cong 8,044,985,424 1,800,000 4,107,100 8,042,678,324 

Bàn thuyt minh nay là mt b ph4n  hçp thành và phá( dw9c dc càng vol Báo cáo tài chtnh Qu 2/202 1 29 
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CONG TY CO PHAN DAU TIS PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phi.ràng Bn Thãnh, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHi NH QU 2 
Cña nãm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tâi chInh (tip theo) 

20. Vn chü sr hü'u 

20a. Bang 'tdi chhu biEn iT3izg cüa vdn c/iü sO' hüu 

Vein du tir cüa chü 
s& hü'u 

Qu du hr phát 
trin 

Lç'i nhun sau thu 
chira phân phii 

Cong 

S dii du k' tnuôc 1,000,000,000,000 829,422,837,371 149,705,502,755 1,979,128,340,126 

Li nhu.n trong k trtr&c 27,567,196,358 27,567,196,358 

S dir cui k'trirrc 1,000,000,000,000 829,422,837,371 177,272,699,113 2,006,695,536,484 

S dii du k' nay 1,000,000,000,000 829,422,837,371 177,272,699,113 2,006,695,536,484 

Lqi nhun trong k' nay 14,476,636,279 14,476,636,279 

S dir cu6i k5 nay 1,000,000,000,000 829,422,837,371 191,749,335,392 2,021,172,172,763 

20b. Clii 1itt van gOp cña din sO' Mu 

S cu6i k' 
(u'O'c thuc hiê n) 

S du näm 

Lien hip Hop tác xã thixcng niai TP. HCM 960,927,960,000 960,927,960,000 

Các c dôngkhác 39,072,040,000 39,072,040,000 

Cng 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 

20c. Co phku 
Sticu6iky Sdunàm 

V 

S krcmg c phiu dàng k' phát hânh 100,000,000 100,000,000 R 

S krçmgc6 phiudâ bánra côngching 100,000,000 100,000,000 Cl 

- Cdphiduphd thông 100,000,000 100,000,000 
- Cdphiduzrudai - 

So krqng cO phiêu ducic mua lai 
- Cd phidu phd thông - 
- Cd phiEu u'u ä'ãi - - 

SO h.rcing c phiu dang Kru hãnh 100,000,000 100,000,000 
- Cdphiluphd thông 100,000,000 100,000,000 
- Cd phiu u'u d5i 

Mnh giá c phiu dang luu hành: 10.000 VND. 
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Nim trithc 

Lüy kO tir du nAm dn cuOi k' 

NAm nay 
(thc thijc hin) 

Qu2 

NAm nay 
(uàc thiyc hin) 

NAm tnthc 

CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON co.oi 

Dja chi: 56 ThO Khoa Huân, phtring Bn Thành, q4n 1, TP. H ChI Mirth 
BAO CÁO TAI CIHNH QU' 2 
COa näm tài chInh k& thüc ngáy 31 tháng 12 nAm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tãi chinh (tiep theo) 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA 
HOAT DQNG KIM! DOANH QUY 2/2021 
1. Doanh thu bàn hang và cung cp djch viii 

la. Tngdoanhthu 

Qu 2 Lüy k tir du nArn (len cuôi k' 

Nàm nay 
(ithc thirc hin) 

Nãm truóc 
NAm nay 

(ithc thtrc hin) 
Nàm tru'óc 

Doanh thu tir vn quán 1', ttr vn 
xây drng 

3, 339,3 70,578 1,535,130,000 7,430,279,670 11,275,146,375 

Doanh thu cho thuê mt bang 578,521,500 581,797,650 1,157,043,000 1,163,595,300 

Doanh thu kinh doanh bt dOng 
san dAu tu 

2,639,569,329 1,866,614,293 5,279,138,658 4,413,638,512 

Doanh thu cung cp djch vi,i khác 432,083,558 

C ng 6,557,461,407 3,983,541,943 13,866461,328 17,284,463,745 

lb. Doanh thu bàn hang và cung cap dlch 

LiOn Hip HTX TM TP.HCM 

viii cho các ben lien quan 
Qu2 A . Lüy k tr dau nam den cuol ky 

Närn nay 
(uoc thuc hen) 

Narn tnrlYe 
NAm nay 

•, 
(trO'c thrc hien) 

NAmtnr&c 

- CN LiOn Hip HTX TM TP.HCM - 
877,376,364 877,376,364 

Co.opmart Ducrng Minh Châu 
- CN LiOn Hip HTX TM TP.HCM - 

657,753,636 657,753,636 
Co.opmart Phan VAn Han 
Cong ty TNHH TM Sái GOn dn Tho 1,363,636,364 3,374,131,187 
COng ty TNHH TMDV Sài GOn - Ca Mau 1,363,636,364 2,610,236,940 

Cong ty TNHH MTV TM Sài GOn - Bn Tre 1,363,636,364 2,692,172,228 

Cong ty TNHB MTV TMDV Sài GOn - VAn 
- 1,495,559,578 

Bong 
Cong ty CP PT Khu ph(ic hgp TM Vietsin 3,339,370,578 3,339,370,578 - 

Cong ty TNI*I MTV Co.opmart Vinh PhOc 556,560,000 557,640,000 1,113,120,000 1,115,280,000 

Cong 3,895,930,578 2,092,770,000 8,543,399,670 12,822,509,933 

2. Giá von hang bàn 
Giá vOn cüa djch vi cho thuê mt bng vâ tâi san dA cung cap. Chi tiêt nhu sau: 

Giá vOn cung cp djch vi cho thuO mt bang 556,560,000 557,640,000 1,113,120,000 1,115,280,000 

Chi phi hot dng kinh doanh bt dng san 1,778,859,616 1,765,738,226 3,503,561,827 3,490,440,437 

Cong 2.335.419.616 112 12 
I L71V 

(i1iQi WY1 
I 

1M71AdV7 
T'J'J.# I VVJ I 
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CONG TY CO PHAN DAU TIS PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phrng Bn Thành, qun 1, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINK QUY 2 
Cüa nàm tâi chInh k& th6c ngày 31 thang 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

3. Doanh thu hot dng tài chinh 

Qu2 Lily k tir du nám dn cui k' 

NAm nay 
(Lthc thirc hiên) 

Näm tnr&c 
Nám nay 

(ir&c thuc hiên) 
Nãm trithe 

Lãi tin gi có k' hn 1,802,400,162 2,655,837,545 3,560,441,268 4,924,594,026 

LAi tin gi không kS' han 6,924,489 4,972,603 13,531,483 17,043,062 

LAi cho vay 1,048,230,134 2,322,582,190 2,318,145,203 4,685,547,943 

C trc, lcd nhun duçc chia 17,330,162,199 7,772,897,825 46,849,671,078 7,772,897,825 

Cong 20,187,716,984 12,756,290,163 52,741,789,032 17,400,082,856 

4. Chi phi tài chInh 
TrIch 1p dr phông giám giá diu tr. 

5. Chi phi ban hang 

Qu 2 LOy k tir du nAm dn cui kS' 

Nám nay 
(Lthc thc hin) 

NAm trwrc 
Mm nay 

(1rrc thrc hin) 
Nàm tru&c 

Chi phI kim toán báo cáo tài 
chinh, dch vui tu vn 

18,181,818 48,181,818 48,181,818 

Chi phi ngân hang 4,574,584 3,702,401 11,959,578 9,754,334 

Chi phi khac 15,972,632 30,345,135 15,972,632 30,345,135 

Cong 38,729,034 34,047,536 76.114,028 88,281.287 

6. Chi phi quãn 1 doanh nghip 

Qu2 LOy k tr du nàm dn cuói k' 

Näm nay 

(u&c thtrc hiçn) 
NAm tnro'c 

Nm nay 
(uó'c thuc hiên) 

NAm trtr&c 

Chi phi cho nhân viên 5,720,676,358 4,909,341,715 11,146,022,151 10,710,434,609 

Chi phi 4t 1iu, d dung VP 78,777,277 88,422,482 150,257,804 225,616,843 

Chi phi khu hao TSCE) 334,723,354 527,917,450 979,329,187 1,054,976,177 

Thu, phi vá 1 phi 3,000,000 3,000,000 

Chi phI djch vui mua ngoài 1,169,041,383 795,864,614 2,328,202,814 1,799,074,072 

Các clii phi bang tin khác 1,496,644,302 1,763,247,676 2,939,624,372 3,299,122,229 

Cong 8,799,862,674 8,084,793,937 17,546,436,328 17,092,223,930 
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Trung Kiên 
Tng Giám d6c 

Büi Thj Kim Nga 
Ké toán trir&ng 

._/ 

CONG TV CO PHAN DAU T1f PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phràng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH QU 2 
Cüa nàm tái chinh két thüc ngây 31 tháng 12 nám 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

7. Thu nhãp khác 

Qtn2 Lüykétrdunãmdéncuéik' 

Thu thanh 1r cong ci, ding ci 

NAm nay 
(uoc thuc hiên) 

Nàm truóc 
Nám nay 

(u*c thwc hin) 
Nám tnr6c 

- 1,363,636 
Thu thanh 1' TSCD 190,382,275 190,382,275 
Thunhpkhác 410,000 9,090,911 1,750,000 10,000,002 
Cong 190,792,275 9,090,911 193,495,911 10,000,002 

8. Chi phi san xut kinh doanh thco yu to 
Qu 2 Lüy ké tir du nàm den cuói k5r 

Näm nay 
(ithc thirc hin) 

Näm trithc 
Mm nay 

(u'&c thirc hiên) 
Näm trnrc 

Chi phi nhân viên 5,720,676,358 4,909,341,715 11,146,022,151 10,710,434,609 
Chi phi nguyen 1iu. 4t lieu, d dàng 78,777,277 88,422,482 150,257,804 225,616,843 
Chi phi khu hao TSCD 1,607,337,565 1,800,531,661 3,524,557,609 3,600,204,599 
Chi phi djch vi mua ngoài 2,231,846,788 1,846,628,629 4,399,656,219 3,859,566,087 
Chi phi khác 1,535,373,336 1,797,295,212 3,018,738,400 3,390,403,516 
Cong 11,174,011,324 10,442,219,699 22,239,232,183 21,786,225,654 

TP. H Chi Minh. ngày 12 tháng 07 näm 2021 

Ta NgQc Thão 
Ngu'ôi 1p  biêu 
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