
CONG TY CP DAU TU' PHAT TRIEN CQNG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIET NAM 
SAl GON CO.OP Dc 1p - Tir do - Hnh phtIc 

      

S:.2A..../SCID 
"V/v giãi 'rinh thay c'Mi LNST 

tai BCTC hcp nhát Qu 4/2021" 

TP.H ChI Minh, ngày 2  iháng .. näm 2022 

KInh gCri: - Uy ban Chrng khoán Nhà nithc; 

- Sâ Giao dch Chüng khoán Ha Ni. 

Can c/r Thông tw 96/2020/ri.BTC ngày 16/11/2020 hwáng ddn cong bd thông tin trên th/ trw&ng 
ching khoán; 

Can th BOo cáo tài chInh hQp nhdt Qu 4/2021 cOa COng ty Cdphdn Ddu 1w Phát trin Sài GOn Co.op. 

Cong ty C ph.n DAu tu Phát trin Sài Gôn Co.op (SCID) xin giri lôi chào trân tr9ng dn Uy ban 
Chi'rng khoán Nba nuâc và Sâ Giao djch Chrng khoán Ha NOi. 

Can cr kt qua hot dng kinh doanh i.râc thc hin cüa Qu' 4/2021, SCID xin iâi trinh thay 
dôi cia chi tiêu Lcyi nhun sau thuê thu nhp doanh nghip ti Báo cáo tài chInh hcip nhât Qu' 4/202 1 
so vâi cñng k' näm truàc nhir sau: 

Chi tiêu Qu 4/2021 Qu 4/2020 Thay di 

Lçn nhi4n sau thus TNDN(dng) 18.748.393.265 23.938.809.332 - 21,68% 

So v&i cüng ks', Lqi nhu.n sau thus thu nhp doanh nghip ti Báo cáo tai chInh hçp nht Qu' 
4/2021 cüa SCID giâm 5.190.416.067 dông, tl.rang dixang giãm 2 1,68%. Nguyen nhân chü yêu là do: 

Tang doanh thu trong kS'  giám 7.062.895.8 19 dng nën Lçii nhun sau thus thu nhp doanh 
nghip giám tuang üng là 7.062.895.8 19 dong. 

Lãi tr cong lyliên doanh, lien kt trong k' giám 5.197.487.096 dng nên Li nhu.n sau thu 
thu nhp doanh nghip giãm tircYng üng là 5.197.487.096 dong. 

Tng clii phi trong k' giám 5.943.237.020 dng nén Li nhun sau thu thu nhp doanh 
nghitp tang tlxong 1rng là 5.943.237.020 dông. 

Clii phi thus thu nhp doanh nghip giãm 1.126.729.828 dng nën Lqi nhun sau thu thu 
n1ip doanh nghip tang tirang üng là 1.126.729.828 dông. 

Chüng tOi xin cam kt các thông tin giãi trinh tren day là dung slr that  và hoàn toàn chu trách 
nhim trjràc pháp luât ye nOi  dung các thông tin dã giãi trinh. 

Iran trQng. 

N01 nh(,n: 
- Nhu trén; 
- HDQT, BKS, BTGD; 
- Website (d CBTT); 
- Li.ru: VT. 
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