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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tang Giám d6c T6ng Cong ty C phAn Phong Pht (sau dày gi tt là "lông COng ty") trInh bay bào 
cào cüa mInh cOng vâi Bào cáo tài chInh hqp nhât gifla nién d 6 tháng dâu cOa näm tài chinh két thOc ngày 
31 thàng 12 näm 2021 bao gOm Báo cáo tài chinh tong hqp gi&a niên d ccia lông COng ty và Báo cáo tài 
chInh giQa niên d cUa cong ty con (goi chung là "lip  doàn"). 

Khái quát v Tong Cong ty 
lông COng ty CO phân Phong PhO là doanh nghip dixc cO phân hOa tir doanh nghip Nhà rurOc — Tong 
Cong ty Phong Phcj theo Quyêt dlnh  sO 06/2007/QD-BCN ngày 11 thàng 01 näm 2007 cUa BO tnrOng B 
COng nghip (nay là B Cong thuoig). TOng Cong ty hoat dng theo Giây ch0ng nhn dang k doanh 
nghip sO 0301446006, dang k' Ian dâu ngày 20 thàng 02 nãm 2099 và dang k' thay dôi Ian thO 13 ngày 05 
thang 01 näm 2018 do SO Ké hoach và Du ti.r TP. H Chi Minh cap. 

Iru sO chInh 
- DIa chi : SO 48 Tang Nhoii PhO, Khu phO 3, Phu&ng Tang Nhan Phc B, TP. ThO DOc, TP. H Chi Minh. 
- Diên thoai : (84-28) 35 147 340 
- Fax : (84-28)38406790 

TOng Cong ty cO các dan vl trrc thuc sau: 
Ten dan vi  
Chi nhành lông COng ty CO phân Phong PhO 

Nhà may dt 2 — Chi nhánh Tng COng ty C6 
phân Phong PhO tai  Dà Nng 
Chi nhánh TOng COng ty CO phân Phong PhO 
tai Ha Nôi 
Chi nhánh TOng COng ty CO phân Phong PhO 
tai Nha Trang 
Chi nhành lông COng ty CO phân Phong PhO 
tai Dà Lat  — Khách san  Du Lys 
Chi nhãnh Tong COng ty Co phân Phong PhO 
tai Ninh Thuân — Nhà may Scii Ninh PhO 

Dia chi 
378 Minh Khai, PhtxOng Vinh luy, Qun Hai Ba Tnrng, TP. 
HàNi 
Dii&ng sO 03, Khu cOng nghip HOa Khánh, Phi.rO'ng Hôa 
Khành Bc, Qun Linh Chiéu, IP. Da Nng 
184 Nguyn Lticrng Bang, PhxOng Quang Trung, Qun 
DOng Da, TP. Ha Ni 
Km1447, Xa Vinh Phuang, TP. Nba Trang, Tinh Khành 
HOa 
14 Nam KS'  KhOi Nghia, PhisOng 1, TP. Dà Lat,  Tinh Lam 
DOng 
ThOn Hanh In, Xa Quâng San, Huyn Ninh San, Tinh 
Ninh Thuân 

Hoat dng kinh doanh cOa Tng COng ty theo Giy chtmg nhn dang k' doanh nghip là: 
- San xuAt si, chi may, chi thêu, vâi dt thoi, san xuat khän, vãi, sai, quan áo, hang may san (trO trang 

ph,ic, trO tay, nhuôm, ho, in, gia cong hang dà qua sO dung); Bao bi (trl:r tài ché phé thai, san xuât bt 
giây tai  tr sO); 

- Mua bàn may móc, phix tOng ngành dt, may. Kinh doanh thit bj van phOng, vt lieu din, may móc, 
thiêt bj phiic vv cOng nghip, h thông kiêm tra do krOng phic vi cOng tàc thI nghim, rnOi tnr&ng. Bàn 
buOn may móc, thiêt bj din, 4t lieu din (may phàt din, dong ca diên, day din, thiét bj dOng trong 
mach din). Bàn buOn may móc, thiêt bi,  phi,i tOng may nOng nghip; 

- Djch v nghiên cCru khoa hoc; chuyn giao cOng ngh; 
- Chan nuOi 1cm (khOng hoat dng t?i  trii sO); 
- Tr6ng rOng và chäm soc rfrng; 
- Khai thác và ch bin lam san; 
- Thi cOng, tin van, thit k, lap dt h th6ng din dan dung, din cOng nghip, din lanh; 
- Dich vii an ung (khOng hoat dng an u6ng và trO chai giãi tn tai  tni,i sO); 
- Xây di,rng ca sO ha tang, khu cOng nghip, khu do thj, phàt trin nhà; 
- lu vAn, mOi giOi bat dng san; 
- Giào duc mAm non, tiu hoc; 
- GiacOngcakhI; 
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TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
I3AO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (tip theo) 

- San xut phân ph6i hoi nuàc, ntràc nOng, diu hôa khong khI; 
- XCr 1 nuàc thai; 
- Hot dOng trang tn ni that; 
- Quang cáo; 
- Ban lé hang may mac; 
- Tr6ng cay Iy cO có cht bet, mia, cay thu6c Ia, cay thuc lao, cay Iy sai, cay cO hat  chta du, cay h 

tiêu, cay cao su, cay cà phé, cay che; trông rau, du các loai, cay cãnh và trong hoa (khong hoat dng tai 
tru sâ). 

l-Ii dng quän tr và Ban diu hành, quãn I 
Các thành viên HOi  dong quãn trj và Ban diéu hành, quán l cüa Tong Cong ty trong k' và cho den thai 
diem Ip báo cáo nay bao gOm: 

H3i hông quail trj 
10 V ten 
Ong Trn Quang Nghj 
Ong Pham Xuân TrInh 
Ba Pham Minh Hircmg 
Ba BÜI Thi Thu 
Ong Ducnng Khué 

Ban klein sodi 

Hg và ten 
Ba Nguyn Thi M L 
Ba Vu Th Thüy D.wng 
Ba Trân Lien HQu 

Ban dMa lul,,!,, quáiz Ij 
Hg và ten 
Ong Ducmg Khué 
Ong L Anh Tài 
Ong Nguyn Van Nhim 
Ba Triwng Thi Nggc Phuçrng 
Ba Tnrong Th Nggc Phi.rcmg  

ChCrc vu 
Chü tich 
Uy viên 
Uy vién 

vién 
Uyvién 

Chrc vu 
Truâng ban 
Thành vién 
Thành viên 

ChCnc vu 
T6ng Giám dc 
Giám döc dieu hành 
Giárn dôc dieu hành 
Giám dôc tài chInh 
K toán trumg  

Ngay bô nhiêml tái b nhim  
Tái b6 nhim ngày 19 tháng 4 nam 2019 
îáî bô nhiêm ngày 19 thang 4 näm 2019 
lái bô nhiém ngày 19 tháng 4 nam 2019 
Tái bô nhim ngày 19 tháng 4 nam 2019 
Bô nhim ngày 26 tháng 6 nàm 2020 

Ngàytái b nhiém 
Tái bô nhim ngày 19 thang 4 nm 2019 
Tái bô nhim ngày 19 thang 4 nam 2019 
Tái bO nhim ngày 19 tháng 4 nam 2019 

Ngay bO nhim 
Bô nhim ngày 06 thang 10 näm 2020 
Bô nhim ngày 02 tháng 01 nàm 2014 
Bô nhim ngày 30 tháng 5 nam 2014 
Bô nhim ngày 15 thangO2 näm 2016 
BO nhiém ngáy 01 tháng 6 nàm 2019 

Di din theo phäp Iut 
Ngthi dai  din theo pháp lut cüa lông Cong ty trong k' và cho den thai diem 1p báo cáo nay là Ong 
Dircmg Khué — lông Giám dôc (bô nhim ngày 06 tháng 10 näm 2020). 

KiCm toán viên 
Cong ty TNHH Kiem toán va Tr van A&C dà duqc chi djnh soát xét Báo cáo tài chInh hgp nhât gifla niên 
dO 6 tháng dâu cüa näm tài chinh ket thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 cüa Tp doán. 

Tráchnhim cüa Ban Tong Giám dc 
Ban Tong Giám dôc lông Cong ty chiu trách nhiém 1p Báo cáo tài chinh hgp nhât gia nién dO phãn ánh 
trung thijc và hgp I' tinh hInh tài chinh hop nhât giira nien do, k& qua hoat dOng kinh doanh hop nhát gifla 
niên dvá Iu'u chuyên tiën t hgp nht gifla niên dO ctia 1p doàn trong kS'.  Trong vic 1p Báo cáo tài chmnh 
hop nhât gi&a niên dO nay, Ban Tong Giám dOc phãi: 
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t Ban Tong Giám d6c, 

iro'ngKhuê 
Tong Giám tMc 

Ngày 24 tháng 8 nãm 2021 

TONG CONG TV' CO PHAN PHONG PHU 
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (tip theo) 

• Chçn 1,,ra các chinh sách k toãn thich hçip và áp dung các chmnh sách nay môt cách nMt quán; 
• Thuc hiên các xét doán và các uOc tinh môt  cách hcp 1' và than trong; 
• Nêu rö các chuân mi,ic ké toán áp dvng  cho Tap doán có &rçic tuân thà hay không vâ tat cá các sai 1ch 

trong yêu dã duqc trinh bay và giái thIch trong Báo cáo tài chinh hcxp nhât gi(a nién d; 
• Lap Báo cáo tãi chinh hqp nht trn ca sO hoat dng lien tue tth truäng hcip không the cho rAng Tap 

doàn se tiép tuc hoat dng lien ti,ic, 
• Thit iap và thuc hién h thông kiém soát ni b mt each hu hiu nhAm hn ch rüi ro có sai sot trong 

yéu do gian Ian  hoc nhâm Ian trong vic tap vá trinh bay Báo cáo tai chinh hp nhãt gi&a niên d. 

Ban Tong Giám doe dam bão các sO kê toãn thich hqp drc luu giü day dü de phãn ãnh tinh hInh tài chinh 
ciia Tap doãn vó'i müc d chinh xác hp 1' tal bat k' thi diem não và các so sách ke toán tuân thu ché do ké 
toán áp dung. Ban TOng Giám dôc cOng chu trách nhiêm báo v an toàn tái san cOa Tap doán vá do do a 
thc hién các biên pháp thich hap d ngan chn vá phát hin eác hành vi gian lan  vá các vi pham khác. 

Ban T6ng Giáni d6c cam kt dä tuân thCi các yeu cAu nOu trên trong vic lap Báo cáo tái chInh hqp nhât gi(ta 
niêndô. 

Phê duyêt Báo cáo tichInh 
Ban Tong Giám dôc Tong Cong ty phé duyt Báo cáo tài chinh hap nhât gifla nién dO dinh kern. Báo cáo tái 
chinh hqp nhât gia niên dO dã phãn ánh trung thirc và hop  l' tInh hInh tài chlnh cOa T doàn tai  thai diem 
ngáy 30 thang 6 närn 2021, cOng nhu k& qua hoat dOng  kinh doanh hcip nhât vá tinh hjnh luu chuyén tiên t 
hcip nhât 6 tháng dãu cüa nãrn tái chinh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021, phO hqp vOl các Chuân mrc 
Ke toán Vit Nam, Che dO KO toán doanh nghiêp Vit Nam và các quy dinh pháp 1' có lien quan den vic 
lap Va trinh bay Báo cáo tài chlnh hqp nhât giCa then dO. 
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A&C AUDITING AND CONSULTING 
Head Office C2 Truong Son SI, Tan 8orh OsI, Ho Clii Mmli CiL Veinam 

Branch in Ha Noi : 405 VoSI,DongDaOistHalloiOly,li46iam 
Branch a, Nha Trang: tolSTH06k0l, St So. 13,leFloegPtengll Udenkea,ffllalrangCliy, Vlilnam 

SoanchinCanTho : So3 CaiRa0iot,Cdy,ran 

CO., LTD. 
Tel: +84(028)35472972 

Tel: +84(024)3736 7879 

Tel: +84(0258) 246 5151 

Tel: +84(0292) 376 4995 

So: l.1346/21/TC-AC 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAI CHINH GffYA NIEN DQ 

KInh üi:  CAC CO BONG, HQI BONG QUAN TRJ VA BAN TONG ClAM DOC 
TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 

Chüng tOi da thrc hiOn  cong vic soát xét Báo cáo tài chmnh hqp nht gina nién dO kern theo cUa Tang Cong 
ty CO phân Phong PhU (sau dày goi tAt là "TMg Cong ty") và cong ty con (gçi chung là "Tsp doàn"), duçc 
lap ngay 21 tháng 8 nAm 2021, tr trang 07 den trang 52, bao gOrn Bang can dôi ké toán hqp nhât gina niên 
dO tai ngày 30 tháng 6nAm 2021, Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh hcp nhât gifta niên dO,  Báo cáo luu 
chuyn tin t hqp nhAt gifta nien dO 6 tháng dâu cüa nAm tài chinh ket thCc ngày 31 tháng 12 nArn 2021 và 
Bàn thuyét minh Báo cáo tài chinh hcp nhât gilta nien dO. 

Tráchnhim cüa Ban Töng Giám dóc 
Ban lông Giám dc Tng COng ty chju trách nhim v 1p  va trinh bay trung thrc vahqp 1 Báo cáo tài 
chInh hctrp nhât gitta niên dO cüa Ip doàn theo các Chuân mrc Ké toán Viét Nam, Che dO Ké toán doanh 
nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1' cO lien quan dn vic 1p  va trinh bay Báo cáo tài chInh hcip nhât 
gina nien dO và chju trách nhim vO kiêm soát nOi bG ma Ban Tng Giám dôc xác djnh là can thiét d dam 
bão cho vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh hqp nhét gitta niàn dO khOng cO sai sOt trng yOu do gian Ian 
hoc nhm lan. 

Trách nhim cüa Kiém toán viOn 
Trách nhim cüa chng tOi là dua ra két lun ye Báo cáo tài chInh hcp nhât gitta niOn dO di,ra tren két qua 
soát xOt ca ching tOi. ChOng tôi dã thrc hin cong vic soát xOt theo Chuân misc Vit Nam vO hqp dông 
djch vi,i soát xOt so 2410 - Soát xét thông tin tài chmnh gifta niOn dO do kiOm toán viOn dOc  1p cüa don vj thtrc 
hin. 

Cong vic soát xOt thông tin tài chfnh gitta niOn d bao g6m vic thrc hin các cuOc  phOng vn, chU yu là 
phOng van nhttng nglx&i chju trách nhiOm ye các van dO tài chInh kê toán, và thrc hin thU tic phân tIch và 
các thU ti1c soát xOt khác. MOt cuOc soát xOt v ca bàn cO pham vi hep han mOt  cuOc kiem toán dtrcc thijc 
hin theo các Chuân mirc Kiêm toán ViOt  Nam và do 4y không cho phOp chUng tOi dat  di.rqc si,r dam b 
rang chUng tOi s nhn biOt dtrqc tat c các yen dO trçng yOu cO the duçic phát hin trong mOt cuOc kiOm toán. 
Theo do, chUng tôi không dua ra ' kiOn kiOm toán. 

Két Iun cUa Kiém toán viên 
Can c trOn kOt qua soát xCt cUa chUng tOi, chUng tôi không thy cO van dé gi khién chOng tOi cho rang Báo 
cáo tài chinh hqp nhât gitta niOn dO dfnh kOrn không phãn ánh trung thi,rc và hqp l, ti-en các khIa canh  tr9ng 
yOu, tinh hinh tài chmnh hçip nh&t cUa Tp doàn tai  ngày 30 tháng 6 nArn 2021, cOng nhu ket qua hoot dng 
kinh doanh hp nhât và tinh hinh hru chuyén tin t hqp nhât 6 tháng dâu cOa nam tài chinh két thUc ngày 31 
thang 12 nAm 2021, phO hçip vài các Chuén mirc KO toán Vit Nam, Che dO KO toán doanh nghip Vit Nam 
và các quy djnh phâp l' cO lien quan den vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh hçp nht gitta niOn dO. 

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



bakertiLly 
A&C 

Vn d cn nhn manh 
Không phO nhân két 1un neu trén, chüng tôi luu ' ngtri dc dn thuyt minh s6 VIIL5 tron Bàn thuyét 
minh Báo cáo tài chinh hçp nht giUa niên dO lien quan den vic chuyen nhtrqng Di,r an Phat nien khu nhà a 
tai Phrng Phiràc Long B, Qun 9, TP. He Chi Minh gina Tong COng ty Nong nghip Sài GOn - TNFIH 
MTV va TOng Cong ty. Hin tai  Téng Cong ty dang ch huâng dn và giài quy& các van dO dan si,r phát sinh 
(neu cO) do viéc hüy hap dông chuyOn nhtrçmg dr an gilta các bOn theo quy djnh pháp lust  hin hành. 

Cong ty TNHH Kiêm toán và Tu 'ãn A&C 

L Quôc Trung - PhO Tong Giám doe 
So Gidy CNDKHN kiêm loan: 0099-2018-008-1 

IF. H Chi Minh, ngày 24 thang 8 näm 2021 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker lilly A&C is a member of thc global network 
of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities 6 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 Tang Nhon Ph, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhc,n PhCi B, TP. Thu Drc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHINH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du cCia nãm tài chmnh kt thCc ngày 31 tháig 12 nãm 2021 

BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT GICIA NIEN DQ 
(Dng dÀy dü) 

Tai ngày 30 tháng 6 näm 2021 

Dn vi tInh: VND 

CHI TWU 
Ma 
so 

Thuyt 
minh . . So cuoi ky - So dau nam 

A - TA! SAN NGAN H.N 100 1.514.657.821.043 1.566.315.155.727 

I. Tin vã cic khoãn tinyng throng tin 110 V.1 47.309.042.382 98.888.303.699 
I. Tin 111 35.309.042.382 87.888.303.699 
2. Các khoãn urong dwyng tin 112 12.000.000.000 I 1.000.000.000 

II. Du tir tài chInh ngn han 120 
1. ChCrng khoán kinh doanh 121 
2. Dr phông giãm giá churng khoán kinh doanh 122 
3. DÀutunmgiOdnngâydáohn 123 

III. Các khoãn phãi thu ngän han 130 910.277.387.753 920.757.389.339 
1. Phâi thu ngÀn han  cOa khách hang 131 V.2 393.373.666.383 282.258.198.036 
2. Ira trtràc cho ngueii ban ngÀn han 132 V.3 8.224.611.158 4.664.479.519 
3. Phaithunoibongânhan 133 
4. Phãi thu theo tin d k hoach hcrp dng xây drng 134 - 
5. Phii thu v cho vay ngn han 135 V.4a 13 1.600.000.000 13 1.600.000.000 
6. Phái thu ngn han khác 136 V.5a 410.865.152.739 528.088.708.550 
7. Dr phông phãi thu ngn han khó dôi 137 V.6 (34.306.55 1.553) (26.371.646.823) 
8. Tài san thiu ch&xir I 139 520.509.026 5 17.650.057 

IV. Hãngtn kho 140 V.7 535.063.254.424 538.172.811.672 
I. Hang tn kho 141 554.389.336.497 571.838.803.185 
2. Dtr phàng giãm giá hang tn kho 149 (19.326.082.073) (33.665.991.513) 

V. Tài san ngän han khác 150 22.008.136.484 8.496.651.017 
1. Chi phi tn tnthc ng.n han 151 V.8a 3.316.811.654 1.373.468.366 
2. Thug giá trt gia tang dLrcxc khÀu trr 152 18.178.518.518 6.892.025.673 
3. ThuvàcáckhoãnkhácphâithuNhànuôc 153 V.19 512.806.312 231.156.978 
4. Giao dch inua ban Iai  trái phiêu Chinh phO 154 
5. Tãisãnngiinhankhac 155 

- 

Co 
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TANG CONG TV C PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S6 48 T5ng Nhan Phü, Khu ph6 3, Phuing Tang Nhcm Phà B, TP. Thu EXrc, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT GIU'A NIEN EXI 
6 tháng du cüa n8m tài chinh k6t thüc ngày 31 tháng 12 nãm 202! 
Bang can d6i k toán hçrp nht giira niên d tip theo) 

CIII TIEU 
Ma 
s6 

Thuyêt 
rninh So cuOi k' S du nám 

B - TA! SAN DAI HAN 200 2.275.921.858.234 2.213.910.502.978 

1. Các khoãn phãi thu dài hn 210 70.360.524.893 70.211.500.070 
1. Phâi thu dâi han  cüa khách hang 211 
2. Ira trtràc cho nguii ban dài hn 212 
3. V6n kinh doanh r dan vj tr,rc thuc 213 
4. Phài thu nOi bO dài han 214 - - 
5. Phài thu v6 cho vay dãi han 215 V.4b 4.848.000.000 4.968.000.000 
6. Phái thu dài han  khác 216 V.5b 65.5 12.524.893 65.243.500.070 
7. Dr phông phâi thu dài hn khó dôi 219 - 

II. Tài san c6 dnh 220 1.200.298.986.260 1.238.964.107.831 
1. Tâi san c6  dinh hüu hInh 221 V.9 1.147.338.741.720 1.189.392.970.792 
- Nguyen giá 222 2.143.212.742.479 2.163.734.576.993 
- Gid frj hao mon by  Id 223 (995.8 74.000. 759) (974.34 1.606.201) 
2. Tài san c6 dinh thuê tài chinh 224 V.10 52.714.916.259 49.291.611.182 
- Nguyen giá 225 66.015.124.3 70 59.909.591.916 
- Gid In hao mOn lOy Id 226 a3.300.208.111.) (10.617.980.734,) 

3. Tài san c6 djnh vô hlnh 227 V.11 245.328.281 279.525.857 
- Nguyen giá 228 583.927.273 583.927.273 

Giá frj hao mOn tOy Id 229 (338.598.992) (304.401.416) 

III. Bt ding sAn dAu tir 230 
- Nguyêngiá 231 HA 

Giátrjhaomônluyk6 232 

IV. TAi sAn dr dang dAi han 240 293.839.495.964 261.207.170.289 -1 

1. Chi phi san xu6t, kinh doanh d&dangdàihan 241 V.12 215,340.985.983 226.719.742.686 
2. Chi phi xây di,rng ca bàn d dang 242 V. 13 78.498.509.981 34.487.427.603 

V. Du tir tAi chinh dAi han 250 672.121.249.349 596.302.494.300 
I. Dutuvàocôngtycon 251 - - 
2. Du tu vào cong ty lien doanh, lien kt 252 V.14a 564.978.753.357 489.569.002.290 
3. Du tu gOp v6n vào don vj khAc 253 V.14b 125.247.365,199 125.247.365.199 
4. Dr phOng du tu tái chInh dài han 254 V.14b (18.104.869.207) (18.513.873.189) 
5 Dutunmgid6nngàydAoh 255 

VI. Tài sAn dAi han khAc 260 39.301.601.768 47.225.230.488 
1. Chi phi trã truàc dài hn 261 V.8b 18.634.186.746 24.589.490.226 
2. Tài san thu thu nhp hoAn 10i 262 V.15 
3. Thit.bj, 4t or, phi tOng thay th dâi han 263 
4. Tài san dài han  khác 268 - - 
5. Lçi th thuangmai 269 V.16 20.667.415.022 22.635.740.262 

TONG CQNG TA! SAN 270 3.790.579.679.277 3.780.225.658.705 

BOo cáo nOyphdi Oztqc dQc cüng vOl Ban Ihuyl minh Báo cáo Iài chtnh hcip nhdi giia niên d4 8 



TANG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: s6 48 Tang Nhan Phü, Khu ph6 3, Phithng Tang Nhan Phi.i B, TP. Thu D(rc, TP. 1-16 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT GICrA MEN DO 
6 tháng du cüa nãm tài chinh k6t th6c ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Bang can d6i k toán hçp nht giüa niên d (tip theo) 

ciii 1'IEU 
Ma 
S6 

I'huvt 
mink So cui k, S6 du nám 

C- NPHA1TRA 300 1.989.271.689.338 2.149.687.914.049 

1. Nq ngãn han 310 988.781.686.387 1.120.238.358.876 
1. Phài trà ngithi ban ngAn hn 311 V.17 312.231.597.008 258.366.131.060 
2. Ngui muatrãtin truôc ngn han 312 V.18 18.309.366.518 20.411.154.214 
3. Thus và các lthoãn phâi np Nhà nuórc 313 V.19 15.096.791.627 24.783.661.799 
4. Phái trã nguYi lao dung 314 V.20 40.5 15.642.488 44.974.262.227 
5. Chi phi phài trà ng.n han 315 V.21 6.092.793.552 7.206.252.908 
6. PhãitrãnibngAnh 316 - - 
7. Phãi trã theo tin d k hooch  hqp d8ng xây drng 317 - - 
8. Doanh thu chu'a thc hin ngn han 318 V.22a 3.263,143.818 3.263.143.818 
9. Phài trà ngán han  khác 319 V.23a 38.575.190.302 26.027.422.318 
10. Vay và nçx thuê tâi chInh ng.n han 320 V.24a 542.136.242.069 711.044.896.336 
11. Di,rphôngphaitrangAnhan 321 - 
12. Qu5 khen thtrông, phüc Iqi 322 V.25 12.560.919.005 24.161.434.196 
13. Qu bInh 6n giá 323 
14. Giao djch mua ban 10i trái phiu Chinh phO 324 

II. Nqdãi han 330 1.000.490.002.951 1.029.449.555.173 
1. Phài trã ngu&i ban dài han 331 
2. Ngu&i mua trá ti&n tnrôc dài han 332 
3. Chi phi phâi trà dài han 333 
4. Phãi trà ni bO v v6n kinh doanh 334 
5. Phãi trã ni b dài han 335 - 
6. Doanh thu chuathrc hin dài han 336 V.221, 29.380.565.634 3 1.200.148.544 
7. Phãi trã dài han  khác 337 V.23b 29.426.000.000 29.426.000.000 
8. Vay và nq thué tài chinh dài han 338 V.24b 939.475.987.147 966.535.564.759 
9. Trái phiu chuyn d6i 339 
10. C6 phiu uu dai 340 
11. Thu8 thu nhp hoAn Iai  phái trã 341 - 
12. Drphôngphâitrãdàih 342 V.26 2.207.450.170 2,287.841.870 
13. Qu5 phát trin khoa hQc và cong ngh 343 

Báo cáo nàyphái dzcqc dQc cüng vái Ban thuyé: mEn/i Báo cáo gal chInh hqp n/id: guM niên d5 9 
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TP. 
./TONG CONG TY 
*( CO PHAN 

S.PHONG PHU, 

1 . I Mmh, ngày 21 thàng 8 nãni 2021 
\c \ 

Trwsng Thu NgQC PhuQ'ng 
Kt toán trutrng 

T.P 40 

Duwig }(huê 
TôngGiamd6c 

TNG CONG TY C PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S6 48 Thng Nhcin Phü. Khu ph 3. Phtrô'ng Tang Nhon Phñ B. TP. Thu Due, TP. H Chi Mmh 
BAO CÁO TM CHIN H HQP NHAT GIcrA NIEN DO 
6 tháng du cOa nAm tài chInh kt th6c ngàv 31 tháng 12 nArn 2021 
Bang cAn d6i k toAn hç nht gitia niên d( (tip theo) 

CIII TIEU 
MA 
só 

Thuyt 
minh S cu61 k, S du nllm 

D - VON CHU S(% HUU 400 1.801.307.989.939 1.630337.744.656 

I. Vnchü sEhfru 410 1.801.307.989.939 1.630.537.744.656 
1. V&i gópcüachü sàhüu 411 V.27 746.708.910.000 746.708.910.000 
- Ci phiu pliO thông có quyn biu quyt 411a 746.708.910.000 746.708.910.000 
- Côphizi ztu dEli 411b - 
2. Thangduvonc6phn 412 V.27 32.368.276.001 32.368.276.001 
3. Quyn choii chuyii dôi trái phiu 413 
4. Vnkháccüachüsôhüu 414 
5. Côphiuqu 415 
6. Chénh 1ch dänh giá lai tâi san 416 
7. Chnh léch t giá hi doái 417 - 
8. Qu du ttrphát trin 418 V.27 375.429.581.476 375.429.581.476 
9. Qu h trçi s&p x6p doanh nghip 419 
10. Qu khác thuôc vn chO sà htiu 420 - 
ii. Lçri nhuãn sau thud chira phAn phi 421 V.27 626.606.983.068 456.840.597.191 

Lcri nhudn sau 1hu chita plidn phdi 

lily k dIn cud! ki trw&c 421a 344.174.006.842 456.840.597.191 
- Lu! nhudn san thui chzraphdnphdi L' n4v 421b 282.432.976.226 
12. Ngu6n vn du ttr xay dinig cs bàn 422 
13. Lai Ich cô dông không kiêrn soàt 429 V.27 20.194.239.394 19.190.379.988 

H. Ngun kinh phi và qu5 khIc 430 
1. Ngu6nkinhphI 431 
2. Ngu6n kinh phi dã hInh thành tãi san c dinh 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 3.790.579.679.277 3.780.225.658.705 

Lê Thj Tü Anti 
Ngu%i Ip  biu 

Báo tho nElvp/ióf dtrcvcdc cang vui&n ihuyEi minhBáo tha là! chinh hcip n/ide gifra nièn d 'U 
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(. TO'NG  CONG n' 
* CO PHAN 

PRONG PFIU 

hi Minh. ngiy 21 thIng 8 nhm 2021 

UThiTiAnh 
Ngirici 1p biu 

Trwcrng Thj Ngçc Phirng 
K tom trir6ng 

T.  P14 
g KhuC 

Tiing Gum diic 

Baa cáo nàyphái duçic doe cing i'áiBd,i thuylt mini Báo cáo tài chin/i hqp n/zdt giia niên d5 11 

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Bja chi: 8648 Tang Nhn Phi. Khu ph6 3, Phuäng Thng Nhan Phi B, TP. Thi Drc. TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT GIU'A NIEN D 
6 thing thu cia nim iii chinhkt thic ngãy 31 thing 12 nim 2021 

BAO CÁO KET QUA HOiIT BONG KINH DOANH H(%P AT GIUA NIEN BQ 

(Dng dày di) 
6 thing du cia nim tài chinh kt thiic ngiy 31 thing 12 nim 2021 

CHI TIEU 
Mi 
Sii 

Thuyt 
minh 

Dyn vi tinir VND 

Lily hA tfr d6u nim dn cuii k nay 
Nim nay Nim trithc 

1. Doanh thu bin bang vi cung cp dlch  vi 01 VLI 826.577.998.102 1.084.142.728.308 

2. Cic khoin giãm trir doanh thu 02 VL2 4.369.317.035 4.325.454.754 

3. Doanh thu thun v bin hing vi cung cp djch vu 10 822.208.681.067 1.079.817.273.554 

3. Giav6nhangban 11 V13 681.531.987.000 959.634.529.200 

5. Lçri uhuin gOp  v bIn hang vi cung cp dich  vii 20 140.676.694.067 120.182.744.354 

6. Doanh thu hot ding lii chinh 21 VL4 18.719.134.432 20.469.386.006 

7. Clii phi tai chinh 22 VLS 24.807.606.931 57.797.878.208 
Trong do: chi phi Iii vay 23 23.915.186.327 49.954.170.009 

8. PhAn lii hoc 16 trong cOng ty lien doanh, lien hAt 24 V.14a 230.353.606.405 189.155.094.911 

9. Chi phi bin hang 25 VI.6 31. 185. 198.806 39.880.162.682 

10. Clii phi quin t doanh nghiép 26 VL7 77.562.939.527 60.307.963.170 

11. Lqi nhuin thun 1* hot dng kinh doanh 30 256.193.689.640 171.821.221.211 

12. Thu nhip khic 31 VLS 39.263.371.873 2.154.881 

13. Clii phi khic 32 VL9 11.419.878.825 186.252.446 

14. Lqi nhuân khic 40 27.843.493.048 (184.097.565) 

15. T6ng li nhuãn hA tom trir&c thud 50 284.037.182.688 171.637.123.646 

16. Clii phI thu thu nhip doanh nghip hin hinh 51 V.19 528.347.056 1.111.606.086 

17. Clii phi thud thu nhip doanh nghip hoin lai 52 

18. Lçri nhun sau thu thu nhip doanh nghip 60 283.508.835.632 170.525.517.560 

19. Lqi nhuOn sau thud cia cOng ty mc 61 282.504.976.226 169.387.869.837 

20. Lçri nhuOn sau thud cia C6 ding không kim soit 62 1.003.859.406 1.137.647.723 

21. Liii c bin trên cii phiu 70 V1.1O 3.520 2.121 

22. Lii suy gum tren cii 1)hi&i 71 VL10 3.520 2.121 



TONG CONG TV c PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S6 48 Tang Nhan PhO, Khu ph6 3, Phirmg Tang Nhon RhO B, TP. ThO Dfrc, TP. HO ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIU'A NIEN DO 
6 thing du cOa nim tii chinh k& thOc ngiy 31 thing 12 nim 2021 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T HP NHAT GIU'A NIEN ç 
(DngdydO) 

(Theo phuong phip gun tip) 
6 thing du cüa nim tài chInh kt thüc ngiy 31 thing 12 nim 2021 

I. 

CHI TIEU 

Luu chuyn tin tfr hoat dng kinh doanh 

Mi 
sO 

Thuyh 
minh 

Danvitinh: VND 

LIly k trdu nim dn cuOi ki 
Nim nay Nim trtr6c 

1. LØ nhuIn tru'óc thuE 01 284.037.182.688 171.637.123.646 

2. Diu chin!: cho cdc kl:odn: 

KhAu hao tài sin cO cljnh vi bt dOng sin du tu 02 V.9, V.10, V.11, 
V.16 

69.944.217.181 75.021.838.165 

- Cic khoin dtrphong 
03 

V.6, V.7, V.14b, 
V.26 

(6.008.682.520) (3.615.261.218) 

- Lii, 10 chinh 1ch t' gii hOi doil do dinh gii Iai VI.4, VI.5 (2.222.277.379) - 
cin khoin mi,ic tin t cO gOc ngoai LG 04 

- Lii, 10 tr hoat dOng  dAu tu 05 V.14, V1.4, VI.8, 
VI.9 

(242.870.554.415) (198.828.965.499) 

- Chiphilaivay 06 VI.5 23.915.186.327 49.954.170.009 

- Cic khoin diu chinh khic 07 - 
3. LØ ,:hu1,: tithogt d1ng kin!: doanh 

:rinfrc thay dJI vJn lieu d3ng 08 126.795.071.882 94.168.905.103 

- Tang, gum cic khoin phii thu 09 (104.487.408.20 I) 254.235.264.775 

- Thng, gum hang tOn kho 10 27.942.505.519 104.117.957.414 

- Tang, gum cic khoin phil lii 11 17.272.381.145 (17.180.272.688) 

- Tang, gum chi phi tn truàc 12 8.868.037.942 (17.688.163.442) 

- Tang, guam chung khoin kinh doanh 13 
- Tim lii vay di tn 14 V.21, V.23a, 

V.24b, VI.5, VII 
(31.182.184.824) (56.946.563.237) 

- ThuO thu nhp doanh nghip di nOp 15 V.19 (554.162.219) (464.817.846) 

- Tin thu khic ttr hoat dng kinh doanh 16 - 
Tin chi Ithic cho hoat dng kinh doanh 17 V.25, V.27a (11.672.515.191) (8.454.817.982) 

Lieu chuyãn :ien lhul,: zfr hogi d5ng klnh doanh 20 32.981.726.053 351,787,492.097 

II. Inn chiwn tin tin hoat  dng du tin 

I. Tin chi d mua sam, xiy dirng Lii sin cO dlnh  vi V.9, V.10, V.13, (28.976.102.073) (32.895.998.563) 

cic tii sin dii han  khic 21 VII 
2. Tim thu tr thanh 1', nhtrqng bin thi sin CO djnh vi V.9. V.13, VI.8, 12.062.171.818 1.743.407.032 

cic Lii sin dii han  khic 22 VI.9 

3. Tin chi cho vay, mua cic cOng ci nq cOa 
don vjkhic 23 

4. Tin thu h61 cho vay, bin lai  cic cong cu nq cOa 
dan vi khic 24 V.4 120.000.000 72.000.000 

5. Tin chi dOu tin gOp vOn vio dan vi khic 25 - 

6. Tin thu hOi du tin gOp vOn vio don vj khic 26 - - 

7. Tin thu Iii cho vay, cO tine vi Iqi nhun dixqc chia 27 V.5a, V. 14b. 290.537.317.827 255.832.695.955 
VI.4, VII 

Lusi chujêu lien f/lu fifl hr /10(1/ d3izg dat: lu 30 273.743.387.572 224.752.104.424 

TON 

Báo cáo nàyphài dwov d9c cling vol Bàn ihuyét minh 8do cáo tài chlnh hpp nha't gum n/in d 12 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Diachi: S 48 Tlng Nlxin Phil, Khu ph 3, Phixiing Tang Nhon Phil B, TI'. ThU FXrc, TI'. H Chi Minh 
BAO CÁO TM CH1NH HOP NHAT GIU'A MEN Do 
6 thing du cUa nlrn (ii chinh két thUc ngày 31 thing 12 nm 2021 
Bio cáo hru chun tin t hqp nhAt giüa then d (tip theo)  

CIII TIEIJ 

A Ill. Luu chuyen hen hr hot dçng tai chmh 

1. Tin thu tr phit hinh c phiu, nhin v8n gop cUa 

Ma Thuyt 
minh 

A • A .( A. Luy ke hr dau nam den cuoi ky 
Niim nay Niim trtthc 

chU so hilu 31 
2. Tiën In lai vin gOp cho cic chU sO hflu, mua 1i 

ct phiêu cUa doanh nghiêp dii phit hiinh 32 
3. Tinthutrdivay 33 V.24 714.726.320.980 964.161.068.211 
4. Tin tn ncr gc vay 34 V.24 (962.169.337.131) (1.501.592.481.904) 
5. Tin tn ncr g& thuê Iii chinh 35 V.24 (6.116.392.581) (4.975.221.460) 
6. Ctic,kyinhundiitnichochUs&hOiu 36 V.23a, V.27a (104.828.509.350) (66.800.000.000) 

Lwu chuyn tin thuàn tfr ho (it dçng thi chIn!, 40 (35&387.91& 082) (609.206.635.153) 

Luu chuyn tin thun trong k 50 (51.662.804.457) (32.667.038.632) 

A Tien va ftro'ng dumig tien dau nam 60 V. I 98.888.303.699 62.686.638.968 

Anh huang cUa thay d& t gii hi doii quy d6 i ngoi t 61 83.543.140 (17.861.209) 

Tin và hrrng dunng tin cui k 70 V.1 47.309.042,382 30.001.739.127 

   

 w' Ho Chi Mmh, ngiy 21 thing 8 nitm 2021 
0I  446o" 

.YrONG, CONG n' 
* COPHAN  *1 

PHfrJ 
urng Khuê 

Tang Giám dc 

    

 

Lê ThI TC Anh 
NgtrOi 1p  biu 

 

Truong Thi Ngc Phuçrng 
K toán trtthng 

  

Bàn cáo nâyphál dwqc aix thng vo'i Bàn ihuy& minh Báo cáo tàä thi,,h hop ,,1,4i gifra nién d 13 



TOn cong ty 
COng ty TNHH Coats 
Phong PhO 

COng ty C phOn øau 
tu Phát triên Nhà vã 
Do thj HUD Sài GOn 

Dja chi trV sO chInh 
SO 48 lángNhonPhO, 
PhuOng Tang Nhcm PhO B, 
TP. ThO Dirc, TP. HO Chi 
Minh 
SO 159 Din BiOn PhO, 
PhtrOng 15, Qun Binh 
Thanh, TP. HO ChI Minh 

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: Sti 48 Tang Nhcrn PhO, Khu ph 3, Phtthng Tang Nhcm PhO B, TP. ThO Dec, TP. H6 Chi Mirth 
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa näm tài chinh k& thOc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH H€W NHAT 
6 tháng dAu cOa näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nAm 2021 

I. DAC DIEM HOLT DQNG 

1. Hlnh thá'c sO' hOu v6n 
lông Cong ty C phân Phong PhU (sau day gçi tat là "T6ng COng ty" hay "Cong ty mc") là cong ty Co 
phân. 

2. LTnh vc kinh doanh 
Tong Cong ty kinh doanh trong nhiêu 1mb v,rc khác nhau. 

3. Ngành ngh kinh doanh 
Hoot dng kinh doanh chInh cUa Tong COng ty là: San xut, mua ban sqi, vài, khàn, chi may, chi thau, 
san phm may mc và thii trang (trr thy, nhuOm,  h6 in trn san phm dot, may dan, gia cOng hang d 
qua sir ding); Mua ban hOa chat, thuOc nhum (trr hOa chat có tInh dc hai manh); Mua ban may móc 
thiét bj, 4t tu, phi tüng, ph lieu ngành dt — nhuOm — may; BuOn ban to, xa, sqi dot,  hang may 
mac,... 

4. Chu k5' san xut, kinh doanh thông thuOng 
Chu k' san xuAt kinh doanh thông thuvng cUa TOng COng ty khOng qua i 2 tháng. 

5. Däc dim hot dung cüa Tap doàn trong k5' có ãnh htrO'ng dOn Báo cáo tài chInh hqp nhAt 
Doanh thu cUa Tp doàn k' nay giãm manh  so vâi cOng k' näm trtràc chO yêu là do lông Cong ty dà 
co can, tO chcrc và sap xêp lai  các mãng san xuât dO thIch ing vOi tInh hlnh thrc tO và nang cao hiu 
qua hot dng. Tuy nhiOn, do chi phi lAi vay giãm và các khoãn läi trong Cong ty liOn kêt tang cOng vol 
khoãn thu nhp do nhn tiOn dOn bO, hO trcr do Nhà nirOc thu hOi dt dä giOp cho lqi nhun cUa Tp 
doàn k' nay gia tang mnh so vOi cOng k' näm trlxOc. 

6. COu trác Tp doàn 
1p doãn bao gOm COng ty mc và 01 cong ty con chju si,r kiOm soát cOa Cong ty mc. COng ty con nay 
dixqc hqp nhât trong Báo cáo tài chInh hqp nhAt gifla niOn d nay. 

6a. Dank sack cong con dw'c h9'p nhAt 
lông Cong ty chi dâu ti.r vào cong ty con là Cong ty CO phân Dt gia dvng  Phong PhO cO tri sO chInh 
tai ThOn Hanh  Tn, Xä Quang San, Huyn Ninh San, Tinh Ninh Thuân. Hoat d)ng kinh doanh chfnh 
cUacOng ty con nay là sânxuât, mua ban bong, xo, sçi, vai, san phm may mc. Mua ban hOa chat 
thuOc nhuQm, may mOc thiOt bj ngành dt may. Tai  ngay kOt thüc näm tài chinh, t l lqi ich và t5 l 
quyOn biOu quyOt cOa Tong Cong ty tai  cOng ty con nay là 90% (sO du näm là 90%). 

6b. Dank sack cdc COng ty lien kit dw(ic phán dnh frong Báo cáo tài chink hçp nkát theo phwong 
phdp von chü sO' hfru 

Hoat dng kinh 
doanh chinh 
San xuOt, mua ban 
bOng, xci, sql 

Du Ut, xay di.rng, 
kinh doanh bat 
dng san 

T' l 
phOn sO hu  

S cuOi sO du 
k5' nAm  

T' l quyOn biOu 
quyOt  

SO cuOi SO dOu 
k5' nAm 

35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 

21,51% 21,51% 21,51% 21,51% 

Bàn lhuy/J minh nay là rnç51 bi phn hcip thành và phái dwqc dQc cling vó'i Báo cáo lài chinh hqp nhdt giIa niën d 14 



T) l 
phAn sir hiru  

So cuOi SO dAu 
k5' nAm  

40,00% 40,00% 

T' l quyn biu 
quy&  

A So cuoi So dau 
kS' nAm  

40,00% 40,00% 

Cong ty C6 phn Phát 
triên Nhà Phong PhO 
Daewon ThO DCrc 

Cong ty Co ph6n XOc 
tin Thucmg mai  và 
D&u tu Phong Phil 

S6 378 Minh Khai, PhuOng 
Vinh Tuy, Qun Hal Ba 
Tnmg, TP. Ha NOi 

86 168B BOi Thj Xuân, 
PhuOng Pham Ng0 LAo, 
Qun 1, TP. H6 Chi Minh 

Cong ty C6 ph6n Dt 
Dông Nam 

COng ty Co phn Dt 
may Nha Trang 

S6 727 Au C, PhuOng TAn 
Thành, Qt4n  TAn PhO, TP. 
H6 Chi Minh 
Xa Vinh Phwng. TP. Nha 
Trang, Tinh Khánh HOa 

TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 86 48 Tang Nhin PhO, Khu ph6 3, PhuOng Tang Nhun PhO B, TP. ThO Dic, TP. H6 ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GIA NIEN DO 
6 tháng du cUa nAm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh hçrp nht giüa niên d (tip theo) 

Hoat ding kinh 
doanh chinh  
San xuát, kini 
doanh sAn phAm 
dt may, nguyen 
phy lieu, may mOc 
thi& bi ngAnh dt 
may 
Kinhdoanhbt 
dng sAn, quyn sir 
dyng d& thuc chU 
sir hiru, chU si:r 
dyng hoc di thuA 
SAn xuát, kinh 
doanh bOng nguyen 
lieu nhp khu; sAn 
xut va xuát kháu 
các Ioai khAn lông 
SAn xuAt cAc sAn 
phm dt 

SAn xut cAc sAn 
phám dt 

44.02% 44.02% 44,02% 44,02% 

31,71% 31,71% 34,74% 34,74% 

35,99% 35,99% 35,99% 35,99% 

30,35% 30,35% 30,35% 30,35% 

Tn cong ty' 
COng ty Co phn May 
Dà Lt 

Dja chi try sO chInh 
So 09 PhO D6ng ThiOn 
Vixang, TP. Dà Lat,  Tinh 
Lam D8ng 

7. Tuyên b v khã nAng so sánh thông tin trên Báo cáo tAi chInh hçrp nht giva niên d 
CAc s6 lieu tuong (mg cira k5' truirc truirc so sánh ducxc vii so lieu cUa k' nay. 

8. NhAn viên 
Tai ngày kAt thOc kj' kA toAn 1p doàn cO 1.847 nhân viAn dang lam vic tai  các cong ty trong Tp 
doAn (s6 dAu nAm là 1.968 nhAn viAn). 

H. NAM TA! CHINH, BONY! TIEN T SI) DIJNG TRONG KE TOAN 

1. NAm tAi chInh 
NAm tài chinh cUa lap doAn bat du tim ngày 01 tháng 01 và kAt thOc vào ngAy 31 thang 12 hang nAm. 

2. Don vl tin t sfr diing trong k toAn 
Dcmn vj tiAn t sir ding trong k6 toán là Dng Vit Nam (VND) do phân un các nghip vy duqc thc 
hin bang don vj tiM t VND. 

HI. CHUAN MI,JC vA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

1. ChdktoánApdyng 
lông Cong ty ap ding các ChuAn mmc Ké toán Vit Nam, ChO dO Ké toiln doanh nghip Vit Narn 
discic ban hành theo Thông tu sO 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nAm 2014 huing dM ChA dO KO 
toán doanh nghip, Thông tim so 202/2014/1T-BTC ngày 22 tháng 12 nAm 2014 hiring dAn 1p và trinh 
bay Báo cáo tài chfnh hcrp nhAt và các thông tim khác hiring dn thrc hiôn chuAn mmc kA toán cAa BO 
Tài chInh trong vic Ip và trinh bay Báo cáo tAi chmnh hçrp nhAt giira niAn dO. 

Ban ilnii't ,ninh nay là inI b phn hQp thành và phdi thqc dQc cüng v&i Báo cáo thi chinh hp n/idi giia niën d 15 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S6 48 TAng Nhan Phü, Khu pM 3, Phumg Tang Nhcm Phü B, TP. Thu Düc, TP. H hI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GIU'A NIEN DO 
6 tháng du cüa nAm tài chInh kt thCic ngày 3! tháng 12 nãm 2021 
BAn thuyt minh Báo cáo tAi chInh hçrp nhgt giüa niên d (tip theo) 

2. TuyOn bó v vic tuân thu chun mirc k toán và ch d k ton 
Ban Tang Giám dOc T6ng Cong ty dam bào dA tuân thu y6u câu cUa các Chuân mvc  Kê toán Vit 
Nam, Ché dO K toán doanh nghip Vit Nam dtrqc ban hành theo Thông tu sO 200/20141TT-BTC 
ngay 22 tháng 12 nàm 2014, Thông ti.i so 202/20 14/TT-BTC ngay 22 thang 12 nAm 2014 cling nhu 
các thông tu khác huàng dn thrc hin chuAn mvc  k toán cüa BO Tài chinh trong vic Ip và trinh 
bay Báo cáo tài chfnh hçip nhât gilia niên dO. 

iv. CAC CHINH SACH KE lOAN AP DVNG 

Co s& 1p  Báo cáo tài chinh hçrp nht 
Báo cáo tài chfnh hçp nhât ducc 1p trn ca s& M toán don tIch (trI các thông tin lien quan den các 
luóng tin). 

2. Co s hqp nht 
Báo cáo tài chInh hçp nhAt giaa nin dO bao gôm Báo cáo tài chinh tong hp gifla nin dO cUa COng ty 
m và Báo cáo tài chinh gina niOn dO cüa cong ty con. Cong ty con là dan vj chju sr kim sot cUa 
Cong ty m. Sr kim soát ton ti khi Cong ty mccO khã nang trrc tiep hay gián ti6p chi phOi các 
chinh sách tài chfnh và hoat dng cüa cOng ty con d thu duçc các lqi ich kinh té tr các hoat dng nay. 
Khi xác djnh quyOn kim soát cO tinh dn quyn biêu quy& tim nang phát sinh tlr các quyén chçn 
mua hoc các cong ci nq và cong ci von cO the chuyén dOi thành cO phiu ph6 thông tai  ngay k& thüc 
kS' k toán. 

Kt qua hoat dOng  kinh doanh cUa các Cong ty con ducc mua !ai  hoc ban di trong k' diiçic trinh bay 
trong Báo cáo két qua hoat dOng  kinh doanh hcip nht gi€ta nién dO tir ngay mua hoac cho den ngày 
bàn khoãn du tu cong ty con do. 

Báo cáo tài chinh gilia nién dO cUa cong ty mc và côn ty con sIr dung d hqp nh& dtrçc Ip cho cung 
mOt k' k toán và áp dung các chinh sách ke toán thông nhât cho cac giao djch và sr kin cung 1°aj 
trong nhIrng hoàn cânh trong ti,r. Trong truäng hcp chinh sách ké toán cUa cong ty con khác vOi chInh 
sách kO toán áp ding thOng nht trong Tp doàn thI Báo cáo tài chfnh cüa cong ty con së cO nhQng 
diéu chinh thich hcp truàc khi sIr dung cho vic !p Báo cáo tài chInh h9p nhât giIra niOn dO. 

SO dtr các tài khoàn trén Bang can dOi k toán gifta các cOng ty trong cUng lap doàn, các giao djch nOi 
bO, các khoán lAi nôi bO chua thrc hién phát sinh tIr các giao djch nay phài dixcrc !oai trlr hoàn toàn. 
Các khoãn 1 chua thrc hin phát sinh tlr các giao djch nOi bO cung ducrc !oai bO trlr khi chi phi to 
nOn khoán l dO không the thu hôi duqc. 

Li Ich cUa cO dOng khOng kiOm soát the hin phén !ai hoc 1 trong kt qua kinh doanh và tâi san 
thuân cOa cOng ty con không duqc nAm gi bàn Tp doàn va duçc trinh bay ô khoãn mvc  riOng trOn 
Báo cáo k& qua hoat dOng kinh doanh hcvp nhât gilia niOn do vá trOn Bang can dOi kO toán hcrp nhét 
giIra niOn d (thuOc phân vOn chü sIr hliu). Lçi Ich cOa cO dOng không kiOm sot bao gOm giá tn các 
Iai ich cüa cô dông khOngkiOm soát tai  ngày hqp nhât kinh doanh ban dáuvà phân lqi Ich cüa cO dông 
khOng kiOm soát trong biOn dOng c0a vOn chO sIr hthi ké tlr ngày hqp nhât kinh doanh. Các khoãn 10 
phát sinh tai  cong ty con duqc phân bô ttrang Irng vIm phân sIr hitu cüa cô dong không kiOm soát, ke cã 
tru&ng hçp sO 1 dO lIrn han phân sIr hIru cüa cô dOng không kiOm soát trong tài san thuén cUa cong ty 
con. 

Bàn thuy1 rn/nh thy là rn.t bc5 phin hpp than/i và phái dwqc dQc cling vái Bdo cáo sal chinh hqp n/id: gila n/en d5 16 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: S 48 Tang Nhon Phá, Khu pM 3, Phuing Tang Nhcin Phü B, TP. ThO Dirc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GI1YA NIEN DØ 
6 tháng dxu cüa nàm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chinh hçrp nht gi&a niên do (tiêp theo) 

3. Các giao dlch  bang ngoi t 
Các giao djch phát sinh bang ngoi t duçic chuyên dôi theo t' già ti ngày phátsinh giao djch. So du 
các khoãn muc tin té có gôc ngoi t ti ngày kêt thiic kS'  kê toán duoc quy dôi theo t giá tai  ngày 
nay. 

Chênh lch t giá phat sinh trong k' t& các giao djch bng ngoi t duçic ghi nhn vào doanh thu hot 
dng tài chinh hoac chi phi tài chinh. Chênh loch t giá do dánh giá li các khoàn mvc  tin t çó gôc 
ngoai t tai ngày két thUc kS'  k toãn sau khi bü tri1 chênh 1ch tang và chénh lch giãm di.rcc ghi nhn 
vao doanh thu hot dng tài chinh hoc chi phi tài chInh. 

T' giá sü dung d quy di các giao djch phát sinh bang ngoi t là t' giá giao djch thiic t ti thii 
diem phát sinh giao djch. T' giá giao djch thrc t dôi vài các giao dich bang ngoi t ducic xác dinh 
nhu sau: 
• Doi vâi hop dong mua ban ngoai te (hop dong mua ban ngoai te giao ngay hop dong ky han hop 

dông tuong lai, hop dông quyên ch9n, hop dng hoàn dôi): t' giá k két trong hop dong mua, bàn 
ngoi t gica Tp doàn và ngân hang. 

• Dôi vài các khoàn gOp vn hoc nhn vn gop: t' giá rnua ngoi t cüa ngân hang noi Tp doàn 
ma tài khoãn dê nhn von cUa nhà dâu Ui ti ngày gop von. 

• Dôi vài nq phai thu: t' giá t giá mua ngoi t cüa ngân hang thixcxng mi noi Ip doàn chi djnh 
khách hang thanh toán ti thai diem giao djch phát sinh. 

• Di vâi nç phâi trà: t' giá t giá bàn ngoi t cüa ngân hang thirong mi noi Tp doàn dir kin 
giao dlch  ti th&i diem giao djch phát sinh. > 

• Dôi vOl các giao djch mua sm tài san hoäc cac khoán chi phi duqc thanh toán ngay bang ngoai t SN 
(khOng qua các tài khoãn phài trà): t' giá mua ngoi t cüa ngân hang thuong mi noi Tp doàn 
thuc hién thanh toán. CC 

HC 
T' giá sCr di,ing dê dánh giá Iai  so dir các khoãn mtic  tiên t có gôc ngoai t ti ngày k& thüc k' ke toán 
dirc xác dlnh  theo nguyen tc sau: 
• Di vOi các khoàn ngoai t gOi ngân hang: t' giá mua ngoi t cüa ngân hang noi Tp doàn mO tài 

khoàn ngoai t. 
• D6i vOl cac khoän muc tin té cO gc ngoi t duqc phân loi là tài san khác: t' giá mua ngoi t 

cUa tirng ngân hang. 
• DM vOl càc khoãn miic tin t cO g6c ngoai t duc phân loi là n phai trã: t' giá bàn ngoai t 

ciia tang ngân hang. 

4. Tin và các khoän tuong duong tiên 
lien bao gôm tiên mat và tien gcri ngân hang khOng kS' han. Các khoãn tixong duxmg tiên là các khoán 
dâu tu ngan han  có thai han thu hOi khong qua 03 thang ké ta ngày dàu tu, cO khà nang chuyen dôi de 
dàng thành mOt  lu'ng tien xác djnh và khong cá rUi ro trong vic chuyén dOi thành tién tai  thai diem 
bào cáo. 

5. Các khoãn du tu tài chinh 
Cdc khoán cho vay 

Các khoãn cho vay diroc xác djnh theo giá gOc tr& di các khoãn dir phOng phãi thu khO dOi. Du phang 
phai thu khó dôi cOa các khoàn cho vay ducic 1p can ca vào dir kin mac t6n tht cO the xay ra. 

Cdc k/wa,, diu tw vào cong ty lien doanli, lien k& 
Cong ty lien doanh 
Cong ty lien doanh là doanh nghiép duc thành 1p tren co sO thOa thun trén hop dOng ma theo dO 
1p doàn và các ben tham gia thirc hin hoat dng kinh tê trén co sO dong kiém soát. DOng kiem soàt 
dirgc hieu là vic dua ra càc quyet djnh mang tinh chien luc lien quan dn các chinh sách hoat dng 
và tài chinh cOa cong ty lien doanh phãi cO sr dông thun cüa các ben tham gia lien doanh. 

Ban ihuyei mmli nay là ,n31 b3 phán hcip thành và phái dwac dQc cüng v&i Baa cáo tài chinh hctp nhai giita niên d 17 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: S, 48 Tang Nhan Phü. Khu ph 3, Phtthng Tang Nhan PhO B, TP. Thu Due, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHiNH HOP  NHAT GICTA NIEN DO 
6 tháng du cOa nàm tai chinh kt tht'ic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài cbInh hçrp nhgt giu niên d (tip theo) 

Tp doàn ghi nhan lçii Ich cüa mlnh trong ca sCi kinh doanh dng kim soát theo phi.wng phap vn chü 
sâ hüu. Theo dO klioan v6n gOp trong han doanh duçic ghi nhn ban dâu theo giá gc, sau dO disqc 
diêu chinh theo nhüng thay dôi cüa phAn sâ httu cUa Tap doàn trong tái san thuán cüa ca sà kinh 
doanh dong kiOm soát. Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh hcvp nht gita niên do phân ánh phAn sâ 
hihi cüa Ip doan trong két qua hoat ding kinh doanh cüa cc sâ kinh doanh dOng kim soát. Ip doàn 
ngi'rng sCr diing phtrang pháp vOn chU sO hau kô tr ngày kOt thOc quyên dong kiém soát hoac khOng cO 
ãnh hiiOng dáng k dOi vài ca sO kinh doanh &rçic dông kiêm soát. 

Báo cáo tài chlnh cüa ca sO kinh doanh dOng kim soát duc 1p cOng k' k toán vOi Báo cáo tài chInh 
hçp nhât gifta nién dO cOa Tap  doàn. Khi chinh sách ké toán cOa ca sO kinh doanh dong kiam soát 
khác vOi chinh sách kô toán áp ding thông nhât trong lap doàn thI Báo cáo tài chInh cOa ca sO kinh 
doanh dông kim soát s cO nhllng diu chinh thich hqp tniOc khi sO ding cho vic 1p Báo cáo tãi 
chinh hçrp nhât gifta niên d. 

Các khoan läi, 1 chua thrc hin phát sinh tfr các giao djch vOi các cci sO kinh doanh dOng kiOm soát 
duqc loai trir tuang Ong vOi phân thuc vO 1p doàn khi 1p Báo cáo tài chfnh hcip nh&t gifta niên dO. 

Cong ' lien k/i 
Cong ty han kêt là doanh nghip maTp doàn cO ành huOng dáng kê nhtrng khOng cO quyên kiêm soát 
d61 vOi các chinh sách tài chlnh và hoat dng. Anh htrOng dáng k th hin 0 quyên tham gia vào vic 
dua ra các quy& dnh ye chinh sách tài chlnh và hoat dng cOa doanh nghiêp nhan d&u tu nhung 
không kim soát các chInh sách nay. 

Các khoàn du tu vào các cong ty hen ktdixçic ghi nhân theo phucing pháp von chO sO hftu. Theo do, 
khoán d&u ti.i vao Cong t' lien két dugc the hin trên Báo cáo tài chinh hp nhât gina nien dO theo chi 
phi d&u tix ban dâu và diêu chinh cho các thay dôi trong phân lçii ich trên tài san thuán cOa cong ty lien 
k& sau ngày dâu tu. Náu Iqi Ich cOa Tp doàn trong khoãn 1 cUa Cong ty lien kOt IOn han hoc bang 
giá trj ghi sO cOa lthoàn du Ut thi giá trj khoàn du Ut dtrçrc trInh bay trén Báo cáo tài chInh hqp nhât 
gifta niên dO là bang không trfr khi Tap  doàn cO cac nghTa vi,i thijc hin thanh toán thay cho cOng ty 
lien k&. 

Báo cáo tài chfnh cOa cong ty lien kt dtrqc 1p cOng kS'  ké toán vOi Báo cáo tài chInh hçrp nht gifta 
nién dO cüa Tap  doàn. Khi chinh sách kê toán cOa cOng ty lien ket khác vOl chInh sách ke toán áp di,ing 
thông nhât trong 1p doàn thi Báo cáo tài chInh cOa cong ty lien ket së CO nhitng diôu chinh thich hqp 
truOc khi sO dvng  cho vic lap  Bâo cáo tài chInh hçp nhât gifta nién do. 

Các khoãn lai, 10 chtra thc hin phát sinh tO các giao djch vOi các cong ty liOn két duqc loai trO tucing 
(mg vOl phân thuOc  vO  Tap  doãn khi 1p Báo cáo tài chinh hcip nhât gicta niOn dO. 

Cdc k/wan du tu vào cOng cu v/is cila dais vj khdc 
Dâu tu vào cOng ci,s vOn cUa dan vj khác bao gOm các khoàn dâu tir cOng ci,i vOn nhung Tap  doàn 
khOng cO quyên kiOm soát, dOng kiOm soát hoc cO ãnh huOng dang ké dOi vOi ban dtrc,c dâu tu. 

Các khoán du Ut vão cong ci,s vOn cUa don vj khac duqc ghi nhan  ban du theo iá gOc, bao gôm gia 
mua hoc khoãn gop vOn cong các chi phi trrc tiOp liOn quan dOn hot dOng  dáu tu. CO tire vá Lçii 
nhuan cOa các k' truOc khi khoán du fl.r dirçc mua dixçmc hach  toán giám giá trj eCa chinh khoán dâu 
Ut do. CO tIrcvà Iqi nhuan  cOa câc kS'  sau khi khoãn du Ut ducsc mua duccc ghi nhan doanh thu. CO t(rc 
dtrmc nhan  bang cô phiéu chi dixqc theo dOi sO luorng cô phiau tang thOrn, khOng ghi nhan giá trj cO 
phiêu nhan  dtrcc. 

Bàn thuvét ,ninh nay là môt b p/lan hp thành và phái dwqc dcc cling vol Báo cáo Sal chinh hqp nhth gia nien d 18 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHIJ 
Dja chi: S6 48 Tang Nhan Phó. Khu ph 3, Phung Tang Nhan Ph B. TP. Thu Drc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP  NHAT GIU'A NIEN EX 
6 tháng du cua näm tài chInh k& thuc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh h9p nht giü niên d (tip theo) 

Dtr phong t6n tht cho các khoàn dAu ttr vào cong cii vn cOa dcm vi khác &rçYc trich 1p nhu sau: 
• D6i vài khoán du flu vào c phiu niêm yt hoc giá trj hqp 1 khoàn dâu tu duçic xác djnh tin 

cay, vic 1p dir phOng dra trên giá trj thi trithng cüa CO phiéu. 
• D6i vài khoãn du ttr khOng xác djnh dtiac giá tn hccp 1' ti thai dim báo cao, vic lOp dir phOng 

&rcic thijc hin can c0 vào khoán l cüa ben ducic dâu tu vâi mirc trich 1p bang chênh 1ch gia 
vOn dâu tin thuc t cüa các chü sâ hUu và vOn chü sâ hUu tai ngay két thüc kS'  ke toán nhân vâi t 
1 vOn diu l cüa T6ng cong ty so vâi tng v6n diu I thi,rc gOp t?i  don vi khác. 

Tang, giànl s6 dr phOng tn tht dAu tin vào cong ci v6n cOa dan vj khác cn phài trIch 1p t0i ngày 
két thOc kS'  ke toán dixc ghi nhn vào chi phi tài chinh. 

6. Các khoän phäi thu 
Các khoãn ncy phài thu &rcrc trInh bay theo gia tn ghi so trir di các khoàn dir phOng phãi thu khó dOi. 

Viêc phân 1o0i các khoãn phái thu là phãi thu khách hang và phài thu khác duqc thirc hin theo nguyen 
täc sau: 
• Phãi thu cüa khách hang phãn ánh các khoàn phài thu mang tinh chat thirang moi  phát sinh t1r giao 

dch có tinh chat mua — ban gina Ip doàn và nguäi mua là don vi dc lap vài TOp doàn. 
• Phãi thu khác phán ánh các khoãn phãi thu không cO tinh thircrng mi, khong lien quan den giao 

dichmua—bán. 

Dir phOng phài thu khó dOi cüa phài thu khách hang ducyc lOp cho t&ng khoán nq phái thu khO dOi cAn 
ctr vào tuÔi ncc qua han cüa các khoàn nq sau khi dà bü trlr vOi khoàn nq phài trã (nêu có) hoac di,r kién 
tthc tOn that cO th xay ra, ci,i the nhi.r sau: 
• D6i vài nq phài thu qua hn thanh toán: 

- 30% giá trj dôi vài khoàn nq phâi thu qua hn tr 06 tháng den dinOi 01 näm. 
- 50% giá trj dOi vài khoãn nq phài thu qua hn tr 01 nãm den duài 02 nam. 
- 70% giá trj dOi vài khoãn nq phãi thu qua hn tr 02 nàm den dwii 03 nam. 
- 100% giá tn dôi vâi khoãn no phài thu qua hn tr 03 nàm trâ len. 

• Di vOi nçn phài thu china qua hn thanh man nhinng khó có khá näng thu hi: can ci vào dir kiên 
mirc tOn thAt dé 1p di,r phOng. 

Di,r phong phâi thu khO dÔi cOa các khoãn phãi thu khác dirc 1p cho tinng khoàn nq phái thu khO dôi 
can cCr vào thu kien rnCrc ton that cO the xáy ra. 

Tang, giàrn s6 dir di,r phOng nq phái thu khó dOi cAn phài trich 1p ti ngày kt thuc kS'  k toán dirqc 
ghi nhn vao chi phi quàn l doanh nghip. 

7. 1-lang ton kho 
Hang tOn kho diroc ghi nhn theo giá thâp ho-n giQa giá gOc và gia trj thuân có the thrc hin dircc. 

Giá g6c hang tn kho duqc xác djnh nhtr sau: 
• Nguyen vt lieu, hang hOa: bao g6m chi phi mua và các chi phi lien quan tnrc tiêp khác phat sinh 

d có dirqc hang tOn kho a dja diAm và trng thai hin t0i. 
• Chi phi san xuAt kinh doanh d& dang bao gôm: 

Xây dmg dr an bat dng san: bao gOm chi phi xây dimg, lài vay, quyen scr di,ing dat và các 
chi phi có lien quan trirc tiep khác. 
San xuât san phâm: bao gOm chi phi nguyen vt lieu chinh, chi phi nhân cOng và các chi phi 
cO lien quan trirc tiép khác. 

• Thành phâm: bao gm chi phi nguyen vt liu, nhãn cOng trc tiép và chi phi san xuât chung cO 
lien quan tni,rc tiep dircuc phân b6 dira tren mCrc d hot dng binh thino-ng. 

Ban ihuyii rn/nh nay là rn5i b phn hqp thành và phái dwçrc dQc cing vài Báo cáo íài chinh hçip n/idt giia n/en d5 19 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 Tang Nhcin Phá, Khu ph 3, Phuông Tang NhYn Phi.'i B, TP. ThO Dirc, I'P. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GICTA NIEN DO 
6 tháng du cüa nãm tài chInh kt thñc ngày 31 thãng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hp nht giüa niên d (tiOp theo) 

Giá xut kho ducic tinh theo phuo'ng pháp binh quân gia quyn và &rcirc hch toán theo phrng pháp 
kë khai thi.r0ng xuyên. 

Già tn thun có th thi,rc hin duc là giá ban txàc tinh cCia hang tn kho trong k' san xuAt, kinh doanh 
binh thuã'ng trr chi phi !sOc tinh dê hoàn thành và chi phi i.ràc tinh can thiêt cho vic tiêu thy chUng. 

Di,r phOng giàm giá hang t6n kho duqc lap cho ttrng mt hang tn kho có giá g6c Ian han giá tn thun 
có the thixc hin duoc. Tang, giãm so dix dix phông giãm giá hang ton kho can phài trich 1p ti ngày 
ket thüc k' ke toán dixc ghi nhn vào giá von hang ban. 

8. ChiphIträtruO'c 
Chi phi trà tniàc bao gôm các chi phi thirc té dà phát sinh nhung có lien quan den kêt qua hot dng 
san xuât kinh doanh cüa nhiêu kS'  ké toán. Chi phi trà triràc cUa Tp doan chU yêu ia cong cy, dyng cy, 
chi phi scia cha, chi phi thuê va tiên thuê dat. Các chi phi trà trtrOc nay dixc phân bO trong khoâng 
thai gian trã truàc hoc thai gian các li ich kinh té tuong üng dixc to ra ti các chi phi nay. 

Cong cy, dyng cu 
Các cOng cy, dung cu dà dixa vào s dung &rc phân bô vào chi phi theo phixang pháp dtrng thang 
vài thai gian phân bô không qua 03 näm. 

c/ti p/if sthi c/,fra 
Chi phi sia cha là các chi phI thc té chi ra de s&a cha van phong cho thuê va may móc thiêt bj. Chi 
phi nay disc phân bô vào kêt qua hoat dng kinh doanh khOng qua 03 nàm. 

Chiph(tlzuê 

Chi phi thué xe &rqc phân bô vào chi phi theo phixang pháp &rang thang theo thai gian thue (07 näm). 

Tkn thuê aeh 
lien thuê dat trà tri.ràc the hin khoàn tiên thué dat dA trá cho phân dat Tp doàn dang sü dyng. Tiên 
thué dat trà tnrOc &rctc phân bô vào chi phi theo phucmg pháp du&ng thng tuang thig vâi thai gian 
thué (12 nAm). 

9. Tài san thu€ hoat dng 
Thuê tài san duqc phân loai là thuê hoat dng nêu phân Ion rCii ro và lqi ich gan lien vOi quyén sO hUu 
tài san thuc ye nguOi cho thuê. Chi phi thué hoat dng ducic phãn ánh vào chi phi theo phuang pháp 
duOng thang cho suôt thOi han  thué tài san, khOng phy thuOc  vào phuang thOc thanh toán tien thué. 

10. Tài san C6 dinh hüu hlnh 
Tài san cô djnh hüu hinh duqc the hin theo nguyen giá trO hao mOn IQy ké. Nguyen giá tài san cO 
djnh h0u hInh bao gOm toàn b các chi phi ma Tp doàn phai bO ra de có duqc tài san cO djnh tinh den 
th&i diem dua tài san do vào trng thai sn sang sO dyng. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban dâu 
chi dLrqc ghi tang nguyen giá tài san cô dlnh  néu các chi phi nay chc chan lam tang Iqi Ich kinh th 
tnong tuang Iai do sfr dyng tài san do. Các chi phi phát sinh khOng thOa man diêu kin tren duqc ghi 
nhn Ia chi phi san xuât, kinh doanh trong kS'. 

Khi tàj san c dinh hftu hlnh dmc ban hay thanh l, nguyen gia va giá tn hao mOn lüy k ducyc xóa s 
Va lài, to phát sinh do thanh l' duqc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong kS'. 

Bàn huy4i mini? nay là ini b phn h'p thành và phái dwqc dQc cüng vói Baa cào tài chmnh hp n/id: giia nién d5 20 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhan Phá, Khu ph 3, Phuing Tang Nhan PhU B, TP. Thu Dc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINI-1 HOP  NHAT GIUA NIEN rx 
6 tháng du cüa nAm tai chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyh minh Báo cáo tài chInh hçrp nht giUa niên d (tip theo) 

Tài san c6 djnh hftu hinh diicyc khu hao theo phixcing pháp dumg thâng da trén thai gian hQu diing 
tràc tinh. So näm khãu hao cOa các loai tài san 
Loai tài san c6 dinh 

c6 djnh hu hlnh nhu sau: 
SO nam 

Nhà cüa, vt kiên trüc 05 —50 
May mOc và thi& bj 05 —20 
Phuang tin v.n tAi, truyên dk 06— 12 
Thiêt bj, di,ing ci quãn l 03 — 10 
Tài san cô djnh htu hinh khác 03 —05 

11. Tài san c djnh thuê tài chlnh 
Thuê tài san duac phân 1oi là thuê tài chInh néu phán Ian rüi ro Va lçii ich gan lin vài quyn sa h0u 
tài san thuc ye ngthi di thuê. Tài san có djnh thue tài chfnh thrqc the hiên theo nguyOn gia trr hao 
mOn lüy ké. Nguyen giá tài san cô dinh thuO tài chinh là giá tháp han giia giá tn hqp l cOa tài san 
thue tai  thai dim khii du cOa hcip dng thue và gia tn hin ti cüa khoân thanh toán tiên thuë tOi 
thieu. T' I chiêtkhu d tinh giá tn hin tai  cüa khoàn thanh toán tiên thuê thi thiu cho vic thuê tài 
san là lAi suât ngâm djnh trong hçip dng thué tài san hoc lAi suât ghi trong hçvp dng. Trong tnr&ng 
hçrp không th xác djnh dtwc lài suAt ngm djnh trong hçip dông thuê thi sir dung lAi suAt tiên vay t0i 
thOi diem khii dâu viéc thuê tài san. 

Tài san c djnh thuO tài chInh duçrc khu hao theo phtrang pháp dumg thing dira trèn thai gian hthi 
diing uirc tinh. Trong trixOng hcrp khOng chic chan Tp doàn se cO quyn sir hitu tãi san khi het han 
hcip dong thuO thi tãi san cô djnh se dtrcic kh&u hao theo thai gian ngAn han gilta th&i gian thuC và thai 
gian hitu dung trirc tinh. S näm khu hao cOa tài san cO djnh thué tài chInh niur sau: 
Loai tài san C6 dinh S6 nam 
MáymOcvàthi&bj 06-15 
Phucmg tin vn tài, truyn dn 10 

12. Tãi san C6 djnh vO hlnh 
Tài san cô djnh vO hlnh duqc th hin theo nguyen giá trir hao mOn IQy k. 

Nguyen giá tài san c6 djnh vO hlnh bao gm toàn b các chi phi ma Ip doàn phai bO ra d cO duqc tãi 
san cô djnh tinh den thai diem dua tài san dO vào trang thai sn sang sir dmg. Chi phi lien quan dn tài 
san cô djnh vô hInh phát sinh sau khi ghi nhn ban dAu dtrac ghi nhn là chi phi san xu&, kinh doanh 
trong näm trir khi các chi phi nay gân lien vii môt tài san çô djnh vô hInh ci the va lam tang li Ich 
kinh t tir các tâi san nay. 

Khi tài san c6 dlnh vo hInh duqc bàn hay thanh l', nguyen giá và giá ti- j hao mOn ICy k duvc xóa so 
và lAi, I phat sinh do thanh l &rac ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c6 djnh vO hInh cCa Tp doàn bao gm: 

Quyen th dyng dli 
Quyen sir ding dat là toàn b các chi phi thi,rc tC Tap doàn d chi ra cO lien quan trrc tip tin dat sir 
di,ing,bao gOm: tien chi ra de cO quyen sir ding dat, chi phi cho den bO, giai phOng mt bang, san lap 
mt bang, 1 phi trtric ba.....Quyen  sir dung dat không thai han  không dtrcrc tinh khau hao. 

chwong Inn!: phn mIni may link 
Chi phi lien quan den các chuang tnmnh phân mem may tinh không phâi là mt bO phn gan két vii 
phân cing cO lien quan dtrqc von hoã. Nguyen giá cOa phân mem may tinh là toàn bO các chi phi ma 
Ip doàn da chi ra tInh den thai diem dtxa phân mOm vào sir dung. Phân mOm may tinh duc khãu hao 
theo phirang pháp thrâng thang trong 02 -05 nam. 

Ban Ihuyu, minh nay là m51 bphn hqp thành vàphái dztqc dQc cüng váf Báo cáo là! chInh hqp nhdi giIa nién d 21 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: s6 48 Tang Nhan Phü, Khu ph6 3, Phu?mg TAng Nhin Phü B, TP. Thu D(tc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT GJCTA NIEN DO 
6 thAng dau cüa nAm tAi chInh kt thuc ngAy 31 thAng 12 nAm 2021 
Ban thuyt minh BAo cáo tAi chInh hçrp nht gifra niên d (tiap theo) 

13. Chi phi xây drng co ban d& dang 
Chi phi xAy drng c ban d dang phán ánh các chi phi lien quan trrc tip (bao g6m Ca chi phi 1Ai vay 
có lien quan phü hqp vâi chinh sAch k toAn cüa Ip doAn) dn cAc tAi san dang trong quA trinh xây 
di,mg, may méc thi& bj dang lAp dat dé phic vi,i cho muc dich san xuât, cho thuê và quãn 1 cüng nhtr 
chi phi lien quan den vic sCra chfra tài san cô djnh dang thi,rc hin. CAc tài san nay duqc ghi nhn theo 
giá gôc và không dtrçic tinh khâu hao. 

14. Hçrp nht kinh doanh vA Iqi th thuong mai 
Vic hqp nhAt kinh doanh &rcic kê toAn theo phuang phAp mua. GiA phi hqp nhât kinh doanh bao gôm: 
giá trj hcrp l ti ngày diën ra trao dôi cüa cAc tAi san dem trao dôi, cac khoãn nçv phãi trà dA phAt sinh 
hoc dA thra nhn vA cAc cong ci von do Ip doàn phAt hành d d6i Iy quyên kiém soAt bOn bj mua 
và các chi phi lien quan trrc tip den vic hçp nhât kinh doanh. Tài sAn dA mua, nq phài trã cé thO xAc 
djnh ducic và nhfrng khoàn nq tiem tang phãi ganh chju trong hçp nhet kinh doanh ducyc ghi nhn theo 
giA trj hqp l ti ngày nAm gifr quyén kiem soAt. 

D6i vài giao djch hçp nhet kinh doanh qua nhieu giai doan, gia phi hcip nhet kinh doanh ducic tinh là 
tong cüa giA phi khoan du tu tai  ngày dt duqc quyen kiém soát cong ty con cong vai giA phi khoàn 
du tu cüa nhung IAn trao dOi truàc dA duçc dAnh giA 1aj  theo giA tn hcip i' ti ngày dt duqc quyn 
kiAm soAt cong ty con. ChOnh 1ch gifra giA dAnh giA lai  và giA gOc khoAn dAu tu ducic ghi nhn vào kêt 
qua ho?t dng kinh doanh neu truÔc ngày dat  duçc quyen kiem soAt Ip doàn không cé ành huOng 
dáng kA vâi cong ty con và khoAn dAu ti.r duçc trinh bay theo phuong pháp giA gOc. NOu truâc ngày dat 
dtrçc quyAn kiOm soAt, Tp doàn có Anh humg dAng kA và khoàn dâu tu dirçic trinh bay theo phtwng 
phAp vOn chi s hfru thI phn chAnh Ich gifra giá dAnh giA lai và giA tn khoAn du tu theo phucmg 
phAp vOn chü sâ hfru duqc ghi nhn vào ket qua hoat dong kinh doanh va phân chAnh 1ch gifra giA tn 
khoAn dAu tu theo phixong phAp von chA sà hfru và giA gôc khoAn dâu tir dwrc ghi nhn trrc tiep vào 
khoAn mic "Lqi nhun sau thue chua phAn phOi" ti-An BAng cAn dAi ke toán hqp nhât gifra niAn d. 

Phen chAnh 1ch cao hon cüa giA phi hqp nht kinh doanh so vvi phn sà hCtu cAa Tp doan trong giA 
tn hçrp I thun cAa tài sAn, nçi phAi Ira cA the xac djnh duçrc và cAc khoAn nq tiem tang da ghi nhn tai 
ngày dat  ducrc quyen kiem soAt cOng ty con duqc ghi nhn là lçi thA thuong mai.  NOu phân sâ hftu cAa 
Ip doàn trong giA trj hcrp 1 thuân cAa tài sAn, nr phai trA có the xAc djnh duqc và nq tiem tang dtrcrc 
ghi nhn tai  ngày  dat  duqc quyM kiAm soAt cOng ty con vuQt qua gia phi hp nhât kinh doanh thi phn 
chAnh 1ch duc ghi nhn vào kAt qua hoat dng kinh doanh. 

Lçi the thuong mai  duc phân bO theo phuong phAp du&ng thing trong 10 näm. Khi cO bang ch(ing 
cho thAy li the thuong mai  bj tOn that 1n han sO phân bO thi sO phân bO trong k' là sO tOn that phAt 
sinh. 

Lqi ich cAa cO dông khOng kiem soAt tai  ngay hçp nht kinh doanh ban dAu duc xác djnh fren co sr 
t)' 1 cAn cAc co dong khOng kiem soAt irong giA trj hQp l' cAn tài sAn, nç phAi tra va ncr tiAm tang duqc 
ghi nhn. 

15. Hqp dOng hçp tAc kinh doanh 
Hog! dng kinh doanh dông kilm sod! 
Tap doàn ghi nhn tren BAo cáo tài chInh hp nhAt gifta niAn d các hçp dong hqp tAc kinh doanh dual 
hinh thic hoat dng kinh doanh dong kiem soAt các ni dung sau: 
• Giá trj tài san ma Tp doàn hién sr hfru. 
• CAc khoàn ncr phài trã ma Tp doàn phAi gAnh chju. 
• Doanh thu duçxc chia tr vic ban hang hôa hoc cung cep djch vu cüa lien doanh. 
• Các khoAn chi phi phAi ganh chju. 

Bàn thuy/i minh nay là m5i b5phin hqp thành và phái dwçrc dQc cling vái Bdo cáo lài chinh hp nhdt giia n/en dt$ 22 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: St 48 Tang Nhn Phi. Khu ph 3, Phung Tang Nhcm PhCi B, TI. 1'hU FXrc. TP. H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHfNH HQP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng dAu cüa nãm tài chInh kt thác ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giu niên do (tip theo)  

16. Các khoän nq phãi trä và chi phi phãi trã 
Các khoán nçi phài trã và chi phi phái trá duqc ghi nhn cho so tiên phài trá trong tuong lai lien quan 
den hang hóa va djch vx d nhn thrcic. Chi phi phâi trã thrcic ghi nhân dtia trén các uOc tinh hqp I' ye 
so tién phãi trã. 

Viéc phân loai cac lthoàn phãi trã là phãi trã ngthi bàn, chi phi phãi trá và phâi trã khác duqc thut 
hin theo nguyen tAc sau: 
• Phài trá ngti&i ban phãn ánh các khoàn phài trà mang tinh ch&t thircmg mai  phát sinh tir giao djch 

mua hang hóa, dich vi,i, tài san va ngi.rii ban là don vj dOc  1p vài Ip doàn. 
• Chi phi phài trã phãn ánh các khoán phái trã cho hang hóa, djch vu d nhn duqc ti ngtri bàn 

hoac da cung cap cho ngui mua nhung chua chi trà do chua CO hóa don hoc chua dü ho so, tài 
Iiu kétoán và các khoân phãi tra cho ngi lao dng ye tiên luung nghi php, các khoãn chi phi 
san xuât, kinh doanh phãi trIch triràc. 

• Phài trã khác phàn ánh các khoán phài trã khong cO tinh thi.rang mai,  khong lien quan dn giao 
djch mua, ban, cung cap hang hóa djch vi,i. 

Các khoãn nq phái ã và chi phi phãi trã disqc phân loai ngn han  và dài han  trén Bang can d6i k toán 
hçip nht gifta nién dO can ci theo kS' han cOn 1a tai ngày kt thOc kS'  ke toán. 

17. Các khoãn dir phOng phãi trã 
Các khoan dir phong duoc ghi nhan Id-u Tap doan co nghia vu ncr hien tai (nghTa vu pháp ly hoäc nghia 
vi,i lien dài) do két qua t& môt sr kién dã xay ra, vic thanh toán nghia vi,i nq nay có the së dan den si,r 
giàm sOt ye nhQng lqi ich kinh té và giá tt- j cOa nghia v ncr dO có the duqc uâc tinh mOt  cách dáng tin 

Cay. 

Nu ãnh huâng cOa thai gian là tr9ng yu, di,r phOng sê ducrc XC djnh bang cách chit khâu s tin 
phai bO ra trong tisong lai d thanh toán nghia vv nq vOi t l chiêt khâu tnràc thué và phàn ánh nhthig 
dánh giá trén thj tnrOng hin tai  v giá tr thai gian cOa tin và nhng rOi ro cii the cOa khoãn nq dO. 
Khoán tang len cOa so dr phOng do thai gian trôi qua dIrqC ghi nhn là chi phi tài chinh. 

Các khoàn di,r phOng phai trã cOa Ip doàn chi CO dir phOng trcr Cp thôi vic. 

Khi ngiiai lao dng chm drt hcrp dng lao dng, Tp doàn phài chi trà trçl cAp thôi vic cho ngu&i lao 
dông lam vic thirang xuyên tai  Tp doàn tir dO 12 tháng trà len dôi vOi thai gian khOng tham gia 
dong bao hiem that nghiep Dir phong tro cap thoi viec duoc tnch lap voi muc bang '/ tháng luung 
cong ph cap luong (nêu cO) binh quân cOa sáu tháng lien k gân nhât tinh den thai diem 1p Báo cáo 
tài chinh cho 01 näm lam vic. 

Tang, giám s du di,r phong trq cAp thôi vic cAn phai trich 1p tai ngày k& thOc k' k toán dircrc ghi 
nhn vào chi phi quàn l' doanh nghip. 

18. Von chO sO hüu 
Von gop cOa chü so hiru 
VOn gop cOa chO sO hu ducrc ghi nhn theo sO vOn thirc té da gap cOa các cO dOng cOa Tong Cong ty. 

Thizg dir von cO phân 
Thang dir von cô phân duoc ghi nhn theo sO chenh 1ch giUn giá phát hành vá mnh giá cO phieu khi 
phàt hành Ian dâu hoc phát hành bO sung, chênh loch giQa giá tái phát hành và giá trj sO sách cOa cO 
phieu qu và câu phân von cOa trái phieu chuyen dOi khi dào han.  Chi phi tri,rc tiep lien quan den vic 
phát hánh bO sung cO phieu va tái phát hành cO phieu qu duqc ghi giàm thng du vOn cô phân. 

Bàn thuyI mmli nay là rni3l b5 phán hcrp thành và phái thrçxc d9c càng vài Báo cáo tài chinh hqp nhdi giiki nzên d5 23 
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TONG CONG TY có PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhon Phá, Khu ph 3, Phung Tang Nhn Phi B, TP. Thu Dirc. TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH HOP  NHAT 010A NIEN DØ 
6 tháng du cua nãm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçrp nht giüa niên do (tip theo)  

19. Phân phôi lqi nhuân 
Li nhuân sau thué thu nhp doanh nghip &rc phân phôi cho các cô dOng sau khi dà trich 1p các 
qu9 theo Diêu lé cüa Tong Cong ty cOng nhu các quy djnh cüa pháp 1ut và dA di.rqc Di hi dOng cO 
dOng phé duyt. 

Viêc phân ph6i li nhuân cho các c dOng duçic can nhc dn các khoãn mvc  phi tin t nm trong lqi 
nhuân sau thuê chua phân phOi có the ãnh huong den luOng tién và khà nãng chi trá cô tc nhis lài do 
dánh giá lai  tài san mang di gOp vOn, lAi do dánh giá lai các khoãn mvc  tién t, các cOng ci,i tài chInh 
và các khoãn mic phi tiên t khác. 

C trc thrcc ghi nhn là nçx phãi trã khi di.rcc Dai  hi dng cô dOng phé duyt. 

20. Chi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hoá, than!: phm 
Doanh thu bàn hang hOa, thành phm duqc ghi nhn khi dng thii thôa man các diêu kin sau: 
• Tp doàn dà chuyn giao phn Ian rOi ro và lçii ich g.n lin vài quyn sO hftu hang hOa, san phm 

cho ngiräi mua. 
• Tp doàn d khOng cOn nm gi& quyn quán 1' hang hOa, san phm nhu ngtxori sâ hQu hang hóa, 

san phâm hoc quyên kiêm scat hang hOa, san phâm. 
• Doanh thu duac xác dinh tixang di chic chin. Khi hqp dngquy dnh nglx&i mua disc quyn trã 

1a hang hóa, san phârn dã mua theo nhQng diêu kiin cv the, doanh thu chi &rVc ghi nhn khi 
nhthig diêu kin cu the do khOng cOn tOn ti va ngui mua không duc quyén trà Ii hang hóa, san 
phâm (trcx trung hgp khách hang có quyén trá li hang hOa, san phâm duài hinh thic dOi lai  de 
lay hang hóa, djch vv khác). 

• Tp doàn dà hoc së thu &rqc Iqi ich kinh t tr giao djch bàn hang. 
• Xác djnh &rqc chi phi lien quan dn giao djch bàn hang. 

Doan/z thu cung cap djch vy 
Doanh thu cung cap djch vi &rqc ghi nhn khi dOng thi thOa man các diéu kiin  sau: 
• Doanh thu &rqc xác dinh tuong d61 chAc chin. Khi hop dng quy dnh ngui mua dtrqc quyn trà 

li djch v da mua theo nhUng diu kiin cv the, doanh thu chi duqc ghi nhn khi nhUiig diêu kin 

cv the do khOng cOn ton tai  vá ngui mua khOng dixqc quyén trá li djch v dä cung cap. 
• Tap doàn da dä hoc se thu &rc Ii Ich kinh tE tii giao djch cung cap djch vçi do. 
• Xác djnh ducc phân cong viéc da hoàn thành vào thai dim bào cáo. 
• Xác dinh duac chi phi phat sinh cho giao dich và chi phi d hoàn thành giao djch cung cap djch v 

dO. 

TnrOng hop djch v disqc thc hiên trong nhiu k' thj doanh thu duc ghi nhn trong kS'  ducic can cir 
vào kt qua phn cOng vic dã hoàn thành vào ngày kt thOc k' ké toán. 

Doanh thu ban bt d3ng san 
Doanh thu bàn bat dng san ma Tp doàn dà là chO dâu flr dirqc ghi nhn khi thOa man dong thai tat cà 
các diëu kiên sau: 
• Bt dng san dà hoàn thành toàn bO và bàn giao cho ngtxäi mua, Tp doàn da dà chuyên giao rOi 

ro và igi ich gan lien vOi quyên so hu bat dQng san cho ngixOi mua. 
• Tpdoàn dà khOng cOn nm giQ quyn quán l' b& dng san nhix nguOi sO hflu bAt dng san hoc 

quyên kiêm soát bat dng san. 
• Doanh thu duc xác djnh tuang dM chäc chAn. 
• Tp doàn dà d thu d.rnc hoc se thu duçyc li Ich kinh t tir giao dlch  bàn bAt dng san. 
• Xác djnh duc chi phi lien quan dn giao djch bàn bAt dng san. 

Ban thuy4 rninh nay là ,n5t bt5 phi hcxp thành và phthi dwqc dQc c6ng v61 Báo cáo tài chin/? hQp ,thát giia n,én d5 24 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: S 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhn Phá B. TP. Thu DCrc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHfNH HOP  NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçp nht gith niên d (tiêp theo)  

Trirông hqp khách hang có quyn hoàn thin ni that cüa bt dng san và Tp doàn da thi,rc hin vic 
hoan thin ni that cüa bat dng san theo dung thit ké, mâu ma, yu cau cüa khách hang theo mt hçp 
dông hoàn thin nôi that bat dng san riêng thI doanh thu &rqc ghi nhn khi hoan thành, ban giao phân 
xay thô cho khách hang. 

Dow:!: thu cl:o 1/sue tài san !:oII dng 
Doanh thu cho thué tài san hoat dng dtrc ghi nhn theo phuong pháp duông thang trong suôt thai 
gian cho thuê. Tin cho thuê nhn tnrâc cUa nhiêu k' thrcrn phân bô vào doanh thu phii hcp vài thôi 
gian cho thuê. 

Ti,: Mi 
Tién lài di.rqc ghi nhn trén ca sâ thai gian va lâi suât thrc t trng kS'. 

Co tfrc và 191 nhuân duqc c/s/a 
Co tuc va ku nhuan duoc chia ducuc ghi nhan khi Tap doàn da throc quyen nhan co tue hoäc lqi nhuan 
ti.'r viC gop vOn. CO tirc ducuc nhn b&ng CO phiu Chi diiçuc theo dOi so h.rçmg cO phiêu tang them, 

không ghi nhn giá trj cO phiêu nhn dLIcIC. 

21. Các khoãn giãm trr doanh thu 
CáC khoãn giàm trrdoanh thu chi eO hang ban bi trá 1i phAt sinh cOng kS'  tiOu thi san phâm, hang 
hóa, djch vv &rC diéu Chinh giám doanh thu cUa k' phát sinh. 

Truô'ng hqp san phm, hang hoá, diCh vii dã tiêu th tr CC kS' truOC, dn kS'  nay mOi phát sinh trá lai 
thI dLrcYC ghi giãm doanh thu theo nguyen tC: 
• Nêu lthoãn trà lai phát sinh trtrâC thai dim phát hành Báo cáo tài chinh hqp nhAt gitta niên d: ghi 

giàm doanh thu trén Báo cáo tài chinh hcp nhât gilta nién d* Cua k' nay. 
• Nu khoàn trá lai phát sinh sau thii dim phát hành Báo Cáo tài ChInh hcup nht gicta niên dO:  ghi 

giãm doanh thu trén Báo cáo tài chinh hcup nht Cüa k' sau. 

22. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gôm lai tien vay và CáC chi phi kháC phát sinh lien quan trIIC tiep den CC khoãn 

vay. 

Chi phi di vay dUqC ghi nhn vào Chi phi khi phát sinh. Trung hcup Chi phi di vay lien quan truC tiêp 
den ViC dâu tu xây dung hoc san xuât tài san du dang Can CO mOt th&i gian di dài (tren 12 tháng) dé 

Co the dira vào 5ir dung theo muc dICh djnh tnrOC hoc bàn thI Chi phi di vay nay dllqC tinh vào giá trl 
cUa tài san do. Dôi vài khoán vay rieng phi,ic vis viC xây di,rng tài san CO djnh, bat dng san dâu Ui, lài 
vay dIIOC von hOa ké cá khi th&i gian xay di,rng duài 12 tháng. CáC khoán thu nhp phát sinh tir ViC 

dâu tu tam  thai CáC khoán vay ducuc ghi giam nguyen giá tài san CO lien quan. 

23. Các khoän chi phi 
Chi phi là nhitng khoán lam giàm Iqi iCh kinh te dixcuc ghi nhn tai  thai diem giao djch phat sinh hoc 

khi CO khà nang thong dôi ChäC chän sê phát sinh trong tirong lai khong phan bit d Chi tiên hay chua. 

Các khoán chi phi và khoán doanh thu do nO tao  ra phâi duoc ghi nhn dng thai theo nguyen tc phü 
hçup. Trong trirung hcup nguyen tac phü hçup xung dOt  vOi nguyen tac than  tr9ng, chi phi duçxc ghi nhn 
can cCr vào bàn chat và quy djnh cOa các chuân mi,rc ké toán dê dam báo phán ánh giao djch mOt  cách 

trung thuc, hcrp l. 

24. Thuê thu nhp doanh nghiêp 
Chi phi thuê thu nhp doanh nghip bao gm thug thu nhp hin hành và thue thu nhp hoan 1aj 

Bàn thu vAt ,njnh n' là ,ng b phn hqp thành và phái thcqc dQc c14ng vój Báo Cáo tài chInh hop nhát giia n,ên d 25 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: s6 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, Phung Tang Nhan Phü B, 1?. ThU Dcrc, TP. H hI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GICTA NIEN DO 
6 tháng c1u cUa nam tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh  Báo cáo  tài chinh hçrp nht giüa niên d (tip theo)  

Thul thu nhilp hin hank 
Thua thu nhp hin hành là khoan thuê dtrcic tInh dtra ti-en thu nhp tinh thuê. Thu nhp tlnh thue 
chénh léch so vài lqi nhun ké toán là do diu chinh cãc khoàn chênh lch tam  thii gitta thué và k 
toán, các chi phi không ducic trir cting nhu diêu chinh các khoãn thu nhap không phài chju thuê và các 
khoãn l duçrc chuyên. 

Thud thu nhp hodn Izi 
Thud thu nhp hoân li là khoàn thuê thu nhp doanh nghip së phãi np hoc sa duqc hoàn lai  do 

chenh lch tam  thii gifla giá tn ghi s cUa tài san và nç phãi trà cho mic dich 1p Báo cáo tài chinh và 
ca sâ tInh thuê thu nhp. Thue thu thp hoAn lai  phai ti-a dtrqc ghi nhn cho tat ca các khoãn chénh 
tech tam  thai chju thué. Tài san thue thu nhp hoãn 'ai  chi diicic ghi nhn khi chAc chän trong tiiang lai 
sê CO 1i nhun tInh thué d sCr ding nhtThg chenh 1ch tam  thxi duqc khâu trir nay. 

Giá trj ghi s6 cUa tài san thu thu nhp doanh nghip hoan 13i dtrçic xem xét Iai  vào ngày k& thUc kS' 
kê toán và së dtxqc ghi giàm den mCi-c dam bão chic chän cO dU lçi nhuân tInh thuê cho phep lqi Ich 
cUa mt phan hoc toàn bO tai san thu thu nhp hoän lai  duqc scr di1ing. Các tài san thuê thu nhp 
doanh nghip hoAn 1i chua dtrqc ghi nhn truàc dày dtrçc xem xét lai vào ngày k& thcic kS'  ke toán và 
duac ghi nhn khi chäc chän cO dU ku nhun tfnh thu d cO th sCr di,ing các tài san thue thu nhp 
hoAn lai chtra ghi nhãn nay. 

Tài san thud thu nhâp hoAn lai và thuthu nhp hoAn Iai phãi trã dLrcyc xác djnh theo thud sut drtInh 
sa ap dmg cho nArn tài san dtrqc thu hôi hay n phãi ti-a dixqc thanh toán di,ra tren các mic thue suât cO 
hiu h,rc tel  ngay két thUc k' kC toán. Thuê thu nhp hoân lai  ducuc ghi nhn vào Báo cáo kt qua hoat 
dong kinh doanh va chi ghi tri,rc tiep vào von chU sâ hctu khi khoàn thuê dO lien quan dn các khoãn 
mi,ic duqc ghi thang vào vOn chU sâ hilu. 

Tài san thu thu np hoAn 'a va thu thu nhâp hoAn lai phãi trã ducuc bü thr khi: 
• Ip doàn cO quyên hçup pháp duçuc bU tr& gita tài san thuê thu nhâp hin hành vi thu thu nhp 

hiên hành phai np; và 
• Các tài san thu thu nhp hoAn iai và thu thu nhp hoAn iai phai trU nay lien quan dn thu thu 

nhp doanh nghip dtrcuc quart 1 bi cüng mt ca quan thuê: 
- Dôi vOi cUng môt dan vj chju thu; hoc 
- Tp doàn dr djnh thanh toán thuê thu nhp hin hành phái trã và tài san thuê thu nhp hin 

hành tren ca sO thuân hoc thu hi tài san d6ng thOi vOi vic thanh toán nq phãi trã trong ting 
k' tuang lai khi các khoán trQng yu cUa thué thu nhp hoAn lai phãi trã hoc tài san thu thu 
nhp hoAn 'ai  dtrçuc thanh toán hoc thu hi. 

25. Ben lien quan 
Các ben dtrqc coi là lien quan nêu mt ben cO khã nAng kiêm soát hoc cO ành huOng dang k dói vOi 
bUn kia trong vic ra quyet djnh các chinh sách tài chinh và hoat dng. Các bUn cUng duçc xem là ben 
lien quan nu cüng chju s,r kim soát chung hay chju ành huOng dáng k chung. 

Trong vic xem xét mi quan h cUa các ben lien quan, bàn chat cCia m6i quan h dircic chU trong 
nhieu han hinh thOc pháp l'. 

26. Báocáotheobphn 
BO phn theo linh vrc kinh doanh là mt phân cO th xác djnh rieng bit tham gia vào qua trinh san xuât 
hoc cung cap san phm, djch vi va cO rUi ro và lçxi Ich kinh th khác vOl các b phn kinh doanh khác. 

B phn theo khu vrc dja l Ia mOt  phn cO th xác djnh rieng bit tham gia vào qua trinh san xut 
hoc cung cap san phâm, djch vi trong pham vi mt môi trixOng kinh t ci the và cO rUi ro và li Ich 
kinh tU khác vOl các bO phn kinh doanh trong các môi trung kinh tU khác. 

Thông tin b phn dixcuc 1p  va trinh bay phU hçrp vOi chInh sách k toán áp dimg cho vic 1p và trinh 
bay Báo cáo tài chinh hçup nhát gicta nien dO cUa Tp doàn. 

Bàn thuyii minh nay là m(51 bc5 phn hip shành vaphái dwqc dQc cUng vái Báo cáo tài chinh hçp nhca giia nién d5 26 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHCJ 
Da chi: S 48 Tang Nhon PhO, Khu ph 3, Phi.rOng Tang Nhun PhO B, TP. Thu DCrc, TP. HO ChI Minh 
BAO cAo TAL CH!NH HQP NHAT GIUA NIEN DØ 
6 tháng du cCia näm tài chinh k& thOc ngãy 31 tháng 12 nãrn 2021 
Ban thuyh minh Báo cáo tài chInh h9p nht giüa niên d (tiêp theo) 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOI 
KE TOAN HQP NHAT GIUA NIÉN DQ 

I. Tin và các khoãn tuong duong tin
S6cuôik' Stu1unAm 

Tiên mat 2.283.550.822 3.491.476.480 
Tin gcri ngan hang 33.025.491.560 84.396.827.2 19 
Các khoán ttwng dirng tin - Tin gi ngân hang có 
kS' han gOc khOng qua 03 thang 12.000.000.000 11.000.000.000 

Cong 47.309.042.382 98.888.303.699 

2. Phãi thu ngn hn cüa khách hang
s6 cuM k' So dãu näm 

Phái 1/au cdc ben lien quai: 198.882.910.692 48.948.002.567 
CongtyTNHH Coats Phong Phu 171.162.887.442 32.615.019.194 
COng ty C phn XOc tin Thtiong mai  va Du tu 
Phong Phi 14.430.807.340 14.430.807.340 
COng ty C phn Dt may Nha Trang 13.289.215.910 1.902.176.033 

P/ia! 1/au cdc khdch hang khác 194.490.755.691 233.310.195.469 
Cong ty C6 phn Dâu tl.r Phát trin Phong PhO 32.923.446.043 32.923.446.043 
Các khách hang khác 16 1.567.309.648 200.386.749.426  

Cong 393.373.666.383 282.258.198.036 

3. Ira tru'Oc cho nguOi ban ngan han 
S6cu6ik' Sdunäm 

COng ty TNHH Xây di,mg Phong Dc 
Risun Co., Ltd 
Các nhà cung cp khac 

Cong 

4. Phai thu v cho vay 
4a. Phai i/au ye cho vay ngCn laga: 

2.508.914.736 2.508.914.736 
1.288.159.200 
4.427.537.222 2.155.564.783 

   

8.224.611.158 4.664.479.519 

So cuoi k5' S dAu näm 
Phil! thai cho vay ben lien qua;: 70.000.000.000 70.000.000.000 
COng ty Co phân Dt Dông Nam 70.000.000.000 70.000.000.000 

Phal i/au cho vay to c/ailc khdc 61.600.000.000 61.600.000.000 
Cong ty CO phân Du tu Phat trin Phong PhO 61.600.000.000 61.600.000.000 

Cong 13 1.600.000.000 131.600.000.000 

4b. P/aOl thu v cho vay dài han
ScuikS' S6dunäm 

COng ty C phAn Thuong mai  Djch vu Thun PhCt 4.800.000.000 4.800.000.000 
Can b cong nhân viên 48.000.000 168.000.000 

COng 4.848.000.000 4.968.000.000 

Ban thuyel ,ninh nay là ,n: b5 phii hqp thành và phdi dtrcic dQc cIwg VC1 Báo cáo àï chin/i hçip n/ui! giia niên dt5 27 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S6 48 Tang Nhon PhO, Khu ph 3, PhuOng TAng Nhcin PhCi B, TP. Thu fXic, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNE! HQP NHAT GIUA NIEN DØ 
6 thang du cüa nArn tAi chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Ban thuyh minh Báo cáo tài chInh hop nht giOa niên d (tiêp theo) 

5. Phãi thu khác 
5u. P/ia! thu izgiz Izin klzác 

S cui kS' s6 au nãm 

  

Cia trl 

1.220.569.925 
1.064.315.394 

4.25 1.5 12.266 
528.088.708.550 

- 233.880.304.519 

- 184.500.000.000 

- 49.059.024.653 

321.279.866 

(3.242.551.090) 294.208.404.031 

Phái thu các ben lien quan 
Cong ty TNHH Coats Phong PhCi - 
Co ttc, Igi nhuân duqc chia 
COng ty CO phn Dt Dông Nam - 
Phãi thu tiên lAi vay 
Cong ty C phAn Dt may Nha 
Trang - Phài thu tiên IAi vay 
Plzái thu các to chá'c và Cd nhân 
kl,ác 
Cong ty C phn Du ttr Phát triên 
Phong PhO - Lcii nhun dr an hcip 
tác kinh doanh DOng Mai 
Cong ty C phn Du tu Phát triên 
Phong PhO - PhAi thu tiên lAi cho 
vay 
COng ty C phAn Dâu tu Phát triên 
Phong PhO - Phâi thu tiên hcip tác 
kinh doanh d an Dông Mai 
COng ty Co phAn Dâu tu Phát triên 
Phong PhO - Phãi thu tiên chm 
thanh toán 
Co tIc và Içii nhuân duc chia 

PhAi thu tiên lAi cho vay 

Tam ng 
CAc khoàn phài thu ngn han  khác 

Cng 

Cia trj Dii phOng 
107.223.40Z 028 

54.266.301.489 

52.725.142.461 

231.963.078 

303.641.745.711 

98.402.161.112 

44.687.256.446 

135 .000.000.000 

18.321.601.218 

1.250.712.000 

122.032.214 
634.266.833 - 

5.223.715.888 (3.242.551.090) 

4 10.865.152.739 (3.242.551.090)  

Dir phOng 

(3.242.551.090) 

(3.242.551.090) 

(3.242.551.090) 

- 98.402.161.112 

- 41.880.107.130 

- 135.000.000.000 

- 12.389.738.204 

\44? 

,cOj 
J PH 

ING 

- T.P 

Sb. P11(11 thu dài 1w,, khdc 
St.icuikS' S du näm 

  

 

Giá trj DuphOng 

 

Cia trl DiphOng 

Phãi thu tin hap tác kinh doanh 
CAc khoAn k qu9 dài han 

Các khoAn phAi thu dài han  khác 

Cong 

43 .532.895.759 
19.981.097.090 

1.998.532.044 

  

43 .532.895.759 

19.891.898.420 
1.818.705.891 

 

     

65.512.524.893 

  

65.243.500.070 

 

     

6. NQ'XU 

Cong ty C ph&n Du tis Phát trin 
Phong PhO 
COng ty TNHH Tài Tin 
Cong ty TNHH Thucing mai & San 
xuAt Anh Vinh 
PhAi thu các t chrc và cá nhân 
khác 
Cong 

s6 cuM k' 
Giá trl có 

A 
Cia goc the thu hoi 

32.923.446.043 8.949.282.337 
3.242.551.090 - 

1.972.567.801 

8.143.614.353 3.026.345.397 

46.282.179.287 11.975.627.734  

A I. 
So dau 

Cia gc 

32.923.446.043 
3.242.551.090 

1.972.567.801 

6.3 14.043.940 

44.452.608.874 

näm 
Giá tr cO 

A ).. 
the thu hoi 

15 .7 15 .833 .457 

2.365.128.594 

18.080.962.051 

Bàn thuy/i mini? là ,nôl bO phn hqp ihành và phãi dwqc dQC càng vài Báo cáo iài chin/i hqp nhdi giia niên d 28 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHLJ 
Dja chi: S 48 Tang Nhon Phñ, Khu ph 3, Phuäng Tang Nhcm Phi B, TP. Th.i DCrc, TP. F1 ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT G1UA NIEN DØ 
6 thang du cüa nhm tai chIrih kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyh minh Báo cáo tài chInh hcrp nht gi&a niên d (tip theo) 

7. 

TInh hInh bin dOng  dr phOng no phâi thu và 

S dAu näm 
Inch 1p dir phong 
Scu6ikS' 

Hang ton kho 
s6 cui 

cho vay khó dOi nhu sau: 
Ky nay Ky trtróc 

26.371.646.823 
7.934.904.730 

8.460.441.541 
896.457.876 

34.306.551.553 9.356.899.417 

k' So du näm 
ia goc D' phOng Cia gOc Dw phOng 

Hang mua dang di trên 
du&ng 37.697.012.889 3.142.536.063 

Nguyen lieu, vt lieu 94.364.213.061 (4.343.833.234) 97.953.473.486 (5.079.227.955) 

COng Cu, dung cv 135 .838. 165 120.639.266 
Chi phi san xuAt, kinh 
doanh dâ dang 221.120.962.367 229.167.480.659 (2.943.005,278) 
Thành phâm 190.047.069.362 (14.982.248.839) 229.417.381.307 (25 .643.758.280) 

Hang hóa 239.791.423 13.971.042 

Hang gui di ban 10.784.449.230 12.023.321.362 

Cing 554.389.336.497 (19.326.082.073) 571.838.803.185 (33.665.991.513) 

TInh hinh bin dng d phOng giãm giá hang tOn kho nhi.r sau: 
K' nay Ky trtrO'c 

SOdAunäm 33 .665 .99 1.5 13 35.677.062.693 
HoànnhpdrphOng (13 .454. 19 1.568) (4.188.286.729) 

Xuât khác (885.717.872) 

So cuOi näm 19.326.082.073 31.488.775.964 

8. Chi phi trä tru'O'c 
8a.  Chi pit! (ni trwóc ngt,z ban 

SOcuOikS' SO dãu nAm 
Cong cix, dvng ci,i 1.105.055.870 322.784.612 
Chi phi s,:ra chra 332.493.815 299,206.618 

Các chi phi trà truàc ngn hn khác 1.879.261.969 751.477. 136 

Cong 3.316.811.654 1.373.468.366 

8b.  Clii ph! Ira intthc dài liw 
sO cuOi k)' SO du näm 

Cong ciii, diing cv 2.309.493.883 4.133.075.560 

Chi phi sua chtra 4.949.752.865 6.815.789.540 

Chi phi thuê 461.500.000 674.500.000 
Tin thuê dat 9.061.224.480 9.795.918.360 

Các chi phi trã tnràc dài han  khác 1.852 .2 15 .5 18 3.170.206.766 

COng 18.634.186.746 24.589.490.226 

9. Tài san cO djnh hflu hInh 
Bang tang, giàm tài san cO djnh hu hInh xem Phv lvc 01 dInh kern. 

Mt s61ài san cO djnh hu hInh cO giá tni con 'a  theo sO sách là 755.187.820.794VND d duc the 
chap, cam cô dé dam bào cho các khoãn vay cUa cac ngân hang (xem thuyét minh sO V.24). 

13án tln,yJt rninh nay là m5t b5 phn hçip thành và phái dtrçrc d9c ciing vói Báo cáo tài chin/i hcp nhdt gia niên d5 29 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: S 48 Tang Nhan Phi), Khu ph6 3. Phuxng Tang Nhcin Phü B, TP. Thu DCrc, TP. H Chi Mirth 

BAO CÁO TAI CHINH 1-IQP NHAT GIIYA NIEN DO 
6 tháng du cãa nàrn tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh h9p nht giOa niên d (tiêp theo) 

10. Tài san c dinh thuê tài chInh 
MáyrnOcvà 

thiét bl 
Phuong tin vn tãi, 

truyn dn Cong 
Nguyen giá 
So dâu närn 
Dâu tir xây dirng ca bàn hoàn 
thành 

58.710.863.370 

6.105.532.454 

1.198.728.546 59.909.591.9 16 

6.105.532.454 
S cu6i k' 64.816.395.824 1.198.728.546 66.015.124.370 

Trong do: 
D khâu hao hét nhi.mg van con 
sir ding 

Cia trj hao mOn 
So dâu näm 10.238.383.344 379.597.390 10.617.980.734 
Khâu hao trong kS' 2.622.290.947 59.936.430 2.682.227.377 

S cu61 k)' 12.860.674.291 439.533.820 13.300.208.111 

Cia trj cOn li 
So dâu näm 48.472.480.026 819. 13 1.156 49.291.611.182 

S cuM k)' 51.955.721.533 759.194.726 52.714.916.259 

Trong dO: 
Tm thi khong sCr diing 
Dang ch& thanh 1 

Sau khi kt thüc thOi han thué hoäc thanh toán toàn b s tin thuê trtràc han  và nêu lap doàn d thrc 
hién dày dü nghia vu cüa minh theo nhng thOa thun dã nêu trong hqp dOng thuê tài chinh, ben cho 
thuê cam két s bàn 1i cac tài san thuê nay cho Ip doàn vâi giá ti.rng trirng (danh nghia). 

TAi san c djnh vô hinh 
Nguyen giá Cia trj hao mOn Cia tr cOn li 

S6 du näm 583.927.273 304.401.416 279.525.857 

Khu hao trong k' 34.197.576 

S cu61 
k' (*) 583.927.273 338.598.992 245.328.281 

Trong do, nguyen giá tài san c6 dinh vô hinh dà khAu hao ht nhimg vn cOn sir dicing là 158.000.000 
VND. 

12. Chi phi san xut, kinh doanh do dang dài hn 
Chi phi cCia Dir an Thang Lcii. 

13. Chi phi xãy dirng co ban dO' dang 

Mua stun tài 
S du närn 

Chi phi phát 
sinh trong ky 

A A Ket chuyen vao 
tài san c dlnh 

trong k 
Kt chuyên 
giãrn khác 

Thanh I 
trong k' S cuOi kSr 

san cô dinh 18.894.540.740 74.778.217.657 (18.879.886.195) (90.654.545) 74.702.217.657 
Xâydimgcci 
bàn dàdang 15.592.886.863 5.716.618.995 (12.850.727.239) (1.959.496.295) (2.702.990.000) 3.796.292.324 
Cong 34.487.427.603  80.494.836.652  (31.730.6I3.434 ,  (2.050.150.840) (2.702.990.000) 78.498.509.981  

Tng chi phi di vay duçic vn hóa vào chi phi xây dimg cq bàn dâ dang trong k' là 13.177.108 VND 
(cng kS'  näm truàc là 21.997.268 VND). 

BOn tintydi ,ninh nay là ,n(51 b3 phcn hop thành và phái dirqc dQc cling vol Báo cáo íàí chlnh hop nhdt giicz niên do 30 
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LQi nhuen phát 
sinh san ngày 

Cia gOc du hr Cong Giá gOc 

191 nhuen phát 
sinh san ngày 

du ttr Cong 

Cia tr phn s0 
hüu &u näm 

A -. 
Phan Ia, h03c lo 

trong k' 
Dieu chinh 
giOm khOc 

GiO trj phn so 
hüu cuOi kS' 

TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhun PhCi, Khu ph 3. Phis&ng Tang Nhan PhO B, TP. ThO 0irc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH HOP  NHAT GICIA NIEN DO 
6 thOng du cOa nOm tOi chinh k& thOc ngày 31 thOng 12 nãm 2021 
Ban thuyh minh Bão cáo tOi chInh hqp nht giUa niên dj (tip theo) 

14. COc khoOn dau tu'tài chInh 
COc khoOn dOu ttr tài chInh cOa Tp doOn bao g6m dOu tu vào cong ty Uén doanh, lien kêt vO dâu tts 
gop von vOo dan vl khác. Thông tin ye cOc khoãn dâu ttr tOi chInh cOa Tp doOn nhu sau: 

14a. Dâu Ut vào cong ty lien doanis, llên kit 
Scuik' S6dunäm  

Cong ty TNHH Coats 
Phong PhO 8 5.253 .638. 578 233.248.687.841 318.502.326.419 85.253.638.578 157.665 .335. 103 242.918.973.681 
Cong ty Co phán Dãu 
lit Phát tri*n Nhà vã 
DO th 1-IUD SOi GOn 10.000.000.000 462.119.061 10.462.119.061 10.000.000.000 551.456.768 10.551.456.768 
Cong ty CO phn 
May Dã Lat 6.769.616.000 (2.450.100.630) 4.3 19.5 15 .3 70 6.769.616.000 (2.158.452.192) 4.611.163.808 
COng ty  CO phn 
Phát triOn Nhá Phong 
PhO Daewon Thu 
Drc 144.586.200.608 19.980.792.073 164.566.992.681 144.5 86.200.608 18.98 1.885.683 163.568.086.291 
Cong ty CO phAn XOc 
tin Thuong mi vO 
Dãu us Phong Phu 6.800.516.237 (6.800.516.237) 6.800.516.237 (6.800.516.237) 
COng ty CO phn Dt 
DOng Nam 25.297.321.208 8.724.727.829 34.022.049.037 25.297.321.208 8.096.373.135 33.393.694.343 
Cong ty CO phn Dt 
may Nha Trang 70.968.627.165 (37.862.876.376) 33.105.750.789 70.968.627.165 (36.442.999.766) 34. 525. 627.399 
Cng 349.675.919.796 215.302.833.561 564.978.753.357 349.675.919.796 139.893.082.494 489.569.002.290 

Giâ trj phn so hu cOa Tp doOn ti cOc cong ty lien doanh, lien k& nhu' sau: 
CO tOc, Içi nhun 
duqc chia trong 

COng ty TNI-IH Coats 
Phong Phu 242.918.973.681 229.866.954.227 (154.283.601.489) - 318.502.326.419 
COng ty CO phn D&u at 
PhOt triên Nhà vO DO thj 
MUD SOi GOn 10.551.456.768 (89.337.707) - 10.462.119.061 
Cong ty CO phân May DO 
Lt 4.611.163.808 (291.648.438) - 4.319.515.370 
Cong ty CO phân Phát 
triOn Nhà Phong Phu 
Daewon Thu DOc 163.568.086.291 1.659.160.239 - (660.253.849) 164.566.992.681 
Cong ty Co phOn XOc tién 
Thuang mi Va Dâu t.r 
Phong Phi.i 
COng ty Co phOn Dt 
DOngNam 33 .393.694.343 628.354.694 34.022.049.037 
COng ty CO phOn Dt may 
Nha Trang 34.525.627.399 (1.419. 876.6 10) 33.105.750.789 

Cing 489.569.002.290 230.353.606.405 J4.283.6O 1.489) (660.253.849) 564.978.753.357 

Tinh hmnh hoat dong cza các cong ty lien doanh, lien kt 

TInh hInh thi trirông va dich bnh Covid-19 bOng phát lOmOnh huOng dOn hot dQng cUa mOt  sO cong 

ty trong ngOnh bat dng sOn, dt may nhu Cong ty Co phOn Phat triOn Nhà Phong PhO Daewon ThO 
Dirc, Cong ty CO phOn Dt may Nha Trang vO Cong ty TNHH Coats Phong PhO. Cong ty con vO cOc 

cong ty lien ket khOc khOng cO thay dOi IOn so vOi kS'  trtrOc. 

Bàn lhuye1 ,ninh nay là ,n5l b3 ph<in hcxp thành và phái dwqc dpc cOng v&i Báo cáo thi chinh hcip nhdt giIa niên dç3 31 



Giá tr/ hcrp l, 
TOp doàn chua 
dinh giátrj hcxp 1). 

xác dinh giá trj hçrp l cUa các khoãn du tu do chi.ra cO htthng dn ci thO vO vic xác 

TNG CONG TV cd PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhan PhU, Khu ph 3, Phu,ng Tang Nhon Phü B, TP. ThU DCrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIU'A NIEN DO 
6 thang du cUa näm tUi chmnh k& thUc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçrp nht giU'a niên d (tip theo)  

Giao djch vó'i các côn ty lien doanh, lien k& 
Các giao djch trcrng yUu gita Tp doàn vài các cong ty Ii6n doanh, liOn kOt thu sau: 

Lily k tir dãu näm dn cu6i kj' nay 
Näm nay Nam trirOc 

COng iy TNHH Coats Phong PItO 
Lçii nhun duc chia 
Ban thành phâm, hang hóa 
Cung cap djch vii 
Mua nguyOn 1iu 
Chi phi lap dt cCra ch6ng cháy 

COng ty Cii pJun Pladt trim NhO và Do t/ij HUD 
Sài Gbn 

154.283.601.489 
238.543.411.792 

6.512.451.114 
116.685.874.581 

41.000.000 

99.404.634.859 
187.910.173.760 

8.265.082.639 
63.621.859.253 

Co tirc duqc chia 300.000.000 

Cong ty Cii pl:4n May DO Lgt 
Co tUc duvc chia 634.650.000 

Cong ty Ct3ph;i Del DOng Ntnn 
Lâi cho vay 3.666.117.808 3 .686.372.602 

Cong ty C6phn Dt may Nha Trang 
Ban thãnh pham, hang hOa 9.944.999.000 9.198.410.845 

Cung cap djch vu 5.655.590.106 5.585.762.388 
Ui vay phãi thu 1.4 15.6 14.058 2.606.905.313 
Mua hang hOa, nguyen v&t 1iu 24.575.665,756 155. 126.736.495 
Mua djch vi 786.327.841 

14b. Dâu Lw gOp von vào do'n vj k/i ic 

COng ty Co ph.n NguyOn phv Iiu Dt may 

SO cuOi k' 
I-,.. ia goc Dir phong 

SO du nãm 
GiágOc 1)yphOng 

BinhAn 13.027.052.451 13.027.052.451 
Cong ty CO phn Dt may LiOn Phuong 32.288.540.334 32.288.540.334 
Cong ty Co phan DOu tu Phát triOn Gia Djnh 12.533.634.095 12.533.634.095 
COng ty Co phân Dt may Gia Djnh Phong PhU 5.852.355.3 19 (5.852.355.319) 5.852.355.3 19 (5.852.355.319) 
Cong ty Co phan Len Vit Nam 1.337.103.882 (1.337.103.882) 1.337.103.882 (1 .337. 103.882) 
Cong ty Co phan San xuAt Kinh doanh Nguyen 
lieu Dt may 11.282.879.453 (7.450.982.233) 11.282.879.453 (7.398.663.865) 
COng ty C6 phn Sài GOn Rch Giá 2.984.184.383 (2. 125.188.378) 2.984.184.383 (1.968.241.214) 
Cong ty Co phan Thuang mai  Djch vi,i ThuOn 
PhU 12.018.427.562 (1.010.972.476) 12.018.427.562 (909.139.055) 
Cong ty CO ph&n Hung PhU 1.8 13.677.769 1.8 13.677.769 (720.102.935) 
Cong ty CO phOn Phát triOn Do thj Dt may 
Nam Djnh 7.500.000.000 7.500.000.000 
Cong ty Co phan PhuOc Lc 3.2 16,754.48 1 3.216.754.481 
COng ty Co phn QuOc tO Phong PhU 14.093.555.470 14.093.555.470 
COng ty Co ph.n DOu tir Phát triOn Phong PhU 
Lang Co 7.299.200.000 (328.266.919) 7.299.200.000 (328.266.919) 

Cong 125.247.365.199 (18.104.869.207) 125.247.365.199(18.513.873.189) 

Bàn thuy& ,ninh nay là mOm bO ph<in hqp thành và phài duqc dQc cüng vol Báo cáo là! chinh hQp n/id: giaa niên a 32 



T5NG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhan PhU, Khu ph 3, Phuing Tang Nhcyn PhO B, TP. ThU Düc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO IA1 CHINH HQP NHAT GIUA NIEN DO 
6 thang dAu cUa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt  minh Báo cáo tài chlnh  hçrp nht giü niên d tiép theo)  

Dwphông cho các khoán ddu tw gop vdn vào don vi khác 
llnh hlnh bian dng du phOng cho các khoân d&u ttr gop vOn vào don vj khác nhu sau: 

Ky nay  Ky tru&c 

  

SO dAu nAm 
Hoàn nhp dix phOng 
S6cuik5' 

15. Tài san thud thu nhp hoàn 1aj 
Tài san ihuê thu nhp hodn ig! c/twa dwrc gui nhn 
lOp doàn chtra ghi nhn tài san thué thu nhp hoän 10i 

Chênh 1ch tam  thvi ducic kMu trtr 
Các chi phi phd! Ira 
L tInh thu 
Cong 

18.5 13 .873. 189 
(409.003.982) 

16. 198. 122.522 

 

18.104.869.207 16.198.122.522 

cho nhitng khoân sau: 
S6cu6ikS' só du näm 

2. 140. 176.52 1 4.563.468.522 
2.140.176.521 4.563.468.522 

384.702.591.808 427.828.246.237 

386.842.768.329 432.391.714.759 

Theo Lust Thu thu nhp doanh nghip hién hành, khoãn 1 cUa bt k' näm tinh thu nào duçic chuyn 
sang bU nir vào thu nhp trong thi gian thi da khong qua 05 närn k tO nAm tip sau näm phát sinh 1 
và chOnh 1ch tam  thii cO the ducic khAu trfr không bj giâi hn vU thOi gian. Tài san thuU thu nhp hoan 
lai khong dtrçic ghi nhn cho nhüng khoàn nay vi It cO khã nang cO thu nhp chju thuU trong tuang lai 
dU sCr d%lng nhüng Ici ich do. 

16.  Lçri th thuong mi 
Nu'Un gia 
So dâu näm 61.306.069.300 
s6 cu6i k5' 61.306.069.300 

S dã phan bô 
So dáunäm 38.670.329.038 
Phân bô trong k' 1.968.325.240 
S6cu6i k5' 40.638.654.278 

Cia trl cOn I0i 
So d&u näm 22.635.740.262 

s6 cui k5' 20.667.415.022 

17.  Phái trä ngu*i bàn ngãn hn 
S6cu6ik5' SdunAm 

Pith! Ira cdc ben hen quan 147.944.494.017 109.231.877.908 

COng ty TNHH Coats Phong PhU 88.660.691.967 60.804.109.546 
Cong ty C6 phAn Dt may Nha Trang 59.283.802.050 48.427.768.362 

P/sal Ira cdc n/ia cung cap khdc 
(*) 164.287.102.991 149.134.253.152 

Cong 312.231.597.008 258.366.131.060  

(1 Ti th&i dim cuM k' k toán, nq phài trã cac nhà cung cAp khác dâ dtrac các ngân hang tài trcr thanh 
toán bang Upas LIC là 65.084.616.471 VND (so dâu näm là 54.326.619.391 VND). 

1p doàn khOng cO ng phãi trã ngträi bàn qua han  chua thanh toán. 

Ban thuyl minh nay là ,n(il b phch: hop thành va p/iái dwqc dQc thng vol Báo cáo (àí chlnh hQp nhdi gifra niên d5 33 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHcJ 
Dia chi: S6 48 Tang Nhon Phi, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhan Phc B. TP. Thij Dcrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAt CHINH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa nàm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nãrn 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh h9p nht giü'a niên d (tip theo) 

18. NguOi mua trã tin truOc ngän hn 
So cui kS' S dâu näm  

Trà 1ruOc cüa ben lie,, quan 36.845.370 36.845.370 

CongtyCôphan DtDongNam 36.845.370 36.845.370 

Trä trwO'c elM edc ng:r?ti mua khdc 18.2 72.521.148 20.3 74.308.844 

Cong ty TNHH San xuât Kinh doanh Nguyen Iiu 
dt may Vit Nam 9.962.577.900 9.962.577.900 

Các khách hang khác 8.309.943.248 10.411.730.944 

Cong 18.309.366.518 20.411.154.214 

19. Thu và các khoän phãi np Nba nuôc 
Chi tiet ye thué và các khoàn phãi np Nhà nuàc &rcxc trinh bay a Phi,i h,ic 02 dinh kern. 

Thul gid 14 gia ázg . 
Các cong ty trong Tap doàn np thuê giá trj gia tang theo phng pháp khâu trr. Thuê suât thué gia trj 
gia tang nhu sau: 
- Dich vu cho thue, kinh doanh sql, x, dt: 10% 

- Djch vii scr dvng  ntrâc, kinh doanh bong ph phm: 05% 

ThaI xuât, izhIp kl:âu 
Các cong ty trong Tp doàn k khai và np theo thông báo cUa Hài quan. 

ThaI thu izhIp doani, nghip 
Theo Giây chang nhn uu dai dâu tu sO 43121000136 ngày 26 thang 4 narn 2011 cOa Uy ban nhân 
dan tinh Ninh Thun cap cho cong ty CO d,r an t?i dia bàn có diêu kin kinh te xä hi dc bit khó khän 
và Cong van so 979/CT-TTHT ngay 25 thang 3 näm 2014 ccia Ci,ic thué tinh Ninh Thun ye vic 
hi.rOng dn uu dai thu thu nhp doanh nghip. Cong ty Co phân Dt gia dung Phong PhO duqchuâng 
thuê suât uu dãi 10% trong 15 närn (t& näm 2012 den 2026), min thuë 04 nàm (t& näm 2013 den närn 
2016) và giám 50% s thug phãi np trong 9 narn tip theo (t näm 2017 dn nàm 2025). 

Thu nhp tr các hoat dng khàc phài np thus thu nhp doanh nghip vOi thu suit 20%. 

Chi tit thud thu nhp doanh nghip phãi nip trong näm nhx sau: 
Lily k t& dãu näm dn cui k)' nay 

Näm nay Näm tru*c  

Tng Cong ty C phn Phong PhO 253.556.860 

Cong ty C phn Dt gia dung Phong PhO 528.347.056 858.049.226 

Thud thu nhãp doanh nghip phãi np 528.347.056 1.111.606.086 

Viëc xác dinh thug thu nhp doanh nghip phài np cUa các cong ty trong Tp doàn dixqc can cü vào 
cac quy djnh hin hành ye thue. Tuy nhién, nhng quy djnh nay thay dOi theo tirngthai k' và các quy 
dinh ye thuê dôi vài nhiêu Ioi giao djch khác nhau cO the thxqc giài thjch theo nhiêu cách khác nhau. 
Do vOy sO thuê thrqc trinh bay tren Báo cáo tài chInh hqp nhát cO the se thay dOi khi c quan thuê 
kiérn tra. 

ThaI là! ,zguyên 
Các cong ty trong Tap doàn phái nOp  thus tài nguyen cho hot dng khai thàc nuàc ngârn. 

Til,: llzuê tht, thuI nhà aJI . 
Các cong ty trong Tp doàn phài np tien thue dat và thue nhà dat theo thông báo cUa co quan thue. 

Cdc log! thai khdc 
Các cong ty trong Tp doàn k khai va np theo quy djnh. 

BOn thuy& ,ninh nay là nz3, b3 phán hqp thành và phái thrc.rc dQc cling vài Baa cáo àí chinh hcip nhOt giia niên dç$ 34 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: S 48 Tang Nhn Phii. Khu ph 3. Phu&ng Tang Nhon Phü B. TP. Thu Düc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT GIU'A NIEN DO 
6 tháng du cCia nam tài chinh kt thóc ngày 31 tháng 12 nam 2021 
Ban thuyt minh Báo  cáo  tài chinh hçp nht giüa  niên d (tiêp theo)  

20. Phãi trã nguoi lao dng 
Các khoãn tiên lucmg, thirOng,... cOn phãi trá cho nguOi lao dng. 

21. Chi phi phãi trã ngán hn 

Chi phi Iài vay 
Chi phi hoa hang 

So cui kS' So du näm 
532.257.066 

1 .607.894.539 

844.075.861 
2.997.050.086 

Chi phi doanh s& h tr siêu th 1.609.331.439 1.962.165.315 

Các chi phi phái trá ngn han  khác 2.343.310.508 1.402.961.646 

Cong 6.092.793.552 7.206.252.908 

22. Doanh thu chua th'c hin 
22a. Doatili thu ci: ira II: rc /z&n  ngdn i:gn 

So cuOi k' SO dâu näm 

Tin thué nhã may (xem thuyt minh s V.22b) 3.157.462.000 3.157.462.000 

Doanh thu chira thrc hinngan han  khác 105.68 1.818 105.681.818 

Cong 3.263.143.818 3.263.143.818 

22b. Doa,:/: thu chu'a thwc hiên dài hgn 
S6 cuOi k' S du näm 

Tiën thuê nhà may ) 28 .4 17. 158 .000 29.995.889.000 

Doanh thu chira thi,rc hin ngan han  khác (11)  963.407.634 1.204.259.544 

Cong 29.380.565.634 31.200.148.544  

(I) Doanh thu chira tht.rc hiên lien quan dn khoàn trà triràc tin thué nhà may cüa Cong ty TNHH Coats 
Phong Phü den ngày 30 tháng 6 nãm 2031. 

(u) Doanh thu tirong irng vâi giá trj lan hon gifla gia ban và giá tr cOn 1a  cUa tài san thuê tài chInh trong 
giao djch ban và thué lai  tài san. 

23. Phãi trã khác 
23a. Phái Ira izgai: i:u: khdc 

S cuM kS' S dãu näm 

Pithi Ira cdc ben lien qua?: 27.441.943.477 21.077.053.989 

Tp doàn Dt may Vit Nam - Chi phi lài vay 731.638.622 777.702.789 

Tap doàn Dt may Vit Nam - CO trc phãi trâ 26.113.194.000 20.299.351.200 

Cong ty TNI-IH Coast Phong Ph6 - Phãi trã khác 597.110.855 

Phãi Ird các 16 chác và cá ,thân khdc 11.133.246.825 4.950.368.329 

Kinh phi cong doàn, bâo him xâ hi, bào hiém y t 
à bao hiêm that nghip 3.166.022.322 2.703.739.629 

C trc phai trã 2.077.653.485 7 13.669.135 

Các khoãn phái trá ngân han  khãc 5.889.571.018 1.532.959.565 

Cong 38.575.190.302 26.027.422.318 

23b. Phdi Ira dài han k/sac 
S6cuMk' StidunAm 

Nhn rng trirâc dr an và nhân gOp vOn hcp tác dâu 
tir tài chInh 24.726.000.000 24.726.000.000 

- COng ly CO phdn Del may Lien Phuring 5.226.000.000 5.226.000.000 
- Cong ' TNHH Xáy dyng Phong c 19.500.000.000 19.500.000.000 
Nhân k' qu' dài han  khác 4.700.000.000 4.700.000.000 

Cong 29.426.000.000 29.426.000.000  

Ban ihuy11 ,njnh nay là mi1 b3 phdn hqp thành và phãi dwçrc dQc cIng vOl Báo cáo íàí chinh hcip nlidt giira niên d(3 35 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: S 48 Tang Nhn Phi. Khu ph 3, Phuing Tang Nhan Ph(i B, TP. ThO Düc. TP. H6 ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NI-IAT GIU'A NIEN DØ 
6 tháng du cüa näm tài chinh kêt thóc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçp nht giüa niên d (tip thco)  

23c. Nr qud hin c/nra l/:anh loan 
Tp doàn khong có nç phái trà khác qua han  chua thanh toán. 

24. Vay và nQ' thuê tài chInh 
24a.  Vay va iz9 lhuê là! chin/i ngdn hgn 

S cui k' S6 du näm 

Vay dài Izq.n dIn hign Ira ben lien quan 
lap doàn Dt may Vit Nam (xem thuyt minh s 

10.5 71.246.612 10.109.219.687 

V.24b) 10.57 1 .246.6 12 10.109.219.687 

Vay và up' lhuê là! chin/i ngn h,n phài Ira cãc to 
char và cá nhân k/sOc 531.564.995.457 700.935.676.649 

Vay ngn han  ngân hang (•) 468.794.490.408 624.809.243.190 

NgOn hang TMCP Ddu lirvà Phát lriln Vit Nam 44.033.729.981 67.694.953.584 

Ngdn hang TMCP Cong lhwang Vit Nam 27.126.216.371 70.805.067.465 
NgOn hang TMCP NgoQi ihirang Vit Nain 343.361.848.738 384.812.926.923 
NgOn hang TMP DOng Narn A 27.041.347.705 31.880.598. 393 

Ngán hang TMCP Quc té 20.040.052.485 

Ngdn hang TMCP A ChOu 27.23 1.347.613 16.668,3 70.000 
Ngdn hang TMCP TiOn Phong 32.907.274.340 
Vay dài han  dn  han  trà (xem thuyEt minh s V.24b) 52.987.724.861 66.3 14,590.8 19 

Na thuê tài chInh dn han  trã (xem thuyt minh s6 
V.24b) 9.782.780.188 9.811.842.640 

Cong  542.136.242.069 711.044.896.336  

(,) Các khoãn vay ngn han  côa các ngân hang d b sung v6n li.ru dng, thanh toán chi phi và phat hành 
thu bào Iành. 

Trong dO, s6 di.r nq vay côa Cong ty C phn Dt gia diving Phong PhO tai  Ngân hang TMCP Ngoai 
thuong Vit Nam ngay 30 thang 6 nàm 2021 là 170.049.033.479 VND (so dâu näm là 
159.820.960.109 VND) &rac dam báo bang vic the chap toàn b Nba may san xuât khän bong 
Quàng Phü — Giai doan I và Giai doan 2 tai  Ninh Thun; HO xu l' nuâc thai giai doan 2 
3.700m3/ngay dém; H thông may mOc thiOt bj thuc di an, h thông 30 may dt khi dä qua sCi dicing 
hiu ZA2O7TI; H thông may mOc, thiêt bj hInh thành tur di,r an "Dâu tu 04 may se cOng và 01 may 
dau the h mài" (xem thuyêt minh sO V.9). 

Tap doàn cO khà nang trá dLrqc các khoãn vay và nq thuê tài chInh ngân han. 

Chi tit s6 phát sinh v các khoãn vay va nq thué tài chInh ngân han  trong nAm thrc trinh bay ô Phu,i 
luc 03 dInh kern. 

24b. Vay và up' 1/tue là! chinh dài hzn 
So cuôi k5' S6 dAu näm 

Vay dà! han phO! Ira ben hen qua:: 513.494.965.792 521.041.703.933 
1p doàn Dt may Vit Nam (') 513.494.965.792 521.041.703.933 

Vay và up' Ihuê là! chin!: dài hqn phO! Ird cOc lô 
char và cO u/ian k/sOc 425.981.021.355 445.493.860.826 
Vay dài han ngân hang 244.827.721.110 309.223.759.906 

Ngan hang TMCP lVgogi thuviig Vit Nam 235.982.915.910 284.443.800.246 
NgOn hang TMCP COng thirang Viii Naun - Chi 

nhánh TP. Ho ChI Minh 15.180.000.000 

Ban thuydi minh nay là môt bO p/ian hap thành và phái dwcxc doc cing vol Bdo cáo íàí chinh hcip nhat giia n/en d 36 



(t) 

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: Si 48 Tang Nhan Phü, Khu pM 3, Phuông Tang Nhcm PhO B, TP. ThU DUc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHINI-1 HOP  NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du cUa nàm tài chinh k& thCic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh hqp nht gi&a niên do (tip theo) 

S cuó kS' só du näm 
Ngdn hang TMCP Sal Gón - Ha Ni 8.844.805.200 9.599.959.660 
Vay dài han  các th chCrc khác 5.760.000.000 7.040.000.000 
Qu5 bdo v mOi trw&ng' 5.760.000.000 7.040.000.000 
Vay dài han  các câ nhân (vi 103.998.806.003 110.048.357.110 
Nçi thuU tài chmnh 71.394.494.242 19.181.743.810 
Cong ty TNHH MTV cho thuê tài chmnh Ngán hang 
TMCP Ngogi 1hiong Vit Nam 65.353.403.522 12.559.642.331 
Cong ty Cho thuê tài chInh TNHH MTV Quóc ti 
Chailease 6.041.090.720 6.622.101.479 
Cong  939.475.987.147 966.535.564.759 

Khon vay Ip doàn Dt may Vit Nam d tái cAu trUc tài chinh, trã nq cho câc khoàn nq dài han  cüa 
các to chic tin ding theo các ni dung Tp doàn Dt may Vit Nam dâ cam k& vài Ngan hang Phát 
trin Châu A (ADB) và B Tài chlnh. Khoãn vay dw7c dam b bang vic tM chAp mOt so tài san cô 
djnh (xem thuyAt minh V.9). 

('I) Khoan vay NgAn hang TMCP Ngoi thing ViOt Nam cho các mi,zc dich sr ding vn vay nhtr sau: 
• Thanh toán các chi phi lith quan dAn vic dau tix thuc hin di,r an "DAu tu nhà may dt vài Denim 

Nha Trang" vài IAi suAt xác djnh trong tfrng hçrp dOng tin dung ci thA theo ch d lAi suât cUa 
ngân hang trong tmg thai ks'. SO tiên vay dtrçrc hoàn trà hang quy. Khoàn vay nay dirçic dam bão 
bang vic the chAp tài san hInh thành tr vOn vay xem thuyUt minh sA V.9). 

• Thanh toán chi phi thc hiên dr an "DAu tu xây di,rng nhà xuâng, van phong và mua sAm may 
mOc thidt bjthuc dLr an Nhà may san xuAt khan bong Quãng PhU ti Ninh Thuân. Thyi han  vay 
120 tháng kê tcr ngày giãi ngân dâu tiên, thi gian an han  12 thâng. SO tiên vay duçc hoàn trà hang 
qui. Khoãn vay nay dixac dam bào bang viêc thU chAp tài san gan hUn vâi dAt thuc d,r an "Nhà 
may san xuât khan bOng Quang PhU" va may mOc, thiAt bj thuOc dv an "Nha may san xuAt khän 
bong QuUng PhU — Giai doan 1" (xem thuyUt minh so V.9). 

• BU dAp các chi phi các dLr an "Nha may khàn bong Quang !hU" tai ThOn  Hanh  In, xa Quãng 
Scm, Huyn Ninh Son, Tinh Ninh Thun; han mCrc cho vay tôi da là 30.000.000.000 VND vdi lai 

suàt 10,5%/nam tai  ngày giãi ngân (lAi suât &rcic diAu chinh theo theo sv  thOa thun gi0a hai bUn). 
Th&i han  cho vay dAn 22 tháng 8 nam 2024 (81 thang). Khoãn vay nay duçc dam bão bang tài san 
ia cong trmnh "Nhà may khan bOng Quang PhU" va tài san là may mOc, thiUt bi thuôc dv an "Nhà 
may san xuAt khan bOng Quang PhU — Giai doan 1" (xem thuyUt minh so V.9). 

• Dâu Un mua may mOc thiAt bj tai  Nhà may dt Hãi Van, han  mirc cho vay t6i da là 3.283.000.000 
VND vài lài suât cho vay tai  ngày giài ngàn là 9,2%/näm (làî suAt dtrqc diAu chinh dinh  kj' 03 
tháng/lân). Thni han  cho vay 84 tháng kU tr ngày giài ngân. Khoàn vay nay dtrçnc dam bão bang 
tài san ià may móc, thiAt bj hlnh thành tir vn vay và vOn dOi (ing cUa phuong an "Dâu Un may 
móc thi& bj nhà may Hãi Van" (xem thuyUt minh sO V.9). 

• DAu ttr thc hin d an "Nha may k1an bong Quang Phil - Giai don 2" tai  ThOn  Hanh  Tn, xa 

Quang Son, Huyn Ninh Son, Tinh Ninh Thun, han  mirc cho vay tOi da là 150.222.000.000 VND 
hoc ngoai t ttrong throng vài lAi suât theo tirng Ian giãi ngân (duc diAu chinh 03 thang/Ian). 
Th&i han  cho vay là 84 tháng. Khoàn vay duçc dam bão bang tài san bao gOm cong trinh xLrOng 
chuân bj Nhà may dt và xung Jacquard cong nhân nhà may dt tai  Xà Quãng San, Huyn Ninh 
San, Tinh Ninh Thun, may mOc, thidt bj hlnh thành tcr vOn vay và vOn dOi ing cUa dv an Nhà 
may Khan bong Quàng PhU - Giai don 2 (xem thuyUt minh s V.9). 

Khoàn vay Ngân hang TMCP Sài GOn — Ha Ni dA thanh toán L/C dAu tu may mOc thiAt bj, thai hn 
vay là 10 nam. Khoãn vay nay duqc dam bão bang vic thA chap tài san hlnh thành tin vOn vay (xem 
thuyAt minh se V.9). 

Bàn thuyêt ,ninh nay là m5t b(5ph(fn hqp ihành và phái thzqc d'Qc cling vol Báo cáo làí chin/i hqp nhai gfaa niên ö 37 
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(v) 

TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: S 48 Tang Nhun Phü, Khu ph 3. Phuing Tang Nhn PhO B, TP. Thã Dc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO iM CHINH HOP  NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng dAu cOa nãm tài chinh kt thóc ngày 31 thãng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh  hçp nht giü niên d (tip theo)  

Khoãn vay Qu5 Bão v MOi trirYng Vit Nam cho các mvc  dIch sCr diing von vay nhu sau: 

• Khoãn vay 12.000.000.000 VND d du tu xây dirng h thng xU l' nirOc thai nhà may san xut 
khän bong Quãng Ph6, cong suât l.25Om3lngày dém vài lài suât 3,6%/nAm. Khoân vay nay duc 
dam bão bang vic báo lành cOa ngân hang. 

• Khoãn vay 15.000.000.000 VND d dAu ur xay dimg h thng xCr l' nuàc thai Nhà may san xuât 
khan bong Quãng PhO, cOng suât 1.850 m3/ngày dém vOi lai suât 2,6%/näm. Khoàn vay nay di.rcc 
dam báo bang vic bào lanh cUa ngân hang. 

Khoãn vay dài hn các cá nhân và cac t chirc khác d phc vii hoat dng san xut kinh doanh. 

Khoãn n thué tài chInh COng ty TNHH MTV Cho thuê tài chmnh Ngân hang TMCP Ngoi thtro'ng 
Viêt Nam - Chi nhánh TP. HO Chi Minh cho cac mic dich scr ding nhx sau: 
• Dé thuê may móc thit bj vài thai hn thuê Ia 84 tháng. 
• Dë thué may mOc thMt bj nhuOm,  may h, may nhum khãn và xe o to. S tién n gc và lai d.rc 

hoàn tra hang thang. 

Khoân na thué tai chInh Cong ty TNHH MTV Cho thuê tài chinh TNHH MTV QuOc tê Chailease cho 
các mvc  dich sir ding nhu sau: 
• D thuê 04 may ct ngang tir dng kh6 hçp Model HEIGTAI HT-420, may in phun k thut s 

DS-EJ640 Model Roland J640, may khuây in mau Model Cp5vr, may phü keo cam quang, may 
mài dao gt A-305 và 12 may nhuOm.  Thai hn thuê 48 thang, sO tiên nq gOc và lâi &rqc hoàn trã 
hang thang. 

• Dé thuê các tai san gm áy in phun k thuât s DS-EJ640 Model Roland J640, may khuAy in 
rnàu Model Cp5vr, may phU keo cam quang Va may mài dao gt A-305. ThOi hn thuë 48 thang va 
sO tién n gOc va lãi &rqc hoan trã hang thang. 

• D mua 12 may nhum. Th&i han thuê 48 thang dn ngày 25 thang 12 nam 2023. S tin nv gc 
va lai duqc hoan tra hang thang. 

• Dé mua h thng day chuyn in bOng 10 mau. Thai hn thuê 48 tháng dn ngay 11 thang 12 näm 
2024. So tiên nq gOc va lai diigc hoan trã hang tháng. 

Ip doan có khã näng trã duçc các khoãn vay và ng thuê tai chInh dai han. 

KS' hn thanh toán cac khoàn vay và nçx thué tài chInh dai han nhu sau: 

S cui k5' 
TOng nq 

TO' 01 näm 
troxuông 

Trên 01 näm 
6ên05näm Trên 05 näm 

Vay dai hn ngân hang 295 .255.445.97 1 50.427.724.861 186.913.671.510 57.914.049.600 
Vay dai hn các tO ch&c 
khác 532.3 86.2 12.404 13.131.246.612 60.049.212.509 459.205.753.283 
Vay dài hn các Ca nhân 103.998.806.003 - - 103.998.806.003 
Na thué tài chinh 81.177.274.430 9.782.780.188 71.394.494.242 - 
Cong 1.012.817.738.808 73.341.751.661 318.357.378.261 621.118.608.886 

So 1ãu näm 
Vay dài hn ngãnhàng 372.978.350.725 63.754.590.8 19 220,616,112.091 88.607.647.815 
Vay dài hn các to chüc 
khác 540.750.923.620 12,669,219.687 58.956.463.630 469.125.240.303 
Vay dai han các ca nhân 110.048.357.110 110.048.357.110 
Nci thué tai chmnh 28.993.586.450 9.811.842.640 18.411.384.215 770.359.595 
Cong 1.052.771.217.905 86.235.653.146 297.983.959.936 668.551.604.823 

Chi tit s phát sinh v cac khoàn vay va na thuê tai chinh dài han trong näm d.rc trInh bay a Phi,i lc 
03 dinh kern. 

Ban thuvt mmli nàylâ ,nOt bç5 phOn hcip thành và phái du'çic dQc thng v&m Báo cáo iài chinh hcip ,thdi giia niên d3 38 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Da chi: S 48 Tang Nhn PhO, Khu ph 3, Phuâng Tang Nhon RhO B, TP. ThO Drc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT GIUA NIEN DØ 
6 tháng du cOa nãm tãi chinh k& thOc ngày 31 thãng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçrp nht gi&a niên d (tiêp theo) 

24c. Vay và n(i thuê thi chInh qua han chwa lhanh loan 
Tp doàn khong Co các khoãn vay và nç thuê tài chInh qua han  chua thanh toán. 

25. Qu khen thuong, phüc 191 

S dãu näm 
Chi qu5' 
trong k5' S6cuMkS' 

Qu khen thirâng 19.2 16.807.902 (8.774.800.000) 10.442.007.902 
Qu9 phüc Içii 3.669.631.675 (1.555 .7 15. 19 1) 2.113.916.484 
Qu' thu&ng Ban quàn l, diu hành 1.274.994.6 19 (1.270.000.000) 4.994.619 

Cong 24.161.434.196 (11.600.515.191) 12.560.919.005 

26. Dii phOng phãi trã dài hn 
Dir phOng nçx phài trã dài han  lien quan dn dir phông tr cap mat vic lam. Chi tiét phát sinh nhi.r sau: 

K3' nay Ky tru'c 
S6 du näm 2.287.841.870 3.106.843.070 
Tang do trich 1p 28.550.660 
SisOding (80.391.700) (351.983.025) 

S cui k' 2.207.450.170 2.783.410.705 

27.  Von chO sO hUu 
27a. Bang d61 chilu bil,: dng cfla von chü sO' 

Thông tin ye biên dng cüa von chU sâ h0u 

27b. Chi tkl v6n gOp cáa clzü sO' hfru 

hfru 
dtic trInh bay 0 Ph 1c 04 dinh kern. 

S6cui kS' S dAu näm 
Tp doàn Dt may Vit Nam 374.087.960.000 374.087.960.000 
Các c dông khác 372.620.950.000 372.620.950.000 

Cong 746.708.910.000 746.708.910.000 

27c.  
S6 cu61 kS' S6 dau nAm 

S6 lw:mg c phiu dang k' phát hành 74.670.891 74.670.891 
S lirctng c phiu d phát hành 74.670.891 74.670.891 
- Côphkuphô thông 
- Co phiéu u•u dãi 
So luqng c phiu &rqc mua 1a 
- CO phku ph thông 
- Cdphkuu'uthJ 

74.670.891 74.670.891 

56 luvng cO phiu dang Iuu hành 74.670.891 74.670.891 
- CphiEuph thông 
- COphiuuudOi 

Mnh giá cô phiu dang luu hành: 10.000 VND. 

74.670.891 74.670.891 

2 7(1. Phâ,z phoAi  1 nhumn 
Trong kS'  lông Cong ty dä tarn  tThg cô tOc näm 2020 theo kê hoach &rc thông qua ti Nghj quyêt Di 
hi dông cô dông thtthng niên näm 2020 ngày 26 tháng 6 närn 2020 và Quyêt djnh so 203/QD-HDQT 
ngày 25 tháng 5 näm 2021 cüa Hi d6ng quãn trl vOi t 1 15% ménh giá (01 cO phiéu nhn 1.500 
VND), uroiig 11ng so tién là 112.006.336.500 VND. 

Bàn thuyJi mmli nay là môt ho p/ii hcrp than/i và p/the dwc'c dQc cüng v&i Báo cáo iài chi,th hQp nhdt giia niên dç5 39 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: S 48 Tang Nhon Phá, Khu ph 3. Phumg Tang Nhan Phi B, TP. Thu Düc, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du cCia nàm tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hp nht gith niên d (tip theo) 

28. Các khoãn mc ngoãi Bang can aM k toán hqp nhât giüa niên a 
Ngo(zi 4  cdc 10(ii 

Dollar M (USD) 
Euro (EUR) 

S6cuMkS' odaunam 
285.673,76 259.338,47 

365,59 387,55 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIrJC TRiNH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOT DONG KINH DOANH HQ'P NHAT GIUA NIEN oQ 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dch vu 
1(1. Tong doanh thu 

LuyktO'dãu näm 1ncuMk'nay 
Näm nay Näm truOc 

Doanh thu ban thành phm 
Doanh thu ban hang hOa, cung cAp djch v,i 
Doanh thu kinh doanh bAt dOng  san 
Cong  

677.09 1.7 15. 154 
149.486.282.948 

826.577.998.102  

781.411.070.320 
295.492.531.261 

7.239.126.727 
1.084.142.728.308  

lb. Doanh thu ban hang và cung cap djch vi cho the ben lien quaiz 
Ngoai giao djch ban hang và cung cap djch v, cho các cong ty lien doanh, lien kêt &rc trinh bay a 
thuyêt minh so V.14a, lap doàn khong phát sinh giao dich ban hang va cung cap djch vii vOi các ben 
lien quan khác. 

2. Các khoän giäm trr doanh thu 
Hang ban bi tra iai 

3. Cia vn hang ban 
LOy k tO ãu näm dn cuM kS'  nay 

Näm nay Näm truô'c 
Giá v6n cOa thanh phAm da ban 
Giá vn cOa hang hóa, djch vi d cung cAp 
Giá vn cOa bAt dng san dä ban 
Dir phang/(Hoan nhp dir phang) giam giá hang tn 
kho 
Cong  

575.247.559.507 683.243.711.606 
119.738.619.061 274.607.761.898 

5.971.342.425 

(13 .454. 19 1.568) (4.188.286.729) 
681.531.987.000 959.634.529.200 

4. Doanh thu hot dng tài chInh 
LOy ké tO dãu näm dn cuM k' nay 

Näm nay Näm truOc 

 

Ui tiên gOi khOng kS'  han 
Lâi trà chrn thanh toán 
C tOc, lci nhun ducyc chia 
Lài chénh léch t gia hat sinh 
Ui chênh loch t gia do dánh giá lai  các khoãn mvc 
tiên té có gôc ngoi t 
Doanh thu hoat dng tai chinh khac 
Cong 

172.686.249 
5.931.863.014 
7.925.712.000 
2.423.725.188 

2.242.636.779 
22.511.202 

  

29.780.491 
6.201.555.556 
9.800.712.000 
3.760.853.041 

612.349.113 
64.135. 805 

    

18.7 19. 134.432 

  

20.469.386.006 

     

Bàn huy41 mmii nay là nz31 bt5 phii hcip thành và phài dzrqc dQc cling vái Bdo cáo tài chin/i hp nMi giia nién d 40 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhan Phi. Khu ph 3. Phthng Tang Nhan Phii B, TP. Thc Dic, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT GicrA NIEN DØ 
6 tháng du cüa nãm tâi chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh h9p nht giüa niên d (tiép theo) 

5. Chi phi tài chinh 

Chi phi Iài vay 
L chênh Ich t'ç giá phát sinh 
L chnh Ich t' giá do dánh gia Iai  các khoãn muc 
tiên t Co gôc ngoi t 
Dir phang ton thAt dAu tu 
Chi phi hoat dOng  tài chinh khác 
Cong  

Luy kA tü' dAu näm den cui k5' nay 
Nám nay Näm truôc 

23.9l5.186.327 49.954.170.009 
485.574.635 4.031.617.991 

20.359.400 
(409.003.982) 

795.490.551 
24.807.606.931 

2.038.075.695 

1.774.014.5 13 
57.797.878.208 

6. Chi phi ban hang 

Chi phi cho nhân viên 
Chi phi nguyen lieu, vt 1iu 
Chi phi dch vi mua ngoài 
Chi phi khác 
Cong 

LOy kA tü dAu näm dn cuôi k5' nay 
Näm nay NAm truOc 

8.594.668.498 8.308.737.345 
174.099.746 70.481.148 

18.613.715.528 22.687.283.969 
3.802.715.034 8.813.660.220 

31.185.198.806 39.880.162.682 

7. Chi phi quän I' doanh nghip 

Chi phi cho nhân vién 
Chi phi vt Iiu quãn I 
Chi phi khAu hao tài san c6 djnh 
Chi phi phân b lqi thA thixcing mai 
Thus, phi vâ 1 phi 
Dr phàng nçx phài thu khO dOi 
Chi phi djch vi mua ngoài 
Chi phi khác 
Cong  

Luy kA tO dAu näm dAn cuôi k' nay 
Nám nay NAm truóc 

33.053.435.962 29.777.495.238 
2.105.706.426 1.581.958.057 
2.001.911.022 1.714.108.928 
1.968.325.240 1.968.325.240 
8.730.518.485 2.864.474.514 
7.934.904.730 896.457.876 

16.419.675.318 14.629.686.806 
5.348.462.344 6.875.456.5 1 1 

77.562.939.527 60.307.963.170 

8. Thu nhâp khác 
LOy kC tO dAu näm dAn cui k' nay 

Näm nay NAm truOc 
Lãi thanh I, nhiscmg ban tài san c djnh 
Tiën pht vi phm hçp dông 
Thu tiAn dAn bü, h trq do Nhà nirOc thu hôi dAt 
Thu nhâp khác 
COng 

9. Chi phi khác 

 

4.591 .236.0 tO 
1.261.435.882 

33 .409.384.500 
1.3 15.48! 

 

2.154.881 

 

39.263.371.873 

 

2.154.881 

    

LOy kA Ur dAu nAm dAn cui k' nay 
Nam nay Näm tru'Oc 

L thanh I, nhwng ban tài san c djnh, bAt dng san 
dâu ttx 
Chi phi quãn l' dr an 
Chi phi khác 
Cong 

11.378.756.703 
4 1.122.122 

 

126.841.412 

59.411.034 
11.419.878.825 

 

186.252.446 

    

Ban thuvjs mmli nay là nçii b p/ian  hctp thành và phái dwqc dQc cüng yam Bão cáo îàí chinh hop itht giia niên d5 41 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: S 48 Tang Nhn Pho. Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhon Pho B, TP. Thu Dcrc, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa nãm tài chInh k& thic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hyp nht giUa niên d (tiêp theo) 

10. LAi trên cô phiu 
lOu. Liii co' bin/suy giant tréli cdphiiu 

Lçii nhun k toãn sau thu thu nhp doanh nghip 

Lily kê tir dâu näm den cui k' nay 
Näm nay NAm truOc 

cCia Cong ty mc 282.504.976.226 169.387.869.837 
Inch Qu5' khen thuông, phOc lqi (13.689.662.000) (8.419.086.840) 
Inch thisâng Hi dng quãn trl,  Ban kim soát và 
Ban diéu hành (5.866.998.000) (2.405.453.383) 

Thu lao Hôi dng quãn trj và Ban kiém soát 
(72.00 
0.000) (213.333.334) 

Lcii nhuãn tInh lài ca bãn/suy giãrn trén cô phiu 262.876.316.226 158.349.996.280 
S6 luong bInh quân gia quyn cüa c phiu ph 
thông dang luu hành trong kS' 74.670.891 74.670.891 

Lãi co bãn/suy giãm trên cô phiêu 3.520  2.121  

lOb. Thông tin khdc . . . 
Không Co các giao djch côphiêu phô thông hoc giao djch cO phiu phô thông tiém nang nào xãy ra tt 
ngày két thOc kS'  k toán den ngày cong bô Báo cáo tài chinh hqp nhât gifla nién dO nay. 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BAO CÁO LUU 
CHUYEN TIEN TE HP NHAT CIlIA NIEN oQ 

Trong k5' Ip doàn phát sinh các giao djch không bang tin nhir sau: 
Luy k ta dãu näm dn cui k' nay 

Nãm nay Nám tru'Oc 
Thu läi cho vay cn tr váo chi phi lài vay 8.635.971.257 10.863.293.652 
Cn trir khoãn phài trá tin vay vOi cong nç phái thu 6.974.510.416 
Can tth Iài cho vay phái thu vâi cong nq phái trá 4.005.540.805 3.189.172.062 
Mua sam tài san c dnh bang nhn nq thuê tài chInh 57.732.756.368 

Iai ngay kt th6c k' k toan, cac khoãn cOng nq lien quan dn tài san c djnh ccia Tp doán nhLr sau: 
s6 cui k' S du näm  

Phãi trá tin mua tài san c6 dinh 397.668.304 4.118.791.781 
Trã tru'àc mua tài san c dinh 2.194.946.408 

VIII. NHUNG THÔNG TIN KHAC 

I. Tài san cho thuê hotdng 
Tai ngay két thüc kS'  ke toan, cac khoãn thanh toán tiên thuê tOi thiêu trong ti.rcnng lai thu duçic tr các 
hcip dông thue hoat dong khOng the hüy ngang nhu sau: 

So cuM k' S du näm 
Tir 01 nãm trO xung 67.317.472.632 68.205.154.959 
Trén 01 näm dii 05 nàm 235.2 12.842.635 241.099.391.282 
Trén 05 näm 350.436.013.444 374.064.812.198 

Cong 652.966.328.711 683.369.358.439  

Ban thuyél minh nay là mt b phçin hçxp than/i và phài duqc dQc cüng vat Báo cáo tat chinh hqp n/id! giia niên d5 42 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Da chi: S 48 Tang Nhan Phi, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhon PhO B, TP. Thu Drc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAl CI-IiNH 1-lOP  NHAT GICIA NIEN DO 
6 tháng du cCia nãm tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh h9p nht giüa niên do (tiêp theo) 

2. Giao d!ch  và s6 du vOi các ben lien quan 
Các ben lien quan vâi Tp doàn bao gOm: các thành viên quàn l' chü chôt, cac cá nhân cO lien quan 
vài cac thành viên quãn 12 chU chôt va các ben lien quan khác. 

2a. Giao djclz va so dir vol cdc than/i viên qua?: 1j cl:ü chôt và cdc Cd n/san cO lien qua:: vol cdc lhành 
viên qudi: lfl chd chOt 
Các thành viên quãn 1' chü chôt gôm: Các thành viên Hi dông quán trj và các thành viên Ban diéu 
hành (Ban Tong Giárn doe, Giám dôc tài chInh và K toán trtiàng). Các cá nhân có lien quan vâi các 
thành viên quãn 1' chU chôt là các thành vién mt thiêt trong gia dInh các thành viên quãn 1 chü chôt. 

Giao djch vol các ihành viên qudn lj chz ch& và các cá nhãn cO lien quan vO: các thành vien quán l) 
chü c/lOt 
Tp doan khong phát sinh giao djch bàn hang va cung cp djch vi,i c€ing nhir các giao djch khác vài 
các thành viên quàn l' chU chôt và các cá nhân CO lien quan vOi các thành viên quãn 1' chC chôt. 

COng n.r vOl cOc thành viên quán 1j chü chOt và các cá nhOn cO lien quan vOl các thành viên quOn 1j 
chü chOt 
Tap doàn khong CO Cong nq vOi các thành vien quàn l' Chu cht Va CáC Ca nhân CO lien quan V&i CC 

thành viên quan 1' chü ChOt. 

Thu nh2p cüa các thành v/en quOn l chi chOt 
Thu nhãp cüa các thành vién quãn l' ChU chat chi cO hwng vài tang tin lucmg trong k' là 
1.178.500.530 VND (Cng kS'  nam tnràC là 1.237.461.440 VND). 

2b. Giao djc/: va sO dir vol cdc ben lien qua?: khdc 
Các ben lien quan khác vài Tp doàn gOm: 
Ben lien quan khác Mi quan h  
TOp doàn Dt may Viêt Nam Cong ty mc 
Cong ty TNHH Coats Phong Pht Cong ty lien doanh 
Cong ty Co phân Dâu tu Phát triên Nhà và DO thj HUD Sài GOn Cong ty lien ket 
Cong ty Co phân May Dà Lt COng ty lien kêt 
Cong ty Co phân Phát triên Nhà Phong PhO Daewoon Thu Dic COng ty lien kOt 
Cong ty Co phân XOc tiên Thuong mi và Dâu tu Phong PhO COng ty lien kêt 
COng ty Co phan Dt DOng Nam COng ty lien kêt 
COng ty CO phân Dt may Nha Trang Cong ty lien kêt 

Giao djch vOl các ben lien quan khác 
Ngoài các giao djch phát sinh vOi càc cOng ty lien doanh, lien két dä &rcic trinh bay a thuyét minh sO 
V.14a, lap doàn cOn phát sinh các giao djch khàc vOi 1p doàn Dét may Vit Nam nhu sau: 

Lily k t0 du näm dn cu61 k' nay 
Näm nay Nám trtrOc 

Lãi vay phái trà 4.476.961.507 9.648.022.3 18 
Mua dich vu 969.570.000 
Mua nguyen 4t lieu, hang hóa 65.428.450 215.000.000 
CO tic phài trá 56.113.194.000 82.299.351.200 

Giá hang hOa, djch vu cung cp cho CáC ben lien quan khác là giá thOa thun. Vic mua hang hOa, djch 

vu tir các ben lien quan khác dtxc th,rc hin theo già thOa thun. 

Cong nq vol các ben lien quan khác 
COng nq vài càc ben lien quan khác dLrC trinh bay ti các thuyet minh s6 V.2, V.4, V.5, V.17, V.18, 
V.23 và V.24. 

Các khoàn cOng n phãi thu các ben lien quan khác khOng cO bão dam và sê duc thanh toán bang 
tien. 

Bàn l/iuyl mmii nay là mt b phi hcip thành vàphái dwqc dQc c/mg vói Báo cáo lài chin/i hQp n/idt giia nièn d 43 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: s6 48 Tang Nhcin Phü, Khu phó 3, Phuing Tang Nhan Phü B, TP. Thu Düc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHtNH HQP NHAT GICTA NIEN DO 
6 tháng du cüa nAm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh BIo cáo tài chInh hçrp nht giüa niên do (tip theo) 

3. Thông tin v bô phãn 
Báo cáo bO phn chinh yêu là theo ITnh vrc kinh doanh do các hoat dông kinh doanh cüa lap doàn 
dtxqc t6 chirc và quán I theo tInh chat cüa san phâm và djch vv do Tp doàn cung c&p vâi m& mt bô 
phn là mt &Yn vi kinh doanh cung cap các san phâm khác nhau và phi vi,i cho các thj trtthng khác 
nhau. 

3a. Thông tin v lint: vyv kinh doanh 
Tp doàn cO các lTnhvrc kinh doanh chInh sau: 
• Linh vrc san xuât: san xuât sql, vài, khän, chi may, may mc th?ii trang,.. 
• Linh vrc thuang mai,  djch vi, khác: mua ban sql, vài, khän, chi may, chi thêu, san phm may inc 

và thai trang, kinh doanh bt dng san và thc hin cac dr an ci,im cong nghip, khu du ljch va tôa 
nhà ph(rc hçip. 

Thông tin v b phn theo Iinh vrc kinh doanh cOa Tp doàn duqc th hin ô Phii 1c 05 dlnh kern. 

3b. Thông tin vl k/ui vrc dia Ij 
Toàn bO nhà xuông cüa Cong ty duqc dt tai  Vit Nam. Thj trtring tiu thi cüa TOng COng ty chü yëu 
là ViOt Nam, các nuàc Châu A khác (H Quc, Nht Ban, Hông Kong, Trung QuOc, Thai Lan) các •: fl 
nixàc Châu Au và M. 

Chi tit doanh thu thith.n v bàn hang và cung cp djch vi ra ben ngoài theo khu vvc  dja l da trén vi PHU tn cüa khách hang nhix sau: 
Lily k tirdu näm dn cuöi k3' nay 

Nàm nay NAm trithc 
ViOt Nam 521.542.863.752 705.665.161.187 
Các nuàc khác 300.665.817.3 15 374.152.112.367 
Cong 822.208.681.067 1.079.817.273.554 

4. Str  kiin phát sinh sau ngày kt thüc kj' kE toán 
KhOng cO su kin trong you nào khác phát süTh sau ngày kOt thüc näm tài chInh yOu cu phài dièu 
chinh so lieu hoac cOng bO trOn Báo cáo tài chInh hc'p nhât giüa niOn dO. 

5. Thông tin khác 
Ngày 22 tháng 6 nArn 2019 Uy ban NhOn dan TP. HO Chi Minh cia ban hành QuyOt djnh sO 2649/QD-
UBND vO vic thu hôi và hOy bO Quy& djnh s6 6077/QD-UBND ngày 17 thang 11 nm 2017 cUa Uy 
ban Nhân dan TP. HO ChI Minh ye chap thun cho chuyen nhtrqng Dir an Phat triOn khu nhà a ti 
Phu&ng Phuâc Long B, Qun 9, TP. H6 Chi Minh giüa Tng Cong ty Nong nghip Sài GOn — TNHH 
MTV và lông COng ty. Theo dO, hal bOn phài giao trã, chuyOn giao nhftng gi ma hai bOn d thOa thun 
cüa nhau truâc dày và cam kOt khong thc mc khiéu nai  gi vO sau; thông báo cho các bOn cO liOn quan 
vO vic hüy hqp dông chuyOn nhuqng d an Khu nhà a ti Khu ph 4, PhLr&ng Phuàc Long B, Qu.n 9; 
giài quyet các van ci phát sinh vài các th chcrc, Ca nhân liOn quan dOn vic hüy hqp d6ng chuyOn 
nhixqng di,r an do hal bOn d k két tnuac dO theo quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

Trong nArn 2018 và 2019, T6ng COng ty dà bàn giao mOt  s can cho khách hang và ghi nhn doanh 
thu, giá von vào kOt qua hoat dng kinh doanh nhu sau: 
Doanh thu kinh doanh bat dng san 121.861.827.748 
Giá v6n chuyen nhxqng bat dng san 116.927.856.876  
Lii gOp 4.933.970.872  

T0i ngày ket thOc k5' ké toán, chi phi san xut kinh doanh dO dang cüa d an Khu nhà 0 tai  Khu ph 4, 
PhuOng PhixOc Long B, Qun 9 là 76.285.461.700 VND. 

Bàn lhuyet ninh nay là mt bôphn hcfp ihành Va phOi duric dc cüng vol BOo cáo tài chinh hqp nhdt gliia nièn d5 44 



8 ChI Minh, ngãy 21 tháng 8 nãm 2021 

TONG,  CONG TV 
CO PHAN 

PHONG PHU 

LêThiTüAnh 
Ngirôi Ip biêu 

Trtrong Thi Ngçc Phirqn 
K toán tru'ng 

ongKhuê 
Tong Giám tMc 

TNG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Tha chi: S 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phtrâng Tang Nhon Phü B, TP. Thi Dic, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT GIUA NIEN D 
6 tháng du cüa näm tái chinh k& thUc ngàv 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçrp nht giü'a niên d (liêp theo) 

Hiên tai Ip  doàn dang chô huang dn và giãi quyt các v.n d dan sir  phát sinh (néu co) do viêc hüy 
hçrp dông chuyén nhucmg dir an gia các ben theo quy dinh pháp luât hin hãnh. 

Ha,, thuvet ,njn/: nay là môt b3 phn hçip thành và phái dwrc dQc cIrng vói Báo cáo tài chin!, /,çp nhdt gii?a ,,iên d5 45 



Trcmg dO: 

Tam thii chi.ra sr dung 
Dang ch& thanh l 

Tru'ong Thj Ngçc Phung 
K toán tru&ng 

Chi Minh, ngay 21 tháng 8 iilm 202! 

gKhuê 
ông Gám (l 

U Thj Ta Anh 
Ngithi 1p  biu 

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
S 48 Tang Nhon Phi), Khu ph6 3, Phithng Tang Nhcm PhU B, TP. Thi) Dcrc, TP. I-1 Clii Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP NIIAT GIU'A MEN DO 
6 thing du cüa n1rn tài chinh k& thOc ngãy 31 thãng 12 nam 2021 
Phu Ic 01: Bang tang, giãni tài san c djnh hüu hinh 

Nguyen giá 

Nhà can, 
vt kin trOc May mOc và thIt bj 

Phroiig tin vn tii, 
truyn dn 

Thlt bj, dyng cy quãn 
I Cng 

SdunAm 629.294.327.255 1.481.633.756.062 41.463.971.723 11.342.521.953 2.163.734.576.993 
Mua trong 2.188.102.744 160.000.000 - 2.348.102.744 
l)áu tu xãy dtrng co ban hoãn thành 25.625.080.980 25.625.080.980 
Thanh l, nhucing ban (47.087.534.524) (1.407.483.714) (48.495.018.238) 
. . So direuoi ky 629.294.327.255 1.462.359.405.262 40.216.488.009 11.342.521.953 2.143.212.742.479 

Trong do: 
Dl khu hao h& nhuig vn con sir dvng 42.640.836.045 213.101.780.742 7.495.570.647 2.745.262.883 265.983.450.317 
Ch thanh 

CIa tij hao mOn 
S4 dALi nlrn 174.569.954.837 773.505.226.326 21.253.586.250 5.012.838.788 974.341.606.201 
Khu hao trong k' 11.457.902.978 51.740.807.099 1.692.265.270 368.491.641 65.259.466.988 
Thanh 1, nhuqng bOn 

. .(. So dtr cuol ky 
- 42.319.588.716) (1.407.483.714) 43.727.072.430) 

186.027.857.815 782.926.444.709 21.538.367.806 5.381.330.429 995.874.000.759 

Cia tn cOn liii 
S6dunlm 454.724.372.418 708.128.529.736 20.210.385.473 6.329.683.165 1.189.392.970.792 
Scui k 443.266.469.440 679.432.960.554 18.678.120.203 5.961.191.524 1.147.338.741.720 
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Trumg Th NgQc Phung 
K toAn trumg 

.(TONG CONG TY 
* CO PHAN 

PHONG PH 

T.P  

* 

Duorng Khuê 
2 . Tong CiAm (bc 

LThjTAAnh 
Ngu*i Ip  biu 

TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
S 48 TAng Nhcrn Ph6, Khu ph 3, Phuâng TAng Nhon Phü B. TP. Thu DIr, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHi NH HOP  NHAT GJIYA NIEN 
6 thAng du cüa nArn tài chInh k& thtic ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Phy lyc 02: Thud vA cAc khoãn phãi n(p NhA nuó 

S6 diu S phAt sinh trong ki ..,.( .. o cuoi ky 
PhAj np Ptiái thu 86 phAi np S6 da thyc np PhAi np PhAi thu 

Thud GTGT hang ban ni dia 5.228.958.284 10.187.403.423 (10.224.670.064) 5.191.691.643 
Thu GTGT hAng iihâp khu 8.748.149.797 (8.748.149.797) 
Thug xuk nhãp khâu 23.387.963 28.692.697 (310.342.031) 305.037.297 
Thus thu nhp doanh nghip 554.162.219 207.769.015 528.347.056 (554.162.219) 528.347.056 207.769.015 
Thud thu nhp cA nhAii 4.370.406.356 5.103.932.843 (7.698.328. 13 1) 1.776.011.068 
Thud iAi nguyen 27.184.658 100.360.244 (106.568.573) 20.976.329 
Thu nhA dat. tin thuC dt 14.602.950.282 8.209.876.375 (15 .233.06 1. 126) 7.579.765.531 
Thud iihA thu 581.518.930 (581.518.930) 
CAc loai thud khAc 17.000.000 (17.000.000) 

Cong 24.783.661.799 231.156.978 33.505.281.365 (43.473.800.871) 15.096.791.627 512.806.312 

hi Minh, ngAv 21 thAng 8 nAm 2021 
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ChinhIchtg1i 
(2. 109.949.039) 

(386.042.158) 

KEt chuy4n sang vay 
dli han dEn hn tn 

(5.436.789. 102) 
(32.942.354.476) 
(1.280.000.000) 

(5.173.157.526) 

Tang do Iii nhhp g& 

1.726.855.722 
304.553.627 

SE dEn vay di tn 
lrongk5r S6cuEi ks 

513.494.965.792 
(3 1.067.642.162) 244.827.721.1 10 

5.760.000.000 
(31.061.431.829) 103.998.806.003 

(921,701.037) 71.394.494.242 

(63.050.775.028) 939.475.987.147 

I \Chi Minh. nghv 2 I than8 8 nhnt 2021 

TONG,CON,GTY 
* COPHAN * 

PIIONG P1W 

T&ig Ohm dEc 

1.726.855.722 (44.832.301.104) (2. 191.437.570) 

'irmmg Thi Ngoc Phung 
KE tom Inning 

T6NG CONG TY Cd PHN PHONG PHI) 
Si 48 Ting Nhon PhO, Khu ph 3. PhuOng Ting Nhon PhO B. TP. ThO Din. TP. 118 ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHfNH HQP NHAT GIU'A NIEN DO 
6 thing du cOn nim tii chlnh k4t thin ngay3l thing 12 n8m 2021 
Phu luc 03: Ring tang, gum cic khoin vay vi ncr thui tai cblnh 

Chi ti& s8 phil sinh v8cic khoin vay vi no thui Iii chlnh ngn hn trong b' nhu sau: Don vj 11nh VND 

S6dunim 
SO tim vay Ithit slnh 

trongk 
Kit chuyin tnvay vi 

n dli han Ting do liii nhp gc Ch&nh Ich t5 gli 
SO din vay di tn 

trong tel' S euM tel 
'ay Va n91huê1ii chink ngitn iran 

phrii fri ben lien quan 

vi n9'fhUthi chink ngd,, ha,, 
phil fri cdc fi chiec vied ,shin h/rae 

10.109.219.687 5.436 789.102 (43.43 Z217) (4.931.324.960,1 10.571.246612 

Vay ngn hgn ngin hAng 
Vay dii hn dn hgn tn 
Nq thuh lii chlnh dEn hgn IrA 

700.935.676619 
624.809.243.190 

66.314.590.819 
9.811.842.640 

691.441.295.980 
691.441.295.980 

39.395.512.002 

34.222.354.476 
5.173.157.526 

96140.550 
154.175.264 
(50.506.280) 
(7.528.434) 

(906303.629.724) 

(847.610.224.026) 
(47.498.714.154) 
(5.194.691.544) 

531.561.995.457 

468.794.490.408 
52.987.724.861 
9.782.780.188 

Cong 711.044.896.336 691.441.295.980  44.832.301.104 52. 703.333 (905.234.954.684) 542.136.242.069 

Chi tiEt sEr phil sanh YE cic khoAn vay vi nq thuh tki chlnh dii hn trong ky nhu sau: 

SEdunim 
S8 tiEn vay jthat sinh 

frongk' 
Vay dii ban cic bin liin quan 521.041.703.933 
VaydAi ban ngin hAng 309.223.759.906 
Vay dii han cic to chine khic 7.040.000.000 
Vaydii hn rAe cinhin 110.048.357.110 23.285.025.000 
Nqthuitii chlnh 19. 181.743.810 58.003.055.368 
Cng 966.535.564.759 K 1.288.080.368 

Li Th Tin Anh 
NgirbiIp huE0 
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S6dtrdunOmtnntc 
Lcri nhuOn trong k' 
Chia c6 ti trong k' 
Trich lap các qu' trong lc 
ThO lao H*i d6ng quim tri, Ban kiOm 
soOtvO Ban diuhOnh 
CAc khoOn diu chlnh khac 
86 dir cu6i ky tnroc 

86 dtidAu nirn nay 
Lçi nhuan trong k' 
Tom tmg cô t trong k9 
Thu lao HOi dóng quOn ti-j, Ban klein 
soát vl Ban diu hOnh 
Cáo khoOn d16u chinh khOc 
S6dircu6Ikj'này 

Lê Th Tü Anh 
Ngiro1lp bIu 

ChfMinh,ngày2l tháng8n11in 2021 

o'ng Khuá 
T6ng Gum d6c 

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
s6 48 TAi Nhan Phu, Khu pW, 3, Phuông Tang Nhon Ph6 B, Th ThO }Xrc, TP. H6 CM Minh 
BAo CAO TAI CHINH HOP NHAT Gr(YA NIN DO 
6 thong du cOa nOm tài chinh k& thAc ngày 31 thong 12 nám 2021 
Phi lyc 04: Bang di chiu bln ding  cOa vn chü s&hll'u 

Von dat, ttr cta ch6 
h 6ii 

Thangdw 
• n cô phn 

QujdutirphOt Quc khãcthuc 
trin vn chü s(Y hüu 

Loi nhun 
sau thu 

chua philn 1)hOi 
Lcriichc6dông 
không kim soãt 

Don j  1mb: VND 

Cong 
746.708.910.000 32.368.276.001 337.923.966.476 

37.505.615.000 

404.766.823.758 
169.387.869.837 

(164.275.960.200) 
(72.160.669.000) 

(213.333.334) 
7.847.245.352 

18.469.401.148 
1.137.647.723 

(1.800.000.000) 
(100.000.000) 

1.540.237.377.383 
170.525.517.560 

(166.075.960.200) 
(34.755.054.000) 

(213.333. 334) 
7.847.245.352 

746.708.910.000 32.368.276.001 375.429.581.476 345.351.976.413 17.707.048.871 1.517.565.792.761 

746.708.910.000 32.368.276.001 375.429.581.476 456.840.597.191 
282.504.976.226 

(112.006.336.500) 

(72.000.000) 
(660.253.849) 

19.190.379.988 
1.003.859.406 

1.630.537.744.656 
283.508.835.632 

(112.006.336.500) 

(72.000.000) 
(660.253.849) 

746.708.910.000 32.368.276.001 375.429.581.476 626.606.983.068 20.194.239.394 1.801.307.989.939 

Trirong Thi Ngc Phung 
Ki toán tru6ng 

49 



TONG CONG TV Co PHAN PHONG PHU 
SO 48 Tang Nhn PhO, Khu ph6 3, Phthng Tang Nhan PhCi 13, TP. ThO Drc, TI'. I iê, Clii Mmli 
BAO CÁO TAI CHINII HOP  NHAT GICTA NIEN Dt 
6 thông du cOa nãm tài chinh kt thOc ngay 31 thông 12 n8m 2021 
Phu luc 05: Thông tin v b phân theo ITnh vic Idnh doanh 

DYn v tinh: VND 

Thông tin v k& qua kinh doanh, tài san cÔ dnh và các thi san dãi han khác vã giá trj các khoãn chi phi IOn khOng bang tin cUa b phn theo ITnh vrc kinh doanh cOa Tp doán nhtr sau: 

CIc Iinh vIc thiwng ( :a khu;iii 

K nay 

Doanh thu thun v ban hông vâ cung cp djch vi ra bôn ngoài 
Doanh thu thun v ban hang vâ cung cp djch vi gifta con b phn 

Tdng doanh thu thud,, vd ban hông và cung cap djch vs 

Kt qua kinh doanh theo b phn 

Linh vtrc san xut mai, dch  vu,  khác Ioti trcr 

672.722.398.119 149.486.282.948 - 

672.722.398.119 149.486.282.948 

110.929.030.181 29.747.663.887 

('ng 

822.208.681.067 

822.208.681.067  

140.676.694.068 
Các chi phi khong phân b6 theo b phn (108.748.138.334) 
Lqi nhun tr hoat dng kinh doanh 3 1.928.555.734 
Doanh thu hoat dOng tài chinh 18.719.134.432 
Chi phi thi chinh . (24.807.606.931) 
PhAn Iãi hoAc I trong cong ty lien doanh, lien kCt 228.155.429.179 2.198.177.226 230.353.606.405 
Thu nhOp khác 39.263.371.873 
Chi phi khác (11.419.878.825) 
Chi phi thuê thu nhap doanh nghip hin hành (528.347.056) 
Chi phi thuO thu nhap doanh nghiêp hoan I3i 
Lçti nhuli, san ti:ui thu nhip doanh nghip 283.508.835.632 

Tdng chi ph! dO phd! sin!: dh:ua tài sã,: cd djnh và cdc tdi sun dui /111!! kll(IC 

TOng chi phi khdu hao vàphdn bd chi phi Ira trirdc dài hgn 

Tong gid fri cdc khoOn chi phi Ion khong hdng !in 'trfr chi ph! khdu hao vOphdn bd 
chipl:!trd trwd'c dài hgn) 

79.436.315.823 79.436.315.823 

60.783.493.241 19.350.297.197 80.133.790.438 

7.854.513.030 7.854.513.030 
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
SO 48 Tang Nhryn l'hO, Khu phO 3, Phtrâng lang Nhon PhO B, TP. ThO Dirc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DO 
6 thông dáu ctia nAm tài chinh k& thCic ngày 31 thông 12 nãm 2021 
Phy Ic 05: Thông tin v b phn theo Iinh vuc kinh doanh (tiôp theo) 

Kj trir&c 

LTnh vljc san xut 
Các lTnh vc thtrong 

mai, dch vii, khác 
Các khohn 

Io0i trO Cong 

Doanh thu thuhn v ban hông vâ cung cap djch v,i ra ben ngoài 777.085.615.566 302.731.657.988 1.079.817.273.554 
Doanh thu thun v ban hang vâ cung cop djch vi,i gifla các b phn 
Tong doanli thu thun v ben hông và cung cp djch v 777.085.6/5.566 302.731.657.988 1.0 79.81 7.2 73.554 

Kt qua kh doanh theo b phn 98.030.190.689 22.152.553.665 120.182.744.354 
COc chi phi khOng phOn bO theo bO phãn (100.188.125.852) 
Lçn nhun tir hoat dOng kinh doanh 19.994.618.502 
Doanh thu hoat dOng thi chinh 20.469.386.006 
Chi phi tài chinh (57.797.878.208) 
Phn IOi hoac  1 trong cong ty lien doanh, lien kêt 163.815.516.489 25.339.578.422 189.155.094.911 
Thu nhp khác 2.154.881 
Chi phi khác (186.252.446) 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hânh (1.111.606.086) 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoOn lai 

Lpi nhui,z sau thul thu nhp doanh nghip 170.525.517.560 

Toizg C/li fl/lI dii p/lát Si,,!, Ik hUll ((Ii SUn C djii!, v CC till 5(111 dill /11111 h/i tic 64.234.930.394 10.500.000 64.245.430.394 

Tong clii phi h/iOu /,ao jO p/1011 b/i c/i/p/li Ira trw/ic i/ui Ii Oil 68.624.422.487 18.616.282.774 87.240.705.261 

TOng gia tn cac k/to/u chi phi IOn khong bing tin art, clii phi khiu hao vàphOn bJ 

clii piii Ira (rusic dai Itwi) 925.008.536 925.008.536 

ii 
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
86 48 TAng Nhan PhO, Khu ph6 3. Phueng fAng Nhcm Ph6 B, TP. Ilni Dire. TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CI-I!NH HOP NHAT GIU'A NIEN DC) 
6 thang diu cOa nAm tài ehInh kt thuc ngày 31 tháng 12 nttm 2021 
Phu Jibe 05: Thông tin v b phn theo Iinh vy klnh doanh 

111i sAn vA nçi phAi Ira eOa b phiin thea ITnh vc kinh 

£ .1. Socuoiky 

doanh cOa Ip  deAn nhr sau: 

Linh viit san xut 
CAc linh vuv thwang mi, 

djch v, khAc 

Don vj tinh: VND 

CAc khoãn loal trü Cong 

TAi sAn tri,rc tip cOa b phn 1.597.547.113.965 820.897.347.072 2.418.444.461.037 
TAi sAn phAn bô cho b phmn 3.123.646.333 3.260.062.847 6.383.709.180 
CAc tAi sAn khong phAn b6 thee b phn l.365.751.509.060 

Tiingtài san 3.790.579.679.277 

Nc phai trA trrc ti6p cüa bçi phôn 1.150.495.574.406 725.867.504.309 1.876.363.078.715 
NqphAitrAphAnb6chohOphCin 7.119.591.300 7.430.519.529 14.550.110.829 
Nc phai trA không phAn bô thea b) phn 98.358.499.794 

Tang ny jIuu tra 1.989.271.689.338 

S4dunAm 
TAi sAn tn,rc tiép cUa b phn 1.472.275.614.237 852.582.464.879 2.324.858.079.116 
TAi sAn phAn bô cho b5 phn 
CAc tAi sAn không phAn b6 thee b5 phn 1.455.367.579.589 

Thng tâi san 3. 780.225.658.705 

NqphAitrrctipcOabphn 1.120.229.761.411 904.580.745.842 2.024.810.507.253 
NcphAitrAphânbochohphn 4.322.366.742 19.729.336.343 24.051.703.085 
Nc phal trA không phAn b6 thee b phAn 100.825.703.7 I I 

Tang npphdi 2.149.687.914.049 

o446 

(%, CONY\\ 
* Co PHAN 
\PIONG P11(1 

TPO' wangKhuë 
Tng Giám d6c 

 

LêThtTáAnh 
NgsrAi Ip biu 

 

Tnrang Thi Ng9c Phuç'ng 
K toán tnrvng 

Chi Minh, ngAy 21 tháng 8 nAm 2021 
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