
TP DOAN DT MAY VIT NAM 
TONG CONG TY CP PHONG PHU 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p — Tu do — Hnh phüc 

Sô:.2.54/PP-TCKT Thành phd H Oil Minh, ngày 26 tháng 08 näm 2022. 
V/v giái trInh kê't qua hoat dong 
kinh doanh 6 tháng näm 2022 sau soát xét 

Kinh gri: - Uy Ban Chirng Khoán Nhà Nuâc 

- Sâ Giao djch chirng khoán Ha Ni 

Can ci.r Lust Chirng khoán s 70/2006/QH1 1 ngày 29 tháng 06 näm 2006; 

Can cü Thông ti.r sé 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 nam 2020; 

Theo Báo cáo tài chInh tng hçip, báo cáo tài chInh hçp nht gi1ta nién d näm 2022 

cüa Tng cong ty c phn Phong Phü da dirçic soát xét bii Cong ty TNHH Kim toán và T.r 

vAn A&C; 

Tng Cong ty ci phn Phong Phü giãi trinh vâi Uy Ban Chrng Khoán Nhà N.ro'c 

Si Giao djch Chirng khoán Ha Ni v bin dng lçi nhun sau thu trén Báo cáo tài ch 

tng hcip giãm hon 10% so vâi cüng k' näm 2021 và bin dng hyi nhun sau thu trên B 

cáo tài chInh hcip nhAt tang hon 10% so vOi cüng k näm 2021 nhtr sau: 

1/ Ti báo cáo tài chmnh tang hqp: 

- Doanh thu trong qu 2 và 6 tháng du näm 2022 tang so vâi cüng k' nãm 2021 là do 

Tng Cong ty phát trin ma rng thj trixang xuAt khAu. Ben canh  dO, Tng cong ty 

quán trj hot dng hiu qua hon nén läi gp tang, chi phi Iài vay giâm so vâi cüng ks'. 

Va trong qu 2 Tng cong ty cO doanh thu tr thoái vn các khoán du tu. 

- Tuy nhiên li nhun ghi nhn tfr các khoán gop v6n du tii trong qu 2 giám so vói 

cUng k' näm 202 1.Và t' giá USD/VND thai dim 30/6/2022 tang hon 2% so vOi dâu 

näm lam phát sinh khoán 16 chênh 1ch t' giá. 

Nh&ng yu t6 trên dà lam cho lçi nhun sau thu trên báo cáo tài chInh thng hqp 6 

tháng du näm 2022 giám hon 10% so vâi cüng k' näm 2021. 

2/ Tai báo cáo tài chInh hçp nhAt: 

Lçii nhuân sau thud trén Báo cáo tài chInh hqp nhAt tang hon 10% so vâi cilng k5' näm 

2021 là do hoat dng san xuAt kinh doanh tti Tang cong ty m và cOng ty con trong 

qu 2 và 6 tháng du näm 2022 dtt k& qua cao hon so vOi cUng ks'. 
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Trân trQng kInh chàof 

Nc'inhân: 
- Nhu trên; 
- Website Phong Phü; 
- Luu: VT, TCKT. 

Trên day là nhUng nOi  dung giài trInh v tmnh hInh hot dng san xuAt kinh doanh 6 

tháng du näm 2022 cüa Tang Cong ty CP Phong Phü kInh gài Uy Ban Chirng Khoán Nhà 

Niiàc và Si Giao djch Chtrng khoán Ha Ni. 
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