
CONG TY CP DAU TU' PHAT TRIEN CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIET NAM 
SAl GON CO.OP Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S6:... . ./SCID TP.H ChIMinh, ngày  J9.  tháng  ..4j...  nám 2022 
"V/v cong bO' thông tin 

BCTC riêng Qu 1/2022" 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN T CUA 

UY BAN CHtNG KHOAN NHA NIYOC vA S GDCK HA NQI 

KInh giri: - Uy ban Chirng khoãn Nhà nhxOc; 

- Sâ Giao djch Chrng khoán Ha Ni. 

Cong ty: Cong ty C phn Bu tir Phát trin Sài Gbn Co.op 

Tri sâ chInh: 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phtthng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP.HCM 

Diên thoai: (028) 38360143 

Fax: (028) 38225457 

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

Chirc vv:  Tong Giárn dc, Ngithi dai  din theo pháp lut cüa Cong ty 

Dja chi: 199-205 Nguyn Thai H9c, Phinmg Pharn Ngü Lao, Quan 1, TP.HCM 

Diên thoai: (028) 38360143 

Fax: (028) 38225457 

Loai thông tin cOng b: I1 Djnh k' E Bt thiRng 0 Yêu c.0 

Ni dung thông tin cong b& Báo cáo tài chInh riêng Qu 1/2022. 

Chiing tôi cüng da cong b thông tin báo cáo nay trên trang thông tin din tr cüa Cong ty: 
www.scid-j sc. corn. 

Chiing tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dung sir that  và hoàn toàn chju trách 
nhim tnrâc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dà cOng bô. 

Noi nhân: 

- Nhu trên; 
- HDQT, BKS, BTGD; 
- Website (d CBTT); 
- Liru: VT (02). 

 

Phm Trung Kiên 



Noi nhân: 
- Nhtr trên; 
- HDQT, BKS, BTGD; 
- Website (d CBTT); 
- Lru: VT. 

Phm Trung Kiên--- 

AM DOC 

CONG TY CP DAU TIX PHAT TRIEN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SAi GON CO.OP Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

S:..2.../SC1D TP.H ChI Minh, ngày  29  tháng .i ... näm 2022 
"V/v giái trinh thay di LNST 
tgi BCTC riêng Qu) 1/2022" 

KInh gri: - liJy ban Ch(rng khoán Nhà nuóc; 

- Si Giao djch Ching khoán Ha Ni. 

- Can ct' Thông tu 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hzr&ng dn cong bO' thông tin trên thj tru'Oiig 
chi'ng khoán; 

COn ct' BOo cáo tài chInh riêng Quj 1/2022 cia Cong Cphdn Du tu' Phát trin Sài Gdn Co. op. 

Cong ty C ph.n Du tir Phát trin Sài Gôn Co.op (SCID) xin gcri 1i chào trân trong dn Uy ban 
Chüng khoán Nlià nrnc và S Giao djch ChiI'ng khoán Ha Ni. 

Can cü kt qua hot dng kinh doanh i.râc thirc hin cüa QuS'  1/2022, SCID xin giài trInh thay 
dôi cüa chi tiêu Li nhun sau thuë thu nhp doanh nghip ti Báo cáo tài chInh riêng Qu' 1/202 1 
so vâi cüng kS' nàm truàc nhir sau: 

Chi tiêu Qu 1/2022 Qu 1/202 1 Thay di 

Loi nhuân sau thu TNDN (dng) 3.574.247.935 27.567.196.358 -87,03% 

So vâi ci1ng ks', Lqi nhun sau thu thu nhp doanh nghip Qu' 1/2022 cua SCID giãm 
23.992.948.423 dông (tucmg dircing giám 87,03%). Nguyen nhân chü yêu là do: 

- Tong doanh thu trong kS'  giám 25.869.599.590 dng nên Lçi nhun sau thu thu nhp 
doanh nghip giãm tlxng irng là 25.869.599.590 dông. 

Tng chi phi trong kS'  giám 1 .769.256.549dng nên Lçi nhun sau thu thu nhp doanh 
nghip tang tucIng üng là 1.769.256.549 dong. 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip giãm 107.394.618 dng nén Lçii nhun sau thu thu 
nhp doanh nghip tang tircing irng là 107.394.618 dông. 

Ching tôi xin cam kt các thông tin giái trInh trén day là dung si,r th.t và hoàn toàn chju trách 
nhim trixâc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dã giái trinh. 

Trân tr9ng. 



CONG TY CP DAU TU PHAT TRIEN SAT GON CO.OP 

BAO CÁO TA! CHINH 

QUY 1 NAM 2022 

2022 



CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
DIa chi: 199 - 205 Nguyn Thai Hçc, Phtxâng Pham Ngü LAo, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU 1 
Cüa nam tài chinh kát thüc ngày 31 thang 12 nAm 2022 
Bang can d6i k toán 

BANG CAN DOI KE TOAN 
(Dng dy dii) 

Ti ngãy 31 tháng 03 nám 2022 

CH TIEU 
MA 
s 

Thuyt 
minh 

S cui k' 
(trc thtrc hiên) 

Dn vi tinh: VND 

A - So dau nam 

A - TAI SAN NGAN H*N 100 355,244,699,712 349,902,108,994 

I. Tin và các kiioAn twing throiig tin 110 V.1 241,461,291,354 207,083,114,072 
1. Tiên 111 45,165,443,179 9,175,775,332 
2. Các khoAn ttrang thxang ti&n 112 196,295,848,175 197,907,338,740 

II. Du tir tài chmnh ngn hn 120 32,203,040,553 12,858,750,000 
1. Chrng khoán kinh doanh 121 V.2a 13,799,560,215 13,798,767,426 
2. Thr phông giAm giá chrng khoán kinh doanh 122 V.2a (940,017,426) 

3. DAu tir nm giü dn ngAy dáo hn 123 V.2b 18,403,480,338 

III. Các khoAn phãi thu ngn hn 130 74,792,331,365 124,814,378,290 
1. PhAi thu ngn han  cüa khách hang 131 V.3 30,276,872,258 24,163,537,166 

2. Trátnthcchongithibanngnhan 132 V.4 11,023,783 43,801,009 

3. Phãithunibngnhn 133 - 

4. Phái thu theo tin d k hoach hcip dng xãy dmg 134 - 

5. Phãi thu v cho vay ngAn hn 135 V.5 16,600,000,000 69,600,000,000 

6. PhAithungtnhnkhác 136 V.6a 27,904,435,324 31,007,040,115 

7. Dçr phông phái thu ng&n hn khó dôi 137 

8. TàisAnthiuch&th1' 139 

IV. Hang tn kho 140 

1. Hàngtnkho 141 

2. Dr phông giAm giá hang tn kho 149 

V. Tài san ngn hn khác 150 6,788,036,440 5,145,866,632 

1. Chi phi trâ tnrâc ngAn han 151 V.8a 3,164,945,578 1,538,773,252 

2. Thus giá trj gia tang duqc khu trr 152 

3. Thud và các khoãn khác phái thu Nba ntrrc 153 V.14 3,623,090,862 3,607,093,380 

4. Giao djch mua ban 1i trái phiu ChInh phü 154 

5. Tâisánngnhnkhac 155 - 
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CONG TY CO PHAN DAU Tif PHAT TRIEN sAi GON co.op 
Dja chi: 199 -205 Nguyn Thai Hpc, Phtr&ng Pham Ngü LAo, Qun 1, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TA! CH!NH QU 1 

Cüa nAm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2022 

Bang cAn d6i k toán (tip theo) 

CII! TIEU 
MA 

S6 
Thuyêt 

minh 
s6 cu6i k' 

(u*c thuc hin) 
S6 du nAm 

B - TA! SAN DAI HI.N 200 1,806,987,542,451 1,807,555,371,327 

I. Các khoAn phãi thu dài hn 210 86,214,712,000 86,214,712,000 
1. Phài thu dài han  cüa khách hang 211 

2. Trãtnràcchongixàibándaihan 212 

3. V6n kinh doanh ô dan vj tr%rc thuc 213 

4. Phaithunibdãihan 214 - 

5. PhAithuvchovaydàihan 215 - - 

6. Phài thu dài han  khác 216 V.6b 86,214,712,000 86,214,712,000 

7. Dr phông phài thu dài han  khó dói 219 - - 

II. Tài sAn c6 djnh 220 4,091,404,535 4,387,413,203 

1. Tài san c6 dnh hüu hInh 221 V.9 3,872,029,640 4,149,788,306 

- Nguyêngiá 222 11,388,019,225 11,388,019,225 

- Giá tn hao mon lüy kl 223 (7,515,989,585) (7,238,230,919) 

2. Tài san c6 djnh thuê tài chInh 224 

Nguyen giá 225 

- GiO trf hao mOn liy kl 226 - 

3. Tai sAn c6 dinh vô hinh 227 V.10 219,374,895 237,624,897 

Nguyêngiá 228 1,063,500,000 1,063,500,000 

Giá trj hao mOn lIy kI 229 (844,125,105) (825,875,103) 

III. Bt dng san du tir 230 V.11 126,742,984,177 128,015,598,388 

- Nguyéngiá 231 160,418,378,179 160,418,378,179 

- Giá trj hao man liy k 232 (33,675,394,002) (32,402,779,791) 

IV. Tài san dO dang dài hn 240 492,392,954,840 491,486,136,658 

1. Chi phi san xut, kinh doanh d dang dài han 241 

2. Chi phi xAy di,rng ca bàn dâ dang 242 V.12 492,392,954,840 491,486,136,658 

V. Du tir tài chInh dài hn 250 1,096,177,879,206 1,096,102,039,989 

1. Du tix vào cong ty con 251 V.2c 116,640,000,000 116,640,000,000 

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

3. Du tir gop v6n vào dan v khác 253 

4. Di,rphOngd&uti.rtài chInhdài han 254 V.2c (10,171,697,312) (10,247,536,529) 

5 D&uti.rnAmgiudnngàydáohan 255 

VI. Tài san dài han khác 260 1,367,607,693 1,349,471,089 

1. Chi phi tràtru1c dài han 261 V.8b 945,218,610 1,034,476,624 

2. Tài san thud thu nhâp hoAn lai 262 422,389,083 314,994,465 

3. Thit bj, vt tir, phi,i tüng thay the dài han 263 

4. Tài san dài han  khác 268 

TONG CONG TA! SAN 270 2,162,232,242,163 2,157,457,480,321 

SI 
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CONG TY cO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON co.op 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phr&ng Pham Ngü LAo, Qun 1, TP. H6 ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU\ 1 

Cüa nAm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2022 
Bang cAn di k toAn (tip theo) 

CH TIEU 
MA 
s 

Thuyt 
minh 

s6 cu61 kr 
(tr&c thuc hin) S du nAm 

C - Nç1 PHAI TRA 300 126,908,531,773 125,708,017,866 

I. Nq ngtin hn 310 15,779,794,807 14,579,280,900 
1. PhAitrAnguôibanngnhn 311 V.13 242,533,201 99,016,659 
2. Nguâi mua trA tin tnrOc ngAn han 312 

3. Thus vA cAc khoAn phAi ne,p NhA nusc 313 V.14 467,036,347 1,591,606,600 
4. PhAi trA nguâi lao de,ng 314 V.15 1,764,654,668 91,447,777 

5. Chi phi phAi trA ngn han 315 V.16 2,153,859,758 1,110,426,875 

6. PhAi trA ne,i be, ngn han 316 
7. PhAi trA theo tin de, k hoach hcTp d6ng xây drng 317 - 

8. Doanh thu chira thirc hin ngn hn 318 V.17 43,923,000 65,884,500 

9. PhAi trA ngAn han  khác 319 V.18a 2,466,245,905 2,977,802,561 
10. Vay vA nç thuê tAi chinh ngn han 320 

11. DirphongphAitrAngAnhan 321 

12. Qu9khenthuâng,phüc lcii 322 V.19 8,641,541,928 8,643,095,928 

13. Qu bInh on giá 323 - - 

14. Giao djch mua bAn 1a  trAi phiu Chinh phA 324 - - 

II. N dài hn 330 111,128,736,966 111,128,736,966 

1. PhAi trA ngl.rôi bAn dAi han 331 - 

2. Ngthi mua trA ti&n tnrãc dAi han 332 

3. Chi phi phAi trA dAi han 333 

4. PhAi trA ne,i be, v v6n kinh doanh 334 - 

5. PhAi trA ne,i be, dAi han 335 - 

6. Doanh thu chua thirc hin dAi han 336 - 

7. PhaitradAihankhAc 337 V.18b 111,128,736,966 111,128,736,966 

8. Vay vA ncr thuê tài chinh dài han 338 

9. TrAi phiu chuyn di 339 

10. C phiu tru dAi 340 

11. Thud thu nhp hoAn 1a  phAi trA 341 

12. Di,r phông phAi trA dài han 342 - 
13. Qu phát trin khoa h9c vA cong ngh 343 
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TP. H Chi Minh, ngày 18 tháng 04 nàm 2022 
P1- 

Phm Xuân Phong 

K toán trtrO'ng 

COIJGTY .- 
COPH 

* DAUTtIPHArT3)I'1 

p 

/•'. 

' PHOC; rn Trung Kiên 

Tong Giam doc 

CONG TY CO PHAN DAU TIX PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Dja chi: 199 -205 Nguyn Thai HQc, Phrng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TA! CHfNH QU 1 

Cüa näm tâi chInh kt thic ngày 31 thang 12 nãm 2022 

Bang can d6i k toán (tip theo) 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh 

(. S So cuoi ky 
(iró'c thirc hiên) So aau nam 

D - VON CHU sO HUU 400 2,035,323,710,390 2,031,749,462,455 

I. V6n chü s& hfru 410 2,035,323,710,390 2,031,749,462,455 
1. Vn gop cüa chü s hthi 411 V.20 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 

Cdphiluphci thông có quyn bku quyt 411a 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 
- Cdphilurtudãi 411b 

2. 412 - 

3. Quyn ch9n chuyn di trái phiu 413 - 
4. VnkháccOachOs&hüu 414 - 

5. Cphiuqu 415 

6. Chênh 1ch dánh giá li tài san 416 

7. Che1cht'giáhidoái 417 - 

8. Qu9 du tir phát trin 418 V.20 831,833,672,579 831,833,672,579 

9. Qu h trcl sp xp doanh nghip 419 

10. Qu5 khác thuc vn chO s& h&u 420 

11. Lciinhunsauthuchixaphânphi 421 V.20 203,490,037,811 199,915,789,876 

- Lçi nhuan  sau thud chwa phán pMi 

lüy kla'En cui /c trtthc 421a 199,915,789,876 199,915,789,876 

- Lciinhun sau thuchwaphdnphôTi  Ic)) nay 421b 3,574,247,935 

12. Ngunv6ndãuttrxayd,rngcciban 422 

II. Ngun kinh phi và qu5 khác 430 

1. Ngun kinh phi 431 

2. Ngun kinh phi dã hInh thành tài san c6 djnh 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 2,162,232,242,163 2,157,457,480,321 

Ta Ng9c Thäo 
NgirOi 1p biu 
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Chi Minh, ngày 18 tháng 04 nàm 2022 

Phm Xuân Phong 
Ki toán trir&ng 

CONG TV 
COPHAN 

DAUTIJPHAT 

o.OP 
rung Kiên 

gGlImdOc 

10 

TT 

.o. 
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CONG TY CO PHAN DAU TTI PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Dja chi: 199 - 205 Nguyn Thai Hoc, Phuàng Pham Ngü LAo, Quan  1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH QU 1 
Cüa nAm tAi chInh kt thñc ngAy 31 tháng 12 nAm 2022  

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

Qu 1 ella nAm tài chInh k& thllc ngAy 31 tháng 12 nAm 2022 

CHiTIEU Ma 
s 

Thuyt 
mlnh 

Nam nay 
(r&c thrc hin) 

Dan v tinh: VND 

Ly ki tir diu nám din cuOl k' 
NAm trjthc NAm nay 

(ir&c thyc hln) 
NAm trrnrc 

1. Doanh thu ban hang vá cung cp dich  vi 01 VI.1 10,658,556,397 7,308,999,921 10,658,556,397 7,308,999,92! 

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 02 

3. Doanh thu thun vi ban hang và cung cip dich  v 10 VI.! 10,658,556,397 7,308,999,921 10,658,556,397 7,308,999,92! 

4. Cia vtn hang ban 11 VT.2 3,109,348,818 2,281,262,211 3,109,348,818 2,281,262,211 

5. LI nhuân gp vi ban hang và cung cip djch vi 20 7,549,207,579 5,027,737,710 7,549,207,579 5,027,737,710 

6. Doanh thu hot dng tui chinh 21 VL3 3,322,602,647 32,554,072,048 3,322,602,647 32,554,072,048 

7. Chi phi tàl chInh 22 VL4 (1,015,856,643) 1,233,358,388 (1,015,856,643) 1,233,358,388 
Trong do: chi phi Ili vay 23 

8. Chi phi ban hang 25 VI.5 23,606,242 37,384,994 23,606,242 37,384,994 

9. Chi phi quãn 1y doanh nghip 26 VI.6 8,290,630,581 8,746,573,654 8,290,630,581 8,746,573,654 

10. LQI nhuãn thuin tfr hoyt dng kinh doanh 30 3,573,430,046 27,564,492,722 3,573,430,046 27,564,492,722 

11. Thunhpkhác 31 VI.7 15,016,971 2,703,636 15,016,971 2,703,636 

12. Chi phi khác 32 VI.8 121,593,700 121,593,700 

13. Li nhun khác 40 (106,576,729) 2,703,636 (106,576,729) 2,703,636 

14. T6ng li nhun ki toán trir&c thui 50 3,466,853,317 27,567,196,358 3,466,853,317 27,567,196,358 

15. Chi phi thui thu nhp doanh nghip hin hành 5! V.14 

16. Chi phi thui thu nhp doanh nghip hoàn lai 52 (107,394,618) (107,394,618) 

17. Li nhun sau thui thu nhp doanh ngliip 60 3,574,247,935 27,567,196,358 3,574,247,935 27,567,196,358 

18. Lài cabãn trên c phiiu 70 

19. Lãi suy giám trên Co phiiu 71 

T3 NgQc Thão 
NgirOl 1p bliu 
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CONG TY CO PHAN DAU TI.T PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Da chi: 199 -205 Nguyn Thai Hoc, Phtthng Phm Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU'' 1 
CCa nãm tái chinh kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2022 
Báco cáo liru chuyn tin t 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TE 
(Dng dy dü) 

(Theo phiro'ng pháp trrc tip) 
Quy 1 cüa nãm tài chInh kk thüc ngày 31 thang 12 nám 2022 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Dan vj tInh: VND 

A - A, X A A.. Thuyet Luy ke tu dau nam den cuoi ky 
minh Nàm nay Nãm tru&c 

I. Liru chuyn tin tr hot dng kinh doanh 

1. Tin thu ban hang, cung cp dch vi và 
doanh thu khác 01 5,396,837,827 13,898,083,629 

2. Tiên chi trá cho ngu&i cung cap hang hóa và djch vi 02 (4,195,362,649) (3,620,808,039) 
3. Tin chi trã cho ngithi lao dng 03 (3,888,420,780) (5,787,848,094) 
4. Tiênlãi vay dä trá 04 
5. Thuê thu nhp doanh nghip dã np 05 - 
6. Tiên thu khác tir hoat dng kinh doanh 06 160,472,600 1,247,271,623 
7. Tiên chi khác cho hoat dng kinh doanh 07 (3,490,948,034) (3,879,557,980) 

Lwu chuyin i/hz I/wan IfrI:ogtd3ng k/nh doanh 20 (6,017,421,036) 1,857,141,139 

II. Liru chuyn tin tir h03t dng du tu 

1. Tin chi d mua sAm, xây d,mg tài san c dinh và 
các tái san dái han  khác 21 (997,500,000) (495,000,000) 

2. Tiên thu tir thanh l, nhtrcmg ban tài san cô djnh và 
các tái san dài hn khác 22 100,000,000 

3. TiAn chi cho vay, mua cac cong ci nç cUa 
dan vj khác 23 (18,403,480,338) (2,700,000,000) 

4. Tin thu hi cho vay, ban 1a  các cong cv nç cüa 
dan vj khác 24 53,000,000,000 23,875,651,675 

5. Tin chi du ttr, gOp vn vào dan vj khác 25 - 
6. Tiên thu hOi dâu ti.r, gop vOn vào dan vj khác 26 - 
7. Tin thu läi cho vay, cO trc và lqi nhun dizçnc chia 27 6,704,655,656 33,251,930,944 

Lwu c/:uyên i/hz thudn tà' I:ost t4bzg ithu 1w 30 40,403,675,318 53,932,582,619 
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Phm Xuãn Phong 
K toán trirong 

Ta NgQc Thão 
NgirOi 1p biu 

Tp. H ChI Mi ngày 18 tháng 04 näm 2022 

hm Trung Kiên 
-  T6ng Giam doc 

CONG TY cO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 199 - 205 Nguyn Thai H9c, Phthng Pham Ngü Lao, Quan 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU'' 1 
Cüa nàm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 
Báo cáo hru chuyn tin t (tip theo) 

Ma Thuyk Lüy k ttr du nãm dn cu6i k5' 
CHI TIEU S6 minh 

 

Nám nay Nàm trtwc 

III. 

1. 

. S 

Liru chuyen tien tir hot dQng tai chinh 

Tiên thu tr phát hânh c6 phiu, nhn gop von cüa 
chüs&hthi 31 

2. Tin trã lai gop v6n cho cac chU sâ hihi, mua 1i 
Co phiu cüa doanh nghip da phát hành 32 

3. Thuti6ntrdivay 33 
4. Ti6n trâ nc gOc vay 34 
5. Tin trá nçi gôc thuê tài chInh 35 
6. Co tüc, lçii nhun dá trá cho chU sO hOu 36 (8,077,000) (15,135,000) 

Lwu chuyén ith, thun lfr Izoqt d3izg tài chlnh 40 (8,077,0O0) (15,135,000,) 

Liru chuyn tin thun trong k' 50 34,378,177,282 55,774,588,758 

Tin và tuo'ng dtrong tin du kr 60 V.1 207,083,114,072 160,589,346,884 

Anh htr&ng cCa thay d6i t' giá h6i doái quy d6i ngoai t 61 

Ti6n và tuo'ng throng ti6n cu6i k' 70 V.1 241,461,291,354 216,363,935,642 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Dja chi: 199 -205 Nguyn Thai II9c, Phtthng Phm Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH QU' 1 
Cia nAm tài chInh kt thUc ngày 31 thang 12 nàm 2022 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH QU 1 
Cüa näm tài chmnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 

I. DAC DIEM HOiST DQNG 

1. HInh thrc s& hfru vn 

Cong ty C phn DAu tu Phát trin Sài Gôn Co.op (sau day gi tt là "Cong ty") là cOng ty c phn. 

2. LTnhvuckinhdoanh 

Linh vrc kinh doanh cüa Cong ty là djch vu. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hot dOng kinh doanh chinh cüa Cong ty là: du tu xây dirng, kinh doanh trung tam thumg mai,  cao 

van phOng; cho thuê mt b&ng và tài san. 

4. Chu kS'  san xut, kinh doanh thông thir&ng 

Chu k' san xuAt kinh doanh thông thu&ng cüa Cong ty không qua 12 tháng. 

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

Cong ty C phn Du hr Phát trin Sài GOn Co.op dang trin khai cong tác tái cu tric hot dng kinh 

doanh trong thii gian tâi theo djnh hurng: không d&u tu vao hot dng bàn lê Co.opmart ma chuyn sang 

d&u hr trung tam thuong mi, trung tam thumg mai  chuyén dung, Outlet, các dr an bt dng san phüc hqp, 

các djch vIii hr vn thi& k& giám sat, pháp li', quàn l' di,r an, gith thiu mt b&ng cho Lien hip Hçp tác xA 

thircmg mai  TP. H ChI Minh. D thirc hin theo djnh huóng nay, Cong ty Se: 

- Chuyn nhucing vn du Pr tai  các cong ty lien kt hott dung ban lê Co.opmart cho Lien hip Hqp tác 

xã thwmg mi TP, H ChI Minh. 

- Nhn chuyn nhucing vn du tu tai  các Cong ty lien k& d&u tu vào Trung tam thucing mi hoc dir kin 

së d&u tu vào Trung tam thuang mai  tr Lien hip Hcp tác xã thi.rong mti TP. H ChI Minh. 

- Chuyn nhucing bt dng san hoc quyn cho thuê bt dng san dã du hr siêu th Co.opmart và dang 

cho Lien hip Hqp tác xA thucing mai  TP. H ChI Minh thuê kinh doanh ban lê Co.opmart. 

- NhOn chuyn nhucng bt dtng san hotc quyn cho thuê bAt dng san dä dAu hr Trung tam thircmg mai 

hoc dir kin së du tu vao Trung tam thucmg mi tr Lien hip Hcrp tác xà thuong mai  TP. H ChI Minh. 

Bàn thuylr minh nay là m5t b5 ph4n  hqp thank vaphãi dwçc dcc cling vái Bdo cáo àí chlnh Qáyl/2022 8 
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CONG TY CO PHAN DAU TIS PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai HQC, Phithng Ph?m Ngü Lao, Qun 1, TP. ll ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH QU' 1 
Cüa nãm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nàm 2022 
Ban thuyt minh báo cáo tâi chInh (tip theo) 

6. Cu trüc Cong ty 

Cdc cong ty con 

T 1 

quyên 

Hoat dng T' 1 T' 1 biu 

Ten cong ty Da chi tri so chInh kinh doanh chinh von gop lcii Ich quyet 

COng ty TNIIH SCID 23/9 

COng ty TNHH MTV 

Thwmg mi Sài Gôn - Ben 

Tre 

Cong ty TNHH MTV 

TMDV Sài GOn — Pleiku  

S6 04 Phm Ngfl Lao, 

phLrOng Phm Ngi Lao, 

Qun 1, Tp.HCM 

S 26A thrOng Trn Quc 

Tun, phixOng 4, TP. Bn 

Tre, tinh Bn Tre 

Sé 29 Nguyn Van Cir, 

phixOng Ta Kring, TP.Pleiku, 

tinh Gia Lai 

Xây drng dan duing, 5 1,00% 5 1,00% 5 1,00% 

xây dimg cong 

nghip, bt dng sAn, 

quyn sO dung dt 

thuc chü sO hiiu, chO 

sO ding hoc di thue 

BAn lé hAng boa vA 100,00% 100,00% 100,00% 

dich vu cho thuê 

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

sAn, quyén sO dung 

dt thuc chA sO hOu, 

chCi sO dung hoc di 

thuê 

Cdc cong ty lien kt 

Ten cOng ty Dia chi tru sO chinh Hot dng kinh doanh chjnh 
T' 1 v6n 

gop 

T' 1 
phn 

sOhthi 

T' 1 
quyên 
biêu 
quyét 

Cong ty TN}IH Thizcmg S6 09 Trn Hung Do, phuOng BAn lé hAng hOa và duch vv cho thuê 
mai Djch vii Sài GOn - 5, TP. Ca Mau, tinh Ca Mau 
Ca Mau 36,75% 

COng ty TNHH Thirang S 01 Dai  1c Hoà BInh, qun Ban lé hAng hóa và djch vui cho 
mai Sài GOn Can Tha Ninh Kiêu, TP. Can Thci thuê 34,00% 

Cong ty TNHH Du tu Lâu 3, sO 199-205, thrOng Kinh doanh siêu thj theo h th6ng 
Quôc tê Sal GOn Co.op Nguyen Thai HQc, phLr&ng chui siêu thj Co.op Mart 

Phm Ngii LAo, Qun I, TP. 

36,75% 

34,00% 

36,75% 

34,00% 

Ho Chj Minh 

COng ty TNHH Thisang S 121 thrOng Phrn Van Kinh doanh sieu thj theo h thng 
mai Dich vi Siêu thj Thun, phurOng TAn Tiên, TP. chui siêu thj Co.op Mart 

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

Coopmart Biên HOa BiOn HOa, tinh Dông Nai 

COng ty C phAn Phát Khu phOc hcip s 2, phuOn Kinh doanh bt dng sAn, quyn sO 
trin khu phCrc hçip TAn Phong, Qun 7, TP. Ho dung dAt thuc chü sO hthi, chñ sO 

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

Thucmg mai  Vietsin Chi Minh ding hoc di thuO 36,00% 36,00% 36,00% 

Cong ty TNHH TMDV Lô T3-1.1 Khu cOng ngh cao Kinh doanh bt dng sAn, quyn 
Sâi Gôn — Xuân Oai TP.HCM, Là XuAn Oai, phirOng sO di,ing dat thuc chA sO hthi, chü 

Tang Nhan PhU A, qun 9, sCr duing hoc di thuê 
TP.HCM 

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

Bàn thuyEt minh nay là mt5t  b5phcn hçip thành vàphái dttçrc dcc cüng v&i Bdo cáo tài chinh Qáyl/2022 9 



CONG TV CO PHAN DAU TIS PHAT TRIEN sAi GON co.op 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai H9c, Phithng Pham Ng Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH QUV  1 
Cüa nàm tài chInh kêt thCic ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Ban thuy& minh báo cáo tâi chInh (tip theo) 

7. Nhân viên 

Tai ngày k& thUc cüa kS'  k toán qu', Cong ty có 58 nhãn vien dang lam vic (s du näm là 59 nhân vien). 

II. NAM TA! CH!NH, DON VI TIEN T stY DVNG  TRONG KE TOAN 

1. Nám tài chInh 

Näm tài chinh cüa Cong ty bt du tr ngày 01 thang 01 và k& thüc vào ngày 31 thang 12 hang nám. 

2. Don v tin t sir diing trong k toán 

Dan vj tin t sfr ding trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do vic thu, chi chit yu duçic thijc hin 

b&ng dan vj tin t VND. 

Ill. CHUAN MC VA CHE 1)9 KE TOAN AP DVNG 

Ch d k toán áp diing 

Ngay 22 tháng 12 nàm 2014, B Tài chInh dã ban hành Thông tu s6 200/20141TT-BTC htràng dk Ch dO 

k toán doanh nghip thay th Quy& dnh s 15/2006/QD-BTC ngày 20 thang 3 näm 2006 cita BO truàng 

BO Tài chmnh và Thông tu s6 2441209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nãm 2009 cita BO Tài chInh. Thông tu 

nay có hiêu 1rc áp diving cho näm tài chlnh bt d&u vào hoc sau ngày 01 tháng 01 näm 2015. Cong ty áp 

ding các chun mi,rc k toán, Thông tix nay và các Thông tix khác huthig dn thrc hin Chun mxc k toán 

cita BO Tài chInh trong vic 1p va trinh bay Báo cáo tài chInh. 

2. Tuyn bi v vic tuân thu chun mrc k toán và ch d k toãn 

Ban Tang Giám dc dam báo dã tuan thit yêu cu cita các Chun mirc k toán, Ch dO k toán doanh nghip 

Vit Nam dtrçtc ban hánh theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüng nhu các 

Thông tu huong dn thrc hin ChuAn mirc k toán cUa BO Tài chInh trong vic 1p và trInh bay Báo cáo 

tài chInh. 

IV. CAC CH!NH SAd KE TOAN Ap DJNG 

1. Co sir lap Báo cáo tài chinh 

Báo cáo tâi chInh ducic 1p trên ca sà k toán dn tIch (tth các thông tin lien quan dn các 1ung tin). 

Bàn thuylt minh nay là m3t b5 ph4n hcxp thành và phái d&tçc dQc cirng v&i Báo cáo fài chinh Qày 1/2022 10 



CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 199 —205 Nguyn Thai HQc, Phrâng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU' 1 
Cüa näm tài chInh két thCic ngãy 31 tháng 12 näm 2022 
Bàn thuy& minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

2. Tin và các khoãn tlro'ng thro'ng tin 

Tin bao gm tin mt và tin gi'ri ngân hang không kS' han. Các khoán ttrcmg dircing tin là các khoán d&u 

tir ngn han  có thOi han  thu hi khOng qua 03 thang k tr ngày d&u tir, cO khà nàng chuyn d6i d dàng 

thành mt hrcmg tin xác djnh và không cO rüi ro trong vic chuyn di thành tin tai  thai dim báo cáo. 

3. Các khoãn du ttr tài chInh 

Chfrng khoán kinh doanh 

Khoãn d&u tir ducyc phân loai là chi'rng khoán kinh doanh khi nm gi vi mic dIch mua ban d kim Ru. 

Chi'rng khoán kinh doanh thrçrc ghi s k toán theo giá g6c. Giá gc cUa chng khoan kinh doanh ducuc xác 

djnh theo giá trj hcip l' cUa các khoãn thanh toán tai  th&i dim giao dch phát sinh cong các chi phi lien 

quan dn giao djch mua chüng khoán kinh doanh. 

Thi dim ghi nhn các khoán chüng khoan kinh doanh là thai dim Cong ty có quyn s& hu, ci the rthu 

sau: 

• Di vcri ching khoán niêm yt: ducyc ghi nhn tai  thOri dim khép 1nh (T+0). 

• Di vôi chimg khoán chira niêm yt: duçuc ghi nhan tai  thi dim chInh thirc Co quyn s& hiru theo quy 

djnh cüa pháp lust. 

Tin lAi, c tirc và lcui nhun cüa các kS'  trirótc khi chi'rng khoan kinh doanh dircic mua duçic hach  toán giãm 

giá tn cña chInh chuing khoan kinh doanh do. Tin lãi, c tirc và lcui nhun cUa các k' sau khi chirng khoán 

kinh doanh ducic mua duçuc ghi nhn doanh thu. C trc &rçic nhn b.ng c phiu chi duçuc theo dOi s 

hrcung c phiu tang them, không ghi nhn giá tn c phiu nhn ducuc. 

C phiu hoán di dircuc xác dnh theo giá trj hcup 1' ti ngày trao di. Giá trj hcup l cUa c phiu ducic xác 

dnh nhu sau: 

• Di vâi c phiu cüa cong ty niém yt, giá trj hçip 1' cüa c phiu là giá dóng cira niém yt trên thj 

tnthng chrng khoán tai  ngày trao dëii. Tru&ig hçup tai  ngày trao di thj trirông chi.'rng khoán không 

giao dch thI giá trj hcrp I' cUa c phiu là giá dOng cra phiên giao djch tnixâc 1in k vài ngày trao d6i. 

• D6i vâi c phiéu chisa niêm yt duqc giao djch trên san UPCOM, giá trj hçrp 1' cüa c phiu là giá 

giao djch dOng cra trên san UPCOM tai  ngày trao di. Trtthng hçup ngày trao d& san UPCOM không 

giao djch thI giá tn hçp I cüa c phiu là giá dOng cfra phiên giao dch tnxàc lin k vài ngày trao dôi. 

• D6i vài c phiu chi.ra niêm yt khác, giá tn hcxp l' cUa c6 phiu là giá do các ben thOa th4n  theo hcup 

dng hoc giá trj s sách tai  thvi dim trao di. 

Ban zhuyit minh nay là m3t b phn hcip thành và phái dttçyc dQc càng vat Báo cáo tat chinh Qiy 1/2022 11 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 199 —205 Nguyn Thai H9c, Phrng Phm Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH QU' 1 
Cüa nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 
Ban thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

Dr phong giám giá chi'rng khoán kinh doanh duçfc 1p cho tirng loai chimg khoán ducic mua bàn trên thi 

trtthng và có giá trl hqp 1' thp hon giá gc. Giá trj hqp 1' cüa chü'ng khoán kinh doanh niêm yt trén thj 

tnrmg chirng khoán hoc duçic giao djch trén san UPCOM là giá dóng cüa tai  ngày k& thUc qu'. Trtthng 

hçp tai  ngày kt thüc qu' thj trung chüng khoán hay san UPCOM không giao djch thI giá trj hqp l' cña 

ch(rng khoán là giá dóng cüa phiên giao dch truâc 1in k vri ngày k& thüc qu'. 

Tang, giãm s dr phOng giám giá chüng khoán kinh doanh cn phãi trIch Ip tai  ngày kt thüc qu' thrqc 

ghi nhn vào chi phi tài chInh. 

Lài hoc l tr vic chuyn nhixçmg ching khoán kinh doanh dugc ghi nhân vào doanh thu hoat dng tãi 

chInh hoc chi phi tài chinh. Giá vn thrqc xác djnh theo phuGng pháp bInh quân gia quyên. 

C'ác khoán thu 1w vào cong ty con, cOng ty lien kt 

Cong lycon 

Cong ty con là doanh nghip chju sj kim soát cüa COng ty. Vic kim soát dat  di.rqc khi Cong ty có khà 

nang kim soát các chinh sách tài chinh và hoat dng cüa doanh nghip nhn dAu tu nhAm thu dixçic 1i Ich 

kinh t tr các hoat  dung cüa doanh nghip do. 

Cong lien kt 

Cong ty lien kt là doanh nghip ma Cong ty cO ãnh huo'ng dáng k nlnrng không Co quyn kim soát di 

v&i các chInh sách tài chInh và hoat dng. Anh huâng dáng k th hin a quyn tham gia vâo vic dua ra 

các quyt djnh v chInh sách tài chinh va hoat dtng cüa doanh nghip nhn dAu tix nhimg không kim soát 

các chInh sách nay. 

Ghi nhn ban dcu 

Các khoãn d&u ti.r vào cOng ty con, cong ty lien kt dixqc ghi nhn ban du theo giã gc, bao gm giá mua 

hoc khoãn gOp vn cong các chi phi lien quan trirc tip dn vic du tu. TrirOng hqp dAu tix b&ng tài san 

phi tin t, giá phi khoãn du tu duçrc ghi nhn theo giá trj hçip l' cüa tài san phi tin t tai  th&i diem phát 

sinh. 

C tirc và lçii n.hu.n cüa cac kS'  tnrac khi khoàn du ti.r dixçic mua duçic hach  toán giãm giá trj cUa chInh 

khoán du ttr do. C trc và lqi nhun cüa các k' sau khi khoân du tu duqc mua thrçic ghi nhn doanh thu. 

C tirc duçic nhân bang c phiu chi thrçic theo dOi s hrqng c phiu tang them, khOng ghi nhan giá tr c 

phiu nhn ducxc. 

Ban thuylt minh nay là m b phn hqp thành và phái djfçvc dQC cüng vol Baa cáo tài chinh Qáy 1/2022 12 



CONG TY CO PHAN DAU TIS PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai H9c, Phi.r&ng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H6 ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHINH QU' 1 
Cia nãm tái chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2022 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

Dphông ton thdt cho các khoán ddu Lu' vào cong ty con, cOng ty lien ket 

D.r phông tn th&t cho các khoan dtu tu vào cong ty con, cong ty lien kt dirçic trich 1p khi cong ty con, 

cOng ty lien k& bj l vâi mi'rc trich 1p bang chénh lch giüa v6n gOp thuc t cia các ben tai  cong ty con, 

lien kt và vn chi th h&u thrc có nhan vOi t' l gop vn cia Cong ty so vO'i tng s vn gop thrc M cia 

cac ben tai  cong ty con, cong ty lien kt. Nu cOng ty con, cong ty lien kt là di tixqng 1p Báo cáo tài 

chinh hqp nht thI cAn ci d xác djnh dv phOng tn that là Báo cáo tài chInh h'p nht. 

TAng, giãm s6 dr phOng tn that du tu vào cOng ty con, cong ty lien kt cAn phAi trich 1p tai  ngày k& 

thic qu duqc ghi nhn vào chi phi tài chinh. 

4. Các khoãn phái thu 

Các khoAn nçi phAi thu dizçc trInh bay theo giá trj ghi s6 tth di các khoán dir phOng phAi thu khó dOi. 

Vic phân loai  các khoán phái thu là phAi thu khách hAng và phAi thu khAc duçc thrc hin theo nguyen tc 

sau: 

• Phãi thu cia khAch hAng phán ánh cAc khoAn phAi thu mang tInh chAt thucmg mai  phAt sinh tr giao djch 

có tinh chAt mua - ban giia Cong ty va nguii mua là dan vj dc 1p vOi Cong ty, bao gm CA các khoAn 

phAi thu v tin bàn hang xuAt khAu iy thác cho dan vj khAc. 

• PhAi thu khAc phAn anh cAc khoAn phAi thu không cO tInh thuang mai,  không lien quan dn giao dch 

mua - ban. 

Dr phOng phài thu khó dOi dugc 1p cho tirng khoAn ncy phài thu khó dOi cAn cir vào dr kiên mirc ton thAt 

cO th xày ra. 

TAng, giAm s du dr phOng nçi phAi thu khó dOi cAn phAi trich 1p tai  ngày kt thic qu ducrc ghi nhn vAo
N 

chi phi quAn l' doanh nghip. 

1.c 

5. Chi phi tra triroc 

Chi phi trA tnthc bao gm cAc chi phi thirc t dA phát sinh nhtrng có lien quan dn k& quA boat dng san xuAt 

kinh doanh cia nhiu kS'  k toán. Chi phi trA truâc cia Cong ty bao gm cAc chi phi sau: 

Cong cy, dyng cy 

Các cong ci,i, di,ing ci,i dA dua vào sr dung ducc phân b vao chi phi theo phuo'ng pháp thrOng thAng vOi 

thOi gian phAn b không quA 03 nAm. 

Bàn thuylt minh nay là m5t b5 phân hcrp thành và phdi du-c.rc d9c cüng v&i Báo cáo tài chInh Qüy 1/2022 13 



CONG TV CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dia chi: 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phuông Phm Ngü LAo, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH QU' 1 
CUa nAm tài chinh kM thüc ngây 31 tháng 12 nAm 2022 
Bàn thuyM minh bAo cào tài chinh (tip theo) 

Chi phI sá'a chfra 

Chi phi sCra chüa van phOng phát sinh mt lAn có giá trj lan duqc phân b vào chi phi trong nAm theo 

phuong pháp duing thAng vai th?xi gian phân b không qua 03 nAm. 

Chi phi cãi 4w 

Chi phi cãi t?o  dircc phân b vao chi phi theo phucmg pháp du&ng thing vâi thcii gian phân b không qua 

thôi gian thuê mt bang. 

6. TM san thuê hot dng 

Thuê tài san duqc phân loai là thuê hoat dng nk phAn lan rii ro và lçii Ich gAn 1in vâi quyn sâ hUu tâi 

san thuc v ngithi cho thuê. Chi phi thuê hoat  dng ducrc phãn anh vào chi phi theo phuong pháp dithng 

thng cho sut th?xi han  thuê tài san, khOng phii thuc vào phuong thirc thanh toán tin thuê. 

7. Tài san c6 dinh hfru hInh 

Tài san c djnh hüu hinh duçvc th hin theo nguyen giá trir hao mon lüy k. Nguyen giá tài san c6 djnh 

hUu hinh bao gm toàn b cac chi phi ma Cong ty phâi bO ra d cO duçic tài san c djnh tinh dn th&i dim 

dim tài san do vào trng thai sn sang sir ditng. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban dAu chi dugc ghi 

tAng nguyen giá tài san c6 djnh nu các chi phi nay chic thAn lam tAng lçii Ich kinh t trong tuong lai do 

sr ding tài san do. Các chi phi phát sinh không thOa man diu kin trën duçc ghi nhn là chi phi san xuAt, 

kinh doanh trong kS'. 

Khi tài san c djnh h&u hInh &rgc bàn hay thanh lb', nguyen giã và giá tij hao mOn ifly k duqc xóa s và 

lAi, 1 phát sinh do thanh l' duçic ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c djnh hru hlnh duçxc khAu hao theo phuong pháp duing thAng dra tren thOi gian hüu dung  uac 

tinh. S nAm khAu hao cüa các loai tài san c dinh hüu hInh nhix sau: 

Loai tài san c dinh S nAm 

May móc và thi& b 03 - 08 

Phuong tin vn tái, truyn dn 10 

ThiM bj, dung cii quân l 05 - 08 

8. Bt dng san dAu ttr 

BAt dng san dAu tu là quyn sr diing dat, nhà, mOt  phAn cüa nhà hoc co sa ha tAng thuc sa hü'u cüa 

Cong ty dugc sfr ding nhAm muc  dich thu igi tir vic cho thuê hoc ch tang giá. Bat dng san dAu tu duc 

th hin theo nguyen giá trr hao mon lüy k. Nguyen giá cña bAt dng san dAu P1 là toàn b các chi phi ma 

Ban thuyf minh nay là mt b phn hpp thành và phái thtqc dQc cling vói Báo cáo tài chlnh Qáyl/2022 14 



CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai H9c, Phtrng Phm NgQ LAo, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO cAo TA! CHfNH QU' 1 
CCia nAm tài chinh kt thüc ngáy 31 thAng 12 nAm 2022 
Ban thuyt minh bAo cáo tài chInh (tip theo) 

Cong ty phai bO ra hoc giá tr hçip 1' cUa cac khoán dixa ra trao di nhAm có thrçic bt dng san du ttr 

tinh dn thOi dim mua hoc xay dijng hoàn thành. 

Các chi phi lien quan dn bt dng san du tu phát sinh sau ghi nhn ban du thrçic ghi nhn vao chi phi, 

trr khi chi phi nay có khã nAng chic chin lam cho bt dng san du tir to ra igi Ich kinh t trong tuang Iai 

nhiu hon mirc hot dOng duçic dánh giá ban du thI thrçic ghi tAng nguyen giá. 

Khi bt dng san du tir dtrcic ban, nguyen giá va khu hao IQy k thrcic xóa s và lAi, 1 nào phAt sinE ducic 

hch toAn vAo thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Vic chuyn tü bt dng san chñ si hthi sir ding hoc hang tn kho thành bt dng san dAu tu chi khi chü 

si hiiu chm dirt sir dvng  tài san dO và bt du cho ben khác thuë hot dng hoc khi kt thüc giai don 

xây drng. Vic chuyn tr bt dng san du Pr sang bt dng san chü s& htht scr ding hay hang tn kho chi 

khi chü sâ hru bAt du sir dvng  tài san nay hoc bAt du trin khai cho miic dIch ban. Vic chuyn t1r bAt 

dng san du tu sang bAt dng san chü sà hüu si diing hoc hang tn kho khOng lam thay di nguyen giá 

hay giá trj cOn 1i cüa bAt dng san ti ngày chuyn d6i. 

BAt dng san dAu Pr sir diing d cho thuê dugc khAu hao theo phucmg pháp dirOng thAng dija trén thOi gian 

hthi diing uOc tinh. S nAm khAu hao cüa bAt dng san dAu tu nhir sau: 

Loai tài san c dinh S nAm 

Quyn sr diing dAt 39 

Nhà 25-30 

BAt dng san dAu tir nAm gi châ tAng giá không dircc trich khAu hao. TruOng hgp cO bAng chüng chAc 

chAn cho thAy bAt dng san d&u Pr nAm giii ch tang giá bj giãm giá so vâi giA trj thj truOng và khoãn giàm 

gia thrcc xác djnh mOt  cAch dáng tin cy thI bAt dOng  san dAu tu nAm gii chi tAng giá duqc ghi giam 

nguyen giá và tn thAt &rcxc ghi nhn vào giá vn hang bàn. 

9. Tài san c dinh vô hInh 

Tài san c djnh vo hInh ducic th hien theo nguyen giA tth hao mOn Iüy ké. 

Tài san c dnh vO hInh cüa Cong ty là chuong trInh phAn mm may tinE. Chi phi lien quan dn các chuong 

trhh ph.n mm may tinh khOng phái là mt b phn gAn k& vâi phAn ccrng CO lien quan duqc vn hoã. 

Nguyen giA cüa phAn mm may tinE là toàn b cac chi phi ma Cong ty dA chi ra tInE dn thai dim dua 

phAn mm vào sCr ding. PhAn mm may tinh dirge khAu hao theo phuong phap duang thAng trong 03 nAm. 

Bàn thuyit ,ninh nay là m31 bc5 phdn hç.rp thành va phdi ducic dQc cIrng v&i Báo cáo tài chInh Qày 1/2022 15 



CONG TY CO PHAN DAU TI! PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Da chi: 199 — 205 Nguyn Thai Hçc, Phtr&ng Phm Ngü LAo, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH QU'' 1 
Cüa nAm tài chInh kt thUc ngAy 31 thAng 12 nAm 2022 
Bàn thuyt minh bAo cáo tài chInh (tip theo) 

Khi tài sAn c dinh  vô hInh thrçc bàn hay thanh 1', nguyen giá vA giA trj hao mon liy ká ducvc xóa s vA 

lAi, 1 phát sinh do thanh 1 di.rçrc ghi nhn vAo thu nhp hay chi phi trong ks'. 

10. Chi phi xây drng co bàn d& dang 

Chi phi xây dimg co bàn d& dang phAn Anh cAc chi phi lien quan trirc tip (bao gm cA chi phi lAi vay có 

lien quan phñ hcip vri chInh sAch k toAn cüa Cong ty dn cAc tài sAn dang trong qua trinli xAy dijng, mAy 

móc thit bj dang 1p dt d phic vi,i cho mic dich, cho thuô và quAn 1' cüng nhtr chi phi lien quan dn 

vic sra cha tài sAn c dlnh  dang thrc hin. CAc tài sAn nay duçc ghi nhn theo giA gc và không duqc 

tInh khtu hao. 

11. Các khoAn ncr phãi trã va chi phi phAi trA 

Các khoAn nçi phài trA và chi phi phAi trA dtrgc ghi nhn cho s tin phài trA trong twmg lai lien quan dn 

hAng hóa và djch vi dA nhn duqc. Chi phi phAi trA &rçic ghi nhn dira trên các .thc tinh hcip 1' v s tin 

phAi trà. 

Vic phAn 1oi cac khoAn phài trA là phAi trA ngtri ban, chi phi phAi trà và phái trA khác dtrcic thirc hin 

theo nguyen tc sau: 

• PhAi trA ngtthi bàn phAn anh cac khoan phAi trA mang tinh cht thuong mai  phAt sinh tr giao djch mua 

hAng hóa, djch vit, tài sAn vA ngithi bàn là don vj dc 1p vài Cong ty, bao gm cA các khoAn phài trA 

khi nhp khu thông qua ngithi nhn Uy thAc. 

• Chi phi phAi trA phAn Anh cAc khoAn phAi trA cho hang hóa, djch vi dA nhn duçrc tü ngu&i ban hoc dA 

cung cp cho ngithi mua nhung chua chi trA do chua có hóa don hoc chira dü h so, tài lieu k toán 

và cac khoAn phAi irA cho ngu?i lao dng v tin hxcing nghi phép, các khoàn chi phi san xut, kinh 

doanh phAi trich tnthc. 

• PhAi trA khac phAn ánh các khoAn phAi trA không çó tInh thuong mai,  khOng lien quan dn giao djch 

mua, bAn, cimg cp hang hóa djch vi. 

CAc khoàn nçi phAi trA vA chi phi phài trA duçyc phAn loai ngn han  vA dài han  trén Bang cAn di k toán cAn 

ci'r theo k' han  con  lal tai ngày kt thüc qu'. 

12. V6nchüs&hüu 

Vn gop cña chü s& hüu dirçc ghi nhn theo s vén thrc t dA gop cüa cAc c dOng. 

13. Phân phi lçi  nhun 

Lcri nbun sau thug thu nhp doanh nghip ducic phAn phi cho cac c dông sau khi dA trich 1p cac qu5 

theo Diu l cüa Cong ty cüng nhu cac qui djnh cüa pháp 1ut vA dA duc,c Dai  hi dng c dong phê duyt. 

Bàn thuyt minh nay là mt b5phn hc.rp thành và phái ditçv dQc cüng v&i Báo cáo tài chInh Qzy 1/2022 16 



CONG TY CO PHAN DAU TLS PHAT TRIN SAL GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phung Pham Ngu Lao, Quan 1, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU' 1 
Cüa nàm tài chjnh k&t thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

Vic phân phi igi nhun cho các c dông dugc can nhc dn các khoân muc phi tin t n&m trong lçi 

nhun sau thus chua phân phi Co th ãnh hisng dn 1ung tin và khã nàng chi trá c tue nhtr lâi do dánh 

giá Iai  tài san mang di gop van, lài do dánh giá 1i các khoán mvc  tin t, các cong cu tài chInh và các 

khoán mic phi tin t khác. 

C tirc dtrcc ghi nhn là ng phâi trã khi dixcc Dai  hi dng c dông phê duyt. 

14. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 

Doanh thu cung cap djch vy 

Doanh thu cung cp dch vi duçxc ghi nhn khi dng thai thOa man cáe diu kiin sau: 

• Doanh thu thrçic xac djnh ttxang di chc chn. Khi hçp dng qui djnh ngi.r1i mua duqc quyn trâ lai 

djch vii da mua theo nhfrng diu kin ci th& doanh thu chi dixcic ghi nhn khi nhüng diu kin ci th 

do không cOn tn tai  và ngthi mua không dugc quyn trá lai  djch vi dã cung cap. 

• Cong ty dä hoc sê thu thrcic Igi Ich kinh t tr giao djch cung cp dch vi dO. 

• Xác dlnh  ducic phn cOng vic dà hoàn thãnh vào thi dim báo cáo. 

• Xác djnh duçic chi phi phát sinh cho giao dich vá chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch vi do. 

Tnthng hgp dch vi duçic thrc hin trong nhiu k' thj doanh thu dirge ghi nhn trong kS'  dirge can ci'r vào 

k& qua ph&n cOng vic dã hoàn thành vào ngày kt thüc k' k toán. 

Doanh thu cho thuê tàî san ho91 d3ng 

Doanh thu cho thuê tài san hot dng dirge ghi nhn theo phiiang pháp dthng thng trong sut thi gian 

cho thuê. Tin cho thuê n1n trurc cña nhiu kS'  dirge phân b vào doanh thu phü hcip vi th?ii gian cho 

thuê. 

Tiin Mi 

Tin lãi dirge ghi nhtn trên cc sâ thai gian và lãi sut thrc t tthig ks'. 

Ca tác và lç,i nhuçln dwçrc chia 

C tirc và Igi nhun dirge chia dirge ghi nhn khi Cong ty duçic quyn nhn c tuc hoc 1ci nhun tr vic 

gop vn. C thc thrqc nhn bang c phiu chi dirge theo dOi s6 lucmg c6 phiu tang them, không ghi nhn 

giá trj c phiu nhn thrçic. 

15. Các khoãn chi phi 

Chi phi là nhthig khoãn lam giâm igi Ich kinh t dirge ghi nhn tai  th?ii dim giao djch phát sinh hoc khi 

CO khá näng twng di chAc chAn sC phát sinE trong tuong lai không phân bit dã chi tin hay chira. 

Ban :huylt mink nay là m5t b5 phan hc.'p Ihành va phái duic dc cing vái Báo cáo tài chink Qáy 1/2022 17 



CONG TY CO PHAN DAU TIY PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai HQc, Phtrng Pham NgU Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU'' 1 
Cüa riAm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2022 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

Các khoân chi phi và khoán doanh thu do no to ra phãi ducic ghi nhn dng thôi theo nguyen tc phü hqp. 

Trong trir&ng hçp nguyen tc phü hgp xung dt vói nguyen tc than trvng, chi phi dixqc ghi nhn can cü 

vào bàn chit và qui dnh cüa cac chuAn mirc k toán d dam bâo phân ánh giao djch mt cách trung thc, 

hçip 1. 

16. Thud thu nhp doanh nghip 

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

Thul Thu nh?ip hiên hành 

Thu thu nhap hiên hành là khoãn thug duçic tInh dua trén thu nhp tInh thu. Thu nhp tinh thu chênh 

1ch so vâi lqi nhun k toán là do diu chinh cac khoân chênh 1ch tm thi giüa thu và k toán, các chi 

phi không ducic trr cüng nhir diu chinh các khoãn thu nhp khOng phãi chju thu và các khoãn l duqc 

chuyn. 

ThueAthu nhOp hoãn 1d 

Thus thu nhp hoàn li là khoân thu thu nhp doaxih nghip sê phái np hoc sé dixçxc hoàn lai  do chénh 

lch t?m  thai giüa giá trj ghi s cüa tâi san và nç phái trã cho miic dich 1p Báo cáo tài chinh và co sâ tinh 

thus thu nhp. Thu thu nhp hoãn lai  phai trá ducic ghi nhân cho tt cà các khoãn chênh Ich tam  thai chju 

thu. Tài san thu thu nhp hoãn 1ai  chi dugc ghi nhn khi chc chn trong tucmg lai së có igi nhun tinh 

thu d sir dung nhng chénh 1ch t?m  thii dixçc khAu tri'r nay. 

Giá tn ghi s cüa tài san thug thu nhp doanh nghip hoän lai duqc xem xét lai  vào ngày kt thüc k' k 

toán và sè thrgc ghi giãm dn mrc dam báo chAc chAn có dü 1çi nhun tInh thu cho phép iqi ich cüa mt 

phn hoãc toàn bO tài san thu thu nhp hoãn iai  dugc si'r ding. Các tài san thu thu nl4p doanh nghip 

hoàn Iai  chi.ra &rçxc ghi nh3n truóc day &rqc xem xét lai vào ngày két thüc k' k toán vã duqc ghi nh.n khi 

chic chn có dü Icii nhuan  tinh thu d có th sir ding các tài san thu thu nhp hoãn lai chua ghi nh3n  nay. 

Tài san thu thu nhp hoãn li và thu thu nhp hoãn lai  phãi trâ thrçc xác djnh theo thu sut du tInh së áp 

ding cho näm tài san thrgc thu hi hay nçi phãi trã duçrc thanh toán di,ra trén các mi'rc thud suAt có hiu 1irc 

tai ngày két thüc näm tái chinh. Thu thu nhp hoàn lai  dugc ghi nh.n vào Báo cáo kt qua hoat dng kinh 

doanh va chi ghi tri,rc tip vào vn chü sa hu khi khoân thu do lien quan dn cac khoãn miic duqc ghi 

thAng vâo vn chü s& hüu. 

Tài san thud thu nhp hoãn li và nç thug thu nhp hoân lai phãi trâ dugc bü tth khi: 

Cong ty cO quyn hqp pháp duçic bit tnr giüa tài san thu thu nhp hin hành vói thus thu nhp hin 

hành phãi np; và 

Ban thuyt minh nay là m3t b(5 phn hçxp thành và phái thtçic dQc cling vái Báo cáo tài chinh Qáy 1/2022 18 



CONG TV CO PHAN DAU TI! PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 199 — 205 Nguyn Thai HQc, Phu&ng Phm Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH QU 1 
CUa nàm tâi chjnh kt thic ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh bão cáo tài chInh (tiêp theo) 

• Các tài san thu thu n.hp hoän lai  và thud thu nhp hoãn 1i phái trà nay lien quan dn thu thu nhp 

doanh nghip thrçic quán 1' bi cüng mt c quan thu& 

- Di vài cüng mt don vj chju thug; hoc 

- COng ty dir dnh thanh toán thu thu nhp hin hành phái trá và tài san thu thu nhp hin hành 

tren Ca sâ thun hotc thu hi tài san ding thOri vâi vic thanh toán nq phái trã trong tlrng k' tuo'ng 

lai khi cac khoãn trvng yu cüa thu thu nhp hoãn lai  phai trã hoc tài san thu thu nhp hoãn 1i 

duqc thanh toán hoc thu hi. 

17. Ben lien quan 

Các ben dtrqc coi là lien quan nu mt ben có khà näng kim soát hoc cO ánh hu&ng dáng k di vi ben 

kia trong vic ra quyt djnh cac chInh sách tài chInh và hot dng. Các ben cüng thrcic xem là ben lien quan 

nu cUng chju sir kim soát chung hay chju ánh huing dáng k chung. 

Trong vic xem xét mM quan h cüa cac ben lien quan, bàn chit cüa mM quan h duqc chü trong nhiu 

han hinh thIrc pháp li'. 

18. Báo cáo theo b phn 

Bô phn theo lTnh vrc kinh doanh là mt phAn có th xác dnh rieng bit tham gia vào qua trinh san xut 

hoc cung cp san phAm, dlch  vu và có rüi ro và igi Ich kinh t khác vài các b phn kinh doanh khác. 

Bô phan theo khu vtrc dia l' là mOt  phAn co th xác dinh riêng bit tham gia vâo qua trinh san xut hoc 

cung cp san phm, dch vi trong phm vi mt môi trtr&ng kinh t cii th và có rüi ro và igi Ich kinh t 

khác vâi cac bO phn kinh doanh trong các môi tnthng kinh t khác. 

Thông tin b phn dugc 1p và trinh bay phü hqp vâi chInh sách k toán áp ding cho vic 1p và trinh bay 

Báo cáo tãi chInh cüa Cong ty. 

19. Cong ci tài chinh 

Tài san lài chIn/i 

Vic phân loai các tài san tài chInh nay phi thuc vào bàn cht và mvc  dIch cüa tâi san tài chinh và dugc 

quyt djnh tai  th?i dim ghi nhn ban du. Các tài san tài chInh cUa Cong ty gm tin và các khoãn tuong 

ducmg tin, các khoàn phái thu khách hang, phãi thu khác, các khoán cho vay và các Cong c1 tài chInh 

không dugc niêm yt. 

Ti thOri dim ghi nhn ban du, cac tài san tài chInh ducrc ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao djch 

có lien quan trrc tip dn tài san tài chInh do. 

Bàn tkuyet minh nay là rn3t b3 phan hcip thânh và phái dwçc dQc càng vth Báo cáo tat chinh Qáy 1/2022 19 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Da chi: 199-205 Nguyn Thai HQC, Phtrông Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H Chi Mmli 
BAO CÁO TAI CHiNH QU 1 
Cüa nàm tài chjnh kt thjc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

N9phái Ira tài chinh 

Vic phân 1oi các khoán nçx tài chInh phi thuc vào bàn cht và mic dIch cüa khoãnnçi tài chInh và ducyc 

quyt djnh ti th&i dim ghi nhn ban du. Nçi phâi trã tài chInh cüa Cong ty gm cac khoãn phâi trá ngixxi 

ban và các khoân phai trã khác. 

Tai thOi dim ghi nhn 1n du, cac khoân nçi phâi trâ tài chInh thrçc ghi nhn ban du theo giá gc tth các 

chi phi giao djch CO lien quan trirc tip dn nç phãi trâ tãi chInh do. 

cong c van chi só'hüu 

Cong ci v6n chü s hu là hp dng chüng tO duc nhüng Igi Ich cOn lai v tài san cUa Cong ty sau khi 

trir di toàn b nghia vi. 

Ba tnt các cOng ci tài chInh 

Các tài san tài chInh va ng phái trâ tài chinh chi dixcyc bü trir vài nhau và trInh bay giá tn thun trên Bang 

can d6i k toán khi và chi khi Cong ty: 

• Co quyn hçip pháp d bü tth giá trj dã dugc ghi nhn; và 

• CO dir dnh thanh toán trên cu sO thun hoc ghi nhan  tài san và thanh toán nq phãi trã cUng mt thOi 

diem. 

TT 

3. 
- 
5C 
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SO dâu nãm 

2. Các khoãn du tr tài chInh 
2a) Chüng khoán kinh doanh 

SO cuOl k)P 

13,798,767,426 

(940,017,426) 

12,858,750,000 13,799,560,215 

13,799,560,215 Chmg khoán kinh doanh 

Di,r phông giam gia chfrng khoán kinh doanh 

C ng 

CONG TY CO PIJAN DAU TIJ PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai I-Icc, Phuing Phm Ngü Lao, Quan  1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH QU\ 1 
Cüa nàm tài chmnh kt thüc ngây 31 thang 12 näm 2022 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR1NH BAY TRONG 
TOAN QU' 1 NAM 2022 

1. Tin và các khoãn ttro'ng dirong tin 
So cuOi k)' 

BANG CAN DO! KE 

SO du nãm 
TiOn mt 43,759,525 215,162,489 
Tin gui ngân hang không kS' han 45,121,683,654 8,960,612,843 
Các khoán t,.wng thrcyng tin 196,295,848,175 197,907,338,740 
Cong 241,461,291,354 207,083,114,072 

Tiên gui ngân hang có k' han  gôc không qua 03 tháng 

2b) Du tu nm giü dn ngày dáo han 

SO cuOi k' 
Ti&n gui có k)' han  6 tháng 18,403,480,338 

Cong 18,403,480,338 

Bàn thuyll minh nay là m5t b(5 phn hçrp thành và phái dt.-çrc dQC ding vol BOo cáo tài chinh QOyJ/2022 21 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON co.op 
Da chi: 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phizông Pham NgU Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH QUY 1 
CCia näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Ban thuyt minh báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

2c) Du tu gop v6n vào &in v khác 

Scui k' Sdu näm 

Giágc Dir phOng Giág6c DirphOng 

Dâu lwvào côngtycon 116,640,000,000 116,640,000,000 

Cong ty TNHH SCID 2319(i) 2,040,000,000 2,040,000,000 
COng ty TNHH MTVThtrcing nii Sal GOn 

(ii) — Ben Tre 44,600,000,000 44,600,000,000 
COng ty TNHH MTVTMDVSái GOn - 

Pleiku 
(ix) 

70,000,000,000 70,000,000,000 

Du tir vao cong ty lien kt 989,709,576,518 (10,1 71,697,312) 989,709,5 76,518 (10,247,536,529) 

COng ty TNHH thi.rcrng ni djch vi,i Sal COn 

— Ca Mau (iii) 74,970,000,000 (10,171,697,312) 74,970,000,000 (10,247,536,529) 
COng ty TNHH thng mai Sái COn Cn 

Tha 74,800,000,000 74,800,000,000 
COng ty c phn phát trin khu phOc hcp 

thtrcmg mai  Vietsm 
(v) 

754,099,056,000 754,099,056,000 
COng ty TNHH Du tis Quc t Sal COn 

Co.op 
(Vi)  

24,500,000,000 24,500,000,000 
COng ty TNF1H Thtrcrng nlai Djch v Siêu 

thj Co.opmart Biên HOa 7,440,520,518 7,440,520,518 
COng ty TNHH TMDV Sal GOn - Xuân Oai 
(vi i) 

53,900,000,000 - 53,900,000,000 

Cong 1,106,349,576,518 (10,171,697,312) 1,106,349,576,518 (10,247,536,529) 

(i) Theo GiAy chU'ng nhn dãng k' doanh nghip s 0313761299, chrng nhn dãng k' thay di 1nth 2 ngày 
23 thang 05 näm 2019 do So kê hoach và Dâu Pr Tp.HCM cap, Cong ty dâu Pr vào Cong ty TNHH SCID 
23/9 10.200.000.000 VND,tucing thring 51% von diêu 1.Tmnh den ngày 31/12/2021, Cong ty dà thu hOi 
80% vOn gOp ti Cong ty TN}IH SCID 23/9. Tai  ngày két thüc k' kê toán qu', Cong ty cOn dâu Pr 
2.040.000.000 dOng. 

(jj) Theo Giy ching nhn däng k' doanh nghip S6 1300419650 chxn nhn thay d6i 1.n thir 9 ngày 02 tháng 
4 nãm 2019 do SO Ké hoch và Dâu tu tinh Ben Ire cap, Cong ty dau Pr váo COng ty TNHH MTV thixcing 
mai Sài GOn- Ben Tre 44.600.000.000 VND, Wang di.rcng 100% von diêu 1. 

(iji) Theo Giy chirng nhn däng k' doanh nghip s6 2000969020 ngãy 20 thang 5 nám 2010, chirng nhn thay /*-jj 
dôi lan thr 11 ngày 10 thang 12 näm 2019 do SO Ké hoach và Dâu Pr tinh Ca Mau cap, Cong ty dâu Pr vão 
Cong ty TNHH thuang mai  djch vu Sài GOn - Ca Mau 74.970.000.000 VND, tircmg dirang 36,75% vOn / 
diëu 1. 
Theo Giy chüng nhn dang k' doanh nghip s6 1800502219 ngày 08 tháng 11 nãm 2012, chüng nhn 
thay dOi lan thr 18 ngày 12 tháng 02 nãm 2019 do SO Ké hoach và Dâu Pr TP. Can Tho cap, Congty dâu 
Pr vào Cong ty TNHH thucing mai  Sài GOn Can Tha 74,800,000.000 VND, Prong di.rcing 34,00% von diêu 
1 . 

Theo Giy chüng nhn duPr s6 411032000083, chiing nhn thay d6i 1&n thir 07 ngày 02 tháng 12 näm 
2020 do SO Kê hoach va Dâu Pr TP.HCM cap, Cong ty dau Pr vào Cong ty cô phân phát triên Khu phOc 
hçip thrang mai  Vietsin 754.099.056.000 \TND, Prong ducmg 36,00% vOn diêu 1. 

Bàn lhuylt minh nay là mt b5 ph4n hqp thành vàphái durc dQc cüng vói Báo cáo tài chlnh Qiy 1/2022 22 
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CONG TY CO PHAN DAU TIX PHAT T1UEN SAI GON CO.OP 
Da chi: 199-205 Nguyn Thai HQC, Phithng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH QU' 1 
Cña nAm tài chinh kát thüc ngãy 31 tháng 12 nAm 2022 
Bàn thuyt rninh báo cáo tài chInh (tip theo) 

Theo Gi' ching nhn dang k' doanh nghip s 0310384927 ngày 15 tháng 10 nám 2010, chüng nhn 
thay dOi 1ânthi 02 ngày 12 tháng 12 näm 2015 do S Ké hoch và Dâu tir TP. HO Chi Minh cap, Cong ty 
dâu ti.r vào Cong ty TNHH dâu tir quôc tê Sài GOn Co.op 24.500.000.000 VND, tucing duGng 49% von 
diêu 1. 

Theo Giy chüng nhn däng k' doanh nghip s 4702001225, chüng nhn thay di IAn thu 14 ngãy 22 
thang 5 näm 2019 do S& Kê hoach và Dâu tu tinh DOng Nai cap, COng ty dau tir vào Cong ty TNHH thuong 
mi djch vi,i siêu thj Co.opmart Biên HOa 7.440.520.5 18 VND, tlxcmg ducmg 29% von diêu I. 

(viii) Theo GiAy chung nhn dAu tus 0315949585 dang k' IAn dAu ngày 08 tháng 10 nãm 2019 do S& K 
hoich và Dâu ti.r TP.HCM cap, Cong ty dâu ti.r vào COng ty TNHH TMDV Sài Gôn - Xuân Oai 
53.900.000.000 VND, tucrng drnmg 49,00% vOn diêu 1. 

Theo Giy ching nhn dAu tu s 5901160960 dang k' lAn dAu ngãy 10 tháng 12 nãm 2020 do S K 
hoach va Dâu ti.r tinh Gia Lai cap, COng ty dâu ttr vào COng ty TNHH MTV TMDV Sài GOn - Pleiku 
150.000.000.000 VND, tuang dixong 100% von diu1. Ti ngày kêt thüc k' kê toán qur, Cong ty dã 
dâu tu 70.000.000.000 VND, vOn diêu l cOn phâi dâu tu vào Cong ty TNHH MTV TMDV Sài Gôn 
- Pleiku là 80.000.000.000 VND. 

Giá trj hcrp 1,T5 

COng ty chira xác djnh giá hj hqp 1' cüa các khoân dAu P.r do chtra có hi.ràng dn cii th v vic xác djnh giá tr 

hcrp 1'. 

Dtphông cho các khoán &u tugóp vn vào dun vj khác 

Tmnh hInh bin dng di,r phông cho các khoân dAu P.r gOp vn vào dan vi khác nhu sau: 

Nám nay Nämtrtthc 

SdAunäm 10,247,536,529 7,339,756,391 

Trich 1p dir phOng trong k' 275,887,673 

Hoannhâp di,r phongtrongk' (75,839,217) 
S6cuiik' 10,171,697,312 7,615,644,064 

3. Phãi thu ngn hn cüa khách hang 
'" .. • o cuoi ky ...x - So aau nam 

Phãi thu cdc ben lien quan 30,276,872,258 24,163,537,166 

Lien hip Hcip tác xà thirang mi TP. Ho Clii Minh 3,838,061,995 

Cong ty CP Phát trián Khu Phüc hçp TM Vietsin 1,836,653,817 

COng ty TNHH MTV TM Sài GOn - Bn Tre 1,971,790,475 

Cong ty TNHH TMI)V Sài GOn - Ca Mau 12,208,544,026 9,963,411,472 

Cong ty TNHH TM Sài Gôn CAn Thci 2,028,704,122 

COng ty TNHH MTV Sài GOn - Van Dng 10,901,147,818 10,262,063,699 

Nguyn NgQc ThAng - Thành viên HDQT 100,000,000 

CONG TY TNHH MTV CO.OP MART VINH PHUC 1,330,032,000 
Cong 30,276,872,258 24,163,537,166 

Ban thuyll minh nay là mc5t  b  ph4n  hcp thành và phái thtçrc dQc cling v&i Báo cáo tài chinh Qzy1/2O22 23 



CONG TY CO PHAN DAU TI! PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai HQc, PhtrOng Phm Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU'' 1 
CUa näm tài chinh kt thüc ngáy 31 tháng 12 nãm 2022 
Ban thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

4. Trã triró'c cho ngu*i ban ngAn hn 
A A. So cuoi ky A A So dau nam 

Cong Ty TNHH Kim Toán Va Tix Vn A&C - 3,800,000 
COng Ty CP Giám Djnh Ngan Ha 40,000,000 
CONG TY CP THIJONG M4d CONG NGHE KIEN VI 10,995,437 
Khác 28,346 1,009 

Cong 11,023,783 43,801,009 

5. Chovayngnhn 

Lien hip Hcrp tác xà thixcmg mai TP. H Chi Minh 

Cong ty TNHH TMDV Sài GOn - CàMau 

Cong 

A A., So cuoi ky A A So dau nam 

16,600,000,000 

53,000,000,000 

16,600,000,000 

16,600,000,000 69,600,000,000 

6. Phãi thu khác 
6a.  Phái thu ngifn hm khdc 

ScuikS,  So aau nam 

Phãi thu các ben lien quan 26,279,901,663 29,920,157,286 
Cong ty TNHH MTVTM Sài GOn - Bn Tre 25,054,950,954 25,054,950,954 

CôngtyTNHHDAuTuQuc T Sài GOnCo.op 1,225,000,000 

Cong ty TNHH TMDV Sal GOn - Xuãn Oai 2,450,000,000 

LiOn Hip HTX TM TP.HCM 1,224,950,709 1,190,206,332 

Phãi thu các t chác Va cá nhân khác 1,624,533,661 1,086,882,829 
Các khoãn k' qu5' ng.n han 6,000,000 6,000,000 

TimCrng 549,000,000 279,000,000 

Lãidrthu 1,055,917,638 800,395,304 

Báohimxãhi 10,244,703 1,116,880 Ju 
Khác 3,371,320 370,645 \SPI 

27,904,435,324 31,007,040,115 Cong 

6b. Phdi thu dài han khác 
Các khoãn k qu dài han,  chi tit nlnr sau: 

S cuii k' s6 u näm 
K' qu5 cho Sx K hoach Du tu TP H ChI Minh d 
dam báo thrc hin dir an tai  phix&ng An Phñ, Qun 2 85.183.000.000 85.183.000.000 
K' qu5thue mttbAng dâi han 1.031.712.000 1.031.712.000 
Cong 86.214.712.000 86.214.712.000 

7. Ncr qua hn chtra thu 
Trong kS'  cong ty không phát sinh nq qua han. 

Ban lhuylt minh nay là mc5l  b5 phn hçrp lhành và pithi thxc dQc ciing vol Báo cáo tài chInh Qáy 1/2022 24 



CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON co.op 
Bla chi: 199 —205 Nguyn Thai Hçc, Phtrong Phm Ngü Lao, Quãn 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH QU 1 
COa nãm tài chInh k& thic ngày 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

8. Chi phi trã tru*c ng&n hn/dài hn 

8a. Chi phi Ird lru'óc ngn hzn 

S cuM k S du nAm 
Cong c, ding CV 166,066,311 218,738,851 
Chi phI bão trI, sira ch&a 196,099,706 146,120,948 
ChiphIbãohim 19,197,480 18,615,122 
Chi phi sir diving ban quyn ph&n mêm 131,905,946 207,892,196 
Chi phi cãi t?o,  di di van phOng 822,052,000 822,052,000 
Chi phi khác 1,829,624,135 125,354,135 
Cong 3,164,945,578 1,538,773,252 

8b. Chi phi Ira Irwóc dài I:in 

S cuM kr S du nárn 

CôngcI,d1ngcV 1,848,111 4,973,112 

Chi phi cái tao,  süa chüa 16,789,030 30,266,440 

Chi phI di dvi, 1p dt h thng Cong ngh thông 
914,832,852 999,237,072 

tin 

ChiphIkhác 11,748,617 

Cong 945,218,610 1,034,476,624 

9. TM san có dnh hOu hinh 

Nguyen giá 

May móc, 
.' thiet bi 

Phirçng tin vn 
tãi, truyn dn 

Thiet b1, dyng 
cy quãn 13 

Cong 

S du nàm 215,250,000 2,116,833,092 9,055,936,133 11,388,019,225 

s6 cuii k' 215,250,000 2,116,833,092 9,055,936,133 11,388,019,225 5 

Trongdó: 
J PF a 

Ba khu hao ht nhirng Van con 
ding 

152,850,000 4,699,627,626 4,852,477,626 
7- p 

Giá trj hao mOn 

So du näm 186,454,293 713,330,813 6,338,445,813 7,238,230,919 

KhAu hao trong k' 5,199,999 52,920,828 219,637,839 277,758,666 

sO cuOi k5' 191,654,292 766,251,641 6,558,083,652 7,515,989,585 a 
Giá trj cOn 1i 

SO du näm 28,795,707 1,403,502,279 2,717,490,320 4,149,788,306 

sO cuOi k' 23,595,708 1,350,581,451 2,497,852,481 3,872,029,640 

Ban thuyf minh nay là rn5t bph4n  hqp thành vàphái duçrc ã'Qc czing vói Báo cáo tài chInh Qiy 1/2022 25 



CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAt GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai Hçc, Ph.rng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU\' 1 
Cüa nàm tãi chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2022 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

10. Tãi san c dlnh  vô hInh 

Nguyen giá 

Phn mm Cing 

S du näm 1,063,500,000 1,063,500,000 

So cui kS' 1,063,500,000 1,063,500,000 

Trong do: 

Ba khAu hao ht nhung vn con sr di,ing 698,500,000 698,500,000 

Giá tn hao mOn 

S du nAm 825,875,103 825,875,103 

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

S cui kj 844,125,105 844,125,105 

Giá trj cOn 1i 

S du nám 237,624,897 237,624,897 

S cuM k 5r 219,374,895 219,374,895 

11. Bt dng san du tir 

ha. B& dng san du 1w cho thuê 

Nguyen giá 
Quyn sü ding dt Nhã Cong 

S du nám 28,058,582,064 132,359,796,115 160,418,378,179 
Stcuikr 28,058,582,064 132,359,796,115 160,418,378,179 

Giá tn hao mOn 
S du näm 3,413,999,304 28,988,780,487 32,402,779,791 
Khâu hao trong kS' 156,570,126 1,116,044,085 1,272,614,211 

T"i 
S cui k5' 3,570,569,430 30,104,824,572 33,675,394,002 

T 1 
Giátnicbnlai Co 
S du nAm 24,644,582,760 103,371,015,628 128,015,598,388 

Stjcuik5' 24,488,012,634 102,254,971,543 126,742,984,177 

Bàn thuylt minh nay là m5t b3 phan hQp t hành và phái thrcrc dQc cIng vài Báo cáo Eài chIn/i Qáy 1/2022 26 



CONG TY CO PHAN DAU TIY PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai H9c, Phurng Pham Ng LAo, Qun 1, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TM CHINH QU' 1 
Cüa nAm tài chInh kt thüc ngày 31 thAng 12 nAm 2022 
BAn thuyt minh báo cáo tAi chInh (tip theo) 

lib. Danh mic bat d5ng san diu 1w 41 ngày 

Quyn sir di,ing dt - 253 Din BiAn Phü, 
phuông 07, qun 3, TP. H CM Minh 

kt Iliac kj kt loan nhw sau: 

Nguyen giá Hao mOn lily k Giá tn cOn lai 

5,530,000,000 1,228,888,856 4,301,111,144 

Nhà cra vat ki&n true - 253 Din BiAn 
Phñ, phumg 07, qun 3, TP. H ChI Minh 

29,759,056,455 13,574,705,385 16,184,351,070 

Quyn sr dung dt - 102 Nam K' Khâi 
Nghia, Q.01, TP.HCM 

22,528,582,064 2,341,680,574 20,186,901,490 

NM cüa vt kin true - 102 Nam K' 
Kh&i Nghia, Q.01, TP.HCM 

102,600,739,660 16,530,119,187 86,070,620,473 

Cong 160,418,378,179 - 33,675,394,002 126,742,984,177 

12. Chi phi xAy drng co' ban dr dang 

Ca su ha tAng k9 thut khu do th phAt 

S dAu nAm 
Chi phi phát 
sinh trong k,r 

Kt chuyn 
vAo TS S cui k' 
trong ky 

triên quân 2, TP. H CM Minh 
474,652,350,294 474,652,350,294 

Di,ránBMCVinh-Plaza 15,848,400,000 15,848,400,000 

Di.r an 102 NamK'KhâiNgh3a 985,386,364 906,818,182 1,892,204,546 

CEng 491,486,136,658 906,818,182 - 492,392,954,840 

13. Phãi trã nguOi ban ngn han 

13a. Phái trã ngu'Oi ban ngAn han: 

PhAi trA ben lien quan 

- Lien Hip HTX TM TP.HCM 

S cui k3' S dAu nAm 

5,135,000 

- COng ty TNHH MTV Sài GOn Co.op - Binh Dinh 111,593,700 

PhAi trã nhA cung cAp khác 

Tang Cong ty Buu Chinh Viettel - CM nhAnh bi.ru chmnh 
Viettel qun 1 

2,471,509 1,519,232 

Các nba cung cAp khac 128,467,992 92,362,427 

Tng cong 242,533,201 99,016,659 

Bàn thuyt minh nay là mt b phn hcrp thành và phái du'cxc dQc cling vói Báo cáo tài chinh Qüy 1/2022 27 



CONG TV cO PHAN DAU TIX PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai H9c, Phi.rmg Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH Qu'c 1 
Cüa nàm tài chmnh k& thiic ngày 31 thang 12 närn 2022 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

13b. Nr qua hn ch*ra thanh toán: (Bão hành 5%, 10%) 

Stcuik' S6dunãm 

Các nba cung cp khác 4,068,735 4,068,735 

Cong 4,068,735 4,068,735 

14. Thu và các 

ThuO thu nhp 

khoãn phãi np Nhà nixó'c 

S du nàm So phát sinh trong k)' SO cuOi k)' 

Phãi np Phãi thu SO phãi np SO dä thirc np Phãi np Phãi thu 

doanh nghip 3,607,093,380 - - 3,607,093,380 

Thué thu nhâp 
Ca nhân 458,202,716 - 290,701,527 764,901,725 - 15,997,482 

Thug GTGT 525,902,897 467,036,347 525,902,897 467,036,347 
Tin thuê dat, 

thuO sr di,mg 
dat phi nông 
nghip 607,500,987 - 35,542,282 643,043,269 - 

Khac 3,000,000 3,000,000 
Cong 1,591,606,600 3,607,093,380 796,280,156 1,936,847,891 467,036,347 3,623,090,862 

Thul gid 14 gia tang 
Cong ty np thuO giá trj gia tang theo phi.wng pháp khu trir, Thu suit thu giá tn gia tang nhtr sau: 

Nithc: 05% 

Dichvukhác: 10% 

Bàn thuyEt minh nàylà m51 b p/z4n  hcp thành vàphthi duçrc dQc cüng v&i Báo cáo tài chInh Qáy 1/2022 28 



CONG TV CO PHAN DAU TI! PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai HQc, Phuông Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU 1 
Cüa nãm tài chInh kEt thác ngày 31 tháng 12 nàm 2022 
Bàn thuyt minh báo cáo tãi chInh (tip theo) 

ThucAthu nhIp doanh nghip 

Cong ty phâi np thus thu nhp doanh nghip cho các khoân thu nhp tinh thu vài thu suit 20%. 

Tng lçci nhun k toán tnxàc thu 

Các khoãn diu chinh tang, giäm lcii nhun k toán d xác 
dnh 1çi nhun chju thu thu nhp doanh nghip: 

Quyl 
Nám nay Nãmtrithc 
3,466,853,317 27,567,196,358 

- Các khoán dieu chinh tang 665,718,727 240,683,334 
- Cáckhoándiuchinhgiám 13,420,000 

Thu nhâp chiu thus 4,119,152,044 27,807,879,692 
Thu nhp duçTc min thug (959,320,000) (29,519,508,879) 
L nàmtnràc chuynsang (3,159,832,044) 
Thu nhâp tInh thug 0 0 
Thug suAt thus thu nhâp doanh nghip 20% 20% 
Thus thu rthâp doanh nghip phãi n)p 0 0 
Thus thu nhâp doanh nghip ducyc min giâm theo Nghj 
djnh 1 14/2020/ND-CP ngãy 25/09/2020 
Thug thu nhp doanh nghip phãi np sau min giãm 
thu 

o 

Vic xac dnh thu thu nhp doanh nghip phãi np cüa Cong ty dirçic can cr vào các qui dnh hin hành 
v thu. Tuy nhiên, nhUng qui djnh nay thay di theo trng thii k' vâ các qui djnh v thus d6i vài nhiu 
loai giao djch khác nhau có th duçic giãi thIch theo nhiu cách khác nhau. Do vy s thu duçic trinh bay 
trén Báo cáo tài chinh có th së thay di khi co quan thu kim tra. 

Cdc lozi i/tuE khác 
Cong ty kê khai và np theo qui dnh. 

15. Phãi trã nguO'i lao dng 
Tin hong, thi.remg phái trã cho ngthi lao dng. 

16. Chi phi phãi trã ngn hn 
Chi phi thuê van phOng, din, nutc, thuê vi trI dt server, din thoai, fax, internet, djch vii bâo mat thông 
tin, tin thuê dt 253 Din Biên Phü, djch vi bào mat thông tin. 

17. Doanh thu chu'a thrc hin ngn hn 

S cui k S du näm 

Cong ty CP Du Ti.r Bizman 

Cong 

 

43,923,000 65,884,500 

 

43,923,000 65,884,500 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAL GON CO.OP 
Dja chi: 199 — 205 Nguyn Thai H9c, Phrng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU' 1 
Cüa nAm tài chInh k& thiic ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chinh (tiep theo) 

18. Phãi trã khác 

18a. Pithi Ira ngn hin khác 

Lien Hip HTX TM TP.HCM - thu ho tin HTV 

h . Socuoiky A Sodaunam 

41,800,000 - 

Kinh phi cong doàn 137,011,010 70,114,229 

Nhn k qu5 ngn hn 70,000,000 742,000,000 
C t1rc phãi trã 569,054,270 577,131,270 
Các khoán phái trã ngn han  khác 1,648,380,625 1,588,557,062 
Cong 2,466,245,905 2,977,802,561 

18b.  Phãi Ira dài han khác 
'.' . S o cuoi ky S du nám 

Phãi Ira cdc ben lien quan 2,170,000,000 2,170,000,000 

Cong ty TN}{H MTV Co.opmart Vinh PhCic - Phài 
trá tiên nhn k' qu dài hn 

2,170,000,000 2,170,000,000 

Plzãi Ira cdc to  chác và cá nhân khdc 108,958,736,966 108,958,736,966 

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

Phài trã tin than k' qu dài han 1,277,687,970 1,277,687,970 

Phãi trá ngithi lao dng lien quan dn chInh sách dãi 
ng Va Sài GOn Co.op gn kt. 

5,181,048,996 5,181,048,996 

Cong 111,128,736,966 111,128,736,966 

19. Qu5 khen thu'&ng, phüc çi 

So dau nam TrIch qu5' Tang khác 
Chiqutrong 

So cuoi ky 
k3 

Qu khen thi.rOng, phIic igi 6,262,870,180 - 1,554,000 6,261,316,180 

Qu thrnmg ban quãn l 2,380,225,748 - - - 2,380,225,748 

Cong 8,643,095,928 1,554,000 8,641,541,928 

Bón (huyet minh nay là m5t b(3 ph4n hçrp thành và phái duic dQC cling vol Báo cáo tài chlnh Qáyl/2022 30 



CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai H9c, Phtrâng Phm Ngü LAo, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH QU'' 1 
Cüa nAm tài chInh kt thüc ngAy 31 tháng 12 nAm 2022 
BAn thuyt minh báo cáo tAi chInh (tip theo) 

20. Vn chü si hüu 

20a. Bang dli chilu bun d3ng cüa viJn c/zn sã hfru 

Vndu tircAachü 
so'hO'u 

Qu5dutrphAt 
trin 

Lçi nhun sau thud 
chra phAn phi 
(tró'c thiyc hin) 

Cng 

S du du nAm tnrâc 1,000,000,000,000 829,422,837,371 149,705,502,755 1,979,128,340,126 

Lqi nhun trong nAm trtrOc 53,826,539,933 53,826,539,933 

TrIch 1.p cAc qu9 trong nAmtnràc 2,410,835,208 (3,616,252,812) (1,205,417,604) 
A A. So dtr cuoi nam fru&c 1,000,000,000,000 831,833,672,579 199,915,789,876 2,031,749,462,455 

S6 dudAu nAmnAy 1,000,000,000,000 831,833,672,579 199,915,789,876 2,031,749,462,455 

Lqi nhuân trong kS'  nAy 3,574,247,935 3,574,247,935 

Sthrcui k5'nAy 1,000,000,000,000 831,833,672,579 203,490,037,811 2,035,323,710,390 

20b. Clii tilt yIn gop cáa c/zn sO hfru 

S cu6i k' 

 

SódunAm 

    

Lien hip Hçip tâc xA thuong mi TP. HCM 

Các c dông khác 

Cong  

960,927,960,000 

39,072,040,000 

1,000,000,000,000  

960,927,960,000 

39,072,040,000 

1,000,000,000,000 

20c. Clphilu 

S krcng c phiu dang k' phát hAnh 
S hrcmg ct phiu dA bAn ra cong chOng 

Cl ph/lu phI thông 
CI philu reu dãi 

S krcng c6 phiu dixcc niva lai 
Cl ph/lu phI thông 
CI ph/lu itu däi 

So krng cO phiêu dang hxu bAth 
Cl ph/lu phd thông 
Cl ph/lu iu ddi 

MnhgiA c phiudangKruhAnh: 10.000 VND. 

S cui nãm 
100,000,000 
100,000,000 
100,000,000 

100,000,000 
100,000,000 

St du nAm 
100,000,000 
100,000,000 
100,000,000 

100,000,000 
100,000,000 

C 
.u1 

7 
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CONG TY cO PHAN DAU TIJ PHAT TRIEN sAi GON CO.OP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phumg Phm Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Mirth 
BAO CÁO TA! CHINH QUY 1 
COa nàm tài chInh kt thOc ngãy 31 thang 12 riàm 2022 
Ban thuyt minh báo cáo tãi chInh (tip theo) 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA 
HOT BONG  KINH DOANH QU' 1 NAM 2022 
1. Doanh thu ban hang và cung cp dlch vii 

la. T6ng doanh thu 

Doanh thu tu vAn quãn 1', t'i 

Qu 1 Lüy k tfr dAu nãm dn cui k' 
Nám nay 

(urc thy'c hin) 
Näm trtr&c Nãm nay 

(ró'c thuc hin) 
Nãm tnro'c 

vAn xây d,rng 
7,345,093,852 4,090,909,092 7,345,093,852 4,090,909,092 

Doanh thu cho thuê mt bAng 1,351,993,500 578,521,500 1,351,993,500 578,521,500 
Doanh thu kinh doanh bAt dng 
sandAutix 

1,575,300,569 2,639,569,329 1,575,300,569 2,639,569,329 

Doanh thu cung cAp hang hóa 457,203 457,203 
Doanh thu cung cAp djch vi,i 
khác 

385,7 1 1,273 385,711,273 

Cong 10,658,556,397 7,308,999,921 10,658,556,397 7,308,999,921 

lb. Doanh thu ban hang và cung cp dch vi cho các ben lien quan 

Qu 1 Lily k tir dAn näm dn cu6i k' 
Näm nay 

(tthc thrc hin) 
Nãm tnthc Näm nay 

(u'&c thrc hin) 
Näm tnthc 

Cong ty TN}IH TM Sài GOn CAn Tho 1,844,276,475 1,363,636,364 1,844,276,475 1,363,636,364 
Cong ty TN}IH TMDV Sâi GOn - Ca 
Mau 1,843,321,002 1,363,636,364 1,843,321,002 1,363,636,364 

"9 
Cong ty TNHH MTV TM Sài GOn - 
Bn Ire 
COng ty CP Phát trin khu pht'xc hçip 
TM Vietsin 

1,792,536,796 

1,669,685,289 

1,363,636,364 1,792,536,796 

1,669,685,289 

1,363,636,364 
iF 

COngtyTNHHMTVTMDVSaiGon- GO 

Van Dng 
580,985,563 580,985,563 

Cong ty TNHH MTV Coopmart Vinh 
PhOc 

1,330,032,000 556,560,000 1,330,032,000 556,560,000 

Cing 9,060,837,125 4,647,469,092 9,060,837,125 4,647,469,092 
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CONG TV CO PHAN DAU TIJ PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 
Dja chi: 199 —205 Nguyn Thai Hçc, Phithng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH QU' 1 
CUa nàm tài chinh k& thüc ngày 31 thang 12 nàm 2022 
Ban thuy& minh báo cáo tài chinh (tip theo) 

2. Giávónhàngbán 

Giá v6n cüa djch vit cho thuê mt bAng và tãi san dã cung cAp. Chi tit nhu sau: 

Giá vncung cAp djch vicho thuê 

Qu 1 Lüy k ti.r dAu nám dn cuAi k' 

Nám nay 

(iró'c thuc hi n) 
Nám trtróc 

Nãm nay 
(uoc thuc hi n) Nám trithc 

mt bAng 
1,330,032,000 556,560,000 1,330,032,000 556,560,000 

Chi phi hoat dng kinh doanh bAt 
dng san 

1,778,859,615 1,724,702,211 1,778,859,615 1,724,702,211 

Giá vAn hang hóa 457,203 457,203 

Cng 3,109,348,818 2,281,262,211 3,109,348,818 2,281,262,211 
4 

3. Doanh thu hot dng tAi chinh 

Qu1 Lfly k tfr dAu nám dn cuAi kS' 

Nám nay 

(tthc thtrc hin) 
Näm trithc 

Näm nay 

(ithc thLrc hiên) 
Nàm trtthc 

Lài tin gri có k' han 2,048,299,035 1,758,041,106 2,048,299,035 1,758,041,106 

Ui tiAn gi không k' hn 20,572,653 6,606,994 20,572,653 6,606,994 

Läi cho vay 294,410,959 1,269,915,069 294,410,959 1 ,269,9 15,069 

CA t1rc, lçri nhun thrcic chia 959,320,000 29,519,508,879 959,320,000 29,519,508,879 
Cing 3,322,602,647 32,554,072,048 3,322,602,647 32,554,072,048 

4. Chi phi tãi chInh 
Hoàn nhp dir  phông giám giá dAu tu. 

5. Chi phi ban hang 

Qu 1 Lily kA tir dAu näm dn cuAi k5 

   

Chi phi kim toán báo cáo 
tài chinh, djch vii  tlx vAn 

Nám nay 

(u'c th'c hiên) 
Nám tru&c 

Nám nay 
(u*c thic hin) 

Nàm trurc 

21,590,909 30,000,000 21,590,909 30,000,000 

Chi phi ngân hang 2,015,333 7,384,994 2,015,333 7,384,994 

Cong 23,606,242 37,384,994 23,606,242 37,384,994 

Ban thuyt minh nay là m5t bphn hçp than/i vàphái thtc.rc clQc càng vol Báo cáo íàí chinh Qüy 1/2022 33 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN sAi GON co.oi 
Dja chi: 199 -205 Nguyn Thai H9c, Phng Pham Ngu Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH QU' 1 
CCia nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

6. Chi phi quãn Iy doanh nghip 

Qu 1 Lüy k tLr du nàm dn cuti k5' 

Näm nay 

(u'&c thrc hin) 
Nãm tnró'c 

Nãm nay 
(ufrc thtyc hin) 

Nãm trithc 

Chi phi cho nhân viên 5,640,161,005 5,425,345,793 5,640,161,005 5,425,345,793 

Chi phI 4t lieu, d dung VP 148,468,450 71,480,527 148,468,450 71,480,527 

Chi phi khAu hao TSCF) 296,008,668 644,605,833 296,008,668 6'M,605,833 

Thu, phI và 1 phi 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

Chi phi djch vti mua ngoài 771,703,923 1,159,161,431 771,703,923 1,159,161,431 

Các chi phi bang tin khac 1,431,288,535 1,442,980,070 1,431,288,535 1,442,980,070 

Cong 8,290,630,581 8,746,573,654 8,290,630,581 8,746,573,654 

7. Thu nhp khác 

Qu1 

Näm nay 
(*r&c thirc hiên) 

Lily k tr du näm dn cui ky 

Nám nay 
(tró'c thyc hin) 

Nãm trtrrc Nám trtthc 

Thu thanh 1 cong ci, dimg ci 1,363,636 1,363,636 

Thu nhp khác 15,016,971 1,340,000 15,016,971 1,340,000 

CEng 15,016,971 2,703,636 15,016,971 2,703,636 

8. Chi phi khác 

Chi phi khac 

Cong 

Quyl 

Nám nay 
(trrc thu'c hi n) 

121,593,700 

121,593,700 

Lüy k tir du nàm dn cuói k 

Nám nay 
(ró'c thrc hi n) 

Näm tnthc 

121,593,700 

121,593,700 

Námtrithc 
iE 

op 
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CONG iv 
CÔpi.A 

DAU11JPHATT 

SAl 

Phm Xuân Phong 
K toãn truô'ng 

'hm Trung Kiên 
Tng Giám thc 

CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAI GON co.or 
Da chi: 199 -205 Nguyn Thai H9c, Phi.ràng Pham NgU Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH QU 1 
CCia nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh (tip theo) 

9. Chi phi san xut kinh doanh theo yu t6 

Qu 1 Lüy k tir t1u näm dn cui k' 

Näm nay 

(uo'c thirc hin) 
NAm tru&c 

Nm nay 
(tr6c thirc hien) 

Nãm trithc 

Chi phi than viên 5,640,161,005 5,425,345,793 5,640,161,005 5,425,345,793 

Chi phI nguyen lieu. 4t lieu, d dàng 148,468,450 71,480,527 148,468,450 71,480,527 

Chi phi khu hao TSCD 1,568,622,879 1,917,220,044 1,568,622,879 1,917,220,044 

Chi phi djch v mua ngoài 2,607,981,327 2,167,809,431 2,607,981,327 2,167,809,431 

Chi phi khac 1,457,894,777 1,483,365,064 1,457,894,777 1,483,365,064 

CEng 11,423,128,438 11,065,220,859 11,423,128,438 11,065,220,859 

TP. H ChI Minh. ngày 18 tháng 04 näm 2022 

T Ngqc Thão 
Ngtrô'i 1p  biu 

Bàn fhuylt minh nay là mc5t  b5 p/iOn hçip thành vàp/thi duc dQc ding vái Baa cáo iàí chIn/i Qy  1/2022 35 
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