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BAO CÁO TAI CHINH
HOP NHAT

QUY 3 NAM 2021

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU

Mâu so BO1- DN

Da chi: 48 Tang Nhon Phti, KP 3, P.Tang Nhon Phi B, TP.ThCI Dirc, TP. HC.
BAO CÁO TÁI CHiNH HOP NHAT QU

Ban hành theo TT s 202/2014/TT- BTC

3 NAM 2021

Ngay 22/12/20 14 cüa Bô Tài ChInh

Cho narn tài chinh kt thUc ngày 31 thang 12 näm 2021

BANG CAN DO! KE TOAN HQP NHAT
Tai ngày 30 thang 09 närn 2021

TAI SAN

Ma so

Thuyêt
.
mmli

1

2

3

A- TAI SAN NGAN HAN
I. Tin và các khoãn ttro'ng du'o'ng tiên
1. Tin
2. Các khoãn tuong duong tin
II. Dâu tu' tài chInh ngn htn
1.Chirngkhoánkinhdoanh
2. Dr phOng giám giá chirng khoán kinh doanh
3. Du tu nm giU dn ngày dáo han
III. Các kho?tn phãi thu ngin hin
1. Phái thu ngn han cüa khách hang
2. Trátri.ró cho ngui ban ngn han
3. Phái thu ni b ngn han
4. Phãi thu theo tin d KH hçp dng xây drng
5. Phãi thu v cho vayngn han
6.Pháithungnhankhác
7. Dir phông các khoãn phãi thu khó dôi
8. Tâi sànthiuchyxir1
IV. Hang boa tn kho
1.Hànghoátnkho
2. Du phOng giám giá hang tn kho
V. Tài san ngn han khác
1. Clii phi trã tnróc ngn han
2. Thu GTGT duoc khu trir
3.Thu và các khoãn phái thu NhàNuóc
4.Giao dich mua ban lai trái phiu ChInh phü
5. Tai san ngn han khác
B - TAI SAN DAI HAN
I. Các khoãn phãi thu dãi hin
1. Phãi thu dài han cüa khách hang
2. Trâ tru'c cho ngui ban dài han
3. Vn kinh doanh don vi truc thuôc
4. Phái thu nôi ho dài han
5. Phâi thu v cho vay dài han
6.Pháithudàihankhác
7. Di phông phái thu dài han khO dôi
II. Tài san c dinh
1. TSCD hüu hInh
- Nguyen giá
- Giá trf haomdn lujkê'
.

100
110
111
112
120
121
122
123
130
131
132
133
134
135
136
137
139
140
141
149
150
151
152
153
154
155
200
210
211
212
213
214
215
216
219
220
221
222
223
in can nay p;iai ciucxc ac cung voi han thuyet nun/i hiao cao mi c/un/i

1

2

3
4

5
6

7

8
16

5
6

9

flop n/ia

Don vi tInh : VND
-

..

So cuot quy

So dau nam

4

5

1.408.168.307.698
114.554.994.061
22.954.994.061
91.600.000.000
738.214.124.557
347.502.795.241
6.761.705.754
116.600.000.000
309.247.811.708
(42.656.078.858)
757.890.712
530.342.452.477
550.668.534.550
(20.326.082.073)
25.056.736.603
3.226.556.175
21.557.963.853
272.216.575
-

1.566.315.155.727
98.888.303.699
87.888.303.699
11.000.000.000
920.757.389.339
282.258.198.036
4.664.479.519
131.600.000.000
528.088.708.550
(26.371.646.823)
517.650.057
538.172.811.672
571.838.803.185
(33.665.991.5 13)
8.496.651.017
1.373.468.366
6.892.025.673
231.156.978
-

2.254.159.227.820
70.215.257.563
4.848.000.000
65.367.257.563
1.168.247.900.103
1.116.672.010.498
2.137.257.635.514
(1.020.585.625.016)

2.213.910.502.978
70.211.500.070
4.968.000.000
65.243.500.070
1.238.964.107.831
1.189.392.970.792
2.163. 734.576.993
(974.341.606.201)

Thuyt
Ma so
.
minh
2.lSCDthuêtàjchinli
224
10
- Nguyen giá
225
- Giá tn hao mon luy'Y kê'
226
3. TSCD vô hInh
227
11
- Nguyen giá
228
- Giá tn hao mOn 1u9 ké'
229
III. Bat dông san du tir
230
-Nguyêngiá
231
- Giá tn hao mOn 1u9 ke'
232
IV. Tài san d& dang dài hn
240
12
1. Chi phi san xu.t, kinh doanh di dang dài han 241
2. Chi phi xây dirng ca bàn d dang
242
V. Du tif tài chInh dài han
250
1.Dutuvàocôngtycon
251
2. Dutuvào côngtyliêndoanh, 1iênkt
252
2
3. DutugOp vnvao donvi khác
253
2
4. Dirphônggiàm giádAututai chInhdàihan
254
5. Du tu nrn giU dn ngày dáo htn
255
VI. Tàj san dài han khác
260
1. Chi phi trãtruâc dài han
261
8
2. Tài san thu thu nhâp hoàn lai
262
3. Thit bi, vt tu', phi tüng thay th dài han
263
4. Tài san dài han khác
268
5. Lgi th thi,rGng mai
269
13
TAI SAN

TONG CONG TA! SAN

270

C - N€ PHAI TRA
300
I. Nq ngn htn
310
1. Phãi trã nguôi bàn ngn han
311
14
2. Ngui muatràtintruâcngnhan
312
15
3. Thu vacac khoãnphãi npNhàNithc
313
16
4.Phãitráchongiiñ1aodong
314
17
5.ChiphIphãitràngânhan
315
18
6. Phái trâ ni b ngn han
316
7. Phãi trá tin d KH cüa hçip dtng xây d%mg
317
8. Doanh thu chua thrc hin ngn han
318
9. Phái trángânhankhac
319
19
10. Vay vàno'thuêtài chinhng.nhn
320
20
11. DirphOng phãi trã ngn han
321
21
12. Qukhenthuo'ng,phüc1i
322
22
13.QubInhngia
323
14. Giao djch mua ban lai trái phiu ChInh phü 324
II. No dài han
330
1. Phãi trà ngithi ban dài han
331
2. NguO'i mua trã tin truc dài han
332
3. Chi phi phái trà dài han
333
4. Phái trã nôi b v vn kinh doanh
334
5. Phai trã nôi bô dài han
335
6.Doanhthuchuat1wchindaihan
336
,o nay pnai awçrc aQc cung vcri han thuyet mn/i Baa cáo tái chin/i hqp nhát

. •
So cuoi quy
51.347.660.112
66.015.124.370
(14.667.464.258)
228.229.493
583.927.273
(355.69 7. 780)
301.136.370.785
215.340.985.983
85.795.384.802
678.658.305.310
571.515.809.318
125.247.365.199
(18.104.869.207)
35.901.394.059
16.218.141.659
19.683.252.400

So dau nam
49.291.611.182
59.909.591.916
(10.617.980. 734)
279.525.857
583.927.273
(304.401.416)
261.207.170.289
226.719.742.686
34.487.427.603
596.302.494.300
489.569.002.290
125.247.365.199
(18.513.873.189)
47.225.230.488
24.589.490.226
22.635.740.262

3.662.327.535.518

3.780.225.658.705

1.894.717.789.462
889.591.555.119
317.029.106.298
21.795.738.577
4.374.114.923
47.947.262.382
10.250.602.668
2.473.778.318
48.996.185.785
405.692.830.043
31.031.936.125
1.005.126.234.343
29.260.139.679

2.149.687.914.049
1.120.238.358.876
258.366.131.060
20.411.154.214
24.783.661.799
44.974.262.227
7.206.252.908
3.263.143.818
26.027.422.318
711.044.896.336
24.161.434.196
1.029.449.555.173
31.200.148.544

TAT SAN

Ma s

7. Phái trã dài han khác
8.VayvànothuêtàichInhdàihan
9. Trái phiêu chuyn di
10. C phiêu u'u dAi
11. Thu thu nhâp hon 1i phãi trá
12. Du phàng phâi trã dài hn
13. Qu phát triên khoa hc cong ngh
D- VON CHU sO HUU
I. Vn chü sO, hü'u
1. VEn dutixcüachii sihttu
- C phiéuph thông có quyn biu quyêt
-Côphiêuuudi
2.ThängduvOncphan
3. Quyn chn chuyn di trái phiu
4. Vn khác cüa chCi sâ hü'u
8. Qu dâu tuphát triên
9. Qu h trY sap xp doanh nghip
10. Qu khác thuôc vérn chü s& hü'u
11. Li nhuân sau thuê chuaphânphôi
- LNST chuaphânphOi lüykê den cui kitri
- LNST chua phân phi kS' nay
1 2.Nguôn vOn dAu tu xây dçrng ca bàn
13. LGi Ich c dOug không kim soát

337
338
339
340
341
342
343
400
410
411
411a
411b
412
413
414
418
419
420
421
421a
421b
422
429

TONG CONG NGUON VON

440

Thuyet
minh

19
20

21

23

23

23
23
23

24

cui qu

s6 du näm

29.426.000.000
944.232.644.494
2.207.450.170
1.767.609.746.056
1.767.609.746.056
746.708.910.000
746.708.910.000
32.368.276.001
418.850.500.432
551.281.049.203
253.745.318.210
297.535.730.993
18.401.010.420

29.426.000.000
966.535.564.759
2.287.841.870
1.630.537.744.656
1.630.537.744.656
746.708.910.000
746.708.910.000
32.368.276.001
375.429.581.476
456.840.597.191
176.490.420.683
280.350.176.508
19.190.379.988

3.662.327.535.518

3.780.225.658.705

Thành ph H ChI Minh, ngày 25 tháng 10 narn 2021
NGIXO'I LAP BIEU

KE TOAN TRIJONG

-

G GIAM DOC

C

Lê Thi Tü Anh
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dja clii: 48 Tang Nho'n PhO, KP 3, P.TAng Nhoii PhU B, TP.ThU Drc, TP. 11CM
BAO CÁO iAi CHINH HOP NHAT QU' 3 NAM 2021

Mu s B02- DN
Ban hành theo TT s6 202/2014/TT- BTC
Ngày 22/12/2014 cia Bô Tài Chinh

Cho nlin tái chinh k& thOc ngày 31 tháng 12 nAm 2021

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH HQP NHAT
QU\' 3 NAM 2021
Dcm vi tinh: VND
-

.(

h.

LOy k tr dan nam den cuot ky nay
Ma

CHI TIEU

Thui',êt
nhitili

QOy 3/2021

QOy3/2020

\ll.I

349.919.930.276

491.733. 155. 197

1. 176.497.928.378

1.575.875.883.505

105.0 10.000

1.858.529.249

4.474.327.035

6.183.984.003

Niim 2021

Niim 2020

1.

Doanh thu ban hang vã cung cip dlch vi

01

2.

Các khoan glum trr

02

3.

Doanh thu thuii v ban hang và cung cp dlch

10

VII.!

349.814.920.276

489.874.625.948

1.172.023.601.343

1.569.691.899.502

4.

Cia v6n hang báii

11

VIL2

293.991.745.520

429.001.595.998

975.523.732.520

1.388.636.125.198

5.

L9i nhuii gp v ban hang vã cung cp dch viii

20

55.823.174.756

60.873.029.950

196.499.868.823

181.055.774.304

6.

Doanh thu hot dng tài chinh

21

\'11.3

10. 195.924.433

4.309.588.818

28.9 15.058.865

24.778.974.824

7.

Clii phi tai chinh

22

\'11.4

10.426.154.228

18.697.340.289

35.233.761.159

76.495.218.497

Trong dO: clii phi III vay

23

9.635.460.439

16.6 12.074.657

33.550.646. 766

66.566.244.666

8.

I'hn Iãi hoc th trong cong ty lien kt, lien doan

24

7.956.706.950

75.922.246.861

238.310.313.355

265.077.341.772

9.

Clii phi ban hang

25

VII.5

11.791.398.339

14.822.202.100

42.976.597.145

54.702.364.782

10. Clii phi quaii l doanh nghip

26

VH.6

40.387.530.306

27.352.942.822

117.950.469.833

87.660.905.992

11. Li nhun thun tO hoat dng kinh doanh

30

11.370.723.266

80.232.380.418

267.564.412.906

252.053.601.629

12. Thu nhp khäc

31

VH.7

4.198.446.800

823.719.999

43.461.818.673

825.874.880

13. Clii phi khác

32

VH.8

293.547.726

274.961.504

11.713.426.55 1

461.213.950

[4. Lqi nhufln khc

40

3.904.899.074

548.758.495

31.748.392.122

364.660.930

15. Tng 191 nhun k toán truc thud

50

15.275.622.340

80.78 1.138.913

299.312.805.028

252.418.262.559

16. Clii phi thui thu nhp doanh nghip hin hành

51

9.954.336

450.000.000

538.30 1.392

1.561.606.086

17. Clii phi thui thu nhp doanh nghip hoAn li

52

18. Lo'i nhun sau thud thu iihp doanh nghip

60

15.265.668.004

80.33 1.138.913

298.774.503.636

250.856.656.473

19. Li

61

15.246.754.767

79.429.021.473

297.751.730.993

248.816.891.3 10

20. Lpi ,,/win sau ti,uá cáo cô dông cáo cô dOng khô

62

18.913.237

902.11 7.440

1.022.772.643

2.039.765.163

21. Liii co ban trCn cô phiu

70

177

982

3.697

3.103

iziiiiuiz

San tiiiui cda cô dông &a cong ty m

VII.9

Thành ph Ho ChI Minh, ngày 25 thOng 10 nOm 2021
NGU'OI LAP BIEU

KE TOAN TRUO'NG

Th

TONG GIAM DOC
446o,
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,
CO PHA'N

PHONG
0 TP.

Lê Thj Tü Anh

Tniong TIi NgQc Phu9'ng

Duong Khtiê
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU

Mu s6 B03- DN

Dia clii: 48 Tang Nhon Phi, KP 3, P.Tang Nhon Phil B, TP.ThÜ Drc, TP. HCM
BAO CÁO TA! CH!NH HOP NHAT QU" 3 NAM 202!
Cho nlrn tãi chin!i kt thüc ngly 3! thIng 12 nIm 202!

Ban hlnh theo TT s6 202/2014/TT- BTC
Ngay 22/12/2014 cila B Tat Chinh

BAO CAO LIYU CHUYEN TIEN TE HcP NHAT
(Theo phirorng phap true tip)
QUY 3 NAM 2021
Don vi tinh: VND
Ma
SO

CHI TIEU
1.

QU' 3

Thu t
minh

NIm 2021

Lily k

NIm 2020

lii du

nam dn cu6i qu

Nliii 2021

NIm 2020

1.150.708.629.076

1.784.094.831.277

Luu chuyn tin tr boat dng kinh doanh

1. Tin thu bIn hang, cung cp djch vu vI doanh thu khIc

0!

411.557.094.165

477.576.900.288

2. Tin chi uI cho ngIsii cung cp hang hóa vI dich vu

02

(238.686.296.257)

(273.185.925.184)

3 Ihi trI cho ngrji lao dOng

03

(53.352.778.922)

(50.447.118.744)

(188.956.427.890)

(216.727.703.739)

4. Tiên chi trllli vay

04

(10.178.834.395)

(21.687.712.335)

(47.693.439.78!)

(84.483.910.072)

5. Tin chi nOp thu thu nhlp doanh nghi0p

05

(293.338.914)

(1.451.413.131)

(1.039.416.206)

6. Tin thu khIc ttr hoat dng kinh doanh

06

59.772.131.977

1.447.461.645

99.118.289.429

71.749.889.351

07

(25.632.621.510)

(51.350.774.309)

(87.034.472.658)

(87.340.105.158)

20

143.185.356.144

80.901.418.230

173.521.949.901

441.131.674.909

7. Ttn chi khIc cho hoat dOng kinh doanh
Lieu chuyän tin thuEn là hot,t d5ng kinh doanh

(751.581.212.069) (1.025.174.731.465)

(986.595.285)

11. Lou chuyn tin tO hoat dng du tu
1. Tin chi d mua sam, xly dtmg tIi sIn c6 dnh vI
dc

-

hi sIn dli han khác

21

(5.572.881.024)

hi sIn dli han khIc

3. Tièn chi cho vay, mua dIe cOng ci nçx cila don vj khlc
4. Tilnthuhi cho vay, bIn lai

cong ci,i nçi cOa dn vi khác

-

(84.109.374.263)

(44.566.404.708)

687.256.942

15.721.690.000

2.443.154.677

-

-

-

180.000.000

2. Tin thu tir thanh l, nhuvng bIn tli sIn c6 dinh vI
dc

-

(16.714.781.457)

-

-

22

3.946.600.000

23

-

24

15.000.000.000

108.000.000

15.120.000.000

5. - Fin chi du hi, gOp v6n yb don vj khlc

25

-

-

-

-

6. - Tiii thu h6 dAu tir, gop vn yb don vj khbc

26

-

-

-

-

27

65.905.190.280

118.005.392.365

360.646.862.246

375.010.825.323

30

79.2 78.909.256

102.085.867.850

307.379.177.983

333.067.575.292

dc

7. Tin thu Ii cho vay, c tirc vl cii nhun diioc chia
Lieu cl,uyã,z tijn thun tit hoitdjng déu lie
Ill. Lieu chuyn tin tñ boat dng tài chinh
1. Tin thu tir phIt hlnh c phiu, nhn gop vn cOa chü sO hu

3!

-

-

-

-

32

-

-

33

295.444.724.645

428.609.143.995

34

(429.301.998.218)

2. Tin chi trl gop vn cho các chO sO hilu, mua lai
c phiu cbs doanh nghip dl phát hInh
3 Tin vay ngn han, dli han nhn dic
4

Tin chi trb my g6c vay

5 Tin chi trInccthuôtIj chinh

35

6 C6 tüc, Igi nhuân dl trI cho ehb sO hilu

36

Lou c/IuyIfl thin lhu,i tfr hozi d3ng tài chInh
Luuchuyn tiln thun trong kj'
.
..iuvãtuong duong tiii du kS'

60

Anh hirOng cba thay d6i t gil h61 doll quy d6i ngoai t

61

Tiri vil tuorig duong tin cui kS'

70

-

-

-

-

1.062.044.975.321

1.392.196.005.537

(517.565.752.046) (1.396.680.393.840) (2.034.348.518.51!)
(2.105.310.279)

(4.409.469.503)

(6.380.542.737)

(21.361.040.150)

(98.271.994.672)

(126.189.549.500)

(163.271.994.672)

40

(155.218.313.723)

(189.333.913.002)

(465.234.437.522)

(811.805.050.383)

50

67.245.951.677

(6.346.626.922)

15.666.690.362

(37.605.800.182)

VI.1

47.309.042.384

3 1.427.465.708

98.888.303.699

62.686.638.968

-

-

-

-

VI.1

114.554.994.061

25.080.838.786

114.554.994.061

25.080.838.786

Thbnh phé Hi Chi Minh, ngày 25 tháng 10 nIni 202!
NGLYO! Li.P BIEU

KE TOAN TRIXONG

446.',s,G1AM DOC

. TONG CONG TY '1
* COPHA'p4
A*1
PHONG PEIU
Lê Thi Tui Anh

Truong Thi NgQc Phuong

Báo cáo nay phà, dirov dye cilng vol Bàn thuy! n,inh BOo cáo iài chinh hcip nhiii

I

:T.P !4ö
Duffng Khu

5

TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nho'n PhU, khu pM 3, phuxong Tang Nhn Phü B, TP.ThÜ DiLrc, TP. H Chi Minh
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QU' 3 NAM 2021
Clio nãm kêt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HJP NHAT QUY 3
Cho näm kh thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021

I.

DAC DIEM HOAT BONG

1.

Hmnh thfrc s& hfru vn
Tong Cong tycô phân Phong Phü (sau day gi tat là "Tong Cong ty" hay "Cong ty me") là
cong ty cô phân.

2.

Linh vtrc kinh doanh
Tong Cong ty kinh doanh trong nhiêu 1mb vrc khác nhau.

3.

Ngành ngh kinh doanh
Hoat dng kinh doanh chInh cüa Tong Cong ty là: San xuât, mua ban sçii, vài, khan, chi
may, chi thêu, san phâm may mc và thOi trang (trü tây, nhum, ho in trên san phâm dot,
may dan, gia cong hang dA qua sir ding); Nhum và hoàn tat vãi; Mua ban hóa chat, thuôc
nhuôm (tth hóa chat có tInh doe hai manh); Mua ban may moe thiêt bj, 4t tu, phii tüng,
phu lieu ngành dêt — nhuôm — may; San xut sqi, sii nhân tao (trU tái chê thai); Buôn ban
ta, xci, syi dt, hang may mac; San xuât và kinh doanh nrn9c khoáng, bia, nrçiu, rnxâc giãi
khát cac lOai; San xuat và kinh doanh cac loai bao bI phic vii cho ngành bia ruçiu, nuàc
giãi khác; Kinh doanh dch vii 4n tãi,..

4.

Chu k' san xut, kinh doanh thông thtrô'ng
Chu kS' san xuât kinh doanh thông thi.xng cüa Tong Cong ty không qua 12 tháng.

5.

Cãu trác Tp doàn
Tap doàn bao gOm hop Cong ty mc và 01 cOng ty con chju sir kiêm soãt cüa Cong ty me.
Cong ty con dixçic hçip nhât trong Báo cáo tài chInh nhât nay.

5a.

Danh soc/i Cong ty con duTlc h'p nht
T' 1 lai Ich
Ten cong ty
Cong ty CP Dt Gia thing
Phong PhO

Hoat dOng kinh
Dja chi tru sâ chinh
doanh chInh
Thôn Hanh TrI, Xa Quâng San xuât, mua ban
San, Huyn Ninh San, Tinh bong, xa, scii, vãi,
Ninh Thuân
san phâm may mac.
Mua ban hOa chat
thuôc nhum, may
moe thiêt bj ngành
dt may

Bàn thuyèl n,inh nay là mt b5phn hcip thành vàphãi dc dQc cOng vái Báo cáo tài chInh h1p nhdt

So CUÔi S dâu
qu
näm
90.00% 90.00%

T' 1 quyn biu
quyêt
S6 cuói S iu
nãm
nãm
90.00% 90.00%

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja clii: 48 Tang Nhon Phü, khu ph6 3, phtrOiig Tang Nhmi PhU B, TP.ThCI DCrc, TP. Ho Chi Minh
BAO CÁO TAI CH[NH HOP NHAT QU 3 NAM 2021
Cho näm k& thic ngày 31 thang 12 näm 2021
Bn thuyêt minh Bão cáo tài chInh hçip nhât (tiêp theo)

Sb.

Dan/i sách các Cong ty lien kEt dwçicphán ánh trong Báo cáo tài chmnh h9p nhuIt t/ieo
phu'ongpháp von chü th lifru
Ten cong ty

Dia chi tri1 s chinh

Hoat dng kinh doanh T !
chinh
von gOp

Tl quyn
bieu quyêt

Cong ty TNHH Coats Phong Phii S 48 Tang Nhan PhO, phithng San xut, mua ban xa, 3 5.00%
T.ng Nhcin PhO B, TP.ThU Dirc, sql
TP. Ho ChI Minh

3 5.00%

Cong ty c phn du tu phát trin S 159 Diên Biên PhU, qu.n
nhà vh do thi HUD Sal GOn
Binh Thanh, TP. HO Chi Minh

DAutu,xaydung,
kinh doanh bat dOng
san

21.51%

21.5 1%

Cong ty c6 phn may Dà Lat

San xut, kinh doanh
san phâm dt may,
nguyen phi,i lieu, may
móc thiêt bj nganh
dt may

40.00%

40.00%

44.02%

44.02%

41.26%

4 1.26%

S6 09 PhO Dng ThiOn Vucing,
TP.Da Lt, tinh Lam Dông

Cong ty c phn phát trin nhà
Phong PhO Daewon ThO Düc

S 378 Minh Khai, phithng Vinh Kinh doanh dlch vi,i
Tuy, qun Hal Ba Trung, TP. Ha vOn chuyên, giao
nlin
NOi

Cong ty c phn xOc tin thuong s6 168B BOi Thj Xuân, ph.thng
mai và dhu tu Phong PhO
Phm NgO LAo, quAn 1, TP. Ho
ChI Minh

San xut, kinh doanh
bong nguyen lieu nhp
khâu; san xuAt vâ xuât
khâu các loai khAn
lông

Cong ty c phn dt Dông S 727 Au Ca, phithng TAn San xuât các san
Nam
Thành, qun Tan PhO, IF. pham dt
HO Chi Minh

35.99%

3 5.99%

Cong ty cô phân dt may
Nha Trang

30.35%

30.3 5%

XA Vinh Phuang, TP. Nha San xut cãc sAn
Trang, tinh KhAnh HOa
pham dt

Ban thuyet rninh nay là mt b5 ph4n hçrp thành và phái dircic dc cüng vái Baa cáo tài chinh hp nhdt
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhm Phü, khu ph 3, phuOng Tang Nhn Phii B, TP.ThÜ Dtc, TP. Ho Chi Minh
BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT QU 3 NAM 2021
Cho närn két thüc ngày 31 thang 12 näm 2021
Ban thuyct mtnh Bao cao tat chinh hop nhât (tiep theo)
II.

NAM TAI CHiNH, }J0N VI TIEN T SI DIJNG TRONG KE TOAN

1.

Näm tài chInh
Näm tài chInh cüa Tp doàn bat dau tü ngày 01 tháng 01 và kêt thic vào ngày 31 tháng 12
hang näm.

2.

Don vj tin t sfr dyng trong ké toán
Dcrn vj tiên t sirdiing trong ke toán là Dông Vit Nam (VND) do phân lan các nghip vi
du?c th?c hin bang ciGn vj tiên t \TND.

III. CHUAN MçC VA CHE DO KE TOAN AP DIJNG
Chêdkêtoánápdyng
Ngay 22 tháng 12 näm 2014, B Tài chInh dã ban hành Thông tu so 200/2014/TT-BTC
huo'ng dn Chê do kê toán doanh nghip thay the Quyet djnh sO 1 5/2006/QD-BTC ngày 20
tháng 3 nam 2006 cüa B trithng B Tài chInh và Thông tu sO 244/2009/TT-BTC ngày 31
tháng 12 näm 2009 cüa B 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 tháng 12 näm 2007 cüa B Tài
chInh huOng din 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh hop nhât theo Chuân mirc kê toán Vit
Nam so 25 "Báo cáo tài chInh hop nhât và kê toán các khoãn dâu tu vào cong ty con". Các
Thông tu nay cO hiêu 1irc áp dung cho qu' bat dâu vào hoc sau ngày 01 thang 01 nãm
2015. Tap doàn ap diing các Chuân mirc kê toán, các Thông tu nay và các thông tu khác
huang din thirc hin Chuân mirc kê toán cüa B Tài chInh trong vic 1p và trInh bay Báo
cáo tài chInh hop nhât.
2.

Tuyên b v vic tuân thu Chun mrc k toán và Chê d ké toán
Ban Tong Giám doe darn báo dã tuân thà yêu câu cüa các chuân mvc kê toán, Ché dO ké toán
doanh nghiép Viêt Nam ducrc ban hành theo Thông tu' so 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nãm
2014, Thông tu s 202/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 näm 2014 cüng nhu' các thông tu' khác
hirong dan tht,rc hin chuân mi,rc ké toán cüa BO Tài chInh trong vic lap và trInh bay Báo cáo tài
chInh hop nhat.

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DIJNG
Co sr 1p Báo cáo tài chInh hçp nhât
Báo cáo tài chInh hop nhât duoc lap trên Ca sâ kê toán don tIch (trü các thông tin lien quan
den các luOng tiên).
2.

Co s& hçp nht
Báo cáo tài chInh hop nhât baa gOm Báo cáo tài chInh tong hop cUa Cong ty m và Báo
cáo tài chInh cüa các cong ty con. Cong ty con là dan vj chju sir kiêm soát cüa Cong ty mc.
Sr kiêm soát ton tai khi Cong ty me có khà nãng trirc tiêp hay gián tiép chi phôi các chInh
sách tài chInh va hoat dng cüa cong ty con dê thu du?c cac li Ich kinh tê tü các hot
dng nay. Khi xác djnh quyên kiêm soát có tInh den quyên biêu quyêt tiêrn nãng phát sinh
tü cac quyên chon mua ho.c cac cOng ciii nçi va cong cii von cO the chuyên dôi thành cô
phiêu phO thông ti ngày kêt thüc qu.
Kt qua hot dng kinh doanh cüa cac cOng ty con duqc mua li hoc ban di trong näm
dlz?c trinh bay trong Baa cáo kt qua hoat dng kinh doanh hop nhât tr ngày mua hoc
cho den ngày ban khoãn dâu tu a cOng ty con do.

SOn thuyet nunh nay là m1 b5 ph42n hcrp thành vOphOi duçic dQc cüng vOl Báo cáo tài chInh hcip nhdt
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nho'n Phii, khu ph6 3, phuOng Tang Nhyn Phi B, TP.Thü Düc, TP. H Chf Minh
BAO CÁO TAT CHNH HOP NHAT QU\" 3 NAM 2021
Cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hQp iihãt (tiêp theo)

Báo cáo tài chInh cüa cong ty mc và các cong ty con sir diing d hçrp nht duçic Ip cho
cüng mt k' ké toán và áp diing các chInh sách kê toán thông nhât cho các giao djch và sir
kiên ci1ng 1oui trong nhctng hoàn cánh tucYng tir. Trong trung hçip chInh sách kê toán cüa
cong ty con khác vOi chInh sách kê toán ap diing thông nhât trong T.p doàn thI Báo cáo tài
chInh cüa cong ty con sê có nh&ng diêu chinh thIch h'p trirc khi sir diving cho vic 1p Báo
cáo tài chInh hçip nhât.
So thr các tài khoán trên Bang can di kê toán giüa các cOng ty trong cüng Tp doàn, các
giao dich noi b, các khoãn lai nôi b chira thrc hin phát sinh ti'r các giao djch nay phâi
di.rçrc loai tri'r hoàn toàn. Các khoán 1 chua thirc hin phát sinh tü các giao djch ni b
cüng dirçc loai bO trü khi chi phi tao nên khoãn 1 do không the thu hôi duçc
Lyi Ich cüa c dOng không kim soát th hin phn lãi hoc 1 trong kt qua kinh doanh và
tài san thuân cüa cOng ty con không duac näm giü bài Tp doàn và dirçic trmnh bay 6' khoãn
miic riêng trên Báo cáo kêtquá hoat dng kinh doanh hgp nhât và trên Bang can dOi kê
toán hçp nhât (thuc phân vOn chü sâ htht).
3.

Các giao djch bang ngoi t
Các giao djch phát sinh bang ngoai té duc chuyên dOi theo t' giá tai ngày phát sinh giao
dich. So dir các khoãn mic tiên t có gôc ngoi t ti ngày kêt thüc qu dirçrc quy dOi theo
t$' giá tai ngày nay.
Chênh 1ch t' giá phát sinh trong näm tü các giao djch bang ngoi t duçc ghi nhn vào
doanh thu hot dng tài chInh hoc chi phi tài chInh. Chénh loch giá do dánh giá 'ai các
khoán mitc tiên t có gôc ngoi t ti ngày kêt thüc qu sau khi bü trü chênh lch tang và
chênh lch giãm duc ghi nhn vao doanh thu hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chInh.
T' giá sir ding d dánh giá Iai s dir các khoãn miic tin t cO gc ngoi t ti ngày kt
thüc qu dirçic xác djnh theo nguyen täc sau:
• Di v6'i các khoán ngoi t giri ngân hang: tr giá mua ngoi t cüa ngân hang ncñ Tp
doàn m6' tài khoãn ngoi t.
• Di vài các khoán miic tin t có gc ngoi t dirçc phân loai là tài san khác: t' giá
mua ngoi t cüa tüng ngân hang.
• Di vOi các khoãn muc tin t có gc ngoai t ducc phân loai là nç phãi trá: t' giá ban
ngoi t cüa tüng ngân hang (Ngân hang Tp doàn thir6'ng xuyên có giao djch).

4.

Tiên và các khoán ttro'ng throng tiên
Tiên bao gOrn tiên mat va tiên glri ngân hang khOng k' han. Các khoãnti,ro'ng throng tiên là
các khoàn dau tu ngän hn có thO'i han thu hOi khOng qua 03 thang ké tr ngày dâu tu, có
khã nãng chuyên dôi d dàng thành mt hrçrng tiên xác djnh và khOng có rüi ro trong vic
chuyen dOi thành tiên tai th6'i diem báo cáo.

5.

Các khoãn dâu tu' tài chInh
Cdc khoãn dâu tw vào cong ty lien doanh, lien kêt
Cóngiyliêndoanh
COng ty lien doanh là doanh nghiêp dugc thành l.p trên co sâ thOa thun trên hçp dOng ma
theo do Tp doàn và các ben tham gia thirc hin hoat dng kinh tê trên co si dOng kiêm
soát. Dông kiêm soát duo'c hiêu là vic thra ra các quyêt djnh mang tInh chiên lu'çc lien
quan den các chInh sách hoat dông và tài chInh cüa cOng ty lien doanh phài có sr dOng
thun cUa các ben tham gia lien doanh.

Bàn ihuy1 rninh nay là ni3t bphn hçip thành và phái du'çrc dQC cüng vài Báo cáo tai chinh hcip nhdt
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon PhU, khu ph6 3, phrng Tang Nhon Phü B, TP.ThÜ Düc, TP. H ChI Minh
BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT QUY 3 NAM 2021
Cho närn kt thic ngày 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hqp nhãt (tiêp theo)

Tap doàn ghi nhn 1ci Ich cüa mInh trong ca s kinh doanh dng kim soát theo phuo'ng
pháp von chü sâ hüu.
Cóngzyliênke't
Cong ty lien kêt là doanh nghip ma Tp doàri có ành hu&ng dáng kê nhirng không có
quyên kiêrn soát dOi vâi các chInE sách tài chInh va hoat dng. Anh huâng dáng kê the
hiên quyên tham gia vào vic dira ra cac quyêt djnh ye chInh sách tài chinh và boat dng
cüa doanh nghiêp nhn dau tu nhung không kiêm soát các chInh sách nay.
Các khoãn du tu vao các cong ty lien kt dirge ghi nhn theo phwmg pháp von chü sâ
hthi.
Cdc khoán dEu tu' vào cong c vn cüa don vj khác
Dâu tu vào cong ci vOn cüa dan vj khác bao gôm cac khoán dâu tu cong ciii vOn nhirng
Tap doàn không cO quyên kiêm soát, dông kiêm soát hoc có ánh hithng dáng kê dôi vi
ben duGc dâu tu.
Các khoãn du Ui vao cong ci vn cüa dcm vj khác duçc ghi nhn ban du theo giá gôc,
bao gôm giá mua hoäc khoân gop von cong các chi phi trirc tiêp lien quan den hoat dng
dâu tu.
Dr phOng tn tht cho cac khoãn du tu vào cong cii vn cUa dan vj khác dirçvc trIch Ip
nhu sau:
• Di vâi khoán du tu vào c phiu niêm yt hoc giá trj hçip l khoãn du tu dirge xác
dinh tin cay, viêc 1p dir phOng dira trên giá trj thj trithng cüa cô phiêu.
• Di vài khoãn du tu không xac djnh dirge giá trj hgp 1' ti thyi dim báo cáo, viëc 1p
di.r phOng dugc thirc hin can cü vào khoãn lô cüa ben dugc dâu Ui vái mirc trIch 1p
bang chênh lch giUa von gop thirc tê cUa các ben tai dan vj khác và von chü sO hU'u
thirc có nhân vOi t' 1 gop von cüa Tp doàn so vOi tong so von gop thirc tê cUa các
ben tai dan vi khác.
Tang, giám s dir phOng tn tht du Ui vào cong cii vn cüa dan vj khác cn phái trich 1p
tai ngày kêt thüc qu dugc ghi nhn vào chi phi tài chInh.
6.

Các khoãn phãi thu
Các khoán rni phãi thu duac trinh bay theo giá trj ghi
thu khó dOi.

so

trir di các khoán dir phông phái

Dir phOng phãi thu kho dOi dugc 1p cho trng khoãn ng phái thu khó dOi cAnì cU vào tui
ng qua han cüa các khoán ng hoäc d,r kiên mic ton that có the xãy ra, ci the nhu sau:
• DOi vOi ng phái thu qua han thanh toán:
- 30% giá trj dôi vOi khoán ng phái thu qua han tir trên 06 tháng den duOi 01 nAm.
- 50% giá trj dôi vOi khoánno phái thu qua han tir 01 nAm den dtthi 02 nAm.
70% giá trj dôi vOi khoán ng phái thu qua han tr 02 nAm den duOi 03 nAm.
100% giá trj dôi vOi khoãn ng phãi thu qua han tir 03 näm trO len.
• Doi vOi n phái thu chua qua han thanh toán nhung kho có khã näng thu hi: cAn cir
vào dr kiên mirc ton that dê 1p dr phOng.
TAng, giâm s dir dr phông ng phái thu khO dOi cn phái trIch 1p tai ngày kt thi.iic qu
dirge ghi nhn vào chi phi quân 1 doanh nghip.

Ban thuydt n,inh nàylà m5t b5phOn hcip thành váphai dwcrc dQc cling vái Báo cáo tài chInh hcip nMt
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TONG CONG TY c6 PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phixông Tang Nhon Phü B, TP.ThÜ Dic, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT QU' 3 NAM 2021
Cho näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hQ'p nht (tip theo)

7.

Hàngt1nkho
Hang ton kho duçc ghi nhn theo giá thâp hcn giüa giá gôc
hiên duac.

va

giá trj thuân có the thuc

Giá gc hang tn kho dugc xác djnh nhu sau:
• Nguyen vt lieu, hang hóa: bao gm chi phi mua và các chi phi lien quan true tip khác
phát sinh dê có di.rçc hang ton kho dja diem và trang thai hin tai.
• Thành phrn: bao gm chi phi nguyen 4t lieu, nhân cong trrc tip và chi phi san xut
chung có lien quan trrc tiêp dirçie phân bô dira trên müe d hoat dng bmnh thuè'ng.
• Chi phi san xut kinh doanh dâ dang bao gm:
- Xây drng dir an bat dng san: bao gôm chi phi xây dirng, lài vay, quyên si1 diing
dat va cac chi phI có lien quan trirc tiêp khác.
San xuât san pham: bao gôm chi phi nguyen 4t lieu chinh, chi phi nhân cong và
các chi phi có lien quan trixc tiêp khãc.
Giá gc cüa hang tn kho du?c tInh theo phuang pháp bInh quân gia quyn và duçic hch
toán theo phixo'ng pháp kê khai thu&ng xuyên.
Giá trj thuân có the thut hiên duoc là giá ban rn9c tInh cüa hang ton kho trong k' sánxuât,
kinh doanh bInh thuing trü chi phi uOc tInh dê hoàn thành và ehi phi uâc tinh can thiët cho
viêc tiêu thi chüng.
Du phông giàm giá hang tn kho duo'c 1p cho trng mt hang tèin kho có giá gôc Ian hm
giá trj thuân có the thirc hin duac. Tang, giãm so du dix phOng giãm giá hang ton kho can
phãi trich 1p ti ngày kêt thi'ic qu duçcc ghi nhn vào giá von hang ban.
8.

Chi phi trã trlthc
Chi phi trã truac bao gôm cac chi phi thirc tê dã phát sinh nhung có lien quan den ket qua
hot dng san xuât kinh doanh cüa nhiêu k kê toán.

9.

Tài san c 6 dinh hU'u hlnh
Tài san cô dinh huu hinh duoc the hiên theo nguyen giá trir hao mOn ifly kê. Nguyen giá tài
san cô djnh hUu hInh bao gôm toàn b các chi phi ma Tp doàn phái bO ra dê có duçic tài
san cO djnh tInh den thi diem dua tài san do vao trng thai sn sang sir diing. Các chi phi
phát sinh sau ghi nhân ban dâu chi duçic ghi tang nguyen gia tài san cô djnh nêu các chi phi
nay chäc chän lam tang loi Ich kinh tê trong tuong lai do sr dçing tài san do. Các chi phi
phát sinh không thôa man diêu kiên trên dugc ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh
trong kS'.
Khi tài san c djnh htu hInh duçc ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn lily kê
duçc xóa so và lãi, l phát sinh do thanh l duçic ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong
näm.
Tài san c djnh htru hinh duac khu hao theo phucrng pháp duOng thâng dira trén thôi gian
hQ'u diing uàctInh. So nãm khau hao cüa các loi tài san cô djnh hthi hinh nhu sau:
Loai tài san cô dinh
So näm
Nhã cira, vt kiên true
05 — 50
May mOe và thiet b
08— 15
Phi.rang tiên van tãi, truyên dn
06 — 12
Thiet bi, diing Cu quàn l
03 —05
Tài san cô dinh hüu hinh khác
03 — 05

Ban thi,j'é/ minh nay là môt bphn hp thành Va phái duc dQc cling vói Báo cáo tài chinh hpp nhdt
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TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhan Phii, khu ph 3, phirOng Tang Nhon Phc B, TP.ThI1 Dirc, TP. H Chi Minh
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10. Tài san c dinh thuê tài chInh
Thuê tài san dirnc phân loai là thuê tài chInh nu phn lan rüi ro và lçi Ich gän lien vai
quyên sa hu'u tài san thuc ye ngiri di thuê. Tài san cô djnh thuê tài chInh dixc the hin
theo nguyen giá trü hao mon my kê. Nguyen giá tài san cô djnh thuê tài chInh là giá thâp
han gifla giá tn hap l'i cüa tài san thuê ti thai diem khi dâu cüa hap dông thuê và giá trj
hiên tai cüa khoãn thanh toán tiên thuê tôi thiêu. Tr 1 chiêt khâu ctê tInh giá trj hin tai cUa
khoãn thanh toán tiên thuê tôi thiêu cho vic thuê tài san là lài suât ngâm djnh trong hap
dông thuê tài san hoäc lãi suât ghi trong hap dông. Trong trumg hap không the xác djnh
ducc lâi suât ngâm dinh trong hap dông thuê thi sr d%lng läi suât tiên vay tai th?iri diem
khii dâu viêc thuê tài san.
Tài san c djnh thuê tài chInh duçc khu hao theo phircmgphap du?mg thing dira trên thOi
gian hüu diving uOc tinh. Trong trirang hap không chäc chän Tp doàn sê có quyên sâ hüu
tài san khi hét htn hap dông thuê thI tài san cô djnh se duçc khâu hao theo thai gian ngän
han giUa th?ri gian thuê và th?ñ gian hüu dirng rac tInh. So näm khâu hao cüa may móc
thiêt bi thuê tài chInh tir 06 näm den 10 näm.
11. Bat dng san du tir
Bat dông san dâu tix cüa mtt phân cüa nha chung cu thuc sâ hüu Tp doàn duçic sü diing
nhãm muc dIch thu lcii tir viêc cho thuê. Bat dtng san dâu tu cho thuê dugc the hin theo
nguyen giá tri'r hao mOn lüy kê.
Bt dng san du tu sfr diing d cho thuê duo'c khu hao theo phixo'ng pháp duäng thäng
dira trên thi gian hthu diung uàc tInh. S näm khau hao cUa ca sa ht tang là bat dng san
dâu tu trong 30 näm.
12. Tài san c thnh vô hInh
Tài san cô dinh vo hinh duac the hin theo nguyen giá trü hao mOn lüy kê.
Nguyen giá tài san c dinh vo hinh bao gm toàn b các chi phi ma Tp doàn phai bó ra dê
có duc tài san cô djnh tInh den thi diem dua tài san do vào tr?ng thai san sang scr diing.
Chi phi lien quan den tài san cô djnh vo hinh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu duc ghi
nhân là chi phi san xuât, kinh doanh trong k' trü khi các chi phi nay gän lien vOi mt tài
san cô dinh vô hinh cii th và lam tang 1i Ich kinh te tir các tài san nay.
Khi tài san c dinh vô hinh duçc ban hay thanh l, nguyen giá và giá tn hao mOn my kê
duoc xóa so yà lãi, l phát sinh do thanh 12 duçc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong
nãm.
Tài san c djnh vô hinh cña Tp doàn chi cO chuang trInh phn mm.
13. Chi phi xây dyng co' ban d dang
Chi phi xây dirng ca bn d dang phàn ánh các chi phi lien quan trrc tiêp (bao gôm cà chi
phi lài vay có lien quan phü hap vâi chInh sách k toán cüa Tp doàn) den các tài san dang
trong qua trinh xây dirng, may móc thiet bj dang lap dt de phiic vi cho miic dfch san xuât,
cho thuê và quan l cüng nhu chi phi lien quan den yjéc sra cha tài san cô djnh dang thirc
hiên. Các tài san nay dir rc ghi nhn theo giá gc và không duçrc tInh khâu hao.
14. Hçp nhât kinh doanh và lçri th thtro'ng mti
Vic hap nhât kinh doanh du?c ke toán theo phuang pháp mua. Giá phi hap nhât kinh
doanh bao gôm: giá tr hap l ti ngày din ra tnao dôi cüa các tài san dem tnao dôi, các
khoàn nç phai ira dã phát sinh hoc dA thüa nhn yà các cong cii von do Tp doàn phát
Ban thuy1 ,ninh nay là m5t bphdn hçtp thành vàphái duçic d9c càng vái Báo cáo iai chinh hcip nhdt
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hành d di ly quyn kim soát ben bj mua va các chi phi lien quan trirc tip dn vic hçip
nhât kinh doanh. Tài san dã mua, no phãi trâ có the xác djnh drc và nhfrng khoin n tiêm
tang phãi gánh chju trong hçp nhât kinh doanh duçc ghi nhn theo giá trj hçTp l)' tai ngày
näm giti quyên kiêm soát.
Lçi th thiio'ng mai duçc phân b theo phuong pháp thrng thing trong 10 näm. Khi có
bang chirng cho thây li the thi.xcing mi bj ton that lan han so phân bô thi so phân bô trong
näm là so ton that phát sinh.
Lcii Ich cüa c dông không kim soát tai ngày hçip tht kinh doanh ban du duqc xác djnh
trên Ca sâ t' 1 cüa cac co dông không kiêm soát trong gii trj hçrp 1 cüa tài sin, nç phii tn
và nç tiêm tang dixçc ghi nhn.
15. Cic khoãn ncr phãi tn vI chi phi phãi tn
Các khoin nç phii tn và chi phi phii tn duoc ghi nhn cho so tiên phii trã trong tuo'ng lai
lien quan den hang hóa vi djch vi1 di nhn thrc. Chi phi phii tn duçic ghi nhân dua trên
các uàc tInh hçip l ye so tiên phii tn.
16. Von chü sO' hfru
Von gop cüa c/ia sá hfru
Von gop cüa chü sâ hUn duçc ghi nhn theo so von thrc tê di gop cUa cic cô dông cüa
Tong Cong ty.
TIing 1u' vn c6phn
Thng du von cô phân duoc ghi nhân theo so chênh loch giüa gii phát hành và mnh gii
cô phiêu khi phát hành Ian dau hoc phát hành bô sung, chênh lch giUa giá tái phát hành
và gii trj so sách cUa cô phiêu qu5 và câu phân von cUa trái phieu chuyên dôi khi dio han.
Chi phi trirc tiêp lien quan den vic phát hành bô sung cô phiêu và tái phát hành cô phiêu
qu thrqc ghi gum thng du von cô phân.
V6n k/iác cáa c/iü shfru
Von khic duoc hinh thành do bô sung tir kêt qui hot dng kinh doanh, dinh giá 1i tài sin
va giá tn con li giüa gii trj hcip l cUa cic tài sin duçic tng, biêu, tài trçf sau khi trü các
khoin thuê phii np (neu co) lien quan dn các tài sin nay.
Ciiphilu qu9
Khi mua lai cô phiêu do Tong Cong ty phit hành, khoin tiên tn bao gôm ci các chi phi
lien quan den giao dich ducic ghi nhân là cô phiêu qu vi dixçc phin inh là mt khoin
gum trir trong vOn chü sa hUn. Khi tái phát hành, chênh loch giUa giá tii phát hành và gii
so sách cUa co phiêu qu duc ghi vao khoin miic "Thng du von cô phin".
17. Phân phi lçri nhun
Loi nhuin sau thue thu nhp doanh nghiép duçxc phin phôi cho cic cô dông sau khi di
trIch lap cic qu theo Diêu lê cUa Tong Cong ty cUng nhu các quy djnh cUa phip 1ut và di
du?c Di hi dông CO dông phê duyt.
Vic phãn phi 1?i nhun cho cic c dôngduc cm nhc dn các khoin rniic phi tin t
nirn trong 1i nhun sau thue chua phân phôi có the ãnh hixang den luông tiên và khi ning
chi tric tirc nhu lii do dinh giá lai tii sin mang di gOp von, lii do dinh gii lai cic khoin
mic tiên t, các cOng ci tài chInh và cic khoin mic phi tiên t khic.
C tirc duoc ghi nhân là nq phii tn khi duoc Di hi dng c dông phê duyt.

Ban /huy/ nz,nh nay là m3t b5 phn hçtp thành Va phái duçrc dQc càng vái Báo cáo tài chInh hctp nhdt
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18. Ghi nhn doanh thu và thu nhp
Doani, thu ban hang hod, thành p/zâm
Doanh thu ban hang hóa, thành phâm duc ghi nhn khi dông thai thOa man các diêu kin
sau:
• Tap doàn dA dã chuyn giao phn lan rüi ro và lçii Ich gn 1in vri quyn sa hiru hang
hóa, san phâm cho nguOi mua.
• Tp doàn dã không con nm giU quyn quãn 1 hang hóa, san phrn nhix ngu?ñ sâ hU'u
hang hóa, san phâm hotc quyên kiêm soát hang hóa, san phâm.
• Doanh thu duc xac djnh tlro'ng di chic ch.n. Khi hap dng quy djnh ngithi mua
duçc quyên trã Ii hang hóa, san phâm dà mua theo nhu'ng dieu kin ci the, doanh thu
chi duac ghi nhn khi nhü'ng diêu kiên ci the do không cOn ton tai và nguäi mua
không dixc quyên trã lai hang hóa, san phâm (trü' trixO'ng hçip khách hang có quyên trã
Ii hang boa, san phâm duOi hinh thirc dôi Ii dê lay hang hOa, djch vi khác).
• Tap doan dA dã hoäc se thu duçic lçii Ich kinh t tr giao dch ban hang.
• Xác djnh dugc chi phi lien quan dn giao djch ban hang.
Doanh thu cung clp djch vy
Doanh thu cung cap djch vii duçic ghi nhn khi dông thai thôa man các diêu kin sau:
• Doanh thu throc xac djnh tuang di chic chn. Khi hap ding quy djnh ngixai mua
duçic quyên trà li djch vii d mua theo nhüng diêu kin cit the, doanh thu chi duc ghi
nhn khi nhU'ng diêu kin ci the do không cOn ton ti và ngui mua không duc quyên
trã 'ai djch vi,t da cung cap.
• Tap doan da dà hoãc sê thu dixc in Ich kinh t tr giao djch cung cp djch vi do.
• Xác djnh duçc phn cong vic dã hoàn thành vào thai dim báo cáo.
• Xác dinh duac chi phi phát sinh cho giao dch va chi phi d hoàn thành giao djch cung
cap dich vu do.
Tnrang hap djch vit duçc thirc hin trong nhiu k' thi doanh thu duçrc ghi nhn trong ki
di.rçc can ciir vao kêt qua phân cong vic da hoàn thành vào ngày kêt thiic kS' kê toán.
Doanh thu ban bit it3ng san
Doanh thu ban bat dng san ma Tp doàn dã là chü dâu tti thrc ghi nhn khi thOa man
dông thai tat cã các diêu kin sau:
• B.t dng san dã hoàn thành toàn b va bàn giao cho ngisai mua, Tp doàn da dä
chuyên giao rüi ro và lçii Ich gan lien vài quyên sâ hüu bat dng san cho nguai mua.
• Tp doan dä không cOn nm giü quyn quãn l bt dng san nhu ngithi sa hü'u bt
dng san hoc quyen kiem soát bat dng san.
• Doanh thu duçic xác djnh tuang di chic chin.
• Tap doàn d thu dtrac hoäc së thu duac lth ich kinh t ti'r giao djch ban bat dng san.
• Xác djnh duçrc chi phi lien quan dn giao djch ban b.t dng san.
Trithng hap khach hang cO quyn hoàn thin ni that càa bat dng san và T.p doàn dã th'rc
hiên viêc hoàn thiên nôi that cCia bat dong san theo dung thiêt ké, mâu ma, yêu câu cüa
khách hang theo môt hop dông hoàn thin nOi that bat dng san riêng thI doanh thu duc
ghi rihn khi hoàn thánh, bàn giao phn xay thô cho khách hang.

Bàn thuyêt nunh nay là m5t b phn hçxp thành Va phái dwçyc dcc cüng vol BOo cáo iài chInh hqp nhOt
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C!i tá'c và lui nh uân duic cizia
Co tu'c va lrn nhuân duGc chia drnc ghi nhân khi Tap doan dà ducic quyên nhân cô tue
hoäc lçri nhuân tir vic gop von. Co ti'rc duçc nhn bang cô phiêu chi dixçc theo dOi sO
lircmg cO phiêu tang them, không ghi nhn giá trj cô phiêu nhn dirge.
19. Các khoãn giãm trir doanh thu
Các khoän giãm trr doanh thu bao gôm chiêt khâu thrnng mi, giãm giá hang ban, hang
ban hi trã li phát sinh cüng k' tiêu thii san phâm, hang hóa, djch vii duçvc diêu chinh giãm
doanh thu cüa k' phát sinh.
20.

Chi phi di vay
Chi phi di vay bao gOm lãi tiên vay va cac chi phi khác phát sinh lien quan trirc tiêp den
cac khoãn vay. Chi phi di vay dime ghi nhn vào chi phi khi phát sinh.

21.

Các khoãn chi phi
Chi phi là nhüng khoán lam giãm igi Ich kinh tê dirge ghi nhn tai thai diem giao djch phát
sinh hoäc khi có khã näng tuo'ng dôi chäc chän sê phát sinh trong tucmg lai không phân
bit dâ chi tiên hay chua.
Các khoán chi phi và khoán doanh thu do no to ra phãi duçic ghi nhn dng th?i theo
nguyen the phü hcrp. Trong tri.rè'ng hçp nguyen tãc phü hgp xung dt vâi nguyen the then
trong, chi phi dime ghi nhân can cir vao bàn chat và quy djnh cüa các chuân mirc kê toán
dê dam báo phán ánh giao djch mt each trung thirc, hçip l.

22.

Ben lien quan
Các ben dime coi là lien quan nêu mt ben có khà nang kiêm soát hoc có ãnh hu&ng dáng
kê dOi vâi ben kia trong viêc ra quyêt dnh các chinh sách tài chfnh và hot dng. Các ben
cüng dime xem là ben lien quan nêu cüng chju sir kiêm soát chung hay chju ãnh huâng
dáng kê chung.

Ban lhuyé'l nnnh nay là ,n3i bphan hcip thành và phái dicctc dcic thng vái Baa cáo tài chinh hcxp nhth
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V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BANG
CAN DOI KE TOAN HqP NHAT
1.

Tiên và các khoãn tuo'ng throng tin

s6 cuôi qu
Tin mat
Tiên gl'ri ngân hang
Các khoãn tiio'ng duo'ng
Cong

2.716.934.219
20.238.059.842
91.600.000.000
114.554.994.061

So diIu nàm
3.491.476.480
84.396.827.219
11.000.000.000
98.888.303.699

2.

Các khoãn dâu tir tài chInh
Các khoãn dau ttr tài chInh cüa Tp doàn bao gôm chirng khoan kinh doanh, dâu ttr näm
giü den ngày dáo han, dâu tt.r vào cong ty lien doanh, lien kêt và dâu tu gop von vào dn vj
khác. Thông tin ye các khoãn dâu tu tãi chInh cüa T.p doàn nhu sau:

2a.

DEu tw nm gifr din ngày dáo hzn
Khoãn tiên gui có k' han tai các ngân hang.

2b. Du tw vao cong ty lien doanh, lien kEt

Cia gôc

So cuOi qu

S du niSm

Lqi nhun phát
sinh sau ngày
dâu tu'

Lo'i nhuri I)I1at
sinh sau ugay
dâu tu

Cong

Giá gôc

Cong

Cong ty TNHH
Coats Phong PhO

85.253.638.578

CongtycóphAn
dâu tu phát triên
nhàvàdôthiHUD
Sài GOn

10.000.000.000

524.494.290

10.524.494.290

I0.000.000.000

551.456.768

10.551.456.768

6.769.616.000

(2.137.974.590)

4.631.641.410

6.769.616.000

(2.158.452.192)

4.611.163.808

20.015.355.809 164.601.556.417

144.586.200.608

COng ty c phAn
may Dà Lat
Cong ty c phn
phát triên nhà
Phong PhU Daewon
ThU fXrc
COng ty cô phn
XUc tiên Thng
mai vO Dâu tt.r
Phong PhU

144.586.200.608

238.999.967.238 324.253.605.816

6.800.516.237

(6.800.516.237)

COng ty co phn
Dt DOng Nam

25.297.321.208

9.049.611.916

COng ty c phn
Dt May Nha Trang

70.968.627.165 (37.811.048.904)

Cong

349.675.919.796

85.253.638.578 157.665.335.103 242.918.973.681

18.981.885.683 163.568.086.291

6.800.516.237

(6.800.516.237)

34.346.933.124

25.297.321.208

8.096.373.135

33.393.694.343

33.157.578.261

70.968.627.165 (36.442.999.766)

34.525.627.399

221.839.889.522 571.515.809.318

349.675.919.796 139.893.082.494 489.569.002.290

Ban thuyt nnnh nàylà môt bphdn hçxp thành vàphái dc dQC cng vat Báo cáo tat chinh hcxp nhAt
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Cong ty TNHH
Coats Phong PhO
Cong ty cO phân
dâu tu phát triên
nhOvãdôthj
HUD Sal GOn
Cong ty c phn
may DàLat
Cong ty CO phân
phát triên nhà
Phong PhO
Daewon Thci Dtrc
Cong ty CP XOc
tiên TM & DT
Phong PhO
COngtycphân
Dt Dong Nam
Cong ty cô phân
Dët May Nha
Trang

Giá trj phn sO'
hü'u dãu nam

Phn läi hoäc Iô
trong qu'

Co tUc, IQi nhuân
du'o'c chia trong
qu

Các khoãn khác

242.918.973.681

236.845.006.972 (154.090.935.418)

(1.419.439.419)

324.253.605.816

10.551.456.768

(21.569.98 1)

(5.392.497)

10.524.494.290

4.611.163.808

(111.988.529)

132.466.131

4.631.641.410

163.568.086.291

2.0 13.675.250

(980.205.124)

164.601.556.417

33 .3 93 .694.343

953.238.781

34.346.933.124

34.525.627.399

(1.368.049.138)

33.157.578.261

489.569.002.290

2c.

Giá tn phân sO
htI'u cu6i qu

238.310.313.355 (154.090.935.418)

(2.272.570.909)

571.515.809.318

Du twgóp v6n vào don vj khác
So cuôi qu
Giá gôc

Cong ty CO pMn nguyen phii 1iu dt
may Binh An
Cong ty CI' dt may Lien Phuong
Cong ty CF DTPT Gia Dinh
Cong ty cO phn dt may Gia Dinh
Phong PhU
COng ty cO phn Len Via Nam
Cong ty TNHH san xut kinh doanh
nguyen lieu da may VN
Cong ty cO phAn Sài GOn Rach Giá
Cong ty cO phAn thu'ong mi djch vii
Thuân Phci
Cong ty cO phn flung PhO
Cong ty cO phn phát trin do thi d
may Nam Djnh
Cong ty cO phn PhurOc LOc
COng ty cO phOn quOc t Phong PhU
COng ty CO phn dOu tu phát trin
Phong PhU Lang CO
Cong

Dy' phOng

Giá gOc

SO du nOm
Dy' phong

13.027.052.451

13 .027.052.45 1

32.288.540.334
12.533.634.095

32.288.540.334
12.533.634.095

5.852.355.319

(5.852.355.319)

5.852.355.319

(5.852.355.319)

1.33 7. 103 .882

(1.33 7. 103 .882)

1.337.103.882

(1.337.103.882)

11.282.879.453

(7.450.982.233)

11.282.879.453

(7.398.663.865)

2.984.184,383

(2. 125. 188 .3 78)

2.984. 184.3 83

(1. 968 .24 1.2 14)

12.018.427.562

(1.0 10.972.476)

12.018.427.562

(909.139.055)

1.813 .677. 769

1.813 .677. 769

(720.102.935)

7.500.000,000

7.500.000.000

3.216.754.481
14.093.555.470

3.216.754.481
14.093.555.470

7.299.200.000

(328.266.9 19)

7.299.200.000

(328.266.919)

125.247.365.199

(18.104.869.207)

125.247.365.199

(18.513.873.189)

Dtrphdng cho các khoán ddu tu'góp von vào dcrn v/ khác
Sêdunàm
TrIch lâp/Hoàn nhp dr phông
So cuôi qu

Näm nay
18.5 13.873.189
(409.003.982)
18.104.869.207

Bàn I/niye1 mink nay là m1 b phán hQp thank Va phái dup'c d9c cOng vái Báo cáo tài chInh hop nhdt
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T6NG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhn Phó, khu ph 3, phrong Tang Nhm Phü B, TP.ThU Drc, TP. H ChI Minh
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QU' 3 NAM 2021
Cho närn kt thUc ngày 31 thang 12 närn 2021
Ban thuet minh Bao cao tat chinli hop tihit (tiep theo)

3.

Phãi thu ngän htn cüa khách hang
Phái thu các ben lien quail
Cong ty TNHH Coats Phong Phü
Cong ty CP xüc tiên thuang mi và Dâu tir
Phong Phü
COng ty c phân dt may Nha Trang
Phái thu các kháclz hang khác
Cong ty CP du tix phát trin Phong Phü
Các khách hang khác
Cong

4.

14.430.807.340
9 .689.098.568
188.490.553.929
32.923.446.043
155.567.107.886
347.502.795.241

14.430.807.340
1.902.176.033
233.310.195.469
32.923.446.043
200.3 86.749.426
282.258.198.036

S cui qu
6.761.705.754
2.508.914.736
4.252.791.018
6.761.705.754

S dâu näm
4.664.479.519
2.508.914.736
2.155.564.783
4.664.479.519

So cui qu
55.000.000.000
55.000.000.000
61.600.000.000
61.600.000.000
116.600.000.000

SO dAu näm
70.000.000.000
70.000.000.000
61.600.000.000
61.600.000.000
131.600.000.000

S cui qu?
4.800.000.000
48.000.000
4.848.000.000

S du nãm
4.800.000.000
168.000.000
4.968.000.000

Phãi thu v cho vay ngän hn/dài hin
Phãi thu ye cho vay ngàn hin
C/zo các ben lien quan vay
Cong ty cô phân Dt Dông Nam
Cho các ti chá'c và cd nhân khdc vay
Cong ty cO phân dâu tu phát trin Phong Phü
Cong

Sb.

S dâu näm
48.948.002.567
32.615.019. 194

Trã tru*c cho nguo'i ban ngän hn
Trd truó'c cho ngtthi ban khdc
COng ty TNHH xây dirng Phong Dirc
Các nhà cung cp khác
Cong

5.
5a.

S cui qu
159.012.241.312
134.892.335.404

Phãi thu v cizo vay dài lzzn
Cong ty CP thuong mi djch vii Thuân Phü
Ca nhân
Cong

Ban ihuyei nunh nàylà inçit b(5phdn hctp thành vàphái durc doc cling vói Lao cáo iài chlnh hcxp nhth
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhmi Phü, khu ph 3, phtrOng Tang Nhon Phü B, TP.ThÜ Dñc, TP. Ho ChI Minh
BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT QU\' 3 NAM 2021
Cho näm kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hQp nht (tiép tlieo)

6.
6a.

Phãi thu ngän hn/dài hn khác
Phãi thu ngán hçzn khdc
So cui qu
Giá trj
Dir phông
P/nil thu cdc ben lien
quan
Cong ty TNHH Coats
Phoiig Phü - Co ti.rc, lii
nhuân duo'c chia
Cong ty TCP Dt may Nha
Trang - lãi ADB

Cong ty cô phân Dt
Dông Nam - Phãi thu
tiên lä.i vay
Phãi thu các ti chá'c
và Cd nhân khdc
Cong ty CP dâu tix phát
triên Phong PhU - Lçri
nhun hçip tác dir an
Dông Mai
Cong ty c phn du tu
phát triên Phong Phii Phãi thu tiên läi vay
Cong ty c phn du tu
phát triên Phong Phii Phãi thu tiên châm
thanh toán
Phãi thu tin thanh 1
hçp tác d an dâu tu
Các khoãn phái thu
ngän han khac
Cong

6b.

So dâu näm
Giá trj
Dir phOng

55.330.059.330

-

233.880.304.519

-

184.500.000.000

935.316.869

-

321.279.866

54.394.742.46 1

-

49.059.024.653

253.917.752.378 (3.242.551.090)

98.402.161.112

294.208.404.031 (3.242.551.090)

-

98.402.161.112

46. 104.3 08.500

41.880.107.130

20 .646.97 I.080

12.389.738.204

80.000.000.000

-

135.000.000.000

8.764.311.686 (3.242.551.090)

6.536.397.585 (3.242.551.090)

309.247.811.708 (3.242.551.090)

528.088.708.550 (3.242.551.090)

P/nil thu dài han klidc
So cui qu
Giá trj
Dir phông
Phâi thu tin hap tác kinh
doanh
Các khoãn k qu5 dài han
Phãi thu dài han khác
Cong

S du nãm
Cia trj
Dti phOng

43.532.895.759

43.532.895.759

19.981.097.090
1.853.264.714
65.367.257.563

19.891.898.420
1.818.705.891
65.243.500.070

-

Ban thziyl ,njnh nay là nz5t b(iphdn hç'p lhành Va phái du'crc dc cling vái Báo cáo lài chink hop nhth
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TNG CONG TY C PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon PhU, khu ph 3, phtrông Tang Nhon Phii B, TP.ThÜ Dirc, TP. Ho Chi Mmii
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT QUY 3 NAM 2021
Cho närn kt thcic ngày 31 thang 12 näm 2021
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh h9'p nht (tiêp theo)

7.

Hang ton kho
So cui qu
Giá gc
Dir phông
Hang mua dang di
trên du?ng
Nguyen 1iu, vat
lieu
Cong ci, diing cii
Chi phi san xut,
kinh doanh dó dang
Thành phm
Hang hóa
Hang giri di ban
Chi phi dO dang dir
an
Cong

S dâu nàrn
Giag6c

Diphông

3.142.536.063
131 .259.872.6 12

(4.343.833.234)

97.953.473.486

135.838.165

120.639.266

13 1.320.891.847
76.285.461.700
199.401.051.593 (15 .982.248.839)
1.636.088.146
10.629.330.487

(5.079.227.955)

-

550.668.534.550 (20.326.082.073)

(2.943.005.278)
152.882.018.959
229.417.381.307 (25.643.758.280)
13 .97 1.042
12.023 .32 1.3 62
76.285.461.700
571.838.803.185 (33.665.991.513)

Tinh hInh bin dng dr phông giãm giá hang tn kho nhu sau:
Näm nay
So dâunäm
33.665.991.513
TrIch 1p/Hoan nhp
(13.339.909.440)
S cui k
20.326.082.073

8.
8a.

Chi phi trã tru*c ngän hn/dài h3n
Chi phi Ira trwóc ngàn hin
Chi phi cong cii, dung cii
Chi phi sira chtta
Các chi phi trã trixOc ngn hn khác
Cong

8b.

Scuiqu
1.649.060.399
134.563.974
1.442.931.802
3.226.556.175

So du nàm
322.784.612
299.206.618
751.477.136
1.373.468.366

So cu61 qu
8.693.877.540
1.934.318.189
2.888.876.118
355.000.000
2.346.069.812
16.218.141.659

SO dâu nAm
9.795.918.360
4. 133 .075.560
6.815.789.540
674.500.000
3.170.206.766
24.589.490.226

Clii phi Ira trwóc dài han

Quyn sir dung dt
Cong cii, ding cii
Chi phi sira chüa, nâng cap nha xixong
Chi phi thuê van phOng lam vic
Các chi phi trá tru'rc dài han khác
Cng

Ban thuyci ,ninh nay là nit bO phdn hçip thành và phãi dircrc dQc cling vái Báo cáo tài chInh hçp nhdt
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TNG CONG TY C PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, khu ph6 3, phiiông Tang Nhmi Phü B, TP.Thci Dcrc, TP. H ChI Minh
BAO CAD TAT CHINH HOP NHAT QUY 3 NAM 2021
Cho närn kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021
Ban thuyt minh Báo co tii chInh hqp nht (tip theo)

9.

Tài san ci thnh hfru hInh
Thông tin ye biên dng tài san cô djnh hü'u hlnh duçic trInh bay phii 1itc 01

10. Tài san c dinh thuê tài chInh
Sdunäm
Tang do nhn TSCD
thuê tài chinh
Khu hao trong k'
Phân loai 1i
So cuôi qu
11.

Nguyen giä
59.909.591.916

Giá tn hao mon
10.617.980.734

6.105.532.454
4.049.483.524
66.015.124.370

14.667.464.258

51.347.660.112

Giá trj hao mOn

Giá trj cOn Iii

Tài san c djnh vô hInh
Nguyen giá

Sdunãm
Mua trong kS'
Tang do XDCB

583.927.273

304.401.416

-

-

Giâmkhác
Khu hao trong k'
S cui kSr

12.

Giá tn cOn Iai
49.291.611.182

279.525.857

5 1.296.364

583.927.273

355.697.780

228.229.493

Chi phi xây dy'ng co ban do dang
So cui qu
Chi phi muas.mTSCD
XDCB ddang
Cong

S dâu näm

81.391.268.199

18.894.540.740

4.404.116.603

15.592.886.863

85.795.384.802

34.487.427.603

Bàn 1huyèt nunh nay là rn51 b5 phn hçrp thành và phái ducxc dQc càng vat Báo cáo tài chinh hcip nhdt
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lÔNG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhn Phá, khu ph 3, phuôiig Tang Nhon Phi B, TP.Thc Di'rc, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT QU'' 3 NAM 2021
Cho näni kt th(ic này 3 1 thán 12 nSm 2021
Phu Itc 01: biên dng tài skin cô dinh lthu hInh

Khoãn muc

Nhàcüa, vt
kiên true

May rnOc Va
thiet bj

Phtrong tin
vn tãi, truyên
dn

629.294.327.255

1.481.633.756.062
6.745.194.785

41.463.971.723
160.000.000

Thit bj, dyng
cti quail ly'

Thi san c d!nh
khàc

Cong

Nguyen giá
S dâu näm
Mua sam m6i
DAu tu xày dirng ca bàn
hoàn thành

11.342.521.953

21.067.988.939

21.067.988.939

Tang khác
Tang do mua 1ai tài san
thuê tài chInh
Thanh 1, nhucmg bàn

(53.042.641.489)

(1.407.483.714)

629.294.327.255

1.456.404.298.297

40.216.488.009

11.342.521.953

2.137.257.635.514

174.569.954.837
17.186.854.469

773.505.226.326
75.647.740.039

21.253.586.250
2.538.397.907

5.012.838.788
553.205.795

974.34 1 .606.20 1
95.926. 198.2 10

(48.274.695.681)

(1.407.483.7 14)

-

(49.682.179.395)

191.756.809.306

800.878.270.684

22.384.500.443

5.566.044.583

1.020.585.625.016

454.724.372.4 18

708.128.529.736
655.526.027.613

20.210.385.473
17.831.987.566

6.329.683.165
5.776.477.370

1.189.392.970.792
1.116.672.010.498

(54.450.125.203)

Giám khac
S cuôi k5'
Giá tn hao mOn
S du näm
Khu hao trong k'
Tang khác
Tang do mua 1?i tài san
thuê tài chinh
Thanh I, nhucmg bàn
Giàm khác
S cuôi k'
Giá tn cOn Ii
S dAu nàrn
SO cuOi k'

i/an thuydt nu,ili

2.163.734.576.993
6.905.194.785

437.537.517.949

fo ,,u1 ho / lion hop I/i/il/I vO p/iOi thtac dQc cling

vol Báo cáo tàí chin/i hp nht
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph6 3, phung Tang Nhoi Phü B, TP.Thü Dirc, TP. H ChI Mmli
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT QU' 3 NAM 2021
Cho närn kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021

13.

L9i th thu'ffng mi
Nguyen giá
Sdunãm
Tang trong

6 1.306.069.300

kS'

Giãm trong kS'

Sicuik5'

61.306.069.300

S1 âã phãn bô
Scthunäm

38.670.329.03 8

Phân b trong kS'
Giãm trong
S cui k5'

2.952.487.862
41.622.816.900

Giá tn con lai
So du näm

22.635.740.262

So cuEi 1c

19.683.252.400

14. Phãi trã ngu'O'i ban ngn hn/dãi hn
14a. Phái trâ nguôi ban ngtn Izsn
So cui qu
133.030.726.102

S du nãm
109.231.877.908

Cong ty TNHH Coats Phong Phi

81.441.451.420

60.804.109.546

Cong ty c phn dt may Nha Trang
Phái trã các n/ia cung cap khdc
Cácnhàcung cp khác
Cçing

51.589.274.682

48.427.768.362

183.998.380.196
183.998.380.196
317.029.106.298

149.134.253.152
149.134.253.152
258.366.131.060

S cui qu2

S dâu näm

36.845.370

36.845.370

36.845.370

36.845.370

21.758.893.207
9.962.577.900
11.796.315.307
21.795.738.577

20.374.308.844
9.962.577.900
10.411.730.944
20.411.154.214

Phái trá cdc ben lien quan

15. Ngu'Oi rnua trá tin truoc ngn hn
Trá tru'O'c cüa các ben lien quan
Cong ty c phn dt Dông Nam
Trã trwác cüa các khách hang khác
Cong ty TNHH SXKD nguyen 1iu may VN

Các kháchhàng khác
Cong

Ban thuydi ,ninh nàylà mI be3phiii hcip thânh và phãi dup'c dpc cirng
vol BOo cáo 101 chinh hçxp nhdt

TONG CONG TY C PHAN PHONG PHU
Dja ch: 48 Tang Nhan Phü, khu ph 3, phithng Tang Nhon Ph B, TP.Th Dec, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINI-1 HOP NHAT QU' 3 NAM 2021
Cho närn ktthUc ngày 31 thang 12 näm 2021
Ban thuyêt minh Bao cao t'ii chinh hop nhãt (tiep theo)

16.

Thuê và các khoãn phãi nôp Nhà ntroc
So cui qu
Phãi nôp
Phãi thu
Thu GTGT hang ban ni dja
62.779. 143
Thu xut, nhâp khu
64.447.560
Thu thu nhâp doanh nghip
244.962.477 207.769.015
Thud thu nhp cá nhân
53 5.022.453

Thu tài nguyen

So dâu näm
Phãi nôp
Phãi thu
5.228.958.284
- 23.387.963
554.162.219 207.769.015
4.370.406.356

10.907.790

27.184.658

Tin thuê dt

3.520.443.060

14.602.950.282

Các loai thu khac
Cng

4.374.114.923

17.

272.216.575

24.783.661.799 231.156.978

Phãi trã ngu*i lao dng
Các khoãn tin hxQng, phu cp, tin thrning,.. con phãi trá cho cong nhân viên.

18.

Chi phi phãi trã ngàn htn
Pháj trã các tiJ chác và Ca nhân khác
Chi phi trá lâi vay phãi trá
Chi phi hoa hng
Chi phi khac
Cong

So cuEi qu2

SO du näm

10.250.602.668

7.206.252.908

928.319.209

844.075.861

3.003.915.554
6.318.367.905

2.997.050.086
3.365.126.961
7.206.252.908

10.250.602.668

19. Phãi trã ngn hin/dãi hn khác
19a. Phãi trá ngán hçrn khdc
Phâi trã các ben lien quan
Tp doàn dt may Vit Nam - Phãi trã tin lãi vay
Tp doàn dt may Vit Nam - Phãi trã tin c ti.rc
Phái Ira các thin vi và cá n/ian klidc
Kinh phi cong doàn, báo him xâ hi, bão him y
tê và báo hiêm that nghip
C tirc phái trã
Các khoãn phâi trã ngn hmn khác
Cong

So cu 61 qu
20.244.191.179

S dâu näm
21.077.053.989

2.908.358.379

777.702.789

17.335.832.800

20.299.351.200

28.751.994.606

4.950.368.329

3.609.595.773
18.727.836.847
6.414.561.986
48.996.185.785

2.703.739.629
713 .669. 135
1.532.959.565
26.027.422.318

Ban thuyEi ni/nh nay là môt bi5phán hpp thành Va phái duic d9c cling vái Báo cáo tài chinh hcip nhdt
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T6NG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
DIa chi: 48 Tang Nhon Phti, khu ph 3, phrO'ng Tang Nhon Phü B, TP.ThCI Dirc, TP. H Clii Minh
BAO CAO TAT CHINH HOP NHAT QUY 3 NAM 2021
Cho näm kt thUc ngãy 31 thang 12 nàm 2021
Ban thuyêt rninh Bäo cäo tãi chInh hçrp nht (tiêp theo)

19b. Phãi trá dài han khdc
S cui qu
Nhân mg truic di.r an và nhn gop von hçp
tác dâu tu tài chInh
-

Cong ty cphdn Dt may Lien Phu'ang

-

COng /3/ TNHHXãy d.rng Phong Di.c

Nhân tin c9c cüa Cong ty TNHH SXTM
Vinh Phuong
Cong

So du näm

24.726.000.000

24.726.000.000

5.226.000.000

5.226.000.000

19.500.000.000

19.500.000.000

4.700.000.000
29.426.000.000

4.700.000.000
29.426.000.000

20. Vay và no' thuê tài chInh ngän hn/dài hn
20a. Vay và ni thuê tài chInh ngàn hçin
So cui qu
Vay và iii thuê tài clilizi, nguiiz hgiz p/wi trO CáC
ben lien quan

SO dIu nätn

10.452.365.811

10. 109.219.687

10.452.365.811

10. 109.219.687

373.775.639.731

624.809.243.190

373.775.639.731

624.809.243.190

- Ngan hang &u tic và phát trièn Vit Nani

22.827.924.483

67.694.953.584

- Ngdn hang TMGP cong thuring Vit Nani

22.887.144.868

70.805.067.465

- NgOn hOng TMC'P ngoçii thu'ung Vit Nain

287.236.606.557

3 84.8 12.926.923

27.945.742.103

16.668.370.000

Ttp doan dt may Vit Nam (ADB)

Vay vàni thuê tài chInh ngn hzn phãi trá các
to char và cá nh/in khác
Vay ngn han ngân hang

- NgOn hang TMP A' Châu
- Ngan hang TMP Tiên Phong
- NgOn hang lhuvi'zg mgi cóphcn DOng Nani A'

32.907.274.340
12 .878 .22 1. 720

- Ngan hang TMCP quc tè Vit Nam
Vay dli hn dn hin trl
Nif thuê tài chInh dn han trI
Cng

31.880.598.393
20.040.052.485

19.296.808.608

66.314.590.819

2.168.015.893
405.692.830.043

9.811.842.640
711.044.896.336

Ban 1huyt ,ninh nay là mit bi phán hcp thành vàphái du'çrc dQc càng vái Báo cáo tat chinh hçip nhdt
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TNG CONG TY C PHAN PHONG PHU
Dja clii: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phtzông Tang Nho'n Phá B, TP.ThI Dirc, TP. Ho ChI Minh
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QU 3 NAM 2021
Cho nãrn k& thic ngãy 31 thang 12 nam 2021
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hQp nhãt (tiép theo)

20b. Vay và ni tliuê tài chIn/i dài hçin

So cui qu
Vap vii no' thuê 11,1 chIi,h diii ha,, phii fr/I c/Ic ben
lien qua!,
- Tp doán dt may Vit Nam (ADB)
Vay dài hn ngân hang
- Ngdn hang TMP ngogi thuang Vit Nani

S du nàm

507.720.368.429

521.041.703.933

507.720.368.429

521.041.703.933

244.307.174.920

309.223.759.906

235.558.092.720

284.443.800.246

- Ngdn hang thuv'ng mgi C'P cong thu'ong Viét Nam
- NgOn hang thu'o'ng mgi cO'phn Sal GOn - Ha Nai
Vay dãi hn các to chfrc vä cá nhân khác
- Qu9 báo ye mOi tru'&ng Vit Nam
- Vay dài hçzn các cá nhOn
No' thuê täi chInh
Cong

15.180.000.000
8.749.082.200

9.599.959.660

112.901.232.538

117.088.357.110

7.040.000.000

7.040.000.000

105.861.232.538

110.048.357.110

79.303.868.607

19.181.743.810

944.232.644.494

966.535.564.759

21. Dir phông phãi trã ngãn hn/dãi han
Dir phOng nç phái trà ngn htn lien quan dn dir phông tra cp thôi vic.

22.

Qu khen thiró'ng, phñc icr1

S cui qu
Qu5 khen thumg
Qu phüc Içi
Qu thung Ban quãn 1, diu
hành

Cng

S dâu näm

18.186.553.334

19.216.807.902

5.341.936.520

3.669.631.675

7.503.446.271

1.274.994.619

31.031.936.125

24.161.434.196

Bdji /hi,ye/ win/I nay là mól bó phán h9p lhành vàphthi du'crc dQc càng v&i Báo cáo tài chinh hcip nlidt
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhon Ph6, khu ph 3, phu'ong Tang Nhoii Pho B, TP.ThÜ Drc, TP. H Chi Minh
BAO CAO TA! CHfNH HP NHAT QU 3 NAM 2021
Cho nam kt thic nâv 31 thán 12 näm 2021
23.

Von chü s& hfru
Bang ti c1,iéu bit1n d3ng cüa v6n chü so hfru

S dir du
näm nay
Tang von
trong k'
nay
Lai nhuân
trong k'
TrIch 1p
các qu5'
Chi thj
lao HOi
dông quán
trivà Ban
kiëm soát
C
tic
2020
Diu
chinh
giãm do
chuyn
khoãn dâu
tir
Các
khoán
diêu chinh
khãc
So dir
cuôi k3'

Vnttu tucüa
chüs&h&u

Thing dir vn
co phAn

746.708.910.000

32.368.276.001

Qu5 dãutu
phát triên
375.429.581.476

Qu khác
thuc vn
chü s hüu

Lol nhuãn sau
thu chu'a phân
phi
456.840.597.191

Lçri Ich cô clông
không kim soät
19.190.379.988

1.630.537.744.656

268.097.884

43.689.016.840

297.751.730.993

1.022.772.643

298.774.503.636,00

(66.411.252.781)

(484.027.087)

(66.895.279.868)

43 .420.9 18.956

(216.000.000)

746.708.910.000

32.368.276.001

418.850.500.432

Ban 1huyet nz,nh nay là ,nt bc3phn hpp thành và phái du-çrc dQC càng vol Báo cáo íàî chinh hop nhdt

Cong

(216.000.000)

(134.407.603.800)

(1.600.000.000)

(136.007.603.800)

(2.276.422.400)

3.786.992

(2.272.635.408)

551.281.049.203

18.401.010.420

1.767.609.746.056

27

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, khu pM 3, phuOng Tang Nhon Phü B, TP.ThU Dirc, TP. HO Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QU' 3 NAM 2021
Cho nãrn k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021

23a. Clii tiEt v6n gop cüa chü so' hfru
Tp doàn dt may Vit Nam
Các c dông khac
Cong

So cui qu
374.087.960.000
372.620.950.000
746.708.910.000

S du näm
374.087.960.000
372.620.950.000
746.708.910.000

So cuOi qu
74.670.891
74.670.891
74.670.891

So dâu näm
74.670.891
74.670.891
74.670.891

74.670.891
74.670.891

74.670.891
74.670.891

23b. Cphi1u
S luçmg c phiu dang k' phát hành
S 1ixng c phiu dã phát hành
- Cóphiê'upho thông
- Côphiê'uuudãi
S lucing c phiu duçic mua 1i
- Cphiupho2 thông
- Cphiê'uu'udäi
So luçmg c phiêu dang lu'u hành
- Cphiê'uphothông
Cóphiê'u uii dãi
Mnh giá cO phiêu dang km hành: 10.000 VND.

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IcHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO
CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH HQP NHAT
Doanh thu ban hang và cung cp djch vi
Doanh thu ban thành phm
Doanh thu ban hang hóa và cung cAp djch v'i
Doanh thu bAt dng san
Cong
2.

9 tháng näm 2020
1.146.453.351.347

206.251.047.400

420.705.939.522

263.636.364

8.7 16.592.636

1.176.497.928.378

1.575.875.883.505

9 tháng näm 2021

9 tháng nám 2020

(4.474.327.035)
(4.474.327.035)

(6.183.984.003)
(6.183.984.003)

9 tháng näm 2021
824.715.116.020

9 tháng näm 2020
990.139.369.790

165.104.340.775

400.248.325.868

263.636.364

7. 108.485 .2 13

(14.559.360.639)

(8.860.055.673)

975.523.732.520

1.388.636.125.198

Các khoãn giäm tm' doanh thu
Chit khAu thucing mi
Giãm giá hang ban
Hang ban bj trâ lai
Cong

3.

9 tháng näm 2021
969.983.244.614

Giá vOn hang ban
Giá vn cUa thành phAm dã ban
Giá vên cüa hang hóa, djch vi1 dã cung cAp
Doanh thu bAt dng san
Dr phOng giãm giá hang tn kho
Cong

Ban 1huye/ ,ninh nay là mt b5 phn hçip thành và phái dwqc d9c cimg vái Báo cáo tài chinh hcp nhdt
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lÔNG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhan Phi, khu ph 3, phuaiig Tang Nhan Phii B, TP.ThÜ Dirc, TP. H6 ChI Minh
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QU' 3 NAM 2021
Cho nam kêt thüc ngây 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hçp nht (tip theo)

4.

Doanh thu hoat dng tãi chinh
Lãi tin gi:ri không k' han
Lâi trâ châm thanh toán
Co tác, lcii nhuân duoc chia
Lãi chênh 1ch t giá phát sinh
Lãi chênh 1ch t' giá chua thirc hin
Doanh thu hoat dng tài chInh khác
Cong

5.

22.511.202

96.138.180

28.915.058.865

24.778.974.824

9 tháng näm 2021
3 3.550.646.766
1.337.629.739

9 tháng näm 2020
66.566.244.666
4.821.834.181

1.846.958.762
(409.003.982)
754.488.636
35.233.761.159

1.013.068.716
2.247.112.172
76.495.218.497

9 tháng nAm 2021
11.649.766.902
211.936.505
4.328.844
26.007.959.873
5.102.605.021
42.976.597.145

9 thang näm 2020
12.243.104.903

9 tháng näm 2021
50.080.923.412
2.987.000.057

9 thãng nàm 2020
43.836.635 .6 12
2.253.152.725

13.39 1.693.966

2.858.808.892

2.931.921.852

2 .54 1.555. 136

2.952.487.863
14.594.688.756
21.736.017.929

2.952.487.863
746.457.876
22.276.979.564

9.275.735.998

10.194.828.324

117.950.469.833

87.660.905.992

Chi phi ban hang
Chi phi cho nhânvien
Chi phi nguyen lieu, vat lieu
Chi phi khâu hao tài san c djnh
Chi phi vn chuyn
Chi phi khác
Cing

7.

9 tháng näm 2020
290.039.543
9.237.555.556
9.800.712.000
5.354.529.545

Chi phi tãi chInh
Chi phi lài vay
L chênh 1ch t' giá dã th%rc hin
L6 chênh 1ch tT giá chua thirc hin
D? phông/Hoàn nhp dr phông các khoân
dâututài chInh
Chi phi boat dng tài chInh khác
Cong

6.

9 tháng nãm 2021
30 1.018.796
8.257.232.876
7.925.712.000
745.645.349
11.662.938.642

79.521.701

29.659.931.789
12.719.806.389
54.702.364.782

Chi phi quãn 1 doanh nghip
Chi phi cho nhân viên
Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu
Chi phi thu và 1 phi
Chi phi kMu hao tài san c djnh
Chi phi phân b Içii th thuang mai
Chi phi dr phông
Chi phi djch vii mua ngoài
Chi phi khác
Cng

Bàn !huyI n?inh nàj' là ,ni b phn hp thành vàphái dirc dQc cirng vol BOo cáo tài chInh hp nhdt
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja ch: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phung Tang Nhan Phii B, TP.ThÜ Drc, TP. Ho ChI Minh
BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT QU' 3 NAM 2021
Cho näm kétthüc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nhât (tip theo)

8.

Thu nhp khác
Läi thanh 1, nhucmg ban tài san c dinh
Tin bi thiiông, h trV dat
Thu nhâp khác
Cong

9.

9 tháng näm 2021
8.537.836.010
34.722.667.182
201.3 15.481
43.461.818.673

9 tháng näm 2020
807.845.691

9 tháng näm 2021

9 tháng näm 2020

Chi phi khác
Giá trj con 1i cüa tài san cô djnh thanh 1,
nhi.rcing ban
Chi phi dr an
Tin pht vi phm hành chInh, thu
Chi phi khác
Cong

10.

18.029.189
825.874.880

396.582.118
11.378.756.703
42.301.938
292.367.910
11.713.426.551

5.220.798
59.411.034
461.213.950

9 tháng nàm 2021

9 tháng näm 2020

297.751.730.993
(2 1.706. 166.000)

248.816.891.3 10
(17.091.053.497)

276.045.564.993

23 1.725.837.8 13

74.670.891

74.670.891

3.697

3.103

LAi co' bãn/suy giãm trên cô phiêu
Lai nhuân k toán sau thu thu nhâp doanh
nghip cüa cô dông cong ty mc
TrIch qu khen thung, phüc lcd
Linhun tInh läi ca bãnlsuy giãm trên c
phiêu
Slucing bInh quân gia quyên cüa cô phiêu
phô thông dang lu'u hành trong kS'
Lãi co' bãn/suy giãm trên c phiu

TP. H ChI Minh, ngày 25 tháng 10 näm 2021
I1446
(

c.

TOdG CONG TV
CO PHA'N

PHONG PHO

LêThiTüAnh
Ngu'Oi 1p biêu

Triro'ng Th1 Ngçc Phwçrng
Kê toán trtr&ng

Dtro'ng Khuê ,
Tong Giám

Bàn tImyi n,inh nay là môt b phn hpp ihành vàphái dtc dQc càng vái Báo cáo tài chinh hQp nhdt

doe

n

