
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQ'P 
6 THANG DAU CUA NAM TAI CHiNH 

KET THIJC NGAY 31 THANG 12 NAM 2021 

TONG CONG TY CO PHAN 
PHONG PHU 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 

MVC LUC 

1.  

2.  

3.  

4.  

Muc luc 

Báo cáo cüa Ban Ting Giám Ic 

Báo cáo soát xét thông tin tài chInh giüa niên d 

Bang can di k toán tng hqp gifra niên d 

Trang 

1 

2 - 4 

5 -6 

tti ngày 30 tháng 6 näm 2021 7 - 10 

5.  Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh tng hçrp giü'a niên d 
cho näm tài chInh kêt thác ngày 30 tháng 6 näm 2021 11 

6.  Báo cáo liru chuyn tin t tong hçp gifra niên 
cho näm tài chInh kêt thüc ngãy 30 tháng 6 näm 2021 12 - 13 

7.  Ban thuyt minh Báo cáo tãi chinh tng hqp gi&a niên d 
cho näm tãi chInh kêt thác ngày 30 tháng 6 näm 2021 14 - 43 

8.  PhuLuc 44-49 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 

BAO CÁO CUA TONG GIAM DOC 

Tng Giám dc Tng Cong ty C phAn Phong Phá (sau day gi tt là "Tng Cong ty") trinh bay báo cáo 
ca mInh c1ng v&i Báo cáo tài chInh tOng hqp gicra niên d 6 tháng dâu cia nãm tài chInh két thCic ngày 31 
thang 12 nãm 2021. 

Khái quát ye Tng Cong ty 
Tng Cong ty C phn Phong Phi'i là doanh nghip thrgc c phn hóa t& doanh nghip Nhà nithc — Tng 
Cong ty Phong Phá theo Quyét djnh so 06/2007/QD-BCN ngày 11 tháng 01 nãm 2007 cüa B tnràng B 
Cong nghip (nay là Bô Cong tiuroTig). lông Cong ty hot dng theo Giây chrng nlin dAng k' doanh 
nghip so 0301446006, dang ky lan dâu ngày 20 tháng02 näm 2009 và dang k' thay dôi Ian thcr 16 ngày 
03 tháng 02 näm 2021 do Sr Ké hoach và Dâu tu TP. Ho ChI Minh cap. 

Tru sâ chInh 
- Dlachi 

- Diên thoai 
- Fax 

48 Tang NhoTI Ph(, Khu ph6 3, Phi.thng Tang Nhan Ph( B, TP. Thti Drc, 
TP. Ho ChI Minh. 
(84-28) 35 147340 
(84-28)38406790 

Tong Cong ty có các don VI trrc thuc sau: 
Ten dan vi  
Chi nhánh Tang Cong ty C6 phAn Phong Phü 

Nhà may dt 2 — Chi nhánh Tng Cong ty C 
phân Phong Phü t?i  Dà Nang 

Chi nhánh T6ng Cong ty C phAn Phong Phü tai 
HàNi 
Chi nhánh Tng Cong ly C phn Phong Phü tai 
Nha Trang 
Chi nhánh Tng Cong ty C ph&n Phong Phi t@i 
Dà Lat  — Khách san  Du Lys 
Chi nhánh Tng COng ty C phAn Phong Phü tai 
Ninh Thun — Nhà may Scii Ninh Phü  

Dja chi 
378 Minh Khai, PhuOng Vinh Tuy, Qun Hai Ba 
Tnrng, TP. Ha Ni 
Dung s 03, Khu cong nghip Hôa Khánh, 
PhuO'ng HOa Khánh Bäc, Qun Linh Chiéu, TP. Dà 
Näng 
184 Nguyn Lisang Bang, Phung Quang Trung, 
Qun DOng Da, TP. Ha Ni 
Kml447, Xã Vinh Phuoiig, TP. Nha Trang, Tinh 
Khánh HOa 
14 Nam KS'Kh&i  NghTa, Phu&ng 1, TP. Dà Lt, 
Tinh Lam DOng 
Thôn Hnh TrI, Xã Quâng San, Huyn Ninh San, 
Tinh Ninh Thuân 

Hoat dong kinh doanh cüa Tng Cong ty theo GiAy chirng nhn dang k' doanh nghip là: 
San xuAt sai, chi may, chi thêu, vái dét thol, san xuât khän, vái, si, quAn áo, hang may sn (trr trang 
ph,ic, trir tãy, nhuôm, hO, in, gia cOng hang dä qua scr dvng); Bao bi (tth tái ché phé thai, san xuât bt 
giây tai  trii sd); 
Mua bàn may móc, phii tüng ngành dot, may. Kinh doanh thiêt bj van phOng, vt 1iu din, may móc, 
thiêt bj phi,ic vti cOng nghip, h thông kiêm tra do ltrng phiic vii cong tác thI nghim, môi trung. 
Ban buOn may moc, thiêt bi din, vt lieu din (may phát din, dng ca din, day din, thiêt bi dung 
trong mach  din). Ban buOn may móc, thiét bj, phi,i tüng may nOng nghip; 
Djch vi,i nghiên cCru khoa hçc; chuyên giao cOng ngh; 
Chän nuOi lQ'n (khOng hoat dng tai  tri,i sO); 
Trng rirng và chãm soc rrng; 
Khai thác và ché bin lam san; 
Thi cOng, ti.r vAn, thiAt k, lAp dt h thng din dan diing, din cOng nghip, din lanh; 
Djch vi an ung (khOng hoat dng an ung vâ trO chai giài trI t?i  trV sO'); 
Xây drng ca sO' ha tAng, khu cOng nghip, khu do thj, phát triên nhà; 
Tr vAn, mOi giài bAt dng san; 
Giáo die mAm non, tiêu hçc; 
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T6NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
BAO CÁO CUA TONG GIAM DOC (tip theo) 

- GiacôngcokhI; 
- San xuAt phân phi hal nuâc, nuóc nóng, diu hOa khOng khI; 
- XCr 1 ni.róc thai; 
- Hoat dng trang trI ni that; 

Quâng cáo; 
- Ban lé hang may mc; 
- Trng cay Iy Cu có chit bet,  mIa, cay thuc La, cay thuc lao, cay ly scri, cay có hat  chira du, cay h 

tiêu, cay cao su, cay cà phé, cay chè; trông rau, d.0 các loi, cay cánh Va trOng hoa (khong hoat dng 

tai tri so). 

Hi dng quãn trj và Ban iu hành, quãn l 
Các thành viên Hi dng quán trj và Ban diu hành, quân l' cia Tng Cong ty trong kS'  và cho dn tha 

diem 1p báo cáo nay bao gôm: 

Hi &ing quail trj 
Ho và ten ChCrc viii Ngày b6 nhim/ tái b nhim 

Ong Trn Quang Nghi 
Ong Pham Xuân TrInh 
Ba Pham Minh Hisong 
Ba Büi ThI Thu 
Ong Dirong Khuê 

Ban kiênz soát 

H Va ten 
Ba Nguyn Thj M5 L 
Ba Vii Thi Thiiy Ducing 
Ba Trãn Lien Hiiu 

Ban diu hành, quán 1j 
Ho Va ten 
Ong Di.rong Khué 
Ong L Anh Tài 
Ong Nguyen Van Nhim 
Ong Doàn Kiên 
Ba Tnrong Thj Ng9c Phirgng 
Ba Trirong Thj Ngçc Phi.rcrng  

Chii tjch 
Uy vien 
Uy viên 
Uy viên 

Uy vién 

Chrcvii 
Trir&ng ban 
Thành viên 
Thành viên 

Chrc vu 
Tong Giám dc 
Giám d6c diu hành 
Giám d6c diu hành 
Giám dc diu hành 
Giám dc tài chInh 
K toán tru&ng  

Tái b nhim ngày 19 thang4 näm 2019 
Tái b nhim ngày 19 tháng 4 näm 2019 
Tái bô nhim ngày 19 tháng 4 nam 2019 
Tái bô nhim ngày 19 thang 4 näm 2019 
B nhim ngày 26 tháng 6 nàm 2020 

Ngày tái b6 nhim 
Tái bô nhim ngày 19 thang 4 nam 2019 
Tái bô nhim ngày 19 tháng 4 nãm 2019 
Tái b nhim ngày 19 tháng4 nãm 2019 

Ngay b nhiém 
Bô nhim ngày 06 tháng 10 nãm 2020 
Bô nhim ngày 02 tháng 01 närn 2014 
Bô nhim ngày 30 tháng 5 näm 2014 
Bô nhim ngày 01 tháng 4 narn 2021 
Bô nhim ngày 15 tháng 02 näm 2016 
Bô nhim ngày 01 tháng 6 näm 2019 

Di din theo pháp lut 
Ngithi dai  din theo pháp lut ciia Tong Cong ty trong k' và cho dn thi diem 1p báo cáo nay là Ong 
Duoiig Khuê —Tong Giám dc (bO nhim ngày 06 tháng 10 näm 2020). 

Kiêm toán viên 
Cong ty TNHH Kim toán Va Tir vn A&C da dirqc chi djnh soát xét Báo cáo tài chInh tong hcrp gi[ia niên 
d 6 tháng dâu ciia nãm tài chInh kêt thuc ngày 31 tháng 12 näm 2021 ciia Tong Cong ty. 
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TÔNG CONG TY cö PHAN PHONG PHU 
BAO CÁO CUA TONG GIAM oOc (tip theo) 

Trách nhim cüa T6ng Giám dc 
Tng Giám d6c chu trách nhim !p Báo cáo tái chInh tng hqp giQa nién d phân ánh trung thijc và hcip 
l' tInh hInh tái chmnh, k& qua hot dng kinh doanh va Iuu chuyên tiên t cCia Tong Cong ty trong kS'. 
Trong vic Ip  Báo cáo tài chInh tong hqp gi&a niên d nay, Tong Giám dôc phái: 
• Chçn lua các chInh sách k toán thIch hçp và áp dung các chInh sách nay mOt  each nhAt quán; 

• Thtrc hin các xét doán và các uâc tInh mt cách hcrp l và then tr9ng; 
• Néu rO các chun mtrc k toán áp dvng cho Tng Cong ty Co ducic tuân thu hay khong và tat cá các sai 

lch trQng yêu dã duqc trInh bay va giái thIch trong Báo cáo tài chInh tOng hqp giüa niên d; 

• Lp Bao cáo tài chInh tng hqp gi&a niên d trên co s hoat dng lien tiic trr tnr&ng hçp khong th 
cho rang Tong Cong ty s tiëp tVc  hoat dng lien tIc; 

• Thiêt lap va thuc hien he thông kiem soat noi bo mot each hitu hieu nhäm han che rui ro co sai sot 
trQng yêu do gian ln hoc nhâm Ian trong vic 1p  và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hcrp gia niên 
d. 

TOng Giárn dOe dam bão các so ké toán thIch hcip dtn7C kru gi(i day di de phãn ánh tlnh hInh tài chInh cua TY'\ 
TOng Cong ty vói rnirc d chInh xác hqp l ti bat k' thai diem nào Va CáC so sách ké toán tuán thu chê j * 
kê toán ap dirng. Tong Giám dOe cüng chju trách nhim quân l' các tài san cüa TOng Cong ty vã do do 
thirc hin các bin pháp thIch hqp dé ngan chn vá phát hin các hành vi gian ln Va các vi pham khác. 

Tng Giám dc cam kt dä tuân thCi các yeu cu nêu trén trong vic Ip Báo cáo tãi chInh tong hçp gia 
nién do. 

Phê duyt Báo cáo tãi chInh 
Tng Giám dc phé duyt Báo cáo tài chInh tng hcip giEia nién do dInh kern. Báo cáo tài chInh tng hcip 
gi0a nien di dä phàn ánh trung thirc Va hcrp ' tinh hinh tài chInh cüa Tong COng ty t?i  thi diem ngãy 30 
thang 6 nãrn 2021, cüng nhi.r két qua hot dng kinh doanh và tInh hinh kru chuyên tiên t 6 thang dâu c 
nãrn tài chInh két thuc ngày 31 tháng 12 näm 2021, phi hqp vOi các Chuân mrc Kê toán VietNam,  Chê 
Ké toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài,N'\ 

Ong hqp giva niên 

Du'o'ng Khuê 
Tong Giám dôc 

Ngáy 20 tháng 8 näm 2021 
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S6: 1.1330/21/TC-AC 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAI CHINH GIA NIEN DQ 

KInh gfri:  CAC cO BONG, HO! BONG QUAN TRI VA TONG GIAM BOC 
TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 

Ch(ing tôi dã thijc hin cong vic soat xét Báo cáo tài chmnh tong hop g1Ua niên d kern theo cüa Tong Cong 
ty Co phân Phong Phá (sau dày gçi tat là "Tong Cong ty"), dtrc l.p ngày 16 thang 8 nãm 2021, tir trang 07 
den trang 49, bao gôm Bang can dôi kê toán tOng hqp gi&a niên d t?i  ngày 30 tháng 6 nãm 2021, Báo cáo 
kêt qua ho?t dng kinh doanh,  tong hap gi&a nién d, Báo cáo luu chuyên tiên t tong hqp giUa nién d 6 
thang dau cüa nàm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 và Bàn thuyêt minh Báo cáo tài chInh tOng 
hcrp gi&a nién d. 

Trách nhiêm cüa Tng Giám dc 
Tng Giám dc Tang Cong ty chju trách nhim v 1p va trInh bay trung thirc và hgp l Báo cáo tài chInh 
tong hap gi&a niên d cüa Tong Cong ty theo cac Chuân mrc Ké toán Vit Nam, Ché d Ké toán doanh 
nghiép Viêt Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan den viêc lap va trinh bay Bao cao tai chinh tong hap 
gi&a niên d và chju trách nhim ye kiém soát ni b ma Tong Giám dOe xác djnh là can thiêt dê dam báo 
cho vic 1pvà trinh bay Báo cáo tài chInh tong hap giCia nién d không CO sai sot trçng yêu do gian In 
hoäc nhâm Ian. 

Trách nhiêm cüa Kiêm toán viên 
Trách nhim cüa chtng tôi là dua ra kt lun v Báo cáo tài chInh tng hap giUa niên dO d%ra trên kt qua 
soát xét cia chüng tOi. Ching tOi dà thi,rc hin cong vic soát xét theo cüa Chuân mtrc Vit Nam ye hap 
dông dich vu soát xét so 2410 - Soát xét thông tin tài chmnh giüa niên dO do kiêm toán viên dOe  1p cüa dan 
vi thtrc hiên. 

Cong vic soát xét thong tin tài chinh gifla niên d bao gOrn vic thrc hin các cuOc phOng van, chü yêu là 
phOng van nh&ng nguOi chju trách nhim ye cac van dé tài chInh kê toán, và thirc hin thu We phân tIch Va 
cac tht tiic soát xét khác. Mt cuOc soát xét ye ca bàn có pham vi hep han mOt  cuOc kiêm toán thrcxc thrc 
hiên theo cac Chuân irnrc Kiêrn toan Viét Nam va do vây khOng cho phep chung to! dat throc str darn bao 
rang chóng tOi së nhn biét dixqc tat Ca các van dê trQng yêu có the &rqc phát hin trong mOt  cuOc kiêm toán. 
Theo do, chtng tOi khOng dtra ra 2 kiên kiêm toán. 

Kt luân cüa Kim toán viên 
Can cr trên két qua soát xét cüa chüng tôi, chüng tôi khOng thy có vn d gI khin chüng tOi cho rng Báo 
cáo tài chInh tOng hap gifla nién dO dInh kern khOng phàn ánh trung thirc va hap l, trén các khIa c?nh  trpng 
yêu, tInh hInh tài chInh cüa Tong COng ty CO phán Phong Ph(i tai  ngây 30 thang 6 nãm 2021, cüng nhi.r kêt 
qua ho?t  dOng kinh doanh va tInh hInh luu chuyên tiên t 6 tháng dãu cüa näm tài chinh ket thüc ngày 31 
tháng 12 nãm 2021, phà h9p vâi các Chuân mrc Ké toán Vit Nam, Chê di Ké toán doanh nghip Vit Nam 
và các quy djnh pháp l2 có lien quan den vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh tOng hap giva niên do. 
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im toán vã TLr vn A&C 

L .1 '' 
Phó Tong Giám d& 
So Giáy CNDKLJN kiêm loan: 0099-2018-008-1 

bakertilty 
A&C 

Vndêcnnhnmanh 
Không phü nhn kt 1un nêu trên, chüng tôi liru ' ngtri dcc dn thuyt minh s V11L5 trong Ban thuy& 
minh Báo cáo tài chInh tong hccp gi&a nién d v vic chuyên nhi.rcing Di.r an Phát triên khu nhà a tai Phumg 
Phi.róc Long B, Qun 9, TP. Ho ChI Minh giOa Tong Cong ty Nông nghip Sài GOn — TNHH MTV và lông 
Cong ty. Hin tai  Tong COng ty dang ch hithng dan và giâi quyêt các van dê dan si,r phát sinh (neu Ca) do 
vic hüy hp dông chuyên nh.rgng di,r an giva cac ben theo quy djnh pháp Iut hin hành. 

TP. H ChI Minh, ngày 20 thang 8 näm 2021 

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



TdNG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhin Ph, Khu ph 3, Ph.thng Tang Nhcm Phü B, Qun 9, TP. H6 Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHiNH TONG HOP G1UA N1N D 
6 tháng du cüa nam tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

BANG CAN DO! KE TOAN TONG HP GIUA NIEN DQ 
(D3ng dy dü) 

Ti ngày 30 tháng 6 näm 2021 

Dcm vi tinh: VND 

M Thuy& 

CHI TJEU s minh S cui kj' So du näm 

A- TAISANNGANHi.N 100 1.084.114.488.558 1.153.608.669.476 

1. Tin Va các khoãn tuong duong tin 110 V.1 41.593.328.059 90.944.797.197 

I. Tiên 111 29.593.328.059 79.944.797.197 
44o 2. Các khoàn tircvng dircrng tin 112 12.000.000.000 II .000.000.000 

II. Du tu tài chinh ngn han 120 - CON 

I. Chmg khoán kinh doanh 121 - PHA 
2. Di,r phong giãm giá chCrng khoán kinh doanh 122 - NGI 
3. Dau Ui näm giU dn ngày dáo han 123 

T.P \ 

III. Các khoãn phäi thu ngn han 130 844.664.604.274 903.338.122.820 

I. Phãi thungn hncüakháchhàng 131 V.2 335.933.366.794 272.041.691.699 

2. Trà truâc cho ngui ban ngn han 132 V.3 7.114.663.014 4.001.451.104 

3. Phãi thu ni b ngn han 133 4491 

NG 4.  
5.  

Phãi thu theo tin d k hoch hp dng xây drng 

Phâi thu v cho vay ngán han 

134 
135 V.4a 131.600.000.000 131.600.000.000 

6. 
7. 

Phãi thu ngán han  khác 

D,i phàng phãi thu ngn han  khô dôi 

136 
137 

V.5a 
V.6 

409.445.038.173 
(39.948.972.733) 

527.758.092.393 
(32.5 80.762.433) AN V 

8. Tài san thiu ch xr 1)2 139 520.509.026 517.650.057 & 

IV. Hang tn kho 140 V.7 189.280.287.205 158.774.188.474 T.p 

I. Hang tn kho 141 201.245.070.153 186.184.049.933 

2. D,r phông giãm giá hang tn kho 149 (11.964.782.948) (27.409.861.459) 

V. Tãi san ngn han  khác 150 8.576.269.020 551.560.985 

I. Chi phi trà triràc ngân han 15! V.8a 1.679.753.528 320.404.007 

2. Thu giá tr gia tang &rgc khâu trr 152 6.3 83 .709. 180 

3. Thus và các khoàn khác phài thu Nhà nuOc 153 V.18 512.806.312 23 1. 156.978 

4. Giao dlch  mua ban Iai  trãi phiEu Chinh phü 154 

5. Tãi san ngan han  khác 155 

Bdo cáo nay phái thrcrc dcc cing vài Ban thuylt ininh Lao cáo tài chinh lông hcp g1ia niên d 7 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHCJ 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phà, Khu ph6 3, Phisàng Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CH!NH TONG HOP GIO'A NIEN D 

6 thàng du cCia nãm tài chinh kt thic ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bang can dôi k than tong hçp giüa niên (tiêp theo) 

CH TIEU 

Ma 
s 

Thuyét 
minh S cu61 kj' S du nam 

B- TA! SAN DAI HN 200 1.945.197.839.310 1.944.110.293.666 

1. Các khoãn phãi thu dài han 210 67.380.895.759 67.500.895.759 

1. Phãi thu dài han  cUa khách hang 211 

2. Trà tnràc cho nguäi bàn dài han 212 

3. V6n kinh doanh ô doi vi trirc thuOc 213 

4. Phài thu ni b dài han 214 

5. Phài thu v cho vay dài han 215 V.4b 4.848.000.000 4.968.000.000 

6. Phâi thu dài han khác 216 V.5b 62.532.895.759 62.532.895.759 

7. D phang phãi thu dài han  khó dói 219 

II. TãisãncdInh 220 920.066.674.458 979.262.303.934 

I. Tài san c dinh hku hinh 

- Nguyen giá 

221 
222 

V.9 909.112.861.495 
1.776.805.183.467 

967.618.671.889 ' 
1.823.112.098.961 HU 

- Giá In hao mon lily ki 223 (867.692.321.9 72) (855.493.427.072) 

2. Tài san c6 dinh thuê tài chinh 224 V.10 10.708.484.682 11.364.106.188 

- Nguyen giá 225 13.112.430.204 13.112.430.204 

- Giá In hao mOn lily k 226 (2.403.945.522) (1.748.324.016) 

3. Tài san c6 djnh vô hinh 227 V.11 245.328.281 279.525.857 

Nguyen giO 

GiO trj hao mOn lily ke 

228 

229 

583.927.273 

338.598.992) 

583.927.273 

(304.401.416) TY 
4JuHH 

III. Bat dng san âu tu 
- Nguyen giá 

230 
231 

iUV 

C' 
- Giá trj hao mon Iüy k 232 

IV. Tài san dO dang dãi han 240 293.839.495.964 228. 127.522.687 

1. Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han 241 V.12 215.340.985.983 226.719.742.686 

2. Chi phi xây dmg ca bàn dâ dang 242 V.13 78.498.509.981 1.407.780.001 

V. Du tu tài chinh dài han 250 648.835.213.812 649.878.859.757 

1. DâuttrvàocôngtycOn 251 V.14 220.050.000.000 220.050.000.000 

2. Du tir vào cOng ty lien doanh, lien kêt 252 V.14 349.675.919.796 349.675.919.796 

3. DAu tu gop v6n vào dn v khác 253 V.14 125.247.365.199 125.247.365.199 

4. Dir phOng dAu tu tãi chInh dài hn 254 V.14 (46. 138 .071. 183) (45.094.425.238) 

5. DAu tir nm gi dn ngày dáo han 255 

VI. Tài san dài han  khác 260 15.075.559.3 17 19.340.711.529 

I. Chi phi trà truOc dài han 261 V.8b 15.075.559.317 19.340.711.529 

2. Tài san thu thu nhp hoan lai 262 V.15 

3. Thit bj, vt tu, phv tüng thay th dài han 263 

4. Tài san dài han  khác 268 

TONG CONG TA! SAN 270 3.029.312.327.868 3.097.718.963.142 

Báo cáo nay phOi dtcçc dQc cüng v&f HOn thuylf minh BOo cáo tài chInh tOng hQp gii?a niën d5 8 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhan Phi, Khu ph6 3, Phirông Tang Nhon Phii B, Qun 9, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO iAi CHNH TONG HQP GIUA NIEN fX 

6 tháng dAu ccia näm tài chinh kt thCic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Bang can dói k toán tng hçp giüa niên d (tip theo) -______ _____________________ 

CHI TIEU 

C - NQ PI-JAI TRA 

I. Nq ngn han 

Ma 
s 

300 

310 

Thuyêt 
minh Sôcu6ik5' SdhinAm 

1.480.932.345.499 

585.534.856.182 

1.632.827.249.4 19 

732.761.523.085 

I. Phài trà ngui bàn ngân han 311 V.16 271.556.871.572 220.533.907.562 

2. Ngiräi muatràti&ntrirâcngnhan 312 V.17 11.957.344.674 13.069.034.261 

3. Thus và các khoàn phãi npNhà ni.ràc 313 V.18 14.550.110.829 24.05 1.703.085 

4. Phãitràngi.rilaodong 314 V.19 19.941.014.401 19.048.416.556 

5. Chi phi phài Ira ngn han 315 V.20 2.140.176.521 4.563.468.522 

6. Phàitranibngnhan 316 

7. Phài trà theo tin d k hoach hcip dng xây drng 317 

8. Doanh thu chtxa thrc hin ngán han 318 V.21 a 8.119.221.568 12.975.299.318 

9. Phài trà ng&n han  khác 319 V.22a 34.199.875.178 24.143.307.664 

10. Vay và nq thuê tài chinh ngân han 320 V.23a 210.552.591.058 390.354.120.545 

II. Dir phông phài trà ngn han 32 I - 

12. Qu'khenthtrâng,phác1cii 322 V.24 12.517.650.381 24.022.265.572 

13. Qu5' binh 6n giá 323 - - 

14. Giao dch mua ban Iai  trái phiu Chinh phci 324 

11. Nodãi han 330 895.397.489.3 17 900.065.726.334 

1. Phài trà ngui ban dài han 331 

2. Ngui mua trã tin trirâc dài han 332 

3. Chi phi phãi trã dài han 333 

4. Phài trâ ni bO v vn kinh doanh 334 * I) 
5. Phài trã nôi b dài han 335 

6. Doanh thu chira thi.rc hiên dài han 336 V.2 lb 28 .4 17. 158 .000 29.995.889.0 

7. Phãi trà dài han  khác 337 V.22b 29.426.000.000 29.426.000.000 

8. Vay va nq thué tài chinh dài han 338 V.23b 837.554.331.3 17 840.643 .837.3 34 

9. Trái phiu chuyEn dM 339 

10. Cphiuirudäi 340 

II. Thué thu nhp hoan Iai  phài trã 341 

12. Di,r phong phài trã dài han 342 

13. Qu9 phát trin khoa hc và cong ngh 343 

Báo cáo nay phOi thccxc dQc citng vái Ban thuylf minh Báo cáo àí chinh lông hcip giüa niên d3 9 
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TONG CONG TV C 5  PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Phumg Tang Nhcin Ph(i B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH TONG HOP GicrA NIEN D 

6 thang du cOa näm tài chinh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bang can dôi k toán tOng h9p giu'a niên (tiép theo) 

CHi TIEU 

D - VON CHU SO HUU 

Ma 
s 

400 

Thuyt 
minh S cui k5' So dãu näm 

1.548.379.982.369 1.464.891.713.723 

I. Vn chü so hfru 410 1.548.379.982.369 1.464.891.713.723 

1. V6ngopcCiachüsâhu 411 V.25 746.708.910.000 746.708.910.000 

- Cdphku ph thông cô quyn bkiu  quyt 4/la 746.708.9/0.000 746.708.910.000 

- Cphituuudaui 41/b 

2. Thang du vn c phAn 412 V.25 32.368.276.00 1 32.368.276.001 

3. Quyn ch9n chuyên di trái phiu 413 

4. VOnkhácciachQsôhQu 414 

5. Côphieuqu5 415 

6. Chênh Ich dánh giá Iji tài san 416 

7. Chênh lch t' giá hi doái 417 

8. Qu5 du tu phát trin 418 V.25 375.429.581.476 375.429.581.476 

9. Qu9htrgsâpxpdoanhnghip 419 

10. Qu5khácthucvônchiisâhfu 420 

II. Lqi nhun sau thus chi.ra phân phói 421 V.25 393.873.214.892 3 10.384.946.246 

- Lcri nhuán sau thué chica phan phi 
/üy k dn cuôi kj truy.c 42 Ia 198.378.609.746 310.384.946.246 

- Lc.ri nhuán sau 1hue chira phOn phi k) nay 42/b 195.494.605.146 - 

12. Nguon vn dAu tu xay dirng co bàn 422 

II. Ngun kinh phi và qu kliác 430 

1. Ngun kinh phi 431 

2. Ngutn kinh phi dâ hinh thành tài san cô djnh 432 

TONG CONG NGUON VON 440 3.029.312.327.868 3.097.718.963.142 

Chi Minh, ngãy 16 tháng 8 nam 2021 

Truong Thi NgQc Phuqng Dtrong Khuê 

K toán truOng Tong Giám d6c 

C. 

L Thi Tü Anh 

Ngu&i Ip 

Bdo cáo nay phái thrcrc doc cIng vó-i Bàn ihuyii mink Baa cáo Mi chink tng hQp girca niên do 10 



Lê Th Tu Anh Truong Thi Ngçc Phuqng 
NguOi 1p Kê toán tru&ng 

Duong Khuê 
TOng Giám d6c 

6 Chi Minh, ngày 16 tháng 8 nAm 2021 

lÔNG CONG VI CO PHAN PHONG PHCJ 
Dia chi: 48 TAng Nhan Phi, Khu ph6 3, Phuàng Tang Nhon PhCi B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAL CHINH TONG HOP GIUA NIEN x 

6 tháng dâu cCia nAm tài chInh kêt thCc ngày 31 thang 12 nAm 2021 

BAO CÁO KET QUA HOT BONG KLNH DOANH TONG HqP GIU'A NIEN BQ 
(Dng day dü) 

6 tháng du cüa näm tãi chInh kt thüc ngãy 31 tháng 12 nAm 2021 

MA Thuyt 

Dcm vj tinh: VND 

- • A A. Luy ke tu dau nam den cuoi ky nay 

CHI TIEU S6 minh NAm nay NAm truàc 

1. Doanh thu ban hang và cung cap dlch vv 01 VLI 498.562.875.851 784.402.691.246 

2. Các khoãn giam trüdoanh thu 02 VI.2 3.480.785.339 3.153.418.310 

3. Doanh thu thuãn v ban hAng và cung cp dch vy 10 495.082.090.512 781.249.272.936 

4. GiA vn hAng ban 11 Vl.3 428.337.688.518 741.389.396.430 

5. Lqi nhun gp ye ban hAng vA cung cap dlch Vy 20 66.744.401.994 39.859.876.506 

6. Doanh thu hoOt  cng tAi chinh 21 VI.4 171.255.795.626 133.032.198.032 

7. Chi phi tAi chInh 22 VI.5 10.962.013.858 39.385.007.276 

Trong do: clii phi lAl vay 23 8.950.655.077 28.869.795.490 

8. Chi phi ban hAng 25 VI.6 6.457.700.092 12.698.921.715 

9. Chi phi quãn l' doanh nghip 26 VI.7 52.862.436.072 40.543.291.885 

10. Lçi nhun thuãn tA hot dng kinh doanh 30 167.7 18.047.598 80.264.853.662 

11. Thu nhp khác 31 VI.8 39.263.371.873 229.893.663 

12. Chi phi khác 32 VI.9 11.414.814.325 59.411.034 

13. Lqi nhun khác 40 27.848.557.548 170.482.629 

14. Tong lqi nhun ké toán truOc thuê 50 195.566.605.146 80.435.336.291 

15. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hAnh 51 V.18 - 253.556.860 

16. Chi phi thuC thu nhp doanh nghip hoAn 10i 52 V.15 

17. LQI nhun sau thu thu nhp doanh nghip 60 195.566.605.146 80.181.779.431 

18. LAi co ban trên CO phiêu 70 VI.10 

19. LAi suy giAm trên Co phiêu 71 VI.10 

TO 

\PH 

-- 

ACH? 
M10 

A 

Baa cáo nàyphái thiqc dQc cling vái Ban ihuylt minh Báo cáo tài chinh tong hqp girw niên d 11 



T6NG CONG TV C PHAN PHONG PH 
Dja chi: 48 Tang Nhan Ph, Khu ph 3, Phtthng Tang Nhan Phi B, Qun 9, TP. H6 Chi Minh 

BAO CÁO iAi CHINH TONG HOP GICIA NIEN Ex 
6 thang dâu cCia nam tài chInh két thCic ngày 31 tháng 12 nam 2021 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN T TONG H1P GIffA NIEN DO 
(Dng dy dü) 

(Theo phtrong pháp gián tip) 
6 thang du cüa nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

I. 

CHI TIEU 

Luu chuyên tin tü hot dng kinh doanh 

Ma 
s 

Thuyêt 
minh 

Dan vi tinh: VND 

Luy ktirdAu näm dn cui k' nay 
Näm nay Näm truàc 

1. Lo'i nhuân trwóc thuê 01 195.566.605.146 80.435.336.291 

2. Diêu chin/i c/to cdc k/,odn: 

Khu hao tài san c djnh và bAt dng san dAu tu 02 V.9,V.10,V.11 56.615.786.412 61.247.708.399 

Các khoãn dir phông 03 V.6, V.7, V.14 (6.147.504.394) 4.409.205.495 

Lài, 16 chênh Ich t' giá hi doái do dánh giá li 
các khoàn mvc  tiAn t có gc ngo t 04 VI.4, VI.5 (2.242.636.779) 2.03 8.075.695 

- Lài, 16 tir hot dng dAu tu 05 Vl.4, VI.8 (166.800.549.499) (126.567.735.641) 

- Chi phi lãi vay 06 VI.5 8.950.655.077 28.869.795.490 

- Các khoãn diAu chinh khac 07 

3. LØ n/mOn & I:oit dng kin/i doanh 
trmtOc Ihay dôi v6n lu'u dng 08 85.942.355.963 50.432.385.729 

Tang, giám cac khoãn phài thu 09 (76.862.677.746) 23 1.284.994.190 

Tang, giãm hang tOn kho 10 (4.567.981.389) 117.736.356.210 

- Tang, giãm các khoãn phãi trâ 39.103 .9 15 .640 14.4 15 .8 18.437 

- Tang, giàm chi phi trà truàc 12 2.905.802.691 (1. 828.7 10.361) 

Tang, giãm chüng khoán kinh doanh 13 

TiAn lãi vay da tra 14 

V.20, V.22a, 
V.23, Vl.5, VII (19.974.966.815) (40.939.496.5 84) 

- Thud thu nhp doanh nghip dã nOp IS 

- Tin thu khác ttr hot dng kinh doanh 16 

Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 17 V.24,V.25 (11.576.615.19 I) (7.864.017.982) 

Lu:m c/zuyen 1iiz 1/::ui: ffr /zoll 143izg kin/i doanlm 20 14.969.833.153 363.23 7.329.639 

II. Luu chuyên tiên tü hot dng dãu tu 

1. Tin chi d mua sAm, xây d,rng tài san c djnh Va V.9, V.13 (26.046.344.460) (5.489.072.450) 

cac tài san dài han khác 21 VII 

2. Tiên thu tz thanh I, nhuqng ban tài san c dlnh và 
các tãi san dài han khác 22 V.9, VI.8 9.3 59. 18 1.8 18 273.407.032 

3. Tin chi cho vay, muacác côngcv nqcCia 
dan vi khác 23 

4. Tin thu h61 cho vay, ban Ii các cong cy nq cQa 
dan vi khác 24 V.4 120.000.000 72.000.000 

5. Tin chi dAu tir gop vOn vào dan vi khác 25 (19.522.531.446) 

6. Tin thu h6i dAu tu gOp vn vão dan vi khác 26 

7. TiAn thu Iai cho vay, c6 tirc và Icri nhun dircrc chia 27 V.5a, VI.4. VII 294.479.390.516 260.503.560.25 8 

Lint chuvêiz lien 1/man hr hoat dng diu 1w 30 277.912.227.874  235.837.363.394 

Bdo cáo nàvp/icii dirçic dc ciing v&i Bàn thuyl: rninh Baa cáo liii chin/i lông hqp gii?a n:ên d 12 



546.578.628.112 

(1.110.555.710.6 18) 

(720.948.472) 

(65.000.000.000 

(629.698.030.978)
NG 

(30.623.337.945)AN - 

PHU 
48.510.045.687 I, 
17.886.707.742 

Duong Khuê 

TOng Giám dOc 
L Th TO Anh 

Ngu&i 1p 

Truong Thi Ngçc Phuçrng 

K togn truang 

HO Chi Minh, ngày 16 tháng 8 näm 2021 

- 

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcin PhCi, Khu ph 3, Phumg Tang Nhcm PhO B, Quân 9, TP. i-th Chi Minh 

BAO CÁO TAL CHINH TONG HQP GI1JA NIEN DO 
6 tháng dAu cüa nam tài chmnh két thCic ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Báo co 1uu chuyên tiên t tong hqp giUa niên d (tiêp theo) 

CHI TIEU 

Ma Thuyêt 
minh 

LUy k tO dãu näm den cuOi k nay 
Nam nay Näm trwàc 

     

III. Luu chuyên tin tO hot dng tài chinh 

I. Tin thu t phát hành c6 phiu, nhn von gOp ccia 

chO sâhu 31 

2. Tin trâ li vn gOp cho cãc chO s hu, mua Ii 

c phéu cOa doanh nghip da phát hành 32 

3. Tinthutirdivay 33 V.23 339.547.636.672 

4. Tiên trâ nçi gOc vay 34 V.23 (576.182.432.539) 

5. Tin trà nq g6c thuê tài chinh 35 V.23 (770.224.948) 

6. C tüc, Igi nhuân d trâ cho chO s h€?u 36 V.22a, V.25 (104.828.509.350) 

Lwu chuyên tiên ihuân tfr hog! dizg Mi chin/i 40 (342.233.530.165) 

Luu chuyên tiên thuAn trong k' 50 (49.351.469.138) 

Tin Va tu0ng duong tin du näm 60 V.' 90.944.797.197 

Anh huàng cOa thay d6i t' giá hi doái quy d6i ngoi t 61 

Tin vã thong duong tiên cuOi k' 70 V. I 41.593.328.059 

., 

• TY 

!UH 

Tuvj 

C 

Báo cáo nàyphái dirçic dQc ciing v&i Bàn ihuylz mmii Báo cáo tài chin/i lông hçrp giio men a' 13 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhn Phü, Khu ph 3, Phthng Tang Nhn Phi B, TP. Thci Dcrc, TP. i-th ChI Minh 

BAO CÁO iAi CHfN H TONG HOP GicrA NIEN DO 
6 thang dAu cüa nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH TONG HQP GIOA NIEN iQ 
6 tháng du cüa näm tài chInh kt thác ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

I. DAC DIEM HOAT BONG 

1. HInh thirc sfr h&u vn 
Tng COng ty C phn Phong Phü (sau day gçi tt là "Tng Cong ty") là cOng ty c phn. 

2. Linh vu'c kinh doanh 
LTnh vi,rc kinh doanh cüa Tng Cong ty là san xut cong nghip, kinh doanh thi.rang mai,  djch vi. 

3. Ngành nghê kinh doanh 
Hoat dng kinh doanh chInh cUa Tng Cong ty là: San xuât, mua ban sql, vài, khän, chi may, chi thêu, 

san phâm may n4c Va thoi trang (trr tay, nhum, ho in trén san phâm dt, may dan, gia cong hang dà  * 

qua sr ding); Buôn bàn to, xa, sql dot,  hang may mc..... 

4. Chu kS'  san xuãt, kinh doanh thông thung 

Chu kS'  san xut kinh doanh thông thrOng cüa Tng Cong ty không qua 12 tháng. 

5. Dc dim hot dng cüa Tang Cong ty trong k5' có ãnh hu'&ng dn Báo cáo tài chInh 
Doanh thu cüa Tng Cong ty k' nay giãm manh  so vâi cüng kS'  näm truàc chi yu là do Tng Cong 
ty dä ca cau, to chtrc và sap xêp Il cac mâng san xuât dê thIch rng vài tinh hInh thirc tê và nâng cao 
hiu qua hot dng. Tuy nliiên, do chi phi Iäi vay giãm và các khoân cô trc nhn &rqc tang cng vâi 
khoàn thu nhp do nhân tiên den bü, hO trq do Nhà ni.râc thu hôi dat dã giip cho Iqi nhun cOa Tong 

Cong ty k' nay gia tang manh  so vài ciing kS'  näm triràc. 

6. Cu trüc Tng Cong ty 
Cong ty con 
Tng COng ty chi dAu tt.r vào cong ty con là Cong ty C ph&n Dt gia diing Phong Phii (trLrc day là 
Cong ty Co phân Dt may Quàng Phd) có trV sâ chinh t?i  ThOn  Hanh  TrI, Xã Quàng San, Huyn Ninh 

Son, Tinh Ninh Thun. Hoat dng kinh doanh chInh ciia cong ty con nay là: San xuât, mua bàn bOng, 
xo, sql, vãi, san pham may rnc; Mua ban hóa chat thuOc nhum, may moe thiêt bj ngành dt may. Tai 
ngày kêt th(ic k' kê toán, t' l von gop ccia Tong Cong ty tal  cong ty con nay là 90%, t' l quyên biêu 

quyét và t' l Iqi Ich là 90%. 

Các Cong ty lien doanh, lien kt 
Ten cong ty Dja chi trV sâ chInh 

COng ty TNHH 
Coats Phong PhO 

Cong ty Co phn 
Dâu tu Phát trien 
NhavàDôthl 
HUD Sal GOn 
Cong ty CO phn 
May Dà Lt 

48 Tang Nhan PhO, Phu&ng 
Tang Nhan PhO B, TP. Thu 
Dcrc, TP. HO Chi Minh 
159 Din Biên PhU, Phir&ng 
15, Qun BInh Thnh, TP. 
Ho Chi Minh 

09 PhO Dng Thiên Vi.rang, 
TP.Dà Lt, Tinh Lam Dong 

Hot dng kinh doanh chInh TS' l T' l T' l 
von gOp lai ich quyên biêu 

quyêt  

San xut, mua ban bong, XG, sqi 35,00% 30,00% 35,00% 

Du tu, xây di,rng, kinh doanh bat 21,51% 21,51% 21,51% 
dng san 

San xuat, kinh doanh san phAm 40,00% 40,00% 40,00% 
dt may, nguyen phi,i lieu, may 
môc thiêt bj ngành dt may 

Ban thuyt ,ninh nay là nt bç5 phcin hçxp :hành và phOi dtcic dQc cling v&i Báo cáo iài chinh tdng hp gii?a nién d 14 



TONG CONG TV C5 PHAN PHONG PHU 
Dja clii: 48 Tang Nhon PhO, Khu ph 3, Phung Tang Nhan PhO B, TP. ThO Dec, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH TONG HQP GIIYA NIEN D 
6 tháng du cOa nãm tài chinh k& thôc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hqp gi&a  niên  d (tip theo) 

COng ty C phn 
Xüc tién Thucmg 
mai Va Dâu tix 
Phong Phü 
COng ty C phn 
Phát triên Nhà 
Phong PhO 
Daewon Thu Dcrc 
Cong ty C6 phn 
Dt Dông Nam 

COng ty C phAn 
Dt may Nha 
Trang 

168B BOi Thj XuAn, 
Phng Pham Ng Lao, 
Quan I, TP. HO Chi Minh 

378 Minh Khai, Phxôiig 
Vinh Tuy, Qun Hai Ba 
Tnrng, TP. Ha NGI 

727 Au Ca, Phir&ng Tan 
Thành, Qun Tan Phu, TP. 
HO Chi Minh 
Xa Vinh Phuang, TP. Nha 
Trang, Tinh Khánh Hôa 

Sãnxut,kinhdoanhbOng 31,71% 31,71% 31,71% 
nguyen 1iu nhp khâu; san xuât 
và xut khâu các lo?i khAn lông 

Kinh doanh bt dng san, quyn 44,02% 44,02% 44,02% 
sr dung dat thuOc  chci sâ hu, 
chü si1 di,ing hoc di thuê 

San xut các san phm dt 35,99% 35,99% 35,99% 

San xut các san phm dt 30,35% 30,35% 30,35% 

Các Do,z vj trrc thuOc không cô 1w cách phdp nhân hzch loan phi thu3c 
Téndccnvj Djachi  

Chi nhánh T6ng Cong ty C phn Phong PhO 378 Minh Khai, PhuOng Vinh Tuy, Qun Hai Ba 
Tri.rng, TP. Ha Ni 

Nhà may dt 2 — Clii nhánh Tng Cong ty C Ththng s 03, Khu cOng nghip HOa Khánh, 

phân Phong PhO tal  Dà Nang Phung HOa Khánh Bäc, Qun Linh Chiêu, TP. 
DàNang 

Chi nhánh Tng Cong ty C phn Phong PhO 184 Nguyn Lrcing B&ng, Ph.r&ng Quang Trung, 

t01 Ha Ni Qun DOng Da, TP. Ha Ni 

Chi nhánh Tng COng ty C phAn Phong Phi Km 1447, Xä Vinh Phirang, TP. Nha Trang, Tinh 

tai Nha Trang Khánh HOa 

Clii nhánh Tng Cong ty C phn Phong PhO 14 Nam KS'  Khôi Nghia, Phtthng 1, TP. Dà Lt, 

tai Dà Lt — Khách san  Du Lys Tinh Lam DOng 

Chi nhánh Tng Cong ty C phAn Phong PhO Thôn Hanh  TrI, XA Quàng Sen, Huyn Ninh Son, 

tai Ninh Thun — Nhà may Scii Ninh PhO Tinh Ninh Thun 

7. Tuyên bô ye khi nãng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh 
Các s Iiii tuDng Ong cCia k$' truó'c so sánh dirçc vói s 1iu cOa k5' nay. 

8. Nhân viên 
Tai ngày kt tliOc k5' k toán Tng Cong ty có 538 nhân viên dang lam vic (s6 dAu näm là 558 nhân 

vién). 

II. NAM TA! CHINH, DYN V TIEN T SU DJNG TRONG KE TOAN 

1. Nãm tài chInh 
Nãm tài chInh cCta Tng Cong ty b&t du tr ngày 01 thang 01 và k& thOc vào ngày 3 1 thang 12 hang 

näm. 

2. Drn vj tin t sir ding trong ké toán 
Don vj tin t sr di,ng trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do phAn lan các nghip vi duc thrc 
hin bang don vl tiên t VND. 

Bàn thuyds minh nay là ,nç5 bd phin hqp zhành và phài th.qc dQc cung vái Báo cáo tài chinh :dng hçrp giza nién d3 15 



T 5NG CONG TY cd PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Thng Nhan Phü, Khu ph 3, Phir&ng Tang Nhon Phci B, TP. Thu Dc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH TONG HQP GIUA NIEN D 
6 tháng du cüa nãm tài chinh kt thCic ngày 31 thang 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hQ'p giQa niên  d (tip  theo) 

III. CHUAN MIIC vA CHE DQ icE TOAN AP DJNG 

Chê di ké toán áp diing 
Tng Cong ty áp diing cac ChuAn mirc K toán Vit Nam, Chê d K toán doanh nghip Vit Nam 
du9'c ban hành theo Thông tix so 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 näm 2014 Va các thông tu 
huong dan thirc hin chuân mirc ké toán ciia B Tài chInh trong vic Ip Va trInh bay Báo cáo tài chInh 
tong hcrp gita niên d. 

2. Tuyên b6 v vic tuân thu chuân myc k toán và ch d k toán 
Tng Giám d6c dam bào dä tuân thu yêu cu ccia các Chun mirc Kê toán Vit Nam, Ch d Kê toán 
doanh nghip Vit Nam dugc ban hành theo Thông tt.r so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 
2014 cUng nhti các thông tu huâng dan thirc hiên chuân mrc ké toán cüa Bô Tài chInh trong vic Ip 
và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hqp giUa niên d. 

iv. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DTJNG 

1. Co s& lap Báo cáo tài chInh 
Báo cáo tài chInh dirc lap trén co sâ k toán dn tIch (tr1r các thông tin lien quan den các Iung tin). 

Các dan vj tri,rc thuc hinh thành b may k toán riêng, hach  toán phy thuc. Báo cáo tài chInh tng 

hop g1Ua niên d cua toàn Tong COng ty &XQC 1p trên co s tong hop Báo cáo tài chInh cüa các dan vj 
tryc thuc. Doanh thu và sO thr giQa các dan vj trixc thuc dugc loi trr khi Ip Báo cáo tài chinh tong 
hop gi&a nién d. 

2. Các giao d1ch bang ngoi t 
CáC giao djch phát sinh bAng ngoai t duçc chuyn di theo t' giá tai  ngày phátsinh giao djch. S thr Co 

các khoán myc tién t có gOc ngoii t tal  ngày két thCic k5' ké toán &rçic quy dOi theo t' giá tai  ngãy HNI 

nay. TO 

S
A 

Chénh Ich t' giá phát sinh trong k' tir các giao djch bang ngoai t dtxgc ghi nhan vào doanh thu hoat 
dng tài chInh hoc chi phi tài chInh. Chênh lch t' giá do dánh giá Iai  các khoán myc tién t cO gOc 

ngoai t tai ngày két thüc kS'  ké toán sau khi bü trir chénh 1ch tang vã chênh lch giám duc ghi nhn 
vào doanh thu hoot dng tài chInh hoc chi phI tài chinh. 

T' giá scr di,ing d quy d61 cac giao djch phát sinh bAng ngoi t là t' giá giao djch thirc t ti thi 
diem phát sinh giao djch. T' giá giao dlch  thirc té dOi vói các giao djch bang ngoai t duct xác djnh 

nhu sau: 
• DOi vai hap dong mua ban ngoai te (hop dong mua ban ngoai tê giao ngay, hap dong ky han, hop 

dOng tuolig lai, hp dong quyên chn, hop dOng hoán dOi): t giá k' két trong hop ding mua, ban 
ngoai t gicta Tong COng ty và ngân hang. 

• D6i vói các khoãn gOp vn hoc nhn vn gop: t' giá mua ngoai t cCia ngãn hang nai Tng Cong 
ty mô tài khoán dé nhn vOn cua nhà dâu tu tai  ngày gop vOn. 

• Di vâi nq phãi thu: t' giá mua ngoai t cQa ngân hang thuang mai  nai Tng COng ty chi djnh 
khách hang thanh toán tai  thi diem giao djch phát sinh. 

• Di vol n phài trà: t giá ban ngoai t cCia ngân hang thuang mai  nai Tng Cong ty dir kin giao 
dch tai  thOi diem giao djch phát sinh. 

• D6i vol các giao dlch  mua sAm tài san hoc cac khoân chi phi dtrqc thanh toán ngay bAne ngoai t 
(khOng qua các tài khoán phái trã): t giá mua ngoai t cUa ngân hang thuang mai  nai TOng Cong 

ty thrc hin thanh toán. 

Bàn thuylt minh nay là n,t b5 phdn hctp thành và phái th-qc dQc cing v&i Bdo cáo tai chinh tdng hçip gicra niên d 1 6 



TdNG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phi.rbng Tang Nhon PhCi B, TP. Thu Dcrc, TP. HO Chi Minh 
BAO CÁO TAt CHINH TONG HQP GIcJ'A NIEN fx:: 
6 thang dâu cCxa nãm tãi chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hqp giva niên  d (tip theo)  

T5' giá sr dyng d dánh giá lai s6 dir các khoân myc tin t có gôc ngoai t tai  ngày két thCic kS'  k toán 

duvc xác djnh theo nguyen tãc sau: 

• D6i vâi các khoãn ngoai t gi ngân hang: t' giá mua ngoai t ca ngân hang noi T6ng Cong ty 
ma tài khoân ngoai t. 

• D6i vâl các khoãn myc tin t có gc ngoai t duçrc phân loai là tài san khác: t' giá mua ngoai t 
cCia t&ng ngân hang. 

• DM vól các khoân myc tin t có gc ngoai t thrc phân loai là n phâi trã: t' giá ban ngoai t 

ccia trng ngân hang. 

3. Tiên và các khoãn tro'ng throng tin 
Tin bao gm tin mt và tin gcui ngân hang khong kS' han. Các khoãn tuong throng tin là các khoãn 
dâu tu ngãn hn có thi han  thu hOi không qua 03 tháng ké tir ngày dâu Ui, Co khá nang chuyên dôi d 

dàng thành mt krçrng tiên xác djnh và khong có rüi ro trong vic chuyên dOi thành tiên t?i  thai diem — 

báo cáo. Ct 

S. 

4. Cac khoan dau tu tal chinh 
Cdc khoán cho vay

hl 

Các khoán cho vay &rqc xác djnh theo giá gc tth di các khoàn di,r phOng phãi thu khódôi. Dir phOng 
phái thu khó dOi cua các khoãn cho vay thrqc Ip can cir vào dir kiên mirc ton that có the xày ra. 

Các k/i oãn du tw vào cong ty con, cOng ty lien doanh, lien kêl 

Cong con 
Cong ty con là doanh nghip chju sr kim soát cOa Tng Cong ty. Vic kim soát dat  duc khi Tng 

Cong ty có khá nãng kiêm soát các chInh sách tài chInh và hoat dng cüa doanh nghip nhn dâu Ui 

nhãm thu ducrc Ii Ich kinh tê ttr các hoat dng cCia doanh nghip do. 

Cong ' lien doanh 
Cong ty lien doanh là doanh nghip duc thành 1p trên c s thôa thun trén hqp dng ma theo do 
TOng Cong ty và cac ben tham gia thirc hin boat dng kinh tê trên c sâ dOng kiêm soát. DOng kiém 
soát duc hiêu là vic dua ra cac quyOt djnh mang tInh chiên hrqc lien quan den các chInh sách hoat 
dng va tài chInh cua cong ty lien doanh phãi cO sr dOng thun cua các ben tham gia lien doanh. 

Cong ly lien kt 
COng ty lien kt là doanh nghip ma Tong Cong ty có ánh hu&ng dangké nhung không có quyên kiêm 

soát dOi voi 
các chInh sách tài chInh và hoat dng. Anh hu&ng dang kê the hin & quyen tharn gia vào 

vic dii'a ra các quyét dnh ye chInh sách tài chinh và boat dng cOa doanh nghip nhn dâu tir nht.rng 
khOng kiêm soát các chInh sách nay. 

4 

'.Ja 

!EM 

'1 V 

.r.pI  

Ghi nhn ban ddu 
Các khoán du tu vào cong ty con, cong ty lien doanh, lien kt dupc ghi nhn ban dutheo giá gôc, 
bao gôm giámua hoc khoàn gop vOn cong  các chi phi lien quan tri,rc tiêp den vic dâu ti.r. TruOng 
h9p dâu tir bang tài san phi tién t, giá phi khoán dâu tir duçc ghi nhn theo giá trj hp l cOa tài san 

phi tiên t tai  thOi diem phát sinh. 

CO ttrc vá lçi nhun cüa các k' trir&c khi khoán dãu tu dugc mua thrgc bach  toán giâm giá trj cüa 

chInh khoân dâu Ui do. Co t1rc vá li nhun cua cac kS'  sau khi khoàn dâu Ui duc mua duc ghi nhn 

doanh thu. Co tCrc ducrc nMn  bang cô phiêu chi duc theo dOi so lirqng cO phieu tang them, không ghi 

nhin giá tn cô phiêu nhn ducrc. 

Bàn thuydt niinh nay là n,5t b phn hç.rp thành và phái dtqc dcc cüng vái Báo cáo tài chInh tdng hqp giira nièn d3 1 7 



TONG CONG TV C 6  PHAN PHONG PHCJ 
Dja chi: 48 Tang Nhcrn Phü, Khu pht. 3, Ph.ring Tang Nhan Phi B, TP. Thu DCrc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfN H TONG HOP GIUA NIEN D 
6 tháng du cCia nam tài chinh kt thCic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tang hqp giva niên d  (tip theo) 

Dyphông tn thth cho các khoán ddu tic vao cong ty con và cong ty lien doanh, lien két 
Dy phOng tOn thAt cho cAc khoAn dau tu vào cong ty con, cOng ty lien doanh, lien két dugc trIch 1p 
khi cOng ty con, cOng ty lien doanh, lien két bj lo vOi mtrctrIch 1p bang chénh lch giüa vOn gop th,rc 
tê cüacác ben tai  cOng ty con, cOngty lien doanh, lien ket và von chü si hü'u thi,rc có nhân vâi t'' l 
gop von ccta Tong Cong ty so vài tOng sO von gop thirc té cüa cac ben tai  cOng ty con, cOng ty lien 
doanh, lien ket. Nêu cOng ty con, cong ty lien doanh, lien ket là dôi tuvng 1p Báo cáo tài chInh hp 
nhAt thi can cir dê xac djnh dtj phOng ton thAt là Báo cáo tài chInh hqp nhât. 

Tang, giArn so dr phOng ton that dAu tu vao cOng ty con, cOng ty lien doanh, lien kêt can phAi trIch 1p 
tai ngày kêt thüc k' ké toAn duc ghi nhn vào chi phi tài chInh. 

C'ác khoán ithu 1w vào cong cy vn cüa don vjkhdc 
Dau ttx vao cong ci,i von cCxa don vj khác bao gOm các khoân dâu Ur cong ci von nhung Tong Cong ty 
khong có quyen kiêm soát, dông kiêm soát hoc có Anh huOiig dáng ké dôi vi ben duoc  dâu ttr. 

Các khoAn du ttr vào cOng ci,i vn cua don vi khác duc ghi nhn ban dAu theo gia gc, bao gm giá 
mua hoc khoán gop von cong  cácchi phi tri,rc tiep lien quan den boat dng dAu Ui. CO tcrc VA Igi 
nhun cüa các k' trirOc khi khoAn dAu tu thrgc mua thrqc hach  toán giArn giá tn cCia chinh khoán du 

tir do. Co trc và Igi nhun cua các kS'  sau khi khoAn dAu tu drc mua thrgc ghi nhn doanh thu. CO tirc 
&rgc nhn bang cô phiéu chi dugc theo dOi so krgng cO phiêu tang them, khOng ghi nhn giá trj cô 
phieu nhn dirgc. 

Du phOng tn that cho các khoAn dAu tu vào cong cu v6n cua dan vj khác thrgc trIch 1p nh.r sau: 
• Di vri khoAn du tu vào c phiu niêm yt hoc giá tn hop I' khoAn du ti.r thrgc xác djnh tin 

cay, vic lap di,r phang d,ra trên giá trj thj truOng cua cO phieu. 
• 06i vài khoAn du tu khOng xác djnh dugc giá trj hop 1' tai  th&i diem báo cáo, vic 1p dr phOng 

di.rqc thi,rc hin cAn cr vAo khoAn l cüa ben dirqc dâu Ui vi mirc trich 1p bang chênh 1ch gi&a 
von gop thi,rc tê cua các ben t?i  dan vj khácvà vOn chü s hUu thirc cO nhân vâi t3' l gop vOn cua 
TOng Cong ty so vói tong sO vOn gop thrc te cua các ben tai  dan vj khác. 

Tang, giArn s d,i phOng tn tht du Ui vAo cOng ci,i v6n cua dan vi khAc cAn phAi trich 1p  ti ngAy 

két thic k' k toán dugc ghi nhn vào clii phi tài chinh. 

5. Các khoãn phãi thu 
CAc khoAn no phAi thu duoc trInh bay theo giá trl ghi so tth di cAc khoAn di,r phOng phAi thu khó dOi. 

Vic phAn loai cAc khoAn phAi thu là phAi thu khách hang và phAi thu khác dugc thirc hin theo nguyen 
tAc sau: 
• PhAi thu cüa khách hang phAn ánh các khoAn phãi thu mang tinh chAt thi.roiig mai  phát sinh ti'r giao 

cljch có tInh chAt inua — bàn giia TOng COng ty và nguäi mua là dan vj dc 1p vói TOng COng ty. 
• PhAi thu khác phAn ánh các khoAn phAi thu khOng có tInh thuang mai,  khOng lien quan dn giao 

djch mua — ban. 

Dr phOng phãi thu khO dOi d.rqc 1p cho t1rng khoàn ng phâithu khó dOi cAn cá vào tui nqquá han 
cua các khoãn ng sau khi dA bü trir vài khoAn ng phAi trA (neu có) hoc di,r kien mrc ton that có the 
xAy ra, cii the nhir 
• DOi vài ng phAi thu qua han  thanh toán: 

- 30% giá tnj dôi v&i khoAn ng phAi thu qua han tr 06 tháng den du&i 01 nAm. 
- 50% giA trj dôi vài khoAn ng phAi thu qua han  t& 01 näm den dirâi 02 nãm. 
- 70% giá tn dOivâi khoAn ng phAi thu qua han  tir 02 nAm den du&i 03 nAm. 
- 100% giA trj dôi vOi khoàn ng phAi thu quA han  tr 03 näm trô len. 

• DOi vài ngphãi thu chua quA han  thanh toán nhi.rng khó có khA nAng thu hi: cAn cir vào di,r kiEn 
mrc tOn thAt dé 1p di,r phOng. 

Bàn thuydi ,ninh nay là ,n5t b3 p/zn hp thành và phái diic dQc cüng vái Báo cáo tài chinh lông hç.rp girta men d5 18 



T5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhcm Phi, Khu ph 3, Phirmg Tang Nhcm Phi B, TP. Thu fXre, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHiNH TONG HOP GIU NIEN 
6 tháng du cüa näm tài chInh kt thie ngày 31 thang 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hçrp giUa niên (tiEp theo) 

Dir phOng phài thu khó dOi di vOl cac khoán phài thu khác dirge 1p cho ttrng khoân ng phAi thu khó 
dOi can cCr vao dir kiên mCrc ton that có the xãy ra. 

Tang, giãm s6 dir di,r phOng ng phài thu khó dOi cn phài trich 1p tai  ngày kt thüc k' k toán dirge 

ghi nhn vào chi phi quân l' doanh nghip. 

6. Hang tn kho 
Hang ton kho dirge ghi nhn theo giá thâp hoii gi&a giá gOe va giá trj thuân có the thre hin dirge. 

Giá ge hang tn kho dirge xáe djnh nhir sau: 
• Nguyen 4t 1iu, hang hóa: bao gm chi phi mua và eáe chi phi lien quan trire tiêp kháe phát sinh 

dé eó dirge hang tOn kho 0 dja diem và trang thai hin tai. 

• Chi phi san xut kinh doanh dO dang bao gm: 
Xây drng dr an bat dng san: bao gôm chi phi xây dirng, lai vay, quyên scr dvng  dat va cae 

chi phi có lien quan tri,rc tiêp khác. 
San xuât san phâm: bao gOm ehi phi nguyen vt 1iu chInh, chi phi nhân cOng và eáe ehi phi \ 

có lien quan trre tiep kháe. 
• Thành phAm: bao gm chi phi nguyen 4t lieu, nhân cong trire tiOp và chi phi san xuAt chung eO, 

lien quan tri,re tiêp dirge phân bô da trén rnire d hoat dng bInh thir&ng. 

Giá xuAt kho dirge tInh theo phirog pháp binh quân gia quyn và dirge haeh  toán theo phiroiig pháp 

ke khai thirng xuyên. 

Giá trj thuAn eó th thre hin dugc là giá ban irOe tInh ctia hang tn kho trong kS'  san xut, kinh doanh 

binh thir&ng trr ehi phi irOc tinh dê hoàn thành và ehi phi irOe tinh can thiêt eho vice  tiêu th chüng. 

Di,r phong giâm giá hang tn kho dirqc 1p eho trng mt hang tn kho eó giáge IOn hn giá trj thuAn& 
eó the thirc hin dirge. Tang, giàrn sO dir dr phOng giãrn giá hang ton kho can phãi trIeh 1p tai  ngà 

két thüc kS'  ké toán dirge ghi nhn vào giá von hang ban. 

7. Chi phi trã tru*c / 
Chi phi trâ triróe bao gOm các ehi phi thije tê dã phát sinh nhung eó lien quan den kêt qua hoat dn 
san xuât kinh doanh cüa nhiéu kS'  ke toán. Chi phi trã truóc eua Tong Cong ty ehü yéu là quyên sCr 
di,tng dat, ehi phI stra eha, cong e,i, dung eii va ehi phi thuê, Cáe ehi phi trá tnr&e nay dirge phân bô 
trong khoâng thOi gian trá trirOe hoie thOi gian eáe Igi ieh kinh tê tirng rng dirge tao  ra t1r eáe ehi phi 

nay. 

Quyiz thing ti/li 
Chi phi ehuyên nhirgng Quyen sr diing dat là khoãn tiên dãtrà eho phãn dat ehuyén nhirgng ma Cong 
ty dang sCr di,ing. Chi phi chuyên nliirgng quyên scr di,ing dat có thOi han  dirge phân bô theo thOi han 

qui djnh trén Giây ehtrng nhn quyên str dyng dat. 

chi phi sfr'i chfra 
Chi phi scra eha là cáe ehi phI thtrc tê ehi ra dê sira chüa van phong cho thue và may moe thiêt bj. Chi 
phi nay dirge phan bO vào két qua hoat dng kinh doanh không qua 03 näm. 

C'ông cii, d4ing ci 
Các cong eu, dung ci, dâ dira vào sr dung  dirge phãn bô vào chi phi theo phiwng pháp dirOng thang 

vOi thai gian phan bO khOng qua 03 näm. 

ChiphIthuê 
Chi phi thué trã trirOc dirge dirge phân bô vao kêt qua kinh doanh trong k' theo phi.rong pháp dirOng 
thang theo thOi gian thuê trâ trirOc. 

Bàn thuyt mink nay là môt bphn hap thank và phài dc dQc cüng v&i Báo cáo àì chinh tdng hap gnra niên d 19 



TONG CONG TY cö PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, PhLthng Tang Nhori Phi B, TP. Thc Drc, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP  GIUA NIEN DQ 
6 tháng du cüa nãm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nam 2021 
Ban thuyét minh Báo cáo tài chInh tang hQp giva nin d (tip theo) 

8. Tài san thuê hot dng 
Thué tài san dirc phãn IOai là thuê hoat dng nêu phân Ian rcii ro và Igi Ich gän lien vâi quyên sâ h0u 
tài san thuc ye ngi.rOi cho thué. Chi phi thuê hoat dng thrgc phàn ánh vào chi phi theo phi.rang pháp 
throng thang cho suOt thOi han  thuê tài san, khong phi thuc vào phuo'ng thirc thanh toán tién thuê. 

9. Tài san c dinh h&u hInh 
Tài san cô dinh hü'u hinh duoc the hin theo nguyen giá tr& hao mOn lüy ke. Nguyen giá tãi san cô 
djnh hcru hInh bao gOm toàn b các chi phi ma Tong Cong ty phài bO ra dé có th.rgc tài san cô djnh tInh 
den thOi diem dua tài san do vào trang thai san sang s diing. Các chi phi phát sinh sau ghi nMn  ban 
dâu chi &rgc ghi tang nguyen giá tài san cô dlnh  neu các chi phi nay chäc chän lam tang Igi Ich kinh té 
trong ttrortg lai do st'r dvng  tài san do. Các chi phi phát sinh khong thOa man diéu kin trên diigc ghi 
nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong kS' 

Khi tài san c6 dlnh  hüu hInh dirge ban hay thanh IS',  nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k thrcic xóa s 
và lãi, 10 phát sinh do thanh IS'  duc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong k5'. 

Tài san c dinh huuhInh duc khu hao theo phiwng phãp thrOng th&ng dçra trên thai gian h[tu dvng 
uoc tInh. SO nãm khâu hao cCia cac Ioai tài san cô dinh hüu hInh nhis sau: 
Loai tài san cô dinh So näm 
Nhà cCra, vt kiên trCie 05 — 40 
MáymOcvàthiêtbj 05-15 
Phirong tin vn tãi, truyên dan 06 — 12 
Thiêt bj, diing ci quán IS' 03 — 05 

10. Tài san cô dinh thuê tài chInh 
Thuê tài san dirge phân loi là thué tài chmnh neu phân IOn riii ro và Igi Ieh gãn lien vài quyên sO hthi 
tài san thuc ye ngl.rOi di thué. Tài san cO djnh thuê tài chInh thrgc the hin theo nguyen giá trir hao 
mOn liiy ke. Nguyen giá tài san cô djnh thuê tài chinh là giá thãp hon gi&a giá trj hgp IS'  ec1a tãi san 
thué tai  thOi diem kh&i dâu ccia hgp dOng thuê và giá trl hin tai  ciia khoán thanh toán tiên thuê tOi 
thiêu. TS'  l chiét khâu dê tinh giá trj hin t?i  eüa khoán thanh toán tiên thuê tôi thiêu eho vic thuê tài 
san là Iäi suât ngârn djnh trong hgp dông thuê tài san hoc Iäi suât ghi trong hqp dông. Trong trirOng 
hgp không the xae dinh dirge lãi suât ngâm djnh trong hgp dOng thuê thi scr dpng läi suât tiên vay tai 
thOi diem khOi dâu viêc thuê tài san. 

Tài san e dinh thuê tài ehinh dirgc khAu hao theo phirang pháp duOng thing di,ra trên thOi gian h&u 
ding irâc tInh. Trong trirOng hop không ehac chän Tong Cong ty së có quyên sO hu tài san khi hét 
han hgp dOng thuê thi tài san cô djnh sethrgc khâu hao theo thai gian ngän hn gita thOi gian thue và 
thOl gian hUu dung irOc tinh. SO nãm khâu hao ccia may móc thiêt bj thuê tài chInh là 10 näm. 

11. Tài san cô dinh vô hinh 
Tài san c dinh yO hinh thrgc th hin theo nguyen giá trtr hao mOn lUy k. 

Nguyen giá tài san c6 djnh vO hinh bao gOm toàn b các chi phi ma COng ty phài bO ra de CO dirgc tài 
san co dinh tinh den thai diem dim tài san do yào trang thai sn sang scr dçing. Chi phi lien quan den tài 
san eô djnh vô hInh phát sinh sait khi ghi nhn ban dâu dirge ghi nhn là chi phi san xuAt, kinh doanh 
trong k5' tr& khi cac chi phi nay gãn lien yâi mt tài san cO djnh vô hinh cii the và lam tang Igi ich kinh 
te tir cac tài san nay. 

Khi tài san c djnh vô hInh dirge ban hay thanh IS',  nguyen giá và giá trj hao mOn lüy kê dirge xOa so 
và lai, 10 phát sinh do thanh IS'  dirge ghi nMn  vào thu nhp hay chi phi trong k5'. 

Tài san e djnh vO hInh ciia Cong ty ehi cO Chirong trinh phAn mm may tInh. 

Bàn thuyeI ,ninh nay là ,;i5t b phdn hçip ihành và phdi thrqc dQc citng vài Báo cáo tat chinh zdng hap gha nién d 20 
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Chi phi lien quan dn cac chucing trInh phAn mm may tInh không phâi là mt bô phn gn kt vài 
phân crng cO lien quan thrcic von hóa. Nguyen giá ccia phân mêm may tInh là toàn b các chi phI ma 
Cong ty dâ chi ra tInh den thOi diem dua phân mêm vào scr ding. Phân mêm may tInh thrqc khâu hao 
theo phtrcing pháp dir&ng thang trong 02 - 05 nãm. 

12. Chi phi xây dyng co' bàn d& dang 
Chi phi xây dcrng cci bàn dâ dang phán ánh các chi phI lien quan trirc tiêp (bao gôm cã chi phi lãi vay 
có lien quan phii hcip vói chinh sách kê toán cüa Tong Cong ty) den các tài san dang trong qua trInh 
xây dirng, may móc thiêt bj dang lap dt dê phi,ic viii cho mic dich san xuât, cho thuê và quán 1' cung 
nhir chi phi lien quan den vic scra chcia tài san cô djnh dang thirc hin. Các tài san nay &rqc ghi nhn 
theo giá gOc Va khong dtscic tInh khâu hao. 

13. Hqp d6ng h9p tác kinh doanh 
HozI dng kinh dowzh ctông kiêm soál 
Tang Cong ty ghi nhân trên Báo cáo tài chInh tOng hop gifla nién d các hçp dông hqp tác kinh doanh 
dirói hInh thtrc hoat dng kinh doanh dông kiêm soát các ni dung sau: 

• Giá trj tài san ma Tng Cong ty hin sO hu. lÔNG 
• Các khoân n phâi trã ma Tng Cong ty phãi ganh chju. c6 
• Doanh thu dirc chia t& vic ban hang boa hoc cung cp dlch  vii cOa lien doanh. PHO 
• Các khoán chi phi phâi gánh chlu. 

14. Các khoãn nq phãi trã và chi phi phãi trã 
Các khoàn nçi phái trã va chi phi phái trâ du'qc ghi nhn cho so tiên phái trà trong tixcing lai lien quan 
den hang boa và dch vii dä nhn ducc. Chi phi phâi trã thrc ghi nhn dtia trên các uàc tInh hgp l' v 

sO tiên phâi trá. 

Vic phân loai các khoán phãi trà là phai trá ngithi ban, chi phi phãi trá và phâi trá khác di.rqc thirc 

hin theo nguyen tAc sau: 
• Phai tra ngl.roi ban phan anh cac khoan phai tra mang tinh chat thisoiig mat  phat stnh tir giao dch 

mua hang boa, dich vi,i, tài san và ngu&i bàn là don vj dc 1p vài Tong Cong ty. 

• Clii phI phái trã phãn ánh các khoãn phãi trâ cho hang hóa, dch vt,i da nhn dugc th ngui ban hCH 
ho.c dA cting cap cho nguOi mua nhung chira chi trã do chira có hóa don hoc chira dti h' tà MT 
liii kêtoán và các khoàn phài trâ cho ngirOi lao dng ye tiên krong nghi phép, các khoãn chi phi 
san xuât, kinh doanh phài trIch trt.rOc. 

• Phãi trã khác phãn ánh các khoãn phái trà không cO tinh tbiro'ng mai,  khOng lien quan dn giao 

djch mua, bàn, cung cap hang hóa djch vi. 

Các khoán n phài trâ và clii phi phãi trâ duvc phân loai ngan han  và dãi hn tren Bang can dôi ké toán 

tong hp gita niên d cAn th theo k' han  cOn  Iai tai ngày ket thic k' ké toán. 

15. Vônchüs&h&u 
Von gop cãa chñ sO' hü'u 
VOn gop cua chü sO hüu dirçic ghi nhn theo so vOn thirc te da gop cüa các cô dOng. 

Thong  dir v6n cJ i1ih1 
Thng dir von cO phân dirgc ghi nhn theo so chenh lch giQa giá phát hành và menh  giácO phiêu khi 

phát hành Ian dâu hoc phát hành bô sung, chênh lch gita giá tai phát hành và gia trj so sách cua cO 

phiêu qu và câu phân vOn cüa trái phiêu chuyên dOi khi dáo han.  Chi phi tri,rc tiêp Iiênquan den vic 

phát hành bô sung cO phiêu và tái phát hành cô phiêu qu dugc ghi giãm thng dir vôn.cO phàn. 

Bàn thziyéi ,ninh nay là nz bphdn hqp thành và phái duic dQc cling v&i Baa cáo lài chlnh 14ng hQp gia niên d 2 
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16. Phân phôi I9i nhun 
LQi nhun sau thus thu nhp doanh nghip thxcrc phân phii cho các c dông sau khi dã trich Ip các 
qu theo Diêu l ci:ia Tong Cong ty cUng nhu các quy djnh ccia pháp 1ut và dã ducic Dai hi dong cô 

dong phê duyt. 

Vic phân phi Igi nhun cho các c dong dugc can nhc dn các khoãn miic phi tin t nm trong Igi 
nhun sau thuê chira phân phOi cO the ánh huông den luong tiên và khá nãng chi trà cO tl:rc nhu !ai do 

dánh giá lai tài san mang di gop von, lãi do dánh giá lai  các khoàn mvc  tién t, các cong cv tài chinh 

và các khoãn mvc  phi tién t khác. 

C t(rc dime ghi nhn là no' phâi trá khi dugc Di hi ding c dông phé duyêt. 

17. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hoá, thành p/lam 
Doanh thu ban hang hóa, thành phm thrçc ghi nhn khi dng th&i thOa man các diu kin sau: 

• Tang COng ty dä chuyn giao phAn Ion rcii ro Va Igi ich gn lin vOi quyn sâ h&u hang hóa, san 

phâm cho ngirOi mua. 

• Tang Cong ty không cOn nm gi0 quyn quán 1' hang hóa, san phAm nhu ngirYi sä huu hang hóa, 
san phâm hoc quyên kiêm soát hang hóa, san phâm. 

• Doanh thu dirge xác dnh tirang di chc ch&n. Khi hgp dng quy dnh ngiri mua dirge quyên trã 
li san phâm, hang hóa da mua theo nh&ng diêu kin ci the, doanh thu chi dirge ghi nMn  khi 

nhUng diéu kiin cv the do khong cOn ton tai  và ngir0i mua không dirqc quyên trá lai  hang hóa, san 

pharn (trir trirOng hgp khách hang có quyén trã Iai  hang hóa, san phâm di.rOi hinh th(rc dôi lai  dê 

lay hang hóa, dch vu khác). 

• Tang Cong ty d hoc së thu dirgc Iç (cli kinh t tr giao djch ban hang. 

• Xác djnh dugc clii phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cap djch vi 
Doanh thu cling cp djch vii dugc ghi nhn khi dng thi thOa man các diu kin sau: NC 

• Doanh thu dugc xác djnh tiroiig di chAc chAn. Khi hgp dng quy dlnh  ngithi mua dirge quyn trã 

li dlch  vii d mua theo nhüng diêu kiin ci,t the, doanh thu chi dirgc ghi nhn khi nhthig diêu kin 

cv the do khong cOn tOn ti và nguOi mua khong dirgc quyen trà lai  djch vv dà cung cap. 

• Tng Cong ty dä hoc së thu dirge Igi ich kinh t tir giao djch cung cp dlch vv do. 

• Xác djnh dirgc phAn cong vic dâ hoàn thành vào thOi dim báo cáo. 

• Xác djnh dugc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch vi 

do. 

TrisOng hgp djch viii dtrgc thirc hin trong nIiiu k' thI doanh thu dugc ghi nhn trong k' dirge can cr 

vào kêt qua phãn cong vic da hoàn thành vao ngày két thuc kS'  ke toán. 

Doani, j/jg  ban bdt dng san 
Doanh thu ban bAt dng san ma Tng Cong ty là chü dAu tir dirgc ghi nhn khi thOa man dng thai tAt 

cá các dieu kin sau: 

• BAt dng san dã hoàn thành toàn b và bàn giao cho ngithi mua, Tng Cong ty dã chuyn giao rui 
ro và Igi Ich gãn lien vâi quyên s hUu bat dng san cho ngui mua. 

• Tng COng ty khong cOn nm giCi quyn quãn l' bAt dng san nhir ngiri s hQu bAt dng san hoc 

quyên kiêm soát bat dng san. 

• Doanh thu dirge xác djnh tirouig di chAc chAn. 

• Tang Cong ty dã thu dirge hoc së thu dirge Igi Ich kinh t tr giao dlch  ban bAt dng san. 

• Xác dnh dirge chi phi lien quan dAn giao djch ban bAt dng san. 

Ban thuydt rninh nay là nzt b phn hqp ihành và phái thc dpc cüng vài Báo cáo lài chinh tdng hp gzira nién d 22 
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• Trung hqp khách hang có quyên hoàn thin ni that cüa bat dng san và Tong Cong ty thirc hin 
vic hoàn thin n that cüa bat dng san theo dung thiêt ké, mâu ma, yêu câu cüa khách hang theo 
mt hp dông hoàn thin ni that bat dng san riêng thI doanh thu &rqc ghi nhn khi hoàn thành, 
bàn giao phân xây thô cho khách hang. 

Tin Mi 
Tin lãi dirge ghi nhn trên co si th?ri gian và läi suAt thirc t trng kS'. 

18. Các khoãn giãm trüdoanh thu 
Các khoãn giám trrdoanh thu chi cO hang ban bi trà Iai  phát sinh cmg k' tiêu thi san phm, hang 
hóa, djch v dirgc diêu chinh giàm doanh thu cüa kS' phát sinh. 

TrLrông hçrp san phm, hang hóa, djch vit da tiêu thi,i ttr các kS' trixâc, dn k' nay mól phát sinh hang 

bàn trã I thI dirge ghi giàm doanh thu theo nguyen täc: 

• Nu khoán hang ban trâ Iai  phát sinh trtrâc th&i dirn phát hành Báo cáo tài chinh tng hçp gia 
nien d: ghi giàm doanh thu trén Báo cáo tài chInh tOng hcrp gi&a niên d cüa k' nay. 

• Nu khoãn hang ban trá li phát sinh sau thOi dim phát hành Báo cáo tài chInh tng hgp giüa niên 
d: ghi giâm doanh thu trén Báo cáo tài chInh tong hgp giU'a niên d cüa k' sau. 

19. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gm läi tin vay va các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tip dn cáe khoãn 
vay. 

Chi phi di vay dirge ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. Trirng hqp chi phi di vay lien quan trrc tip 
den vic dâu tu xay drng hoe san xuât tãi san dâ dang can cO mt thi gian dü dài (trên 12 thang) dé 
co the dira vào sr dung theo rniic dIch dlnh  triràc hoc ban thI chi phi di vay nay dirge tInh vâo giá trj 
cCia tài san do. DOi v&i khoãn vay riéng phic vi,i vic xây drng tài san cO djnh, bat dng san dâu ti.r, ml 
vay dircrc von hóa ké Ca khi thai gian xây dirng dirái 12 tháng. Các khoân thu nh.p phát sinh tr vic 
dâu tir t?rn  thai cac khoãn vay dirge ghi giàm nguyen giá tài san có lien quan. 

20. Các khoãn chi phi 
Chi phi là nhting khoàn tarn giâm Igi Ich kinh t dugc ghi nhn tai  thôi dim giao dch phát sinh hoc 
khi có khã nang tlsong dOi chäc chän së phát sinh trong tuong lai không phân bit dã chi tién hay chira. 

Các khoãn chi phi và khoãn doanh thu do no tao  ra phãi dirge ghi nhan  dng thi theo nguyen tc phu 

hgp. Trong trir&ng hgp nguyen täc phii hgp xung dt vâi nguyen täc then  tr9ng, clii phi dirge ghi nhn 
can ctr vào bàn chAt vã quy djnh cüa các chuAn rnirc kê toán dê dArn bão phãn ánh giao djch mt cách 
trung thire, hgp li'. 

21. Thu thu nhp doanh nghip 
Chi phi thuê thu nhp doanh nghip bao gm thu thu nh.p hin hành và thué thu nhp hoãn lai. 

Thuê thu n/zap /ziên Ithnh 
Thus thu nh.p hin hành là khoàn thu dirge tinh dra trén thu nhp tinh thug. Thu nMp  tInh thus 

chênh lêch so vol lai nhiin ké toán là do diêu chinh các khoân chénh leh tarn  thai giva thué và ké 
toán, cac chi phi không dirge trr ciing nhir diêu chinh các khoân thu nhp không phAi chju thuê và các 
khoAn lô dirgc chuyên. 

Bàn thuyt ,ninh nay là ,nt b phn hqp than/i và phái tht-qc dpc ciin vái Bao cáo iài chinh tdng hqp giita ntên d 23 
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Thulihu n/zip holin igi 
Thué thu nhtp hoän li là khoán thuê thu nhp doanh nghip së phãi np hoc Se duqc hoàn iai do 

chênh lch tm thai gi&a giá trl ghi sO cüa tài san và nçi phãi trã cho miic dIch 1p  Báo cáo tài chInh và 

cci sa tInh thuê thu nhp. Thuê thu np hoân Iai phái trâ &rçic ghi nh.n cho tat ca các khoân chênh 
léch tam thai chiu thuê. Tài san thuê thu nhp hoän 1i chi duqc ghi nhn khi chäc chãn trong tlwng Iai 

së Co IQI nhun tInh thuê dé si diing nhitng chênh 1ch tam  thai dirçic khâu trtr nay. 

Giá trj ghi s cüa tãi san thu thu nhp doanh nghp hoän 1i thrqc xem xét !ai  vào ngày kt thOc kS' 

ké toán Va se duQc ghi giãm den mtirc dam báo chãc chän cO dii lci nhun tInh thuê cho phép lçii Ich 

ccia rnt phân hoc toàn b tài san thuê thu nhp hoãn Iai  duçic sir di,xng. Các tài san thué thu nhp 

doanh nghip hoãn li chira dirge ghi nhn trixóc day dirqc xem xét Iai  vào ngày ket thOc kS'  ké toán Va 

di.rgc ghi nhn khi chäc chãn cO di igi nhun tInh thuê dê eO the scr diing các tài san thuê thu nhp 

hoän 'ai  chua ghi nhn nay. 

Tài san thu thu nhp hoän lal va thus thu nhp hoän lai  phài trá dugc xác djnh theo thud suit dir tInh 

së ap dIIng cho narn tài san dugc thu hOi hay ng phái trâ dirge thanh toán dira trén các mire thuê suât CO 

hiu hrc tal  ngày két thüc k' kê toán. Thuê thu nhp hoãn Iai  dtrgc ghi nhn vào Báo cáo kêt qua hoat 
dng kinh doanh va chi ghi tr1rc tiêp vào von chii sà hthi khi khoãn thué do lien quan den các khoãn 
muc dwrc ghi thang vào von chci sO hUu. 

Tài san thus thu nhp hoän li và thug thu nhp hoän lai  phâi trã dirgc bü trir khi: 

• TOng Cong ty cO quyn hqp pháp dirge bà trir giüa tài san thué thu nhp hin hành vâi thug thu 

nhp hin hành phãi np; và 
• Cãc tài san thug thu nhp hoãn Lai  và thu thu nhp hoän iai  phãi trã nay lien quan dn thus thu 

nhp doanh nghip dirge quán l bOi cng mt ed quan thué: 
Doi vOi eüng mt don v chju thuê; hoc 

- Tong Cong ty dr djnh thanh toán thuê thu nhp hin hành phái trâ và tài san thué thu nhp 
hin hành trên co sâ thuân hoc thu hôi tài san dong thai vOl vic thanh toán ng phài trã trong 
ttrng k' tirong lai khi eác khoãn trQng yeu ciia thué thu nhp hoän lai phãi trâ hoc tài san thus 

thu nhp hoân Iai  dirge thanh toán hoe thu hôi. 

22. Ben lien quan 
Các ben dirge coi là lien quan nêu mt ben cO khá näng kiem soát hoc có ãnh huOng dáng ke dôi v&i  / * 

ben kia trong vic ra quyét djnh các chInh sách tài chinh và hoat dng. Cac ben cüng dirge xem là ben 
lien quan nêu cOng chju sir klein soát chung hay chju ãnh hir&ng dáng ké chung. 

Trong viie xem xét mi quan h cCia cac ben lien quan, bàn chit cOa m61 quan he thrgc ehO trQng 

nhieu hon hInh th(re pháp l'. 

23. Báo cáo theo b phn 
Bphn theo 1mb virc kinh doanh là mt phân cO the xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san 
xuat hoe cung cap san phàm, djch vii và CO rOi ro và Igi Ich kinh te khác vOl các b phn kinh doanh 

khác. 

Bô phãn theo khu vuc dja l' là mt phn eó the xáe djnh riêng bit tham giavào qua trInh san xut 
hoc cung cap san pham, djch vi trong pham vi mt môi tnrang kinh te th và cO rOi ro và igi Ich 

kinh te khác vó.i cac b phn kinh doanh trong cáe mOi tri.rang kinh te khác. 

Thông tin b phn duGc 1p và trInh bay phO hqp vOi chInh sách k toán áp dung cho vic Ip và trInh 
bay Báo cáo tài chinh tong hqp gifla niên d cOa Tong Cong ty. 

Ban thuyt n,inh nay là nz3 bç5 phán hçp thành và phái th-çic dQc càng vol Báo cáo tat chinh idng hctp gicra nién d5 24 



T6NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phi, Khu ph 3, Phtthng Tang Nhoii Phü B, TP. ThO Drc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP GIUA NIEN D 
6 thang du cüa nam tài chinh kt thOc ngày 31 thang 12 nAm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tong hQp gifta niên (tip theo) 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI 
KE TOAN TONG HOP GifrA NIEN DO 

1.  Tin và các khoãn ttrcrng thro'ng tin 
S cui k5' hA So dau nam 

Tin mat 1.526.709.425 2.673.071.805 

Tin gri ngân hang không k' han 28.066.618.634 77.271.725.392 

Các khoãn tuong duong tin — Tin gCri cO kS' han 
gôc khong qua 03 tháng 12.000.000.000 11.000.000.000 

Cong 41393.328.059 90.944.797.197 

2.  Phãi thu ngn han  cüa khách hang 
So cui k' S du nàm 

Phâi tIzi các ben lien quaiz 227.560.716.866 128.010.819.376 
Cong ty Co phan Dt gia ding Phong PhO 39.933.236.243 79.062.816.809 

Cong ty TNHH Coats Phong PhO 159.907.457.373 32.615.019.194 

Cong ty C phAn Dt may Nha Trang 13.289.215.910 1.902.176.033 

Cong ty C phAn XOc tin Thuong mai  Phong Phü 14.430.807.340 14.430.807.340 

P/nil thu các khách hang khác 108.372.649.928 144.030.872.323 

Cong ty C phAn Du Ur Phát trin Phong Phá 32.923.446.043 32.923.446.043 

Các khách hang khác 75.449.203.885 111.107.426.280 

Cong 335.933.366.794 272.041.691.699 

3.  Trã tnwc cho nguôi ban ngn han 
S6cu6ik' Sdunam /7; 

II' .if 
2.508.914.736 2.508.914.736 Cong ty TNHH Xây drng Phong D(rc a 

Risun Co., Ltd 1.288.159.200 *. 

Các nhà cting cp khác 3.3 17.589.078 1.492.536.368 

Cing 7.114.663.014 4.001.451.104 

4.  Phãi thu v cho vay 
4a.  P/ia! thu v cho vay ngàn hin 

So cuôi k3' S6 dau nãm 

C'ho ben lieu quail vay 70.000.000.000 70.000.000.000 
Cong ty C phAn Dt DOng Nam 70.000.000.000 70.000.000.000 

Cho to c/záv khác yap 61.600.000.000 61.600.000.000 

Cong ty C phAn DAu tir Phát triên Phong PhO 61.600.000.000 61.600.000.000 

Cong 131.600.000.000 131.600.000.000 

4b.  Phãi thu v cho vay dài han 
SO cuôi k5' S dãu nãm 

Cong ty Co phAn Thuong mai  Djch v Thun PhO 4.800.000.000 4.800.000.000 

Can b cong nhãn viên 48.000.000 168.000.000 

Cng 4.848.000.000 4.968.000.000 

Bàn z1uyet ,ninh nay là nzç3t b5 phán hçrp thank và phái thiqe dpc cilng v&i Báo cáo àî chink tong hQp gicra nién d 25 



ScuMkS' 
Giá trl có 

Giá gôc the thu hôi 

So aau näm 

Giá trl cO 
Giá gc the thu hi 

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan PhO, Khu ph6 3, Phung Tang Nhan Phü B, TP. ThO Dirc, TP. H6 Chi Minh 

BAO CÁO TAt CHINH TONG HQP GIUA NIEN DO 
6 thang du cOa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuy& minh Báo cáo tài chInh tong hçrp giüa niên d (tip theo) 

5. Phãi thu khác 

Sa. Pith! thu ngimn hçzn k/zdc 
S cuoi k' 

Giá trl Dy phOng 
S du nam 

Cia trj Dir phOng 
P/zâi thu các ben lien quan 
Cong ty C phn Dt DOng Nam — Phái thu 
tién IAI cho vay 
Cong ty C phAn Dt may Nha Trang — 
Phãi thu tiên IAi vay 
Cong ty TNHH Coats Phong PhCi — Phài thu 
lcii nhuân duc,c chia 

107.223.407.028 

52.725.142.461 

231.963.078 

54.266.301.489 

233.880.304.519 

49.059.024.653 

321.279.866 

184.500.000.000 - 

P/ia! thu các to c/iüc và cO nhân lc/:dc 302.221.631.145 (3.242.551.090) 293.8 77. 78 7.8 74 (3.242.551.090) 

Cong ty C phAn Du Ui Phat trin Phong 
PhCi — Phãi thu loi nhuân hcip tác dr an 
DOng Mai 98.402.161.112 98.402.161.112 
Cong ty C6 phAn Du tu Phát trin Phong 
Phü — Phãi thu tién Iãi cho vay 44.687.256.446 41.880. 107. 130 

Cong ty CO phn D&u us Phát trin Phong 
Ph — Phãi thu tiên hp tác kinh doanh dtr 
an DOng Mai 135.000.000.000 135.000.000.000 

Cong ty CO phn DAu us Phát triên Phong 
PhO — Phãi thu tiên chOm thanh toán 18.321.601.218 12.389.738.204 

Tm ng 527.090.833 919.496.744 

Phài thu Iâi cho vay ng&n hn 122.032.214 1.220.569.925 

Phái thu cO ttrcdirqc chia 1.250.712.000 

Các khoàn phài thu ng!mn hn khác 3.910.777.322 (3.242.551.090) 4.065.714.759 (3.242.551.090) 

Cong 409.445.038.173 (3.242.551.090) 527.758.092.393 (3.242.551.090) 

Sb. Pith! thu dài han klzác 

Scu6ik' S du näm 

Giá trl Dir phông Giá tr Dir phOng 

Phái thu tin hçp tác kinh doanh — Dr an 
Klni cong nghip Lé Minh Xuân 

Các khoán k' qu5', k' cirçrc dài h?n 

C ng 

43.532.895.759 

19.000.000.000 

- 43.532.895.759 

- 19.000.000.000 

62.532.895.759 - 62.532.895.759 

    

6. Nq xâu 

Ben lien quan 

COng ty Co phân X(ic tin Thtrang 
mi và Dâu us Phong Pht 

Các to c/zác và cd n/ian khác 

Cong ty C phAn DAu ti.r Phát trin 
Phong Phó 
Các to chCrc và cá nhân khác 

Cng  

14.43 0.807.340 

14.430.807.340 

39.440.537.360 

32.923.446.043 

6.5 17.09 1.3 17 

53.871.344.700  

4.892.497.406 

4.892.497.406 

9.029.874.561 

8.949.282.337 

80.592.224 

13.922.371.967  

14.43 0.80 7.340 6.015.546.255 

14.430.807.340 6.015.546.255 

40.441.507.867 16.2 76.006.519 

32.923.446.043 15.7 15.833.457 

7.5 18.06 1.824 560.173.062 

54.872.315.207 22.291.552.774 

Bàn thuy: ,ninh nay là n1 b phn hqp thành và phái dwqc dQc ciing v&i Bdo cáo tài chInh tong hqp gina nlên d 26 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcm PhO, Khu phi 3, PhLthng Tang Nhon Pho B, TP. ThO fXrc, TP. l-1 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP GIOA NIEN DQ 
6 thang dAu cOa nAm tài chinh kt thCic ngãy 31 thang 12 nam 2021 
Bàn thuyt minh lláo cáo tài chlnh tng hqp gifra niên d (tip theo) 

Tinh hinh bin dng d phàng ncr phài thu và cho vay khó dôi nhu sau: 
K)' nay  

S du nãm 32.580.762.433 

Inch tap d,r phông b sung 7.368.210.300 

S cui k' 39.948.972.733 

Ky tru&c 
11.973.769.737 
2.271.346.978 

14.245.116.715 

7. Hang tôn kho 

Hang mua dang di trn duing 

s6 cui k' 
Ciägc Dphông 

S6dunám 
Giag6c DrphOng 

37.697.012.889 3.142.536.063 

Nguyen lieu, vt 1iu 3 1.578.018.838 (4.343.833.234) 24.373.839.409 (5.079.227.955) 

Cong ci, dvng  cv 135.838.165 120.639.266 

Chi phi san xut, kinh doanh 
do dang 103.804.032.753 98.572.304.990 (2.943.005.278) 

Thành phâm 27.228.512.977 (7.620.949.714) 59.454.771.049 (19.387.628.226) 

Hang hóa 239.791.423 13.97 1.042 

HânggCridibán 561.863.108 - 505.988.114 

Cong 201.245.070.153  (11.964.782.948) 186.184.049.933 (27.409.861.459) 

TInh hinh bin dng ds,r phOng giàm giá hang ton 

s6 du nãm 
Hoàn nhp dtr phOng 
XuAt khác 

S cui ky 

8. Chi phi trã triróc 
8a. c/il phi Lrñ 1rw6c ngñn hzn 

kho nhu sau: 
Ky nay K)' trtthc 

27.409.861.459 
(14.559.360.639) 

(885.7 17.872) 

30.566.193.834 
(4.188.286.729) 

11.964.782.948 26.377.907.105 

.( .(. So cuo ky Sdunàm 

Cong ci, di,ing Cu 1.015.408.477 286.648.404 

Chi phi sira cha, bào tn 242.733.815 

Các chi phi trá trtr&c ngn han khác 42 1.6 11.236 33.755.603 

Cng 1.679.753.528 320.404.007 

Sb. Ciii phi Ira tr:thc diii hin 
£ £. So cuo ky Sôdãunãm 

Quyn sCr di,ing dat 9.061.224.480 9.795 .9 18.3 60 

Chi phi sra cha nhà xuOng, van phOng 2.886.324.656 4.801.659.577 

COng c,i, di,rng ci 2.205.565.762 3.316.087.343 

Chi phi thuê 461.500.000 674.500.000 

Các chi phi trã trtrOc dài han  khác 460.944.419 752.546.249 

Cong 15.075.559.317 19.340.711.529 

Bàn ghuydt ,ninh nàylà m1 bphn hqp thbnh và p/ia, duv dpc cüng v&! São cáo iài chinh idng hpg:o niên 27 



T6NG CONG TV' CO PHAN PHONG PHU 
Oja chi: 48 Tang Nhar Phi), Khu ph 3, Phuông Tang Nhon Phó B, TP. Thu Drc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO iAt CHINH TONG HQP G!IYA NIEN D 
6 thang du cüa näm tài chInh kt thCic ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bàn thuyêt minh Báo cáo tài chInh tang hqp giva niên d (tip theo) 

9. Tài san c dinh h&u 

Nguyen giá 

hmnh 
Nhà c&a, vt 

kin true 
May mOe và 

thiêt b 
Phuong tn 
tài, truyên dan 

Thit b, dyng 
cy quãn I:' Cng 

S6 du nãm 515.342.829.481 1.272.724.531.913 24.936.434.114 10.108.303.453 1.823.112.098.961 

Mua trong ks' 2.188.102.744 2. 188.102.744 

Thanh l, nhwmg bàn (47.087.534.524) (1.407.483.714) (48.495.018.238) 

S cui k' 515.342.829.481 1.227.825.100.133 23.528.950.400 10.108.303.453 1.776.805.183.467 

Trong do: 

Dä khu hao h& nhirng 
vn con sr dung 42.640.836.045 2 10.997.697.385 7.367.663.528 2.153.552.883 263.159.749.841 

Chs thanh I 

Giá trj hao mOn 
So du nãm 149.346.119.424 688.261.857.978 13 .782.039.709 4.103.409.961 855.493.427.072 

KhAu hao trong k 9.489.832.210 45.118.401.764 972.821.562 344.911.794 55.925.967.330 

Thanh l, nhucing bàn (42.3 19.588.716) (1.407.483.714) (43.727.072.430) 

S cui k5' 158.835.951.634 691.060.671.026 13.347.377.557 4.448.321.755 867.692.321.972 

CiS tr cOn li 
s6 du nãm 365.996.710.057 584.462.673.935 11.154.394.405 6.004.893.492 967.618.671.889 

s6 cuM k' 356.506.877.847 536.764.429.107 10.181.572.843 5.659.981.698 909.112.861.495 

Trong dO: 
Tam thii clura sü diing 
Dang ch, thanh Iy 

Mt stài san c dnh hüu hmnh có giá tn cOn li theo s sách là 588.730:107.930 VND dã thrgc th 
chap, cam cô dé dam bâo cho các khoán vay ci)a các ngân hang và Tp doàn Dt may Vit Nam (xem 
thuyét minh so V.23). 

10. Tài san c6  dinh thuê tài chInh 

So du nãm 
KhAu hao trong k5' 

S cuoi k)' 

Nguyen giá 
13.112.430.204 

Giá tn hao mon  
1.748.324.0 16 

655.621.506  

2.403.945.522 

Giá tn cOn lai 
11.364.106.188 

13.112.430.204 10.708.484.682 

   

11. Tài san cô dinh vô hInh 
Nguyen giá Giá tn hao mOn Giá tn cOn lai 

S dAu nãm 
KhAu hao trong kS' 

S cu6i k)' (*) 

583.927.273 304.401.416 
34. 197.576 

 

279.525.857 

583.927.273 338.598.992 

 

245.328.281 

   

(,) Trong do, nguyen giá tài san c dnh vO hInh dã khu hao ht nhi.rng vn cOn sir dirng là 158.000.000 
VND. 

12. Chi phi san xuât, kinh doanh d& dang dài hn 
Chi phI cUa Dir an Thang Lgi. 

Bàn 1hnye1 minh nay là nz5I b5 phin hqp ihành và phthi duqc dpc cüng vói BOo cáo tài chinh tdng hcip giia niên d5 28 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph6 3, Phi.r&ng Tang Nhon PhO B, TP. ThO Dcrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH TONG HQP GIUA NIEN D 
6 thang du cOa näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh tang hqp giUa niên d (tip theo) 

13. Chi phi xây dyng co ban d& dang 

Mua sm tài san c dinh 

S dâu näm 
Chi phi phát sinh 

trong k3' s6 cu6i k' 

74.702.217.657 74.702.217.657 

Xây drng Ca ban dâ dang 1.407.780.001 2.388.512.323 3.796.292.324 

Dir an ddu tic nhà may SQl CQC 2.388.512.323 2.388.512.323 

Dr an chcr inái TP. Vüng Tàu 1.407.780.001 1.407.780.001 

Cong 1.407.780.001 77.090.729.980 78.498.509.981 

14. Các khoãn du ttr tài chInh 
Các khoãn dâu tix tài chinh cOa Tng Cong ty chi có dAu ti.r gop von vão dan vj khác. Thông tin ye các 
khoán dâu tir gop von vào dan vj khác cOa Tong Cong ty nhu sau: 

So cuM k3' 
Cia g6c Dy phOng 

S dâu nám 
Giá gc Du phOng 

Du 1w vào cong ty con 

COng ty C6 phn Dt gia di,ing Phong 
Phá 

220.050.000.000 

220.050.000.000 

220.050.000.000 

220.050.000.000 

fir vào cong ty lien doani:, lien kêf 349.675.919.796 (28.033.201.976) 349.675.919.796 (26.580.552.049) 

Cong ty TNHH Coats Phong PhO (ji) 85.253.638.578 85.253.638.578 

Cong ty C phAn DAu tu Phát trin Nhà 
và DO thi HUD Sài GOn (iii) 10.000.000.000 10.000.000.000 

Cong ty C phn May Dá Lt (j') 6.769.616.000 6.769.616.000 

Cong ty có phAn XUc tin Thirong mai ,\\ 
và Dâu tu Phong PhCi (v) 6.800.516.237 (6.800.516.237) 6.800.516.237 (6.800.516.237) 

Cong ty C phn Phat triên Nhà Phong \. 
Phi Daewon ThCi DOc > 144.586.200.608 144.586.200.608 

Cong ty C phn Dt DOng Nam (j) 25.297.321.208 25.297.321.208 

COng ty C phn Dt may Nha Trang ('uij) 70.968.627.165 (21.232.685.739) 70.968.627.165 (19.780.035.812) 

Diu 1w gOp vn vào don vj khOc 125.247.365.199 (18.104.869.207) 125.247.365.199 (18.513.873.189) 

Cong ty C phn Nguyen ph liu Dt 
niay Binh An (ix) 13.027.052.451 13.027.052.451 

Cong ty C phn Dt may Lien Phuong 
(x) 32.288.540.334 - 32.288.540.334 

Cong ty C6 pMn Du tu Phát trin Gia 
Djnh (xi) 12 .533 .634 .095 12.533.634.095 

Cong ty C6 phn Dt may Gia Dnh 
Phong Phi (xii) 5.852.355.319 (5.852.355.3 19) 5.852.355.319 (5.852.355.319) 

COng ty C phn Len Viét Nam (xIji) 1.337.103.882 (1.337.103.882) 1.337.103.882 (1.337.103.882) 

Cong ty C phAn San xuAt Kinh doanh 
Nguyen lieu Dt may (xiv) 11.282.879.453 (7 .450.982.233) 11.282.879.453 (7.398.663.865) 

Cong ty Co phAn Sài GOn Rach  Giá (xv) 2.984.184.383 (2.125.188.378) 2.984.184.383 (1.968.24 1.2 14) 

Cong ty C phn Thuong mi Djch vi 
Thuân PhO (xvi) 12.018.427.562 (1.010.972.476) 12.018.427.562 (909.139.055) 

Cong ty C6 phAn Hung PhO (xvii) 1.813.677.769 1.813.677.769 (720.102.935) 

Cong ty C6 phAn Phát triên DO thj Dt 
may Nam Djnh 7.500.000.000 7.500.000.000 

Cong ty C6 phn PhuOc Lc 3.216.754.481 3.216.754.481 

Cong ty C phn Quc t Phong PhO () 14.093.555.470 14.093.555.470 

Cong ty C phn Du tir Phát trien Phong 
Phc Lang CO (xxi) 7.299.200.000 (328.266.9 19) 7.299.200.000 (328.266.9 19) 

Cong 694.973.284.995 (46.138.071.183) 694.973.284.995  (45.094.425.238) 

Bàn thnyEi rninh nay là nit b5 phn hçrp thành và phái diçxc dcc cing v&i Báo cáo iài chinh idng hçip gi1a niên d3 29 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcrn Phi, Khu ph 3, Phträng Tang Nhon Phii B, TP. Thu Dcrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH TONG HOP GIUA NIEN D 
6 tháng du cüa näm tài chfnh kt thiic ngày 3 1 thang 12 näm 2021 
Ban thuy& minh Báo cáo tài chinh tng hqp giUa niên d (tiEp theo) 

(i) Tng Cong ty nm gi& 14.400.000 c phiu, tl.rong throng 90% vn diu 1 cOa Cong ty C phn Dt 
gia ding Phong PhCx. 

(ii) Tng COng ty du ti.r vâo Cong ty TNHH Coats Phong Phii 85.253.638.578 VND, twmg dtrong 
35,00% von diêu lé. 

(iii) Tang Cong ty dAu tu 1 .000.000 c phiu cia COng ty C phAn DAu tu Phát trin Nhà và Do thj HUD 
Sài GOn tirong duong 21,51% vOn diOu l. 

(iv) Tong Cong ty dâu ttr 423.100 cO phiêu cüa Cong ty CO phãn May Dà Lat  Urong throng 40,00% vOn 
diêu lé. 

(v) TOng Cong ty dâu Ui 6.800.516.237 YND vào Cong ty CO phân Xóc tiên Thiroiig mai  và Dâu Ui 
Phong Ph:i tuong throng 31,71% vOn diêu 1. 

(vi) Tng COng ty dAu tir 12.519.000 Co phiu cüa Cong ty C phAn Phát trin Nhã Phong Phii Daewon 
Thu D(rc tirong throng 44,02% von diêu I. 

Tng Cong ty dAu W 2.172.448 c phiu, tirong thrOng 35,99% vn diu I cüa Cong ty C phn D 
DOng Nam. 

(viii) Tng Cong ty du tir 5.6 14.375 c phiu, tircrng throng 30,35% v6n diu lé cüa Cong ty C phn Dt 
may Nha Trang. 

Tong COng ty dAu Ui 1.301.424 c phiu cüa Cong ty CO phân Nguyen phi Iiu Dt may BInh An 
tirong throng 11,72% vOn diéu l. 

(x) Tng Cong ty dAu tir 2.999.772 c phiu cUa COng ty C phAn Dt may Lien Phirong tirong throng 
12,76% von diéu I. 

: 

TOng COng ty dâu tir 880.808 cO phiOu ccia COng ty CO phân Dâu Ui Phát trién Gia Djnh Wang throng // 
2,33% vOn diêu I. jfTRA 

Tong Cong ty dau tt.r600.000 co phieu cua Cong ty Co phan Det may Gia Dnh Phong Phu tirong t* KIE 

discrng 10,91% vOn diêu 1. 

(xlii) Tong COng ty dâu tir 130.000 cO phiêu ccia Cong ty CO phân Len Vit Nam Wang throng 3,17% vOn 
diêu l. 

Tiig COng ty dAu W I . 126.228 c phiu cOa Cong ty C phn San xuAt Kinh doanh Nguyen 1iu Dt 
may tuong throng 24,17% vOn diêu 1. 

(xv) Tng COng ty du tu 300.000 c phiu cüa COng ty C phAn Sài GOn Rch Giá tircrng throng 2,25% 
vOn di&i lé. 

Tong COng ty dâu tir I .065.000 CO phiêu cüa COng ty CO phân Thuong mai  Djch vi Thun Phü tirong 
throng 15,00% vOn diêu I. 

Tng COng ty du Ui 180.100 c phiu cüa Cong ty C phn Hirng Phá tirong throng 6,00% vn diu 

I. 

Tng Cong ty du ttr 750.000 c phiu cüa COng ty C phn Phát trin DO thj Dt may Nam 0mb 
tirong throng 12,04% vOn diéu 1. 

Tong COng ty dAu Ui 300.000 cô phiu cua COng ty C phn Phirâc LC tiiong throng 15,79% vn 
diêu l. 

Ban :huydz ,njnh nay là ,,zt b phdn hp thành và phái th.çrc dQc cing vói Báo cáo íàí chin/i idng hc,p giia n/en d 30 
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TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhon Phñ. Khu ph6 3. Phtrông Tang Nhan Phü B, TP. Thu DCrc, TP. 1-18 ChI Minh 
BAO CÁO TAt CHiNH TONG HOP  GIUA NIEN DO 
6 tháng du cCia nãm tai chinh kêt thüc ngay 31 tháng t2 nani 2021 
Ban thuyét minh Báo can tài chinh tong hqp giOa niên d (tip then) 

(vi) 
lông Cong ty clAu tu 2.400.000 c phiu cUa Cong ty C phAn Quc t Phong PhO ttrcrng throng 
16.34% von diu l. 

(Xxi) 
T6ng Cong ty dAu tir 729.920 c6 phiu ccsa COng ty C phn Du tu Phát triOn Phong Phü Lang CO 
tiro'ng throng 11.73% von diêu I. 

GiOlrjhcpl 

TOng COng ty chu'a xác djnh giá tr hcrp Iy cüa các khoOn clãu tu do chua cO hu&ng dan ci the ye vic 
xác djnh giã trj hcip Is'. 

TInh hi,zh hog! dong cáo cong tv con và cOc cOng ry lien kd, 
TInh hmnh thj trithng và dlch  bnh Covid- 19 b.ng phát Iãmánh lurân den hot dng cüa mt sO cOng 
ty trong ngành bat dng san. dt may nhtr COng ty Co phãn Phát trién Nhà Phong Phc Daewon Thu 
Dtc, Cong tyCô phãn Dt may Nha Trang và Cong ty ThHH Coats Phong Phi.. COng ty con và các 
cOng ty liOn kOt khâc không có thay dOi In so vâi kS'  trtrOc. 

Dir phong cho cOc klzoOn tlOu lu-gOp vOn vào do?, vj k/zác 
TInh hinh biOn ding dr phOng cho các khoàn dãu ttr gop vOn vào dcm vj khàc nhix sau: 

Ky nay K' tnrorc 

TONG,  

CO 

PHO 
S du nãm 45.094.425.238 28.281.546.3 16 
Inch lip  dtr phOng 1.043.645.945 6,326,145.246 
Scu6ik' 46.138.071.183 34.607.691.562 

Giao djch vói cOng ty con Va các cong ty liOn kct 

Các giao djch trçng yOu giO'a TOng COng ty vi cOng 

COng ty Cphn 1)I gia dung P/sang Phá 

ty con và các cOng ty lien kOt nhu sau: 
Luy k tirdu näm dn cui k5' nay 

Näm nay Nam trithc 

Mua hang hóa, nguyen Iiu 53,284,416.937 42.044.579.290 
Mua dich vu 3.710.683.499 3.851.928.815 COt 

Bàn hang hOa, thành phâm 38.215.059.522 164.255.199.533 
Cung cAp dlch  vi,i 32.281.026.047 30.029.693.103 ,fro 
Cho thuC nhà xuàng 19.424.311.000 A 
CO tirc duçrc chia 16.200.000.000 i. 
Lãi vay cho thuO tài san 3.942.072.689 5.586.789.788 

COng ty CO phiz Dt DOng Nan. 
Thu Iâi cho vay 3.666.117.808 3.686.372.602 

C'ông ly cii p/ian Di may Nha Trang 
Mua hang hOa 24.575.665.756 155.126.736.495 
Mua djch vç. 785.688.883 
Bàn hang hóa, thank phãm 9.944.999.000 9. 198.4 10.845 
Cung cap djch vi.i 5.655.590.106 5.585.762.388 
Lâi vay phãi thu 1.415.614.058 2.606.905.313 

C'ông ty TNHH Coats P/song P/ia 
Lcri nhuOn duqc chia 154.283.601.489 99.404.634.859 
Bàn hang hóa, thank pham 228.51 7.390.488 187.9 I 0. 173 .760 
Cung cAp djch vi 6.306.263.264 8.265.082.639 
Mua nguyen Iiu 115.833.041.856 63.621.859.253 

I/an ihzn'Jt mini, nãi là 'ni ,  b pI,in hap i/ian/i ta p/tO, thaw dQc cling vol BOo cáo là, chin/i idag hap g,i?a nil,, d 31 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Oja chi: 48 Tang Nhoi Phii, Khu ph 3, Phuong Tang Nhon Phü B, TP. ThO Dcrc, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO iM CH!NH TONG HOP GJCIA NIEN DO 
6 tháng dAu cCia nãm tài chInh kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tong hqp giva niên d (tip theo) 

Lily k tfr du näm dn cuôi kS'  nay 
Näm nay Näm tru'&c 

Cong ty ('6 ph6n Diii: 1w Phát trin Nhà và Do thj 
HUD Sal Gbn 
Co t(rc duac chia 

Cong ty 26 phiz May Dà L(lt 
C6 tcrc dirge chia 

15. Tài san thuê thu nhp hoãn li 
Tâi sOn thuê thu nh?Ip hodn 4:1 chwa dupc gil nh?in 
TOng COng ty chixa ghi nhn tài san thué thu nh.p hoän Iai  cho nhng khoân sau: 

S cui k'  

300.000.000 

634.650.000 

S dâu näm 

  

Chénh lêch tarn thOi dirge khu tth 2.140.176.52 1 4.563.468.522 

Các chi phi phái Ira 2.140.176.521 4.563.468.522 

L tInh thus chira sCr dvng 384.702.591 .808 427.828.246.237 

Cng 386.842.768.329 432.391.714.759 

Theo Lut Thus thu nhp doanh nghip hin hành, khoán 1 cia bt kS'  näm tInh thus nào dirge chuyn 
sang bü trr vão thu nhp trong thO gian tOi da khong qua 05 näm kê tr näm tiêp sau näm phát sinh to 
và chênh lêch tam thOi cO the dirge khâu trr khong bi gii h?n ye thai gian. Tài san thuê thu nhp hoän 
li khong dirge ghi nhn eho nh[ing khoãn nay vi It có kha nang có thu nhp chju thuê trong tirong lai 
dé sCr dvng  nhCng Igi Ich do. 

16. Phãi trã nguOi ban ngn hn 
So cuM k' S dâu näm 

PhOi Ira các ben lien quan 179.844.096.048 128.038.889.794 

COng ty Co phAn Dt may Nha Trang 59.283.802.050 48.427.768.362 

Cong ty C phAn Dt gia dicing Phong Phü 31.899.602.031 18.807.011.886 

Cong ty TNHH Coats Phong PhO 88.660.691.967 60.804.109.546 

Ph/li trO cdc nhO cung cdp khOc 91.712.775.524 92.495.017.768 

Cng 271.556.871.572 220.533.907.562 

T?i thOl dirn cui k5i k toán, ng phái trã các nhà cung ep kháe dã dirge các ngân hang tài trg thanh 
toán bang Upas L/C là 65.084.616.471 VND (sO dâu nãm là 54.326.619.391 \'ND). 

T6ng Cong ty khong eO ng phài trâ ngui ban qua hn ehua thanh toán. 

17. Ngubi mua trã tiên tru'O'c ngàn hn 
S6 cuôi kS' S6 dâu näm 

    

TrO trithc c/la ben lien quan 36.845.370 36.845.370 

Cong ty C phn Dt may Dông Narn 36.845.370 36.845.370 

TrO tnthc cho các ,zgwO'i ban k/the 11.920.499.304 13.032.188.891 
Cong ty TNHH San xuât Kinh doanh Nguyen liii 
Dt may Vit Nam 9.962.577.900 9.962.577.900 

Các khách hang khác 1.957.921.404 3.069.610.991 

Cong 11.957.344.674 13.069.034.261 

Bàn thuydt rninh nay là m3t b5 p/içn hcip thành và phài dc dc cling v&i Báo cáo îàî chinh tong hçrp gsüa nién d 32 



T5NG CONG TV C6 PHAN PHONG PHCJ 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phii, Khu ph6 3, Phuäng Tang Nhoii Phi B, TP. Thi Dtrc, TP. H6 ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHiNH TONG HOP  G1U NIEN 
6 tháng du cüa nAm tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hqp glua niên d (tip theo) 

18. Thuê và các khoãn phãi np Nhà ntrrc 
Clii tiêt ye thuê vâ cac khoán phài np Nhã nuOc thrçc trInh bay a Phi luc 01 dInh kern. 

Thu1 giá zrj gia tang 
TOng Cong ty np thué giá trj gia tang theo phuang pháp khâu trr. Thué suât thué giá trj gia tang nhir 
sau: 
- Djch v cho thuê; kinh doanh sqi, xcr 10% 

- Djch vi sCr ding nuàc, kinh doanh bong ph phm 05% 

ThaI xut, nh?Ip k/zu 
Tong COng ty kê khai va np theo thông báo cüa Hài quan. 

Thuê thu nhâp doanh ng/zip 
Tong Cong ty phái np thuê thu nhp doanh nghip cho các khoãn thu nlip tInh thué vài thué suât 

20%. 

Thug thu nhp doanh nghip phâi np trong kS' thrcic dir tInh nhi.r sau: 
Lüy k tir dâu näm dn cuôi k' nay 

Näm nay Näm trthc 

Tng li nhun k toán tnxâc thu 195.566.605.146 80.435.336.291 

Các khoân diu chinh tang, giãm Igi nhun k toán 
dé xác djnh li nhun chju thuê thu nhp doanh 
nghip: 
- Các khoán dilu chinh tang 14.331.831.294 6.618.799.669 

- Các khoán diéu chinh giáni (4.563.468.522) (3.084.961.263) 

Thu nhp chju thu 205.334.967.918 83.969.174.697 

Trong do: 
- Thu nhp fir chuyên nhwcrng ba't dng sOn 1.267.784.302 

- Thu nhcp ife hoQt d5ng kinh doanh 205.334.967.918 82. 701.390.395 

Thu nhip duçc rnin thus (162.209.313.489) (126.339.996.859) 

L thrqc chuyen (43. 125.654.429) 

Thu nhp tInh thu - (42.370.822.162) 

Trong dO: 
- Thu nhp tir chuyên nhircrng bat d5ng san 1.267.784.302 

- Thu nhcp hr hoi dng kinh doanh (43.638.606.464) 

Thus suit thus thu nhp doanh nghip 20% 20% 

Thuê thu nhp doanh nghip phãi np 253.556.860  

Vic xac djnh thuê thu nhp doanh nghip phãi np cüa Tong Cong ty thrc can cr vào các quy djnh 
hin hành ye thuê. Tuy nhiên, nhQng quy djnh nay thay dOi theo tirng thai k' và các quy djnh ye thus 
dOi vài nhiêu loai giao djch khác nhau có the di.rqc giái thIch theo nhiêu cách khác nhau. Do vy s 
thuê dirc trinh bay trên Báo cáo tài chInh tong hqp gita nién d có the së thay dOi khi co quan thuê 
kiêrn tra. 

TI: uê tài nguyen 
TOng Cong ty phãi nip thuê tài nguyen cho hot dng khai thác rnróc ngârn. 

Ti,z thuê id 
Tong Cong ty phái np tién thuê dat cho các khu dat dang scr dung theo thong báo cüa ca quan thu. 

cac Ioai I/ia1 khác 
TOng Cong ty kê khai và np theo quy djnh. 

Ba,? thuyEi ,ninh nay là inl b phn hqp thành vàphài dzrc d9c cing vái Baa cáo iài chi,th lông /zpgu?a nién d 33 



TONG CONG TV C PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhcm PhCi, Khu ph 3, Ph.rng Tang Nhcm Phü B, TP. ThC Dc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP GIUA NIEN D 
6 tháng du cüa nãm tài chinh kt thic ngãy 31 thang 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tng hçrp giva niên (tip theo) 

19.  Phãi trã ngirôi lao dng 
S6 du cui kS'  là tin lirong, thirrng con phãi trá cho ngithi lao dng. 

20.  Chi phi phãi trã ngn hn 
So cui k' S t1u nàm 

Chi phi hoa hng 2.526.256.463 

Chi phi läi vay 532.257.066 659.3 16.4 13 

Các chi phi phãi trà ng&n han  khác 1.607.919.455 1.377.895.646 

Cng 2.140.176.521 4.563.468.522 

21.  Doanh thu chtra thuc hién 
21a. Doanli thu chwa t/urc /zin ngiz hçin 

ScuMkS' Sdãunàm 

Doanli 1/lu c/nra t/uc I:in lien quaiz den các 
ben lieu quail 
Cong ty TNHH Coats Phong Phi - Tin trâ truàc 
ye cho thuê tài san co djnh 
Cong ty C phn Dt Gia dung Phong Pht - Tin 
trã truóc ye cho thuê tài san cô djnh 

Doanh thu chwa th(rc h4n lien quan dIn cac t6 
chác và cá nhfln khác 

8.013.539.750 

3.157.462.000 

4.856.077.750 

105.681.818 

12.869.617.500 

3.157.462.000 

9.712.155.500 

105.681.818 

Tin trã truóc v cho thuê mt bAng 105.681.818 105.681.818 

Cong 8.119.221.568 12.975.299.318  

21/,. Doan/z 1/ui c/twa 1/nrc /uiên dài han 
Tin trá tnróc v cho thuê tài san c djnh cOa COng ty TNHH Coats Phong Phii. 

22. Phãi trã khác 
22a. Phái ira ngán /z:uz khdc 

s cu6i k5' 

  

P/ta! Ira các ben hen quail 26.844.832.622 21.077.053.989 

Tp doàn Dt may Vit Nam — Chi phi li vay phái trã 731.638.622 777.702.789 

Tap doàn Dt may Vit Nam — C trc phài trà 26.113.194.000 20.299.351.200 

P/zâi Ira các to c/iác và cá nhân khác 7.355.042.556 3.066.253.675 

Kinh phi cOng doàn, Báo him xä hi, Bâo him y t 
Bão hiêrn that nghip 838.187.270 952.151.075 

Co trc phãi trà 2.077.653.485 713.669.135 

Các khoân phài ira ngAn han  khác 4.439.201.80 1 1.400.433.465  

Cong 34.199.875.178 24.143.307.664 

22b. Phái Ira dài han /c/zác 
S6cuMk' Sdunàm 

Cong ty Co phn Dt may Lien Phi.rong — Nhn gOp 
vn dãi han 5.226.000.000 5.226.000.000 

Cong ty TNHH Xây dirng Phong Drc — Nhn gop 
vén dài han 19.500.000.000 19.500.000.000 

Nhn k qu, k' cirçrc dái han 4.700.000.000 4.700.000.000 

Cing 29.426.000.000 29.426.000.000 

Bàn thuydt ,ninh nay ia n,: bç5  phn hcip thành và phdi dtçrc dQc cimg vol BOo cáo tOi chInh :dng hc'p giia nién d 34 



TONG CONG TV cö PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhan Phü B, TP. Thu Dec, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHINH TONG HQP GicrA NIEN DO 
6 tháng du cCia näm tài chInh kt thüc ngày 31 thãng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tong hcrp giva niên d (tip theo) 

22c. Ncr qud Izqn chu'a thanh to/In 
TOng COng ty khOng có nç phái trá khác qua hn chiia thanh toán. 

23. 
23a. 

Vay và nq thuê tài chInh 
Vay va iz thuê là! chInh ngin h(ln 

Scuik' s6 du nAm 

Vay dà! hin dIn hçin Ira ben hen quan 1 0.5 71.246.612 10.109.219.687 

Vay Tp doân Dt may Vit Nam (xem thuyt minh s 
V.23b) 10.571 .246.6 12 10. 109.219.687 

Vay và ni lhuê là! chInh ngtn hgn ph/I! Ira các lô 
char và c/I nh/In khdc 199.981.344.446 380.244.900.858 

Vay ngn han  ngân hàng 182.017.363.111 344.351.081.074 
NgOn hang TMCP Du tic và Ph/It triln Vit Nam — 
Chinhánh TP. HOChIMinh 44.033.729.981 67.694.953.584 
NgOn hang TMP Cong lhiccmg Vit Nani — Chi 
nhOnh TP. HO ChIMinh 2 7.126.216.371 70.805.067.465 

Ngdn hang TMCP Ngo cii thiccmg Vit Nam — Chi 
nhdnh TP. Ho ChI Minh 104.179.749.146 185.811.007.540 

NgOn hang TMCP A ChOu — Chi nhánh Phan Dlnh 
Phuing 6.677.667.613 
NgOn hang TMCP Quc tl 20.040.052.485 

Vay dài han  dn hn trá (xem thuyt minh s V.23b) 16.578.376.800 34.452.804.560 

No thuê tài chInh dn ban trã 1.385.604.535 1.441.015.224 

Cong 210.552.591.058 390.354.120.545 

(I) Khoàn vay các ngân hang d b sung v6n Iuu dng và phát hành tiur bâo Iänh. 

Tng Cong ty cO khá nãng trá disçrc các khoàn vay và nç thuê tài chInh ngän han. 

Chi tit s phát sinh v cac khoãn vay va nq thuê tài chInh ngn hn trong k' thrcic trInh bay r Phv 1c 
02 dInh kern. 

23b. Vay V IIU thuê là! chIn/i dài /zzn 
So cuOi k5' s6 du näm 

Vay (là! hçzn ph/I! fr/I ben lien quais 
Vay Tp doàn Dt may Vit Nam 
Vay V/I 179' t/zuê là! c/zInh lài hçzn ph/I! Ira các to 
C/1UC V/I C(i n/i/In k/i/Ic 

513.494.965.792 
513.494.965.792 

324.059.365.525 

521.041.703.933 
521.041.703.933 

319.602.133.401 
Vay dài han  ngân hang 158.907.135.200 203 .0 19.3 55 .060 

NgOn hang TMCP Ngocii thzro'ng Viét Nain — Chi 
nhánh TP. HO ChI Minh 150.062.330.000 178.239.395.400 
Ngan hang TMCP Cong thzro'ng Vit Nani — Chi 
nhánh TP. HO ChI Minh 15.180.000.000 
NgOn hang TMCP Sài GOn — Ha Ni 8.844.805.200 9.599.959.660 
Vay dãi han  các cá nhân" 103.998.806.003 110.048.357.110 

Ncr thuê tài chinh Cong ty TNHH MTV Cho thué tãi 
chInh Ngân hang TMCP Ngoai thuoiig Vit Nam - 
Chi nhánh TP. H ChI Minh 61.153.424.322 6.534.421.231 

Cong 837.554.331.317 840.643.837.334 — 

Bàn ihu,yét ,ninh nay ia ,n3i bphtjn hçip thành và phài dircic dQc cling vol Bdo cáo àí chin/i tdng hqp gitta nién d 35 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phung Tang Nhon Phii B, TP. Thi Dic, TP. H Chf Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP  GIUA NIEN D 
6 tháng du cüa näm tài chinh kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hqp giva niên d (tip theo) 

(I) Khoân vay Tp doàn Dt may Vit Nam d tái cu trác tài chInh, trã nçi cho các khoân ng dài han  cüa 
cac to chrc tin ding theo các ni dung Tp doàn Dt may Via Nam dã cam két voi Ngân hang Phát 
triên Châu A (ADB) và B Tãi chInh. Khoãn vay dupe dam bão bang vic thO chap mt so tài san cô 
djnh (xem thuyêt minh V.9). 

Khoan vay Ngan hang TMCP Ngoai thirong Vit Nam — Chi nhánh TP. H ChI Minh d thanh toán 
các clii phi lien quan den vic dâu ti.r thrc hin dr an "Dãu tir nhà may a vãi Denim Nha Trang" vài 
1i suât xac djnh trong t&ng h9p dông tin ding cii the theo chê d Iãi suât ciia ngân hang trong tirng 
thOi k. SO tiên vay dirge hoàn trâ hang qu'. Khoàn vay nay dirge dam bão bang vice  the chap tài san 
hInh thành tr vOn vay (xem thuyêt minh so V.9). 

(in) Khoãn vay Ngân hang TMCP Sài GOn — Ha Ni d thanh toán L/C dAu ti.r may moe thit bj, thai han 
vay là 10 nãrn. Khoán vay nay dtrgc dam báo bang viie the chap tai san hinh thành tr von vay (xem 
thuyêt minh so V.9). 

Khoán vay dài han  cá nhân khác d phiic vii boat dng san xuAt kinh doanh. 

(v) Thuê tài chInh Cong ty ThHH MTV Cho thuê tài chinh Ngân hang TMCP Ngoai thisong Via Nam - 
Chi nhánh TP. Ho ChI Minh dé thuê may mOe thiêt bj vâi thi han  thuê là 84 tháng. 

Tng COng ty có khã nãng trá dirge các khoãn vay va ng thuê tài chInh dài han. 

K' han  thanh toán các khoán vay và ng thué tài ehInh dai han  nhu sau: 

S cuoi k3' 

Tong nq 
Ttr 01 näm tr& 

xuông 
Trên 01 näm 
dn 05 näm Trên 05 näm 

Vay dài hn ngãn hang 175.485.512.000 16.578.376.800 100.993.085.600 57.914.049.600 

Vaydài hancactoehi:rckhae 524.066.212.404 10.571.246.612 54.289.212.509 459.205.753.283 

Vay dài han  các cá nhân 103.998.806.003 - - 103.998.806.003 

Ng thuê tãi chinh 62.539.028.857 1.385.604.535 61.153.424.322 

Cong 

s6 u närn 

866.089.559.264 28.535.227.947 216.435.722.431 621.118.608.886 

Vay dài han  ngãn hang 237.472.159.620 34.452.804.560 126.287.076.360 76.732.278.700 

Vay dài han  eác to chcrc kháe 531.150.923.620 10.109.219.687 51.916.463.630 469.125.240.303 

Vay dài han  các cá nhân 110.048.357.110 - - 110.048.357.110 

Nci thuê tài chInh 7.975.436.455 1.441.015.224 5.764.061.636 770.359.595 

Ci ng 886.646.876.805 46.003.039.471 183.967.601.626 656.676.235.708 

Chi tit s phát sinh v cáe khoàn vay vâ ng thué tai ehInh dài han  trong k' dirgc trinh bay a Phii hic 
02 dinh kern. 

23c. Vay và izçi t/iuê tài c/tIn/i qua /:çin c/i Ira titan/i toán 
TOng COng ty khong có eác khoán vay và ng thuO tài chinh qua han  chira thanh toán. 

Bàn thuy mmli nay ia nzçit b phin hqp thành và p/iái dzrqc dç'c cang vôl Báo cáo tài chinh lông hqp gita nien d 36 



lÔNG CONG TV C 5  PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhoii Phü, Khu ph6 3, Phthng Tang Nhn Phü B, TP. Thu Dcrc, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH TONG HQP GIUA NIEN DQ 
6 thang du cüa näm tài chmnh két thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh tOng hQ'p giva niên d (tiêp theo) 

24. Qu khen thu&ng, phüc Io'i 

S u nãm 
Chi qu5 
trong kS' S cui kS' 

Qu9 khen thisôiig 19.077.639.278 (8.678.900.000) 10.398.739.278 

Qu5pht'icicii 3.669.631.675 (1.555.715.191) 2.113.916.484 

Qu5 thuôiig Ban quãn l', diu hành 1.274.994.6 19 (1.270.000.000) 4.994.619 

Cong 24.022.265.572 (11.504.615.191) 12.517.650.381 

25. Vnchüs&h&u 
25a. Bang dO! chku bun dng cña vn chá sO hfru 

Thông tin ye bién dng ciia von chci sà httu dirge trinh bay i Phu 1ic 03 dInh kern. 

25b. C/i! tkt vn gOp cña chz sO' hfru 

 

Scuik' 

 

S du nàm 

  

  

446 

•O  PH) 
)NG 

Tp doàn Dt may Vit Nam 

Các c dOng khác 

Cong 

374.087.960.000 

372.620.950.000 

 

374.087.960.000 

372.620.950.000 

746.708.910.000 

 

746.708.910.000 

    

25c. COphilu 
So cuoi ky Sôdâunãm -r,p 

S6 krcrng c phiu dang k2 phát hành 74.670.891 74.670.891 

S lucrng c phiu dã phát hành 74.670.891 74.670.891 

- Co phiéu phO thông 74.670.891 74.670.891 

- CO phizi icu dãi 
S krqng c phiu dirge mua li 
- CóphieuphO thông 
- Co phié'u uu dãi CON 

SO hrgng cô phiêu dang lw.i hành 74.670.891 74.670.891 HNH 

- COphiuphó thong 74.670.891 74.670.891 IOAt1 

- Co phiêu u'u däi U 
1. 

Mnh giá c phiu dang liru hành: 10.000 VND. 

25d. P/ian p/ii Ioi n/suân 
Trong kS/  lông Cong ty dâ tm rng cô tcrc nãm 2020 theo ké hoach dirge thông qua tai  Nghj quyêt Dai 
hi dông cô dông tliirng niên nãm 2020 ngày 26 tháng 6 nãm 2020 vâ Quyêt djnh so 203/QD-HDQT 
ngày 25 tháng 5 nãm 2021 cia Hi dông quán tr vOi t'ç lé 15% mnh giá (01 cô phiéu nhn 1.500 
VND), tiro1g (mg so tiên là 112.006.336.500 VND. 

26. Các khoãn miic ngoài Bang can di k toán tong hqp giü'a niên d 
Ngoçzi 4  cdc 1oii 

S cuoi k3' 

Dollar M (USD) 138.038,35 

Euro (EUR) 365,59 

So dãu näm 
182.320,39 

3 87,55 

Bàn i/my1! mmii nay là ,nt b5 ph<n hp thành va phái duQ'c dQc c/mg vái Báo cáo àí chinh tdng hpa gita nién d 37 



T5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhmi PhCi, Khu ph 3, Phuàng Tang Nhon PhCi B, TP. Thu Dirc, TP, H Chi Minh 
BAO CÁO TAt CHINH TONG HQP GIU NIEN D 
6 thang du cCa nam tài chInh kt thic ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cäo tài chInh tong hQ'p gi&a niên  d (tip theo) 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M1JC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOT BONG KINH DOANI-I TONG HQP GItJA NIEN n 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dlch  vii 
lii. Tong doanh thu 

Luyktrdu nAmdêncuôik'này 
Nãm nay Nàm trtrOc 

Doanh thu ban thành phm 243 .954.424.478 358.827.897.793 

Doanh thu ban hang hóa, cung cAp djch vu 254.608.451.373 4 18.335.666.726 

Doanh thu kinh doanh bAt dng san - 7.239.126.727 

Cng 498.562.875.851  784.402.691.246  

lb. Doanh thu ban hang và cung cap djch vi cho CáC ben lien quan 
Ngoài giao djch bàn hang và cung cap djch vi cho các cong ty con và cong ty lien két di.rçc trinh bay 
a thuyêt minh so V.14, Tong Cong ty khong phát sinh giao djch ban hang và cung cap dlch vi,i vâi cac 
ben lien quan khác khong phái là cOng ty con và cong ty lien ket. 

2. Các khoãn giãm trü doanh thu 
Khoàn hang bàn bj trã Iai. 

3. Giá v6n hang bàn 
Lüy k tir dâu näm dn cui k' nay 

Nàm nay Näm trtróc 

Giá vn cCia thành phAm dä ban 217.095.321.348 341.745.419.175 

Giá vn cxa hang hóa, djch vi dâ cung cAp 225.801.727.809 397.860.921.559 

Giá vn cia bAt dng san dà bàn 5.971.342.425 

Dr phOng giám giá hang tin kho (14.559.360.639) (4.188.286.729) 

Cng 428.337.688.518 741.389.396.430  

4.  Doanh thu hot dng tài chInh 
Luy k tir dAu näm dn cui ky nay 

Näm nay Näm truc 

Laitnguikhongk'hn 168.607.381 21.875.065 

Ui chrn thanh toán 5.931.863.014 6.201.555.556 

Co t(rc, lçii nhun dirçc chia 162.209.313.489 126.339.996.859 

Lãi chênh lch t' giá phát sinh 680.863.761 404.634.747 

UI chênh lch t' giá do dánh giá Iai  các khoãn miic 
tiên t có gôc ngo?i t 2.242.636.779 

Doanh thu hot dng tài chInh khác 22.511.202 64. 135.805 

Cng 171.255.795.626 133.032.198.032 

5.  Chi phi tài chInh 
Luy k tw dâu näm dn cuM k5' nay 

Näm nay Näm tru&c 

Clii phi Iãi vay 8.950.655.077 28.869.795.490 

L6 chénh Ich t$' giá phát sinh 172.222.285 376.976.332 

Lô chênh lch t'' giá do dánh giá Iai  các khoân mvc 
tiên t có gOc ngoi t 2.03 8.075.695 

Dr phOng giãm giá tn thAt dAu t.r 1.043.645.945 6.326.145.246 

Chi phi tài chinh khác 795.490.551 1.774.014.5 13 

Cong 10.962.013.858 39.385.007.276 

Bàn thuy minh nay là rnt bphn hap thành và phái dwc dc cfng vài Bdo cáo tài chin/i tdng hap gii?a niên d3 38 



I cui k' nay 
Nãm trtthc 

6. Chi phi ban hang 
Luy k tir du nám dn 

Nãm nay 

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhoii PhCi, Khu ph 3, Phtr&ng Tang Nhan Phü B, TP. ThCi DCrc, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH TONG 1-IQP GICrA NIEN D 
6 thang du cUa näm tài chinh kt thcic ngày 31 tháng 12 nam 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hQp giüa niên d (tip theo)  

Chi phi cho nhân viên 
Chi phi vt lieu, bao bI 
Chi phi vn chuyên 
Chi phi khác 
Cong 

7. Chi phi quãn l doanh nghip 

Chi phi nhân viên quãn l? 
Chi phi vt lieu quán l 
Clii phi khu hao tài san Co djnh 
Thué, phi và 1 phi 
Dir phOng phãi thu khó dôi 
Chi phi djch vii rnua ngoài 
Clii phI khác 
Cing 

8. Thu nhp khác 

Ui thanh l', nhugng ban tài san c djnh 
Tin phat vi pham hgp dng 
Thu tin dn bü, h trci do Nhã nu&c thu hôi dat 
Thu nhp khãc 
Cong 

9. Chi phi khác 

1.677.805.258 2.968.080.932 
28.752.000 

1.321.293.589 1.455.869.486 
3.458.601.245 8.246.219.297 

6.457.700.092 12.698.921.715 

Luy k tir du nãm dn cui k3' nay 
Nám nay Näm trtróc 

18.100.480.101 17.284.908.654 
1.016.473.615 1.031.842.341 
1.764.010.548 1.316.192.783 
8.720.647.696 2.622.000.659 
7.368.210.300 2.271.346.978 

11.378.249.456 10.007.292.326 
4.514.364.356 6.009.708.144 

52.862.436.072 40.543.291.885 

Lily ktfrdu nãm dn cui k5'này 
Näm nay Näm trtnrc 

4.59 1 .236.0 10 227.738.782 
1.261.435.882 

33.409.384.500 
1.315.481 2.154.881 

39.263.371.873 229.893.663AH 
'AN 

Luy k tir dâu nãm dn cu6i k' nay 
Näm nay Nãm trtr&c  

Lãi trên cô phiêu 
Thông tin ye lãi trén cô phiêu thrçic trInh bay trén Báo cáo tài chinh hçp nhât gira niên d. 

Chi phi san xuât kinh doanh theo yu t 

Nãm nay Näm triroc 

Clii phi nguyen lieu, vt 1iu 250.932.237.711 277.484.767.8 12 

Chi phi nhân Cong 5 1.348.828.368 54.966.711.163 

Chi phi khu hao tài san c6 djnh 56.615.786.412 61.247.708.399 

Clii phi djch vi rnua ngoài 81.604.760.498 62.650.714.939 

Chi phi khác 26.267.898.436 45.579.970.042 

C ng 466.769.511.425 501.929.872.355 

Bàn thuyd: ,ninh nay là ,nil b5 phdn hqp thành và phài dtçc dQc cing vái Lao cáo àì chinh lông hqp gn?a niên dç5 39 
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1 
1 
I 
I 
I 

10.  

11.  

59.411.034 I 
11.378.756.703 

36.057.622 
11.414.814.325 59.411.034 

Chi phi quân I' dir an 
Chi phi khác 
Cong 



TNG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Ph& Khu ph6 3. Phtrông Tang Nhcm PhCi B, TP. Thu Düc. TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP GIUA NIEN D 
6 tháng du cüa iiam tâi chinh kt ihcic ngày 31 tháng I 2 näm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cão tài chlnh tOng hqp giQ niên d (tip theo) 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC lu-JOAN MISJC TR!NH BAY TRONG BAO CÁO LUU 
CHUYEN TIEN T TONG HQP GIUA NIEN DQ 

Trong kS',  T 6 ng COng ty phát sinh cãc giao dch không bang tin nhtr sau: 

Luy k tr du näm dn cui k' nay 
Näm nay Näm trmyc 

Thu Ii cho vay cn trr vào chi phi lãi vay 12.578.043.946 16.450.083.440 
Can tth khoàn tin li cho vay phâi thu vài cOng 
nci phãi trâ 4.005.540.805 3.189.172.062 

Can trir khoàn trã tin vay v&i cong ncr phái thu 6.974.510.416 
Mua sAm tài san có djnh bAng nhãn ncr thuê tài 
chinh 55.029.766.368 

Tai th&i dini cui kS'  k toán, cong n lien quan dn viêc mua sAm, xây dtrng tài san C6 djnh và các 
tài san dài han  khác nhi.r sau: 

LA 
S6cuôiky Sodaunam 

- Phãi trã liOn mua tài san c6 djnh 

- Trà triróc tiOn mua tài san c6 djnh 

397.668.304 

2.194.946.408 

VIII. NHUNG THÔNG TIN KHAC 

Tài san cho thuê ho1 dng 
Ti ngây kCt thOc kSi  kO toán, các khoàn thanh toán 
hqp dông thuê hoat dng khOng the hUy ngang nhLr 

tiên thué t61 thiAu trong tircing Iai thu dixçrc tü các 
sau: 

L L. 
So cuoi ky S6 du näm 

Tir 01 nàm tr& xu6ng 67.3 17.472.632 68.205.154.959 

Trên 01 nm dn 05 nArn 235.212.842.635 24 1.099.391.282 

TrCn 05 nàm 350.436.013.444 374.064.812.198 

Cong 652.966.328.711 683.369.358.439 

Ciao dch và s6 dir vél các ben liCu quan 
Các ben lien quan vâi lông Cong ty bao gOm: các thánh viên quàn l chU chOt, các Ca nhân cO lien 
quan vâi cOc thãnh vièn quãn l' chC chôt và các ban lien quan khác. 

2a. Giao djclz vi) sã dir v' cdc thành viên quán If' clui ciwLi  và các cá nhân có lien quail vôi các ihành 
viên qua?: If' chñ eliot 

Cãc thành vién quãn ly chO chOt gôm: các thành viOn Hi dOng quân trl Va CC thành vién Ban Tong 
Giám dOc. Các cá nhân cO lien quan vâi các thành viên quán ly chü chôt là các thành viên rnt thiCt 
trong gia dinh các thành viên quàn l chü chôt. 

(iiao dich vái các thành viCn quán If' c/rn c/lot và cOc ca n/ian có lien qua:i vái cáC thành vien quOn If' 
C/fl! c/WI 

TOng COng ty không phát sinh giao djch ban hang vã cung cap djch v cüng nhtr câc giao djch khác 
vài các thành viên quãn 1 chü chôt và các Ca nhãn có lien quan vói các thành viên quân l' chO chOt. 

Cong nq voi các ihOnh viCn quOn If' chO c/WI và cdc cá nhán có lien quan vái các thành viên quán If' 
c/iu cliOt 
Tong Cong ty không co cOng ncr  vOl cãc thành viên quãn l' chC chOt và các Ca nhãn có lien quan vOl 
các thânh vién quãn l' chü chOt. 

Ba,, ,huvjt ,n.nl, nà là ,,u,ji h ph4n hip than!, vi. phi.! duc d,c ci.ng vái Rho cáo là! chi,,l, lông isp giia nil'. d4 40 

1.  

2.  



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhon PhC. Khu ph6 3, Phu&ng Thng Nhan PhCi B, TP. Thu Drc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHNH TONG HQP GIUA NIEN D 
6 tháng du cua näm tài chink két thOc ngãy 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cao (lii chlnh tng hçp giva niên d (tip theo) 

Thu :tháp c:a các ihành vie:: quán 1j chü chÔt 
Thu nhp cOa các thành viOn quàn l chO chOt chi Co ltrang vdi tong tiên lixang trong kS'  là 
1.1 78.500.530 VND (cOng kS'  näm tnrdc là 1.237.461.440 VND). 

2b. Giao djch và sá dir vfri các hen lien qua?: khác 
COc ben lien quan khOc vài TOng COng ty gOm: 
Ben lien quan khác 
Tap doin Dt may Vit Nam 
Cong ty CO phn Dt gia dvng  Phong PhO 
COng ty Co phân Dt DOng Nam 
COng ty C phân Dt may Nha Trang 
Cong ty TNHH Coats Phong Phui 
Cong ty CO phãn Dãu tir Phãt triên Nhã và DO th HLJD Sài GOn 
Cong ty Co phãn May Dà Lt 
COng ty Co phn XOc tiCn Thtrang mi Va Dãu ttr Phong Phu 
COng ty CO phân Phât triOn Nhà Phong PhU Daewon ThO Dcrc 

Miquanh  
COngty mc 
COngty con 

COng ty lien k& 

COng ty lien kt 
Cong ty lien kêt 
COng ty lien két 
Cong ty lien kOt 
COng ty liOn kt 
COng ty liOn kOt 

Giao djch vái các ben lien qua?? khdc 
Ngoâi các giao djch phát sinh vôi các cOng ty con vã cong ty liOn doanh liOn kOt dã duc trInh bay 0 
thuyêt mink sO V.14, TOng Cong ty chi phãt sinh các giao dch sau vOi Ip doàn Dt may Vit Nam: 

Lüyktrdu nãmdncuik'này 
Nàm nay Näni tnr&c 

C t&c phài trà 56.113.194.000 82.299.351.200 
LAi vay phài trà 4.476.961.507 9.648.022.318 

Mua nguyen vt lieu 969.570.000 

Chi phi dick  v,j 65.428.450 215.000.000 

Giá hang hOa. djch vu cung cap cho các hOn liOn quan khác là giá thOa thun. Vic mua hang hóa, djch 
vi,i t& các ben liOn quan khác dtrcic thrc hin theo giá thOa thun. 

Cong ncr vái cOc ben lien qua:: khác 
COng nç vOi các ben liOn quan khOc ducrc trinh bay ti càc thuyOt mink sO V.2, V.4, V.5, V.6, V.16. 
V.17,V.22 Va V.23.

IRAC 

Cãc klioàn cOng ncr phài thu các bOn liOn quan khác khOng CO báo dam và s duvc thanh toán bng 

3. Thông tin v b phân 
Báo cáo b phn chinh yOu là theo linh vtrc  kinh doanh do các hoat dng kink doanh cüa TOng COng 
ty duvc tO chüc vâ quãn l' theo tInh chat cOa san phãm và dich  vi cung cap v0i mOi mt b phn là 
lnt dan v kink doanh cung cap các san phâm khác nhau và phic vi,i cho các thj trung khác nhau. 

3a. Thông fin vt iTnh w kin/i doanh 
lông Cong ty có các link vi,rc kinh doanh chink sau: 
• Link vrc san xuât: san xuât và tiOu thi,i vãi. khàn, chi may, clii thOu, san phâm may mc và thai 

trang. 
• Linh vrc thi.rang mi, dIck  vii, khác: mua ban si và nguyen vt lieu san xuât khác, dlch  vu giáo 

dc mâm non, kinh doanh bat dng san và thi,rc hin các du an ci,im cOng nghip, khu du ljch và tOa 
nhà phCrc hcip. 

Ban i!n0'éi mini, nor là snOt hO phin i,qp thành vO p1,01 duc dçc cOng vOs !iáo cáo tài chit,!, tdng hqp  giün nièn dO 41 
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TANG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhm Phü. Khu ph6 3. Phuing Tang Nhon Phti B, TP. Thu EXrc, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO 'Al CHINH TONG HOP  GIUA NIEN DO 
6 tháng dau cOa närn tài chinh k& thOc ngãy 31 thang 12 näm 202! 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chlnh t6ng hqp giüa niên 1 (tip theo) 

Thông tin v b phn theo Imnh vrc kinh doanh cOa Tang COng ty dtrqc the hin ô Phi lic 04 dInh 
kern. 

3b. Thông tin vJ kliu vyc dja Ij 
Toàn b nhà xtràng cOa Cong ty &rqc dt t?i  Vit Narn. Th tru&ng tiêu thi cOa Cong ty chO yéu là 
Vit Narn, cãc nuâc Châu A khàc (Han QuOc, Nht Bàn, Hông Kong, Trung Qu6c, Thai Lan) và các 
nu&c Chãu Au và M9. 

Chi tiêt doanh thu thuân ye bàn hang và cung cap djch vi,i ra ben ngoài theo khu vic da I di,ra trén vi 
trI cüa khãch hang nhi.r sau: 

- .(. S 

Lay ke ttr dau nàm den cuot ky nay 

Näm nay NAm trir&c 

Doanh thu ni dja 466.018.141.370 742.5 18.027.568 

Doanh thu xut khu 29.063.949.142 38.73 1.245.368 

Cong 495.082.090.512 781.249.272.936 

4. Sy kiin phit sinh sau ngày kt thOc k' k toán 
KhOng CO sr kiin trçng yu nào phátsinh sau ngày kt thOc kS'  k toán yêu câu phài diêu chinh s lieu 

hoc cOng bô trën Báo cáo tài chinh tOng hcip gi&a niên d. 

5. Thông tin khác 
Ngày 22 tháng 6 nArn 2019 Uy ban Nhân dan TP. H Chi Minh dà ban hành Quyt djnh sO 2649/QD-
UBND ye vic thu hôi và hOy bO Quyêtdjnh sO 6077/QD-UBND ngày I7 tháng Ii näm 2017 cOa IJy 
ban Nhãn dan TP. HO ChI Minh ye chap thun cho chuyên nhLrqng D,r an Phát triên khu nhà a ti 
Phtx&ng Phirâc Long B, Qun 9, TP. Ho Chi Minh gi0a Tong Cong ty NOng nghip Sài GOn — TNHFI 
MTV vâ lông COng ty. Theodó, hai ben phãi giaotra, chuyên giao nh0ng gi ma hai ben dà thOa thun 
cüa nhau tnróc dày và cam két khOng thãc mac khiêu noi  gi ye sati; thông báo cho các ben cO lien quan 

ye vic hOy hp dOngchuyCn nhu'ng di,r an Khu nhà 0 ti Khu phô 4, PhuOng PhuOc Long B, Qun 9; 
giâi quyêt các van dê phát sinh vOi các tO chOc, cá nhân lien quan dn vic hOy hqp dông chuyên 
nhtrng d,r an do hai ben dA k' ket tnrOc do theo quy djnh cOa pháp lut hin hành. 

Trong nAm 2018 và 2019, Tng Cong ty dà bàn giao mt s6 cAn cho khách hang vâ ghi nhn doanh 
thu, giá von vào két qua hot dçng kinh doanh nhu sau: 

Doanh thu kinh doanh bt deing  san 121.861.827.748 

Giá vn chuyn nhucing bt dng san 116.927.856.876 

Lãi gp 4.933.970.872  

Tai ngày két thOc k' ké toán, chi phi san xuãt kinh doanh dO dang cUa d,,r an Khu nhà 0 tai  Khu ph 4, 

PhLr0ng PhtrOc Long B, Quân 9 là 76.285.461.700 VND. 
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H Chi Minh, ngày 16 tháng 8 näm 2021 

TONG,CONG TY 

CO PHAN 

PHONG PHU 

Lê Thi Tü Anh 
Nguri 1p biêu 

Trtro'ng Th Ngçc Phtrçrng 
Ké toán trtrng 

Du'oiigKhuê 
Tong Giám Dôc 

TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nho-n Phcx, Khu ph 3, Phisbng Tang Nhqn Phi B, TP. Thu Dcrc, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TÁI CHINH TONG HOP  GIUA NIEN 
6 thãng du cüa näm tài chInh kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hqp gi&a niên t1 (tiép theo) 

Hin tai Tang Cong ty clang ch huàng dn va giái quy& các vn d dan sij phát sinh (nu co) do vic 
hüy hçip dOng chuyén nhuvng dtr an gi{ta các ben theo quy djnh pháp 1ut hin hành. 

Bàn thuyet minh nay là mt b p/zen hp :hành và phài duqc dQc cing vái Báo cáo tài chlnh tdng hp giia nién d 43 



— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhoii Phü, Khu ph 3, Phiróng Tang Nhan Ph B, Qun 9, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHiNH TONG HOP GIUA NIEN DO 
6 tháng dãu cCia nã!n tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 närn 2021 

Phi.i Ic 01: Thu và các khoãn phãi np Nh nuOc 

S dãu nãm S phát sinh trong k5' 

Dm vj tInh: VND 

S cui k' 

Phãi np Phãi thu So phãi nOp SO dã thtrc np Phãi np Phãi thu 

TIme GTGT hang ban nOi  dja 
Thuê GTGT hang nhp khu 

5.228.958.284 10.187.403.423 
8. 128. 19 1.004 

(10.224.670.064) 
(8.128.191.004) 

5. 19 1.69 1.643 

Thuê xuât, nhp khu 23 .387.963 (281.649.334) 305.037.297 

Thu thu nhp doanh nghip - 207.769.015 207.769.015 

Thud thu nhp cá nhân 4.2 10.662.039 4.157.632.852 (6.597.043.316) 1.771.251.575 

Thu tài nguyen 9.132.480 43.006.320 (44.736.720) 7.402.080 

Tin thuê dt 14.602.950.282 8.209.876.375 (15 .233 .06 1. 126) 7.579.765.531 

Thu nhà thu 581.5 18.930 (581.5 18.93 0) 

Các loi thus khác 8.000.000 (8.000.000) 

C$ng 24.051.703.085 231.156.978 31.3 15.628.904 (41.098.870.494) 14.550.110.829 512.806.312 

H ChI Minh, ngày 16 tháng 8 näm 2021 4460 
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Tnwng Th Ngc Phung 
Ki tom trtr&ng 

IC Thj Ti Anli 
Ngtthi 1p 

Ho ChI Minh, ngiy 16 tháng 8 nirn 2021 

TONG,  CONG TV 

CO PHAN 

PHONG PHU 

Diwng KhuC 
TOng Gum dOe 

— — — — — — — — — — — _. — — — — — — — — — 
TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
1)ja clii: 48 Tang Nhon Ph, Khu ph6 3, Phu&ng Tang Nhon Phii B. Qun 9, TP. Ho Clii Minh 
I3AO CÁO TAI CHNII TONG HOP  GIUA NIEN DO 
6 thing dliu cm nârn Iii chinh kt th(ic ngiy 31 thing 12 nâm 2021 
Pliy luc 02: fling biCn dng vay vi nq thuê tii chinh 

Dcm vj tinh: VND 

Clii tit sO phil sinh v cic khoin vay vi nq thuC tii chinli ngn hn trong k' nhu sau: 

SO lien vay phil sinh 
SOdunim trongk$' 

Kit chuyCn t(r vay 
vi nq dii hn Lãi vay nhãp gOc 

So tiCn vay cli tn 
trong k5' ChCnli lch t5' gii SO cuOi k' 

Vay dii hn den hn In ben lien 
quan 

10. 109.2 19.687 5.436.789.102 (4.931.324.960) (43.437.217) 10.57 1.246.612 

Vay ngOn htin  ngin hing 344.351.081.074 316.262.611.672 (478.617.462.070) 21. 132.435 182.017.363.111 

Vay dii h?n  dn hn In 34.452.804.560 12.742.062.280 (30.570.513.680) (45.976.360) 16.578.376.800 
Nc thuC lii chinh dn hn In 1.441.015.224 720.507.704 (770.224.948) (5.693.445) 1.385.604.535 

Cong 390.354.120.545 316.262.611.672 18.899.359.086 (514.889.525.658) (73.974.587) 210.552.591.058 

Clii Iit sO phil sinli v cic khoin vay vi nçx thuê tii chinh dii hn trong k5' nhtr sau: 

S dãu nãm 
SO tin vay phil sinh 

trong k3' 
Kt chuyn sang 

vay vi ncr ngãn hn Lãi vay nhp gOc 
SO tin vay di In 

trong kS' ChCnh lêch t' gii 

Vay dãi hn ben lien quan 521.041.703.933 (5.436.789.102) - (2.109.949.039) 
Vay dat h?n  ngãn hang 203.019.355.060 (12.742.062.280) - (31.001.700.000) (368.457.580) 
Vay dãi h?n  các cá nhãn 110.048.357.110 23.285.025.000 1.726.855.722 (31.061.431.829) 
Nçi tlrnC tài climb 6.534.421.231 55.029.766.368 (720.507.704) - - 309.744.427 

Cong 840.643.837.334 78.314.791.368 (18.899.359.086) 1.726.855.722 (62.063.131.829) (2.168.662.192) 

SO cuOi k' 

513.494.965.792 
158.907.135.200 
103.998.806.003 
61. 153.4 24 .322 

837.554.331.317 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TV cci PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhan Phi, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TM CHiNH TONG HOP G1UA NIEN DQ 

6 tháng dAu cüa nárn tài chinh kt thcic ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Phy lye 03: Bang di chiu bin ng cüa von chü s& hUu 

V6n gOp 
cüa ctiO so hüu 

Thng du 
v6n cô phn 

Qu du tn 
phät trin 

Lçi nhun 
san thu 

chua phân ph61 

Dan vi tinh: VND 

Cing 
S clii c1u näm tnràc 746.708.910.000 32.368.276.001 337.923.966.476 340.881.387.233 1.457.882.539.710 
Lçii nhun trong kS' 80.181.779.431 80.181.779.43 1 
Inch Ip các qu' trong k' 37.505.615.000 (71.260.669.000) (33.755.054.000) 
Chia c tCrc trong kS'  tnràc (164.275.960.200) (164.275.960.200) 
Thi lao l-lOi dng quàn tr, Ban kiêrn soát (2 13 .333 .334) (2 13 .333 .334) 
SducuikS'truOc 746.708.910.000 32.368.276.001 375.429.581.476 185.3 13.204. 130 1.339.819.971.607 

s6 dtr du närn nay 746.708.910.000 32.368.276.001 375.429.581.476 310.384.946.246 1.464 .89 1.7 13 .723 
Lcii nhun trong k' 195.566.605.146 195.566.605.146 
Tarn Crng C6 trc trong k5' (112.006.336.500) (112.006.336.500) 
Thti lao Hi d6ng quân trl,  Ban kim soát (72.000.000) (72.000.000) 
So dtr cuôi kS'  nay 746.708.910.000 32.368.276.001 375.429.581.476 393.873.214.892 1.548.379.982.369 

     

\Ho Chi Minh, ngày 16 tháng 8 näm 2021 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
l)ja clii: 48 Tang Nhn Pliü, Khu ph 3, Phung Tang Nhoi PhO (3, Qun 9, TP. I-Iô Clii Minh 

[3A0 CÁO TAI CI-IiNH TONG HQP GIUA NIEN F3 

6 thông dãu cOa nãni tâi chinh kët (hOc ngáy 31 (hang 12 narn 2021 

Phu hic 0l: Thông tin v b phii then huh vij-e kinh doaiih 

Dcm vj tinh: VND 

Thông tin v kt qua kinh doanh, tãi san c djnh Va CáC tãi san dài han khác Va giá trj câc khoân chi phi Ion không bang tiên ctia b phn theo huh vrc kinh doanh cOa Tong Cong ty nhu sau: 

 

Linhi vyc thirong mgi, dlch 
LTnh vrc son xut vu, khOc COc khoOn loi trir Cong 

K3 nay 

  

Doanh thu thun v ban hông vá cung cp djch vu ra b6n ngoài 243.954.424.478 254.608.451.373 (3.480.785.339) 495.082.090.5 12 

Doanh thu thuãn v ban hông và cung cp djch vu giUa các b phn 

Tñ:g lom,!, i/in t/ziu,, vi bOn hông và cung cñp djch vy 243.954.424.478 254.608.451.373 (3.480.785.339) 495.082.090.512 

Kit qua kinh doanh thco bç phin 4 1.4 18.463 .769 28.806.723.564 (3.480.785.339) 66.744.401.994 
Các chi phi khOng phan bt theo bO phn 

(59.320(36.164) 
Lçi nhun ttr hoot dOng kinh doanh 

7.424.265.830 
Doanh thu hoot dng tii chinh 171.255.795.626 
Clii phi (ii chinh 

(10.962.013.858) 
Thu nhãp khác 

39.263.371.873 
Chi phi khác 

(11.414.814.325) 
Chi phi Lhu thu nhp doanh nghip hin hânh 

Clii phi tliu thu nhp doanh ngliip hoän li 

Lpi nhuhz sun Ihul thu n/i ip doan/, ng1i!p 
195.566.605.146 

Tong chi phi dii phdt s/nh de muu là/si,, c djnh vi cdc là! sin di! hu, khdc 79.385.159.196 79.385.159.196 

TJng chiph(k/n:: lieu và phin bO chi phi tn inir6c dài hqn 41.636.967.899 19.350.297.197 60.987.265.096 

Tong gui frI COC khoi,, chi phi IOn khing hung lin (irIr chi phi khñu hao và 
p/sin ho clii phi fri ir,thc dii hgn,) 7.368.210.300 7.368.210.300 

.3- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Ph(i, Kim phO 3, I'huông Tang Nhon Phü B, Qtin 9. TP. I-tO Chi Minh 

13A0 CÁO TAt CHINIl TONG HOP  GIUA NIEN D 

6 thangdãu cOa nãrn tài chinh k& th(ic ngày 31 thang 12 narn 2021 
Phu lyc 04: Thông tin v b phn theo link viyc kink doanh (tiép theo) 

Link vi.yc san xut 
Linh vc thirong mi, dick 

vu, khác Càc khoãn Ioi trr Cng 
K' truOc 

Doanh thu thtin v bàn hông và cung cp dch vi ra ben ngoài 358.827.897.793 425.574.793.453 (3.153.418.310) 781.249.272.936 

Doanh thu thun vi bàn hông và cung cp dch v gia các b phn 

Thug dowili thu thuàn vh ban hang và cung cap did: vy 358.827.897.793 425.5 74. 793.453 (3.153.418.310) 781.249.272.936 

K& qua kinh doanh theo bO ph1n 21.270.765.347 21.742.529.469 (3.153.418.310) 39.859.876.506 
Cãc chi phi khOng phãn bô theo b phn (53.242.213.600) 
Lçui nhun tr ho?t dng kinh doanh (13.382.337.094) 
Doai,h thu hoot dOug lii chinh 133.032.198.032 
Chi phi tài chinh (39.385.007.276) 
Thu nhp khác 229.893.663 
Chi phi khàc (59.411.034) 
Clii phi thud thu nhôp doanh iighip hin hành (253.556.860) 
Clii phi tli:i thu nhp doanh nghip hoàn l?i 
LØ i:1suc5n  can Ihuá thu u:hp doau:li nghijip 80.181.779.431 

Thug clii phi dd phát sinh dh rnua tOi sOn ch djnh vO cdc tài sOn dài Jig,: khOc 14.192.009.177 10.500.000 14.202.509.177 

Thng chi phi kuhn Iwo vOphOn bô c/si phi IrO tr:thc dài hyn 50.6 79.332.648 18.616.282.774 69.295.615.422 

Thug gia i4 cOc khoO,: chip/il Ian kliông bh,:g iih,i (rfr chiphlkhfu boo vO 
phãn bô chip/il IrO trsróv dài hgn) 2.2 71.346.978 2.271.346.9 78 

. S .  
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1.629.287.511.001 

1.468.431.452.141 

3.097.718.963.142 

776.705.046.122 852.582.464.879 

Linh vuc thtrong mi, dich 

Linh vtrc san xut vu, khãc 

902.143.480.475 820.897.347.072 

3.123.646.333 3.260.062.847 

Các khoãn loi tr& Cong 

1.723.040.827.547 

6.383.709.180 

1.299.887.791.141 

3.029.312.327.868 

673.856.190.401 725.867.504.309 1.399.723.694.710 

7.119.591.300 7.430.519.529 14.550.110.829 

66.658.539.960 

1.480.932.345.499 

1.632.827.249.419 

Trtro'ng Thi Ngçc PhtrQng 

K toãn trtrO'ng 

TONG CONG TY 

cO PHAN 

PHONG PHU 

0ng Khuê 

Tang Clam dc 

Chi Minh, ngãy 16 thãng 8 nãm 2021 

4.322.366.742 

1.541.561.556.542 
24.051.703.085 
67.213.989.792 

636.980.810.700 904.580.745.842 

19.729.336.343 
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TONG CONG TV C 6  PHAN PHONG PHU 
Dia clii: 48 Tang Nhcm Pini, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhn Phti B, Quãn 9, TP. I-to Clii Minh 
I3AO CÁO TAl CHINH TONG HOP  GIUA NIEN DO 

6 thãng du c6a narn tãi chinh k& thOc ngãy 31 thang 12 nãrn 2021 

Pht•i Itic 04:Thông tin v b phân thco lTnh vrc kinh doanh (tip thco) 

Tãi são vã nçi phâi trá cua bô phãn theo huh vuc kinh doanh cOa Tong Cong ty nhtr sau: 

S cui k5' 

Ta, san trrc tiép ctia b phãn 

Tâi são phãn bi cho b phãn 

Cãc tài san khOng phân b theo b plin 

Tong là! sã,, 

N phãi trà tnrc tip cOa bô phân 

Nix phãi trà phãn b cho b phãn 

Na phãi trã khtOng phãn bô thco b phan 

Tong ni pith! ira 

S du uiãm 

Tài san tru,rc tip cila b pliui 

Tãi são phân bô elm b phãn 

Cic tãi san khOng phãn bO theo b plin 

Tong là! sOn 

Nq phãi Ira trrc tip cUa b phin 

N phii Ira phiIn  b cho b phãn 

Nçi phãi Ira khOng phãn bô theo b phan 

Ti,:g nr p1:01 Ira 

( 
- 1  cr 

L Thi 1'Ü Anlu 
Ngr&i 1p 
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