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T 5NG CONG TV C5 PHAN PHONG PHU 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám dc Tng Cong ty C phn Phong Phi (sau day gi ttlà "Tang Cong ty") trInh bay báo 
cáo cüa minh ciing vài Báo cáo tài chInh hçp nhât giQa nién d 6 tháng dâu cüa nãm tài chInh két thic ngày 
31 tháng 12 näm 2022 bao gOm Báo cáo tài chInh tong hQp giüa niên d cüa Tong COng ty và Báo cáo tài 
chInh gita niên d cia cong ty con (gçi chung là "Tip doan"). 

Khái quát v Tng Cong ty 
Tong Cong ty Co phân Phong Phü là doanh nghip duc cô phân hóa tr doanh nghip Nhà nu&c — Tong 

Cong ty Phong Phü theo Quyêt djnh sO 06/2007/QD-BCN ngày 11 tháng 01 näm 2007 cüa B trthng B 
Cong nghip (nay là B Cong thuGng). Tong Cong ty hot dng theo Giây chtrng nhn dãng k' doanh 
nghip so 0301446006, dang k Ian dâu ngày 20 tháng 02 nãrn 2099 và dang k' thay dôi lan thir 16 ngày 03 
tháng 02 nãm 2021 do SO Ké hoach và Dâu tu TP. Ho ChI Minh cap. 

Tri,i sO chInh 
- Da chi : 48 Tang Nhon Plii, Khu phô 3, Phthng Tang Nhon Phui B, TP. Thu Dtrc, TP. Ho ChI Minh. 

- Din thoi : (84-28) 35 147 340 
- Fax :(84-28) 38406 790 

Tong Cong ty có các dan vi trirc thuc sau: 
Téndanvj 
Chi nhánh Tong Cong ty Co phAn Phong Phi 

- Chi nhánh Tng COng ty C phAn Phong Phü tai 
Nha Trang 
Chi nhánh Tong COng ty Co phân Phong Phü tai 
FJà Lat — Khách san Du Lys 
Chi nhánh TOng COng ty Co phân Phong PhCi tai 
Ninh Thuan — Nhà may Sqi Ninh Phü  

Diachi  
378 Minh Khai, Phuing Vinh Tuy, Qun Hai Ba 
Trtrng, TP. Ha Ni 
Km1447, xa VTnh Phtxang, TP. Nha Trang, Tinh 
Khánh HOa 
14 Nam K' Khâi Nghia, Phtxing 1, TP. Dà Lat,  Tinh 

Lam DOng 
ThOn Hanh Tn, Xã Quàng Son, Huyn Ninh San, 
Tinh Ninh Thun 

Hoat dng kinh doanh cüa Tng Cong ty là: 
San xuât sqi, chi may, chi thêu, vãi dt thoi, san xuât khãn, vái, si, quân áø, hang may san (tth trang 
phc, trr tây, nhum, hO, in, gia cOng hang dã qua scr d,ing); Bao bi (tth tái ché phê thai, san xuât bt giy 

tai tru sâ); 
- Mua ban may móc, phi ti1ng nganh dt, may. Kinh doanh thiêt bj van phông, 4t lieu din, may móc, 

thiêt bj phiic viii cOng nghip, h thOng kiêm tra do 1u0rig phuc vu cOng tác thI nghim, rnOi tnrOng. Ban 

buOn may rnóc, thiêt bi din, 4t lieu din (may phát din, dng ca din, day din, thiêt bj diing trong 
mach din). Ban buOn may móc, thiêt bj, phy thng may nOng nghip; 

- Djch vi,i nghiên ccru khoa hçc; chuyên giao cOng ngh; 
- Chän nuOi lqn (khOng hoat dng tai  tn,i sO); 
- TrOng rrng và chärn soc rrng; 
- Khai thãc và ché biên lam san; 
- Thi cOng, tr van, thiêt ké, lap dt h th6ng din dan diing, din cOng nghip, din lanh; 
- Djch vii an uOng (không hoat dng an uOng và trO chai giài trIt?i tn,J sO); 
- Xây ckrng co' sO htâng, khu cOng nghip, khu do thj, phát triên nhà; 
- T.r van, mOi giài bat dng san; 
- Giáo dyc mâm non, tiêu hçc; 
- Gia cOng co khI; 
- San xuât phân phOi hai nisóc, nLràc nóng, diéu hOa không khI; 

- Xr l2 nrâc thai; 
- Hot ding trang trI ni that; 
- Quáng cáo; 
- Ban lé hang may mac; 
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHÜ 
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (tip theo) 

- Trông cay lay Cu cO chit bet, mIa, cay thuôc Ia, cay thuôc lao, cay 1y S91, CaY có  hat chcra dâu, cay ho 

tiêu, cay cao su, cay Ca phé, cay chè; trông rau, du các 1oi, cay cânh và trong hoa (khong boat dng  tai 

tri sO). 

Hi dng quân trl và Ban diu hành, quãn 1 
Các thành vién Hi dong quán trj và Ban diêu hành, quàn 1 
diem 1p báo cáo nay bao gOm: 

Hç3i thng quán trj 
HQ Va ten ChCrc vu 

cüa Tong Cong ty trong kS' và cho den thOi 

Ngày b nhim/tái b nhim/miên nhim 

Ong TrAn Quang Nghj 
Ong Pham Xuân TrInh 
Ong Pham Phii Chung 
Ba Phm Minh Htrong 

Chü tjch 
Uy viên 
Jy viên 

Uy viên 

Tái bô nhim ngày 19 tháng 4 nãm 2019 
Mien nhim ngáy 20 tháng 5 nãm 2022 
Bô nhim ngày 20 tháng 5 nãm 2022 
Tái bô nhim ngày 19 tháng 4 nãrn 2019 

O44o Ba Biii Thj Thu Uy viên Tái bô nhim ngày 19 tháng 4 nam 2019 

Ong Dirong Khué (Jy vien Bô nhim ngày 26 thang 6 näm 2020 

G,CON 
Ban kiêrn scat CO PHA 
IIo vátên  Chrcvii Ngày tái b nhim ONGi 
Ba Nguyn Thj M5' L TrirOng ban Tái bô nhim ngày 19 thang 4 näm 2019 

Ba Vu Thj Thày Dircing 
Ba Trân Lien HQu 

Thành viên 
Thánh viên 

Tái bô nhim ngày 19 tháng 4 nãm 2019 
Tái bô nhim ngáy 19 tháng 4 näm 2019 

-  T.P W 

Ban diêu han/i, quáli 1j 
Hpvàtên  ChCrc vu Này bô nhim 

Ong Dircmg Khué TôngGiámdôc Bô nhim ngày 06 thang 10 nãm 2020 

Ba Lê Thj Hoàng Trang Phó Tong Giám dôc BO nhim ngày 15 tháng 7 nãm 2022 

Ong L' Anh Tài Giám dôc diêu hành Bô nhim ngáy 02 tháng 01 nãm 2014 

Ong Nguyen Van Nhim Giám dôc diêu hành Bô nhim ngày 30 tháng 5 nãm 2014 49 

Ong Doàn Kién 
Ba Trirong Thj Ngcc Phuçng 

Giám dôc diéu hành 
Giám doe diêu hành 

Bô nhim ngày 01 tháng 4 näm 2021 
Bô nhim ngày 15 tháng 7 nãm 2022 CONG T 

Ba Trirong Thj Ngçc Phircng Ké toán trirrng Bô nhim ngày 01 tháng 6 nãm 2019 
•oANvAfl 

A 
Di din theo pháp lut 
NgtxOi dai  din theo pháp Iut cua Tong COng ty trong kS' và cho den thOi diem 1p baa cáo nay Ia Ong  7 
Dirang Khuê — Tong Giám dOc (bô nhim ngày 06 tháng 10 näm 2020). 

Kiêm toán viên 
Cong ty TNHH Kiêm toán và Tir van A&C dã dirqc chi djnh soát xét Báo cáo tài chmnh hcp nhât gi&a niên 
d 6 tháng dau cua nãm tài chInh két thuc ngày 31 tháng 12 nAm 2022 cüa Tp doàn. 

Tráchnhim cüa Ban Tong Giám dc 
Ban Tong Giám dOe Tong Cong ty chju trách nhim 1p Báo cáo tái chInh h9p nhât gi&a niên d phãn ánh 
trung thi,rc vá hp I tInh hInh tai chInh hp nhât giUa niên d, ket qua boat dng kinh doanh hçp nhât giüa 

nien dvà kru chuyen tien t h9p nhât giUa niên d ccia Tp doàn trong kS'. Trong vic Ip Báo cáo tái chInh 

hgp nhât gi&a niOn d nay, Ban TOng Giám doe phái: 
• Ch9n ltra các chInh sach k toán thIch hp và ap dting các chinh sách nay mt cách nht quán; 

• Thrc hin các xét doán va các uóc tInli mt cách hgp I và then trçng; 

• Néu rö cac chun mirc k toán ap diving cho Tp doàn cO dirqc tuân thu hay không va tAt cá các sai Ich 
tr9ng yeu dä dirgc trinh bay và giái thIch trong Báo cáo tài chInh hçp nhãt gifla niên d; 

• Lp Báo cáo tài chInh hqp nhAt tren Ca sâ hoat dng lien tt,ic tth trirOng hçp khong th cho rng Tp 

doán së tiep tiic hoat dng lien ti,ic; 
• Thet lap va thirc hien he thong kiêm soat not bo môt cach hüu hieu nhãm han che rut ro co sat sot tiong 

yeu do gian ln hoc nhâm Ian trong vic 1p vá trInh bay Báo cáo tãi chInh h9p nhât giQa nién d. 
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n lông Giárn dôc, 

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (tip theo) 

Ban Tang Giám d6c dam bâo các s k toán thIch hcp thrçc luu giü dAy dü d phán ánh tInh hInh tài chInh 
ccia Tp doàn vài mirc d chInh xác hcip 1 ti bat kS' thai diem nào và các so sách kê toán tuân thu ché d kê 
toán áp ding. Ban Tong Giám dôc cüng chju trách nhim bão v an toàn tài san ccia T.p doàn và do do dã 

thrc hin các bin pháp thIch hcip dê ngän chn Va phát hin các hánh vi gian 1.n và các vi pham khác. 

Ban Tng Giám d6c cam kt dã tuân thi'i các yêu cAu nêu trên trong vic 1p Báo cáo tài chInh hcp nhAt gica 

nien d. 

Phê duyt Báo cáo tàichInh 
Ban Tong Giám dôc Tong Cong ty phé duyt Báo cáo tái chInh hqp nhât giüa niên d dInh kern. Báo cáo tài 
chInh hcp nhât gia niên d dä phán anh trung thrc và hQp 12 tInh hInh tài chInh ciia Tp doàn tai  thai diem 

ngày 30 tháng 6 narn 2022, cüng nh.r kêt qua hoat dng kinh doanh hp nhât và tInh hInh lixu chuyên tiên t 
hp nhât 6 thang dâu cia närn tài chInh ket thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022, phi hp vói các Chuân 
Ké toán Vit Nam, Chê d Kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1' có lien quan den vi 

1p và trInh bay Báo cáo tái chInh hçp nhât giüa niên d. TY 

DLYo'ng Khuê 
Tong Giám dôc 

Ngày 26 tháng 8 näm 2022 

iU 
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A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. ( bakertilly 
Head Office :02 Truong Son St. Ward 2,Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84(028) 3547 2972 kttv@a-c.com.vn  

Branch In Ha Nol :40 Giang Va St., Dong Da Dist.,Ha Noi City, Vietnam Tel: +84(024) 37367879 kttv.hn@a.c.com.vn  

Branch in NhaTrang : otSTHWk01.StNo.13, eHongPhongll nsePhcHWNhaT9CyXetnaU Te +84(0258) 246 5151 kttv.nt@a'c.cOm.Vfl 

Branch inCanTho :I5.l3VoNguyenGiapSt,Cai800g Dist.,canmoCity,Vietnam Tel:+84(0292)3764995 kttv.ct@a-c.com.011 www.a-c.com.vfl 

So: 1.13 72/22/TC-AC 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAI CH!NH GIiTYA NIEN DO 

KInh gui:  CAC CO BONG, 119! BONG QUAN TR! vA BAN TONG GIAM BOC 

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 

Chüng tôi dã thrc hin cong vic soát xét Báo cáo tài chinh lwp nht gi&a niên d kern theo cüa Tng Cong 

ty C phAn Phong Phü (sau dày gi tt là "Tng Cong ty") và cong ty con (gçi chung là "Tp doàn"), di.rçc 
1p ngày 22 thang 8 narn 2022, tr trang 07 dn trang 53, bao gôm Bang can dôi ké toán hc'p nhât giUa niên 

d tai  ngày 30 tháng 6 nãm 2022, Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hcp nhât giüa nién d, Báo cáo kru 

chuyn tin t hcip nhAt gifia niên d 6 tháng dâu cüa näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 và 

Bàn thuyêt rninh Báo cáo tài chInh hcip nhât giUa niên d. 

Trách nhim cüa Ban Tong Giám d6c 
Ban Tong Giám doe Tong Cong ty chju trách nhim vêlp và trInh bay trung thirc vàhqp l'Báo cáo tài 
chmnh hcp nhât gia nién d ccia Tp doàn theo cac Chuân mirc Ké toán Vit Nam, Ché d Ké toán doanh 
nghiep Viet Narn va cac quy dinh phap ly co lien quaii den viec lap va trinh bay Bao cao tat chinh hop nhat 

gitta niên d và chlu  trách nhirn ye kiêrn soát ni b ma Ban Tong Giárn dôc xác djnh là can thiêt dé darn 
bào cho vic 1p và trmnh bay Báo cáo tài chInh hcp nhât gitta niên d khong có sai sot trQng yêu do gian ln 

hoäc nhâm Ian. 

Trách nhim cüa Kiêm toán viên 
Trách nhirn cüa chüng tôi là du'a ia kêt lun ye Báo cáo tái chmnh hqp nhât gitta niên d dra trên kt qua 
soát xét cUa cháng tôi. Chting tôi d thrc hin cong vic soát xét theo Chuân rni,rc Vit Nam ye hcip dông 

dch vi soát xét so 2410 - Soát xét thông tin tài chInh gitta niên d do kiêrn toán viên dc 1p  cüa dan vj thtjc 

h len. 

Cong vic soát xét thông tin tài chInh giüa niên d bao grn vic thrc hin các cuc phOng van, chü yu là 
phOng van nhttng nguOi chju trách nhim ye cac van dé tài chInh ké toán, và thrc hin thu ti,tc phãn tIch và 
cac thu tiic soát xét khác. Mt cuc soát xét ye ca bàn cO pham vi hçp han mt cuc kiêm toán disc thirc 
hien theo cac Chuân misc Kiêm toan Viêt Nam va do vây khong cho phep chung tot dat duac sir dam bao 
rang ch(ing tOi së nhn biêt discic tat cá các van dê trcng yéu có the discyc phát hin trong mt cuc kiern toán. 
Theo do, ching tOi khOng du'a ra ' kién kiêrn toán. 

Kêt luân cüa Kiêm toán viên 
Can ctt trén kêt qua soát xét cüa c1ittng tôi, chüng tôi không thây có van dê gi khiên chting tôi cho rang Báo 

cáo tái chInh hop  nhât gifta niên d dInh kern không phan ánh trung thirc và hop 1', trên các khIa canh  trQng 

yêu, tInh hInh tài chinh h9p nhât cüa Tp doàn tai  ngày 30 tháng 6 nãrn 2022, cüng nhtr két qua hot dng 
kinh doanh hp nhât vã tInh hlnh lu'u chuyên tiên thcp nhàt 6 tháng dàu cüa näm tài chInh ket thác ngày 31 

tháng 12 nãm 2022, phtt hçp vài các Chuân rnirc Ké toán Vit Nam, Chê d Kê toán doanh nghip Vit Narn 
và các quy djnh pháp l' cO lien quan den vic 1p  va trInh bay Báo cáo tài chInh hcip nhât gitta niên d. 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker lilly A&C is a member of the global network 
of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities 
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bakertiLLy 
A&C 

Vn d cn nhn mnh 
Không phü nhn kEt 1un nêu trên, chüng tôi ltxu ' ngri dcc dn thuyt minh s III.5 trong Ban thuyt 

minh Báo cáo tài chInh hp nhât gifla niên d ye vic chuyen nhxçmg Dr an Phát triên khu nhà & ti PhiiOiig 
Plur&c Long B, TP. Thii Dtc, TP. Ho ChI Minh gi&a Tong Cong ty Nông nghip Sài GOn — TNHH MTV va 

Tong Cong ty. Theo do, Tong Cong ty dã trIch 1p d,r phOng phâi trà khoán ton that cho Tong Cong ty Nông 
nghip Sài GOn — TNHH MTV dra trên xác djnh thit hai tai thai diem chuyén nhucitg theo phán quyêt 

ngày 18 tháng 12 näm 2021 Va phüc thâm ngáy 08, 09 Va 15 tháng 6 nãm 2022 ci:ia TOa an nhân dan TP. Ho 

ChI Minh. Hin t?i  Tong Cong ty dâ dang ch& cac huóTlg dan dé giãi quyêt các van dé dan sr phát sinh (nêu 

co) 
do vic hiy hp dOng chuyên nhuvng dçr an giQa các ben theo quy djnh pháp Iut hin hành. 

•ç1 v -. - Ttr van A&C 

CÔNGTY \ 
1RACHNHIMHIJU '.N 

KIEMIOANVAI AN 1,p 
A& 

8/4,  1 CJ 
Nuyên Mm Giám doe 

So GiOy C'NDKEIN kiéni loan: 0089-2018-008-1 

TP. Ht ChI Minh, ngày 26 tháng 8 nãm 2022 

CôngtyT 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Bakcr TiDy A&C is a member oF ihe global network 
of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal enLitie 
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TONG CONG TY cô PHAN PHONG PHCJ 
Da chi: S 48 Tang Nhn Phü, Khu ph 3, Phuàng Tang Nhan Phü B, TP. ThC Drc, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GIcJA NIEN 
6 tháng du cQa nAm tài chinh kt thic ngày 31 thãng 12 nam 2022 

BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT GIIIA NIEN nO 
(Dngc1ãydü) 

Ti ngày 30 tháng 6 näm 2022 

Dcm vj tInh: VND 

MA Thuyêt 

CHI TIEU so minh S cuôi k' S dâu nAm 

A- TAISANNGANHjkN 100 1.407.966.435.691 1.479.935.413.269 

1. 

1.  
2.  

Tin và các khoãn tu'o'ng duo'ng tiên 

Tiên 
Các khoàn tlrang &rcxng tiên 

110 
ill 
112 

V.1 66.270.900.178 
35.769.396.660 
30.501.503.518 

66.158.052.726 
26.15 8.052.726 
40.000.000.000 

II. Dãu tu'tãi chInh ngan han 120 245.000.000.000 12.000.000.000 

1. Ching khoán kinh doanh 121 

2.  
3.  

Di,i phông giãm giá chiThg khoán kinh doanh 

Du tu nm gi den ngày dáo han 

122 
123 V,2a 245 .000.000.00 0 12.000.000.000 

Ill. Các khoãn phAi thu ngn han 130 619.798.125.949 873.348.996.176 

1. Phãi thu ngn han  cüa khách hang 131 V.3 374.787.786.453 397.833.061.997 

2. Ira truâc cho nguà ban ngan han 132 V.4 13 .785 .765 .874 5.841.748.709 

3. Phài thu nGi  b ngn han 133 

4. Phãi thu theo tin d k hoach hcip ding xây drng 134 

5. Phài thu v cho vay ngn han 335 V.5 116.600.000.000 

6. Phài thu ngn han khác 136 V.6a 243.355.422.950 388.792.253.116 

7. Dr phông phài thu ngn han  khó dôi 137 V.7 (12.224.695.114) (35.942.364.881) 

8. Tài san thiEu ch xi:r i 139 93.845.786 224.297.235 

IV. Hang tn kho 140 V.8 468.198.653.321 516.187.567.907 

1. Hàngtônkho 141 484.599.875.134 528.421.292.8 14 

2. Dir phàng giàm giá hang tn kho 149 (16.401.221.813) (12.233.724.907) 

V. Tai san ngn han khác 150 8.698.756.243 12.240.796.460 

1. Clii phi trà truâc ngân han 151 V.9a 3.481.948.084 1.406.407.693 

2. ThuE giá trl gia tang thrcic khu trr 152 4.985.011.733 10.584.648.041 

3. ThuE và các khoãn khác phài thu Nhà nuâc 153 V.19 231.796.426 249.740.726 

4. Giao dlch mua ban 1a1  trái phiu Chinh phii 154 

5. Tài san ngan han khác 155 

Báo cáo ivphái thrçyc dcc cling vài San thuvt ,ninh Báo cáo tàì chinh /p nhdt gii?a niên dt5
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: S 48 Tang Nhn Phü, Khu ph6 3, Phuäng Tang Nhon Phii B, TP. Thu Dim, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GIUA NIN D 
6 tháng dAu c0a nam tài chinh kt thiic ngày 31 tháng 12 nAm 2022 
Bang can dôi kê toán hqp nhat gi&a niên 8 (tiép theo) 

B- 

I. 

CHI TIEU 

TA! SAN DAI HN 

Các khoãn phãi thu dài han 

Ma 
s 

200 

210 

Thuyêt 
minh So cuôi k' SO dâu näm 

2.316.041.491.184 

65.054.009.612 

2.248.380.629.733 

69.971.966.522 

1. Phài thu dài hn ciia khách hang 211 

2. Trâ truâc cho ngu&i ban dài han 212 

3. V6n kinh doanh a dcxn vi trtrc thuc 213 

4. 
5. 
6. 

Phãi thu nQi b dài han 
Phài thu v cho vay dài han 
Phài thu dài han khác 

214 
215 
216 

V.5b 
V.7b 65.054.009.612 

4.800.000.000 
65.17 1.966.522 

7. Di,r phông phài thu dài han khó dói 219 

II. Tài san c jnh 220 1.159.169.804.690 1.217.895.249.421 

1. Tài san c djnh hu hInh 221 V.10 1.038.953.153.729 1.092.553.652.738 

Nguyen giá 222 2.151.902.078.248 2.144.355.690.253 

- Giá trj hao mon lily k 223 (1.1 12.948.924.5/9) (1.051.802.037.515) 

2. 
- 

Tài san câ dinh thuê tài chinh 
Nguyêngiá 

224 
225 

V.11 120.033.606.712 
139.020.698.678 

125. 130.465 .970 
139.020.698.678 

- Giá tn hao nOn lily k 226 (18.987.09/966) (/3.890.232.708) 

3. Tài san cô dnh vô hInh 227 V.12 183.044.249 211.130.713 

- Nguyen giá 228 583.927.273 583.927.273 

Giá In hao mOn lily k 229 (400.883.024) (372.796.560) 

111. Bat dng san dãu tw 230 

- Nguyen giá 231 

Giá trj hao mon 10y ké 232 

IV. Tài san dO dang dài han 240 230.800.158.771 221.963.140.875 

Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han 241 V.13 215.340.985.983 215.340.985.983 

Chi phi xây drng c bàn dir dang 242 V.14 15.459.172.788 6.622.154.892 

V. Dhu tu tài chinh dài han 250 826.385.693.371 700.979.608.080 

1. DautuvaocôngtyCOn 251 

2. Du tu vào cong ty lien doanh, lien kt 252 V.2b 737.962.363.741 596.430.417.824 

3. Du tu gOp v6n vào dn vi khác 253 V.2c 105.929.737.637 125.247.365.199 

4. D,r phOng du tu tài chInh dài han 254 V.2d (17.506.408.007) (20.698.174.943) 

5. Du tu nm gi dn ngày dáo han 255 

VI. Tãi san dài han khac 260 34.631.824.740 37.570.664.835 

1. Chi phi trà truirc dài han 261 V.9b 17.901.060.199 18.871.575.053 

2. Tài san thuê thu nhp hoan li 262 V.15 

3. Thiêt bj, vt Ui, phi,i tOng thay the dài han 263 

4.  
5.  

Tài san dài han khãc 
Lcri th thuang mai 

268 
269 V.16 16.730.764.541 18.699.089.782 

TONG CONG TAI SAN 270 3.724.007.926.875 3.728.316.043.002 

Báo cáo nay phOi thqc dQc ciLng vói Ban Ihuvt minh Baa cáo àí chinh hap nhdt girca nién d5
8 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: S 48 Tang Nhcrn PhCi, Khu ph 3, Phung Tang Nhon Phi B, TP. Thii Due, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TAL CHfNH HQP NHAT G1C!A NIEN D 
6 tháng du cüa nãm tài chinh kt thiic ngày 31 thang 12 nAm 2022 
Bang can dôi ké toãn hçp nhât giüa niên (tiép theo) 

CHI TIEU 

Ma 
s 

Thuyét 
minh s6 cui kS' So dâu näm 

C- NQPHAITRA 300 1.795.484.978.535 1.879.732.633.932 

1. Nqngän han 310 880.752.330.297 953.151.112.619 

1. Phãi trãnguäi ban ngn han 311 V.17 286.322.746.748 3 14.279.786.090 

2. Ngiräi mua trã tin trir6c ngân han 312 V.18 15.775.306.245 22.902.811.057 

3. Thu và các khoàn phai np Nhà nuâc 313 V.19 27.692.297.476 4.527.697.869 

4. Pháitrângu&i lao dông 314 V.20 46.466.491.553 56.770.756.538 

5. Chi phi phài trãngn han 315 V.21 12.631.254.225 7.957.8673 

6. Phaitranibngänhan 316 
c) 
0 

7. Phãi trã theo tin dO k hoach hcvp dng xây di,rng 317 

8. Doanhthu chuathrchin ngn han 318 V.22a,c 3.157.462.000 3.263.143 

9. Phài tràngân han khác 319 V.23a,c 59.043.476.590 6.488.343 

10. Vay và nçx thué tài chinh ngn han 320 V.24a,c 335.977.298.307 45l.59O.385 70 

11. Duphangphaitrãnganhafl 321 V.25a 62.473.188.366 62.473.188.366 

12. Qu khen thuthig, phüc Igi 322 V.26 31.212.808.787 22.897.131.473 

13. Qu5' binh On giá 323 

14. Giao dlch mua ban 1a trái phiu ChInh phü 324 

II. Nq dài han 330 914.732.648.238 926.581.521.313 

1. Phãi trã nguYi ban dài han 331 - 

2. Ngui mua trã tin truâc dài han 332 

3. Chi phi phãi trã dài han 333 

4. Phái trà nôi bô v v6n kinh doanh 334 

5. Phãitrãnôib,dàihan 335 - 

6. Doanh thu chua thuc hiOn dài han 336 V.22b,c 25.741.399.8 14 27.560.982h 

7. Phài trã dài han khác 337 V.23b,c 29.426.000.000 29.426.000•. 

8. Vay và n thuê tài chInh dài han 338 V.24b,c 859.565.248.424 864.705.320.i19 

9. Trái phiu chuyn dOi 339 

10. Co phiEu uu dãi 340 

11. Thud thu nhp hoàn Ia phâi trá 341 

12. Dirphôngphàitrãdài han 342 V.25b 4.889.218.200 

13. Qu9 phát triên khoa hçc Va Cong ngh 343 

Báo cáo nàvphái thrçic dQc cling vài Bàn !huyët in/nh Baa cáo tài chinh hqp n/id! gii?a n/en d
9 



uong Khuê 
Tong Giám dôc 

Truong Th NgQc Phuqn 

K toán truöng 

H Chi Minh, ngày 22 thang 8 näm 2022 

TÔNG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: S 48 Tang Nhan Phi, Khu ph 3, Phirng Tang Nhan Phc B, TP. Thu Dcrc, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAL CHINH HOP NHAT GicrA NIEN D 
6 tháng dlu cüa nãm tài chInh kt thuc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Bang can dôi kê toán hqp nhãt giva niên d (tiëp theo) 

D- 

1. 

CHI TIEU 

vONCHUSaH1fu 

VOn chü s&hüii 

Ma 
s 

400 

410 

Thuyt 
minh SO cuôi k$' S6 dãu näm 

1.928.522.948.340 

1.928.522.948.340 

1.848.583.409.070 

1.848.583.409.070 

1. V6ngopcuachiisàhtu 411 V.27 746.708.910.000 746.708.910.000 

- Co phkii ph thông cO qiiyen biêu quytt 41/a 746. 708.910.000 746.708.9/0.000 

- COphiêu uu dâi 41/b 

2. ThngthrvOncOphân 412 V.27 32.368.276.001 32.368.276.001 

3. Quyn ch9n chuyEn c1i trãi phiu 413 

4. VnkháccüachüsôhU 414 

5. Cphiuqu 415 

6. Chênh lch dánh giá Ii tài san 416 

7. Chênh lch t giá hM doái 417 

8. Qu'dAutupháttriên 418 V.27 440.807.767.529 418.850.500.432 

9. Qu h6 tr17 sp xp doanh nghip 419 . - 

10. QukhácthuccvônCh0SàhU 420 - - 

II. Lcxi nhun sau thud chtra phân phi 421 V.27 686.812.039.592 630.975.128.541 

- Lcti nhzain sazi (huE chita phOn phEl 

lily kE dEn cui k5' trtthc 42/a 366.092.823.406 630.975.128.541 

- Lçri nhu4n sau thuE chira phán phi nay 42/b 320.7/9.216.186 

12. Ngu nvondautuxaydI,rngClYbãfl 422 - 

13. Lqi ich c6 dông khong kiêm soát 429 V.27 2 1.825.955.218 19.680.594.096 

11. Ngun kinh phi vã qu5 khác 430 

1. NguOnkinhphi 431 

2. Ngun kinh phi dã hInh thành tài san c6 djnh 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 3.724.007.926.875 3.728.316.043.002 

LêThITÜ Anh 

Nguôi Ip 

Báo cáo nàvphái thrcrc dQc cling v&i Ban thuy1 ,ninh Báo cáo tài chinh hqp nhdt gina nién d
10 



22. Lai suy giäm trên cO phiêu 

Truong Thi Ngçc Phuqng Du0ng Khuê 

K€ toán truOng Tong Giãm dôc 

Chi Minh, ngày 22 thang 8 nãm 2022 

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 Tang Nhn Phü, Khu ph 3, Phung Tang Nhan Phii B, TP. Thu Dic, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TAL CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN D 
6 tháng du cüa näm tai chinh két thic ngày 31 tháng 12 nãm 2022 

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH DOANH HQP NHAT GIA NIEN DQ 
(Dng dy dii) 

6 thäng du cüa näm tài chInh kt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2022 

Dcyn vi tinh: VND 

Luy kë tO dãu näm den cuOi k' nay 

Näm nay Nam truóc 

898.705.226.957 826.577.998.102 

966.880.280 4.369.317.035 

897.738.346.677 822.208.681.067 

718.053.640.136 681.53 1.987.000 

179.684.706.541 140.676.694.067 

53.749.420.503 18.7 19.134.432 

32.120.379.288 24.807.606.931 

18.196.182.358 23.9l5.186.327 

226.729.418.749 230.353.606.405 

33.321.388.848 31.185.198.806 

69.933.027.191 77.562.939.527 

324.788.750.466 256.193.689.640 

1.182.304.161 39.263.371.873 

675.906.643 11.419.878.825 

506.397.518 27.843.493.048 

325.295.147.984 284.037.182.688 

1.476.015.916 528.347.056 

323.819.132.068 283.508.835.632 

321.061.216.186 282.504.976.226 

2.757.915.882 1.003.859.406 

4.108 3.520 

4.108 3.520 

Ma Thuyêt 

CHf TIEU so minh 

1. Doanh thu bàn hang vã cung cap dch vLSI 01 VI.1 

2. Các khoãn giäm tri doanh thu 02 VI.2 

3. Doanh thu thun v bàn hang và cung dp djch vi 10 

4. Giávônhàngbán ii VI.3 

5. Li nhun gp ye bàn hang và cung cap dlch vi 20 

6. Doanh thu hot dng tài chInh 21 V1.4 

7. Chi phi tài chinh 22 VI.5 

Trong do: chi phi IAi vay 23 

8. Phãn läi hoc I trong cong ty lien doanh, lien kt 24 V.2b 

9. Chi phi bàn hang 25 - VL6 

10. Chi phi quãn I doanh nghip 26 VL7 

11. Loi nhun thuãn tO hot dng kinh doanh 30 

12. Thu nhp khác 31 Vl.8 

13. Chi phi khãc 32 VI.9 

14. Lçinhunkhác 40 

15. TOng lqi nhun k toán tru'Oc thuê 50 

16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 51 V.19 

17. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn 10i 52 

18. L9i nhun sau thuê thu nhp doanh nghip 60 

19. Lo'i n/juan sau tizzil càa cong ty mc 61 

20. Lt7l n/zun san t/iu cOn cô dông k/tong kiêm soOt 62 

21. Lai co bàn trên cô phiêu 70 vLi0 

71 VL1O 

LC Thj Tii Anh 
NguOl 1p 

BOo cáo nOyphOi dzqc clpc cOng vOl Bàn ,huyOt ,ninh Báo cáo tài chinh hcrp nhclt giia niên do
Ii 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S6 48 Tang Nhan PhU, Khu ph6 3, Phuông Tang Nhan Ph B, TP. Thu Dc, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TA! CHINH HOP NI-EAT OlGA NIEN D) 
6 tháng d.0 ccia nãm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2022 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T HP NHAT GIU'A NIEN no 

(Dng day dü) 

(Theo phuong pháp gián tip) 

6 thãng du cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 

I. 

Cl-H TIEU 

Luu chuyên tiên tr hoot dng kinh doanh 

Ma 
so 

Thuyêt 
minh 

Dan vj tinh: VND 

Luy ké tà dãu nAm dn cuôi k3 nay 

Näm nay NAm truóc 

1. Lçti ,zlii,?in truO'c t/zuê 01 325.295.147.984 284.037.182.688 

2. 
- 

Diêzt chin/i cho các khoán: 

KhAu hao tài san c djnh và bt dng san du W V.10,V.11, 68.996.342.725 69.944.217.181 

02 V.12,V.16 

Các khoàn d phông V.2d, V.7, (27.631.157.997) (6.008.682.520) 

03 V.8, V.25 

Lài, I chênh lch t giâ hi doái do dánh giá (i 

các khoãn mic tin t cO gc ngoi t 

LAi, l tr hot dng dâu tir 

04 VI.4, VI.5 
V.2b, VI.4, 

11.628.391.987 
(273.097.135.669) 

(2.222.277.379) 
(242.870.554.415) 

05 VI.5, Vl.8 

Chi phi lãi vay 06 VI.5 18.196. 182.3 58 23.9 15.186.327 

- Các khoãn diu chinh khác 07 

3. LØ nIzuiz tIr hoit dng kin/i doanli 
trirOc (hay dôi vn Iwu a13ng 08 123.38 7. 771.388 126.795.071.882 

Tang, giãm các khoàn phãi thu 
Tang, giãm hang tn kho 
Tang, giam các khoãn phãi trã 

09 
10 
11 

127.l46.20 1. 117 
43.821.417.680 

(42.635.042.001) 

(l04.487.408.201) 
27.942.505.519 
17.272.381. 145 

- Tang, giàm chi phi trã truâc 12 (1.105.025.537) 8.868.037.942 

- Tang, giãm chCrng khoán kinh doanh 13 

Tiên lâi vay da trã 

14 

V.2 1, V.23a, 
V.24, VI.5, VII 

(22.358.228.978) (3 1.182. 184. 824) 

Thu thu nhp doanh nghip da np 15 V.19 (1.734.997.162) (554.162.2 19) 

Tin thu khác ti hot dng kinh doanh 16 

Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 17 V.26, V.27 (13.106.150.275) (11.672.515.191) 

Lint chuyên lien t/ziuiz tin hoit dng kin/i doan/i 20 213.415.946.232 32.981.726.053 

11. Luu chuyên tiên tà hot dng aau tu 

1. Tin chi d mua sam, xây drng tài san c6 djnh và 

các tài san dài hn khác 21 V.11,V.I4,VII (11.474.333.730) (28.976.102.073) 

2. Tin thu tr thanh l, nhucmg ban tài san c6 dlnh và 

cac tài san dài han khác 22 V.10,VI.8 583 .3 33.3 34 12.062.171.818 

3. Tin chi cho vay, mua các cong cv nv cOa 
dan VI khác 23 V.2a (245.000.000.000) 

4. Ti&n thu hi cho vay. ban li các cong ciii ng cOa 

don vl khác 24 V.2a.V.5 133.400.000.000 120.000.000 

5. Tiên chi dau ftr gOp von vào dan vl khác 25 

6. Tiên thu hOi dau tu gOp von vào don vj khác 26 V.2c, Vl.4, VI.5 52.497.942.000 

7. Tién thu lài cho vay, cO tirc và lçii nhun duqc chia 
27 

V.2b. V.6a, 
VI.4, VII 179.19 1.286.168 290.537.317.827 

Lwu c/suyên 1i,z thuâ,z lie hoz( dizg dflu Lw 30 109.198.227.772 273.743.387.572 

Báo cáo nay phái dcic doc cling vth Bàn ihu'Et mmii Báo cáo tài chin/i hqp nhcii girra niên d
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uo'ng Khuê 
Tong GiOm d6c 

Trucxng Thj Ngçc Phu'qng 
K toán truOng 

6 Chi Minh, ngày 22 tháng 8 nAm 2022 

TONG,  CONG TY 

CO PHA'N 

PHONG PM). 

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhan RhO. Khu ph 3, Phng Tang Nhn Phc B, TP. ThO Dirc, TP. HO ChI Minh 

6 thãng dAu cOa nâm tài chinh kt thOc ngáy 31 tháng 12 nam 2022 
Báo cáo Iuii chuyên tin t hçp nht giva niên d (tiêp theo) 

CHI TIEU 

Ma 
so 

Thuyêt 
minh 

LOy k tO' du näm dn cui k5' nOy 
NAm nay NAm tru'O'c 

III. Lu'u chuyên tiên tO hot dng tài chinh 

1. Tiên thu tr phát hành cô phieu, nhn von gop cOa 

chlisâh&u 31 

2. Tin trã lai v6n gOp cho các chO sâ hru, mua li 
ci phiEu cOa doanh nghip ciA phAt hAnh 32 

3. Tiên thu tcr di vay 33 V.24 563 .549.275 .206 714.726.320.980 

4. Tiên trA no gOc vay 34 V.24 (697.660.417.819) (962.169.337.131) 

5. Tiên trA n gc thué tAi chinh 35 V.24 (10.004.944.35 8) (6.116.392.581) 

6. Co tüc, lci nhun ciA trA cho chO sâ hu 36 V.23a, V.27 (178.733.748.000) (104.828.509.350) 

Lzru chuyln lien thu,z lit hoit ang tài chIn/i 40 (322.849.834.971) (358.387.918.082) 

Luu chuyên tin thun trong k5' 50 (235.660.967) (51.662.804.457) 

Tin vO tu'ffng throng tin Au nAm 60 V.1 66.158.052.726 98.888.303.699 

Anh huâng cOa thay di t' giA hM doOi quy dM ngoi t 61 348.508.419 83.543.140 

Tin vã tuong du'rng tin cui kS' 70 V.1 66.270.900.178 47.309.042.382 

LêThjTOAnh 
Ngu'&i Ip 

BOo cáo nay phOi thrqc dpc cling v&i Bàn thuvll mini, Báo cáo thi chin1 hqp nhdi gifra nien d5 13 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Da chi: S 48 Tang Nhoii PhO, Khu ph 3, Phr&ng Tang Nho'n Phü B, TP. Thu Dirc, TP. H6 ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIU'A NIEN 
6 thang dAu cüa nam tãi chinh kt thic ngãy 31 thang 12 näm 2022  

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT GIA NIEN DQ 
6 tháng dâu cüa näm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 

I. 

1. 

DJC DIEM HOJT DQNG 

HInh thfrc sO' hu'u vn 
Tong Cong ty Co phân Phong PhO (sait day gi tat là "Tong Cong ty" hay "Cong ty mv") là cong ty 

cô phân. 

2. Linh virc kinh doanh 
Tong Cong ty kinh doanh trong nhiéu linh virc khác nhau. 

3. Ngành nghê kinh doanh 
Hot dcng kinh doanh chInh ccia Tong Cong ty là: San xuât, mua bàn sçi, vài, khãn, chi may, chi 
thêu, san phâm may mc và thOi trang (tth thy, nhum, ho in trén san phãin dt, may dan, gia cong 
hang dä qua si:r di,ing); Mua bàn hóa chat, thuôc nhum (tr& hóa chat có tInh dc hal manh); Mua bàn 
may móc thiét bj, vt tu', phii tOng, phi liii ngành dt — nhum — may; Buôn bàn to, xa, sç dt, 

hang may mc,... 

4. Chu k3' san xut, kinh doanh thông thtrO'ng 
Chu kS'  san xuât kinh doanh thông thtrng cOa Tong Cong ty không qua 12 tháng. 

5. - Cu true Tp doàn 
Tp doàn bao gOm Cong ty mc và 01 cong ty con chju si,r kiêm soát cOa Cong ty mc. Cong ty con 

thrçc hçip nhât trong Báo cáo tài chInh hcip nhât giaa niên d nay. 

Sa. Danh sdch cOng ty con dwic hVp  n/ia! . 
Tong Cong ty chi dâu tir vào cong ty con là Cong ty CO phân Dt gia di,ing Phong PhO có tri sO 

chInh tai  ThOn  Hanh TrI, Xâ Quàng San, Huyn Ninh San, Tinh Ninh Thun. Hoat dng kinh doanh 
chInh ci:ia cong ty con nay là san xuât, mua ban bong, xo', sgi, vai, san phâm may mac. Mua bàn hóa 
chat thuoc nhuôm, may moc thiêt bi nganh dêt may Tai ngay kêt thuc ky kê toan, ty lê lot ich va ty 

l quyOn biOu quyêt cOa Tong Cong ty tai  cong ty con nay là 90% (so dâu näm là 90%). 

Sb. Danh sách các cong ty lien kit du'9c phãn an/i trong Báo cáo tài chIn/i h nht theo phw7ng 

pháp vt4n châ sô hfru 
T' l T' l quyên biéu 

phansâhu quyet 
Hoat ding kinh 
doanh chInh  
San xuAt, mua bàn 
bOng, xa, si 

Dâu tu, xay di,mg, 
kinh doanh bat 
dng san 
San xuât, kinh 
doanh san phâm 
dt may, nguyen 
phv lieu, may mOc 
thiêt bj nganh dt 
may 
Kinh doanh bat 
dng san, quyên sur 
dyng dat thuQc chit 

SO cuOi 
k' 

So dâu 
näm 

SO cuOi 
kS' 

SO dãu 
nàm 

35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 

21,51% 21,51% 21,51% 21,51% 

40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 

44,02% 44,02% 44,02% 44,02% 

Ten cong ty Dia chi try so' chInh 
COng ty TNHH Coats SO 48 Tang Nhoi't PhO, 
Phong Phii PhtxOng Tang Nhan Phu B, 

TP. Thu DCrc, TP. HO ChI 
Minh 

Cong ty C phn Dâu So 159 Din Bién PhCi, 
ttx Phát trién Nhà và Pht.rmg 15, Qun Binh 
Do thj HUD Sài GOn Thanh, TP. Ho ChI Minh 
Cong ty Co phn May So 09 PhO DOng Thiên 
Dà Lat Vuong, TP. Dà Lt, Tinh 

Lam Dong 

Cong ty CO phân Phát SO 378 Minh Khai, Pht±ng 
triên Nhà Phong Phu Vinh Tuy, Quân Hal Ba 
Daewon Thu fXrc Tnmg, TP. Ha Ni 

Bàn thuyEt minh nay là ,nt51 bph4n hcrp thành và phái thrcxc dcc ding v&i Báo cáo tài chinh hp nhit girtci iiien d 14 



Cong ty C6 phn Dt 
DOng Nam 

COng ty Co phân Dt 
may Nha Trang 

S 727 Au Ca, Phisoig Tan 
Thành, Qun Tan PhO, TP. 
Ho ChI Minh 
Xa Vinh Phuong, TP. Nha 
Trang, Tinh Khánh Hôa 

Hot dông kinh 
doanh chinh  
sâh0u,chCisCr 
dyng hoc di thuê 
San xuât, kinh 
doanh bong nguyen 
1iu nhp khâu;sãn 
xuât vã xuât khâu 
các loai khan lông 
San xuât các san 
phâm dt 

San xuât các san 
pham dt 

Ten cong ty Dja chi try sâ chinh 

Cong ty C6 phAn XOc s6 168B BOi Thj Xuân, 
tiên Thixong mi Va Phrmg Ph?m NgQ Lao, 
Dâu ttr Phong PhO Quan 1, TP. Ho ChI Minh 

TÔNG CONG TV C 5  PHAN PHONG PHU 
Dja chi: s6 48 Tang Nhan Phü, Khu ph6 3, Phizong Tang Nhan PhO B, TP. ThO DCrc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT GICIA NIEN Dc1 
6 thang du cüa näm tài chinh kt thOc ngày 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hQp nht  giO'a niên (tip theo)  

T' l 
phânsâhttu 

T' l quyên biêu 
quyét 

s6 cuOi So dâu 
kS' näm 

S cu6i 
kS' 

So dâu 
nãm 

31,71% 31,71% 34,74% 34,74% 

35,99% 35,99% 35,99% 35,99% 

23,89% 30,35% 23,89% 3 0,35% 

6. Tuyên bô v khâ nãng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh hqp nhât gi&a niên d 

Các so lieu tixang rng cOa kS'  tnróc so sánh thrcc vó.i so lieu cOa kS'  nay. 

7. Nhân viên 
Ti ngày kêt thOc k' k toán Tp doàn cO 1.686 nhân viên dang lam vic tai  các cong ty trong Tp 

doàn (so dâu näm là 1.784 nhân viên). 

IL NAM TAI CHINH, DON V!  TIEN T sU' DIJNG TRONG KE TOAN 

1. NAm tài chInh 
Näm tài chInh cOa Tp doan bat dâu tr ngày 01 tháng 01 và két thOc vào ngày 31 thang 12 hang 

näm. 

2. Don v tin t si'r diing trong kê toán 
Dan vj tiên t sCr dung trong kê toán là Dông Vit Nam (VND) do phân lan các nghip vy duqc thirc 

hin bang don vj tién t VND. 

III. CHUAN MIC vA CHE DO KE TOAN AP DIJNG 

1. Chdkêtoánápdi.ing * 
Các cong ty trong Tp doàn áp dyng các Chuân mçrc Ké toán Vit Narn, Ché d K toán doanh 
nghip Vit Nam thrçic ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 

hithng dan Ché d Ké toán doanh nghip, Thông ttr so 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 

2014 hirâng dan 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh hpp nhât và các thông tix khác hu&ng dan thyc 
hin chuân mrc ké toán cOa B Tài chInh trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hcip nhât gitta 

nién do. 

2. Tuyênbô ye vic tuân thu chuãn miic ké toán và chê kê toán 
Ban Tong Giám dôc Tong Cong ty dam bão dä luau thO yêu câu cOa các Chuân nii,rc Ké toán Vit 
Nam, Ché dO KO toán doanh nghip Vit Narn duçc ban hành theo Thông tir so 200/2014/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 nãm 2014, Thông tu so 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüng nhir 
các thông tu khác huàng dan thrc hin chuân mrc ké toán cOa BO Tài chInh trong vic 1p và trinh 

bay Báo cáo tài chInh hcip nhât giQa nién dO. 

Bàn thuvét nun/I nay là nzt bçi phcin hcp than/i vhpliái dirçic dQC cling rot Báo cáo tat chin/i hçp n/id! giüa niên dç5 15 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: S 48 Tang Nhon Phti, Khu ph 3, Phithng Tang Nhan Phc B, TP. Th Dcrc, TP. H6 Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHtNH HOP NHAT GIUA NIEN D 
6 thang du ciia näm tài chInh kt thüc ngày 3 1 thang 12 nam 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giüa niên  d (tip theo)  

iv. CAC CHfNH SACH ICE TOAN AP DVNG 

1. Ccr s& Ip Báo cáo tài chInh hqp nht 
Báo cáo tài chInh hp nhât d,rc 1p trén co sO kê toán don tIch (tth các thông tin lien quan dn các 

luông tiOn). 

2. Co' sO' hç'p nhãt 
Báo cáo tài chInh hcip nhât gifra niên d bao gOm Báo cáo tài chInh tOng hcp giaa nién d cüa COng 
ty m va Báo cáo tài chInh giQa nién d cCia cong ty con. Cong ty con làdon vi chju si,r kiêm soát cüa 

Cong ty mc. Sr kiêm soát ton tai  khi Cong ty mc cá khá näng trirc tiep hay giári tiêp chi phi các 

chinh sach tai chinh va hoat dOng cua cong ty con dé thu duoc cac Ii ich kinh te ttr cac hoat dOng 
nay. Khi xác djnh quyên kiêm soát có tInh den quyên biéu quyét tiém näng phát sirih tr các quyn 
ChQfl mua hoc các cong ci,i nçi và cong cii von có the chuyên dôi thành cO phiêu phO thông t?i  ngày 

kêt tht'ic kS'  kê toán. 

KEt qua hot dng kinh doanh cüa các cong ty con dtrcrc mua 1i hoc ban di trong kS' du'qc trInh bay 
trong Báo cáo két qua hot dng kinh doanh h9'p nhât giüa niên d tr ngày mua hoc cho den ngày 

ban khoân dâu t!.r cong ty con do. 

Báo cáo tái chInh giUa niên d cña cong ty mc Va cOng ty con str diing dê hcip nhât duqc 1p cho 
ct'ing mt k' ké toán và áp dung các chInh sách ké toán thông nhât cho các giao djch và sir kin cüng 
loai trong nh&ng hoàn cânh tu'cng t,r, Trong trixO'ng hçp chInh sách kê toán cüa cOng ty con khác vó.i 

chInh sách kê toán áp dung thông nhât trong Tp doàn thi Báo cáo tài chInh cCia cong ty con së có 
nMng diu chinh thIch hçrp triróc khi scr ding cho vic 1.p Báo cáo tài chInh hç'p nhât giQ'a niên d. 

s6 du' các tài khoán trén Bang can di k toán gina các cong ty trong cüng Tp doàn, các giao djch 
ni b, các khoán Iãi ni b chu'a thi,rc hin phát sinh tfr các giao djch nay phái thrcyc loai trtr hoàn C' 

toàn. Các khoán 10 clura thi,rc hin phát sinh tr các giao djch ni b ciing du'gc loi bô trir khi chi phi in 

to nén khoán 10 dO khOng the thu hôi dirgc. 

Lqi ich cüa c dông không kim soat th hin phAn lài hoc I trong kt qua kinh doanh và tài san 
thuân ciia cOng ty con không ducrc näm giQ bO T.p doàn và thrp'c trInh bay ô' khoãn muc riéng trén 
Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh hcip nhât giaa niên d và trén Bang can dôi ké toán hçp nhát 
giu'a nién d (thuc phân vOn chü s hu). Lci Ich cciacO dOng khOng kiêrn soát bao gOm giá trj các 

lçi Ich cüa cô dOng khOng kiêrn soát tai  ngày hqp nhât kinh doanh ban dâu Va phân 1p'i ich ciia cô 

dOng không kiém soát trong biên dng ccia von chü s& hu ké tr ngày hçip nhãt kinh doanh. Các 
khoán i phát sinh ti cong ty con dxçic phãn bO tiro'ng im vOi phân sO' h(u ccia cô dOng khOng kiêm 
soát, ke câ tru'ng hqp sO l do lón hon phân sO' h&u ctia cO dông khOng kiêm soát trong tái san thuân 

cCia cOng ty con. 

3. Các giao dch bang ngoi t 
Các giao djch phát sinh bang ngoai t dt.rç'c chuyên dOi theo t' giá ti ngay phátsinh giao djch. S du' 
các khoàn muc tiên t có gôc ngoi t ti ngày kOt thic k' ke toán di.rçic quy dOi theo t' giá ti ngày 

nay. 

Chênh lch t' giá phát sinh trong k' tr các giao djch b&ng ngoai t du'gc ghi nhn váo doanh thu 
hoat dng tài chInh hoc chi phi tâichinh. Chênh lch t' giá do dánh giá Ii các khoân mi,tc tin t có 

gOc ngoai t tai ngãy két thüc kS'  kê toán sau khi bC trr chénh lch tang vá chênh lch giâm dLrc ghi 

nhn vâo doanh thu hot dng tãi chInh hoc chi phi tài chInh. 

Ban i/wy1! ,ninh nàylà ,nt bp/z<n hqp than/i vàp/vái duc dQC cling vái Báo cáo là, chlnh hQp nhdi gina ntên d
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S6 48 Tang Nhmt Phd, Khu ph 3, Phir&ng Tang Nhoi Phü B, TP. Thu Dec, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT G[UA NIEN 
6 thang dâu cüa näm tài chinh kt thic ngày 31 thang 12 nãm 2022 
Ban thuyt  minh Báo  cáo tài chInh h9p nht giva niên c1 (tip theo) 

T' giá sir diving dé quy dôi các giao djch phát sinh bang ngoai t là t' giá giao djch thirc t ti thOi 
diem phát sinh giao djch. T' giá giao djch thçrc tê dôi vói các giao djch bang ngoai t duc xác dnh 

nhu sau: 
• Dot voi hçp dông mua ban ngoal té (hop dong mua ban ngoal tê giao ngay, hop dông ky han, 

hqp dông tuong lai, hqp dong quyên chçn, hgp dông hoán dOi): t giá k' két trong hp dong 

mua, ban ngoai t giüa Tp doàn và ngân hang. 

• Dôi voi cac khoàn gOp von hoc nhn von gop: t' giá mua ngoai t cüa ngân hang noi T.p doàn 

ma tài khoàn dé nhn von ciia nhà dâu ti.r tai  ngày gop vOn. 

• Dôi vài nçi phâi thu: t' giá t' giá mua ngoai t cáa ngân hang thuong mai  no.1 Tp doàn chi djnh 

khách hang thanh toán t?i  thai diem giao djch phát sinh. 

• Di voi n9 phái trá: t giá t giá ban ngoi t ctia ngân hang thisong mai  noi Tp doàn dir kin 

giao djch tai  thOi diem giao djch phát sinh. 

• Di voi cac giao djch mua srn tài san hoc cac khoãn chi phi &rgc thanh toán ngay bang ngoai 
t (khong qua các tài khoân phài trá): t' giá mua ngoai t cáa ngân hang thuong mai  noi Tp 

doàn thi.rc hin thanh toán. 

T' giá sir diing d dánh giá Iai  s du các khoàn miic tin t có gc ngoai t tai  ngày kt thiic k' k 

toán duçrc xác djnh theo nguyen tãc sau: 

• Di vói cac khoán ngoai t gri ngân hang: t' giá mua ngoai t cCia ngân hang noi Tp doàn mo 

tài khoàn ngoai t. 
• Di vài các khoán mvc  tin t có gc ngoai t &rçic phân loai là tài san khác: t' giá mua ngoai t 

cüa trng ngân hang. 

Dôi vOi cac khoàn mi,ic tin t cO gc ngoai t dirçc phân loai là nçi phái trâ: t" giá bàn ngo?i t cCia 

t1rng ngân hang. 

4. Tin vã các khoãn tirong throng tiên 
Tiên bao gôm tien mt và tiên gcri ngân hang không kS' han. Các khoàn urong throng tien là các 

khoàn dâu tis ngãn han Co thai han  thu hôi không qua 03 tháng ke tr ngày dâu tir, Co khá nãng 

chuyn d6i d dàng thành mt krng tin xác djnh và không cO rüi ro trong vic chuyén dôi thành 

tiên tai thôi diem báo cáo. 

5. Các khoãn dâu ttr tài chInh 
Gác kl,oán lmut 1w närn gifr tên này dáo Iiçuz 
Khoân dâu tu du9c phân loai là nàm giO den ngãy dáo han  khi Tp doàn có djnh và khà nãng gi 

den ngày dáo han. Các khoàn dâu tir nãrn giU den ngày dáo hn bao gôm: các khoân tién gt:ri ngân 

hang cO k' han  (bao gOm cà cac ba1  tin phiéu, k' pliieu), trái phiêu, cO phiéu iru däi ben phát hành 
bat buc phài mua [ai tai mt thai diem nhât djnh trong tuDng lai và các khoân cho vay näm giü den 

ngày dáo han vâi muc dIch thu lãi hang kS'  và các khoán dâu tir nãm giU den ngày dáo hn khác. 

Các khoãn du tir n&m gi dn ngày dáo han thrc ghi nMn ban du theo giá gc bao gm giámua 
va cac chi phi lien quan den giao djch muacàc khoãn dâu tir. Sau ghi nMn  ban dâu, các khoàn dâu tii 

nay di.rc ghi nhn theo giá trj cO the thu hOi. Thu nh.p lãi ttr các khoãn dâu tu nãm gi den ngày dào 
han sau ngày rnua dupc ghi nhntrén Báo cao kêt qua hot dng kinh doanh trén co sO di,r thu. Lãi 
dirqc hirOng tnrâc khi Tp doàn näm gia dirc ghi giàrn trü vào giá gOc tai  thOi diem rnua. 

Khi có cae bng chirng chc chn cho thAy mt phn hoc toàn b khoán dAu ti.r có th không thu hi 
dirqc và sO ton that dt.rc xác djnh mt cách dáng tin cy thi tOn that thr9c ghi nhn vào chi phi tài 

chInh trong k' và giám trr trirc tiép giá trj dâu tir. 

8cm t/uiyAi mm/I nay là mOt bç plidmi hqp than/i và phdi dircc dQc cling v&i Báo cáo tài chi,th hqp nhAt gii?a ,nén dO 17 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Da chi: S6 48 Tang Nhn Phii, Khu phó 3, Phu&ig Tang Nhmi Ph(i B, TP. Th Thc, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAL CHINH HOP NHAT GIUA NIEN 
6 tháng du cüa nam tài chmnh kt thác ngày 3 1 thang 12 nãm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht gifra niên (tip theo)  

C'dc Ichoãn cho vay 
Các khoân cho vay thrcic xác djnh theo giá gôc trr di các khoán dir phOng phái thu khó dOi. Dr 
phàng phài thu khó dôi cüa các khoàn cho vay duqc 1p can cir vào d kiên mtrc ton that cO the xãy 

ra. 

Các khoãn vh1 lu vào cong ty lien doan/z, lien kêt 

Tp doàn va các ben tham gia thrc hin hoat dng kinh tO trOn co sO dong kiOm soát. Dong kiOm 

Congiyliêndoanh 
Cong ty liOn doanh là doanh nghip diicic thành I.p trOn co so' thOa thuntrOn hç'p dOng ma theo do 

soát duc hiOu là vic du'a ra cac quyOt dlnh  mang tInh chiOn lu'gc liOn quan dOn các chinh sách boat 

dng và tài chinh cia cong ty lien doanh phài có sr dông thun ccia các ben thani gia liOn doanh. 

IG TV 
T.p doàn ghi nhn lçii Ich cüa mInh trong co sO' kinh doanh dng kim soáttheo phiio'ng pháp von AN 
chü sO' hCi'u. Theo do khoàn von gop trong liOn doanh duçic ghi nhn ban dâu theo giá gOc, sau do

•  PH1 dirqc thOu chinh theo nhting thay dOi ciia phân sO' ht'ru cüa Tp doàn trong tài san thuân ca co sO' 
kinh doanh dong kiOm soát. Báo cáo kOt qua boat dng kinh doanh hgp nhât giü'a niOri d phán ánh 
phân sO hQ'u cUa Tp doàn trong kOt qua hot dng kinh doanh cáa co sO' kinh doanh dOng kiOm soát. 
Tp doàn ngirng sCr ding phu'o'n phap von chü sO hU'u kO tir ngày kOt thüc quyên dOng kiêm soát 
hoc không cO ánh hrO'ng dáng kO dôi vó1 co sO' kinh doanh drqc dông kiOm soát. 

Báo cáo tài chInh cüa co sO' kinh doanh d6ng kim soát dtxcic 1p c11ng k' k toán vói Báo cáo tài 
chInh hçp nhât gi&a niOn d cüa Tp doàn. Khi chInh sách kê toán cüa co sO' kinh doanh dông kiOm 
soát khác vO'i chInh sách kO toán áp dung thông nhât trong Tp doàn thi Báo cáo tài chInh cCia co sO 
kinh doanh dông kiOni soát sê có nhng diOu chinh thIch hgp tnró'c khi sir dirng cho vic 1p Báo cáo 

tài chInh hcp nhât giUa niOn d. 

Các khoãn läi, l chira thrc hin phát sinh th các giao djch vol các co sO' kinh doanh dng kim soát TV 

di.rç'c ba1  trir tuong rng vol phân thuc ye Tp doàn khi 1p  Báo cáo tài chInh hqp nhât giü'a niOn d. .4IUH 
Hi vA 

Cong ty  lien kOi 
Cong ty lien kOt là doanh nghip ma T.p doàn cO ánh huO'ng dáng kO nhimg khong có quyOn kini 

soát dôi vo'i các chInh sách tài chInh va hoat dng. Anh hu'O'ng dang kê the hin O' quyOn tharn gia 
vào viêc di,ra ra các quyOt djnh ye chInh sách tài chinh và hoat dng cüa doanh nghip nhn dâu tLr 
nhu'ng không kiOrn soát các chInh sách nay. 

Các khoãn dAu tu' vào các cOng ty lien kt duçc ghi nhn theo phu'ong pháp v&i chü sO' hflu. Theo 
do, khoàn dâti ur vào cOng ty lien kOt thrçc the hin trOn Báo cáo tài chInh hcrp nhât giCi'a niOn d) theo 
chi phi dâu tu ban dâu và diOu chinh cho các thay dOi trong phân lQi !" trOn tài san thuân cia cOng 
ty liOn kOt sau ngày dâu tu'. Nêu li ich cüa Tp doàn trong khoán 10 cüa cong ty liOn kOt IOn ho'n 

ho,c bang giá trj ghi so cUa khoãn dâu tu' thI giá trl khoãn dâu ttr dirgc trinh bay trOn Báo cáo tài 
cliInh hp nhât giCa niên d là bang khong trr khi Tp doàn có các nghia vii thirc liin thanh toán 

thay cho cOng ty liOn kOt. 

Báo cáo tài chinh cCia cOng ty liOn kt thrçc 1p cing kS'  k toán vi Báo cáo tài chinh hçrp nht giaa 
niOn d cüa Tp doàn. Khi chInh sách kO toán càa cOng ty liOn kOt khác v&i chInh sách kO toán áp 
dung thông nhât trong Tp doàn thI Báo cáo tài chInh ci'ia cong ty liOn kOt sO cO nhci'ng diOii chinh 
thich hçip triró'c khi sr diing cho vic 1p Báo cáo tài chinh hqp nhât gitia niOn d. 

Các khoàn lãi, lchua thrc hin phát sinh tr các giao djch vó'i các cong ty liOn kt dirçc loai trü 

tirong ng vO'i plián thuc vO Tp doàn khi l.p  Báo cáo tài chInh hcrp nhât gii'a niOn d. 

Ban ,/n,yi$ ,njnh ,,ày là nz3t bphn hçip thành Va phái dLrclC dcc citng vái Báo cáo tài chinh hcip nhdt gii'ra niën d 18 



TÔNG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhoii Phti, Khu ph6 3, Phi.rng Tang Nhon Phü B, TP. Thu Drc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT G1UA NIEN D 
6 tháng du cüa nãm tài chinh kEt thic ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh  hçp nht  giva niên  d (tip theo)  

Cdc khoân dáu tw vào cong c von cfia ekmn vj khác 
Dâu tu vao cong ci,i vOn cia don v khác bao gôm các khoàn dâu ttr cong ci,i vOn nhung Tp doàn 
khong có quyén kiêm soát, dOng kiêm soát hoc cO ánh hi.rOng dáng kê dôi vâi ben thrçc dâu tt.r. 

Các khoán du ti.r vào cong cii vn ccia don vj khác di.rçic ghi nh.n ban d.0 theo giá gc, bao gôm giá 

mua hoc khoàn gop von cong  các chi phi tri,rc tiêp lien quan den hoat dng dâu Ui. Co tcrc Va lçYi 

nhun cüa các k' tru&c khi khoán dâu Ui diiqc mua duc hach  toán giám giá trj cüa chInh khoán dâu 

tu do. Co tác vàli nhun cüa các k' sau khi khoân dau tir dirc mua dirc ghi nhn doanh thu. Co 

t1rc dtrp,c nhn bang cô phiêu chi duçc theo döi so 1u'Qng Co phiéu tang them, khOng ghi nhn giá trj 

cô phiêu nhn ducic. 

Dr phàng tn that cho các khoân du tu vào cOng c vn cia dan vj khác &rc trIch 1p nh sau: 

• DM vai khoán du tir vào c phiu niêm yt hoc giá trj hcrp 1' khoán c1u tu di.rçic xác djnh tin 
c.y, vic Ip dir phong dra trên giá tn thj trirOng cüa CO phiêu. ) * 

• DM vói khoân du t.r không xác djnh di.rçrc giá trj hçp l' ti thai dim báo cáo, vic 1p dr  /Jj 
phông thrcic thirc hin can ccr vào khoãn 10 cüa ben dirçic dâu tu vâi mtrc trIch Ip bang chênh 
1ch gi&a von dâu tu thixc te cia các chü s hUu và von chci sO hCru tai  ngày kêt thuc näm tài 

chInh nhân vài t' l vn diéu l cüa Tong cong ty so vOi tOng vOn diêu l thijc gop tai  don vj 

khác. 

Tang, giãm so di,r phOng ton that dâu tu vào cong ci,i vOn cua dan vj khác can phâi trIch 1p tai  ngày 

k& thuc kS'  kê toán dugc ghi nhn vào chi phi tài chInh. 

6. Các khoãn phãi thu 
Các khoán nç phái thu dirçc trInh bay theo giá tn ghi sO trr di các khoàn di,r phOng phâi thu khó dài. 

Vic phân loai cac khoãn phãi thu là phái thu khách hang và phái thu khác dircic thirc hin theo 

nguyen the sau: 
• Phâi thu cüa khách hang phàn ánh cac khoân phâi thu mang tInh chit thuang m?i phát sinh nr 

giao djch cO tInh chat mua — ban giaa Tp doàn và nglrOi mua là dan vj dc 1p  vói Tp doàn. 

• Phái thu khác phán ánh các khoán phái thu không có tInh thi.rong mai, không lien quan dn giao 

djch rnua — ban. 

Di,r phOng phái thu khó dOi cUa phái thu khách hang ducrc 1p cho trng khoân ng phãi thu khó dôi 

can cCr vào tuôi nquá han  cCia các khoán n sau khi dã bi tth vói khoân n phái trâ (nêu có) hoc 

dti kiên mCrc tOn that có the xáy ra, ci,i the nhir sau: 

• D6i vài ng phài thu qua han  thanh toán: 
- 30% giá trj dôi vài khoán nc phái thu qua han  tir 06 tháng den duói 01 nãm. 

- 50% giá trj dôi vài khoán n phãi thu qua han  tir 01 nãm den duài 02 nãm. 

- 70% giá trl dOi vOi klioãn ng phãi thu qua hn tr 02 nãm den dtthi 03 nãm. 

- 100% giá tn dôi vói khoàn nçx phài thu qua han  tr 03 nãm trO (en. 

• Di vi nc phãi thu chua qua han thanh toán nhung khO có khã nang thu hOi: can cr vào dr kin 

móc tOn that d 1p di,r phOng. 

Dir phOng phãi thu khó dOi cüa các khoán phâi thu khác dLrgc 1p cho trng khoán nç phài thu khO 

dOi can cci vào di,r kiên mirc tOn that cO the xáy na. 

Tang, giâm s du dr phOng nc phái thu khO dOi cn phãi trIch 1p tai  ngày kt thüc kS'  k toán duct 

ghi nhn vào chi phi quán l' doanh nghip. 

Ban ihuyêl in/nh nay là iiz bO phdn hqp thành va phdi thrc dc cilng vi Báo cáo thi chinh hp nhdi gtia niên d 19 
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7. Hang t6n kho 
Hang ton kho thrc ghi nMn  theo giá thâp hon gina giá gc và giá tn thun có th thrc hin thrqc. 

Giá gc hang tn kho &rgc xác djnh nhix sau: 
• Nguyen 4t lieu, hang hóa: bao gm chi phi mua và các chi phi lien quan trrc tip khác phát sinh 

dê có duQc hang ton kho 0.  dja diem và trang thai hin tai. 
• Chi phI san xut kinh doanh dà dang baogm: * 

- Xây dimg dir an bat dng san: bao gôm chi phi xây dirng, lâi vay, quyên sU,  dung dat và các 
chi phi Co lien quan trirc tiêp khác. 
San xuât san phâm: bao gôm chi phi nguyen vt 1iu chinh, chi phi nhân cong và các chi phi 
có lien quan trirc tiêp khác. 

• Thành phm: bao gm chi phi nguyen vt 1iu, nhân cong trVc tip và chi phi san xut chung Co 
lien quan trirc tiêp di.rçrc phân bô dira trên mi'rc d hoat dng binh ththng. 

Giá xut kho duc tInh theo phixcxng pháp bInh quân gia quyn và dircc hach  toán theo phrong pháp 

ké khai thirOng xuyên. 

Giá trj thuAn CO th thrc hin dirçc là giá bàn iró'c tInh cUa hang tn kho trong kS'  san xut, kinh 
doanh binh thuO'ng trcr chi phi tsóc tInh dé hoán thành và chi phi iró'c tInh can thiêt cho vic tiêu thi 
chüng. 

DrphOng giám giá hang tn kho dirqc 1p cho tirng mt hang thn kho cO giá gc !ó'n hon giá trj 
thuân cO the thirc hin du'c. Tang, giãm so dir dr phong giàm giá hang ton kho can phái trIch 1p tai 
ngày két thiic k' ke toán dirc ghi nhn vào giá von hang ban. 

8. ChiphItrãtrtrO'c 
Clii phI trá truó'c bao gôm các chi phI thrc té dã phát sinh nhu'ng có lien quan den kêt qua hot dng 
san xuãt kinh doanh cUa nhiêu kS'  ke toán. Chi phI trá trirâc cUa Tp doãn chU yêu là cong cti, dvng 
cii, clii phi sUa ch&a, clii phI time và tién thué dat. Các chi phi trá truOc nay du'çc phán bO trong 
khoâng thOi gian trá tn.róc hoc thOi gian các lqi Ich kinh tê tuong crng dirgc tao  ra tir các clii phI nay. 

C'ông cii, diizg cy 
Các cOng cv, diing cii dã dtra vao scr dung  dirge phân bô vào chi phi theo phirong pháp thrOng thang 

vâi th&i gian phân bô khong qua 03 näm. 

chip/al sü'a c/zlia 
Ciii phi sra chtta là cac chi phi thrc té chi ra dé sra ch&a van phOng cho thué và may moe thiêt bj. 
Chi phi nay dugc phân bO vào ket qua hoot dng kinh doanh khOng qua 03 nãm. 

Clii p/il i/i uê 
Chi phI thue xe du'gc phân bô vào chi phi theo plurong pháp dirng thang tlieo thai gian thue (07 
näm). 

Tiii t/zuê dI 
Tiên thuê dat trã truOc the hin khoãn tiên thuê dat dã trà cho phân dat Tp doàn dang scr dvng. Tiên 
thuê dat trá tnirOc dirge phân bô vào clii phi theo phuoiig pháp di.r&ng thang tirang 1rng vOi th&i gian 
thue (12 nãm). 

9. Tãi san thuê hoat ctng 
Thuê tài san dirge phân loi là thuê hoat dng iieu phân IOn rUi ro và Igi Ich gän lien vó'i quyên sO 
liüu tài san thuc ye ngu'Oi cho thuê. Clii phI thuê hoat dng dirge phân ánh vào clii phi theo phirong 
pháp thrOng thang cho suOt thOi hn thuê tài san, khong phii thuc vào phirong thrc thanh toán tién 
thuê. 

Bàn thuyt nzi,th thy là ,ni bphn hçrp thành và phái thrc dpc cling vái Báo cáo iài chinh hqp nhdt gil?a niên d 20 
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10. Tài san Co dinh hüu hInh 
Tài san cô djnh hUu hInh duc the hin theo nguyen giá tth hao mOn lüy ke. Nguyen giá tài san co 
djnh hu hlnh bao gôm toàn b các chi phi ma T.p doàn phài bO ra dé có dtrcic tài san cô djnh tlnh 

den thOi diem dua tài san do vào trng thai san sang sir dung. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban 
dâu chi &rçc ghi tang nguyen giá tài san cô djnh nêu các chi phi nay chäc chän lam tang lçi ich kinh 

té trong urng lai do scr diving tài san do. Các chi phi phát sinh không thOa man diéu kiin  trén dupc 

ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong ks'. 

Khi tài san c djnh hCru hlnh duçc bàn hay thanh l, nguyen giá và giá trl hao mOn lUy k duc xóa 

so và lâi, 10 phát sinh do thanh l' dirçc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c djnh hau hlnh duçc kliu hao theo pluroig pháp duO'ng thing dya trên thOi gian h&u ding 
uóc tInh. So näm khâu hao cüa các foal tài san cô dinh h€Iu hinh nhu' sau: 
Loai tài san Co dinh  
Nhà cCra, vt kiên trtc 
May móc và thiêt bj 
Phrcng tin 4n tái, truyên dan 
Thiét bj, ding ci quãn l' 
Tài san cô djnh hQu hinh khác 

So nãm 
05-50 
05-20 
06-12 
03 — 10 
03-05 

11. Tài san c dinh thuê tài chInh 
Thuê tài san di5rçc phân foal là thuê tài chinh nêu phân ion rüi ro và lçi ich g&Ia lin v&i quyn s& hru 
tài san thuc ye ngi.ri di thué. Tài san cO dlnh  thué tài chInh di.r'c the hin theo nguyen giá trr hao 
mOn lüy kê. Nguyen giá tài san cô djnh thuê tài chInh là giá thâp hon gifla giá trj hp l' cüa tài san 
thuê tai thai diem khâi dâu cüa hqp dOng thuê và giá trj hin tai  ciia khoân thanh toán tién thué tôi 

thiéu. T$' i chiét khâu de tInh giá trj hin tai  ccia khoán thanh toán tién thué tôi thiéu cho vic thué 
tài san là iãi suât ngâm djnh trong hçip dông thuê tài san hoc lãi suât ghi trong hçip dông. Trong 
trithng hcsp khong the xac djnh dircic läi suât ngâm djnh trong hgp dông thué thi scr dung läi suât tién 

vay tai  th&i diem khOi dâu vic thuê tài san. 

Tài san c djnh thué tài chinh dLrcYc khu hao theo phi.rong pháp dix&ng thAng dtja trén thOi gian hCu 

ding i.ro,c tinh. Trong tnrO'ng hçp không chãc chãn Tp doàn se cO quyen s6 hüu tài san khi het han 

hçp dông thuê thi tài san cô djnh së duc khâii hao theo thai gian ngan hon g1Qa thai gian thuê vã 
thai gian hthi ding róc tInh. So iiãm khâu hao cáa tài san cô djnh thué tài chInh nhu sau: 
Loai tài san cô dinh So nãm  

May móc và thiêt bj 06-15 

Phuong tin 4n tài, truyén dan 10 

12. Tài san cO dinh vô hInh 
Tài san cô djnh vO hinh thrçic the hin theo nguyen giá trr hao mOn lüy ke. 

Nguyen giá tài san cdInh vO hlnh bao gm toàn b các chi phi ma Tp doàn phài bO ra dé cO ducic 

tài san Co djnh tInh den thOi diem du'a tài san dO vào trng thai san sang scr ding. Chi phi lien quan 
den tài san cô dlnh vô hlnh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu di.rçc hi nhn là chi phi san xuât. 

kinh doanh trong kS'  1rtr khi các clii phi nay gan lien vOi mt tài san co djnh vô hInh ci,' the Va lam 

tang lç ich kinh té tir các tài san nay. 

Khi tài san c6 dnh vô hInh du9c ban hay thanli i, nguyen giá và giá trj hao mOn Iüy k duçc xóa s 
và iãî, 10 phát sinh do thanh l' duc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong kS'. 

Tài san c6 djnh vO hInh cCia Tp doàn chi cO Chixong trinh phAn mm may tinh. 

Ban ,huyci ?zin/? nay là ,nt bó pIzin hqp ,hành a phdi thrqc dQC ciing vói Báo cáo tà chinh hqp nhdi gicra nien cl 21 
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Chi phi lien quan dn các chircng trInh phn mm may tInh khong phài là mt b phn gAn kt voi 
phân crng có lien quan duQ'c von hoá. Nguyen giá cia phân mém may tInh là toàn b các chi phi ma 
Tp doân da chi ra tinh den thai diem thra phân mêm vào sr dyng. Phân mêm may tInh duçc khâu 
hao theo phuong pháp duang thang trong 02 - 05 nãm. 

13. Chi phi xây drng co' ban d& dang 
Chi phi xây dirng co bàn do dang phán ánh các chi phi lien quan trrc tiép (bao gôm Ca chi phi lãi vay 
có lien quan phü hp vol chinh sách Ice toán ccia Tp doàn) den các tài san dang trong qua trInh xay 
dirng, may moe thiêt bj dang lap dt de phyc vi,i cho mic dIch san xuât, cho thuê và quân l' cüng nhu 
chi phi hen quan den vic stra chka tài san cô djnh dang thirc hin. Các tài san nay duc ghi nhn 
theo giá gôc và khong ducrc tinh khâu hao. 

14. Hqp nht kinh doanh và Iqi th thtrong mi 
Vic hcp nhât kinh doanh dirçc k toán theo phi.rong pháp mua. Giá phi hqp nhât kinh doanh bao 
gôm: giá tn hcp l' ti ngày dién ra trao dôi cCia các tài san dern trao dôi, các khoán ncr phài trá dâ 
phát sinh hoc da thra nhn va các cong cy von do Tp doàn phát hành de dôi lay quyên kiêm soát 
ben bj mua và các chi phi lien quan trirc tiêp den vic hqp nhât kinh doanh. Tài san dä mua, nç phâi 
trà cO the xác dinh ducrc và nh(ng khoán ncr tiêm tang phái ganh chju trong hqp nhât kinh doanh 
throc ghi nhân theo giá trj hcp l' tai  ngày nãm gi& quyên kiém soát. 

Di vài giao djch hcrp nhAt kinh doanh qua nhiu giai doan, giá phi hcrp nht kinh doanh dirqc tinh là 
tong cüa giá phi khoân dâu tir tai  ngày  dat  dirçrc quyên kiêm.oát cong ty con cong vói giá phi khoân 

dâu tu ccia nling Ian trao doi tii.r&c dã duc dánh giá lai  theo giátrj hcrp  ly  tai  ngãy  dat  ducrc quyên 

kiêm soát cOng ty con. Chênh lch giüa giá dánh giá lai  và giá gOc khoãn dâu ttr &rçc ghi nhn vào 

ket qua hoat dng kinh doanh nêu truàc ngày dat  duve quyên kiêm soát Tp doàn khOng CO ánli 
h.rOng dáng kê vói cOng ty con và khoàn dâu tu dugc trInh bay theo phuung pháp giá gOc. Néu triróc 

ngãy dat  dirge quyên kiém soát, Tp doàn cO ánh hirOng dáng k và khoàn dâu tu duvc trinh bay theo 
phirong pháp von chCi sO hu thil phân chénh lch giQa giá dánh giá Iai  và giá tn khoân dâu tir theo 
phrong pháp von chCi sO hau dirge ghi nhn vào ket qua hoat dng kinh doanhvà phân chênh loch 
giUa giá trl khoàn dâu tir theo phuang pháp vOn chCi sO' h(u ya giá gOc khoán dâu tir dtxgc ghi nhn 
trirc tiep vào khoán myc "Lgi nhun sau thue chira phân phôi" tren Bang can dôi ké toán hçrp nhât 

giQ'a nien d. 

Phn chenh loch cao hon ccia giá phi hop nht kinh doanh so vâi phAn sO' h&u ccia Tp doàn trong giá 
tn hgp I thuân ccia tài san, nc phài trâ cO the xác djnh dirge va các khoãn no tiem tang dä ghi nhn 

tai ngày  dat  dirge quyen kiêm soat cOng ty con dirge ghi nhn là li the thuong mai.  Nêu phân sO.  

hfiu cia Tp doàn trong giá trj hop  l thuân ciiatài san, ng phái trã có the xac djnh dirge và n tiem 

tang dirge ghi nhn tai  ngãy  dat  dirge quyen kiem soát cong ty con virgt qua gia phi hgp nhât kinh 
doanh thi phân chênh lch dirge ghi nhn vào kêt qua hot dng kinh doanh. 

Lçi the thiu'ongmai dirge phân bô theo phirong pháp duOng thangtrong 10 nam. Khi cO bang chirng 

cho thây hgi the thirong mai  bj tOn that IOn han sO phân bô thI so phân bO trong näm là sO tOn that 

phát sinh. 

Lgi ich cüa c dOng khOng kirn soat tai  ngày  hop  nht kinh doanh ban dAu dirge xac djnh trén Ca sO 

t l cfia các cô dOng khOng kiêin soát trong gia tn hgp l' ecia tài san, no'  phài trâ và ng tiém tang 

dirge ghi nhn. 

Bàn thuyë1 ,ni,th nay là ;nt b phn hqp thành va pliài d,rc dQc cling 'ói Bdo cáo tài chinh hQp nhdt giira nièn d 22 



TÔNG CONG TY C 5  PHAN PHONG PHU 
DIa chi: S6 48 Tang Nhon Phi5't, Khu ph6 3, Phrông Tang Nhon Phü B, TP. Thii Drc, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHfNH HOP  NHAT GTIYA NIEN DQ 
6 tháng du cüa näm tãi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçp nhât giüa niên d (tiêp theo)  

15. Hçrp dng hp tác kinh doanh 
Hoit d5ng kin/i doanh dông kiêni soát 
Tp doàn ghi nhan  trén Báo cáo tài chInh hçxp nhât giCra niên d các hgp dông hcip tác kinh doanh 
duói hlnh thCrc hoat dng kinh doanh dông kiêm soát các ni dung sau: 

• Giá trj tài san ma Tp doàn hin s hu. 
• Các khoán nç phài trá ma Tp doàn phâi gánh chju. 

• Doanh thu duc chia tir vic ban hang hóa hoc cung cp djch viii cüa lien doanh. 

• Các khoãn chi phi phái gánh chju. 

16. Các khoãn nc phãi trã và chi phI phãi trã 
Các khoãn nç phâi trã và chi phi phái trâ dUQC ghi nhan  cho so tién phái trá trong t1r0ng lai lien quan 
den hang hóa và dch vti dã nh.n ducrc. Clii phI phái trá dircc ghi nlin dira trén các trOt tinh hçp l' 
ye sO tiên phâi trá. 

Vic phân loai các khoán phái trà là phâi Ira ngtthi ban, chi phi phái trâ và phái trá khác duvc tht,rc 

hin theo nguyen tãc sau: 
• Phài trâ ngtrOi ban phân ánh cac khoán phài trâ mang tInh chat thi.rang mai  phát sinh tr giao djch 

mua hang boa, djch vti, tài san và ngtrOi ban là do'n vi dc 1p vói Tp doàn. 

• Chi phi phài trá phán ánh các khoãn phái trá cho hang hO, djch vi dä nhn dtrqc tir ngirOi ban 
hoc dä cung cap cho nguOi mua nhung chtra clii trá do chtra cO hóa dcrn hoc chi.ra di hO so, tái 
lieu kétoán và cac khoãn phái trã cho ngtrOi lao dtng ye tiên lu'o'ng nghi phép, các khoán clii phi 

san xuât, kinh doanh phái trlch triróc.- 
• Phái trá khác phán anh các khoãn phâi trá không có tinh thircrng mai,  khOng lien quan den giao 

dich mua, bàn, cung cap hang hOa djch vti. 

Các khoân ncr phãi trâ va chi phi phâi trá ducrc phân loai ngn ban  và dài hn trén Bang can dôi ké 

toán hçrp nhât gi&a nién d can cir theo kS' han cOn  lal tai ngày két thüc k' kê toán. 

17. Các khoãn dy phong phái trã 
Cac khoan dir phong duoc ghi nhân khi Tap doan co nghTa vu no hien tai (nghia vu phap ly hoäc 
nghia vy lien dOi) do ket qua tir mt sir kiin  dã xày ra, vic thanh toán nghia vy nq nay có the së dan 

den str giám s(it ye nhang 1cm ich kinh te và giá trj cüa nghia vy no.  do có the dtrçrc i.róc tlnh mt cách 

dáng tin cy. 

Nu ãnh hurng cCia thri gian là trong yu, dr phOng sê dtrçrc xác djnh bAng cách chit khAu s tin 
phai bO ra trong ti.rong lai de thanh toán nghia vi ncr vi t' lchiêt khâu tri.rc thué và phán ánh 
nhthig dánh giá trén thj trtrO'ng hin tai  ye giá trj thOi gian ccia tiên và nhUng rüi ro ci the cüa khoán 
ncr dO. Khoãn tang len cüa sO dij phOng do thOi gian trOi qua dtxçc ghi nhn là chi phi tài chInh. 

Cac khoán dr phOng phai tra cta Tp doàn chi có di,r phOng tre cAp thOi vic. 

Khi nguOi lao dng châm dirt lip dng lao dng, Tp doàn phái chi trà trQ cap thôi vic cho nguOi 
lao dng lam victhtrOng xuyen tai  Tp doàn tir dü 12 tháng trO len dOi vói thOi gian khOng tham gia 
dong bao hiem that nghiep Du phong tro cap thôi viec duçc trich lap voi muc bang 1/2  thang luong 

cong phu cap luong (neti cO) bInh quân cüa sáu tháng lien ké gân nhât tInh den thai diem 1p Báo 

cáo tài chinh cho 01 näm lam viêc. 

Tang, giam s dir di,r phOng trQ cAp thôi vic cAn phái trIch 1p t?i  ngày kt thiic k' k toán threc ghi 

nhn vào chi phi quan I doanh nghip. 

Ban timydi mini, nay là ,n b phii /ip thành và phdi thrçc doc c/mg v&i Bdo cáo là, chin/i Jip nhdt giia n,ên d 23 
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: s6 48 Tang Nhon Phci, Khu phó 3, Phung Tang Nhan Phü B, TP. Thu Src, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GIUA NIEN SQ 
6 tháng du ccia nãm tái chmnh kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt  minh Báo  cáo tài chInh hqp nhAt giüa niên (tiêp theo)  

18. Vônchüsrh&u 
Von gop cüa chü sO Izü'u 
Von gop cia chü sO hau duçic ghi nhn theo so vOn thirc tO dã gop ccia các Co dông cüa TOng Cong 

ty. 

Thing dw vOn cO phân 
Thng du vOn cO phan duqc ghi nhn theo so chOnh lch gitia giá phát hành và mnh giá côphiOu 
khi phát hành Ian dâu hocphát hânh bô sung, chOnh 1ch gia giá tái phát hãnh và giá trj so sách 

ci1a cô phiOu qu va câu phân vOn ccia trái phiOu chuyOndôi khi dáo han.  Chi phI trtrc tiOp lien quan 
dOn viêc phát hành bô sung cô phiOu và tái phát hânh cO phiOu qu dirçc ghi giâm thng dii von cô 
phân. 

19. Phân phi lqi nhun 
Lqi nhun au thuO thu nhp doanh nghip duçc phân phôi cho các CO dông sau khi dä trIch !p các 
qu theo DiOu l cCia TOng Cong ty ci:ing nhir các quy djnh cOa pháp lu.t và dà dirçic Dai  hi dOng cô 

dông phO duyt. 

Vic phân phôi 1çi nhun cho các cô dOng duqc can nhãc dOn cac khoán mi,ic phi tiOn t nãm trong 
igi nhun sau thuO chu'a phân phôi có the ánhhir&ng dOn luông tiOn và khã nãng chi trá cO thc nhi.r lãi 
do dánh giá li tài san mang di gop vOn, !ai do dánh giá lai  các khoán mi,ic tiOn t, các cOng ci,i tài 

chinh và các khoãn mic phi tiên t khác. 

C ti.'rc dircc ghi nhn !àncY phãi trá khi dirgc Di  hi dng c dOng phO duyt. 

20. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Dounh thu ban hang Izoá, than/i phânz 
Doanh thu ban hang hOa, thânh phâm dirçc ghi nhn khi dông thi thOa man các diOu kiin  sait: 

• Tp doàn d chuyn giao phAn 1ón rüi ro va lcri Ich gn lin vói quyn si htiu hang hOa, san k 

phârn cho ngirOi mua. 

• Tp doân dã khong cOn nm gii:t quyn quán 1' hang hóa, san phAm nhir ngu&i sO h&u hang hóa, 
san phâm hoc quyên kiOm soát hang hOa, san phâm. 

• Doanh thu duçic xác djnh tirong d6i chic chin. Khi hçp ding quy djnh ngithi mua ducic quyn 
trâ li hang hóa, san phâm dã mua theo nh0ng diOu kin ci,i the, doanh thu ch di.rqc ghi nhn khi 
nhctngdieu kin ciii the do khong cOn ton tai  và nguOi mua khong dirc quyên trã lai  hànghoa, 

san pham (tth trirOng hQp khách hang cO quyên trâ Iai  hang hóa, san phâm duOi hinh tlitrc dOi lai 
dO lay hang hOa, dch vi,i khác). 

• Tp doàn dã hoc së thu dlr9c li ich kinh t tü giao djch ban hang. 

• Xác djnh duc chi phi liOn quaii dOn giao dch ban hang. 

Doanh thu ciing cOp djch vi 
Doanh thu ciing cap djch vi,i dirc ghi nhn khi dOng thOi thOa man các diêu kin sati: 

• Doanh thu duqc xác djnh ti.rong di chic chin. Khi hqp dng quy djnh ngirOi mua duçc quyn 

trã lai  djch vi dã mua theo nh0ng diOu kin ci the, doanh thu chi &rc ghi nhn khi nhng diOu 

kin cii the do khOng cOn tOn tai  và ngui mua khOng d119c quyOn trâ lai djch vit da cung cap. 

• Tp doãn dâ dâ hoc së thu dugc Içi Ich kinh tO tir giao djch cung cp djch vii do. 

• Xác djnli duvc phn cOng vic dä hoân thành vào thai diem báo cáo. 

• Xác dn1i duct chi phi phát sinh cho giao dlch  và chi phi dO hoàn thanh giao djch cung cap djch 

vu do. 

TrirOng hcp dch vii dirçc thi,ic hin trong nhiii k' thI doanh thu di.rçc ghi nhn trong kS'  ducrc can 

cir vâo kOt qua phân cOng vic da hoàn thành vao ngay kOt th(ic k' kO toán. 

8thi i/zujAt minh ithy là ,nt bç5 phcin hç'p thà,th và phái duc 19c ding vói Báo cáo tàl chinh hcip nhcit gzüo n,én d5 24 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 Tang Nhn Phü, Khu ph6 3, Ph±ng Tang Nhon Phü B, TP. Thc Drc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHtNH HOP NHAT GIU5A NIEN 
6 tháng dâu ccia näni tài chinh kt thc ngày 31 tháng 12 näm 2022 

Ban thuyt minh  Báo cáo tài chInh hç'p nhAt  giva niên d (tip theo)  

Doanh thu ban bt it5ng san * 
Doanh thu ban bat dng san ma Tp doàn dä là chii dâu tu thrgc ghi nhn khi thóa man dông th&i tat 

câ các diêu kiên sau: 
• Bt dng san d hoàn thành toàn b và bàn giao cho ngrài mua, Tp doàn dä dä chuyn giao rüi 

ro và li Ich gãn lien vó,i quyên sô hu bat dng san cho ngu&i mua. 

• Tp doàn da không cèn nâm g1t1 quyn quãn 1' bt dng san nh.r nguà'i so hüu bt dng san 

hoc quyén kiêm soát bat dng san. 

• Doanh thu duQc xác djnh tirong d6i chc chin. 

• Tp doàn dã dã thu dirçc hoc së thu du9c 191 Ich kinh t tr giao dlch  ban bt dng san. 

• Xác djnh dtxc clii phi lien quan dn giao djch ban bt dng san. 

Trirng hcxp khách hang có quyn hoàn thin ni that cüa bt dng san vâ Tp doàn dã thrc hin vic 
hoàn thiên ni that càa bat dng san theo di'ing thiêt kê, mâu ma, yêu câu cüa khách hang theo mt 
hçxp dong hoãn thin ni that bat dng san riêng thi doanh thu thrqc ghi nhn khi hoàn thành, bàn 

giao phân xây thô cho khách hang. 

Doanh thu cho thuê lài san hoit d3ng 
Doanh thu cho thué tài san hot dng di.rçc ghi nhn theo phtroiig pháp thrOng thang trong suôt thOi 
gian cho thué. Tiên cho thuê nhn trlróc ccxa nhiêu k' dU9C phân bO vào doanh thu phi hçp vói thOi 

gian cho thué. 

Tiiz Mi 
Tiên läi dlr9c ghi nh.n trên co s thOi gian và lãi suât thrc tê trng kS'. 

Co tar và 1i nhu?In itu'Q'c chia . 
Co tt.rc va Iqi nhuan dt.rqc chia thrc ghi nhân khi Tap doan dã dirçc quyen nhân cô ti.rc hoãc lot 
nhun tir vic gop vOn. Co trc duqc nhn bang cô phiéu chi thrgc theo dOi so li.rqng cô phiêu tang 

them, không ghi nhn giá tn cô phiOu nhn dirc. 

21. Các khoãn giãm trtr doanh thu 
Các khoãn giám trr doanh thu clii có hang ban bi trá Iai  phát sinh cüng kS'  tiêu th san phâm, hang 

hóa, djch vii di.rçic diêu chinh giám doanh thu ccia kS'  phát sinh. 

TnrOng hcxp san phrn, hang hoá, djch v da tiéu th tir các kS'  truóc, dn kS'  nay rnói phát sinh trà l?i 

thI thxçic ghi giám doanh thu theo nguyen tãc: 

• Nu khoàn trá li phát sinh truóc thOi dim phát hành Báo cáo tài chInh hqp nhât giüa niên d: 
ghi giám doanh thu trén Bao cao tài chinh hop  nhât gi&a niên d cüa kS'  nay. 

• Nu khoân trà li phát sinh sau thai dim pháthành Bao cáo tài chInh h9p nhât gica niên d: ghi 
giàm doanh thu trên Báo cáo tài chInh hcp nliât gitia niên d cCia k' sati. 

22. Chi phi di vay * 
Chi phi di vay bao gOm lãi tiên vay và các chi phi khac phat sinh lien quan tri,rc tiêp den các khoãn 

vay. 

Clii phI di vay dlrQc ghi nhn vão clii phi khi phát sinh. TruOng hçp clii phi di vay lien quan trrc tiêp 
den vic dâu tu xây drng hoc san xuât tài san dO dang can có mt thai gian di dài (trên 12 tháng) 
dê có the dtra vào sir dung theo nitjc dIch djnh truóc hoc ban thI chi phi di vay nay thrçc tinli vào giá 
trj cüa tài san do. DOi vOi khoán vay riêng phi,ic vi,i vic xây dirng tài san cO djnh, bat dng san dâii 

w, lai vay di.rçc von hóa kê cã khi thai gian xây dtrng duài 12 tháng. Các khoán thu np phát sinh 

tr vic dâu Ut tam thai các khoán vay dircic ghi giám nguyen giá tài san cO lien quan. 

Bàn thuy1 mmli nay là ,nt b phdn hp thành và pliài thc dcc cling vói Baa cáo ài chinh hp nhdt gli?a niên d 25 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S6 48 Tang Nhn PhO, Khu ph6 3, Phir&ng Tang Nhmi Phci B, TP. Thu DCrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TM CHfNH HOP NHAT GiUA NIEN D 
6 tháng du cua nãm tài chinh kt thcic ngày 3 1 tháng 12 nAm 2022 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chinh hçp nhât giu'a niên  d (tip theo)  

23. Các khoãn chi phi 
Chi phi là nhang khoán lam giãm lçxi ich kinh t thrçc ghi nhn tai  thai dim giao dlch  phát sinh 

hoc khi có khâ nãng tirong dôi chãc chãn së phát sinh trong ti.rang lai không phân biet dã chi tiên 
hay chua. 

Các khoán chi phi và khoàn doanh thu do no tao  ra phái dugc ghi nhn dng thôi theo nguyen tc 
phà hçp. Trong trirông hp nguyen tãc phü hçp xun dt vi nguyen täc then trcng, chi phi di.rçc ghi 
nhân can cir vào bàn chat và quy djnh cUa các chuân mi,rc ké toán dê dam bào phãn ánh giao djch 
rnt each trung thc, hcip 

24. Thuê thu nhp doanh nghip 
Chi phi thuê thu nhp doanh nghip bao gôrn thuê thu nhp hin hành và thuê thu nhp hoãn li. 

Thuê thu nhIp I:i,z hành 
Thuê thu nhip hin hành là khoân thuê dupe tinh dra trén thu nh.p tInh thuê. Thu nhp tInh thu 
chênh lch so vói lç nhun ké toán là do diéu chinh các khoãn chénh Ich tam  thôi gita thuê Va ké 
toán, các chi phi khong dupe trtr cüng nhir diêu chinh các khoân thu nhp không phài chju thué Va 
các khoãn lô thrcic chuyen. 

ThuE iii ii nhfip hoãn liii 
Thuê thunh.p hoãn Iai  là khoán thuê thu nhap doanh nghip se phãi np hoc së dirge hoàn lai  do 

chênh lêch tm th&i giCa giá trj ghi so cua tài san và nç phái trá cho mic dIch l.p Báo cáo tài chinh 

và co s& tInh thuê thu nhp. Thué thu nhp hoãn lai  phãi trã dirge ghi nhn cho tat Ca các khoàn 

chénh léch tarn  thai chiu time. Tài san thuê thu np hoãn 1i chi dirge ghi nhn khi chäc chän trong 

tLroTlg lai së Co içi nhun tinh thuê dê scr dvng  nhng chênh lch tam  thOi dupe khâu trtr nay. 

Giá trj ghi s cCia tài san thu thu nhp doanh nghip hoän ii dirge xem xét iai  vào ngày kt thüc kS' 

ke toán Va së dupc ghi giàm den mCrc dam bào ehäc chän Co dü igi nhun tInh thuê cho phép 19i Ich 

cua rnt phân hotc toàn b tài san thue thu nhp hoãn lai  dirgc sfr di,ing. Các tài san thuê thunhp 

doanh nghip hoän lai  chua di.rgc ghi nhn triróc day dirge xem xét lai  vào ngày ket thác kS'  ke toán 

và dirge ghi nhn khi chäc ehän có dii Igi nhun tinh thuê dê Co e scr di,ing các tài san thuê thu nhp 

hoän lai  chua ghi nhn nay. 

Tài san thug thu nhp hoän 1i va thus thu nhp hoãn lai  phái trâ dupe xác dlnh  theo thud su.t dir tInh 

se áp ding eho näm tái san dirge thu hOi hay ng phái trâ dupe thanh toán di,ra trén eác mirc thué suãt 

cO hiu li,rc tai  ngày ket thuc kS'  k toán. Thue thu nhp hoän iai  dirge ghi nhn vào Báo cáo két qua 
hoat dng kinh doanh yà chi ghi trirc tiep vào vOn chi't sO hctu khi khoàn thuê do lien quan den các 
khoán nii,ic dircc ghi thang vào von chu sã hcru. 

Tài san thu thu nhp hoãn li và thu thu nhp hoãn li phài trá dirge bü tth khi: 

• Ttp doàn cO quyn hçp pháp dirge bi trCr giCia tài san thi.ie thu nhp hin hành vói thuê thu nhp 
hin hành phài np; và 

• Các tài san thu thu nMp  hoän  lai  va thus thu nhp hoãn lai  phái trà nay lien quan den thue thu 

nhp doanh nghip dirge quan l bOi cüng mt co quan thue: 
- Dôi vói cüng mt don vj chju thue; hoe 
- Tp doàn dir dlnh  thanh toán thuethu nhp hin hành phái trà và tài san thue thu nhp hiii 

hành tren Co sO thuân hoc thu hôi tài san dong th&i vâi vic thanh toán ng phãi trà trong 
tirng k' tirong lai khi cáe khoàn trQng yeu eua thuê thu nhp hoãn Iai  phài trà hoc tài san 

thuê thu nhp hoãn li dirge thanh toán hoe thu hOi. 

25. Ben lien quan 
Các ben dirge coi là lien quali neu mt ben cO khá nãng kiem soát hoc có ành hirOng dáng k dOi 
vOi ben kia trong vie ra quyêt dnh các chInh sách tài chinh và hot dng. Cáe ben cQng dirge xern 
là ben lien quan neii cung chju sir kiêm soát chung hay ehju ãnh hir&ng dáng k chung. 

Trong vic xem xét mi quan h eüa cáe ben lien quan, ban chAt cüa m6i quan h dirge ehiL trong 
nhieu hon hinh thcre pháp l. 

Bàn lhu'l rn/nh nay là ,nt b5 phn hqp thành và phái thc dcc cling vói Baa cáo tài chin/i hp nhcit gina n,én d 26 



s6 cu k' So dâu nãm 

1.260.513.829 2.320.949.936 
34.508.882.831 23 .83 7. 102.790 

30.501.503.518 40.000.000.000 
66.270.900.178 66.158.052.726 

1. Tiên và các khoãn trcrng thrcrng tiên 

Tin mat 
Tiên gri ngân hang 
Các khoãn fl.rong throng tin - Tin gfri ngân hang cO 

k' han  gôc khong qua 03 tháng 

Cong 

Giá c Cong Cng Giá gc 

2b. Dâu Lu vao cong ty lieu doani:, lien kt 
S cuoi k5'  

Lqi nhun phát 
sinh sau ngãy 

dâu tu 

S clãu nAm 
Li nht4n phát 
sinh sau ngày 

dâu tu 

509.492.189.564 

4.990.297.047 

35.834.887.494 

36.008.829.240 
737.962.363.741 

85 .253.638.578 

10.000.000.000 

6.769.616.000 

6.800.516.237 

25.297.321.208 

70.968.627.165 
349.675.919.796 

(6.800.516.237) 

9.809.427.015 

(35.818.018.353) 
246.754.498.028 

35.106.748.223 

35.150.608.812 
596.430.417.824 

144.586.200.608 

85.253.638.578 

10.000.000.000 

6.769.616.000 

424.238.550.986 

(1.779.318.953) 

(3.06 1.733.549) 

6.800.516.237 (6.800.516.237) 

25.297.321.208 10.537.566.286 

70.968.627.165 
349.675.919.796 

(34.959.797.925) 
388.286.443.945 

111.693.337 10.111.693.337 

141.524.467.059 144.586.200.608 

283.831.647.012 369.085.285.590 

565.502.290 10.565.502.290 

(2.012.794.909) 4.756.821.091 

(2.820.748.790) 141.765.451.818 

T 5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: s6 48 Tang Nhoii PhO, Khu phó 3, PhuOng Tang Nhon PhO B, TP. Thu Dc, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TA! CHfNH HOP NHAT GIU'A NIEN D 
6 thang du cüa näm tái chinh kt thcic ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hçp nhât giva niên (tip theo)  

26. Báo cáo theo b phn 
Bphn theo 1mb v,rc kinh doanh là mt phân có the xác djnh riêng bit tham gia vào qua trInh san 

xuât ho.c cung cap san phâm, djch vi và có rcii ro và Ipi Ich kinh tê khác vói các b phn kinh doanh 

khác. 

B phn theo khu vrc dja 1' là mt phn có th xác djnh riêng bit tham giavào qua trInh san xuAt 

hoc cung cap san phâm, djch vii trong pham vi mt môi trung kinh te ci,i the và Co rCii ro và lçi Ich 

kinh té khác vOi các bO phn kinh doanh trong các môi truông kinh tê khác. 

Thông tin b phn dLrQc 1p và trinh bay phü hçp vói chInh sách k toán áp ding cho vic 1p và 
trInh bay Báo cáo tâi chInh hgp nhât giEta niên d ctia Tp doàn. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IuIOAN MVC TR!NH BAY TRONG BANG CAN DOI 

icE TOAN HQP NHAT GIU'A NIEN DO 

2. Các khoãn dâu hr tài chInh 
Các khoán dâu hr tài chInh cOa Tp doàn bao gôm dâu t.r nãm gi& den ngày dáo han  và dâu tir gop 

von vào dn vi khác. Thông tin ye các khoãn dâu tu tài chInh ccia T.p doàn nhti sau: 

2a. Du hr iurn gifr din ngày dáo hzn 
Khoán tiên gCri có kS' han gôc 06 tháng t?i  các ngân hang. 

t446o 

CONG 
• PHA'I 

• NG Pi 

rp14c 

8 

•GTY 
H11Ub 

'A ru v 

. oc 

Cong ty TNHH Coats 
Phong PhCi 
Cong ty Co phàn Du 
tic Phát triên Nhà và 
Do thj HUD Sài Con 
Cong ty Co phan 
May Dà Lat 
Cong ty CO phAn 
Phát trn Nhã Phong 
PhU Daewon ThiA 
EXcc 
Cong ty CO phãn Xüc 
tin Thicong mai 'à 
Dãu tu Phong PhO 
Cong ty C6 phn Dt 
Dong Nam 
Cong ty C6 phan Dt 
may Nha Trang 
Cong 

Bàn thuylt ,ninlz nay là ,,,t b5 phcin hqp than/i và p/nil dzçic dQc cling vái !3áo cáo áí chInh /,ç'p nildi giia niEn dç$ 27 



TdNG CONG TY cö PHAN PHONG PHCJ 
Dja chi: S6 48 Tang Nhou Phü, Khu ph6 3, Phi.rng Tang Nhou Phü B, TP. ThO DCrc, TP. H6 ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT G1UA NIEN 
6 thang dAu cüa nAm tài chinh kt thtc ngày 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyE minh Báo cáo tài chmnh hqp nht giOa  niên d (tip theo)  

Cia tr phân sO,  hU'u cOa Tp doàn t?i  các cong ty liOn doanh, liOn kOt nhu sau: 
CO tü'c, ly'i nhun 

Phãn lãi hoc to U'Q'C chia trong Diêu chInh 
trong kj' kj' giãm khác  

Giá trj phân sO,  
hü'u dãu nàm 

Giá trj piAn sO' 
hü'u cuoi kS'  

Cong ty TNHH Coats 
Phong Phi 369.085.285.590 225.508.816.807 (87.872.380.625) 2.770.467.792 509.492.189.564 

Cong ty Co phan Dâu tir 
Phát triOn Nhã Va Do thi 
HUD Sài GOn , 10.565.502.290 (453.808.953) - 10.111.693.337 

Cong ty Co phân May Dà 
Lat 4.756.821.091 233.475.956 4.990.297.047 

Cong ty C6 phân Phát 
triOn Nha Phong Phi 
Daewon ThO Dic , 141.765.451.818 (240.984.760) 1 14 1.524.467.059 

COng ty CO phan Xüc tiên 
Thircrng mai  và Dâu tir 
Phong PhO 
Cong ty Co phân Dét 
DOng Narn 35.106.748.223 728.139.271 - 35.834.887.494 

Cong ty Co phân Dt may 
Nha Trang 35.150.608.812 953.780.428 (95.560.000) 36.008.829.240 

Cong 596.430.417.824 226.729.418.749 (87.872.380.625) 2.674.907.793 737.962.363.741 

TInh hInh hoU dong cüa các cong ty lien doanh, lien ke't 
Tinh hInh thj tn.rOng và djch bnh Covid-19 bing phát lam ánh hxOng dOn hoat dng 
cong ty trong ngành bat dng san nhu Cong ty Co phân Phát triOn Nhà Phong PhO Daewo 

cia mt so 

n ThO Dtirc. 
C. Cong ty con và các cOng ty liOn doanh, liOn kOt khác không có thay dôi lou so vâi k' trirO 

Giao dich vái cOc cOn ty lien doanh, lien kIt 
Các giao dch trcng yOu gicta Tp doàn vó,i các cOng 

Cong ty TNHH Coats Phong P/ia 

ty liOn doanh, liOn kOt nht.r sau: 
Lüy ké tir dâu näm den cuM k' nay 

Näm nay Näm trtr&c 

Lai nhuân &rac cluia 87.872.380.625 154.283.601.489 

Ban thânh phãm, hang hóa 274.980.564.915 238.543.411.792 

Cung cap dch vi 6.645.762.458 6.512.451.114 

Mua nguyen lieu 115.151.322.134 116.685.874.581 

Clii phi lap dt ci:ra chOng cháy 41.000.000 

COng ty CYJ ph/hz Dt Dông Nwn 
Läi cho vay 1.831.013.699 3.666.117.808 

Cong ty Co p/IOn DI may N/ui Trang 
Ban thành phâm, hang boa 11.397.340.524 9.944.999.000 

Cung cap djch vi 8.714.346.234 5 .655. 590. 106 

Lãi vay phâi thu 1.446.271.407 1.415.614.058 

Mua hang hóa, nguyen 4t lieu 
30.346.873.574 24.5 75 .665 .756 

Ban ihuydt mini, nay là mt b plidn hp than/i và phái thric d9c cing v&I Báo cáo lài chi,th hçp nhdi giCa men dç3 28 



T6NG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: só 48 Tang Nhoii PhO, Khu ph6 3, PhuOng Tang Nhoii PhO B, TP. ThO DCrc, TP. 1-10 ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHfNL-1 HQP NHAT GIUA NIEN D 
6 tháng du cOa näm tãi chinh kt thOc ngày 31 thang 12 närn 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chinh hqp nht giQa niên d (tip theo) 

2c. Diu twgóp v6n vào ctoiz vj khác 
S cuOi k' 

Giágôc DwphOng 
So dâu nAm 

Giá gc Dii phOng 

COng ty CO phân Nguyen phi,i Iiu Dt may 
Binh An 13 .027.052.45 1 13.027.052.451 

Cong ty Co phn Dt may Lien Phuong 32.288.540.334 32.288.540.334 

Cong ty C phn Dâu ttr Phát trin Gia Djnh 12.533.634.095 12.533.634.095 

Cong ty CO phn Dt may Gia Djnh Phong PhCi 5.852.355.319 (5.852.355.319) 5.852.355.319 (5.852.355.319) 

Cong ty Co phAn Len Vit Nam 1.337.103.882 (1.337. 103 .882) 1.337.103.882 (1.337.103.882) 

Cong ty C phAn San xut Kinh doanh Nguyen 
Iiu Dt may 11.282.879.453 (7.9 13.379.447) 11.282.879.453 (7.587.377.354 

Cong ty CO phn Sal GOn Rch Giá 2.984.184.383 (2.403.569.359) 2.984.184.383 (2.314.642.26.i 

Cong ty CO phn Thuong mai Djch v,i Thun 
P1iCi 12.018.427.562 (3.278.429.20E) 

Cong ty C6 phn Hung PhCi 1.813.677.769 1.813.677.769 

Cong ty C phn Phát trin DO thj Dt may 
Nam Dnh 7.500.000.000 7.500.000.000 

COng ty C6 phn Phuâc LOc 3.216.754.481 - 3.216.754.481 

Cong ty C phAn Qu6c t Phong PhO 14.093.555.470 - 14.093.555.470 

COng ty Co phn Du tu Phát trin Thun PhO 
Lang CO 7.299.200.000 (328.266.919) 

105.929.737.637 (17.506.408.007) 125.247.365.1 99.698. 174.9j Cong 

Giá trj hcip l 
Tp doàn chua xác dnh giá trj hçip ! cCia cac khoân dâu tir do chi.ra có huOng dn ci,i 

djnh giá trj hcrp 1'. 

Drphông cho các khoán &u tic gop v6n vào dcm vi khác 
TInh hInh biOn dng dir phOng cho các khoán dâu tu gop von vào don vi khác nhir sau 

K5' nay K' tru&c 

 

  

S dâu näm 20.698.174.943 18.5 13.873.189 

Hoân iihp dy phOng (3.191.766.936) (409.003 .9 82) 
17.506.408.007 18.104.869.207 S cuoi kj' 

3. Phãi thu ngn htn cüa khách hang 

Phâi thu các bêiz lien quail 
Cong ty TNHH Coats Phong PhO 

Scuôik S du nãm 

215.051.470.462 
194.840.769.820 

203.239.367.650 
175.611.285.800 

Cong ty C phAn XOc tin Thirang mi và DAu tir 

Phong PhO 13 .93 0.807.340 13.930.807.340 

Cong ty C phAn Dt may Nha Trang 6.222.683.430 13.686.474.600 

Tip doàn Dt may Vit Nam 57.209. 872 10.7999 10 

P11(1! thu CdC khacli hông k/uk 159.736.315.991 194.593.694.34 7 

Cong ty Co phan Dâu tii Phát triên Phong Phi.róc 32.923.446.043 

Các khách hang khác 159.736.315.991 161.670.248.304 

374.787.786.453 397.833.061.997 Cong 

Bàn t/uiyél mm/I nay là ,nt bphdmi hap than/I Va phái thrçrc dQC ding vài Báo cáo tài chInh hqp nht giia men d 29 



TÔNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: s6 48 Tang Nhon PhO, Khu ph 3, Phi.rng Tang Nhon PhO B, TP. ThO Dirc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHtNH HQP NHAT GIUA NIEN D 
6 tháng du cüa näm tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh h9p  nht giüa niên (tip theo)  

4. Trã truóc cho nguôi ban ngn hn 

Goldencot International Trading Co., Ltd 
Cong ty C phn Phát trin Du tu An Tarn (ten 
truóc dày là Cong ty TNHH Xây dimg Phong Dcrc) 
COng ty TNHH Thuong mai Dlch vii Phát trin Toàn 
Câu ATP 
Các nhà cung cp khác 

Cong 

S cui k' S dâu nãm 
6.143.071.594 

2.508.914.736 2.508.914.736 

1.800.004.896 
3 .333 .774.648 3.332.833.973 

13.785.765.874 5.841.748.709 

s6 cui k' S dâu nãm 

5. Phäi thu ye cho vay 

5a. Phâi th ii v cho vay ngiiz hin 

P/ia! thu cho vay hen lien quali 

Cong ty C phAn Dt DOng Nam 
P/ia! thu cho vay to chá'c k/zác 
COng ty CO phân Dau ti.r Phát trién Phong Phiróc 

Cong 

Sb. Phái thu v cho vay dài hin 

  

55.000.000.000 
55.000.000.000 
61.600.000.000 
61.600.000.000 

   

  

116.600.000.000 

   

SO dtx dâu narn là khoãn cho Cong ty Co phãn Thi.rang rnai Djch vii Thun PhO vay. 

6. Phãi thu khác 
6a. P/tO! thu ngn /iuz klzOc 

s6 cuOi k5' S dâu nám 

Giátr DiphOng Giátrj DyphOng 

P/ia! 1/lu cOc ben lien quan 5 7.990.586.823 - /35.564.896.338 

Cong ty TNHH Coats Phong PhCi - 
Co tCrc, lai nhun di.c chia - 79.466.400.000 

Cong ty C6 phn Dt Dông Nam - 
Phài thu tiên lai vay 57.683.893.147 - 55.852.879.448 

Cong ty Co phAn Dt may Nha 
Trang - Phài thu tiên lAi vay 306.693.676 245.6 16.890 

P/ia! thu cdc to chác và cO n/ia,: 
khOc 185.364.836.127 (3.242.551.090) 253.22 7.356. 778 (3.242.551.090) 

Cong ty C phAn DAu tu Phat trin 
Phong Phuàc - Phài thu Iqi nhun 
hqp tác dtr an Dông Mai 98.402.161.112 - 98.402.161.112 

Cong ty C phn Dãu tir Phát triên 
Phong Phixâc - Phài thu tiên iai cho 
vay 49.617.853.705 - 47.52 1.360.554 

Cong ty CO phn Du tu Phat trin 
Phong PhuOc - Phài thu tién hgp tác 
kinh doanh dr an DOng Mai - 80,000,000.000 

Cong ty C6 phn Dâu tix Phát trin 
Phong PhuOc - Phãi thu tiên chm 
thanh toán 24.543.080.669 - 22.421.436.833 

Co trc và lai nhuân dtxcc chia I .026.070.000 

Läi di,r thu tién gcri 1.764.401.370 

Phãi thu Iãi cho vay ngân hn 139.235.902 117.537.791 

Tm Ong 1.279.233.933 693 .063.933 

Các khoãn phâi thu ngn hn khác 8.592.799.436 (3.242.551.090) 4.071.796.555 (3 .242.55 1.090) 

Cong 243.355.422.950 3.242.551.090 388.792.253.116 (3.242.551.090) 

Sd,, i/niy1 minh nay là ,ni bi phdn hcrp thành rà phdi duqc dcc cung vó, Báo cáo tài chinh hcfp nhdt gzrra men d 30 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 Tang Nhan Phi, Khu ph6 3, Phung Tang Nhon Phi B, TP. Thu Drc, TP. HO Chi Minh 
BAO CÁO TAt CHiNH HQP NHAT GLUA NIEN 
6 tháng dâu ciia näm tai chInh kt thcic ngày 31 tháng 12 närn 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh hQp nht giUa niên (tip theo)  

6b. Phái thu dài han khác 
s6 cu6i k s6 dâu nãm 

Giá trj Dr phông Giá trj Dtr phOng 

Phái thu tin hop tác kinh doanh(*) 43.532.895.759 - 43.532.895.759 

Các khoán k' qu dài hn 19.92 1.879.250 - 19.921.879.250 

Các khoân phâi thu dài han  khác 1.599.234.603 - 1.717.191.513 

Cong 65.054.009.612 65.171.966.522 

(.) Ngay 09 thang 4 näm 2021, Van phông Oy ban nhân dan TP. H ChI Minh dâ có Thông báos6 
27?/TB-VP néu kêt Juan  cüa Phó Chü tich  Uy ban nhân dan Thành phô VO Van Hoan ye vic thông 
nhât chü trno'ng Tong Cong ty Nông nghip Sài Gôn — TNHH MTV không tiêp tVc  thirc hin dtr an 
và giao cho Tong COng ty Nông nghip Sâi GOn — TNHH darn phán, châm dirt hp dOng hçp tác 
kinh doanh vó,i TOng Cong ty. Hai ben dã lam vic và thông nhât chCi tnxang thanh 1 hçp dOng hçp 
tác kinh doanh, tiên hành thuê kiêrn toán toàn b chi phi dâu tix d& dang cüa dir an dé xây ditng 
phuong an xCr l' tài chInh cci the. 

7. Nçxãu
SO cu6i kS' S6 diu nãm 

Giá g6c 
Giá trj Co 

the thu hôi Cia g6c 
Giá tr CO 

the thu hôi 

Cong ty C6 phAn DAu ti.r Phát trin 
Phong Phi.rOc 
Cong ty ThHH Tãi TIn 
G.F.G. SRL 
Phãi thu các to chirc và cá nhân 
khác 
Cng 

- 32.923.446.043 9.300.622.98 

3.242.551.090 3.242.551.090 
1.736.347.632 1.736.347.632 

7.494.247.017 248.450.625 7.781.577.958 440.934.854 

12.473.145.739 248.450.625 45.683.922.723 9.741.557.842 

Tlnh hInh bin dng di,r phOng ng phài thu khó dOi nhtr sau;
K' nay K)' tru*c 

So du nãm 35.942.364.881 26.371.646.823 

TrIch tpI(hoàn nhp) dcr phOng (23.717.669.767) 7.934.904.730 

So cu6i nãm 12.224.695.114 34.306.551.553 

8. Hang t6n kho 
s6 cuOi k' s6 diiu näm 

  

Cia g6c Dr phOng Giágôc DphOng 

Hang mua dang di trên 
dir&ng 
Nguyen hiu, vt 1iu 
Cong ccl, dung cci 
Chi phi san xuât, kinh 
doanh dâ dang 
Chi phi dâ dang d an 
Thành phAm 
Hang hOa 
Hang g1ri di ban 
Cong  

95.592.402.86! (1.186.866.684) 

125.636.134.546 
76.285.461.700 

176.075.155.275 (15.214.355.129) 
5 .527.234.545 
5.483.486.207  

44.455.120.209 
89.171.286.536 (1.298.388.933) 

62.5 19.864 

131.234.945.411 
76.285.461.700 

175.441.683.016 (10.935.335.974) 
3.990.511.500 
7.779.764.578 

484.599.875.134  (16.401.221.813 528.421.292.814 (12.233.724.907)  

Bàn thuyt ,ninh nàylà ,nrt bpIi4n hc,p thành vàphái dzrçc c1QC ciing v&: Baa cáo iài chinh hqp nhát giia niën d3 3 I 



S cuôi k5' S du näm 
522.140.915 1.006.911.458 
933.768.996 
863 .404.53 6 204.079.637 

1. 162.633 .637 195.416.598 
3.48 1.948.084 1.406.407.693 

TÔNG CONG TV c6 PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 Tang Nhn PhCi, Khu ph 3, Phi.rO-ng Tang Nhmi Phi B, TP. Thii Dirc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN ix 

6 tháng du cüa näm tài chInh kEt thc ngày 3 1 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giUa niên (tip theo)  

TInh hinh bin dng di phang giâm giá hang tn kho nhu sau: 

S dAu narn 
Trich 1pI(hoàn nhp) dir phOng 
Xuât khác 
Scu6ikS' 

9. Chi phi trã tru&c 
9a. Chip/il trá trwóc ngtn hm 

Cong cvi, di,ing ci 
Chi phi sCra chcra 
Chi phi bão hiêm 
Các chi phi trã tntOc ngãn han  khác 
Cng 

9b. Chi phi trá trwóc dài hçm  

KS' nay 
12.233.724.907 
4.167.496.906 

16.401.221.813 

s6 cui k5' 

K5' tru&c 
33 .665 .99 1.5 13 

(13 .454. 19 1.568) 
(885.717.872) 

19.326.082.073 

S dâu nãm 

Cong cii, ding ciii 1.825.877.155 2.127.348.556 

Chi phi sra cha 4.400.776.451 6.482.934.996 

Clii phi thuê 3 5.500.000 - 248.500.000 

Tién thuê dt 7.591.836.720 8.326.530.600 

Các clii phi trã triróc dài han  khác 4.047.069.873 1.686.260.901  

Cong 17.901.060.199 18.871.575.053 

10. Tài san cô dinh h&u hinh 
Bang tang, giàm tài san cô djnh h&u hinh xem Ph hic 01 dinh kern. 

Mt s tài san c djnh h&u hinh có giá trj cOn li theo s sách là 740.989.621.290 YND dã &rçYc th 
chap, cam cô dé darn báo cho cac khoãn vay cüa các ngân hang (xern thuyét minh so V.24). 

11. Tài san cô djnh thuê tài chInh 
Nguyen giá Giá tn hao mOn Giá tn cOn Iai  

S dãu närn 139.020.698.678 13.890.232.708 125.130.465.970 

Khâu hao trong kS' 5.096.859.258  

S cui k5' 139.020.698.678 18.987.091.966  120.033.606.712  

Sau khi kt thctc thai hn thué hoc thanh toán toàn b s6 tin thuê triiàc han  và nêu Tp doàn dâ 
thirc hin dày dü nghia vii ciia rnInh theo nling thôa thun dã néu trong hçp dông thué tài chInh, ben 
cho thuê cam két së bàn Iai  các tài san thuê nay cho Tp doàn vâi giá tuçig tnrng (danh nghia). 

12. Tài san c6 dinh vô hInh 

S dAu nãni 
Khàu hao trong k' 
s6 cu6i k5' (*) 

Nguyen giá Giá tr! hao mOn Giá trl cOn li  
583.927.273 372.796.560 211.130.713 

28.086.464 

583.927.273 400.883.024 183.044.249 

(.) Trong do, nguyen giá tài san c6 djnh vO hinh dã khAu hao ht nhung vn cOn sCr dvng là 2 13.000.000 
VND. 

Ba,, tln,jel in/nh nay là ,,,t bç5 phán hqp than/i và phdi duc dcc cling 'ái Bdo cáo tà, chinh hc'p ,thdt gica niên d 32 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: S 48 Tang Nhon Phit, Khu ph 3, Phirông Tang Nho'n Phü B, TP. ThU Dcrc, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GIUA NIEN 
6 thang du cUa nam tài chinh kM thUc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyM minh  Báo cáo  tài chinh h9p nhãt gifta niên d (tip theo)  

13. Chi phi san xuât, kinh doanh dO' dang dài hn 
Chi phi cUa Dr an Thang Lçxi. 

14. Chi phi xây dy'ng co' bàn dO' dang 

S dâu nãm 
Chi phi phát 

sinh trong k' 
(*) 

Kt chuyên vào 
tài san cô dinh 

trong k' S6 cuôi k5' 

    

Mua s.m tài san cô djnh 4.786.980.938 4.786.980.938 8.423.542.224 - (9.057.534.328) 

Xây dt,riig co bàn dO dang 1.835.173.954 1.835.173.954 9.47 1.0 10.000 

Dir an dáu ttc nhà may sçii 
427.393.953 8.908.276.400 - 9.335.670.353 

Dir an chcr m&i TP. Vüng Tàu 1.407.780.001 - 1.407.780.001 

I-fe thông phóng cháy chüa 
chthy 562.733.600 562. 733.600 

Cong 6.622.154.892 17.894.552.224 (9.057.534.328) 15.459.172.788 

(.) Trong do, Cong ty k' h9p dng thuê tài chmnh mua sm tài san dO' dang vO'i so tiën 282.875 USD, 
tuong throng 6.421.262.500 VND (xem thuyêt minh V.24). 

Tong chi phi di vay duc von hóa vao chi phi xay dirng co bàn dO' dang trong k' là 0 VND (cUng kS' 
näm tri.róC là 13.177.108 VND). 

Tài san thu thu nhp hoãn 1i 
Tài san i/tue thu nhip hoän 4i1 chira dwrc gh! 
Tp doàn chira ghi nhn tài san thuO thu nhp hoän 

nhiz 
iai cho nh&ng khoân sau: 

So cu6i k' s aau näm 

Chênh lch tam thyi dircrc khu trir 93.729.485.942 92.8 16.109.242 

Các chi phi phái trá 3.705.156.617 2.791.779.917 

Dr phdng phái Ira 62.473.188.366 62.473.188.366 

Chi phi lâi i'ciy khong diccrc trii 2 7.551.140.959 27.551.140.959 

Lô tInh thus 276.5 87.526.087 341.938.368.231 

370.317.012.029 434.754.477.473 Cong 

Theo quy djnh t?i  Nghj djnh s6 132/2020/ND-CP ngày 05 tháng 11 nãm 2020 cUa ChInh phU, th k' 
tinh thuê nãm 2019 trO di, phân chi phi lãi vay khong dL.rqc trr thr9c chuyên sang k' tInh thuê tiêp 
theo khi XaC djnh tôngchi phi lãi vay thrpc trr trong trirng hçp tong chi phi lai vay phát sinh duct 

tth cUa kS'  tinh thuê tiêp theo thâp hon mcrc quy djnh. Th&i gian chuyên chi phi lãi vay tinh lien ti,ic 
khOng qua 05 nam ké tr näm tiêp sau nãm phát sinh chi phi läi vay không dirçc trr. Tài san thuéthu 

nhp hon Iai  không dirçc ghi nhn do it cO khã näng có thu nhp chju thuê trong tlrcYng lai dé sCr 

ding nhCrng khoãn clii phi Iãi vay thrgc chuyên nay. 

Theo Lust Thu thu nhp doanh nghip hin hành, khoán l ccia bAt k' nãrn tInh thu nào dI.rgC 
chuyên sang bU trtr vào thu nhp trong thOi gian tôi da khong qua os nãm ke tr näm tiep sau nãrn 

phát sinh lô và chénh lch tam  thai có the disc khâu tr& khong bj giài han  ye thôi gian. Tài san thuê 
thu nhp hon li không thrçc ghi nhn cho nhftng khoán nay vi it có khà nãng có thu nhp chlu thuê 
trong tuDng lai dê sCr diing nhftng 19i ich do. 

16. Lçi the thuong mai 
Nuyên giá 
Sôdâu näm 61.306.069.300  

So cuoi k' 61.306.069.300  

Ban ihuyi ,ninh iiaj' là n,it bç3 p/i4n  hp thàith và phdi thcxC dQc cling vãi Báo cáo tài chin/i hç'p nhdi giüa nién dc 33 
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TONG CONG TI CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: s6 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, Phuông Tang Nhan Phii B, TP. Thu Drc, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHtNH HOP  NHAT GIOA NIEN DO 
6 tháng dAu cCia näm tài chInh kt thuc ngày 3 1 thang 12 nàm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht g10a niên d (tip theo)  

s6 dä phân bô 
So dãii nãrn 
Phân bO trong k' 
So cuôi k' 

Giá trl  cOn 1i 
So dâu nãm 

Scu6ik' 

17. Phãi trã ngu*i ban ngn h3n 

Phñi trá cdc ben lien quali 
Cong ty TNHH Coats Phong Phi 
CôngtyC phAn DtmayNhaTrang 
Tp doàn Dt may Vit Nam 
Phái trá các nhà ciing c4v khác " 
Cong  

42.606.979.518 
1.968.325.241 

44.575.304.759 

18.699.089.782 

16.730.764.541 

s6 cuoi k' S dãu nan/ 
132.041.761.637 134.349.613. 

85.597.981.650 75 .75 1.2 13 .47( 

46.400.579.987 58.598.399.622 

43 .200.000 

154.280.985.111 179.930.172.998 
286.322.746.748 314.279.786.090 

Ti thai diem cuôi k' kê toán, nç phãi trá các nba cung cap kliác dã duc các ngân hang tài tr thanh 
toán bang Upas L/C là 80.2 14.477.839 VND (so dâu nãm là 95.7 17.397.492 VND). 

Tp doàn khOng có ncr phãi trá ngirOi ban qua hn chtra thanh toán. 

18. NgtrOi mua trã tiên truóc ngn hn 
Scuik' 

Trâ truc cña ben lien quan 36.845.370 36.845.370 

COng ty C phAn Dt DOng Nam 36.845.370 36.845.370 

TrC trzthc cia các ngiuYi inua khdc 15.738.460.875 22.865.965.687 

COng ty TNHH San xuAt Kinh doanh Nguyen liu 
dt may Vit Nam 9.962.577.900 9.962.577.900 

Các khách hang khác 5.775.882.975 12.903.387.787  

Cng 15.775.306.245 22.902.811.057  

19. Thuêvà các khoãn phãi np Nhà nuóc 
Clii tiêt ye thuê va các khoàn phài np Nhà niróc dirçrc trInh bay ô Phi 1ic 02 dInli kern. 

Tli uê giá trj gia tang 
Các cong ty trong Tp doàn ncp thuê giá tn gia tang theo phuDng pháp khâu tth. Thu suât thué giá 

trj gia tang nhtr sau: 

- Dch vi cho thuê, kinh doanh sçi, xo, dt: 10% 

- Djcli vii scr di.ing ni.rOc, kinh doanh bong ph phâm: 05% 

Th:ixuât, n/i âp kliflii 
Các cong ty trong Tp doàn kê khai và np theo thông báo cüa Hái quan. 

T/zuê liii, n/i Ip  doanli ng/ziçp 
Theo Giây chrng nhan uu dãi dâu tir so 43121000136 ngày 26 tháng 4 nám 2011 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Ninh Thun cap cho cong ty có dir an ti dja bàn có diêu kin kinh tê xã hi dc bit khó 
khãn và Cong van so 979/CT-TTHT ngày 25 tháng 3 näm 2014 cüa Ci,ic thue tinh Ninh Thun ye 
vic huàng dan tru dãi thuê thu np doanh nghip, Cong ty Co phân Dt gia diing Phong Phc &rcrc 
h.rOng thuê suât tru dai 10% trong 1,

5 nãrn (tr nãm 2012 den 2026), mien thué 04 nãm (tr iiãrn 2013 
den nãm 2016) và giâm 50% sO thuê phâi np trong 9 näm tiêp theo (tr nàm 2017 den nãm 2025). 

Ban ihuy,it nun/i nay in i,;t bi p/iOn hçrp thành và phái thrqc dQc cling vái 8áo cáo thu chinh hçp nhdi g,cra niên d 34 
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: s6 48 Tang Nhon Phi, Khu ph 3, Phuäng Tang Nhon Phü B, TP. Thc Dirc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HOP  NHAT GIUA NIEN 
6 thang dâu cia nãm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài  chinh hqp nht gifta niên (tiêp theo)  

Thu nhp tr các hoat dng khác phái np thus thu nhp doanh nghip vol thug suit 20%. 

Thué thu nh4p doanh nghip phái np trong k' là cüa Cong ty Co phân Dt gia ding Phong Phü. 
Vic xác dlnh  thuê thu nhp doanh nghip phãi np ccia các cong ty trong Tp doân di.rc can ccr vao 
các quy djnh hin hành ye thuê. Tuy nhiên, nhang quy djnh nay thay dôi theo trng thO'i k' và các 
quy dnh ye thue doi vol nhiéu loi giao dlch  khác nhau cO the di.rgc giái thIch theo nhiêu cách khác 
nhau. Do vy sO thuê dirac trinh bay trên Báo cáo tài chInh hQp nhât gia nién d có the së thay dôi 
khi co quan thué klein tra. 

Tlzuê Mi nguyen 
Các cOng ty trong Tp doàn phái np thuê tâi nguyen cho boat dng khai thác nirOc ngâm. 

Tin th uê tht, thai nhà thI 
Các cong ty trong Tp doàn phâi np tiên thué dat và thuê nhà dat theo thông báo cüa ca quan thuê. 

Các loçii thaI khác 
Các cong ty trong Tp doàn kê khai và np theo quy djnh. 

20. Phãi trã ngLrOi lao ang 
Các khoãn tién krong, thirOng,... cOn phái trá cho ngu'ôi lao dng. 

21. Chi phi phãi trã ngn hn - 
s6 cu6i k' S dãu näm 

   

Chi phi läî vay 
Chi phi boa hng 
Chi phi doanh sO, h trcl siêu thl 
Các chi phi phái trá ngn hn khác 
Cong 

22. Doanh thu chua thtrc hiên 
22a. .Doanlz thu chwa tluic /ziiz ngàn /z(iiz 

775.769.301 
1.377.935.302 
4.8 13.844.128 
5.663.705.494 

1.071.191.093 
1.220.274.553 
2.691.172.484 
2.975.229.843 

12.631.254.225 7.957.867.973 

So cui k' S dâu nãm 

Tin thuê nhà may (xem thuyêt minh s6 V.22b) 3.157.462.000 3.157.462.000 

Doanh thu chua thrc hin ngn han  khác 105.681.818 

Cng 3.157.462.000 3.263.143.818 

22b. Doanh thu chum thwc hiên dài lain 
So cui k' S diu nãm 

Tin thuê nhà may 25.259.696.000 26.83 8.427.000 

Doanh thu chi.ra thi,ic hin ngAn hn khác (11) 481.703.814 722.555.724 

Cong 25.741.399.814  27.560.982.724  

Doanh thu chua tliirc hin lien quan dn khoán trà tri.rOc tin thué nba may ccia Cong ty TNHH Coats 
Phong Phi den ngày 30 tháng 6 nãm 2031. 

Doanh thu tuong (mg vói giá trj Ion hon giCta giá ban và giá trj cOn lai  cCia tài san thuê tái chInh trong 
giao djch ban và thuê Iai  tài san. 

Ban th0J minh nay là mt bc5phn hcip thành Va phdi thrqc dcc cling vál Báo cáo tài chinh hcp nhdt giia nién dci 35 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
a chi: S 48 Thng Nhn Phii, Kim ph 3, Phi.rOng Tang Nhon Phü B, TP. ThCi Düc, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du cia nàm tài chinh kEt thitc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh hqp nht gifta niên d (tip theo) 

23. Phãi trã khác 
23a. P/ia! Ira ngdn hçin khác 

Scuik3' SO dau nãm 

Phâi Ira ben lien quan 45.791.638.967 749.345.869 
T.p doàn Dt may Vit Nam - Clii phi läi vay 974.046.967 749.345.869 

Tp doàn Dt may Vit Nam - Co trc phãi trá 44.817.592.000 

P/ui I Ira các to chãc và cá nhân khdc 13.251.837.623 5.738.997.596 

Kinh phI Cong doan, bâo him xa hi, báo him y t 
và báo hiêm that nghip 4.083.193.495 3 .93 0.289.659 

Co tCrc phâi trá 2.282.994.135 701.66 1. 135 

Cong ty Co phn Dt may Lien Phirong - Phái trã 1i 
nhun tir gop vOn 4.673 .7 19.3 75 

Các khoân phâi trá ngan han  khác 2,211,930.618 1.107.046.802 

Cong 59.043.476.590 6.488.343.465 

23b. P/thu Ira dài han khác 
S6cuik' So dâu näm 

COng ty Co phân Dt may Lien Phuong - Nhn gop 
vOn dãi han 5.226.000.000 5.226.000.000 

Cong ty Cë ph.n Phát trin Dâu tu An Tarn - Nhn 
gop von dai-han 19.500.000.000 19.500.000.000 

Nhn k qu', k crqc dài hn 4700.000.000 4.700.000.000 

Cong 29.426.000.000 29.426.000.000 

23c. N qua hçin chwa thanh loan 
Tp doàn khOng Co nçi phái trá khác qua han  chira thanh toán. 

24. Vay và ncr thuê tài chInh 
24a. Vay và no' thuê là! chIn/i ngumn izçm 

Sôcuôik3' So dãu nãm 

Vay dài hzn dEn hçin Ira ben lien quan 11.803.503.609 11.003.785.192 
Tp doàn Dt may Vit Nam (xern thuyêt minh s6 
V.24 b) 11.803.503.609 11.003.785.192 

Vay và iz1 I/tue là! c/tIn/i ngán Izçin p/wi Ird các to 
c/zác và cá u/thu khOc 324.173.794.698 440.586.600.778 

Vay ngn hn ngân hang C') 274.147.624.3 13 370.411.453.163 

Ngán hang TMCP Du tic và Phát triên Vit Narn 15.548.737.603 30.598.107.258 

Ngán hang TMCP COng thico'ng Vit Nain 26.218.872.440 

Ngdn hang TMCP Ngogi thuviig Vit Narn 246.477.186.148 258.964.433.077 

NgOn hang TMP Dông Nain A 5.963.480.388 

NgOn hang TMCP Qudc tI 11.606.570.562 

NgOn hang TMCP A Cháu 515.130.000 48.666.560.000 

Vay dái han  Mn  han  trã (xem thuyt minh s6 V.24b) 3 7.5 88. 159.3 16 53.419.779.232 

NQ thuê tài chInh dii han  trã (xem thuyt minh s 
V.24 b) 12.438.011.069 16.755 .3 68.3 83 

Cing 335.977.298.307 451.590.385.970 

C') Các khoãn vay ngn han  ciia các ngán hang dê bô sung vOn kru dng, thanh toán clii phi vá phát 

hânh thu' bão lânh. 

Bàn t/mj A/ ,ninh ,,àv là iiçi b phdn hop than/i và phd! thrqc (f9c cling vói Bdo cáo ii)! chin/i hqp nhch giüa men d5 36 
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TONG CONG TY cô PHAN PHONG PHCJ 
DIa chi: S 48 Tang Nhon Phii, Khu ph 3, PhLrông Tang Nhn Phc B, TP. Thci DCrc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHiNH HQP NHAT GiUA NIEN sc 

6 tháng du cüa näm tài chInh kEt thCic ngày 31 tháng 12 nàm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh h9p nhflt giva niên d (tiêp theo) 

Trong do, s dir nq vay cüa Cong ty C phn Dt gia di,ing Phong Phi t?i  Ngân hàn TMCP Ngoai 
thirong Vit Nam ngày 30 tháng 6 näm 2022 là 153.699.795.049 VND (so dâu nãm là 
147.726.533.254 \'ND) &rc dam bào bang vic the chap toàn b Nhà may san xuât khan bong 
Quàng Phii — Giai don I và Giai doan 2 t?i  Ninh Thun; HO xcr l' nuóc thai giai don 2 
3.700m31ngày dérn; H thông may móc thiêt bj thuc dr an, h thông 30 may dt khi dã qua sir dyng 
hiçu ZA2O7TI; H thông may mOc, thiét bj hinh thành tr dçr an "Dâu tir 04 may se ccrng và 01 may 
du the h mói" (xem thuyêt minh sO V.10). 

Tp doàn cO khá näng trâ dirpc cac khoán vay và nç thuê tài chInh ngn han. 

Chi tit s phát sinh v cac khoàn vay và nç thuê tài chInh ngAn han  trong  kS'  dirçrc trinh bay 0 Phi,i 
luc 03 dInh kern. 

24b. Vay và np thuê thi chInh dlii hin 
S cu6i k' S du näm 

Vay dài Izuz phãi Ira ben lieu quail 508.243.409.19 7 503.416.884.812 

Tp doàn Dt may Vit Narn 508.243.409.197 503.416.884.812 
Vay và ncr tune Iài chInh dài hçin phâi Ira CáC to 

cháv và cá ,thân khác 351.321.839.227 361.288.435.577 

Vay dài han  ngân hang 181.003.114.222 191.23 0.343 .426 

NgOn hang TMP Ngo cxi rhtrcrng Vit Narn 181.003.114.222 191.230.343.426 

Vay dài han  các t chCrc khác 4.480.000.000 4.480.000.000 

QujY bOo v niOi trirOng 4.480.000.000 4.480.000.000 

Vay dài han  các Ca nhân (iv) 109.293.387.996 110.550.664.407 

Nçx thuê tài chInh 56.545.337.009 55.027.427.744 

Cong ty TNHH MTV Cho thuê Tài chInh NgOn hang 
TMCP Ngo cii thu'ung Viét iVain 52.628.551.711 51.110.642.446 

Cong ty Cho thué TOi chInh TNHH MTV Quc té' 
Chailease (vi) 3.916.785.298 3.916.785.298 

Cong  859.565.248.424 864.705.320.389 

(i) Khoân vay Tp doàn Dt may Vit Nam d tái cu tri.'ic tài chInh, trá ncr cho các khoân nq dài han 
cüa các tO chtrc tIn dixng theo các ni dung Tp doân Dt may Vit Narn dä cam két vi Ngân hang 
Phát trién Châu A (ADB) và B Tài chInh. Khoán vay dirge darn báo bang vic the chap mt sO tài 
san cO djnh (xem thuyet rninh V.10). 

Khoan vay Ngãn hang TMCP Ngoai thuong Vit Nam cho các mi,ic dIch si:r di,ing von vay nhir sau: 
• Thanh toán các chi phi lien quan dn vic du tir thi,rc hin dir an "DAu tir nhà may dt vái 

Denim Nha Trang" vOi iãi suât xác djnh trong t1rng h9p dOng tin diing cv the theo che d Iâi suât 
cüa nàn hang trong trng thOi ks'. SO tien vay dirge hoàn trá hang qu'. Khoân vay nay dirgc dam 
bào bang vic the chap tài san hInh thành tr vOn vay (xem thuyêt minh sO V.10). 

• Thanh toán chi phi thirc hin dv an " Du tir xây di,rng nhà xirâng, van phOng và mua sam may 
mOc thiêt bi thuc dçr an Nba may san xuât khãn bOng Quâng Phü tai  Ninh Thun. Thai h?n  vay 
120 thang k tir ngày giai ngân dâu tiên, thai gian an han  12 thang. SO tien vay dirge hoàn trà 
hang qui. Khoãn vay nay duc dam bão bang vic the chap tài san gan lien vài dat thuc dr an 
"Nhà may san xuAt khán bong Quáng Phi" vâ may móc, thiêt b thuc dir an "Nba may san xuât 
khãn bOng Quáng Phi — Oiai don 1" (xem thuyêt minh sO V.10). 

Bàn 1/wyll ,ninh nay là ,nt b phn hp than/i và phOi thrQc dcc ciing vol Báo cáo tâi chin/i hp nhdt giia n/en dç 37 



T5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
D:a chi: S 48 Tang Nhon PhC, Khu ph 3, Phi.thrig Tang Nhan Phü B, TP. Thu Düc, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAL CHtNH HQP NHAT GIUA N1N D 
6 tháng dâu cüa nam tài chInh kt th(ic ngày 31 tháng 12 nàm 2022 
Bàn thuyt minh Báo cáo tái chInh hçp nht giva niên d (tiêp theo) 

• Bü dAp các clii phi các d,r an "Nhà may khän bOng Quãng Phi" tai  ThOn  Hanh  TrI, Xa Quáng 
Son, Huyn Ninh Son, Tinh Ninh Thun; han mc cho vay tôi da là 30.000.000.000 VND vói läi 
suât I0,5%/näm tai ngàygiái ngân (lâi suât duc diêu chinh theo theo su thOa thun gicta hai 
ben). ThOi han  cho vay den 22 tháng 8 näm 2024 (81 thang). Khoân vay nay thrqc dam bão bang 
tài san là cong trInh "Nhà may khän bong Quàng PhO" và tài san là may móc, thiét bj thiic dij 
an "Nhà may san xuât khän bong Quang Phci — Giai doan 1" (xem thuyêt minh s V.10). 

• Dâu tix mua may móc thit bj tai  Nhà may dt Hái Van, han  mirc cho vay t6i da là 3.283.000.000 
VND voi läi suât cho vay tai  ngày giài ngân là 9,2%/nãm (lãi suât dlr?c diêu chinh djnh kS'  03 
thangllân). ThOi han  cho vay 84 thang ké tü ngày giãi ngan. Khoàn vay nay dlr9c dam báo bang 
tài san là may rnOc, thiêt bj hinh thành tir von vay Va von dOi &ng cüa phuang an "Dâu tii' may 
móc thiêt bj nhà may Hal Van" (xem thuyét minh sO V.10). 

• Dâu tu thi,rc hin dirr an "Nhà may khãn bong Quang PhO - Gial doan 2" tai  Thôn 1-lanh TrI, Xa 
Quàng Son, Huyii Ninh Son, Tinh Ninh Thun, han  mrc cho vay tôi da là 150.222.000.000 
VND hoc ngoai t tuong throng vói lâi suât theo trng Ian giâi ngân (duc diêu chinh 03 
thang/lan). ThOi han  cho vay là 84 thang. Khoán vay duc dam bào bang tài san bao gOm cong 
trinh xLrOng chuân bj Nhà may dt và xir0ng Jacquard cOng nhân nhà may dt t?i  Xa Quang Son, 
Huyn Ninh San, Tinh Ninh Thun, may móc, thiêt bj hInh thành tr vOn vay và vOn doi rng cua 
di,r an Nhà may Khãn bong Quang PhO - Giai doan 2 (xem thuyét minh so V.10). 

Khoàn vay Qu Báo v Môi trirOlig Vit Narn cho các mic dIch sCr ding vn vay nhu sau: 
• Khoàn vay 12.000.000.000 VND d du ti.r xây d,rng h th6ng xCr l niric thai nhà may san xuAt 

kltãn bong Quang PhO, cOng suât I.250m3/ngay dém vói lai suât 3,6%/näm. Khoãn vay nay duc 
dam báo bang vic bào länh cOa ngân hang. 

• Khoãn vay 15.000.000.000 VNDd du tir xây dirng h th6ng xr l' nuóc thai Nhà may san xuAt 
khãn bong Quáng Ph(i, cOng suât 1.850 m3/ngày dém vài lâi suât 2,6%/nãm. Khoân vay nay 
dtrgc dam bào bang vic bào lãnh cOa ngân hang. 

Khoãn vay dài han  các cá nhân và các t chc khác d phi,ic vi hoat dng san xut kinh doanh. 

Khoàn n time tài chInh Cong ty TNHH MTV Cho thué Tài chInh Ngan hang TMCP Ngoai thuang 
Vit Nam - Chi nhành TP. HO ChI Minh cho các mc dIch scr ding nhu sau: 
• D thué may móc thit bj vói thOi han  thuê là 84 thang. 
• D thuê may móc thit bj nhum, may h& may nhum khan và xe 0 tO. SO tiên nc gOc và lãi 

duçc hoàn trà hang tháng. 

Khoân nq time Cal chInh COng ty Cho thué Tài chInh TNHH MTV Quc t Chailease cho các rniic 
dIch sO di,ing nhir sau: 
• D thuê 04 may cAt ngang ti,r dng khô hp Model HEIGTAI HT-420, may in phun k thut s 

DS-EJ640 Model Roland J640, may khuây in luau Model Cp5vr, may phO keo cam quang, may 
mài dao gat  A-305 Va 12 may nhum. ThOi han  thuê 48 thang, sO tiên ng gOc và lâi duc hoàn 
trà hang thang. 

• D thuO các tài san gm ay in phun k thut s DS-EJ640 Model Roland J640, may khuAy in 
màu Model Cp5vr, may phO keo cam quang và may rnài dao gat  A-305. ThOi han  thuê 48 thang 
và sO tién nc gOc va lAi duc hoàn trá hang thang. 

• mua 12 may nhurn. ThOi han  thuê 48 thatig dn ngày 25 thang 12 nam 2023. So tiên n gôc 
và lai dircic hoàn trã hang thang. 

• D mua li tling day cliuyn in bOng 10 màu. Thai h@n  thué 48 tháng den ngày 11 thàng 12 nãm 
2024. SO tiên nc gOc và lãi dircic hoãn trà hang thang. 

Tp doàn có kha nãng trâ dir'c các khoàn vay và nc thué tài chmnh dài han. 

Ban ,huyJt ,njnh nay là iiz5i bi phin i,qp than/i và plzOi thli2'c c1Qc cling i'ói Baa cáo tài chl,;l, hp nhdt giva nk,z dç3 38 

Cv) 

(vi) 



60.990.565.981 446.906.3 18.8 
- 110.550.664.40 

41.690.537.055 13.336.890.689  
266.306.740.062 598.398.580.327  

50.859.779.232 

13 .563 .785. 192 

16.755.368.383  
81.178.932.807 

16.320.834.575 
86.170.133.794 

14.363.503.609 63 .8 17.564.967 

42.021.432.677 

447.625.844.230 
109.293.387.996 

10.641.080.82 C 

251.672.030.572  583.552.758.0 
Y 

163.625.637.026 27.604 .706.40JD 
U 

TÔNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: S6 48 Tang Nhon PhCi, Khu ph 3, Phng Tang Nhoii Ph B, TP. Thu Dirc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GEcYA NIEN 
6 thang dâu cUa nãm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Bão cáo tài chInh hqp nht giü'a niên d (tip theo) 

K' han  thanh toán các khoãn vay và ng thuê tài chInh dái han  nhu sau: 
Tu' 01 nám Trên 01 nãm 

Tong nç tr& xuông den 05 nãm  Trên 05 nãm 

 

S cui k5' 
Vay dài han  ngan hang 
Vay dài han  các tO chcrc 
khác 
Vay dài han  các Ca nhân 
Nc thuê tài chInh 
Cong 

So du nàm 
Vay dài han  ngânhàng 
Vay dài han  các tO chrc 
khác 
Vay dài hn các cá nhân 
Ncr thuC tài chInh 

217.311.273.538 55.485.795.610 145.833.032.928 15.992.445.000 

525.806.912.806 
109.293.387.996 
68.983.348.078  

921.394.922.418  

242.090.122.658 

521.460.670.004 
110.550.664.407 

71.782.796. 127 
Cong 945.884.253.196  

Chi tit s6 phát sinh v cac khoán vay Va ng thuê tài chInh dài han  trong  kS'  &rgc trInh bay 0' Phii lc 
03 dInh kern. 

24c. Vay và ,z thuê tài clzIizh qua /:çzn chwa thanh loan 
Tp doãn khong cO các khoân vay và ng thué tài chInh qua han chua thanh toán. 

iVm 

25. Di' phOng phãi trâ 
25a. Diphbngphñi Ira ngn hçrn . . 

Trong nãm 2021, can c(r theo ni dung phán quyêt ccia TOa an nhân dan TP. Ho ChI Minh ngày 18 
tháng 12 närn 2021 ye vi pharn cüa Tong Cong ty NOng nghip Sài GOn — TNHH MTV khi chuyn 
nhtrcng dir an Khu nhà 0.  tai  Khu phô 4, Phu'Ong Phu'c Long B, TP. Thu Drc, TP. Ho ChI Minh, 
Tp doàn dã trIch 1p  dçr phOng phái trã khoãn ton that cho Tong Cong ty Nông nghip Sài GOii — 
TNHH MTV dra trên xác djnh thit hai tai thO diem chuyên nhi.rng vol sO tién 1à 62.473.188.366 
VND. Theo dO, mtrc dtr phOng phái trâ ton that duc dira trén din tIch 9,568 rn2  dat (tuong 1rng din 
tIch phân dat lien ké dã huy dng vOn va k' hç'p dOng chuyén nhugng) va t" I ton that là 28% phAn 
vOn gop cua TOng COng ty NOng nghip Sài GOn. 

25b. DrpIzbizgphái Ira dài hzn 
Dt,r phOng nc phái trá dài han  lien quan den dtr phOng trg cap mat vic lam. Chi tiêt phát sinh nhr 
sau: 

K)' nay K5' trrró'c 

S dAu nãrn 4.889.218.200 2.287.841 .870 

So trIch 1p bO sung 40.156.400 

S sr dvng (4.929.374.600) (80.391.700) 

Scuik' 2.207.450.170 

26. Qu khen thtrO'ng, phác lçi 

SO dãu nãm 
Tang do trIch 1p 

tfrloi nhun 
Chi qu5 
trong k' S6cu6ik' 

Qu khen thuOng 16.225.873.370 11.447.032.714 (5.254.820.000) 22.418.086.084 

Qu5 phüc lo 4.662.105.484 (1.109.386.400) 3 .552 .7 19.084 

Qu5 thu&ng Ban quãn l, 
diêu hánh 2.009.152.6 19 9.592.190.628 (6.359.339.628) 5.242.003.619 

Cong 22.897.131.473 21.039.223.342 (12.723.546.028) 31.2 12.808.787 

l3án thuyli mini, nay là ni b phn hp thâith và phái thc dcc cing v&i Báo cáo tài chinh hcp nhct giihi nién d 39 



TÔNG CONG TV c6 PHAN PHONG PHCJ 
Dja chi: s6 48 Tang Nhon Pht, Khu ph 3, Phng Tang NhoTi PhÜ B, IF. Thu DCrc, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH HOP  NHAT GICTA NIEN D 
6 thang du cOa nAm tài chmnh kt thjc ngày 31 tháng 12 näm 2022 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hçp nhât giva niên d (tip theo)  

27. Vn chü so,  hüu 
2 7a. Bang d61 chilu biln c'tng cüa v6n chü so /zü'u 

Thông tin ye bién dng cOa von chO sâ htu duc trinh bay a Phv !i,ic 04 dInh kern. 

27b. Chi tilt v6n gop cfia chf, sO hfru 
So cui k' S du näm 

Tp doàn Dt may Vit Narn 374.087.960.000 374.087.960.000 

Các c doug khác 372.620.950.000 372.620.950.000 

Cing 746.708.910.000 746.708.910.000 

27c. C6philu 
S6 cuôi k)' S du nãm 

s6 krgng Ct phiu dang k phát hành 74.670.891 74.670.891 

So ltrcing cô phiu dã phát hành 74.670.891 74.670.891 

- Côphiéuphô thông 74.670.891 74.670.891 

- Co philu wu dãi - 
S6 lircing c phiu ducyc mua 1i 
- CO phiêu phô thông 
- Co philu iru clãi - 

S lirong c phiu dang liru hánh 74.670.891 74.670.891 

- Cóphiluphô thông 74.670.891 74.670.891 

- Co philu tnt dài 

Mnh giác phiu dang !uu hành: 10.000 VND. 

27d. Phân phôi lçri ,ihumn 
Trong kS'  Tong Cong ty dã phân phôi lqi nhun näm 2021 theo Nghj quyét Dai  hi dong Co doug \ \ IE  

thirO'ng niên näm 2022 so 139/NQ-DHDCD/PP ngày 20 tháng 5 nãm 2022 nhi.r sau: 
VN D 

• Chia c trc cho các c dông (30%/rnnh giá c phiu) 224.0 12.673.000 

• TrIch Qu5 dâu tu' phát triên (6%) I 5.674.701 .000 

• TrIch Qu khen thu'àng, phOc 1ç1 (4%) 10.449.800.000 

• TrIch thuông Hii dng quán tn, Ban kiêin soát, Ban thOu hành và kinh 
phi ngo?i giao (3%) 7.837.350.000 

• TrIch thir&ng vu'cit k hoch (10% Iqi nhun vu'qt k hoach) 1.156.501.000 

28. Các khoãn m1ic ngoài Bang can di k toán h9p nht gi&a niên d 
Ngorii t cdc 1oii

Scuik' S6dâunãm 

Dollar My (USD) 83 1.946,64 583.66 1,45 

Euro(EUR) 1.513,28 343,63 

/3án thuyét mini, nay là niQi b ph(in hqp thàith và p/ia! dtrqc doc cling vOl BOo cáo tài c/i/nh hp nht gila nién do 40 



742.918.111.812 
155.787.115.145 

677.09 1.7 15. 154 
149.486.282.948 

898.705.226.957 826.577.998.102 

594.824.877.320 
119.061.265.910 

4.167.496.906 
718.053.640.136 

575 .247.5 59.507 
119.738.619.061 

(13 .454. 19 1.5 68) 
681.53 1.987.000 

LIiy k tr dâu nàm dn cui k' nay 
Nãm nay Näm tru'óc 

726.301.531 172.686.249 
4.377.999.148 
2.121.643.836 5.931.863.014 
8.226.070.000 7.925.712.000 
4.832.433.550 2.423.725.188 

2.242.636.779 
33.464.972.438 

22.511.202 

53.749.420.503 18.719.134.432 

T6NG CONG TV cö PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S6 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, PhuOng Tang Nhon Phi.i B, TP. Th DCrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GICJA NIEN D 
6 thang dAu cCia näm tài chmnh kt thic ngày 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh hqp nht giva niên  d (tip theo)  

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IUIOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOiT BONG KINH DOANH HQ NHAT GIA NIEN nO 

1. Doanh thu ban hang và cung cp cljch viii 
Ia. Tang doaizli thu 

Lüy k tü dâu näm dn cui k' nay 
Näm nay Näm trirôc 

Doanh thu ban thành phim 
Doanh thu ban hang hóa, cung cp djch vii 

Cing 

lb. Doanh thu ban hang và cung cdp djch v cho 
Ngoài giao djch bàn hang và cung cap dlch  vi 
thuyêt rninh so V.2b, trong kS'  Tp doàn. clii có 
Tp doàn Dt may Vit Nam vài so tiên là 
\N D). 

2. Các khoãn giãm trrdoanh thu 
Hang ban b trà Iai. 

ben 
các 
sinh 

lien 
cong 

giao 

quan 
ty lien doanh, lien ket dixcic trmnh bay 0' 
dch ban hang và cung cap djch vi,i vol 

I VND (cing kS'  nãrn triróc là 295.029.419 

cac 
cho 
phát 

615 .927.20 

3. Giá vn hang ban 
Luyktirdâu nàm 

NAm nay  
dn cuM kS'  nay 

Näm tru&c 

   

Giá vn cüa thành phm dã bàn 
Giá vn cüa hang hóa, djch vi,i dâ cung cp 
TrIch 1p/(hoàn nhp) dr phông giâm giá hang ton 
klio 
Cong 

4. Doanh thu hot dng tài chInh 

Lãi tin gui khong kS' han 
Lâi tin gCri có k' han 
Lãi trâ chm thanh toán 
C t&c, Içi nhun duc chia 
Lâi chénh lch t' giá phát sinh 
Lãi chénh lch t' giá do dánh giá lti các khoàn mic 
tiên t có gôc ngo?i té 
Lãi thanh 1' các khoãn du ttr ngAn han,  dài hn khác 

Doanh thu hoat thng tài chInh khác 
Cong 

Bàn thuydi ,ninh nay là môt b phn hpp Ihànlj và phái thrc dQc cilng vol Báo cáo tài chhth hp nhat gii?a nién d 41 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 Tang Nhn Ph, Khu ph 3, Phung Tang Nhon Ph'i B, TP. Thá Dcrc, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH HOP  NHAT G1UA MEN D 
6 tháng dAu cCia nam tài chinh kEt thOc ngày 31 tháng 12 nAm 2022 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chinh hçp nhât gi&a niên (tiép theo) 

5. Chi phI tài chInh 

Chi phI lâi vay 
Lô chênh lch t,> giá phát sinh 
L chênh lch t' giá do dánh giá li các khoán mic 
tiên t Co gôc ngoai t 
L thanh l các khoàn du tu ngãn han,  dãi  han  khác 
Dir phông t&i tht du tu 
Chi phi hot dng tài chInh khác 
Cng 

6. Chi phi ban hang  

Luy ktfrdu näm dn cui k5' nay 
Nàm nay Näm trtrc 

18.196.182.358 23.915.186.327 
3.842.738.673 485.574.635 

11.628.391.987 20.359.400 
284.658.000 

(3.19 1.766.936) (409.003 .9 82) 
1.360.175.206 795.490.551 

32.120.379.288 24.807.606.931 

Lüy k tr du näm dn cui k3 nay 
Nàm nay Nãm tru'óc 

5.471.490.253 
288.3 89.3 87 

23.145.965.320 
4.4 15.543.888 

8.594.668.498 
174.099.746 

18.613 .7 15 .528 
3.802.715.034 

Chi phi cho nhân vién 
Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 
Chi phi dch vi mua ngoài 
Clii phi khác 
Cong 

7. Chi phi quãn ly doanh nghip 

33.321.388.848 31.185.198.806 

Luyktirdâu nãm dncuik'này 
Nàm nay Näm triróc 

29.500.234.774 
2.289.823.930 
1.922.016.963 
1.968.325.240 

35.287.932.274 
(23.717.669.767) 

17.3 85 .2 18.730 
5 .297. 145 .047 

33 .053 .435 .962 
2.105.706.426 
2.001.911.022 
1.968.325.240 
8.730.518.485 
7.934.904.730 

16.419.675.318 
5.348.462.344 

Chi phi cho nhân viên 
Clii phI vt 1iu quãn l 
Chi phi khu hao tài san c6 djnh 
Chi phi phân bô 1i th tlllrong rnai 
Thu& phi vâ l phi 
Di,r phèng ng pliái thu khó dôi 
Clii phi djch vi,i rnua ngoài 
Clii phi khác 
Cong 

8. Thu nhp khác 

Lâi thanli I, nhi.rçng ban tài san c djnh 
Tién phat vi pharn hp dông 
Thu tin dn bii, h tr do Nba iwóc thu hôi dat 
Thu iilip khác 
Co ng 

9. Chi phi khãc 

69.933.027.191 77.562.939.527 

Luyktudâu nãm den cuôi k'này 
Nãm nay Näm truóc 

5 83 .333 .3 34 

598.970.827 

4.591.236.010 
1.261.435.882 

33.409.384.500 
1.3 15.481 

1.182.304.161 39.263.371.873 

Lüykêtrdfiu nãm dn cui k nay 
Näm nay Nám truOc 

Chi phi quân l' dr an 11.378.756.703 

Chi phi khác 675.906.643 41. 122. 122 

Cong 675.906.643 11.419.878.825 

Bàn ilmydi win/i nay ia niçii b5 phin hç,p than/i và plithi thrqc dQc cling vái BOo cOo Éàí chin/i li nhdt giG-a men d 42 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhon Phi, Khu ph 3, Phirông Tang Nhn Phti B, TP. Thc Dec, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAL CH!NH HQP NHAT GIUA NIEN D 
6 thang du cUa nAm tài chinh kEt thCic ngày 31 thang 12 näm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçrp nhAt giü'a niên  d (tip theo)  

10. Lãi trên cô phiêu 
lOa. Lãi cc' bán/suy giám trên cô phiêu 

Lçii nhun k toán sau thu thu nhp doanh nghip 

Lily kê tfr du nàm dn cu6i k5' nay 

Nãm nay Näm trtrO'c 

côa Cong ty m 321.061.216.186 282.504.976.226 

TrIch Qu khen thuO'ng, phác 191 (8.076.388.128) (13.689.662.000) 

TrIch thirOng Hi dng quãn trj, Ban kim soát và 
Ban diêu hành (5.871.131.774) (5.866.998.000) 

Thu Lao Hi dng quán trj Va Ban kim soát (342.000.000) (72.000.000) 

Lqi nhuan  tInh Iãi co' bán/suy giàm trén c phi&i 306.771.696.285 262.876.316.226 

S Ricing bInh quân gia quyên cCia c phiu ph 
thông dang li.ru hành trong k' 74.670.891 74.670.891 

Lãi co' bãn/suy giãm trên C6 phiu 4.108 3.520 

lOb. Thông tin khác 
Không có các giao djch cô phiêu phô thông hoc giao djch CO phiéu phô thông tiém näng não xãy ra 
tir ngày kêt thCic nãm tâi chinh den ngày cong bô Báo cáo tái chInh h9p nhât gi&a niên d nay. 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BAO CÁO LIfU 

CHUYEN TIEN T HQP NHAT GffJA NIEN DQ - 

Trong ks'  Tp doàn phát sinh cac giao djch không bAng tin nhu' sau: 
Luykêtirdâu nãm den cuôi kS'  nay 

Näm nay Näm tru'ó'c  
8.635.971.257 

4.005.540.805 
57.732.756.368 

Ti ngày kt thic k' k toán, các khoán cong nçi lien quan dn tài san cÔ djnh ccia Ip  doàn nhir sau: 

So cuôi k' 56 dâu nãm  

575.614.994 797.115.800 
220.456.800 

VIII. NHtYNG THÔNG TIN JUTAC 

1. Tài san cho thuê hotdng 
Ti ngày kêt thtc kS'  ké toán, các khoãn thanh toán tiên thué tOi thiéu trong tuang lai thu dugc tr các 

hç'p dOng thuê ho?t dng không the hiy ngang nhi.r sau: 
S6cu6ik' s6 dâu nãm 

  

Tr 01 nãni trâ xuông 71.525 .279. 148 73.092.418.248 

Trén 01 näm dn 05 nãm 254.385.957.022 252.558.009.047 

Trén 05 nãm 354.117.500.278 384.500.561.9 13 

C ng 680.028.736.448 710.150.989.208 

2.  Giao d!ch Va so du vói các ben lien quan 
Các ben lien quan vâi Tp doán bao gôrn: các thành viên quãn 1' chü chOt, các cá nhân có lien quan 

13án thuydt mmii nay là mç5l b3phçin hqp thành i'à phái thrcrc dQc cling vài Báo cáo iài chinh hqp nhát gn?a niên d5 43 

Thu li cho vay can tth vào chi phi Iäi vay 
Cii trr Ii cho vay phãi thu vói cong n' phãi trã 

Mua sAm tài san c6 dnh bAng nhn n thuê tài chInh 

6.049.189.512 

6.421.262.500 

Phâi trà tiên mua tài san cô djnh 
Trá tn,róc mua tài san c6 dinh 

vol các thành viên quãn l' chü chôt và các ben lien quan khác. 



lÔNG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: S6 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phuông Tang Nhon Phü B, TP. Thu Drc, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAL CHiNH HOP  NHAT GIUA NIEN DQ 
6 tháng dâu cCta nãrn tài chinh kt thCtc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh h9p nht giü'a niên d (tip theo) 

2a. Giao dich và s dir vOi các ihành viên quáii 1j ch i ch6t và các cá nhán có lien quan vó.i CáC thành 
viên quán 1j5 c/zii chôt 
Các thành viên quãn l' chO chôt gOm: các thành viên Hi dOng quàn trl và cac thành viên Ban diêu 
hành (Ban Tong Giám dôc,Giám dOc tài chInh va Ké toán tru&ng). Các cá nhân có lien quan voi các 
thành viên quán l' chO chOt là các thành vién mt thiét trong gia dInh các thành vién quán l' cht 
eliot. 

Giao dich vái các thành viên quán l chi chat và các Ca nhán Co lien quan vol các thành viCn quOn 
l chz chOt 
Tp doàn khong phát sinh giao djch bàn hang và cung cap djch viii cing nhu các giao dlch  khác vó.i 
các thành viOn quán l' ehO chOt và các cá nhân có lien quan vói các thành viên quân l' chi'i ch6t. 

Cong nci vói các thành viên quán l chz'i chdt và các cá nhOn có lien quan vái các thành viCn quàn lj 
chz chOt TY 

Tp doàn khong có cOng nq vói các thành vién quán l' chi1 chôt và các cá nhân có lien quan vói các 
thành viên quàn l chO chôt. 

Thu nhp ctha các thành vien quán 1j5 chü chdt 
Thu nhp cOa các thành vién quàn I cht chôt chi có lirang vâi tong tién kroiig trong kS'  là 
1.295.845.200 VND (cOng kS'  nãm trixó'c là 1.178.500.530 \TND). 

2b. Giao dc/i và so dir vO'i CáC ben lien quan khác 
Các ben lien quan khác vói Tp doàn gOm: 
Ben lien quan khac Môi quan h  

1p doàn Dt may Vit Nam Cong ty m 
Cong ty TNHH Coats Phong Phm Cong ty lien doanh 
Cong ty Co phân Dâu tu Phát triên Nhà và DO thj HUD Sài GOn Cong ty lien kêt 
Cong ty CO phán May Da L?t Cong ty lien kêt ± 
Cong ty Co phân Phát triên Nhà Phong PhO Daewoon ThO Dmc Cong ty lien két 
Cong ty CO phân XOc tiên Thiiang mai  và Dâu tir Phong PhO Cong ty lien kêt 
COng ty CO phân Dt Dông Nam Cong ty lien kêt 
Cong ty Co phân Dt may Nha Trang Cong ty lien ket 

Giao djch vái các ben lien quan khOc 
Ngoài các giao djeh phát sinh voi các cong ty lien doanh, lien két dã &rçYc trInh bay i thuyêt minh sO 
V.2b, Tap doãn cOn phát sinh các giao djch khác vó,i Tp doàn Dt may Via Nam nhm.r saim: 

LuyktrdâunãmdCn cuôi k'này 

 

Nàm nay Näm tru&c 
4.476.961.507 

65.428.450 
56.113.194.000 

Lâi vay phài trà 
Clii phi dich vu 
Co t(rc phài trâ 

4.670. 195 .5 88 
80.000.000 

112.226.388.000 

Giá hang hóa, djch vii cung cap cho cac ben lien quan khác là giá thOa thun. Vic rnua hang boa, 
djch vi tr các ben lien quan khác dupe tlimrc hin theo giá thOa thun. 

Cong up vái cOc ben lien qua!? khác 
Cong np vom các ben lien quan khác dupe trinh bay t?i  các thuyét minh sO V.3, V.5, V.6, V.17, V.1 8, 
V.23 Va V.24. 

Các khoãn cong nçi phái thu các ben lien quan khác khOng cO bào dam và së dircic thanh toán b&ng 
tien. 

Ban thuydt ,ninh nai là n,l h15 phin hqp than!, vh phOl thrqc £lQc cilng vái Báo cáo tài chinh hçip nhcit gala men d3 44 



T6NG CONG TV CO PHAN PHONG PHCJ 
Da clii: S6 48 Tang Nhon PhU, Khu ph 3, Phtrng Tang Nhon Phü B, TP. Thu fXrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA NIEN D 
6 tháng du ciia nãm tài chinh kt thi'ic ngày 31 thang 12 nãm 2022 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hp nht giQa niên d (tip theo) 

3. Thông tin v b phn 
Báo cáo b phn chInh yéu là theo lTnh vi,rc kinh doanh do các ho?t dng kinh doanh cüa Tp doàn 
dLrc to ch(ic và quán l' theo tInh chat cüa san phârn vádjch v,i do Tp doàn cung cap vol môi mt 
b phn là mtt don vj kinh doanh cung cap các san phãm khác nhau và phii vii cho các th trirông 
khác nhau. 

3a. Thông till VI un/i vrc kill/i doan/z 
Tp doàn cO các 1mb virc kinh doanh chInh sau: 
• Linh vrc san xuât: san xuAt và tiéu thi vai, khãn, chi may, chi théu, san phm may mc và thai 

trang. 
• Các 1mb vçrc khác: inua ban sQi và nguyen vt lieu san xut khác, djch v,i giáo dc mrn non, 

kinh doanh bat dng san và thiic hiên các dir an ci,im cOng nghip, khu du ljch và tOa nhà ph(rc 
hçp. 

Thông tin v b ph.n theo ITith v,,rc kinh doanh ccia Tp doàn duc thE hin 0 Phii li,ic 05 dInh kern. 

3b. Thông tin v1 khu vec cl/a 1j 
Toàn b nhà xi.rOng cüa Cong ty ducxc d.t t?i  Vit Nam. Thj trithng tlêu th cüa Tong Cong ty chü 
yêu là Viêt Narn, cac nithc Châu A khác (Han QuOc, Nht Bàn, Hông KOng, Trung Quoc, Thai Lan) 
các nixóc Châu Au và M. 

Chi tiEt doanh thu thun yE ban hang và cung cp djch v ra ben ngoài theo khu vi,rc dja l' d,ra trên 
vj trI cüa khách hang nhu sau:

Luy kE tü du nãm dEn cuM kS'  nay 
Näm nay Näm tru'&c 

Vit Nam 524.154.556.951 521.542.863.752 
Các nuóc khác 374.644.857.132 300.665.817.315 

Cong 

4. Si kin phát sinh sau ngày kEt thüc k5' kE toán 
Không cO si,r kin trçng yêu nào kbác phát sinh sau ngày két thuc kS'  ké toán yêu câu phãi diêu chinh 
so lieu hoc cong bô trên Báo cáo tài chInh hcp nhât giüa niên d. 

5. Thông tin khác 
Ngày 22 tháng 6 nãm 2019 Uy ban Nliân dan TP. Ho ChI Minh dâ ban hành Quyét djnh so 
2649/QD-UBND ye vic thu hOi Va huy bO Quyet djnh so 6077/QD-UBND ngày 17 tháng ii narn 
201 7 cua Uy ban Nhân dan TP. Ho ChI Minh ye chap thun cho chuyên nhtrgng D an Phát triên 
kIm nhà 0 ti PhuOng Phiróc Long B, TP. Thu Dirc, TP. HO ChI Minh g1üa TOng Cong ty Nong 
nghip Sài GOn — TNHH MTV và TOng COng ty. Theo do, hal ben phái giao trã, chuyén giao nhCng 
gI ma hal ben dã thôa thun cüa nhau trirOc day và cam ket khOng thãc mac khiêu ni gI ye sau; 
thông báo cho các ben có lien quan ye vic hüy hop dOng chuyên nhi.rong di,r an Kim nhà 0 ti Khu 
phO 4, Phtr&ng PhuOc Long B, TP. Thu Dcrc; giái quyêt các van dê phát sinh v0i các tO chrc, cá nhãn 
lien quan den vic huy hp dông chuyên nh.rgng dr an do hal ben dä k' kêt trirOc do theo quy djnh 
cüa pháp 1ut hin hành. 

Trong nãrn 2018 và 2019, Tp doàn dã bàn giao mt sE can cho khách hang và ghi nhn doanh thu, 
giá vOn vào két qua hot dng kinh doanh nhi.r sau: 
Doanh thu kinh doanh bat dng san 
Giá von chuyên nhuçng bat dng san 
Lãi gp 

Ti ngày kt thüc nám tài chmnh, clii phi san xuàt kinli doanh dO dang cüa dci an Khii nhà 0 ti Khu 
phô 4, PhuOng Phuóc Long B, TP. Thu Dcrc là 76.285.461.700 VND. 

Bivi 11zuyt mtnh nay là ,n51 bç3 p/iOn hqp thành Va phdi thcxc dcc ciuig v61 Báo cáo tài chinh hp nhdt gui-a nun dç3 45 

898.799.414.083 822.208.681.067 

115.401.827.748 
111.481.102.764 

3.920.724.984 



H ChI Minh, ngày 22 tháng 8 nãni 2022 

TONG,  CONG n' 

CO PHA'N 

PHONG PHI) 

LeThITOAnh 
Ngu'Oi 1p  biêu 

Truong Thi Ngçc 
Kê toán truOng 

tro'ng Khuê ,  
Tong Giám doe 

T6NG CONG TY CO PHAN PHONG PHCJ 
Dja chi: S 48 Tang Nhon Phü, Kim ph 3, Phirong Tang Nhon Phü B, TP. Thu Dirc, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GIUA NIEN D 
6 tháng du cua nãrn tài chmnh kt thOc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh h9p nhãt giva niên d (tiêp theo) 

Tôa an nhân dan TP. H ChI Minh xét xO so thm vào ngày 18 tháng 12 nãm 2021 vàxét xr phic 
thâm vào ngày 08, 09 và 15 tháng 6 nãm 2022 dã dixa ra phán quyét ye yj  pham cOa Tong Cong ty 
Nong nghip Sài GOn — TNHH MTV khi chuyên nhircing d,r an Khu nhà tai  Khu phô 4, PhuOng 
Phuóc Long B, TP. Thci Drc, TP. HO ChI Minh tai  thOi diem chuyên nhixçng là 348.779.619.741 
VND. Theo do, Tp doàn dã trIch 1p  dir phOng phâi trâ khoân ton that cho Tong Cong ty Nông 
ngliip Sal GOn di,ra trén xac djnh thit hai tai th&i diem chuyên nhuçng vài so tiên là 
62.473.188.366 VND (xem thuyét minh sO V.25a). 

Hin tai  Tp doàn dangchO các ht.rOng dn d giài quyt các vn d dan sr phát sinh (nu co) do 
vic hOy hçp dOng chuyên nhi.rcxng dçr an giOa các ben theo quy djnh pháp Iut hin hành. 

13án ,h,,,'dt ,ninh nay là iizt bçi phdn hop thành va phdi thçrc c1c cling vói Báo cáo thi chin/i hop nhcit giia niên dç3 46 



LC Till TO Anli 
NguOi 1p 
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Duong KhuC 
TOng Giám clOc 

(1J 

Truong ThI Ngçc PhIr9ng 
Kê toan truOng 

((( Jj1 

HO Chi Minh, ngây 22 thOng 8 nAm 2022 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
I-)ja chi: So 48 Tang Nhin Phci, KInt phO 3, Phu&ng Tang Nhn Ph6 B, TP. ThCi Dcrc, TI'. HO Chi Minh 
BAO CÁO TAI CI-IiNH 1-lOP  NI-JAT GIUA NIEN D 

6 thãng dOu ccia näm tài chinh kt th6c ngãy 31 tháng 12 nãrn 2022 
Phi IVc  01: Bang tang, giãm tài shin cO dlnil  hUu hInh 

Nhà cüa, 
vat kin trOc 

May mOc 
và tIiit bl 

Phuong tin 
van tãi, truyCn dan 

ThiCt bl, 
dung cy quàn 19 

Dn vi tInh: VND 

Cng 

629.294.327.255 1.46 I.894.OQO.489 41.165.340.556 12.002.021.953 2.144.355.690.253 
9.057.534.328 9.057.534.328 
(754.961.574) (754.961.574) 
(756.184.759) (756.184.759) 

(59.600.948) 59.600.948 
629.234.726.307 1.469.499.989.432 41.165.340.556 12.002.021.953 2.151.902.078.248 

48.965.841.505 253.734.597.9 12 7.316.238.007 3.905.097.883 3 13.92 1.775.307 

197.4 13.276.933 825.118.431.945 23.502.328.301 5.768.000.336 1.051.802.037.515 
11.376.827.799 48.377.423.475 1.708.117.680 440.702.809 61.903.071.763 

(756.184.759) (756.184.759) 
(59.600.948) 64.463.168 (4.862.220) - 

208.730.503.784 872.804.133.829 25.210.445.981 6.203.840.925 1.112.948.924.519 

431.881.050.322 636.775.568.544 17.663.012.255 6.234.021.617 1.092.553.652.738 

420.504.222.523 596.695.855.603 15.954.894.575 5.798.181.028 1.038.953.153.729 

Nguyen gia 
SO dOu nãm 

ur xây drng cci ban hoàn thânh 
Diu chinh nguyCn giá 
Thanh 19, nhuqng ban 
Phãn Io?i  Ii 
Sôcuôi kj 

Trong do: 
Di khOu hao ht nhtrng vn con sü ding 
Chi thanh 19 

Cia tn hao mon 
SO dOu nãm 
KhOu hao trong k9 
Thanh 19, nhucrng ban 
PhOn loai lal 
So cuôi k5' 

Cia trl  cOn lai 
SO dOu nãm 

SO cuOi k9 
Trong dO: 
Tam thai chua scr dung 
Dang chi thanh 19 



Truong Th1 Ngçc Phuorng 
KC toán tru&ng 

Duong KhuC 
Tong Giãm dOe 

6 ChI Minh, ngày 22 tháng 8 näni 2022 

TONG,  CONG TY 

CO PHN 

PHONG PHU, 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 Tang Nhon PhCi, Khu ph 3, Phtthng Tang Nhcin Pha 13, TP. Tho DCrc, TP. I-1 ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT GIUA NIEN DQ 
6 tháng du c0a nãrn tãi chinh kt thac ngày 31 tháng 12 nãm 2022 
Phu hic 02: Thus và cãc khoãn phãi nôp Nha nuóc 

So dãu näm So phat sinh trong k5' SO cuOi k5' 

Drni vi tinh: VND 

Phãi np Phãi thu So phai np SO dã thuc nôp Phäi nôp I'hai thu 
Thud GTGT hang ban nôi dia 34.267.689 3.012.178.692 (2.885.974.236) 160.472.145 
Thud GTGT hang nhãp khLI 2.387.840.994 (2.387.840.994) 
Thud xuat, nhâp khiu 41.97 1.7 11 247.931.845 (229.987.545) 24.027.411 
Thu thu nhp doanh nghip 952.997.162 207.769.015 1 .4 76 .015 .916 (1.734.997.162) 694.015 .9 16 207.769.015 
Thud thu nhp cá nhãn 3.305.599.470 8.515.730.462 (9.272.831.878) 2.548.498.054 
Thud tài nguyen 6.750.239 99.050.485 (98.353.285) 7.447.439 
Thud nhà dt, tin thuë dat 228.083.309 35.814.327.734 (11.760.547.121) 24.281.863.922 
Các loai thuE khác 183 .043 .4 13 (183.043 .4 13) 
Cong 4.527.697.869 249.740.726 51.736.119.541 (28.553.575.634) 27.692.297.476 231.796.426 

Lê Thi Ta Anli 
Nguôi Lp 
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TONG CONG TV C5 PHAN PHONG PHCJ 
Dja chi: S 48 Tang Nhan Ph6, Khti ph6 3, Phtrâng Tang Nhon Phü B, TP. Thu Dc, TP. 1-1 Chi Minh 
BAO CÁO TAL CI-IiNH HOP NHAT GIIYA NIEN DO 
6 tháng dAu c6a nam tài chinh k& th6c ngãy 31 tháng 12 näm 2022 
Phy lye 03: Bang tang, giãm vay vã n thuC tai chinh ngn lin 

Chi (I s phát sinh v các khoán vay vh nçi thuê thi chinh ngân han trong k' nhtr sau: 
So ti€n vay phát sinh 

So du näm trong kS' 
Kêt chuyCn ftr vay Tang do lãi nhp 

va ncr dãi han gc Chênh lêch t gia 
So tin vay dä trã trong 

Dan vi tInh: VND 

SôcuOi k' 
Vap di,i ha,: dIn ha,, Ira be,, he,, qua,, 
Vay Va :zo thuê tài chin/i zgIs h,n p/nil 
Ira cdc II c/n'rc vC cá ,,hfln k/,dc 
Vay ngAn han nghn hang 
Vay dài han dn hn trà 
Nç thuê tài chinh dn h?n  trã 

11.003.785.192 

440.586.600.778 

370.411.453.163 
53.419.779.232 
16.755.368.383 

55 7.2 78.2 75.206 

557.278.275.206 

6.045.698.913 

17.718.255.586 

12.085.580.400 
5.632.675.186 

215.398.865 

1.307.708.299 

1.158.962.189 
94.631.900 
54.114.210 

(5.461.379.361) 

(692.717.045.171) 

(654.701.066.245) 
(28.011.832.216) 
(10.004.146.710) 

1/.803.503. 609 

324.173.794.698 

274.147.624.313 
37.588.159.316 
12.438.011.069 Ct)ng  451.590.385.970  557.278.275.206 23.763.954.499  1.523.107.164 (698.178.424.532) 335.977.298.307 

Chi ti& s phát sinh vE các khoân vay vh nçi thuê thi chInh dài hn trong kS'  nhtr sau: 

S in vay phat sinh 
Si du näm trong ky 

Kt chuyn sang 
vay dài hn dn 

han trO 
TOng (10 lOi nhCp 

gc ChCnh Iêch t' giO 
So tin vay dO trO trong 

kjr SI cuOi k' 
Vay dãi hn các ben lien quan 
Vay dài han ngãn hang 
Vay dài han các t chcrc khác 

503.416.884.8 12 
191.230.343.426 

4.480.000.000 

- 
- 

(6.045.698.913) 
(12.085.580.400) 

10.872.223.298 
1.858.351.196 

508.243.409.197 
181.003.114.222 

Vay dAl han các câ nhán 
Nci thuC tâi chinh 

110.550.664.407 
55.027.427.744 

6.271.000.000 
6.421.262.500 (5.632.675.186) 

1.957.863.586 
730.119.599 

(9.486.139.997) 
(797.648) 

4.480.000.000 
109.293.387.996 

56.545.337.009 
Cong 864.705.320.389  12.692.262.500 (23.763.954.499) 1.957.863.586 13.460.694.093 — (9.486.937.645) 859.565.248.424 

O1446 
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H Clii Minh, nghy 22 thOng 8 näm 2022 

TONG CONG TY\ 0 - 
CO PHA'N 

PHONG PHOJ 
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(c.)97., 
./1ONG,  CONG TY 
* COPHAN 

PHONG PHU. 

T.PC 

o Chi Minh, ngày 22 thOng 8 nãm 2022 
\'-O 

all 
A 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 lung Nhcin Ph6, Khu ph 3, Phuing Tung Nhcm Ph6 B, TP. Thu Due. TP. 1-1 Chi Minh 
13A0 CÁO TAI CHiN!-! HQP NI-fAT GICIA NIEN DO 

6 thung dALI cüa num tâi chinh kt thOc ngãy 31 tháng 12 nãm 2022 

Phu luc 04: Bang dAl chiu bin dng cüa vAn thu so hO'u 

VAn gOp 
cOn chOs&hUu 

Thng du 
cô phAn 

Qu diiu tu' 
phát trin 

Lqi nhun 
sau thus 

chtra phan phAi 

Lqi ich 
cô dông 

kliông kiêm soat 

Dcm vj tinh: VND 

CçIng 
SA dir dAu näm trtràc 746.708.910.000 32.368.276.001 375.429.581.476 456.840.597.191 19.190.379.988 1.630.537.744.656 
I..cri nhwiti trong kS' 282.504.976.226 1.003.859.406 283.508835.632 
Chia cA tCrc, Ioi nhun trong kS' 
ThO lao Hôi dAng quân tn, Ban kim soát Va 

(112.006.336.500) (112.006.336.500) 

Ban diu hãnh (72.000.000) (72.000.000) 
Các khoàn diu chinh khác (660.253.849) (660.253.849) SO du cuôi k5' tru'órc 746.708.910.000 32.368.276.001 375.429.581.476 626.606.983.068 20.194.239.394 1.801.307.989.939 

SA dir dAti nAm nay 746.708.910.000 32.368.276.001 418.850.500.432 630.975.128.541 19.680.594.096 1.848.583.409.070 
Lcii nhuin trong kS' 321.06 1.2 16. 186 2.757.915.882 323.819.132.069 
i'rich lap các qu trong kS' 21.957.267.097 (43.534.996.105) 538.505.666 (21.039.223.342) 
Chia cA tuc, lçii nhuân trong k' 
Thu lao Hôi dAng quàn tn, Ban kim soát vñ 

(224.012.673.000) (1.120.000.000) (225.132.673.000) 

Ban diti hãnh (351.543.822) (31.060.425) (382.604.247) 
Các khoãn diu chinh khác 2.674.907.792 (1) 2.674.907.791 So du cuOi kS'  nay 746.708.910.000 32.368.276.001 440.807.767.529 686.8 12.039.592 21.825.955.218 1.928.522.948.340 

01446 

Lê Thi TO Anh 
NguOi 1p 

Trtrong Thi Ngçc Phuqng 
K toan truöng 

   

  

Puong Khuê 
1'ông GiOm dAc 
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Kt qua kinh doanh theo b phn 
Các chi phi không phân b6 theo bO phán 
Lçi nhun tii hoat dông kinh doanh 
Doanh thu hoar dOng  tài chinh 
Chi phi Lãi chinh 
Ph6n Iai hoãc 16 trong cong ty lien doanh, liCn kCt 
Thu nhp khâc 
Chi phi khác 
Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 
Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoân li 
Ljii it/zu in sat: 11:111 II::, :hâp doanh ngliiêp 

142.958.857.306 36.725.849.235 179.684.706.541 

226.696.073.191 33.345.558 

(103.254.416.039) 
76.430.290.502 
53.749.420.503 

(32.120.379.288) 
226.729.418.749 

I. 182.304. 16 1 
(675.906.643) 

(1.476.015.916) 

 

323.819.132.068 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHcJ 
Dja chi: S 48 Tang Nhan Ph, Khu ph 3, Phtthng Tang Nhan Phô B, TP. Th Dcrc, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CI-IINH HQP NIIAT GIUA NIEN D 

6 tháng d6u cila nam tâi chInh két thCic ngày 31 tháng 12 nám 2022 
Phy luc 05: Thông tin v b phn theo linh vyc kinh doanh 

Dan v tinh: VND 

Thông tin v kt qua kinh doanh, tâi san c djnh va các tài san dãi han  khác và gia trj các khoân chi phi Ian không bang tin ciia h phn thco ITnh virc kinh doanh cUa Tp doan nhu sau: 

K5' nay 

Doanh thu thun v ban hang va cung cp dich vu ra ben ngoâi 

Doanh thu thun v ban hang và cung c6p dch vv gicra các b phn 

Tong dounh thu thuin v ban hang và c:ing cp djch vs.:  

Cac 1mb vyc thuong Các khoãn 
LTnh vyc san xut mai, dich vu, khác Ioai trO Cong 

741.951.231.532 155.787.115.145 897.738.346.677 

741.951.231.532 155.787.115.145 897.738.346.677 

Tong chip/il dii phOl sin/i élê nua tàî san cô dinh vi, cdc liii dâi ban 
khdc 21.948.497.691 159.489. 708 22.107.987.399 

T::g c/ti p/il khiu /:ao vâ phin bO c/si phI ira lr:rác diii Jig,: 28.885.796.430 43.499.175.534 - 72.384.971.964 

 

Tong gid irj CdC k/soOn c/si phi iOn k/song bOng lien (lrs'r clii p/il khflu 
1:110 VO phi:,: ho chi phi Ira ir:thc dài hgn.) (28.606.887.96 7) (28.606.887.967) 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
lÔNG CONG TY CO P1-IAN PHONG PHCJ 
Dja chi: S6 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, Phi.thng Tang Nhoi PhO B, TP. Thu fXxc, TP. H Clii Minh 

BAO CÁO TM CHNH HQP NHAT GIcTA NIEN D 

6 tháng du ccia näm tài chinh kt th6c ngãy 31 tháng 12 nAm 2022 

Phi luc 05: Thông tin v b phn theo ITnh vyc kinh doanh (tip theo) 

K3' tru'&c 
LTnh vtrc san xuAt 

Cãc ITnh viic tliuong 
mi, dich vu, khác 

Cac khoãn 
Ioai trir Cong 

Doanh thu thu?in v b(rn hang vã cung cp djch vi ra ben ngoài 672.722.398.119 149.486.282.948 822.208.681.067 

Doanh thu thuAn v ban hang vá cung cAp djch v gina cac b phn 

7óisg doanh list, l/s:iiis vt ban hang và cling cap djc/s VI., 672.722.398.119 149.486.282.948 822.208.681.067 

Kt qua kinh doanh theo bô phn 
Các 

110.929.030.181 29.747.663.887 140.676.694.068 clii phi không phün b theo b phn 
Lçii nhun tC hoat dng kinh doanh (108.748.138.334) 

Doanh thu ho?t dng tâi chInh 31.928.555.734 

Chi phi tài chinh 18.719.134.432 

PhAn Iäi hoãc IA trong cong ty lien doanh, lien kt 
Thu nhp khác 

228.155.429.179 2.198.177.226 
(24.807.606.931) 
230.353.606.405 

Chi phi khác 39.263.371.873 

Clii phi thuA thu nhp doanh nghip hin hành (11.419.878.825) 

Chi phi thud thu nIip doanh nghip hoan Ii (528.347.056) 

Lçn ,shuan situ i/sue thu ithap doanis sgJ:4p 
283.508.835.632 

Tong c/si phi d'd p/sd! sin/s i/C lnua 101 sOn cO din/s vO cdc 101 sO,: dOi lion 
khdc 

79.436.315.823 
- 79.436.315.823 

TOng chi phi klsOu boo VOphO,s bO chi phi Ira lrsthc dàihon 60. 783.493.241 19.350.297.197 80.133.790.438 

TOisg gi1 In cdc khoOn chip/silO',, khôisg bOng lid,: ('lrIr c/si phi klsâu 
hao vO p/sOn bã c/sip/si IrO IrirO'c dOi lsan) 7.854.513.030 

7.854.513.030 
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Lê Tlii Tn Anh 
Nguii hip 
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40. 
iTONG, CONG TY 

*t COPH4N 

PHONG PHU. 

 

Clii Minh, ngiy 22 thing 8 nãm 2022 

    

 

L 

  

    

    

Truong Thi Ngçc Iiiuqng 
K tom tru*ng 

Dwong Khuê 
Tong Gum dôc 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 

Dia clii: S6 48 Tang Nhon Phi, Khu ph6 3, Phuäng Tang Nhn Phii B, TP. Thi Dtrc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAt CHINH HQP NHAT GIUA NIEN 'O 
6 thing dALI cia nãm tii chinh kt thcic ngiy 31 thing 12 nAm 2022 
Phu liic 05: Thông tin v b phn theo lTnh vyc kinh doanh (tiAp theo) 

Tãi sin vi no phil tn cia bô phn theo linh vuc kinh doanh cia Ip doin nhtr sati: 

So cui k' 
Linh vuc sin xuAt 

Cic lTnh viic thllong 
mai, dich vu, khic 

Cic khoin 
Ioai tn Cong 

Iii sin trirc tip cia b phn 
Tài sin phin bA cho bô phãn 
Cic tii sin khing phin bô theo b plin 

1.199.788.147.135 1.056.112.335.143 2.255.900.482.278 
513.810.965 951.511.609 1.465.322.574 

T6ng là! san 1.466.642.122.023 
3.724.007.926.875 

No phil tn trtrc tip cia b pMn 
No phil tn phin bA cho b phn 
Nq phil tn không phin bô theo b phan 

915.087.048.924 644.583.569.231 1.559.670.618.155 
2.665.471.136 24.278.601.722 26.944.072.858 

Tong z.rpI:Oi Ira 208.870.287.522 
1.795.484.978.535 

So diu näm 
Til sin tri.rc tip cia b phin 
Iii sin phin bA cho bô phn 
Cic tii sin không phin bA theo bô phán 

1.161.349.842.355 1.182.706.544.419 2.344.056.386.774 
1.510.097.011 1.835.506.063 3.345.603.074 

1.380.914.053.154 
Tóng liii san 

3.728.316.043.002 

No phil tn tn,rc tip cia bO phn 
Nçi phil tn phân b cho bO phn 
Nc phil tn không phin bA theo b phn 

995.494.047.309 721.026.162.656 1.716.520.209.965 
1.584.058.138 1.925.404.989 3.509.463.127 

159.702.960.840 Tang zfp!:ái Ira 
1.8 79. 732.633.932 
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