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

S6:  J,-&Q  ./SCID TP,Ho ChI Minh, ngaydL  3.  tháng . nãm 2021 
"V/v giái trInh thay dói LNST 

tai BCTC hcip nhát Quj 2/2021" 

KInh gIn: - Uy ban Chi'rng khoán Nhà nuóc; 

- Sà Giao djch Chlrng khoán Ha Nôi. 

Can th Thông tic 96/2020/TI'-BTC ngày 16/11/2020 hitóiig dán cong bO' thông tin trên th/ tricOng 
cháng khoán, 

Can th Báo cáo tài chinh hcip nhat Qu 2/2021 cna COng ty Cd p/ian Ddu tic Phát trie2n Sài Gôn Co.op. 

Cong ty C phn D.0 Px Phát trin Sài GOn Co.op (SCID) xin glri li chào trân trQng dn Uy ban 
Chlrng khoán Nlià nuàc và Sà Giao djch ChInng khoán Ha Ni. 

Can dr kt qua hot dng kinh doanh i.ràc thrc hin cüa Qu 2/2021, SCID xin giái trinh thay 
dôi cIna chi tiêu Lçii nhun sau thué thu nhp doanh nghip tai Baa cáo tâi chinh hçp nhât Qu' 2/2021 
so vâi cling kS'  nàm trtthc nhu sau: 

Chi tiêu Qu 2/2021 Qu 2/2020 Thay di 

Lçi nhuan sau thu TNDN (dng) 10.137.472.592 6.374.980.963 59,02% 

- So vâi cling k',Li nhu.n sau thu thu nhp doanh nghiêp Qu' 2/2021 cüa SCID tang 
3.762.491.629 dOng (ti.rang thrGng tang 59,02%). Nguyen nhân chU yêu là do: 

Tng doanh thu trong kS'  tang 8.789.197.538 dng nên Lçni nhi4n  sau thug thu nhp doanh 
nghip tang tucnng 1mg là 8.789.197.538 dông. 

Lãi tIn cong iy lien doanh, lien kt trong kS'  giám 1.768.559.519 dng nên Lçii nhuan sau 
thuê thu nhp doanh nghip giãm tuong 1mg là 1.768.559.5 19 dông. 

Tng chi phi trong kST tang 1.932.457.766 dng nén Li nhu.n sau thug thu nhp doanh 
nghip giãm ti.ncnng 1mg là 1.932.457.766 dông. 

Chi phi thu thu nhap doanh nghip tang 1.325.688.624 dng nên Li nhuQ.n sau thu thu 
nhp doanh nghip giäm tiwng 1mg là 1.325.688.624 dông. 

ChInng tOi xin cam kt các thông tin giái trInh trên day là dling sir th.t và hoân toàn chju trách 
nhim trithc pháp 1u.t ye nOi dung các thông tin dã giãi trInh. 

Trân tr9ng. 

Noi nhân: 
-Nhutrên; 
- HDQT, BKS, BTGD; 
- Website (d CBTT); 
- Li.ru: VT (02). 

TONG GIAM BOC 
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