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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU Mu s BO1- DN 
DIa chi: 48 Tang Nhn Ph, KP 3, P.Tang Nhcin Phü B, TP.Thi Dirc, TP. 1-IC. Ban hành theo IT s6 202/2014/IT- BTC 

BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT QU' 2 NAM 2021 Ngay 22/12/20 14 cüa Bô Tài ChInh 

Cho nAm tài chInh kt thOc ngày 31 thang 12 näm 2021 

BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT 
Tai ngày 30 thang 06 näm 2021 

Don vi tInh : VNE) 

TA! SAN Ma so hlhuyet . minh 
. So cuoi quy So dau narn 

1 2 3 4 5 
A- TA! SAN NGAN HN 100 1.478.759.657.945 1.566.315.155.727 
I. Tin và các khoãn tu'ong throng tin 110 1 47.309.042.384 98.888.303.699 
1. Tin 111 35.309.042.384 87.888.303.699 
2. Các khoán tlxang duang tMn 112 12.000.000.000 11.000.000.000 
II. Du hr tài chInh ngän han 120 2 - - 
1. Chi.'rng khoán kinh doanh 121 - - 
2. Dr phông giãm giá chng khoán kinh doanh 122 - - 
3.D&utunâmgifh1nngaydaohn 123 - - 
III. Các khoãn phãi thu ngän han 130 912.021.068.471 920.757.389.339 
1. Phái thu ngn han  cüa khách hang 131 3 395.172.516.172 282.258.198.036 
2. Trâ tnthc cho ngui ban ng.n han 132 4 8.224.611.158 4.664.479.519 
3. Phãi thu nOi bO ngn han 133 - - 
4. Phâi thu theo tin 1 KH hçp dng xây drng 134 - - 
5. Phái thu v cho vay ngân han 135 5 131.600.000.000 13 1.600.000.000 
6. Phâi thu ngân han  khác 136 6 410.865.152.739 528.088.708.550 
7. Dir phông các khoãn phái thu kho dôi 137 (34.361.720.624) (26.371.646.823) 
8. Tài san thiu chi xü 1 139 520.509.026 5 17.650.057 
IV. Hang hoá tn kho 140 497.421.410.606 538.172.811.672 
1.Hanghoat6nkho 141 7 516.692.323.608 571.838.803.185 
2. Drphông giãm giáhàng t6nkho 149 (19.270.913.002) (33.665.991.513) 
V. Tài san ngn han  khác 150 22.008.136.484 8.496.651.017 
1. Chi phi trátruàc ngnh 151 8 3.316.811.654 1.373.468.366 
2. Thu GTGT thrcic khu trr 152 18.178.518.5 18 6.892.025.673 
3.Thu và các khoãn phâi thu Nhà Nuâc 153 16 512.806.312 231.156.978 
4.Giao djch mua ban lai  trái phiu ChInh phU 154 - - 
5. Tài san ngn han  khác 155 
B - TA! SAN DA! HL'N 200 2.274.527.794.340 2.213.910.502.978 
I. Các khoãn phäi thu dài han 210 70.360.524.893 70.211.500.070 
1. Phái thu dài han  cüa khách hang 211 - - 
2. Trâ trixâc cho ngui ban dài han 212 - - 
3. Vnkinhdoanhâdcmvjticthuc 213 - - 
4. Phãi thu nOi bO dài han 214 - - 
5.Phãithuvchovaydaihan 215 5 4.848.000.000 4.968.000.000 
6.Phãithudàihankhac 216 6 65.512.524.893 65.243.500.070 
7. Dr phông phãi thu dài han  khO dôi 219 - - 
II. Tài san c dinh 220 1.200.298.986.261 1.238.964.107.831 
1. TSCD hUu hInh 221 9 1.147.338.741.721 1.189.392.970.792 
- Nguyen giá 222 2.143.212.742.479 2.163. 734.576.993 
- Giá trj hao mon 1u9 kl 223 (995.8 74.000. 758) (974.341.6p6.201) 

ao cao nay p/ia: (!uqc dQc cung vol han thuyei mm/i hiao cao tam chin/i nçp nna 



TA! SAN Ma so lhuyet 

rinh 

. So cuot quy So dan nam 

2. TSCDthuêtài chInh 224 1() 52.714.916.259 49.291.611.182 

- Nguyen giá 225 66.015.124.3 70 59.909.591.916 

- Giá frj hao mon 1u9 kl 226 (13.300.208.111) (10.617.980.734) 
3. TSCD vô hInh 227 11 245.328.281 279.525.857 
- Nguyen giá 228 583.927.273 583.92 7.2 73 
- Giá In hao mOn lu IcE 

h • A III. Bat dQng san dan tir 
229 
230 

(338.598.992) 
- 

(304.401.416) 
- 

-Nguyen giá 231 - - 
- Giá fri hao mOn 1u9 kl 232 - - 
IV. TM  san do dang dài h3n 240 12 293.839.495.964 261.207.170.289 
1. Chi phi san xut, kinh doanh d dang dài han  241 215.340.985.983 226.719.742.686 
2. Chi phi xây d%rng cci bàn di dang 242 78.498.509.981 34.487.427.603 
V. Du tir tài chInh dài han 250 670.727.185.455 596.302.494.300 
I. DAu ti.r vào cong ty con 251 - - 
2. DAu tu vao cOng ty lien doanh , lien kt 252 2 563.5 84.689.463 489.569.002.290 
3. Dutu gop v6n vào &m vi khác 253 2 125.247.365.199 125.247.365.199 
4. DrphônggiãmgiadAututàichInhdài1n 254 (18.104.869.207) (18.513.873.189) 
5. Du tu nm gi dn ngày dáo han 255 - - 
VI. Tài san dài han khác 260 39.301.601.767 47.225.230.488 
1. Chi phi trá trixâc dài han 261 8 18.634.186.746 24.5 89.490.226 
2. Tài san thu thu nhp hoân lai 262 - - 
3. Thit bj, 4t tlx, phii tüng thay th dài han 263 - - 
4. Tài san dài han  khác 268 - 
5. Lqi th thuang mai 269 13 20.667.415.021 22.635.740.262 

TONG CQNG TA! SAN 270 3.753.287.452.285 3.780.225.658.705 

C - NQ PHAI TRA 300 1.953.380.406.096 2.149.687.914.049 
I. Ncr ngn han 310 929.860.445.307 1.120.238.358.876 
1. Phãi trâ ngui bàn ngn hn 311 14 274.534.584.118 258.366.131.060 
2. Ngithimuatratintn.râcngânhn 312 15 20.108.216.308 20.411.154.214 
3. Thu và các khoanphãi np NhâNuâc 313 16 15.103.671.483 24.783.661.799 
4. Phái trã cho ngixàri lao dng 314 17 40.5 15.642.490 44.974.262.227 
5. Chi phi phái trà ngn han 315 18 6.092.793.552 7.206.252.908 
6.Phaitrãnibngânhn 316 - - 
7. Phái trã tin dO KH cüa hçip dng xây dmg 317 - - 
8. Doanh thu chua thirc hin ng.n hn 318 3.263.143.8 18 3.263.143.818 
9. Phài trã ng.n hn khác 319 19 38.575.190.302 26.027.422.318 
10. Vay va n thuê tài chInh ng.n han 320 20 519.106.284.23 1 711.044.896.336 
11.Dirphôngpháitrâng.nhn 321 21 - - 
12. Qu5 khen thi.nrng, phüc lçii 322 22 12.560.919.005 24.161.434.196 
13.Qublnhngiá 323 - - 
14. Giao djch mua ban lai  trái phiu ChInh phU 324 - - 
IL. Nçdài hn 330 1.023.519.960.789 1.029.449.555.173 
1. Phâi trâ ngthi ban dài han 331 - - 
2. Ngi.r&i mua trà tin trtrOc dài han 332 - - 
3. Chi phi phâi trá dài han 333 - - 
4. Phâi trá nôi bô v v6n kinh doanh 334 - - 
5.PhâitránOibOdàihan 335 - - 
6.Doanhthuchuathrchindàihan 336 29.380.565.634 31.200.148.544 

o cáo nay phái dwqc dQc cung vöi han thuyet mink BOo cáo lOi chink hçp n 



NGUOI LAP BIEU KE TOAN TRIJONG :  .  GIAM DOC 
• Oo'.,. 

I 't 

Lê Thi Tü Anh Tru'o'ng Th1 NgQc Phuong 

TA! SAN - 
Ma so 

Thuyêt 
. 

minh 

. 
So cuos quy So dau nam 

7. Phâi trã dài han khác 337 19 29.426.000.000 29.426.000.000 
8.VayvànçithuêtàichInhdàihn 338 20 962.505.944.985 966.535.564.759 
9. Trái phiêu chuyn dôi 339 - - 
10. Co phiêu uu dãi 340 - - 
11. Thuê thu nh.p hoãn lai  phãi trã 341 - - 
12. Dr phOng phãi trã dài han 342 21 2.207.450.170 2.287.841.870 
13. Quphattriênkhoah9ccongngh 343 - - 
D- VON CHU sO HUt 400 1.799.907.046.189 1.630.537.744.656 
I. Vn chü s& hfru 410 1.799.907.046.189 1.630.537.744.656 
1. VndAu tucüachCi sâhthi 411 23 746.708.910.000 746.708.910.000 

- Co phiêu phô thông có quyên biêu quy& 411a 746.708.910.000 746.708.910.000 
-Côphiêuu'udãi 411b - - 

2.Thingduv6ncphAn 412 23 32.368.276.001 32.368.276.001 
3. Quyên ch9n chuyên dOi trái phiêu 413 - - 
4.Vônkháccüachüsâhuu 414 - - 
8.Qudautupháttrien 418 23 375.429.581.476 375.429.581.476 
9. Qu h trçi sp xp doanh nghip 419 - - 
10. Qu khác thuôc vOn chü sâ hQu 420 23 - - 
11. Lçi nhun sau thuê chixa phân phôi 421 23 625.202.940.3 12 456.840.597.191 

- LNST chua phân phi iQy kê den cui kS'  tn 421a 342.758.143.8 15 176.490.420.683 
- LNST chixa phân phôi k' nay 421b 282.444.796.497 280.350.176.508 

12.NguOnvOndauti.rxaydirngcbãn 422 - - 
13. Lçi Ich c dOngkhOngkim soát 429 24 20.197.338.400 19.190.379.988 

TONG CONG NGUON VON 440 3.753.287.452.285 3.780.225.658.705 

Thành ph6 1-I ChI Minh, ngày 26 tháng 07 näm 2021 

Báo cáo nàvphái duqc doc càng vói Bàn thuyê't minh Báo cáo àï chinh hcxp nhI 3 



KE TOAN TRUONG 

LC Thj Tü Anh Trwong Tli1 NgQc PhuQng 

TONG ClAM øOc 

Duong Khuê 

4 

NC Vol LAP BIEU 

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhon Phü, KR 3, P.Tang Nhcxn PhO B, TP.ThU Dirc, TP. HCM 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QU'' 2 NAM 2021 
Cho nam tãi chinh k& thüc ngày 31 thang 12 nlm 2021 

Mu só B02- DN 
Ban hânh theo U so 202/2014/TT- BTC 
Ngày 22/12/2014 cüa BO Tâi ChInh 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH HQP NHAT 

QU'' 2 NAM 2021 

ciii riEu 
Ma 
so 

Thuyt 
minh Qüy 212021 Qüy 2 /2020 

Dcin vi tinh: VND 

Lily k tir du näm dn cu61 k5 nay 

1m 2021 NIm 2020 

1. 1)oanh thu ban hang và cung cp djch vy 01 'II.1 436.412.068.238 434.013.370.788 826.577.998.102 1.084.142.728.308 

2. Cac khoàii giãm trtr 02 3.422.858.106 2.019.479.590 4.369.317.035 4.325.454.754 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch 10 \'II.l 432.989.210.132 431.993.891.198 822.208.681.067 1.079.817.273.554 

4. Cia von hang ban 11 VII.2 360.178.503.498 386.345.135.198 681.476.817.928 959.634.529.200 

5. Lçi nhun gp v ban hang vi cung cp djch vii 20 72.810.706.634 45.648.756.000 140.731.863.139 120.182.744.354 

6. Doanh thu hot dng tài chinh 21 'II.3 12.857.521.901 7.162.636.016 18.748.274.719 20.469.386.006 

7. Chi phi tài chinh 22 VII.4 11.199.737.674 13.730.884.379 24.836.747.218 57.797.878.208 

Trong do: chi phi 181 vay 23 11.128.378.444 22.335.634.295 24.707.054.816 49.954.170.009 

8. PhAn Iãi hoc I trong cong ty lien kt, lien doan 24 127.337.570.021 87.939.821.440 230.371.554.047 189.155.094.911 

9. Chi phi ban hang 25 ViI.5 15.752.549.063 17.102.491.727 31. 185.198.806 39.880.162.682 

ID. Chi phi quail I$ doanh nghip 26 VII.6 46.626.772.488 26.148.414.171 77.6 18.108.600 60.307.963.170 

II. L1 nhun thun tir hoot dng kiiili duaiih 30 139.426.739.331 83.769.423.179 256.211.637.281 171.821.221.211 

12. Thu iihp khác 31 ViI.7 5.504.944.619 34.329 39.263.371.873 2.154.881 

13. Chi phi khác 32 VII.8 41.057.622 105.079.269 11.419.814.325 186.252.446 

14. LQI nhun khác 40 5.463.886.997 (105.044.940) 27.843.557.548 (184.097.565) 

15. Tóng 191 nhun k loan trithc thu 50 144.890.626.328 83.664.378.239 284.055.194.829 171.637.123.646 

16. Chi phi thud thu nhp doanh iighip hin hành 51 395.834.912 1.013.082.803 535.226.912 1.111.606.086 

17. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoAn li 52 

18. 141 nhun san thud thu nhp doanh nghip 60 144.494.791.416 82.651.295.436 283.519.967.917 170.525.517.560 

19. Lfii ,z/:uc,n  sau thul thu cJ dong thu cOng ty mg 61 144.064.358.626 81.666.614.814 282.516.796.497 169.387.869.837 

20. Lol ,z/,uin san thu1 cOa Cl dông dma Cl dong khô 62 430.432.790 984.680.622 1.003.171.420 1.137.647.723 

21. Läi co ban trCn c6 phiu 70 \II.9 1.798 1.094 3.652 2.121 

Thành ph H Chi Minh, ngày 26 tháng 07 nãm 2021 



KE TOAN TRUONG O\446O  - 

TONGCONGTY 
* CÔPHAN  1* 

PHONGPL' / 

G GIAM oOc 

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU Mu s6 B03- DN 

Da chi: 48 Tang Nhon Phu, KP 3, P.Tang Nhan Phu B, TP.Th0 Duc, TP. HCM Ban hành theo Ti' s 202/2014/Ti'- BTC 

BAO CÁO TAt CHLNH HOP NHAT QUY 2 NAM 2021 Ngày 22/12/2014 cCia B Tâi Chinh 

Cho nám tài chinh k& thOc ngay 31 thang 12 n8m 2021 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T HQP NHAT 
(Theo phlrffng pháp trc tip) 

QU'c' 2 NAM 2021 

Dan vj tinh: VND 

CHI TIEU 
Thu t 

minh 

Qt \ 2 Luy k tfr du nam dn cui qu 

NOm 2021 NOm 2020 Näm 2021 Nam 2020 

I. Liru chuyn tin tO hoOt dOng kinh doanh 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Tin thu ban hang, cung cp djch vti vO doanh thu khác 01 396.465.631.080 628.814.! 89.094 739.151.534.911 1.306.517.930.989 

Tin chi trá cho ngu'&i cung cp hang hOa vá djch vu 02 (221.603.704.713) (339.700.090.510) (512.894.915.812) (751.988.806.281) 

Tin chi trã cho ngLr&i lao d6ng 03 (58.501.545.000) (60.791.848.479) (135.603.648.968) (166.280.584.995) 

Tin chi trO lâi vay 04 (20.922.113.55!) (33.200.144.584) (37.514.605.386) (62.796.197.737) 

Tin chi np thus thu nhp doanh nghiep 05 - 464.8 17.846 (746.077.292) 464.8 17.846 

Tin thu khac tir hoat dng kinh doanh 06 5.486.566.266 9.771.811.196 39.346.157.452 70.302.427.706 

Tién chi khacchohoatdngkinhdoanh 07 (28.493.533.410) (6.537.898.192) (61.401.851.148) (35.989.330,849) 

Lwu chuye,:  1ien thuân tO Isogi dng kinh doanh 20 72.431.300.672 198.820.836.371 30.336.593.757 360.230.256.679 

II. Liru chuyn tin tir hot dng du ttr 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Tin chi 4& mua sam, xOy di,mg tài sOn c djnh vO - - 

cOctOl sOn dOi han khOc 21 (73.782.327.627) (17.260.572,046) (78.536.493.239) (27.851.623.251) 

Tin thu tO thanh Is', nhtrqng ban tOi sOn c6 djnh vO - - - - 

cOc lãi sOn dj han  khOc 22 9.072.100.000 - 11.775.090.000 1.755.897.735 

Tin chi cho vay, mua cOc cong cu nq cUa dan vi khOc 23 - - - - 

Tin thu hi cho vay, ban lai  cOc cong cu ncr cOa dan v; khOc 24 84.000.000 36.000.000 I20.000.000 72.000.000 

Tin chi du tu, gOp v8n vOo don vi khOc 25 - - - - 

Tin thu h6i du us, gOp v6n vOo don vj khOc 26 - - 

Tin thu I0i cho vay, c6 tCrc vO Ii nhu6n ducic chia 27 293.474.902.041 251.001.232.958 294,741,671.966 257.005.432.958 

— 
III. 

Lwu chuye2n tin thuiln tO hogt ding thu tw 30 228.848.674.414 233.776.660.912 228.100.268.727 230.981.707.442 

Liru chuyn tin tO hot dng tii chinh 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Tin thu tü phOt hành cô phiu, nh6n gop von cOa chO sO hOu 31 - - 

Tin chi trO gop vSn cho cOc chO sO hth, mua Ii - - - 

ct phiu cüadoanh nghip dO phat hành 32 - 

Tin vay ngn han,dOi han nhn duqc 33 352.795.408.716 451.789.723.907 766.600.250.676 963.586.861.542 

TinchitrOncrg6cvay 34 (534.887.734.967 (826.921.740.664) (967.378.395.622) (I.516.782.766.465) 

(4.275.232.458) Tin chi tra ncr thuO tOl chinh 35 (2.248.360.074) (2.151.011.379) (4.409.469.503) 

C usc, Ii nhu6n dO Ira cho chU sO hthi 36 (104.828.509.350) (65.000.000.0001 (104.828.509.350) (65.000.000.000) 

Lwu chuyãn tin ihuibs h'rhogtdng Mi cIt/nh 40 (289.169.195.675) (442.283.028.137) (310.016.123.799) (622.471.137.381) 

Liruchuyntinthun trong ky 50 12.110.779.411 (9.685.530.854k 

41.112.996.562 

(51.579.261.315) (31.259.173.260) 

Tin vO tIrong duVng tin du k' 60 VI.! 35.198.262.973 98.888.303.699 62.686.638.968 

Anh hLrOng cCia thay d61 t giO h61 doOi quy d61 ngoai t 61 

\I.I 

- - - - 

Tin vO ttro'ng throng tin cu6i k 70 47.309.042.384 31.427.465.708 47.309.042.384 31.427.465.708 

Thành ph H ChI Minh, ngày 26 thang 07 nAm 2021 

NGUOI LAP BIEU 

L Thi Tü Anh Truo'ng Thi Ng9c PhuQng — Throng Khuê 

Báo cáo nàyp/iâi dwçrc dQc cOng vat Ban zhuyii minh Báo cáo là/chin/i !irp nhdt 5 



TONG CONG TY C PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcin Phü, khu ph6 3, phing Tang Nhyn Phi.i B, TP.ThÜ EXrc, TP. H Chi Miiih 
BAO CÁO TAI CI-IiNH HQP NHAT QU'i' 2 NAM 2021 
Cho näm kt thic ngày 31 tháng 12 nAm 2021 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QUY 2 
Cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

I. DAC DIEM HOAT BONG 

1. HInhthfrcs&hüuvn 
Tong Cong ty cô phãn Phong Phü (sau day gi tat là "Tong Cong ty" hay "Cong ty me") là 
cong ty cô phãn. 

2. LTnh v1c kinh doanh 
Tong Cong ty kinh doanh trong nhiêu lTnh virc khác nhau. 

3. Ngành ngh kinh doanh 
Hoat dng kinh doanh chInh cüa Tong Cong ty là: San xuât, mua ban sçci, vãi, khän, chi 
may, chi thêu, san phâm may mc và thri trang (trü tây, nhum, ho in trén san phâm dt, 
may dan, gia cong hang dA qua s1r diing); NhuOm và hoãn tat vài; Mua ban hóa chat, thuôc 
nhuOm (trcr hOa chat có tInh dc hai manh); Mua ban may móc thiêt b, 4t tu, pht tüng, 
phi,i lieu ngành dt — nhum — may; San xuât sqi, sqi than tao  (trCr tái chê thai); Buôn ban 
to, xo, si dt, hang may mac; San xuât Va kinh doanh ni.râc khoáng, bia, ruçxu, nixàc giai 
khát các Ioai; San xuât và kinh doanh các loai bao bI phic vi cho nganh bia rugu, ni.ràc 
giái khác; Kinh doanh djch vii vn tái,.. 

4. Chu kS'  san xut, kinh doanh thông thirông * 
Chu kS'  san xuât kinh doanh thông thu?mg cUa Tong Cong ty không qua 12 thang. 

5. Câu trüc Tp doàn 
Tp doàn bao gôm hgp Cong ty me và 04 cong ty con chju s,r kiêrn soát cUa Cong ty mc. 
Toàn bô cac cong ty con dtrc hcp nhât trong Báo cáo tài chInh nhât nay. 

5a. Da,z/i sách Cong ty con dup'c "QF  ;zhlt 

T' I quyn biu 
T' I Iqi ich quyCt  

Ten cong ty Eja ch trI sâ chInh 
COng ty CP Dt Gia dung lhOn Hanh  in. XA Quang 
Phong PhCi San, Huyn Ninh San, Tinh 

Ninh Thun  

Hoat dng kinh 
doanh chInh 
San xut, mua ban 
bOng, xa, sçi, vãi, 
san phâm may mac. 
Mua ban hOa chat 
thuOc nhum, may 
mOc thiCt bi ngành 
dt may 

S6cu6i S6dAu Stcu6i S6du 
qu nAm  nám nAm  

90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 

Ban 1huyi ,ninh nay là i,z: b5 phgn lzcip t/,ành và p/iái dwç,c dQc ding vái Bdo cáo iàì chinh hqp nhdt 6 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhrni Phü, khu ph 3, phtrông Tang Nhn PhO B. TP.ThU DUc, TP. Ho Clii Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho näm k& thCic ngay 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyEt minh Báo cáo tài chtnh hçp nhgt (tip theo) 

Sb. Dan/i sdch các Cong ' lien kit du'1c phiiii Onh trong Báo cáo tài chInh hçtp nht theo 
p/zuong p/iáp von chá sO' hfru 

Hot dOng kinh doanh T' I T'I quyn 
Tan Cong ty Dja chi trV sO chinh chinh vOn gop biêu quyêt  

Cong ty TNHH Coats Phong PhO S6 48 Tang Nhan PhO, phu&ng 
Tang Nhan PhO B, qun 9, TP. 
Ho Chi Minh 

COng ty c6 phAn du tu phát trin S 159 Din Bian PhO, qun 
nhà và do thj HIJD Sài GOn Binh Thnh, TP. HO ChI Minh 

Cong ty c phn may Dà Lot S6 09 PhO D6ng Thiën Vuang, 
TP.Dà Lt, tinh Lam DOng 

Cong ty c6 phn xOc tin thuang S6 168B BOi Thi Xuân, phuing 
mi và dâu tu Phong PhO Pham NgU LAo, qun 1, TP. H' 

Chi Minh 

San xut, kinh doanh 
bOng nguyen 1iu nhp 
khâu; san xuât và xuât 
khAu các loai khAn 
lông 

Cong ty c6 phAn dt DOng S6 727 Au Ca, phung Tan San xut các san 
Nam Thành, qun Tan PhO, TP. phâm dt 

Ho ChI Minh 

Cong ty c phAn dt may XA Vinh Phtrang, TP. Nha San xuAt các san 
Nha Trang Trang, tinh Khánh HOa phAm dt 

3 5.00% 3 5.00% 

21.51% 21.5 1% 

40.00% 40.00% 

44.02% 44.02% 

4 1.26% 41.26% 

35.99% 35.99% 

30.35% 30.35% 

San xut, mua ban xa, 
sçi 

Dâuttr,xaydi.mg, 
kinh doanh bat dOng 
san 

San xut, kinh doanh 
san phâm dt may, 
nguyàn phv Iiu, may 
mOc thiêt bj ngành 
dt may 

S6 378 Minh Khai, phtrmg Vinh Kinh doanh dich  vi 
Cong ty c6 phn phát trin nhà Tuy, qun Hai Ba Trung, TP. Ha vn chuyên, giao 
Phong Phci Daewon ThO EXrc Ni nhân 

Lián zhuyA: minh nay là ml bphn hqp :hành và phái duic d9c càng vol Báo cáo là! chInh hc,p nhdt 7 



T6NG CONG TY C6  PHAN PHONG PHU 
Oja chi: 48 Tang Nhcin Phü, khu ph 3, phu?ing Tang Nhan Phü B, TP.ThU EXrc. TP. Ho Chi Mirth 
BAO CAO TAI CHINH HOP  NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho nAm két thüc ngay 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh BIo cáo tài chfnh hqp nht (tip theo) 

II. NAM TA! CHINH, DON VI TIEN T SU DJNG TRONG ICE TOAN 

Näm tài chInh 
NAm tài chInh cüa Tp doàn bat dâu t~ ngày 01 tháng 01 và kêt thiic vào ngày 31 tháng 12 
hang näm. 

2. Don vj tin t sfr dung trong k toán 
Dcm vj tiên t srding trong kê toán là Dông Vit Nam (VND) do phân lan các nghip vt 
duçic thrc hin bang don vj tiên t VND. 

III. CHUAN MIIC VA CHE DQ KE TOAN A DUNG 

Ch d k toán áp ding 
Ngày 22 tháng 12 nAm 2014, BQ Tài chInh dA ban hânh Thông tu so 200/2014/TT-BTC 
hixàng dn Chê d kê toán doanh nghip thay the Quyet djnh so 1 5/2006/QD-BTC ngày 20 
thang 3 näm 2006 cüa Bô trirâng Bô Tài chinh và Thông ttr so 244/200911T-BTC ngày 31 
tháng 12 näm 2009 cüa Bô Tài chInh cüng nhu Thông tu so 202/2014/TT-BTC thay the 
cho phân XIII - Thông tu so 161/2007/TT-BTC ngày 31 thang 12 nm 2007 cUa BO Tài 
chInh huâng dn 1p va trInh bay Báo cáo tà chInh hçip nhât theo Chuãn mirc kê toán Vit 
Nam so 25 "Báo cáo tài chInh hçip nhât và ké toán các khoân dâu tu vào cong ty con". Các 
Thông tu nay có hiu 1%rc áp diing cho qu bat dâu vào hoc sau ngày 01 tháng 01 näm 
2015. Tp doàn áp dung các Chuãn mrc ké toán, các Thông tix nay và các thông tir khác 
hirâng dn thuc hiên Chuân mire ké toán cüa Bô Tài chInh trong vic 1p và trinh bay Báo 
cáo tài chInh hçip nhât. 

2. Tuyên b v vic tuân thu Chun mic k toán và Ch d6 k toán 
Ban Tong Giám doe dam bão dã tuân thu yêu cau cüa các chuãn mrc kO toán, Chê d kê toán 
doanh nghip VietNam  duçrc ban hành theo Thông tir so 200/2OI4iTF-BTC ngãy 22 thang 12 näm 
2014, Thông ttr so 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüng nhix các thông tu khác 
htràng dan thrc hin chuân mrc ké toán cüa Bô Tài chInh trong vic 1p vã trInh bay Báo cáo tài 
chinh hqp nhât. 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN ÀY DVNG 

Co s& lap Báo cáo tài chmnh hop nht 
Báo cáo tài chInh hcip nhât dircic 1p trên Co sâ kê toán don tIch (trCr các thông tin lien quan 
den các luông tiên). 

2. Co s& hqp nht 
Báo cáo tài chInh hqp nhât bao gôm Báo cáo tài chInh tong hqp cüa Cong ty mc và Báo 
cáo tai chInh cüa cac cOng ty con. Cong ty con là don vj chju sur  kiêm soát cüa Cong ty mc. 
Sur kiêm soát ton ti khi Cong ty mc có khà nàng trirc tiêp hay gián tiêp chi phôi các chInh 
sách tài chInh và hoat dng cüa cOng ty con dé thu duc các li Ich kinh tê tr các hot 
dung nay. KIii xac djnh quyên kiêm soát Co tInh den quyên biêu quyêt tiêrn näng phát sinh 
tir cac quyên ch9n mua hoc cac cong cul  no và cong cut  von có the chuyên dôi thánh cô 
phieu phO thông tai  ngày kêt thüc qu'. 

K& qua hot dng kinh doanh cüa các cOng ty con duc mua li hoc ban di trong näm 
duçic trinh bay trong Báo kêt qua hot dQng kinh doanh hp nhât tir ngày mua hoc 
cho den ngày ban khoãn dâu tu a cong ty con do. 

Bn i/wyis in/nh ,iày là n1 b phdn hqp thành và phái ditc dQc c/mg vái Báo cáo tài chinh hcrp nhcit 8 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHCJ 
Dja chi: 48 Tang Nhon PhO, khu ph6 3, phu&ng Thng Nhon PhO B, TP.TIIO Drc, TP. HO Clii Minh 
BAO CAO TAI CHINH HOP  NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho nAm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 202 I 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hçrp nht (tip theo) 

Báo cáo tài chInh cüa cong ty mc và các cong ty con sr ding d hçip nhât dugc 1p cho 
cüng mOt kS' kê toán và áp diing các chInh sách kê toán thông nhât cho các giao djch và sr 
kin cüng loai trong nhung hoàn cãnh t1Ing t1r. Trong tnrxng hçip chInh sách kê toán cüa 
cong ty con khac vOi chInh sách kê toán áp ding thông nhât trong Tp doàn thI Báo cáo tài 
chinh cüa cOng ty con së có nhUng diêu chinh thIch hcip tnxâc khi sr ding cho vic 1p Báo 
cáo tài chinh hqp nhát. 
So du các tài khoán trên Bang can dôi kê toán giia các cOng ty trong cüng Ip cloàn, các 
giao djch nOi bO, các khoãn lâi nOi bO chua thrc hin phát sinh ti'r các giao djch nay phãi 
thrçic loai trr hoàn toàn. Các khoãn 1 chira thirc hin phát sinh ttr các giao djch nOi bO 
cüng ducc loai bO trr khi chi phi tao  nên khoán 1 do không the thu hôi thrc 

Lçii Ich cüa C6 dông không kim soát th hin phAn lAi hoc 1 trong kt qua kinh doanh và 
tài san thuân cüa cOng ty con khong duqc näm giü bii Tp doàn và dirçic trinh bay a khoân 
m%lc riêng trên Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh hcip nhât và trên Bang can dôi kê 
toán hcip nhât (thuOc phân von chü so hthi). 

3. Các giao djch bang ngo3i t 
Các giao djch phát sinh bang ngoai t duçic chuyên dOi theo t' giá tai  ngày phát sinh giao 
djch. So dtr các khoãn miic tiên t có gOc ngoai t ti ngay kêt thüc qu duçic quy dôi theo 
t giá tai  ngày nay. 

Chênh loch t5' giá phát sinh trong näm tr các giao djch bng ngoi t duçc ghi nhn vào 
doanh thu hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chmnh. Chênh lch t' giá do dánh giá lai  các 
khoán mic tiên t cO gôc ngoai t ti ngày kêt thüc qu sau khi bü tth chênh 1ch tang và 
chênh 1ch giãm dirçic ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chInh. 

T5' giá sCr diing d dánh giá !ai  s6 dir các khoân miic tin t có gôc ngoai t tai  ngày kêt 
thUc qu thrçic xác djnh theo nguyen tAc sau: 
• D6i vOi các khoán ngoai t gi'ri ngân hang: t' giá mua ngoi t cüa ngân hang noi Tp 

doàn mO tâi khoán ngoai t. 
• Dôi vOi các khoân mic tin t cO g6c ngoai t thrçic phãn loai là tài san khác: t' giá 

mua ngoai t cüa tfrng ngân hang. 
• D6i vOi các khoãn miic tin t CO g6c ngoai t duqe phân loai là nq phái trã: t' giá ban 

ngoi t cüa trng ngãn hang (Ngân hang Tp doan thithng xuyên có giao djch). 

4. Tin và các khoãn tirong throng tin 
Tiên bao gôrn tiên mt va lien gri ngân hang khOng kS' han. Các khoãn tuong throng tiên là 
các khoãn dau Pr ngan han  có thai han  thu hôi không qua 03 tháng kê tir ngày dâu tir, cO 
khâ nang chuyên doi dé dàng thành mOt  hrçmg tiên xác djnh và khong CO riii ro trong vic 
chuyên dôi thành tiên tai  th&i diem báo cáo. 

5. Các khoän du tir tài chInh 
Các khoán dâu tir vào cong ty lien doanh, lien kêt 
Cong ty lien doanh 
Cong ty lien doanh là doanh nghip duçic thành 1p  trên CO SO thOa thun trén hyp dông ma 
theo dO Tp doàn và các ben tham gia thi,rc hin hoat dng kinh tê trên Co sâ dOng kiêm 
soát. Dông kiêm soát dixyc hiêu là vic dira ra các quyét djnh mang tInh chiên luçc lien 
quan den các chInh sách hoat dOng và tài chInh cüa cong ty lien doanh phài có si,r dong 
thun cüa cac ben tham gia lien doanh. 

Bàn z/iuyiz :ninh nay là mt b5 phn hqp ihành và phdi dwctc dQc cüng vol Báo cáo tài chinh hcip nlzdt 9 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhon Ph, khu ph6 3, phuang Tang Nhcin Phü B, TP.ThQ Dirc, TP. Ho ChI Mirth 
BAO CAO TA! CHINH HQP NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho nam két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçp nht (tiêp theo) 

Tp doàn ghi nhn lçi Ich cUa minh trong co th kinh doanh dng kim soát theo phuo'ng 
pháp vOn chü so hOu. 

Cong ty lien kIt 
COng ty lien kêt là doanh nghip ma Tp doàn Co ânh huOng dáng kê nhtrng không Co 
quyên kiêrn soát doi vOi các chinh sách tài chInh và hoat dng. Anh hixOng dang kê the 
hin 0 quyên tham gia vào vic dua ra các quyêt djnh ye chInh sách tài chinh và hoat dng 
cüa doanh nghip nh9.n dâu tu nhtrng không kiêm soát các chInh sách nay. 

Các khoân Mu tu vào các cong ty lien kt duçic ghi nhn theo phuong pháp vn chü sO 
hüu. 
Các klzoán dâu 1w vào cong ci von cüa d071 vj k/the 
Dâu tl.r vào cong ci vOn cüa dcrn vj khác bao gôm các khoán dâu tu cong cii von nhung 
Tp doàn khOng cO quyên kiêm soát, dOng kiêm soát hoc CO ãnh huOng dáng kê dôi vOi 
ben duçic dâu tu. 

Các khoán Mu ttx vao cong c,i vn cüa dcm vj khác diiçyc ghi nhn ban dâu theo giá gôc, 
bao gôm giá mua hoc khoãn gop von cOng các chi phi trirc tiêp lien quan den boat dng 
dâu ttr. 

Di.r phông t6n thAt cho cac khoán Mu ti! vao cong ci v6n cUa don vj khác duçic trich 1p 
nhu sau: 
• D6i vOi khoãn Mu ttr vào c phiu niêm yt hoc giá trj hçip l khoãn Mu tu duçic xac 

djnh tin cay, vic 1p dir phông d%ra trên giá trj thj trixOng cüa cô phiêu. 
• DOi vOi khoãn dâu tu không xác djnh duçic giá trj hcip l' tai  thai dim báo cáo, vic 1p 

dir phông duçc thrc hin can cir vào khoãn l cña ben dtrqc dâu ttr vOi mtic trIch 1p 
bang chênh lch gifla von gOp thirc tê cüa các ben tai  don vj khác và von chñ sO hüu 
thrc CO nhân vOi t i gop von cüa Tp doàn so vOi tOng sO vOn gop thirc té cüa các 
ben tai  don v khác. 

Tang, giárn s6 dr phOng thn thAt Mu tu vao cong cii v6n cüa don vj khác cn phái trich 1p 
tai ngày kêt thüc qu' duçic ghi then  vào chi phi tài chInh. 

6. Các khoãn phäi thu 
Các khoán nc phái thu duqc trInh bay theo giá trj ghi so trlr di các khoãn dir phOng phái 
thu khó dôi. 

Dr phông phãi thu khó dôi duc 1p  cho ttrng khoàn ng phái thu khO dOi can c vào tuôi 
n qua han  cüa các khoân nq hoc dir kiên müc ton that có the xãy ra, ciii the nhix sau: 
• Dôi vOi nq phãi thu qua han  thanh toán: 

- 30% giá trj dôi vOi khoán nq phái thu qua han  tr tren 06 tháng den duOi 01 näm. 
- 50% giá trj dôi vOi khoãn nv phãi thu qua ban  tü 01 näm dn duOi 02 näm. 
- 70% giá trj dOi vOi khoán nçi phái thu qua han  tr 02 näm den duOi 03 nAm. 
- 100% giá trj dôi vOi khoán ng phãi thu qua han  tr 03 näin trO len. 

• D6i vOi ncr phái thu chua qua han  thanh toán nhung khó cO khã nang thu h6i: can ci 
vào dr kiên mCrc tOn that dê 1p  dr phOng. 

Tang, giãm s6 du d%r phOng nq phái thu kho dOi cn phãi trich 1p tai  ngày k& thic qu 
ducyc ghi nhn vào chi phi quãn l doanh nghip. 

Bàn ihuye: ininh nay là in1 bphn hqp thành và phài thtqc dpc cling v/il Bdo cáo àî chinh hqp nlidz 10 



TONG CONG TY C PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang NhGn Ph, khu ph6 3, phtr&ng Tang Nhm Ph B. TP.ThO Drc. TP. Ho Clii Minh 
BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho näm kêt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chfnh hqp nhãt (tiép theo) 

7. Hàngtnkho 
Hang ton kho duçc ghi nhn theo giá thâp han giüa giá gôc và giá tr thuân có the thirc 
hin duge. 

Giá g6c hang tn kho di.rqc xac djnh thu sau: 
• Nguyen 4t lieu, hang hóa: bao gm chi phi mua và các chi phi lien quan trrc tiêp khác 

phát sinh dê có duqc hang tOn kho a dja diem và trng thai hin ti. 
• Thành phAm: bao gm chi phi nguyen 4t 1iu, nhân cOng trirc ti&p và chi phi san xuât 

chung có lien quan trirc tiêp dtrçc phân bô dira trên mirc c1 hot dng bInh thtxmg. 
• Chi phi san xuAt kinh doanh da dang bao g6m: 

Xây drng dr an bat dng san: bao gôm chi phi xây dirng, lãi vay, quyên sir ding 
dat va cac chi phI có lien quan tr1rc tiép khác. 
San xuât san phãm: bao gOm chi phi nguyen 4t lieu chIth, chi phi nhân cong và 
các chi phi cO lien quan tr%rc tiêp khác. 

Giá g6c cüa hang tn kho thrçic tInh theo phuang pháp binh quân gia quyn và duçic hach 
toán theo phuang pháp ké khai thu&ng xuyên. 
Giá trj thuân cO the thrc hin dixçic là giá ban uàc tInh cüa hang ton kho trong k' sánxuât, 
kith doanh bith thu&ng tr1r chi phi uâc tInh dê hoàn thành và chi phi uâc tInh can thiêt cho 
vic tiêu thi chüng. 

Dtr phông giãm giá hang tn kho duçic 1p cho trng mt hang tn kho cO giá g6c ion han 
giá trj thuân có the thirc hin ducic. Tang, giãm so dix dir phOng giãm giá hang ton kho can 
phài trIch 1p tai  ngày kêt thüc qu duçrc ghi nhn vào giá von hang ban. 

8. Chi phi trã trLthc 
Chi phi trã trtxOc bao gôm các chi phi thc t dã phát sinh thung có lien quan den ket qua 
hot dQng san xuât kinh doanh cüa nhiêu k' kê toán. 

9. Tài san c dlnh  hüu hInh 
Tài san cô djnh h&u hInh dtrc the hin theo nguyen giá tth hao mOn lüy kê. Nguyen giá tài 
san cô djnh hUu hInh bao gôm toàn b các chi phi ma Tp doàn phãi bô ra dê Co duc tài 
san cô djnh tIth den th?i diem clixa tài san do vào trng thai san sang si'r diing. Các chi phi 
phát sinh sau ghi nhn ban dâu chi dtrcic ghi tang nguyen giá tài san cô djnh nêu các chi phi 
nay chäc chän lam tang lçi Ich kinh tê trong tixang Iai do sfr di,ing tài san do. Các chi phi 
phát sith khOng thOa man diêu kin trên duçic ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh 
trong kS'. 

Khi tai san C6 djnh hüu hinh dtrçic ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn lily k 
dtrçc xóa so và lâi, lô phat sinh do thanh l' duqc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong 
nAm. 

Tài san c6 djnh hilu hith duc khu hao theo phuang pháp duông thâng dira trên thii gian 
hUu dimg ixOc tInh. SO nãm khâu hao cUa các loai tài san cô djnh hthi hinh thu sau: 
Loai tài san cô dinh So näm 
Nhà cra, vt kiên trüc 05 — 50 
MáymOcvàthiêtbj - 08-15 
Phuong tin vn tãi, truyên dan 06— 12 
Thiêt bj, d1ng c11 quãn l 03 —05 
Tài san cô djnh hilu hinh khác 03 —05 

Ban ihuj4t ,ninh nay là ?nt b$ phn hqp thành vàphái ductc dQc thng vái Báo cáo là! chhth hcip nhdl 11 



TNG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Thng Nhcn Pht, khu ph 3, phuing Tang Nhn Phi B, TP.ThU Düc, TP. H Chi Mirth 

BAO CAO TAI CHINH 1-lop  NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bàn thuyêt minh Báo cáo tài chlnh hçp nht (tip theo) 

10. Tài san c dinh thuê tài chInh 
Thuê tài san thrçic phân 1oi là thuê tài chInh nu ph.n lan nii ro và Igi Ich gAn lien vâi 
quyên so hthi tài san thuc ye ngtthi di thuê. Tài san cô djnh thuê tài chInh thrçic the hin 
theo nguyen giá tth hao man luy kê. Nguyen giá tai san cô djnh thuê tài chInh là giá thâp 
hn gifla giá trj hcip l cUa tài san thuê tai thi diem khOi dâu cüa hqp dông thuê và giá trj 
hiên tai cüa khoãn thanh toán tiên thuê tôi thiêu. T5' l chiêt khâu dê tinh giá trj hin tai  cña 
khoãn thanh toán tiên thuê tôi thiêu cho vic thuê tài san là lãi suât ngâm djnh trong hcip 
dông thuê tài san hoc lAi suât ghi trong hqp dông. Trong tiing hçp không the xác djnh 
ducic lAi suât ngãm dnh trong hçTp dông thuê thI sü d%ing lâi suât tiên vay tai  thai diem 
khOi dâu viêc thuê tài san. 

Tài san c6 djnh thuê tài chInh duçic khu hao theo phixong pháp thrOng thng dra trên thOi 
gian hthi diving uOc tInh. Trong truOng hqp không chàc chàn Tp doàn se có quyên sO hthi 
tài san khi hêt han  hçip dong thuê thi tài san co djnh së dixçxc khau hao theo thOi gian ngän 
hcm giiia thOi gian thuê và thOi gian hüu ding ixOc tinh. So nãm khâu hao cüa may móc 
thiêt bi thuê tài chInh tr 06 näm den 10 näm. 

11. Bt dng san du tir 
Bat dng san dâu tir cUa mOt  phân cüa nhà chung c.r thuOc sO hüu Tp doàn duqc sr diing 
nhäm miic dIch thu lçii tü vic cho thuê. Bat dng san dâu tu cho thuê ducc the hin theo 
nguyen giá trir hao man lüy kê. 

Bt dng san du ttr sr diing d cho thuê thiçic khu hao theo phucrng pháp thrOng th&ng 
dira trén thOi gian hüu ding uOc tInh. So näm khâu hao cüa ca sO ha tang là bat dOng san 
dâu tu trong 30 näm. 

12. Tài san c dnh vô hInh 
Tài san cô djnh vO hinh duqc the hin theo nguyen giá trir hao mon lüy ké. 

Nguyen giá tài san c6 dnh vô hInh bao m toàn b các chi phi ma Tp doàn phãi bO ra dê 
có duçxc tài san cô djnh tInh den thOi diem dua tài san do vào trng thai San sang si~ diing. 
Chi phi lien quan den tài san cô djnh vo hInh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu duc ghi 
nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong k' trir khi các chi phi nay gAn lien vOi mOt  tài 
san cô djnh vO hinh cii the và lam tang lqi ich kinh tê tir các tài san nay. 

Khi tài sãnc6 djnh v0 hinh thrc ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao man lüy k 
thrc xOa so và lAi, 10 phát sinh do thanh l duc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong 
nAm. 

Tài san c6 djnh vO hinh cUa Tp doàn chi CO chrnrng trInh pMn mm. 

13. Chi phi xây dirng cv ban dfr dang 
Chi phi xây d%mg c bàn dO dang phân ánh các chi phi lien quan trrc tiêp (bao gôm Ca chi 
phi lAi vay cO lien quan phü hp vOi chinh sách kê toán cUa Tp doàn) den các tài san dang 
trong qua trinh xây dirng, may mOc thiet bj dang lap dt dê phiic vit cho mi,ic dIch san xuât, 
cho thuê và quãn 1 cüng nhix chi phi lien quan den vic s1ra chtra tài san cô djnh dang th%rc 
hin. Các tài san nay duçc ghi nhn theo giá gOc và không duçic tInh khâu hao. 

14. Hç'p nht kinh doanh và Ioi th thirong mi 
Vic hqp nhât kinh doanh duçic k toán theo phuang pháp mua. Giá phi hcip nhât kinh 
doánh bao gôm: gia trj hçxp l tai  ngày din ra trao dôi cüa các tài san dem trao dOi, cac 
khoân ncr phai trá dã phát sinh hoc dä thira nh.n và các cOng cii yôn do Tp doàn phát 

Bàn thuydi ,ninh nay là môt b phôn hqp thành và phái dwqc dQc cling vol Bdo cáo tài chinh hctp nhdt 12 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 lIng Nhan Phü, khu ph 3, phuOng Tang Nhon Phó B, TP.Th Dc, TP. H ChI Minh 
BAO CAO TAL CHINH 1-lç$P NHAT QU'' 2 NAM 2021 
Cho näm két thüc ngay 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh hqp nhAt (tiêp theo) 

hành d di ly quyn kim soát ben bj mua và các chi phi lien quan trirc tip dn vic hqp 
nhAt kinh doanh. Tài san dä mua, nçi phái trà Co the xác djnh duçic và nhting khoãn nçi tiêm 
tang phãi gánh chlu trong hqp nhât kinh doanh duçxc ghi nhn theo giá trj hçp 1' ti ngày 
näm giü quyên kiêm soát. 

Lcii th throng mai  dtrçic phãn b theo phucmg pháp dung thing trong 10 näm. Khi cO 
bang ching cho thây iqi the thuGng mai  bj tOn that lan han so phân bô thI so phn bO trong 
näm là so tOn that phát sinh. 

Lçiri ich cüa c dOng không kim soát tai  ngày hçip nMt kinh doanh ban dâu &rcic xác djnh 
trén co so tr 1 cüa cac cô dông không kiêm soát trong giá trl hcp l cüa tài san, nq phãi trã 
và nç tiêm tang duçc ghi nhn. 

15. Các khoãn nc phãi trã và chi phi phãi trã 
Các khoãn nq phái trá và chi phi phâi trã dugc ghi nh.n cho sO tiên phãi trà trong tuong lai 
lien quan den hang hOa va djch vi dA nhn dtrqc. Chi phi phái trã dtrc ghi nhn dra trên 
các uOc tinh hçp l' ye so tiên phâi trà. 

16. Von chã s& hüu 
Von gop cüa c/:ü sO hfru 
Von gop cUa chU sO h€u duçic ghi nh.n theo sO vOn thrc tê dã gop cüa các cô dông cüa 
TOng Cong ty. 

T/zng dw vñn cJphn 
Thng du von cô phân duc ghi nhn theo so chênh lch giüa giá phát hành và mnh giã 
cô phiêu khi phát hãnh lan dau hoc phát hành bO sung, chênh 1ch giüa giá tái phát hành 
và giá trl sO sách cüa cô phiêu qu5 và câu phãn vOn cüa trái phiêu chuyên dOi khi dáo han. 
Chi phi trrc tiêp lien quan den vic phát hành bô sung cô phiêu và tái phát hành cô phiêu 
qu5 duçxc ghi giâm thng du von cô phân. 

Vn k/the cüa c/zü th hfru 
Von khác thrçic hinh thânh do bô sung tr kêt qua hot dng kinh doanh, dánh giá li tài san 
va giá trj cOn li giUa giá trj hcip l cüa các tài san c1uçc tng, biêu, tài trq sau khi trü các 
khoàn thuê phâi np (nêu co) lien quan den các tài san nay. 

Ciphiluqufl 
Khi mua lai  cô phiêu do Tong Cong ty phát hành, khoân tiên trã bao gOm cã các chi phi 
lien quan den giao djch &rqc ghi nhn là cO phiêu qu và duc phán ánh là mt khoãn 
giám trr trong vOn chü sO hu. Khi tái phát hãnh, chênh 1ch giüa giá tái phát hành và giá 
sO sách cOa cO phiêu qu &rçic ghi vào khoãn mic "Thng du von cO phân". 

17. Phân phi lçri nhuân 
Li thun sau thuê thu nhp doanh nghip duc phãn phôi cho các cO dông sau khi dä 
trich 1p cac qu theo Diêu 1 cUa Tong Cong ty cüng nhu các quy djnh cUa pháp lust và dâ 
chrçic Dai hOi dông cO dOng phé duyt. 

Vic phân phi lqi nhun cho các c dOng dugc can nhc dn các khoân rn%lc phi tiên t 
näm trong li nhi4n sau thue chua phãn phOi co the ãnh huOng den luông tiên và khá nAng 
chi trã cO tc nhu lAi do dánh gia lai  tài san mang di gOp vOn, lãi do dánh giá lai  các khoãn 
mtc tiên t, các cOng cii tài chInh và các khoân mic phi tiM t khác. 

Co trc duçc ghi nhn là nq phãi trã khi duçic Dai  hi ding cè, dOng phé duyt. 

Ban ihuyIi minh nay là :nI b phn hcip zhành và phái th,ç.rc dc thng vái Báo cáo iài chlnh hqp nhth 13 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phii, khu phó 3, phuông Tang Nhan Phá B, TP.ThÜ Dirc, TP. H Chi Minh 
BAO CAO TAL CHINH HQP NHAT QU' 2 NAM 2021 
Cho näm két thüc ngay 3 tháng 12 nám 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hqp nht (tiêp theo)  

18. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hod, thành phâm 
Doanh thu ban hang hOa, thành phâm dixçic ghi nhn khi dông thai thOa mAn các diêu kin 
sau: 
• Tp doAn dA ctA chuyn giao phn lan rüi ro và igi Ich gàn lien vâi quyên so hu hAng 

boa, sAn pham cho ngu&i mua. 
• Tp doãn da không cOn nAm giU quyn quAn i hang hóa, sAn phAm nhtr nguOi sO hQu 

hang hóa, sAn phAm hoc quyên kiêm soát hang hóa, sAn phãm. 
• Doanh thu duc xac djnh tuang d6i ch&c chn. Khi hp dong quy dlnh  nguOi mua 

&rqc quyên trA 1i hang hóa, san phAm da mua theo nhUng diêu kiin ci the, doanh thu 
chi duc ghi nhn khi nMng diêu kin cii the do không cOn ton ti và nguOi mua 
không duçic quyn trA lai hang hóa, sAn phâm (trir tnr?mg hçp khách hang có quyên trA 
1i hang hóa, sAn phAm duOi hInh thirc dôi lai de lay hang bOa, dch vi,i khac). 

• Tp doàn dA dA hoc s thu dtrc lqi Ich kinh tê tir giao djch ban hAng. •1 

• XAc djnh duc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cp dich vu 
Doanh thu cung cap djch vi duc ghi nhn khi dong thai thOa mAn cAc diêu kin sau: 
• Doanh thu duc xác djnh tuang d6i ch&c chân. Khi hp dông quy djnh ngixOi mua 

duçic quyên trA Iai djch vi,r dA rnua theo nhftng diêu kin ci the, doanh thu chi duc ghi 
then khi nhftng diêu kin ci the dO không cOn ton tai  và nguOi mua không dtrçxc quyên 
trA lai djch viii dA cung cAp. 

• Tp doàn dA cIA hoc s thu dixçic lçxi Ich kinh t tr giao djch cung cp djch vi dO. 
• Xác djnh thrçrc phAn cong vic cIA hoAn thAnh vAo thOi dim bAo cAo. 
• Xác djnh duçic chi phi phAt sinh cho giao djch vA chi phi d hoAn thành giao djch cung 

cAp djch vi dO. 

Tnr?mg hcp djch vii dtrçic thrc hin trong nhiu k5' thI doanh thu dtrçc ghi nhn trong k5' 
duçic can cr vAo kêt quA phân cong vic cIA hoàn thành vào ngAy kêt thüc k' kê toAn. 

Doanh thu ban bat dng san 
Doanh thu ban bat dng sAn ma Tp doAn cIA là chü dâu tu duçic ghi nhn khi thóa man 
dOng thOi tat cA cac diêu kin sau: 
• Bt dng sAn cIA hoAn thAnh toAn b và bàn giao cho nguOi mua, Tp doAn cIA cIA 

chuyên giao rüi ro va lçii Ich gan lien vOi quyên sO hftu bat dng sAn cho ngtrOi mua. 
• Tp doAn cIA không cOn n.m gift quyn quAn l' bAt dng sAn nhu ngtr&i sO hftu bAt 

cIng sAn hoc quyên kiêm soát bAt dOng sAn. 
• Doanh thu dixçic xác djnh tucxng d6i chAc chAn. 
• Tp doan cIA thu duçic hoc sê thu dtrçc lqi Ich kinh t tir giao djch ban bat dng sAn. 
• Xác djnh cItrçic chi phi lien quan dn giao djch bAn bAt cIng sAn. 

TruOng hçTp khách hAng cO quyn hoàn thin ni thAt cUa bAt cIng sAn và Tp doàn dA thirc 
hin vic hoAn thin ni that cüa bAt dng sAn theo dung thiet kê, mu mA, yêu câu cüa 
khách hang theo mOt  hçip dong hoAn thin ni that bat dng sAn rieng thi doanh thu duçic 
ghi nhân khi hoàn thAnh, bàn giao phAn xây thô cho khAch hAng. 

Ban thuydt ,ninh nay là ?n(51 b5phn hcip thành và phai dz-qc CYQC càng Va! Báo cáo :ài chinh hqp nhdt 14 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 TängNhn Ph, khu ph 3, phiringThngNhan Phü B. TP.ThQ DCrc, TP. H Chi Mirth 
BAO CAO TA! CHNH HQP NHAT QU' 2 NAM 2021 
Cho näm két thic ngay 31 thang 12 nAm 2021 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hçrp nht (tip theo)  

cJ t&c và 10 nhuiin dwpc chia 
Co tc và lçii nhun duçvc chia dtrçic ghi nhn khi Tp doàn cia thiçc quyên nhn CO tüc 
hoc lçii nhun tjr vic gop von. Co trc duxçic nhn bang cô phiêu chi duxçic theo dOi so 
lirçing cô phiêu tang them, không ghi nhn giá trj cô phiêu nhn dixqc. 

19. Các khoän giãm trir doanh thu 
Các khoãn giàm tth doanh thu bao gôm chiêt khâu thucmg mai,  giám giá hang ban, hang 
ban b trã 1i phát sinh cüng kr tiêu thii san phãm, hang hóa, dch vii duçic diêu chinh giám 
doanh thu cüa k' phát sinh. 

20. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gOm lãi lien vay va các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tiêp den 
các khoân vay. Chi phi di vay thrçic ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. 

21. Các khoãn chi phi 
Chi phi là nhting khoãn lam giãm lçii ich kinh té duçic ghi nhn tai  thii diem giao djch phát 
sinh hoc khi có khà näng tucing dôi chäc chán së phát sinh trong trnmg lai không phân 
bit cia chi tiên hay chixa. 

Các khoàn chi phi va khoãn doanh thu do nO to ra phâi &rçic ghi nhn d6ng thai theo 
nguyen täc phü hçip. Trong trung hcp nguyen tAc phü hçip xung dt vâi nguyen tãc then 
trç)ng, chi phi duçic ghi nhn can dr vào bàn chat và quy djnh cüa các chuãn mrc kê toán 
dê dam bâo phán ánh giao djch mOt  cách trung thrc, hçTp l. 

22. Ben lien quan 
Các ben duc coi là lien quan nêu mt ben có khà näng kiêm soát hoc CO ãnh huông dáng 
kê dôi vài ben kia trong vic ra quyêt djnh các chinh sàch tài chinh và hot dng. Các ben 
cüng thrçic xem là ben lien quan néu cüng chju sr kiêm soát chung hay chju ánh huâng 
dáng kê chung. 

Bàn :huydt ,njnh nay là m1 b5ph4n hçip thà n/i và phài thqc dpc càngvái Bdo cáo lài chinh hqp n/id: 15 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph6 3, phuong Tang Nhon Phü B. TP.Th: Dirc, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHINH HQP NHAT QU' 2 NAM 202 I 
Cho näm k& thUc ngày 31 thang 12 nàm 2021 
BIn thuyt minh Blo cáo tài chfnh hyp nht (ti6p theo) 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR!NH BAY TRONG BANG 
CAN DO! KE TOAN H(P NHAT 

1. Tin và các khoãn tu'o'ng throng tin 
S cuôi qu So dâu nAm 

Tin mAt 2.283.550.824 3.491.476.480 
Tin gCri ngan hang 33.025.491.560 84.396.827.219 
Các khoân tuang duong 12.000.000.000 11.000.000.000 
Cong 47.309.042.384 98.888.303.699 

2. Các khoän dau tir tài chInh 
Các khoân dâu tti tài chInh cüa Tp doàn bao gôm chi'ing khoán kinh doanh, ctâu tu näm 
giti den ngày dáo han, dâu tu vào cong ty lien doanh, lien kêt và dâu tu gop von vào dan vj 
khác. Thông tin ye các khoân dâu tu tài chInh cüa Tp doân nhu sau: 

2a. Dtu 1w n€m giü' din ngày ddo Izin 
Khoân tiên gCri co k' hn ti các ngãn hang. 

2b. FElu 1w vào cong ty lien doanh, lien kit 
S cui qu 

Lçi nhuân phIt 
sinh sau ngIy 

Gil gc du tir 

S diu nIm 

L9i nhun phIt 
sinh sau ngly 

Cong Gil gc du tir Cong 
Cong ty TNHH 
Coats Phong PhO 

C8ngtyc phn 
dIu tu phlt triên 
nhlvàdôthj HUD 
Sài COn 

Cong ty c6 plin 
may Dl Lt 

COngtycphIn 
phát triên nhl 
Phong PhO Daewon 
ThO DCrc 
COng tycph&n 
XOc tiên Thuang 
mai VI Du tu 
Phong PhO 

Cong ty c6 ph&n 
Dt DOng Nam 

Cong ty c phn 
Dt May Nha Trang  

85.253.638.578 232.027.294.752 317.280.933.330 85.253.638.578 157.665.335.103 242.918.973.681 

10.000.000.000 462.119.059 10.462.119.059 10.000.000.000 551.456.768 10.551.456.768 

6.769.616.000 (2.158.452.192) 4.611.163.808 

144.586.200.608 18.981.885.683 163.568.086.291 

6.800.516.237 (6.800.516.237) 6.800.516.237 (6.800.516.237) 

8.724.807.930 34.022.129.138 25.297.321.208 8.096.373.135 33.393.694.343 

(37.862.876.376) 33. 105.750.789 70.968.627.165 (36.442.999.766) 34.525.627.399 

6.769.616.000 (2.317.634.499) 4.451.981.501 

144.586.200.608 19.675.575.038 164.261.775.646 

25.297.321.208 

70.968.627.165 

Cong 349.675.919.796 213.908.769.667 563.584.689.463 349.675.919.796 139.893.082.494 489.569.002.290 

13án ilzuiyEi ,ninh nay là mt bph4n hqp ihành và phái dirçrc d9c cling vol Báo cáo gal chinh hcip nhdi 16 



TANG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nho'n PhO, khu ph6 3, phung Tang Nho'n PhO B, TP.ThO Drc, TP. 1-to ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT QU 2 NAM 2021 
Cho näm k& thüc ngay 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyêt rninh Báo cáo tat chinh hyp nht  tiép theo) 

Giá trj phn s& 
hüu du näm 

Phn lãi hoc I 
trong qu 

Co tUc, mi nhuri 
duQ'c chia trong 

qu Các khoãn khác 
Giá trt phãn sO' 
hüu cu61 qn 

Cong ty ThHH 
Coats Phong PhO 242.918.973.681 229.866.954.227 (154.283.601.489) (1.221.393.089) 317.280.933.330 
Cong ty cO phân 
dâu tu phát triên 
nhãvàdOthj 
HUD Sài GOn 10.55 1.456.768 (71.470.166) (17.867.543) 10.462.119.059 
COng ty C6 phân 
mayDàLat 4.611.163.808 (291.648.438) 132.466.131 4.451.981.501 
COng ty cô phân 
phát triên nhà 
Phong PhU 
Daewon ThU Dcrc 163.568.086.291 1 .659. 160.239 (965.470.884) 164.261.775.646 
Cong ty CP XUc 
tiOn TM & DI 
Phong PhCi 
Cong ty cô phUn 
Dét Dông Narn 33.393.694.343 628.434.795 34.022.129.138 
Cong ty cô phUn 
Dt May Nha 
Trang 34.525.627.399 (1.419.876.610) 33.105.750.789 

489.569.002.290 230.371.554.047 (154.283.601.489) (2.072.265.385) 563.584.689.463 

2c. Du tu gop vn vào do',, vj khác 
So cu6i qu 

Cia g6c DuphOng 
So dan nãm 

Giá g6c Dy phong 

Cong ty c6 phn nguyen phy Iiu dt 
may Binh An 
COng ty CP d4t may Lien Phuong 
Cong ty CP DTPT Gia Djnh 
Cong ty c6 phn dt may Gia Djnh 
Phong PhO 
Cong ty cO phân Len Vit Nam 
Cong ty TNHH san xut kinh doanh 
nguyen Iiu dt may VN 
Cong ty c6 ph&n Sài GOn Rach  Giá 
Cong ty cO ph&n thtrcing mi dlch  vy 
Thun PhO 
Cong ty c6 phn Hung PhU 
Cong ty c6 phân phát trin do thj dt 
may Nam Dlnh 
COng ty c6 phAn PhuOc LOc 
COng ty C6 ph&n qu6c té Phong PhO 
Cong ty c6 phân du tu phát tri6n 
Phong PhO L.ng CO 

13.027.052.451 

32.288.540.334 
12.533.634.095 

5.852.355.3 19 

1.337.103.882 

11.282.879.453 

2.984.184.383 

12.018.427.562 

1.813.677.769 

7.500.000.000 

3.216.754.481 
14.093.555.470 

7.299.200.000 

(5.852.355.319) 

(1.337.103.882) 

(7.450.982.233) 

(2.125.188.378) 

(1.010.972.476) 

(328.266.919) 

13,027,052.451 

32.288.540.334 
12.533.634.095 

5.852.355.319 

1.337.103.882 

11.282.879.453 

2.984.184.383 

12.0 18.427.562 

1.813.677.769 

7.500.000.000 

3.216.754.481 
14.093.555.470 

7.299.200.000 

(5.852.355.319) 

(1.337. 103 .882) 

(7.398.663.865) 

(1.968.24 1.2 14) 

(909.139.055) 

(720.102.935) 

(328.266.919) 

Cong 125.247.365.199 (18.104.869.207) 125.247.365.199 (18.513.873.189) 

Dir phóng cho các khoán ddu 1w gop v6n vào don vf khOc 
Nám nay 

So du nam 18.5 13.873.189 
TrIch lâp/Hoan nhp d%r phông (409.003.982) 

So cui qu 18.104.869.207 

Ban i/wy1: müth nay là rn$I b5ph4n hcrp thành và phái dwç'c dQc thng vái Báo cáo iàî chinh hcsp n/ill 17 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhn Phü, khu pM 3, phuäng Tang Nhcin Phü B, TP.ThU Dic, TP. H Chi Minh 
BAO GAO TAL CHINH HQP NHAT QU' 2 NAM 2021 
Cho nAm k& thc ngay 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hçp nhât (tiép theo) 

3. Phãi thu ngn hin cüa khách hang 
S cu6i qu S du näm 

Phâi thu các ben lien quan 187.62 7.480.623 48.948.002.567 
Cong ty TNHH Coats Phong Phi 159.907.457.373 32.615.019.194 
Cong ty CP xuc tiên thixcing mai  và Dâu ttr 
Phong Phü 14.430.807.340 14.430.807.340 
Cong ty c6 phn dt may Nha Trang 13.289.215.910 1.902.176.033 
Pithi thu các khách hang khdc 207.545.035.549 233.310.195.469 
Cong ty CP dAu tt.r phát trin Phong Phü 32.923.446.043 32.923.446.043 
Các khách hang khác 174.621.589.506 200.386.749.426  

Cong 395.172.516.172 282.258.198.036  

6 

4. Tra truóc cho nguôi ban ngän 1in 
S cui qu S du nãm  

Trã trzthc c/to ngu'ôi ban k/zác 8.224.611.158 4.664.479.519 
Cong ty TNHH xây dirng Phong Drc 2.508.914.736 2.508.914.736 
Các nhàcung cap khác 5.715.696.422 2.155.564.783  
Cong 8.224.611.158 4.664.479.519  

5. Phãi thu v cho vay ngn hn/dài hn 
5a. Phái thu ye c/to vay ngán lign 

.( (. • So cuoi quy So aau nam 
C/to các ben lien quan vay 70.000.000.000 70.000.000.000 
COng ty cO phân Dt Dông Nam 70.000.000.000 70.000.000.000 
Cho cdc 1 c/iüc và cá nhân k/iác vay 61.600.000.000 61.600.000.000 
COng ty cO phân dâu tu phát triên Phong Pht 61.600.000.000 61.600.000.000 
Cong 131.600.000.000 131.600.000.000 

Sb. Phái thu v c/to vay dài hgn 
S cu6i qu S du näm 

Cong ty CP thixcing mai  djch vi Thumn Phü 4.800.000.000 4.800.000.000 
Ca nhân 48.000.000 168.000.000 
Cong 4.848.000.000 4.968.000.000 

Ban :huyé: mini, nay là !nç1 b5 ph(in hcip thành và phái dwqc dQc càng vài Báo cáo tàî chin/i hqp n/id: 18 



TONG CONGTYCÔ PHAN PHONGPHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcm Phii, khu ph 3, phtthng Tang Nhan Phü B, TP.ThÜ Drc, TP. H Chi Minh 
BAO CAO TA! CHINH HQP NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho näm k& thUc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nhât (tiêp theo) 

6. Phãi thu ngän hn/dài hn khác 
6a. P/iãi thu ngàn Izin klzác 

S cui qu S du näm 
Giá trj Dii' phOng Cia trj Dy' phOng 

Phãi thu các ben lien 
quan 
Cong ty ThHH Coats 
Phong Phi - Co trc, lqi 
nhun duc chia 
COng ty TCP Dét may Nha 

Trang - Iâi ADB 

Cong ty cô phân Dt 
Dông Nam - Phãi thu 
tiên lài vay 
Pita! thu cdc tEi chá'c 
và Ca nhân khác 
Cong ty CP dâu tu phát 
triên Phong Phü - Lçii 
nhu.n hcip tác dr an 
Dong Mai 
Cong ty cô phân dâu tu 
phat triên Phong Phü - 
Phái thu tiên läi vay 
Cong ty cô phAn du tu 
phát triên Phong Phü - 
Phái thu tiên chm 
thanh toán 
Phãi thu tin thanh 1 
hçvp tác dr an dâu tu 
Các khoãn phãi thu 
ngãn han  khác 

107.223.407.028 

54.266.301.489 

231.963.078 

52.725.142.461 

303.641.745.711 

98.402.161.112 

44.687.256.446 

18.321.601.218 

135.000.000.000 

7.230.726.935 

- 233.880.304.519 

- 184.500.000.000 

321.279.866 

- 49.059.024.653 

(3.242.551.090) 294.208.404.031 

- 98.402.161.112 

41.880. 107. 130 

12 .3 89. 73 8 .204 

- 135.000.000.000 

(3.242.551.090) 6.536.397.585 

(3.242.551.090) 

(3.242.551.090) 

Cong 410.865.152.739 (3.242.551.090) 528.088.708.550 (3.242.551.090) 

6b. P/ia! thu dài Izçm khác 
So cui qu S dâu nãm 

Giá trl Dy' phOng Giá trl Dir phOng 
Phâi thu tin hçp tác kinh 
doanh 
Các khoãn k qu dài han 
Phãi thu dài hn khac 
Cong 

43.532.895.759 

19.981.097.090 
1.998.532.044 

  

43.532.895.759 

19.891.898.420 
1.818.705.891 

    

65.512.524.893 - 65.243.500.070 

     

Bàn I/wy1! ,ninh nay là in5i bphn h,p ihành Va phái dUTIC dQc càng vái Báo cáo ài chInh hQp nhdt 19 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhn Phii, khu phó 3, plurOng Thng Nhn PhO B, TP.ThU Dcrc, TP. Ho Clii Minh 
BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho narn két thüc ngày 31 tháng 12 närn 202 I 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh h9p nhãt (tiëp theo) 

7. Hang ton kho 
So cui qu32 

Cia g6c D.r phông 

S du nãm 
Giá g6c Di' phông 

Hang mua dang di 
trên dung 
Nguyen lieu, v.t 
1 iu 
Cong cci, dung cci 

Chi phi san xut, 
kinh doanh dâ dang 
Thành ph.m 
Hang boa 
Hang g11i di ban 
Chi phi d dang dir 
an 
Cong 

- 3.142.536.063 

94.3 64.2 13 .06 1 (4.343.833.234) 97.953.473.486 (5.079.227.955) 

135.83 8.165 120.639.266 

144.83 5.500.667 152.882.018.959 (2.943.005.278) 

190.047.069.362 (14.927.079.768) 229.417.381.307 (25.643.758.280) 

239.791.423 13 .97 1.042 

10.784.449.230 12.023.321.362 

76.285.461.700 

516.692.323.608 (19.270.913.002) 571.838.803.185 (33.665.991.513)  

76.285.461.700 

TInh hinh bin dng dr phèng giãm giá hang tn kho nhu sau: 
Näm nay  

S dAu nâm 33 .665 .99 1.5 13 
TrIch 1p/1-Ioàn nhp (14.395.078.511) 
So cuoi kS' 19.270.913.002 

8. Chi phi trã tru'óc ngän hn/dài hin 
8a. Chi phi' trâ truó'c ngãn liçin 

Scuiqu  S dâu näm 
Chi phi cong ci, ding cci 
Chi phi scra chQa 
C4c chi phi trá truOc ngãn han  khác 
Cong  

1.095.579.620 
286.443.382 

1.934.788.652 
3.316.811.654  

322.784.612 
299.206.618 
75 1.477. 136 

1.373.468.366 

8b. Clii ph,' Ira trwóc dài han 

So cui qu  SO du näm 
Quyn sü dung  dAt 
Cong cii, dvng ccl 
Chi phi sCra chta, nâng cAp nhà xuong 
Chi phi thuê van phong lam vic 
Các chi phi trã truc dài han  khác 
Cong  

9.061.224.480 
2.557.048.410 
3.998.917.427 

461.500.000 
2.555.496.429 

18.634.186.746  

9.795.918.360 
4.133.075.560 
6.815.789.540 

674.500.000 
3.170.206.766 

24.589.490.226 

Bàn s1niyi minh nay là ni: bO phOn hp thành và phái dttqc dQc cing vol BOo cáo Sal chinh hcip nhdt 20 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 TängNhn Phix, khu ph 3, phu&ng Tang Nhon Phó B. TP.TIiÜ DCrc, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO îAi CH!NH HQP NHAT QU' 2 NAM 2021 
Cho näm k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tãi chInh hçp nht (tip theo) 

9. Tài san c6 dinh hü'u hinh 
Thông tin ye biên dOng tài san cô djnh hi7u hinh di.rgc trmnh bay a phii 1iic 01 

10. Tài san c dinh thuê tài chInh 

Nguyen giá Giá trj hao mon Giá tr cOn Iii 

S6dunam 59.909.591.916 10.617.980.734 49.291.611.182 
Tang do nhn TSCD 
thuê tài chinh 

6.105.532.454 

Khâu hao trong k' 2.682.227.377 

Phân ba1 'aj 
So cuoi quy 66.015.124.370 13.300.208.111 52.714.916.259 

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

So dunãm 583.927.273 304.401.416 279.525.857 

Mua trong k' 

Tang do XDCB - 

Giám khác - - 

Khu hao trong k$' 34.197.576 

So cuôi kr 583.927.273 338.598.992 245.328.281 

12. Chi phI xãy d'ng co ban dO dang 

So CUÔI qu2 S du nAm 

Chi phi mua sm TSCD 74.094.393.3 78 18.894.540.740 

XDCB dâdang 4.404.116.603 15.592.886.863 

Cong 78.498.509.981 34.487.427.603 

Bàn thuydi rnjnh nay là ,ni bphn hp thành và phOi dwqc dQc cüng vol Báo cáo lài chinh hqp nhdl 21 



TANG CONG TY C PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhn Ph6, khu ph6 3, phung Tang Nhan Phc B, TP.ThU DCrc, TP. Ho ChI Minh 
BAO CAO TA! CHIN H HOP  NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho nArn kêt thñc ngay 31 thang 12 näm 2021 

Phu hc 01: biên dng tài san c 

Nhàcüa, 4t 
Khoãn muc kiCn tric 

dnh hun hInh 

May moe và 
thiêt b 

Phuong tin 
In tãi, truyên 

dn 

Thit bi, di.ing 
ctl quan I 

Tài san cô djnh Cong 
khác 

Nguyen giá 

S du näm 629.294.327.255 1.481.633.756.062 41.463.971.723 11.342.521.953 2.163.734.576.993 
Mua sm rnài 6.745.194.785 160.000.000 6.905.194.785 
DAu tu xây dtmg cv ban 
hoàn thành 21.067.988.939 21.067.988.939 

Tang khác 
Tang do mua lai tài san 
thué tãi chmnh 

Thanh 1, nhucmg ban (47.087.534.524) (1.407.483.714) (48.495.018.238) 

Giãm khác 

s6 cu6i k5' 629.294.327.255 1.462.359.405.262 40.2 16.488.009 11.342.521.953 2.143.212.742.479 

Giä trj hao mon 
s6 du nAm 174.569.954.837 773.505.226.326 21.253.586.250 5.012.838.788 - 974.341.606.201 
KMu hao trong k' 11.457.902.979 5 1.740.494.875 1.692.265.270 368.803.863 65.259.466.987 
Tang khác 
Tang do mua Ii tài san 
thué tài chInh 
Thanh I, nhixcng ban (42.319.588.716) (1.407.483.714) (43.727.072.430) 
Giãm khãc - 

s6 cu6i kj' 186.027.857.816 782.926.132.485 2 1.538.367.806 5.381.642.651 - 995.874.000.758 

Cia trj cOn Ii 
s6 dAu nãm 454.724.372.418 708.128.529.736 20.210.385.473 6.329.683.165 1.189.392.970.792 

s6 cu6i k$' 443.266.469.439 679.433.272.777 18.678.120.203 5.960.879.302 1.147.338.741.721 

Ban thuyI minh nàylà môt b3phn hçip thành và phái du-ov dQc càng vái Báo cáo tài chinh hqp n/idi 22 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, khu ph6 3, phLrOng Tang Nhn Ph B, TP.ThÜ Dcrc, TP. Ho ChI Minh 
BAO CAO TA! CHINH HOP NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho iiäm kêt thüc ngày 3 1 tháng 12 nãm 2021 

13. Lç'i th thuong miii 
Nguyen giá 
S dtu näm 
Tang trong kS' 
Giãm trong kS' 

S cui kS' 

S da phân bô 

S6 du näm 

Phân b trong k' 

Giãrn trong kS' 

S cui k5' 

Giá tn cOn 1i 

S du nãm 

s6 cu61 k' 

61.306.069.300 

61.306.069.300 

38.670.329.038 

1.968.325.241 

40.638.654.279 

 

22.635.740.262 

20.667.415.021 

14. Phäi trã nguOi ban ngän hin/dãi hn 

14a. Phái trâ nguô'i bái, izgàii hçin 
S cui qu S du näm 

P/nil trâ các ben lien quaii 147.944.494.0 17 109.23 1.877.908 

Cong ty TNHH Coats Phong Phü 88.660.691.967 60.804.109.546 

Cong ty c phAn dt may Nha Trang 59.283.802.050 48.427.768.362 

Plzâi trâ các nhà cung cp klnic 126.590.090.101 149.134.253.152 

Các nhàcung cAp khác 126.590.090.101 149.134.253.152 

Cing 274.534.584.118 258.366.131.060 

15.  NguOi mua trá tiên tru&c ngän htn 
S cu61 qu S6 du näm 

Trá trithc cthi các bCii lien quail 36.845.370 36.845.370 

Cong ty c phAn dt Dông Nam 36.845.370 36.845.370 

Trá truôc cáa cdc k/the/i hang k/uk 20.071.370.938 20.3 74.308.844 
Cong ty TNHH SXKD nguyen Iu may VN 9.962.577.900 9.962.577.900 

Các khách hang khác 10.108.793.038 10.411.730.944 

Cong 20.108.216.308 20.411.154.214 

Ban thut'i: mmli nay là n'ii'  bi p/zO,i hcrp thành và p/ia: duc dQc cüng vái Báo cáo tài chinh hqp ,thdt 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhan Phü, khu ph 3, phirong Tang Niwn Phii B. TP.Tliü Düc, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINI-1 HOP NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho näm k& thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hçp nht (tip theo) 

16. Thus và các khoãn phãi np Nhà nuóc 
So cuii qu S6 du näm 

Phãi nôp Phãi thu Phãi np Phãi thu 

Thus GTGT hang ban ni dja 5.191.691.643 5.228.958.284 
Thud xut, thp khu 305.037.297 - 23.387.963 
Thu thu nhp doanh nghip 535.226.911 207.769.015 554.162.219 207.769.015 
Thu thu nhp cá nhãn 1.776.011.068 4.370.406.356 
Thu tài nguyen 20.976.330 27.184.658 
Tin thuê Mt 7.579.765.531 14.602.950.282 
Các loai thud khác 

Cong 15.103.671.483 512.806.312 24.783.661.799 231.156.978 

17. Phãi trá ngu'ôi lao dng 

Các khoán tin luong, phu 4, tin thuông... con phãi trã cho cong nhân viên. 

18. Chi phi phãi trá ngtn hin 
c. • So cuoi quy So aau nãm 

Pithi Ira cdc td chá'c Va Ca n/ian k/the 6.092.793.552 7.206.252.908 

Chi phi Ira läi vay phãi isa 532.257.066 844.075.861 

Chi phi boa h6ng 2.939.063.340 2.997.050.086 
Chi phi khác 2.621.473. 146 3.365.126.961 

Cong 6.092.793.552 7.206.252.908 

19.  Phãi trã ngn hn/dài hn khác 
19a. Pithi Ird ngán Iz(ln khác 

S6 cui qu S du nám 
Phdi Ira cdc ben lien quan 26.844.832.622 21.077.053.989 

Ip doàn dt may Vit Nam - Phãi trá tin lAi vay 731.638.622 777.702.789 

Tp doàn dt may Vit Narn - Phãi trã tin c t(rc 26.113.194.000 20.299.351.200 

Phái Ira các do'n vi và cd nhân khác 11.730.357.680 4.950.368.329 
Kinh phi cong doân, bão him xà hi, báo him y 
tê và báo hiêm that nghip 3. 166.022.322 2.703.739.629 
Co tCrc phâi Ira 2.077.653.485 713.669. 135 
Các khoãn phti trá ngãn hn khac 6.486.681.873 1.532.959.565 
Cong 38.575.190.302 26.027.422.318 

Bàn ihuy& minh nay là ,n5l bçphn hap ihành Va phái diç'c dQc cling vái Báo cáo tài chlnh hqp nhdi 24 



TONG CONG TY C PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhin Phü, khu phó 3, phtthng Tang Nhcm PhO B, TP.ThU Drc, TP. Ho Clil Mirth 
BAO CÁO TAI CH!NH 1-IQP NHAT QU'? 2 NAM 2021 
Cho nàm két thUc ngay 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Blo cáo tài chInh hçp nhãt (tip theo) 

191'. Phái trã (liii /1(111 klzac 

So cu61 qu S dãu näm 
Nhn üng tnrâc d%r an va nhn gop vn hcip 
tác dâu ttr tài chInh 24.726.000.00() 24.726.000.000 

- Cong c6 phdn Dt may Lien Phuong 5.226.000.000 5.226.000.000 

- Cong ty TNHHXây dtng Phong Dic 19.500.000.000 19.500.000.000 
Nhn tin cc cüa Cong ty TNHH SXTM 
Vinh Phuong 4.700.000.000 4.700.000.000 
Cong 29.426.000.000 29.426.000.000 

20. Vay và nq thuê tài chInh ngän hn/dãi h4n 
20a. Vay và nr thuê tài chInh ngàn /zu, 

So cui qu's So dIu närn 
Vay và nç I/tue tài chmnh ng/mn han phái Ira các 
hen lien quail 10.571.246.612 10.109.219.687 

Ip doàn dt may Vit Nam (ADB) 
10.571.246.612 10.109.219.687 

Vay và ni Ihuê tài chInh izgii h(in p11(11 Ira các 
to cháv và ca nhân khdc 468.794.490.408 624.809.243.190 
Vay ngân han  ngân hang 468.794.490.408 624.809.243.190 

- Ngan hang ddu lzt và phát trin VietNam 44.033.729.98 1 67.694.953.584 

- NgánhàngTMCPcôngthiroiig VietNam 27.126.216.371 70.805.067.465 

- Ngan hang TMCP ngogi thtroiig Vit Nam 343.361.848.738 384.8 12.926.923 

-NgOn hang TMCPAChâu 27.231.347.613 16.668.370.000 

- Ngán hang TMP Tiên Phong 32.907.274.340 

-Ngan hàngthirongmgicphdnDôngNamA 27.04 1.347.705 3 1.880.598.393 

- Ngân hang TMCP quc tE Vit Nam - 20.040.052.485 

Vay dài han dn han tia 
35.312.242.480 66.314.590.819 

Nthuê tài chinh dn han tni 4.428.304.731 9.811.842.640 
Cong 519.106.284.231 711.044.896.336 

Ban thuydz minh nay là ,n5l bc$ phçn hçip thành va phài duçtc dQc thng vái Bdo cáo tàí chInh hqp n!zdt 25 



TNG CONG TY cô PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph6 3, phu&ng Tang Nhun Phü B, TP.ThÜ Dcrc, TP. 1-1 ChI Minh 
BAO CAO TAI CHINH HOP  NHAT QU' 2 NAM 2021 
Cho nam k& thUc ngày 31 thang 12 nam 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chlnh hçp nhãt (tiêp theo) 

20b. Vay và n9 thuê tài chInh dài Izin 

J'ay và :z9'l/iuê tat c/il,,!, dai I,,n p/ia! Ira cdc hen 
S cu6i qu9 S du 11am 

lie,, quai: 513.494.965.792 521.041.703.933 

- Tap doàn dt may Vit Nam (ADB) 
513.494.965.792 52 1.041.703.933 

Vay dài hn ngân hang 262.608.808.026 309.223.759.906 

- Ngán hang TMCP ngoQi lhu-ng Vit Nam 253.764.002.826 284.443.800.246 

- Ngán hang lhzro'ng mi CP cong thwo'ng Vit Nam 15.180.000.000 

- Ngán hang thwcrng m.i ccphdn Sài GOn - Ha Ni 8.844.805.200 9.599.959.660 

Vay dài han các t chuc và cá nhân khác 111.038.806.003 117.088.357.110 

- Qu báo ye mOi trzthng Vie! Nain 7.040.000.000 7.040.000.000 

- Vay dài hqn các cá nhán 103.998.806.003 110.048.357.110 

Nq thuê tãi ch(nh 75.363.365.164 19.181.743.810 

Ciig 962.505.944.985 966.535.564.759 

21. Dy phông phái trá ngän htn/dài hin 

D%r phông nç phái trã ngân hn lien quan dn dir phong trçi cp thôi vic. 

22. Quc khen thiröiig, phéc lqi 
So cu61 qu S du näm 

Qu5 khen thuOng 10.419.432.576 19.216.807.902 

Qu phüc lçii 2.136.491.8 10 3.669.631.675 
Qui thi.râng Ban quán 1, diu 
hành 4.994.619 1.274.994.619 

Cong  12.560.919.005 24.161.434.196 

Ban 1huyt n,inh nay là me,  b3 phIn hqp thành Va phài dtçic dQc cüngvói Báo cáo iài chin/i hqp n/id.! 26 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 TAng Nhin Ph6, khu ph 3, phumg Tang Nhan Phü B, TP.Thü EXrc, TP. Ho Chi Mirth 
BAO CAO TA! CHINH HQP NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho näm k& thuic ngay 31 tháng 12 nAm 2021 

23. V6n chü s& hfru 

Bang di chilu bil,z dng cña von cliii so /1 fru 
Qu5 khác Loi nhuflii siti 

V6n du tu cüa Thng du v6n Quc dilutu thuc vn thuê chua phuii 
chü s& hüu cô phn phát triên chü so hüu pliol  

S6 du du 
näm nay 746.708.910.000 32.368.276.00 1 375.429.581.476 456.840.597.19! 
Tang von 
trong k' 
nay 

Lai nhun 
trongk' - 282.516796.497 

Inch 1p 
các qu 
Chi thO 
lao Hi 
dông quàn (72.000000) 
trjvà Ban 
kiêm soát 
Tm Crng 
cô tüc (112.006.336.500) 
2020 
Diu 
chinh 
giàm do 
chuyOn 
khoãn dâu 
ttl 
Cãc 
khoãn 
diêu chinh 
khác (2.076.116.876) 

S6 dw 
cu6i k' 746.708.910.000 32.368.276.001 375.429.581.476 625.202.940.312 

han ihuyii mini, nay là ini hphn /p  thành và pizái thtqc dQc cling vái Ban cáo iài chinh hp nhdi 27 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phirärig Tang Nhan Phü B, TP.ThÜ Dirc, TP. Ho ChI Minh 
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 2 NAM 2021 
Cho narn két thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 

23(1. Clii tiêt von gop cua cliü sO hüu 
So cu1i qu So du näm 

  

Tp doàn dt may Vit Nam 
Các c dong khác 

374.087.960.000 
372.620.950.000 

374.087.960.000 
372.620.950.000 

Cong 746.708.910.000 746.708.910.000 

23b. Cphiéii 
So cui qu SO du näm 

So !u'cYng cô phiêu dang k' phát hành 
S 1ixcng c phiu dâ phát hành 

74.670.891 
74.670.891 

74.670.891 
74.670.891 

- Cd phiê'u phd thông 
- Cd phiEii uv dãi 
S 1rçing c phiêu duçic mua 
- Cd phié'u phó thông 
- Co phiê'u 'cu dãi 

74.670.891 74.670.891 

S 1ung c phiêu dang luu hành 74.670.891 74.670.891 
- Co phié'u phô thông 

Cdphiê'u uu dãi 
Mnh giá cô phiêu dang hru hânh: 10.000 VND. 

74.670.891 74.670.891 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC  TRiNH BAY TRONG BAO 
CÁO KET QUA HOJT BONG KINH DOANH HQP NHAT 

1.  Doanh thu ban hang và cung cp djch vy 

Doanh thu ban thành phm 

Doanh thu ban hang hóa vã cung cap dlch vii 

Doanh thu bt dng san 

Cong 

6 tháng näm 2021 6 tháng nam 2020 

671.724. 167. 103 

154.853.830.999 

781.411.070.320 

295.492.531 .261 

7.239.126.727 

826.577.998.102 1.084.142.728.308 

2.  Các khoãn giâm trü' doanh thu 
6 tháng näm 2021 6 tháng näm 2020 

Chit khu thuong mti 
Giãrn giá hang ban 
1-lang ban b trá 1i (4.369.317.035) (4.325.454.754) 
Cng (4.369.317.035) (4.325.454.754) 

3.  Giá v6n hang ban 
6 tháng näm 2021 6 tháng näm 2020 

Giá vn cUa thành phm dã ban 575.975.661.855 683 .243.71 1.606 

Giá v6n cüa hang hóa, djch vi,i dã cung cp 120.060.516.712 274.607.761.898 

Doanh thu bAt dng san 5.971.342.425 

Dr phông giãm giá hang tn kho (14.559.360.639) (4.188.286.729) 
Cong 681.476.817.928 959.634.529.200 

13(1,7 ihuyds mini, nay là i,,: b phn hqp than/i và phái thqc dQc cling vái Báo cáo tài chinh hqp n/id! 28 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan PhO, khu phô 3, phng Tang Nhcm PhO B, TP.ThÜ Dirc, TP. F1 ChI Minh 
BAO CÁO TAt CH!NH HOP NHAT QU" 2 NAM 2021 
Cho näm kêtthüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht (tip theo) 

4. Doanh thu hot dng tãi chInh 
6 tháng näm 2021 6 thang näm 2020 

Lãi tin gui không k5' han 172.686.249 29.780.491 
Lãi trá chm thanh toán 5.931.863.014 6.201.555.556 
C6 tüc, Içii nhun dirge chia 7.925.712.000 9.800.712.000 
LAi chênh 1ch t' giá phát sinh 2.270.824.708 3.760.853.041 
Lài chênh 1ch t' giá chi.ra thrc hin 2.424.677.546 612.349.113 

Doanh thu hoat dng tài chInh khác 22.511.202 64.135.805 

Cong 18.748.274.719 20.469.386.006 

5. Chi phi tãi chinli 
6 tháng näm 2021 6 tháng näm 2020 

Chi phi lãi vay 24.707.054.816 49.954.170.009 
L chênh Ich t)'' giá dâ thirc hin 380.985.908 4.03 1.617.991 

Lô chênh Ich t' giá chua thrc hin 154.088.414 2.038.075.695 
Dir phông/Hoàn nhp dr phông các khoân du ttr 
tài chInh (409.003.982) 
Chi phi hot dng tài chInh khác 3.622.062 1.774.014.5 13 
Cong 24.836.747.218 57.797.878.208 

6. Chi phi ban hang 
6 tháng näm 2021 6 tháng näm 2020 

Chi phi cho nhãn viên 8.594.668.498 8.308.737.345 
Chi phi nguyen 1iu, 4t lieu 18 1.256.154 70.481. 148 
Chi phi khu hao tài san c6 djnh 4.328.844 
Chi phi 4n chuyn 21.721.236.670 22.687.283.969 
Chi phi khác 683.708.640 8.813.660.220 
Cong 31.185.198.806 39.880.162.682 

7. Clii phi quãn 1 doanh nghip 
6 tháng näm 2021 6 tháng näm 2020 

Chi phi cho than viên 33.053.435.962 29.777.495.238 

Chi phi nguyen lieu, 4t 1iu 2.101.215.792 1.581.958.057 

Chi phi thu và 1 phi 6. 178.284.801 2.864.474.514 

Chi phi khu hao tài san c6 djnh 1.909.625.739 1.714.108.928 

Chi phi phân b lcii th thucmg mai 1.968.325.242 1.968.325.240 

Chi phi d%r phông 6.245. 161.45 1 896.457.876 

Chi phi dlch  vi mua ngoài 16.294.675.316 14.629.686.806 

Chi phi khác 9.867.384.297 6.875.456.511 

Cng 77.618.108.600 60.307.963.170 

29 Ban thuydt mm/i nay là m1 bph<in hcrp than/i vàphái duçic d9c cling vol BOo cáo tài chInh hqp n!idt 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, khu phó 3, phuOng Tang Nhan PhU B, TP.ThÜ Dirc, TP. Ho Chi Minh 
BAO CAO TAI CHINH HOP  NHAT QU'' 2 NAM 2021 
Cho närn kêt thtxc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chmnh hQp nht (tip theo) 

8.  Thu nhp khác 
6 thang nãm 2021 6 tháng näm 2020 

Lãi thanh 1, nhucing ban tài san cé djnh 4.59 1.236.010 
Tiên bôi thumg, h trg dAt 34.670.820.382 
Thu nhp khác 1.3 15.481 2.154.881 

Cong 39.263.371.873 2.154.881 

9.  Chi phi khác 
6 tháng näm 2021 6 tháng näm 2020 

Giã tn con 1i cüa tãi san c dinh thanh 1, 
nhucing ban 126.841.412 
Clii phi dçr an 11.378.756.703 
Tiên pht vi phm hành chInh. thuê 41.057.622 
Chi phi khác 59.411.034 
Cing 11.419.814.325 186.252.446 

10.  Lãi cr bãn/suy giâm trên c phiu 
6 tháng näm 2021 6 tháng näm 2020 

Lçi nhun k toán sau thug thu nhp doanh 
nghip cüa cô dông cong ty m 282.516.796.497 169.387.869.837 
Trich qu khen thiring, phitc lçi (9.850.330.257) (11.037.873.557) 
Lcinhun tInh IAi co bánlsuy giám trên Co 

phiêu 272.666.466.240 158.349.996.280 
Shrcing binh quân gia quyên cüa cô phiêu 
phô thông dang lixu hành trong k' 74.670.891 74.670.891 

Lãi co bãn/suy giãm trên cô phiu 3.652 2.121 

TP. H ChI Minh, ngày 26 tháng 07 näm 2021 

   

(Lt 

  

   

Lê Thj TIz Anh Trtro'ng Th1 Ng9c Phuçrng Diwng Khuê 
Ngu'Oi 1p biêu Kê toán tru*ng Tong Giãm dôc 

Ba.', 1/iuyés ,uinh nay là ,n5! b5 phçin hcip thành và phái dtc dcc càng vái Báo cáo tài chin/z hqp nhdi 30 
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