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CONG TY CP DAU TIS PHAT TRIEN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 

SAI GON CO.OP Bc 1p - Tu' do - Hnh phüc 

S:. .k.../SCrD TP.H ChIMinh, ngày tháng  ....3.  nãm 2022 
"V/v cong bo thông tin 

BCTC riêng nãm 2021 kiem toán" 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN T1 CUA 

UY BAN CHUNG KHOAN NHA NU'OC VA SO GDCK HA NQI 

KInh giri: - Uy ban Chüng khoán Nhà nuOc; 

- Si Giao djch Chi:rng khoãn Ha Nôi. 

Cong ty: Cong ty C phn Du tu Phát trin Sài Gôn Co.op 

Tri sâ chInh: 199-205 Nguyn Thai H9c, Phuäng Phm Ngü LAo, Qu.n 1, TP.HCM 

Din thoai: (028) 38360143 

Fax: (028) 38225457 

Nguii thrc hin cong b thông tin: Ong Pham Trung Kiên 

Chirc vii: Tng Giám dc, Nguài dai  din theo pháp 1u.t cüa Cong ty 

Dja chi: 199-205 Nguyn Thai H9c, Phuing Pham Ngü LAo, Qun 1, TP.HCM 

Diên thoai: (028) 38360143 

Fax: (028) 38225457 

Loi thông tin cong bt: Djnh k' El Bt thithng El Yêu cAu 

Ni dung thông tin cong b: Báo cáo tài chInh riêng näm 2021 dA kim toán. 

Chüng tOi cUng dA Cong b thông tin báo cáo nAy trên trang thông tin din tü cüa Cong ty: 
www.scid-jsc.com. 

Chüng tôi xin cam kt the thông tin cong b trén day là dñng s1x th.t vA hoàn toàn chju trách 
nhim trtrOc pháp 1u.t ye ni dung các thông tin dA cong bô. 

Noi nhiIn: 
- Nhu trên; 
- HDQT, BKS, BTGD; 
- Website (d CBTT); 
- Lu'u: VT (02). 



CONG TY CP DAU TIX PHAT TIUEN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

SAi GON CO.OP Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S:.  .50.  ./SCID 

"V/v giái trinh thay &ii LNST 
tqi BCTC riêng nám 2021 dã kiêm toán" 

TP.H ChI Minh, ngày . tháng ..... nOm 2022 

Kinh giri: - TiJy ban Chüng khon Nhà nirOc; 

- Sâ Giao djch Chi.rng khoán Ha Ni. 

- COn th Thông tu 96/2020/'17-BTC ngày 16/11/2020 hithng dn cong ha thông tin trên th/ trtthng 
chthzg khoán; 

- COn ci Báo cáo tài chInh riêng nOm 2021 dO kiém toán cáa Cong ty Co phdn Ddu lit Phát trin 
Sài GOn Co. op. 

Cong ty C phn DAu tu Phát trin Sài GOn Co.op (SCID) xin gri lôi chào trn trQng dn Uy ban 
Chüng khoán Nba nirc và Sx Giao dch Chirng khoán Ha Ni. 

Can cir kt qua hoat dng kinh doanh cüa näm 2021, SCID xin giãi trinh thay di cüa chi tiêu 
Lçi nhun sau thuê thu nhp doanh nghip tai  Báo cáo tài chInh riêng näm 2021 dà kiêm toán so 
vOi cüng k' näm tnrâc nhu sau: 

CM tiêu Näm 2021 Näm 2020 Thay di 

Lçi nhi4n sau thu TNDN (dng) 53.826.539.933 24.108.352.075 +123,27% 

So vâi cüng k5' näm trurc, Lçxi nhun sau thuê thu nhp doanh nghip näm 2021 cUa SCID tang 
29.718.187.858 dông (ti.rcmg dixcng tang 123,27%). Nguyen nhãn chü yêu là do: 

Tng doanh thu trong näm tang 32.283.795.265 dng nên Lçi nhun sau thug thu nhp 
doanh nghip tang tuang iirng là 32.283.795.265 dông. 

- Tng chi phi trong näm tang 4.324.642.551 dng nên Lgi nhun sau thu thu nhp doanh 
nghip giãm tilo'ng i'rng là 4.324.642.551 dông. 

Chi phI thu thu nhp doanh nghip trong näm giám 1.759.035.144 dng nên Lçi nhuân 
sau thuê thu nhp doanh nghip tang tucmg üng là 1.759.035.144 dông. 

ChUng tôi xin cam kt các thông tin giâi trinh trén day là dung sr that và hoãn toàn chu trách 
nhim tri.rOc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dã giái trInh. 

Trân trcng. 

No'inh?in: 
- Nhix trén; 
- HDQT, BKS, BTGD; 
- Website (d CBTT); 
- Luu: VT (02). 
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CONG TV cö PHAN Au TU PHAT TRIE'N SAI GÔN COOP 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám dc Cong ty C phn Du tir Phát trin Sài GOn Co.op (sau ây gpi tht là "COng ty") trinh 
bay báo cáo cüa mInh cing vri Báo cáo tài chInh cho nãm tài chfnh két thtc ngây 31 tháng 12 näm 2021. 

Khái quátv Cong ty 
Cong ty Co phân DAu tu Phát trien Sài GOn Co.op hoat dng theo Giây chüng nhn dang k doanh nghip sO 
0304921066 (so Cu là 4103006339), dang k lan dáu ngày 04 tháng 4 näm 2007 và dãng k thay dOi Ian thcr 
mui mt ngày 15 tháng 11 näm 2021 do S& Ké hoach vá Dâu ttx TP. HO Chi Minh cap. 

Tr sO hoat dng: 
Dja chi : So 199-205 Nguyen Thai Hpc, PhirOng Phm Ngü Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 

• Dién thoai +84 (028) 3836 0143 

• Fax +84 (028) 3837 3631 

Hoat dng kinh doanh cua Cong ty theo Giy chrng nhn dang k' doanh nghip là: 
• Hot dng Ur vAn quàn l' (tth tir vAn tài chInh, k toán, pháp lust); 
• Hoân thin cOng trinh xây dirng; 
• Quáng cáo; 

• Nghiên c'ru thj tri.rOng và thãm dO dir 1un; 
• T chi.'rc giói thiu và xiic tin thircmg mai (khOng thirc hin các hiu &ng cháy, n; khOng sCr dung chAt 

nO, chat cháy, hóa chat lam dao c, ding ci,i thi,rc hin các chirong trinh van nghê, sir kin, phim ãnh); 
• Mua ban hnyng thrc, thrc phAm (thirc hin theo Quyt dnh s 64/2009/QD-UBND ngày 31 tháng 7 

nãrn 2009 cüa Uy ban nhân dan TP. Ho Chi Minh ye phO duyt quy hoach  kinh doanh nOng san, thi,rc 
phârn trên da bàn TP. HO Chi Minh và Quyt djnh so 79/2009/QD-UBND ngày 17 thang 10 nAm 2009 
cia Uy ban nhán dan TP. HO ChI Minh ye sra doi khoán 2 diu 1 quyt djnh 64/2009/QD-UBND ngây 
31 tháng 7 näm 2009 cUa Uy ban nhân dan TP. HO ChI Minh). 

• Ban lè thit bj nghe nhIn trong các ci:ra hang chuyên doanh; 
• Cung irng vâ quãn J' ngun lao dng trong rnrOc (trfr cho thué Iai  lao dng); 
• Hoat dng tir vAn pháp 1 (trr tu vAn tài chInh, k toán, pháp !ut); 
• Tir vAn xây drng; tix vAn 1p báo cáo, !p di,r an dAu tu; tir vAn 9uàn l di,r an; thAmtra thit k& dr toán 

cOng trinh; tir van dáu thâu; tong thâu xây dirng; hoat dng tir van quán l' chi phi dâu tir xây di,rng cong 
trInh; giám sat cong tác lap dt phân din và thiét bj din cOng trinh dirng day và tr?m bien áp; thiét kê 
din cOng trInh thrOng dày và tram; thiOt k co din cOn trinh xây dijng; giám sat cong tác xay dijng va 
hoàn thin cong trInh dan dpng — cong nghip; thiêt ke kién triic cong trinh; thiêt ke ni — ngoai that 
cOng trinh; thit k quy hoach xây dirng; giám sat cong tác lap dt h thng diêu hOa không khI vã thông 
gió, cong trinh dan ding — cOng nghip; giám sat cOng tác lap dt phân din và thit b din cong trinh 
dan diing — cong nghip; kháo sat dja hinh cOng trinh xây di,rng; khào sat dja chat cong trinh xay di,rng; 

• Dich vii h trçc tng hcrp; 
• V sinh chung nhá cra; 
• V sinh cong nghip và các cOng trinh chuyên bit; 

• Dlch vi,i chãm soc và duy tn cárih quan; 

• Dlch viii hânh chInh van phOng tang hcrp; 
• Xây dirng nhà d 0; 

• Xây dirng nhà khOng d 0; 
• Xây drng cOng trmnh cAp, thoát nuOc; 

• PhádO 

• ChuAn bj mt bang; 

• Hoat dng xây di,rng chuyên dung khác; 

• Xây dirng cOng trInh thrOng b; 

• Thoát nirOc và xr 1 nirOc thai (khOng hoat dng tai  tri sO); 
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CONG TYC5 PHAN DAU TIIPHATTRIE'N SAl GÔN co.o 
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (tip theo) 

• Xây dirng cong trInh vin thông, thông tin lien lac; 
• Ban buOn vt 1iu, thit bj 1p dt khác trong xay drng; 
• Hoat dng môi giài thtrong mi, ttr vn ye môi trtrông; 
• Ban buôn nông, lam san nguyen lieu (trr g, tre, nra) và dng vt sng (khOng hoat dng tai  trii s&); 
• Ban buôn may móc, thit bj và phi tüng may khác; 
• Quán 1 bt dng san trén câ s& phi hoc h9p dng. Kinh doanh môi giài bt dng san, djnh giá bt Ong 

san va san giao djch bat dng san. Hoat dng quàn 1 nhà, chung cu; 
• San xut khác chua di.rcc phân vào clâu; 

• Hoat dng djch vv h trcl khác lien quan dn van  tâi; 
• Lp dt h thng cp, thoát nuâc, h thng sui và diu hoà không khI; 

• Di l, môi giài, du giá hang hOa (không kinh doanh du giá); 
• Nhà hang và các djch vi an ung phpc v Itru d)ng; 
• Diu hành tua du ljch; 
• Lp dt h thng din; 
• Kinh doanh bt dng san. Du tu xây di,rng, kinh doanh trung tam thi.rcng mai,  cao c van phOng. Cho 

thuê kho bai; 
• Ban lé d din gia dung, gitrmg, tü, bàn, gh và d nOi  that tucing tu,r, den và bô den din, d dung gia 

dInh khác chtra dtrçc phân vào dâu trong các cra hang chuyên doanh; 
• LAp dt h thng xây dirng khác; 
• Ch biAn và bâo quàn rau qua; 
• Xây durng cOng trinh din; 
• Djch vii dt ch và các djch vi h trci lien quan dn quàng bá và t chu'rc tua du ljch. 

Hi dng quãn trl và Ban diu hành, quãn ly 
Các thành vién Hi dOng quân trj và Ban diêu hành 
nay bao gôm: 

Ch(rcvu 
Chü tjch 
Thành viên 
Thànhvién 
Thành viên 
Thành viên 

cuia Cong ty trong nAm và cho dAn thi diAm lap báo cáo .—.- 
O4498 

CONGTY 
ACH  NHIçM Hill) H 

M lOAN vA  Thv 

H3i dng quán lrj 
Hp và ten 
Ong Nguyn Anh D(rc 
Ong Pham Trung Kiên 
Ong Lê Trur&ng Scm 
BàHM5'HOa 
Ong Nguyn Ngpc ThAng 

Ban kiêm soát 
Hp và ten 
Ong Nguyn Pht Khánh 
Ba Nguyen Kim Dung 
Ong Nguyen H€tu Dông Ha 

Ban Tang Gidni dác 

Hp va ten 
Ong Phm Trung Kiên 
Ong Pham Hoàng An 
Ong Doàn Trân Thai Duy 
Ong Nguyen Ngpc Thang  

Ngày bA nhim/tái bA nhim  
BA nhim ngày 01 tháng 01 nãm 2020 
Tái bA nhim ngày 22 tháng 4 näm 2017 
BA nhim ngày 14 tháng 12 näm 2018 
BA nhim ngày 26 tháng 6 nãm 2020 
BA nhim ngày 26 thang 6 nãm 2020 

Ngày tái bô nhim  
Tái bA nhim ngày 22 thang 4 näm 2017 
Tái bA nhim ngày 22 tháng 4 näm 2017 
Tái bô nhim ngày 22 tháng 4 nãm 2017 

Này bA nhim/min nhim 
Bô nhim ngày 01 tháng 01 nãm 2020 
BA nhim ngày 15 thang 12 nãm 2020 
Bô nhim ngày 23 tháng 9 nãm 2021 
Mien nhim ngày 21 thang 6 näm 2021 

Chrcvi 
TruOig ban 
Thành viên 
Thânh viên 

Chirc vu 
Tng Giám doe 
Phó TAng Giám dôc 
Phó Tong Giám dôc 
Phó TOng Giám dOe 

A&C 

ôNG'fl 
CóPHP 

UILIPIIATT 
Ai  CON CO.I 

Di din theo pháp luat 
Ngtri ctai din theo pháp luat  cüa 
Tong Giám doe (bô nhim ngày 01 

Cong ty cho dAn thi 
tháng0l nãm 2020). 

diAm lap  báo cao nay ia Ong Phm Trung Kiên — 
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Thay mt Ban Tng Giám dc 

côwa i's' 
CO PH 

DUTLIP 

'gKiên 
Tong Giám dc 

Ngay 24 tháng 3 nãm 2022 

CONG TV cö PHAN DAU TU' PHAT TRIE'N SAI GÔN co.o' 
BAO CÁO CUA BAN TONG GrAM DOC (tiép theo) 

Kim toán viên 
COng ty TNHI-i KiOm toán vâ Tu van A&C dâ thrcxc chi djnh kiêm toán Báo cáo tài chmnh cho nãm tài chInFi 
két thác ngây 31 tháng 12 nm 2021 cüa COng ty. 

Trách nhim cüa Ban Tng Giám dc 
Ban Tong Giám dOe chju trách nhim Lp Báo cáo tài chmnh phân ánh trung thrc và hçp 1)7 tInh hinh tãi 
chInh, két qua hoat dng kinh doanh và hru chuyn tiën t cüa COng ty trong nãm. Trong vic l.p Báo cáo 
tài chInh nay, Ban Tong Giám dOe phâi: 
• Ch9n 1ra các chinh sách k toãn thIch hçp vã áp diving các chinh sách nay mt cách nht quán; 
• Thirc hin các xét doán và các uâc tInh mt each hqp 1)7 vá then trong; 
• Nêu rO các chun mirc k toán áp ding cho Cong ty có thrqc tuãn thi'i hay không và tht cá các sai Ich 

trQng yeu dä ducic trInh bay và giâi thIch trong Báo cáo tài chinh; 
• Lp Báo cáo tài chInh trên co si hot dng lien tc trr tnrmg hçrp không th cho rAng COng ty sê tiêp 

tkic hoat dng lien tilc; 
• Thit 1p và thirc hin h thng kim soát ni b mt each htiu hiu nhAm han  ch rüi ro có sai sot tr9ng 

yu do gian 1n hoc nhâm Ian trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh. 

Ban Tng Giám dc dam báo cac s k toán thIch hqp di.rc liru gi& dAy dü d phân ánh tinh hInh tâi chInh 
ccia Cong ty vài mirc d chinh xác hcip 1)7 t?i  bat k)7 th&i diem nào và các so sách kê toán tuân thu ché d k 
toán áp dpng. Ban Tong Giám dOe cling chju trách nhim quán 1)7 các tái san cüa Cong ty và do do dä thirc 
hin các bin pháp thIch hçrp dé ngãn chn và phát hin các hành vi gian Ian  và các vi pham khác. 

Ban Tng Giám dc cam kAt dä tuân thu các yêu cAu nêu trén trong vic 1p Báo cáo tài chinh. 

Phê duyt Báo cáo tài chInh 
Ban TOng Giám dOc phê duyt Báo cáo tài chInh dInh kern. Báo cáo tài chInh dã phán ánh trung thc và hpp 
1)7 tInh hInh tài chInh cüa Cong ty t?i  thO'i diem ngày 31 thang 12 nãm 2021, cling nhi.r kOt qua hoat dng 
kinh doanh và tInh hInh hru chuyên tién t cho nãm tài chInh kêt thüc cOng ngày, phli hçip vâi các Chuân 
mirc Ké toán Vit Nam, Chê d Kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp I)7 có lien quan den \\ 
vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh. N 
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im toán và Tu vn A&C 

Phm M Tuyên - Kim toin viên 
So Gidy CNDKWNkiêm toán.-  0092-2018-008-1 So Gidy CNDKHNkiêm toán: 3596-2021-008-1 

TP. H ChI Minh, ngày 24 tháng 3 nàm 2022 

H6 'hO Tong Giám doc 

A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. 
Head Office 02 Truong Son St, Tan 8mb Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84 (028) 3547 2972 kttv@a-c.com.vn  
Branch in Ha Noi :40 Giang Vo St., Doug Da Dist., Ha Nol City, Vietnam Tel: +84 (024) 3736 7879 kltv.hn@a-c.com.vn  
Branch in Nha hang : LotSTH06k01, St No.13, Le Hong Phong II Urban Area, Nha Trang Ci1y,Vie1nam Tel: +84 (0258) 246 5151 kttv.nt@a-c.com.vn  
Branch in Can Tho : 15-13 Vu Nguyen Giap St., Cai Rang Dist., Can Thu City, Vietnam Tel: +84 (0292) 376 4995 kttv.ct@a-c.com.vn  

bakertilLy 
A&C 
www.a-c.com.vn  

S6: 1.0604/22/TC-AC 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LLP 

Kmnh g&i: CAC CO BONG, HQI BONG QUAN TRJ VA BAN TONG GIAM BOC 
CONG TY cO PlAN BAU TU PHAT TRIEN SAl GON co.oi 

Chüng tôi dã kim toán Báo cáo tài chInh kern theo cüa Cong ty C ph,n Du ti,r Phát trin Sài GOn Co.op (sau 
day gi tat là "Cong ty"), ducc 1p ngày 24 thán 3 nàm 2022, tr trang 06 dn trang 39, bao gm Bang can d6i k 
toán tai  ngày 31 tháng 12 nãm 2021, Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo kru chuyn tin t cho näm 
tài chInh kêt thüc c1ing ngày và Bàn thuyM minh Báo cáo tài chInh. 

Tráchnhim cüa Ban Tng Giám dc 
Ban Tong Giám doc Cong ty chju trách nhim ye vic 1p Va trinh bay trung thrc và hçp l Báo cáo tài chInh cUa 
COng ty theo các Chun mirc Kê toán Vit Narn, Ché d Kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l 
có lien quan dn vic 1p va trinh bay Báo cáo tài chInh va chju trách nhim ye kim soát nOi  b ma Ban Tng 
Giám doc xác djnh là can thiêt dê dam bão cho vic Ip và trInh bay Báo cáo tài chInh không cO sai sOt trçng yu 
do gian ln hoc nh?im lan. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 
Trách nhim cüa chüng tôi là dira ra kin v Báo cáo tài chInh dira trén kt qua cüa cuc kim toán. Chüng tôi 
dâ tin hành kiérn toán theo các Chuãn mirc Kiêm toán Vit Nam. Các chu.n mrc nay yéu CAU chüng tôi tuân thu 
chuân rnrc và các quy djnh ye dao  drc righê nghip, Ip k hoach và thi,rc hin cuOc kim toán d dat  duqc sr 
dam bão hçip l' v vic lieu Báo cáo tài chInh cüa Cong ty có cOn sai sOt trQng yêu hay không. 

Cong vic kirn toán bao gm thi,rc hin các thu ti,ic nh&n thu th.p các b&ng chrng kim toán v các s lieu và 
thuyêt minh trên Báo cáo tài chInh. Các thU ti,ic kim toán ducic lra ch9n di,ra trOn xét doán cUa kim toán viên, 
bao gOm dánh giá rUi ro có sai sOt trcng yu trong Báo cáo tài chinh do gian ln hoc nh.m lan. Khi thrc hin 
danh giá cac rUi ro nay, kMm toán viên d xem xét kiém soát ni bt cUa Cong ty lien quan dn vic 1p và trInh 
bay Báo cáo tãi chInh trung thi,rc, hp l nhAm thit kê các thU ti1ic kim toán phU hp vâi tlnh hInh thi,rc t, my 
nhiOn không nhAm mi,ic dIch dtra ra kin v hiu qua cUa kim soát nGi  b cUa Cong ty. Cong vic kiêm toán 
cUng bao gm dánh giá tInh thIch hçip cUa các chInh sách ké toán di.rc áp ding và tInh hçip l' cUa các trOc tInh k 
toán cUa Ban T6ng Giám dOc cUng nhLr dánh giá vic trInh bay t6ng th Báo cáo tài chinli. 

ChUng tOi tin tu1ng rang các bang chrng kim toán ma chUng tôi dà thu thp dugc là dy dU và thIch hçp lam 
sâ cho kin kim toán cUa chUng tôi. 

Y kin cUa Kim toán viên 
Theo ' kiên cUa chUng tôi, Báo co tâi chInh da phan ánh trung thrc yà hcrp 1, trén các khIa cnh tr9ng yu tInh 
hInh tài chInh cUa COng ty C phân Du tu Phát trin Sài GOn Co.op tai  ngày 31 thang 12 nm 2021, cUng nhtr 
ket qua hoat dng kinh doanh và tinh hInh luu chuyn tin t cho näm tài chInh kêt thUc cUng ngay, phu hp vói 
các Chuân mi,rc K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip Vit Nam và cãc quy djnh pháp ly cO lien quan 
dn yiec lap yà trinh bay Báo cáo tài chinh. 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker Tilly A&C is a member of the global network 5 
of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities 



CONG TV C5 PHAN DAU TU' PHAT TRIE'N SAI GÔN co.oi' 

DIa chi: S 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phu&ng Phm Ngu LAo, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH 

Cho nAm tAi chInh kt thüc ngAy 31 tháng 12 nAm 2021 

BANG CAN DOI KE TOAN 
T ngày 31 thang 12 nAm 2021 

Don vi tfnh: VND 

MA Thuyt 
CHI TIEU s minh .-,h h. o cuoi nam - 

So dau nam 

A- TAISANNGANHN 100 349.902.108.994 372.633.550.182 

1. Tin và các khoãn tuong dung tin 110 V.1 207.083.114.072 160.589.346.884 
1. Tin 111 9.175.775.332 13.230.799.260 
2. Các khoãn tilcing throng tin 112 197.907.338.740 147.358.547.624 

II. Du tir tài chinh ngn han 120 12.858.750.000 35.690.838.983 
1. ChCrngkhoánkinhdoanh 121 V.2a 13.798.767.426 13.815.187.308 
2. Dtr phông giAm giA chUng khoán kinh doanh 122 V.2a (940.0 17.426) 

3. DAutunmgiQdnngAydaohn 123 21.875.651.675 

III. Cãc khoãn phãi.thu ngn hn 130 124.814.378.290 172.322.823.550 

1. PhAi thu ngn hn cUakháchhàng 131 V.3 24.163.537.166 28.645.008.517 
2. Trãtrtrâcchongiribánngânhn 132 43.801.009 4.010.122 
3. PhAithunibngânhn 133 
4. Phãi thu theo tin d k4 hoch hcip dng xAy drng 134 

5. Phaithuvchovayngânhn 135 V.4 69.600.000.000 121.500.000.000 

6. PhAithungnhnkhAc 136 V.5a 31.007.040.115 22.173.804.911 

7. DirphàngpháithungnhankhOdôi 137 - 

8. Tâi san thiu chä xfr 1 139 C 

IV. Hang tn kho 140 

1. Hàngtnkho 141 

2. Du phong giãm giá hAng tn kho 149 I4 

V. TAi sAn ngn hn khAc 150 5.145.866.632 4.030.540.765 

1. ChiphItrAtnrâcngânhan 151 V.7a 1.538.773.252 423.447.385 

2. Thu giA trj gia tang ducc khu trr 152 - - 

3. Thus vA cAc khoAn khAc phAi thu NhA nuâc 153 V.14 3.607.093.380 3.607.093.380 

4. Giao dch mua bAn 1i trAi phiu Chinh phi 154 - 

5. TàisAnngânhnkhAc 155 - c 

ci 

)UT1 

Báo cáo nàyphái thrçrc dc cing vái Ban thuyé't minh Báo cáo tài chmnh 6 



CONG TV c6 PHAN DAli TU' PHAT TRIE'N SAI GÔN co.op 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai H9c, Phithng Phm NgQ Lao, Quân 1, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 

Cho näm tãi chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bang can di k toán (tip theo) 

CHI TIEU 
Ma 
S6 

Thuyt 
minh S6 cu61 näm S6 ciu nAm 

B- TA1SANDAIHLN 200 1.807.555.371.327 1.730.623.028.627 

I. Các khoãn phãi thu dài han 210 86.214.712.000 1.000.032.000 
1. Phâithudàihancüakhách hang 211 
2. Trátruâcchongi.râibandàihan 212 
3. V6nkinhdoanhâckynvjtrcthuc 213 - 
4. PháithunOibQdàjhan 214 
5. Pháithuvchovaydàihan 215 
6. Phâi thu dài han khac 216 V.5b 86.2 14.712.000 1.000.032.000 
7. Dr phông phãi thu dài han  khO dôi 219 

IL Tài san c6 dinh 220 4.387.413.203 6.204.135.330 
1. Tàisàn c6dinhhOuhInh 221 V.8 4.149.788.306 5.846.077.081 
- Nguyêngiá 222 11.388.0)9.225 14.8)4.408.544 
- Giá trj hao mon lüy ké' 223 (7.238.230.919) (8.968.331.463) 
2. Tài san c6 dinh thué tài chInh 224 

Nguyen giá 225 - - 
- Giá trj hao mOn lüy ké 226 - 
3. Tài san c6 dinh vô hlnh 227 V.9 237.624.897 358.058.249 
- Nguyen giá 228 1.063.500.000 1.063.500.000 
- GiO tn hao mOn 117y  ké' 229 (825.875.103) (705.441.751) 

HI. Btdngsãnduttr 230 V.10 128.015.598.388 133.106.055.232 
- Nguyen giá 231 160.418.378.179 160.418.378.179 

Giã tn hao mOn ICy k 232 (32.402.779.791) (27.312.322.947) Th 
NHI 

IV. Taisandodangdaihn 240 491.486.136.658 490.500.750.294 3A1 
I. Chi phi san xut, kinh doanh dn dang dài hn 241 
2. Chi phi xây dirng ca ban dâ dang 242 V.11 491.486.136.658 490.500.750.294 

V. Du tu tài chInh dài han 250 1.096.102.039.989 1.099.519.820.127 
I. DAutuvaocongtycon 251 V.2b 116.640.000.000 117.150.000.000 
2. DAu tr vào cong ty lien doanh, lien kt 252 V.2b 989.709.576.518 989.709.576.518 
3. DutirgOpv6nvaodanvjkhac 253 - 
4. Dir phOng du tir tài chinh dài han 254 V.2b (10.247.536.529) (7.339.756.391) 
5. Du tu nm giU dn ngày dáo han 255 - 

VI. Tài san dài han khác 260 1.349.471.089 292.235.644 
1. Chi phi trâ truâc dài han 261 V.7b 1.034.476.624 188.816.215 
2. Tài san thu thu nhap hoãn lai 262 V.12 314.994.465 103 .419.429 
3. Thit bj, 4 tii, phi tCng thay th dài han 263 - 
4. Tài san dài han khác 268 

TONG CQNG TAI SAN 270 2.157.457.480.321 2.103.256.578.809 

Bdo cáo nàyphái dzcrc dQc cang vái Ban thuyt mink Baa cáo tâi chink 7 



CONG TV cd PHAN OAU TU PHAT TRIEN SAI GÔN co.op 
DIa chi: S 199-205 Nguyn Thai H9c, Phung Pham Ngu Lao, Qun 1, TP, H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 

Cho narn tãi chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bang can di k toán (tip theo) 

CHI TIEU 
Ma 
So 

Thuyt 
minh SO cuOi näm SO du näm 

C- NQPHAITRA 300 125.708.017.866 124.128.238.683 

1. Ncr ngn hn 310 14.579.280.900 14.077.793.697 
1. Phãitrãngiiôibanngnhan 311 V.13 99.016.659 283.465.174 
2. Ngui rnua trá tin truórc ngn han 312 
3. ThuO và các khoãn phái np Nhà nuàc 313 V.14 1.591.606.600 2.025.841.027 
4. Phàitrángirâilaodong 314 91.447.777 1.901.534.878 
5. Chiphfphàitrãngânhn 315 V.15 1.110.426.875 92.031.558 
6. Pháitrãntibngânhn 316 
7. Phái trâ theo tin d kO hoach hçip dOng xây drng 317 
8. Doanhthuchathchinngnhan 318 65.884.500 65.884.500 
9. Pháitrângânhnkhac 319 V.16a, c 2.977.802.561 1.639.437.136 
10. Vay và ng thuê tài chinh ngân han 320 
11. Drphôngphãitrángânhn 321 
12. Qu5khenthuâng,phUc1ai 322 V.17 8.643.095.928 8.069.599.424 
13. Qu9binhOngia 323 
14. Giao dich mua ban lal trái phiu Chfnh phü 324 

II. Ncr dài hn 330 111. 128.736.966 110.050.444.986 
1. Phái trã ngtthi ban dài hn 331 
2. Ngthi mua trá tin tnràc dài han 332 
3. Chi phf phài trà dài han 333 
4. Phâi trâ nôi bô v vOn kinh doanh 334 
5. Phái trá nôi bQ dài han 335 
6. Doanh thu chiia thuc hién dài han 336 
7. Phâi trâ dài han khác 337 V.16b,c 111.128.736.966 110.050.444.986 
8. Vay và n thué tài chinh dài han 338 vA 
9. Trái phiu chuyn dOi 339 ) 
10. COphiutrudai 340 £ 

11. Thud thu nhp hoan 'ai  phâi trá 341 
12. D.r phong phãi trã dãi han 342 
13. Qu phát trin khoa h9c và cong ngh 343 

Báo cáo nay phài dwc d,c cang vth Bàn thuyut minh Bdo cáo tài chInh 8 



•JUHAN 

TP. HO Chi Minh, ngày 24 tháng 3 nam 2O * 

rung Kiên 
ong Giám dOe 

CNO TV 
CÔPi. 

DAU 1(1 PHAT 
s: op 

Phm Xuãn Phong 
K toán tru&ng 

I 
I 
I 

CONG TY CO PHAN DAU TLt PHAT TRIE'N SAI GON co.op 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phiiãng Phm Ngü Lao, Quán 1, IF. Hi Chi Mirth 
BAO CÁO TAL CHINH 

Cho närn tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
iLi 

829.422.837.371 

149.705.502.755 

149.705.502.755 
- 

Bang can d6i k toán (tiêp theo) 

D- 

CHI TIEU 

VONCHUSOHU'U 

Ma 
s 

400 

Thuyt 
minh So cui nam 

2.031.749.462.455 

1. Vn chü sO hüu 410 2.031.749.462.455 
1. VngópcUachusahcfu 411 V.18 1.000.000.000.000 
- Cdphilu ph thông có quyn bMu quyé't 411a 1.000.000.000.000 
- Cdphiéuuudai 41/b 
2. Thngdv6ncphn 412 
3. Quyn chQn chuyn di trái phiu 413 
4. Vnkháccüachüsâhihi 414 
5. Cophieuqu5 415 
6. Chênh Jch dánh giá Iai  tài san 416 
7. Chêrih ich t giá h6i doAi 417 
8. Qudutisphattrin 418 V.18 831.833.672.579 
9. 419 
10. Qu khác thuôc vn chü sâ hIm 420 
11. Lqi nhun sauthu chuaphânphi 421 V.18 199.915.789.876 
- Lçri nliuán sau thuë' chua phán phi 

luy këdn cuôi /cj) trzthc 42/a 146.089.249.943 
- Lçrinhuçnsauthué'chwaphdnph6ikj)nay 42/b 53.826.539.933 
12. Ngu&t von du ttr xày dmg cci bàn 422 

II. Ngun kinh phi và qu5' khác 430 
1.  NguOn kinh phI 43 1 
2.  NguOn kinh phi dã hinh thành tài san c0 djnh 432 

TONG CONG NGUON VON 440 2.157.457.480.321 

S du nAm 

1.979.128.340.126 

1.979.128.340,126 

1.000.000.000.000 

1.000.000.000.000 

2.103.256.578. 

Ta NgQc Thão 
Ngu'&i Ip 

I 
I 
I 
I Ba'o cáo nâyphái thtcic dQc cing vOl Bàn thuyê't minh Báo cáo tat chinh 9 



rung Kiên 
ng Gum dc 

Phm Xuin Phong 
Kê toAn tru0ng 

Ta NgQc ThAo 
NguOi Lp 

TRAC 
KIEM 

CONG TY CO PHAN DAU TI! PHAT TRIE'N SAl GÔN co.op 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai H9c, PhtrôTig Phm Ng0 LAo, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHINH 
Cho nàm tài chinh kEt thiic ngAy 31 tháng 12 nAm 2021 

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KJNH DOANH 
Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 

Dmi v tinh: VND 

MA Thuyt 
CHI TIEU s minh NAm nay NAm tru'O'c 

1. Doanh thu bAn hAng vii cung cp dlch  v 01 VI.1 33.439.944.507 39.517.747. 147 

2. CAc khoin guAm trirdoanh thu 02 

3. Doanh thu thun v bAn hAng vii cong cp dlch  v 10 33.439.944.507 39.517.747.147 

4. GuAvnhiingbAn 11 VI.2 11.150.177.482 9.250.125.350 

5. Li nhun gp v bAn hang vii cung cp djch viii 20 22.289.767.025 30.267.621.797 

6. Doanh thu hot dng tii chinh 21 VI.3 71.630.283.361 33.485.513.741 

7. ChiphftAichinh 22 VI.4 3.864.149.184 541.851.731 
Trong do: chi phi liii vay 23 

8. Chi phi bAn hang 25 161.492.980 241.983.132 

9. Chi phi quin I doanh nghip 26 VI,5 35.326.697.832 37.303.793.494 

10. Lçri nhun thun tii' hot dng kinh doanh 30 54.567.710.390 25.665.507.181 

11. ThunhpkhAc 31 VI.6 247.255.107 30.426.822 

12. Chi phi khAc 32 VI,7 1.200.000.600 40.121.820 

13. Lçi nhun khAc 40 (952.745.493) (9.694.998) 

14. Tng Iqi nhun k tom truô'c thu 50 53.614.964.897 25.655.812.183 

15. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hAnh 51 V.14 1.650.879.537 

16, Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoAn 1i 52 V.12 (211.575.036) (103.419.429) 

17. Lqi nhun sau thu thu nhp doanh nghip 60 53.826.539.933 24.108.352.075 

18. Lai co bAn tren co phieu 70 VL8 

19. LAi suy gum trên c phiu 71 VI.8 

TP. Ho Chi Mirth, ngày 24 thAng 3 nAm 2022 

Báo cáo nàyphái dztçc dQc cling v&i Bàn thuylt minh Báo cáo tài chlnh 10 



CONG TV CO PHAN DAli TI)' PHAT TRIE'N SAI GÔN CO.OP 
Da chi: s6 199-205 Nguyn Thai H9c, PhirOng Phm NgU Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho näm tài chinh kEt thüc ngày 31 tháng 12 na.m 2021 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TE 
(Theo phu'o'ng pháp gián tip) 

Cho nàm tãi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

Don vi tinh: VND 

Ma Thuyt 
CHI TIEU s minh Nam nay Näm truO'c 

I. 

2. 

Lu'u chuyn tin tü hot dng kinh doanh 

Lcvi i:J:uân trithc tiwE 

Diu c/:lnh cizo cdc khoán: 

Khu hao tài san c djnh và bt dong san du tr 
Các khoàn d,r phong 
Läi, 1 chénh lch t giá hi doái do dánh giá li 
các khoán mc tin t cO g6c ngoi t 
Lài, 1 tx hoat dQng du tu 

01 

02 
03 

04 
05 

V.8,9,10 
V.2a,2c 

VI.3, 6 

53.614.964.897 

6.673 .597.70 1 
3,847,797.564 

(71.8 12.665.636) 

25.655.812.183 

7.246.780.725 
541.724.051 

(33.473.520.941) 
Clii phi lâi vay 06 

. Các khoãn diu chinh khác 07 
3. LØ n/:umn Lw hoqi ng kink doanh 

1rwOc Ihay dói van twa df5ng 08 (7.676.305.474) (29.203.982) 
Tang, giâm các khoán phãi thu 09 (81.222.321.103) (3.044.173.164) 
Tang, giãm hang tOn kho 10 62.250.000 
Tang, giãm cãc khoàn phái trâ 11 1.249.041.960 (1.762.4 18. 180) 
Tang, giàm chi phi trà tnrâc 12 (1.960.986.276) 355.897.220 
Tang, giãm chrng khoán kinh doanh 13 V.2a 16.4 19.8 82 (759.433) 
Tin lai vay d trá 14 
Thu thu nhp doanh nghip da np 15 
Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh 16 V.17 22.800.000 
Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 V.17 (654.72 1. 100) (127.360.800) 

Lwu chuyln iih: thun lfr hog! dng kin!: doani: 20 (90.226.072.111) (4.545.768.339) 

II. Luu chuyn tin tr hot dQng du tu 

1. Tiên chi d mua s&m, xây di,rng tài san c djnh và 

các tài san dâi han  khác 21 (2.534.885.100) (3.106.477.505) 
2. Tin thu tr thanh I, nhuçing ban tái san c6 dinh và 

các tài san dài han khác 22 1.830.500.000 
3. Tin chi cho vay, mua các cong ci nçx ci:ia 

donvjkhác 23 (3.100.000.000) (120.620.328.952) 

4. TiOn thu hi cho vay, ban lai  các cong ci nçi cCia 
don v khác 24 76 .875 .65 1.675 150.744.677.277 

5. Tin chi dAu ttr gop v6n vào don vi khác 25 (70.000.000.000) 

6. Tin thu hM dAu tii gOp vtn vào don vj khác 26 V.2b 5 10.000.000 765.000.000 

7. Tin thu Iai cho vay, c tüc và 19i nhun duçc chia 27 63.162.869.724 25.779.719.506 

Lwu chuyin 1in t/,un ti hog! dng du Lw 30 136.744.136.299 (16.43 7.409.674) 

Bdo cáo nàyphài dz4vc dQc cing v&i Ban thuylt minh Báo cáo tài chinh 11 
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Phim Xuân Phong 

K toán truOng 
g Kiên 

lam dc 

CONG TY cö PHAN DAU TL( PHAT TRIEN SAX GON CO.OP 
Oja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phuông Phm Ngü Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHfNH 
Cho nãm tài chfnh kt thi.ic ngày 31 thang 12 näm 2021 
Báo cáo Juu chuyên tiên t (tip theo) 

HI. 

1. 

CHi TIEU 

Lu'u chuyên tin tfr hot dng tái chinh 

Tin thu tir phát hãnh c phiu, nhn vn gop cüa 

M 
so 

Thuyt 
minh Näm nay NAm truOc 

chñsâhtu 31 
2. Tin trã lai v6n gOp cho các chci sâ hifu, mua 1ai 

ci phiu cüa doanli nghip dà phát hành 32 
3. Tin thu tr di vay 33 
4. Tin trá nç g6c vay 34 
5. Tin trá nçx gôc thué tài chinh 35 
6. C tCrc, 1ci nhun da trã cho chi:i sO hftu 36 V.16a (24.297.000) (6.679.600) 

Luu c/luyen iijn thun &ho,/ dng tài chIn/i 40 (24.297.000,) (6.679.600,) 

Luu chuyn tin thun trong nm 50 46.493.767.188 (20.989.857.613) 

Tin và tu'ong duong tin du näm 60 V.1 160.589.346.884 181.579.204.497 

Anh hLiOng cüa thay di t giá h6i doái quy dM ngoi t 61 

Tin và tuo'ng duong tin cui näm 70 V.1 207.083.114.072 160.589.346.884 

TP. Ht Chi Minh, ngày 24 tháng 3 näm 2022 4 

Ta NgQc Thão 

Ngu*i Ip 

ON 

op 
.J p 

30N 

Bdo cáo nàyphcii dwçc dcc cang vOi Ban thuyê't minh Báo cáo tài chmnh 12 



CONG TV C5 PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAl GÔN co1op 
Da chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phu&ng Pham NgO Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nAm tái chinh k& thüc ngày 3 1 tháng 12 nrn 2021 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

I. DAC DIEM HOAT BONG 

1. HInh thtrc s& hfru vn 
Cong ty C phAn Du tix Phát trin Sài GOn Co.op (sau day gçi tt là "COng ty") là cong ty c phn. 

2. Linh virc kinh doanh 
Linh virc kinh doanh ca Cong ty là djch vii. 

3. Nganh ngh kinh doanh 
Hoat dng kinh doanh chinh cCia Cong ty là: Dâu ttr xây drng, kinh doanh trung tam thuang mai,  cao 
ôc van phOng; cho thuê mt bang vâ tài san. 

4. Chu k' san xut, kinh doanh thông thtrông 
Chu k' san xut kinh doanh thông thuOng ci1a Cong ty không qua 12 thang. 

5. Dc dim hot dng cüa Cong iy trong nãm có ãnh hir&ng dn Báo cáo tài chinh 
Cong ty dang trin khai tái cu tric hot dng kinh doanh trong thai gian tâi theo djnh huàng: chuyn 
sang dâu Pr trung tam thucmg mai,  trung tam thucmg mai  chuyên ding, Outlet, các dir an bt dng san 
phrc hap, cac djch v tir van thit kê, giám sat, pháp 12, quãn l dir an, giâi thiu mt bang cho Lien 
hip Hap tác xa Thuung mai  TP. Ho ChI Minh. Dê thijc hien theo djnh huóng nay, Cong ty s: 
• Phát trin vâ kinh doanh bt dng san thi.ro'ng mai:  trung tam thixang mai  (Sense City, chuyen 

doanh), van phOng, can h djch vv. Trin khai các dr an Ian, m& con du&ng di mâi thông qua hInh 
thi'rc tir kinh doanh hoäc hop tác vri các dôi the chin luqc. 

• Thrc hin các djch vii t.r vn phát trin mang  lirOi, quán l dr an, sra ch0a, báo tn, báo hành phn M HctU 
xây dirng co bàn các dir an Co.opmart cho Lien hip Hop tác xã Thirang mai  TP. H Chi Minh. VATU 
Quán l dir an nba a cho Lien hip Hap tác xã Thuang mai  TP. Ho ChI Mi. C 

• Chuyn nhixcmg vn du tu tai  các cong ty lien kt boat dng ban lê Co.opmart cho Lien hip Hap 
tác xa Thirong mai  TP. Ho ChI Minh. 

• Nhn chuyn nhuç'ng vn dAu Pr ti các cong ty lien kt du ti.r vào Trung tam thucmg mai  hoc dir 
kiên së dâu Pr vào Trung tam thi.rcing mai  tt'r Lien hip Hap tác xã Thuang mai  TP. Ho ChI Minh. 

• Chuyn nhircmg bt dng san hoc quyn cho thuê bt dng san dA d.0 Pr siéu thj Co.opmart và 
dang cho Lien hip Hap tác xa Thrcmg mai  TP. Ho ChI Minh thuê kinh doanh bàn lé Co.opmart. ;  iy 

• Nhn chuyn nhtrgng bt dng san hoc quyn cho thuê bt dng san dA du tx Trung tam thtxang 
mai hoc dir kin së du ttx vào Trung tam thuong mai  tr Lien hip Hap tác xã Thi.rong m?i  TP. Ho r TRP 
ChI Minh. 

6. Dai dich Covid-19 
Nàm 2021, djch Covid-19 lay lan trên din rng dã ánh hu&ng tieu crc dn nên kinh t Vit Nam nói 
chung va hoat dng kinh doanh cüa Cong ty nói riêng do nhiêu dja phixmg (TP. H ChI Minh, các tinh 
Dông Nam B, Dcng bang sOng CCru Long, Mien Trung, TP. Ha Ni,...) phâi thijc hin giãn cach xã 
hi theo Chi thj 16+, Chi thj 16 hoc Chi thj 15 trong thai gian dài d kiêm soát djch bnh. Cac biên 
phap ngãn chn nghiém ngt ducc áp dung trén pham vi rng, giãn each xà hi kéo dài dan den thrt gay 
1uu thông, san xut kinh doanh bj dinh tr. 1-Iâu hêt các hoat dng thuong mai,  hru tri an uông phái dóng 
cfra; chi mt s co sâ luu trá dugc phép cung cap djch vii cho ngi.r6i bj cach ly có the hot dng cam 
chi'mg. 

Bàn thuyét minh nap là mÔt b ph4n hçrp thành và p/ia! thtçrc dpc cing vái Báo cào tài chin/i 13 



CONG TV' cö PHAN OAU TU' PHAT TRIE'N SAI GÔN CO.OP 
Dja chi: só 199-205 Nguyn Thai H9c, Phiiông Phm NgU Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAL CHiNH 
Cho näm tài chinh kt thiic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyEt minh Báo cáo tài chInh (tip thea) 

Ban Tng Giáin dc dã thirc hin dánh giá v tao dng tng th ccia tinh hInb di vói hotdng san xut 
kinh doanh cUng nhir cáo ânh huOng ye tài chInh, baa gôm khã nangthu hOi n'va nhn tháy djch Covid-
19 dã ánh htr&ng rat Ion den Cong ty. Tuy nhiên, Ban lông Giám dôc không the ithc tInh dirge mt each 
hp I các ánh hi.r&ng cüa dai  djch COVID-I9 den Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh ket thiic ngày 
31 thang 12 näm 2021. 

7. Cau true Cong ty 
Cdc cong 0,  con 

T3Hvôn 
Hoat dng kinh doanh chfnh gOp 
XAy dung dAn dung, xAy drng 
cOng nghip, bAt dng sAn, quyAn 
s& di,ing dat thuQc chU sO hüu, chO 
sO dung hoc di thuA 
Ban IA hang hOa và dlch  vi,i cho 
thuA 

Ten cong ty 
Cong ty TNHH SCID 23/9 

COng ty TNHH MTV 
Thtrcxng mi Sài Gón - Ben 
Tre 
COng ty TNHH MTV 
Thuong mi Djch vii Sài 
GOn - Pleiku 

Ten cOng ty 
Cong ty TNHH Thucrng 
mai Djch viii SAi GOn - Ca 
Mau 
Cong ty TNHH Thtrcrng 
mai Sài GOn CAn The 

COng ty TNHH Dau tu 
QuOc tA SAi GOn Coop 

Cong ty TNHH Thuung 
mi Djch v Siéu thi 
Co.opmart Bién HOa 
COng ty CO phan PhAt trin 
khu phOc hcrp Thuong mai 
Vietsin 
Cong ty TNHH Thireng 
mai Djch v Sài GOn - 
XuAn Oai 

Dia cM tr sO chinh 
S 04 Phm NgO Lao, 
phithng Phm NgU LAo, 
Qun 1, TP. HO Chi Minh 

S 26A dtthng Trn Quc 
Tu&n, Phtthng 4, TP. Ben 
Tre, tinh Ben Tre 
29 Nguyen VAn CO, 
phirOng Ia Kring, TP. 
Pleiku, tinh Gia Lai 

Dja chi tri,i sO chfnh 
09 TrAn Hung Dao,  phuOng 
5, TP. CA Mau, tinh CA Mau 

S 01 Dai  1 HoA Binh, 
qun Ninh Kiéu, TP. CAn 
The 
LAu 3, so 199-205, thrOng 
Nguyen Thai H9c, phuOng 
PhmNgO LAo, Qun 1, 
TP. HO ChiMinh 
So 121,QuOc1i 15,phuOng 
TAn hAn, TP. BiAn HOa, 
tinh DOng Nai 
Khu phOc hçxp S6 2, phuOn 
TAn Phong, Qun 7, TP. HO 
Chi Minh 
Lô T3-11, khu cong ngh 
cao TP. Ho Chi Minh, 
thrOng LA Xuân Oai, 
phumg Tang Nhan PhO A, 
QuOn 9, Tp. HO CM Minh  

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

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

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

T' i 
T lé quyAn 

T) I vOn phAn sO biAu 
gOp hun quyAt 

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

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

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

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

36,00% 36,00% 36,00% 

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

T' i 
quyAn 

TI biAu 
Ic1 Ich quyAt  

Kinh doanh bt dng sAn, quyn 
sO ding dAt thuÔc chA sO hthi, chO 
sOdinghocdithuA 

Hoat dông kinh doanh chmnh 
BAn IA hAng hóa vA dch vi cho 
thuA 

Ban t hang hOa vA dlch  v,i cho 
thuA 

Kinh doanh siAu thj thea h th6ng 
chui siAu thj Co.op Mart 

Kinh doanh siAu thj theo h th6ng 
chuôi siAu thj Co.op Mart 

Kinh doanh bt dng sAn, quyn 
sO ding dat thuôc chO sO h&u, chO 
sO diing hoc di thuA 
Kinh doanh bat dng sAn, quyAn 
sO dung dAt thuOc chO sO hftu, chO 
sO drng hoc di thuA 

Các cong ty lien doank, lien kt 

1AN 
x 

8. Tuyên b6 v khä nãng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh 
Các so 1iu tl.rnng 0ng cOa näm triróc so sánh duçic vOi so 1iu cOa nAm nay. 

9. Nhân viên 
Ti ngày ket thOc näm tài chinh Cong ty có 60 nhân viOn dang lam vic (sO dâu nAm là 59 nhân viên). 

Ban thuvët minh nay là môt b phôn h thành và phái duc'c dQc cAng vái Baa cáo iài chinh 14 



CONG TV cO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAI GÔN coop 
Dja chi: S6 199-205 Nguyn Thai H9c, Phthmg Phm NgO Lao, Quan  1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

II. NAM TA! CHfNH, D€IN VI TIEN T S1 DIJTG TRONG icE TOAN 

1. NàmtàichInh 
Näm tài chInh cüa Cong ty bat dâu ti ngày 01 tháng 01 và kêt thñc vào ngày 31 tháng 12 hang nãm. 

2. Dn v  tin t st'r ding trong k toán 
Don vj tiên t st ding trong kê toán là Dông Vit Narn (VND) do phân iOn các nghip vi duc thrc 
hin bang don vj tiên t VND. 

III. CHUAN MISC vA CHE DQ icE TOALN AP DJJNG 

1. Ch k toán áp diing 
Cong ty áp dung các Chuân mrc K toán Vit Nam, Ché d Ké toán doanh nghip Vit Nam thrçc ban 
hành theo Thông tir s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 và các thông tir hu&ng dn thrc 
hin chuân mi,rc ké toán côa Bô Tài chInh trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

2. Tuyênb v vic tuân thu chun mc k toán Va ch d k toán 
Ban Tong Giám dôc dam bâo d tuãn thu yêu câu cüa các Chuân mi,rc Kê toán Vit Nam, Ché d Kê 
toán doanh nghip Vit Nam dUQC ban hành theo Thông fir s 200/20 14/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 
2014 cling nhu các thông tir hi.rOng dan thrc hin chuân mrc kê toán cüa B Tài chInh trong vic 1p 
và trInh bay Báo cáo tài chinh. 

iv. CAC CHINH SACH Kit TOAN AP D11NG 

1. Co' s& lap Báo cáo tài chInh 
Báo cáo tài chinh du'çtc 1p  trên Co S ké toán don tIch (trr Cáo thông tin lien quan den các luOng tiên). 

2. Tin và các khoãn ttrcrng dwrng tin 
Tiên bao gOm tiên mt và tién glii ngân hang khOng k' han. Các khoán ttro'ng dixong tiên là cac khoán 
du fir ngn hn có th?i hn thu hôi không qua 03 thang kO tx ngày dâu fir, Co khã nAng chuyên dôi dé 
dàng thãnh mt lu'cmg tin xác djnh và không CO rñi ro trong vic chuyen di thành tién tai  thO'i diem 
báo cáo. 

3. Các khoân du tir tài chInh 
Cháiig k/zodn kinh doanh 
Khoàn dâu tir du'çic phân 1oi là chng khoán kinh doanh kbi näm git vi mic dIch mua ban dê kiêm lôi. 

ChOng khoán kinh doanh dirge ghi s k toán theo giá gc. Giá gc eOa chfrng khoán kinh doanh duçc 
xac djnh theo giá trj hcip l ctXa eae khoán thanh toán tai  thOi diem giao dch phát sinh eng Cáo chi phi 
lien quan den giao djch mua chOng khoán kinh doanh. 
Thii diem ghi nhn các khoân chrng khoán kinh doanh là thi diem Cong ty cO quyén sO httu, cii the 
nhir sau: 
• Déi vOi chOng khoán niêm yt: duge ghi nhn thii dim khó'p lnh (T--0). 
• Di vOi chiing khoán chira niêm yt: thrcic ghi nhn tai  thai diem chInh thirc có quyên sO h€u theo 

quy djnh cüa pháp 1ut. 

Tin läi cüa cáe k' tnr&c khi chO'ng khoán kinh doanh duçic mua duçc hch toán giàm giá trj cüa chInh 
chOng khoán kinh doanh do. Tién lãi cüa các nãm sau khi chi.rng khoán kinh doanh ducic mua dirge ghi 
nhn doanh thu. 

Bàn thuvé't minh nay là môt bô j,hdn hp ihành ià phái dLeçtc dQC cIrng thi Baa cáo tài chinh 15 



CONG TY C5 PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GÔN co.op 

Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, PhiRmg Phain NgO Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho nm tài chinh kEt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh (tiép theo) 

Dr phong giâm giá chüng khoán kinh doanh thrçxc Ip cho tmg Ioai  chirng khoán thrçxc rnua ban trén th!  
tru6ng và có giá trj hgp l' thâp hon giá gôc. Giá trj hgp l cüa chirng khoán kinh doanh niém yOt trén 
thj trixèng chtng khoán hoe dirge giao djch trên san IJPCOM là giá dóng ccra tai  ngày kêt thc nám tài 
ehfnh. Tnirng hgp tai  ngày kêt thic nãm tài chinh thj trtrmg chüng khoán hay san UPCOM không giao 
djch thI giá trj hgp l cüa chirng khoán là giá dóng c1ra phién giao djch tnrOc lien ké v&i ngày kêt thi:ic nàm 
tài chInh. 

Tang, giãm s dir phOng giãm giá cIiing khoán kinh doanh cn phái trIch Ip tai  ngày kt thüc näm tài 
ehinh dirge ghi nhn vão chi phi tài chinh. 

Lãi hoe 1 tir vic chuyn nhuçrng ching khoán kinh doanh duçic ghi nhn vao doanh thu hoat dng tãi 
cbInh hoc chi phi tài chinh. Giá vOn duqc xác djnh theo phircrng pháp nMp  bInh quân gia quyên di 
dng. 

Gác khoán Jáu Lw nánz gifr 1kn n;ày ddo hnz 
Khoan dâu ti, thrqc phân loai là nAm giu den ngày dáo hn khi Cong ty có djnh và kha nãng gi den 
ngày dáo han.  Các khoán dâu tu nãm gi& den ngày dáo han  cüa Cong ty là các khoán tiên gi ngân hang 
cókS'han. 

Các khoân du tir iim giu dn ngày dáo han  dirge ghi nhan ban du theo giá gc. Sau ghi nhan ban dAu, 
các khoàn dâu tu nay thrgc ghi nhân theo giá tn có the thu hOi. Thu nhp lãi tir cac khoãn dâu tir näm 
gi& dOn ngày dáo hn sau ngày mua &rgc ghi nhan  trên Báo cáo kOt qua hot dng kinh doanh trên ca 
si dir thu. Lài dirge huOng trt.rOe khi Cong ty nàm gi(1 ducrc ghi giàrn trtr vào giá gôc tai  thOi diem mua. 

Khi có các bang chIrng che ehn cho thy mt phn hoc toàn b khoàn dAu tir eó th không thu hi 
dirge và sO ton that dirge xác djnh mt each dãng tin cay thi ton that dirge ghi nhan  vào chi phi tài chinh 
trong nãm và giãm tnt trire tiOp giá trj dâu tir. 

Cáckhoánchovay 
Các khoãn cho vay dirge xác djnh theo giá gOc trir di cáe khoán dirr phOng phai thu khO dOi. Dir phOng 
phãi thu khó dOi cüa cáe khoân cho vay dirge 1p can cü vão dir kiOn mic tOn that CO the xày ra. 

;HNI 
Các khoán dâu 1w vào cong ty con, cOng ty hen kêt 
Gongty con 
COng ty eon là doanh nghip chju sir kiOm soát ciia COng ty. Vic kiêm soát dat  dirge khi Cong cO 
khà nàng kim soát eae chinh sách tài chinh Va hot dng cüa doanh nghip nhan dãu tic nhãm thu dirge 
lçri ich kinh t tr cac hot dng cüa doanh nghip dO. 

Cong ty lien ke't 
Cong ty liOn kt là doanh nghip ma COng ty có ãnh hiràng dáng k nhirng khOng CO quyn kim soát 
dôi vi cáe chinh sách tài chInh và boat dng. Anh hu&ng dáng kO th hin quyn tham gia vào vic c 
dira ra eác quyOt djnh vO chinh sách tâi chInh và hoat dng cüa doanh nghip nhan du tir nht.rng không 
kiOm soát cáe chinh sách nay. Mv 

Ghi nhán ban du 
Các khoân dâu ti.r vào cOng ty eon, cOng ty liOn kOt dirge ghi nhan  ban dâu theo giá gOc, bao gOm giá 
mua hoc khoàn gop vOn cong các chi phi lien quan trijc tiOp dOn vie dâu ti.r. Trithng hcrp dâu ti' bang 
tài san phi tiOn t, giá phi khoân dâu ti.r dirge ghi nhan  theo giá trj hqp l cOa tài san phi tiOn t ti thai 
diem phát sinh. 

C tire Va Igi nhuan  cüa các kS'  tnrc khi khoàn du tir dirge mua dirge bach  toán giàm giá trj eüa chinh 
khoân dâu tu do. CO tie và igi nhuan eüa eáe näm sau khi khoãn dâu tu dirge mua dirge ghi nhan  doanh 
thu. CO tie dirge nhan bang cô phiOu chi dirge theo dOi so lirgng cO phiu tang thOrn, khOng ghi nhan 
giá tn eO phiu nhan dirge. 

Bàn thuvtt minh nay là m5t b5 phdn hp thành và phài thzçic dQC càng vài Bdo cáo iài china 16 



CONG TV cö PHAN OAU TI1 PHAT TRIE'N SAI CON COOP 
Dia chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phtthng Pham Ngü Lao, Quan  1, TP. H ChI Mirth 
BAO CÁO TAI CHFNH 
Cho nãm tài chinh kt thc ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Bàn thuyt minh Baa cáo tài chInh (tip theo) 

Dcphông ton tha't cho các khothn a'du tu' vào cong ty con và cOng ty lien kJt 
Dr phOng tn tht cho các khoán dâu tu' vào cong ty con, cOng ty lien kêt thrcrc trich lap khi cong ty 
con, cong ty lien kOt b l vol mirc trIch ip bang chénh loch gifta vOn gOp thrc tO cCia các ben t?i  cOng 
ty con, cOng ty liOn kOt và von chü s& hU'u thirc có nhân vol t' l gop von cOa Cong ty so vOl tong s 
vn gOp th,rc t cOa các ben tai  cOng ty con, cong ty liOn kt. NOu cong ty con, cong ty liOn kOt là dôi 
tirng 1p Báo cáo tài chinh hp nhât thI can ctr dO xác djnh di,r phOng ton that là Báo cáo tài chInh h'p 
nhát. 

Tang, giám s dr phOng tn tht du tu' vào cOng ty con, cong ty liOn kt cn phái trIch 1p t?i ngày kt 
thác nãm tài chinh thrçic ghi nhn vào chi phi tài chinh. 

4. Các khoãn phãi thu 
Các khoàn ncr phái thu thrçrc trInh bay theo giá trj ghi so tth di các khoân dr phông phâi thu khó dOi. 

Viêc phân loi cac khoãn phài thu là phái thu khách hang và phái thu khác thrcrc thrc hin theo nguyen 
the sau: 
• Phái thu cüa khách héng phãn ánh các khoãn phái thu mang tinh chit thuo'ng mi phát sinh tr giao 

djch cO tinh chét mua — ban giü'a Cong ty và ngrOi mua là dGn vi dc 1p  vol Cong ty. 
• Phái thu khác phân ánh các khoán phái thu không có tinh thi.ro'ng mai,  khong liOn quan dn giao 

dich mua—bán. 

Du' phOng phái thu khO dOi thrçrc 1p cho trng khoán ncr phái thu khO dOi can ccr vào thr kin mi,rc tn 
thâtcOthêxãyra. 

Tang, giám s thr dr phOng ncr  phâi thu khO dOi cAn phái trIch 1p tai  ngày kt thüc nam tài chInh du'ç'c 
ghi nhn vào chi phi quân l' doanh nghip. 

5. Chi phi trã tru'&c 
Chi phi trà trtxcc bao gôrn các chi phi thrc tO dã phát sinh nhu'ng có lien quan den kOt qua hoot dng san 
xuât kinh doanh ci,a nhiOu nãm tài chInh. Chi phi trâ truc cCia Cong ty chO yOu là cOng cp, dung  cii Va 
chi phi lap dt h thông cOng ngh thông tin. Chi phi trá tnrâc nay ducc phân bO vao chi phi theo phi,ro'ng 
pháp duO'ng thAng vol thri gian phân bO khOng qua 03 nam. 

6. Tài san thuê hot dng 
Thuê tài san du'çrc phân loai là thuO hoat dng nOu phân lan rOi ro và lçii ich gAn liOn vol quyAn so hU'u 
tài san thuc ye ngithi cho thuO. Chi phi thuO hoat dng di.rçrc phàn ánh vào chi phi theo phu'o'ng pháp 
du'&ng thang cho suOt thO'i han  thuO tài san, không ph thuQc vào phu'ong thic thanh toán tin thuO. 

7. Tài san c dinh hfru hInh 
Tài san cô djnh hu hInh du'crc the hin theo nguyen giá tth hao mOn lüy kO. Nguyen giá tài san cO dlnh 
hu hInh bao gOm toàn b các chi phi ma Cong ty phái bô ra dO có thrcrc tài san c djnh tinh dOn thol 
diem du'a tài san do vào trng thai san sang sO diing. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban dâu chi 
ducrc ghi tang nguyen giá tài san c djnh nOu các chi phi nay chãc chãn lam tang lgi Ich kinh tO trong 
tu'o'ng lai do sO ding tài san do. Các chi phi phát sinh khOng thôa man diOu kin trOn du'crc  ghi nh.n là 
chi phi san xut, kinh doanh trong nãm. 

Khi tãi san c dnh hftu hInh thrcrc ban hay thanh I', nguyen giá và giá trj hao mOn !Oy k du'çic xOa s 
vá lãi, lô phát sinh do thanh l duccc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nam. 

Ban thuye't minh nay là m51 b5 phçn hQp thành và phái thtç'c dQc cIng vái Baa cáo lài chinh 17 
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CONG TV CO PHAN DAU TU' PHAT TRIE'N SAl GÔN co.op 

DIa chi: s6 199-205 Nguyn Thai H9c, PhuOng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nãm tài chInh k& thilc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tAi chInh (tip theo) 

Tài san c6 djnh hau hinh duvc khAu hao theo phuung phap &rang thing dra trën thO1 gian htru dmg 
u6c tinli. So närn khâu hao cüa các loai tài san cO djnh httu hInh nhir sau: 
Loai tâi san cO dinh SO näm  
May moe va thiét bj 03 — 08 
Plurong tin vn tái, truyén dan 10 
Thiët bj, dicing ci quân l 03 — 08 

8. Tài san c djnh vô hInh 
Tài san cô dinh vO hInh dirçc the hin theo nguyen giá tth hao mOn lüy ké. 

Tài san c dlnh  vO hinh cila Cong ty là chisang trinh phn mrn may tInh. Chi phi lien quan dn các 
chi.rong trmnh phân mém may tinh khong phâi là mt b phn gàn két vó'i phân cmg có lien quan thrc 
von hóa. Nguyen giá cüa phân mOm may tmnh là toàn b các chi phI ma Cong ty dä chi ra tInh den thai 
diem thra phân mOm vào sil diing. Phân mOm may tInh thrc khâu hao theo phrong pháp thrOng thang 
trong 03 nãm. 

Khi tãi san c djnh vô hinh dtrçrc ban hay thanh 1, nguyen giá và giá trj hao mOn lily k thrc xóa s va 
lâi, lô phát sinh do thanh l duc ghi nhn váo thu nhp hay chi phi trong nám. 

9. Bt dng san du tu 
Bat dng san dáu tir là quyén si di,ing dat, nhà, mt phân cüa nhâ hoc co SO h tang thuc sO hcru ci:ia 
Cong ty thrqc scr dung nhãm miic dIch thu lçi tir vic cho thuO. Bat dng san du tr cho thué dtrçc th 
hin theo nguyen giá tth hao mOn lüy ké. Nguyen giá cüa bat dng san dâu tir là toân bcác chi phi ma 
Cong ty phái bO ra hoc giá trj hp l' cila CáC khoàn dim ra dê trao doi nhäm cO thrc bat dng san du 
ti.r tinh dOn thOi diem mua hoc xay dvng  hoàn thành. 

Các chi phi lien quan dn bt dng san du tir phát sinh sau ghi nhn ban dAu dwc ghi nhn vao clii phi, 
trr khi chi phi nay co khâ nãng chäc chãn lam cho bat dng san dau tu tao  ra lyi ich kinh tê trong tuong 
lai nhiêu hon mrc hoat c1ng dirçrc dánh giá ban dâu thi thrcic ghi tang nguyen giá. 
Khi bt dng san dãu tir thrcic bàn, nguyen giá và giá trj hao mOn ffly kO thrçrc xóa sO và Iài, lô não phát 
sinh thrqc hach  toán vào thu nhp hay clii phi trong näm. 

Vic chuyn tr bt dng san chfi sO hu sü diing hoc hang tn kho thành bt dng san du tir chi khi 
chil sO htiu chAm dth si'r ding tài san do và bat dâu cho bOn khác thuO hoat dng hoc khi kOt thiic giai 
don xây dijng. Vic chuyén tir bat dng san dâu tir sang bat dng san thu sO hu si di,ing hay hang ton 
kho clii khi chil sO hilu bat dâu si dvng  tài san nay hoc bat dâu triOn khai cho miic dich bàn. Viec 
chuyn tir bAt dng san du ti.r sang bat dOng san cliii sO hu sCr ding hoc hang ton kho không lam thay 
di nguyen giá hay giá trj cOn lai  cUa bt dng san t?i  ngày chuyén dOi. 

BAt dng san dAu tir sir dicing d cho thué di.rqc khAu hao theo phirong pháp thrOng thng di,ra tren thOi 
gian httu ding u'Oc tInh. só nãm khAu hao ciia bat dtng san dâu ti.r nhi.r sau: 
Loai tâi san c dinh So näm  
QuynsüdngdAt 39 
Nhà 25-30 

10. Chi phi xây drng co ban dO dang 
Chi phi xây dirng co bàn dO dang phãn ánh cac chi phi lien quan tr%rc tiOp (bao gôm câ chi phi lài vay 
có liOn quan phii hqp vOi chinh sách ke toán ciia COng ty) den các tài san dang trong qua trinh xãy dirng, 
may mOe thiOt bj dang lap dt dé phc vi,i cho miic dich san xuât, cho thué và quân l cng nhis chi phi 
liOn quan dAn vic sOa chüa tài san cA djnh dang thirc hin. Các tài san nay thrc ghi nhn theo giá gOc 
và không thrçic tInh khâu hao. 
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CONG TY CO PHAN DAU Tir PHAT TRIN SAl GÔN co.op 
Da chi: s6 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phiràig Phm Ngfi Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHfNH 
Cho näm tài chinh k& thác ngày 31 tháng 12 nãin 2021 
Ban thuyt rninh Báo cáo tài chInh (ti&p theo) 

11. Các khoân ncr phai trá vä chi phi phãi trã 
Cáo khoán no.  phái trâ và chi phi phãi trà du'c ghi nh.n cho so tién phài trã trong tuang Iai lien quan 
dn hang hóa và djch vii dã nhn drc. Chi phi phãi trã duc ghi nhn da trën cáo róc tinh hp l v 
so tiOn phái trã. 

Vic phân lOai các khoãn phái trá là phài trá ngi.rOi ban, chi phi phái trã và phái trá khac di.rçrc thirc hin 
theo nguyen tao sau: 
• Phài trá ngirOi ban phán ánh các khoàn phài trá mang tinh chat thuong mai  phát sinh tr giao djch 

mua hang hóa, djch v, tài san và ngi ban là don vj dc 1p vài Cong ty. 
• Chi phi phâi trá phán ánh cáo khoán phái trà cho hang hóa, djch vii dã nhn thxçic tr nguOi ban hoo 

dã cung cp cho ngi.thi mua nhxng ohua chi trà do chua cá hOa don hoc chira dü h so, tài lieu k 
toán và cáo khoãn phai trà cho ngthi lao dng ye tiên lirong nghi phép, các khoãn chi phi san xut, 
kinh doanh phâi trIch triràc. 

• Phái trá khác phán ánh cáo khoán phái trã không có tinh thuong mai,  không lien quan dn giao djch 
mua, ban, cung cap hang hóa djch vi1. 

Cáo khoãn nq phái trã và chi phi phái trá duçrc phân ba1  ngtn  han  và dài han  trén Bang can di k toán 
can cr theo k' han  cOn  Iai tai ngày két thñc näm tài chInh. 

12. Vngópcüachüshuiu 
Von gop cüa chü sâ hu thrçxc ghi nhn theo sO von thc té dã gop cüa oác cô dong. 

13. Phân phôi lçri nhun 
Lqi nhun sau thué thu nhp doanh nghip thrçc phân phi cho cáo cô dong sau khi dã trIch 1p  cáo qu 
theo Diêu l cOa Cong ty cüng nhu cáo quy dnh oia pháp 1ut Va dã dirçc Dai  hi dông co dOng phe 
duyt. 

Vic phân phi lqi nhun cho cáo c dong du'qc can nhc dn các khoàn miic phi tin t nAm trong lGi 
nhun sau thuê chi.ra phân phOi co the ánh huOng den luOng tiên và khá nãng chi trâ cô txc nhu läi do 
dánh giá bai  tài san mang di gop von, lãi do dánh giá iai  các khoân mio tiên t, cáo cong cx tài chInh va 
các khoán mvc  phi tién t kháo. 

C ti'rc &rcic ghi nhan  là nç phài trá khi duçic Dai  hi dng c dOng phê duyt. 

14. Ghi nhan doanh thu va thu nhp , 
Doa,th thu cung cip djch vu J *j 
Doanh thu cung cap djch vv duc ghi nhn khi dông thoi thOa man cáo diOu kin sau: 4/ 
• Doanh thu duçic xác djnh ti.rang di chAc chin. Khi hcp dng quy djnh ngui mua ducic quyn tra/ 

lai djch viii dä mua theo nhUng diéu kin cii the, doanh thu chi thrçc ghi nMn  khi nhung diéu kiên 
the do không cOn ton tai  và ngui mua khOng duo quyên trà iai djoh viii dà oung cap. 

• Cong ty dä hoc së thu duc li ich kinh t tr giao dlch  cung cp djch vi do. 
• Xác djnh thrcic phn cong vic cia hoàn thành vào thai dim báo cao. 
• Xáo dinh d.rçc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp dch v'i r 

do. 
• TruOng hcip djch vi,i duçc thrc hin trong nhiêu kS'  thI doanh thu dirge ghi nhn trong nàm dirge can ri 

cü vào kt qua phân cong vic dà hoàn thành vào ngày két thüc k' ke toán. a 

Doanh Thu cho thuê tài san hoçil a3ng 
Doanh thu cho thuê tài san hoat dng thrçxc ghi nMn  theo phucmg pháp thrOng thang trong suOt tho gian 
cho thue. Tin cho thué nhn tri.róc oOa nhiéu k' dtro phân bO vào doanh thu phü hgp vói thii gian cho 
thuê. 

Ti.n lãi 
Tien läi dirge ghi nhn tren co s thi gian và läi suât thirc té trng ks'. 
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CONG TV C PHAN DAU Tu' PHAT TRIE'N SAI GÔN co.op 
Dja chi: S6 199-205 Nguyn Thai HQc, Phung Phm Ngü Lao, Qun 1, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHtNH 
Cho näm tài chInh k& thüc ngày 31 thang 12 nam 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

ct 1ác và ici nhuân d'u'o'c chia 
Co trc va loi nhuan di.roc chia duoc ghi nhân khi Cong ty diroc quyên nhân cô ti..rc hoàc 1w nhuân tr 
viec gop von. Côtc di.rqc nhn bang cô phiêu chi dixc theo dOi so luqng CO phiêu tang thOrn, khong 
ghi nhn giá trj cô phiOu nhn thrçrc. 

15. Các khoän chi phi 
Chi phi là nhu'rig khoàn lam giàm lqi ich kinh tê thrcc ghi nhn tai  thôi diem giao djch phát sinh hoc 
khi có khà näng tucmg dOi chãc chãn se phát sinh trong Wang lai không phân bit dã chi tiOn hay chua. 

Các khoàn chi phi va khoàn doanh thu do no tao  ra phài thrqc ghi nhn dng thi theo nguyen tAc phi 
h9p. Trong truOng hçrp nguyen täc phfi hçp xung dt vi nguyen täc then trong, chi phI th.rc ghi nhn 
can cr vào bàn chat và quy djnh ciia các chuân mixc kO toán dO dam báo phán ánh giao dch mt each 
trung thrc, hçvp 1'. 

16. Thug thu nhp doanh nghip 
Chi phi thuO thu nhp doanh nghip bao gOm thuO thu nhp hin hành va thuO thu nhp hoän lai. 

Thulthu nhiip h&n  hành 
Thuê thu nhp hin hành là khoàn thuO &rcc tInh dira trOn thu nhp tinh thuê. Thu nhp tInh thuO chOnh 
lc!i so vói loi nhun k toán là do diu chinh các khoán chOnh loch tarn  thO'i gitia thug và kO toán, các 
chi phi khong ducic tr& cling nhi.r diOu chinh các khoàn thu nhp không phái chu thuê và cac khoán lô 
dtrçrc chuyOn. 

Thu1 thu nhp hoãn 4i1 
ThuO thu nhp hoän 1ai  là khoán thuO thu nhp doanh nghip së phái np hoc s duçic hoàn 1a do chênh 
lech tarn thai gifta giá tn ghi so cüa tài san và nq phài trá cho miic dIch 1p Báo cáo tài chInh và co s 
tInh thuO thu nhp. ThuO thu nhap hoän 'ai  phái trá thrcrc ghi nhn cho tat ca các khoán chOnh lech tam 
thai chiu thug. Tài san thuO thu nhp hoãn li chi dwc ghi nhn khi chAc chän trong Wang lai së CO lçri 
nhun tInh thuO dO si:r diing nhfthg chOnh lech tam thai duçrc khäu tth nay. 

Giá trj ghi s cüa tài san thug thu nhp doanh nghip hoãn li duçic xem xét 'ai  vao ngày kgt thüc nãm 
tài chInh và së du,gc ghi giám dOn müc dam báo chàc chän cO dü Igi nhun tInh thuO cho phép 1çi Ich 
cfia mt phân hoãc toàn b tài san thuO thu nhp hoãn !i duçc sfr ding. Các tài san thug thu nhp doanh 
nghip hoãn lai  chua thrgc ghi nhen  tnràc day digc xem xet lai  vào ngày kOt thüc nämtài chfnh và dtrçrc 
ghi nhn khi chãc chän cO dO !cri nhuan  tInh thuO dê có thO scr dvng  các tài san thug thu nhp hoãn lai 
chua ghi nhn nay. 

Tài san thug thu nhp hoãn li và thud thu nhp hoãn Iai  phài trã dirge xác djnh theo thug suât di,r tInh sa 
áp dvng  cho näm tài san duçic thu hOi hay ng phai trã dirge thanh toán dra trOn các müc thuO sut cO 
hieu 1irc tai  ngày kgt thOc nàm tài chinh. Thuê thu nhp hoãn lai  di.rcc ghi nhen  vào Báo cáo kOt qua hoat 
dng kinh doanh và chi ghi tnirc tiOp vào vOn chO s hUu khi khoán thuO do liOn quan dOn các khoán 
rni,ic dirgc ghi th&ng vào von chO sc hthi. 

Tài san thug thu nhp hoan lai  va thug thu nhp hoãn lai phâi trá thwc bli tth khi: 
• Cong ty CO quyn hgp pháp thrgc bO trfr gifla tài san thug thu nhp hien hành vOi thug thu nhp hiên 

hành phái nOp;  và 
• Các tài san thug thu nhp hoan 1i và thuO thu nhp hoãn 'ai  phái trã nay liOn quan dOn thuO thu nhep 

doanh nghip ducrc quán 1' bai cling mit co quan thuO: 
- Dgi v&i cling mt don vj chju thuO; hoc 
- COng ty dir djnh thanh toán thuO thu nhp hien hành phái trá và tãi san thuê thu nhp hien  hành 

trOn co sO' thuân hoc thu hôi tãi san dOng thai vO'i viec thanh toán ng phài trà trong tlrng kS' 
Wang lai khi cac khoán trçng yOu cüa thuO thu nhp hoàn lai  phâi trà hoc tài san thuê thu nhp 
hoän lai dirge thanh toán hoc thu hôi. 
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CONG TY CO PHAN OAU TLJ' PHAT TRIE'N SAl GÔN co.op 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai H9c, Phu&ng Phm Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho nam tài chinh kt thik ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh (tip thea) 

17. Ben lien quan 

Các ben &rc coi là lien quan nêu rnt ben có khã näng kiêrn soát hoc có ânh huong dáng kê dôi vó'i 
ben kia trong vic ra quyêt djnh các chInh sách tài cbInh và boat dng. Các ben cüng thrc xem là ben 
lien quan néu cing chju sir kiêrn soát chung hay chju ãnh hu&ng dáng ké chung. 

Trong vic xem xét mi quan h cüa các ben lien quan, bàn chAt ccia mi quan h dirge chci trQng nhiu 
hin hInh thüc pháp l. 

18. Báo cáo theo b phn 
B phn theo linh vijc kinh doanh là mt phân có the xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san xuAt 
hoc eung cap san phâm, djch vi và cO rüi ro và igi ich kinh té khác vOi các bô phn kinh doanh khác. 

B phn thea khu vlrc dja l là mOt  phn có thA xác djnh riêng bit tham ia vào qua trInh san xuAt hoc 
cung cap san phâm, djch vi,i trong pham vi mt mOi trithng kinh té ci,j the và có rüi ro và !çri Ich kinh t 
khác vri cac b phn kinh doanh trong các mOi trLxrng kinh tê khác. 

Thông tin b phn dirgc 1p và trinh bay phi hçrp vi chInh sách k toán áp ding cho vic 1p và trinh 
bay Baa cáo tài chInh ci:ia Cong ty. 

19. Cong cti tài chInh 
Tài san (ài chInh 
Vic phân loai các tài san tài chInh nay p1w thuc vào bàn chat va miic dIch cüa tài san tài chInh va dirge 
quyêt djnh tai  thOi diem ghi nhn ban dâu. Cáe tài san tài chmnh eüa Cong ty gôm tiên va các khoân 
tuong dtrorng  tiên, chi'rng khoán kinh doanh, các khoán phâi thu khách hang, phài thu khác và các cong 
cii tài chInh không dirge niém yet. 

Tai thOi diAm gbi nhn ban dAu, các tâi san tài chInh dirge ghi nhn thea giá gc cong cac chi phi giao 
djch có lien quan trirc tiêp den tài san tài chInh do. 

Nçrphái Ira là! chInh 
Vic phân Ioai cac khoãn ng phài trã tài chInh phx thuc vào bàn chat và mc dich ci:ia khoán nq phãi 
trâ tài ehInh và dirge quyét djnh tai  thO diem ghi nhn ban dâu. Ng phái trà tài chInh cña Cong ty gôm 
cO cac khoãn phãi trâ ng.thi ban và các khoãn phái trã khác. 

Tai thii dim ghi nhn ban dAu, các khoàn ncr phái trá tài chinh dirgc ghi nhn ban dAu theo giá gc trr 
các ehi phi giao djch có lien quan trrc tiêp den ng phài trà tài chInh dO. 

Cong cu van chá s& Izüu 
COng ci vOn chü s& h11u là hgp dông ching tO dirgc nhung lgi Ich cOn li ye tài san cUa Cong ty sau khi 
trir di toàn b nghia vv. 

Ba trfr cdc cong ci là! chInh 
Các tài san tài chInh và ng phài trá tài chInh chi dirge bü trir vOi nhau và trinh bay giá tr thuân trên Bang 
can dôi ké toán khi va chi khi Cong ty: 
• Co quyn hçrp pháp d bü tri'r giá tn dã dirge ghi nhn; và 
• Co dr djnh thanh toán tren co s& thuân hoc ghi nhn tài san và thanh toán ng phãi trã cüng mt 

th&i diem. 
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CONG TV' C6 PHAN f)AU TLt PHAT TRIE'N SAI GÔN co.op 
Dia chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phithng Phm Ngü Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nàm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI icE 
TOAN 

1. Tin và các khoãn ttro'ng throng tin 
So cuôi nãm S6 dau nàm 

Tinmät 215.162.489 101.652.021 
Tin gri ngãn hang không kS' han 
Các khoân ttrang ducing tin (tin gti ngân hang có 
k' han  gôc không qua 03 tháng) 

8.960.612.843 

197.907.338.740 

13.129.147.239 

147.358.547.624 
Cong 207.083.114.072 160.589.346.884 

2. Các khoãn du tir tài chInh 
Các khoán dâu ti.x tài chInh cia Cong ty bao gôm chimg khoán kinh doanh, dâu tr näm giu den ngày 
dáo han  và dAu tir gOp vOn vào dan vj khác. Thông tin ye các khoán dâu ti.r tài chinh cüa Cong ty nhi.r 
sau: 

2a. c/tang khodn kin!: doanh 
Taingay két thác näm tài chInh, Cong ty dâu Ui 1.0 12.500 c phiOu cüa Cong ty C phân Thi.rang mai 
Xuât nhp khâu Thii D(rc vó'i giá rnua vâ chi phi rnua là 13.798.767.426 VND, giá trj hçip 1 tai  ngày 31 
tháng 12 nãm 2021 là 12.858.750.000 VND. 

TInh hInh bin dng dij phOng giárn giá chUng khoán kinh doanh trong nàm nhir sau: 
So dâu näm - 
Trich 1p dir phOng 940.0 17.426  
S cuM nàm 940.017.426 

2b. Diu tugóp van vào don vj khdc 

Diu1wvaocongtycon 

COng ty TNHH SCID 23/9 0) 

So cu6i nArn 
GiA gc DirphOng 

S du nAm 
Giá gc DyphOng 

116.640.000.000 

2.040.000.000 
- 117,150,000.000 

- 2.550.000.000 
COng tyTNHH MTV Thircxng mi Sài 
GOn — Ben Ire (ii) 44.600.000.000 - 44.600.000.000 
Cong ty TNHH MTV Thucing mai Dch 
vu Sài GOn — Pleiku (in) 70.000.000.000 70.000.000.000 
Du 1w vào cong ty lien kit 989.709.576.518 (10.247.536.529) 989.709.576.518 (7.339.756.391) 
Cong ty TNHH Thucmg m.i Djch viii Sài 
GOn - Ca Mau (iv) 74.970.000.000 (10.247.536.529) 74.970.000.000 (7.339.756.391) 
Cong ty TNHH Thucing mai  Sài GOn Cn 
Thci (v) 74.800.000.000 74.800.000.000 
Cong ty TNHH DAu tu Quc t Sal GOn 
Co.op (vi) 24.500.000.000 - 24.500.000.000 
Cong ty TNHH Thuong mai Dch v Siêu 
thj Co.opmart Biên HOa (vii) 7.440.520.518 7.440.520.518 
Cong ty C6 phn Phat trin Khu phlrc hqp 
Thucing mai  Vietsin (viii) 754.099.056.000 - 754.099.056.000 
COng ty TNHH Thucmg mi Dlch  v Sài 
GOn - Xuán Oai (ix) 53.900.000.000 - 53.900.000.000 

Cong 1.106.349.576.518 (10.247.536.529) 1.106.859.576.518 (7.339.756.391) 
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CONG TV Cd PHAN OAU TJ PHAT TRIEN SAI CON co.o 

Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai H9c, Phiiông Phrn NgO Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

(i) Theo Giy chtrng n1in dang k' doanh nghip s 0313761299 thay di In th 02 ngày 23 tháng 5 nam 
2019 do Sà Kê ho?ch và Dâu Pr TP. Ho ChI Minh cap, Cong ty dâu ti.r vào COng ty TNHH SCID 23/9 
v6i sO tiên 10.200.000.000 VND (Prong throng 51,00% vOn diêu l). Trong nãm nay, Cong ty tiêp tiic 
thu hôi mt phân von gop vOi so tiên là 5 10.000.000 VND. Tai  ngày két thüc näm tài chInh, Cong ty 
cOn dâu tu' 2.040.000,000 VND, tu'o'ng du'ong 5 1,00% vOn sO' hu. 

Theo Giy chi.rng nhn däng k doanh nghip sé 1300419650, chñ'ng nhn thay di 1n thr 09 ngây 02 
thang 4 nãm 2019 do SO' KO hoach và Dâu Pr tinh Ben Tre cap, COng ty dâu P.r vào COng ty TNHH 
MTV Thi.rong mai  Sài GOn - Ben Tre 44.600.000.000 VND, Prong thrcrng 100% von diéu 1. 

(iii) Theo Giy ching nhn dãn k doanh nghip s 5901160960 däng k ln dAu ngày 10 tháng 12 nãm 
2020 do SO' K hoach va Dâu Pr tinh Gia Lai cap, Cong ty dâu hr vào COng ty TNHH MTV Thirong 
mai Djch v Sài GOn —Pleiku 150.000.000.000 VND, Prong di.ro'ng 100% von diéu 1. Ti ngày kêt thiic 
nãm tài chInh, Cong ly dä dâu hr 70.000.000.000 VND, vn diêu 1 cOn phái dâu Pr vào Cong ty TNHH 
MTV Thucrng mai  Dich viii Sài GOn — Pleiku là 80.000.000.000 VND. 

(iv) Theo Giy chüng nhn clang k doanh nghip sé 2000969020 clang k' ln du ngày 20 thang 5 nãm 
2010, clang k thay clOi Ian thir 11 ngày 10 thang 12 nãm 2019 do SO' Kê hogch và Du hr tinh Ca Mau 
cp, COng ty dâu P.r vào COng ty TNHH Thuung mai  Djch Vp Sài GOn - Ca Mau 74.970.000.000 VND, 
tirong throng 36,75% vOn diéu !. 

(v) Theo Giy chüng nhn clang k doanh nghip s 1800502219 ngày 08 tháng 11 näm 2012, ching nMn 
thay dOi lan th(r 18 ngày 12 tháng 02 näm 2019 doSO' Kê hoach và Dâu Pr TP. Can Tho cap, Cong ty 
dâu tir vào COng ty TNHH Thuong mai  Sài GOn Can Tho 74.800.000.000 VND, ftrcmg dtrcmg 34,00% 
vOn diêu lê. 

(vi) Theo GiAy chixng nhn clang k' doanh nghip s 0310384927 ngày 15 thang 10 nãm 2010, chng nhn 
thay di ln thir 02 ngày 12 tháng 12 näm 2015 do SO' Ke hoch và Dâu Pr TP. HO Chi Mirth cp, COng 
ty du hr vào Cong ty TN1-IH Dâu hr Quc tO Sài GOn Co.op 24.500.000.000 VND, tlrong throng 49,00% 
vn diêu I. 

Theo Giy chirng nhn dangk' doanh nghip s 4702001225, chIrng nhn thay dèi lAn th 14 ngày 22 
tháng 05 nám 2019 do SO' KO hoach và Dãu hi tinh DOng Nai cap, Cong ty dâu hr vào COng ty TNHH 
Thuung mai  Djch vp SiOu thj Co.opmart BiOn HOa 7.440.520.518 VND, tuong throng 29,00% vOn diêu 
l. 

(viii) Theo GiAy chtrng nhn dAu tu s 411032000083, ching nhn thaydi IAn thr 07 ngày 02 tháng 12 nãm 
2020 do SO' Kê hoach va Dâu Pr TP. HO ChI Minh cap, Cong ty dâu hr vào COng tyCO phân Phát triOn 
Khu phüc hp Thuong mai  Vietsin 754.099.056.000 VND, Prong throng 36,00% vOn diêu I. 

Theo Giy ch(rng nhn clang k' doanh nghip s 0315949585 clang k IAn dAu ngày 08 tháng 10 nam 
2019 do SO' K hoch và Dâu hr TP. HO ChI Minh cap, COng ty dâu Pr vào Cong ty TNT-H-I Thtrong mai 
Djch vu Sài GOn - Xuân Oai 53.900.000.000 VND, tuong throng 49,00% vn ctiOu 1. 

Giátrfhciplj 
COng ty chi.ra xác djnh giá tn hop l cüa các khoãn dâu hr do chi,ra có hirâng dan cp the ye vic xac dnh 
giá trj hcrp 1'. 

Tmnh hlnh hog! d5ng cza các cong ty con và lien kê't 
COng ty TNT-Il-I SCID 23/9 hin clang trong qua trInh hoàn tht thu tpc giài the cOng ty. Các cOng ty con 
khác và cOng ty lien kOt clang hoat dtng kinh doanh bInh thi.rrng, khOng có thay dOi km so vói näm 
truâc. 

Ban thuvit minh nay là mt b phan hçip thành và phái thrc,c dc cüng vài Baa cáo tài chlnh 23 
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Giao dich vái cOc cOng ty con và cOng ty lien kIt 
Các giao djch trong yu giüa Cong ty vói các cong ty con và cong ty liOn kOt nhi.r sau: 

Nãm nay Nãm trithc 
COng ty TNHH MTV Thwong mai Sal Gôn - BEn 
Tre 
Cung cap djch vp tix van quán l 1.652.727.990 3.880.170.206 
Lai nhuân di.rac chia 7.788.153.129 12.266.797.825 
Läi cho vay 66.904.109 612.232.874 

Cong ty TNHHMTV Thwtmg mgi Djch vy Sài Gbiz 
— Pleiku 
Chi h 219.858.000 

COng ly TNHH Thwong :nai Djcl: vy Sal Gn - 
Mau 
Lãi cho vay 856.578.080 744.534.247 
Cung cap djch vi ttr van quán l' 1.448.597.992 3.588.186.630 
Cho vay 3.100.000.000 

Cong ty TNHH Thwong mgi Sài Ga,: C'in Tiut 
Cung cap dch vi ttr van quán l' 2.583.192.495 4.954.329.820 

Cong ty TNHHDau tu Quoc te Sn: Gon Co.op 
Loi nhuân throc chia 1.225.000.000 - 

COng ty TNHH Thwong mgi Djch vy Siêu thj 
Co.opmart Sal Gôn - Biên Hon 
Lai nhuân &rcic chia 2.234.960.169 2.264.587.457 

Cong ty C phin Phát triln Khu phá'c hp Thu'cng 
mgi Vielsin 
Cung cap djch vi ti van quãn 1 6.678.741,153 6.678.741.150 
Lcxi nhuân dircrc chia 45.937.611.078 

Cong ty  TNHH Thwcrng mgi Djch vy Sài GOn - 
Xuân Oai 
Lii nhuân diicic chia 2.450.000.000 

'HANi 

CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIE'N SAl CON coop 
Dja chi: s6 199-205 Nguyn Thai HQC, Phixang Phrn Ngü Lao, Quân 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho nàm tài chinh kt tMc ngây 31 thang 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chinh (tip theo) 

D€phông cho các khoán &u tic gop vn vào do'n vf k/-iác 

Tinh hInh biên dng dr phông cho các khoãn dâu ti.r gop von vào don vj khác nhu sau: 
Nãm nay Näm triróc  

So du nãm 7.339.756.391 6.798.032.340 
TrIch 1p dij phOng b sung 2.907.780.138 541.724.051  
s6 cui näm 10.247.536.529 7.339.756.391 

Bàn thuye1t mirth nay là mci b p/ian hçp than/i và phái duçc dQc ci4ng vat Baa c4o tat chin/i 24 



CONG TV C PHAN DAU TI! PHAT TRIE'N SAl GÔN CO.OP 
Dja ch: S 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phix&ng Phm NgO Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho nãm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt rninh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

3. Phãi thu ngãn han cila khách hang 
Phâi thu các ben lien quan, chi tiêt nhir sau: 

S cui näm S dâu näm 

Lien hip Hçp tác xã Thurng mai  TP. H ChI Minh 3.838.061.995 1.400.551.195 
Cong ty TNHH MTV Sài GOn - Van Dng 10.262.063.699 8.878.429.636 
Cong ty TNHH Thixong miii Dch vi Sài GOn - Ca 
Mau 9.963.411.472 7.946.670.122 
Ong Nguyn Ngçc Thng 100.000.000 

Cong ty C phn Phát trin Khu phác hçip Thuong 
mai Vietsin 7.346.615.265 
Cong ty TNT-H-I MTV Thuang mai  Sài GOn - Bn Tre - 1.334.523.803 

CongtyTNHl-lThi.roiigmai Sài GOn CnThcx 1.738.218.496 

Cong 24.163.537.166 28.645.008.517 

Trong do, s dii các khoân phãi thu efia khách hang lien quan dn thanh l' tài san c djnh tai  thi dirn 
cuoi nãm là 100.000.000 VND (so dâu näm là 0 \TND). 

4. Phãi thu v cho vay ngn hn 
COng ty cho các ben lien quan vay nhu sau: 

So cui näm S du nãm 
Cho COng ty TNHH Thi.rang mi Dch vii Sài GOn - 
Ca Mau vay vi lai suât tr 4,5% - 5,5%Inäm 16.600.000.000 13 .500.000.000 
Cho Lien hip Hcp tác xã Thuong mai  TP. H ChI 
Minh vay vâi lai suât 4%/näm 53.000.000.000 103.000.000.000 
Cho COng ty TNHH MTV Thixcmg mai  Sài GOn - Bn 
Tre vay vài läi suãt 5,5%/nãm 5.000.000.000 

Cong 69.600.000.000 121.500.000.000 

5. Phãi thu khác 

5a. Phái thu ngn h(uz khác 
S cui nãm 

Giá tr Dir phOng 

Si dan näm 

Giá trj Di.r phOng 

Phãi thu các ben lien quan 29.920.157.286 - 20.158.395.730 
COng ty TNHH MTV Thiwng mai  Sài 
GOn - Ben Tre - loi nhuân dxoc chia 25.054.950.954 - 19.938.537.730 

Cong ty TNHH MTV Thixong mai  Djch 
vu Sài GOn - Pleiku - chi hO 219.858.000 

LiOn hip Hcp tác xã thucng mai  TP. H 
ChI Minh - chi hO 1. 190.206.332 

Cong ty TNHH Thuang mai  Djch vi Sài 
GOn - Xuân Oai - Ioi nhuân di.rcic chia 2.450.000.000 

COng ty Th}{1-i Du tu Quc t Sài GOn 
Co.op - lcri nhun duçc chia 1.225.000.000 

Phdi thu các ti chá'c và cá nhân khác 1.086.808.184 2.015.409.181 

Cáckhoãnk'qungAnhan 6.000.000 370.416.000 

Tam ng 279.000.000 415 .000.000 

Lãi dii thu 800.395.304 1.222.966.123 

Các khoàn phâi thu ngAn han  khác 1.487.525 7.027.058 

Cong 31.007.040.115 - 22.173.804.911 

Ban thuy! minh nay là mt bç5ph4in hcrp thành và phái dc dQc cing v&i Báo cáo tài chinh 25 
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CONG TV" CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI CON co.op 
Dia chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phràng Phm NgO Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho nam tài chinh kt thiic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

5b. Pkdithudàilzankhdc 
Các khoán k qu dài han,  chi tiêt nhu sau: 

So cuot nam 

 

s6 du nàm 

    

K qu9 cho S& K hoach DAu ttr TP H ChI Minh d 
darn bào thirc hin dr an t?i  phixông An Phñ, Qun 2 
K qu thuê mt bAng dài han 
Cng 

 

85.183.000.000 
1.03 1.712.000 

  

1.000.032.000 

     

 

86.214.712.000 

  

1.000.032.000 

      

6. Nç'quáhn 
Cong ty khong có nç phâi thu qua han  thanh toán hoc khong cO khã näng thu hôi. 

7. Chi phi trãtrtrO'c 
7a. Chi phi trâ frwóc ngn hzn 

S cui näm  S du näm 
Cong cxi, dirng ci 
Chi phi bào tn, sra chüa 
Chi phi dng phi,ic 
Chi phi bàn quyn 
Chi phi câi tao,  di dO van phông 
Các chi phi trà trithc ngn han  khác 
Cong  

218.738.851 
146.120.948 

207.892. 196 
822.052.000 
143 .969.257 

1.538.773.252  

76.315.002 
46.325.000 
50.36 1.905 

149.064.726 

101.3 80.752 
423.447.385 

8. Tai san co dinh hiru hinh 

7b. Chi phi ira trwó'c dài hzn 

Cong ding cu 
Chi phi scra chQa 
Chi phi lAp dt h thng cong ngh thông tin 
Cing 

Nguyen giá 
So dâu näm 
Mua trong näm 
Thanh 1, nhiicrng bàn 
So cui nàm 
Trong có: 
Dã khâu hao hOt nhixng 
van cOn si.r dung 
Ch? thanh 1 

Giá tn hao mOn 
S d.0 nãm 
Khu hao trong näm 
Thanh 1, nhi.rcrng ban 

' So cuoi nam 

Máymócvà 
thiet b  

215 .250.000 

215.250.000 

186. 45 4 .2 93 

145 .23 1. 155 
41.223.138 

152.850.000 

1.034.476.624 

.( . So cuoi nam 
4.973.112 

30.266.440 
999.237.072 

V 
C 
C} 

CI 
C 

.0 11 

Phirng tin vn 
tãi, truyn dan  

5.670.521.593 
1.096.345.455 

(4.650.033.956) 
2.116.833.092 

3 .485 .546.271 
313.200.773 

(3.085.416.231) 
713.330.813  

.' Thiet b1, ding 
cii quãn Iy'  

8,928,636.951 
234.691.000 

(107.391.8 18) 
9.055.936.133 

5.337.554.037 
1.108.283.594 
(107.391.8 18) 
6.338.445.813 

SE du nãm 
48.598.116 

140.2 18.099 

188.816.215 

Cong  

14.8 14.408.544 
1.331.036.455 

(4.757.425.774) 
11.388.019.225 

4.852.477.626 

8.968.331.463 
1.462.707.505 

(3.192.808.049) 
7.238.230.919 

- 4.699.627.626 

Ban ehuydi ,ninh nay là mØt bç5 phçin hçxp thành vaphdi du'cjc dpc cing vol Bdo cáo tài chinh 26 



CONG TV C5 PHAN DAU TLI PHAT TRIEN SAI GÔN co.oi 

Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phi.rmg Phm Ngü Lao, Quân 1, TP. Hè Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho nam tài chmnh kt thüc ngày 31 thang 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Bäo co tài chInh (tip theo) 

Cia trj con 1i 
So c1u näm 

A A. So cuoa nam 
Trong do: 
Tm thi chua sir dpng 
Bang ch thanh ! 

Thit b, diing 

cii quãn I  

3.591.082.914 

2.717.490.320 

C ng 

5.846.077.081 

4.149.788.306 

70,018.845 2.184.975.322 

28.795.707 1.403.502.279 

9. Tài san c dinh vô hinh 

Nguyen giá 
So dâu näm 

A A. So cuoi nam 
Trong do: 
Dà khâu hao hêt nhixng van con sfr d%ing 

Cia tn hao mon 
So dau näm 
Khu hao trong nàm 

A A. So cuoi nam 

Giá trj con i 
SO dâu näm 

So cu6i näm 
Trong dO: 
Tm thñ không str ding 
Bang ch thanh 1y' 

Chucrng trinh phãn 
mm may tInh  

1.063.500.000 
1.063.500.000 

698.500.000 

705.441.751 
120.433 .3 52 
825.875.103 

358.058.249 

237.624.897 NF 

10. Bt dng san du ttr 

Nguyen giá 
Quyn si'r diVing dt Nhà Cong 

So dâu nãm 28.058.582.064 132.359.796.115 160.418.378.179 
A A. So cuoi nam 28.058.582.064 132.359.796.115 160.418.378.179 

Trong dO: 
DãkhâuhaohOtnhu'ngvânchothuê 

Cia tn hao mOn 
IF 

Séidunäm 2.787.718.800 24.524.604.147 27.312.322.947 P1 
KMu hao trong näm 626.280.504 4.464.176.340 5.090.456.844 
AA. - So cuoi nam 3.413.999.304 28.988.780.487 32.402.779.791 

1 
Cia trj cOn 1i 
S du näm 25.270.863.264 107.835.191.968 133.106.055.232 
AA. - So cuoi nam 24.644.582.760 103.371.015.628 128.015.598.388 

Bàn thuyé't minh nay là m5t b phrn hQp thành và phái dztç'c dQc cirng vol Bdo cáo tài chinh 27 
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CONG TY cô PHAN DAU TU' PHAT TRIE'N SAI GÔN co.op 
Dja clii: S6 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phisong Pham NgQ Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHINH 
Cho nãm tài chinE kt thóc ngây 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo) 

Danh mçic bat dng san du tu ti ngáy k& thi,c näm tài chInh nhu sau: 
Nguyen giá Hao mon lüy k Giá trl  con 1i 

Quyn sr ding dt - 253 Din Biên Phfi, 
Phithng 7, Qun 3, TP. Ho ChI Minh 
Nba ca 4t kiên trác - 253 Din Biên Phü, 
Pht.thng 7, Qun 3, TP. Ho ChI Minh 
Quyén sr dung dat - Nhà 102 dung Nam K' 

5.530.000.000 

29.759.056.455 

1. 193 .440. 139 

13.313.667.465 

4.336.559.861 

16.445.388.990 

Khcri NghTa, Qun 1, TP. Ho ChI Minh 
Nba cira vt kién tr(ic - Nba 102 dung Nam 

22.528.582.064 2.220.559.165 20.308.022.899 

K' Khi Nghia, Qun 1, TP. Ho ChI Minh 102.600.739.660 15.675.113.022 86.925 .626.63 8 
Cong 160.418.378.179 32.402.779.791 128.015.598.388 

11. Chi phi xây thrng co' ban d& dang 

Mua sam tài san c dinh 
Xây dmg cci bàn dâ dang 
- Cci s& hg tang k9 thut khu dO thf 

phOt trién Quçn 2, TP. HO C/il Minh 
- Dic an BMC Vinh - Plaza 
- Dtc an 102 Nam Kj) Khói Nghia 

Cong  

Chi phi phát Kt chuyn vào 
sinh trong näm  TSCD trong näm S cui nám  

1.096.345.455 (1.096.345.455) 
985.386.364 - 491.486.136.658 

- 474.652.350.294 
- 15.848.400.000 

985.386.364 - 985.386.364 

2.081.731.819 (1.096.345.455) 491.486.136.658  

S dau nAm 

490.500.750.294 

474.652.350.294 
15.848.400.000 

490.500.750.294  

12. Tài san thu thu nhp hoãn 1ü 
12a. Tài san lhueAthu  nhçip hoãn 4z1 itdghi nIzln 

Tài san thuê thu nhp hoàn lai lien quan den các khoán chênh 1ch tm thai &rqc khâu trt'r. Chi tiêt phát 
sinh trong näm nh.r sau: 

Ghi nhn vào kt 
qua kinh doanh 

S dâu nám trong nAm S cui näm 

Các chi phi phãi trá 
Tin hwng phài trã theo chfnh sách 
Sài GOn Co.op gàn kêt 93 .825.429 

220.157.236 

(3.83 0.200) 

220.157.236 

89.995.229 
r,p 

Các khoán chênh léch tam thei khác 9.594.000 (4.752.000) 4.842.000 
Cong 103.419.429 211.575.036 314.994.465 

Thug suit thu thu nhp doanh nghip sü ding d xác djnh giá trj tài san thu thu nhp hoän 1i là 20%. 
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12b. Tâi san thuE thu nhp hodn Iii chwa du'ic gui nhçn 
So tiên lô tInh thuë thu nhp doanh nghip närn 2021 là 5.565.328.699 VND nhu'ng Cong ty chua ghi 
nhn tài san thuê thu nhp hoän 1i cho khoân 10 nay. 

Theo Lust Thug thu nhLp doanh nghip hin hành, khoãn 1 cOa b.tk' nãm tInh thug nào dirçrc chuyn 
sang bñ trr vào thu nhp trong th&i gian tôi da khOng qua s näm kë tur näm tiOp sau näm phát sinh lô. 
Tài san thug thu nhp hoän Iai không duc ghi nhn cho nhüng khoân nay vi Cong ty chi.ra có kê hoach 
1çi nhun ci th trong thong lai. 

Bàn thuvt minh nay là mt bO phdn hcxp thành và phOi dztçic dQc càng vái Báo cáo tài chinh 28 
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CONG TV cc5 PHAN OAU TU PHAT TRIEN sAi GÔN coo 
Da chi: S 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phxäng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

13. 1'hãi trã ngffOi ban ngän hn 
Scuinäm 

 

S dAu nãm 

    

Phái trá các ben lien qua!z 
Lien hip Hcp tác xa Thwmg mi TP. H Chi Minh 

Pliái Ira cdc nba cung cñp klzác 
COng ty C phn Edoctor 

Các nhà cung cAp khac 

Cong 

5.135.000 
5. 13 5 .000 

93.881.659 
68.250.000 
25.631.659 

99.016.659 

283.465.174 

283.465.174 

283.465.174 

Trong do, s dis các khoàn phái trá ngthi ban lien quan dn mua sm tài san c djnh tai thi dim cui 
nãm là 4.068.735 VND (so dãu nãm là 4.068.735 VND). 

Cong ty không cO nq phài tra ngi.rOi ban qua han chiia thanh toán. 

14. Thu và các 

Thu GTGT hang 

khoãn phãi np Nhà nuO'c 
S c1u näm S phát sinh trong nAm S cui näm 

Phãinp Phãithu S phãi np S dä thrc np Phãi np Phãi thu 

ban ni dia 1.099.407.987 2.290.666.243 (2.864.171.333) 525.902.897 
ThuA thu nhp 
doanh nghiep - 3,607,093.380 - 3.607.093.380 
Thu thu nhp cá 
nhân 926.433.040 2.239.971.874 (2.708.202.198) 458.202.716 
Tiên thuê dt 2.45 1.395 .269 (1.843.894.282) 607.500.987 
Thug mOn bâi 3.000.000 (3.000.000) 

Cong 2.025.841.027 3.607.093.380 6.985.033.386 (7.419.267.813) 1.591.606.600 3.607.093.380 

Thuegiá Irj gia tang 
Cong ty np thuO giá trj gia tang theo phi.wng pháp khâu trcr vài thuê suât 10%. 

ThuIhu nhlp doanh nghip 
Cong ty phài np thuO thu nhp doanh nghip cho các khoàn thu nhp tinh thuê vâi thuê suât 20%. 

Thu thu nhp doanh nghip phãi np thrcic dii tInh nhu sau: 
Nãm nay 

Tng !qi nhun ké toán truàc thu 53.614.964.897 
Các khoàn diu chinh tang, giám li nhun k toán 
dé xác djnh lçii nhun chju thuê thu nhp doanh 
nghip: 

- Các khoàn diu chinh tang 1.668.661.780 

- Các khoãn di&u chinh giám (301.171.000) 

Thu nhp chju thus 54.982.455.677 

Thu nhp thrçic mien thus (60.547.784.3 76) 

Thu nhp tInh thus (5.565.328.699) 

Thug suAt thuA thu nhp doanh nghip 20% 

Thus thu nhp doanh nghip dr tInh phãi np 
ThuA thu nhp doanh nghip duqc giãm ') - 

Thu thu nhp doanh nghip phãi np 

Nãm tru*c 
25 .655 .8 12. 183 

1.173.669.795 

26.829.481.978 
(15 .03 7.485 .282) 

11.791.996.696 

20% 
2.35 8.399.339 
(707.519.802) 

1.650.879.537 

IPI  

1EJ 
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92.031.558 

92.031.558 

S dãu nàm  
74.300.000 KLEW 

CONG TY cô PHAN OAU T1J PHAT TRIE'N SAl GÔN CO.OP 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phrmg Pham NgO Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CAO TAI CHINH 
Cho nãm tài chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Ban cáo tài chInh (tip theo) 

(I) 

vó'i doanh nghip, hcrp tác xã, dan vj sr nghip và to ch(rc khác. 

Cong ty thrçxc giàm 30% s6 thu thu nhp doanh nghiep phái nQp närn 2020 theo Nghj djnh s 

quyêt so 116/2020/QH14 ciia Quôc hi ye giám thuê thu nhap doanh nghip phâi np cüa nãm 2020 di 
114/2020/ND-CP ngày 25 tháng9 näm 2020 cüa ChInh phü ye vic quy djnh chi tiét thi hãnh Ngh 

Viêc xac dinh thué thu nhâp doanh nghiep phai nOp cua COng ly duac can ci.r vao cac quy drnh hiên 
hành ye thuê. Tuy nhien, nhttng quy djnh nay thay dôi theo ting thci k' và các quy djnh ye thuê dôi vai 
nhiêu loi giao djch khác nhau có th di.rqc giãi thIch theo nhiêu cách khác nhau. Do vy, sO thué d.rcic 
trInh bay trén Báo cáo tài chInh CO the sê thay dOi khi ca quan thué kiêm tra. 

Các loii Ihul khdc 
Cong ty kê khai Va np theo quy dlnh. 

15. Chi phi phii trã ngn hn 
S cuM nãm 

Lien hip Hçrp tác xa Thirang mai  TP. H ChI Minh 
(là ben lien quan) - chi phi sir ding ca sc vat  chat và 
din, nu&c phài trà 1.100.786.182 

Các chi phi phái trá ngn han  khác 9.640.693 

Cng 1.110.426.875 

16. Phãi trã khác 
16a. Phái Ira ngn hin khác 

Phái Ira ben lien quan 
Lien hiép Hcip tác xà Thixang mai  TP. Ho Chi Minh 
— thu ho tiên - 74.300.000 

Phái Ira cdc t6 chác và Cd nhân khác 2.977.802.561 1.565.137.136 

Kinh phIcongdoàn 70.114.229 64.511.162 

Nhan k' qu ngn han 742.000.000 742.000.000 

C trc phái trã 577.13 1.270 601.428.270 

Các khoàn phài trá ngn han  khác 1.588.557.062 157.197.704  

Cong 2.977.802.561 1.639.437.136  

S du nãm 

A A. So cuoi nam 

16b. Phãi Ira dài han khdc 

Phdi Ira ben lien quan 
Cong ty TNHH MTV Co.opmart VTnh PhCc - phài 
trâ tiên nhan k,2 qu5 dài han 
Phdi Ira các 16 chá'c khdc 
Cong ty TNH}1 Nova An PhO - dt ccc thrc hin 
hgp dng 
Phài trá tin nhan k' qu dài han 
Các khoân phái trâ ngirci lao dng lien quan dn 
chinh sách dãi ng và Sâi GOn Co.op gän kêt 

Cong 

A A. So cuoi nam S du nám 
2.170.000.000 2.170.000.000 

2.170.000.000 2.170.000.000 

108.958.736.966 107.880.444.986 

102.500.000.000 102.500.000.000 

1.277.687.970 1.277.687.970 

5.181.048.996 4.102.757.016 

111.128.736.966 110.050.444.986 

16c. Np' qua hçzn chu'a thanh loan 
COng ty không CO nçi phái trã khác qua han  chixa thanh toán. 
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CONG TY cO PHAN DAU TI! PHAT TRIEN sAi GÔN CO.OP 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai HQc, Ph'x&ng Pham NgQ Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 

BAO cÁo TAT CHINH 
Cho näm tái chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh (tip theo) 

17.  

18.  

Qu5' khen thtr&ng, phüc 191 

So dâu nám 

Tang do trich 
Ip tà Iqi 
nhnn 

Tang do 
thu'ô'ng tü 
Lien hip 

Chi qu)' 
trong näm S cuôi nAm 

Qu khen thu&ng, phOc lqi 
Qu5 thu&ng Ban quãn 1', 
diu hành 

6.268.791.280 

1.800.808.144 1.205.417,604 

22.800.000 

- 

(28.721.100) 

(626.000.000) 

6.262.870.180 

2,380,225.748 

Cong 8.069.599.424 1.205.417.604 22.800.000 (654.721.100) 8.643.095.928 

Vin chü s& hfru 
18a. Bang dái c/i/lu biln d3ng cüa v6n chü sã hfru 

Vn du tu' Qu thutu' 
cüa chü so' hu'u phát trién 

LQ'i nhun 
sau thud 

chu'a phãn phi Cong 

S dtr dAu näm tnrâc 1.000.000.000.000 826.899.167.390 129. 154 .235 .234 1.956.053.402.624 

Lcci nhun trong nm tnrOc 24.108.352.075 24.108.352.075 

TrIch Ip các qu5 trong 
nãm triràc 2.523.669.981 (3 .028.403 .977) (504.733.996) 

Diu chinh thu thu nhp 
doanh nghip bj truy thu 
cüa các nAm tnrâc (528.680.577) (528.680.577) 

S6 dir cu& näm trtró'c 1.000.000.000.000 829.422.837.371 149.705.502.755 1.979.128.340.126 

S6 du du näm nay 1.000.000.000.000 829.422.837.371 149.705.502.755 1.979.128.340.126 

Lqi nhun trong nm nay 53.826.539.933 53.826.539.933 

TrIch 1p các qu trong 
nãm nay 2.4 10.835.208 (3.616.252.812) (1.205.417.604) 

S dir cui nAm nay 1.000.000.000.000 831.833.672.579 199.915.789.876 2.031.749.462.455 

18b. Chi tilt vón gop cüa chü sO' hfru 

Lien hip Hqp tác xä Thirong mai TP. H ChI Minh 

Các cô dong khãc 

Cong  

S cui nàm 
960.927.960.000 
39.072.040.000 

1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 

S du nàm 
960.927.960.000 
39.072.040.000 

n ' .A icc. Cophieu 
'. So cuoi nam So dau nam 

S6 1ug c phiu däng k' phát hành 100.000.000 100.000.000 

S6 hiçcng c phiu ä ban ra cong chüng 100.000.000 100.000.000 

- Cphiluphô thông 
- Cphiluu'udãi 
S krcmg c6 phiu duvc mua 1?i 
- Cdphiluph thông 
- Cophiluu'udai 

100.000.000 100.000.000 

S h.rcmg c phiu dang !uu hành 100.000.000 100.000.000 

- Côphiêuphô thông 
- Cophiluu'udai 

100.000.000 100.000.000 

Mnh giá c phiu dang Iuu hành: 10.000 \TND. 
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CONG TV cö PHAN DAU TIJ PHAT TRIE'N SAI GÔN co.op 
Da chi: S 199-205 Nguyn Thai H9c, PhuOng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHNH 
Cho näm tài chinh kt thtic ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

18d. P/san phái lçri nhuçin 
Trong nAm Cong ty dA phân phôi lcxi nhun nãm 2020 theo Nghj quyêt Di hi dOng cO dong thuOng 
niên näm 2021 so 01/2021/NQ/DHDCD ngIy 02 tháng 11 näm 2021 nhis sau: 

S tin (YND) 
• TrIch qu du hr phãt trin 2.410.835.208 
• TrIch qu Hi dng quán tr 1.205.417.604 

19. Các khoãn miic ngoài Bang can di k toán 
19a. Tàisdn(huêngoài 

TOng so tién thu tôi thiêu trong Wong lai cüa các hgp dOng thué hoat dng tài san khOng the hüy ngang 
theo các th&i han nhui sau: 

S cui 11am S du nãm 
Tr 01 näm trc xung 2.179.200.000 3.922.250.400 
Trén 01 näm c1n 05 nãm 8.716.800.000 8.716.800.000 
Trên 05 nãm 2 1.428.800.000 23.789.600.000 
Cing 32.324.800.000 36.428.650.400 

Cong ty thuê mt bang disói hinh thóc thuê hoat dng. Các hçrp dng thué có hiu lirc trong khoáng tr 
nAm 2011 den näm 2036 và có khã näng thrçc gia han  them. Clii phi thuê di.rc diêu chinh tang len hang 
nàm theo giá thuê trên thj tnrOng. 

19b. Ngoii t cac 1oii 
Tai ngày kêt thñc näm tài chinh, tiên và các khoàn tuang ducing tin cüa COng ty bao gôm 687,28 USD 
(so dâu nãm là 700,48 USD). 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MTJC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA 
HOiT DQNG KJNTI DOANH 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dlch  v 
hi. Ttng doanh thu 

Näm nay Näm tru*c  
Doanh thu cho thuê mt bng và tài san 3.640.326.000 2.327.154.450 
Doanh thu kinh doanh bt dng san du tir ® 7.62 1.205.275 9.507.686.950 
Doanh thu djch vu hr vn quán !' dir an và phát triên 
mang 1i.ri siéu th 22.178.413.232 26.713.256.171 
Doanh thu khác - 969.649.576 

Cing 33.439.944.507 39.517.747.147 

(I) Thu nhp va chi phi lien quan dn bt dng san du hr cho thuê nhu sau: 
Näm nay Näm trtrc  

Thu nhp tir vic cho thuê bt dng san dâu tu 7.621.205.275 9.507.686.950 
Chi phi trrc tip lien quan dn vic tao  ra thu nhp tCr 
vic cho thuê 7.597.697.482 7.0 17.405.350 

Thu nhp kinh doanh bt dng san du hr 23.507.793 2.490.281.600 

R,4n thnmii nun/i nay là m& ho n/iOn Win than/i va ohái d&tc doc ciinz vOi BOo cáo Sal chin/i 32 
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ty lien kt thrcrc trInh 
cung cap djch v cho 

Näm trw&c 

lb. Doanh thu ban hà,zg và cling cap djch vi clzo cdc ben lien quait 

Ngoài các giao djch ye ban hang và cung cap djch vi cho cac cong ty con, cong 
bay thuyêt minh so V.2b, Cong ty con phát sinh các giao dch ye ban hang và 
các ben lien quan khOng phãi là cong ty con, cOng ty lien kêt nhi.r sau: 

Nãm nay  

Näm trtróc 
3. Doanh thu hot dng tài chInh 

Näm nay 

33.485.513.741 

HIIUHA 
iA ldvA 

9.742. 145 .254 
8.693.890.405 

15.037.485.282 
11.992.800 

7.255.455.152 
3.827.043.833 

60.547.784.376 

71.630.283.361 

Lãi tin giri ngân hang 
Läi tin cho vay 
C tirc, lçri nhun thrcrc chia 
Lãi thanh 1 ch(mg khoán kinh doanh 
Cong 

NAm nay Nàm trtrifrc 

33 Bàn ihuyét minh nay là m: b3phn hcip thành vàphái dtrçic dQc cling vói Baa cáo tài chlnh 

CONG TY cö PHAN 9AU TIJ PHAT TRIEN SAI GÔN co.op 
Dja chi: S6 199-205 Nguyn Thai H9c, Phi.r&ng Pham NgO Lao, Qun I, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chfnh (tiép theo) 

Liê,z hi?p Hçip Mc xã T/:irong mcii TP. H ChIMinh 
T.r van quãn 1' dir an và phát triên m?ng  ltrài siéu th 

Cong fy TNHHMTVCo.opnwrt 'mnh Phác 
Cho thuê mt bang và tài san 

COng ty TNHHMTVSài Gbn - Van Ding 
Cung cap djch viii tir yan quán ! 
Phi si'r ding trang thiêt bj, phân mêm 

2. Giávnhàngbán 

Giá vn cung cp djch v cho thuê mt bang và tài san 
Chi phi kinh doanh bt dng san du tir 
Cong 

4.227.632.818 

2.232.720.000 

3 .3 84. 195 .547 
969.649.576 

Näm trtrcrc 
2.232.720.000 
7.017.405.350 

9.250.125.350 

8.557.304.454 

3 .552.480.000 

1.257.849.148 

11.150.177.482 

4. Chi phi tài chInh 
Näm nay  

PhI bàn chüng khoán 16.35 1.620 
Dir phOng giâm giá chi.ng khoán kinh doanh và tn thAt 
dâu pi 3.847.797.564 
Cong 3.864.149.184 

5. Chi phi quân l doanh nghip 

Chi phi cho nhân viên 
Chi phi 4t lieu, d ding van phOng 
Chi phi khAu hao tài san c djnh 
Thuá, phi và ie phi 
Chi phi djch vix mua ngoài 
Các chi phi khác 

Cong 

23.532.046.795 
330.583.501 

1.583.140.857 
3.000.000 

4.091.823.233 
5.786.103.446 

35.326.697.832 

25.297.347.674 
434.008.930 

2. 156 .3 23 .88 1 
3.000.000 

3 .489. 166. 105 
5.923.946.904  

37.303.793.494 

Nàm nay 
3.552.480.000 
7.597.697.482 

Nàm trir&c 
127.680 

541.724.051 

541.851.731 



CONG TV c(5 PHAN OAU TLt PHAT TRIE'N SAI GÔN CO.OP 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai H9c, Phuong Pham NgQ Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chlnh k& thic ngày 31 tháng 12 nâm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

6. Thu nhâp khác 
Näm nay Näxn tru*c  

LAI thanh l2, n1ircing ban tài san c djnh 182,382.275 
Thu nhp khác 64.872.832 30.426.822 
Cong 247.255.107 30.426.822 

7. Chi phi khác 

Nàm nay Nàm tru'&c  
Chi phi h trçY hot dng chng djch Covid và üng h 
qu xã hi 1.200.000.000 
Chi phi khác 600 40.121.820 
Cng 1.200.000.600 40.121.820 

8. Lãi trên c phiu 
Thông tin ye läi trën cô phiêu duçc trinh bay trén Báo cáo tài chInh hçcp nhât. 

9. Chi phi san xut kinh doanh theo yu t 
Näm nay Nãm triró'c 

Chi phi nguyen lieu, vt 1iu 330.583.501 434.008.930 
Chi phi nhãn cong 23.53 2.046.795 25.297.347.674 
Chi phi khu hao tâi san c djnh 6.673.597.70 1 7.246.780.725 
Chi phi djch vi mua ngoài 10.151.543.871 7.648.834.611 
Chi phi khác 5.950.596.426 6.168.930.036  
Cong 46.638.368.294 46.795.901.976 

1' 

VII. NIIIYNG THÔNG TIN KHAC 

1. Tài san cho thuê hot dng 
Tai ngày két thác nAm tài chInh, các khoán thanh toán tién thuê tôi thiêu trong tu'cmg Iai thu thrgc tr các' 
hcp dong thuê hoat dng khong th 1thy ngang nhis sau: 

,( 
So cuoi nam s6 au näm 

Tfr 01 näm trâ xung 2.226.240.000 7.236.130.745 
Trén 01 näm dn 05 näm 8.904.960.000 8.922.240.000 
Trên 05 näm - 2 1.891.360.000 24.350.280.000 
Cong 33.022.560.000 40.508.650.745 

2. Giao djch và s dir v&i các ben Iiênquan 
Các ben lien quan vi Cong ty bao gôm: các thàn.h viên quán 1' chü chôt, các cá nhân có lien quan v61 
các thành vién quàn l2 chü chôt va các ben lien quan khác.

Ai 
2a. Giao djch và stJ dw voi các thành viên quãn !j chá ch6t và cdc cá nhân Co lien quan vOi các thânh 

viên quán lj chü chôt . 
Các thânh viên quân 1' chü chôt gôm: các thành vién Hi dông quán trj và các thành viên Ban diêu hành 
(Ban Tong Giám dc và Kê toán tnràng). Các cá nhân có lien quan v&i cac thành viên quán I chi chôt 
là cac thành viên mt thiêt trong gia dinh các thành viên quán l chü chôt. 

Ban thuyit minh nay là mI bc5ph5n hcip thành va phái dwrc dpc càng vó'i Báo cáo tài chfrth 34 

C 



CONG TV CO PHAN DAU lU PHAT TRIE'N sAi CON CO.OP 
DIa chi: S 199-205 Nguyn Thai HQc, Phis&ng Phm NgO Lao, Qun 1, TP. H Chf Minh 
BAO CÁO TAI CHtNI-1 
Cho näm tài chfnh kt thôc ngày 31 thang 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Giao djch vói các thành viên quOn l chi ch6t Va COC cd nhOn cO lien quan vái cdc thành viên quán 13 
chi chOt 
Cong ty khOng phát sinh giao djch ban hang vâ cung cap dich vii ciing nhu các giao djch khac v6i cac 
thânh viên quân I? chü chOt và các cá nhân có lien quan vâi các thành vién quân I' chñ chôt ngoài giao 
djch thanh 1 xc cho thânh viên Hi dong quán trj vi so tiên 3 72.272.727 VND. 

Cong 11(7 vái các thành viên quán 1,T5 chá chOt và các cá nhOn CO i/en quan vol cOc thành vién quán l,j 
chü chOt 
Cong ty không có cong nç vi các thành viên quán l chi'i chôt và các cá nhãn có lien quan vOi các thânh 
viên quán 1' chCi cht. 

Thu nhap cza các thành v/en quán ly 

Näm nay 
Ong Nguyn Anh DCrc - Chii tjch HOi  dng 

chü chat và Ban Kini soOt. 

Tin 1uong Thtrô'ng Thu lao 
Các khoãn 

khäc Cng thu nhp 

quãn trj - 80.000.000 80.000.000 
Ong Phm Trung Kiên - Thành viên Hôi dng 
quántrkiêmTongGiámdc 1.648.362.558 - 40.000.000 4.000.000 1,692,362.558 
Ong Nguyn Ngpc Thâng - Thành viên Hi 
dông quãn trl kiêm PhO lông Giám dôc 707.934.423 - 40.000.000 3.966.000 75 1.900.423 
Ong Nguyn Hcu Dong Ha - Thành vién Hi 
dong quàn trj - 26.666.668 26.666.668 
Ong Lê Tnr&ng Sn - Thãnh vién Hi dông 
quán tr - 40.000.000 40.000.000 
Ba H M HOa - Thành vién HOi  dng quán fri - 40.000.000 - 40.000.000 
Ong Doan Trn Thai Duy - Phó Tang Giám dc 927.973.185 - - 927.973.185 
Ong Ph?m Hoàng An - PhO Tng Giám dc 910.663.777 4.000.000 914.663.777 
Ba Bôi Thi Kim Nga - Giám dc Tài chinh 88 1.839.290 - 3.932.000 885.77 1.290 
Ong Nguyn Phii Khánh - Trirâng Ban Kim 
soát - - 40.000.000 40.000.000 
Ba Nguyn Kim Dung - Kim soát vién - 26.666.668 - 26.666.668 
Cong 5.076.773.233 - 333.333.336 15.898.000 5.426.004.569 

Nam tru'&c 
Ong Nguyn Anh DCrc - Chü tich HOi dng 
quân tr - 80.000.000 80.000.000 
Ong Ph?m Trung Kién - Thành viên HQi dng 
quàn trl kiêm Tong Giám dôc 1.686.991.115 - 40.000.000 51.198.000 1.778.189.115 
Ong Nguyn NgQC Th.ng - Thành vién HOi 
dông quãn trj kiém PhO Tng Giám dôc 1,554,692.238 95.598.720 27.564.102 34.268.500 1.7 12.123.560 
Ong Nguyn Hilu Bong Ha - Thành vién Hi 
dong quân trj - 26,666.668 26.666.668 
Ong Lé Tru&ng Scm - Thành vién Hi dong 
quân tr - 40.000.000 - 40.000.000 
Ba H M HOa - Thà.nh vién Hi dng quãn frj - 27.564.102 27.564.102 
Ong Doàn Trn Thai Duy - Phó Tng Giám dc 525.656.469 28.903.280 - - 554.559.749 
Ong Phm Hoàng An - Phó Tng Giám dc 31.784.622 1.897.959 730.917 34.4 13.497 
Ba BOi Thj Kim Nga - Giám d6c îàî chirih 957.422.635 68.779.838 20.022.000 1.046.224.473 
Ong Nguyn PhO Khánh - Trixâng Ban Kim 
soát - 40.000.000 40.000.000 
Ba Nguyn Kim Dung - Kim soát viên - - 26.666.668 - 26.666.668 
Cong 4.756.547.079 195.179.797 308.461.540 106.219.417 5.366.407.832 

Bàn thuyt minh nay ia m51 bph4n hç.rp thành vàphái thzçc dQC cling vói Báo cáo iài chinh 35 
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CONG TV CO PHAN DAU T1f PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Dia chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phu&ng Pham Ngü Uo, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHNH 
Cho nm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

2b. Giao die/i và sá dir vO'i cdc ben lieu quail kliác 
Các ben lien quan khác vài Cong ty gôm: 
Ben lien quan khác 
Lien hip Hcp tác xä Thwrng lnai TP. Ho Chi Minh 
Các cOng ty con (xem thuyêt minh so V.2b) 
Các cong ty lien ket (xem thuyét minhsO V.2b) 
Các cong ty con và các cOng ty liOn kOt cüa LiOn hip Hcip tác 
xa Thi.rcmg mi TP. Ho ChI Minh 

Mi quan h  
Co dông chiOm 96,09% vn diu l 

Giao dich vái các ben lien quan khác 
Ngoâi các giao dlch  phát sinh vài các cong ty con và cong ty liOn ket dâ thrçc trInh bay & thuyêt minh 
so V.2b cüng nhu các giao djch ye ban hang và cung cap djch vi cho các ben liOn quan khác khOng phái 
là cOng ty con và cOng ty liOn kOt dã dtxc trinh bay & thuyt minh sO VI.lb, Cong ty con phát sinh các 
giao djch khác vOi LiOn hip H?p  tác xã Thu'ang mai  TP. Ho Chi Minh nhii sau: 

Nãm nay Näm truó'c  
Lãi cho vay 2.903.561.644 7.337.123.284 
Htrové.,n - 1.161.600.000 
Chi h 2.001.284.040 1.618.362.050 
Phâi trá chi phi dng phic 4.668.182 
Chi phi sCr di1ng co S& 4t chit va diên, nuàc phái trã 1.100.786.182 - 

Giá djch vu cung cp cho các ben liOn quan khác là giá thOa thuân. Vic mua hang hóa, djch vii tir các 
ben liOn quan khác dirçic thi,rc hin theo giá thOa thun. 

Cong n v&i các ben lien quan khOc 
Cong n v&i các ben liOn quan khác duc trInh bay t?i  các thuyt minh sO V.3, V.4, V.5a, V.13a, V.15, 
V.16a và V.16b. 

Các khoãn cong nçi phâi thu các ben liOn quan khác khOng có bâo dam và së di.rçic thanh toán bang tin. 
Khong cO khoân dr phOng phài thu khó dOi nào di.rcic 1p cho các khoán nç phái thu CáC ben liOn quan 
khác. 

3. Thông tin v b phn 
Hoat dng caa Cong ty chi yOu là tt.r van quân l2 di,r an và phát triOn mang  lu&i siOu thi Co.op Mart và 
chi din ra trOn länh tho Vit Nam. 

4. Quãn l rCi ro tài chInh 
Hoat dng cüa Cong ty phát sinh các rai ro tài chInh sau: rcii rotIn di,rng, nii ro thanh khoãn và rüi ro 
th tnthng. Ban Tong Giám dOc chju trách nhim trong vic thiOt 1p các chinh sách và cac kiOm soát 
nhãm giâm thiOu cac rüi ro tài chinh cüng nhu giám sat vic thrc hin các chInh sách va cac kiOm soát 
dã thiOt lip. 

4a. Rái ro tin dung 
Rai ro tin dvng  là rüi ro ma mt ben tham gia trong hçp dOng khong cO khâ nàng thirc hin duçc nghia 
vi cüa mInh dan ctn ton that ye tài chinh cho Cong ty. 

Cong ty cO các ri1i ro tin dicing phát sinh chü yu tfr các khoán phài thu khách hang, tin giri ngân hang 
vàcáckhoánchovay. 

Ban thuyJi minh nay là m3t bcphc n hcip thành vàphái dc dQc cáng vói Báo cáo là! chinh 36 
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CONG TV C5 PHAN DAU TIJ PHAT TRIEN SAI GÔN co.o 

Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phu&ng Phm NgO Lao, Qun 1, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHNH 
Cho nãm tãi chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

Phái thu khách hang 
Cong ty có khoân phãi thu khách hang lien quan den Lien hip Hçp tác xà Thucmg rni TP. Ho Chi 
Minh và các cong ty con, cong ty lien kêt cOa Lien hip Hcip tác xA Thirang rnai TP. Ho ChI Minh vài 
so di.r nç t?i  ngày két thic näm tài chInh chiêm 100% tong so du nçi phãi thu (sO dâu näm chiêm 100%). 
Các don vi nay dOu CO uy tin và khá näng thanh toán tot nén rüi ro tin ding doi vâi khoân phài thu khách 
hang là thâp. 

Tién gz.ri ngán hang 
Các khoán tiên gcri ngân hang có kS' han và không có kS' han cüa Cong ty &rqc gO'i tai  các ngán hang 
thrgc nhiêu ngui biêt den & Vit Nam do vy ri ro tin diing dOi vài tiên g&i ngân hang là thâp. 

Các khoán cho vay 
COng ty cho các cong ty lien két và Lien hip Hcip tác xã Thi.rcmg mai  TP.HÔ ChI Minh vay tiên. Các 
don vi nay dêu cO uy tin và khá nang thanh toán tOt nén rüi ro tin ding dOi v&i các khoán cho vay là 
thâp. 

Mácd rüi rotIn dung tM da di vâi các tài san tài chInh là giá trj ghi s cüa các tài san tãi chInh (xem 
thuyêt minh sO VIL5 ye giá trj ghi so cCia các tài san tài chinh). 

Bang phân tIch v thai gian qua hn và giàm giá cüa các tài san tài chInh nhtx sau: 
Chu'a qua han hoc Chtra qua hn nhu'ng b 

chu'a b giám giá giãm giá Cong 

49 

.( .. So cuot nam 
Tin Va các khoãn ti.rcYng ducmg tién 207.083.114.072 207,083,114.072 
Chrng khoán kinh doanh - 13.798.767.426 13.798.767.426 
Phái thu khách hang 24.163.537.166 24.163.537.166 
Các khoàn cho vay 69.600.000.000 69.600.000.000 
Các khoân phái thu khác 115.911.040.115 115.911.040,115 
Cong 416.757.691.353 13.798.767.426 430.556.458.779 

r.c 

S6 du nám 
Tin Va các khoàn ti.rang dixcrng tin 160.589.346.884 160.589.346.884 
Chngkhoankinh doanh 13.815.187.308 13.815.187.308 
Các khoán du tir nm gill dn ngày dáo 
han 21.875.651.675 - 21.875.651.675 
Phãi thu khách hang 28.645.008.517 28.645.008.517 
Các khoán cho vay 121.500.000.000 121.500.000.000 
Cáckhoãn phài thu khác 21.394.388.911 21.394.388.911 
Cong 367.819.583.295 367.819.583.295 

4b. Ráirolhanhkhoán 
Rñi ro thanh khoãn là rüi ro Cong ty gp khó khãn khi thuc hin nghia v tài chinh do thiOu tiên. y 

Rüi ro thanh khoán cüa Cong ty chil yêu phát sinh tü vic các tài san tãi chinh và nq phâi trâ tài chinh TR, 
cO các thvi diem dáo han lch nhau. .01 

Cong ty quán 1 rti ro thanh khoán thông qua các bin pháp: thithng xuyén theo dOi cac yéu câu ye 
thanh toán hin t?i  và dir kin trong thong lai deduy tn mt luçng tiên cüng nhtr các khoàn vay & mirc 
phii hçip, giám sat các luông tien phát sinh thrc té vâi dir kién nhäm giãm thiêu ánh hir&ng do biên dng 
cüa luOng tiên. 
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CONG TV C5 PHAN DAU TIJ PHAT TRIE'N SAI GÔN co.op 
Dia chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phi.rng Pham NgQ Lao, Qun 1, TP. H Chf Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho näm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo) 

Thi ban thanh toán cia các khoân nç phâi trâ tài chIrih phi phái sinh da trén thà'i han  thanh toán theo 
hçp dong và chira thrçc chiét khâu nhi.r sau: 

.( .. 
So cuoi nam 

Tir 01 nàm tr& xu6ng Trên 05 nàm Cong 

Phài trã ngträi bàn 99.0 16.659 99.0 16.659 
Các khoàn phài trâ khác 3.316.115.207 2.170.000.000 5.486.115.207 
Cong 

s6 du nàm 

3.415.131.866 2.170.000.000 5.585.131.866 

Phài trà ngLxii bàn 283.465.174 283.465.174 
Các khoán phâi trà khác 964.957.532 2.170.000.000 3. 134.957.532 
Cong 1.248.422.706 2.170.000.000 3.418.422.706 

Ban Tang Giárn dc cho rang mirc d ri.ii ro di v&i vic trà ng là thp. Cong ty có khà nãng thanh toán 
các khoán n den han  tur dOng tién tir boat dng kinh doanh và tién thu tir các tài san tài chInh dáo han. 

4c. Rüi ro Ihj frithng 
Rüi ro th trl.r&ng là rüi ro ma giá trj hcip ! hoc các luong tién trong tuung lai ci'ia cOng ci tài chInh së 
bien dng theo nhng thay dOi cCia giá thj tnrOiig. 

Rcii ro thj tnrOng lien quan dn hoat dng cña Cong ty chi có rfii ro v giá chüng khoán. 

Các phân tich v d nhy, các dánh giá thrói dày lien quan dn tInh hInh tài chInh cüa COng ty t?i  ngày 
31 tháng 12 nãm 2021 và ngày 31 thang 12 näm 2020 trên ca sr giá trj nçi thuân. Mrc thay dôi cüa giá 
chóng khoán sCr dung dé phãn tIch d nhay di.rçic dira trên vic dánh giá khà näng có the xáy ra trong 
vOng mt näm t6i voi các diëu kin quan sat di.rçic cCia thj tru&ng tai  thii diem hin tai. 

Các cháng khoán do Cong ty n&m g1ü Co th bj ánh hirng bi các nii ro v giá trj ti.rang lai cüa chiThg 
khoán dau ti.r. Cong ty quãn 1 riii ro ye giá ching khoán bang each thiét 1p han  mc dâu tt.r và da dang 
boa danh muc dâu ttr. 

Giá tr hçip 1 cia các khoàn du ti.r vào cháng khoán niêm yt cüa Cong ty tai  ngày kt thic nãm tài 
chInh là 12.858.750.000 VND (sO dâu näm là 15.288.750.000 VND). 

Ban Tng Giám dc dánh giá rnirc d ành hi.rong do bin dng cüa giá chtg khoán dn lcii nhun sau 
thuê và von chñ s0 hUu cUa Cong ty là khOng dáng ke. 

Tài san dam báo 
COng ty khong có tài san tài chInh the chap cho các dan vj khác cong nhu nhn tài san the chap tü' các 
dan vi khác tai  ngày 31 tháng 12 näm 2021 và tai  ngày 31 tháng 12 nam 2020. 

5. Tài san tài chInh và n phâi trã tài chInh 
Tài san tài chinh 
Giá tr ghi sO caa các tài san tài chinh nhtr sau: 

TY 
HUUH 

lU V 

C 

Tin Va các khoàn tucing &rang tin 
Ching khoán kinh doanh 
Các khoãn du tu nm gi dn ngày dáo 
han 
Phài thu khách hang 
Các khoãn cho vay 
Các khoàn phãi thu khác 
Cing 

So cuoi nam S dâu näm 
Giá gOc Dir phOng Giágc DirphOng 

207.083.114.072 - 160.589.346.884 
13.798.767.426 - 13.815.187.308 

- 21.875.651.675 
24. 163 .537. 166 - 28.645.008.517 
69,600,000.000 - 12 1.500.000.000 

115.911.040.115 - 21.394.388.911 
430.556.458.779 367.819.583.295 

Bàn thuyt minh nay ià m5t bph4n hpp thành và phái thtc'c dQc cüng vOl BOo cáo tài china 38 



ChI Minh, ngày 24 thang 3 nãm 
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Kê toán tru&ng Ting Giám dc 

CONG TY cO PHAN OAU TU' PHAT TRIE'N SAl GÔN co.op 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, PhuOng Ph?m Ngü Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chinh kt thüc ngay 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Nphái Ira tài chmnh 
Qiá trj ghi so cOa nci phài trá tài chInh nhu sau: 

S cuói näm S dan näm 
Phâi trã ngi.thi ban 99.016.659 283.465.174 
Các khoãn phái trá khác 5.486.115.207 3. 134.957.532 
Cong 5.585.131.866 3.418.422.706 

Gidtrjhçrp1j 
Cong ty ch.ra xác dlnh  thrc giá trj hgp 1' càa các tâi san tãi chInh và n phái trá tài chInh do Thông ti.r 
so 210/2009/TT-BTC ngày 06 thang 11 näm 2009 cOa B Tài chInh cOng nhu các quy djnh hin hành 
chija cO htrâng dan cv the. 

6. Sy kin phát sinh sau ngày kt thüc nam tài chinh 
Không có sr kin trQng yêu nâo phat sinh sau ngày kêt thuic näm tài chInh yêu cu phái diéu chinh s 
1iu hoc cong b trên Báo cáo tài chfnh. 

Ban thuyl rn/nh nay là nir b5phin hcip thank và phái du-qc dQc cáng v&i Báo cáo tài chink 39 
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