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TAP DOAN DT MAY VIT NAM 
TONG CONG TV CP PHONG PHU 
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V/v giái trinh ke't qua hoat dong 
kinh doanh quj] nãm 2022 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tu' do — Hnh phüc 

Thành pM H C'hI Minh, ngày 27 tháng 04 nãm 2022 

KInh g1ri: - Uy Ban Cht'rng Khoán Nhà Nuàc 

- Sâ Giao djch chixng khoán Ha Ni 

Can cir Lust  Chirng khoan s 70/2006/QH1 1 ngày 29 tháng 06 näm 2006; 

Can cir Thông tu s 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 nam 2020; 

Theo Báo cáo tài chInh t6ng hcp, báo cáo tài chInh hçip nht qu 1 näm 2022 cüa 

Tng cong ty c phn Phong Phü; 

Tng Cong ty c phn Phong Phü giãi trinh v6i Uy Ban Chng Khoán Nhà Nuàc vâ 

Si Giao djch Chirng khoán Ha Ni v bin dng lçii nhun sau thud trên Báo cáo tài chInh 

tang hçp và hcip nht qu2 1 näm 2022 tang hon 10% so vâi cüng kS'  näm 2021 nhu sau: 

• Doanh thu trong qu 1 tang so vâi cüng k näm 2021 là do Tng Cong ty phát triên 

ma rông thi tw&ng xut khu. Ben canh  dO, Tang cong ty quãn trj hiu qua san xuât, 

vn lim dng nên Iâi gp tang và chi phi läi vay giám so vOi cüng kS'. 

- Lqi nhun tr các khoãn gop vn dAu tu, phn lài trong cOng ty lien kêt, lien doanh 

cüa Tng cong ty khi hp nht tang so vOi cüng kS'  näm 2021. 

Nhcng yEu t trên d gOp phAn lam cho li nhun sau thud trên báo cáo tài chfnh tong 

hcp và hçp nht qu 1 näm 2022 tang hon 10% 50 vâi cüng k nam 2021. 

Trén day là nh&ng ni dung giái trInh v tInh hInh hot dng san xut kinh doanh 

Qu 1 nam 2022 cüa Tang Cong ty CP Phong Phü kInh gi'ri Uy Ban Chrng Khoán Nhà 

Nu6c và Sâ Giao djch Chirng khoán Ha NOi. 
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