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CONG TY cO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON co.op 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phirng Bn Thãnh, qun 1, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TA! CH!NH QU\ 3 
CUa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021 

Bang can di k toán 

BANG CAN Oi KE TOAN 
(Dng dy dii) 

Ti ngày 30 tháng 09 nAm 2021 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyêt 
minh 

S cui k' 
(tthc thtrc hiên) 

DcnvitInh:VND 

S du nãm 

A - iAi SAN NGAN HiN 100 339,313,532,683 372,633,550,182 

I. Tin và các khoãn tuo'ng throng tin 110 V.! 197,425,373,796 160,589,346,884 
1. Tiên 111 5,680,740,570 13,230,799,260 

2. Các khoân tiwng thwng tiên 112 191,744,633,226 147,358,547,624 

II. Du ttr tài chInh ngàn han 120 11,239,800,000 35,690,838,983 
1. Chirng khoán kinh doanh 121 V.2a 13,924,666,773 13,815,187,308 

2. Dr phàng giâm giá chfrng khoán kinh doanh 122 V.2a (2,684,866,773) 

3. Du tr nm gi& dn ngày dáo han 123 V.2b 21,875,651,675 

III. Các khoãn phãi thu ngAn hn 130 125,306,099,986 172,322,823,550 
1. Phái thu ng.n han  cUa khách hang 131 V.3 25,723,140,812 28,645,008,517 

2. Tratruàcchonguäibánngnhn 132 V.4 3,810,122 4,010,122 

3. Phãithunibngnhan 133 - 

4. Phãi thu theo tin d k hoach hcip ding xây dmg 134 - - 

5. Phái thu v cho vay ngn han 135 V.5 69,600,000,000 121,500,000,000 

6. Phãi thu ngn han  khác 136 V.6a 29,979,149,052 22,173,804,911 

7. Du phông phãi thu ngAn han  khó dài 137 

8. Tài san thiu chô x& 1' 139 

IV. HàngMnkho 140 

1. Hãngtnkho 141 

2. Dr phông giãm giá hang tin klio 149 

V. Tài san ngn hn khác 150 5,342,258,901 4,030,540,765 

1. ChiphItratruàcng&nhan 151 V.8a 1,735,165,521 423,447,385 

2. Thu& giá trj gia tang dirnc khu trr 152 

3. Thud và các khoãn khác phãi thu Nhà nixàc 153 V.14 3,607,093,380 3,607,093,380 

4. Giao djch mua ban 'ai  trái phiu Chinh phü 154 

5. Tâi san ngAn han  khác 155 
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CONG TY CO PHAN DAU TIT PHAT TRIEN sA! GON co.op 
Dja chi: 56 Thu Khoa 1-Juan, phi.rng Bn Thãnh, qun 1, TP. Ho Chi Minh 

BAO CÁO TA! CHINH QU'' 3 

Cüa nãm tài chInh kt th6c ngây 31 tháng 12 nãm 2021 

Bang can d61 k toán (tip theo) 

CHf TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh 

S cutil k' 
(ir&c thyc hin) S du nám 

B - TA! SAN DA! HN 200 1,807,717,672,679 1,730,623,028,627 

!. Các khoãn phãi thu dài han 210 86,183,032,000 1,000,032,000 

1. Phái thu dài han  ccia khách hang 211 - 

2. Trá truâc cho nglrôi ban dâi han 212 - 

3. VOn kinh doanh ô dan vj tiVc thuc 213 

4. Phài thu ni b dài han 214 

5. Phâi thu v cho vay dài han 215 

6. Phái thu dài han  khác 216 V.6b 86,183,032,000 1,000,032,000 

7. Du phOng phái thu dài han  khó dài 219 

!!. Tài san c dnh 220 4,688,489,061 6,204,135,330 

1. TâisáncdjnhhüuhInh 221 V.9 4,432,614,162 5,846,077,081 

Nguyen giá 222 11,495,411,043 14,814,408,544 

* Giá tn hao mon IIy ki 223 (7,062,796,881) (8,968,331,463) 

2. Tài san c dinh thuê tài chinh 224 

- Nguyen giá 225 

- Giá tn hao mOn lüy k 226 

3. Tài san c dinh vô hinh 227 V.10 255,874,899 358,058,249 

- Nguyen giá 228 1,063,500,000 1,063,500,000 

- Giá trj hao mOn lüy ki 229 (807,625,101) (705,441,751) 

II!. Bt dng san du tir 230 V.11 129,288,212,599 133,106,055,232 
IJ F 

- 

- 

Nguyen giá 

Giá tn hao mOn lOy k 

231 

232 

160,418,378,179 

(31,130,165,580) 

160,418,378,179 

(27,312,322,947) 
CC 

!V. Tãi san der dang dài han 240 491,325,750,294 490,500,750,294 7.p 

1. Chi phi san xuAt, kinh doanh dâ dang dài han 241 

2. Chi phi xây di,mg ca ban d dang 242 V.12 491,325,750,294 490,500,750,294 

V. Du tir tài chinh dài han 250 1,096,078,082,083 1,099,519,820,127 

1. DutixvàocOngtycon 251 V.2c 116,640,000,000 117,150,000,000 

2. Du tir vào cong ty lien doanh, lien kt 252 V.2c 989,709,576,518 989,709,576,518 

3. [Mu tir gop v6n vão dan vi, khác 253 

4. Du phOng du ta tài chinh dài han 254 V.2c (10,271,494,435) (7,339,756,391) 

5 Du tu nm giü dn ngày dáo han 255 

VI. Tài san dài han khác 260 154,106,642 292,235,644 

1. Chi phi trá truOc dài han 261 V.8b 59,623,213 188,816,215 

2. Tài san thus thu nhp hoãn iai 262 94,483,429 103,419,429 

3. Thit bi, vt tir, phii tüng thay th dãi han 263 

4. Tài san dài han khác 268 

TONG CQNG TA! SAN 270 2,147,031,205,362 2,103,256,578,809 
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CONG TV CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phràng Bn Thành, qun 1, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TA! CH!NH QU' 3 
Cüa näm tài chInh kt thuc ngày 31 tháng 12 nám 2021 
Bang can di k toán (tip theo) 

CHi TIEU 

C- NqPHAITRA 

Ma 
s 

300 

Thuyt 
minh 

S cu6i kr 
(wóc thc hin) S du 11am 

125,841,453,286 124,128,238,683 

I. Nq ngn hn 310 14,960,378,342 14,077,793,697 
1. Pháitrãnguiibánngnhn 311 V.13 17,099,352 283,465,174 

2. Ngiiôi mua trâ tin truàc ngn hn 312 - 

3. Thu và các khoán phái nOp  Nba nuâc 313 V.14 146,862,719 2,025,841,027 
4. Phâitràngthi1aodng 314 V.15 1,301,701,097 1,901,534,878 

5. Chi phi phái trá ngn han 315 V.16 1,087,889,631 92,031,558 

6. Phãitrãnibngnhan 316 

7. Phái trà theo tin d k& hoach hcip dng xây drng 317 

8. DoanhthuchxathchinngAnhan 318 V.17 1,219,680,000 65,884,500 

9. Phâi trâ ngn han  khác 319 V.18a 3,144,467,219 1,639,437,136 

10. Vay vâ nçx thuê tài chinh ngn han 320 - 

11. Dvphongphãitrángnhan 321 - 

12. Qu khen thung, phüc lçii 322 V.19 8,042,678,324 8,069,599,424 

13. QubInhngiá 323 

14. Giao djch mua ban lai  trái phiu Chinh phCi 324 

II. Nc' dài hn 330 110,881,074,944 110,050,444,986 
1. Phái trà nguôi ban dài han 331 

2. Ngtthi mua trâ tin trixóc dài han 332 

3. Chi phi phãi trã dài han 333 - G I 
'HAl 4. Phai tra ni bç ye von kinh doanh 334 AT 

5. Phãitrãnibdaihan co 
6. Doanh thu chua thtrc hin dài han 336 

7. Phái trá dài han  khác 337 V.18b 110,881,074,944 110,050,444,986 

8. Vay và nci thuê tài chinh dài hn 338 

9. Trái phiu chuyn di 339 

10. Cphiuudai 340 

11. Thu thu nhp hoân 'ai  phai trã 341 

12. Dt,r phàng phãi trá dài han 342 

13. Qu5 phát trin khoa h9c và cong ngh 343 
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CONG TY CO PHAN DAU TIJ PHAT TRIEN SAI GON co.oi 

Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phrông Bn Thành, qun 1, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH QU 3 

CUa nãm tài chInh kt thác ngày 31 thang 12 nàm 2021 
BAng can cMi k toAn (tip theo) 

CHi TIEU 

D- VONCH(JSOHUU 

MA 
s 

400 

Thuyt 
minh 

Sôcuik' 
(ithc thuc hin) S du nãm 

2,021,189,752,076 1,979,128,340,126 

I. V6n chü sr h&u 410 2,021,189,752,076 1,979,128,340,126 

1. Vn gop cAa chü sâ h&u 411 V.20 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 

Cd phi éu phd thông có quyn bidu quyet 4/la 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 

Cd phiu wu ddi 4/lb - 

2. Thngduvncphn 412 

3. Quyn chçn chuyn di trái phiu 413 

4. VnkhAccüachAsâhthi 414 - 

5. Côphi&uqu9 415 

6. Chënh 1ch dAnh giá 1i tài sAn 416 - 

7. Chênh 1ch t giA Mi doAi 417 

8. Qu5' dâu tu phAt triên 418 V.20 829,422,837,371 829,422,837,371 

9. Qu M trq sp xp doanh nghip 419 - 

10. Qu khác thuôc vn chü sâ hthj 420 

11. Lqi nhuân sau thu chtra phAn phôi 421 V.20 191,766,914,705 149,705,502,755 
- Lçri nhuan sau thul chwa p/ian phdi 

lüy kdé'n cudi k5 irzthc 42/a 191,749,335,392 149,705,502,755 
Lcri nhun sau thul chwaphánphO'i Ic)> nay 42/b 17,579,313 

12. NgunvndutirxAydirngcabAn 422 

II. 'S Nguon kinh phi va quy khac 430 - ( 

1. Ngun kinh phi 431 

2. Ngun kinh phi dA hinh thAnh tAi sAn c djnh 432 
OP 

2,147,031,205,362 2,103,256,578,809 TONG CONG NGUON VON 440 

TP. HôChI Mi  thAng 10 nAm 2021 
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CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh 

Qu 3 

Nim nay 
(trãc thrc hin) 

Nim trithc 

1. Doanh thu bin hing vi cung cp djch 01 VI.! 3,912,440,937 3,037,356,759 

2. Cic khoin gum trir doanh thu 02 

3. Doanh thu thu&n v bin hang vi cung 10 VI.1 3,912,440,937 3,037,356,759 

4. Cii vn hang bin II VI.2 2,962,997,334 2,346,747,692 

5. Lqi nhun gop  v bin hang vi cung d 20 949,443,603 690,609,067 

6. Doanh thu hoot dng tIi chinh 21 VI.3 10,408,026,932 8,765,053,825 

7. Chi phi tàl chInh 22 VI.4 3,406,859,966 (341,055,211) 
Trong do: chi phi Iãi vay 23 - 

8. Chi phi bin hang 25 VI.5 42,799,314 134,819,985 

9. Chi phi quin I doanh nghip 26 VI.6 7,282,231,942 7,706,081,911 

10. Lçi nhuãn thun tfr hoat dng kinh do 30 625,579,313 1,955,816,207 

11. Thu nhOp khic 31 V1.7 7,868,637 

12. Chi phi khic 32 608,000,000 39,627,021 

13. LQi nhuin khic 40 (608,000,000) (31,758,384) 

14. Tng 191 nhuân k tom trithc thu 50 17,579,313 1,924,057,823 

15. Chi phi thud thu nhp doanh nghip h 51 V.14 (493,107,180) 

16. Chi phi thu thu nhãp doanh nghip h 52 - 

17. L91 nhuOn sau thud thu nhâp doanh n 60 17,579,313 2,417,165,003 

18. Lii co bin trIn C6 phiu 70 

19. Lii suy gum trên cô phiu 71 

Bill Thj Kim Nga 

K tom trlr&ng 

Don v tinh: VND 

Lu5 k tfr du Him dn cut1 kS' 

Nim nay 
(ithc thrc hin) Nim trwlrc 

17,778,902,265 

17,778,902,265 

7,579,679,161 

10,199,223,104 

63,149,815,964 

5,616,604,817 

118,913,342 

24,828,668,270 

42,784,852,639 

193,495,911 

908,000,600 

(714,504,689) 

42,070,347,950 

8,936,000 

20,321,820,504 

20,321,820,504 

6,952,468,129 

13,369,352,375 

26,165,136,681 

664,749,356 

223,101,272 

24,798,305,841 

13,848,332,587 

17,868,639 

39,627,021 

(21,758,382) 

13,826,574,205 

381,992,685 

42,061,411,950 13,444,581,520 

QÔNG TY..A 
hi th 

DAUTIIPHATTR:E'N 

SAl GON CO.OP 
* 

C, H 

0 nim 2021 

m Trung Kiên 

T6ng Gum 66c 

2 

TP 

Ta Ng9c Thio 

Ngrôi 1p biiu 

CONG TY CO PHAN DAU TIX PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Da chi: 56 Thu Khoa 1-Juan, phlx&ng Bn Thânh, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU 3 
Cüa nàm tâi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

BAO CÁO KET QUA HOJT DQNG KINH DOANH 
(Dng dy dü) 

Qu 3 cüa Ham tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
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CONG TY CO PHAN DAU TII PHAT TRIEN SAt GON co.oi 
Dja chi: 56 Thci Khoa Huân, phu&ng Bn Thành, qun 1, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH QU' 3 
Cüa nàm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Báco cáo Ii.ru chuyên tiên t 

BAO CÁO LIIU CHUYEN TIEN TI 
(Dng dy dü) 

(Theo phu'o'ng pháp trrc tip) 
Qu 3 cüa nAm tài chmnh kt thiIc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Dan vj tInh: VND 

Thuy& Lüy ktrdu nám dn cuói k3' 
minh Nàm nay NArn triróc 

I. Liru chuyn tin tir hot dng kinh doanh 

1. Tin thu ban hang, cung cp dch vi và 
doanhthukhác 01 25,098,642,096 29,661,779,796 

2. Tin chi Ira cho ngui cung cp hang hóa và djch vi 02 (9,023,729,011) (8,187,013,641) 
3. Tin chi trá cho ngtthi lao dng 03 (16,538,645,812) (21,387,663,583) 
4. lien lâi vay dã trã 04 
5. Thus thu nhp doanh nghip dã np 05 
6. Tin thu khác t hot dng kinh doanh 06 3,910,768,119 1,667,577,455 
7. Tiên chi khác cho hoat dng kinh doanh 07 (94,937,208,439) (5,303,538,907) 

Luu chuyn tthn tIzun tfr Izoçit dng kinh doani: 20 (91,490,173,047) (3,548,858,880) 

H. Luii chuyn tin tà hot dng du ttr 

1. Tin chi d mua sm, xây dung tài san c dnh và 
các tài san dài hn khác 21 (2,358,460,100) (743,394,858) 

2. Tin thu tr thanh 1', nhucmg ban tái san c dinh và 
các tài san dâi hn khác 22 984,500,000 

3. Tiên chi cho vay, mua các cong cv nq cOa 
dan vj khác 23 (3,100,000,000) (120,620,328,952) 

4. Ti&n thu hi cho vay, ban 1i các cOng cu nçi cOa 
dan vj khác 24 76,875,651,675 64,529,464,852 

5. Tiên chi däu ttx, gop vn váo dan vi khác 25 - 
6. Tiên thu hOi du tu, gOp vn vào don vi khác 26 510,000,000 765,000,000 
7. Tiên thu lãi cho vay, cO tue và lqi nhun duac ehia 27 55,434,443,384 15,506,953,046 

Lu'u chuyn tin thun tfr hort ang c'thu 1w 30 128,346,134,959 (40,562,305,912) 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON co.oi 
Da chi: 56 Thu Khoa HuAn, phtthng Bn Thành, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH QU? 3 
Càa nArn tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Báo cáo liru chuyên tin t (tip theo) 

MA Thuyt LAy k tü du nAm dn cui k' 
CHI TIEU s minh NAm nay NAm tru&c 

III. Luu chuyn tin tu hoat dung tAi chinh 

    

1. Tin thu tr phát hành c phiu, nhân gop vn ccia 
chOsôhüu 31 

2. TiOn trA ai gop vOn cho các chO s& hOu, mua lai 
c phiu cOa doanh nghip dA phát hAnh 32 

3. Thutintirdivay 33 
4. lien trã nci gOc vay 34 
5. Tiên trA ncr g6c thué tAi chinh 35 
6. Co tirc, Içn nhun dã trA cho chü s& hOu 36 (19,935,000) (4,879,600) 

Lwu cJzuyn tien thuan tfr /soizt i3ng tài ch(nh 40 (19,935,000) (4,879,600) 

Lwu chuyn tiên thun trong k' 50 36,836,026,912 (44,116,044,392) 

Tin và ttrong duong tin du k' 60 V.1 160,589,346,884 181,579,204,497 

Anh hirâng cOa thay dM t giá hi doái quy di ngoi t 61 - 

Tin vA ttrong throng tin cuti k5' 70 V.1 197,425,373,796 137,463,160,105 
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CONG TY CO PHAN DAU TTI PHAT TRIEN SAI GON co.oi 
Dja chi: 56 Thii Khoa Huân, phtrông Bn Thành, qun 1, TP. He, Chi Minh 
BAO CÁO TA! CIII NH QU 3 
Cña nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tái chInh 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH QUV  3 
Cüa nàm tài chmnh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

I. DAC DIEM HOiT DQNG 

1. Hlnh thc s& hfru vn 

Cong ty C phn Du tu Phát trin Sài GOn Co.op (sau day goi tAt là "Cong ty") là cong ty c phAn. 

2. Linh vtrc kinh doanh 

Linh virc kinh doanh cüa Cong ty là djch vu. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Boat dOng kinh doanh chInh cüa Cong ty là: dAu tir xay drng, kinh doanh trung tam thircng mai,  cao 

van phOng; cho thuê mitt btng và tài san. 

4. Chu k' san xut, kinh doanh thông thu*ng 

Chu kS'  san xuAt kinh doanh thông thuOng cUa Cong ty không qua 12 tháng. 

5. Dc dim hot dng cüa Cong ty trong qu Co ãnh hthrng dn Báo cáo tài chInh 

Cong ty C phAn DAu ti.r Phát trin Sài GOn Co.op dang triAn khai cOng tác tái cAu true hot dng kinh 

doanh trong thi gian tài theo dnh huOng: khOng dAu tu vào ho?t dng ban lé Co.opmart ma chuyn sang 

dAu tir trung tam thuang mai,  trung tam thi.rcing mi chuyên dung, Outlet, các dir an bAt dng san phrc 

hqp, the djch vii tu vAn thit kA, giám sat, pháp li', quàn l' dir an, gii thiu mt bAng cho Lien hip Hcip 

tác xà thucing mai  TP. H Chi Minh. D thirc hin theo djnh huâng nay, Cong ty Se: 

- Chuyn nhixcing vein dAu tir tai  các cong ty lien kt hoat dng ban lê Co.opmart cho Lien hip Hcp tác 

xã thrcmg mi TP. H ChI Mink 

- Nhn chuyn nhucing vn dAu ti.i tai  các cong ty lien kt dAu tu vào Trung tam thuang mai  hoc dir 

kin së dAu tir vào Trung tam thucing mai  tr Lien hip Hqp tác xà thuang mai  TP. H ChI Minh. 

- Chuyn nhirçng bAt dng san hotc quyn cho thuê bAt dng san dà dAu tu siêu thj Co.opmart và dang 

cho Lien hip Hcip tác xã thuong mti TP. H Chi Minh thuê kinh doanh bàn lé Co.opmart. 

- Nhn chuyAn nhucmg bAt dung san hoc quyn cho thuë bAt dng san dà d&u tu Trung tam thuong mai 

hoc dr kin sê dAu tu vào Trung tam thucmg mai  tr Lien hip Hçp tác xä thuong mai  TP. H ChI 

Minh. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAL GON co.op 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phi.rng Bàn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH QU 3 
COa nm tài chinh k& thCic ngãy 31 tháng 12 nàm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tâi chinh (tip theo) 

6. Cau truc Cong ty 

Cdc cong ty con 

T' 1 

quyên 

Hoat dng TS' 1 T 1 biu 

Ten cOng ty Da chi tri,i s& chinh kinh doanh chInh von gop Içii Ich quyet 

COng ty TNHH SCID 23/9 

Cong ty TNHH MTV 

Thixang mai  Sài GOn - Bn 

Tre 

Cong ty TNHH MTV 

TMDV Sài GOn — Pleiku  

So 04 Pham NgO Lao, 

phithng Phm Ngü Lao, 

Qun 1, Tp.HCM 

S6 26A &râng Trn Quc 

Tun, phu&ng 4, TP. Ben 

Tre, tinh Ben Tre 

S 29 Nguyn Van Cir, 

phu&ng Ia Kring, TP.Pleiku, 

tinh Gia Lai 

Xây dirng dan dvng, 

xây di,rng cong 

nghip, bt dng san, 

quyn sr drng dt 

thuOc chO sO hu, chU 

sir dung hoc di thuê 

Bàn lé hang hóa và 

dich vu cho thuê  

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

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

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

san, quyn sfr dvng 

dt thuc chO sO hOu, 

chü sfr diing hoc di 

thuê 

Cdc cong ty lien kt 

Ten cOng ty Dia chi tru sO chinh Hoat dng kinh doanh chInh 
TS' i von 

gop 

T'1 
phân 

sO h&u 

1)' 1 
quyn 
biêu 

quyet 

Cong ty TNHH S 09 Trn Hung Do, phuOng Bàn lé hang hóa và dlch  vi cho 
Thuang mi Djch vii 5, TP. Ca Mau, tinh Ca Mau thuê 
Sài GOn - Ca Mau 

Cong ty TNHH S 01 Dai  1 Hoà BInh, qun Bàn lé hang bOa và dch viii cho 
Thirong mai Sài GOn Ninh Kiêu, TP. Can Tho thué 

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

Can Thci 

COng ty TNHH Dâu tu Lâu 3, so 199-205, d.rOng Kinh doanh siéu thj theo h thng 
Quoc tê Sài GOn Co.op Nguyen Thai Hpc, phi.rOng chui siêu thi Co.op Mart 

Pham Ngü Lao, Quan  1, TP. 

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

HO ChI Minh 

Cong ty TN}-IH S 121 thrOng Pharn Van Kinh doanh siCu th theo h thong 
Thtrcmg mi Djch vv Thuân, phuOng Tan lien, TP. chui siêu th Co.op Mart 
Siêu thi Co.opmart Biên HOa, tinh DOng Nai 

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

Biên HOa 

Cong ty C phn Phát Khu phic hcip s6 2, phtrm Kinh doanh bt dng san, quyEn 
triên khu phic hçp Tan Phong, Quân 7, TP. HO sir dvng  dt thuc chO sO hüu, chC 

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

Thuang mi Vietsin Chi Minh sO dung hoc di thuO 36,00% 36,00% 36,00% 

Cong ty TNHH TMDV Lô T3-1.1 Khu cOng ngh cao Kinh doanh b.t dng san, quyn 
Sài GOn — Xuân Oai TP.HCM, La Xuân Oai, phuOng sO dvng  dat thuc thu sO hOu, chO 

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

Bàn 1huyt minh nay là mt b5 phan hçxp fhành và phái duqc dQc cüng vói Baa cáo tài chinh Quy 3/202 1 9 



CONG TY CO PHAN DAU Tif PHAT TRIEN SAI GON co.oi 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huãn, phtrng Bn Thành, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH QU 3 
CUa nàm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Bàn thuyM minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

 

Dja chi tri sO chInh 
Tang Nhan Phá A, quan  9, 
TP.HCM 

1-lo?t dng kinh doanh chInh 
sCr di,ing hoc di thuê 

TS' 1 
T$' 1 quyen 

T' 1 vn phn biêu 
gop sOhu quyêt  Ten cong ty 

  

7. Nhân viên 

Ti ngày kt thüc cüa kS'  k toán qu, Cong ty cO 63 nhân viên dang lam vic (s du nàm là 59 nhân 

viOn). 

II. NAM TAI CHLNH, DUN VI TIEN T siY DtJNG TRONG KE TOAN 

1. Nàm tài chinh 

Näm tài chinh cüa Cong ty bAt du tir ngày 01 tháng 01 và kt thiic vào ngày 31 thang 12 hang nàm, 

2. Do'n vj tin t sü' diing trong k toán 

Don vi tin t sfr ding trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do vic thu, chi chU yu duçic thc hin 

bAng don vj tin t VND. 

HI. CHUAN M!XC vA CHE 09 KE TOAN AP DVNG 

Ch do k toán áp ding 

Ngày 22 thang 12 nàm 2014, Bô Tài chInh dã ban hành Thông tix s 200/2014/TT-BTC hiróng dn Ch 

dO k toán doanh nghip thay th Quyt djnh s 15/2006/QD-BTC ngày 20 thang 3 näm 2006 cUa Bô 

tmng Bô Tài chinh và Thông tu s6 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2009 cüa BO Tài chInh. 

Thông tiz nay có hiu luc áp diving cho nàm tài chInh bAt du vào hoc sau ngày 01 tháng 01 näm 2015. 

Cong ty áp dicing các chutn mrc k toán, Thông tu nay và các Thông tu khác huthig dAn thrc hin Chun 

mrc k toán cüa BO Tái chInh trong vic lap và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

2. Tuyên b v vic tuân thu chuAn mrc k toán Va ch do k toán 

Ban Tng Giám dc dam bào dà tuân thU yOu câu cUa các Chuân mvc  k toán, Ch dO k toán doanh 

nghip Vit Nam dugc ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cilng 

nhu các Thông tu hi.ràng dAn thijc hin Chun mirc k toán cUa BO Tài chInh trong vic lap và trInh bay 

Báo cáo tài chinh. 

Ban thuyt minh nay là m5t b5 phan  hcrp thành và phái dtrçrc dQC cirng vó Báo cáo tài chinh Qu3 3/2021 10 



CONG TY CO PHAN DAU TIX PHAT TRIEN SAI GON co.oP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phung Ben Thành, qun 1, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH QUY 3 
Ciia nàm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

Iv. CAC CHINH SAd KE TOAN Ap DVNG 

1. Ccr s?r lap Báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh duqc 1p trên co si k toán dn tich (trr các thông tin lien quan dn các lung tin). 

2. Tin và các khoin tLrong dtro'ng tiên 

Tin bao gm tin mt và tin gth ngân hang không kS' han. Các khoãn Prong throng tin là cac khoân 

du Pr ngn han  có thai han  thu hi không qua 03 tháng k t1r ngày d&u tu, CO khá nàng chuyn di d 

dàng thành mt hrcng tin xác djnh và không cO rCii ro trong vic chuyn di thành tin tai  thii dim báo 

cáo. 

3. Các khoãn du ttr tài chinh 

Chü'ng khodn kinh doanh 

Khoán d&u tu dugc phân loai là chUng khoán kinh doanh khi nm gi vi miic dich mua ban d kim ku. 

Chirng khoán kinh doanh thrçuc ghi s k toán theo giá gc. Giá gc cUa chirng khoán kinh doanh duçuc 

xác djnh theo giá trj hçup l' cüa các khoãn thanh toán t?i  thui dim giao djch phát sinh cong  các chi phi 

lien quan dn giao djch mua ching khoán kinh doanh. 

Thyi dim ghi nhn các khoãn chñng khoán kinh doanh là thui dim Cong ty có quyn so hIhi, ci th 

nhu sau: 

• Di vOi chrng khoán niêm yt: thrcuc ghi nhân tai  thOi dim khOp lnh(T+0). 

• Di vOi ching khoán chua niêm y&: duçxc ghi nhn tai  thOi dim chinh thLrc có quyn sO hiru theo 

quy djnh cña pháp lust. 

Tiên lãi, c tirc và lçui nhun cüa cac k' truOc khi cháng khoán kinh doanh duçuc mua thrcyc hach toán 

giám giá trj cUa chInh chi'rng khoán kinh doanh dO. Tin li, c trc và lcri nhun cUa cac kS'  sau khi ching 

khoán kinh doanh ducic mua duçuc ghi nhn doanh thu. C tüc duçuc nhan bang ci phiu chi duçic theo 

dOi s lucmg c phiu tang them, không ghi nhn giá trj c phiu nhn ducuc. 

C phiu hoán di duqc xác djnh theo giá trj hcup l' ti ngày trao di. Giá tr hcup l' cUa c phiu duçuc 

xác dnh nhu sau: 

Di vOi cô phiêu cüa cong ty niêm yM, giá tn hcrp l' cüa c phiu là giá dóng cüa niêm y& trên thj 

truOng chrng khoán tai  ngày trao d6i. TruOng hcup tai  ngày trao di thj truOng clnng khoán không 

giao dlch  thI giá trj hçup l' cüa c phiu là giá dóng cira phiên giao djch truOc lin k vOi ngày trao 

di. 

Ban thuyt minh nay là mt b5 ph.n hcip thành và phái dwcic dQc cling vol Báo cáo tài chmnh Qzq5 3/202 1 11 



CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON co.or 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phtrng Bn Thãnh, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHiNH QU'' 3 
Cüa näm tài chinh kt thUc ngây 31 tháng 12 nàm 2021 
Bàn thuyêt minh báo cáo tái chinh (tiêp theo) 

• Di vài c6 phiu chua niêm yt ducic giao djch trén san UPCOM, giá tn hcip 1 cüa c phiêu là giá 

giao djch dóng cCra trén san UPCOM ti ngày trao di. Trung hcip ngày trao di san UPCOM không 

giao djch thI giá trj hcp 1' cüa c phiu là giá dóng cira phién giao djch tnràc 1in k vài ngày trao 

di. 

• Di vói c phiu chixa hem y& khác, giá trj hcp l' cüa c phiu là giá do các ben thOa thun theo 

hcip dng hoc giá trj s sách t?i  thñ diem trao di. 

Du phOng giám giá chrng khoán kinh doanh ducic 1p cho trng loai chrng khoán ducic mua bàn trên thj 

trithng và có giá trj hçip l' thAp han giá gc. Giá trj hgp lr cüa chüng khoán kinh doanh niêm yt trên thi 

tnthng chfrng khoán hoc duac giao djch tren san UPCOM là giá dong cfra tai  ngày kt thüc qu. Trtimg 

hçip ti ngày kát thñc qu' thj tnthng chihig khoán hay san UPCOM không giao djch thI giá tij hqp l' cUa 

chUng khoãn là giá dóng cira phiên giao djch truàc lin k vài ngày két thüc qu. 

Tang, giám s dr phang giám giá chrng khoán kinh doanh cn phài trIch 1p tai  ngày kt thüc qu' duc 

ghi nhn vào chi phi tài chinh. 

Lài hoc 1 tr vic chuyn nhuqng chüng khoan kinh doanh dugc ghi nhn vao doanh thu hot dng tài 

chInh hoc chi phi tài chinh. Giá vn di.rçic xac dnh theo phucmg pháp bInh quân gia quyn. 

Các khoãn ddu 1w vào cong ty con, cOng ty lien kIt 

Cong ' con 

Cong ty con Ia doanh nghip chju si,r kim soát cüa Cong ty. Vic kim soát dt duc khi COng ty có khá 

näng kim soát các chInh sách tài chinh và hoat dng cña doanh nghip nhn du Pr nh&m thu duqc lçii 

ich kinh th tir các hoat dng cüa doanh nghip dO. 

COng lien kIt 

COng ty lien kt là doanh nghip ma Cong ty CO ãnh hu&ng dãng k nhung không cO quyn kim soát di 

vâi các chInh sách tài chinh Va hoat dng. Anh hu&ng dáng k th hin & quyn tham gia vào vic dua ra 

các quyt djnh v chinh sách tãi chInh và hoat dng cUa doanh nghip nhn du tu nhimg khOng kim 

soát các chInh sách nay. 

Ghi nhçn ban ddu 

Các khoân du P.r vào cong ty con, cong ty lien k& dugc ghi nhn ban du theo giá gc, bao gôm giá mua 

hoc khoãn gOp vn cong  các chi phi lien quan truc tip dn vic dAu tir. TrizOng hcTp du P.r bAng tài san 

Ban thuylt minh nay là m5t b phn hcrp thành và phái drQc dc cüng vol BOo cáo tài chInh Qu 3/202 1 12 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phiiàng Bn Thành, qun 1, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH QU'Y 3 
Cüa nãm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tái chInh (tip theo) 

phi tin t, giá phi khoàn du tix duçic ghi nhn theo giá trj hçip l' cüa tài san phi tin t tai  th&i dim phát 

sink 

C tfrc va lcyi nhuan cüa cac k' truc khi khoán du tu thrçc mua duçc hach  toán giãm giá trj cña chInh 

khoãn dAu tu do. c trc va igi nhun cüa cac k' sau khi khoãn du tu dugc mua thrcic ghi nhn doanh 

thu. C tirc duçc nhn b&ng c phiu chi dugc theo dôi s luçng c phiu tang them, không ghi nhtn giá 

trj c phiu nhn ducic. 

Dirphông tdn thot cho các khoán ddu hi' vào cong ty con, cOng ty lien ket 

Dir phong tn that cho các khoán du tu vao cong ty con, cong ty lien kt ducic trIch 1p khi cong ty con, 

cong ty lien kt bj l vi mi'rc trich 1p b.ng chênh lch gifla vn gOp thrc t cüa các ben ti cOng ty con, 

lien kt và vn chU so hü'u thirc cO nhân vOi tr i gop vén cña COng ty so vOi tng s vn gOp thirc t cUa 

các ben tai  cOng ty con, cong ty lien kit. Nu cong ty con, cong ty lien k& là di tucYng l.p Báo cáo tài 

chInh hcip nht thi can cr d xác djnh dir phOng tn that là Báo cáo tài chinh hçYp nht. 

Tang, giám s dir phOng tn thAt dAu tu vào cong ty con, cOng ty lien kt cAn phãi trich 1p tai  ngày kt 

thüc qu' duçc ghi nhn vào chi phi tài chink 

4. Các khoãn phãi thu 

Các khoàn nçi phái thu duqc trinh bay theo già trj ghi s trir di các khoãn dr phOng phài thu khó dôi. 

Vic phân loai cac khoãn phai thu là phái thu khách hang và phài thu khac duc thrc hin theo nguyen 

täc sau: 

• Phái thu cUa khách hang phàn ánh các khoàn phái thu mang tinh chAt thucmg mi phát sinh tr giao 

djch có tinh chAt mua - bàn gifla Cong ty và nguOi mua là dan v dc 1p vOi Cong ty, bao gm cá 

cac khoân phài thu v tin bàn hang xuAt khAu üy thác cho dan vl khac. 

• Phái thu khác phãn ánh các khoán phái thu không cO tinh thuo'ng mai,  không lien quan dn giao djch 

mua - bàn. 

Du phong phài thu khO dOi dixçc 1p cho tfrng khoãn ng phãi thu khO dOi can ci'r vào dr kin mirc tn thAt 

CO th xáy ra. 

Tang, giâm s du d\r phOng nç phái thu khO dOi cAn phái trIch 1p tai  ngày kAt thüc qu' duqc ghi nhan 

vào chi phi quãn l' doanh nghip. 

Bàn fhuye"t minh nay là m5t b5 phin hcp thành và phài du'cyc dQc cüng v&i Báo cáo fài chInh Qu,) 3/2021 13 
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CONG TY CO PHAN DAU Tir PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dia chi: 56 ThU Khoa Huân, phng Ben Thãnh, qun I, TP. H Chj Minh 
BAO CÁO TA! CHNH QU' 3 
CCia nàm tài chInh k& thUc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

5. Chi phi trã trirrc 

Chi phi trá tnthc bao gm các chi phi thirc t dã phát sinh nlumg có lien quan dn k& qua hoat dng san xut 

kinh doanh cüa nhiu k' k toán. Chi phi trá tnrâc cüa Cong ty bao gm the chi phi sau: 

Cong cy, dyng cy 

Các cong ci, diving ci dâ dixa vào sr diing &rcic phân b vao chi phi theo phrcmg pháp duO'ng thing vài 

theii gian phân b không qua 03 11am. 

Chi phi tha chfra 

Chi phi sra chüa van phOng phát sinh mOt  1.n có giá trj iOn &rqc phân b vào chi phi trong näm theo 

phucmg pháp thrOng thing vOi thOi gian phân b khong qua 03 näm. 

Ciii phi cãi t(W 

Chi phi cái tao  duqe phân b vào chi phi theo phuang pháp duOng th&ng vOi thi gian phân b không qua 

thai gian thuê mt bang. 

6. TM san thuê hot dng 

Thuê tài san ducic phân loai là thuê hoat dng nu phn iOn rüi ro và lçii Ich gn 1in vOi quyn sO hüu tài 

san thuc v nguOi cho thuë. Chi phi thuê hoat dng duqc phán ánh vào chi phi theo phucmg pháp duOng 

thing cho su& thai han  thuê tâi san, không phv thuc vào phuang thüc thanh toán tin thuê. 

7. Tài san c dinh hfru hInh 

TM san c dnh hüu hinh ducic th hin theo nguyen giá trir hao mOn iQy k. Nguyen giá tài san c djnh 

hu hinh bao gm toàn b cac chi phi ma Cong ty phái bô ra d có dugc tài san c6 djnh tinh dn thñ 

dim dua tâi san do vào trng thai sn sang sr dung. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban d&u chi duqc 

ghi tAng nguyen giá tài san c6 djnh nu các chi phi nay chAc chn lam tang igi ich kinh t trong tuclng lai 

do sr dvng  tài san do. Các chi phi phát sinh không thOa mAn diu kin trén ducic ghi nhn là chi phi san 

xut, kinh doanh trong ks'. 

Khi tài san c djnh hiru hinh duqc ban hay thanh 1', nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k duqc xóa s và 

lAi, l phát sinh do thanh l' duçic ghi nhgtn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tâi san c dnh hthi hinh duçc khu hao theo phucng pháp duOng thAng dira trén thi gian h&u d1ing uOc 

tinh. S nAm khiu hao cüa các loai tài san c dinh hiu hinh nlnr sau: 

Ban ihuylt minh nàylà m/51 b5 phan hçrp thành và phái thrcic dQc càng v&i Báo cáo tài chinh Qu3/2O2l 14 
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CONG TV CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAL GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thci Khoa Huân, phuâng Ben Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAL CHfNH QU 3 
Cüa näm tâi chInh kt thác ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Bàn thuyêt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

Loai tâi san c6 dinh S näm 

May móc và thit b 03 - 08 

Phucmg tin vn tãi, truyn dn 10 

Thit b, di,ing ciii quán 1' 05 - 08 

8. Bt dng san du tLr 

Bat dng san dâu tu là quyn sü dvng  dt, nhà, mt phn cüa nhà hoc ca sâ ha t&ng thuc s hüu cüa 

Cong ty dugc sr ding nhm mic dIch thu lqi tr vic cho thuê hoc ch tang giá. BAt dng san d&u tu 

duçc th hin theo nguyen giá trir hao mOn lüy k. Nguyen giá cüa bAt dng san dAu tu là toân b các chi 

phi ma Cong ty phái hO ra hotc giá tr hçip l cüa các khoán dua ra trao di nhm có duçxc bAt dng 

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

Các chi phi lien quan dn bAt dng san dAu tu phát sinh sau ghi nhn ban dAu duqc ghi nhn vào chi phi, 

tth khi chi phi nay có kha náng ch&c chin lam cho bAt dng san dAu t'.z tao  ra  1?i  Ich kinh t trong tuang 

lai rihiu han mi'rc hoat dng duqc dánh giá ban dAu thI duçic ghi tang nguyen giá. 

Khi bAt dng san dAu tu duçic bàn, nguyen giá và khAu hao lüy k &rcic xóa s và lãi, l nao phát sinh 

duçc hach  toán vào thu nhp hay chi phi trong kS'. 

Vic chuyn tr bAt dng san chü so hüu sir diing hoc hang tn kho thành bAt dng san dAu tu chi khi 

chü sO hUu chAm düt sr diving tài san do và bAt d&u cho ben khác thuê hoat  dng hoc khi kt tl\giai 

doan xây dirng. Vic chuyn tir bAt dng san dAu tir sang bAt dng san chü sO h&u si'r diing hay ha 

kho chi khi chü sO hüu bAt d&u sir ding tài san nay hoc bAt dAu trin khai cho mic dich bj 

chuyn tr bAt dng san d&u tu sang bAt dng san chU sO hu sir ding hoc hang tn kho khOng l. lay 

di nguyen giá hay giá tn con lai  cUa bAt dng san tai  ngày chuyn di. 

BAt dng san dAu tu si'r diing d cho thuê ducic khâu hao theo phucing pháp duOng thAng dra trén thOi 

gian hüu d%ing uOc tinh. S näm khAu hao cña bAt dng san d&u tu nhu sau: 

Loai tái san c dinh S näm 

QuynsrdingdAt 39 

Nba 25-30 

BAt dng san d&u ttr nAm gi ch tang giá khOng duqc trIch khAu hao. TnrOng hqp CO bang chrng chAc 

chAn cho thAy bAt dng san dAu tu nAm gii chO tang giá bj giam giá so vOi giá trj th truOng và khoãn 

giàm giá ducic xác djnh mt cách dáng tin cy thi bAt dng san dAu tu nAm giü chO tang giá diiqc ghi 

giam nguyen giá và tn thAt dugc ghi nhn vào giá v6n hang ban. 

Bàn thuye1 minh nay là mt b phán hcip lhành và phái ducic dQc cing vói Báo cáo tat chinh Quj 3/202 / 15 



CONG TY CO PHAN DAU TII PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phr&ng Bn Thành, qun 1, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU 3 
CUa nàm tái chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuy& minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

9. Tài san c dinh vô hInh 

Tài san c dnh vô hinh ducc th hin theo nguyen giá trir hao mon ffiy k. 

Tài san c djnh vO hInh cüa Cong ty là chuang trInh phn mm may tInh. Chi phi lien quan dn cac 

chuang trInh phn mm may tInh không phâi là mt b phn gn kt vâi phn crng có lien quan dugc 

vn boa. Nguyen giá ciia phk mm may tinh là toàn b các chi phi ma Cong ty dã chi ra tinh dn thai 

dim dua phn mm vào sir ding. Phn mm may tInh duqc khu hao theo phi.rong pháp du&ng th&ng 

trong 03 nàm. 

Khi tài san c djnh vo hInh ducrc bàn hay thanh l', nguyen giá và giá trj hao mon lUy k dircc xóa s và 

Iãi, l phát sinh do thanh 1' duqc ghi nhn vào thu nhap  hay chi phi trong ks'. 

10. Chi phi xây dung co ban do dang 

Chi phi xây dirng cci bàn d& dang phàn ánh các chi phi lien quan trrc tip (bao gm cá chi phi Mi vay có 

lien quan phñ hcp vâi chInh sách k toán cUa Cong ty dn the tài san dang trong qua trinh xây dirng, may 

móc thit bj dang 1p dt d phic vti cho mic dIch, cho thuê và quán 1' cüng nhu chi phi lien quan dn 

vic süa cha tài san c dnh dang thc hin. Các tài san nay drn7c ghi nhn theo giá gc và không duqc 

tInh khtu hao. 

11. Các khoãn nq phãi trã và chi phi phái trã 

Các khoàn nçi phài trã và chi phi phái trá dixçic ghi nhn cho s tin phái trã trong tuang lai lien quan dn 

hang hOa và djch v,i d nhn ducic. Chi phi phài trã thrçTc ghi nhn da trên các .ràc tInh hcTp l' ye so tin 

phái trã. 

Vic phân loai các khoán phai trá là phái trá ngithi ban, chi phi phài trà và phài trá khác duqe thc hin 

theo nguyen tc sau: 

• Phái trà ngui bàn phan anh the khoán phài trã mang tinh chit thuang mai  phát sinh tr giao dch 

mua hang hóa, djch vi, tài san và ngui ban là dan vj dc 1p vâi Cong ty, bao gm cã các khoán 

phãi trã khi nhp khu thông qua ngithi nhân üy thác. 

• Chi phi phái trà phan anh các khoãn phài trã cho hang hóa, dch vi dã nhin duqc tir ngtthi ban hoc 

dã cung cp cho ngithi mua nhung chua chi trâ do chua có hóa dan hotc chua dü h sa, tài lieu k 

toàn và các khoãn phãi trã cho ngithi lao dng v tin luang nghi phép, the khoán chi phi san xuAt, 

kinh doanh phai trich tnrâc. 

• Phái trã khác phãn ánh các khoãn phãi trã không có tInh thuang mai,  không lien quan dn giao djch 

mua, bàn, cung cp hang hóa djch vi,i. 

Ban thuylt minh nay là mt bç5 phn hcip thành và phdi thtçic dQc cing vói Báo cáo tài chmnh Qu 3/2021 16 



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

Dia chi: 56 Thil Khoa Huân, phirâng Bn Thãnh, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU'' 3 
Cüa nàm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021 
Ban thuyM minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

Các khoán no phái trã và chi phi phái trã dirge phãn loai ngn han  và dài han  trên Bang can däi kë toán 

can cir theo kS'  hn con lai tai ngày kt thüe qu'. 

12. Vinchüs&hüu 

Vn gop cüa chñ so hihi dugc ghi nEn theo s vn thirc t dã gop cüa cac c dông. 

13. Phan phoi un nhun 

Loi nhun sau thu thu nhp doanh nghip dirge phân phi cho các c dông sau khi dã trIch 1p các qu 

theo Diu 1 cüa Cong ty cüng nhir cac qui dnh cüa pháp luat va dã dirge Dai  hi dng c dông phé 

duyt. 

Vic phân phi lçi nhun cho các c dông dirgc can nhic dn các khoãn miic phi tin t nm trong lçri 

nhun sau thug chira phân phi có th ãnh hi.rOng dn 1ung tin và khá nàng chi trã c tirc nhir lãi do 

danE giá lai  tài san mang di gOp vein, läi do dánh giá lai  các khoãn mic tin t, các cong Cu tài chInh và 

các khoán mvc  phi tin t khác. 

C trc dirge ghi nh3n là ncr phãi trâ khi dirge Dai  hi dng c dông phê duyt. 

14. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 

Doanh thu cung cap djch v 

Doanh thu cung cp djch vt dugc ghi nhn khi dng thOi thôa man các diu kin sau: 

• Doanh thu dirge xác dnh tlrcrng di chc chn. Khi hgp dng qui djnih ngithi mua dirge quyn trà lai 

dch vii dã mua theo nh1rng diu kin ct th& doanh thu chi dirge ghi nhn khi nhüng diu kin cii th 

dO không eOn tn tai  và ngirOi mua không dirge quyn trã iai  djch vii da cung cp. 

• Cong ty dã hoc së thu dirge igi ich kinh t tir giao djch cung cAp djch vit dO. 

• Xáe djnh dirge phAn cong vic dä hoàn thành vào thOi diAm báo cáo. 

• Xác djnh dirge chi phi phát sinh cho giao dch và ehi phi d hoàn thành giao deh eung cAp djch vii 

dO. 

TnrOng hçrp djch vi dirge thrc hin trong nhiu k' thI doanh thu dirge ghi nhn trong k' dirge can cü vào 

kt qua phAn eOng vic dã hoàn thành vào ngày kt thUc kS'  k toán. 

Doanh thu cho thuê tài san hoit d3ng 

Doanh thu eho thuê tài san hot dng dirge ghi nhn theo phinrng pháp duOng thng trong sut thOi gian 

cho thuë. Tin cho thuê nhn truOc eüa nhiu k' dirge phân b vào doanh thu phU hçrp vOi thOi gian cho 

thuê. 

Bàn thuye!t  minh nay là m5t b3 phn hçrp thành và phái dwçxc dQC cüng vOl Báo cáo tat chlnh Qu 3/202 1 17 
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CONG TY CO PHAN DAU TIJ' PHAT TRIEN SAL GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phis&ng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH QU 3 
CCia nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

Thn Mi 

Tin läi di.rcic ghi nhân trên ca stc th&i gian Va lãi suAt thirc t tirng kS'. 

Co tá'c và 1oi nhuân dwoc chia 

C the và igi nhun ducic chia ducc ghi nhân khi Cong ty ducic quyn nhn c the hoc lcii nhun tr vic 

gop van. C thc thrçic nhân bang c phiu chi duçic theo dOi s lucrng c phiu tang them, không ghi nhn 

giá tn c phiu nhn duqc. 

15. Các khoãn chi phi 

Chi phi là nMng khoãn lam giãm lçii jch kinh t dirçic ghi nhn tai  thôi dim giao djch phát sinh hoc khi 

có khà náng tucmg di chAc chin së phát sinh trong tixclng lai không phân bit dã chi tin hay chiia. 

Các khoãn chi phi và khoán doanh thu do no tao  ra phai dixgc ghi nhn dng thai theo nguyen tAc phü 

hçip. Trong trtrang hqp nguyen tc phü hqp xung dt vi nguyen tAc than  trQng, chi phi duçc ghi nhn 

can cü vào bàn cht và qui djnh cüa các chun mrc k toán d dam bão phãn ánh giao dch môt each 

trung thuc, hçip 1'. 

16. Thu thu nhp doanh nghip 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip bao gm thu thu nhp hin hành và thu thu nhp hoãn iai. 

ThuEthu nhçip hin hành 

Thug thu nhâp hin hành là khoân thu thrqc tInh dira trên thu nhp tInh thu& Thu nhp tinh thu chênh 

1ch so vài loi nhun k toán là do diu chinh các khoãn chênh 1ch tm thai gifla thu va k toán, cac chi 

phi khOng duçic trir cling nhi.r diu chinh cáe khoàn thu nhp không phãi chju thu và các khoàn l dtrçic 

chuyn. 

Thud thu nhp hoãn 1i 

Thug thu nhp hoãn lai  là khoân thug thu nhp doanh nghip sê phãi np hoc sè duc hoàn iai  do chênh 

lch tam  thai giUa giá trj ghi s cüa tài san và nq phài trá cho miic dich 1p Báo cáo tài chinh va cc s& 

tInh thug thu nhp. Thu thu nhp hoãn lai  phãi trà duçc ghi nhn cho tAt ca các khoán chênh 1ch tam 

thai chiu thu. Tài san thu thu nhp hoãn lai  chi ducc ghi nhn khi chAc chAn trong tucmg lai së có lçii 

nhun tinh thu d sIr diing nh&ng chënh lch tam  thai di.rqc khAu trlr nay. 

Giá tn ghi s cüa tài san thug thu nhp doanh nghip hoãn lai  dugc xem xét lai  vao ngày kt thüc kS'  k 

toán và së dixqc ghi giãm dn mIre dam báo ch&c chn cO dü lçii nhun tinh thu& cho phép lçri ich cüa mt 

phAn hoc toàn b tài san thu thu nhp hoàn lai  duçic sIr dmg. Các tài san thu thu nhp doanh nghip 

hoãn lai  chua dixcc ghi nhân tnuOc day ducc xem xét lai  vào ngày kt thüc k' k toán và duçic ghi nhin 

Ban thuyAt minh nay là mt b phn hçp thành và phdi du'crc dcc cirng vái Báo cáo tài chinh Quj 3/202 1 18 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAI GON co.oi 

Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phirâng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU'' 3 
Cüa nàm tài chInh k& thüc ngày 31 thárig 12 nám 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

khi chc chin có dñ lçii nhun tinh thu d cO th sl:r dicing các tài san thu thu nhp hoãn 1a chixa ghi 

nhân nay. 

Tài san thug thu nhp hoän 1ai  và thu thu nhp hoän 'a phài trà duqc xác dinh theo thu suit dr tInh sê 

ap ding cho nãm tài san &rçYc thu hi hay no phai trã duçc thanh toán da trên các mic thu sut Co hiu 

lrc ti ngày k& thüc näm tài chInh. Thu thu nhp hoãn l?i  ducic ghi nhân vào Bão cáo kt qua hot dng 

kinh doanh và chi ghi trirc tip vào v6n chü th hthi khi khoân thu do lien quan dn các khoán mvc  dixçc 

ghi thng vào vn chü sâ hUn. 

Tài san thus thu nhp hoãn lai và nq thu thu nhp hoàn iai  phai trã duqc bü trx khi: 

• Cong ty có quyn hqp pháp duc bü trr giUa tài san thu thu nhp hin hành vài thu thu nhp hin 

hành phài np; và 

• Các tài san thu thu nhp hoàn lai va thu thu nhp hoãn li phái trã nay lien quan dn thu thu nhp 

doanh nghip dugc quãn l' bOi cüng mt cci quan thug: 

- Di vài cüng mt don vj chju thu; hoc 

- Cong ty dir djnh thanh toán thug thu nhp hin hành phâi trâ và tài san thug thu nhp hin hành 

trên c si thun hoc thu hi tài san dng th&i vOi vic thanh toán n phãi trã trong tirng k' 

tuang lai khi các khoãn trong yu cña thug thu nhp hoàn lai  phài trá hotc tài san thu thu nhtp 

hoãn lai ducic thanh toán hoäc thu hi. 

17. Ben lien quan 

Các ben dugc coi là lien quan nu mt ben cO khà näng kim soát hoc coành huO'ng dáng k di vôi ben 

ida trong vic ra quyt djnh các chinh sách tài chinh và hoat dng. Các ben cüng dirge xem là ben lien 

quan nu cüng chu sr kim soát chung hay chju ành hirâng dáng k chung. 

Trong vic xem xét mi quan h cüa các ben lien quan, bàn ch.t cUa mi quan h dirge clii:i tr9ng nhiêu 

hcin hInh thirc pháp l. 

18. Báo cáo theo b phn 

Bô phn theo linh virc kinh doanh là mt phn CO th xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san xut 

hoc cung cp san phm, djch vii và có rñi ro và Iqi ich kinh t khác vài các bt phn kinh doanh khác. 

B phn theo khu vrc dja l' là mOt  ph.n có th xác djnh rieng bit tham gia vào qua trInh san xutt hoc 

cung cp san ph&m, djch vi trong phm vi mt môi trir&ng kinh t cii th và cO thi ro và igi Ich kinh t 

khác vi cac b phin kinh doanh trong các môi tnthng kinh t khác. 

Ban thuylt minh nay là môt bç phcn hcrp thành và phái ducic dc cling vol BOo cáo tài chinh Qu 3/202 1 19 
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CONG TV CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON co.0i 

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

BAO CÁO TA! CHINH QU' 3 
Cüa nàm tâi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuy& minh báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

Thông tin b phn duc 1p và trInh bay phü hqp vi chinh sách k toán áp diing cho vic 1p và trInh 

bay Báo cáo tài chinh cña Cong ty. 

19. Cong cu tài chInh 

Ta! san là! chInh 

Vic phân 1oi cac tài san tài chinh nay phii thuc vào bàn chat và miic dich cña tài san tài chinE và duçvc 

quyt djnh ti thai dim ghi nhân ban du. Các tài san tài chinE cüa Cong ty gm tin và các khoàn tl.rcyng 

duang tin, cac khoàn phài thu khách hang, phãi thu khác, cac khoàn cho vay và các cong ci tài chInh 

không dixcic niëm y&. 

Tai thii diem ghi nhn ban dâu, cac tài san tài chInh ducc ghi nhn theo giá gOc cong  các chi phi giao 

djch có lien quan trirc tip dn tài san tài chinE dO. 

N9phãi Ira là! chInh 

Vic phân 1oi the khoãn nçi tài chInh ph thuOc  vào bàn cht và miic dIch cüa khoàn no tài chinE và 

duçc quyt djnh t?i  thi dim ghi nhân ban du. Nçi phãi trã tài chInh cüa Cong ty gm các khoàn phái trã 

ngthi bàn và cac khoãn phãi trã khác. 

Tai thai dim ghi nhn ln du, các khoàn nq phài trã tài chInh dixçic ghi nhn ban du theo giá gc trr 

cac chi phi giao dlch  cO lien quan trrc tip dn no phãi trã tài chInh dO. / 

Cong cu van chñ sO' hfru 

Cong ci vn chü si hüu là hcrp dng churng tO thrcic nhng lçii ich con lai v tài san cUa Cong ty sau khi 

trir di toàn b nghia vii. 

Ba lrfr cdc Cong f1 là! chin/i 

Các tài san tài chinh và ng phãi trà tài chInh chi dugc bñ trr vói nhau và trInh bay giá trj thutn trén Bang 

can di k toán khi và chi khi Cong ty: 

• CO quyn hcip pháp d bü trr giá trj dã ducyc ghi nhn; Va 

• Co dr djnh thanh toán trên co s thun hoc ghi nhân tài san và thanh toán nçi phãi trà cñng mt thi 

diem. 

Bàn thuyeLt  minh nay là mt b phqn hcip thành và phái dicçrc dQC ciing vol Báo cáo Éài chinh Qu 3/202 1 20 



CONG TV CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 ThO Khoa Huân, phu&ng Bn Thành, quân 1, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH QU 3 
COa nãm tài chInh k& thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tái chinh (tip theo) 

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BANG CAN DOL iE 
TOAN QU3 NAM 2021 

1. Tin và các khoãn trorng throng tin 

S cui k' SO du nám 

Tiên mat 47,421,910 101,652,021 

Tién gui ngân hang không k' hn 5,633,318,660 13,129,147,239 

Các khoãn tuang di.rcing ti&n 191,744,633,226 147,358,547,624 

Cong 197,425,373,796 160,589,346,884 

Tin gri ngân hang có kS' hn gc không qua 03 tháng 

2. Các khoãn dãu ttr tãi chinh 
2a) Chüng khoán kinh doanh 

S cu61 k'  S6  du nàm 

Chüng khoán kinh doanh 

Du phông giãm giá chIrng khoán kinh doanh 

Cong 

13,924,666,773 

(2,684,866,773) 

  

13,815,187,308 

    

11,239,800,000 

  

13,815,187,308 

2b) Du ttx n&m gitr dn ngày dáo hn 

    

 

So cuOi k' 

  

SO du nám 

Tingricók'hn6tháng 

Cing 

   

21,875,651,675 

    

   

21,875,651,675 

2c) Du ttr gop vn váo don v khác 

Sticui ky 

  

Sdunám 
Giágic DirphOng Cia gc Dir phOng 

Dãu 1w vào cong ty con 

COng ty TNHH SUD 2319(i) 

116,640,000,000 

2,040,000,000 

117,150,000,000 

2,550,000,000 
COng ty TNI-WI MTVThuong mai  Sal GOn — Bn 

Tre 44,600,000,000 44,600,000,000 

COng ty TN}IH MTVTMDVSài GOn - Pleiku (ix) 70,000,000,000 70,000,000,000 
Du tir vao cong ty lien kt 989,709,576,518 (10,271,494,435) 989,709,576,518' (7,339,756,391) 

COng ty TNHH thwng mai  dich vu Sài Gn — Ca 

Mau (i) 74,970,000,000 (10,271,494,435) 74,970,000,000 (7,339,756,391) 

COng ty TNHH thi.rcing mi Sal GOn Cn Thc 74,800,000,000 74,800,000,000 

COng ty c phn phát trin khu phuc hçp 

thtwng nii Vietsin 754,099,056,000 754,099,056,000 

Cong ty TNI-ll-1 Du ttr Quc t Sài GOn o.op j) 24,500,000,000 24,500,000,000 
Cong ty TNHH Thucmg nii Djch vi,i Siêu th 

Co.opmart Biên HOa 7,4.40,520,518 7,440,520,518 

COng ty TNT-IH TMDV Sái GOn - Xuân Oai (viii) 53,900,000,000 53,900,000,000 
Cong 1,106,349,576,518 (10,271,494,435) 1,106,859,576,518 (7,339,756,391) 

Bàn thuyet mink nay là mi51  b5 phán hçrp thank và phái djtcrc dQc chng v&i Báo cáo tài chinh Quj 3/2021 21 



CONG TY CO PHAN BAU TU' PHAT TRIEN SAI GON co.0i 
Da chi: 56 Thu Khoa Huân, phix&ng Ben Thành, qun 1, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH QU'' 3 
Cüa nãm tài chInh kt thüc ngây 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

(i) Theo Giy chirng nhân dãng k' doanh nghip s 0313761299, chüng nhân dang k' thay di 1n thr 2 
ngây 23 thang 05 nãm 2019 do So ké hoch và Dâu tixTp.HCM cap, COng ty dâu tix vào Cong ty TNHH 

SCID23/9 10.200.000.000 VND,t.wng thwng 51% von diêu 1. TInh den ngay 30/06/2021, Cong ty dà 
thu hOi 80% vOn gop t?i  Cong ty TNHH SCID 23/9. Ti ngày kët thüc k' kê toán qu' 3/2021, Cong ty 
cOn dau tu 2.040.000.000 dOng. 

(ij) Theo Giy ching nhn dàng k' doanh nghip s 1300419650 chng nhn thay di 1n thu 9 ngày 02 
thang 4 nãm 2019 do SÔ'Kê hoch và Dâu tu tinh Ben Tre cap, Cong ty dâu tix vào Cong ty TNHH MTV 
thuing mai  Sái GOn - Ben Tre 44.600.000.000 VND, thong di.rang 100% von diêu 1. 

(ji Theo GiA' chrng nhn dang k' doanh nghip s 2000969020 ngày 20 thang 5 nám 2010, chOng nhn 
thay doi lan thfr 11 ngày 10 tháng 12 nãm 2019 do SO Kê hoach và Dâu tu tinh Ca Mau cap, Cong ty dâu 
tt.r vào Cong ty TNHH thuang mai  djch vii Sài GOn - Ca Mau 74.970.000.000 VND, tiiclng throng 
3 6,75% vOn diêu lê. 

(iv) Theo GiAy chOng nhn dãng k' doanh nghip s6 1800592219 ngày 08 thang 11 näm 2012, chfrng nhn 
thay dôi lan thO 18 ngày 12 tháng 02 näm 2019 do SO Kê hoch và Dâu tix TP. Can Tho cap, Cong ty dau 
tuvão COng ty TNHH thi.rong mai  Sài GOn Can Tho 74.800.000.000 VND, throng di.rang 34,00% von 
diêu 1. 

(v) Theo Giy chüng nhn dAu ttx s 411032000083, chOng nhn thay di 1n thO 07 ngày 02 tháng 12 näm 
2020 do SO Kê hoach và Dâu tu TP.HCM cap, Cong ty dâu tu vào COng ty CO phân phát triên Khu phOc 
hcip thucmg mai  Vietsin 754.099.056.000 VND, tuang dtrGng 36,00% von diêu 1. 

(vi) Theo Giy chirng nhn dang k' doanh nghip s 0310384927 ngày 15 tháng 10 nãm 2010, chirng nhn 
thay dOi lan thi 02 ngày 12 tháng 12 nãm 2015 do SO Ké hoach và Dâu tu TP. Ho Chi Minh cap, Cong ty 
dâu tu vào Cong ty TNHH dâu tu quôc tê Sài Gôn Co.op 24.500.000.000 VND, tucing duang 49% vOn 
diêu I. 

Theo Giy chOng nhn dang k doanh nghip s 4702001225, chüng nhn thay di 1.n thO 14 ngày 22 
tháng 5 näm 2019 do SO Kê hoach  và Dâu tu tinh Dông Nai cap, Cong ty dâu tu vào Cong ty TNHH 
thuang mai  djch vi siêu thj Co.opmart Biên Hôa 7.440.520.518 VND, tuang throng 29% vOn diêu 1. 

Theo Giy ching nhn dAu tush 0315949585 däng k' 1n dAu ngày 08 tháng 10 nãm 2019 do SO K 
hoach và âu tt.r TP.HCM cap, Cong ty dâu tu vâo Cong ty TNHH TMDV Sài GOn — Xuân Oai 
53.900.000.000 VND, tucrng di.rcng 49,00% vOn diêu lê. 

Theo Giy chOng nhân du tix s 5901160960 däng k' thn dAu ngày lOtháng 12 näm 2020 do SO K 
hoch và Dâu tu tinh Gia Lai cap, Cong ty dâu tu vào COng ty TNHH MTV TMDV Sài Gôn — 
Pleiku 150.000.000.000 VND, tirong throng 100% von diêu 1. Tti ngày kêt thüc k' kê toán, Cong ty 
dã dâu tu 70.000.000.000 VND, vOn diêu lê cOn phái dâu tu vào COng ty TN}-IH MTV TMDV Sài 
Gôn — Pleiku là 80.000.000.000 VND. 

Giá trj hçrp l 

Cong ty chua xác djnh giá trj hqp l' cüa các khoán du tu do chua có huOng dh ci th v vic xác djnh giá fri 

hqp li'. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON COOP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phr&ng Bn Thành, qun 1, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH QU 3 
Cüa nãm tài chinh k& thic ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tiép theo) 

Dphông cho các khoán &u tu' gop vn vào dan vj khác 

TInh hInh bin dng di,r phong cho các khoãn du tu gop v6n vào dan vj khác nhu sau: 

Qu 3 
Nám nay 

(tthc thtrc hiên)  

S dAuk' 7,887,280,519 7,803,836,907 

TrIch1p d phOngtrongk' 2,384,213,916 (341,055,211) 

S cuM kS' 10,271,494,435 7,462,781,696 

3. Phãi thu ngn hn cüa khách hang 

Scuik' Sidunám 

Phdi thu cdc ben lien quan 24,166,125,322 28,645,008,517 

Lien hip Hqp tác xã thuang mai TP. H ChI Minh 708,602,740 1,400,551,195 

Cong ty CP Phát trién Khu Phirc hcp TM Vietsin 1,836,653,817 7,346,615,265 

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

COng ty TNHH TMDV Sài GOn - Ca Mau 9,647,641,353 7,946,670,122 

COng ty TNHH TM Sài GOn Cin Tho 1,738,218,496 
HA 

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

Nguyn Ngoc Thing 288,000,000 - N Cl 

P/ia! thu các khdch hang khdc 1,557,015,490 HC 

COng ty TNHH Anh Lê Taka 508,998,103 

Cong ty CP Chip Sang 390,017,387 

Nguyn Thj Tranh 658,000,000 

Cing 25,723,140,812 28,645,008,517 

4. Trã trtthc cho ngu'M ban ngn hn 

Stcuik5' Shunàm 

CONG TY TNHH KIEM TOAN VA TU VAN A&C 3,800,000 4,000,000 

1UIAC 10,122 10,122 

Cong 3,810,122 4,010,122 

Ban thuylt minh nay là mt b5 ph4n hçip thành và phái thtcrc dQC cling vói Báo cáo tài chlnh Quj 3/202 1 23 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAI GON co.OP 
Dia chi: 56 Thi Khoa Huân, phu&ng Bn Thãnh, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU 3 
Cüa nãm tài chInh k& thi1c ngây 31 thang 12 nàm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tái chinh (tiêp theo) 

5. Cho vay ngn han 
Stcuik' S4dunäm 

LiênhipHcip tác xãthucmgmai TP. H ChI 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 Sài GOn - Ca Mau 16,600,000,000 13,500,000,000 

Cong 69,600,000,000 121,500,000,000 

6. Phãi thu khác 
6a.  Phãi thu ngin hxn khdc 

Scuik5' Sdâunãm 

Phãi thu các ben lien quan 27,962,950,471 20,158,395,730 

Cong ty TNHH MTVTMDV Sâi GOn - Pleiku 219,858,000 219,858,000 

CongtyTNHHMTVTMSàiGOn-BênTre 27,726,690,859 19,938,537,730 

LiênHipHTXTMTP.HCM 16,401,612 

Phãi thu các t chüc và Ca nhân khác 2,016,198,581 2,015,409,181 

Các khoãqung.nhn 370,416,000 370,416,000 

Tamthig 744,000,000 415,000,000 

Lãidixthu 745,378,725 1,222,966,123 

Baohiemxahi 2,699,732 - 

Khác 153,704,124 7,027,058 

Cong 29,979,149,052 22,173,804,911 
RIf 

.oF 

6b.  Pháithudàihankhdc 
Các khoán k' qu5 thuê mt bang dãi han. 

7. N qua han  chira thu 
Trong k' cOng ty không phát sinh nq qua han. 

8. Chi phi trã trithc ngn han/dài han 

8a. Chi phi Ira trithc ngn hqn 

S cui ky S du näm 
Cong ciii, diing cu 19,520,464 76,315,002 

Chi phi bão trI, sra chUa 46,325,000 

Chi phi dng phiic 12,590,471 50,361,905 

Chi phi báo him 37,230,245 - 

Chi phi sü ding ban quyn phn mm 56,981,391 149,064,726 

Ciii phi khác 1,608,842,950 101,380,752 
Cong 1,735,165,521 423,447,385 

Ban thuyé't minh nay là mt b.5 phn hqp thành và phái dwçrc dQC citng vol Báo cáo tài chinh Quj 3/2021 24 



9. Tài san c djnh hüu hInh 

May mOc, 
thiet hi 

Phung tiçn vn 
tãi, truyn dn 

Thiet b, dting 
cii quán 1 

Nguyen giá 
A A So thu ky 

Thanh 1' trong k' 

Mua mâi trong k' 

215,250,000 2,116,833,092 9,163,327,951 

s6 cui kr 215,250,000 2,116,833,092 9,163,327,951 

Trong do: 

Dã khu hao ht nhixng vn cOn sü dung  

Giá trj hao mOn 
A A So dau ky 

Khu hao trong kS' 

Thanh I' trong kr 

120,350,000 

174,743,819 

6,510,475 

- 

607,489,157 

52,920,828 

4,742,019,444 

5,996,078,095 

225,054,507 

S cui k' 181,254,294 660,409,985 6,221,132,602 

Giá trj cOn 1i 
A A So dau ky 
A A. So cuoi ky 

40,506,181 1,509,343,935 3,167,249,856 

33,995,706 1,456,423,107 2,942,195,349 

Cong 

11,495,411,043 

11,495,411,043 

4,862,369,444 

6,778,311 

284,485 

7,062,796 

4,717,099,972 

4,432,614,162 

CONG TY CO PHAN DAU TLY PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 ThU Khoa Huân, phixUng Ben Thành, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH QUY 3 
CUa nãm tâi chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

8b. Chi phi Era lrwác dài hin 

So cu6i k3' S6 ttau nàm 

Cong cii, dung cii 15,879,363 48,598,116 

Chi phI cái tao, sfra chia 43,743,850 140,218,099 

Cong 59,623,213 188,816,215 

Bàn rhuyEi minh nay là mt b5 ph4n  hqp thành và phài dwcyc dQc ciing vat Báo cáo tat chInh Qui5 3/202 1 25 



CONG TY CO PHAN DAU TIX PHAT TRIEN SAI GON co.op 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phng B&n Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHiNH QU'c 3 
CUa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

10. Tài san c dinh vô hInh 
PhAn mm Cong 

Nguyen giá 

S6 du k' 1,063,500,000 1,063,500,000 

S cui ky 1,063,500,000 1,063,500,000 

Trong do: 

Dä k1iu hao ht nhung vn can sr dvng 698,500,000 698,500,000 

Giá tr hao mon 

So du k5' 789,375,099 789,375,099 

KhAu hao trong k' 18,250,002 18,250,002 

SO cuOi k 807,625,101 807,625,101 

Giá tr1 cOn ti 

SO du k 274,124,901 274,124,901 

sO cuOi k' 255,874,899 255,874,899 

11. Bt dng san du tir 

ha. BI dng san diu tu' cizo thuê 

QuyOn sfr dimg dt Nhà Cong 
Nguyen giá 
SO du k,' 28,058,582,064 132,359,796,115 160,418,378,179 
SO cuOi k' 28,058,582,064 132,359,796,115 160,418,378,179 

Giá trj hao mOn 

SO du kS' 3,100,859,052 26,756,692,317 29,857,551,369 

Khu hao trong k' 156,570,126 1,116,044,085 1,272,614,211 

So cuOi k5' 3,257,429,178 27,872,736,402 31,130,165,580 

Giá tr cOn Ii 

sO du k' 24,957,723,012 105,603,103,798 130,560,826,810 

sO cuOi kS' 24,801,152,886 104,487,059,713 129,288,212,599 

Ban thuyét minh nay là mc5t  b5 phn hçip thành và phái duçic dQc czing vó'i Báo cáo tài chlnh Qu 3/2021 26 



CONG TY CO PHAN DAU TI] PHAT TRIEN sAt GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phu&ng Bn Thành, qun 1, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH QU' 3 
COa nãm tài chInh kt thOc ngày 31 thang 12 närn 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

Jib. Danh mic btt th5ng san dtu Eu' 4i ngày klt thác Icj' k loan nhu' sau: 

Nguyen giá Hao mon lily k Giá tij cOn 1i 

Quyn sCr ding dt - 253 Dien Biên Phü, 
phxng 07, quân 3, TP. H ChI Minh 

5,530,000,000 1,157,991,422 4,372,008,578 

Nhà cra vt kin trüc - 253 Din BiOn 
29,759,056,455 13,052,629,545 16,706,426,910 

Phü, phuxng 07, qun 3, TP. Ho Chi Minh 

Quyn sü d1ng d.t - 102 Nam KS'  Khâi 
22,528,582,064 2,099,437,756 20,429,144,308 

Nghia, Q.01, TP.HCM 

Nhà cra vat kin true - 102 Nam K5' 
102,600,739,660 14,820,106,857 87,780,632,803 

KhIxi NghTa. Q.01, TP.HCM 

Cong 160,418,378,179 31,130,165,580 129,288,212,599 

Chi phi phát 
sinh trong ky 

Kt chuyn 
vào TS trong 

ky 

12. Chi phi xây dtrng co ban dr dang 

( A So dau ky 

Ccx sâ ha tAng kS'  thut khu do thj phát 

trin qun 2, TP. H ChI Minh 
DánBMCVinh-P1aza 
Dir an 102 Nam K5i Khâi Nghia 

Ctng 

474,652,350,294 

15,848,400,000 
450,000,000 375,000,000 

490,950,750,294 375,000,000 

13. Phãi trã ngirM ban ngn han 

13a. Phãi trã ngtrOi ban ngn han: 

S cui k5' 

474,652,350,294 

15,848,400,000 
825,000,000 

491,325,750,294 

DAU 

S cui k5'  S dAu näm 

Chi nhánh bi.ru chInh Viettel quân 1 

Các nhà cung cAp khác 

Tng cing 

322,317 

16,777,035 

 

283,465,174 

   

17,099,352 

 

283,465,174 

    

13b. Nçi qua h3n chira thanh toán: (Bão hành 5%, 10%) 

S cui kS' 
Các nhà cung cAp khác 

Cong 

4,068,735 

4,068,735 

s6 dAu näm 
4,068,735 

4,068,735 

Bàn thuyé'r minh nay là m5t b5 ph'n hQ'p thành và phái thtc'c dc cOng vó'i Baa cáo tài chInh Qu,3/2O2I 27 



CONG TY cO PHAN DAU TI! PHAT TifiEN SAI GON COOP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huàn, phithng Bn Thành, qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH QU'' 3 
CUa nàm tài chinh kt thüc ngày 31 thàng 12 nãm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

14. Thu Va các khoãn phãi np Nhà ntthc 

Thu thu nhãp 
doanh nghip 

Thus thu nhp 
cá nhân 
ThuGTGT 

Cong 

( A So dau ky 
S phát sinh trong k' 

(u*c thuc hiê n) 
S cui k' 

(ithc thrc hin) 

Phãi np Phãi thu S phãi np S dã thrc np Phãi np Phãi thu 

- 

156,691,630 
106,788,710 

3,607,093,380 

271,227,324 
511,015,943 

- 

365,072,683 
533,788,205 

- 

62,846,271 
84,016,448 

3,607,093,380 

263,480,340 3,607,093,380 782,243,267 898,860,888 146,862,719 3,607,093,380 

Thud giá trj gia tang 
Cong ty np thuê giá trj gia tang theo phrnmg pháp khâu trr. Thuê suât thu giá trj gia tang nhu sau: 

- Nixàc: 05% 

- Dich vu khác: 10% 

ThueA thu nhIp doanh nghip 

Cong ty phái np thu thu nhtp doanh nghip cho các khoán thu nhp tInhthu vâi thu su&t 20%. 

Thu thu nhp doanh nghip phãi np thrçrc dtr  tInh nhtr sau: 

QU3 

ot 
0] 
lip 

GO 
Nàm nay 

(trO'c thuc hiên) 
Nãm trthc 

i- p 

Tng lvi nhuan k toán trwc thu 17,579,313 1,924,057,823 

Các khoán diu chinh tang, giâm lgi nhuan  k toán d xac 
dnh lvi nhuan chu thu thu nhp doanh nghip: 

- Các khoán dku chinh tang 63,388,329 101,139,482 

- Các khoán dku chinh giám 

Thu nhp chju thu 80,967,642 2,025,197,305 

Thu nhp di.rçic min thu (7,788,153,129) (3,874,327,457) 

L qu' tnric chuyn sang 

Thu nhp tInh thu (7,707,185,487) (1,849,130,152) 

Thus thu nhp doanh nghip phát sinh trong kS' - 

Diu chinh giám thu TNDN 6 tháng du nãm (493,107,180) 
Thu thu nhp doanh nghip b truy thu theo QD 2986/QD- 
CT 

142 480 741 

Thulthu nhcip doanh nghipphái nôp (350,626,439) 

Bàn thuyêt minh nay là mt b phn hQp thành và phái duçrc dQC cüng vol Báo cáo tài chInh Quj 3/2021 28 



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

Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, ph.thng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAJ CHINH QUY 3 
Cña nãm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tái chInh (tiêp theo) 

Vic xac djnh thu thu nhp doanh nghip phâi np cüa Cong ty duc can cü vào các qui djnh hin hánh 
v thud. Tuy nhin, nhttng qui djnh nay thay d6i theo trng thai k5i vá các qui jnh v thu d6i vài nhiu 

loai giao djch khác nhau có th ducic giái thIch theo nhiu cách khác nhau. Do vy s6 thu duqc trInh bay 

lien Báo cáo tài chInh có th së thay di khi ca quan thu kirn tra. 

Các loai tJ:u khdc 
Cong ty kê khai Va np theo qui djnh. 

15. Phãi trã ngtrôi lao dng 
Tin 1umg, thrng phãi trá cho ngithi lao dng. 

16. Chi phi phãi trã ngn hn 
Chi phi thuê van phong, din, ntrc, thuê vj tn dt server, din thoai, fax, internet, tiên thuê dat 253 Din 

BiênPhü 

17. Doanh thu chtra thrc hin ngn hn 

So cuôi ky So dau nam 

Cong ty CP Du Ti.r Bizman - 65,884,500 

COng ty TNHH MTV Co.opmart Vinh PhOc 1,219,680,000  

Cong 1,219,680,000 65,884,500 

18. Phãitrãkhác 

iSa. Phãi Ira ngn hgn khác 

SOcuOik' SOdunám 

Lien Hip HTX TM TP.HCM - thu h tin HTV 48,100,000 74,300,000 

Kinh phi cOng doàn 140,652,528 64,511,162 

Nhn kr  qu ngn han 742,000,000 742,000,000 

C tc phái trã 581,493,270 601,428,270 

Các khoân phãi trã ngAn han  khác 1,632,221,421 157,197,704 

Cing 3,144,467,219 1,639,437,136 

210 

C TY 
9-IAN 

:co.O 

Bàn 1huyt minh nay là m5t b5 phán hqp thành và phái duçrc dQc cling vái Báo cáo íàì chinh Quj 3/2021 29 



CONG TY CO PHM4 DAU TU PHAT TRIEN SAt GON CO.OP 
Dia chi: 56 ThO Khoa Huân, phu&ng Ben Thãnh, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH QUY 3 
COa nãm tài chInh k& thàc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tiOp theo) 

18b. Phái Ira dài han khác 

Scuik' S6dunám 

Phãi Ira các ben lien quaiz 2,170,000,000 2,170,000,000 

Cong ty TNHH MTV Co.opmart VTnh Ph6c - Phái trá
2,170,000,000 2,170,000,000 

tien nh.n ky quy dai han 

Phãi Ira cdc fJ chá'c và cá nhân khác 108,711,074,944 107,880,444,986 

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

Phái trá ti&n nhn k' qu' dái han 1,277,687,970 1,277,687,970 

Phãi tra ngithi lao dng 1ien ivan dn chInh sách dAi
4,933,386,974 4,102,757,016 

ng va Sai Gon Co.op gan ket. 

C ng 110,881,074,944 110,050,444,986 

19. Qu khen thirO'ng, phüc 1çi 
- L 

So dau ky Tang khac Chi quy trong ky So cuoi ky  

Qu khen thnrng, phüc igi 6,241,870,180 - 6,241,870,180 

Qu thithng ban quãn 1 1,800,808,144 - 1,800,808,144 

Cong 8,042,678,324 - 8,042,678,324 

20. Vn chü s hüu 

20a. Bang O'ái chilu bun d3ng cáa v6n châ so' hfru 

V6n du tir cOa chO 
sO hOu 

Qu du tu phát 
trin 

Lçi nhun sau thu 
chira phân phi 

Cng 

St dir du kr tnrdc 1,000,000,000,000 829,422,837,371 177,272,699,113 2,006,695,536,484 

Lcii nhun trong k' tnthc 14,476,636,279 14,476,636,279 

S dir cui k' trirrc 1,000,000,000,000 829,422,837,371 191,749,335,392 2,021,172,172,763 

s6 dir du k' nay 1,000,000,000,000 829,422,837,371 191,749,335,392 2,021,172,172,763 

Lçi nhun trong kr nay 17,579,313 17,579,313 

S dir cui k' nay 1,000,000,000,000 829,422,837,371 191,766,914,705 2,021,189,752,076 
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CONG TY CO PHAN DAU TIF PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 ThU Khoa I-Juan, phixông Bn Thánh, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHINH QU' 3 
CUa nám tài chinh kt thUc rigáy 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tái chinh (tiêp theo) 

20b. Chi tiit van gop cãa chá sO' hfru 

Sticu6ikS' 
(rnrc thtrc hiên) 

S du nAm 

Lien hip Hop tác xã thuong mai TP. HCM 960,927,960,000 960,927,960,000 

Các c dông khác 39,072,040,000 39,072,040,000 

Cing 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 

20c. Ciiphiiu 
Scuiky Sdunàm 

S krcmg c phiu dáng k' phát hành 100,000,000 100,000,000 
Sêi lucing c phiu dã ban ra cong chiing 100,000,000 100,000,000 

- Cd phiè'u phd thông 100,000,000 100,000,000 

- Cophie'u icu dãi 
S krcmg c phiu duçic mua Ii 

- Cdphiduphd thông 
- Cdphiéu u'u dãi - - 

S hicngc phiudang kruhânh 100,000,000 100,000,000 

- Cd phidu phd thông 100,000,000 100,000,000 

- Cdphiêu uu cidi 
Mnh giá c phi&u dang kru hanK 10.000 VND. 

Ban thuyt minh nay là m51 b5 phan hcrp thành và phái du'çic dQc cüng v&i Báo cáo tài chInh Qu 3/2021 31 



CONG TY CO PHAN DAU TIJ PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phithng Ben Thành, qun 1, TP. HO Chi Minh 

BAO CÁO TA! CHfNH QU'' 3 
Ctia nAm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tái chinh (tip theo) 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA 
HOAT DQNG KINH DOANH QU'' 3/2021 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dch v 

la. Tngdoanhthu 

Qu3 - • Luy ke tr dau nam den cuoi ky 
Nám nay 

(tthc thuc hiê n) 
Nám truc Nãm nay 

Nam trtro'c 
(uirc thuc hie n) 

Doanh thu tu vn quãn 1, tu 
vn xây drng 

1,669,685,289 9,099,964,959 11,275,146,375 

Doanh thu cho thuê mt bang 1,241,641,500 582,877,650 2,398,684,500 1,746,472,950 
Doanh thu kinh doanh bt dng 
sândutix 

1,001,114,148 2,454,479,109 6,280,252,806 6,868,117,621 

Doanh thu cung cp djch viii 
khác 

432,083,558 

Cng 3,912?440,937  3,037,356,759 17,778,902,265  20,321820,504 

lb. Doanh thu ban hang và cung cp djch viii cho các ben lien quan 
Qu3 Lily k tir dAu nãm dn cui kS' 

   

Lien Hip HTX TM TP.HCM 
- CN Lien Hip HTX TM TP.HCM - 
Co.opmart Dwng Mirth Châu 
- CN Lien Hip HTX TM TP.HCM - 

Nám nay 
(tróc thirc hin) Nm tnn5c Nãm nay 

(irrc thtrc hie n) 
Nám trithc 

'-cc 
cc 

877 376 364 Au iii 
SAIC 

Co. opmart Phan Van HOn 657,753,636 

Cong ty TNBH TM Sài Gôn CAn Tha 1,363,636,364 3,374, 13 1,187 
COng ty TNHH Ttv1DV Sài COn - Ca Mau 1,363,636,364 2,610,236,940 
Cong ty TNHH MTV TM Sài COn - Bn Tre 1,363,636,364 2,692,172,228 
CôngtyTNHHMTVTMDVSàiGOn- 
Van Dng 

1,495,559,578 

COng ty CP PT Khu phCrc hçp TM Vietsin 1,669,685,289 5,009,055,867 
Cong ty TNHH MTV Co.opmart Vinh Phüc 1,219,680,000 558,720,000 2,332,800,000 1,674,000,000 

Cong 2,889,365,289 558,720,000 11,432,764,959 13,381,229,933 

Ban thuylt minh nay là mt bç5 phn hcrp thành và phái du'çc dQc cüng vol BOo cáo tài chinh Qu 3/2021 32 



Nám tnrOc 

Lily k tir du näm dn cui kS'  
Nàm nay 

(u?c thuc hiên)  

Qu 3 

Nám nay 
(u'&c thu'c hin) 

Näm trrnSrc 

CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAl GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa I-Juan, phuâng Bn Thành, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU'' 3 
Ca nãm tài chInh k& thàc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chmnh (tip theo) 

2. Giáv6nhàngban 
Giá von cüa dch vi cho thuê mt bang và tài san dã cung cap. Chi tiêt nhu sau: 

Giá vn cung cp dich  vi cho thuê mt bang 1,219,680,000 558,720,000 2,332,800,000 1,674,000,000 

Chi phi hoat dng kinh doanh bt dng san 1,743,317,334 1,788,027,692 5,246,879,161 5,278,468,129 
Cong 2,962,997334 2,346,747,692 7,579,679,161 6,952,468,129 

3. Doanh thu hot dng tài chinh 

Qu 3 Lüy kê tfr dãu nàm dn cuôi k' 

Nàm nay 
(tróc thrc hi n) 

Nãm tnr&c 
Nãm nay 

(thc thc hin) 
Nam tnrc 

Lãitingiricók'han 1,864,657,659 2,592,054,485 5,425,098,927 7,516,648,511 

Lâi tiên gui không kS'  hn 2,986,007 4,795,172 16,517,490 21,838,234 

Lãi cho vay 752,230,137 2,293,876,711 3,070,375,340 6,979,424,654 

C tuc, lçii nhun thrgc chia 7,788,153,129 3,874,327,457 54,637,824,207 11,647,225,282 

Cong 10,408,026,932 8,765,053,825 63,149,815,964 26,165,136,681 

4. Chi phi tài chInh 
TrIch Ip dr phOng giãm giá du tu. 

NG 1YN 
PHAN 

PHAT TRIE 

3NCO.OP 

-4 

5. Chi phi ban hang 

Qu 3 Lüy k tir du näm dn cui k 
Nãm nay 

(u&c thuc hiên) 
Nàm trLthc 

Nàm nay 
(u*c thrc hin) 

Nãm tnflYc 

Chi phi kiêm toán báo cáo 
tàichinh,djchvi,ituvân 

38,863,636 120,909,091 87,045,454 169,090,909 

Chi phi ngân hang 3,935,678 3,133,076 15,895,256 12,887,410 

Chi phi khác 10,777,818 15,972,632 41,122,953 

Cng 42,799,314 134,819,985 118,913,342 223,101,272 

Bàn thuyt mink nay là m5t b5 phn hçp thành và phái dztçrc dQc càng vái Báo cáo tài chink Quj 3/202 1 33 



Lily k tir du näm dn cuói k'  
'Näm nay 

(uóc thyc hin)  
1,363,636 

190,382,275 
1,750,000 

193,495,911 

Näm trithc 

T Ngçc Thão 
Ngu'ôi lap biêu 

Büi Thj Kim Nga 
K toán tru&ng 

CONG TV 
COPHAN 

DAU IL! PHATT
, 

 

SAl G' 

rung Kiên 
Tong Giám doc 

CONG TY CO PHAN DAU TIS PHAT TRIEN sAl GON CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phi.rng Bn Thánh, qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QUY 3 
Cüa nm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Ban thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

6. Chi phi quãn 1 doanh nghip 
Quy3 Lüy k tfr du näm dn cu6i k3r 

Nin nay 
(u'Oc thuc hen) 

Nàm tnr&c 
Näm nay 

(tr&c thirc hi n) 
Näm tnthc 

Chi phi cho nhân viên 4,987,194,017 5,098,051,600 16,133,216,168 15,808,486,209 

Chi phi vat  lieu, d ding VP 49,122,487 106,846,678 199,380,291 332,463,521 
Chi phi khAu hao TSCE) 302,735,812 544,950,809 1,282,064,999 1,599,926,986 

Thu& phi vâ 1 phI 3,000,000 3,000,000 

Chi phi dich vv mua ngoài 838,931,597 789,426,032 3,167,134,411 2,588,500,104 

Các clii phi bang tin khac 1,104,248,029 1,166,806,792 4,043,872,401 4,465,929,021 

Ctng 7,282,231,942 7,706,081 911 24,828,668,270  24,798,305,841 

7. Thu nhip khác 
Qu3 

Näm nay 
(iró'c thuc hin) 

Thu thanh 1' cong cxi, ding ci 
Thu thanh 1 TSCD 
Thu nhp khác 
Ctng 

8. Chi phi san xut kinh doanh theo yu t6 

Nám tnr&c 

7,868,637 
7,868,637 

Qu',3 - S h. Luy ke tir dau nam den cuoi ky 
Näm nay 

(ithc thirc hin) 
Näni truóc 

Näm nay 
(tró'c thrc hin) 

Näm trithc 

Clii phi nhân viOn 4,987,194,017 5,098,051,600 16,133,216,168 15,808,486,209 
Clii phi nguyen lieu. vat lieu, d6 dung 49,122,487 106,846,678 199,380,291 332,463,521 
Chiphikhuhao TSCE) 1,575,350,023 1,817,565,020 5,099,907,632 5,417,769,619 
Clii phI djch vi mua ngoài 2,529,314,720 1,863,559,513 6,928,970,939 5,723,125,600 
Chi phi khác 1,147,047,343 1,301,626,777 4,165,785,743 4,692,030,293 
Cong 10,288,028,590 10,187,649,588 32,527,260,773 31,973,875,242 

TP. H ChI Minh. ngây 18 tháng 10 näm 2021 

Bón thuyt minh nay là mc5t bç3 phn hc.rp thành và phái dwcic dQc cing vol Báo cáo tài chInh Quj 3/2021 34 
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