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BAO CÁO TA! CHINH
I
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Mu s6 BO1- DN
Ban hành theo TT so 200/2014/TT- BTC

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhon Ph(i, KP 3, P.Tang Nhon PhC B, TP.ThI Düc, TP. HCM

Ngày 22/12/20 14 cãa B Tài ChInh

BAO GAO TAI CHINH TONG HOP QUY 3 NAM 2021
Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31 thãng 12 nãm 2021

BANG CAN DOI KE TOAN
Ti ngày 30 thãng 09 nãm 2021
Dcrn vi tInh : VND
TAI SAN

Ma so

Thuyêt
.
minh

1

2

3

.

•

So dau nam

So cuol quy
4

5
1.153.608.669.476
90.944.797.197
79.944.797.197
11.000.000.000

A- TAI SAN NGAN HAN

100

977.532.150.158

1. Tiên v các khoãn tuo'ng throng tin
1. Tin
2. Các khoãn tu'ong du'cing tin
11. Diu tu' tài chInh ngAn hn
1. Ch(rng khoán kinh doanh
2. Dir phOng giám giá chtrng khoán kinh doanh
3. Dâu tu' närn gi.i den ngày dáo hn

110
ill
112
120
121
122
123

110.596.400.812
18.996.400.812
9 1.600.000.000

II!. Các khoán phãi thu ngàn han

130

1. Phãi thu ngn hn cia khách hang
2. Trá truOc cho ngu'O'i ban ngán hn
3. Phâi thu ni b ngän hn
4. Phái thu theo tin d KH hgp dng xây dirng
5. Phãi thu v cho vay ng.n h.n
6. Phái thu ngn hn khác
7. Dr phOng các khoãn phái thu khó dOi
8. Tâi san thiëu chO' xü I

131
132
133
134
135
136
137
139

3
4

IV. Hang hoá t1in kho
1. l-lânghoátôn kho
2. Dr phOng giám giá hang tn kho
V. Tãi san ngin hn khác
1. Chi phItrãtru'ó'cngãn han
2. ThuC GTGT du'oc khAu trr
3.1'huê và các khoán phãi thu NhàNu'O'c
4.Giao dlch rnua ban !i trãi phiu ChInh phci
5. Tãi san ngn hn khác

140

8

B - TA! SAN DAT Hi.N

200

I. Cac khoãn phai thu dài hn
1. Phái thu dài h?.n cüa khách hang
2. '[râ tru'ó'c cho ngi.rO'i ban dài hn
3. Van kinh doanh 6' dn vi truc thuôc
4. Phai thu nôi bô dài han
5. Phái thu v cho vay dài hn
6. Phãi thu dài han khác
7. Dtr phang phOi thu dài hn khó dài
11. Tài san Co dinh
1. TSCD hO'u hinh
- iVguyén gió
- Gió in hao mon 1i51 k'
2. TSCD thuê tài chInh
- NguyéngiO
- GiO in hao mOn 1u,i7kê'

210
211
212
213
214
215
216
219
220
221
222
223
224
225
226

141
149
150
151
152
153
154
155

1

-

5
6
7

9
17

676.377.927.748
289.332.991.721
5.041.940.353

903.338.122.820
272.041.691.699
4.001.451.104

116.600.000.000
3 15.306.650.327
(50.661.545.365)
757.890.712

13 1.600.000.000
527.758.092.393
(32.580.762.433)
5 17.650.057

183.231.801.259
195.196.584.207
(11.964.782.948)
7.326.020.339
1.941.264.347
5.112.539.417
272.216.575

158.774.188.474
186.184.049.933
(27.409.861.459)
551.560.985
320.404.007

1.924.358.682.902
67.380.895.759

5
6

10

11

4.848.000.000
62.532.895.759
893.948.234.675
883.339.331.253
1.770.850.076.502
(887.510.745.249)
10.380.673.929
13.112.430.204
(2.731.756.2 75)

231.156.978
1.944.110.293.666
67.500.895.759
4.968.000.000
62.532.895.759
979.262.303.934
967.618.671.889
1.823.112.098.961
(855.493.427.072)
11.364.106.188
13.112-130.204
('1.748.3241316)

TAT SAN

M so

1
3. TSCD vô hmnh
- Nguyen giá
- Gith fr/ hao mon 1u k
lit. 13t c1ng san du tu'
-NguyCng/O
- GiO fri hao mOn luji k
IV. Tài san do dang dài htn
I. Chi phi san xu.t, kinh doanh dâ dang dãi han
2. Chi phi xay dyng ci ban do dang
V. Diu tu' tãi chInh dài han
1. Du tu vão cOng ty con
2. fiu tu' vao cong ty lien doanh, lien kt
3. Dâu tu' gop vn vao don vj khác

2
227
228
229
230
231
232
240
241
242
250
251
252
253

4. Dy' phOng giãrn giá du tu tài chInh dài han

Thuyét
.
minh

So cuoi quy

So dau nam

4
228.229.493
583.92 7.2 73
(355.697.780)

5
279.525.857
583.92 7.2 73
(304.40 1.416)

301.136.370.785
215.340.985.983
85.795.384.802
648.835.213.812
220.050.000.000
349.675.919.796
125.247.365.199

228.127.522.687
226.719.742.686
1.407.780.001
649.878.859.757
220.050.000.000

254

(46.138.071.183)

(45 .094.425.238)

5. Du tu' nrn giQ' dn ngãy dáo hn
V. Tài san dài han khác
1. Chi phi trã tru'ó'c dài han
2. TOi san thuê thu nhp hoän 1i
3. Thiët bi. vat tu, phy tang thay th dãi hn
4. Tâi san dài han khác
TONG CONG TA! SAN

255
260
261
262
263
268
270

13.057.967.871
13.057.967.871

19.340.711.529
19.340.711.529

2.901.890.833.060

3.097.718.963.142

C - NO PHAI TRA

300

1.377.768.034.826

1.632.827.249.4 19

1. N9' ngan hn

310

1. Ph/ti trã ngu'O'i b/tn ngn hn
2. Ngu'O'i rnua trã tin tru'ó'c ng.n hin
3. Thud và các khoán ph/ti nôp Nba Nu'O'c
4. Pháitráchongu'O'i 1aodng
5. Chi phi ph/ti trã ngn han
6.Phaitranibngänhn
7. Ph/ti trã tiên d KH cOa hçp dng xây drng
8. Doanh thu chu'athrc hiên ngân hmn
9. Ph/ti trà ngn hn khác
10. Vayvàngthuêt/ti chinh ngn hn
Ii. Dy' phOng ph/ti trá ngän hn
2. Qu' khen thu'O'ng, phüc Igi
13. Qu binh n giá
14. Giao dch mua b/tn 1i trái phiu Chinh phO
11. N9' d/ti han
I. Ph/ti tr/t ngu'O'i b/tn d/ti hn
2. Ngu'O'i rnua trã tin tru'O'c dâi hn
3. Chi phi ph/ti trã dài hn
4. Ph/ti trá nôi bô v vn kinh doanh
5. Ph/ti tr/t nôi bO dài han
6. Doanh thu chua thuc hiên dài han
7. Ph/ti trá dãi han khác
8. Vay và nci time tãi chinh dài hn
9. Ti/ti phiêu chuyn di
0. Co phiëu uu däi
11. Thuê thu nhp hoän 1i ph/ti ti'/t

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

14
15
16
17
18

500.321.567.294
260.301.768.720
11.733.536.002
4.074.131.495
24.570.101.925
3.137.298.904

732.761.523.085
220.533.907.562
13.069.034.261
24.05 1.703.085
19.048.416.556
4.563.468.522

19
20

4.901.817.193
44.046.662.054
118.090.966.572

12.975.299.318
24.143.307.664
390.354.120.545

29.465.284.429

24.022.265.572

877.446.467.532

900.065.726.334

28.417.158.000
29.426.000.000
8 19.603.309.532
-

29.995.889.000
29.426.000.000
840.643.837.334

3
12

13

2

9

19
20

349.675.919.796
125.247.365.199

2

Maso

TA! SAN
1
l2.DrphOngphãitràdãihn
13. Qu5 phát trin khoa hc cong ngh
D- VON CHU SO HU'U
I. Von chü s& hfru
1. Von dâu tu' cüa chü sâ hilu
- C phiêu ph thông CO quyn biu quyt
-Cphiuu'udäi
2.Thingdu'vôncôphân
3. QuyOn chpn chuyn dM trái phiu
4.VônkháccOachôsihUu
5.Cphiêuqu5'
6. Chênh lch dánh giá 1i tài san
7. Chênh Ich t' giá hi doái
8.Qudâuti.rphãttriOn
9.QuhtrcisapxOpdoanhnghip
10.Qu5'khacthucvônchusYhctu
11. Lçii nhutn sau thuO chu'a phân phi
- LNST chua phân phi luy k dn cui kS'triràc
- LNSTchuaphân phi k'này
12.Ngun vn du tu' xây dirng ca bàn
II. Ngun kinh phi và các qu
1.NgunkinhphI
2. NguOn kinh phi cia hInh thành TSCD
TONG CQNG NGUON VON

Thuyêt
.
minh

2
342
343
400
410
411
411a
411b
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
421a
421b
422
430
431
432
440

3

21

Soclaunam

Socuoiquy
4

5

1.524.122.798.234
1.524.122.798.234
746.708.910.000
746.708.910.000

1.464.891.713.723
1.464.891.713.723
746.708.910.000
746.708.910.000

32.368.276.001

32.368.276.001

416.437.619.476

375.429.581.476

328.607.992.757
113.922.333.446
214.685.659.311

3 10.384.946.246
3 10.384.946.246

2.901.890.833.060

3.097.718.963.142

Thành phô Ho ChI Minh, ngày 20 tháng 10 näm 2021

NGIJOI LP BIEU

J CLL

KE TOAN TRU'ONG

TONG GIAM oOc

'9-

Lê Thj Tü Anh

Tru'ong Th NgQC Phu'Q'ng

3

Mau so B02- DN
Ban hlnh theo TT s6 200/2014/TT- BTC
Ngay 22/12/20 14 cOa B Tãi Chinh

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dja clii: 48 Tang Nhon Ph6, KP 3, P.Tang Nhmi PhO B, TP.ThO Drc, TP. HCM
BAO CÁO TAI CH!NH TONG HOP QU'' 3 NAM 2021
Cho näm tài chinh k& thOc ngáy 31 tháng 12 näm 2021

BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH
Qu 3 näm 2021
LOy k dn qu báo cáo

Qu 3
CIII TIEU

MS

1

2

1- Doanh thu ban hAng va cung cp d1ch vi

01

2- CAc khoan giAm trü

02

3. Doanh thu thun v bAn hang hóa
cAp dich vu (10= 01-03)

V

cung

4. Giá vn hang ban
5. Lqi nhun gp ye bAn hAng hOa va cung cap
d!ch vu (20=10-11)

TM

VI.!

Nm tru'ó'c

Nàm nay

Näm truóc

3

4

3

4

245.322.423.962

356.931.371.033

743.885.299.813

1.141.334.062.279

102.362.171

1.113.499.387

3.583.147.510

4.266.917.697

10

VI.2

245.220.061.791

355.817.871.646

740.302.152.303

1.137.067.144.582

11

VI.3

215.663.235.627

333.324.086.471

644.000.924.145

1.074.713.482.901

29.556.826.164 .

22.493.785.175

96.301.228.158

62.353.661.681

20.652.724.439

64.392.778.174

191.908.520.065

197.424.976.206

2.119.044.030

11.170.962.690

13.081.057.888

50.555.969.966

/333793764

6.692.612.1/1

/1.076.317.330

35.562.407.60/

2.608.859.281

3.663.246.392

9.066.559.373

16.362.168.107

30.121.387.701

18.359.831.147

82.983.823.773

58.903.123.032

20

6. Doanh thu hotdQngtAi chInh

2!

VI.4

7. Chi phi tài chinh

22

VI.5

Trongdó: chi phi Mi vay

Nám nay

23

8. Chi phi ban hang

25

VI.6

9. Chi phi quhn l doanh nghip

26

VI.7

10. Lqi nhi4n thun tO hot dng kinh doanh
130 = 20 + (21-22) - (24+25)1

30

II. Thu nh.p khác

31

VI.8

12. Clii phi khác

32

VI.9

13. LQi nhuân khAc (40 = 31- 32)

40

14. Tong Iqi nhun tru'Oc thu (50=30+40)

50

15. Clii phi thud thu nhp hin hành

51

16. (:hi phi thu thu nhp hohn li

52

17. Lol thuãn sau thu (6050-51)

60

18. Lãi co bAn trên cO phiu

70

-

15.360.259.591

53.692.523.120

183.078.307.189

133.957.376.782

4.198.446.800

595.981.217

43.461.818.673

825.874.880

223.652.226

5.220.798

11.638.466.551

64.63 1.832

590.760.419

31.823.352.122

761.243.048

54.283.283.539

214.901.659.311

134.718.619.830

19.335.054.165
19.335.054.165

-

-

253.556,860

54.283.283.539

214.901.659.311

134.465.062.970

Thành ph Ha ChI Minh, ngày 20 tháng 10 nãm 2021
NGU'O'I LAP BIEU

KE TOAN TRU'cNG

Lë Thi Tü Anh

Truong ThI Ng9c PhuQng

TONG GIAM DOC

4

Mau so B03-DN
Ban hành theo TT s&, 200/2014/TT - BTC
Ngay 22/12/20 14 cüa BO Tai Chinh

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dja chL 48 Tang Nhon Phi, KP 3, P.Tang Nhon PhO B, TP.ThÜ DIrc, TP. HCM
BAO CÁO TA! CHINH TONG HOP QU' 3 NAM 2021
Cho näni tài chinh kt thUc ngây 31 tháng 12 näm 2021
BAO CÁO LUU CHUVEN TIEN TE
(Theo phirong pháp truc tip)
Qu 3 nàm 2021

CHI TIEU

TT
1.

Ma
so

Thuvt
.
minh

Q3/2021

Don vi tinh: VND
Lu k tu dãu niim den cuôi qu nay
Näm truOc
Näm nay

Q312020

Luu chuyn tin tU hoat dçing kinh doanh

1. Tin thu ban hang, cung cap djch vv vá
doanh thu khãc
2.
3.
4.

Tin chi trã cho ngt1li cung cp hang hóa vã dich vi
Tin clii trâ cho nguôi lao dng
Tin Iai vay d trá

1.336.854.948.262

01

304.367.562.930

341.772.936.154

759.037.355.690

02

(199.896.361.029)

(221.277.612.578)

(558.696.680.385)

(749.359.103.833)

03

(17.315.695.740)

(19.571.451.133)

(58.482.401.831)

(94.649.919.178)

(5.426.271.360)

(11.701.316.039)

(27.509.355.199)

(53.038.776.413)

04

-

71.749.889.351

5.

Thu thu nhp doanh nghip d np

05

6.

Tin thu khác tü hoat dOng kinh doanh

06

56.299.556.826

1.447.461.645

95.645.714.278

7.

Tkn clii kiiác cho hotit dng kinh doanh

07

(23.968.162.093)

(49.735.074.309)

(85.274.113.241)

(85.724.405.158)

Lu:, c/so j'n ijn t/,,,jn tO /iot dng kin/i doanh

20

114.060.629.534

40.934.943.740

124.528.604.239

425.832.633.03 /

(1.585.015.000)

(83.949.374.263)

(12.838.880.251)

11.

Luu chuyCn tin tü hot dng du tu

1.

Titn chi d mua sam, xây dmg tài san C 6 dlnh vã

2.

cãc tài san dài han khác
Tin thu ti'r thanh l, nhs.rcing ban tãi san C6 dinh vã
các tãi san dài han khãc

3.
4.

Tin chi cho vay, rnua cãc cong ci,i nç cUa
don vj khác
lien thu h61 cho vay, ban lai c/sc cOng cu nçi cOa
doii vi khác

21

(5.572.881.024)

22

3.946.600.000

651.300.000

13.018.700.000

937.197.735

15.000.000.000

108.000.000

15.120.000.000

180.000,000

23
24

5.

l'in chi du tis, gOp v6n vão don vj khác

25

6.

Tin thu h6i du to gOp v6n váo don vj khác

26

7.

-

(191.915.073)

-

lin thu lãi cho vay, c6 t/rc vã 1i nhuãn duqc chia

27

65.905.190.280

Lu,: cI,z,psn tin t/iuán tO/zo1ztd5ngdu1w

30

79.278.909.256

-

-

(19.522.531.446)

-

-

118.005.392.365

360.646.862.246

375.010.825.323

117.179.677.365

304.836.187.983

343.766.611.361

111. Luu chuyCn tin tü hot ding täi chinh
lien thu t/r phat hánh c6 phiu, nhn v6n gOp cOa
chUsO'hUu

31

-

-

-

liCn chi Ira gop v6n cho các chO sO hu, mua lai
C6 phiu cUa doanh nghip dâ phát hành

32

-

-

-

3.

TiCn thu tOdi vay

33

119.252.584.911

227.149.901.803

515.556.843.673

4.

Tin chi trâ n g6c vay

34

(222.228.010.798)

(305.464.240.861)

(799.080.482.780)

5.

Tin clii trâ n g6c thuê tâi chinh

35

I.
2.

6.

-

C6 t/rc, kyi nhun da trà cho chO sO hu

36

(21.361.040.150)

lu,, c/iuyê,i tin 1li:ii, Ii', /iotlt d3ng tOi c/sIn/i

40

(124.336.466.03 7)

Luu chuyn tiCn thulin trong k"

50

69.003.072.753

Tin vA tuong duong tin du k5'

60

Anh huOiig cOa thay d6i t giá h61 doái quy d61 ngoai t

61

Tin va tuong duong tin cu61 k'

70

V.1

41.593.328.059

-

110.596.400.812

(1.424.158.332.998)

-

-

(80.271.994.672)

(126.189.549.500)

(145.271.994.672)

(158.586.333.730)

(409.713.188.607)

(800.694.294.962)

19.651.603.615

(31.095.050.570)

90.944.797.197

48.510.045.687

(471.712.625)
17.886.707.742

V.1

768.736.032.708

-

-

17.414.995.117

110.596.400.812

17.414.995.117

Thành ph6 H6 Chi Minh, ngay 20 thang 10 nãrn 2021

NGUO1 Li.P BIEU

446'- -- GIAMDOC

KE TOAN TRUtING

.'TO'NG CONG

*

iv

O\

COPHA'N

PHONG PH1
VC.T P O
U Thj I'6 Anh

Trirong Thi NgQc Phuçrng

Duong Khuê

5

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phuOng Tang Nhon Phó B, TP.ThÜ Dtrc, TP. H ChI Minh
BAG CÁO TAI CHINH TONG HQP QUY 3 NAM 2021
Cho näm tài chinli kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HYP
QUY 3/202 1

I.

BAC DIEM bAT BONG

1.

HInh thfrc sO' hfru von
Tng Cong ty c phAn Phong Phi (sau day gi tt là "Tng Cong ty") là cong ty c phn.

2.

Linh vu'c kinh doanh
Tng Cong ty kinh doanh trong nhiu Iinh vrc khác nhau.

3.

Ngành ngh kinh doanh
Hoat dng kinh doanh chInh cüa Tng Cong ty là: San xut, mua ban sqi, vái, khän, chi may, chi
thêu, san phâm may mc và thOi trang (trr tây, nhum, ho in trén san phâm dt, may dan, gia cong
hang dã qua sir dvng); Mua ban may moe thiêt bj, vt tu, phi tüng, phi lieu ngành dt — nhum —
may; Buôn ban bong, xo., s .i dt, hang may mac;...

4.

Chu ky san xut, kinh doanh thông thu'O'ng
Chu kS' san xut kinh doanh thông throng cüa T6ng Cong ty không qua 12 thang.

I!.

NAM TA! CHtNH, BaN V4 TIEN T

1.

Näm tài chInh
Näm tài chInh cüa Tng Cong ty bAt dAu ttr ngày 01 thang 01 và kt thOc vào ngày 31 thang 12
hang nãm.

2.

Don vl tin t sfr diing trong k toán
Don vi tin t sü ding trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do phAn ion các nghip v,i dugc
thçrc hin bang dan vj tiên t VND.

sU DUNG TRONG KE TOAN

II!. CHIJAN MIfC vA CHE Do ICE TOAN Ar DIJNG
!.

k toán áp diing
Ch
Ngày 22 thang 12 näm 2014, B Tài chinh dä ban hành Thông tir sé 200/2014/TT-BTC huong dan
Ché d kê toán doanh nghip thay the Quyêt djnh so 15/2006/QD-BTC ngày 20 tháng 3 näm 2006
cOa Bô trm1ng Bô Tài chInh và Thông ti.r so 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2009 cüa Bô
Tài chInh. Tong Cong ty áp ding cac chuân mire ké toán, Thông ti.r nay và các thông tu' khác huo'ng
dan thrc hin chuân mirc kê toán cüa B Tài chInh trong vic Ip và trInh bay Báo cáo tài chInh
tOng hçp.

2.

Tuyên b v vic tuân thu chun mirc k toán và chê d ké toán
Ban Tng Giárn dc dam báo dã tuân thii yêu cAu cUa các chuAn mirc k toán, Ch d k toán
doanh nghip Viêt Nam dirçic ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nàrn
2014 cing nhu' các thông tu hiro'ng dan thrc hin chuAn mrc kê toán cüa B Tài chInh trong vic
1p và trInh bay Báo cáo tài chInh tng hcip.

iv. cAc CHINH SACH KE TOAN AP DUNG
Co sO' lap Báo cáo tài chInh
1.
Báo cáo tài chInh du'çic 1p trOn co sb k toán dn tIch (trr các thông tin lien quan den các iuong
lien).

BOn thuy/ nzinh nay là mt b phn hçp thành và phái dirçic dQc càng thE BOo cáo tài chinh
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phiing Tang Nhari Phi B, TP.ThÜ Dirc, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HQP QU 3 NAM 2021
Cho närn tái chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh t6 ng hçp (tiêp theo)

Cac don vi trirc thuc hInh thành b may k toán riêng, hach toán phii thuc. Báo cáo tâi chInh
tong hpciia toàn Tong Cong ty duc 1p trén Ca s tOng hp Báo cáo tài chInh cüa các don vj trirc
thuc. Doanh thu và so dii giEa các dan vi trirc thuc duçic Ioai tth khi Ip Báo cáo tài chInh tong
h?p.
2.

Tiên và các khoán ttro'ng du'o'ng tiên
Tin bao gm tin mt và tin gi:ri ngân hang khong k' han. Các khoãn tuang duong tin là các
khoán dau tu ngãn hin có thai han thu hôi không qua 03 thang kê ttr ngày dâu tu, Co khà näng
chuyên dOi dê dàng thành mt luong tiên xác djnh và khong có rüi ro trong vic chuyên dOi thành
tiên tai thôi diem báo cáo.

3.

Các khoân dâu tir tài chInh
Ghi nhn ban dáu
Các khoãn du tu' vao cong ty con và cong ty lien kit, du ui dài han khác duoc ghi nlitn ban dt
theo giá goc,bao gôm giá mua hoc khoán gop von cong các chi phi lien quan tri!c tiêp den vic
dâu tu
C ttrc va lai nhun cOa các k' tnuóc khi khoàn diu tu du'çic mua duçc bach toán giám giá trj cUa
chInh khoãn dâu ttx do. Co tcrc và Iai nhun cOa các kS' sau khi khoãn dâu tu dupc mua du'çic ghi
nhn doanh thu. Co tirc ducic nhn bang cô phiêu chi duoc theo dOi so h.rong cô phiêu tang them,
khong ghi nhn giá trj cô phieu nhn du'çc.
Tang, giám s dr phOng tn tht du tu vào don vj khác dugc ghi nhn vào chi phi tài chInh.

4.

Các khoãn phãi thu
Các khoánn phái thu duoc trInh bay theo giá tn ghi s trir di các khoân dr phOng phái thu khó dOi.
Dir phOng phái thu khó dOi duc 1p cho tirng khoàn nq phái thu khó dOi can cir vào tui no. qua
han ccia các khoán no' hoc dr kiên mrc ton that có the xáy ra, cii the nhu sau:
• Di vó.i flO. phài thu qua han thanh toán:
- 30% giá trj di voi khoàn no phái thu qua han tir trên 06 tháng dn duói 01 nãm.
- 50% giá trj di vói khoán nq phâi thu qua han tr 01 nàm dn du'ó'i 02 nãm.
- 70% giá tn di vOi khoãn no phài thu qua han ttr 02 nãm dn duói 03 näm.
- 100% giá trj di vO,i khoàn n phái thu qua han tir 03 näm trO len.
• Di vói n phái thu chua qua han thanh toán nhung khO cO khá nang thu hi: can ci vào d
kiên mtrc ton that dé 1p dir phOng.
Tang, giàm s du' dir phOng no phái thu khó dOi cn phái trIch 1p duo'c ghi nhn váo chi phi quail
l' doanh nghip.

5.

Hang tn kho
Hang tn kho du''c ghi nhn theo giá thp hon giüa giá gc và giá trj thun cO th thrc hin du''c.
Giá gc cOa hang tn kho duoc tInh theo phu'ong pháp binh quân gia quyn và diroc hach toán theo
phuong pháp kê khai thung xuyên.
Giá trj thuAn có th thirc hin duoc là giá ban u'ó'c tinh cCia hang tn kho trong kS' san xut, kinh
doanh bInh thu&ig trir chi phi uOc tInh d hoàn thành và chi phi uOc tinh can thiêt cho vic tiêu thi
chüng.
Dir phOng giãm giá hang tn kho duoc 1p cho tirng mt hang tn kho CO giá gc lO'n han giá trj
thuân có the thirc hiên duoc.
Tang, giàm s du d phOng giám giá hang tn kho cn phái trich 1p duoc ghi nhn vào giá vn
hang bàn.

Ban lhuy1 niinh nay là mt bphán hQ'p ihành và phái duc dQC cling vói Báo cáo tài chinh
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Dja chi: 48 Tang Nho'n PhO, khu ph6 3, phu&ng Tang Nhan PhU B, TP.ThO Drc, TP. HO ChI Minh
BAO CÁO TAT CH!NH TONG HOP QU 3 NAM 2021
Cho nãm tài chinh k& thOc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyêt minh Báo cáo täi chInh tng hQ'p (tip theo)

6.

CM phi trá trwc
Chi phI trá truóc bao grn cac chi phi thirc t dã phát sinh nhung có lien quan dn kt qua hoat
dng san xuât kinh doanh cOa nhiêu k5' kê toán.

7.

Tài san cô dinh hüu hInh
Tài san c djnh hu hinh duct th hin theo nguyen giá trir hao mOn lüy kê. Nguyen giá tài san cô
dinh hu hInh bao gOm toàn bô cac chi phi ma Tong Cong ty phai bô ra dê có thrqc tài san cô djnh
tInh den thi dim du'a tài san dO vào trang thai san sang sir ding. Các chi phi phát sinh sau ghi
nhn ban dâu chi dtrcyc ghi tang nguyen giá tài san cô djnh neu các chi phi nay chäc chän lam tang
lcii Ich kinh té trong tu'ong lai do str diing tài san o. Các chi phi phát sinh khong thOa man diêu
kiên trén duc ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong kS'.
Khi tài sánc djnh hQ'u hinh thrcc bàn hay thanh i, nguyen giá và giá tr: hao mOn lüy kduçyc xóa
so và lãi, !ô phát sinh do thanh l duçrc ghi nhn vào thu nhtp hay chi phi trong nãin.
Tài san c djnh h&u hInh du'çrc khu hao theo phuung pháp dtthng thAng dira trén thai gian httu
dvng uoc tInh. So nämkhâu hao cCia các loai tài san cO djnh hiru hInh nhu sau:
So näm
Loai tài san c dinh
05 —40
Nba cira, vt kin trOc
08-15
Máymócvàthitb
06 — 12
Phuong tin 4n tái, truyn dn
03 — 05
quàri
1'
Thit bj, diing ciii

8.

Tài san cô dinh thuê tài chinh
Thuê tài san dirçrc phân loai là thué tài chInh nu phn lan rOi ro và lçri ich gn 1in vài quyn so
hiu tài san thuc ye ngu'Oi di thuê. Tài san cO djnh thuê tài chInh duc the hin theo nguyen giá tth
hao mOn lüy kê. Nguyen giá tài san cô djnh thuê tài chInh là giá thâp hon gifta giá trj hcip lcUa tài
san thué t?i thOi diem khOi dâu cüa hcp dOng thuê và giá trj hin tai cOa khoân thanh toán tiên thuê
tôi thiêu.
Tài san c dinh thuétài chinh du'gc kh.0 hao theo pl-arong pháp throng thng dra trén thai gian
hun di,ing uóc tinh. So närn khàu hao cOa may mOc thiêt bj thuê tài chinh tir 06 nãm den 10 näm.

9.

10.

Bt dng san du tu
Bat dông san dâu tu sO, diing d cho thue dime khu hao theo phuong pháp du'Ong thAng di,ra trOn
thOi gian hun diing uoc tInh. So näm khâu hao cOa co SY ha tang ia bat dng san dâu tu trong 30
näm.
Tài san c dinh vô hInh
Tài san c djnh vO hInh duct th hin theo nguyen giá trtr hao mOn lOy k.
Nguyen giá tài san c djnh, vô hInh bao gm toàn b the chi phi ma Tng Cong ty phái bO ra dé có
dupc tài san eô djnh tInh den thOi diem di.ra tài san dO vào trang thai san sang scr ding.
Khi tài san c dinh vo hInh du'çc ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn lily k duet xóa
so va lãi, lô phát sinh do thanh l duct ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong näm.
Tài san c djnh vo hInh cOa Tng Cong ty chi có chu'ong trinh phn mm

11.

Chi phi xãy dirng co bàn d& dang
Chi phi xây drng co' bàn dO' dang phàn anh các chi phi lien quan trii'c tip (bao gm cà clii phi läi
vay có lien quan phO hç'p vO'i chinh sách kê toán cila Tong Cong ty) den các tai san dang trong qua
trInh xây dcrng, may moe thiêt bj dang lap dtdé phic vi,i cho miic dich san xuât, cho thuê và quán
l' cQng nhu' chi phi lien quan den vic sira chaa tài san cô djnh dang thirc hin. Các tài san nay
thrc ghi nhn theo giá gOc và không di.rcc tInh khâu hao.

Bàn thuyei nzinh ;thy là ni5t b.5 phi hçp thành và phài du'cic dQc cüng vái Báo cáo iàí chinh
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12.

Các khoãn no phãi trã và chi phi phãi trá
Các khoân nç phãi trá và chi phi phãi trã du'gc ghi nhn cho so tiên phái trá trong tuong lai lien
quan den hang hóa và djch vv cia nhn duçic.Chi phi phái trá duçic ghi nhn dira trén các t.róc tInh
hop 1' ye so tiên phâi trá.
Các khoán nq phái trá và chi phi phãi trã duçTc phan loai ngn han và dài han trên Bang can di k
toán tong hopcan ctr theo kS' han con Iai t?i ngày két thiic näm tài chInh.

13.

Vônchüsô'hu'u

Vim gop cáa chü th hfru
Vn gop cüa chü sO hilu du'çcc ghi nhtn theo s6 vn thuc t cia gop cüa các c dông.
Thong du' vOn cOphân

Thng du vn c phAn durçc ghi nhn theo sé, chênh 1ch giUa giá phát hành và mnh giá cphiu
khi phát hành lan dâu hoc phát hành bô sung, chênh 1ch giia giá tái phát hành và giá trj sO sách
cOa cO phiêu qu va cau phân von cOa trái phiêu chuyên dôi khi dáo han. Chi phi trijc tiêp lien
quan den viêc phát hành bô sung cô phiêu va tái phát hânh cô phiêu qu duc ghi giám thng du
vOn cô phân.
14.

Phân phi lol nhun
Li nhun sau thug thu nhp doanh nghip ducic phân ph6i cho các c dông sau khi cia trIch 1p các
qu theo Diêu 1 cOa Tong Cong ty cüng nhu các quy djnh cOa pháp !u.t và cia thrcc Dai hi dong
cO dOngphê duyt.

15.

Ghi nhn doanh thu và thu nhp
Doanh thu ban hang hoá, thành phdm

Doanh thu ban hang hóa, thanh phm dirc ghi nhn khi dng thOi thOa man các diu kin sau:
• Tng COng ty cia chuyn giao phn iOn rCii ro va lçii Ich gtn lin vâi quyn sO hCru hang hóa,
san phâm cho ngui mua.
• Tng Congty khOng cOn nAm gui quyn quân 1' hang hóa, san pham nhu nguOi sO hCu hang
hóa, san phârn hoc quyen kiêm soát hang hóa, san phâm.
• Doanh thu duc xác djnh tu'ang dôi chic chän.
• Tng Cong ty da hoc së thu duc igi Ich kinh t tir giao djch ban hang.
• Xác djnh du'gc chi phi lien quan dn giao djch ban hang.
Doanh thu cung cimp djch vy

Doanh thu cung cp djch vi dugc ghi nhn khi dng thOi thOa man các diêu kin sau:
• Doanh thu duac xác djnh tuong di chc chin. Khi hcrp dng quy dlnh nguOi mua dugc quyën
trã Lai djch vi cia rnua theo nh&ng diu kin ci th& doanh thu chi du,gc ghi nhn khi nhung
diêu kin ci the dO khOng cOn ton tai Va nguOi mua khong ducrc quyên trá l?i djch vu dâ cling

cap.
•
•
•

T6ng COng ty cia hoc së thu dugc lgi Ich kinh t tir giao djch cung cp djch viii do.
Xác djnh dugc phn cOng vic cia hoãn thanh vào thOi dim báo cáo.
Xác dinh duoc chi phi phát sinh cho giao dich va chi phi d hoan thanh giao djch cung cp djch
vi do.

Tru'Ong hçrp djch vu dugc thirc hin trong nhiu kS' thI doanh thu duc ghi nhn trong k' du'gc can
ctr vao kOt qua phân cOng vic cia hoàn thanh vao ngày kêt thüc näm tài chinh.

Bàn ihuydi nzinh nay

ia mQt b phcin hqp lhành vàphái du'çyc dQc cling vol Báo cáo tài chlnh
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Cho närn tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tng hQp (tip theo)

Doanh thu ban bt ct3ng san

Doanh thu bàn bAt dng san ma Tang Cong tylà chU du tu duc ghi nhn khi thOa man dOng thai
tat ca các diêu kién sau:
• BAt dng san dã hoan thành toàn b và bàn giao cho nguOi mua, Tng Cong ty dä chuyên giao
rOi ro va lqi Ich gän lien vó'i quyên s hu bat dng san cho ngithi mua.
• Tng Cong ty không cOn nAm giu quyn quán 1 bAt dng san nhii ngtrOi sà hüu bAt dng san
hoc quyn kim soát bat dng san.
• Doanh thu duçc xác djnh ti.rang di chic chn.
• Tng Cong ty da thu du9c hoc së thu dLr9c 1i Ich kinh tA tü giao djch bàn bAt dng san.
• Xác djnh duqc chi phi lien quan dAn giao djch bàn bAt dng san.
Ti,z Mi
Tin lãi duçc ghi nhn trén co so' thai gian và Iäi suAt thirc tê trng ks'.
Co tá'c và lii nhuân du'crc chia

Co tuc va loi nhuân dUGC chia diroc ghi nhân khi Tong Cong tythioc quyên nhân CO ttrc hoäc lrn
nhun tir vic gop von. CO tue du'qc nhn bang cô phiêu chi du''c theo dOi so lu'o'ng cO phiêu tang
them, khong ghi nhn giá trj CO phiêu nhn thIC.
16.

Các khoãn giãm tth doanh thu
Các khoàn giãm trir doanh thu bao grn giàrn giá hang bàn và hang ban bj trá Lai phát sinh cãng kS'
tiêu thi san phâm, hang hóa, djch vi,i thrc diêu chinh giám doanh thu cüa kS' phát sinh.

17.

Chiphidivay
Chi phi di vay bao gm Iäi tiAn vay Va các chi phi khác phát sinh lien quan trrc tiêp den các khoãn
vay.

18.

Các khoãn chi phi
Chi phi là nhng khoàn lam giám lçi ich kinh tA thrcic ghi nhn tai thai diAm giao dch phát sinh
hotc khi có kha nãng tu'ong dOi chãc chAn së phat sinh trong tuong lai khOng phân bia d chi tiên
hay chu'a.
Càc khoàn chi phi và khoàn doanh thu do no tao ra phãi duc ghi nhn dng thai theo nguyen tãc
pha hop. Trong tru'O'ng hp nguyen tãc phü hp xung dt vài nguyen täc thin trpng, chi phi duc
ghi nhân can th vào bàn chat và quy dinh cOa các chuân mirc kê toán d dam bão phan ánh giao
djch mt cách trung thrc, hop l);.

19.

ThuA thu nhp doanh nghip
Chi phi thuA thu nhãp doanh nghiêp bao gAm thuA thu nhp hin hành và thuA thu nhp hoãn Iai.

Bàn Ihuyt n,inh nay là ini b phn hp thành và phái duqc dQc cüng vol Báo cáo tài chinh

10

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
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Cho näm tài chinh kt thi:ic ngày 3 1 thãng 12 nãm 2021
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V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN 1)01
KE TOAN TONG H(P

1.

Tin và các khoãn tiro'ng throng tiii
Tiên mat
Tin gfri ngân hang không kS' han
Các khoãn tuong throng tin
Cong

2.

So cuôi qu
1.935.627.472
17.060.773.340
91.600.000.000
110.596.400.812

So dâu näm
2.673.071.805
77.271.725.392
11.000.000.000
90.944.797.197

Các khoân dflu tn tãi chInli
SO cuôi qu
Giá gc
Di1 phOng
220.050.000.000

Diu 1w vào cong ty con
COng ty c phn dt Gia diing Phong
PhO

220.050.000.000

1w vào dy lien doanh, lien kt

349.675.919.796

Cong ty TNHH Coats Phong PhO

85 .253 .63 8.578

Cong ty c phn d& may Nha Trang
COng ty c phn du liz phát trin nhà
và dO thj Sài GOn
Cong ty co phn may Dà Lt
COng ty c phAn xOc tin thuong mai
và dâu tu Phong PhO
COng ty c phAn phát trin nhà Phong
PhO Daewon Thu DOc

70.968.627.165

-

So du nAm
Giágc
DiphOng
220.050.000.000
220.050.000.000

(28.033.201.976)

349.6 75.919. 796

(26.580.552.049)

85.253.638.578
(21.232.685.739)

10.000.000.000
6.769.616.000

70.968.627.165

(19.780.035.812)

10.000.000.000
6.769.616.000

6.800.516.237

(6.800.516.237)

6.800.516.237

144.586.200.608

-

144.586.200.608

25.297.321.208

-

25.297.321.208

Du twgóp vEn vào don vj khác
Cong ty Co phân nguyen phii Iiu dt
may BInh An
COng ty CP dt may Lien Phunng
COng ty CP DTPT Gia Djnh
COng ty CP dt may Gia Djnh Phong
PhO
COng ty cO phAn Len Vit Nam
COng ty TNHH san xuAt kinh doanh
nguyen lieu dt may VN
COng ty c phn Sài GOn Rch Giá
Cong ty c phn TMDV Thun PhO
COng ty c phân Hung Phu
Cty CP PT do thj dt may Narn Dlnh
COng ty c phAn Phuàc LOc
Cong ty c phn du tu phát triën
Phong PhO Lang Co
COng ty ci phn quc th Phong PhO

125.247.365.199

(18.104.869.207)

125.24 7.365.199

13.027.052.451
32.288.540.334
12.533.634.095

-

13.027.052.451
32.288.540.334
12.533.634.095

5.852.355.319
1.337.103.882

(5.852.355.319)
(1.33 7. 103 .882)

5.852.355.319
1.33 7. 103 .8 82

(5.852.355.319)
(1.337.103.882)

11.282.879.453
2.984.184.383
12.0 18.427.562
1.8 13.677.769
7.500.000.000
3.216.754.481

(7.450.982.233)
(2. 125. 188 .3 78)
(1.010.972.476)

11.282.879.453
2.984.184.383
12.018.427.562
1.8 13.677.769
7.500.000.000
3.216.754.48 1

(7.398.663.865)
(1.968.24 1.2 14)
(909.139.055)
(720.102.935)

7.299.200.000
14.093.555.470

(328.266.9 19)
-

7.299.200.000
14.093.555.470

(328.266.919)

Cong

694.973.284.995

(46.138.071.183)

694.973.284.995

(45.094.425.238)

COng ty cô phn dt DOng Nam

(6.800.516.237)

(18.513.873.189)

Dirphóng cho các khoán du tu' gop vn vào don vi khác
TInh hinh bin dng dr phông cho các khoãn du tLr gop vn vâo don vi khác nhts sau:

Bàn lhuyAl ni/nh nay là mt b ph4n hp thành và phái dtrc dOC cOng vol BOo cáo íàí chinh

11

TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhan Phü, khu ph 3, phthng Tang Nhon Phü B, TP.ThU Dirc, TP. Ho ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP QU' 3 NAM 2021
Cho näm tài chInh kt thCic ngãy 31 tháng 12 nam 2021
Ban thuyêt minh Bao cao tal chinh tong hop (tiep theo)

Näm nay
So cthu näm
TrIch dir phOng b sung/hoan nhp

45.094.425.238
1.043.645.945

SO cui qu

46.138.071.183

3.

Phãi thu ngn hn cüa khách hang
Phãi thu các ben lien quan
Cong ty c phn d may Nha Trang
Cong ty TNHH Coast Phorig Phii
Cong ty c phn xCic tin thuong rnai Phong Phii
COng ty c phn Dt Gia dung Phong PhL
Phái thu các khách hang khác
Cong ty c phAn dAu tu phát trin Phong Pht
Các khách hang khác
Cong

4.

So cui quy
5.041.940.353
2.508.914.736
2.533 .025 .6 17
5.041.940.353

s6 dau näm
4.001.451.104
2.508.914.736
1.492.536.368
4.001.451.104

Phãi thu v cho vay ngn hn/dài hn
Phái thu v cho vay ngtii hin
Cho các ben lien quan vay
Cong ty c phn dt Dong Nam
Cho cdc to chá'c khác vay
Cong ty c phin du tu phát trin Phong Phü
Cong

Sb.

S dâu nàm
128.010.819.3 76
1.902.176.033
32.615.019. 194
14.430.807.340
79.062.816.809
144.030.872.323
32.923.446.043
111.107.426.280
272.041.691.699

Trã trlthc cho ngtrôi ban ngän hn
Trd trithc cho ngithi ban khác
Cong ty TNT-TI-I xây dirng Phong Dirc
Các nhà cung cp khác
Cng

5.
Sa.

So cuôi qu
186.069.038.143
9.689.098.568
128.7 19.108.159
14.430.807.340
33.230.024.076
103.263.953.578
32.923.446.043
70.340.507.535
289.332.991.721

So cui quy
55.000.000.000
55.000.000.000
61.600.000.000
61.600.000.000
116.600.000.000

So du näm
70.000.000.000
70.000.000.000
61.600.000.000
61.600.000.000
131.600.000.000

Phái thu v cho vay dài hçin
Cho các i chá'c khác vay
COng ty c phn thi.rang mai djch vii Thun Phü
Can b cOng nhâii viên
CçIng

So cui qu
4.848.000.000
4.800.000.000
48.000.000
4.848.000.000

Bàn thuyI n,inh nay là nz5t b5ph;i hçip thành và phái du'çic dQc cling v&i BOo cáo lài chinh

So dâu nãm
4.968.000.000
4.800.000.000
168.000.000
4.968.000.000

2

TÔNG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phng Tang Nho'n PhU B, TP.ThU Dirc, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHfNH TONG H5P QU' 3 NAM 2021
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo täi chInh tong hQp (tip theo)

6.

Phãi thu ngn hn/dài hin khác

6a.

Pithi thu ngn hçm khác

Phái thu các ben lien quan

Cong ty c phn dt may Nha
Trang - Tién lãi ADB
Cong ty c phn Dt Gia dung
Phong Phi - Co tirc du'gc chia

So cuôi quy
Giá tn
Dir phông
63.13 7.512.995

So dâu nàm
Giá tn
Dir phông
- 233.880.304.519

935.316.869

32 1.279.866

7.200.000.000

COng ty c phAn Dt Gia dung
Phong Phii - Tiên !ãi vay
607.453.665
Cong ty TNHH Coats Phong Phi
- Lai nhuân duoc chia
Cong ty c phn dt Dông Nam Phãi thu tiOn lãi vay
54.394.742.461

-

184.500.000.000

-

49.059.024.653

Phái thu các to chá'c và Ca nhân
khác
252.169.137.332 (3.242.551.090)

Cong ty c phn dAu tu phát trin
Phong PhO — Lçi nhun hgp tác
dir an Dông Mai
Cong ty c phn du Ui phát trién
Phong PhO - Phâi thu tiên läi vay
COng ty c phn du Ui phát trién
Phong PhO - Phãi thu tin chm
thanh toán
Phãi thu tin thanh 1 hop tác dãu
tu du an
Phái thu ng&n han khác
Cong
6b.

293.877.787.874 (3.242.551.090)

98.402.161.112

98.402.161.112

46.104.308.500

4 1.880.107.130

20.646.971.080

12 .3 89. 73 8.204

80.000.000.000

135.000.000.000

7.015.696.640 (3.242.551.090) 315.306.650.327 (3.242.551.090)

6.205.781.428 (3.242.551.090)
527.758.092.393 (3.242.551.090)

Phái thu dài han khac

Phâi thu tin hop tác kinh doanh
- Dir an khu cong nghip Lé Minh
XuOn
K qu5 dài han
Cong

So cui quy'
Giátrj
DrphOng
43 .532.895.759

43.532.895.759

43.532.895.759
19.000.000.000
62.532.895.759

43.532.895.759
19.000.000.000
62.532.895.759

Bàn 1huyt rninh nay là mI bO phn hp lhành và phái thcc dQc càng vói Báo cáo tai chInh

So dâu nãm
Giá trl

Dii' phOng

'3

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhoii PhO, khu ph 3, pht.rng Tang Nhn PhO B, TP.ThO Dcrc, TP. Ho Chi Minh
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HOP QU' 3 NAM 2021
Cho närn tài chinh k& thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tong hp'p (tip theo)

7.

No'xu
So cuii qu

Các ben lien quan
Cong ty CP XOc tin
thuong rnai và dâu tu
Phong PhO
Các t6 chác và Cd nhân
khdc
Cong

Giá gc
14.430.807.340

Giá tn có
th thu hi
2.529.452.079

S dâu nàm
Giá tn có
Giá gc
the thu hôi
14.430.807.340
6.015.546.255

14.430.807.340

2.529.452.079

14.430.807.340

6.015.546.255

39.440.537.360
53.871.344.700

680.34 7.256
3.209.799.335

40.441.507.867
54.872.315.207

16.2 76.006.519
22.291.552.774

TInh hInh bin dng dir phOng nçi phãi thu khó dOi nhu sau:

Nám nay

8.

So du näm
TrIch lâp/hoàn nhp dr phOng

32.580.762.433
18.080.782.932

So cuôi qu

50.661.545.365

Hang tn kho
So cu6i qu
Giá gc
D phOng

SO du näm
Giá gc
Dy phOng

Hang di dulmg

3.142.536.063

Nguyen 1iu, vt 1iu

53.143 .044.23 1

Cong cii, di,ing cii

(4.343.833.234)

24.373.839.409 (5.079.227.955)

135.83 8.165

120.639.266

Chi phi san xut, kinh doanh
dO dang

23.053.152.299

22.286.843.290

Thành phm

40.381. 13 6.558

Hang hóa

Cong

59.454.771.049(19.387.628.226)

1.636.088.146

13 .97 1.042

56 1.863.108

505.988.1 14

76.285.461.700

76.285.461.700

Hang gcri di ban
Chi phi dO dang d%r an

(7.620.949.714)

195.196.584.207 (11.964.782.948)

(2.943.005.278)

186.184.049.933(27.409.861.459)

TInh hInh bin dng dir phOng giãrn giá hang tn kho nhis sau:
S du näm
TrIch 1p dir phông/Hoàn nhp

So cui qu
9.
9a.

Nàm nay
27.409.861.459
(15.445.078.511)
11.964.782.948

Chi phi trã truc ngn htn/dài hn
Chi phi Ira Ir,thc ngtn hin
Clii phi scra cha
Cong cii, dung cvi, vt tu' san xuAt
Chi phi khác

Cfng

So cuii quy
121.366.907
1.608.974.827
210.922.613
1.941.264.347

Bàn 1huyi nunh nay là nz3t b phn hçrp thành và phái dwçjc dcc cüng vái Baa cáo tài chinh

SO dâu nãm
286.648.408
33 .755 .599

320.404.007

14

TONG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhon PhO, khu phO 3, phng Tang Nhoii Ph6 B, TP.ThU Dic, TP. HO ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP QU 3 NAM 2021
Cho närn tài chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyt minh Bäo cáo tài chInh tong hqp tiOp theo)

9b.

Clii phi trá tru'ó'c dài hçin

Quyn sir ding dt
Chi phi sira c1ia
Cong ci, dvng ci
Chi phi thuê
Chi phi khác
Cong
10.

So cui qu
8.693.877.540
1.942.264.137
1.677.552.690
355.000.000
3 89.273.504

S dâu näm
9.795.918.360
4.801.659.577
3.3 16.087.343
674.500.000
752.546.249

13.057.967.871

19.340.711.529

Tài san cô dinh hiru hmnh
Nhi cüa, vt kin
trüc

May rnoc và
thiét b!

Phuong tin van
tái, truyên dan

Thit b!, dyng cy
quãn I

Cong

Nguyen giá
So dAu nãm

515.342.829.481

1.272.724.531.913

24.936.434.114

10.108.303.453 1.823.112.098.961

Mua trong nam
DOu W XDCB hoàn
thành
Thanh l, nhi.rcmg bàn
sO cuOi k5

515.342.829.481

2.188.102.744
(53.042.641.489)
1.221.869.993.168

(1.407.483.714)
23.528.950.400

2.188.102.744
- (54.450.125.203)
10.108.303.453 1.770.850.076.502

149.346.119.424
14.234.748.316

13.782.039.709
1.459.232.343
(1.407.483.714)
13.833.788.338

4.103.409.961,00
517.836.024

Gia tn hao mon

SO dOu näm

11.

Khu hao trong näm
Thanh I, nhucmg bàn
sO cuOi k5'

163.580.867.740

688.261.857.978
65.487.680.889
(48.274.695.681)
705.474.843.186

Già tr cOn Ii
SO dâu nàm

365.996.710.057

584.462.673.935

11.154.394.405

6.004.893.492

967.618.671.889

sO cuOi k

351.761.961.741

516.395.149.982

9.695.162.062

5.487.057.468

883.339.331.253

Tài san cô dinh thuê tài chinh
So du nãm
Phát sinh tang
Khu hao trong nãrn
So cui k'

12.

Nguyen giá
Giá trj hao mon
13.112.430.204
1.748.324.016

Giá trj cOn 1i
11.364.106.188

983.432.259
13.112.430.204

2.731.756.275

10.380.673.929

Tài san c dinh vô hlnh
S du näm
Mua trong kS'
Khu hao trong närn

S6 cuôi k'
13.

4.621.245.985

85 5.493 .427.072
81.699.497.572
(49.682.179.395)
887.510.745.249

Nguyen giá
Giá trj hao mOn
583.927.273
304.401.416

Giá trl con Ii
279.525.857

51.296.364
583.927.273

355.697.780

228.229.493

Chi phi xây dirng co' bàn d& dang
So cui qu
Xáy dtrng co bàn do dang
Cong

85.795.384.802
85.795.384.802

Bàn ihuydt n,inh nay là mt b ph4n hqp thành và phái dwQv dQc càng vái Báo cáo tài chinh

S dan nám
1.407.780.001
1.407.780.001

15

lÔNG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
Dja ehi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph 3, phtxong Tang Nhn Phó B, TP.ThÜ Dirc, TP. H Chi Mmli
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP QU'' 3 NAM 2021
Cho nàrn tãi chinh kt thüc ngãy 31 thang 12 näm 2021
Ban thuyt minh Báo cao täi chInh ting hqp (tip theo)
_______

14.

Phãi trã ngu'O'i ban ngin hn
Phdi Ira các ben lien quan
Cong ty c phn dt may Nha Trang
Cong ty TNI-IH Coats Phong PhU
COngty c phn dt Gia dingPhongPhü
Phái Ira các nhà cung cip
Các nhã cung cp khác
Cng

15.

So cuôi qu
151.387.061.134
51.589.274.682
81.441.451.420
18.356.335.032
108.914.707.586
108.914.707.586
260.301.768.720

So dâu nãm
128.038.889.794
48.427.768.362
60.804.109.546
18.807.011.886
92.495.017.768
92.495.017.768
220.533.907.562

So cui qu
36.845.370
36.845.370
11.696.690.632
9.962.577.900
1.734.112.732
11.733.536.002

S dáu nám
36.845.370
36.845.370
13.032.188.891
9.962.577.900
3.069.610.991
13.069.034.261

Ngffri mua trã tin truó'c ngn hn
Trá Iru'ó'c cña cdc ben lien quan
Cong ty c phn Dt DOng Nam
Trâ Irithc cüa cdc khdch hang khác
Cty TNHI-1 SXKD nguyen 1iu may Vit Nam
Các khách hàngkhac
Cong

16.

Thuê và các khoãn phãi np Nhà nu*c
So cui qu
Phãi np
Phãi thu
Thu GTGT hang bàn
ni dja
62.779.143
Thug xut, nhp khu
64.447.560
Thug thu nhp doanh
nghip
207.769.015
Thug thu nhp cá nhân
483.243.452
Thu tài nguyen
7.665.840
Tiên thuê dt
3.520.443.060
Cng
4.074.131.495
272.216.575

17.

So tlãu nãm
Phãinp
5.228.958.284
-

Phaithu

23.387.963
207.769.015

4.210.662.039
9.132.480
14.602.950.282
24.051.703.085

231.156.978

Phãi trã nguôi lao t1ng
S dr cui kS' là qu luang chua chi ht.

18.

Chi phI phãi trã ngn han

P/ia! Ira các t chác và cá nhân khdc
Chi phI hoa hng phãi trá
Chi phi lAi vay phái trá
Các chi phi phài trá ngtn han khác
Cng

So cuM qu
3.137.298.904
37.353.240
928.3 19.209
2.171.626.455
3.137.298.904

Ban thuydi mink nhylà m(3t bph4n hc'p thank và phãi ducic dQc cling vái Báo cáo lài chink

56 tlâu nám
4.563.468.522
2.526.256.463
659.3 16.413
1.377.895.646
4.563.468.522
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T5NG CONG TY C5 PHAN PHONG PHU
Da chi: 48 Tang Nhon PhO, khu ph 3, phuong Tang Nhon PhO B, TP.Thti thirc, TP. HO Chi Minh
BAO CÁO TA! CHINH TONG HQP QU' 3 NAM 2021
Cho nãm tài chinh kt thOc ngày 31 thang 12 nãm 2021
Ban thuvêt minh Báo cáo täi chinh tong hqp (tiêp theo)

19. Phãi trã ngn hn/dãi hn khác
19a. Pith! Ira ngn hçin khác
Phái Ira các ben hen quan
Tp doan dt may Vit Nam - Phâi trã tin lãi vay
Tp doàn Dt may VietNam - Phái trá tin c ttrc
Pháj Ira các Id chá'c và cii nhân khiic
Kinh phi cong doàn, báo him
CtO'c, 19i nhun pháitrã
Các khoãn phái trá ngin hn khác
Cing

So cui quy
20.244.191.179
2.908.358.379
17.335.832.800
23.802.470.875
977.849.594
17.887.836.847
1.3 12.563.284

S dâu nám
21.077.053.989
777.702.789
20.299.351.200
3.066.253.675
952.151.075
713.669.135
1.400.433.465

44.046.662.054

24.143.307.664

19b. Pith! Ira dài han khiic
Pith! Ira ciic Id chác và cii nhân khiic
Cty CP Dt may Lien Phumg - Nhn gop vn dài han
Cty TNI-IH Xây dirng Phong Dcrc - Nhn gop vn dài han
Nhn tin c9c cCia Cong ty TNHH SXTM Vinh Phirong
Cing

S cu61 qu
29.426.000.000
5.226.000.000
19.500.000.000
4.700.000.000

S dâu nàm
29.426.000.000
5.226.000.000
19.500.000.000
4.700.000.000

29.426.000.000

29.426.000.000

20. Vay và n thuê tâi chInh ngn han/dài han
20a. Vay va ncr thuê tài chInh ngdn hn
Vay ngàn hçrn phi! In các ben lien quan
Vay T2p doàn dt may Vit Nam (ADB)
Vay và ni thuê là! chInh ngn hçin phii In ciic
to chác khdc
Vay ngAn han ngân hang
Vay Ngdn hang thu'ang mgi cd phdn ddu tu'
và phát tridn Vit Nam - Chi nhánh TP. HCM
Vay Ngin hang thu'ong mgi cóphdn Qudc te
Vay NgOn hang thuoiig mgi cóphdn cong thirung
Viét Nam - Chi nhOnh TP. Ho ChI Minh
Vay Ngin hang thwcrng mgi cd phdn ngocii thurng
Viét Nani - Chi nhánh TP. HO ChI Minh
Vay Ngan hang thirong mgi cd phdn A Gháu
Vay dài han dn han
Cng

So cuii qu
10.452.365. 811
10.452.365.811

S dâu näm
10.109.219.687
10.109.219.687

107.638.600.761

380.244.900.858

97.220.660.961

344.351.081.074

22.827.924.483

67.694.953.584
20.040.052.485

22.887.144.868

70.805.067.465

47.390.114.507

185.811.007.540

4.115.477.103
10.417.939.800

35.893.819.784

118.090.966.572

390.354.120.545

Bàn thuyt minh nay là in5t bph2n hçlp thành và phái duTlc dQc càng vái Báo cáo tài chinh

-
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lÔNG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph 3, phtràng Tang Nhon PhU B, TP.ThÜ Drc, TP. H Chf Minh
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP QU' 3 NAM 2021
Cho nam tài chInh ktthUc ngãy 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyêt minh Bao cao tal chinh tong hop (tiep theo)
__________________

20b. Vay và ni thuê tài chmnh dài hçin
So cui qu
Vay và nI thuê tài chInh dài hiiz phái trã các to
chat và cá nhân khác
- Vay dài han ngân hang
NgOn hang thwo'ng mqi cd phdn ngogi thzwng Vit
Nam - Chi nhánh TP.Hó ChIMinh
Ngan hang thiing mcii c phdn cong thwmg Vit
Nam - Chi nhánh TP.HO C'hIMinh
Ngan hang thurnig maE cphn Sal GOn - Ha N5i
-

Vay dài hn các to ch(rc khác

Tap doàn Dt may Vit Nani (4DB,)
- Vay dài han các Ca nhân
Vay dài han các Ca nhdn khác
- No time tài chInh
Cong

So dâu näm

819.603.309.532

840.643.837.334

140.857.705.000

203 .0 19.3 55 .060

132.108.622.800

178.239.395.400
15.180.000.000

8.749.082.200
507.720.368.429
507.720.368.429
105.861.232.538
105.861.232.538
65.164.003.565
819.603.309.532

Ban thuyet nzinh nay là mt bphn hctp thành và phái duqc dpc cüng vol Báo cáo îàí chinh

9.599.959.660
521.041.703.933
521.041.703.933
110.048.357.110
110.048.357.110
6.534.421.231
840.643.837.334

18

TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhon Ph, khu ph 3, phuOiig Tang Nhon Phii B, TP.ThÜ Dirc, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TAL CHINH TONG HOP QU'' 3 NAM 2021
Cho nãrn tài chinh kt thic ngày 31 tháng 12 näm 2021
21. Vnchüsôhfiu

21a. Bang di c/,ila bitn d5ng cÜa vn chü so' hfl'u

1. S6 du' du kS'
2. Tang trong k'

Qu5 dãu tu' phät

Thang du' vn cô
phan

Von CSH

LN sau thu chtra
PP

.
trien

746.708.910.000

32.368.276.001

375.429.581.476

-

-

Tang ti.'r kt qua kinh doanh

3. Clam trong k'

-

Phân phi lçii nhuãn nãm 2020:

-

-

Cong

310.384.946.246

1.464.891.713.723

41.008.038.000

214.901.659.311

255.909.697.311

41.008.038.000

214.901.659.311

255.909.697.311

-

196.678.612.800

196.678.612.800

-

196.462.612.800

196.462.612.800

62.055.009.000

62.055.009.000

134.407.603.800

134.407.603.800

2 16.000.000

2 16.000.000

216.000.000

216.000.000
-

Trong do:
+ Phán phi quyJ Igi TCT
+ C tc nãm 2020
Phân phi 1çi nhuãn näm 2021 :

-

-

-

+ Thu lao HDQT+BKS
Giãm do phãn phM 1i LN
Giãrn khác
4. S du' cui k5'

746.708.910.000

Ban ihuycit nijnh nay là môt hO phOn hQp thOnh va phdi duac dQc cung vol BOo cáo tOi chinh

32.368.276.001

416.437.619.476

328.607.992.757
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1.524.122.798.234

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhan Phü, khu ph 3, phu&ng Tang Nhon Phii B, TP.ThU Dic, TP. Ho ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP QU' 3 NAM 2021
Cho närn tài chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021

21b. Clii tiét vn gop cOa chO sO' hü'u
Tp doàn dt may Viêt Nam
Các c dông khác
Cong

So cui nãm
374.087.960.000
372.620.950.000
746.708.910.000

SO dáil näm
374.087.960.000
372.620.950.000
746.708.910.000

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET
QUA HOAT BONG KINH DOANH TONG HP
1.

Doanh thu ban hang và cung cap djch vi
Doanh thu ban các thành phrn
Doanh thu ban hang hóa và cung cap djch vii
Doanh thu kinh doanh bat dng san
Cong

2.

Cong

9 tháng nãm 2021
3.583.147.5 10
3.583.147.510

9 tháng nãm 2020
4.266.917.697
4.266.917.697

Giá vn hang ban
Giá vn cOa thành phm dã cung cp
Giá vn cüa hang hóa và djch viii dä cung cp
Giá v&i cia hoat dng kinh doanh bt dng san
Dr phôngl(Hoàn nhp) dr phOng giâm giá hang
ton kho
Cong

4.

9 tháng nàm 2020
53 9.5 84.3 94.454
593 .033 .075. 189
8.716.592.636
1.141.334.062.279

Các khoãn giãm trtr doanh thu
Hang ban bj trá Iai

3.

9 tháng nàm 2021
343.729.773.112
399.883.830.337
263.636.364
743.877.239.813

9 tháng nàm 2021

9 tháng nám 2020

298.286.590.2 14
360.001.998.206
263 .636.364

498.966.570.592
577.498.482.769
7. 108 .485 .2 13

(14.5 59.360.639)
644.000.924.145

(8. 860.055 .673)
1.074.713.482.901

Doanh thu hot dng tai chInh
Läi tin gui không kS' han
UI châni thanh toán
Co tOc, lçri nhuân du'Qc chia
Läi chênh Ich t' giá chua thrc hin
Läi chênh 1ch t' giá phát sinh
Doanh thu tài chInh khác
Cong

9 tháng näm 2021
294.329.962
8.257.232.876
176.416.647.418
6. 172.153 .258
745.645.349

9 tháng näm 2020
279.328.760
9.23 7.5 5 5 .556
187.339.996.859

22.5 11.202
191.908.520.065

96. 13 8. 180
197.424.976.206

Ban thuy! ,n,nh nay là ,nói bô phd;i hop ihành va phái du'oc dQc chng vái Báo cáo tài chinh

471.956.851
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, khu ph 3, phung Tang Nhon Phi B, TP.ThU Dirc, TP. Ho Chi Mirth
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HOP QU' 3 NAM 2021
Cho närn tài chinh k& thOc ngày 31 thang 12 näm 2021
BOii t!itiyit minh Báo cáo tài chInh tong hqp (tip theo)

5.

Chi phi tài chInh
Clii phi lãi vay
L chênh lch t' giá do dánh giá li các khoãn
rnic tiên t Co gôc ngoai t
Lô chênh lch t giá
(Hoàn nIip) /trich ltp dr phông các khoán du tu'
tài chInh
Clii phi tài chInh khác
Cing

6.

Clii

l)lI

206.605.977

471.680.740
113.636.364

1.043.645.945
754.488.636
13.081.057.888

10.427.810.691
2. 133 .475 .808
50.555.969.966

9 tháng näm 2021
2.452.076.248
2. 128.28 1.672
4.486.201.453
9.066.559.373

9 tháng näm 2020
4.159.994.9 19
37.493.621
1.856.963.108
10.3 07.7 16.459
16.362.168.107

9 tháng nãm 2021
26.692.227.591
1.646.723.773
2.595.309.117
13.381.046.647
18.080.782.932
20.5 87.733 .7 13
82.983.823.773

9 tháng nãm 2020
25.841.654.050
1.348.466.739
1.957.846.774
2.685.523.147
2.12 1.346.978
24.948.285.344
58.903.123.032

9 tháng näm 2021
8.53 7.83 6.0 10
34.722.667.182
201.3 15 .481
43.461.818.673

9 tháng nãm 2020
807.845.691

Chi phi quân ly doanh nghip
Chi phi nhân viên
Chi phi nguyen vt !iu
Chi phi khu hao tài san c6 djnh
Thud, phi và 1 phi
Chi phI dir phOng
Clii phi khác
Cing

8.

9 tháng nàm 2020
35.562.407.601

ban hang

Clii phI cho nhân viên
Chi phi vt !iu, bao hi
Chi phi djch vii mua ngoài
Chi phi khác
Cng

7.

9 tháng nàm 2021
11.076.317.330

Thu nhp khác
Lãi thanh I, nhu'çrng ban tài san c djnh
Thu bi thuà'ng, ho tr dt
Thu nhp khác
Cing

Ban thuye1 ni/nh nay là m3t bô phan hçip thành Va phái dujc dQc cüng vái Ban cáo là! chinh

18.029.189
825.874.880
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TONG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
Da chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phixOng Tang Nhon PhU B, TP.ThÜ Düc, TP. Ho Chi Minh
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HOP QUY 3 NAM 2021
Cho närn tãi chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tong hQp (tip theo)

9.

Clii 1)111 khác
9 tháng näm 2021
11.378.756.703

Clii phIdrán
Phat vi pham hành chmnh, phat chtm np thug
Chi phi khác
Cong
10.

9 tháng näm 2020

37.301.938
222.407.910

5.220.798
59.411.034

11.638.466.551

64.631.832

Lãi trén cô phiêu
Thông tin v läi trén c phiu du'9c trinh bay trên Báo cáo tài chInh h9p nhât.

TP. H ChI Minh, ngày 20 tháng I 0 näm 202 1

TONG, CONG TY
CO PHAN

PHONG PHU

Lê Thi Tü Anh
Ngtrô'i Lp biêu

Trtro'ng Th1 Ng9c Phtrçng
Ké toán trtr&ng

Ban thuyt nzinh nàylà mOt bphn hçip thành và phái du'cic dQc cüng vái Báo cáo tài chInh

DwongKhuê
Tong Giám Mc
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