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CONG TY CO PHAN DAU TI! PHAT TRIEN SAI GON co.op 

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

BAO CÁO TAJ CHINH HQP NHAT QUY 2 

CUa nãrn tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãrn 2021 

BANG CAN DOI ICE TOAN 
(Dung dy dü) 

Ti ngày 30 tháng 06 nàm 2021 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh 

So cuôi k' 
(uóc thuc hiên) Si du nàm 

A- TA1SANNGANHN 100 407,338,495,515 435,115,064,536 

1. Tin vã các khoãn two'ng du'orng tin 110 V.1 287,265,482,972 241,719,824,583 
1. Tién 111 20,350,899,073 94,361,276,959 
2. Các lthoãn ti.wng thrcing tin 112 266,914,583,899 147,358,547,624 

II. Diu ttr tài chInh ngn han 120 V.2a 12,261,600,000 35,690,838,983 

1. Chrng khoán kinh doanh 121 13,923,820,723 13,815,187,308 

2. Dr phông giám giá chirng khoán kinh doanh 122 (1,662,220,723) 

3. Dâu tu nm giir den ngày dáo han 123 - 21,875,651,675 

III. Các khoãn phãi thu ngn han 130 100,954,828,139 151,828,767,318 

1. Phãi thu ngn han  cüa khách hang 131 V.3 25,262,840,286 28,351,316,785 

2. Ira truâc cho ngu&i ban ngn han 132 V.4 41,613,520 538,923,926 

3. Phãithunibngnhn 133 

4. Phãi thu theo tin d k hoach  hcTp dng xây drng 134 - 

5. Phãi thu ye cho vay ngn han 135 V.5 69,200,000,000 116,500,000,000 

6. Phài thu ngn han  khác 136 V.6a 6,450,374,333 6,438,526,607 

7. D phông phãi thu ngn han  khó dôi 137 - 

8. Tâi san thi&u ch xr 1' 139 

IV. Hang tn kho 140 1,651,736,727 667,189,599 

1. Hang tn kho 141 1,651,736,727 667,189,599 

2. Di,r phông giâm giá hang t3n kho 149 

V. Tài san ngn han khác 150 5,204,847,677 5,208,444,053 

1. Chi phi trá truâc ngn han 151 V.8a 885,483,235 516,241,407 

2. Thu giá trj gia tang ducic khu tth 152 23,820,057 23,532,091 

3. Thus và các khoàn khác phái thu Nhà ntxàc 153 V.14 4,295,544,385 4,668,670,555 

4. Giao djch rnua ban 1a  trái phiu Chinh phu 154 - - 

5. Tàisánngänhankhác 155 

q 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN sAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thà Khoa Huân, phthng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH Hçfl' NHAT QU' 2 

Cüa näni tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bang can di k toán (tip theo) 

CHf T!EU 
Ma 
s 

Thuyet 
minh 

L . So cuoi ky 
(iró'c thrc hin) 

S1dunám 

B - TA! SAN DAI H.N 200 1,993,421,386,884 1,939,828,298,686 

I. Các khoãn phãi thu dãi hn 210 86,183,032,000 1,000,032,000 
1. Phâi thu dài han  tha khách hang 211 
2. Trà tnthc cho ngtthi bàn dài hn 212 
3. Vn kinh doanh dn vi tr%rc thuc 213 

4. Phàithunibdàihan 214 
5. Phàithuvchovaydàihn 215 

6. Phàithudàihankhác 216 V.6b 86,183,032,000 1,000,032,000 

7. Di,r phóng phãi thu dài han  khó dôi 219 

I!. Tài san c djnh 220 76,216,436,961 80,074,792,537 

1. Tài san c djnh hüu hlnh 221 V.9 75,881,476,869 79,639,432,433 
- Nguyêngiá 222 144,854,523,841 148,173,521,342 

- Giá tn hao mon lüy IcE 223 (68,973,046,972) (68,534,088,909) 
2. Tài san c djnh thuê tài chinh 224 - 

- Nguyêngiá 225 

- GiátrjhaomOnliykE 226 

3. TàisàncdjnhvôhInh 227 V.10 334,960,092 435,360,104 

- Nguyen giá 228 2,425,580,458 2,425,580,458 

Giá tn hao mOn lüy IcE 229 (2,090,620,366) (1,990,220,354) 

III. Bt dng san du tu 230 VII 130,560,826,810 133,106,055,232 

- Nguy0ngiá 231 160,418,378,179 160,418,378,179 

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

IV. Tui san d& dang dii hn 240 491,150,621,203 490,711,575,219 

1. Chi phi san xut, kinh doanh d& dang dài han 241 - - 

2. Chi phi xây dung ccx bàn d& dang 242 V.12 491,150,621,203 490,711,575,219 

V. Du ttrtài chinh dài hOn 250 1,205,531,360,636 1,232,462,149,682 

1. DAu tu vào cOng ty con 251 - 
2. Du tu vào cong tyliên doanh, liOn k& 252 V.2b 1,205,531,360,636 1,232,462,149,682 

3. DAutLrgOpvnvàodcxnvjkhác 253 

4. Dr phOng d&u tu tài chInh dài hn 254 

5 Dutunmgiildnngàydáohan 255 

VI. Tii san dii hn khác 260 3,779,109,274 2,473,694,016 

1. Chi phi trã trtrOc dài han 261 V.8b 3,684,625,845 2,341,692,475 

2. Tài san thud thu nhp hoãn Ii 262 94,483,429 132,001,541 

3. Thi& b, 4t tu, phi,i tOng thay th dài hn 263 
4. Tâisãndiihnkhác 268 

TONG CQNG TA! SAN 270 2,400,759,882,399 2,374,943,363,222 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAi GON co.op 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huãn, phithng Bn Thânh, qun 1, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAt CHINH HQP NHAT QUV 2 

Cüa näm tãi chInh kt thüc ngày 3 1 tháng 12 narn 2021 

Bang can dôi kê toán (tiêp theo) 

CHI TIEU 
Ma 
So 

Thuyt 
minh 

sO cuOi kS' 
(Lthc thuc hin) 

sO du nm 

C - NQ PHAI TRA 300 139,602,420,806 136,264,813,164 

1. Nc' ngAn han 310 23,529,339,551 20,666,050,450 
1. Phãi trâ ngu1i ban ngn han 311 V.13 684,704,310 711,688,560 
2. Ngtthi mua trâ tin tnnrc ngn han 312 V.15 380,043,872 295,281,035 

3. Thus và các khoãn phãi np Nba rnthc 313 V.14 5,923,713,882 2,780,758,194 

4. Phaitrãngui1aodng 314 V.16 1,851,393,914 2,435,172,723 

5. Chi phi phài Era ngn han 315 V.17 46,373,691 134,675,042 

6. Phãitránibngnhan 316 

7. Phãi Era theo tin do k hoach hap dông xây drng 317 

8. Doanh thu chtra thtrc hin ngn han 318 V.18 33,961,500 103,884,500 

9. Phài trã ngn han  khác 319 V.19a 6,566,470,058 6,134,990,972 

10. Vay và nç thuê tài chinh ng&n han 320 

11. Drphôngphâitrângnhan 321 

12. Qu9 khen thring, phüc lçii 322 V.20 8,042,678,324 8,069,599,424 

13. QubInh on giá 323 - 

14. Giao dlch  mua ban Iai  trái phiOu Chinh phü 324 

11. Nc'  dài han 330 116,073,081,255 115,598,762,714 

1. Phài trá ngtr&i ban dài han 331 - - 

2. Ngi.thi mua trã tin tn.róc dài han 332 123,050,000 114,950,000 

3. Chi phi phãi trã dài han 333 - 

4. Phãi trã nOi b v vOn kinh doanh 334 

5. Phãi trã nOi bi dài han 335 - - 

6. Doanh thu chtra thuc hiên dài han 336 

7. Phãi tradaihan khác 337 V.19b 114,372,575,151 114,015,861,436 

8. Vay và nv thuë tài chInh dài han 338 - 

9. TráiphiOuchuyndOi 339 

10. COphiOuu'udãi 340 - 

11. ThuO thu nhp hoãn 'ai  phâi trá 341 1,577,456,104 1,467,951,278 

12. Dirphôngphaitradaihan 342 - 

13. Qu phát trin khoa hçc và cong ngh 343 
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CONG TV 
cci PHAN 

OAUTLJPHAT 

\S  i. 

Trung Kiên 

ng Giám dc 
Büi Thj Kim Nga 
K toán tru*ng 

T Ngçc Thão 
Ngu&i Ip  biu 

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

Dja chi: 56 Thu Khoa Huán, phu&ng Bn Thành, qun 1, TP. Ho Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QUY 2 

Cua nàni tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näin 2021 

Bang can di k toán (tip theo) 

CHi TIEU 

D - VON CHU SO HUU 

Ma 
s 

400 

Thuyet 
minh 

L. So cuoi ky 
(uc thuc hiên) S6 du nàm 

2,261,157,461,593 2,238,678,550,058 

I. V6ri chü s& hüu 410 2,261,157,461,593 2,238,678,550,058 
1, Vn gop cüa chü s& hiiu 411 V.21 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 
- Ca phiEu ph thông có quyn bku quyêt 411a 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 
- Côphkuuudãi 4/lb 

2. Thngduvncphn 412 

3. Quy&n chçn chuyn di trái phiu 413 - 

4. Vnkháccuachusahuu 414 

5. C6phiuqu5 415 

6. Chênh 1ch dánh giá lai tài san 416 

7. Chênh 1ch t'giá hi doái 417 

8. Qudutupháttrin 418 V.21 829,422,837,371 829,422,837,371 

9. Qu h trçi sp xp doanh nghip 419 

10. Qu khác thuc vn chü s& hu 420 

11. Lcii nhun sau thu chi.raphân phi 421 V.21 429,420,119,519 406,451,425,554 

- Lcii nhuán sau thul chua phán phi 

1ykdncuáiktrztóc 421a 419,282,785,188 406,451,425,554 

- Lçri nhuán saz thue chu-a phán phi /cj nay 42 lb 10,137,334,331 

12. Ngun vn du tu xây chrng ca bàn 422 

13. Lci ich c dông khong kim soát 429 V.21 2,314,504,703 2,804,287,133 

II. Ngun kinh phi và qu5 khác 430 

1. Ngun kinh phi 431 

2. Ngun kinh phi dã hInh thành tài san c dnh 432 

TONG CONG NGUON VON 440 2,400,759,882,399 2,374,943,363,222 

Tp. H Chi Minh, ngày 22 tháng 07 nãm 2021 

I 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAl CON CO.OP 
Dja chi: 56 ThU Khoa HuUn, phtr&ng Bn Thânh, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT QUY 2 
CUa näm tUi chInh kt thiic ngUy 31 tháng 12 nãm 2021  

BAO CÁO KET QUA HO DQNG KINH DOANH 

Quy 2 cOa nàm tài 

Ml 
CIII TIEU s6 

(Dang y dü) 

chinh kt thizc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

Qüy 2 

Dmi vi tinh: VND 

Lu k hr du n8m dn cui k' 

Thuyt 
minh 

NIm nay 
(uc thirc hin) NIm trithe 

NIm nay 
(tthc thc hin) Nlm trirc 

1. Doanh thu bàn hang và cung cp djch vi,i 01 VI.1 23,905,303,001 14,873,699,857 37,396,032,350 39,774,185,995 

2. CIc kholn gum trir doanh thu 02 

3, Doanh thu thun v bàn hang và cung cap dch v 10 VI.! 23,905,303,001 14,873,699,857 37,396,032,350 39,774,185,995 

4. Giã v1 n hang bàn 11 VI.2 6,291,358,008 6,834,268,003 12,782,086,096 14,280,283,507 

5. Lyi nh4n gp va bàn hang vâ cung cap dich v9 20 17,613,944,993 8,039,431,854 24,613,946,254 25,493,902,488 

6. Doanh thu hoat dng tài chinh 21 VI.3 4,579,455,726 5,315,751,684 7,938,599,443 9,746,969,566 

7. Chi phi thi chinh 22 VI.4 704,750,008 1,662,220,723 
hong do: chi phi Ili vay 23 

8. LAi I I tfr cong ty lien doanh, 1in kt 2,619,873,959 4,388,433,478 19,006,822,032 16,631,353,880 

9. Chi phi bàn hang 25 VI.5 3,574,952,526 2,814,663,110 7,339,276,300 5,853,174,836 

10. Clii phi quãn I doanh nghip 26 VI.6 8,936,858,940 8.217,248,343 17,907,607,361 17,430,545,570 

II. Lqi nhun thuan tr h09t dOug  kinh doanh 30 11,596,713,204 6,711,705,563 24,650,263,345 28,588,505,528 

12. Thu nhâp khác 31 VI.7 768,527,594 274,637,242 809,337,194 279,896,019 

13. Chi phi khàc 32 VI.8 303,213,340 12,495,600 415,881,064 85,834,479 

14. Lçri nhuOn khác 40 465,314,254 262,141,642 393,456,130 194,061,540 

15. Tng Ii nhuOn k toiln trirO'c thua 50 12,062,027,458 6,973,847,205 25,043,719,475 28,782,567,068 

16. Chiphithuathu nhâpdoanh nghip hin hành 51 1,861,291,575 90,489,887 1,927,785,002 2,217,982,119 C 
17. Chi phi thua thu nhtp doanh nghip holn 19i 52 63,263,291 508,376,355 147,022,938 478,540,289 

18. LQi nhuân sau thua thu nhp doanh nghip 60 10,137,472,592 6,374,980,963 22,968,911,535 26,086,044,660 U 

19. Lçi nhun sau thua cOa cOng ty m 10,137,334,331 6,350,872,435 22,968,693,965 26,063,767,086 C 

20. Lçi nhuOn sau thud cOa c dông khOng kiam soát 138,261 24,108,528 217,570 22,277,574 

21. Lli ca bàn trên C6 phiu 70 101 64 230 261 

22. LII suy gilm trén c6 phiau 71 101 64 230 261 

Tp. H 6  Chi Minh, ngay 22 thang 07 nIm 2021 

  

   

T Ngc Thlo 

NguM 1p biau 

 

BOi Th1 Kim Nga 

Ke toàn truo'ng 
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CONG TV CO PHAN DAU TII PHAT TRIEN SAI GON co.oi 

Dja chi: 56 Thu Khoa Huãn, phi.thng Bn Thành, qun 1, TP. Ho ChI Minh 

BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT QUY 2 
Cüa närn tài chInh kêt thOc ngày 31 tháng 12 närn 2021 

BAO CÁO LIfU CHUYEN TIEN TE 
(Dng dy dü) 

(Theo phirong pháp trc tip) 
Quy 2 cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 

Dan vi tinh: VND 

I. 

1. 

CHE TIEU 

Luu chuyn tin tr h04t dng kinh doanh 

Tiën thu ban hang, cung cp dich vi,i và 

Ma 
S6 

Thuyt Lüy k tr Mu nãm dn cu61 kS' 
minh Nam nay Nàm truc 

doanh thu khác 01 37,463,672,323 40,267,920,321 
2. Tin chi trã cho ngithi cung cp hang boa và d:ch  vi,i 02 (13,761,215,114) (12,431,705,205) 
3. Tin chi trã cho ngrYi lao dng 03 (13,388,339,521) (19,223,320,136) 
4. Tin lãi vay dâ trá 04 
5. Thud thu nhp doanh nghip dã np 05 (66,493,427) (1,421,362,624) 
6. lien thu khác tr boat dng kinh doanh 06 56,611,523,906 70,681,021,872 
7. lien chi khác cho hoat dng kinh doanh 07 (141,230,946,770) (68,890,633,788) 

Lwu chuyln tin 1hun tfr 1:0(11 dç5ng kin!: doani: 20 (74,3 71,798,603) 8,981,920,440 

H. Luij chuyen tien tu' hoyt d9ng dan tu 

1. Tin chi d rnua sm, xây drng tài san c dnh và 
các tái san dài han khác 21 (4,130,000,590) (1,565,025,000) 

2. Tiên thu tcr thanh l, nhi,rqng ban tài san c dlnh  và 
các tái san dài han  khác 22 984,500,000 

3. Tiên chi cho vay, mua các cong ci,i n cüa 
dcrn vi khác 23 (2,700,000,000) (98,744,677,277) 

4. Tin thu h'i cho vay, ban Iai  các cOng ci nçi ccia 
don vi khác 24 71,875,651,675 

5. Tin chi du tu, gop vn vào dan vj khác 25 

6. Tin thu hi Mu tu, gop v6n vào don v khác 26 
7. Tin thu lâi cho vay, c trc và lcii nhun dtrcic chia 27 54,397,240,907 8,411,942,177 

Lwu cIsuyn tkn t/zuin lu 1:0(11 d(3ng dEu 1w 30 120,427,391,992 (91,897,760,100) 
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Ip. H ChI Minh, ngày 22 tháng 07 nàm 2021 

Atg 

ng Kiên 
jam doe 

Büi Thi Kim Nga 
K toán tru*ng 

CONG TY CO PHAN DAU TLI PHAT TRIEN SAI GON co.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phithng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CH!NH HP NHAT QUY 2 

Cüa nãm tãi chinh kt thiic ngày 31 tháng 12 nãrn 2021 

Báo cáo hru chuyn tin t (tip theo) 

CHi TIEU 

III. Ltru chuyn tin tir hot ding tài chinh 

1. Tin thu tir phát hành c phiu, nhn gop vn cüa 

Ma 
s 

Thuyt 
minh 

Lüy k tü du nãm dn cui k' 
Nàm nay Nàm tru&c 

chüsihru 31 
2. Tiën trá 1i vn gop cho các chü sâ hu, mua Iai 

c phiu cua doanh nghip dã phát hành 32 (490,000,000) (735,000,000) 
3. Thu ti&n tr di vay 33 
4. Tiên trã ncr gôc vay 34 
5. Tin trã ncr gc thuê tái chInh 35 
6. C6 ti.'rc, lvi nhu.n dä trá cho chã s& hru 36 (19,935,000) (4,879,600) 

Lwu c/iuyln titn Ehutn tfr hoçzt dng tài chin/i 40 (509,935,000) (739,879,600) 

Luu chuyn tin thun trong k5' 50 45,545,658,389 (83,655,719,260) 

Tin và turng dlrorng tin du k5i 60 V.1 241,719,824,583 195,424,017,207 

Anh huâng cUa thay di t' giá hEi doái quy di ngoai  t 61 

Tin và tu'ong thro'ng tin cui k' 70 V.1 287,265,482,972 111,768,297,947 

T NgQc Thão 
Ngii?ri 1p biu 
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CONG TV CO PHAN DAU TII PHAT TRIE'N SAI GÔN co.op 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phtr&ng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH IIqP NHAT QU 2 
Cüa näm tài chinh kt thuc ngày 31 tháng 12 nm 2021 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TM CHINH HP NHAT QU'2 
Cüa nAm tài chinh kt thüc ngày 31 thIng 12 näm 2021 

I. DAC DIEM HOAT DQNG 

1. Hinh thfrc s hü'u v6n 
Cong ty C phn Du tu Phát trin Sài Gôn Co.op (sau day gi tt là "Cong ty" hay "Cong ty mc") là 
cong ty c phn. 

2. Linh vtrc kinh doanh 
Linh vrc kinh doanh ca Tp doân hi dich vi. 

3. Nganh ngh kinh doanh 
Hoat dng kinh doanh chmnh cüa Tp doàn là: du tu xây drng, kinh doanh trung tam thucrng mi, cao 
6c vAn phOng; cho thuê mAt bAng va tài san. 

4. Chu k san xut, kinh doanh thông thuô'ng 
Chu k' san xuAt kinh doanh thông thu&ng cüa Tp doãn không qua 12 tháng. 

5. Dc dim ho3t dng cüa Tp doàn trong k' có ãnh hu'öng dn Báo cáo tãi chInh hçrp nht qu 2 
nAm 2021 
Tp doàn clang tri&i khai cong tác tái cAu tric hoat dng kinh doanh trong th?ri gian tai theo djnh 
huàng: không dAn tu vào hot dng ban lé Co.opmart ma chuyAn sang d&u tu trung tam thung mai, 
trung tam thucmg mai  chuyên ding, Outlet, cac dv an bt dOng  san phirc hqp,các djch viii tu vAn thit 
k& giám sat, pháp l, quAn l dr an, giâi thiu mt bAng cho Lien hip Hçp tác xA thucmg mai  TP. H 
ChI Minh. D thirc hin theo djnh hiràng nay, Tp doàn Se: 
- Phát trin và kinh doanh bt dOng san thuang mai: trung tam thtrcing mai  (Sense City, chuyên doanh), 

vAn phOng, cAn h dch vu. TriAn khai cac du an l&n, mô con dumg di mâi thông qua hinh thi'rc ti,r 
kinh doanh hoc hcip tác vâi các d& tIc chin hrçic. 

- Thrc hin các dch vi tir vAn phát trin mng hrâi, quân l' dir an, sira ch'a, báo tn, báo hành phAn 
xay di,rng co bàn các dir an Co.opmart cho Lien hip Hçp tác xA Thtrang mai  Tp. H CM Minh. 
Quàn 1' dir an nhà ô cho LiOn hip Hp tác xA Thuang mi Tp. H6 ChI Minh. 

- Nhn chuyAn nhucmg v6n dAn tu tai  các cong ty liOn kt dAn ttr vào Trung tam thuang mai  hoc dv 
kin sO clAu tir vào Trung tam thucrng mai  tir Lien hip Hcrp tIc xA thucmg mai  TP. H Clii Minh. 

- NhAn chuyAn nhucrng bt dng san hoc quyn cho thuê bt dng san dA dAn tir Trung tam thixang 
mai hoc dr kin sO dAu tu vao Trung tam thi.rcing mai  ttr LiOn hip Hcrp tác xA thucmg mi TP. H 
Chi Minh. 

6. CAn trüc Tp doàn 
Tp doàn bao gm Cong ty mc và 03 cOng ty con chju sr kMm soát cüa Cong ty mc. Toàn b cac cong 
ty con dugc hçip nht trong Báo cáo tâi chinh hçp nht nay. 

Bàn thuyit minh nay là mç5t b3 ph(2n hcrp thành và phái duqc dQc cüng v&i Báo cáo tài chInh hcip nMt quj 2 nám 2021 8 



COng ty TNHH TMDV 
Sâi GOn - Ca Mau 

COng ty TNEIH TM Sài 
Gôn Cn Tha 

COng ty TNHH Dtu Ui 

Quc t Sài Gôn Co.op 

09 Trân Hung Dao, 
phuO'ng 5, TP. Ca 
Mau, tinh Ca Mau 

S 01 Dai lô Hoà 
Binh, qun Ninh Kiu, 
TP. Cn Thci 

Lu 3, s 199-205, 
dung Nguyn Thai 
Hçc, phtthng Pham 
Ngü Lao, qun 1, TP. 
H ChI Minh 

Ban 10 hang bOa và dch 
vu cho thuO. 

Ban 10 hang hóa và djch 
vu cho thuO. 

Kinh doanh siOu th theo 
h thng chui siêu thj 
Co.op Mart 

Cong ty TNHH TMDV 121 Pham Van Thun, 
siêu thj Co.opmart Biên P.Tân Tin, TP.Biên 
Hôa HOa — Dng Nai 

COng ty c phn phát trin Khu phüc hçp s 2, 
khu phirc hp thung mai  phuOng Tan Phong, 
Vietsin quan 7, TP. H Chi 

Minh 

Kinh doanh siêu thj theo 
h thng chui siêu thj 
Co.op Mart 
Kinh doanh bt dông 
san, quyn sir dung d.t 
thuc chU sâ hüu, chü sr 

ding hoc di thuê 

CONG TY cö PHAN DAU TU PHAT TRIE'N SAI GÔN co.op 
Dia chi: 56 Thi:i Khoa Huân, phithng Bn Thành, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO iAi CH!NH HQP NHAT QUY 2 
Cüa nãm tài chInh kt thüc ngây 31 tháng 12 nAm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

Cdc cong ty con 

Ten cong ty Dja chi tri so' chInh 
Hot ding kinh doanh Ty 1 

chInh vn gop 

T I 
Ty 1 quyên 

. Lo'i ch bieu 
quyet 

Cong ty TNHH SCID S6 04 Pham Ngci Lao, Xây di,rng dan di,ing, 5 1,00% 5 1,00% 5 1,00% 
23/9 Phir&ng Pham NgO Lao, 

Qun 1, Tp.HCM 

S 26A duOng Trn Quc 
Tun, phu&ng 4, TP. Bn 
Tre, tinh Bn Tre 
S 29 Nguyn Van Cr, 
phu?rng Ia Kring, TP. 
Pleiku, tinh Gia Lai  

xây dirng  cOng nghip, 
bt dng san, quyn sir 

dung dt thuc chü s 
h&u, chñ sir ding hoc 
di thuê 

Ban lê hang hóa vâ djch 100,00% 100,00% 100,00% 
vu cho thuê 

Kinh doanh bt dng 100,00% 100,00% 100,00% 
san, quyn sir di,ing dt 
thuc chü sâ hüii, chii 
sü ding hoc di thuê 

Cong ty TNHH MTV 
TM Sài Gôn - Bn Tre 

Cong ty TNHH MTV 
TMDV Sài Gôn — 
Pleiku 

Cdc cong ty lien kIt 

Ten cong ty 
Tylê 

von gop 

T1 
phâns& 

h!ru 

Ty1 
quyen 
biu 

quyêt 
N 
IF 

.0 36,75% 36,75% 36,75% 

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

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

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

3 6,00% 3 6,00% 3 6,00% 

Dia chi tm so' chInh 
Hot dng kinh doanh 

chInh 

Ban thuylt rninh nay là rn5t b phan hcp thành và phthi duçrc ã'Qc cing v&i Báo cáo tài chinh hcp nhá't quj 2 nãm 202] 9 



CONG TV CO PHAN DAU TU PHAT TRIE'N SAI GÔN co.op 
Dja chi: 56 ThU Khoa Huân, phtxàng Bn Thành, qu.n 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHNH HQP NHAT QU' 2 
CUa nám tài chinh kt thUc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

Ten cong ty Dja chi trii sO' chinh 
Ho3t dng kinh doanh T 1 

chInh vn gop 

T'I 

phn sO' 
hiru 

T5 1 
quyên 
biu 

quyêt 

Cong ty TNHH TMDV Lô T3-1.1 Khu cOng Kinh doanh bt dng 49,00% 49,00% 49,00% 
Sài Gôn — Xuân Oai ngh cao TP.HCM, Là san, quyn sü diing dt 

Xuân Oai, phithng thuc chü s hUu, chü sfx 
Tang Nhn Phi A, diing hoc di thuê 
quan 9, TP.HCM 

7. Nhân viên 
Ti ngáy k& thñc cüa qu 2, Tap  doàn CO 97 nhân viën dang lam vic (s d.0 näm là 89 nhân viên). 

II. NAM TAT CH!NH, DN V TIEN T siY DUNG  TRONG icE TOAN 

1. Nàm tài chinh 
Näm tài chInh cüa Tp doàn bt du tir ngày 01 thang 01 và k& thñc vào ngày 31 tháng 12 hang nàm. 

2. Do'n vj tin t sfr ding trong k toán 
DGn vj tin t sir ding trong k toán là Dng Viêt Nam (VND) do vic thu, chi chi yu duç'c thi,rc 
hin bAng dcrn vj tin t VND. 

I!!. CHUAN MIC vA CHE DO ICE TOAN AP DUNG 

lEN 
Che dy ke toan ap diing 1 
Tap doàn áp dung các ChuAn mrc K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip Vit Nam dirge 
ban hành theo Thông tir s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2014 hiró'ng dn Ch d K toán 
doanh nghip, Thông tu s 202/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 näm 2014 huâng dn lap và trinh bay 
Báo cáo tài chmnh hcip nht và các thông tu khac hithng dn thirc hin chun mirc k toán cUa Bô Tài 
chInh trong vic lap vá trinh bay Báo cáo tài chinh hçp nht qu' 2. 

2. Tuyên b v vic tuân thu chun mirc k toán và ch d kê toán 
Ban Tng Giám dc COng ty m dam bào dà tuân thU yêu cu cUa các Chun mi,rc k toán, Ch d k 
toán doanh nghip Vit Nam duçc ban hânh theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 
nãm 2014, Thông Ui s 202/2104/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUng nhu các Thông Ui hu&ng 
dn thrc hin Chun mirc k toán cUa Bô Tài chInh trong vic lap và trInh bay Báo cáo tài chInh hcip 
nh&t. 

IV. CAC CHiNH SACH KE TOAN AP DUNG 

1. C sO' lap Báo cáo tài chinh hop nht 
Báo cáo tài chInh hgp nh.t dugc lap trên co s k toán dn tIch (tth các thông tin lien quan dn các 
1ung tin). 

Ban thuye't minh nay là mt b phdn hcrp thành và phâi thrçic dQC ciLng v&i Bdo cáo tat chin/i hçip nh.á't qu 2 nám 2021 10 



CONG TY c5 PHAN DAU TIJ' PHAT TRIE'N SAl GÔN co.oi 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phithng Bn Thành, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT QU 2 
Cüa näm tài chinh kt th(ic ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

2. C sO hop nht 
Báo cáo tài chInh hqp nht qu 2 bao gm Báo cáo tài chmnh qu' 2 cia Cong ty mc và Báo cáo tai 
chInhqu' 2 cüa các cong ty con. Cong ty con là don vj chju sr kiêm soát ciia Cong ty mc.  Sr kiêm 
soát ton ti khi Cong ty mc có khá nAng trrc tiêp hay gián tiêp chi phôi các chinh sách tài chinh Va 
hoat dông cua cOng ty con dê thu duoc cac irn ich kmh tê tix cac hoat clông nay Khi xac dmh quyên 
kiêm soát cO tInh den quyên biêu quyêt tiêm nangphát sinh t& các quyên ch9n mua hoc các cOng cii 
nq và cong ci von cO the chuyên dOi thành cô phiêu phô thông tai  ngày kêt thic k' kê toán. 

Kt qua hoat dOng  kinh doanh cüa cac cOng ty con duccc mua 1i hoc ban di trong kr duqc trinh bay 
trong Báo cáo kêt qua hoat  dOng kinh doanh hcip nhât qu 2 tü ngày mua hoc cho den ngày ban khoãn 
dautuâcongtycondo. 

Báo cáo tài chInh qu' 2 cUa cong ty mc và cac cOng ty con si:r ding d hçip nht dtrqc 1p cho cUng 
mOt k' kê toán va áp diing các chInh sách kê toán thông nhât cho các giao dch và sr kin cüng loai 
trong nhfrng hoàn cánh tlrclng tu. Trong trträng hgp chInh sách ké toán cUa cong ty con khác vâi chInh 
sách kê toán áp dicing thông nhât trong Tap doàn thi Báo cáo tài chinh cüa cOng ty con së cO nhUng 
dieu chinh thIch hçp tnràc khi sr dmg cho vic 1p Báo cáo tài chinh hçxp nhât gi€a niên d. 
s6 dtr các tài khoán trên Bang can di k toán qu' 2 các cOng ty trong cüng Tp doàn, các giao djch 
ni bO,  các khoán lAi nOi bO chi.ra thirc hin phát sinh tr các giao djch nay phâi dirçic loai tth hoàn toàn. 
Các khoân 1 chira thrc hin phát sinh tr các giao djch nOi bO cong duçic loai bO trir khi chi phi tao 
nên khoán l dO không the thu hôi diiçic. 

Lçii Ich cUa c dOng không kim soát th hin ph&n lâi hoc l trong kt qua kinh doanh vâ tài san 
thuân cüa cong ty con không duqc nàm gi& bi Tp doàn và duc trinh bay & khoãn miic riêng trên 
Báo cáo kêt qua hoat  dng kinh doanh hçp nhât qu' 2 và trên Bang can dôi kê toán hcip nhât qu 2 
(thuc phân von chü sO h&u). Lqi Ich cua cO dOng khOng hem soát bao gOm giá tn các lqi ich cüacO 
dông không kiêm soát tai  ngày hçp nhât kinh doanh ban dâu và phân iqi Ich cüa cô dông không hem 
soát trong biên dng cUavôn chü sO h&u kê tr ngày hçip nhât kinh doanh. Các khoán lô phát sinh tai 
Cong ty con duçic phân bô tuong frng vOi phân sO hftu cüa cô dOng không kiêm soát, kO cá tnu&ng hqp 
so 10 do iOn hon phân sO hihi cüa cô dOng không kiêm soát trong tài san thuân cüa cOng ty con. 

3. Tin và các khoän turong throng tin 
Tiên bao Om tiên mt và tiên gzi ngân hang không k' han.  Các khoãn tirong &rong tiên là các khoán 
dâu tu ngàn han  có th&i han  thu hOi khOng qua 03 tháng kO tir ngày dâu ti.r, có khá nän chuyên dOi d 
dàng thành mt lugng tiên xác djnh và không có i-ui ro trong vic chuyên dôi thành tiên tai  thai diem 
báo cáo. 

4. Các khoãn du tur tài chinh 
Chfrng khodn kinh doanh 
Khoân dâu tu ducyc phân ioai là chOng khoán kinh doanh khi näm git VI rnic dIch mua ban de kiêm 
l&i. 

Chüng khoán kinh doanh duçrc ghi s k toán theo giá g6c. Giá g6c cüa chirng khoán kinh doanh di.rçic 
xác djnh theo giá trj hçp 1 cña các khoán thanh toán tai  th&i diem giao djch phát sinh cong các chi 
phi lien quan den giao cljch mua chrng khoán kinh doanh. 

Th&i dim ghi nhn các khoãn chOng khoán kinh doanh là th&i dim Tp doàn có quyn sO h&u, cii 
the nhu sau: 

Dôi 'vOi chOng khoán niem y&: duçic ghi nh.n tai  th&i dim kh&p Inh (T+0). 

Ban thuylt minh nay là mç3 b phn hcip thành vàphái duTxc dQc cing v&i Báo cáo tài chmnh hqp nhdt quj 2 nám 2021 11 



CONG TV C PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GÔN co.oi' 

Dja chi: 56 ThO Khoa Huãn, phi.thng Bn Thânh, qun 1, TP. HO ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH H1P NIIAT QU' 2 
Cüa nàm tái chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuy& minh báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

• Di vâi chüng khoán chtra hem y&: duçic ghi nhn t?i  thai dim chinh thirc có quyn sâ hü'u theo 
quy djnh cUa pháp h4t. 

Tin lài, c tüc và lçii nhun cüa các kS'  tnthc khi chi'rn khoán kinh doanh duçic mua duçic hach  toán 
giám giá trj cüa chInh chrng khoán kinh doanh do. Tiên lãi, cô trc vâ lci nhuan cUa các kr sau khi 
chirng khoán kinh doanhdtrçc mua duçc ghi nh3n doanh thu. Co tirc duçc nhn bang cô phiêu chi 
dtrçic theo dOi sO krqng cô phiêu tang them, không ghi nhn giá trj cô phiêu nh.n duqc. 
C phiu hoán di dtrçic xác djnh theo giá trj hcip 1' ti ngày trao di. Giá trj hçip 1 cüa c phiu duqc 
xác dinh nhu sau: 
• D6i vâi c phiu cüa cong ty niem yt, giá tn hçip l' cüa c phi&i là giá dOng cira niêm yt trên 

th trirang chüng khoán tai  ngày trao dôi. Tnr&ng hçip tai  ngày trao dOi thi tru&ng chfrng khoán 
khOng giao dch thI giá tn hçip l cUa cô phiêu là giá dOng ci'ra phiên giao djch truàc lien ke vài 
ngày trao dôi. 

• D6i vài c phiu chua niêm yát dtrçic giao djch trên san UPCOM, giá trj hcp l cüa c phiu là giá 
giao djch dOng cira trên san UPCOM tai  ngày trao dôi. Triiâng hcip ngày trao dôi san UPCOM 
khong giao dch thi giá tn hçip l ciia cO phieu là giá dOng ci:ra phiên giao djch truàc lin kê vâi 
ngày trao di. 

• D6i v&i c phiu chua niêm yt khác, gia tn hcip 1' cña c phi&i là giá do các ben thOa thun theo 
hçip dông hoc giá tn so sách tai  th&i diem trao dôi. 

Du phOng giãm giá chng khoan kinh doanh duçcc 1p cho tfrng loai chfrng khoán duçic mua ban trên 
thj tnx&ng và CO giá tn hçxp 1 thâp hcn giá gôc. Giá trj hcip l' càa chüng khoán kinh doanh niêm yet 
trên thl tnthng chüng khoán hoc duçic giao djch trên san UPCOM là giá dOng cra tai  ngày kêt thUc k' 
kê toán. Tnxäng hqp tai  ngày kt thüc k' kê toán thj trtr&ng chrng khoán hay san UPCOM không giao 
djch thI giá tn hçrp 1' cUa chirng khoán là giá dOng cixa phiên giao djch truâc lien k vài ngày kêt thiic 
k' kê toán. 

• $ I I A Tang, giam so dir phong giam gia chung khoan kmh doanh can phai tnch lap  ti ngay ket thuc ky ke 
toán duçic ghi nhn vào clii phi tài chmnh. 

Lài hoc l tr vic chuyn nhucng chüng khoán kinh doanh dtrçic ghi nhân vào doanh thu hoat  dng 
tài chInh hoc chi phI tài chinh. Giá v6n ducic xác djnh theo phucmg pháp bInh quân gia quyên di dng. 

dc khoán du 1w nlm gui din này ddo hzn 
Khoán dâu ttr di.rqc phân loai là näm gi den ngày dáo han  khi Tp doàn cO dnh và khã nãng gi 
dOn ngày dáo han.  Các khoán dâu tu nAm giir den ngày dáo han  chi cO các khoàn tien gri ngân hang 
có k han. 

Các khoán d&u tu nm gii dn ngày dáo han  duçic ghi nhn ban dAu theo giá gc. Sau ghi nhn ban 
dâu, các khoán dâu tu nay dugc ghi nhn theo giá trj cO the thu hôi. Thu nhp lAi tr các khoãn dâu tix 
nam gi dn ngày dáo han  sau ngày mua duqc ghi nhn trOn Báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh 
trên ca sâ du thu. Lài duçrc huâng truOc khi Tp doàn nAm gi duqc ghi giám trcr vào giá góc tai  th&i 
diem mua. 

Khi có cac bang chrng chic chn cho thy mt phn hoc toàn b khoãn du tu cO th khOng thu h4M 
duçirc va sO tOn that duqc xac djnh mOt  cách dáng tin cy thI tOn that duorc ghi nhn vào chi phi tài 
chInh trong k' và giâm tth trrc tiOp giá trj dâu tu. 

Bàn thuylt minh nay ia mt b5 ph2n hp ihành va pith! dztv dQc càng vol Bdo cáo tài chlnh hQp nhclt qu 2 nàm 2021 12 



CONG TY cO PHAN DAU TV' PHAT TRIEN SAI GÔN CO.0i 
Dia chi: 56 ThU Khoa Huãn, phrng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH H1P NHAT QU 2 
CUa nàm tâi chinh k& thUc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

Cdc khoãn cho vay 
Các khoán cho vay duçc xác djnh theo giá gôc tth di các khoãn dr,phông phãi thu khó dôi. Dir phông 
phái thu kho dOi cüa các khoãn cho vay disc lap  can cir vào dir kiUn mic ton that có the xáy ra. 

Cdc khoán du tu' vào Cong ty lien kt 
Cong ty lien kêt là doanh nghip ma Tap  doàn có ânh hithng dáng kê nlnrng khOng có quyên kiem 
soát dôi v&i cac chInh sách tài chInh và hoat dng. Anh huâng dáng kê the hin i quyên tham gia vào 
vic dua ra các quyêt djnh ye chInh sách tài chmnh và hot dng cüa doanh nghip nhan dâu ttr nhtrng 
không kiêm soát các chinh sách nay. 

Các khoán du P1 vào các cOng ty lien ktduçc ghi nhan  theo phucmg pháp vén chü sâ hOu. Theo do, 
khoãn dâu P1 vào cong ty lien kêt duçic the hiên trên Báo cáo tài chInh hçrp nhât qur  2 theo chi phi dâu 
Ui ban dâu và diêu chinh cho các thay dOi trong phân li ich trên tài san thuân cüa cong ty lien kêt sau 
ngàydâu tu. Nêu li Ich cüa Tap  doãn trong khoãn l cUa Cong ty lien kêt ln han hoc bän giá trj 
ghi so cUa khoán dâu Px thI giá trj khoán dâu Ui duc trInh bay trUn Báo cáo tài chinh hp nhât qu' 2 
là bang không tth khi Tap  doàn có các nghTa v'i thc hin thanh toán thay cho cong ty lien kêt. 

Báo cáo tài chinh cüa cong ty lien kt duc lap  cüng k' k toán vài Báo cáo tài chinh hqp nhât qu' 2 
cUa Tap  doàn. Khi chInh sách kê toán ca cong ty lien kêt khác v6i chInh sách kê toán áp dirng thông 
nhât trong Tp dean thi Báo cáo tài chInh cüa cong ty lien kêt sè có nhng diêu chinh thIch hçp trixâc 
khi sr diing cho vic lap Báo cáo tài chInh hçp nhât qu' 2. 

Các khoán lãi, l chua thrc hin phát sinh ti các giao djch v&i các cong ty liêr kát dirgc loi tth tuong 
rng vó'i phân thuc ye Tp doân khi lap Báo cáo tài chInh hcp nhât qu' 2. 

5. Các khoán phãi thu 
Các khoán nçi phài thu duxic trinh bay theo giá trj ghi so trr di các khoân dr phong phái thu khó dôi. 

Vic phân loti các khoãn phãi thu là phái thu khách hang và phái thu khác ducic thirc hin theo nguyen 
täc sau: 
• Phài thu cüa khách hang phân ánh cac khoán phâi thu mang tInh chat thiwng mi phát sinh tr giao 

dch có tInh chat mua - ban giüa Tap  doàn và ngithi mua là dan vj dc lap  vâi Tap doàn. 
• Phái thu khác phán ánh các khoán phái thu khOng có tinh thuxing mai,  k]aOng lien quan dn giao 

djch mua - ban. 
Dr phOng phái thu khO dOi dugc lap  cho timg khoàn ng phài thu khO dOi can c vào d kiên mic ton 
that có the xáy ra. 

Tang, giám s du dr phông nç phâi thu khó dôi cn phài trich lap tai ngày kt thüc kS'  k toán qu' 
thrc ghi nhan  vào chi phi quán l' doanh nghip. 

6. Hang tn kho 
Hang ton kho duqc ghi nhan  theo giá thàp han gia giá gôc và giá trj thuân có the thirc hin duc. 

Giá gc hang tn kho là hang hóa duc xác dnh bao gm chi phi mua và các chi phi lien quan tnrc 
tiêp khác phát sinh dê có duqc hang tOn kho dja diem yà trng thai hin t?i. 

Giá xut kho ducc tInh theo phuang pháp binh quân gia quyn và duçc bach  toán theo phuang pháp 
kê khai thuing xuyên. 

Giá trj thun có th thirc hin duçic Ii giá bàn ixâc tinh ciia hang tn kho trong k' san xut, kinh doanh 
bInh thu&ng trr chi phi uc tInh d hoàn thanh và chi phi ithc tInh can thiêt cho vic tiêu thii chüng. 

Bàn thuyë'.t ,ntnh nay là n3r bç phan hop thành và phdi duic dc cing vái Báo cáo là! chinh hop nhdt quj 2 nám 2021 13 
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Da chi: 56 Thu Khoa Huân, phuâng Ben Thánh, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO cÁo TAI CHINH HqP NHAT QUY 2 
CUa näm tài chInh k& thàc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Bàn thuy& minh báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

Dr phông giám giá hang tn kho dtrçic 1p cho tfrng mAt hang tn kho có giá g6c lan hcm giá iij thuAn 
co the thrc hin duqc. Tang, giám s6 dtr dir phông giãm giá hang ton kho can phâi trich 1p t?i  ngày 
kêt thüc k' ké toán dtrçrc ghi nhn vào giá von hang ban. 

7. Chi phi trä tru*c 
Chi phi trá triiâc bao gôm các chi phi thirc tê cia phát sinh nhimg có lien quan den kêt qua hoat dng 
san xuât kiith doanh cüa nhiêu k' kê toán. Chi phi trá tnr&c cüa Tp doãn chü yu là cong cii,  diing ci 
và chi phi sira chila vAn phong. Các chi phi trá tnràc nay cliiçrc phãn bô trong khoang thai gian trã 
trtthc hoc thai gian các lqi Ich kinh tê tucvng ing duçrc tAo ra tir các chi phi nay. 

Cong cy, dyng cy 
Các cong cii,  ding  cii  ciA dua vào sü ding duçic phãn bô vào chi phI theo phiiang pháp duxang thäng 
vai thai gian phân bô khOng quA 03 nAm. 

Chi phi süa chfra vânphông 
Chi phi sira chila vAn phOng phát sinh mOt  lan có giá trj lan &rçlc phân bô vào chi phi theo phuo'ng 
phAp dtr&ng thAng vâi thri gian phân b không quA 03 nAm. 

8. Tui san thuê boat dng 
Thuê tài sAn duçic phAn loAi là thuê hot dng nu phn Ian rh ro và lcn Ich gn lin vài quyn so hihi 
tài sAn thuc ye ngithi cho thuê. Chi phi thuê boAt dung dirçxc phAn Anh vào chi phi theo phtrang phAp 
dtrOng thAng cho suôt thai h?n thuê tài sAn, không phi,i thuc vào phumg thüc thanh toAn lien thuê. 

9. TAi sAn c djnh hfru hlnh 
TAi sAn cô djnh hihi hmnh duçic the hin theo nguyen giá trir hao mOn lily k. Nguyen giá tài sAn cô 
djnh hilu hinh bao gôm toàn bO các chi phi ma Tp doàn phAi bO ra dê có dirge tAi san cô djnh tinh den 
thai diem dua tâi sAn do vao trang thai sn sang sir ding. CAc chi phi phát sinh sau ghi nhAn ban dâu 
chi duçic ghi tang nguyen giá tài sAn c dnh nêu các chi phi nay chAc chAn lAm tAng 1çi Ich kinh tê 
trong tuong lai do sr ding tài sAn do. Các chi phi phát sinh khOng thóa mAn diêu kin trên dugc ghi 
nhAn là chi phI sAn xut, kinh doanh trong ks'. 
Khi tài sAn cô djnh hftu hInh dirge ban hay thanh l', nguyen giA và giá trj hao mOn lüy kê dirge xOa s 
và lAi, 1 phAt sinh do thanh 1 dirge ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài sAn c6 djnh hihi hinh dirge khu hao theo phuang pháp dirOng thing da trCn tliii gian h'~u drng 
trOc tinh. So nAm khAu hao cüa cAc 1oi tAi sAn cô dinh hilu hinh nhu sau: 
Loai tAi sAn eO dinh So nAm 
Nhacira,4tkientrhc 18-25 
MAy moe và thi& bj 

* 
03 —08 

Phrnrng tin 4n tAi, truyên dan 10 
Thit bj, chmg cii  quAn l 03-08 
TàisAncOdinhkhAc 03-08 

10. Tài sAn c djnh vô hlnh 
Tài sAn co djnh vô hinh duçic the hin theo nguyen giA trir hao mOn luy kê. 

Nguyen iA tài sAn c djnh vô hmnh bao gm toàn hO cAc chi phi ma Tp doAn phAi bO ra d cO dugc 
tai sAn cô djnh tinh dn thai dim dua tAi sAn do vao trang thAi sn sang sir dmg. Chi phi lien quan 
dn tAi sAn cô djnh vo hInh phát sinh sau khi ghi nhn ban dAu duçrc ghi nhn là chi phi sAn xuât, kinh 
doanh trong k' trir khi cAc chi phi nay gAn lien vOi mOt  tài sAn cô djnh vô hInh c the và lAm tAng lçri 
Ich kinh tê tir các tAi sAn nAy. 
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BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QU' 2 
Cüa näm tài chInh kt thrc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Bàn thuyêt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

Khi tài san c dinh vo hinh duçic ban hay thanh 1', nguyen giá và giá trj hao mon lüy k duçic xóa s 
và lAi, lô phát sinh do thanh l' duçe ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong kS'. 
Tài san cô dnh vô hInh cUa Tp doàn bao gôm: 

Quyn sü ding ttãt 
Quyn sr drng dt là toàn b các chi phi thrc th Tp doàn dà chi ra có lien quan trrc tiêp tOi dat sr 
drng, bao gôm: tiên chi ra dê có quyên sü ding dat, chi phi cho den bii, giãi phóng m.t bang, san lap 
mt bang, 1 phi tnxác ba,... Quyên sr di1ing dat dixçic khâu hao theo phucmg pháp ctu&ng thang. 

Chwcng trinh phn mIni may tmnh 
Tài san c6 djnh vo hinh cüa Tp doàn là chucing trinh phân mêm may tinh. Chi phi lien quan den các 
chiwng trinh phân mêm may tInh không phái là mOt  b  phan  gAn kêt vài phân cfrng có lien quan &rcic 
von hoá. Nguyen giá cüa phân mem may tInh là toàn b các chi phi ma Tp doàn d chi ra tinh den 
th&i diem dua phân mêm vào sr diing. Phân mêm may tInh duqc khâu hao theo phtrcmg pháp thr&ng 
thang trong 03 nàm, 

11. Bt dng san du tir 
Bt dung san dâu tir là quyn sir diving dAt, nhà, mOt  phn cia nhà hoc c sâ h t.ng thuQc s& hthi cüa 
Tp doân dixqc sr dirng nhàm miic dIch thu lçi tr vic cho thuê. Bat dung  san dâu tir duçic the hin 
theo nguyen giá trir hao mOn ffiy kê. Nguyen giá cüa bat dOng  san dâu tu là toàn bO các chi phi ma Tp 
doàn phái bO ra hoc giá trj hqp l cüa các khoán dua ra dê trao dôi nhàm có ducrc bat dOng  san dâu 
ttr tinh den thi diem mua hoc xây drng hoàn thành. 

Các chi phi lien quan dn bAt dOng san du tix phát sinh sau ghi nhn ban dAu ducrc ghi nhn vão chi 
phi, tth khi chi phi nay có khã nãng chàc chãn lam cho bat dng san dâu tu to ra lçi ich kinh te trong 
tuong lai nhiêu hcm mrc hot dung  duqc dánh giá ban dâu thi dircc ghi tang nguyen giá. 
Khi bAt dng san dâu ttr &rqc ban, nguyen giá và giá trj hao mon lüy k duqc xóa s và lAi, l nào phát 
sinh thrqc hch toán vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Vic chuyn tir bAt dng san chr s hru s dmg hoc hang tn kho thãnh bAt dung san du tu chi khi 
chü sâ h&u châm dt sir di.mg tài san do va bat dâu cho ben khác thuê hot dOng  hoc khi kêt thüc giai 
don xây drng. Vic chuyên t bat dng san dâu tn sang bat dng san ch sâ hu si'i dmg hay hang 
ton kho chi khi chü sâ hu bat dâu si:r diving tài san nay hoc bat dâu triên khai cho mic dich ban. Vic 
chuyên t bat dng san dâu tu sang bat dOng  san chü sO hftu s dmg hoc hang ton kho không lam 
thay dôi nguyen giá hay giá trj cOn 1i cüa bat dng san tai  ngày chuyen dôi. 

BAt dng san du tn sü ding d cho thuê duqc khAu hao theo phtrcmg pháp duOng th&ng d'ra trên thOi 
gian hüu dinguOc tinh. SO nàm khau hao cia bat dng san dâu tn nhtr sau: 
Loaitài san cô dinh So nAm 
Quyen si:r ding dat 39 
Nha 25-30 

12. Chi phi xây ding c0 ban d& dang 
Chi phi xây dmg ca bàn dO dang phán ánh cac chi phi lien quan tnrc tiêp (bao gôm cá chi phi lãi vay 
có lien quan phü hqp vOi chinh sách kê toán cUa Tp doàn) den cac tài san dang trong qua trinh xây 
drng, may mOc thiet bj dang lap dt d phic vii cho miic dIch san xuât, cho thuô và quán 1 cling nhii 
chi phi lien quan den vic sra cha tâi san cô djnh dang thc hin. Các tâi san nay duqc ghi nhan theo 
giá gôc và không duc tinh khau hao. 

Ban thuylt minh nay là mt b5phn hp-p thành vàphâi du-c.rc dpc cung v&i Báo cáo tài chInh hp-p nht qu.iP 2 nám 2021 15 
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Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phirâng Bn Thành, qun 1, TP. H6 Chi Minh 

BAO CÁO TAd CHINH HP NHAT QUY 2 
Cüa nAm tái chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Ban thuy& minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

13. Hçp nht kinh doanh và ic1  th thiring mai 
Vic hqp nht kinh doarih ctxçic k toán theo phuong pháp mua. Giá phi hçip nhât kinh doanh bao gOm: 
giá trj hqp 1' ti ngày din ra trao doi cUa các tài san dem trao dôi, cáckhoãnnq phâi trâ dà phát sinh 
hoc dà thra nhn và các cong ci von do Tp doàn phát hành dê dôi lay quyn kiêm soát ben bjmua 
va các chi phi lien quan trtrc tiêp den vic hqp nhât kinh doanh. Tài san dâ mua, nq phái trá có the xác 
dnh dtrçic và nhng khoân nç tiêmtàngphâi gánh chju trong hqp nhât kinh doanh thiqc ghi nhn theo 
giá tn hcip 1 ti ngày nAm git quyen kiêm soát. 

D& vài giao dch hcp nMt kinh doanh qua nhiu giai doan, giá phi hçip nht kinh doanh duçic tinh là 
tong cüa giá phi khoãn ctâu tu tai  ngày  dat  duoc quyên kiêm soát Cong ty con. cong  vâi giá phi khoân 
dâu tu cia nhng lan trao dôi tnràc dã duçc dánh giâ lai theo giá tn hçip l' tai ngày dat  duqc quyên 
hem soát cong ty con. Chênh loch gifa giá dánh giá li và giá gôc khoãn dâu ttr duqc ghi nhn vào 
kt qua hoat dng kinh doanh nu trixâc ngày dat  duçic quyên kiêm soát Tp doàn không có ánh htr&ng 
dáng ké vâi cOng ty con và khoán dau tu duçic trinh bay theo phirong pháp giá gôc. Nêu triiôc ngày 
dat duqc quyên kiêm soát, Tp doàn có ánh humg dáng k vâ khoán du tir dixçic trInh bay theo phucrng 
pháp vn chU sâ hiu thi phân chênh 1ch gita giá dánh giá !ai  và giá trj khoán du tu theo phuxmg 
pháp von chü s& hru duçc ghi nhn vào két qua hoat dn kinh doanh và phân chénh loch gifla giá tn 
khoãn dâu tu theo phuang pháp vOn chü sâ hftu và giá gôc khoán dan tu duvc ghi n14n trirc tiêp vào 
khoãn mic "Lçii nhun san thuê chira phân ph6i" trên Bang can dôi kê toán hçp nhât qu' 2. 

Phn chênh lch cao hon cüa giá phi hcip nht kinh doanh so vài phn sâ hüu cüa Tp doàn trong giá 
tn hap l' thuân cüa tâi san, nq phái trá có th xác djnh duçic và các khoán nq tiêm tang dà ghi nhan tai 
ngày dat  ducc quyên kiêm soát cong ty con thrcc ghi nhn là lçri thá thuxrng mai.  Nêu phân si hüu cia 
Tp doàn trong giá tn hcip lr thuân cüa tài san, nçi phái trá có the xác djnh ducic và nçi tiêm tang duqc 
ghi nhn tai  ngày  dat  dirçic quyen kiêm soát cong ty con vuçt qua giá phI hcrp nhât kinh doanh thi phân 
chenh 1ch duqc ghi nh.n vào kêt qua hoat dng kinh doanh. 

lip 
Lqi ich cüa cô dOng khOng kiêm soát tai ngày hçip nh&t kinh doanh ban dan duçic xác djnh tren Co s& GO 
tr l ciia cac cô dông không hem soát trong giá tn hap l' cüa tài san, no phái trá và nçi tiêm tang duçic 
ghinhn. 

14. Các khoãn ncr phãi trä và chi phi phãi trA 
Các khoán nçi phai trà và chi phi phâi trâ duçic ghi nhân cho s tiOn phài trá trong tucrng lai lien quan 
den hang hóa và djch vii dA nh.n dtrçrc. Chi phi phài trã duqc ghi nhan dija trên các uâc tinh hap l ye 
sO tiên phâi tná. 

Vic phân loai các khoán phai trá là phãi trá ngtrri bàn, chi phi phái trá và phài trã khác ducc thrc 
hin theo nguyen tãc san: 
• Phãi tnà nguñ ban phàn ánh các khoán phài tnã mang tInh chat thtrcmg mai  phát sinh tr giao djch 

mua hang hóa, djch vi, tài san và ngithi ban là don vj dOc  1p vâi Tp doàn. 
• Chi phi phãi trã phán ánh các khoàn phài trá cho hang hóa, dch vii dã nhan ducyc tr nguri ban 

hoc dA cung cap cho nguii mua nhung chtra chi tná do dma cO hOa donhoc chua dü ho so, tâi 
lieu kê toán và các khoán phái tnã cho ngu&i lao dng ye tien lirang nghi phép, các khoãn chi phi 
san xuât, kinh doanh phai trIch tnrâc. 

• Phãi tnã khác phân ánh các khoán phái ti-a không có tInh thucrng mai,  không lien quan den giao 
djch mua, ban, cung cap hang hóa djch vii. 

Các khoán nq phái trá va chi phi phài tnà duqc phân loi ngn han  và dài hn trên Bang can d6i k 
toán hap nht qu' 2 can cü theo k' han  cOn  lai tai ngày kt thic k' k toán qu 2. 

Ban thuyit minh nay là mç5t bç5 phan hp thành và phái ditç'c a'Qc cüngvói Báo cáo fài chfrth hQp nhát quj 2 näm 2021 16 
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15. V6n gop cüa chü s h&u 
VOn gOp cUa chü so hQ'u drc ghi nhan theo so vOn thrc té d gop cüa các cô dong cüa Cong ty mc. 

16. Phân phi lçri nhun 
Li nhuân sau thuê thu nhp doanh nghip thrc phân phôi cho các cô dong sau khi dà trIch lap các 
qu' theo Diêu l cüa Cong ty mc cüng nhu các quy djnh cUa pháp 1ut và d dugc Di hOi  dOng CO 
dông phê duyt. 

Vic phân phi lçi nhuan  cho các c dOng dirçc can nhc dn các khoán mic phi tin t nm trong lçn 
nhuan sau thuê chua phân phOi có the ánh huOng den luông tiên và khã näng chi trã cô tüc nhi.r lãi do 
dánh giá lai  tài san mang di gop von, läi do dánh giá lai  các khoán miic tiên t, các cOng ci tài chInh 
và các khoân mic phi tiên t khác. 

C tilc ducic ghi nhn là nçi phãi trá khi duçc Di hi dng c dông phê duyt. 

17. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hod 
Doanh thu ban hang hOa &rgc ghi nhn khi dng thxi thOa man các diu kin sau: 
• Tap doàn dã chuyn giao phn lórn rüi ro và lçii Ich gn lin vOi quyn sO hü'u hang hóa cho ngtrOi 

mua. 
• Tp doàn không cOn nAm giü quyn quán l' hang hóa nhu ngtrOi sO hIru hang hóa hoc quyn 

kiêm soát hang hóa. 
• Doanh thu duçic xác djnh tixang di chc chn. Khi hcip dOng quy dnh nguOi mua ducic quyn trá 

li hang hóa dã mua theo nhrng diêu kin cii the, doanh thu chi dirc ghi nhn khi nhOng diêu 
kin ci the do không cOn tOn tai  và nguOi mua khOng duqc quyên trá li hang hóa (trr truOng hçip 
khách hang có quyên trá Iti hang hóa duOi hinh thi'rc dôi lai  dê lay hang hóa, djch vi khác). 

• Tp doàn dà hoc sè thu duc l?i  Ich kinh t tr giao djch bàn hang. 
• Xác djnh duqc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cp djch v 
Doanh thu cung cap djch vi du?c  ghi nhn khi dOng thOi thOa man các diêu kin sau: 
• Doanh thu ducc xác djnh tlwng di chc chAn. Khi hçp dong qui djnh nguOi mua duçc quyên trá 

li djch vii dã mua theo nhng diCu kiën cu the, doanh thu chi dugc ghi nhn khi nh&ng diêu kin 
ci the do khOng cOn tOn tai  va nguOi mua khOng dugc quyên trá lai  djch viz. dä cung cap. 

• Tp doàn dà hoc së thu dtrcic lçi Ich kinh t t giao djch cung cp djch vi do. 
• Xác djnh duçic phn cOng vic dà hoàn thành vào thOi diem báo cáo. 
• Xác dinh di.rac chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dê hoàn thành giao djch cung cap djch 

vidó. 

Tnthng hcip djch vii ducc thrc hin trong nhiu k' thI doanh thu duçic ghi nhan trong k' dixçic can cir 
vào kêt qua phân cOng vic dà hoán thành vào ngày kêt thüc k' kê toán. 

Doanh thu ban bat d3ng san 
Doanh thu bàn bat dng san ma Tp doan dã là chU dâu Vu ducic ghi nhan  khi thóa man dOng thOi tat 
ca cac dje kiên sau: 
• Bt dng san dä hoán thành toàn b và ban giao cho nguOi mua, Tp loãn dã chuyn giao rüi ro 

và lcii Ich gän lien vOi quyên sO hüu bat dng san cho ngu&i mua. 
• Tap doàn dã khOng cOn nAm giü quyn quãn l bt dng san nhix ngu&i sO hu bat dng san hoc 

quyen kiêm soát bat dng san. 
• Doanh thu ducrc xác djnh tuang di chäc chãn. 
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Ban thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

• Tap doân dã thu duçc ho.c së thu duc lçii Ich kinh t tir giao djch bàn bt dng san. 
• Xác djnh duçc chi phi lien quan dn giao djch ban bt dng san. 

Trung hop khach hang co quyên hoan thiên noi that cua bat dông san va Tap doan dà thuc hiên viêc 
hoàn thin ni that ca bâtdng san theo dung thiêt kê, mu ma, yêu câu cüa khách hang theo mt 
hvp dông hoàn thin ni that bat dng san riêng thi doanh thu dirc ghi nhan  khi hoàn thành, bàn giao 
phân xây thô cho khách hang. 

Doanh thu cho thuê tài san hoçu d3ng 
Doanh thu cho thuê tài san hoat dng dixçic ghi nh.n theo phucmg pháp dung thäng trong suôt thai 
gian cho thuê. Tiên cho thuê nhan trixOc cüa nhiêu k' duqc phân bô vào doanh thu phü hop vài thcii 
gian cho thuê. 

Tin lãi 
Tiên läi ducc ghi nhn trên ca s thii gian va lãi suât thirc tê t1rng kS'. 

C( tá'c và kri nhuân clu'cc chia 
Co tue va kn nhuân dtrac chia duoc ghi nhân kin Tap doan dã dircc quyên nhân cô tue hoàc lai nhuân 
tir vic gop vOn. Co tiirc duqc nhn bang cô phiêu chi duçc theo dOi sO lucmg cô phiêu tang them, 
không ghi nhan giá trj cO phiêu nhn dixçic. 

18. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gôm lãi tiên vay va các chi phi khác phát sinh lien quan trçrc tiep den các khoãn 
vay. 

Chi phi di vay duçc ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. Trtthng hop chi phi di vay lien quan tnrc tip 
den vic dâu tix xãy dung hoc san xuât tài san d dang can có mt thai gian dCi dài (trên 12 thang) dê 
có the dua vào si:r ding theo mic dich dnh tmc hoc ban thI chi phi di vay nay duc'c tinh vâo giá trj 
cUa tái san do. DOi vth khoán vay riêng phiic vii vic xay dirng tài san cô djnh, bat dng san dâu tu, lãi 
vay dixgc von hOa kê Ca khi thai gian xay drng dithi 12 tháng. Các khoãn thu nhp phát sinh tr vic 
dâu tu tam  thii các khoãn vay duçrc ghi giãm nguyen giá tài san có lien quan. 

Dé,i vii cac khoán vn vay chung trong do có 5ir ding cho mic dich du tu xây di,rng hoc san xut 
tài san d dang thI chi phi di vay vOn hóa duqc xác djnh theo t' i von hóa dôi vâi chi phi liiy kê bInh 
quân gia quyên phát sinh cho vic dâu tu xây dimg ca bàn ho.c san xuât tài san do. T' l vOn hóa 
duc tinh theo tr 1 lãi suât bInh quân gia quyên cüa các khoãn vay chira trà trong ks', ngoai trr các 
khoán vay riêng bit phic vii cho mic dich hInh thành mt tài san cii the. 

19. Các khoán chi phi 
Chi phi là nhüng khoàn lam giám lqi Ich kinh t duçic ghi nhn tai  thai dim giao d1ch phát sinh hoc 
khi có khâ näng tucmg dOi chãc chän së phát sinh trong tuo'ng lai khOng phân bit dà chi tien hay chua. 

Các khoãn chi phi và khoãn doanh thu do no tao  ra phài duçic ghi nhn dng thai theo nguyen tAc phü 
hop. Trong tnrOng hop nguyen täc phü hop xung dOt  vâi nguyen täc then  trvng, chi phi duqc ghi nhn 
can cü vào bàn chat va quy dnh cüa các chuân mirc kê toán dê dam bão phãn ánh giao djch mOt  cách 
trung thrc, hop 1'. 

20. Thu thu nhp doanh nghip 
Chi phi thue thu nhtp doanh nghip bao gm thue thu nhp hin hành và thuê thu nh.p hoàn Iai. 

Bàn thuylr n2inh nàylà mt b5 p/ian hcip than/i vàphthi duic dQc cIsng vol Báo cáo àí chlnh hQp nhát quj 2 näm 2021 18 



CONG TV CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GÔN co.oi' 
Dja chi: 56 Thñ Khoa Huân, phi.rông Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QU'Y 2 
CUa näm tài chlnh kt thüc ngy 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

Thulihu nhIp hin hành 
Thus thu nhâp hiên hành là khoán thuê diicc tInh dua trên thu nhp tInh thuê. Thu nhp tInh thuê chênh 
1ch so vOi lcii nhuan  kê toán là do diêu chinh các khoàn chênh loch tm th&i giia thuê và k toán, các 
chi phi không dtrcic trir ciing nhu diêu chinh các khoãn thu nhp không phái chju thuê và các khoán lô 
ducic chuyên. 

Thulihu nhIp hoân 4zi 
Thu thu nhp hoàn li là khoán thu thu nhp doanh nghip së phái np hoc s dixqc hoàn 1i do 
chênh loch  tarn th&i gita giá trj ghi so cia tài san và nq phái trã cho mic dIch 1p  Báo cáo tâi chInh và 
c si tInh thuê thu nhp. Thuê thu nhp hoãn li phái trá dtrçic ghi nh.n cho tat ca các khoán chênh 
lch ttm thri chju thuê. Tài san thuê thu nhp hoAn 'ai chi dtrçic ghi nhn khi chàc chAn trong tucmg 
lai s có lçii nhun tInh thuê dê sir ding nhüng chênh loch tm th&i &rçYc khâu trr nay. 

Giá tij ghi s cüa tài san thug thu nhp doanh nghip hoAn 1?i  duçrc xem xét lai vào ngày kt thüc k' 
kê toán va se duçxc ghi giâm den mrc dam báo chäc chän có dü lçii nhun tInh thuê cho phép lqi Ich 
cüa mt phan hoc toàn bO tài san thuê thu nhp hoàn 1i dtxçic sir ding. Các tài san thuê thu nhp 
doanh nghip hoàn li chua dircc ghi nhn truóc day duqc xem xét Ii vào ngày kêt thic k' kê toán 
vâ duçic ghi nhn khi chàc chAn có dü lçii nhun tInh thuê de có the sü ding các tài san thuê thu nhp 
hoàn lai chtra ghi nhn nay. 
Tài san thus thu nhp hoän lai và thus thu nh3p hoàn li phái trä duçic xác djrth theo thu sut dr tInh 
se áp ding cho nàm tài san duqc thu hôi hay nq phái trá dtrc thanh toán dra trén các mrc thuê suât 
có hiu 1ic ti ngày kêt thüc k' ké toán. Thuê thu nhp hoãn li duçcc ghi nhn vào Báo cáo kêt qua 
hot dng kinh doanh va chi ghi tiVc tip vào von chñ s hthi khi khoán thuê do lien quan den các 
khoân miic duçic ghi thAng vào von chü sô hiru. 
Tài san thu thu nhp hoãn li và nq thu thu nhp hoãn li phái trá duqc bit trr khi: 
• Tp doàn Co quyn hçrp pháp &rçic bü trr gia tài san thus thu nhp hin barth vài thu thu rihp 

hin hành phái np; và 
• Các tài san thu thu nhp hoãn li va thu thu nhp hoAn li phái trâ nay lien quan dn thus thu 

nhp doanh nghip dtrcic quán 1 bii cüng mOt Co quan thuê: 
D6i vâi c1ng mOt  don vj chju thu; hoc 
Tp doàn dir ctjnh thanh toán thus thu nhp hin hành phâi trá và tài san thus thu nhp hin 
hành trén cci sO thuân hoc thu hi tài san d6ng thOi vOi vic thanh toán nq phái trá trong tirng 
k' tixong lai khi các khoán trvng yêu cüa thue thu nhp hon lai phâi trã hoc tài san thuê thu 
nhp hoän lai duoc thanh toán hoc thu hôi. 

21. Ben lien quan 
Các ben dirçic coi là lien uan nu mOt  ben có khá náng kim soát hoc cO ánh huOng dáng k d6i vOi 
ben kia trong vic ra quyêt dlnh  các chinh sách tâi chinh và hot dng. Các ben cUng duçic xem là ben 
lien quan nêu cüng chju sir kiêm soát chung hay chju ánh huOng dáng kê chung. 

Trong vic xem xét m6i quan h cüa các ben lien quan, bàn cht cüa rni quan h thrçic chñ 119ng nhiu 
hcin hinh thrc pháp 1. 

22. Báo cáo theo b phn 
BO phn theo lTnh vrc kinh doanh là mt phân cO the xác djnh riêng bit tham gia vào qua trInh san 
xuât hoc cung cap san phâm, djch vi và cO rñi ro và lçii Ich kinh tê khác vOi các bO phn kinh doanh 
khác. 

Ban thuyt minh nâylà m5t b5phn hcip thành và plial thtqc cYQC cáng vol BOo cáo tài chinh hQp nMt qu2 nàm 2021 19 
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CONG TV CO PHAN DAU TII PHAT TRIEN SAl GÔN CO.O 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phung Bk Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CIII NH H%P NHAT QU 2 
Cüa nàm tài chmnh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chmnh (tiép theo) 

Bô phãn theo khu virc dja l' là mt phn có th xác dnh riêng bit tham gia vào qua trInh san xut 
hoAc cung cap san phâm, djch vi,i trong phm vi mt môi trithng kinh t ci the và có rüi ro và lçii ich 
kinh tê khác vi các bô phn kinh doanh trong các môi trtthng kinh tê khác. 

Thông tin bO phn duqc 1p va trInh bay ph hçip vi chInh sách k toán áp dung cho viêc lap và trInh 
bay Báo cáo tài chInh hçip nht qu 2 cüa Tap doàn. 

23. Cong ci tài chinh 
Tài san lài chink 
Vic phân loai các tài san tâi chInh nay phi thuOc  vào bàn chat và miic dich cüa tài san tài chinh và 
di.rçic quyêt djnh ti thñ diem ghi nhãn ban dau. Các tài san tài chInh ciia Tp doàn gôm tiên Va CC 

khoán ttrcxng dng tiên, chfrng khoán kinh doanh, các khoán phái thu khách hang, phái thu khác và 
các cong ci tài chInh khOng duçxc hem yet. 

Tai thô'i dim ghi nhan ban du, các tài san tài chunh duçvc ghi nhan theo giá gc cOng  các chi phi giao 
djch cO lien quan tWc  tiêp den tài san tâi chInh do. 

N9phdi Ira Iâi chInk 
Vic phân loai các khoàn nçi tài chInh phu thuOc  vào bàn cMt và mic dIch cUa khoán ncc tài chInh va 
duac quyêt dnh ti thôi diem ghi nhan ban dâu. N phái trâ tài chInh cüa Tap doân gm cac khoãn 
phãi trá ngthi ban và cac khoán phái trá khác. 
Tai thai diem ghi nhan lan dâu, các khoãn nçi phai trá tài chInh khác dixcc ghi nhan  ban dâu theo giá 
gôc tr'~ các chi phi giao djch cO lien quan trirc tiêp den nq phãi trá tài chInh dO. 

Côngcy v6n chüsöhü'u 
COng ci von chü sâ hüu là hçp dong chirng tO di.rcic nhüng 1çi Ich cOn 1ii ye tài san cOa Ttp doân sau 
khi trir di toàn bO nghTa vii. 

Ba Irk cdc cong cy Iài chInk 
Các tài san tài chinh và nçi phâi trâ tâi chInh clii dtrçic bü trCr vài nhau và trinh bay giá trj thuân trén 
Bang can dOi kê toán khi vã chi khi Tap  doàn: 
• CO quyên hçp pháp d bü trr giá tr dA duçic ghi nhan; và 
• CO d djnh thanh toán trên c sa thuân hoc ghi nhan tài san và thanh toán n phCi trã cOng mOt 

thri diem. 

Bàn thuylt minh nay là mt b5 p/z4n  hcip thành và phài dwç,c dQc cüng vái Báo cáo tài chinh hcip nhcft quj 2 nám 2021 20 



CONG TY C6  PHAN DAU TU PHAT TRIE'N SAX GÔN co.op 

Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, ph.r&ng Bn Thánh, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HVP  NHAT QU' 2 
Cüa närn tài chinh kt thác ngáy 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tái chinh (tip theo) 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MVC  TR1NH BAY TRONG BANG CAN DOI 
KE TOAN HQP NHAT QU'Y 2 NAM 2021 

1. Tin và các khoän ttro'ng diro'ng tin 

Tin mat 

S cuM k' S du näm 

1,787,181,337 1,137,673,956 
Tin gCri ngân hang không k han 18,563,717,736 93,223,603,003 

Các khoãn tuong dixang tin 
(*) 

266,914,583,899 147,358,547,624 

Cong 287,265,482,972 241,719,824,583 

Tin gi'ri ngân hang có k' han  gc thông qua 03 tháng 

2. Các khoán du tu' tài chInh 

2a) Du tir tài chInh ngn hn 

S cuoi k' S du nàm 

Chng khoán kinh doanh 13,923,820,723 13,815,187,308 

Dir phông giâm giá ching khoán kinh doanh (1,662,220,723) 

Tin gcri ngân hang có kS' han trên 03 tháng 21,875,651,675 

C ng 12,261,600,000 35,690,838,983 

2b) Du ttr vào cong ty lien kt 

S cui k' S du nàm 

Giá gc 
- h.X 

Luy ke Iai/Io phat 

sinh sau ngày du tir 
Cng ia goc 

Lu5 k 1ãil1 phát 

sinh sau ngày du tir 
Cong 

COng ty TNHH thuong 
mi dich Si GOn — Ca 

(I) Mau 

74,970,000,000 (7,887,280,520) 67,082,719,480 74,970,000,000 (7,339,756,391) 67,630,243,609 

COng ty 1NHH thuang 

mai SàiGOnCnTho°  

74,800,000,000 389,005,388 75,189,005,388 74,800,000,000 (531,026,181) 74,268,973,819 

Cong ty TNI-IH Dâu tu 24,500,000,000 1,503,044,642 26,003,044,642 24,500,000,000 245,784,005 24,745,784,005 

Qu6c t Sài GOn Coop 
(iii) 

COng ty TNHH Thirmig 

mai Djch Siêu thj 
7,440,520,518 11,214,885,741 18,655,406,259 7,440,520,518 9,977,125,524 17,417,646,042 

Co.opmart Bién HOa 
Cong ty c phin phát 
trin khu phfrc hgp 

thuang mi Vietsin 
(v) 

754,099,056,000 208,169,371,010 962,268,427,010 754,099,056,000 238,847,591,645 992,946,647,645 

COng ty TNHH TMDV 53,900,000,000 2,432,757,857 56,332,757,857 53,900,000,000 1,552,854,562 55,452,854,562 

Sãi GOn - Xuin 0ai 
(vi) 

Cong 989,709,576,518 215,821,784,118 1,205,531,360,636 989,709,576,518 242,752,573,164 1,232,462,149,682 

Ban thuyEt minh nay là mt51 bt5 ph4n hcrp thành và phái duçrc dQC cOng v&i Bdo cáo tat chinh hp nhat quJ 2 nOm 2021 21 



CONG TV C6  PHAN DAU TU' PHAT TRIE'N SAl GÔN co.OP 
Dja chi: 56 Thi Khoa Huân, phing Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO cÁo TAI CHINH HP NHAT QU'' 2 
Cüa nm tâi chinh kt thic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

(i) Theo Giy chfrng nhn dAng k doanh nghip s 2000969020 ngày 20 tháng 5 nAm 2010, chüng nhn 
thay c1i 1n thu 11 ngày 10 thang 12 näm 2019 do SO K hoch và Du tu tinh Ca Mau cap, Cong ty 
du tx vào Cong ty TN}IH TMDV Sài Gôn - Ca Mau 74.970.000.000 \TND, tucing dtrang 36,75% v6n 
diu 1. 

(ji) Theo Giy chirng nhn dàng kr doanh nghip s6 1800502219 ngày 08 tháng 11 nAm 2012, chüng nhn 
thay t6i 1n thur 18 ngày 12 tháng 02 nàm 2019 do SO K hoch và Du tix tinh Cn Thci cAp, Cong ty 
d&u ti.x vào Cong ty TNHH TM Sài Gôn Cn Thc 74.800.000.000 VND, ttrcmg duing 34,00% v6n 
diu 1. 

(iii) Theo GiAy chfrng nhn dAng k doanh nghip S6 0310384927 ngày 15 tháng 10 nãm 2010, churng nhn 
thay d6i 1n thur 02 ngây 12 thang 12 nàm 2015 do SO K hoach Va DAu tix TP. H ChI Minh cAp, Cong 
ty du tu vào Cong ty TNHH Du tu Qu6c t Sài GOn Co.op 24.500.000.000 VND, tIcrng ducmg 49% 
v6n diu 1. 

Theo GiAy chirng nhn dang k doanh nghip s6 4702001225, churng nhn thay d6i 1n thur 14 ngày 
22 tháng 5 nAm 2019 do SO K hoch và D.0 tir tinh Dng Nai cAp, Cong ty du tu vào Cong ty TNHH 
TMDV siêu thj Co.opmart Biên HOa 7.440.520.5 18 VND, tucing ducrng 29% v6n diu 1. 

(v) Theo GiAy churng nhn du tu s6 411032000083, churng nhan thay d6i lAn thur 07 ngày 02 tháng 12 
näm 2020 do SO Ká hoch và DAu tu TP. H CM Minh cAp, Cong ty dAu tu vâo Cong ty Co phAn phát 

tiin Khu phuc hçp thucrng mai  Vietsin 754.099.056.000 VND, tucxng duang 36,00% vOn dMu 1. 

(vi) Theo GiAy chung nhn dAu tu sO 0315949585 dáng k ln dAu ngày 08 thang 10 nAm 2019 do SO K 
hoch vá DAu ti' TP. HO ChI Minh cAp, Cong ty dAu ti.r vâo Cong ty 1'N}IH TMDV Sâi Gôn — Xuân 
Oai 53 .900.000.000 VND, tuang ducrng 49,00% vOn diu 1. 

Bàn thuyit minh nay là m51 b15 phn hçip thành va phái duqc dQc cüng vc'n Báo cáo thi chInh hcip nh& quj 2 nám 2021 22 



CONG TV CO PHAN DAU TV PHAT TRIEN SAI GÔN coop 

Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phithng Ben Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT QU' 2 
Cüa näm tài chInh két thüc ngây 31 thang 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tâi chInh (tip theo) 

3. Phãi thu ngn han cüa khách hang 
A A. So cuoi ky A So dau nam 

Phãi thu các ben lien quan 22,376,907,788 27,310,484,714 

Lien hip Hcxp tác xã thirongmiTP. Ho ChI Minh 2,232,056,954 1,400,551,195 

Cong ty TNHH TM Sài GOn Cn Tho 1,738,218,496 

Cong ty TNHH TMDV Sài GOn - Ca Mau 9,429,767,381 7,946,670,122 

COngty CP Phát trin Khu phirc hop TM Vietsin 1,836,653,817 7,346,615,265 

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

Phãi thu các khách hang khác 2,885,932,498 1,040,832,071 

COng ty CP Phim Thiên Ngân - CN Ben Tre 618,082,948 712,905,379 

CN Bn Tre - Cong ty CP Pizza Ngon 155,276,164 48,130,422 

COng ty CP Phát hành sách Tp.HCM - Fahasa 136,463,992 87,613,932 

Khách hang khac 1,976,109,394 192,182,338 

Cong 25,262,840,286 28,351,316,785 

4. Trá triró'c cho ngirOi ban ngn hn 

COng ty TNHH Kim Toán và ti.r vn A&C 

S cui kS' 
So dãu nm 

4,000,000 

COng ty TNHH Kim Toán và t'r vn A&C Cn Tho 36,059,398 22,000,000 

COng ty TNHH Hoa Sen Vit 510,247,410 

Khác 5,554,122 2,676,516 

Ci ng 41,613,520 538,923,926 

5. Cho vay ngän hn 

SO cuOi k' SO du nàm 

Lien hip Hop tác x thuong mai TP. H ChI Minh 53,000,000,000 103,000,000,000 

COngty TNHH TMDV Sãi GOn - Ca Mau 16,200,000,000 13,500,000,000 

Cing 69,200,000,000 116,500,000,000 

'1 

Bàn thuye1 rninh nay là mt b5 phqn hçrp thành và phái ditçtc dpc cCng vài Báo cáo tài chinh hcxp nhdt quj 2 nàm 2021 23 



CONG TV CO PHAN DAU TU" PHAT TRIEN SAI GÔN co.op 

Dia chi: 56 Thi Khoa Huân, phixàng Ben Thành, qu.n 1, TP. Ho Chj Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH HP NHAT QUY 2 
COa nãm tài chinh kt thOc ngày 31 thOng 12 nAm 2021 
Bàn thuyt minh bOo cáo tài chInh (tip theo) 

6. PhOi thu khác 
6a. Phái thu ngn han khác 

S cui k' S du nãm 
Giá frj Du phông Giá tn Dtr phông 

Phãi thu các ben lien quan 
Lien hip Hçp tác xã thixang mui TP.HCM 

811,077,708 
811,077,708 

Phãi thu khác 5,639,296,625 6,438,526,607 
Các khoán k9 qu ngn hn 3,779,222,227 4,779,222,227 

Tam rng 746,955,000 415,000,000 
Ui chrthu 1,015,652,492 1,222,966,123 
Bão hiêmxâ hi 15,156,574 
Khác 82,310,332 21,338,257 
Cing 6,450,374,333 6,438,526,607 

6b. Phãi thu dài han khác 
Các khoãn k' qu" thuê mt bang dOi han. 

7. Ncr qua hn chifa thu 
Trong kS',  Tap doàn không Co khoán ng qua han  chiia thu. 

8. Chi phi trá tru*c ngn hnIdài hn 
8a. Chi phi trã tru*c ngn hn 

S cui k' S du nàm 
Côngcii, dingcii 38,736,700 76,315,002 
ChiphI dngphvc 25,180,949 50,361,905 
Chi phi bão him 115,552,244 20,111,475 
Chi phi bão trI, sir ding bàn quyn ph&n mm 261,357,624 240,514,726 

Khác 444,655,718 128,938,299 

Cong 885,483,235 516,241,407 

8b. Chi phi trã trtrc dài hn 
A A. , A X 

So cuoi ky So dau nam 

Côngcii, diingcii 26,785,614 48,598,116 

Chi phi süa chfra, cãi tao 3,473,797,121 2,289,014,983 

ChiphIphânbkhác 184,043,110 4,079,376 

Cong 3,684,625,845 2,341,692,475 

Bàn lhuyll minh nay là m3t b3 p/un hQ'p thành và phthi dt4qc dcc cOng vái Báo cáo tài chinh hpp nhdi quj 2 nám 2021 24 



CONG TV C6 PHAN DAU TU PHAT TRIE'N SAI GÔN co.op 

Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phithng Bn Thành, qun 1, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QU 2 
Cua nàm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

9. Tài san c dinh hfru hlnh 

Nguyen giá 
Nhàcüa, 

vtkintrüc 
Máymóc 
va thiet b! 

Phu'o'ng tin 
vn tãi, truyn 

dn 
Thit bj, 

dung cu quãn I 
Tài san 

có dnh khác Cing 

Sduk' 105,482,228,325 19,424,723,283 5,850,771,593 10,8 14,4 15,073 6,748,874,068 148,321,012,342 
Mua sAmtrongk' - 1,096,345,455 87,200,000 - 1,183,545,455 
Thanh Ii', nhtrcing 
ban trong kS' (4,650,033,956) - (4,650,033,956) 

Scuik' 105,482,228,325 19,424,723,283 2,297,083,092 10,901,615,073 6,748,874,068 144,854,523,841 

Dã khu hao ht 
nhung vn con sr 
di,ing 17,261,658,633 180,250,000 6,480,306,566 6,748,874,068 30,671,089,267 

Giá trj hao mOn 

S6 d&u k' 33,621,933,546 18,775,096,339 3,807,559,312 7,507,231,432 6,748,874,068 70,460,694,697 

Khâu hao trong k' 1,211,976,627 93,062,018 65,596,076 227,133,785 1,597,768,506 
Thanh 1', nhucing 
ban trong kS' (3,085,416,231) (3,085,416,231) 

S cu&k3 34,833,910,173 18,868,158,357 787,739,157 7,734,365,217 6,748,874,068 68,973,046,972 

•0 

Cia tij cOn Ii 

Sôdâuk 71,860,294,779 649,626,944 2,043,212,281 3,307,183,641 77,860,317,645 
( So cuoi ky 70,648,318,152 556,564,926 1,509,343,935 3,167,249,856 75,881,476,869 

N 
1•  

10. Tài san c6 dinh vô hInh 

Nguyen giá 

Chirong trInh phn 
mm may tinh Cong 

Sd.uk' 2,425,580,458 2,425,580,458 

Mua sAm trong k' 

S cuik' 2,425,580,458 2,425,580,458 

Dã khu hao ht nhiing vn cOn sr ding 1,343,280,458 1,343,280,458 

Giátrjhao mOn 

S du kS' 2,047,628,687 2,047,628,687 

Khu hao trong kS' 42,991,679 42,991,679 

S cuik 2,090,620,366 2,090,620,366 

Giá tn cOn 1i 
SO dâu kS' 377,951,771 377,951,771 
S cui kS' 334,960,092 334,960,092 

Ban rhuyt rninh nay là mt bç5 ph4n  hcxp thành và phái ducic dQc cáng v&i Báo cáo tài chInh hcip nhat quj 2 näm 2021 25 



CONG TV CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAX GÔN coop 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phuâng Bn Thành, qun 1, TP. HO ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHf Nil H1P NIIAT QU' 2 
CUa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tái chInh (tip theo) 

11. Bt dông san du tu 
ha. Bt dông san du tir cho thuê 

Quyn sü' dung dt Nhà Cong 

Nguyêngiá 

SO du k' 28,058,582,064 132,359,796,115 160,418,378,179 
sO duOl k' 28,058,582,064 132,359,796,115 160,418,378,179 

Giá trj hao mon 
A 

So dau ky 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 

sO cuOi k5r 3,100,859,052 26,756,692,317 29,857,551,369 

Giá tij cOn li 
SOdAuk' 25,114,293,138 106,719,147,883 131,833,441,021 

SO cuOi k' 24,957,723,012 105,603,103,798 130,560,826,810 

lib. Danh miic bt dng san tu tir ti ngày kOt thüc k5' kO toán qu 

Nguyen giá 

nhir sau: 

Hao mon lily k Gi6 tn cOn lai 

Quyn sir di1ing dt - 253 Din Biên Phu, 
5,530,000,000 1,122,542,705 4,407,457,295 

phuOiig 07, qun 3, TP. HO CM Minh 

Nhà cüa vat kiOn tr6c - 253 Din Biên 
PhU, phung 07, qun 3, TP. HO ChI Minh 

29,759,056,455 12,791,591,625 16,967,464,830 

QuyOn si'r di,ing dt - 102 Nam K' Khâi 
22,528,582,064 1,978,316,347 20,550,265,717 

NghTa, Q.01, TP.HCM 

Nhà cfra 4t kiOn true - 102 Nam K$' Khâi 
Nghia, Q.O1, TP.HCM 

102,600,739,660 13,965,100,692 88,635,638,968 

Cong 160.418,378,179 29,857,551,369 130.560,826,810 

Ban thuyEt minh nàylà mat baph4n hcp thành và phái dwc,c dQC cling vói Báo cáo tài chinh hQp nhdt qu. 2 nám 2021 26 



CONG TV C5 PHAN DAU TU PHAT TRIE'N SAI GÔN co.op 
ia chi: 56 Thu Khoa Huân, phtrông Ben Thành, qun 1, TP. Ho Chi Minh 

BAO CÁO TAt CHINH HVP  NHAT QUY 2 
Cüa nàm tài chinh kt thCc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tãi chInh (tiêp theo) 

12. Chi phi xây drng c 

Ca sO' h tang kS'  thu.t khu 

ban d& dang 

So dau ky 
Phát sinh trong 

kS' 
Kt chuyn 

vào tscd 
Kt chuyn 
vào chi phi 

S cui kS' 

dO thj phát trin qun 2, 474,652,350,294 474,652,350,294 
TP. H ChI Minh 
Dt,ránBMCVinh-Plaza 15,848,400,000 15,848,400,000 

Di an 102 Nam KS'  Khâi 
Nghia 

450,000,000 450,000,000 

SO'a chta 1O'n TSCD - Bn 
Tre 

252,365,539 1,968,522,818 2,220,888,357 

Dii an Pleiku 199,870,909 199,870,909 

Mua sam TSCD - 1,096,345,455 1,096,345,455 

Cong 491,402,986,742 3,064,868,273 1,096,345,455 2,220,888,357 491,150,621,203 

13. Phái trã ngu'Oi ban ngn hn 

13a. Phãi trã nguôi ban ngn hn: 

Phãi trã nhà cung cp khác 

StcuikS' s6 du Dam 

CN COng ty CP Lien Doanh Alpec ti TP.HCM 27,339,400 0 

Cong ty TNHH DV Báo V Trung Dung 67,683,606 0 
Ii 

COng ty CP Ca Din Lnh Thai Due Lam 126,480,553 126,480,553 

COng ty CP Care Vit Nam 77,996,488 

Cong ty CP Näng Li.rcxng TTC 74,350,025 83,069,430 'I 

COng ty CP Aiphanam E&C 52,746,470 52,746,470 

Các nhâ cung cp khác 258,107,768 449,392,107 

Cng 684,704,310 711,688,560 

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

ScuikS' So dãu näm 

Cácnhàcungcäpkhác 4,068,735 4,068,735 

Cing 4,068,735 4,068,735 

Bàn rhuyt minh nay là mt b15 phán h'p thành và phái duçrc dQc cing vó'i Báo cáo tat chInh hcip nht quj 2 nãm 2021 27 



S cull k' S du nám 

21,961,500 65,884,500 

12,000,000 38,000,000 

33,961,500 103.884,500 

18. Doanh thu chua thrc hin ngn hn 

Cong ty CP Du Tu Biz Man 

Khách hang khác 

C ng 

CONG TV CO PHAN DAU TLf PHAT TRIE'N SAI GÔN co.oi 

Dja chi: 56 Thu Khoa Huän, phixng Bn Thânh, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHENH HVP  NHAT QU' 2 
Cüa nàm tài chInh kt thc ngãy 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyét rninh báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

14. Thu và các khoãn phãi np Nhà nu*c 

Thu GTGT hang ban 
nôidia 
Thuê thu nhp doanh 
nghip 
Thug thu nhâp cá nhân 
lien thuê dat 

C ng 

' So dau ky S phát sinh trong k5' Sticuik 
Phãi np Phãi thu S phãi Hop S dã thic np Phãi np Phái thu 

237,237,879 

66,493,427 

171,400,336 
1,723,586,001 

4,653,791,771 

1,850,653,222 

1,861,291,575 

492,372,947 
2,663,304,283 

1,274,136,144 

66,493,427 

504,030,549 

939,718,282 

813,754,957 

1,503,044,189 

159,742,734 
3,447,172,002 

4,295,544,385 

2,198,717,643 4,653,791,771 6,867,622,027 2,784,378,402 5,923,713,882 4,295,544,385 

15. Ngu'ô'i mua trã tin tru'ó'c 

S cu61 k'  
295,281,035 

84,762,837  

380,043,872 

S dtu nãm 

Tin trong the an ung 

Khách hang khác 

C ng 

295,281,035 

295,281,035 

    

16. Phãi trä ngu'ôi lao dng 

Tin 1ung, thuing phâi trá cho ngi1i lao dtng. 4G 
PH 
HA 

'V 

9 

17. CM phi phãi trã ngn hn 

Chi phi din thoai, internet 

Chi phi kim toán báo cáo tài chInh 

Chi phi thuê vi tn dt serve tai  trung tam d Iiu 

Chi phi phãi trá khác 

Cng 

S cull k S du nãm 

23,426,004 

40,000,000 

22,720,000 34,080,000 

227,687 60,595,042 

46,373,691 134.675.042 

Ban thuyt minh nay là mÔt bÔ phn hqp thành va phái dwcic dQc càng vài Báo cáo íàï chinh hçrp nhdt quj 2 nám 2021 28 



CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIE'N SAl GÔN co.oi' 

Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phtrng Ben Thãnh, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHiNH HçW NHAT QU 2 
Cua nãm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

19. Phái trã khác 

19a. Phãi trã ngn hn khác 

S8 cutii k5' S dãu nàm 

Lien Hip HTX TM TP.I-ICM 71,400,000 74,300,000 

Kinhphi côngdoàn 69,348,407 64,511,162 

Nhankr qung&nhtn 1,642,942,984 1,627,152,150 

Côtrcphãitrã 581,493,270 601,428,270 

Phãi trá tin ban hang thu h các quAy thuê 1,908,576,576 2,853,466,647 

Các khoãn phái trã ngAn han  khác 2,292,708,821 914,132,743 

Cong 6,566,470,058 6,134,990,972 

19b. Phãi trã dài han khác 
(. • Socuoiky A Sodaunam 

Cong ty TNHH MTV Co.opmart Vinh Phüc - Phái 
trá tin nhn k' qu5 dài hn 2,170,000,000 2,170,000,000 

CôngtyTNHH Nova AnPhü- dtcçc 102,500,000,000 102,500,000,000 

Phãi trã tin then  k' qu5 dài han 4,668,921,104 5,142,837,347 

Khác 5,033,654,047 4,203,024,089 
'I 

114,372,575,151 114,015,861,436 Cong 
1• 

Al 

20. Qu5 khen thtrö'ng, phác lQ'i 

A Sodauky 
TrIch qu5 
trong kS' 

Chi qu5 
trong k' 

Stcuik5' 

   

Qu khen thuâng, Qu phüc lçii 6,244,177,280 1,800,000 4,107,100 6,241,870,180 

Qu thung Ban quàn 1', diu hành 1,800,808,144 - 1,800,808,144 

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

Ban thuylt minh nay là m5t b phn hp thành và phái duc dQc cüng v&i Baa cáo tài chinh hçip nhdt qu 2 nãm 2021 29 



CONG TY Co PHAN DAU TU PHAT TRIE'N SAI GÔN co.oi' 
Dia chi: 56 ThU Khoa Huãn, phrâng Bn Thành, quân 1, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QUY 2 
CUa näm tài chinh kët thUc ngãy 31 thang 12 nãm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

21. Vnchüsihüu 
.' 

21a. Bang doi chieu 
..( 

bien dQng cua von chu so' huu 

A Von dau tir cua chu QuS'duttrphat 
s& hu'u trien 

Loi nhuân sau thu 

chu'a phân phi 

(n*c thc hiên) 

Lol ich c dông 

không kim soát 
Cng 

S du du k' tnrOc 1,000,000,000,000 829,422,837,371 406,451,425,554 2,804,287,133 2,238,678,550,058 

Lqi nhun trong k' 

tnróc 
12,831,359,634 79,309 12,831,438,943 

S dir cui k' trithc 1,000,200,000,000  829,422,837,371 419,282,785,188 2,804,366,442 2,251,509,989,001 

Sá duduk'này 1,000,000,000,000 829,422,837,371 419,282,785,188 2,804,366,442 2,251,509,989,001 

Lgi nhun trong k' nay 10,137,334,331 138,261 10,137,472,592 

Hoàn trã vn gop cho 
chUsxhru 

(490,000,000) (490,000,000) 

S dir cui k' nay 1,000,000,000,000 829,422,837,371 429,420,119,519 2,314,504,703 2,261,157,461,593 

21b. C/ti tilt v6n gop cüa chü sO' hfru 

s6 cuti kS' S Iu nàm 

Lien hip HcTp tác xä thuGng mti TP. H ChI Minh 

Các cdôngkhác 

Cong 

960,927,960,000 960,927,960,000 

39,072,040,000 39,072,040,000 

 

1,000,000,000,000 1.000.000.000.000 V 

RI 

21c. Ciphilu 

S cui ki S dâu nam 

S hrçmg c phiu dang k phát hanh 100.000.000 100.000.000 

S hrçng c phik dà ban ra cong chüng 100.000.000 100.000.000 

- Cphku phd thông 

- Cdphiéutrudãi 

S krcng ci phiu thrqc mua 1i 

- Cdphieuphdthong 

- Cdphièuuudãi 

100.000.000 100.000.000 

S hrcmg c phiu dang lu'u hánh 100.000.000 100.000.000 

Cdphkuphd thông 

Cdphhu iru ä'ãi 

100.000.000 100.000.000 

Mnh giá ct phiu dang luu hành: 10.000 \ND. 

Bàn thuyAt minh nàylà m5t bi5 phn hcip thành và phth thrçc dQC thng vái Báo cáo tài chInh hçp nht quj 2 nám 2021 30 



Näm nay 
(ix&c thirc hiên) 

4,011,456,450 

501,041,942 
1,778,859,616 

6,291,358,008 

Näm nay 
(ithc thtrc hin) 

8,137,723,095 

1,140,801,174 
3,503,561,827 

12,782,086,096  

Nàm trithc ' 

9,720,235,286 
NJ 
1 

1,069,607,784 
3,490,440,437  '1 

14,280,283,507 

Näm trw&c 

4,680,450,520 

6,834,268,003 

388,079,257 
1,765,738,226 

Giá vn cung cAp djch vi cho 
thuê mt bAng 
Giá vn cung cAp hang hoá 
Chi phi kinh doanh bAt dng san 
CI ng 

CONG TV CO PHAN OAU TU PHAT TRIEN SAI GÔN co.op 
Bia chi: 56 Thu Khoa Huân, phng Bn Thành, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT QU' 2 
Ci:ia nãm tái chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Bàn thuy& minh báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MIJC TR!NH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA 
HOAT DQNG IUNH DOANH HçIP NHAT QUY 2 NAM 2021 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dlch  vu 

Qu2 

Nàm nay 
(uc thuc hiên) 

Doanh thu dch vi.i tix v.n quãn 3,339,370,578 
Ii', tu vn xay dimg 
Doanh thu cho thuê mt b&ng 

Doanh thu kinh doanh bt 
dngsãnduti.r 

Doanh thu ban hang hoá 

Doanh thu cung cp djch vi 
khác 
Cong 

- A -. Luy ke tir dau nam den cuoi ky 

Näm tru*c 
Nàm nay 

(rO'c thyc hin) 
Námtrró'c 

1,535,130,000 6,066,643,306 8,582,974,147 

10,936,214,912 24,464,975,750 24,871,017,660 
1,866,614,293 5,279,138,658 4,413,638,512 

535,740,652 1,585,274,636 1,474,472,118 

432,083,558 

14,873,699,857 37,396,032,350 39,774,185,995 

17,229,601,538 

2,639,569,329 

696,761,556 

23,905,303,001 

2. Giávnhàngbán 

Qu2 Lily k tü dAn nãm dn cuói k5' 

3. Doanh thu hot dng tài chInh 

Qu 2 Lüyk tfrdAunámdêncuik 

   

Nãm nay 
(uc thirc hiên) 

Nám tru&c 
Nãm nay 

(tr&c thuc hiên) 
Nàm trtr&c 

Lci nhuân ducyc chia 912,060,000 506,100,000 912,060,000 506,100,000 
Lãi tin giri ngãn hang 2,633,028,605 2,663,672,233 4,775,298,349 4,948,910,663 
Lãichovay 1,034,367,121 2,145,979,451 2,251,241,094 4,291,958,903 
Cong 4,579,455,726 5,315,751,684 7,938,599,443 9,746,969,566 

4. Chi phi tài chInh 
TrIch dr phOng dAu tu chüng khoán kinh doanh. 

Bàn thuyë: rninh nay là m5t b5 phn hcrp thành và phái thtçic dQc cáng v&i Báo cáo tài chinh hcip nMt quj 2 nàrn 2021 31 
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CONG TV cC PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAl CON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phix&ng Bri Thãnh, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHINH HQP NHAT QUY 2 
Cüa nàm tài chinh kt thiic ngây 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tâi chinh (tip theo) 

5. Chi phi ban hang 

Qu 2 Lüy k tfr du nám dn cui k' 
Näm nay 

(uoc thirc hiê n) 
Nãm trithc Näm nay 

(tróc thtrc hiê n) 
Näm tnrrc 

Clii phi cho nhân viên 1,162,483,784 1,151,370,907 2,375,689,459 2,300,794,858 
Chi phi 4t lieu, d ding VP 14,602,300 3,458,000 32,823,671 18,303,273 
Chi phi khu hao TSCD 387,416,806 446,947,083 773,193,234 875,069,633 
Thuá, phI và lê phi 
Clii phI dch vi mua ngoài 1,787,930,247 1,024,418,598 3,593,589,739 2,107,569,262 
Các chi phi khác 222,519,389 188,468,522 563,980,197 551,437,810 
Cong 3,574,952,526 2,814,663,110 7,339,276,300 5,853,174,836 

6. Chi phi quãn 1 doanh nghip 

Qu' 2 Lüy k tfr du näm dn cuôi k' 
Nám nay 

(u&c thirc hiên) 
Nãm trurc 

Nãm nay 
(u*c thuc hiên) 

Näm tru'&c 

Chi phi cho nhân viên 5,767,442,358 4,950,659,382 11,280,610,151 10,847,253,326 
Chi phi vt 1iu, d dung VP 78,777,277 88,422,482 150,257,804 225,616,843 
Chi phi khAu hao TSCD 334,723,354 527,917,450 979,329,187 1,054,976,177 
Thu& phi và 1 phi 47,553,192 47,553,192 130,412,082 130,412,082 
Chi phi djch vii mua ngoài 1,169,041,383 795,864,614 2,334,905,723 1,799,074,072 
Các chi phi khác 1,539,321,376 1,806,831,223 3,032,092,414 3,373,213,070 
Cong 8,936,858,940 8,217,248,343 17,907,607,361 17,430,545,570 

7. Thu nhp khác 

Qu2 - Lüyktfrdau namaencuoiky 

   

Thanh 1 cong ci, ding cii 

Näm nay 
(Lró'c thu'c hiên) 

Nãm trtróc 
Näm nay 

(ithc thLrc hiên) 
Näm trir&c 

1,363,636 
Thanh 1' tscd 190,382,275 190,382,275 
Thu tin ccc thanh I' mt bng 576,588,375 202,093,930 609,325,875 202,093,930 
Thu nhâp khác 1,556,944 72,543,312 8,265,408 77,802,089 
Cing 768,527,594 274,637,242 809,337,194 279,896,019 
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Nàm trurc 

Lily k tir du nám den cuôi k'  

Näm nay 
(u*c thitc hin) 

Qu 2 

Näm nay 
(uc thuc hiên) Nám trtthc 

Büi Thi Kim Nga 

K toán trtrö'ng 

TP. H Chi Minh, ngày 22 tháng 07 nãm 2021 

CONG TV 
COPHAN 

DAUTUPHATT, 
SAl J 

Trung Kiên 

Tng Giám dôc 

CONG TV CO PHAN DAU TLt PHAT TRIEN SAI GÔN coop 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phithng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT QU 2 
Càa nàm tài chinh kt thác ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

8. Chi phi khác 

Chi phi khác 303,213,340 12,495,600 415,881,064 85,834,479 
C ng 303,213,340 12,495,600 415,881,064 85834 Z 

9. Chi phi san xut kinh doanh theo yu t 

Quy'2 Lüy kê tir du nàm dn cui ki 
Näm nay 

(u'órc thtrc hiên) 
Näm tru&c 

Näm nay 
(tthc thtrc hiên) 

Näm tru'c 

Chi phi nhân viên 6,929,926,142 6,102,030,289 13,656,299,610 13,148,048,184 
Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 93,379,577 91,880,482 183,081,475 243,920,116 
Chi phi khu hao TSCD 2,913,374,396 3,417,319,583 6,170,002,728 6,828,748,962 
Chi phi djch vii mua ngoài 6,556,053,460 5,789,969,372 13,152,300,077 12,184,568,369 
Chi phi khác 1,809,393,957 2,076,900,473 3,726,484,693 4,089,110,498 
Cing 18,302,127,532 17,478,100,199 36,888,168,583 36,494,396,129 

Ta NgQc Tháo 

Ngu'b'i Ip  biu 
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