
CONG TY CP DAU TIX PHAT TRIEN CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 

SAi GON CO.OP Dôc 1p - T do - Hnh phüc 

s:..4.6S../scID TP,Ho ChIMinh, ngày & tháng .(Q nám 2021 

"V/v giái trInh thay di LNST 
tai BCTC hcip nhát Quj 3/2021" 

Kinh gui: - Uy ban Chüng khoán Nhà nithc; 

- S Giao dch Chrng khoán Ha Ni. 

Can th Thông tu 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 htthng dd'z cong bO' thông tin trên th/ trzthng 
chng khoán; 

- Can thBáo cáo tài chInh hcp nhá't Quj3/2021 cüa C'ôngty C'phtn Dcu tuPhát trin Sài Gón C'o.op. 

Cong ty Co phn Dâu tr Phát trién Sài Gôn Co.op (SCID) xin gri Rn chào trân trQng dn Uy ban 
Chtirng khoán N1ià nuc và Sâ Giao dch Chüng khoán Ha Ni. 

Can cir kt qua hoat  dng kinh doanh uc thirc hin cüa Qu' 3/202 1, SCID xin giãi trInh thay 
dôi cüa chi tiêu Lai nhun sau thuê thu nhp doanh nghip ti Báo cáo tài chinh hçip nhât Qur 3/2021 
so vói cing kS'  nãm tnrOc nhu sau: 

Chi tiêu Qu 3/2021 Quy 3/2020 Thay di 

Lçii nhun sau thu TNDN (ding) (11.920.301.824) 16.253.876.404 - 173,34% 

So vói cüng kS',  Lçi nhun sau thuê thu nh.p doanh nghip Qu' 3/202 1 tai  Báo cáo tài chinh hçp 
nhât Qu' 3/2021 cUa SCID giám 28.174.178.228 dông (tuung dixcng giãm 173,34%). Nguyen nhân 
chU yêu là do: 

- Tng doanh thu trong k' giám 5.950.138.078 dng nên Lm nhun sau thu thu nhp doanh 
nghip giãrn ftwng rng là 5.950.138.078 dông. 

- Lâi tr cong ly lien doanh, lien kt trong k' giãm 22.608.724.601 dng nên Lçii nhun sau 
thuê thu nhp doanh nghip giám tixcing irng là 22.608.724.60 1 dông. 

Tng chi phi trong k' giãm 1.052.946.708 dng nén Lqi nhun sau thus thu nhp doanh 
nghip tang tuo'ng irng là 1.052.946.708 dông. 

- Chi phi thu thu nh.p doanh nghip tang 668.262.257 dng nên Li nhuan sau thud thu nh.p 
doanh nghip giám tucing i.'rng là 668.262.257 dông. 

Chüng tOi xin cam kt các thông tin giái trinh trên day là diing sir that  và hoàn toàn chju trách 
nhim trixc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dä giãi trjnh. 

Trân tr9ng. 

No'i nhln: 
- Nhtr trén; C,   

AMD5M(  côN 
COPHAN 

- HDQT, BKS, BTGD; DÁil 111 PHAT TIEN 
* - Website (d CBTT); SAl CON CO.O 

- Lini: VT. 

Phm Trung Kiên 
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