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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Bla chi: 48 TAng Nhon Phd, KP 3, P.Tang Nhon Phi B, TP.ThÜ Drc, TP. HCM 

BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT QU" I NAM 2022 

Cho nAm tài chinh kt thUc ngAy 31 thang 12 näm 2022 

A Mau so BO1- DN 
Ban hành theo TI s6 202/2014/TT- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài ChInh 

BANG CAN DOI KE TOAN HqP NHAT 
Tai ngày 31 tháng 03 nãm 2022 

ThYn vi tInh YND 

TAL SAN MA SO 
h Thuyêt 

minh 
A A. So cuol quy 

AX So dau nam 

1 2 3 4 5 

A- TA! SAN NGAN HN 100 1.435.809.712.786 1.479.935.413.269 

1. Tin và các khoãn twcrng throng tin 110 1 40.182.166.091 66.158.052.726 

1. Tin 111 20.182.166.091 26.158.052.726 

2. Các khoán tuang duang tin 112 20.000.000.000 40.000.000.000 

II. Dâu ttr tài chinh ngän hn 120 2 67.000.000.000 12.000.000.000 

1.Chrngkhoánkinhdoanh 121 - - 

2. Dr phàng giãm giá chirng khoán kinh doanh 122 - - 

3. Du ttr nm gilt dn ngày dáo han 123 67.000.000.000 12.000.000.000 

III. Các khoãn phãi thu ngän hn 130 819.559.686.996 873.348.996.176 

1. Phãi thu ngtn han  cüa khách hang 131 3 415.156.025.160 397.833.061.997 

2. Ira trithc cho ngui ban ng.n han 132 4 9.311.312.545 5.841.748.709 

3.Phàithunibngnhn 133 - - 

4. Phái thu theo tin d KH hçp dng xây dirng 134 - - 

5. Phái thu v cho vay ngn han 135 5 66.600.000.000 116.600.000.000 

6. Phãi thu ngAn han  khác 136 6 368.272.812.082 388.792.253.116 

7. Dr phông các khoãn phãi thu khó dôi 137 (40.310.344.158) (35.942.364.881) 

8. Tài san thiu ch xlr 1 139 529.88 1.367 224.297.235 

IV. Hang hoá ton kho 140 499.881.055.973 516.187.567.907 

1.Hànghoátnkho 141 7 514.377.145.717 528.421.292.814 

2. Du phong giám giá hang tn kho 149 (14.496.089.744) (12.233.724.907) 

V. Tài san ngän hn khác 150 9.186.803.726 12.240.796.460 
1. Chi phi trãtri.xic ngân han 151 8 3.082.803.952 1.406.407.693 

2. Thud GTGT dixcyc khAutrlr 152 5.854.204.404 10.584.648.041 

3.ThuvàcackhoãnphãithuNhàNuOc 153 16 249.795.370 249.740.726 

4.Giao djch mua ban lai  trái phiu ChInh phü 154 - - 

5. Tài san ngn han  khác 155 - 

B - TA! SAN DA! HN 200 2.323.675.947.027 2.248.380.629.733 
I. Các khoãn phãi thu dãi h3n 210 69.965.923.454 69.971.966.522 
1.Phãithudàihncüakháchhang 211 - - 
2. Trá truc cho ngtthi ban dài han 212 - - 
3. Vn kinh doanh ô'dcin vi tri.rc thuôc 213 - - 
4.Pháithunôibôdàihan 214 - - 
5.Phaithuvchovaydaihan 215 5 4.800.000.000 4.800.000.000 
6. Phâi thu dài han khác 216 6 65.165.923.454 65.171.966.522 
7. Dr phông phái thu dài han  khó dèi 219 - - 
II. Tài san c dinh 220 1.191.541.253.104 1.217.895.249.421 
1. TSCD hltu hinh 221 9 1.068.763.657.060 1.092.553.652.738 
- Nguyen giá 222 2.151.109.317.068 2.144.355.690.253 
- Giá trf hao mon lu9kê' . 223 . (1.082.345.660.008) (1.051.802.937.515) 

ao cao nay plial aiçrc dQC cung vcri han Ihuye1 m:nfl hiao cao tat dunn ncip nFa 



TA! SAN Ma s 
Thuyêt s cu6i qu s du nãm 

2. TSCD thuê tài chInh 224 10 122.582.036.341 125.130.465.970 

- Nguyen gid 225 139.020.698.678 139.020.698.678 

- Giá tn hao mon 1u9 ké' 226 (16.438.662.337) (13.890.232.708) 

3.TSCDvôhInh 227 11 195.559.703 211.130.713 

- Nguyen giá 228 583.927.273 583.927.273 

- Giá tn hao mOn luy ké' 229 (388.367.5 70) (372.796.560) 

III. Bt dng san du tir 230 - - 
-Nguyen giO 231 - - 
- GiO In hao mon lu ké' 232 - - 
IV. Tài san d& dang dài hn 240 12 226.010.774.938 221.963.140.875 
1. Chi phi san xut, kinh doanh dà dang dài han 241 215.340.985.983 215.340.985.983 

2. Chi phi xây drng co ban dâdang 242 10.669.788.955 6.622.154.892 

V. Dãu ttr tãi chInh dài han 250 798.710.701.193 700.979.608.080 
1.D.utixvàocôngtycon 251 - - 
2. Du tu vào cong ty lien doanh, lien kt 252 2 694.908.094.006 596.430.417.824 
3. Dunrgop vn vào dan vj khác 253 2 125.247.365.199 125.247.365.199 
4. Di.r phOng giâm giá dAu tu tài chInh dài han 254 (21.444.758.012) (20.698.174.943) 
5. D.0 t'.x nm giti dn ngày dáo han 255 - - 
VI. Tài san dài han khác 260 37.447.294.338 37.570.664.835 
1. Chi phi trãtrixóc dài han 261 8 19.732.367.176 18.871.575.053 
2. Tài san thug thu nhâp hon lai 262 - - 
3. Thit bi,  vt ti.r, phv tüng thay th dài han 263 - - 
4. Tài san dài han khác 268 - 
5. Lciiththuongmai 269 13 17.714.927.162 18.699.089.782 

TONG CONG TA! SAN 270 3.759.485.659.813 3.728.316.043.002 

C - NØ PHA! TRA 300 1.823.400.292.677 1.879.732.633.932 
I. Nçi ngn htn 310 895.600.179.742 953.151.112.619 
1. Phái trá ngisi ban ngn han 311 14 320.233.946.859 3 14.279.786.090 
2. Ngui mua trã tin truic ngân han 312 15 19.232.620.290 22.902.811.057 
3. Thu và các khoãn phãi np Nhà N.râc 313 16 5.267.529.570 4.527.697.869 
4.PhãitrachonguOi1aodng 314 17 38.007.544.944 56.770.756.538 
5.Chiphiphaitrangnhan 315 18 10.462.623.788 7.957.867.973 
6.Phaitrânibngânhn 316 - - 
7. Phái trã tin d KH cüa hçip dng xây dimg 317 - - 
8. Doanh thu chi.ra thçrc hin ngn han 318 2.473.778.318 3.263.143.818 
9. Phãi trã ngn han  khác 319 19 10.981.705.816 6.488.343.465 
10. Vay vànçithuê tài chinh ngn han 320 20 407.676.210.318 451.590.385.970 
11. DrphOngphãi trãngân han 321 21 62.473.188.366 62.473.188.366 
12. Qu5 khen thixâng, phüc lu 322 22 18.791.031.473 22.897.131.473 
13. Qu bInh on giá 323 - - 
14. Giao dch mua ban lai  trái phiu Chinh phü 324 - - 
II. No dãi han 330 927.800.112.935 926.581.521.313 
1. Phãi trâ ngixi ban dài han 331 - - 
2. Ngui mua trã tin tri.rOc dài han 332 - - 
3. Chi phi phâi trã dài han 333 - - 
4. Phâi trá nôi bô v v6n kinh doanh 334 - - 
5.Phâitrânôibôdàihan 335 - - 
6. Doanh thu chua thirc hiên dài han 336 27.440.556.769 27.560.982.724 

Oo cáo náypháf duac dQc cling vói Ban lhuyët minh Báo cáo Éàí c*inh hçp nhôi 



TA! SAN Ma so Thuyêt . 
minh 

x . So cuoi quy A So dau nam 

7. Phãi trá dài han khãe 337 19 29.426.000.000 29.426.000.000 
8.VayvànçthuêtàichInhdàihn 338 20 870.933.556.166 864.705.320.389 
9.TráiphiuchuyêndM 339 - - 
10.Côphiuixudãi 340 - - 
11. Thuê thu nhp hoàn 1i phãi trâ 341 - - 
12.Dirphangphãitrãdãihan 342 21 - 4.889.218.200 
13. Qu phát trin khoa h9c cong ngh 343 - - 
D- VON CHU SO Hf!U 400 1.936.085.367.136 1.848.583.409.070 
I. Vn chü s& hfru 410 1.936.085.367.136 1.848.583.409.070 
1. Vn dAu ti.r cüa chü sâhthi 411 23 746.708.910.000 746.708.910.000 

- Co phiu ph thông có quyn biu quyt 411a 746.708.910.000 746.708.910.000 
-Côphiuirudai 411b - - 

412 23 32.368.276.001 32.368.276.001 
3. Quyên ch9n chuyên dôi trái phiêu 413 - - 
4. VOn kháccüachUsâhU'u 414 - - 
8.Qu'dâutupháttriên 418 23 418.850.500.432 418.850.500.432 
9. Qu5 h trq sap xêp doanh nghip 419 - - 
10. Qu khác thuôc vn chU sâ hU'u 420 23 - - 
11. Lçi nhuân sau thus chuaphanphi 421 23 717.252.075.709 630.975.128.541 

- LNST chua phân phôi lüy k den cui kS'truâc  421a 556.525.145.937 630.975.128.541 
- LNST chua phân ph& kS'  nay 421b 160.726.929.772 

12.Nguon vn du tu xây dirng Co ban 422 - - 
13. Lgi Ich c dông không kim soát 429 24 20.905.604.994 19.680.594.096 

TONG CONG NGUON VON 440 3.759.485.659.813 3.728.316.043.002 

Thành ph6 H ChI Minh, ngày 27 tháng 04 nãm 2022 

NGUOI LJP BIEU KE TOAN TRNG 

 

 

Lê Thi Ta Anh Trirong Thi Ngçc Phtrqng 

Bdo cáo nàyphái du-xc dQc cüng v&i Ban lhuyAt minh Báo cáo tài chInh hQp nhdt 3 



KE TOAN TRUONG 

Truong Th NgQc Phirçng 

NGUOJ LAP BIEU 

LêThjTüAnh 
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU Mu s B02- DN 

Dia chi: 48 TAng Nhcm PhO, KP 3, P.TAng Nhon PhO B, TP.ThO Dc, TP. HCM Ban hAnh theo TT s 202/2014/IT- BTC 

BAO CÁO TA! CHiNH HOP  NHAT QU" I NAM 2022 NgAy 22/12/20 14 c0a B TAi Chinh 

Cho nAm tAi chinh kt thOc ngay 31 thang 12 nAm 2022 

BAO CÁO KET QUA HOAT QNG KINH DOANH HQP NHAT 

QU' I NAM 2022 

CHI TIEU 
MA 
s 

Thuyêt 
minh QOy 1/2022 QOy 1/2021 

Dcm vj tinh: VND 

Lily k tir du nAm dAn cui kj nay 

NAm 2022 NAm 2021 

1. Doanh thu bAn hAng vA cung cAp d1ch vii 01 VII.1 444.893.376.061 390.165.929.864 444.893.376.061 390.165.929.864 

2. CAc khoAn giAm trfr 02 180.685.944 946.458.929 180.685.944 946.458.929 

3. Doanh thu thun v ban hang vA cung cp dlch  vi 10 VII.! 444.712.690.117 389.219.470.935 444.712.690.117 389.219.470.935 

4. GiAvnhangbAn 11 VIL2 350.611.867.589 321.298.314.430 350.611.867.589 321.298.314.430 

5. Lçri nhun gp v bAn hang vA cung cp djch vy 20 94.100.822.528 67.92 1.156.505 94.100.822.528 67.921.156.505 

6. Doanh thu hoat dng tAi chinh 21 VJI.3 11.361.984.702 5.890.752.818 11.361.984.702 5.890.752.8 18 

7. Chi phi tài chinh 22 VII.4 12.724.321.6 12 13.637.009.544 12.724.321.612 13.637.009.544 

Trong dO: chi phi lAi vay 23 7.958.997.331 13 .5 78 .676.3 72 7.958.997.331 13.578.676.372 

8. Phn lAi hoc I trong cong ty hAn kt, hAn doanh 24 123.477.676.182 103.033.984.026 123.477.676.182 103.033.984.026 

9. Chi phi bAn hang 25 VII.5 17.891.735.761 15.432.649.743 17.891.735.761 15.432.649.743 

ho. Chi phi quAn I doanh nghip 26 '1I.6 35.681.282.941 30.991.336.112 35.681.282.941 30.991.336.112 

11. Lqi nhun thuAn tir hot dng kinh doanh 30 162.643.143.098 116.784.897.950 162.643.143.098 116.784.897.950 

12. Thu nhOpkhAc 31 VH.7 595.797.573 33.758.427.254 595.797.573 33.758.427.254 

13. Chi phi khAc 32 VIL8 505.000.000 11.378.756.703 505.000.000 11.378.756.703 

14. LçinhuãnkhAc 40 90.797.573 22.379.670.551 90.797.573 22.379.670.551 

15. Tng Iqi nhun k toAn tru*c thud 50 162.733.940.671 139.164.568.501 162.733.940.671 139.164.568.501 

16. Chi phi thud thu nhAp doanh nghip hin hAnh 51 782.000.000 139.392.000 782.000.000 139.392.000 

17. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoAn Ii 52 

18. LQri nhun sau thud thu nhp doanh nghip 60 161.951.940.671 139.025.176.501 161.951.940.671 139.025.176.501 

19. Lpi n/zun son Ihu ca c dong cüa cong ty nzç 61 160.726.929.772 138.452.437.871 160.726.929.772 138.452.43 7.8 71 

20. L1ii n/zn /in snu ihul cüa Co dông cIa có dông 
k/song kirn soát 

62 1.225.010.899 572.738.630 1.225.010.899 572.738.630 

21. LAi c ban trAn c phiu 70 VII.9 2.152 1.854 2.152 1.854 

Thành ph H ChI Minh, ngày 27 tháng 04 nAm 2022 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHIJ Mau so 803- DN 

Da chi: 48 Tang Nhon PhO, KP 3, P.Tang Nhon PhO B, TP.ThO DCrc, TP. HCM Ban hknh theo il's6 202/2014/Ti'- BTC 
BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT QUY I NAM 2022 Ngky 22/12/2014 cOa Bô Tki Chinh 
Cho n8m tki chinh két thOc ngky 31 than8 l2 nAm 2022 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T H1P NHAT 
(Theo ph.ro'ng phkp trVc  tip) 

QU'I( I NAM 2022 

f)on vi tinh VNI) 

CHi 11EV °° 
I liuvet QU'' I lily k tir du nlni dn cui qu' 

Näm 2022 NIrn 2021 NIrn 2022 Nilrn 2021 

I. Liru chuy&i tiu tfr host dng kinh doanh 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Tin thu bàn hang, cung cAp djch v1 vk doanh thu khkc 01 444.298.945.666 342.685.903.831 444.298.945.666 342.685.903.831 

hAn chi trã cho ngtrOi cung cAp hang hOa Va djeh vu 02 (294.402.003,446) (291.291.211.099) (294.402.003.446) (291,291.211.099) 

TiAn chi trk cho nguOi lao dOng 03 (79.358.480. 174 (77.102.103.968) (79.358.480.174) (77.102.103.968) 

TiAn chi trk Iki vay 04 (12.845.074.754) (16.592.491.835) (12.845.074.754) (16.592.491.835) 

TiAn chi nOp thuA thu nhp doanh nghiep 05 (952.997.162) (46.077.292) (952.997.162) (746.077.292) 

TiAn thu khác tü hoat dOng kinh doanh 06 55.394.130.365 33.859.591.186 55.394.130.365 33.859.591.186 

hAn chi khác cho hoat clOng kinh doanh 07 (13.555.421.566) (32.908.317.738) (13.555.421.566) (32.908.317.738) 

Lwu chuyln tin thudn & hoit dung kink doank 20 98.579.098.929 (42.094.706.915) 98.579.098.929 (42.094.706.915) 

II. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Liru chuyAn tiM tfr  hoat dOng dAu tw 

TiM chi dA mua sAm, xky dung tãi san CO dinh vk - - - 

ckc tki san dài han khác 21 (2.586.699.293) (4.754.165.612) (2.586.699.293) (4.754.165.612) 

TiM thu tr thanh li', nhuong bàn tài sane6 djnh và - - 

các tki san dài han khác 22 - 2.702.990.000 - 2.702.990.000 

TiM chi cho vay, mua eke cong cv nq cOa don vj khkc 23 (55.000.000.000) - (55 .000.000.000) 

TiM thu h8i cho vay, bàn Iai ckc cOng c nq cOa don vi khãc 24 50.000.000.000 36.000.000 50.000.000.000 36.000.000 

TiM chi dAu tu; gop v6n vko don vj khác 25 - - - - 

TiM thu h6i dAu ttr, gop vAn van don vj khác 26 - - - - 

TiM thu Ili cho vay, cA tCrc vk lqi nhun dtrqc chia 27 7.9 10.437.664 1.266.769.925 7.9 10.437.664 1,266,769.925 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Lwu chuytiz riênthuãn lfr hogi dng ddu 1w 30 323.738.371 (748.405.687) 323. 738.371 (748.405.687) 

I11.j.uu cbuyAn tiM tfr hoat  dng tài chlnh 

TiM thu t pMt hknh cA phiAu, nhgn gop vAn c0a chO sO hQu 31 - - - 

TiM chi trà gOp vAn cho cac chO sO hftu, mua Iai - - - - - 
c6 phiAu cQa doanh nghp da phát hành 32 - - - - 

TiM vay ngan han, dai han nhân thrGc 33 319.062.627.382 413.804.841.960 319.062.627.382 413.804841.960 

TiM chi trá n gAc vay 34 (369.504.872.817) (432.490.660.655) (369.504.872.817) (432.490.660.655) 

TiM chi trã n thuë tki chinh 35 - (2.161.109.429) - (2.161.109.429) 

CA tire, Içci nhuàn  dA Irk cho chii sir hiru 36 (74.436.478.500) - (74.436.478.500) 

Lwu chuyän din thuin lit ho it dng Mi chInk 40 (124.878.723.935) ('20.846.928.124,1 (124.878.723.935) (20.846.928.124) 

Liru chuyAn tiM (huM trong It$' 50 (25.975.886.635) (63.690.040.726) (25.975.886.635) (63.690.040.726) 

TiM vk twang diro'ng tiM dAu k5i 60 VI.1 66.158.052.726 98.888.303.699 66.158.052.726 98.888.303.699 

Anh htrirng cOa thay d6I t gia h6i doái quy d6i ngoai t 61 - - - - - 
TiM vã ttrong dung tiM cuAi Id' 70 Vl.l 40.182.166.091 35.198.262.973 40.182.166.091 35.198.262.973 

Thành ' - hi Minh, ngày 27 tháng 04 nAm 2022 

NGU'OI LAP BIEU 

Lê Tlii To Anti 

KE TOAN TRU'ØNG 

Truong Th NgQc PhuQ'ng 

Bdo cáo nay phái thtqc dcc cOng vái Bàn ihuyét rninh Báo cáo fàì chinh hxp nhdi 5 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcin PhO, khu ph 3, phuông Tang Nhon Phü B, TP.Thü Drc, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT QU' I NAM 2022 
Cho näm kt thic ngày 31 tháng 12 näm 2022 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH HQP NHAT QUY 1 
Cho näm kêt thüc ngày 31 thang 12 näm 2022 

I. D3C DIEM HOAT BONG 

1. HInh thüc sO' h&u vn 
Tong Cong tycô phân Phong Phü (sau day gçi tat là "lông Cong ty" hay "Cong ty mc") là 
cong ty cô phâm 

2. Linh vtrc kinh doanh 
Tong Cong ty kinh doanh trong nhiêu lTnh vrc khác nhau. 

3. Ngành ngh kinh doanh 
Hot dng kinh doanh chInh cüa lông Cong ty là: San xuât, mua ban sgi, vài, khän, chi 
may, chi thêu, san phâm may mac  và thôi trang (tth tây, nhuôm, ho in trên san phâm dot, 
may dan, gia cong hang dà qua scr d1xng); Nhum và hoàn tat vãi; Mua ban boa chat, thuôc 
nhum (trü' hóa chat có tInh dc hai manh); Mua ban may móc thiêt bj, v.t tix, phi1 tüng, 
phii 1iu ngành dt — nhum — may; San xuât sçli, sçYi nhân t.o (trcr tái chê thai); BuOn ban 
to, xa, sçYi dt, hang may mac;  San xuât và kinh doanh ni.ràc khoáng, bia, nru, niiâc giái 
khát cac 1oi; San xuât và kinh doanh các 1oi bao bi phic vi cho ngành bia rru, nuâc 
giái khác; Kinh doanh djch vii vn tãi,.. 

4. Chu ky san xut, kinh doanh thông thtrO'ng 
Chu kS'  san xuât kinh doanh thông thu&ng cUa Tong Cong ty không qua 12 thang. 

5. Cu trüc Tp doàn 
Tp doàn bao gOm hap Cong ty mc và 01 cong ty con chju sr kiêm soát cüa Cong ty mc. 
Cong ty con thrcc hap nhât trong Báo cáo tài chInh that nay. 

5a. Dan/i sac/i Cong ty con du'çtc /:ip nh1t 

T' I quyên biêu 
T I lçii ich quyêt  

Ho@tdngkinh ScuM SdAu S6cu6i S6du 

Ten cOng ty Da chi trV sO chinh doanh chinh qu nAm nãm nâm  

COng ty CP Dêt Gia ding ThOn Hnh Tn. Xa Quhng San xut, mua ban 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 
Phong Phli San, Huyn Ninh San. Tinh bOng, xa, sql. vái, 

Ninh Thuin san phãm may mac. 
Mua ban hOa chat 
thuOc nhuOm,  may 
móc thiét bj nganh 
dt may 

Bàn ihuydz mmii nay là mt31  b5 phn hap ihành và phái dzrçxc dQc cling vái Báo cáo íàí chinh hap  n/idt 6 



Cong ty c phAn du tu phàt trin SO 159 Din Bién PhU, qun 
nhà và dO thi HUD Sal GOn Binh Thanh, TP. HO Chi Minh 

COng ty cO ph&n may Dà Lat sO 09 PhO DOng Thiên Vtwng, 
TP.Dà Lt, tinh Lam Dông 

Dutu, xâydtrng, 
kinh doanh bat dng 
san 

San xuk kinh doanh 
san pham dt may, 
nguyen phv licu, may 
mOc thiêt b ngành 
dt may 

SO 378 Minh Khai, phuing Vinh Kinh doanh d!ch  vu 
COng ty cO phn phát triOn nhà Tuy. qun Hal Ba Trtrng, TP. Ha vn chuyên, giao 
Phong PhCi Dacwon ThU Dtrc Ni nhOn 

lÔNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phixong Tang Nhon PhO B, TP.ThO DCrc, TP. Ho Chi Minh 

BAO CÁO iAi CH!NH HOP  NHAT QU\' I NAM 2022 
Cho näm két thOc ngáy 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh h9p nht (tiêp theo) 

Sb. Danh sách các Cong ty lien kit duVcplthn  dnh trong Báo cáo thi chIn/i hip n/ut theo 
p/zuo'ngpháp von chü th hfru 

Hoat dOng kinh doanh T' l 
chlnh vOn gop 

San xuAt, mua bàn x, 
sqi 

T'i quyn 
biêu quyet I'ên cOng ty Dia chi trV sà chinh 

Cong ty TNHH Coats Phong PhU S6 48 Tang Nhn PhO, phträng 
Tang Nhcin PhO B, TP.ThCi DOc, 
TP. Ho Chi Minh 

Cong ty cô phAn xUc tin thtrong SO 168B BUI Thj Xuân, phtthng 
mi và dAu tu Phong PhU Pham NgU Lao, qun 1, IP. HO 

Chi Minh 

San xui, kinh doanh 
bOng nguyen Iiu nhp 
khâu; san xuât va xuat 
khâu các ba1  khan 
lông 

3 5.00% 35.00% 

21.51% 21.51% 

40.00% 40.00% 

44.02% 44.02% 

4 1.26% 4 1.26% 

Cong ty CO phan dét DOng 
Nam 

sO 727 Au Ca, phung Tan San xut các san 
Thành. qun Tan PhU. TP. phâm dt 
HO Chi Minh 

35.99% 3 5.99% 

23 .89% Cong ty Co phn dt may XA Vinh Phuang, TP. Nha San xut các san 23.89% 
Nha Trang Trang, tinh Khánh HOa pham dt 

Ban thuydt minh nay là ,n3t b phn hcrp ihành và phái dwqc dQc càng vol Báo cáo tài chinh hQp nhdt 7 



TNG CONG TY Co PHAN PHONG PHU 
Oja chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phisàng Tang Nhan Phü B, TP.ThU Düc, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP  NHAT QU'' I NAM 2022 
Cho nAm két thtc ngày 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh hqp nhãt (tiEp theo) 

II. NAM TAI CHINH, D€%N VI TIEN TE SU DUNG  TRONG KE TOAN 

1. Näm tài chinh 
Näm tài chInh cüa T.p doàn bt du t1r ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12 
hang näm. 

2. Don v tin t sfr diing trong k toán 
Dan vj tiên t sCr dung trong ké toán là Dông Vit Nam (VND) do phân lan các nghip vii 
dixçrc thrc hin bang don vj tiên t VND. 

III. CHUAN MC VA CHE DO KE TOAN AP DUNG 

1. Ché d kê toán áp thing 
Ngay 22 tháng 12 näm 2014, Bô Tài chInh dà ban hành Thông ttr so 200/2014/TT-BTC 
huang dn Chê d kê toán doanh nghip thay the Quyêt djnh so I 5/2006/QD-BTC ngày 20 
tháng 3 nam 2006 cüa B truOng Bô Tài chInh và Thông tu so 244/20091TT-BTC ngày 31 
thang 12 näm 2009 cüa B ,Tài chInh cüng nhu Thông ttr so 202/201 4/TT-BTC thay the 
cho phân XIII - Thông ttr so 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2007 cüa B Tài 
chInh huang dn 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hap nhât theo Chuân mlrc kê toán Vit 
Nam so 25 "Báo cáo tài chInh hap nhât va ke toán các khoán dâu ti.r vào cong ty con". Các 
Thông tii nay có hiu lrc áp dung cho qu' bat dâu vào hoc sau ngày 01 thang 01 näm 
2015. Tp doàn áp ding cac Chuân mixc kê toán, các Thông tu nay và các thông ni khác 
hiiOng dn thrc hin Chuân mrc kê toán cUa B Tài chInh trong vic 1p Va trInh bay Báo 
cáo tài chunh hap nhât. 

2. Tuyên b v vic tuân thu Chuân mrc k toán và Chê dk toán 
Ban Tong Giám dOe darn bAo dä tuân thU yêu câu ci:ia các chuãn imic kê toán, Chê d kê toán 
doanh nghip Vit Narn duccc ban hành theo Thông ni so 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 närn 
2014, Thông tu so 202/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 närn 2014 cüng nhu các thông tLr khác 
hithng dan thixc hin chuân mtrc kê toán cUa Bô Tai chInh trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài 
chInh hcip nhât. 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG 

Co s& 1p Báo cáo tài chInh hçrp nhãt 
Báo cáo tài chInh hap nhât dirçc l.p trên co sa kê toán don tIch (trr các thông tin lien quan 
den các luông tiên). 

2. Co s& hQp nhât 
Báo cáo tài chInh hap nhât bao gOm Báo cáo tài chInh tong hap cUa Cong ty mc và Báo 
cáo tài chInh cüa các cOng ty con. Cong ty con là don vj chju sr kiêm soát cüa COng ty mc. 
Sr kiêm soát ton ti khi Cong ty mc có kha nang trrc tiêp hay gián tiêp chi phôi các chInh 
sách tài chInh va hot dng cUa cOng ty con dê thu dugc các li Ich kinh tê tr các hoat 
dng nay. Khi xác djnh quyên kiêm soát có tInh den quyên biêu quyêt tiêm nàng phát sinh 
tr cac quyên ch9n mua hoc các cong cii nçx va cong ci von có the chuyên dôi thành cô 
phiêu phô thông tai  ngày két thtk qu'. 

Kt qua hoat dông kinh doanh cüa cac cong ty con thrçic mua laj  hoc ban di trong näm 
thrçc trinh bay trong Báo cáo kêt qua hoat  dng kinh doanh hap nhât tr ngay mua ho.c 
cho den ngày bàn khoãn dâu nr a cOng ty con do. 

Bàn thuyl: ,ninh nay là mt b3 ph*in hcip thành Va phái dwçxc dQc cüng vol Báo cáo iài chinh hcp n/,di 8 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcn Phü, khu phó 3, phuôTlg Tang Nhon Phii B, TP.Thü Dirc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP  NHAT QU\ I NAM 2022 
Cho näm kt thik ngày 31 tháng 12 nàm 2022 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hçrp nhât (tiép theo) 

Báo cáo tài chInh cüa cong ty mc va cac cong ty con sr ding dê hçip nhât dixçc 1p cho 
cüng mt k' ké toán và áp ding các chinh sách kê toán thông nhât cho các giao djch và sir 
kin cüng Ioi trong nhung hoàn cãnh tixang tir. Trong trlx&ng hcp chInh sách kê toán cüa 
cong ty con khác vói chInh sách kê toán ap diing thông nhât trong Tp doàn thi Báo cáo tài 
chinh cüa cong ty con s có nhthig diêu chinh thIch hçip trixâc khi sr diing cho vic 1.p Báo 
cáo tài chinh hçip nhât. 
So du các tài khoãn trên Bang can dOi ké toán giüa các cong ty trong cüng T.p doàn, các 
giao dich noi bô, các khoán lài ni b chira thirc hin phát sinh tr các giao djch nay phãi 
duçxc l°ai tri.'r hoàn toàn. Các khoán 1 chua thrc hin phát sinh tr giao djch ni b 
cüng dtrçic 1oi bO trr khi chi phi to nên khoãn 1 do không the thu hôi duge 

Lçxi 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 dixçxc nãm giü b&i Tp doàn và thrçc trinh bay a khoãn 
miic riêng trên Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh hçp nhât và trên Bang can dOi kê 
toán hcip nhât (thuc phân von chü sâ hüu). 

3. Các giao dch bAng ng031 t 
Các giao djch phát sinh bang ngoi t dirçc chuyên dOi theo t' giá ti ngày phát sinh giao 
djch. So du các khoán miic tiên t có gOc ngoi t ti ngày kêt thüc qu duçyc quy dôi theo 
t giá ti ngây nay. 

Chênh loch t' giá phát sinh trong näm tr các giao dlch  b&ng ngoi t duge ghi nh.n vào 
doanh thu hot dông tài chInh hoc chi phi tài chinh. Chênh loch t' giá do dánh giá lai các 
khoân miic tiên t có gôc ngoi t ti ngày kêt thüc qu' sau khi bü trr chênh lch tang và 
chênh 1ch giãm dtrçc ghi nhan vào doanh thu hot dng tài chinh hoc chi phi tài chinh. 

T giá sCr ding d dánh giá l?i  s du các khoân mic tin t có géc ngoi t ti ngày kt 
thUc qu' dugc xác djnh theo nguyen täc sau: 
• Di vai các khoán ngoai t gCri ngân hang: t' giá mua ngoi t cüa ngân hang ncii Tp 

doàn ma tài khoãn ngoi t. 
• Di vai các khoán miic tin t cO gc ngoi t duqc phân loai là tài san khác: t' giá 

mua ngoi t cüa trng ngân hang. 
• Dé,i vOi các khoãn miic tin tê cO g6c ngoi t duçxc phân loi là nç phãi trà: t5' giá ban 

ngoi t cüa tmg ngân hang (Ngân hang Tp doàn thuäng xuyên có giao djch). 

4. Tiên và cac khoãn ttrffng throng tiên 
Tiên bao gOrn tiên m.t và tiên gcri ngân hang không kS'  han. Các khoàn tucmg duGng tiên là 
các khoãn dâu tu ngän han có thai hn thu hOi không qua 03 tháng kê tr ngày dâu tu, cO 
kha nang chuyên dôi d dang thành mt 1ung tiên xác djnh và khOng cO rüi ro trong vic 
chuyen dOi thành tiên ti thai diem báo cáo. 

5. Các khoãn dãu ttr tài chInh 
Các k/ioán dâu tu vào cong iy lien doanh, lien kêt 
Cong lien doanh 
Cong ty lien doanh là doanh nghip di.rgc thành 1p  trên ca sâ thôa thun trên hp dong ma 
theo dO Tp doàn và các ben tham gia thirc hin hot dng kinh té trên ca s dOng kiem 
soát. Dông kiém soát dirc hiéu là vic dua ra các quyêt djnh mang tInh chiên hrqc lien 
quan den các chInh sách hot dng va tài chinh cüa cOng ty lien doanh phãi cO sr dOng 
thun cüa các ben tham gia lien doanh. 

Bàn thuyt ,ninh nay là ,n3t b5 phdn hqp thành và phái dwçic dç'c cüng vOi Báo cáo àî chinh hcp n/id: 9 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phii&ng Tang Nhan Phü B, TP.Thü fXrc, TP. H ChI Minh 
BAO CAO TAL CHiNH HOP NHAT QU" I NAM 2022 
Cho nàm kt thi:ic ngày 3 1 thang 12 näm 2022 
Ban thuyh minh Báo cáo tAl chInh hop nhãt (tip theo)  

Tp doàn ghi nh.n igi Ich cüa mInh trong Co sâ kinh doanh ding kim soát theo phuong 
pháp von chü sâ hUu. 

Cong ty lien ke't 
Cong ty lien kêt là doanh nghip ma T.p doàn Co ãnh huâng dang kê nhixng không có 
quyên kiêrn soát dôi vai các chInh sách tài chInh và hot dng. Anh hiiâng dáng kê the 
hin x quyên tham gia vào vic dra ra cac quyêt djnh ye chInh sách tài chInh và hot dng 
cüa doanh nghip nhn dâu tr nhiing không kiêm soát các chInh sách nay. 

Các khoãn du tu vao các cong ty lien kt duçc ghi nhn theo phuong pháp vn chü sâ 
hQu. 
Các khoán dâu hr vào cong cy vOn cüa don vj khác 
Dâu tu vào cOng cii von cüa don vj khác bao gôm các khoán dâu tu cong cii von nhung 
Tp doàn không có quyên kiêm soát, dong kiêm soát hoc cO ânh htthng dáng kê dôi vâi 
ben duçrc dâu tu. 

Các khoãn du tu vào cong cu vn cüa dan v khác dirçxc ghi nhan ban dAu theo giá gc, 
bao gôm giá mua hoc khoân gop von cong  các chi phi tr1rc tiêp lien quan den hot dng 
dâutu. 

Dir phOng tn that cho các khoãn d.0 tix VàO Cong CI,1 vn cüa don v khác ducic trIch lap 
nhusau: 
• Di vâi khoâ.n du tu vào c phiu niêm yt hoc giá trj hçp 1 khoãn dâu ttr duqc xác 

djnh tin cay, viêc 1p dir phOng dira trên giá trj thj tru&ng cUa cô phiêu. 
• Dôi vài khoán du tix không xác djnh dixçic giá trj hçp 1 ti thai dim báo cao, vic l.p 

dr phOng duçic thirc hin can c vào khoân lô cüa ben duqc dâu tu vi mirc trIch lap 

bang chênh 1ch giüa von gop thirc té cüa các ben ti don vj khác và von chü sâ hQ'u 
thirc cO nhân vri t' 1 gop von cüa Tp doàn so vài tong so von gop thirc tê ccia cac 
ben tai  don vj khác. 

Tang, giárn s dir phOng tn thAt du tu vào cong ci vn cüa don v khác can phái trIch lap 
tai ngày kêt thüc qu' thrqc ghi nhan vào chi phi tài chInh. 

6. Các khoãn phãi thu 
Các khoãn ng phãi thu di.rçic trInh bay theo giá trj ghi so trir di các khoán dir phOng phái 
thu khO dOi. 

Du phOng phãi thu khó dOi duçc 1p cho tl'mg khoãn nq phãi thu khó dOi can ci vao tuôi 
ng qua han cüa các khoan no hoäc du kiên mic tOn that cO the xãy ra, ci the nhix sau: 
• Di vOi ng phãi thu qua han  thanh toán: 

- 30% giá trj dôi vài khoan ng phãi thu qua han  tir trên 06 tháng den dui 01 nãm. 
- 50% giá trj dôi vài khoãn ng phâi thu qua han  tir 01 nãm den duài 02 näm. 
- 70% giá trj dOi vâi khoân nçi phái thu qua han  tr 02 nam den drni 03 nam. 
- 100% giá trj dOi vth khoãn n phãi thu qua han  tü 03 nam tth len. 

• Dôi vi nç phái thu chixa qua han  thanh toán nhung khO CO khã nang thu hi: can ci 
vào dr kien mrc tOn that dê 1p dir phOng. 

Tang, giãm s du dr phOng no phai thu khO dOi c phai trIch l.p tai  ngày kêt thüc qu' 
duçc ghi nhan vào chi phi quãn l' doanh nghip. 

Bàn gJuye/ mm/i nay là ,ni1 b5 phan hip than/i và phái dc dQc cüng vál Báo cáo àî chinh hctp n/idt 10 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph 3, phu&ng Tang Nhoii Phü B, TP.Thü Dic, TP. H Chi Minh 
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY I NAM 2022 
Cho näm két thic ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh h9p nht (tiêp theo) 

7. Hang ton kho 
Hang ton kho duge ghi nh.n theo giá thâp hon giUa giá gôc Va giá trj thuân có the thijc 
hiên duoc. 

Giá gc hang tn kho dugc xác dnh nhu sau: 
• Nguyen vt lieu, hang hóa: bao gm chi phi mua và các chi phi lien quan trrc tiêp khác 

phát sinh dê có dugc hang ton kho a dja diem và trng thai hin ti. 

• Thành phAm: bao gôm chi phi nguyen v.t 1iu, nhân cong trirc tiëp và chi phi san xuât 
chung có lien quan trirc tiêp duçrc phân bô dira trên mirc d hoat dng bInh thu&ng. 

• Chi phi san xut kinh doanh d dang bao gm: 
- Xây drng dr an bat dng san: bao gôm chi phi xây dirng, 1i vay, quyên sir diving 

dat và các chi phi có lien quan trirc tiêp khác. 
San xuât san phâm: bao gôm chi phi nguyen v.t 1iu chInh, chi phi nhân cOng và 
các chi phi có lien quan trirc tiêp khác. 

Giá gc cCia hang tn kho dugc tInh theo phuong pháp binh quân gia quy&n và ducyc hch 
toán theo phuong pháp kê khai thix&ng xuyên. 
Giá trj thuân có the thirc hin duçxc ia giá ban tràc tinh cüa hang ton kho trong kS'  sánxuât, 
kinh doanh bInh thuang trir chi phi uOc tInh dê hoàn thành va chi phi uOc tInh can thiêt cho 
vic tiêu thii ching. 

Dr phOng giãm giá hang tn kho thrgc 1p cho tcrng mt hang t6n kho CO giá gc lan hon 
giá trj thuân có the thirc hin duqc. Tang, giãm so dtr dir phàng giâm giá hang ton kho can 
phãi trIch l.p ti ngay két thüc qu dtrgc ghi nh.n vào giá von hang ban. 

8. Chi phi trã tru'&c 
Chi phi trá tnrOc bao gôm cac chi phi thrc tê dâ phát sinh nhung có lien quan den két qua 
hot dng san xuât kinh doanh cüa nhiêu kS'  kê toán. 

9. Tai san C6 djnh hüu hInh 
Tài san cô djnh hUu hinh dugc the hin theo nguyen giá tri~ hao mOn lüy kê. Nguyen giá tài 
san cô djnh hüu hInh bao gôm toan b các chi phi ma Tp doàn phãi bO ra dê có dugc tài 
san cô djnh tinh den thai diem dua tai san do vao trng thai sn sang sü ding. Các chi phi 
phát sinh sau ghi nhn ban dâu chi dugc ghi tang nguyen giá tai san cô djnh nêu các chi phi 
nay chäc chän lam tang igi Ich kinh tê trong tuong lai do scr diing tai san do. Các chi phi 

phát sinh khong thOa man diêu kin trên dugc ghi nh.n ia chi phi san xuât, kinh doanh 
trong ks'. 

Khi tài san C6 djnh hru hInh dugc ban hay thanh l, nguyen giá va giá trj hao mOn lüy k 
duçic xóa so va lãi, 16 phát sinh do thanh l' duge ghi nhn vao thu nhp hay chi phi trong 
nãm. 

Tài san c6 djnh hru hinh dugc khu hao theo phuong pháp du?mg thing dira trén thôi gian 
htru diing uâctInh. So nam khâu hao cüa cac loi tài san cô djnh hthi hInh nhu sau: 
Loai tài san cô dinh SO näm 
Nha cCra, vt kiên trüc 05 - 50 
Maymocvathietbj 08-15 
Phuong tin vn tãi, truyên dan 06 - 12 
Thiêt bi, diing c1 quãn l' 03 - 05 
Tai san cô dinh htru hInh khác 03 - 05 

Ban thuyJl ,ninh nay là môt b$ phdn hop thành và phái dc dQc càng vái Baa cáo íàí chinh hqp nhdt 11 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Thng Nhmi Phii, khu ph 3, phixmg Tang Nhcrn Phü B, TP.ThÜ fXrc, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAt CHINH HOP NHAT QU'' I NAM 2022 
Chonamktthücngày31 thang 12 nàm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hyp nhât (tiêp theo) 

10. Tài san c6 djnh thuê tài chInh 
Thuê tài san duçc phân loi là thuê tài chInh nêu phân lan rüi ro và lçi Ich gan lien vài 
quyên s& hu tài san thuc ye ngui di thuê. Tài san co djnh thué tài chInh duçc the hin 
theo nguyen giá trü hao mon lüy kê. Nguyen giá tài san cô djnh thuê tài chInh là giá thâp 
han giüa giá trj hçip l' cüa tài san thuê ti thôi diem khâi dâu cUa hçp dông thuê và giá trj 
hiên tai cüa khoãn thanh toán tiên thuê tôi thiêu. T l chiêt khâu dé tInh giá trj hin ti cüa 
khoãn thanh toán tiên thuê tôi thiêu cho vic thuê tài san là lâi suât ngâm djnh trong hçp 
dong thuê tài san hoc lâi suât ghi trong hçp dông. Trong truOng hp không the xác djnh 
duçxc lâi suât ngm djnh trong hçp dông thuê thi sir diing lãi suât tiên vay tai  th?yi diem 
khâi dâu viêc thuê tài san. 

Tài san c djnh thuê tài chInh duçc kh.0 hao theo phuang pháp du&ng thing dira trén thai 
gian hu'u dvng uOc tInh. Trong trung hçp không chäc chän Tap doàn sê Co quyên sâ hu 
tài san khi hêt hn hçip dong thuê thi tài san cô djnh së dtrçic khâu hao theo thai gian ngan 
han giCia thai gian thuê và thai gian hthi ding txOc tInh. So näm khâu hao ccia may móc 
thiêt bi thuê tài chInh tr 06 nãm den 10 näm. 

11. Btdngsändutu' 
Bat dng san dâu tu cüa mt phân cüa nhà chung cu thuc sâ hthi Tp doàn dixçic sir diing 
nhãm mi1c dich thu lcii tlr vic cho thuê. Bat dng san dâu lix cho thuê duçic the hin theo 
nguyen giá trir hao mOn lQy kê. U 
Bt dtng san du tu 5ir diing d cho thuê duçc khu hao theo phuong pháp dumg thing 
dira trén thai gian hthi dung uàc tInh. So näm khâu hao cüa co sâ h tang là bat dng san 
dâu tu trong 30 nãm. 

12. Tài san c dinh vô hInh 
Tài san cô djnh vô hinh duçYc the hin theo nguyen giá trr hao mOn lüy kê. 

Nguyen giá tài san c dnh vo hInh bao gm toàn b các chi phi ma Tap doàn phãi bO ra 
có duqc tài san cô djnh tinh den thii diem dua tài san do vao trng thai sn sang si:r ding. 
Chi phi lien quan den tài san cô djnh vô hInh phát sinh sau khi ghi nhan ban dâu dirge ghi 
nhan là chi phi san xuât, kinh doanh trong k' trr khi các chi phi nay gAn lien vâi mt tài 
san cô djnh vô hinh ci the và lam tang igi Ich kinh tê tir các tài san nay. 

Khi tài san c djnh vô hInh duçxc ban hay thanh l, nguyen giá yà giá trj hao mOn lüy kê 
duoc xóa so và lài, l phát sinh do thanh l2 dirge ghi nhan vào thu nhp hay chi phi trong 
nãm. 

Tài san cô dnh vô hInh cüa Tap doàn chi có chuang trInh phn mm. 

13. Chi phi xây dwng co ban do' dang 
Chi phi xây dirng co ban dâ dang phan ánh các chi phi lien quan trirc tiêp (bao gôm Ca chi 
phi lãi vay cO lien quan phü hgp vOi chInh sách k toán cua Tap doàn) den các tài san dang 
trong qua trinh xây dirng, may móc thiêt bj dang lap dt dê phiic vi1 cho miic dich san xuât, 
eho thuê va quan l cüng nhu chi phi lien quan den vic si'ra chra tài san cô djnh dang thrc 
hiên. Các tài san nay duc ghi nhan theo giá gôc và thông duçc tInh khâu hao. 

14. Hçrp nht kinh doanh và iqi th thuffng mi 
Viêc hgp nhât kinh doanh duc kê toán theo phuang pháp mua. Giá phi hçxp nhât kinh 
doanh bao gôm: giá trj hçp l' ti ngày din ra trao dôi cüa các tài san dem trao dOi, cac 
khoãn nç phai trã dà phát sinh hoc dâ thira nhan va cac Cong Cii yôn do Tap doàn phát 

Ban thuydi mm/i nay là mS: bç ph($n hçrp than/i và phdi thtçxc dQc cüng v&i Baa cáo zai chin/i hop n/id: 12 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHi 
Dja chi: 48 Tang Nhcn Ph(i, khu phó 3, phti&ng Tang Nhon Ph B, TP.ThÜ Düc, TP. H Clii Minh 
BAO CÁO iAi CHNH HQP NHAT QU\' I NAM 2022 
Cho näm két thic ngay 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht (tip theo) 

hành d di 1y quyn kim soat ben bj mua và các chi phi lien quan trçrc tip den vic hcTp 
nhât kinh doanh. Tài san dA rnua, nçi phài trà có the xác djnh duçrc và nhUng khoãn nç tiêm 
tang phãi gánh chju trong hçxp nhât kinh doanh dixçc ghi nhn theo giá trj hqp 1' tai ngày 
nãm giQ quyên kiêm soát. 

Lçi th thuang mi duçvc phân b theo phi.rcmg pháp thrOng th&ng trong 10 näm. Khi cO 
bang chng cho thây li the thro'ng mi bj ton that lan hon so phân bô thi so phân bô trong 
näm là so ton that phát sinh. 

Lçi Ich cüa c dông không kim soát ti ngày hçip nht kinh doanh ban du ducrc xác djnh 
trên co sO t' 1 cüa các cô dông không kiêm soát trong giá trj hcp 1 cüa tài san, ng phài trà 
và nçi tiêm tang dixçxc ghi nh.n. 

15. Các khoãn ncr phãi trã và chi phi phäi trã 
Các khoãn n phái trã và chi phi phãi trã dixçc ghi nhn cho so tiên phãi trã trong twmg lai 
lien quan den hang hóa và djch vçi dâ nhn thrçc. Chi phi phái trá thrçc ghi nhân dra trên 
các rOc tInh hçp i ye so tiên phãi trã. 

16. Von chil s& hUu 
Vôngópcüaclzüsô'hüu 
Von gop cüa chü sO hth.i thrçic ghi nhn theo so von thirc tê dã gop cüa các cô dong cüa 
Tong Cong ty. 

ThngdwviincJpIun 
Thng dix von cô phân thrcc ghi nhân theo so chênh lch giQa giá phát hành và mnh giá 
cô phiêu khi phát hành lan dâu hoc phát hành bô sung, chênh 1ch giva giá tái phát hành 
và giá trj so sách cUa cô phiêu qu và câu phân von cüa trái phieu chuyên dôi khi dáo hmn. 
Chi phi trlrc tiêp lien quan den vic phát hành bô sung cô phiêu và tái phát hành cô phiêu 
qu duçic ghi giãm thng dii von cô phãn. 

Vn khác cüa clzü th hfru 
Von khác dtrçic hinh thành do bô sung tir kêt qua hot dng kinh doanh, dánh giá 1i tài san 
va giá trj con 1i giüa giá trj hçip 1' cüa các tài san thrc tng, biêu, tài tr sau khi trir các 
khoãn thuê phãi np (neu co) lien quan den các tài san nay. 

Côp/zilu quj 
Khi mua li cô phiêu do Tong Cong ty phát hành, khoãn tiên trã bao gôm cà các chi phi 
lien quan den giao djch di.rçic ghi nhn là cô phiêu qu và di.rçc phán ánh là môt khoán 
giãm trr trong von chü sâ huu. Khi tái phát hành, chênh lch giüa giá tái phát hành và giá 
so sách cüa cô phiêu qu5 dugc ghi vào khoàn mvc  "Thng dii von cô phân". 

17. Phâuphilçrinhun 
Lai nhuân sau thuê thu nhp doanh nghip duçxc phân phôi cho các cô dông sau khi dâ 
trich l.p các qu theo Diêu l cüa Tong Cong ty cQng nhtr các quy djnh cüa pháp lust  và dA 
thrçc Dai  hi dông cô dông phe duyt. 

Vic phân phi 1i nhun cho cac c dông thrc can nhAc dn các khoán rnc phi tin t 
näm trong li nhun sau thuê chua phân phôi có the ãnh hixOng den luong tiên và khã näng 
chi trãcO ttrc nhu lãi do dánh gia li tài san mang di gOp vOn, lãi do dánh giá 1i các khoãn 
mçic tiên t, các cOng c tài chinh và các khoãn mic phi tiên t khác. 

C trc thrçic ghi nhn là ncr phái trâ khi ducc Dai hOi dng c dông phê duyt. 

Ban ihuydt ,ninh nay là m5l b phn hcrp thành và phOl dwqc dQc cüng v&i Báo cáo tài chinh hqp nhdt 13 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
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18. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hoá, thành phâm 
Doanh thu ban hang hóa, thành phâm dixc ghi nh.n khi dông thñ thOa man các diêu kin 
sau: 
• Tp doàn dà da chuyên giao ph.n km rCii ro và 1çi Ich gn 1in vOi quyên sâ hthi hang 

hóa, san phâm cho nguäi mua. 
• Tp doàn dã khong con nm git quyn quãn hang boa, san phm nhu ngithi s hthi 

hang hóa, san phâm ho.c quyên kiêm soát hang hóa, san phâm. 
• Doanh thu duac xac dinh ti.iang di chic chn. Khi hgp dng quy djnh ngi.thi mua 

dxoc quyên trâ 1i hang baa, san phâm dä mua theo nhng diêu kiin cii the, doanh thu 
chi d.rac ghi nhn khi nhü'ng dieu kiin ci the do không cOn ton ti và ngiii mua 
khong dixgc quyên trá 1i hang hóa, san phâm (tth tnrng hqp khách hang có quyên trà 
lai hang hóa, san phâm dui hInh thirc dôi lai dê lay hang hóa, djch vii khác). 

• Tp doàn dà dA ho.c së thu dirgc 1i ich kinh th tr giao djch ban hang. 
• Xác djnh thrgc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cp djc/z vu 
Doanh thu cung cap djch vu thrc ghi nh.n khi dong thai thOa man các diêu kin sau: 
• Doanh thu thrc xác djnh tuang di chic chin. Khi hçp dng quy dnh ngixi mua 

duçc quyên trã 1i djch vii da mua theo nhttng diêu kin cii the, doanh thu chi duc ghi 
nh.n khi nhüng diêu kin c'i the do không cOn ton ti và ngiiOri mua không dtrçc quyên 
trã li dch vii dà cung cap. 

• Tp doàn da dã hoc së thu duçic lçii ich kinh té ti'r giao djch cung cAp djch vi1 dO. 
• Xác dfrih duçic phân cong vic d hoàn thanh vào thai diem báo cáo. 
• Xác dinh diroc chi phi phát sinh cho giao djch va chi phi d hoàn thành giao djch cung 

cap djch vu do. 

Trumg hçip djch vii ducic thirc hin trong nhiu k' thi doanh thu duçc ghi nhn trong kS' 
dtrcic can cir vao kêt qua phân cong vic da hoan thành vào ngay kêt thüc k' ké toán. 

Doanh thu ban bt dng san 
Doanh thu ban bat dng san ma T.p doàn dà là chU dâu tu duc ghi nh.n khi thOa man 
dong th?i tat ca các diêu kin sau: 
• Bat dong san da hoàn thành toan b và bàn giao cho ngithi mua, Tp doàn da da 

chuyên giao rüi ro và lqi Ich gãn lien vài quyên sâ hu bat dng san cho ngiii mua. 
• Tp doàn dA khong cOn nm giü quyn quán l' bAt dng san nhu ngtri s hflu bAt 

dng san ho.c quyên kiêm soát bat dng san. 
• Doanh thu dixçic xác djnh tucmg di chAc chin. 
• Tp doàn da thu dixçc ho.c së thu disçic lçii ich kinh t tr giao djch ban bAt dng san. 
• Xác djnh duqc chi phi lien quan dn giao djch ban bAt dng san. 

Trung hçip khách hang cO quyn hoàn thin ni thAt cüa bAt dng san và T.p doan dà thirc 
hin vic hoàn thin ni that cüa bat dng san theo dUng thiêt kê, mâu ma, yêu câu cUa 
khách hang theo môt hap dông hoàn thin ni that bat dng san riêng thI doanh thu dugc 
ghi nh.n khi hoãn thành, bàn giao ph.n xây thô cho khách hang. 

Bàn i/wy1! ,ninh nay là m5t b5 ph4n  hcxp ihành và phOi thtqc dQc cling vol Bao cáo íàí chlnh hcrp nhdi 14 
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Co tá'c và Ii nhuân duoc cizia 
Co tue va lai nhuân duoc chia duac ghi nhân khi Tap doan dã diroc quyên nhân cô trc 
hoc iqi nhun nr vic gop von. Co tirc duqc nhn bang cô phiêu chi duçc theo dOi so 

lucmg cô phiêu tang them, không ghi nhn giá trj cô phiêu nhn dixçic. 

19. Các khoãn giãm trtr doanh thu 
Các khoãn giãm trir doanh thu bao gôm chiêt khâu thuong mai,  giãm giá hang ban, hang 
ban bj trâ lai  phát sinh cüng k' tiêu thi san phâm, hang hóa, djch vi duçc diêu chinh giám 
doanh thu cüa k' phát sinh. 

20. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gôm lâi tiên vay và eae chi phi kháe phát sinh lien quan trire tiêp den 
eac khoãn vay. Chi phi di vay dixqc ghi nh.n vào chi phi khi phát sinh. 

21. Các khoãn chi phi 
Chi phi là nhüng khoãn lam giãm lçi Ich kinh te duçc ghi nhn ti thi diem giao djch phát 
sinh hoc khi CO khà nang tuong dôi chäc chän sê phát sinh trong tlwng lai không phàn 
bit dã chi tiên hay chua. 

Các khoãn chi phi và khoãn doanh thu do no to ra phãi duçic ghi nh.n dng thyi theo 
nguyen täc phü hcip. Trong trung hcip nguyen tãc phü hcip xung dt vâi nguyen täc then 
tr9ng, chi phi duçc ghi nhn can cir vào bàn chat và quy djnh cüa cáe chuân mirc kê toán 
dê dam bão phãn ánh giao djeh mt each trung thixc, hcip 1. 

22. Ben lien quan 
Các ben duc coi là lien quan nêu mt ben có khã nãng kiêm soát ho.c cO ãnh hixo'ng dáng 
ké dôi vài ben kia trong vic ra quyêt djnh các chinh sách tài chInh và hot dng. Các ben 
eQng duoc xem là ben lien quan nêu cüng chju sr kiêm soát chung hay chju ânh hi.r&ng 
dáng kê chung. 

Bàn thuydi ni/nh nay ia ,n b phn hp thành và phái dc dQc cling vái Báo cáo :àí chinh hc'p nhdt 15 
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V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BANG 
CAN DOI KE TOAN HQ'P NHAT 

1. Tin và các khoãn ttnrng throng tin 
S cuôi qu S du näm 

Tin mat 2.371.316.408 2.320.949.936 
Tin giri ngân hang 17.8 10.849.683 23.837.102.790 
Các khoãn tucing di.rcing 20.000.000.000 40.000.000.000 

Cong 40.182.166.091 66.158.052.726 

2. Các khoãn dâu tir tài chInh 
Các khoán dau tix tài chInh cüa Tp doàn bao gôm chtrng khoán kinh doanh, dâu tu näm 
giü den ngày dáo han,  dâu tu vào cong ty lien doanh, lien kêt và dâu t'x gop von vào don vj 
khác. Thông tin ye cac khoãn dâu tlx tài chInh cüa Tp doàn nhi.r sau: 

2a. Diu 1w nim gifr dIn ngày dáo hgn 
Khoãn tiên gCri có kS' han tai các ngân hang. 

2b. Du 1w vào cong ty lien doanh, lien kIt 
So cuSi qu S dAu nAm 

LQi nhun phát Lqi nhun phát 
sinh sau ngày cláu sinh sau ngãy 

Giá g6c tu' Cong Cia gôc dAu tu  Cong 

COng ty TNHH 
Coats Phong PhO 

COngtycphn 
dOu Ut phát trin 
nhã vã do thi I-ltJD 
Sal GOn 

Cong ty c phn 
may Dà Lat 

COngtyc phn 
phát triên nhà 
Phong PhO Daewon 
Thu DCrc 
Cong t' cô phn 
XOc tiên Thuong 
mai và DOu tu 
Phong PhO 

COngtycô phn 
Dt Dông Nam 

Cong ty c6 phn 
Dt May Nha Trang  

85.253.638.578 379.017.162.482 464.270.801.060 85.253.638.578 283.831.647.012 369.085.285.590 

I 0.000.000.000 444.696.858 10.444.696.858 10.000.000.000 565.502.290 10.565.502.290 

6.769.616.000 (1.964.567.442) 4.805.048.558 6.769.616.000 (2.012.794.909) 4.756.821.091 

144.586.200.608 (3.115.963.523) 141.470.237.085 144.586.200.608 (2.820.748.790) 141.765.451.818 

6.800.516.237 (6.800.516.237) 6.800.516.237 (6.800.516.237) 

25.297.321.208 10.175.200.031 35.472.521.239 25.297.321.208 9.809.427.015 35.106.748.223 

70.968.627.165 (32.523.837.959) 38.444.789.206 70.968.627.165 (35.818.018.353) 35.150.608.812 

Cong 349.675.919.796 345.232.174.210 694.908.094.006 349.675.919.796 246.754.498.028 596.430.417.824 

Bàn 1huy niinh nay là ,n3g b3 ph4n hcxp ihành vàphái dwç.rc dQc cOng vói Báo cáo :àì chinh hc,p nhdi 16 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph6 3, phirOng Tang Nhmi PhO B, TP.Th Dirc, TP. H6 ChI Minh 
BAO CAO TA! CHINH HOP NHAT QUY I NAM 2022 
Cho nám kt thOc ngày 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nhãt (tip theo) 

Cia trj phn sO,  
hUu dâu nãm 

Phân Ii hoc I 
trong quy' 

C6  tüc, lqi nhun 
dUQ'C chia trong 

qu 
Cia trl phn sO' 

Các khoãn khác hUu cuOi qu 

COngtyTNHH 
Coats Phong Phü 369.085.285.590 120.185.515.470 (25.000.000.000) - 464.270.801.060 

Cong ty CO phân 
dâu tu phát triên 
nhà và do thj 
HUD Sái GOn 10.565.502.290 (120.805.432) - 10.444.696.858 

Cong ty cô phân 
may Dà Lt 4.756.821.091 48.227.467 4.805.048.55 8 

Cong ty cô phân 
phát trin nhà 
Phong PhO 
Daewon Thu Düc 141.765.451.818 (295.214.733) - 141.470.237.085 

Cong ty CP XOc 
tiën TM & DT 
Phong PhO 
Cong ty cO phân 
Dt Dông Narn 35.106.748.223 365.773.016 35.472.521.239 

COngtycOphân 
Dt May Nha 
Trang 35.150.608.812 3.294.180.394,00 38.444.789.206 

596.430.417.824 123.477.676.182 (25.000.000.000) - 694.908.094.006 

2c. Diiu 1w gop v6n vào don vj khdc 
S cui qu' 

Giágc Dii phong 
S du näm 

Giá g6c Dy' phOng 

Cong ty c phn nguyen ph lieu dt 
may Binh An 
Cong ty CP dt may Lien Phiwng 
Cong ty CP DTPT Gia Dlnh 
Cong ty CO phãn dt may Gia Djnh 
Phong Phu 
Cong ty c phn Len Vit Nam 
Cong ty TNHH san xut kinh doanh 
nguyen lieu dt may VN 
COng ty c6 phn Sãi GOn Rach Giá 
Cong ty ca phAn thung mai  dich vi,i 
Thun Ph6 
COng ty c6 phn I-lung Phi 
COng ty cO phn phât triën do thj dt 
may Nam Djnh 
COng ty cô phn Phuàc LOc 
Cong ty cO phAn quOc t Phong PhCi 
COng ty c phn dAu tu phát trin 
Thun Phu Lang Co 

13.027.052.451 

32.288.540.334 
12.533.634.095 

5.852.355.319 

1.337.103.882 

11.282.879.453 

2.984.184.383 

12.018.427.562 

1.8 13.677.769 

7.500.000.000 

3.216.754.481 
14.093.555.470 

7.299.200.000 

(5.852.355.319) 

(1. 33 7. 103 .882) 

(7.587.377.3 54) 

(2.314.642.263) 

(4.025.358.492) 

(327.920.702) 

13.027.052.451 

32.288.540.334 
12.533.634.095 

5.852.355.319 

1. 33 7. 103 .882 

11.282.879.453 

2.984.184.383 

12.018.427.562 

1.8 13 .677.769 

7.500.000.000 

3.216.754.481 
14.093.555.470 

7.299.200.000 

(5.852.355.319) 

(1.33 7. 103 .8 82) 

(7.587.377.354) 

(2.314.642.263) 

(3.278.429.206) 

(328.266.9 19) 

Cng 125.247.365.199  (21.444.758.012) 125.247.365.199 (20.698.174.943) 

Dzcphóng cho các khoán ddu twgóp vó'n vào dcrn v/ khác 
NAm nay 

SO du nãm 20.698.174.943 
Trich lâp/Hoàn nhp dir phông 746.583.069 

So cuOi qu 21.444.758.012 

Bàn ihuyei mini: nay là ,nil bç phi: hqp thành vaphái diqc dQc cüng vói Báo cáo iài chinh hqp nhái 17 
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Cho näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçrp nht (tiEp theo)  

3. Phãi thu ngan hn cüa khách hang 
S cui qu S du näm 

Phái thu cdc ben lien quan 214.4 73.229.984 203.228.567.740 
Congty TNHH Coats Phong Phü 197.799.135.355 175.611.285.800 
Cong ty CP xüc tin thi.xcmg mi và D&u tu 
Phong Phti 13.930.807.340 13.930.807.340 
Cong ty c phAn dt may Nha Trang 2.743.287.289 13.686.474.600 
P/wi thu các kl,dch hang khdc 200.682.795.176 194.604.494.257 
Cong ty CP dâu tu phát triên Phong Phi.'i 32.923.446.043 32.923.446.043 

Các khách hang khác 167.759.349.133 161.681.048.214 

Cong 415.156.025.160 397.833.061.997  

4. Trã tru'óc cho ngu'Oi ban ngän hn 
Scuiqu2 Sdunäm 

Trã trwóc c/to ngwài ban khác 9.311.312.545 5.841.748.709 
Cong ty TNHH xây dirng Phong Di.irc 2.508.914.736 2.508.914.736 
Các nhà cung cap khác 5.261.227.009 3.332.833.973 

Cong 9.311.312.545 5.841.748.709  

5. Phãi thu v cho vay ngän hn/dài hn 
Sa. Phâi thu v cho vay ngii hgn 

A A. So cuoi quy S du näm 
C/to các ben lien qua!? vay 25.000.000.000 55.000.000.000 
Cong ty cô phân Dt Dông Nam 25.000.000.000 55.000.000.000 
C/to các to chác và cd nhân khác vay 41.600.000.000 61.600.000.000 
Cong ty cô phAn dAu tr phát trin Phong Phü 41.600.000.000 61.600.000.000 

Cong 66.600.000.000 116.600.000.000  

Sb. PhOi thu v c/to vay dài hsn 
A A. So cuoi quy S dãu nãm 

  

Cong ty CP thiiang mai  djch vi Thun Phü 4.800.000.000 4.800.000.000 
Ca nhan 
Cong 4.800.000.000 4.800.000.000 

Ban ghuyl! minh nay ia ,nç5 b phan hp thành và phái dwuc doc ciing vói Báo cáo iài chinh hcip n/idi 18 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, khu ph 3, phtthng Tang Nhn Phü B, TP.ThU Dirc, TP. H ChI Minh 
BAO CAO TAI CHINH HOP  NHAT QU'' 1 NAM 2022 
Cho näm két thiic ngày 31 thang 12 nAm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hQ'p nht  (tip theo) 

6. 
6a.  

Phãi thu ngän han/dài  han khác 
Phái thu ngàn /:(zn k/the 

So cuôi qu32 
Cia trl Dir phông 

S dâu näm 
Giátrj Di'phông 

Pith! thu các ben lien 
quan 

161.900.576.271 - 135.564.896.338 

Cong ty TNHH Coats 
Phong Phii - Co trc, lqi 
nhuân di.rc chia 

104.466.400.000 - 79.466.400.000 

Cong ty TCP Dt may Nha 
Trang - lài ADB 242.968.055 245.6 16.890 

Cong ty c ph.n Dt 
Dông Nam - Phái thu 
tiên lãi vay 

57.191 .208.2 16 55.852.879.448 

Pith! thu các téi c/the 
và cá nhân k/the 

206.372.235.811 (3.242.551.090) 253.227.356.778 (3.242.551.090) 

Cong ty CP dâu Ui phát 
triên Phong Phü - Lgi 
nhun hp tác dir an 

98.402.161.112 - 98.402.161.112 

Dông Mai 
Cong ty c phân dâu Ui 
phát triên Phong Phü - 48.865.689.321 47.521.360.554 
Phãi thu tiên lãi vay 
Cong ty c phân dau tu 
phát triên Phong Phü - 
Phãi thu tiên châm 
thanh toán 

24.036.779.299 22.42 1.436.833 

Phãi thu tiên thanh 1 
hop tác dir an dâu Ui 

30.000.000.000 - 80.000.000.000 

Các khoán phái thu 
ngan han  khác 

5.067.606.079 (3.242.551.090) 4.882.398.279 (3.242.551.090) 

Cng 368.272.812.082 (3.242.551.090) 388.792.253.116 (3.242.551.090) 

6b.  Pith! thu dài hin k/the 
Scuiqu S dâu näm 

Giá trl Dir phông Giá trj Dir phông 
Phãi thu tin hop tác kinh 
doanh 

43 .532.895.759 43.532.895.759 

Các khoân k' qu dài han 19.921.879.250 19.92 1.879.250 
Phãi thu dài han khác 1.711.148.445 1.717. 191.5 13 

Cong 65.165.923.454 65.171.966.522  

Ban thuyl mmii nàylà ,n5i b phdn hçip thành và phOi thrcic dQC cling vái Báo cáo tam chlnh hqp nhdt 19 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Oja chi: 48 Tang Nhan Phü, khu ph 3, phuôg Tang Nhan Phü B, TP.ThÜ Dcrc, TP. H Chi Minh 
BAO CAO TA! CHINH HOP NHAT QUY I NAM 2022 
Cho nãm kt thüc ngay 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçp nht  (tiép theo)  

7. Hang tn kho 
So cui qu 

Giá g6c Du phông 

S du nám 

Giá gc Du phông 

Hang mua dang di 
trên thrng 
Nguyen 1iu, vat 
'iu 
Cong cu, diving cv 

Chi phi san xu.t, 
kinh doanh d dang 
Thành phAm 
Hang hóa 
Hang gui di ban 
Chi phi dâ dang dr 
an 

136.120.671.072 

26.023.680 

133.460.585.376 

76.285.461.700 
155.755.492.251 

6.030.925.162 

6.697.986.476 

(1.298.388.933) 

(13.197.700.811) 
- 

44.455.120.209 

89.171.286.536 

62.519.864 

131.234.945.411 

76.285.461.700 
175.441.683.016 

3.990.511.500 

7.779.764.578 

(1.298.388.933) 

(10.935.335.974) 

Cong 514.377.145.717 (14.496.089.744) 528.421.292.814 (12.233.724.907) 

Tinh hinh bin dng dçr phOng giãm giá hang 

So dâu näm 
Trich 1p/Hoan nhp 

S cui k3' 

tn kho nhj sau: 
NAm nay 

12.233.724.907 
2.262.364.837 

14.496.089.744 

8. Chi phi trã trtróc ngän hn/dài hn 
8a.  C/zip/it' trã trithc ngdn lzrn 

h So cuoi quy S du näm 
Chi phi cong ci, diving cii 467.678.004 1.006.911.458 

Chi phi sCra chCra 1.114.858.026 
Các chi phi trá tri.rOc ngän hn khác 1.500.267.922 399.496.235 

Cong 3.082.803.952 1.406.407.693 

8b.  Clii p/il trâ trw4c dài han 
So cui qu S du näm 

Quyn sCr diing dAt 7.959.183.660 8.326.530.600 

Cong cv, dvng cv 3.115.803.266 2.127.348.556 

Chi phi sCra chCra, nâng cap nhà xixâng 4.069.298.933 6.482.934.996 
Chi phi thuê van phông lam vic 142.000.000 248.500.000 
Các chi phi trá tri.rOc dài hn k.hác 4.446.081.3 17 1.686.260.901 

Cong 19.732.367.176 18.871.575.053 

9. Tài san c dinh hüu hInh 
Thông tin ye biên dng tài san cô djnh hCru hmnh dirge trInh bay a phv 1c 01 

13án thuydt ,ninh nay là ,n51 b phcn hçrp thành và phái dzqc dQC càng vol Báo cáo iài chinh hpp nhdi 20 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhcm PhO, khu ph 3, phrng Tang Nhon Ph B, TP.ThÜ DCrc, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT QUY I NAM 2022 
Cho nàm kt thóc ngày 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Bäo cáo tài chInh hqp nht (tiEp theo)  

10. Tài san c dinh thuê tài chInh 

Nguyen giá Giá trj hao mon Giá trj cOn 1i 

S dAu nãm 139.020.698.678 13.890.232.708 125.130.465.970 

Tang do nhn TSCD 
thuê tâi chInh 
Khâu hao trong kS' 2.548.429.629 

Phân 1oi 1i 

S6 cu6i qu 139.020.698.678 16.438.662.337 122.582.036.341 

11. Tài san c dinh vô hInh 
Nguyen giá Giá tn hao mon Giá tn cOn lai 

S d.0 nãm 583.927.273 372.796.560 211.130.713 

Mua trong k' 

Tang do XDCB 

Giãm khác - 

Khu hao trong kS' 15.571.010 

S cui k' 583.927.273 388.367.570 195.559.703 

12. Chi phi xây drng co ban d& dang 

Scuiqu Sdunäm 

Chi phI mua sm TSCD 9.262.008.954 4.786.980.93 8 

XDCI3 dO dang 1.407.780.001 1.835.173.954 

Cong 10.669.788.955 6.622.154.892 

Bàn thuydi ,ninh nay là ,n51 b5 ph4n hcip thành và phái thi-qc dc cling vái Báo cáo iài chlnh hçxp nhdt 21 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph 3, phii&ng Tang Nhan Phü B, TP.ThU DCrc, TP. H Chi Minh 
BAO CAO TA! CHINH HOP NHAT QU' 1 NAM 2022 
Cho nãm kt thüc ngày 3 1 thang 12 näm 2022 

Phii luc 01: biên dng tãi san c drnh hüu hInh 

Khoãn mtic 
Nhà cüa, vt 

kiên trüc 
May rnóc và 

thiCt b 

Phuong tin 
n tai, truyên 

dn 

Thit bi, dung Tài san cô thnh 
cu quãn I khác 

Cong 

Nguyen giá 

S du nàm 629.294.327.255 1.461.894.000.489 41.165.340.556 12.002.021.953 2.144.355.690.253 

Mua sam mài 2.339.944.661 2.339.944.661 

Du tu xây dixng c bàn 
hoàn thành 6.753.626.815 6.753.626.815 

Tang khác 
Tang do mua 'ai tài san 
thuê tài chInh 

Thanh I, nhi.rcmg bàn (2.339.944.661) (2.339.944.661) 

Giàm khác 

s cuiji k 629.294.327.255 1.468.647.627.304 41.165.340.556 12.002.021.953 2.151.109.317.068 

Cia tn hao mon 
S du näm 197.413.276.933 825.118.431.945 23.502.328.301 5.768.000.336 1.05 1.802.037.5 15 

KhAu hao trong kS' 5.648.262.170 23.836.318.937 854.030.078 205.011.308 30.543.622.493 

Tang khác 
Tang do mua lai tài san 
thué tài chInh - 

Thanh 1, nhtxcmg bàn 
Giàm khác - 

S cuôi k5 203.061.539.103 848.954.750.882 24.356.358.379 5.973.011.644 1.082.345.660.008 

Cia trj cOn Iai 

s6 dAu nam 431.881.050.322 636.775.568.544 17.663.012.255 6.234.021.617 1.092.553.652.738 

s6 cuôi k3' 426.232.788.152 619.692.876.422 16.808.982.177 6.029.010.309 1.068.763.657.060 

Bàn shuyl mmli nay là ,nót bO phan hç'p thhnh và p/thE dirn'c dç'c cüng v&i Báo cáo tài chin/i iip n/,di 22 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhon Phi, khu ph6 3, phung Tang Nhon Phi B, TP.ThÜ Dic, TP. H 
BAO CÁO TA! CHfNH HOP  NHAT QU' I NAM 2022 
Cho näm kêt thóc ngày 31 thang 12 nám 2022 

Chi Minh 

13. Lç'i th thuo'ng mi 
Nguyen giá 
S dAu näm 61.306.069.300 

Tang trong kS' 
Giám trong kS' 

StcuikS' 61.306.069.300 

S dã phân bô 

SdAunäm 42.606.979.521 
Phân b trong kS' 984. 162.617 

Giám trong k' 

S cui kS' 43.591.142.138 

Giá tn cOn lai 

S du näm 18.699.089.779 

S cuôi k3' 17.714.927.162 

14. Phãi trã ngtrOi ban ngãn hin/dài hn 

14a. Phdi trd ngwài ban ngn hçzn 
So cui qu S du näm 

Phdi trd cdc ben lien quan 120.061.271.979 134.349.613.092 

Cong ty TNHH Coats Phong Phü 74.439.216.500 75.751.213.470 

Cong ty c phn dt may Nha Trang 45.622.055.479 58.598.399.622 

Phãi trd cdc n/ia cung cap khác 200.172.674.880 179.930.172.998 
Các nhà cung cp khác 200.172.674.880 179.930.172.998 

Cng 320.233.946.859 314.279.786.090 

15.  Ngu*i mua trâ tin triroc ngän hin 
So cuoi quy S du näm 

Trd trwó'c cüa cdc ben lien quan 36.845.370 36.845.370 

Cong ty c phn dt Dong Nam 36.845.370 36.845.370 

Trd trwôc cüa cdc k/ide/i hang k/iaC 19.195.774.920 22.865.965.687 

Cong ty TNHH SXKD nguyen lieu may VN 9.962.577.900 9.962.577.900 

Elly Co, ltd 977.862.804 5.176.952.920 

Các khách hang khác 8.255.334.2 16 7.726.434.867 

Cong 19.232.620.290 22.902.811.057 

Bàn lhuyll ininh nay là m3t b ph4n  hcxp thành và phài dziqc dQc cüng vái Báo cáo iài chin/i hqp n/id! 23 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhmi Phü, khu ph 3, phuông Tang Nhn Phü B, TP.Thü DCrc, TP. H ChI Minh 
BAO CAO TAI CH!NH HOP  NHAT QU'' I NAM 2022 
Cho näm két thüc ngày 31 thang 12 nAm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nhât (tiEp theo) 

16. Thu và các khoän phãi np Nhà nircrc 
So cui qu So dãu nãm 

 

Thu GTGT hang ban ni dja 

Thu xu.t, nhp khu 
Thu thu nhp doanh nghip 

Thu thu nh.p cá nhân 

Thu tài nguyen 

Tin thuê dt 

Các loai thud khác 

Cong 

Phãi nôp Phãi thu Phãinp Phãithu 

1.206.192.861 34.267.689 

42.026.355 - 41.971.711 

782.000.000 207.769.015 952.997.162 207.769.015 

1.535.108.7 18 3.305.599.470 

7.945.279 9.890.039 

1.736.282.712 224.943.509 

5.267.529.570 249.795.370 4.527.697.869 249.740.726 

17. Phãi trã ngu'ôi lao dông 

Các khoãn tin hxong, phi c.p, tin thiiing,.. can phãi trã cho cong nhân viên. 

18. Chi phi phãi trã ngän hn 
S cui qu S du näm 

Pithi trá các to chá'c và Ca n/ian khác 10.462.623.788 7.957.867.973 

Chi phi trã lãi vay phái trã 608.9 12.137 1.07 1. 191.093 

Chi phi hoa hng 2.288.167.439 1.220.274.553 

Chi phi khác 7.565.544.2 12 5.666.402.327 

Cong 10.462.623.788 7.957.867.973 

19.  Phãi trã ngän hn/dài h3n khác 
19a. P/ia! trá ngtn /için khdc 

So cui qu S dâu näm 
P/ia! trâ các ben lien quan 2.997.219.938 749.345.869 

Tp doàn dt may Vit Nam - Phãi trá tin lài vay 2.997.219.938 749.345.869 

Tp doàn dt may Vit Narn -  Phâi trã tin c trc 

Phái trâ các do'n vi và Ca nhân k/:ác 7.984.485.8 78 5.738.997.596 
Kinh phi cong doàn, bão him xã hi, bão him y 
tê và báo hiêm that nghip 4.106.937.090 3.930.289.659 

Co trc phãi trâ 936.073.635 701.661.135 

Các khoãn phãi trã ngn han  khác 2.941.475.153 1.107.046.802 

Cong 10.981.705.816  6.488.343.465 

Ban ihuydt ,ninh nay là nzOi b5 phdn hqp thành va phái dc dQc càng vái Báo cáo àì chinh hp nlidt 24 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan PhU, khu ph 3, phx&ng Tang Nhan PhO B, TP.ThÜ Dtrc, TP. Ho Chi Minh 
BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT QUY I NAM 2022 
Cho nam kEt thc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nhât (tip theo) 

19b. Phâi trâ dài /iin khdc 
A A. So cuoi quy So dâu nàm 

Nhn irng tnxâc dir an và nhn gop von hçip 
tác dâu ttr tài chInh 24.726.000.000 24.726.000.000 

- Cong ty cphn Dt may Lien Phzrang 5.226.000.000 5.226.000.000 

- Cong ty TNHHXdy ding Phong Dc 19.500.000.000 19.500.000.000 
Nhn tin ccc cUa Cong ty TNHH SXTM 
Vinh Phixcing 4.700.000.000 4.700.000.000 

Cong 29.426.000.000 29.426.000.000 

20. Vay và nq thuê tài chInh ngän hn/dài hn 
20a. Vay và nçf thuê tài chmnh ngàn hin 

s6 cui qu S du nãm 
Vay và ni thuê àî chin!: ngän !sin phãi Ira các 
ben lien qua!: 11.032.590.914 11.003.785.192 

Tp doãn dt may Vit Nam (ADB) 
11.032.590.914 11.003.785.192 

Vay và n thuê là! chInh ngn hgn phdi Ira các 
10 chá'c và cá nhân khác 352.134.690.415 370.411.453.163 

Vay ngn hn ngân hang 352.134.690.415 3 70.411.453.163 

- NgOn hang du tu và phát trin Vit Narn 30.598.107.258 

- Ngán hang TMP cong thicang Vit Nam 12.377.832.916 26.218.872.440 

- Ngan hang TMCP ngo cii thicong Viii Narn 242.212.457.225 258.964.433.077 

- NgOn hang TMCP A ChOu 44.213.114.000 48.666.560.000 

- Ngân hang lhu'oiig mcii c phdn DOng Nam A 13.078.671.470 5 .963 .480.3 88 

- Ngán hang TMC'P quc t Vit Nam 40.252.614.804 

Vay dài hn dn hn trã 38.571.977.408 53.419.779.232 

No' thuê tài chInh dn han trã 5.936.951.581 16.755.368.383 

Cng 407.676.210.318 451.590.385.970 

Bàn thuylt mini, nay là ma, b3phan hctp thành và phái dwçic dpc cüng v&i Báo cáo iài chInh hqp nhdt 25 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhn Phd, khu ph 3, phu&ng Tang Nhon Phü B, TP.Thü Düc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT QU' I NAM 2022 
Cho nãm k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nhãt (tiêp theo) 

20b. Vay và ncr thuê tài chInh 1à1 hçzn 

Vay Vii no' time tài c/mini, dài h(uz pith! Ira cdc hen 

x So cuoi quy So du näm 

hen quaiz 504.734.730.061 503.416.884.812 

- Tap doàn dt may Vit Narn (ADB) 
504.734.730.061 503.416.884.812 

Vay dái hn ngân hang 191.455.598.118 191.230.343.426 

- Ngan hang TMCP ngoai thtro'ng Vit Nam 191.455.598.118 191.230.343.426 

Vay dài hn các t chü'c vã cá nhán khác 113.894.127.495 115.030.664.407 

- Qu5 báo v rnOi trw&ng Vie! Nam 4.480.000.000 4.480.000.000 

- Vay dài han các cá nhán 109.4 14.127.495 110.550.664.407 

Nq thuê tãi chInh 60.849.100.492 55.027.427.744 

Cong 870.933.556.166 864.705.320.389 

21. Dir phông phãi trã ngn h3n/dài hn 

Dr phèng nçi phái trá ngân hn lien quan dn dir phông trç cap thôi vic. 

22. Qu5' khen thtrO'ng, phüc lçri 

So cui qu S du näm 

Qu5' khen thung 13 .5 14.433 .334 16.225.873.370 

Qu5 phüc lçxi 4.906.445.520 4.662.105.484 

Qu thuâng Ban quãn 1, diu hành 370.152.619 2.009.152.6 19 

Cong 18.791.031.473 22.897.131.473 

Bàn thuyet ,ninh nay là n:i bô p/ian hap ihành và phái du-c'c dQc cüng vái Báo cáo àî chinh hQp nlzdt 26 



S dir du 
närn nay 
Tang von 
trong k' 
nay 

Lai nhuân 
trong kS' 

Inch lap 
các qu9 
Chi thi lao 
Hi dông 
quãn trj Va 
Ban kiém 
soát 
C t1nc 
2020 
Diêu chinh 
giãm do 
chuyn 
khoán dâu 
tir 
Các khoàn 
diêu chinh 
khác 

So du' cui 
k)' 

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhon Phó, khu ph 3, phiroiig Tang Nhn Phü B, TP.ThÜ DCXc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHIN H HOP NHAT QU\' I NAM 2022 
Cho narn kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2022 

23. Von chü s& hüu 

Bang diii cI,iu biln ding cña vn cl,ü so lirtu 

Qu khác Lqi nhun sau 
Von aau tu'cüa Thang du vOn Qu dâuttr thuc von thuê chua phân L9i Ich cô dông 

chü so hüu cô phn phát triên chü sO' hü'u phôi khong kiêm soát Cong 

746.708.910.000 32.368.276.001 418.850.500.432 630.975.128.541,00 

160.726.929.772,00 

74.670.891.000,00 

220.908.396,00 

19.680.594.096 

1.225.010.899 

(1) 

1.848.583.409.070 

161 .951.940.671,00 

220.908.395 

746.708.910.000 32.368.276.001 418.850.500.432 717.252.075.709,00 20.905.604.994 1.936.085.367.136 

Bàn i/uiyéi ,ninh nay Ic, môt bó p/man /zqp thành và p/idi dwcic dQc cImng vái /3áo cáo lài chinh /w'p n/mcb 27 



TNG CONG TY cö PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhmi Phü, khu ph 3, phu&ng Tang Nhn Phü B, TP.Thü Drc, TP. Ho ChI Minh 
BAO CAO TA! CHINH HOP NHAT QUY 1 NAM 2022 
Cho närn kt thüc ngày 3 1 thang 12 näm 2022 

23a. C/il tiét vdn gop cüa c/ia s hfru 
S6 cuM qu S du näm 

Tp doàn dt may Vit Nam 
Các c dong khác 

374.087.960.000 
372.620.950.000 

3 74.087.960.000 
372.620.950.000 

Cong 746.708.910.000 746,708.9 10.000 

23b. Cdp/zilu 
S cui qu S du näm 

S hxçng c phiu dang k' phát hành 74.670.891 74.670.891 
So lLrclng cô phiêu d phát hành 74.670.891 74.670.891 
- Cóphieupho'thông 74.670.891 74.670.891 
- Cóphiêuuvdãi 
So !iiçing c phiu duçYc mua 1i 
- Cd phiu phd thông 
- Côphiêuuvdâi - 
So lucing cô phiêu dang lixu hành 74.670.891 74.670.891 
- Cóphiêuphô thông 74.670.891 74.670.891 
- Côphiéuuudãi 
Mnh giá cô phiêu dang hxu hành: 10.000 VND. 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC  TRINH BAY TRONG BAO 
CÁO KET QUA HOíT DQNG KINH DOANH HQP NHAT 

Doanh thu ban hang và cung cp dch vti 
Quy 1 näm 2022 Qu 1 näm 2021 

Doanh thu ban thành phm 382.260.406.505 33 1.810.952.934 

Doanh thu ban hang hóa và cung cp djch vi 62.632.969.556 58.354.976.930 

Cing 444.893.376.061 390.165.929.864 

2.  Các khoán giãm trfr doanh thu 
Näm 2021 Näm 2020 

Chit khu thuang mai 
Giãm giá hang ban 
Hang ban b trâ 1i (180.685.944) (946.458.929) 
Cong (180.685.944) (946.458.929) 

3.  Giá vn hang ban 
Qu 1 näm 2022 Qu 1 nãm 2021 

Giá vn cüa thành phAm dà ban 309.273.392.498 286.821.985.255 

Giávn cüa hang hóa, djch viidâcung cap 41.338.475.091 47.238.119.557 

Dr phOng giãm giá hang tè>n kho (12.761.790.382) 
Cong 350.611.867.589 32 1.298.314.430 

Bàn 1huyJe nz,nh nay là nu51 bO phdn hctp thành và phái thzqc dQc cbng vál Báo cáo :ài chInh hcxp n/ui: 28 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhan Phü, khu phô 3, phu&ng Tang Nhin Phü B, TP.ThÜ Düc, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAL CHINH HOP NHAT QUY 1 NAM 2022 
Cho nam két thUc ngày 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyêt minh Báo cáo tai chinh hqp nhãt (tip theo) 

4.  Doanh thu hoat dng tài chInh 
Qu 1 näm 2022 Qu 1 näm 2021 

Lâi tin gCri không k' hn 261.836.968 90.999.416 
C t1rc, lcxi nhun dixçc chia 7.200.000.000 
LAi chênh 1ch t' giá phát sinh 2.18 1.558.540 1.3 12.018.065 
Läi chênh 1ch t' giá chtra thrc hin 68.961.409 1.505.024.135 

Doanh thu hot dng tài chInh khác 1.649.627.785 2.982.711.202 
Cong 11.361.984.702 5.890.752.8 18 

5.  Chi phi tài chInh 
Qu 1 näm 2022 Qu 1 näm 2021 

Chi phi lãi vay 7.958.997.33 1 13.578.676.372 
L chênh 1ch t giá dA thirc hin 1.373.770.805 453.806.529 
L chênh 1ch t' giá chua thirc hin 1.978.510.274 90.553.605 
Dr phàng/Hoàn nhp dr phông các khoãn 
dâu tu tài chInh 746.5 83.069 (486.026.962) 
Chi phi hot dng tài chInh khác 666.460.133 
Cong 12.724.321.612 13.637.009.544 

6.  Chi phi ban hang 
Qu 1 nãm 2022 Qu 1 näm 2021 

Chi phi cho nhân viên 2.682.613.826 4.404.995.5 16 
Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 124.591.110 4.415.522 
Chi phi khâu hao tài san c djnh 4.328.844 
Clii phi von  chuyn 12.969.884.004 10.435.154.943 
Chi phi khác 2.114.646.821 583.754.918 
Cong 17.891.735.761 15.432.649.743 

7. Chi phi quãn 1 doanh nghip 

Chi phi cho nhân viên 

Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 

Qu 1 nAm 2022 Qu 1 11am 2021 
15.084.740.590 

1.028.539.977 

16. 13 7.070. 154 

763 .8 12.45 1 

Chi phi thu và 1 phi 1.654.771.114 38.460.265 

Chi phi khu hao tài san c djnh 977.435.407 970.076.090 

Chi phi phân b 1çi th thucing mai 984.162.621 984.162.621 

Chi phi dir phông 8.231.344.390 (287.794. 177) 

Chi phi djch viii mua ngoài 5.925.016.207 8.166.553.566 

Chi phi khác 1.795.272.635 4.218.995. 142 

Cng 35.681.282.941 30.991.336.112 

Ban IhuyAi ,ninh nay là ,nôi b3 ph4n hqp ihành và phái thqc dQC cling vol Bdo cáo iài chinh hcrp nhdt 29 
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcin Phü, khu ph6 3, phuong Tang Nhcrn Phü B, TP.Thü Drc, TP. H6 ChI Minh 
BAO CAO TAI CHfNH HOP NHAT QU'' I NAM 2022 
Cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt mink Báo cáo tài chInh hqp nht (tiëp theo) 

8.  Thu nhp khác 

Lài thanh 1, nhrçing ban tài san 
Tin bM thung, h trçl dt 

Qu 1 nAm 2022 
c djnh 

Thu nhâp khác 595.797.573 
Cng 595.797.573 

9.  Chi phi khác 

Giá trl con 1i cüa tài san c 
nhuçing ban 

Qu 1 nãm 2022 
djnh thanh 1, 

98.000.000 
Chi phi dir an 
Chi phi khác 407.000.000 
Cong 505.000.000 

10.  Lãi co' bãn/suy giãm trên c phiu 
Qu 1 näm 2022 

Lçxi nhun k toán sau thu thu nhp doanh 
nghip cüa cô dông cong ty mc 

TrIch qu khen th.râng, phUc lçii 
Lçinhun tInh lâi co bânlsuy giâm trên c 
phiêu 
Skrcmg bInh quân gia quyn cüa cô phiêu 
phô thông dang 1uu hành trong kS' 

Lãi co' bän/suy giãm trên c phiu 

160.726.929.772 

160.726.929.772 

74.670.891 

2.152 

Quy 1 nãm 2021 
348.181.818 

33.409.384.500 
860.936 

33.758.427.254 

Qu 1 nãm 2021 

11.378.756.703 

11.378.756.703 

Quy 1 näm 2021 

138.452.437.87 1 

138.452.437.87 1 

74.670.891 

1.854 

TP. H Chi Minh, ngày 27 tháng 04 näm 2022 

O44ó 

LêlhiTüAnh 
Ngirri 1p biêu  

Triro'ng Thj Ng9c Phrçrng 
Kê toán trtnrng 

Diro'ng Khuê 
Tong Giám dc 

Bàn 1huye1 ,ninh nay/li rn3i b(5 ph4n hqp thành vli phái duqc dQc cling vói Báo cáo tlii chinh hçrp nhdt 30 
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