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Pham Trung Kiêm 
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CONG TY CP DAU TU PHAT TRIEN CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 

sAi GON CO.OP Dc 1p - Ti' do - Hnh phüc 

S6:..t  /SCID TP.H ChI Minh, ngày o. tháng  .40.  nãm 2021 

"V/v giãi trinh thay ddi LNST 
tgi BCTC riêng Qu 3/2021" 

KInh giri: - Uy ban Chüng khoán Nhà rn.rOc; 

- Sâ Giao djch Chüng khoán Ha Ni. 

- Can cii' Thông tic 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 huóiig dn cong bO' thông tin trên thj tru'&ng 
ching khoán; 

Can th Báo cáo tài chInh riêng Qu 3/2021 cüa Cong ty Cphdn Ddu tic Phát trie2n Sài GOn Co.op. 

Cong ty Co phn Du ti.r Phát trin Sài Gôn Co.op (SCID) xin gui 1i chào trân trQng dn Uy ban 
Chiirng khoán Nhà nuàc và Sà Giao djch Chung khoán Ha Ni. 

Can cir kt qua boat dng kinh doanh trc thirc hin cUa Qu' 3/202 1, SCID xin giãi trinh thay 
dôi cüa chi tiêu Lai nhun sau thuê thu nhp doanh nghip tai  Báo cáo tài chinh riêng Qu' 3/202 1 
so vâi ci'lng kS'  nãm truOc nhu sau: 

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

Lçii nhu3n sauthuTNDN(dng) 17.579.313 2.417.165.003 - 99,3% 

So vri cüng kS',  Lci nhu.n sau thu thu nhp doanh nghip Qu' 3/202 1 cUa SCID giàm 
2.399.585.690 dong (tlrclng ducmg giám 99,3%). Nguyen nhân chü yêu là do: 

- Tng doanh thu trong k' tang 2.510. 188.648 dông nên Lçii nhuan sau thud thu nhp doanh 
nghip tang tuong ing là 2.5 10.188.648 dong. 

Tong chi phi trong kS'  tang 4.416.667.158 dng (trong do chi phi tài chInh tang 
3.747.915.177 dông chü yêu do trIch 1p dr phong giâm giá chung khoán kinh doanh và 
dir phông dâu tLr tài chInh daihan) nén Loi nhu.n sau thuê thu nhp doanh nghip giám 
ti.rcing ung là 4.416.667.158 dông. 

- Chi phi thug thu nhp doanh nghip tang 493.107.180 dng nén Loi nhuân sau thu thu 
nhp doanh nghip giãm trcing üng là 493.107.180 dông. 

Chñng tôi xin cam kt các thông tin giái trInh trên dày là diing sr that vâ hoàn toàn chju trách 
nhim tnxàc pháp lust ye ni dung các thông tin dã giãi trinh. 

Trân trQng. 
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