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CONG TV CO PHAN DAU TU PHAT TRIE'N SAI GÔN co.o 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám dc Cong iy C phn Du ttx Phát trin Sài GOn Co.op (sau day gi tt là "Cong ty") trInh 
bay báo cáo cia minh cüng vOi Báo cáo tài chInh giUa niên d 6 thang dâu näm ca näm tài chInh két th(ic 
ngay3l tháng l2nãm 2022. 

Khái quát ye Cong ty 
COng ty Co phân Dâu tu Phát triên Sài GOn Co.op hoat dng theo Giây chüng nhn däng k' doanh nghip so 
0304921066, däng k' lan dâu ngày 04 tháng 4 näm 2007 và dãng k thay dôi lan thi'r mlx?Yi mt ngày 15 
tháng 11 nãm 2021 do Sâ Ké hoach và Dâu tu' TP. Ho ChI Minh cap. 

Tr s& hoat dng: 
Dja chi : So 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phu'O'ng Pham Ngu Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 

• Diênthoai +84 (028) 3836 0143 

• Fax +84 (028) 3822 5457 

Hoat dng kinh doanh cüa Cong ty là: 

• Hot dng tu vn quàn l (tr& tix vn tài chInh, k toán, pháp lust); 

• Hoàn thin Cong trInh xây d%rng; 

• Quàng cáo; 
• Nghién c(ru thj tnthng và thãm dO dir lun; 

• T chrc gkd thiu và xic tin thixo'ng mai  (không thirc hiên các hiu ng cháy, n& không sr ding chAt 
no, chat cháy, hóa chat lam dao  cii, di,ing ci thrc hin các chirang trinh van ngh, sir kin, phim ãnh); 

• Mua ban lro'ng thrc, thijc phAm (thrc hin theo Quyêt djnh s 64/2009/QD-UBND ngày 31 tháng 7 
nãrn 2009 cüa Uy ban nhân dan TP. HO ChI Minh ye phê duyt quy hoach kinh doanh nông san, thi,rc 
phârn trên dia bàn TP. Ho ChI Minh và Quyêt djnh so 79/2009/QD-UBND ngày 17 thang 10 näm 2009 
cãa Uy ban nhân dan TP. Ho ChI Minh ye sCm dôi khoân 2 diéu 1 quyOt djnh 64/2009/QD-UBND ngày 
31 thang 7 nam 2009 eCia Uy ban nhân dan TP. Ho Chi Minh). 

• Ban 10 thit bj nghe nhIn trong các ccra hang chuyOn doanh; 

• Cung iing và quán l' ngun lao dng trong nuâc (tr& clio thuO Iai  lao dng); 

• Hoat dng tir vAn pháp l' (trCr ti,r vAn tài chInh, k toán, pháp lust); 

• Tir van xây dung, tu van lap bao cao, lap dir an dâu tir, tir van quan ly dir an, thâm tra thiOt kê, dir toan 
cong trinh; tu van dau thâu; tOng thâu xay dt,rng; hoat dng tu van quân l' chi phi dâu tu xay dung cOng 
trinh; giám sat cOng tác lap dt phãn din và thiOt bj din cong trmnh dithng dày và tram biên áp; thiêt kO 
din cOng trInh thrOng dày và tram;  thit kO co din cong trinh xây dirng; giám sat cong tác xây dirng và 
hoàn thin cong trInh dan dung — cOng nghip; thiOt kO kiên trüc cong trInh; thiOt kê ni — ngoai thAt 
cong trinh; thiOt kO quy hoach xây dirng; giám sat cong tác lap dt h thông diêu hOakhong khi và thông 
gió, cong trInh dan di1ng — cong nghip; giám sat cong tác lap dt phân din và thiOt bj din cOng trInh 
dan ding — cOng nghip; kháo sat dja hInh cong trinh xây di,rng; khâo sat dla  chat cong trinh xây dirng; 

• Djch vu h6 trçl tng hçip; 

• V sinh chung nhà cCra; 

• V sinh cong nghip và các cong trinh chuyen bia; 

• Djch vi,i chãm soc và duy tn cánh quan; 

• Djch vi,i hành chInh van phOng tng hcip; 

• XaydirngnhàdAi; 

• Xaydi,rngnhàkhOngd&; 

• Xây drng cong trInh cAp, thoát nuóc; 

• Phá dä; 
• ChuAn bj mt bang; 

• Hoat dng xay di,rng chuyOn dung khác; 

• Xây drng cong trinh du6ng b; 

ff',y 
if 
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Chi'rc vi;i 
ChU tjch 
ChU tjch 
Thành viOn 
Thành viOn 
Thành viOn 
Thành viOn 
Thành viên 

Chic vu 
TnrOng ban 
Thành viên 
Thanh viOn 
Thành viOn 
Thành viOn 

Ngày b nhim/tái b nhim/min nhim 
B nhim ngày 29 thang 4 nàm 2022 
Min nhim ngày 29 thang 4 näm 2022 
Tái b nhim ngày 29 thang 4 näm 2022 
Tái b nhim ngày 29 thang 4 nm 2022 
Tái b nhirn ngày 29 tháng 4 nm 2022 
B nhim ngày 29 tháng 4 näm 2022 
Mien nhim ngày 29 tháng 4 näm 2022 

Ngày b nhim/tái b nhim/min nhim 
Tái bO nhim ngày 29 tháng 4 näm 2022 
Bô nhim ngày 29 tháng 4 näm 2022 
Bô nhim ngày 29 thang 4 näm 2022 
Mien nhim ngày 29 thang 4 näm 2022 
Mien nhim ngày 29 tháng 4 näm 2022 

CONG T' 
CO PHA1 

JTIJPHAI1 

AI CON CO. 

Chircv Ngày b nhim  
Tong Giám dOc BO nhim ngày 01 tháng 01 näm 2020 
PhO TOng Giám dOe B nhim ngày 15 tháng 12 nam 2020 
Phó Tng Giám doe Bô nhim ngày 23 tháng 9 näm 2021 

CONG TY CÔ PHAN 'AU TU PHAT TRIE'N SAI GÔN coop 
BAO CÁO CUA BAN TONG GrAM DOC (tip theo) 

• Thoát nu&c và xCr 1' nithc thai (khong hot dng tai  tri;i sO); 

• Xây di;rng cong trinh vin thông, thông tin lien lac; 
• Bàn buôn vt Iiu, thit bj lAp dt khác trong xay di;rng; 

• Hoat dng mOi giOi thuong mai,  tu vAn v môi tnrmg; 

• Ban buôn nông, lam san nguyen 1iu (trr g  tre, rn'ra) và dng vt sng (không hoat dng tai  trV sO); 

• Bàn buôn may móc, thit bi và phi; tüng may khác; 
• Quàn 1 bAt dng san trén cO sO phi hoc hcip dng. Kinh doanh môi giOi bAt dOng san, djnh giá bAt dng 

san và san giao djch bat dng san. Hoat dng quán 1' nhà, chung cu; 
• San xuAt khác chu'a &rçrc phân vào dâu; 

• Hoat dng  dlch vv ho trçT khác lien quan dn vn tãi; 
• LAp dt h thng cAp, thoát nxOc, h thng si.rOi và diu hoâ khong khI; 
• Di 1, mOi giOi, dAu giá hang hOa (khong kinh doanh dAu gia); 
• Nhà hang và các djch vi;i an u6ng phi;ic vi;i !i.ru dng; 
• Diu hành tua du !jch; 
• LAp d.t h thong din; 
• Kinh doanh bAt dng san. DAu tu xay di;rng, kinh doanh trung tam thuo'ng mai, cao c van phông. Cho 

thuê kho bai; 
• Ban lé d din gia di;ing, giu6ng, tü, bàn, gh và d ni thAt tuong tlrr, den và b dOn din, d dUng gia 

dInh khác chua ducic phân vao dâu trong các ci'ra hang chuyen doanh; 
• LAp dt h thng xay di;rng khác; 
• Ch bin và baa quán rau qua; 
• Xây dçrng cong trInh din; 
• Djch vi;i dt ch và các djch vi;i h trg liOn quan dn quâng bá và th chtire tua du Ijck 

Hi dng quán trj và Ban diu hành, quãn 1 
Các thánh vien Hi dông quãn tn và Ban diOu hành, quân 1 cOa Cong ty trong kS'  và cho dOn thai diem 1p 
báo cáo nay bao gOm: 

H3i táng quán trj 
HQ Va tOn 
Ong VU Anh Khoa 
Ong Nguyen Anh Dirc 
Ong Pham Trung KiOn 
Ong Lê Tnthng Scm 
Ong Nguyn Nggc ThAng 
Ong Doàn TrAn Thai Duy 
Ba H M HOa 

Ban kiêm sod 
Ho vâ tOn 
Ong Nguyen Phü Khánh 
Ba Truung Phan Hoàng Thy 
Ong Nguyen Quáng Tjnh 
Ba Nguyen Kim Dung 
Ong Nguyen H&u Dông Ha 

Ban Tong Giárn thc 

Hovàtên 
Ong Pham Trung KiOn 
Ong Phm Hoàng An 
Ong Doàn Trân Thai Duy 

;:'ACJ4 NHI 

M JOAN 
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t Ban Tng Giám 

ung Kiên 
Tong Giám dc 

Ngay 25 tháng 8 näm 2022 

EN 

CONG TV c6 PHAN DAU TIJ PHAT TRIEN SAl GÔN co.o 
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM fOC (tip theo) 

D4i din theo pháp 1ut 
Ngi.räi dai  din theo pháp lust cCia Cong ty trong k' và cho den thi diem l.p báo cáo nay là Ong Pham 
Trung Kién — Tng Giám dôc (bô nhim ngày 01 thang 01 nàm 2020). 

Kiêm toán viên 
Cong ty TNHH Kiêm toán và Tr van A&C cIa dirçic chi djnh soát xét Báo cáo tài chInh gi€ta niên d 6 tháng 
dau ciia nãm tài chInh két thiic ngày 31 tháng 12 nm 2022 cüa Cong ty. 

Trách nhim cüa Ban Tng Giám dc 
Ban Tong Giám doe chju trách nhim 1p Báo cáo tài chInh giUa niên d phán ánh trung thirc và hqp l' tInh 
hInh tài chInh, két qua hot dng kinh doanh và hru chuyên tiên t cüa Cong ty trong k5'. Trong vic 1p Báo 
cáo tài chInh giita niên d nay, Ban Tong Giám doe phài: 
• Chon ha các chInh sách k toán thIch hqp và áp dung các chInh sách nay mt cách nht quán; 
• Thre hin các xét doán và các ithc tInh mt cách hcip 11 và then trQng; 
• Nêu rö các chun mirc k toán áp ding cho Cong ty có &TçYC tuân thu hay không và tht ca các sai loch 

tr9ng yêu cIa ducic trInh bay và giài thIch trong Báo cáo tài chInh giUa niên d; 
• Lp Báo cáo tài chInh giüa niên d trén co sO hoat dng lien tic trtr tru'xng hp không th cho ring 

Cong ty sê tiêp tic hoat dng lien tic; 
• Thiêt lap va thi.rc hiên he thong kiêm soat nôi bô môt each h&u hiêu nhäm han chê rul ro co sai sot trong 

yéu do gian 1n hoac nhâm Ian trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh gifia nien do. 

Ban T6ng Giám dc dam bàn các s k toán thIch hcip dixcic hru giü dy dü d phán ánh tInh hinh tài chInh 
cüa Cong ty vOi mrc dO chInh xac hp l' tai  bat k' thOi diem nào và các sO sách kê toán tuân thu ché dO kê 
toán áp dung. Ban Tong Giám doe cüng chju trách nhim quán 1 các tài san cüa Cong ty và do d.O d thc 
hin các bin pháp thIch hp dê ngän chn và phát hin các hành vi gian ln và các vi phm khác. 

Ban Tng Giám dc earn kt cIa tuân thu cac yêu cAu nêu trên trong vice 1p Báo cáo tài chInh gitta niêrj'dO 
ifU HAN 

Phê duyêt Báo cáo tài chInh :LJVAN, 

Ban Tong Giám dOe phO duyt Báo cáo tài chInh giUa niên dO dInh kern. Báo cáo tài chInh giUa niêi1 
phàn ánh trung thc và h?p  !' tinh hInh tài chInh cüa Cong ty tai  thOi diem ngày 30 tháng 6 näm 2022,:., 
nhis két qua hoat dng kinh doanh và tInh hinh li.ru chuyên tiOn t giUa nién d 6 tháng dâu näm cüa n. tài 
chinh ket thic ngày 31 thang 12 näm 2022, phi hp vOi các chuân mrc kê toán Vit Nam, Ché dO K toán 
doanh nghip Vit Nam và eác quy dlnh  pháp ! eO lien quan den vic Ip và trInh bay Báo cáo tài chInh 
giira niên dO. 
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s6: 1. 1363/22/TC-AC 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAI CHINH GIffA MEN DQ 

Kmnh 2fri: CAC CO BONG, HQI BONG QUAN TR4 VA BAN TONG ClAM BOC 
CONG TY cO iiAr DAU TIIPHAT TR1N SAl GON co.op 

Ching tôi dä thirc hin cong vic soát xét Báo cáo tài chmnh giüa nin d kern theo eUa Cong ty C phAn Du 
tt.r Phát triôn Sài GOn Co.op (sau cia7 gçi tat là "Cong ty"), duc Ip ngày 25 thang 8 näm 2022, tr trang 06 
dn trang 38, bao g6m Bang can doi k toán giüa nien d tai  ngày 30 thang 6 närn 2022, Báo cáo kt qua 
hoat dng kinh doanh gita nién d, Báo cáo liru chuyën tin t giüa nien dO 6 tháng dâu cüa näm tài chinh 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 và Bàn thuyét minh Báo cáo tài chInh giüa niên d. 

Tráchnhim cüa Ban Tang Giám dc 
Ban Tong Giárn doe Cong ty chju trách nhim ye 1p và trinh bay trung thtrc va hp l Báo cáo tài chinh 
giia niOn d cüa Cong ty theo các chun mrc ká toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip Vi@ Nam và 
các quy djnh pháp l' có lien quan dn vic 1p va trinh bay Báo cáo tài chInh gifta niôn dO và chiu trách 
nhim ye kiérn soát nOi bO ma Ban Tong Giám doe xác djnh là cAn thit d dam bào cho vic 1p và trinh 
bay Báo cáo tài chInh gia niên d không có sai sot trQng yu do gian ln hoc nhAm 1k 

Trách nhiêm cüa Kim toán viên 
Trách nhim cüa chüng tôi là dua ra k& 1un ye Baa cáo tài chInh giiia nien d dira trén két qua soát xót cila 
chüng tôi. Chüng tOi da th%rc hin cong viOc soát xét theo ChuAn mi1rc Vit Nam v hqp dng djch vt soát xét 
so 2410 - Soát xét thông tin tài chmnh gita niên dO do kiêm toán viên dQc 1p cüa dan vj thrc hin. 

Cong vic soát xét thông tin tài chInh gitra niên d bao gm vic thirc hin các cuOc  phOng vAn, chi yu là 
phOng van nhüng ngu&i ehju tráeh nhim ye các van d tài chInh k toán, và th%rc hin thu tic phân tIch Va 
cac thu t1c soát xét khác. MOt cuOc soát xét v ca bàn có pham vi hcp han mOt cuOc kiern toán dugc thijc 
hin theo các chuán rnirc kirn toán Vit Nam và do 4y khOng cho phép chuing tOi dat duc sir dam bão 
rAng chung tôi se nhn bitt duçic tAt cá các van dê trQng yêu cO the dtrçrc phát hin trong mOt cuOc kim toán. 
Theo do, chiing tôi khOng dua ra ' kin kiêm toán. 

Kt Iuân cüa Kim toán viên 
Can cCr tren ket qua soát xét cüa ching tôi, ehüng tôi không thAy cO vAn d gI khiAn cháng tôi cho rAng Báo 
cáo tài chInh giüa nién d dInh kern không phàn ánhtrung thrc và hcip l', trên các khIa canh  trQng yu, tinh 
hinh tài chInh cüa Cong ty C phAn DAn tu Phát triên Sài GOn Co.op tai ngày 30 tháng 6 nAm 2022, 
nhu két qua hoat  dng kinh doanh va tinh h'mh liru chuyAn tiAn t trong 6 tháng dâu cüa nAm tài chInh ket 
thüc ngày 31 tháng 12 nArn 2022, phü hp vài các chuân mt,rc k toán Vit Narn, Ch d K toán doanh 
nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l cO lien quan dn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh gifla niên 
do. 

Cong ty )'1•'  ii ' 1  an và Tir vAn A&C 

H Van T ong Giám doc 
Sá CNDKHN KiJm toán: 0092-2018-008-1 

TP. H ChI Minh, ngày 25 tháng 8 nAm 2022 

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 C 6  PHAN 9AU TLJ' PHAT TRIEN SAI GON co.op 

Dja chi: 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phi.thiig Phm NgO Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH GIU'A NIEN D 
6 tháng du cüa nãm tài chinh kt thic ngày 31 tháng 12 riãm 2022 

BANG CAN DOI KE TOAN GIU'A NIEN DQ 
(Dung dy dO) 

Ti ngày 30 tháng 6 näm 2022 

Dcm vi tInh: VND 

Ma Thuyêt 
CHI TItU s minh Scuik5' SIunam 

A - TAI SAN NGAN HN 100 341.064.357.980 349.902.108.994 

I. Tin và các khoãn tu'o'ng du'oiig tiên 110 V.1 237.128.176.154 207.083.114.072 

1. Tien 111 18.585.877.385 9.175.775,332 

2. Các khoân tixong &rang tin 112 218.542.298.769 197.907.338.740 

II. Dãu ttr tài chInh ngn han 120 32.203.869.791 12.858.750.000 

1. ChO'ngkhoánkinhdoanh 121 V,2a 13.800.389.453 13.798.767.426 

2. Dr phóng giârn giá chtThg khoán kinh doanh 122 V,2a (940.017.426) 

3. Du tu nm git dn ngày dáo han 123 V.2b 18 .403 .480.33 8 

III. Các khoãn phäi thu ngn han 130 66.457.680.115 124.814.378.290 

1. Phài thu ng.n han  càa khách hang 131 V.3 25.225.085.535 24.163.537.166 

2. Trã tnràc cho ngtthi ban ng&n han 132 58.547.412 43.801.009 

3. Phãi thu nQi bQ ngn han 133 - 

4. Phái thu theo tin dO k hoach hop dng xây dung 134 

5. Phãi thu v cho vay ngn han 135 V.4 16,600,000.000 69.600.000.000 ( 
6. Phài thu ngn han  khác 136 V,5a 24.574.047.168 3 1.007.040.115 

7. Dr phong phãi thu ngân han  khó dài 137 - M1 
8. Tài san thiu ch xü 1' 139 

IV. Hang ton kho 140 

1. Hàngt6nkho 141 
2. Dtx phàng giãm giá hang tn kho 149 

V. Tài san ngn han  khác 150 5.274.631.920 5.145.866,632 

1. Chi phi trã truâc ngn han 151 V.7a 1.667.538.540 1.53 8 .773 .252 

2. Thud giá trj gia tang duçic khu tr1 152 AUTL 
3. Thud và các khoàn khác phái thu Nhà nu&c 
4. Giao dch mua ban lai  trái phiu Chinh phü 

153 
154 

V.14 3.607.093.380 3.607.093.380 \SAI( 

5. îàî san ngn han  khác 155 

Bao cáo nay phái thcrc dpc cirng vái Ban ihuyê't ininh Báo cáo tài c/thih giiia niên d3 6 



CONG TV cö PHAN AU TI! PHAT TRIEN SAl GÔN co.oi 
Dja chi: 199-20 5 Nguyn Thai Hçc, Phung Pham NgU Lao, Qun 1, TP. Ho Chi Minh 

BAO CÁO TAT CHiNH GIUA NIEN D 
6 tháng du cCia nãm tài chinh kt thOc ngày 31 thang 12 näm 2022 
Bang can dôi kê toán gi&a niên d (tip theo) 

CIII TIEU 
Ma 
s 

Thuyet 
minh S cu6i k5' So du nm 

B- TAL SAN DAI 200 1.856.331.125.042 1.807.555.371.327 

I. Các khoãn phãi thu dài hn 210 86.214.712.000 86.2 14.712.000 

1. Phai thu dài han  cOa khách hang 211 

2. Trà truâc cho nguá bàn dài han 212 

3. Vé,n kinh doanh a dan vi trirc thuc 213 

4. Phài thu nôi bö dài han 214 

5. Phài thu v cho vay dài han 215 

6. Phái thu dài han khác 216 V.sb 86.214.712.000 86.2 14.712.000 

7. Dir phOng phài thu dài han  khá dOi 219 

U. Tãi san cô dnh 220 3.807.449.135 4.387.413.203 

I. Tài san ct djnh hiru hlnh 221 V.8 3 .606.324.242 4.149.788.306 

- Nguyen giá 222 11.388.019.225 11.388.019.225 

- Giá Zn hao man lüy kE 223 (7.781.694.983) (7.238.230.919) 

2. Tài san cô dinh thuO tài chinh 224 

Nguyen giá 225 

- Giá tn hao mon Wy ké 226 

3. Tài san cô djnh vô hinh 227 V.9 201.124.893 237.624.897 

- Nguyêngiá 228 1.063.500.000 1.063.500.000 

Giá fri hao mOn Wy ki 229 (862.3 75.107) (825.875.103) 
145 

III. Bitt dng san du tu 230 V.10 125.470.369.966 128.015.598.388 

- Nguyen giá 231 160.4 18.378.179 160.4 18.378.179 

- Giá trj hao mOn lOy k 232 (34.948.008.213) (32.402.779.79 1) 

IV. Tài san do' dang dài hn 240 492.754.790.295 49 1.486.136.658 & 
1. Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han 241 

2. Chi phi xây dijng ca bàn do dang 242 V.11 492.754.790.295 491.486.136.658 

V. Dáu tu tài chinh dài han 250 1.146.400.791.411 1.096.102.039.989 1t 

1. Dáutuvàocôngtycon 251 V.2c 115.416.000.000 116.640.000.000 Nc .  

2. Du tu vào cOng ty lien doanh, lien kt 252 V.2c 1.040.459.576.518 989.709.576.518 PHI 

3. D tu gOp vn vào dan vj khác 253 PHA1 

4. Dir phong du Hz tài chinh dài han 254 V.2c (9.474.785.107) (10.247.536.529) IN CI 
5. Du tu n.m gi dn ngày d han 255 

HO 
VI. Tài san dãi han khác 260 1.683.012.235 1.349.471.089 

1. Chi phi trà truOc dài han 261 V.7b 1. 15 1.292.534 1.034.476,624 

2. Tài san thud thu nhOp hon lai 262 V.12 53 1.719.701 314.994.465 

3. Thi& bi, vt tu, phi ting thay the dài han 263 

4. Tài san dài han khác 268 

TONG CQNG TA! SAN 270 2.197.395.483.022 2.157.457.480.321 

Báo cáo nay phái thrc.rc dc cang vOl Bàn thuyf minh BOo cáo tài chinh giiTh niên dç5 7 



CONG TV CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN sAi GÔN CO.OP 
Dia chi: 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phthng Pham NgQ Lao, Qun 1, TP. Hi ChI Minh 

BAO CÁO TA! CHf NI-I GIUA NIEN DQ 

6 tháng du cUa nam tài chInh kt thCtc ngày 31 tháng 12 nám 2022 
Bang can dôi kê toán gia nin d (tiêp theo) 

CHI TIEU 

C -NQPHAITRA 

Ma 
s 

300 

Thuyêt 
minh Scuik5' S,dunm 

128.081.774.053 125.708.017.866 

I. Nq ngn hn 310 16.953.037.087 14.579.280.900 

1. Phãi trâ ngtrOi ban ngân han 311 V.13 574.347.088 99.016.659 

2. Ngi.ra mua trá tin truâc ngãn han 312 

3. Thu va các khoãn phãi np Nhà ntràc 313 V.14 36.738.307 1.591.606.600 

4. Phái trà ngithi lao dng 314 V.15 1.726.886.232 91.447.777 

5. Chi phi phãi trã ngn han 315 V.16 2.252.752.308 1.110.426.875 

6. Phãi trã nOi bO ngân han 316 

7. Phài trà theo tin dO ké hoach hçp dng xây drng 317 - 

8. Doanh thu chtra thijc hin ngán han 318 21,961.500 65.884.500 

9. Phãi trã ngn han  khác 319 V.17a,c 2.217.146.724 2.977.802.561 

10. Vay va nçi thuê tài chinh ngân han 320 

11. Dtr phóng phãi trã ng.n han 321 

12. Qu' khen thuang, phüc lcii 322 V.18 10.123.204.928 8.643.095.928 

13. Qu bInh on giã 323 

14. Giao djch mua ban lai trái phiu ChInh phü 324 

II. Nq dài hin 330 111.128.736.966 111.128.736.966 

1. Phái trã ngi.thi ban dài han - 331 

2. Ngu&i mua trâ. tin truàc dài han 332 

3. Chi phi phài trá dài han 333 

4. Phãi trã nOi  bô v vn kinh doanh 334 

5. Phãi trâ nôi bô dài han 335 

6. Doanh thu chua thuc hién dài han 

7. Phài trà dài han khác 

336 

337 V.17b,c 111.128.736.966 111.128.736.966 
11 VAt 

8. Vay và nq thuê tài chinh dài han 338 

9. Trái phiu chuyEn di 339 

10. C phiu i.ru dãi 340 

11. Thud thu nh.p hoan 'a phái trá 341 

12. Dr phàng phãi trà dài han 342 

13. Qu? phát trin khoa hpc va cong ngh 343 

TRIEN 

. OPJ1 

Báo cáo nay phái thrcrc dQc cling v&i Ban thuyll rninh Báo cáo tài chinh giia niên d 8 



Chi Minh, ngày 25 thàng 8 nam 2022 

Pham Xuãn Phong 
K toán tru*ng 

am Trung Kiên 
Tong Giám dc 

CONG TV cö PHAN DAU TIJ PHAT TRIEN SAl GÔN co.o 
Da chi: 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phurng Ph?.m NgO Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 

BAO cAo TAI CHINH GIIJA NIEN DQ 
6 thang du cüa nãm tài chinh kt.th6c ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Bang can dôi ké toán giva niên d (tiëp theo) 

CHI TIEU 
M 
s 

Thuyt 
minh So cui k' So 1&u nAm 

D - VON CHU SO HUt 400 2.069.313.708.969 2.031.749.462.455 

I. V6n chü sö hOu 410 2.069.313.708.969 2.031.749.462.455 

1. Vn gop cüa chü s hiiu 411 V.19 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 

- Cphi1uphó ihongcó quyn biu quydi 411a 1.000.000.000.000 1.000.000000.000 

- Cphiézi iru dãi 411b 

2. Thrigduv6ncophan 412 

3. Quynch9nchuyêndOitráiphiêU 413 - - 

4. V6nkháccCiachüsâhZu 414 

5. Ciphiuqu 415 

6. Chênh 1ch dành giá 1i tài san 416 

7. Chênh léch t giá h6i doái 417 

8. Quydautupháttriên 418 V.19 837.216.326.572 831.833.672.579 

9. Quhtrqsapxêpdoanhnghip 419 

10. Qu khác thuc vn chü so hru 420 - 

11. LqinhunsauthuchtraphânPhOi 421 V.19 232.097.382.397 199.915.789.876 

- Lvi nhun saz€ ihul chua phán phci 
lüy kden cui A trzthc 421a 193.033.135.883 199.915.789.876 

- Lvi nhuán sau thul chiraphánphci Ic)) nay 421b 39.064.246.514 

12. Ngun v6n du tu xây drng ca bàn 422 - 

LI. Ngun kinh phi và qu5 khác 430 

1. Nguinkinhphi 431 

2. Nguin kinh phi d hmnh thãnh tài san c djnh 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 2.197.395.483.022 2.157.457.480.321 

Ta Ng9c Thão 
Ngtrôi Ip 

Báo cáo nàvphdi dircic d9c cling v&i Ban thuyJt rn/n/i Báo cáo Mi chinh gii?a n/en d5 9 



Trung Kiên 
TOng Giám d6c 

P. H6 ChI Minh, ngày 25 thang 8 nAm 2022 

Phm XuAn Phong 
K toin truOng 

CONG TV C5 PHAN DAU TIJ PHAT TRIE'N SAI GÔN COOP 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai Hçc, PhuOng Pham Ngii Lao, Qu.n 1, TP. H ChI Mirth 

BAO CÁO TAT CHINH GIUA NIEN D 
6 thang dâu cUa näm tài chinh k& thüc ngày 3 1 thãng 12 näm 2022 

BAO CÁO KET QUA HOJLT BONG KINH DOANH GItJA NIEN DQ 
(Dng dy dii) 

6 tháng du cüa niim tài chInh kt thiic ngày 31 tháng 12 nAm 2022 

CH TIEU 
M 
S6 

Thuyt 
minh 

Dan vj tInh: VND 

Luy k tfr du näm dn cu6i k)' nay 

Nam nay NAm truóc 

1. Doanh thu ban hang và cung cp d1ch vii 01 VI.1 14.931.627.871 13.866.461.328 

2. Cãc khoãn giãm trü doanh thu 02 

3. Doanh thu thun v bAn hAng vii cung cp djch vii 10 14.931.627.871 13.866.461.328 

4. GiA v6n hang bAn 11 VI.2 5.717.235.453 4.616.681.827 

5. Loi nhun gp v bAn hang vii cung cp dch vi 20 9.214.392.418 9.249.779.501 

6. Doanh thu hot dng tii chinh 21 VI.3 45.726.540.896 52.741.789.032 

7. Chi phi tii chinh 22 VI.4 (1.712.768.848) 2.209.744.851 

Trong do: chi phi liii vay 23 

8. ChiphIbán hAng 25 136.468.492 76.114.028 

9. Chi phi quin I doanh nghip 26 VI.5 17.567.238.640 17.546.436.328 

10. Lçi nhun thun tir hot ctng kinh doanh 30 38.949.995.030 42.159.273.326 

11. Thu nhp khAc 31 VL6 19.120.675 193.495.911 

12. Chi phi khác 32 121.594.427 300.000.600 

13. LQi nh4n khAc 40 (102.473.752) (106.504.689) 

14. Tong içri nhun k toán trtrOc thud 50 38.847.521.278 42.052.768.637 

15. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hinh 51 V.14 

16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoAn Ii 52 V.12a (216.725.236) 8.936.000 

17. Lqi nhun sau thud thu nhp doanh nghip 60 39.064.246.514 42.043.832.637 

18. LAi co bAn trên Co phiu 70 VI.7 

19. LAi suy giAm trên cô phiu 71 VI.7 

T Ngçc ThAo 
Nguôi Ip 

Báo cáo nay phái thrcrc dQc cirng vOi Ban thuyê't rninh Báo cáo tOi chInh gii?a niên d3 10 



CONG TV cö PHAN o'AU T PHAT TRIEN SAl GÔN co.op 
Dja chi: 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phi.r&ng Phm NgG Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CI{tNH GIcrA NIEN o 
6 tháng dãu cCia nãm tài chinh kêt thác ngày 31 tháng 12 nãm 2022 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T GIIJ'A NIEN DO 
(Dng dy dü) 

(Theo phuong pháp gián tip) 

6 tháng du cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 

1. 

1. 
2. 

CHI TIEU 

Lu'u chuyn tin tü hot dng kinh doanh 

Lø nhuin tru* thul 
Diu chink cho cdc khoán: 

M 
s 

01 

Thuyt 
minh 

Don vi tInh: VND 

- ( Luy ke tu' dau nam den cuoi ky nay 

Mm nay Näm tru'rc 

38.847.521.2 78 42.052.768.637 

- Khu hao tài san c dnh và bt dng san d.0 tu 02 V.8, 9, 10 3. 125. 192.490 3.524.557.609 

Các khoán dir phàng 03 V,2a, 2c (1.712.768.848) 2.209.744.851 

Lãi, I chênh lech  t9 giá hi doái do dánh giá 1i 
các khoân mvc  ti&n t có gc ngoai tê 04 

Läi, 1 tr hot dng du tu 05 VI,3 (45.726.540.896) (52.932.171.307) 

Chi phi laivay 06 

- Các khoãn diu chinh khác 07 

3. L nhuin hr hoçt dng kink doan/i 
trithc thay th1 vn Iwu d3ng 08 (5.466.595.976) (5.145.100.210) 

Tang, giãm các khoãn phãi thu 09 (1.665.089.259) (81.665.465.380) 

Tang, giàm hang tn kho 10 

- Tang, giàm cac khoãn phãi trã 11 853 .323 .750 (204.153.142) 

Tang, giám chi phi trã tnrâc 12 (245 .5 8 1.198) (19 1.876.713) 

Tang, giãm chng khoán kinh doanh 13 (1.622.027) (108.633.415) 

Tin lãi vay d trà 14 

Thu thu nhp doanh nghip dã np 15 

Ti&n thu khác tii hot dng kinh doanh 16 V.18 5.220.000 1.800.000 

Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 17 V.18 (25.111.000) (2 8.72 1. 100) 

II. 

Lwu chuyln tin thun tfr hoit d3ng kinh doanli 

x . • Luu chuyen tien tu hot 49ng dau tu 

20 (6.545.455.710) (8 7.342.149.960) 

1. Tiên chi dê mua sm, xây drng tài san c dlnh  và 

cac tài san dài han khác 21 (1.070.173.200) (1.945 .960. 100) 

2. Tin thu tr thanh 19, nhuçng ban tài san C6 djnh và 
các tài san dài ban khác 22 V.3 100.000.000 984.500.000 

3. Tin chi cho vay, mua các cong ci, nç cia 
dcrn vj khác 23 V.2b (18.403.480.338) (2.700.000.000) 

4. Tiên thu h6i cho vay, ban Ii các cong ci nç cOa 
dcin vj khác 24 V.4 53.000.000.000 76.875.651.675 

5, Tin chi du tu gOp v6n vào don vj khác 25 V.2c (50.750.000.000) 

6. Tin thu h61 du tu gop v6n vào dcm vi khác 26 V.2c 1.224.000.000 510.000.000 

7. Tin thu lai cho vay, C6 tirc và Igi nhun duqc chia 27 52.648.328.330 53 .464.404.684 

Luti chuyln tin thun là' hoit l43ng thu lu 30 36. 748.674. 792 12 7.188.596.259 

ACH 

• EMIC 

'1 

C 

AUT 

\SAI 

Bdo cáo nàyphái dtcç,c a'oc cling vOl Ban thuyé1 ,ninh Báo cáo tOi chin/i giia fun d4 11 



T Ngçc Thäo 
Ngubi 1p 

Phm Xuân Phong 
K toán truöng 

CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAl GON co.op 

Dja chi: 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phu&ng Phm NgO Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAT CHINH GIUA NN DO 
6 tháng du cia näm tài chinh kt thtc ngày 31 thang 12 näm 2022 
Bão cáo liru chuyên tin t giüa niên d (tiêp theo) 

CIII TIEU 

HI. Luti chuyen tien tu hot dçng tai chinh 

1. Tin thu tCi phát hành c phiu, nhn vn gop ci1a 

Ma 
s 

Thuyet 
minh 

- Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay 
Näm nay Nãm trurc 

chisâhiu 31 

2. Tin trâ lai vn gop cho các chi:i so hu, mua lai 

c phiu cüa doanh nghip dA phát hành 32 

3. Tiên thu tO di vay 33 

4. Tin trã nç gc vay 34 

5. Tin trá nq gc thuê tài chInh 35 

6. C tCrc, lcii nhun dã trà cho chü sO htiu 36 V.17a (158.157.000) (19.935.000) 

2 . Lwu chuyen lien thuan 1w hort a'Qng faz c/un/i 40 (158.157.000) (19.935.000) 

Luu chuyên tin thun trong k' 50 30.045.062.082 39.826.511.299 

Tin va tu'o'ng duong tin du nm 60 V.1 207.083.114.072 160.589.346.884 

Anh huOng cUa thay dM t giá hi doái quy di ngoai  t 61 

Tin và ttrong duong tin cui k' 70 V.1 237.128.176.154 200.415.858.183 

TP. H ChI Minh, ngày 25 tháng 8 näm 2022 

;JG 

'MI 
J  VA 

& 

T.p  ' 

) PI 

tPHA 

ON  I 

H( 

' CÔNGry 
COPHN 

DAUTIJpHAr  •' 
o  SA'Jp / 

'i•)'  iungKiên - r  / HS  .. Giám doc 

Báo cáo nàyphái thcqc dc'c cüng v&i Bàn thiyEt minh Báo cáo lài chinh gu?a niën d5 12 



Ten cong ty 
Cong ty TNHH Thuang mai 
Djch vi,j Sài GOn - Ca Mau 

COng ty TNHH Thucmg mai 
Sài GOn Can Tho 

COng ty TNHH Du tu Quc 
tê Sài GOn Co.op 

Cong ty TNHH Thuong mi 
Djch vj Sieu thj Co.opmart 
Bién HOa 

COng ty C phn Phát trin 
khu phOc hcrp Thuong mi 
Vietsin 

Dia chi tri sO chInh 
09 Trn Hung Do, phuOng 
5, TP. CA Mau, tinh CA Mau 

S 01 Di lô HoA Bmnh, 
qun Ninh Kiêu, TP. CAn 
Tho 

LAu 3, s 199-205, &rang 
Nguyn ThAi Hçc, phi.thng 
Ph?m NgO LAo, Qun 1, 
TP. HO ChI Minh 

S 121, Phm Van Thun, 
phuOng TAn Tiên, TP. Bien 
HOa, tinh Dông Nai 

Khu phOc hçip sO 2, phtrOng 
TAn Phong, Qun 7, TP. HO 
ChIMinh 

Hot dng kinh doanh chInh 
XAy dirng dan di,ing, xAy thing 
cOng nghip, bAt dng sAn, quyên 
sr ding dAt thuc chO sO hcu, chO 
sCr di,ing hoc di thuê 

Ban lê hang hóa vA dch vti cho 
thuê 

Kinh doanh bAt dng sAn, quyAn 
sO dyng dat thu'c chO sO hUu, chii 
sO dung hoc di thue 

Hoat dng kinh doanh chInh 
BAn té hAng hóa vA dich  vy cho 
thuO 

BAn IA hang hóa vA djch vy cho 
thuA 

Kinh doanh siAu th theo h thng 
chui siAu thj Co.op Mart 

Kinh doanh siAu thi theo h thing 
chuOi siAu thj Coop Mart 

Kinh doanh bAt dng sAn, quyn 
sOdyngdAtthucchUsOh0u,chO 
sO dyng hoc di thuA 

Tn cong ty Dja chi tr!,i so chInh 
Cong ty TNHH SCID 23/9 S 04 Ph?m NgO LAo, 

phiz&ng Pham NgO LAo, 
Quân 1, TP. Ho Chi Minh 

Cong ty TNHI-I MTV 
Thuang mi SAi GOn - Ben 
Tre 

Cong ty TNHH MTV 
Thucing mai  Djch viii Sài 
GOn - Pleiku 

só 26A duàng Trn Quoc 
TuAn, Phtr&ng 4, TP. Ben 
Tre, tinh Ben Ire 

29 Nguyn VAn Cii, 
phuOng Ia Kring, TP. 
Pleiku, tinh Gia Lai 

Các cong ty lien doanh, lien th 

CONG TV C 6  PHAN DAU TIJ PHAT TRIN SAI GÔN co.o 

Dja chi: s6 199-205 Nguyn Thai H9c, PhixOng PhmNgü Uo, Qu.n 1, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH G[cFA NIEN DO 
6 thang dAu cUa nm tài chmnh kt thüc ngày 3 1 thãng 12 n.m 2022 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH GI[FA NIEN DQ 
6 tháng du cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 

I. DC DIEM HOAT BONG 

1. Hinh thfrc s& hü'u vn 
Cong ty C phAn Du ti.r Phát trin Sài GOn Co.op (sau day goi tAt là "Cong ty") là cong ty c phAn. 

2. Linh vtrc kinh doanh 
Linh vxc kinh doanh cOa Cong ty là djch viii. 

3. Ngành ngh kinh doanh 
Hoat dng kinh doanh chInh cOa Cong ty là: DAu tu xây dirng, kinh doanh trung tam thuang mai,  cao 
ôc van phông; cho thuê mt bang và tài san. 

4. Chu k5' san xuAt, kinh doanh thông ththng 
Chu kS'  san xuAt kinh doanh thông thiiOng cüa COng ty khOng qua 12 tháng. 

5. Cu trüc Cong ty 
Cdc cong ty con 

T' I vn 
gOp 

T' lê 
lcii ich 

T'1 
quyAn 

biAu quyAt 

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

• J vA 

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

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

T' I T' 1 
T' l v6n phAn sO quyAn ieu 

gOp hu quyAt 

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

'lop 

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

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

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

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

Bàn ehuyet mink nay là mt bphin hp thank và phài dtrqc dQc cüng vth Báo cáo tài chink gii?a niên d 13 



sir ding hoc di thuê 

XaydrngnhAdê& 

BAn J hAng hóa cOng ty kinh 
doanh trong siêu thj, trung tAm 
thucmg mai 

49,00% 

40,00% 

25,00% 

CONG TY C 5  PHAN AU TIJ PHAT TRIEN SAI GÔN CO.OP 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hoc, PhLthng Pham Ngü LAo, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN D 
6 thang du cUa nAm tAi chInh kt thOc ngAy 31 tháng 12 nAm 2022 

Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giva niên d (tip theo)  

Ten cong ty 
COng ty TNHH Thuang mi 
Dich vu Sài GOn - Xuân Oai 

Cong ty NHH Dâu tii phát 
triOn Trung tAm Thwmg mi 
Dông BAc 

Cong ty TNHH SAi GOn-
ChAu Dôc 

DIa chi tri5l s chinh 
LO T3-1.1, khu cOng ngh 
cao TP. Ho ChI Minh, 
throng La XuAn Oai, 
phtthng Tang Nhon PhU A, 
Qun 9, TP. Ho Chi Minh 

LO dt so?, duông 25/4, 
PhuOng Hông Gai, TP. H 
Long, tinh Quãng Ninh 

To 21, khóm Châu Quâi 3, 
Phuong ChAu PhO B, TP. 
ChAu DOc, tinh An Giang 

T1 T'1 
T 1 vn phn sä quyen bieu 

Hoat dng kinh doanh chinh gop hu quyêt  
Kinh doanh bt dng sAn, quyen 
sir dicing dAt thuQc chO sà huu, chO 

49,00% 49,00% 

40,00% 40,00% 

25,00% 25,00% 

6. Tuyên b v khã náng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh 
Các so lieu ttrang üng cüa kS'  tru&c so sánh &rc vi so lieu ccia kS' nay. 

7. Nhân viên 
Tai ngày két thüc k' kê toán Cong ty có 58 nhân viOn dang lam vic (so dâu nàm là 60 nhân viên). 

II. NAM TAI CH!NH, DN Vj TIEN T1 siT DVNG TRONG KE TOAN 

1. Näm tài chInh 
Nàm tài chInh cüa Cong ty bat dau tr ngày 01 tháng 01 và kêt thUc vào ngày 31 tháng 12 hang näm. 

2. Don vj tin t sü dçing trong kê toán 
Dan vj tiên t sr dung trong kO toán là Dông Vit Nam (VND) do phân lan các nghip vii 
hiên bang dan vi tiên tê VND. 1 

III. CHUAN MTJC VA CHE DQ KE TOAN A DUNG 

1. Ch d k toán áp diing 
Cong ty ap ding các chuân mirc ké toán Vit Nam, Chê d Kê toán doanh nghip Vit Nam duqc ban 

hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2014 và các thông ti.r hixóng dan thirc 
hin chuân rnrc ké toán cCia B Tài chInh trong vic Ip và trinh bay Báo cáo tài chInh giQa niên d. 

2. Tuyên b v vic tuân thti chun mic k toán Va ch d k toán 
Ban Tong Giám dOe dam báo dAtuân th yêu eâu cüa các chuân mirc kê toán VietNam,  ChO dO K toán 
doanh nghip Vit Nam duçc ban hành theo Thông ti.r sO 20012014/TT-BTC ngày 22 thang 12 näm 
2014 cüng niur các thông tu huàng dan thrc hin ehuân mrc kê toán cOa Bô Tài chInh trong vic 1p 

và trinh bay Báo cáo tài chInh gitia niên dO. 

iv. CAC CHiNH SACH KE TOAN AP DVNG 

1. Cor sr lap Báo cáo tài chInh 
Báo cáo tài chInh dlr9c 1p trén co s& kê toán don tIeh (trr các thông tin lien quan den các luOng tiên). 

2. Tin và các khoãn tu'ong throng tin 
Tiên bao gôm tiên mt va tiên gt'ri ngân hang khOng k' han.  Các khoãn tuang throng tiên là các khoãn 

dâu ti.r ngAn han  CO thai han  thu hôi khong qua 03 thang kO ttr ngày dâu ti.r, có khá nAng chuyén di d 

dàng thành mOt  lrng tién xac djnh và không có rOi ro trong vic chuyên dOi thãnh tiên tai  thai diem 

báo cáo. 

Ban thuyê'' mink nay là rnt b pMn hQp thành và phái thec dpc cOng v&i Báo cco lài chink giiia nien d 14 

thirc 



CONG TV CO PHAN OAU TII PHAT TRIEN SAI GÔN co.o 

Dia chi: só 199-205 Nguyri Thai Hçc, Phtthng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN Dç 
6 tháng du cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giüa nin d (tip theo) 

3. Các khoãn dáu tu tài chinh 
Cháizg khodn kinh doanh 
Khoán dãu tix ducic phân loi là chCrng khoán kinh doanh khi näm git vi mic dIch mua ban dê kiêm lôi. 

Chrng khoán kinh doanh duçxc ghi s k toán theo giá gc. Giágc cüa chrng khoán kinh doanh duqc 

xac dlnh  theo giá trl hcip I' cüa các khoàn thanh toán tai  th&i diem giao dch phát sinh cong các chi phi 

lien quan den giao djch mua chirng khoán kinh doanh. 

Thai dim ghi nhn các khoán chuxng khoán kinh doanh là thii dim Cong ty Co quyn sâ hüu, ci th 

nhu sau: 
• Di vi chCrng khoán niêm yt: duçic ghi nhn tai  thai dim khàp lnh (T+O). 

• Di vài chirng khoán chua niêm yet: thrcc ghi nhn tai  thii dim chInh thi.rc có quyn si h0u theo 

quy djnh ci'ia pháp Iut. 

Tin lãi cüa các k' tnràc khi ch(rng khoán kinh doanh ducic mua dircic hach  toán giâm giá trj cüa chInh 

ch(rng khoán kinh doanh do. Tiên lai cüa các nãm sau khi chüng khoán kinh doanh duqc mua thrçic ghi 

nhn doanh thu. 

Dr phang giãm giá ch(ing khoán kinh doanh ducic 1p cho trng loai cht'mg khoán dtrqc mua ban trën thj 
tnrang và cO giá trj hcip I' thâp han giá gôc. Giá trj hçp l cia ch(rng khoán kinh doanh niëm yet trên 
thj tru1ng chüng khoán hoc duçxc giao djch trén san UPCOM là giá dóng cCra tai  ngày kêt thñc k' kê 

toán. Tri.rèiig hcrp tai ngày két thic k' ké toán thj truang ch(xng khoán hay san UPCOM không giao djch 
thi giá tn hçnp I' cüa chirng khoán là giá dóng cra phiên giao djch tric lien ke vâi ngày két thüc k5' kê 

toán. 

Tang, giãm s dir phOng giám giá churng khoán kinh doanh cn phâi trIch 1p tai  ngáy kt thüc k' k 

toán duqc ghi nhn vào chi phi tài chInh. 

Läi hoc l tr vic chuyn nhxcing chi'rng khoán kinh doanh duçic ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài 
chInh hoc chi phi tài chinh. Giá von dugc xác dnh theo phuang pháp nhâp binh quân gia quyén di 

dng. 

Các khoãn du tw ium gift din n'ày dáo hçin 
Khoán dâu t.r dixie phân loai là näm giU den ngày dáo han khi Cong ty có djnh và khá nãng giU den 

ngày dáo han.  Các khoán dâu tLr näm gi den ngày dáo han  cUa Cong ty là các khoán tién gCni ngân hang 

có k' han. 

Các khoàn dAu ti.r nm gi0 dn ngày dáo han duqc ghi nhn ban du theo giá gc. Sau ghi nhn ban dâu, 
cac khoán dâu ur nay duc ghi nhn theo giá trj có the thu hôi. Thu nhp lãi ttr các khoán dâu tu näm 

giE? den ngày dáo han  sau ngày mua dugc ghi nhn trén Báo cáo kêt qua hoat  dng kinh doanh gi0a niên 

dtrên Ca s& dir thu. Lãi dirçc hi.r&ng tnróc khi Cong ty näm gi dixgc ghi giám tth vào giá gôc tai  thai 

diem mua. 

Khi có các bang chirng chic chin cho thy mt phn hoc toàn b khoán du tix có th không thu hi 

dtxçic và so tOn that dugc xác djnh mt each dáng tin cy thi ton that thrçic ghi nhn vào chi phi tài chInh 

trong kS'  và giani trr trirc tiOp giá trj dâu tix. 

Các khoán cho vay 
Các khoãn cho vay thrçic xác djnh theo giá gôc trir di các khoãn dir phOng phãi thu khOdôi. Dr phOng 
phái thu kho dOi efia cac khoán cho vay thrqc 1p can c& vào dir kiên mic tOn that cO the xày ra. 

Ban thu'é't rninh nay là m5t b phn hrp thành và phái dtccc dQc ct'ing vol Báo cáo tài chinh gi1a niên d 15 



CONG TV c6 PHAN 'AU TU PHAT TRIE'N SAI GÔN CO.OP 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phtr&ng Pham Ngü Lao, Quan 1, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TAT CHfNH GIA NIEN D 
6 tháng du cUa nam tài chinh kt thUc ngay 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giüa niên d (tip  theo) 

Cdc khoán 1àu fit vào cOng ty con, cong ty lien kIt 
Cong ty con 
Cong ty con là doanh nghip chlu  sir kiêm soát cüa Cong ty. Vic kiêm soát dat  duc khi COng ty Co 

kha nang kiêm soát cac chinh sách tài chinh va hoat dng cüa doanh nghip nhn dâu tu nhàm thu duqc 
lcri Ich kinh tê tir các hoat dng cüa doanh nghip do. 

COng lien kt 
Cong ty lien két là doanh nghip ma Cong ty cO ánh hu&ng dáng kê nhrng khOng co quyën kiêm soát 
dôi vâi các chinh sách tài chInh và hoat dng. Anh hirOng dáng kO the hin 0' quyOntham gia vào vic 
dim ra cac quyêt djnh ye chInh sách tài chInh và hoat dng ciia doanh nghip nhn dâu tix nhung không 
kiêm soát các chinh sách nay. 

Ghi nhán ban ddu 
Các khoãn dâu Ui vào cong ty con, cong ty lien két dirqc ghi nhn ban dau theo giá gOc, bao gôm gia 
mua hoc khoãn gop vOn cong  cac chi phi lien quan trijc tiêp den vic dâu tir. Trt.r?mg hcrp dâu ttx bang 
tài san phi tiên t, giá phi khoán dâu tu di.rç'c ghi nhn theo giá tn hgp l' cüa tài san phi tiên t ti th0'i 
diem phát sinh. 

C tCrc va lcri nhun cüa các kS'  trir0'c khi khoàn dAu tir dircic mua dircrc hach  toán giàm giá trj cüa chinh 
khoãn dâu tir do. Co tirc và lçvi nhun cüa các näm sau khi khoán dâu tu dtxçyc mua ducic ghi nhn doanh 
thu. Co trc duc nhn bang cô phiêu chi dircc theo dOi so li.rcrng cô phiêu tang them, thông ghi nhn 
giá trj cô phiêu nhn du'çrc. 

DphOng ton that cho các khoán dcu ftc vào cOng ty con và cOng ty lien két 
D phOng ton that cho các khoán dâu Ui vào cong ty con, cong ty lien kêt dirçrctrich 1p khi cong ty 
con, cong ty liOn kOt bj lô v&i mirc trich 1p bang chOnh lch gitia von gop thirc tO cüa các ben tai  cong 
ty con, cong ty liOn kOt và von chü sâ hüu th%rc cO nhân v0'i t' i gop vOn cüa Cong ty so vài tong so 

vOn gop thrc tO cüa các ben tai  Cong ty con, cong ty liOn ket. Nêu cong ty con, cong ty lien kt là dôi 
tirqng 1p Báo cáo tài chinh hqp nhât thi can cü' dO xac djnh di,r phOng ton that là Báo cáo tài chinh hqp 
nhât. 

Tang, giàrn s dr phOng tn tht dAu tir vào cong ty con, cong ty liOn kt can phâi trich 1p t?i  ngày kt 
th(tc k' kO toán duçc ghi nhn vào chi phi tài chInh. 

4. Các khoãn phãi thu 
Các khoán na phài thu dirc trInh bay theo giá trj ghi so tth di các khoân dr phOng phãi thu khO dOi. 

Vic phân loai các khoán phái thu là phái thu khách hang và phãi thu khác dtrc thirc hin theo nguyen 
tãc sau: 
• Phài thu ci'ia khách hang phãn ánh các khoàn phái thu mang tInh chat thuong m?i  phát sinh tcr giao 

djch có tInh chAt inua — bàn gi&a COng ty và ngLri mua là dun vj dc Ip  vài Cong ty. 

• Phái thu khác phán ánh các khoãn phái thu khOng cO tinh thixcrng mai,  khong lien quan dn giao 
djch mua — ban. 

Dir phOng phái thu khó dOi dirge 1p cho tmg khoán nq phái thu khó dOi can cir vào dçr kin m(rc tn 
that có the xáy ra. 

Tang, giám s6 dir dir phOng nq phài thu khó dOi cAn phãi trIch 1p tai  ngày kt thuic k' k toán dirge ghi 
nhn vào chi phi quán 1>  doanh nghip. 

Bàn thuyet ininh nay là mç5 bc5 phTn /ip thành và phái thrctc dQc cing vá'i Báo cáo tài chInh gi(?a niên d 16 
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CONG TV cO PHAN OAU TLJ' PHAT TRIEN SAl GÔN co.o 
DIa chi: S 199-205 Nguyn Thai H9c, Phu&ng Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. H Chi MinE 

BAO CÁO TAI CHINH GICTA NIEN D 
6 thang du cüa nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gi&a niên d (tip theo) 

5. Chi phi trã trtrO'c 
Chi phi trà trithc bao gôrn các chi phi thrc tê dä phát sinh nhung có lien quan den kêt qua hoat ding san 
xuât kinh doanh cña nhiêu k' kê toán. Chi phi trà truóc cüa Cong ty chü yêu làcông ci, ding c và chi 
phi lap dt h thông cong ngh thông tin. Cac chi phi trà tri.râc nay ducic phân bO trong khoãng thO'i gian 
trà trirâc hoc thO'i gian các lcri ich kinh té tuang crng duçic tao  ra tir các chi phi nay. 

Cong cii, dtng cy 
Các cong cii, dung cii dâ dira vao sr dung dircic phân bô vao chi phi theo phuang pháp dir&ng thang vài 
th6i gian phân bô không qua 03 näm. 

Chi phi 1ip tt h thong cong ngh thông tin 
Chi phi lap dt h thông cOng ngh thông tin dirc phân bô vào chi phi theo phiroiig pháp dirng thang 
vói thii gian phân bô không qua 03 näm. 

6. Tài san thuê ho3t dng 
Thuê tài san dirçic phân loai là thuê hoat dng nêu phân lan rfii ro và lçi Ich gän lien vói quyên s& ht5ru 
tài san thuc ye ngixi cho thuê. Chi phi thué hoat dng dtrcic phàn ánh vào chi phi theo phi.rong pháp 
dirng thang cho suOt thai han  thuê tài san, không phv thuc vào phuong thcrc thanh toán tiên thuê. 

7. Tài san c dinh h&u hInh 
Tài san cô djnh hCiu hInh ducrc the hin theo nguyen giá trx hao mOn lily kê. Nguyen giá tài san cO djnh 
h€iu hinh bao gôm toãn b các chi phi ma COng ty phãi bô ra dé Co dirgc tài san cO djnh tInh den thai 
diem di.ra tài san do vào trang thai san sang scr diing. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban dâu chi 
dirge ghi tang nguyen giá tài san cô djnh nêu cac chi phi nay chäc chän lam tang igi Ich kinh tê trong •O44 

tirong lai do sir diving tài san do. Các chi phi phát sinh không thOa man diéu kin trén dirge ghi nhn là CO 
chi phi san xuât, kinh doanh trong kS'. HNHI 

Khi tài san c djnh hu hInh duge ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn lüy dugc xóa s T0Af4 I 

vã lai, 10 phát sinh do thanh l dirçrc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. A 

Tài san c djnh hüu hinh dirge khAu hao theo phirong pháp dithng thng dra trên thri gian hUu dung
i=  

tthc tInh. SO nãm khâu hao e0a các loai tài san cô dinh hiiu hinh nhu sau: ____ 

Loai tài san cô dinh So näm  

May mOe và thiët bi 03 — 08 )NQ 

Phi.rong tin 4n tâi, truyn dan 10 5 PH 

Thiêt bj, drng ci,i quân l' 03 — 08 1 PHA 

QN C 
8. Tài san c djnh vô hInh 

Tài san cO dinh vO hInh dirge the hin theo nguyen giá tr& hao mOn Ifly k. 

Tài san c djnh vO hInh cila Cong ty là chirong trinh phAn mrn may tInh. Chi phi lien quan dn các 
ehirong trInh phan mém may tInh không phài là mt b pn gän ket vOl phân ei'mg có lien quan dirgc 
von hOa. Nguyen giá cOa phân mêm may tInh là toàn b cac chi phi ma Cong ty dä chi ra tInh den thai 
diem dira phán mém vào si'r ding. Phân mem may tInh dirge khâu hao theo phi.rang pháp dithng thing 
trong 03 näm. 

Khi tài san c djnh vO hinh dirge ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn luy k dirge xóa s và 
lãi, 10 phát sinh do thanh l' dirge ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Ban thziy1 ininh nay là rnt b phán hçip thành và phdi dtrçc dQc cirng v&i Bdo cáo fài chinh giia niên d5 17 
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CONG TY c6 PHAN DAU TIJ' PHAT TRIEN SAI GÔN co.o 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai H9c, Phixäng Phm Ngu Lao, Quan  1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHINH GIUA NIEN DO 
6 thang d.0 cüa nàm tài chInh két thitc ngày 31 thárig 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giUa niên (tip theo) 

9. Bt dng san dâu tir 
Bat dng san dAu tix là quyen str dicing dat, nhà, mt phân cüa nhà hoc ca s& ha tang thuOc s& hUu cüa 
Cong ty duqc si'r diing nhäm miic dIch thu lçi tir vic cho thuê. Bat dng san dâu t's cho thuê dirçc the 
hin theo nguyen giá tth hao mOn lüy kê. Nguyen giá cüa bat dng san dâu tx là toàn b các chi phi ma 
COng ty phái bO ra hoc giá trj hqp l' cOa các khoân &ra ra dê trao dOi nhàm có du'c bat dng san dâu 
ttr tInh den tho diem mua hoc xây drng hoàn thành. 

Các chi phi lien quan dn bt dng san du tu phát sinh sau ghi nhan ban d.0 drc ghi nhn vào chi phi, 
tth khi chi phi nay cO khà näng chãc chän lam cho bat dng san dâu tu to ra lcii Ich kinh tO trong trcmg 
lai nhiOu han mt'tc hot dng &rqc dánh giá ban dâu thi thrçic ghi tang nguyen giá. 

Khi bt dng san d.0 tu du'qc ban, nguyen giá và giá tr hao mOn lfly k dtrqc xóa s và lãi, l nào phát 

sinh duçic hach  toán vào thu nhp hay chi phI trong kS'. 

Vic chuyn tx bt dng san chO sâ htu scr ding hoc hang tèn kho thành bt dng san dAu tu chi khi 
chU sâ httu châm dirt scr ding tài san do và bt dâu cho ben khác thuO hoat dng hotc khi kt thttc giai 
doan xây dirng. Vic chuyOn ti'r bat dng san dâu ti.r sang bat dng san chñ s& htu si'r diing hay hang tOn 
kho ehi khi chO s& hU'u bat dâu sü dung tài san nay hoc bat dâu triOn khai cho mic dIch ban. Vic 
chuyên tir bat dng san dâu ti.x sang bat dng san chQ sO h&u sir dvng  hoac hang tOn kho không lam thay 
dOi nguyen giá hay giá trj cOn lai  cOa bat dng san tai  ngày chuyOn dôi. 

Bt dng san dAu ttx sr dvng d cho thuO ducic khu hao theo phucrng pháp dtr6ng thing dra trên thOi 
gian hthi dvng  u,Oc tinh. So näm khâu hao cOa bat dng san dâu P1 nhi.r sau: 
Loaitài san cô dinh So nAm  
Quyensirdvngdat 39 
Nhà 25-30 

10. Chi phi xây ding c0 bàn dr dang 
Chi phi xây dirng ca bàn dO dang phãn ánh các chi phi liOn quan trijc tiêp (bao gôm Ca chi phi läi vay 
có lien quan phi hçp vOi chInh sách k toán cüa Cong ty) den các tài san dang trong qua trinh xây dirng, 
may mOc thiOt bj dang lap d.t dO phiic vii cho muc  dIch san xuât, cho thue va quãn 1' cüng nhu chi phi 
liOn quan dn vic sira chüa tài san cô djnh dang thrc hin. Các tài san nay duc ghi nhn theo giá gôc 
và khong thrgc tInh khâu hao. 

11. Các khoãn n' phãi trã và chi phi phãi trã 
Các khoàn nq phãi trâ và chi phi phài trá duc ghi nhn cho sO tien phài trã trong tuang lai lien quan 
den hang hóa và djch vii da nhn thxc. Chi phi phái trà duc ghi nhn dira trOn các u6c tinh hp 1' vO 
so tiOn phái trá. 

Vic phan loai cac khoàn phài trá là phài trã ngtrOi bàn, chi phi phài trá và phài trà khác ducic thijc hin 
theo nguyen täc sau: 
• Phãi trà ngtrOi bàn phân ánh các khoãn phãi trà mang tInh chat thuang mai  phát sinh ttr giao djch 

mua hang hOa, djch vu, tài san vã ngi.rOi ban là dan vj dc 1p vOi Cong ty. 
• Chi phi phái trà phãn ánh các khoân phãi tra cho hang hóa, djch vu da nhn dtrc tir nguOi ban hoc 

dã cung cap cho nguOi mua nhung chtra chi trâ do chua cO boa dan hoac chisa dO ho sa, tài lieu ke 
toán va các khoàn phài tra cho ngithi lao dng vO tiOn lu'ang nghi phép, các khoãn chi phi san xuAt, 
kinh doanh phài trIch trtrOc. 

• Phài trã khác phan ánh các khoàn phâi trà khong có tInh thtrong mai,  không lien quan dn giao djch 
mua, bàn, cung cap hang hOa djch viii. 

Các khoàn n phài trâ và chi phi phai trà dixçc phan loai ng&n han  và dài han  trOn Bang can di ké toán 
gi0a niOn d can c0 theo k' han  cOn  lai tai ngây kOt thOc k' kO toán. 

Ban thuyt rninh nay là mt bç phn hp thành và phái thrc dQc cing vol BOo cáo tài chinh giia niên d3 1 8 
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CONG TV C5  PHAN DAU TII PHAT TRIE'N SAI GÔN co.o 

Da chi: S 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phung Pham Ngu Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHINH GIUA NIEN €x 
6 thang du ca nam tài chinh k& thüc ngáy 3 1 tháng 12 nAm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo täi chInh gi&a niên (tiep theo) 

12. V6ngópcuachusOhü'u 
VOn gop ccia chü sâ h&u dixçc ghi nhn theo so von thirc te da gop cUa các cô dong. 

13. Phân phi Iqi nhun 
Lu nhun sau thuê thu nh.p doanh nghip dixçuc phân phôi cho các CO dông sau khi dä trIch 1p cáo qu5 
theo Diêu l cüa Cong ty cUng nhir cáo quy djnh cüa pháp lust  và dã duxcuc Dai  hi dông cô dong phê 

duyt. 

Viêc phân phol Lou nhuân cho cac cô dông ducuc can nhäc den cac khoan muc phi tién tê näm trong loi 
nhun sau thuê chua phân phôi có the ânh hu.ràng den luông tiên và khá nang chi trá cO tirc nhu lãi do 
dánh giá lai tài san mang di gop vOn, lãi do dánh giá lai  các khoàn muic tiên t, các cOng cuj tái chInh và 
cáo khoán mic phi tiên t khác. 

C tic duac ghi nhn là nçu phãi trá khi duçrc Dai  hi dtng c dong phê duyt. 

14. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu cung cap djch v 
Doanh thu cung cap djch vii duc ghi nh.n khi dong thi thOa man càc diêu kin sau: 
• Doanh thu duçc xác djnh tuong d& chäc chän. Khi hgp dongquy djnh ngui mua duc quyn trà 

lai dch viii da mua theo nh&ng diêu kin ciu the, doanh thu chi duqc ghi nhn khi nhUng diêu kin 
cv the do khOng cOn ton tai  và ngui mua không duc quyên trá Iai  djch vv dA cung cap. 

• Cong ty dã hoc së thu dtrc Igi Ich kinh t tir giao djch cung c.p djch vv do. 
• Xác djnh dirge phn cong vic dã hoàn t1ành vào thOi dim báo cáo. 

• Xác djnh dirge chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch vu 
dO. 

TruOng hgp djch vi du.rçuc thurc hin trong nhieu k' thI doanh thu dugc ghi nhan trong kS'  dirge ci 
cCr vào kêt qua phân cOng vic dä hoan thành vào ngày két thOc k' ke toán. 

Doanh thu cho thuê là! san hoçzt d3ng 
Doanh thu cho thuê tài san hoat dng duc ghi nh.n theo phiwng pháp thrng thang trong suôt thi gian 
cho thué. Tiên cho thuê nhn trurc càa nhiêu kS'  thrçic phân bô vào doanh thu phi hqp vri thai gian cho 
thuê. 

Tin Idi 
Tién lãi thrçic ghi nhn trén co s& thii gian và lãi suât thrc tê tüng kS'. 

cá ti'ec và Ioi nhuuln Itwic chin 
Co tue va Irn nhuan duac chia throc ghi nhân khi Cong ty dusc quyên nhân cô tuc hoãc Ioi nhuân tui 
vic gop von. Cotcrc du'gc nhn bang cô phiêu chi duxqc theo dOi so lugng cO phiêu tang them, không 

ghi nhn giá trj co phiêu nhn duqc. 

15. Các khoán chi phi 
Chi phi là nh0ng khoán lam giãm lci Ich kinh tê ducc ghi nhn tai  thai diem giao djch phát sinh hoc 
khi có khá näng tiscing dôi chäc chn s phát sinh trong urong lai không phân bit dã chi tiên hay chua. 

Các khoàn chi phi và khoán doanh thu do no tao  ra phái dirçc ghi nhn dng thOi theo nguyen t&c phi 
hçp. Trong tru'&ig hçp nguyen täc phü hqp xung dt vâi nguyen täc then tr9ng, chi phi du.rc ghi nhn 
can cir vao bàn chat va quy djnh cña các chuân murc kê toán dê dam báo phán ánh giao djch mt cách 
trung thrc, hcp 1. 

Bàn thuylt ,ninh nay ia mçit b5 phn hcrp thành và phdi thrçrc dQc cing v&i Báo cáo tài chinh girra nien d 19 



CONG TV CO PHAN OAU TIJ PHAT TRIEN SAl GÔN CO.O 
Da chi: s6 199-205 Nguyn Thai I-Icc, Phi.thng Ph.m NgO Lao, Qu.n 1, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH GIIYA NIEN D 
6 thang du cüa nãm tài chfnh kt thc ngày 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giüa niên d  (tip theo) 

16. Thud thu nhp doanh nghip 
Chi phi thuê thu nhp doanh nghip bao gôm thuê thu nhp hin hành và thuê thu nhp hoãn lai. 

Thuethu n/zçIp Jzin hành 
Thuê thu nhp hin hành là khoãn thuê duçc tInh dira trén thu nhp tInh thuê. Thu nhp tInh thuê chênh 
lêch so vi liii nhun kê toán là do théu chinh các khoàn chênh loch tm thài gi&a thuê và kê toán, các 
chi phi không thrcic tri'r cting nhu diéu chinh các khoãn thu nhp không phâi chu thuê và các khoân l 
ducxc chuyên. 

Thuê thu nhip /:odn lçzi 
Thué thu nhp hoãn li là khoán thué thu nhp doanh nghip së phái np hoc së &rqc hoàn li do chênh 
1ch tm thii gitta giá trl ghi sO cüa tài san và nçi phái trá cho mc dich 1p Báo cáo tài chInh vâ cci sâ 
tInh thuê thu nhp. Thuê thu nhp hoãn Iai  phâi trâ ducrc ghi nhn cho tat câ các khoán chênh loch tm 
thii chju thuê. Tài san thud thu nhp hoãn lai  chi duçc ghi nhn khi chäc chãn trong tuang lai së có Içii 
nhun tInh thuê dê sir dung nh&ng chênh loch tam thai dtrçc khâu tth nay. 

Giá tn ghi s cüa tài san thu thu nhp doanh nghip hoãn li d,rqc xem xét Iai vào ngày k& thüc k' k 
toán vas dtrcic ghi giâm den mtrc dam bào chäc chãn có dü lcii nhun tinh thuê cho phép Icii Ich ccia 
mt phân hoc toàn b tâi san thué thu nhp hoãn li ducic sr dung. Các tài san thué thu nhp doanh 
nghip hoãn lal chiia dtrc ghi nhn tnróc dày du'qc xem xét lai vào ngày kêt thüc kS'  ké toán và 
ghi nhn khi chäc chän có dü lçi nhun tInh thué dé có the si'r dung  các tài san thué thu nhp hoãn lai 
chuaghinhnnày. 

Tài san thud thu nhp hoän iai và thus thu nhp hoän lai phái trã di.rc xác dtnh  theo thu sut dir tinh së 
áp dung cho näm tài san duqc thu hOi hay n phái trã duc thanh toán dra trén các m'c thué suât có 
hiu hrc tai  ngày két thiic k' ké toán, Thué thu nhp hoân lai duqc ghi nhn vào Báo cáo két qua hot 
dng kinh doanh và chi ghi trirc tiêp vào von chü so hflu khi khoán thuê do lien quan den cáo khoán 
miic dirçc ghi thang vào vOn chfi sO hthi. 

Tài san thu thu nhp hoãn lai vá thus thu nMp  hoän  'ai  phái trâ clugc bü tth khi: 
• Cong ty có quyn hcip pháp thrgc bü trr giva tài san thus thu nhp hin hành vOi thu thu nhp hin 

hành phái np; và I 
• Các tài san thus thu nhp hoän Iai  và thu thu nhâp hoãn lai  phâi trâ nay lien quan dn thug thu nhp f/c 

doanhnghip di.rçic quàn l' bOi cxng rnt co quan thuê: 
Dôi vOi cIng mt dcm vj chu thuë; hoac 
Cong ty dr djnh thanh toán thué thu nhp hin hành phâi trà và tài san thué thu nhp hin hành 
tnên Co sO thuân hoc thu hôi tài san dOng thai vOi vic thanh toán n phài trà trong trng k' 
tuang lai khi các khoãn tr9ng yêu cüa thuê thu nhp hoãn lai phái trà hoc tài san thu thu nh.p 
hoän lai dircc thanh toán hoc thu hôi. 

17. Ben lien quan 
Các ben dtrçic coi là lien quan neu mt ben có khâ näng kiêm soát hoc cO ánh hithng dáng ké dôi voi 
ben kia trong vic ra quyét djnh cac chInh sách tâi chinh và hot dng. Các ben cüng dixcic xem là ben 
lien quan néu càng chju sir kiêm soát chung hay chju ãnh huOng dáng kê chung. 

Trong vic xem xét mi quan h cüa cáo ben lien quan, bàn chAt cfia mi quan h dtrgc chi trcng nhiu 
hon hinh th(rc pháp l. 

Ban thuyêt ,ninh nay là nit be phan  hqp thank và phthi dtrçrc dc cing v&i Báo cáo tat chink giia niên do 20 
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CONG TV CO PHAN oAu T(J PHAT TRIE'N sAi GÔN COOP 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phtthng Phm Ngü Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH GIIYA NIEN Dc 
6 thang du cüa näm tài chinh k& thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2022 

Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giUa niên  d (tip theo) 

18. Báo cáo theo b phn 
B phn theo linh vçrc kinh doanh là mt phân có the xác djnh riêng bit tham gia vào qua trInh san xuât 
hoc cung cap san phâm, djch vi và có rüi ro Va lçri ich kinh tê khác vOi cac b phan kinh doanh khác. 

B phn theo khu vrc dja 1 là mt phn có th xác djnh riëng bittham gia vào qua trInh san xut hoc 
cung cap san phâm, djch vi trong phm vi mt môi trixông kinh tê ci the và có rii ro và lçri ich kinh té 
khác vài cac b phn kinh doanh trong các môi truing kinh té khác. 

Thông tin b phn thrçrc 1p và trInh bay phü hçrp vài chInh sách k toán áp ditng cho vic 1p và trInh 
bay Báo cáo tài chInh cia Cong ty. 

19. Cong ci tài chInh 
Tài san tài chin!: 
Vic phân 1oi cac tài san tài chInh nay phii thuc vào bàn chat và mi,ic dIch ciia tài san tài chInh và dxyc 
quyêt djnh tai  thôi diem ghi nhn ban dàu. Các tài san tài chinh cüa Cong ty gôm tiên và các khoàn 
tLwng throng tiên, ching khoán kinh doanh, các khoãn phâi thu khách hang, phái thu khác và các cong 
cii tài chinh khOng thrgc niêm yet. 

Tai thO'i dim ghi nhân ban dAu, các tài san tài chInh thrcc ghi nhan theo giá gc cong các chi phi giao 
djch có lien quan trirc tiêp dn tãi san tâi chInh do. 

N9pháiirá iài chin/i 
Vic phân loai các khoàn nq phãi trã tài chinh phi,i thuc vào bàn chat và mc dIch cUa khoàn nq phâi 
trá tài chinh và duc quy& djnh ti thai diem ghi nhn ban dâu. Ncr phâi trá tài chInh cüa Cong ty gôm 
có các khoàn phài trà ngisOi ban va các khoán phãi trà khác. 

Ti thai dim ghi nhn ban du, các khoãn ncr phãi trá tài chInh duc ghi nhn ban du theo giá gc trir 
các chi phi giao dch có lien quan trrc tiêp den nq phái trã tài chInh do. 

C'ông ci vn chü so hu 
Cong cii von chO sâ hru là hcrp dông chirng tO duçrc nh&ng igi Ich cOn lai  ye tài san cia Cong ty sau khi 

trr di toàn b nghia vu. 

Ba 1rà cdc cong ci tài chinh 
Các tài san tài chinh và ncr phãi trá tài chInh chi thrcrc bü trr vri nhau và trInh bay giá tr thuân trên Bang 
can dôi ké toán khi va chi khi Cong ty: 
• Co quyn hcrp pháp d bi tri1 giá tn dA thrçrc ghi nhan; va 
• Co dr djnh thanh toán trén co St thun ho.c ghi nhn tài san và thanh toán ncr phài trâ cing mt 

th?xi diem. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI ICE 
TOAN GItJA NIEN DO 

1. Tiên Va các khoãn trong throng tin 
S cu6i k' s6 dâu nám 

Tin mat 70.876.265 215.162.489 

Tiên gi:ni ngan hàngkhông k'han 18.515.001.120 8.960.612.843 

Các khoán tuong throng ti&n (tin gCri ngan hang có 
kS' hn gOc khong qua 03 tháng) 218.542.298.769 197.907.338.740 

Cing 237.128.176.154 207.083.114.072 

Ban thuyut minh nay là môt bphôn hp thành và phái thcc dpc cling vó'i Báo cáo iài chinh gia niên d 21 
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CONG TV CO PHAN 9'AU TII PHAT TRIE'N SAI GÔN CO.OP 
Dia chi: s6 199-205 Nguyn Thai H9c, Ph.r&ng Phm Ng0 Lao, Qun 1, TP. Hc Chi Minh 

BAO CÁO TAT CHFNH GIUA NIEN €x 
6 tháng du cOa nãm tái chinh kt thOc ngày 3 1 thang 12 nam 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giOa niên d (tip thec) 

2. Các khoãn du tu tài chInh 
Các khoán dau tir tài chInh ci:ia Cong ty bao gôm chü'ngkhoán kinh doanh, dâu tir nãm giü dOn ngày 
dáo hn và dâu tu gop von vào dan vj khác. Thông tin ye các khoân dâu tu tài chInh cña Cong ty nhu' 
sau: 

2a. Chzng khoán kinh doanh 
Tai ngày kOt thi1c kS'  kO toán, Cong ty dâu tii 1.0 12.500 cô phiOu ciia Cong ty Co phan Thixcmg mai  Xuât 
nhp khâu Thu Drc vO'i giá mua và chi phi mua là 13,800,389.453 VND, giá trj hgp l' ti ngày 30 thang 
6 nAm 2022 là 15.693.750.000 VND. 

Tmnh hInh bin dng dir phàng giãm giá chirng khoán kinh doanh nhir sau: 
K' nay KS' tru'&c  

Sdunäm 940.017.426 - 

TrIch 1p dr phOng b sung - 1.662.220.723 

Hoàn nhp dr phOng (940.0 17.426) - 

S cui , 1.662.220.723  

2b. Du 1w nm 'ifr dn ngày ddo hçzn 
Các khoân tiên gcri ngân hang có k' han  6 tháng. 

2c. Du 1w gOp von vào don vj klzác 
Stcu6ikr 

Giá gôc Di phOng 
SdAunl1m 

Giá gc Du. phOng 
.441 

Dau 1w vào cong ty con 115.416.000.000 - 116,640,000.000 

Cong ty TNHH SOD 23/9 816 .000.000 2.040.000.000 

Cong tyTNHH MTV Thuung mi Sài 
GOn — Ben Ire (ii) 44.600.000.000 - 44.600.000.000 

.N Vi 

Cong ty TNE-IH MTV Thumg mai  Djch 
vu Sài GOn — Pleiku (iii) 70.000.000.000 70.000.000.000 'PH 
Du 1w vào cong ty lien k& 1.040.459.576.518 (9.474.785.107) 989.709.576.518 (10.247.536.529) 

COng ty TNHH Thtrung mi Djch vi,i Sài 
GOn - Ca Mau (iv) 74.970.000.000 (9.474.785.107) 74.970.000.000 (10.247.536.529) 4921 
Cong ty TNHI-I Thucng mai  Sài GOn CAn 
Thu (v) 

Cong ty TNHH DAu tu Quc t Sal GOn 
Co.op (vi) 

74.800.000.000 

24.500.000.000 

74.800.000.000 

- 24.500.000.000 

ONG 1 
d PHA 

11 P HAT 
COng ty TNHH Thtiung mi Djch vi,i Siêu 
thi Co.opmart BiOn HOa (Vi)  7.440.520,518 7.440.520.518 

GONCG 

Cong ty C phAn Phat trin Khu phüc hcip 
Thircxng mi Vietsin 754.099 .05 6 .000 - 754.099.056.000 

7 P HO 

Cong ty TNHH Thuong mi Djch vi,j Sái 
Gôn . Xuãn Oai (ix) 53 .900 .000 .000 - 53.900.000.000 

COng ty TNHH DAu tu phát triên Trung 
tam thtrong mi DOng Bac (x) 32.000.000.000 
COng ty TNHH Sal GOn — Châu Dc 18.750.000.000 - 

Cng 1.155.875.576.518 (9.474.785.107 1.106.349.576.518 (10.247536.529) 

(1) Theo GiAy chrng nhn dang k doanh nghip s 0313761299 thay di lAn thr 02 ngày 23 tháng 5 nãm 
2019 do S& KO hoach và Dâu tt.r TP. Ho ChI Minh cap, Cong ty dâu ti,r vào Cong ty TNHH SCID 23/9 
vi so tiên 10.200.000.000 VND (thong throng 5 1,00% von diOu l).Trong k5' nay, Cong ty tiOp tiic thu 
hôi mt phân vOn gop vi so tiOn là 1.224.000.000 VND. Tai  ngày kOt thCic k5' kO toán, Cong ty cOn dâu 
tir 816.000.000 VND, thong throng 51,00% vOn sâ hthi. 

Ban thuyét rninh nay là ,n3t bç3 ph4n hci'p thành và phái thrQ'c dpc càng vó'i Lao cáo tài chinh gh7'a niên d5 22 



CONG TV C 6  PHAN oAu TU PHAT TRIEN SAI GON COOP 
Da chi: S 199-205 Nguyn Thai HQc, Phtthng PhmNgü Uo, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHINH GIUA NIEN DQ 
6 thang dAu cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh gifla niên  d (tiêp theo) 

(ii) Theo GiAy chUng nhn dangk' doanh nghip s6 1300419650, ch(rng nhn thay di 1n thtr 09 ngày 02 
tháng 4 nãm 2019 do Sâ Kê hoch và Dâu ttr tirih Ben Tre cap, Cong ty dâu tu vào Cong ty TNHH 
MTV Thiiong mai  Sài GOn - Ben Tre 44.600.000.000 VND, t.rong &rong 100% von diêu 1. 

(jhi) Theo Giy chcrng nhn dAng k' doanh nghip s 5901160960 dang k' thn du ngây 10 tháng 12 näm 
2020 do S Kê hoch và DAu Ur tinh Gia Lai cap, Cong ty dâu ttx vào Cong ty TNHI-I MTV Thixang 
mi Djch vi Sài GOn — Pleiku 150.000.000.000 VND, tuang di.rcrng 100% vOn diêu 1. Ti ngày kêt thüc 
kS' ké toán, Cong ty da dâu tu 70.000.000.000 VND, von diêu ! cOn phài dâu tu vào Cong ty TNHH 
MTV Thuung mi Djch vi Sài GOn — Pleiku là 80.000.000.000 VND. 

Theo Giy chrng nhn clang k' doanh nghip s6 2000969020 clang k !n dAu ngày 20 tháng 5 näm 
2010, clang k' thay di lan thr 11 ngày 10 tháng 12 nãm 2019 do S Kê hoch và Dâu tu tinh Ca Mau 
cap, COng ty dâu tic vào Cong ty TNHH Thuang mai  Djch viii Sal GOn - Ca Mau 74.970.000.000 VND, 

ti.rang thrang 36,75% von diêu l. 

Theo Giy chirng nhn clang k doanh nghip s 1800502219 ngày 08 thang 11 nãrn 2012, cháng nhân 
thay dôi Ian thr 18 ngày 12 tháng 02 näm 2019 doSâ Ke hoach và Dâu tr TP. Can Tho cap, Cong ty 
dâu ttsvào Cong ty TNHH Thiicrng mai  Sài GOn Can Tha 74.800.000.000 VND, tirong throng 34,00% 
vOn diéu 1. 

Theo Giy chcrng nMn  clang k' doanh nghip s 03103 84927 ngày 15 tháng 10 näm 2010, chüng nhn 
thay dôi Ian thCr 02 ngày 12 tháng 12 närn 2015 do S& Ké hoach và Dâu tic TP. Ho Chi Minh cap, Cong 

tydâu tic vào Cong ty TNI-IH Dâu tir Quoc tê Sài GOn Co.op 24.500.000.000 \TND, tircmg throng 49,00% 

vOn cliéu !. 

Theo Giy chi'rng nhn clang k doanh nghip s 4702001225, chcmg nhan thay cli IAn thir 14 ngày 22 
thang 05 nãm 2019 do Sâ Ké hoach và Dâu tic tinh Dông Nai cap, COng ty clâu tic vào Cong ty TNHH 
Thircing mai  Dch vi,i Siêu thj Co.opmart Biên HOa 7.440.520.518 VND, tircmg throng 29,00% von diêu 

1. 

(viii) Theo GiAy chrng nhn dAu tir s6 411032000083, chirng nhn thaydi IAn thir 07 ngày 02 tháng 12 näm 
2020 do S& Ké hoach và Dau tic TP. Ho Chi Minh cap, Cong ty dâu ttr vào Cong tyCO phân Phát triên 
Khu phCrc hgp Thircrng mi Vietsin 754.099.056.000 VND, ttrccng dirong 3 6,00% von diêu l, 

Theo GiAy chrng nhn clang k2 doanh nghip s 0315949585 clang k' lAn dAu ngày 08 tháng 10 näm 
2019 do S& Ké hoach và Dâu tic TP. Ho ChI Minh cap, Cong ty dâu tic vào Cong ty TNI-IH Thuang mi 
Djch vi Sal GOn - Xuân Oai 5 3.900.000.000 VND, tirong throng 49,00% von dieu 1. 

Theo GiAy ch(rng nhn clang k' doanh nghip s 5702088237 dãng k' IAn dâu ngày 16 tháng 6 nãm 
2021 do S& Kê hoach va Dâu tic tinh Quáng Ninh cap, Cong ty dâu tic vào Cong ty TNHH Dâu tic phát 
triên Trung tam Thirong mai  DOng Bäc 32.000.000.000 VND, tirong throng 40,00% von cliêu l. 

Trong kS'  Cong ty d mua 2 5,00% vn diu l cOa Cong ty TNHH Sài Gôn — Châu Dc tir Cong ty C 
phan Xuât nhp khâu Nông san Thrc phâm An Giang theo hqp cong chuyên nhuçng phân vOn gop ngày 
19 tháng 5 nãm 2022 vâi giá mua là 18.750.000.000 VND. 

Giá1rjhcipl 
Cong ty chixa xác djnh giá trj hp l' cOa các khoãn clau tic do chixa cO hirâng dn ci th v vic xác djnh 
giá trj hçrp l'. 

TInh hlnh hoqt clç5ng cia các cong ty con và lien kt 
COng ty TNHH SCID23/9 hin clang trong qua trinh hoàn tat thu tiic giái th cOng ty. Các cOng ty con 
khác và cong ty lien kêt clang ho?t dng kinh doanh binh thirrng, khong có thay dOi iOn so vài kS'  trtràc. 

Bàn thuyet minh nay là nit b phn hQp thành và phái dtrqc dQc cling v&i Bdo cáo íàï chinh gita nién d 23 

(iv)  

(v)  

(vi)  

(x) RIEN 

op 



CONG TV CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GÔN co.o 

DIa chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, PhuOng Pham Ngu Lao, Qun 1, TP. H' Chi Minh 

BAO CÁO TAr CHINH GICFA NIEN D 
6 thang du cüa nàm tài chfnh kt thüc ngày 31 thang 12 n.m 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giva niên (tip theo) 

DrphOng cho các khothn ddu tic gop vn vào dcm vf khác 
TInh hInh biên dng dir phOng cho các khoãn dãu tix gop von vào dan vi khác nhii sau: 

K5' nay KS' trithc 

So dâu nãm 10.247.536.529 7.339.756.391 

Trich Ip dir phông b6 sung - 547.524.128 

Hoàn nhp dr phOng (772.751.422) 

S cui k5' 9.474.785.107 7.887.280.519 

Giao djch vái các cOng ty con và cOng ty lien idt 
Các giao djch tr9ng yOu gitia Cong ty vài các cong ty con và cong ty liOn kOt nhi.r sau: 

Ky nay KS' trtrrc 

COng ly TNHH MTV Thwing mi Sài Gbn - BIn 
Tre 
Cung cap djch v tu van quãn 1' 1.792.536.796 1.363.636.364 

Lãi cho vay 66.904. 109 

Cong ty TNHH Thwo'ng mzi Djch vi Sal Gbn - C'à 

Mau 
Cung cap djch vii tix van quân l' 1.843.321.002 1.363.636.364 

Lãi cho vay 43 7.375 .34 1 416.391.780 

Cho vay 2.700.000.000 

Cong ty TNHH Thwong miii Sal Gàn n Thi 
Cung cap djch vi tix van quân l 1.844.276.475 1 .3636 .3 64 

Cong ty TNHH Thwo'ng mcii Djch vy Siêu t/ij 
Co.opmart Sal Gôn - Biên Hàa 
Lgi nhuan duqc chia 4.060.278. 132 

Cong ty phn P/zát triln Khu phác hp Thwcvng 
myi Vietsin 
Cung cap djch viii tx van quãn I' 3.339.370.578 3.339.370.578 

Loi nhun duçic chia 36,037,906.976 45.937.611.078 

Cong ty TNHHDu tic phát triln Trung tam thwng 
mcii Dông Bàc 
Gópvôn 32.000.000.000 

3. Phãi thu ngn h3n cüa khách hang 
S cuôi k5' 

A So dau nam 

Phái thu các ben lien quan 25.166.241.550 24.163.537.166 

Lien hip Hcip tác xã Thu'ang mai TP. Ho ChI Minh 3.838.061.995 

COng ty TNHH MTV Sài GOn - Van Dng 10.901.147.818 10.262.063.699 

Cong ty TNHH Thuang mai Djch vi Sài GOn - Ca 
Mau 12.428.439.915 9.963.411.472 

COng ty C phAn Phát trin Khu phrc hgp Thro'ng 
mai Vietsin 1.836.653.8 17 

Ong Nguyn Ng9c Thing 100.000.000 

PhOi Thu các tJ chi'cc khác 58.843.985 

Cong 2 5.225.085.535 24.163.537.166 

Ban thuylt minh nay là rnç5t b5 pJin hcrp thành Va phái du'c.rc dQC cang v6i Báo cáo ài chmnh giica .aen áç$ 24 



CONG TV CO PHAN Au TU' PHAT TRIEN SAl GÔN co.o 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai H9c, Ph.r&ng Pham Ngü Lao, Qu.n 1, TP. H Chf Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa näm tài chInh kt thic ngay 3 1 tháng 12 n.m 2022 

Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gi&a niên d  (tiEp theo) 

Trong do, s6 du các khoãn phài thu cüa khách hang lien quan dn thanh 1' tài san có dnh tai  thai dim 

cuOi k5' là 0 VND (so dâu nãm là 100.000.000 VND). 

4. Phäi thu v cho vay ngn h3n 
Cong ly cho các ben lien quan vay nht.r sau: 

S cui k' S dâu näm 

Cho Cong ty TNHH Thiiang mai  Djch vi Sài GOn - 
Ca Mau vay vâi läi suât tr 4,5% - 5,5%/näm 
Cho Lien hip Hqp tác xà Thi.rong mai  TP. HO Chi 
Minh vay vài Iài suât 4%/nãm 

Cn g 

16.600.000.000 

 

16.600.000.000 

53.000.000.000 

 

    

16.600.000.000 

 

69.600.000.000 

    

5. Phãi thu khác 
Sn. Phâi thu ngn hçin khác 

s6 cui k 
Giá trl Dir phOng 

S du nàm 
Giá tn Dir phông 

Phái thu các ben lien quan 
COng ty TNHH MTV Thwng mai  Sal 
GOn - Ben Tre - lai nhuân duac chia 

Lien hip Hçp tác xä thi.rong mai  TP. H 

22.55 7.857.516 

21.054.950.954 

- 29.920.157.286 

- 25.054.950.954 

Chi Minh - chi ho 1.502.906.562 - 1.190.206.332 

COng ty TNHH Thixcng mai  Djch vii Sài 
GOn - Xuân Oai - lcyi nhun ducic chia - 2.450.000.000 

COng ty TNHH Du tu Qu6c t Sài GOn 
Co.op - lçi nhun duçic chia 1.225.000.000 

Phái thu các to ch'c và cá nhân khdc 2.016.189.652 1.086.808.184 

Các khoãn k9 qu5 ngn han 6.000.000 - 6.000.000 

Tam cmg 712.000.000 - 279.000.000 

Lãi dr thu 1.296.287.324 800 .3 95 .3 04 

Các khoãn phãi thu ngn han  khác 1.902.328 1.487.525 

Cong 24.574.047.168 31.007.040.115 

Sb. P/:ái thu dài han khác 
Các khoân k qu5 dài han,  chi tiêt nhu sau: 

So cuoi ky S du näm 

K' qu5 cho Sâ K hoach Du ti.r TP. H ChI Minh d 
dam bào thirc hin dir an tai  phithng An Phi, TP. Thu 
D(rc 85.183.000.000 85.183.000.000 

K qu5 thuê mt bang dài han 1.03 1.712.000 1.031.712.000 

Cong  86.214.712.000 86.214.712.000  

6. Nq qua h3n 
COng ty khOng có ncy phãi thu qua han  thanh toán hoc khOng cO khá nang thu hOi. 

Ban thuyét ,ninh nay là môt b phn hp ihành và phái duqc dQc cling v&i Bdo cáo fài chinh gii?a niên d 25 



CONG TV C 5  PHAN oAu TU PHAT TRIEN sAi GÔN co.op 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phung PhmNgü Lao, Qu.n 1, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TAr CHINH GIcIA NIEN DQ 

6 thang dâu cCia näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gi&a niên d (tip theo) 

7. 
7a.  

ChiphitrãtrrnYc 
clii phi Era trwác ngn hgn 

SEcuik5' S du näm 

Cong cii, dung ci 230.316.584 218.738.851 

Chi phi bão tn, sra chUa 222.5 18.185 146.120.948 

Chi phi ban quyn 119.049.539 207.892.196 

Chi phi cái tao,  di di van phông 639.268.000 822.052.000 

Các chi phi trâ trithc ng&n han  khác 456.3 86.232 143 .969.2 57 

Cong 1.667.538.540 1.538.773.252 

7b.  chiphItra trithc dài i:in .. So cuoi ky S du näm 

Cong ci, dçing cii 4.973.112 

Chi phi sCra chtta 3 .3 11.620 30.266.440 

Chi phi lAp dt h th6ng cong nghê thông tin 830.428.632 999.237.072 

Chi phi cài tao,  di di van phOng 306.803.667 

Chi phi trã truâc khác 10.748.615 

Cong 1.151.292.534 1.034.476.624 

8. Tài san c6 dnh hfru hInh 

Nguyen giá 
S dâu näm 
So cuM k' 

Máymócvà 
thit b 

Phuo'ng tin 
tãi, truyn dan 

Thit bi,  diing 
ci quãn 1)2 Cong 

4 

• rpi 

KIE 
215 .250.000 2.116.833.092 9.05 5.936. 133 11.388.019.225 

215.250.000 2.116.833.092 9.055.936.133 11.388.019.225 

Trong do: 
Dã khâu hao hét nhung 
vn cOn sr diing 152.850.000 - 5.177.613.990 5.330.463.990 

Chi thanh 1)2 

Giá trj hao mon 
So du näm 
Khâu hao trong k' 

186.454.293 
10.399.998 

713.330.813 
105.841.656 

6.338.445.813 
427.222.410 

7.238.230.9 19 
543.464.064 

DAU i 

\. SAl 

So cuot ky 196.854.291 819.172.469 6.765.668.223 7.781.694.983 

Giá tn cOn 1i 
SdAunãm 28 .795 .707 1.403.502.279 2.717.490.320 4.149.788.306 

S cuM k' 18.395.709 1.297.660.623 2.290.267.910 3.606.324.242 

Trong dO: 
Tam thii chi.ra sCr dung 
Dang chi thanh 1)2 

Bàn 1huy rninh nay là mt51  bphn hctp t/iành Va phái thrc.rc dQc cifrzg vái Bdo cáo (ài chInh giIa niën cç3 26 



CONG TV CÔ PHAN oAu TU PHAT TRIEN SAI GÔN co.op 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai H9c, Phi.rong PhamNgü Lao, Quân 1, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH G1UA NIEN IX 
6 thang du cüa nam tài chInh k& thüc ngày 31 thang 12 nãm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tái chinh giUa niên d (tiêp thea) 

9. Tài san c dinh vô hmnh 
Chung trInh phn 

mêrn may tInh  

Nuyên giá 
So dâu näm 
ScuMk' 
Trong do. 
Da khâu hao hét nhi.rng van con sir diing 

1.063.500.000 
1.063.500.000 

698.500.000 

Giá tn hao mOn 
So dau näm 
Khu hao trong k' 

s cu6i i' 

Giá tn cOn lai 
So dâu näm 

So cui kr 

Trong dO: 
Tam thi không sir dung 
Dang chi thanh 1 

825.875. 103 
36.500.004 

862.375.107 

237.624.897 

201.124.893 

 

10. Bt dng san du tu 

Nuyên giá 
So dâu näm 

Quyn sfr 

diing dat Nhà CEng - 

cog 
if NHI 28.058.582.064 132.359.796,115 160.418.378.179 

So cui k' 
Trong dó. 

28.058.582.064 132.359.796.115 160.418.378.179 OAN 

4 
Dã khâu hao hêt nhi.rng van cho thuê 

Giá trj hao mOn 4 $ 
S dãu näm 3.413.999.304 28.988.780.487 32.402.779.791 

Khu hao trong kS' 313.140.252 2.232.088.170 2.545.228.422 )NG 

S cuOi k' 3.727.139.556 31.220.868.657 34.948.008.213 )  PHj 

t PHA1 

Giá tn cOn 1ii ON C 

So dâu nãm 24.644.5 82.760 103.371.015.628 128.015.598.388 

S cuM k' 24.331.442.508 101.138.927.458 125.470.369.966 

Danh mic bt dng san dAu tir tai  ngày kt thüc kS'  k toán nhir sau: 
Nguyen giá Hao mOn lily kê Giá tn con lai 

Quyn sir ding dAt - 253 Din Bin Phü, 
Phuing 7, Qun 3, TP. Ho Chi Minh 
Nhà cra vat kiên tri1c - 253 Din Biên Phü, 
Phtxing 7, Qun 3, TP. Ho ChI Minh 
Quyên scr diing dat - Nhà 102 thrng Nam KS' 

5.530.000.000 

29.759.056.455 

1.264.337.573 

13.835.743.305 

4.265.662.427 

15.923.313.150 

Khi Nghia, Qun 1, TP. Ho ChI Minh 
Nhã cüa 4t kiên tric - Nhà 102 du&ng Nam 

22.528.582.064 2.462.801.983 20.065.780.081 

K5' Khài Nghia, Qun 1, TP. Ho ChI Minh 102.600.739.660 17.385.125.352 85.215.614.308 

Cong 160.418.378.179 34.948.008.213 125.470.369.966 

Bàn thuyé'I rninh nay là mt b phdn  hcip ehành và phái thrçrc dQc cIwg vãi Báo cáo tài chIn/i gi1a nien d13 27 



CONG TV CO PHAN oAU TU' PHAT TRIEN SAI GÔN CO.OP 
Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hgc, Phung Phm Ng Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH GIUA NIEN D 
6 thang dAu cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh giOa nin d (tiëp theo) 

11. Chi phi xãy dyng co' bàn do' dang 

S dãu nám 
Chi phi phát 
sinh trong k)' S cui k' 

Xây di,rng cci bàn dâ dang: 
Ccisá hcz tdng k5Y thut khu do thi phát 
triên Qun 2, TP. HO C/I! Minh 474.652.350.294 294.545.455 474.946.895.749 

Dir On BMC Vinh - Plaza 15.848.400.000 15.848.400.000 

Dir On 102 Nam Kj' Khài Nghia 985.386.364 974.108.182 1.959.494.546 

Cong 491.486.136.658 1.268.653.637 492.754.790.295 

12. Tài san thud thu nhp hoãn Ii 
12a. Tài san t/iueAthu  nh?lp hodn lcd 'taghi nhçmn 

Tài san thuê thu nhp hoän Iai  lien quan den các khoân chénh 1ch tam  thai du'qc khâu trr. Chi tiêt phát 

sinh trong kS'  nhu sau: 
Ghi nhn vào kt 
qua kinh doanh 

S dâu näm trong k' S cui k' 

Các chi phi phâi trà 220.157.236 220.157.236 440.314.472 

Tin luang phài trà theo chInh sách 
Sài GOn Co.op gãn két 89.995.229 - 89.995.229 

Các khoàn chênh tech tam  thai khác 4.842.000 (3 .432.000) 1.410.000 

Cong 314.994.465 216.725.236 —  - 531.719.701 

Thug suit thud thu nhp doanh nghip sCr ding d xác djnh giá trj tài san thug thu nhp hoàn iai  là 20%. 

12b. Tài san thus thu nhp hoãn lcd c/nra dwYc ghi nhn 
So tiên lô tInh thuê thu nhp doanh nghip nàrn 2021 là 4.520.147.456 VND nhtrng Cong ty chira ghi 
nhn tài san thuê thu nhp hoãn Iai  cho khoán lô nay. 

Theo Lut Thud thu nhp doanh nghip hin hành, khoàn l cüa btkS' nàm tInh thus nào drcic chuyn 
sang bi trir vào thu nhp trong thai gian tOi da không qua 5 näm kê tir nãm tiêp sau näm phát sinh 10. 

Tài san thuê thu nhp hoän lai  không thrc ghi nhn cho nhUng khoàn nay vi Cong ty chu'a có kê hoach 

lçi nhun cu the trong tirang lai. 

13. Phâi trã nguOi ban ngn han
ScuMk' S dâu näm 

PhOi Ira ben lien quali 
Lien hip Hçrp tác xã Thu'cmg mai  TP. H ChI Minh 

PhOi trO các nhà ciing cp khác 
Cong ty C phn Tu vn Xây dtrng Tng hçTp 
Cong ty C phAn Phát trin Ca din An Phong 
COng ty C phAn Edoctor 

Các rihà cung cAp khác 

Cong 

574.347.088 
324.000.000 
14 1.797.370 

108.549.718 

  

5.135.000 
5.13 5.000 

93.881.659 

68.250.000 
25.631.659 

TRIEN 

     

574.347.088 

  

99.016.659 

 

     

Trong do, s d.r các khoàn phãi trà ngithi bàn lien quan dn mua sm tài san c djnh tai  th&i dim cui 

kS' là 328.068.735 VND (so dâu nãm là 4.068.735 VND). 

Cong ty khOng CO nçi phài trá ngi.thi ban qua han  chi.ra thanh toán. 

BOn rhuyt nzinh nàylà rnt b5 p/iOn hcip thành và phOi thrcrc dQc cling vái BOo cáo tài chlnh gitla niên d 28 



3.224.255.073 

(17. 160.000) 

42.054.616.351 

(41.009.435.108) 
(1.045.181.243) 

20% 

-.5 

• \_ 
365.033 .93 

(278.730.000 

42.139.072.5 
(46.849.671.07 

20% 

CONG TV CO PHAN DAU TII PHAT TRIE'N SAI GÔN coop 

Da chi: S6 199-205 Nguyn Thai H9c, Phtra'ng Pham NgU Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH GIU'A NIEN D 
6 tháng du cüa nam tài chinh kt thüc ngày 3 1 tháng 12 nãm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tâi chinh giva niên d (tip theo) 

14. Thué Va các khoãn phãi np Nhà ntthc 
S du nAm S phát sinh trong k5' S cui k5' 

Thuê GTGT hang 
Phãi nôp Phãi thu S phãi np S thiic np Phãi np Phãi thu 

ban nOi  dia 525.902.897 879.948.489 (1.369.113.079) 36.738,307 

Thud thu nhp 
doanh nghip - 3.607.093.380 - 3.607.093.380 

Thuê thu nhp cá 
nhân 458.202,716 839.309.720 (1.297.512.436) 
Tin thuê dt 607.500.987 35.542.282 (643.043.269) 

Thuê mon bài 3.000.000 (3.000.000) 

Cong 1.591.606.600 3.607.093.380 1.757.800.491 (3.3 12.668.784) 36.738.307 3.607.093.380 

Th uê giá trj gia tang 
Cong ty np thuO giá trj gia tang theo phuang pháp khâu tnt vi thuê suât 10%. 

ThutIu izhlp doanh nghip 
COng ty phãi np thuê thu nhp doanh nghip cho cac khoân thu nhp tInh thuê vO thuê suât 20%. 

Thu thu nhp doanh nghip phâi np duçc dir tInh 

Tng iqi nhun k toán tnràc thug 
Các khoãn diu chinh tang, giám lqi nhu.n kO toán 
de xác djnh Iqi nhun chju thuê thu nh.p doanh 
nghip: 
- Các khoán diu chinh tang 
- Các khoán diu chinh giàm 

Thu nhp chju thug 

Thu nh.p dtrcic min thu 
L các näm truâc dirge chuyn 

Thu nhp tInh thu 
Thus sut thus thu nhp doanh nghip 

'S Thue thu nhp doanh nghiçp phai np 

nhtxsau: 
Lüy k tà' dáu nám den cuôi k3' nay 

Näm nay Näm trthc 
38.847.521-.278 42.052.768.637 

Vic xác djnh thu thu nhp doanh nghip phái np cüa Cong ty thrcic can cIt vào các quy djnh hin 
hành ye thu. Tuy nhiên, nhung quy djnh nay thay dôi theo tirng thiii k5' và các quy dnh ye thué doi vai 
nhiOu loai giao djch khác nhau có the dirgc giâi thich theo nhiêu each khác nhau. Do 4y, so thuO dirge  '\ 
trinh bay trên Báo cáo tài chinh gifta niên d có the se thay dôi khi ca quan thuO kiêm tra. 

Các Ioii 1I:ut k/,dc 
Cong ty ké khai Va np theo quy dlnh. 

15. Phãi trâ ngtrO'i lao dng 
Tiên h.rcing phãi trá cho nglr&i lao dng. 

16. Chi phi phãi trâ ngn htn 
ScuEik'

.c A So dau nam 

I) 

Lien hip Hcrp tác xa Thixang mai  TP. H ChI Minh 
(là ben lien quan) - chi phi sir dvng co s& vt chat Va 
din, niràc phãi trá 2.201.572.364 1.100.786.182 

Các chi phi phái trá ngn han  khác 5 1.179.944 9.640.693 

Cng 2,252,752.308 1.110.426.875 

Bàn thuyêt rninh nay là ,nç5t bphçn hçrp thành và phái thccc dQc ciwg v&i Bdo cáo tài chinh giz7'a nien 29 



Chiqu 
trong k' S cui k' Tang khác 

Tang do trIch 
Lp tir Iqi 
nhun  

5.220.000 (25.111.000) 6.242.979.180 

CONG TY C5  PHAN OAU TIJ PHAT TRIEN SAI GÔN CO.OP 
Dja ch: S6 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phr&ng Pham Ngü Uo, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN D 
6 thang du cüa näm tài chinh kt thüc ngày 3 I tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giUa niên d (tip theo) 

17. Phãi trã khác 
1 7a. Phái Era ngàn hgn khác 

Scuik S6dunãm 

Phái Ira ben lien quan 
Lien hip Hçp tác xã Thi.rnng mai TP. H Chi Minh 

— thu ho tiên 

2 7.000.000 

27.000.000 

Phái Ira các t chác và cd nhân khác 2.190.146.724 2.977.802.561 

Kinh phi cong doàn 69.360.987 70.114.229 

Nhn k' qu5' ngn han 70.000.000 742.000.000 

Co tirc phài trã 418.974.270 577. 13 1.270 

Các khoãn trà ngn han khác phâi 1.631.811.467 1.588.557.062 

Cong 2.217.146.724 2.977.802.561 

17b. Phãi Ira dài han khdc 
Scuôik' S dâu nAm 

Phãi Ira ben llên quan 2.170.000.000 2.170.000.000 

COng ty TNHH MTV Co.opmart Vinh Phüc - phãi 
trá tiên nhn k' qu dài han 2.170.000.QOO 2. 170.000.000 

Phãi Ira các th chz'rc khdc 108.958.736.966 108.958.736.966 

Cong ty TNHH Nova An Pht - dt cQc thirc hin 
hçp dOng 
Phài trà tin nhn k' qu5' dài han 

102.500.000.000 
1.277.687.970 

102.500.000.000 
1.277.687.970 

Các khoãn phâi trã ngiri lao dng lien quan dn 
chInh sách däi ngt và Sài GOn Co.op gän két 5.18 1.048.996 5.18 1.048.996 

Cng 111.128.736.966 111.128.736.966 

17c. Ni qua hçzn chira thanh loan 
COng ty khong có nq phâi trâ khác qua han  chira thanh toán. 

18. Qu5 khen thu*ng, phüc lqi 

Qu5 khen thuxng, phüc Ii 
Qu' thung Ban quàn 1, 
diu hành 
C ng 

Cng 

19. V6n chü s& hiru 
19a. Bang di chilu bili: dng câa vn chá so' hcru 

Lqi nhun 
Vn du tir Qu5 dutu' sau thu 

cüa chü so' hü'u phát trién chu'a phãn pMi 

S dir dâu nãm truàc 1.000.000.000.000 829.422.837.37 1 149.705.502.755 1.979.128.340.126 

Lçii nhun trong kS'  truâc 42.043.832.637 42.043.832.637 

S dir cui k)' truO'c 1.000.000.000.000 829.422.837.371 191.749.335.392 2.021.172.172.763 

Sdud&unam nay 1.000.000.000.000 831.833.672.579 199.915.789.876 2.031. 749.462.455 

Lcxi nhun trong k' nay - 39.064.246.514 39. 064.246.514 

Trich 1p các qu5' trong 
kS' nay - 5.382.653.993 (6.882.653.993) (1. 500.000.000) 

S6 dir cuôi k' nay 1.000.000.000.000 837.216.326.572 232.097.382.397 2.069.313.708.969 

Ban lhuyê't niinh nay là mcI b phn hcip thành và phái dtrqc doc ding vá'i Báo cáo tài chinh giia niên d 30 

I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

S du näm 
6.262.870.180 

2.380.225.748 1.500.000.000 
8.643.095.928 1.500.000.000 

- 3.880.225.748  

5.220.000 (25.111.000) 10.123.204.928  



CONG TY cô PHAN DAU TLr PHAT TRIEN SAl GON CO.OP 
Dia chi: S 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phisàiig Pham Ngu LAo, Qun 1, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TA! CHINH GIUA NIEN DQ 
6 tháng dAu cCa nAm tài chinh kt thCc ngày 31 tháng 12 nAm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giüa niên d (tip theo) 

19b. Chi nh vdn gop cüa chü sO lifru 

Lien hip Hcrp tác xA Thuang mal TP. Ho ChI Minh 
Các ct dOng khác 

Cong 

19c. Co phizi 

S cui k S du nm 
960.927.960.000 

3 9.072.040.000 
960.927.960.000 
39.072.040.000 

1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 

S cui k' So du näm 

só hxçing c phiu dang k phát hành 100.000.000 100.000.000 

S Itrçrng c phiu dA ban ra cong ching 100.000.000 100.000.000 

- Cdphidupho thông 100.000.000 100.000.000 

- Cdphiêu wudãi 
SO hrcing c phiêu &rçYc mua lai 
- Côphidupho thông 
- Cdphiêu ui,i dãi 
S6 hrçing c phiêu dang Iu'u hành 100.000.000 100.000.000 

- Cd phidu phd thông 100.000.000 100.000.000 

- Co phidu uu dãi 

Mnh giá c phiu dang itru hành: 10.000 VND. 

19d. Phân phdi 4i1 nhuçin 
Trong kS'  Cong ty dA phân phôi Igi nhun näm 2021 theo Ngh quyêt Dai  hi dOng cô dOng thix&ng niên 
nãm 2022 s 01/20221NQ/DHDCD ngày 29 tháng 4 näm 2022 nhu sau: 

• TrIch qu5' du ti.r phát triOn 
• TrIch qu5 Hii dng quân tn 

20. Các khoãn mtc ngoài Bang can di k toán gi&a niên d 
20a. Tài san t/i ue ngoài * 

Tong sO tiên thuê tôi thiêu trong tuGng lai ci'ia các hgp dOng thuê hoat dng tài san không the hüy ngang 
theo các thai han nhii sau: 

S S dáu nãm 

Tir01 nAmtrâxuOng 
Trên 01 näm dn 05 nAm 
Trén 05 nãm 
Cing 

Cong ty thuê mt bang duOi hmnh thi.rc thuê hot dng. Các hgp dng thuê có hiu 1c trong khoáng tr 
näm 2011 den nAm 2036 và có khà nAng dtrgc gia han  them. Chi phi thuê dirge dieu chinh tAng len hang 
nAm theo giá thuê trên thj trirang. 

20b. Ngoçiitcdc1oçzi . 
Tai ngày két thüc kS'  ké toán, tiên và các khoân tirang dirang tiên cüa Cong ty bao gOm 680,68 USD 
(so dâu nAm là 687,28 USD). 

Ban thuylt rninh nay là m3t bçi ph4n  hcrp ihành và phái dtccyc dQC cling vái Báo cáo tài chinh giia niên d 31 

S tin (YND) 
5.382.653.993 
1.500.000.000 

2.179.200.000 
8.716.800.000 

20.339.200.000 

2.179.200.000 
8.7 16.800.000 

21.428.800.000 

3 1.235.200.000 32.324.800.000 

kfEMtO 

cc 
DAu TI 

SAl 



CONG TV CO PHAN DAU TI! PHAT TRIEN SAI GÔN co.op 

Dja chi: s6 199-205 Nguyn Thai HQC, Phu&ng Pham Ngü Lao, Qu.n 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH GICIA NIEN EX? 
6 tháng du cCia näm tãi chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chinh giU'a niên d (tip theo) 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M1JC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA 
HOAT BONG KIN}I DOANII GIUA MEN DQ 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dlch  vl 
la. Tong doanh thu 

Näm nay Nàm tnr&c 
Doanh thu cho thuê mt bng và tài san 2.703.987.000 1.157.043.000 
Doanh thu kinh doanh bAt dng san dAu tu 2.826.693.254 5.279.138.658 
Doanh thu djch vu t.r vAn quãn 1' dr an và phát triên 
mng !uâi siêu thj 9.014.779.14 1 7.430.279.670 
Doanh thu bàn hang hóa 457.203 
Doanh thu khác 385.711.273  

Cong 14.931.627.871 13.866.461.328  

(i) Thu nhp và chi phi lien quan dn bAt dng san dAu ttr cho thuê nhix sau: 
LuyktixdAunamdncuôik3'này 

Nãm nay Nàm tru*c  
2.826.693.254 5.279.138.658 

3.056.714.250 3.503.561.827 
(230.020.996) 

lb. Doani: thu ban hang và cung cap djch v cho cdc ben lien quan 
Ngoài các iao djeh ye ban hang va cung cap djch v cho các cong ty con, cOng ty liOn kêt dxç'c trInh 
bay 0 thuyOt minh sO V.2c, Cong ty cOn phát sinh các giao djch ye ban hang và cung cap djch vi cho 
các ben liOn quan không phái là cong ty con, cOng ty liOn kOt nhu sau: 

Luy k tfr dan nàm dn cui k3' nay 
Näm nay Näm trurc 

Cong ty TNHHMTVC'o.opmart J'in/i Phác 
Cho thuO mt bang và tài san 

COng ty TNHHMTVSàI Gàn - Van Dng 
Cung cap djch vii tir van quãn l 
PhI sr dung trang thiOt bj, phân mOm 

2. Giá vn hang ban 

2.660.064.000 1.113.120.000 

195.274.290 
385.711.273 

Luy k tr dâu nàm dn cui k5' nay 
Näm nay Nàm tru&c 

— 

NG T 
PHA 

PHAT' 

ON CO 

D  HO 

   

Giá vein cung cAp djch vii cho thuO mt bang vã tài san 2.660.064.000 1.113.120.000 
Chi phi kinh doanh bAt dng san dAu fir 3.056.714.250 3.503.561.827 
Giá vn hang hóa 457.203  
Cng 5.717.235.453 4.616.681.827 

3. Doanh thu hott dng tài chInh 
Lüy k tfr du nãm dn cuAi k' nay 

Näm nay Nãm triro'c 
Lai tin gCri ngân hang 4.202.798,940 3.573.972.75 1 
Läi tin cho vay 5 14.306.848 2.3 18.145.203 
Ct tt'rc, lcii nhutn dirçic chia 41.009.435.108 46.849.671.078 
CQng 45.726.540.896 52.741.789.032 

Ban thuyê't minh nàylà rn51 bph4n hQp thânh và phOi dvçc dpc cling vó'i Báo cáo iàl chinh giira niên d 32 

Thu nhp tr vic cho thuê bAt dng san dAu tis 
Chi phi trijc tip lien quan dn vic tao  ra thu nhp tfr 
viêc cho thuê 
Thu nhp kinh doanh bAt dng san du tu 1.775.576.831 t4 



Luy k tir du näm dn cui k3' nay 
Näm nay Nãm trtthc 

270.960.949 
11.805.671.039 
3. 125. 192.490 
4.758.084.863 
3.460.576.041 

150.257.804 
11. 146.022. 15 1 

3.524.557.609 
4.399.656.2 19 
3 .0 18 .73 8.400 

23.420.485.382 22.239.232.183 

ry 

i VLN 

CONG TV CO PHAN AU TIJ PHAT TRIEN SAl GÔN co.o 

Da chi: S 199-205 Nguy& Thai Hçc, Phuàng PhmNgü Lao, Quân 1, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN D 
6 thang dAu cüa nam tài chinh kt thüc ngay 3 1 tháng 12 nam 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giüa niên d (tip theo) 

4. Chi phi tãi chInh . 
Dr phông/(Hoàn nh.p dr phông) giâm giá chrng khoán kinh doanh và ton that dâu tu. 

5. Chi phi quãn I doanh nghip 
Luyktfrdu näm t1ncuik'này 

NAm nay Näm tru*c 
Chi phi cho nhân viên 11.805.671.039 11.146.022.151 

Chi phi vat Iiu, d dung van phOng 270.960.949 150.257.804 

Chi phi khu hao tài san c djnh 579.964.068 979.329.187 

Thu& phi I phi 3.000.000 3.000.000 

Chi phi dch v mua ngoài 1.586.535.035 2.328.202.814 

Các chi phi khác 3.321.107.549 2.939.624.372 

Cong 17.567.238.640 17.546.436.328 

6. Thu nhp khác 

Lãi thanh 1, nhupng ban tài san c djnh 
Thu nhp khác 
Cong 

Luy ke tu dau 
Näm nay 

19. 120.675 

näm dn cui k5' nay 
Nàm trithc  
190.382.275 

3.113.636 

193.495.911 

 

19.120.675 

   

7. Lãi trên cô phiu 
Thông tin ye Iäi trén cô phiêu dirçic trinh bay trên Báo cáo tài chInh hçp nhât gi&a niên do. 

8. Chi phi san xut kinh doanh theo yu t 

Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 
Chi phI nhân cong 
Chi phi khu hao tâi san c6 djnh 
Chi phi djch vi mua ngoài 
Chi phi khác 
Cong 

VII. NHUG THÔNG TIN KHAC 

1. Tài san cho thuê hot dng 
Tal ngày kêt thiic k' kê toán, cac khoãn thanh toãn tién thuê tOi thiêu trong tllcxng Iai thu thrçic tr các 
hcip dông thué hoat dng khOng the hôy ngang nhu sau: 

ScuMkS' S du näm 
Tr 01 närn tr& xuông 5.320.128.000 2.226.240.000 

Trên 01 nàm dn 05 nám 21.280.512.000 8.904.960.000 
Trên 05 nAm 49.654.528.000 21.891.360.000 

Cng 76.255.168.000 33.022.560.000 

2. Giao djch và s dtr vOi các ben liênquan 
Các ben lien quan vi Cong ty bao gôm: các thành viên quãn 1' chi chôt, các Ca nhân có lien quan v&i 
các thánh vién quãn l chii chôt và các ben lien quan khác. 

Ban thuyët rninh nàylà mç3t bç5ph1n hop thành vàphthi duçrc dQc cling vái Báo cáo tài chinh g11a nién dO 33 



CONG TV CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GÔN co.op 

Dja chi: S 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phu&ng Ph.m NgO Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN fX 
6 tháng du cUa nAm tai chInh kt thOc ngãy 3 1 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giva niên (tip thea) 

2a. Giao djch va s6 dir voi cdc t/zành viên quán lfl chá ch6t và cdc cd nhân có lien quan vol cdc than!, 

viên quân lj chü chôt 
Các thành viên quân 1' chü chôt gôm: các thành viên Hi dông quân trj Va CC thành viên Ban diêu hành 
(Ban Tong Giám doe và Ké toán triràng). Các cá nhân có lien quan v&i cãc thânh viên quán 1' thU chat 
là cac thành vien mt thiêt trong gia dinh các thành vien quãn 1 chU chOt. 

Giao dich vol các thành viên quán 1j chi chat và các cO nhOn có lien quan vái các thành vien quOn lj 

chichót 
COng ty không phát sinh giao dlch  ban hang và cung cap djch vii cüng nhu các giao djch khác v&i các 
thành viên quân l,2 chU chôt và các cá nhân có lien quan vâi các thành viên quãn 1' chU chôt. Trong k' 
trt.rOc chi phát sinh giao djch thanh 1 xe cho thành viên Hi dông quãn tr vOl so tiên 372.272.727 VND. 

Cong nci vol các thành viên quOn l, chü chat và các cá nhOn có lien quan vol các thành viên quán l 

cht chdt 
Cong ng vOi cac thành vien quãn l' chU chOt và các cá nhân cO lien quan vOl các thành viên quãn 1' chU 
chôt ducic trinh bay ti thuyêt minh s 

Thu nhp cza cOc thành vien quOn l 

K5' nay 
Ong Vu Anh Khoa - ChU tjch Hi dng quàn 

V.3. 

chü chdt và Ban Kkm soát: 

Tin lucrng ThuOng Thu lao 
Các khoãn 

khác Cong thu nhãp 

trj - 13.777.778 13.777.178 
Ong Nguyen Anh Dirc - ChU tjch Hi dng 
quãn trj - 26.222.222 26.222.2 

Ong Pham Trung Kién - Thành viên HQi dông 
quán trj kiém lông Giám dOc 783.852.000 78.089.000 20.000.000 2.650.000 884.591.O 

Ong Nguyn Ng9c Thâng - Thành viên HGi 
dông quãn trl - 20.000.000 - 20.000.000 

Ong Lé Triring Scm - Thành viên HQi dng 
quãn trj - 20.000.000 20.000.000 

Ong Doàn Trn Thai Duy - Thành viên HOi 
dông quán trj kiém Phó Tong Giám doe 781.236.000 45.980.538 6.8 88. 8 89 2.150.000 836.255.427 

Ba D M9 HOa - Thành viôn Hi dOng quàn trj 13.111.111 13.111.111 

Ong Phm Hoàng An - PhO Tng Giám dc 561.102.000 24,578.327 1.950.000 5 87.630.327 

Ba BOi lhj Kim Nga - Giám dc tài chinh 34.581.500 1.450.000 36.03 1.500 

Ong Phm Xuân Phong - K toán truâng 418.922.276 26.839.119 1.950.000 447.711.395 

Ong Nguyn Phii Khánh - Trtx&ng Ban kiêm 
soát 20.000.000 20.000.00 

Ong Nguyn HOu Dông Ha - Thành viên Ban 
kiêm soát 8.740.741 8.740.741 

Ba Nguyn Kim Dung - Thành vién Ban kim 
soát 8.740.741 8.740.741 

Ong Tnwng Phan Hoang Thy - Thành viên 
Ban kiêm soát 4.592.592 4.592.592 

Ong Nguyn Quàng Tjnh - Thành vien Ban 
kiëm soát - 4.592.592 - 4.592.592 

C ng 2.579.693.776 175.486.984 166.666.666 10.150.000 2.931.997.426 

Ban thuylt minh nay là nç5t bó ph4n hQp ihành và phái dicçrc dQC cling vái Báo cáo ài chIn/i gii?a niên d3 34 



CONG TV CO PHAN 9AU TU PHAT TRIEN SAI GÔN co.o 

Dia chi: S 199-205 Nguyn Thai Hçc, Phumg Pham NgQ Lao, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAL CH!NH GfCfA NIEN DO 
6 thang du cüa näm tài chinh kt thüc ngay 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chmnh giQa niên (tip theo) 

Tin Iuong Thtr&ng Th,j lao 
Các khoãn 

khác Cong thu nhp 

K3' truO'c 
Ong Nguyn Anh Drc - ChO tjch HQi dng 
quân tn 
Ong Pham Trung Kiên - Thành viên HOi  dng 

- 40.000.000 40.000.000 

quãn tr: kiêm Tng Giám dôc 812.431.558 - 20.000.000 4.000.000 836.43 1.558 

Ong Nguyn Ngpc Tháng - Thánh vith Hi 
dong quàn trj kiém Phó Tong Giám dOe 707.934.423 - 20.000.000 3.966.000 73 1.900.423 

Ong Lé Trithng Scm - Thành vién Hi dông 
quán trj - - 20.000.000 20.000.000 

Ba H M HOa - Thành vién Hi dng quãn trl - 20.000.000 - 20.000.000 

Ong Phm Hoàng An - Phó Tng Giám d6c 451.585.981 4.000.000 455,585.98 1 

Ba Bii Thj Kim Nga - Giám dc Tãi chinh 422.298.000 3.932.000 426.230.000 

Ong Nguyn PhO Khánh - Trurng Ban Kim 
soát - 20.000.000 20.000.000 

Ba Nguyn Kim Dung - Kiêm soát vién - 13.333.334 13.333.334 

Ong Nguyn Hiu Dông Ha - Kim soát viên - 13.333.334 - 13.333.334 

Cong 2.394.249.962 - 166.666.668 15.898.000 2.576.814.630 

2b. Giao dich và sá dir vó1 cdc ben lien quail khác 
Các bàn lien quan khác vâi Cong ty gôm: 
Ben lien quan khác Mi quan h 
Liàn hip Hgp tác xã Thixcing mai TP. Ho ChI Minh C dông chiém 96,09% von diu l 

Các cOng ty con (xem thuyêt minh so V.2c) 
Các cOng ty lien két (xem thuyêt minh sO V.2c) 
Các cong ty con và các cOng ty lien kêt cOa Lien hip Hcip tác 
xa Thuang mai  TP. Ho ChI Minh 

Giao dich v&i các ben lien quan khác 
Ngoài các giao djch phát sinh vôi các cong ty con và cOng ty lien kêt da duçic trInh bay & thuyét minh 
so V.2c cOng nhr cac giao djch ye bàn hang va cung cap djch vii chocác bàn lien quan khác khong phái 
là cong ty con va cOng ty lien két dã dtrçic trInh bay i thuyêt minh so vi. i b, Cong ty cOn phát sinh các 

giao dlch  khác vói Lien hip Hçip tác xä Thuang mai  TP. Ho ChI Minh nh.r sau: 
K'này K'tru&c  

Läi chovay 76.931.507 1.834.849.314 

Chi h 3 12.700.230 811.077.708 

Chi phi si:r dung ca s& 4t chit và din, ntthc phãi trã 1.100.786.182 - 

A 

Giá djch v cung cAp cho các ben lien quan khác là giá thOa thun. Vic mua hang hóa, djch vi,i tir cac 
bàn lien quan khác di.rçxc thrc hin theo giá thOa thun. 

Cong ncr vái cOc ben lien quan khác 
Cong nq vâi cac bàn lien quan khác thrqc trinh bay tai  các thuyët minh sO V.3, V.4, V.5a, V.13, V.16, 
V.17a và V.17b. 

Các khoãn cong ng phái thu các bàn lien quan khác khOng Co bão dam và sé dxcic thanh toán bang ti&n. 
Khong cO khoãn dr phOng phãi thu khó dOi nào thrcic 1p cho các khoãn ng phâi thu các bàn lien quan 
khác. 

3. Thông tin v b phn 
Hot dông cOa Cong ty chO yêu là tr van quãni l' di,x an và phát triên mang  kni siêu thj Co.op Mart và 
chi diên ra trén länh thô Viêt Nam. 

Bàn tliuyêi ,ninh nay là rnc51 b5 phçin hpp thành và phái thrçrc dpc cOng v&i Báo cáo lài chInh gina niën do 35 



CONG TV CO PHAN DAU TLJ' PHAT TRIE'N SAI GÔN co.o 
Da chi: S 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phuàiig Pham Ngü Lao, Qun 1, TP. Ht ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH GICTA NIEN f 
6 thang du cüa nam tài chinh kEt thi1c ngày 31 thang 12 nãrn 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gi&a nith di (tip theo) 

4. Quãn l' rüi ro tài chInh 
Hot dng cüa Cong ty phát sinh các riii ro tài chInh sau: rtii ro tin dung, rüi ro thanh khoãn va rüi ro 
thjtru&ng. Ban TOng Giám dôc chju trách nhim trong vic thiêt 1p các chinh sách và các kim soát 
nhäm giâm thiêu cac rOi ro tài chInh cclng nhu giám sat vic thirc hin các chInh sách và cãc kim soát 
dã thiêt lip. 

4a. Rili ro tIn dyng 
RUi ro tin ding là rOi ro màmt ben tham gia trong hcip dOng khong có khã näng thirc hin &rcic nghia 
v cUa minh dan den ton that ye tài chinh cho Cong ty. 

COng ty có các rOi ro tin diing phát sinh chO yu tr các khoán phài thu khách hang, tin gi:ri ngân hang 
vàcáckhoãnchovay. 

Phái thu khách hang 
Cong ty có khoàn phái thu khách hang lien quan den Lien hip Hcp tác xã Thi.ro'ng rnai TP. H ChI 
Minh và các cong ty con, cong ty lien kêt cOa LiOn hip Hgp tác xã Thixo'ng rnti TP. Ho ChI Minh vri 
so du' no tai ngày kOt thiic kS'  kO toán chiOm 99,77% tong sO du' no phái thu (so du näm chim 100%). 

Các don vj nay dOu có uy tin và khà näng thanh toán tOt nOn rii ro tin dvng  dôi vài khoân phái thu khách 

hang là thâp. 

Tiên gzi ngán hang 
Các khoân tiên giri ngân hang có kS' han và khOng cO k' han  cOa COng ty thrqc gcri tai  các ngân hang 
du'oc nhiOu ngithi biOt dOn & Vit Nam do vy rCii ro tin diing dôi vOi tiên gcri ngân hang là thap. 

Các khoán cho vay 
COng ty cho các cOng ty lien kOt và LiOn hip Hop  tác xä Tht.ro'ng mai  TP.H Chi Minh vay tiên. Các 
don vj nay dOu có uy tin và khã nang thanh toán tOt nên rOi ro tin diving dôi vi các khoân cho vay là 

thâp. 

M(rcd rOi rotIn dingti da di vci các tài san tài chinh là giá tr ghi s cOa các tài san tài chinh (xem 
thuyOt minh sO VII.5 ye giá trj ghi sO cüa các tài san tài chinh). 

. ON 
.  NHI 

rOAN 

A8 
., Ti 

Bang phân tIch v thi gian qua han  và giãm giá cOa các tài san tài chinh nhi.r sau: 
Chu'a qua hn 

Chua qua hn hoc nhu'ng b 
chua bi giãm giá giãm giá Cong  

Col 
-. CO 

S cuii k' 
TiOnvàcáckhoãntuangdi.rcmgtin 237.128.176.154 237.128.176.154 

Chng khoán kinh doanh 13.800.389.453 13.800.389.453 DAL!T 

Các khoãn du tir nm girt dn ngày dáo GO 
han 18.403.480.338 18.403.480.338 't', 

Phài thu khách hang 25.225.085.535 25.225.085.53 5 

Các khoãn cho vay 16.600.000.000 - 16.600.000.000 

Các khoãn phài thu khác 109.045.047.168 109.045.047.168 

Cong  420.202.178.648 420.202.178,648 

S du nAm 
Tin và các khoàn ti.ro'ng diwng tin 207.083.114.072 207.083.114.072 

Chng khoán kinh doanh 13.798.767.426 13,798,767.426 

Phãi thu khách hang 24.163.537.166 24.163.537.166 

Các khoãn cho vay 69.600.000.000 69.600.000.000 

Cáckhoánphàithukhác 115.911.040.115 - 115.911.040.115 

Cong 416.757.691.353 13.798.767.426 430.556.458.779 

Ban thuyli minh nay là ,n51 b phan hqp than/i và phái dLrcrc dcc cling v&i Báo cáo tat chinh giii'a niên dç5 36 



CONG TV CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN sAx GÔN CO.OP 
Dia chi: S 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phuäng Pham NgQ Lao, Qun 1, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN DQ 
6 thang du cüa n.m tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giüa niên d (tiêp theo) 

4b. Rüi ro Ihanh khoán 
Rüi ro thanh khoãn là rüi ro Cong ty gp khó khàn khi thrc hin nghia vii tài chInh do thiéu tién. 

Rüi ro thanh khoãn cüa Cong ty chO yu phát sinh tr vic các tài san tài chInh và nç phài trã tài chInh 
có cáo thai diem dáo han  léch nhau. 

Cong ty quãn l rii ro thanh khoãn thông qua cáo bin pháp: thtthng xuyên theo dOi cáo yêu cu v 
thanh toán hin tai  và dçr kiên trong tircvng lai dê duy tn mt hrcmg tiên cLing nhi.r cáo khoàn vay & mi'rc 
phü hcrp, giám sat cáo luông tién phát sinh thrc tO vci dr kiên nhäm giàm thiêu ánh hiring do biOn dng 
cña IuOng tiOn. 

Thii han  thanh toán cLia các khoãn n phâi trà tài chInh phi phái sinh dira trOn thai han  thanh toán theo 
hgp dOng vá chua thrçc chiOt khâu nh.r sau: 

Tr 01 nàm trr xuOng Trên 05 näm Cong  
Scuik' 
Phái trá nguO ban 
Các khoán phài trá khác 
Cong 

So du nàm 
Phái trá ngui ban 
Cáo khoán phãi trã khác 
Cong 

574.347.088 
4.400.538.045 2.170.000.000 

574.347.088 
6.570.53 8.045 

4.974.885.133 2.170.000.000 7.144.885.133 

99.0 16.659 
3.316.115.207 2.170.000.000 

99,0 16.659 
5.486.115.207 

3.415.131.866 2.170.000.000 5.585.131.866 

Ban Tng Giám dc cho rang mi'rc d rcti ro di vOi vic trá ncr là tMp. Cong ty có khá nãng thanh toán
I •  

cáo khoán ncr  dOn  han  ttr dOng tiOn tr hot dng kinh doanh và tiOn thu tr cáo tài san tài ohInh dáo han. TY 

4c. Rüi ro thj trithng 
RLii ro thj trurng là rOi ro ma giá trj hçrp 1' hoc cáo luong tiOn trong ti.rang lai cüa cong ciii tài chInh sO 
bin dng theo nh&ng thay dOi cOa giá thj trixOng. 

Rfii ro thj tnthng liOn quan dOn hoat dtng cüa Cong iy chi oó rOi ro ye giá chrng khoán. 

Các phân tIch v di nhay, cáo dánh giá du'âi day liOn quan dn tInh hInh tài chInh cOa Cong ty tai  ngày 
30 tháng 6 näm 2022 vàngày 31 tháng 12 näm 2021 trOn ccv sâ giá trj ncr thuân. Mrc thay dOi cCia giá 
chrng khoán sr ding dO phân tIch d nhy dtrçrc dira trên vic dánh giá khã nãng oO thO xay ra trong 7 
vOng mt näm ti vó'i oác diOu kin quan sat duvo cUa thi trurng tai  thyi diem hin tai. 

!G TY 

Các chüng khoán do Cong ty nAm giU'có th bj ãnh htxâng bâi cáo rOi ro v giá trj tucrng lai cüa chng  'HAN 

khoán dâu tin. Cong ty quán l' rOi ro ye giá ohrng khoán bang cách thiêt 1p han  mc dâu tin và da dng AT TRI 

hóa danh muc dâu tin. I COOP 

- 
Giá trj hcrp l cüa các khoán dâu tin vào ch(rng khoán niOm yet cUa Cong ty tai  ngày kOt thi1c k' kO toán 
là 15.693.750.000 VND (sO dâu näm là 12.858.750.000 VND). 

Ban Tang Giáni dc dánh giá mrc d ânh hiràng do bin dng cüa giá ohirng khoán dn lcri nhun sau 
thuO va vOn chLi s& hau cCia Cong ty là khong dáng kO. 

Tài san dam bdo 
Cong ty không CO tài san tài chInh the chap oho các don vj khác cLing nhu nhn tài san the chap tr các 
don vj khác t?i  ngày 30 tháng 6 nãm 2022 và tai  ngày 31 tháng 12 näm 2021. 

Bàn thuyét ,ninh nay ia nz5t bphan hp ihành Va phái thrqc d9c cling v&i Bdo cáo tài chInh giia nfên d 37 



CONG TV CO PHAN OAU TLJ PHAT TRIEN SAI CON CO.OP 
Dja chi: So 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phtthng Phm Ng Lao, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHfNH GIUA NIEN D 
6 tháng Mu cüa näm tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh giUa niên d (tip theo) 

5. Tài san tài chinh và nç phãi trã tài chInh 
Tài san Mi chin!, 
Giá trj ghi so cüa các tài san tài chInh nhr sau: 

So cui k' S du nàm 
Giá gflc Dir phông Giá gôc Dir phông 

Tin va các khoãn tuxrng throng tin 237.128.176.154 - 207.083.114.072 
Chfrng khoán kinh doanh 13.800.389.453 - 13.798.767.426 (940.017.426) 
Các khoãn Mu tu nm git den ngày dáo 
hn 18.403.480.338 
Phài thu khãch hang 25.225.085.535 - 24.163.537.166 
Các khoán cho vay 16.600.000.000 - 69.600.000.000 
Các khoán phãi thu khác 109.045.047.168 - 115.911.040.115 
Cong 420.202.178.648 - 430.556.458.779 (940.017.426) 

Nrphái Ira Mi dunk 
Giá trj ghi so cOa nçi phái trâ tài chInh nhii sau: 

So cuôi k' S du nám 
Phâi trâ ngtxri ban 574.347.088 99.0 16.659 
Các khoán phãi trã khác 6.570.538.045 5.486.115.207 
Cng 7.144.885.133 5.585.131.866 

Giá trj hop 1j 
Cong ty chua xác djnh thrçc giá trj hçp 1 cüa các tài san tài chinh vã ncr phãi trá tài chInh do Thông tu 
so 210/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 nArn 2009 cOa B Tài chinh efing nhu các quy dnh hin hành 
chi.ra có hu&ng dan ciii the. 

6. Sr kin phát sinh sau ngày kt thüc k5' k toán 
KhOng CO sir kin trQng yêu nào phát sinh sau ngày két th(ic k' ké toán yêu câu phãi diêu chinh sO 1iu 
hoac cong bô trén Báo cáo tài chInh giQa nién d. 

'.H ChI Minh, ngày 25 tháng 8 näm 2022 
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T Ng9c Tháo 
Ngirbi Ip  

Phm Xuãn Phong   th Trung Kién 
Ké toán tru&ng Tong Giám d6c 

Ban ihuylt rninh nàylà mç5l bç5ph4n hQp thành vàphdi duvv dcc ci'wg vói Baa cáo tOi chinh gita nién d 38 
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A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. 
w w w . a - c - corn. v n 

Head Office : 02 Truong Son St., Ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84 (028) 3547 2972 kttv@a-c.com.vn  

Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam Tel: +84 (024) 3736 7879 kttv.hn@a-c.com.vn  

Branch in Nha Trang : Lot STH 06A.01, St. No.13, Le Hong Phong II Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Vietnam Tel: +84 (0258) 246 5151 kttv.nt@a-c.com.vn  

Branch in Can Tho :15-13 Vo Nguyen Giap St., Cai Rang Dist., Can Tho City, Vietnam Tel: +84(0292) 376 4995 kttv.ct@a-c.com.vn  
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