
CONG TY CP DAU TU PHAT TRIEN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
SAl GON CO.OP Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S:Jci./SCID TP.H ChI Minh, ngàyZ3..  tháng .7.nãm 2021 
"V/v giái trinh thay di LNST 
tçzi BCTC riêng Qu 2/2021" 

KInh gIn: - Uy ban Chlmg khoán Nba nucc; 

- S Giao d1ch Chlrng khoán Ha NOi. 

- Can ct' Thông tu 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hiró'ng dcin cong bO' thông tin trên thj trtt&ng 
chn'ng khoán; 

'àn ct Báo cáo tài chIn/i riêng Quj 2/2021 cáa Cong 01 phdn Ddu tw Phát trin Sài GOn Co. op. 

Cong ty Co phn Du tir Phát trin Sài Gôn Co.op (SCID) xin gIn läi chào trân frçng dn liJy ban 
Chirng khoán Nba nir&c và Si Giao djch ChInng khoán Ha Ni. 

Can dr kt qua hot dng kinh doanh uc th%rc hin cIna Qu 2/2021, SCID xin giãi trInh thay 
dôi cUa chi tiêu Lçi nhun sau thuê thu nhp doanh nghip tai  Báo cáo tài chInh riêng Qu' 2/2021 
so vi dung k' näm trixâc nhu sau: 

Chi tiêu Qu 2/202 1 Qu 2/2020 Thay d& 

Lqi nhuan sau thug TNDN (dng) 14.476.636.279 5.660.924.8 15 155,73% 

So vâi cling ks', Lçi nhun sau thus thu nhp doanh nghip Qu' 2/202 1 cüa SCID tang 
8.815.711.464 dông (tlrnng dircing tang 155,73%). Nguyen nhân chü yêu là do: 

Tng doanh thu trong k' tang 10.187.047.649 dng nên Loi nhun sau thug thu thp doanh 
nghip tang ttrccng 1mg là 10.187.047.649 dông. 

- Tng chi phi trong kS'  tang 853.193.791 dng nén Lqi nhu3n sau thu thu n1ip doanh 
nghip giám tircrng 1mg là 853.193.791 dông. 

- Chi phi thu thu nhp doanh nghip tang 518.142.394 dng nén Lqi nhuan sau thug thu 
nh.p doanh nghip giãm tlrcrng 1mg là 518. 142.394 dông. 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin giãi trmnh trên dày là dling sir that và hoàn toàn chju trách 
nhim tnràc pháp lust ye ni dung các thông tin dã giãi trinh. 

Trân trong. 

Niyi nhân: 
- Nhu trén; 
- HDQT, BKS, BTGD; 
- Website (d CBTT); 
- Li.ru: VT (02). 
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