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T6NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 

BAO CÁO CUA TONG GIAM DOC 

Tong Giáni dc Tng Cong ty C phn Phong Phü (sau day goi tt là "Tng Cong ty") trinh bay báo cáo 
cfia rnInh cüng vói Báo cáo tài chInh tong hp cho näm tài chInh kêt thác ngày 31 tháng 12 näm 2021. 

Khái quát v Tng Cong ty 
Tong Cong ty Co phân Phong Phü là doanh nghip thrçc Co phân hóa tir doanh nghip Nhà nuâc — Tng 

Cong ty Phong Phü theo Quyêt djnh so 06/2007/QD-BCN ngày 11 tháng 01 näm 2007 cüa B trithng B 
Cong nghip (nay là B Cong thtrong). Tong Cong ty hoat dng theo Giây chrng nhn dang kS' doanh 

nghip so 0301446006, dang kS' Ian dâu ngày 20 tháng 02 näm 2009 và dang kS' thay di ln thi:r 16 ngày 

03 tháng 02 näm 2021 do Sâ Kê hoch và Dâu tu TP. Ho ChI Minh cap. 

TrschInh 
- Dia chi : 48 Tang Nhan Phü, Khu phô 3, Phu&ng Tang Nhan Phü B, TP. Thu Dc, TP. Ho ChI Minh. 

- Diên thoai : (84-28) 35 147 340 
- Fax : (84-28) 38 406 790 

/1O 
k 
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Tong Cong ty có các dan vj trlrrc thuc sau: 
Têndonvj  
Chi nhánh Tang Cong ty C phn Phong Phu 

Chi nhánh Tang Cong ty C phn Phong Phá tai 
Nhalrang 
Chi nhánh Tong Cong ty CO phân Phong Phi tai 
Dà Lat  — Khách san  Du Lys 
Chi nhánh Tong Cong ty Co phân Phong Phü tai 
Ninh Thuan — Nhà may Sqi Ninh Phü 

Hot dngkinh doanh chInh cüa Tng Cong ty là: 
San xuât sgi, chi may, chi thêu, vái dt thoi, san xuât khãn, vài, si, quân áo, hang may san (tth trang 
phi,ic, trir tây, nhum, ho, in, gia cong hang dã qua scr dvng); Bao bI (tth tái ché ph thai, san xut bt 
giây t?i  trii sâ); 
Mua ban may móc, ph tüng ngành dt, may. Kinh doanh thiét bi van phOng, vt lieu din, may móc, 
thiêt bj phc vx cong nghip, h thông kiêm tra do kr&ng phi,ic v11 cong tác thI nghim, rnoi trung. Ban 
buOn may móc, thiêt b din, vt lieu din (may phát din, dng ca din, day din, thiêt bj dung trong 
mach din). Ban buOn may moe, thiét bj, phii tüng may nOng nghip; 

- Djch viii nghiên cthi khoa hQc; chuyên giao cong ngh; 
- Chän nuôi 1cm (khong hoat dng tai  trV sâ); 
- Trông thng và chärn sOc rtrng; 
- Khai thác và ch biên lam san; 
- Thi công, tir van, thit ké, lap dt he thông din dan ding, din cong nghip, din Ianh; 
- Djch vu an uOng (khong hoat dng an uông và trO chai giái trI tai  trV sâ); 
- Xây dimg ca sâ h tang, khu cong nghip, khu do thj, phát trin nhà; 
- Ti.r van, mOi giài bat dng san; 
- Giáo dic mâm non, tiu hpc; 
- Gia cong ca khI; 
- San xuât phân phôi hcmi rnrâc, ni.ràc nóng, diOu hôa không khI; 
- Xr l nràc thai; 
- Hoat dng trang trI ni that; 
- Quâng cáo; 

Ban lé hang may mac; 
TrOng cay lay cü có chat bet, mIa, cay thuc Ia, cay thuc lao, cay ly sçci, cay có hat  chira dâu, cay ho 

tiéu, cay cao su, cay cà phé, cay ché; trOng rau, du cac loai, cay cánh và trOng hoa (khong hot dng tai 

tr1 sr). 

Djachi 
378 Minh Khai, Phung Vinh Tuy, Qun Hai Ba 
Trung, TP. Ha Ni 
Km1447, Xa Vinh Phuang, TP. Nha Trang, Tinh 
Khánh HOa 
14 Nam KS' KhOi Nghia, PhuOng I, TP. Dà Lat, 
Tinh Lam Dông 
Thôn Hnh TrI, Xä Quáng San, Huyn Ninh San, 
Tinh Ninh Thun 
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TANG CONG TV c6 PHAN PHONG PHU 
BAO CÁO CUA TONG GIAM DOC (tip theo) 

Hi dng quãn tr và Ban diu hành, quãn 1' 
Các thành vién Hi dông quãn trj và Ban diêu hành, quân l' cüa Tong Cong ty trong näm và cho dOn thai 

diOrn 1p báo cáo nay bao gôm: 

Hôi &ng quail tn 
I{ç và tOn 
Ong Trân Quang Nghj 
Ong Pham Xuân Trinh 
Ba Pham Minh Hirang 
Ba Bii Thj Thu 
Ong D.rang KhuO 

Chi'rcvi 
Chü tjch 
UyviOn 
Uy viOn 
IJy viOn 
UyviOn 

Ngày b nhim/ tái b nhim  
Tái b nhim ngày 19 tháng 4 näm 2019 
Tái bô nhim ngày 19 thAng 4 näm 2019 
Tái bô nhim ngày 19 tháng 4 nãm 2019 
Tái bô nhim ngày 19 tháng 4 näm 2019 
Bô nhim ngày 26 thang 6 näm 2020 

Ban kknt soát 

HQ Va ten 
Ba Nguyen Thj M L 
Ba Vu Thj Thiy D.rccng 
BàTrânLiênHUu 

Ban dlu hành, quán 1j5 
Va tOn 

Ong Dixung Khuê 
Ong L? Anh Tài 
Ong Nguyen Van Nhim 
Ong Doàn KiOn 
Ba Truang Thj Ngpc Phucmg 
Ba Trixong Thj Ng9c Phtrçmg 

Chüc vu 
Truâng ban 
Thành viên 
Thành viOn 

Chi.'rcvi 
Tng Giám d6c 
Giám dôc diOu hãnh 
Giám dôc diOu hành 
Giám dôc diOu hành 
Giám dOc tài chInh 
KO toán tnthng 

Ngay tái bô nhim 
Tái b nhim ngày 19 tháng 4 nam 2019 
Tái bô nhim ngày 19 thang 4 nam 2019 
Tái bô nhim ngày 19 thang 4 näm 2019 

Này b nhim 
Bô nhim ngày 06 thang 10 näm 2020 
Bô nhim ngày 02 thang 01 nãm 2014 
Bô nhim ngày 30 thang 5 näm 2014 
Bô nhim ngày 01 tháng 4 näm 2021 
Bô nhim ngày 15 tháng 02 näm 2016 
Bô nhim ngày 01 tháng 6 nãm 2019 

Bi din theo pháp lut 
Ngi.ri dai  din theo pháp 1ut cta Tng Cong ty trong näm và cho dOn thai diOm 1p báo cáo nay là Ong 
Ducmg Khuê — Tong Giám d6c (bô nhim ngày 06 tháng 10 näm 2020). 

KiOm toán viên 
Cong ty TNI-fH KiOm toán và Tix van A&C dã thrçic chi djnh kiOm toán Báo cáo tài chInh tong hp cho 
näm tài chInh kOt thic ngày 31 thang 12 nàm 2021 cüa Tng COng ty. 

Trách nhim cüa Tng Giám dc 
Tong Giám dOe chju trách nhim 1p Báo cáo tài chInh tong hçip phán ánh trung thijc và hcip l tinh hInh 
tài chInh, kt qua hoat dng kinh doanh va luu chuyOn tiOn t cüa Tong Cong ty trong nãm. Trong vic 1p 
Báo cáo tài chInh tong hcip nay, Tong Giám dOc phái: 
• Chçn lira cac chInh sách kO toán thIch hcrp và áp ding các chInh sách nay mt each nhât quán; 
• Thjc hin cac xét doán và các ixc tInh mt cách hgp l' và thin trQng; 
• NOu rö các chuân m,rc k toán ap ding cho Tang Cong ty có drqc tuân thu hay không và tht cã các sai 

Ich trçng yOu dã dugc trmnh bay và giâi thIch trong Báo cáo tài chInh tong hqp; 
• Lp Báo cáo tài chfnh tong hçip trOn co s& hoat dng liOn We trir tnx&ng hcp không th cho r&ng Tng 

COng ly se tiêp tVc  hot dng liOn tiic; 
• Thiêt 1p va thirc hin h thng kim soát ni b mt cách hüu hiu nhm han  chO rüi ro có sai sot 

trçng yOu do gian ln hoc nhOm Jan trong vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh tong hqp. 

Tng Giám d6c dam bào các s k toán thIch hqp dtrçic liru giU dy du d phân ánh tInh hInh tài chInh cüa 
Tong Cong ty vài rnic d chInh xac hqp l ti bt k' thai dim nào và các so sach kO toán tuân thu ch d 
kO toán ap dung. Tong Giám dc cong chju trách nhim quân l các tài san cüa Tong Cong ty và do do dã 
thirc hin các bin pháp thIch hçp dO ngãn chn và phát hin các hành vi gian 1n và các vi pham khác. 

T6ng Giám dc cam kt dä tuân thu các yOu cu nOu trOn trong vic 1p Báo cáo tài chInh tng hQp. 
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T5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
BAO CÁO CUA TONG ClAM DOC (tip theo) 

Phê duyt Báo cáo tài chinh 
Tong Giám dOc phé duyt Báo cáo tài chInh tong hp dInh kern. Báo cáo tài chmnh tong hgp dä phán ánh 
trung thirc và hçp 1' tInh hInh tài chInh cUa TOng Cong ty tai thOi diem ngày 31 tháng 12 näm 2021, cüng 
nhu két qua hot dng kinh doanh vá tInh hInh hxu chuyên tiên t cho nãm tài chInh kêt thüc ciing ngày, 
phü hcip vOl các Chuân mirc K toán Vit Narn, Chê d Kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh 
pháp 1' có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hcig 

Dirorng Khuê 
Tong Giám dc 

Ngay26tháng3 nãm 2022 
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( bakertitty 
Head Office :02 Truong Son St., Ward 2,Tan Binh 01st., Ho Chi Minh City Vietnam Tel: +84(028) 3547 2972 kttv@a-c.com.vn  

Branch in Ha Not :40 Slang Vo St., Dong Da 01st., Ha Noi City, Vietnam Tel: +84(024) 37367879 kttv.hn@a-c.coen.vn C 
Branch in Nha Trang : LotSNW&0l,St.No.laLeHmrgPhonglIUbanA1ePtJOCHaiW&d,NhaTta09YVtham Tel: +84(0258) 246 515t kttv.nt@a-c.Com.Vi1 
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S: 1.0655/22/TC-AC 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP 

KInh g(ri: CAC cO BONG, HQI BONG QUAN TRI vA TONG GIAM oOc 
TONG CONG TY CO FRAN PHONG iiU 

Chüng tôi cia kim toán Báo cáo tài chInh tng hqp kern theo cia T6ng Cong ty C phn Phong Phü (sau day 
gi t&t là "Tng Cong ty"), thrçc 1p ngày 24 tháng 3 näm 2022, tir trang 07 den trang 49, bao gm Bang can 

d6i k toán tang hçxp tai  ngày 31 tháng 12 näm 2021, Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh tng hqp, Báo 
cáo km chuyn tin t tng hqp cho näm tài chInh kt thüc cüng ngày và Bàn thuyOt minh Báo cáo tài chInh 

tng hcp. 

Trách nhim cüa Tng Giám dc 
Tong Giám doc Tong Cong ty chju trách nhim v vic 1p  và trInh bay trung thirc Va hqp 1' Báo cáo tài 
chInh thng hcrp cüa Tng Cong ty theo các Chuân mi,rc Kê toán Vit Nam, Chê d Kê toán doanh nghip 
Vit Nam va các quy djnh pháp l' có lien quan dn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hp và chju 
trách nhim v kim soát ni b ma Tong Giám doe xác djnh là cAn thiOt dê dam báo cho vic 1p và trInh 
bay Báo cáo tài chInh tng hçip thông có sai sot trQng yu do gian ln hoc nhâm Ian. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 
Trách nhim cüa chüng tôi là &ra ra kin v Báo cáo tài chInh tong hqp d%ra trên kêt qua cüa cuOc  kiOrn 

toán. Chñng tôi cia tin hành kiOm toán theo các ChuAn mrc Kiêm toán Vit Nam. Các chun rnt,rc nay yêu 
cau chuing tOi tuân thu chuAn rni,rc và các quy djnh vA dao  düc nghe nghip, l.p kê hoach và thi,rc hin cuc 

kim toán d dat  duqc si,r darn bào hp l' ye vic lieu Báo cáo tài chInh tong hqp cüa T6ng Cong ty có cOn 

sai sot trong yu hay thông. 

Cong vic kim toãn bao gm thi.rc hin các thu tiic nh.m thu thp các bang chIrng kim toán v các s6 lieu và 
thuyet minh trOn Báo cáo tài chInh tng hqp. Các thu tic kim toán dtxçrc lra chQn di,ra trên xét doán cUa 
kiOm toán viOn, bao gm dánh giá rüi ro cO sai sot trQng yêu trong Báo cáo tài chInh tng hcrp do gian l.n 
hoc nhâm lan. Khi thrc hin dánh giá các rüi ro nay, kim toán viên cia xem xét kim soát ni b cioa Tng 
Cong ty lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hcrp trung thirc, hqp I' nhäm thit k các 
thu tic kiêm toán phü hcrp vi tinh hInh thrc t, tuy nhiên thông nhãm mi,oc dIch dua ra ' kin v hiu qua 
cüa kiêm soát ni b cüa Tong Cong ty. Cong vic kim toán cüng bao gOm dánh giá tInh thIch hcrp cüa các 
chInh sách k toán drc ap dt,ing và tInh hp 1' cüa các uâc tInh kê toán cüa Tng Giám doe cUng nhu dánh 
giá vic trInh bay tong the Báo cáo tài chInh tong hgp. 

Chüng tôi tin tithng rang các bAng chfrng kim toán ma chüng tôi ciA thu thp di.rqc là dAy dü và thIch hqp lam 
cc s& cho ' kien kiOm toán cüa cháng tôi. 

Y kin cua Kim toán viên 
Theo ' kin cüa ehüng tôi, Báo cáo tài chInh t6ng hqp cia phàn ánh trung thc vA hcp 1', trén các khIa canh 
trong yêu tinh hInh tài chInh cüa Tng Cong ty C phAn Phong Phü tai  ngày 31 thang 12 nàm 2021, cUng 
nhu ket qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh km chuyn tin t cho nAm tài chInh kêt thüc cüng ngay, phü 
hcrp vài các Chuan mrc K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l 
có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh t6ng hcp. 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker Tilly 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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km toán và Tir vn A&C 

CeNG TY 
TRACH H1iP iIu 

KtEM lOAN VA IU V 

p & C 

Cong 

bakertiVy 
A&C 

Vn d can nhn mnh 
Không phü nhn kien nêu tren, ching toi luu ngi.rOl dc den thuyêt rninh so 

VIII.5 trong Ban tbuyêt minh 

Báo cáo tâi chInh tong hqp ye vic chuyên nhuong Du an Phát triên khu nba O ti P1urOng Phuóc Long B, TP. 
Thu D(rc, TP. Ho ChI Minh gia Tong Cong ty Nông nghip Sài GOn — TNHH MTV và Tong Cong ty. Theo 
do, Tong Cong ty dã trIch Ip dir phông phái trã khoán ton that cho Tong Cong ty NOng nghip Sài Gón — 
TNHH MTV di,ra trên xác djnh thit hai tai thOi diem chuyên nhung theo phán quyêt ngày 18 tháng 12 nãm 
2021 cüaTOa an nhân dan TP. Ho Chi Minh. Hin tai Tong Cong ty dä dang chO phán quyêt sau cUng và các 

huóng dan de giãi quyêt các van dé dan sir phát sinh (néu co) 
do vic hüy hop dong chuyên nhuqng dir an 

giU'a các ben theo quy djnh pháp 1ut hin hành. 

bTôn' iamdOc 
So Giáy C'NDKHN kiêrn oan: 0099-2018-008-1 

TP. H ChI Minh, ngày 26 tháng 3 nam 2022 

Nuyên Th Phtr&c Tiên - Kiêm toán viên 
SO Giáy CNDKFINkiêin toán. 1199-2018-008-1 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker Tilly A&C is a member of the global network 

Se t-.- Til1, T,tprn,,tiA,,1 I rd Ihe memiws nf which are seoarate and mdeoendent legal entities 
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T6NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Oja chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph6 3, Phu&ng Tang Nhcin Phü B, TP. Thu Diic, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHfNH TONG HQP 
Cho nAm tài chInh k& thuc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

BANG CAN DOI KE TOAN TONG HQP 
Ti ngày 31 tháng 12 nm 2021 

Dan vj tInh: VND 

MA Thuyt 

CIII TIU s minh S cui nAm S t1u nAm 

A- TA1SANNGANHiN 100 1.099.867.357.122 1.153.608.669.476 

1. Tin và các khoAn tuo'ng du0ng tin 110 v.1 61.635.751.118 90.944.797.197 

1. Tiên 111 21.635.751.118 79.944.797.197 

2. Các khoán Wang ducmg tin 112 40.000.000.000 11.000.000.000 

H. Du tu tãi chInh ngn hn 120 12.000.000.000 

1. Ch(rngkhoánkinhdoanh 121 

2. Dir phông giãm giá ching khoán kinh doanh 122 

3. Du tu nm gin dn ngày dáo hn 123 V.2 12.000.000.000 

III. Các khoãn phAi thu ngän hn 130 795.716.022.222 903.338.122.820 

1. Phãi thu ngn hn cia khách hang 131 V.3 327.342.071.068 272.041.691.699 

2. Trãtruâccho ngu&i ban ngnhn 132 V.4 3.981.655.107 4.001.451.104 

3. Phaithunibngänhn 133 

4. Phài thu theo tin d k hoach hcp dng xây ding 134 

5. PhaithuvchovayngAnhafl 135 V.5a 116.600.000.000 131.600.000.000 

6. Phãi thu ngn hn khác 136 V.6a 388.497.069.13 8 527.758.092.393 

7. Dr phông phái thu ngân hn khó dôi 137 V.7 (40.929.070.326) (32.580.762.433) 

8. Tài san thiEu chi xr 1' 139 224.297.235 5 17.650.057 

IV. Hang tn kho 140 225.919.863.285 158.774.188.474 

1. Hang tn kho 141 V.8 229.792.289.067 186.184.049.933 

2. Dii phông giàm giá hang tn kho 149 V.8 (3.872.425.782) (27.409.861.459) 

V. Tài san ngn hn khác 150 4.595.720.497 551.560.985 

1. Chi phi trá truâc ngn h?n 151 V.9a 1.000.376.697 320.404.007 

2. Thud giA tn gia tang thrçic khu trr 152 3.345.603.074 

3. ThuE và các khoàn khác phãi thu Nhà nuóc 153 V.19 249.740.726 23 1.156.978 

4. Giao dlch  mua ban Iai  trái phiu ChInh phii 154 

5. Tài san ngn han khác 155 

Báo cáo nàyphái thtctc dQc cing v&i Bàn thuyet minh Báo cáo àí chIn/i tdng hcip 7 



T5NG CONG TY cô PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcin PhO, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhcrn PhO B, TP. ThO Dcxc, TP. H Chi Minh 

BAO CAO TA! CH!NH TONG HQP 
Cho nãm tài chInh kt thOc ngày 31 thang 12 nãm 2021 
Bang can dói k toàn t6ng hqp (tip thea) 

CIII lIEU 

B- TAI SAN DAI HN 

I. Các khoãn phãi thu dài hn 

1. Phài thu dài han cOa khách hang 

Ma Thuyet 
minh So cui näm So dâu näm 

200 

210 
211 

1.900.258.201.267 

67.332.895.759 

1.944.110.293.666 

67.500.895.759 

2. Ira truâc cho ngui bàn dài han 212 

3. Vtn kinh doanh a don vi trc thuQc 213 

4. phaithunQibOdàihan 214 

5. Phài thu v cho vay dài han 215 V.5b 4.800.000.000 4.968.000.000 

6. Phài thu dài han khác 216 V.6b 62.532.895.759 62.532.895.759 

7. Dx phOng phài thu dài han  khó dOi 219 - 

H. Ta! san c6 dinh 220 949.380.274.068 979.262.303.934 

1. Tài san c6 dinh htu hInh 221 V.10 860.182.728.898 967.618.671.889 

- Nguyen giá 222 1.770.862.558.926 1.823.112.098.961 

- Giá fri hao mOn lüy ki 223 (910.679.830.028) (855.493.427.072) 

2. TàisànctidjnhthuêtàichInh 224 V.11 88.986.414.457 11.364.106.188 

- Nguyêngiá 225 92.945.614.827 13.112.430.204 

- Giá fri Iiao mOn lily ke 226 (3.959.200.3 70) (1. 748.324.016) 

3. TàisàncdjnhvOhinh 227 V.12 211.130.713 279.525.857 

- Nguyen giá 228 583.92 7.273 583.92 7.273 

- Cia lrj hao mOn lily IcE 229 (372.796.560) (304.401.416) 

HI. Bt dng san du tu 230 

- Nguyéngiá 231 

Giá tn hao mon lOy kE 232 

IV. Ta! san dö dang dài hn 240 221.963.140.875 228.127.522.687 

1. Chi phi san xut, kinh doanh dO dang dài han 241 V.13 215.340.985.983 226.719.742.686 

2. Chi phi xáy ding co bàn dO dang 242 V.14 6.622.154.892 1.407.780.001 

V. Du tu tài chInh dài han 250 645.472.035.715 649.878.859.757 

1. DuttrvàocOngtycon 251 V.15 220.050.000.000 220.050.000.000 

2. DAu tu vào cong ty 1in doanh, lien két 252 V.15 349.675.919.796 349.675.919.796 

3. Du tu gOp vn vào dnvj khAc 253 V.15 125.247.365.199 125.247.365.199 

4. Dir phOng du tu tài chinh dài han 254 V.15 (49.501.249.280) (45.094.425.238) 

5. DAu tu nm gii dn ngày dáo han 255 - 

VI. Tài san dài han khác 260 16.109.854.850 19.340.711.529 

1. Chi phItratruOcdài han 261 V.9b 16.109.854.850 19.340.711.529 

2. Tài san thud thu nhp hoAn lai 262 V.16 

3. Thit bj, vt tu phii tOng thay th dài han 263 

4. Tài san dài han khàc 268 

TONG CONG TA! SAN 270 3.000.125.558.389 3.097.718.963.142 

Báo cáo nàyphái th,çrc a'Qc cüng vái Ban thuyEt minh Báo cáo là! chmnh tdng hcip 8 
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T6NG CONG TV CO PHAN PHONG PHI) 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, Phung Tang Nhcrn Phü B, TP. Thu Drc, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nAm tài chInh kt thiac ngày 31 tháng 12 näm 2021 

Bang can di k toán tong hqp (tip theo) 

CHI TIEU 

Ma 
s 

Thuyêt 
minh So cui näm s6 dãu nàm 

C- NqPHAITRA 300 1.429.995.304.476 1.632.827.249.419 

1. Nqngàn han 310 587.823.845.811 732.761.523.085 

1. Phaitranguiibanngãnhan 311 V.17 288.650.198.854 220.533.907.562 

2. Ngi.thi mua trà tin truâc ngn han 312 V.18 15.956.795.254 13.069.034.261 

3. Thuê và các khoàn phài nQp Nhà nuâc 313 V.19 3.509.463.127 24.051.703.085 

4. PhaitranguYi1aodOng 314 V.20 26.216.145.379 19.048.416.556 

5. ChiphIphaitrãngAnh?fl 315 V.21 2.791.779.917 4.563.468.522 

6. phaitranibngAnhan 316 

7. Phãi trà theo tin dQ k hoach hcrp dng xáy drng 317 - 

8. Doanhthu chuathirchin ngn han 318 V.22a,c 3.263.143.818 12.975.299.318 

9. Phãi trá ngn han khác 319 V.23a,c 3.637.870.270 24.143.307.664 

10. Vay va nq thuê tài chfnh ngn han 320 V.24a,c 159.137.287.397 390.354.120.545 

11. Di,rphongphãitrangäflhafl 321 V.25 62.473.188.366 

12. Qu khen thuàng, phCic lcii 322 V.26 22.187.973.429 24.022.265.572 

13. Qu5 binh n giá 323 

14. Giao dch mua ban lai  trái phiu ChInh phü 324 

H: Nqdãi han 330 842.171.458.665 900.065.726.334 

1. Phái trã ngui ban dài han 331 

2. Ngtthi mua trá tin trisâc dài han 332 

3. Chi phi phái trã dài han 333 

4. Phãi trã nôi b v v6n kinh doanh 334 

5. Phãi trá ni bô dài han 335 

6. Doanh thu chua thi,rc hin dài han 336 V.22b,c 26.838.427.000 29.995.889.000 

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

8. Vayvàncithuêtài chinh dài han 338 V.24b,c 785.907.031.665 840.643.837.334 

9. Traiphiêuchuyêndöi 339 

10. Co phiEu isu däi 340 

11. Thus thu nhp hoãn Iai phâi trã 341 

12. Di phong phái trã dài han 342 

13. Qu9 phát triên khoa h9c và cong ngh 343 

Báo cáo nàyphái thtcrc dQC ciang v&i Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh tdng hcip 9 
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TÔNG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, Phuôiig Tang Nhon Phü B, TP. Thu EXrc, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHfNH TONG HOP 
Cho nãm tài chInh kt thic ngày 31 thang 12 nAm 2021 
Bang can d61 k toán t6ng hqp (tip theo) 

CHI TIEU 

Ma 
s 

Thuyt 
minh So cui näm S dãu nãm 

D- VONCHuSc1H11u 400 1.570.130.253.913 1.464.891.713.723 

I. Vn chü sö hüu 410 1.570.130.253.913 1.464.891.713.723 

1. V6n gop cOa chü sâ hüu 411 V.27 746.708.910.000 746.708.910.000 

- Ca philu phá thông có quyn biu quyt 4/la 746.708.910.000 746.708.910.000 

- Co philu u•u dâi 41/b 

2. Thng du vn c6 phn 412 V.27 32.368.276.00 1 32.368.276.00 1 

3. Quyn chçn chuyên d61 trái phiu 413 

4. VnkháccOachüSôhfU 414 

5. Cophiéuqu 415 

6. Chénh 1ch dánh giá 1i tài san 416 

7. Chênh Ich t) giá hi doái 417 

8. QuS' du Ut phát triEn 418 V.27 416.437.619.476 375.429.581.476 

9. QuyhtrqspxépdoanhflghiP 419 - 

10. Qu9khácthuOcvônchüSâhiiU 420 - 

11. Lçii nhun sau thud chua phan phM 421 V.27 374.615.448.436 3 10.384.946.246 

- Lc'i nhuán sau thud chwa phdn phOi 
lily k dén cui lcj) trjthc 42/a /13.370.437.399 3/0.384.946.246 

- Lçri nhuán sau ihul chztaphânphôi kj' nay 42/b 261.245.0/1.037 

12. Ngun v6n d&u tu xây dirng ca bàn 422 

H. Nguon kinh phi và quy khac 430 

1. Ngu6n kinh phi 431 

2. Ngun kinh phi dã hinh thành tài san c djnh 432 

TONG CONG NGUON VON 440 3.000.125.558.389 3.097.718.963.142 

      

LêThiTüAnh 
Nguôi Ip 

 

Truong Th Ngçc Phuqng 
K toán truöng 

  

uong Khuê 
Tng Giám dc 

   

Baa cáo nàyphái dwqc dQc cilng v&i Ban thuyEi minh Báo cáo lài chinh tdng hctp 10 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhcm Phü, Khu pht 3, Phumg Tang Nhn Phü B, TP. Thu Dic, TP. Hc ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHfNH TONG HOP 
Cho näm tài chInh k& thic ngày 31 thang 12 nãm 2021 

BAO CÁO KT QUA HOT DQNG KINH DOANH TONG HqP 
Cho nm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

Don vj tInh: VND 

M Thuyt 

CHI TIEU s minh Nm nay Näm tru'ôc 

1. Doanh thu ban hang và cung dp djch vij 01 VI.1 1.060.571.970.645 1.586.942.845.256 

2. Các khoãn giãm trü doanh thu 02 VI.2 4.055.597.919 4.930.267.809 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung dp djch vt 10 1.056.516.372.726 1.582.012.577.447 

4. Giá vn hang ban 11 VL3 917.816.331.044 1.501.913.611.720 

5. Lçi nhuin gp v ban hang vã cung cp djch vti 20 138.700.041.682 80.098.965.727 

6. Doanh thu hot dông tài chinh 21 VI.4 276.342.380.999 324.544.546.506 

7. Chi phi tài chInh 22 VI.5 18.309.271.776 63.698.858.526 

Trong do: chi phi 1Ai vay 23 11.407.298.968 42.380.690.280 

8. Chi phi ban hang 25 VI.6 14.099.396.446 24.336.412.043 

9. Chi phi quãn I doanh nghip 26 VI.7 90.352.108.885 99.619.147.161 

10. Lçi nhun thun tü hot dng kinh doanh 30 292.281.645.574 216.989.094.503 

11. Thu nhp khác 31 VI.8 43.694.618.704 200.839.113 

12. Chi phi khác 32 VI.9 74.411.253.241 11.438.790.584 

13. Lqi nhun khác 40 (30.716.634.537) (11.237.951.471) 

14. Tng Ic'i nhun k toán tru&c thu 50 261.565.011.037 205.751.143.032 

15. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hânh 51 V.19 321.621.485 

16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoAn Ji 52 

17. LQI nhun sau thu thu nhp doanh nghip 60 261.565.011.037 205.429.521.547 

18. LAi co ban trên c phiu 70 VL1O 

19. LAI suy giãm trên Co phiêu 71 VL10 

 

I 

 

c . 
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Trirong Thj Ngçc Phtrqng .;: Khuê 

K toán tru&ng Tong Giám dc 
LêThjTiiAnh 
NgLTOI Ip 
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T6NG CONG TV C PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Ph, Khu ph6 3, Phuing Tang Nhcm Phü B, TP. Thu Duc, IF. Hs Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP 
Cho nãm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN T TONG HQP 
(Theo phirong phäp gián tip) 

Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 thãng 12 näm 2021 

I. 

CHI TIEU 

Luu chuyn tin tir hot dng kinh doanh 

Ma 
s 

Thuyt 
minh Nam nay 

Dan vj tinh: VND 

Näm truóc 

1. Lçti nhuin lrwóc thul 01 261.565.011.03 7 205.751.143.032 

2. Dilu chin!: cho các !thoãn: 
KhAu hao tài san c djnh và bAt dng san dAu tu V.10, V.11, 109.40 1.713.967 120.727.294.003 

02 V.12 

Các khoãn dir phóng V.7, V.8, 52.576.602.496 34.263.539.243 

Lai, 1 chênh !ch t giá hM doái do dánh giá Iai 
các khoãn mic tin t cô g6c ngoi t 

03 

04 

V.15,V.25 

VI.4 (7.020.184.177) (425.045.946) 
JNG, C( 

CO P1 
- Lai, 1 ti hot dQng dAu tl.r 05 VI.4, VI.8 (265.247.135. 108) (299.530.716.708) HON( 
- Chi phi lâi vay 06 VI.5 11.407.298.968 42.380.690.280 

- Các khoãn diAu chinh khác 07 0-TF 
3. Liii nhun lit hozl it3ng kin!: doanh 

lnthc thay thu van Iwu dç5ng 08 162.683.307.183 103.166.903.904 

Tang, giàm các khoãn phãi thu 
Tang, giàm hang tn kho 

09 
10 

(12.647.124.208) 
(32.229.482.431) 

322.308.523 .2 15 
225.657.579.723 c44 

Tang, giãm các khoãn phai trà 
Tang, giàm chi phi trá truâc 
Tang, giàm chtThg khoán kinh doanh 

11 
12 
13 

49.395.226.872 
2.550.883.989 

(23.453.629.648) 
11.921.098.578 ;ON( 

1H 

TiAn IAi vay da trà V.21, V.23, 
V.24, VI.5, 

(34.025.924.347) (69.485.662.195) TOAR 

Al 
14 VII 

ThuA thu nhp doanh nghip d nQp 15 

Tin thu khác t& hot dng kinh doanh 16 

Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 V.26, V.27 (23.753.159.190) (18.407.723.611) 

Lwu c/:uyên tiln ihudn (it hogt ing /cinh doanh 20 111.973.727.868 551.707.089.966 

H. Luu chuyn tin tIr hot dng dAu tir 

1. lien chi dA mua sAm, xây dung tài san c6 djnh và V.10, V.14, (89.277.180.788) (12.028.869.945) 

các tài san dài han  khác 21 VII 

2. Tiên thu tr thanh I, nhucmg ban tài san c6 djnh và 

cãc tài san dài han khãc 22 V.10, VI.8 13.650.559.774 853.5 13.941 

3. Tiên chi cho vay, mua các cong ci nq cüa 
dan vi khác 23 V.2 (27.000.000.000) 

4. TiAn thu hi cho vay, ban 1aj  các cong ci nçx cüa 

dan vj khác 24 V.2, V.5 30.168.000.000 324.000.000 

5. hAn chi dAu ti.r gop v6n vào don vj khác 25 (19.522.531.446) 

6. TiAn thu h6i dAu tu gOp v6n vào dan vj khãc 26 

7. TiAn thu Iai cho vay, c6 tCrc và lqi nhun ducic chia 27 V.6; VL4, VII 368.335.809.361 422.463.171.074 

Lwu chuyln tiJn fhutn & hort dng dau 1w 30 295.877.188.34 7 392.089.283.624 

Báo cáo nàyphài thtqc dQc cOng v6i Bàn lhuylf mink Báo cáo tài chink idng hc,p 12 
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T6NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Ph, Khu ph 3, Phuãng Tang Nhan Phü B, TP. Thu Dirc, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP 
Cho näm tài chinh kEt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Báo cáo Iuu chuyn tin t t6ng hqp (tiêp theo) 

MA Thuyt 
s minh NAm nay NAm trwóc 

III. Luu chuyên tiên tü hot tng tài chInh 

1. Tin thu t phát hành c phiu, nhn vn gop cüa 

chUshthi 31 

2. Tin trà i v6n gop cho các chü sâ hUu, mua !i 

c phiu cOa doanh nghiêp cIA phát hành 32 

3. Ti&n thu tx di vay 33 V.24 63 1.486.038.173 1.020.066.968.490 

4. Tin trã nq g6c vay 34 V.24 (903.877.155.761) (1.702.442.573.299) 

5. Tin trA nq g6c thuê tài chinh 35 V.24 (10.049.881.706) (1.441.946.498) 

6. C tic, lçii nhun cIA trá cho chO s hiu 36 V.23, V.27 (154.718.963.000) (217.542.147.860) 

Lwu c/zuyln fin thuEn hr Itogi a'ng tài chIn!: 40 (437.159.962.294) (901.359.699.167) 

-. 
Luii chuyen tien thuan trong nam 50 (29.309.046.079) 42.436.674.423 

NG 1 

Tin và tuoiig duong tin dãu nAm 60 V.1 90.944.797.197 48.510.045.687 • AN 

Anh huàng cia thay di t' giá h6i doái quy dÔi ngoi tê 61 (1.922.9 13) PH 

Tin và tuoiig du'ong tin cui nAm 70 V.' 61.635.751.118 90.944.797.197 

o0 44o ChI 

. TONG CONG TY 
* CO PHA'N * 

Minh, ngày 24 tháng 3 nam 2022 
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TÔNG CONG TV cö PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu phó 3, Phuông Tang Nhn PIIÜ B, TP. Thu Dic, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAT CHINH TONG HQP 
Cho näm tài chinh k& thüc ngày  3 1 tháng 12 näm 2021  

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH TONG HQP 
Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

I. DAC DIEM IlOAT DQNG 

1. HInh th(zc s& huu vn 
Tng Cong ty C phAn Phong Phá (sau dày goi tt là "Tong Cong ty") là cong ty cô phân. 

2. Linh vtrc kinh doanh 
LTnh virc kinh doanh cüa Tang Cong ty là san xut cong nghip, kinh doanh thuong mai, djch vii. 

3. Ngành nghê kinh doanh 
Hoat diig kinh doanh chInh cüa Tng Cong ty là: San xuât, rnua ban scii, vái, khän, chi may, chi thêu, 

san phâm may mc và thOi trang (tth tây, nhum, ho in trên san phâm dt, may dan, gia cOng hang dä 

qua scr dyng); Buôn ban t0, xo, sqi dt, hang may mc..... 

4. Chu kS' san xuât, kinh doanh thông thu'Ong 
Chu kS' san xut kinh doanh thông thtrOng ccia Tong Cong ty không qua 12 tháng. 

5. Dc dim hot dng cüa Tang Cong ty trong näm có ãnh htr&ng dn Báo cáo tài chInh 
Doanh thu cüa Tng Cong ty näm nay giám rnanh so vOi näm tru'óc chü yu là do Tng Cong ty dä co 

cau, to chirc va sap xep lai  cac mãng san xuât dê thIch trng vói tInh hInh thirc tê và nâng cao hiu qua 

hoat dng. Tuy nhiên, do chi phI lãi vay giãm và khoán thu nhp do nhn tiên den bà, ho tr do Nhà 
mióc thu hôi dat dä giup cho lçi nhun cua Tong Cong ty näm nay gia tang manh so vói näm tnlóc. 

6. Di dich Covid-19 
Nãin 2021, djch Covid-19 lay Ian trên din rng dã ành huOng tiêu cixc dn nn kinh t Vit Nam nói 

chung va hot dng kinh doanh cua Tong Cong ty nói riêng do nhiêu dja phuong (TP. Ho ChI Minh, 
cac tinh DOng Nam B, Dông bang song Ciru Long, Mien Trung, TP. Ha Ni,...) phâi thrc hin giän 
cách xã hi theo Chi thj 16+, Chi thl 16 ho.c Chi thj 15 trong thai gian dài dê kiêm soát djch bnh. 
Các bin pháp ngän chn nghiêm ngt duvc áp dyng trén phrn vi rng, giãn cách xã hOi  kéo dài dn 

den d(rt gay luu thông, san xuât kinh doanh bj dmnh tr. Hâu hét các hoat dng thixang mai, km tru an 
uông phâi dóng cfra; chi mt sO co sâ luu trCi duc phép cung cap djch vy cho ngi.rOi bj each ly có the 

hoat dng cam chrng. 

Tng Giám dc dä thrc hiên dánh giá v tác dng tng th cUa tInh hInh di vói hoat dng san xut 
kinh doanh cüa lông Cong ty ciing nhu các ânh h.râng den tài chInh, bao gOm khà näng thu hôi nçi và 
nhn thây djch Covid-19 khOng có ãnh huông trong yêu den Báo cáo tài chInh tong hgp cho näm tài 

chinh kêt thác ngày 31 tháng 12 näm 2021. 

7. Cu trüc Tong Cong ty 
cong ly con 
TOng COnS ty chi dAu ttx vao cong ty con là Cong ty CO phn Dt gia dyng Phong PhCi (tnr&c dày là 
COng ty Co phãn Dt may Quang Phá) có try s chinh tai ThOn Hnh Tn, Xã Quâng San, Huyn Ninh 
Son, Tinh Ninh Thun. Hoat dng kinh doanh chInh cüa cOng ty con nay là: San xut, mua ban bong, 
xa, sçri,vai, san phâm may mc; Mua ban hóa chat thuOc nhum, may móc thiêt bj ngành d may.  Tai 

ngày kêt thic näm tài chInh, t' l von gop cüa lông COng ty tai  cOng ty con nay là 90%, t' l quyén 

biéu quyét và t l lçi Ich là 90%. 

PA ,h,,,J, minh nñv là mól ho nhán hov thành và ohái duic doc thng v&i Btho cáo îàí chinh king hcip 
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhn PhO, Khu phó 3, PhuOng Tang Nhon Phi B, TP. Thu Dirc, TP. Ho Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHIN H TONG HQP 
Cho narn tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hqp  (tip theo)  

Các Cong ty lieu doanh, lien kIt 

Ten cong ty Dja chi trV sO chlnh Hot dng kinh doanh chInh T l T' 1 T' l 
vOn gop 1çi Ich quyén biéu 

quyêt  

Cong ty TNHH 
Coats Phong PhCi 

COng ty C phn 
Dâu tir Phát trien 
Nhà va DO th 
HUD Sài GOn 
Cong ty C phn 
MayDàLat 

Cong ty C phn 
XOc tiên Thtring 
rnai và Dâu tir 
Phong Phi 
COng ty C phn 
Phát trién Nhà 
Phong PhCi 
Daewon ThU Dirc 
Cong ty C phAn 
Dt DOng Nam 

Cong ty C phn 
Dt may Nha 
Trang 

48 Tang Nhcm PhU, PhuOng 
Tang Nhon PhU B, TP. ThU 
Dtrc, TP. HO Clii Minh 
159 Din Biên PhU, PhuOng 
15, Quii Binh Thanh, TP. 
HO Chi Minh 

09 PhO Dng Thiên Vircmg, 
TP.Dã Lt, Tinh Lam DOng 

168B BOi Th Xuân, 
PhirOng Pharn NgU Lao, 
Qun 1, TP. HO ChI Minh 

378 Minh Khai, PhuOng 
Vinh Tuy, Qun Hal Ba 
Trung, TP. Ha Ni 

727 Au Cq, PhuOng Tan 
Thành, Qun Tan PhU, TP. 
HO ChI Minh 
Xa Vinh Phuong, TP. Nha 
Trang, Tinh Khánh HOa 

San xuât, inua ban bOng, x, sql 35,00% 30,00% 35,00% 

DAuttr,xaydl,rng,kiflhdOanhbât 21,51% 21,51% 21,51% 
dng san 

San xuât, kinh doanh san pham 40,00% 40,00% 40,00% 
dt may, nguyen phi liu, may 
mOc thiét bj nganh dt may 
San xut, kinh doanh bOng 31,71% 31,71% 31,71% 
nguyen 1iu nhp khâu; san xuât 
và xuât khâu các loai khan lông 

Kinh doanh bt dng san, quyn 44,02% 44,02% 44,02% 
sCr dung dat thuc chU sO hu, 
chU sO.  ding hoc di thuê 

San xut cãc san phm dt 35,99% 35,99% 35,99% 

San xut các san phm dt 30,35% 30,35% 30,35% 

C'ác Do'n vj tryc IhuOc không có 1w cách phdp nhân hzch loan pity thuc 

Têndonvj Djachi 

Chi nhánh Tng Cong ty C phn Phong Phi 

Clii nhánh Tng Cong ty C phn Phong PhO 
tai Nha Trang 
Chi nhánh Tong Cong ty C phn Phong PhO 

tai Dà  Lat  — Khách san Du Lys 
Chi nhánh Tang Cong ty C6 phn Phong PhO 

tai Ninh Thun — Nhã may SQi Ninh PhO 

8. Tuyên b6 ye khã nàng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chmnh 

Các s lieu tuong irng cOa nãm truóc so sánh dugc vó'i sO 1iu cOa näm nay. 

9. Nhân viên 
Tai ngày kt thOc näm tài chInh Tng Cong ty có 529 nhân viOn dang lam vic (s dAu nám là 558 

nhân viOn). 

Bàn thuvit minh nay là m5t b3 ph4n hçip thanh va phái thtçic dQc ciing vái Báo cáo tài chink thng hcip
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378 Minh Khai, Phu'&ng Vinh Tuy, Qun Hai Ba 

Trirng, TP. HàNi 
Krn1447, Xã Vinh Phuung, TP. Nba Trang, Tinh 

Khánh HOa 
14 Narn KS' KhOi Nghia, PhuOng 1, TP. Dà Lat, 
Tinh Lam DOng 
Thôn Hnh TrI, Xã Quàng Son, Huyn Ninh Son, 
Tinh Ninh Thun 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phii, Khu ph 3, Phi.rang Tang Nhon Phc B, TP. ThU Dec, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CH!NH TONG HOP 
Cho näm tài chInh kEt thUc ngày 31 théng 12 närn 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh  thng hqp (tip thea) 

IL NAM TAI CH!NH, DON V TIEN TE stY DVNG TRONG KE TOAN 

1. Nám tài chInh 
Närn tài chInh cUa Tng Cong ty bt du ti ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12 hang 

nail. 

2. Don vj tin t sr ding trong k toán 
Don vj tin t sr diing trong k toán là Dng Vit Narn (VND) do phAn Ion các nghip vii thrQ'c thrc 

hin bang don vj tiên t VND. 

III. CHUAN MI)C vA CHE DO KE TOAN AP DVNG 

1. Ch d kê toán áp dtng 
Tng Cong ty áp dung các Chun mrc K toán Vit Narn, Chê dO Ké toán doanh nghip Vit Nam 

dugc ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 và các thông ti.r 

hisóng dan th,xc hin chuân mirc ké toán cUa BO Tài chInh trong vic 1p  và trInh bay Báo cáo tài chInh 

tong hQp. 

2. Tuyên b v vic tuân thu chuân mirc k toán và ché dO k toán 
Tong Giárn d6c dam bào dä tuân thU yêu cAu cUa các Chuân mirc Kê toán Vit Nam, Ch dO K toán 
doanh nghip Vit Nam &rçic ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 

2014 cling nhi.r các thông tis huàng dan thiic hin chuân mirc ké toán cUa BO Tài chInh trong viec 1p 

và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hçp. 

iv. CAC CH!NH SACH KE TOAN AP DIJNG 

1. Co s& lap Báo cáo tài chInh 
Báo cáo tài chInh di.rcic 1p trén co sO k toán dn tIch (tth các thông tin lien quan den các luong tin). 

Các don vj trirc thuOc hInh thành bO niáy k toán riéng, hch toán phi thuOc. Báo cáo tài chInh tng 
hgp cUa toàn Tong Cong ty dw7c 1p trên co sà tong hcp Báo cáo tài chInh cUa các don vi trrc thuOc. 
Doanh thu và sO du gia các don vi trirc thuOc dLrqc loai tth khi 1p  Báo cáo tài chInh tong hp. 

2. Các giao dlch  bng ngoi t 
Các giao djch phát sinh bang ngoai t dxccc chuyn di theo t'3' giá tai  ngày phát sinh giao dch. S dtr 

cac khoán mc tiên t có gOc ngoi t ti ngày kêt thUc näm tài chinh ducic quy dôi theo t' giá  tai  ngày 

nay. 

Chênh lch t giá phát sinh trong nàrn tr các giao djch bang ngoai t di.rqc ghi nhn vao doanh thu 
hoat dng tài chinh hoc chi phi tài chinh. Chênh lch t' giá do dánh giá li các khoàn mvc  tiên t có 

gOc ngoai t ti ngày kêt thUc nàm tài chInh sau khi bü trlr chênh 1ch tang và chênh loch giám duvc 
ghi nhn vào doanh thu hot dng tài chinh hoc chi phi tài chInh. 

T' giá sir dung dê quy dôi các giao djch phát sinh bang ngoai t là t' giá giao djch thirc th ti thOi 
diem phát sinh giao djch. T' giá giao djch thirc tê dOi vói các giao djch bang ngoai t dupc xác djnh 

nhu sau: 

Bàn thuvit minh nay là mÔt bÔ phn hcrp thành và phài du-çic d9c thng vol Baa cào :ài chInh tdng hcip 16 



T6NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Thng Nhon PhO, Khu ph 3, Phuông Tang Nhcn Phti B, TP. Thc Drc, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CH!NH TONG HOP 
Cho näm tài chInh kt thic ngáy 31 tháng 12 närn 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tAi chmnh tng hç'p  (tip theo) 

• Di vol hçp dng rnua ban ngoai t (hçp dng rnua ban ngoai t giao ngay, hçip dông k' han,  h9p 

dông tisong lai, hçp dong quyên ch9n, h9p dông hoán dôi): t' giá k kêt trong hçp dong niva, ban 

ngoai t gina Tong COng ty và ngân hang. 

• Di vOl các khoán gop vn hoc nhn vn gop: t' giá mua ngoai t cüa ngân hang nol Tng Cong 
ty mO tãi khoãn do nlin vOn cüa nba dâu tu tai  ngày gop von. 

• Di vol nç phãi thu: t' giá rnua ngoai t cüa ngân hang tluro'ng rnai no.i Tong Cong ty chi djnh 

khách hang thanh toán tai  thOi diOm giao djch phát sinh. 

• Di vo.i n phái trã: t giá ban ngoai t cüa ngân bang thuong rnai noi Tng Cong ty d kin giao 

dch tai  thai diOrn giao djch phát sinh. 

• Di vol các giao djch mua sm tài san hoc các khoân clii phi dtrQ'c thanh toán ngay bang ngoai t 
(khong qua các tâi khoân phài trà): t' giá mua ngoai t cia ngân hang throng mai noi Tong Cong 
ty tIirc hin thanh toán. 

T' giá sr dung d dánh giá Iai  s du các khoán muc tin t có gôc ngoai t tai  ngày két thüc näm tài 

chInh di.rQc xác djnh theo nguyen täc sau: 

• Di vOl các khoán ngoai t gri ngân hang: t' giá mua ngoai tê cüa ngân hang no'i Tong Cong ty 

mO tài khoân ngoai t. 

• Di vOl các khoán mi,ic tin t có gc ngoai t ducic phãn loai là tài san khác: t' giá mua ngoai t 

cüa tirng ngân hang. 

• Di vol các khoán miic tian t có gc ngoai t duc phân ba1  là nq phâi trã: t' giá ban ngoai t 

cia tüng ngân hang. 

3. Tiên và các khoãn tuong throng tin 
Tin bao gm tin mt và tin gcri ngân hang không kS' han. Các khoán tuong throng tin là các khoán 

dâu tu ngän han có thOi han  thu hôi khOng qua 03 tháng kO t& ngày dâu tu, CO kM nãng chuyOn dôi dO 
dàng thành mt luciig tiên xác djnh và khOng có rüi ro trong vic chuyOn dôi thành tiOn tai  thôi dim 

báo cáo. 

4. Các khoãn du tir tài chInh 
Các khoán cho vay 
Các khoán cho vay duQc xác djnh theo giá gc trr di các khoán dir phOng phai thu khó dOi. Dir phOng 
phái thu khO dOi ciia cac khoán cho vay duqc 1p can c vào dir kiOn müc ton that có the xãy ra. 

C'dc khoán diu 1w vào cong ty con, cOng ty lien doanh, lien kIt 

COng con 
Cong ty con là doanh nghip chlu  sir kim soát cia Tng Cong ty. Vic kim soát dat  duvc khi Tng 

Cong ty có khâ nãng kiOm soát cac chInh sách tài chInh và hoat dng cüa doanh nghip nhn dâu tu 
nhärn thu duqc lçl Ich kinh tê tr các hoat dng cüa doanh nghip dO. 

Cong ty lien doanh 
Cong ty liOn doanh là doanh nghip duqc thành 1p trOn c sâ thOa thun trên hp dng ma theo do 
Tong COng ty và các ben tham gia thirc hin hoat dng kinh tO trOn co sâ dOng kiOm soát. Dông kiêrn 
soát duc hiOu là vic dua ra các quyOt djnh mang tInh chiOn hrc lien quan dOn các chInh sách hoat 
dng và tài chInh cüa cong ty lien doanh phái cO s,r dOng thun ccia các ben tham gia liOn doanh. 

Cong ty lien kIt 
Cong ty liOn kt là doanh nghip ma Tng Cong ty 
soát dOi vOl các chInh sách tài chInh và hoat dng. 
vic dua ra các quyOt djnh ye chInh sách tài chInh 
không kiOm soát CáC chInh sách nay.  

có ánh huOng dáng k nhixng không có quyn kim 
Anh huOiig dáng kO the hin & quyOn tham gia vào 
và hot dng cüa doanh nghip nhn dâu tu nhung 

Bàn thuvt ,ninh nay là môt bO phán hoi, thành và phái thtçic dQc cling vOi Báo cáo tat chinh thng hcp 17 



TONG CONG Ti Co PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhmi Phü, Khu ph 3, Phi.thng Tang Nhen PhO B, TP. Thu DCrc, TP. H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP 
Cho närn tài chinh kt thic ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh Bäo cSo tãi chInh tng  hçp (tip theo) 

Ghi n/ian ban du 
Các khoãn du tu vào cong ty con, cong ty lien doanh, lien k& dupc ghi nhn ban du theo giá gc, 
bao gôrn giá mua hoc khoán gop von cong các chi phi lien quan tnrc tiêp den vic dâu tu. Tru'&ng 
hgp dãu tu bang tài san phi tiên t, giá phI khoán dâu Ur dtrçc ghi nhn theo giá tn hp 1' ca tài san 

phi tién t tai  thOi diem phát sinh. 

Co tüc Va 191 nhun ciia cac k' tnróc khi khoán dAu tu dupe mua dupe bach toán giãm giá trl cUa 
chinh khoán dâu ti.r do. Co trc va 19i nhun cCia các kS'  sau khi khoán dãu tu di.rc mua dugc ghi nhn 
doanh thu. Co tCrc dupc nhn bang cO phiêu chi di.rçc theo dOi so Iupng cô phiêu tang them, khong ghi 

nhn giá trj cô phieu nhn dupe. 

Dicphông tn thát cho các khoán ddu ir vào cong ty con và cong ty lien doanh, lien ke't 
Dr phang ton that cho cáe khoán dau tu vao cong ty con, cOng ty lien doanh, lien két &rgc trich 1p 
khi cong ty con, cOng ty lien doanh, lien két bj lô vói mtrctrich 1p bang chênh 1ch gifla von gop thrc 

tê cua các ben t?i  cOng ty con, côngty lien doanh, lien kêt và von chü s& htu thirc CO nhân vOi t:c' 1 
gop von cüa TOng Cong ty so vói tong so vOn gop thirc tê cüa các ben tai  cong ty con, cong ty lien 

doanh, lien ket. Néu cong ty con, côn ty lien doanh, lien két là dôi tupng 1p Báo cáo tài chInh hçp 
nhât thI can cir do xác djnh dir phông ton that là Báo cáo tài ehinh h9p nhât. 

Tang, giãrn s dr phOng tn that du tu vào cOng ty con, cong ty lien doanh, liOn kt cn phâi trIch 1p 
tai ngày kOt thic näm tài chInh dupc ghi nhn vào clii phI tài chInh. 

Các klzoân du tw vao cong cy v6n cüa don vj khdc 
Dãu tir vao cong cu vOn cua dan vj khác bao gOm cáe khoán dâu tir cOng cii vOn nhirng TOng Cong ty 
khOng Co quyOn kiêm soát, dOng kiOm soát hoc có ânh huOng dáng kO dôi vi ben dupe dâu tu. 

Cáe khoán du tu vào cong c v6n cüa don vi khác dupe ghi nhn ban d&u theo giá gc, bao gm giá 
rnua hoc khoân gop vOn eQng cáe chi phi trirc tiOp liOn quan dOn hoat dng dáu tu. CO tfrc và 1i 
nhun cua eac k' truâe khi khoán dâu tu dirge mua dupe hach toán giárn giá trj cüa ehInh khoán dâu 
tu do. Co tire va lcyi nhun cüa cáe k' sau khi khoàn dâu tu dupe rnua dupe ghi nhãn doanh thu. Co tirc 
dupe nhan bang cO phieu chi dupe theo dOi so krgng cO phiOu tang them, khOng ghi nhn giá trj cO 

phieu nhtn dupe. 

Dir phOng tn tht cho eáe khoãn du tir vào cOng eii vn ciia don vj kháe dupe tnIeh Ip nhu sau: 

• DOi vi khoán dâu tu vào cô phieu niêm yet hoc giá tnj hgp 1' khoân dâu ti.r dirge xác djnh tin 
cay, vie 1p di,r phOng dira tren giá trj thj tnuOng eüa cô phieu. 

• Di vO.i khoãn du tir khOng xác djnh dupe giá tnj 1ip l' tai  thai dim báo cáo, vice  1p di,r phOng 

dupe thi,re hin can eir vào khoãn 10 cüa ben dupe dâu tu vOi mire trich 1p bang ehOnh leh gifla 

von gOp thre tO eüa cáe ben t?i  dan vi khác và vOn ehü sO hu thi,re CO nhân vOi t' I gOp vOn ciia 

TOng COng ty so vi tong so vOn gOp thi,rc tO eüa eáe ben tai dan vj kháe. 

Tang, giám s dir phOng tn tht dAu tu vào cOng e vn eua don vj kháe cn phái trIch 1p tai  ngày 

kOt thóe nam tài ehinh dirge ghi nlin vào chi phi tài ehInh. 

5. Các khoãn phãi thu 
Cáe khoân ng phài thu dirge trInh bay theo giá trl ghi sO trir di cáe khoán di,r phOng phài thu khO dOi. 

Vice phân loai các khoân phãi thu là phâi thu khách hang và phãi thu khác dirge thrc hin theo nguyen 

tae sau: 
• Phài thu eña khách hang phán ánh eác khoân phái thu mang tInh chat thuong mai phát sinh tir giao 

djch có tInh eht mua — ban giUa Tong COng ty và ngithi mua là dan vj de 1p vâi TOng COng ty. 

• Phâi thu khác phân ánh eáe khoãn phãi thu khOng cO tInh thircrng mai, khOng liOn quan dn giao 

dieh mua — ban. 

Bàn thuvdt minh nay là môt bO pl,4n hcrp thành và phái dttqc dc ciing vol Báo cáo tài chinh idng hqp
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T 5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Plnràng Tang Nhn Phü B, TP. Thu Dirc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH TONG HOP 
Cho närn tài chinh kEt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh tng  hqp (tip theo)  

Dir phàng phãi thu khó dôi dirçc 1p cho trng khoân ng phãithu khO dài can cü vào tui nciquá han 
cüa các khoãn II9 sau khi dä bü trü vol khoãn n phãi trá (neu co) hoc di,r kiên imrc ton that cO the 

xây ra, ci the nhix sau: 
• D6i vó.i nçi phãi thu qua han thanh toán: 

- 30% giá tn dôi vo.i 
khoân n phâi thu qua han tir 06 tháng den thrOi 01 närn. 

- 50% giá tn dôi vó.i khoán n phâi thu qua hn tr 01 närn den du'ói 02 nárn. 

- 70% giá trj dôi vo.i khoán nq phâi thu qua han  tr 02 näm den di.rói 03 nàm. 

- 100% giá tnj doi vo.i khoãn nç phài thu qua han  ttr 03 nãrn trO len. 

• Di vài nphãi thu chua qua hn thanh toán nhung khó cO khà näng thu hôi: can cir vào di,r kin 

ithc ton that de 1p dir phOng. 

Dr phOng phái thu khó dOi doi vol 
cac khoân phâi thu khác duc 1p cho tfrng khoãn ng phãi thu khó :, 

dOi can cir vào dix kiên rntrc tOn that có th xây ra. 

Tang, giãm s du' d phOng n phãi thu khó dôi cn phâi trIch Ip tai  ngày kt thc näm tài chInh dc 

ghi nhn vao chi phi quân 1' doanh nghip.

p 6. Hang tn kho 
Hang ton kho &rp•c ghi nhn theo giá thâp han giUa giá gOc Va giá trj thuán cO the thirc hin thrcrc. 

Giá gc hang tn kho duçc xác dnh nhu sau: 
• Nguyen vat 1iu, hang hóa: bao grn chi phi mua và các chi phi lien quan trijc tip khác phát sinh 

dé có duqc hang tOn kho 0 dja diem và trang thai hin tai. 

• Chi phi san xut kinh doanh dâ dang bao gm: 
Xây drng dir an bat dng san: bao gOm chi phi xây dtrng, lãi vay, quyên sr diing dat va các 

chi phi có lien quan trirc tiêp khác. 
San xuât san phâin: bao gôm chi phi nguyen vt lieu 

chinh, chi phI nhân cong và các chi phI\\ 

có lien quan trirc tiêp khác. 
• Thmnh phâm: bao gOm chi phi nguyen vt lieu, nhân Cong tri,rc tiêp và chi phi san xut chung có\HJ* 

lien quan trirc tiêp &r9c phân bô dtra trên m(rc d hoat dng binh thtr&ng. Jf 
J1  

' S 

Gia xuat kho duçc tinh theo phuong phap binh quan gia quyen va disçc hach toan theo phirang phap 5  

ké khai thu&ng xuyen. 

Giá trj thun có th thirc hin ducic là giá ban i.róc tinh cüa hang tn kho trong kS'  san xuAt, kinh doanh 

bInh thu&ng trir chi phi hoc 
tInh dé hoân thành và chi phi uóc tInh can thiêt cho vic tiêu th cháng. 

Di,r phOng giàm giá hang ton kho duc 1p cho trng mt hang ton kho có giagoc l&n han giá trj thuân 
cO the thrc hin duc. Tang, giãm so 

dix di,r phOng giãm giá hang tOn kho can phái trIch 1p tai  ngày 

két thic näm tài chinh dtr9c ghi nhn vào giá von hang ban. 

7. Chi phi trãtrtthc 
Chi phi trà trtrOc bao gôm các chi phI thi,rc té dä phat sinh nhu'ng co lien quan den ket qua hoat dng 

san xuât kinh doanh cüa nhieu kS'  kê toán. Chi phi trá triróc cüa TOng COng ty chü yêu là quyên s 

diing dat, chi phi scra chüa, cong cxi, 
ding ci,i và chi phi thué. Các chi phi trâ truàc nay du'9'c phân bô 

trong khoâng th&i gian trá trtrâc hoc thai gian các lqi Ich kinh te tl.rang rng dirçic tao  ra tr các chi phi 

nay. 

Quyn st ding dt 
Chi phi chuyên nhucrng Quyên sr di,ing dat là khoãn tiên dãtrá cho phân dat chuyên nhixcmg ma Cong 
ty dang scr di,ing. Chi phi chuyen nhu'crng quyên scr diing dat có thi han  duc phân bô theo thi han 

qui djnh trên Giây chng nhan quyen si di,ing dat. 

R,in thuvlt mjnJ nài' là môt bô Dhán hay thank và phái dttqc dQc thng vài Baa cáo tài chlnh Icing hçq 19 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhoii Ph, Khu ph 3, Phuxông Tang Nhn Phü B, TP. Thu Diic, TP. H Chi Mmli 

BAO CÁO TAT CHINH TONG HOP 
Cho närn tài chinh kt thóc ngày 31 tháng 12 nam 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh tong hqp  (tiEp theo) 

Clii phi sfra chfra 
Clii phI sira chüa là cac chi phi tkrc  tê chi ra dé sCra chii'a van phông cho thuê và may moe thiêt bj. Clii 
phi nay duqc phãn bô vào két qua hot dng kinh doanh không qua 03 näm. 

Cong cy, dyng cy 
Các cong ci, dimg ci,i dã dua vao sCr di,ing duçic phân bô vào clii phi theo phirong pháp dir&ng thang 

vol thOi gian phân bô khOng qua 03 näm. 

Chiphithuê 
Clii phi thuê trâ tri.rOc dtrçrc duoc phân bô vào két qua kinh doanh trong kS'  theo pinrang pháp dtrOng 

thang theo thai gian thué trà truóc. 

8. Tài san thuê hot dng 
Thuê tài san duc phân loai là thué hoat dng nêu phân Ion rüi ro và loi Ich gän lien vâi quyén sâ httu 

tài san thuc ye ngu&i cho thué. Chi phi thuê hoat dng dtrçrc phân ánh vào clii phi theo phuong pháp 
dirOng thang cho suOt thai han  time tài san, khOng phi thuc vào pinrong thCrc thanh toán tiên thué. 

9. Tài san cO Inh hüu hInh 
Tài san cô djnh litiu hlnh dirqc the hin theo nguyen giá trCr hao mOn lUy ké. Nguyen giá tài san cô 
dlnh hiu hInh bao gôm toàn b các clii phi ma Tong Cong ty phài bO ra dê cO dmsc tài san cô djnh tInh 
den thOi diem &ra tài san do vao trang thai san sang sCr dmng. Các chi phi phát sinh sau ghi nhan  ban 

dâu chi duçc ghi tang nguyen giá tài san cô djnh nêu các chi phi nay chäc chän lam tang ii Ich kinh té 

trong tuong lai do sCr ding tài san do. Các chi phi phát sinh không thôa man diéu kin trén thrcrc ghi 

nhan là clii phi san xuât, kinh doanh trong näm. 

Khi tài san c dlnh hu hinli dtrc ban hay thanh l', nguyen giá và giá tn hao mOn lüy k dupe xóa so 

và lãi, lô phát sinh do tlianh l' dupe ghi nhan  vào thu nhap  hay clii phi trong näm. 

Tài san c djnh hfIu hinh di.rqc khu hao theo phuong pháp thrOng thing dira trén thOi gian hUu diing 
uóc tInh. So nãm khâu hao cüa các loai tài san cô djnh hun hInh nhu sau: 
Loai tài san cô dinh So näm  

Nhà ccra, vat  kién truc 05 —40 

May móc và thiêt b 05-15 

Phuong tin van  tãi, truyén dn 06— 12 

Thiét bj, diing cv quàn l 03 — 05 

10. Tài san c dinh thuê tài chInh 
Thué tài san dupc phân loai là thué tài chinh nêu phân Ion rüi ro và lcyi Ich gän lien vOi quyën sâ hun 

tài san thuc ye nguOi di thué. Tài san cô djnh time tài chInh dirçc the hin theo nguyen giá trir hao 
mOn lüy ké. Nguyen giá tài san cô djnh thué tài chinh là giá thâp han gia giá trj hçp 1' ciia tài san 

thué tai  thOi diem khOi dâu cüa hgp dong thuê và gia tn hin tai  cüa khoàn thanh toán tiên thuê tôi 

thiêu. TS'  l chiêt khâu de tinh giá trj hin tai  cua khoàn thanh toán tiên thuê tOi thiéu cho vic thué tai 
san là läi suât ngâm djnh trong hp dông thuê tài san hoc lãi suât ghi trong hp dOng. Trong trirOng 
hop không the xác djnh dupe lãi suât ngâm dlnh  trong hçp dOng thuô thI sCr ding lãi suât tiên vay tai 

thOi diem khCri dãu viêc thuê tài san. 

Tài san c djnh thuê tài chinh dupe khu hao theo phuang pháp duOng th&ng dira trén thai gian hthi 
d%lng uóc tInh. Trong trirOng hcrp khong che chàn Tong Cong ty se có quyên sO hüu tài san khi hét 
han hop dOng thué thI tài san co djnh s dupe khâu hao theo thai gian ngan han giva thai gian thué va 

thai gian hüu diing irâc tinh. So näm khâu hao cüa may mOe thiét bj thué tài chInh là 10 näm. 

Bàn thuvit minh nay là m5r b phin hp thành và phdi thtqc d9c càng vái Báo cáo Iàí chinh lông hQp
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11. Tài san c6 dinh vô hInh 
Tài san cô djnh vO hinh duc the hin theo nguyen giá tr& hao mOn lüy kê. 

Nguyen giá tài san c djnh vo hinh bao gm toàn b các chi phI ma Cong ty phãi bO ra d cO di.rc tài 
san cô dinh tInh den thai diem dua tài san do vào trng thai san sang s diing. Clii phi lien quan den tài 

san cô dlnh  vô hinh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu thrgc ghi nhn là clii phI san xuât, kinh doanh 

trong kS'  trlr khi cac chi phI nay gän lien vói mt tài san co djnh vô hinh ci the và lam tang lçii Ich kinh 

tê tr các tài san nay. 

Khi tài san c djnh vo hInh du9c ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k duqc xóa s
4 

và läi, to phát sinh do thanh l' duçc ghi nhn vào thu nhp hay clii phi trong näm. 

C Tài san c djnh vo hInh cüa Cong ty chi cO Chuoiig trinh phn rnrn may tInh.
CO P 

Chi phi lien quan dn cac chuang trInh phn mm may tinh khOng phãi là mt b phn gn kt vOi ION 
phân cirng có lien quan di.rc von hóa. Nguyen giá ciia phân mêm may tInh là toàn b các chi phi ma 
Cong ty dã chi ra tInh den thai diem dua phân mêm vào si'r dirng. Phãn mêm may tinh duc khAu hao 
theo phuong pháp thrOng thang trong 02 - 05 näm. 

12. Chi phi xay dyng co ban dO' dang 
Chi phi xay drng co bàn dO dang phãn ánh các chi phI lien quan trirc tiêp (bao gOm cã chi phi lãi vay 
cO lien quan phu h9p vi chInh sách kê toán cua Tong Cong ty) den các tài san dang trong qua trInh 
xây dirng, may móc thi& bj dang lap dt dé phiic vv cho miic dich san xuât, cho thuê và quan l' cflng 
nhu chi phI lien quan den vic si'ra cha tài san cô djnh dang thirc hin. Các tài san nay duçc ghi nhn 
theo giá gOc và khong du'cc tInh khâu hao. 

13. Hqp dông hqp tác kinh doanh
CON 

Hoit d5ng kinh doaizh dông kiênz soá/
.CH MHIç 

Tong Cong ty ghi nhn trén Báo cáo tài chInh tong hqp các hcxp dông hcip tác kinh doanh di.râi hlnh MIQAN 

thcrc hot dng kinh doanh dOng kiêm soát các ni dung sau: A I 
• Giá trj tài san ma Tang Cong ty hin sO hUu. 
• Các khoán nor phãi trà ma Tng Cong ty phài ganh chju. 
• Doanh thu dugc chia tir vic ban hang hóa hoc cung cp djch vii cUa lien doanh. 

• Các khoán chi phi phái ganh chju. 

14. Các khoãn n phãi trã và chi phi phãi trã 
Các khoan nc phai trà và chi phI phãi trà duc ghi nhn cho so tiên phãi trà trong tlro'ng Iai lien quan 

den hang hOa và dlch  vi dã nhn thrçc. Chi phi phâi trà duqc ghi nhn dira trén các irâc tInh hqp l ye 

so tien phài tra. 

Vic phân loai các khoan phài trá là phãi trâ nguOi ban, chi phi phái trà và phài trá khác dircc thirc 

hin theo nguyen tàc sau: 
• Phai trã ng.thi ban phàn ánh các khoãn phâi trà mang tInh cht thi.rang mai  phát sinh ti'r giao djch 

mua hang hóa, djch vi,i, tãi san và ngui ban là dan vj dc Ip von Tong Cong ty. 

• Chi phi phãi trã phãn ánh các khoãn phái trà cho hang hOa, djch vi,i dä nhn du'qc tii nguO ban 
hoc dã cung cap cho nguOi mua nhung chua chi trà do chira có hóa dan hoc chua d ho sa, tài 

lieu kêtoán va các khoan phài trà cho ngu'Oi lao dng ye tiên luang nghi phép, các khoãn chi phi 
san xuât, kinh doanh phài trIch tri.rOc. 

• Phài trá khác phân ánh các khoàn phái trà khOng có tInh thi.rang mai,  khOng lien quan dn giao 

dch mua, bàn, cung cap hang hOa djch vii. 

Các khoàn nq phài trã và chi phi phãi trà dispc phân loai ngn han  và dài han  tren Bang can di k toán 

tOng hçp cAn cU theo k' han cOn  lai tai ngày ket thüc nAm tài chInh. 

Ban thuvt minh nap là mt b5 phn hqp thành Va phái öztcrc dcc cüng vái Baa cáo tài chinh :dng hqp 21 
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15. Von chü s& hüu 
Váiz gop CU" chü so lifru 
Von gop cüa chü s& hu duqc ghi nhn theo so von thirc té d gop cta các cO dông. 

Thng dz' v6n Co phân 
Thng du von CO phân duc ghi nhn theo so chênh loch giUa giá phát hành và rniih giácO phiêu khi 
phát hành Ian dau hoc phát hãnh bô sung, chênh 1ch gi&a giá tái phát hành và gia trj sO sách cia cô 
phiêu qu và câu phãn vOn cüa trái phiêu chuyên doi khi dáo hen. Chi phI twc  tiép liênquan den vic 

phát hành bô sung cô phiéu và tái phát hành cô phiêu qu ducic ghi giãrn thng du von cô phãn. 

16. Phán phôi Içi nhun 
Lçi nhun sau thuê thu nhp doanh nghip thrçc phân phôi cho các c dông sau khi dã trIch 1p các 
qu9 theo Diêu 1 cia Tong Cong ty cüng nhii các quy djnh ccia pháp lut và dã dugc Dai  hi dông cO 

dông phé duyt. 

Vic phân phi igi nhun cho các cô dOng dugc can nhc dn cac khoàn muc phi tin t nm trong Igi 
nhun sau thuê chua phãn phOi có the ánh hithng den IuOng tién và khà näng chi trâ cO trc nhu lãi do 

dánh giá Iaj  tài san mang di gop vOn, lãi do dánh giá 1i các khoán miic tiên t, các cong c tài chinh 

và các khoãn ic phi tiên t khác. 

Co t(rc duct ghi nhn là ng phãi trâ khi thrgc Dai hi dông c6  dOng phê duyt. 

17. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hod, thành phâm 
Doanh thu ban hang hóa, thành phm thrgc ghi nhn khi dng thi thOa man các diu kin sau: 

• Tng Cong ty dä chuyn giao phAn lón rCii ro và Igi Ich gn lin vói quyn s hu hang hóa, san 
phâm cho ngithi mua. 

• Tng COng ty không cOn nm git1 quyn quãn 1' hang hóa, san phm nht.r ngu&i s hUu hang hóa, 
san phâm ho.c quyên kiém soát hang hóa, san phãm. 

• Doanh thu duc xác djnh tuDng di chic chin. Khi hgp dtng quy djnh nguOi mua dtrgc quyên trà 
Iai san phâm, hang hóa da mua theo nhting diêu kin ci the, doanh thu chi duc ghi nhn khi 
nhUng dieu kin ci the do khong cOn ton tai  và ngui mua không d.rc quyên trà li hang hOa, san 

phâm (tth tnr0ng h9p khách hang có quyên trá iai  hang hóa, san phâm dtiói hInh thc dOi lai de 

lay hang hóa, djch vii khác). 

• Tcng Cong ty dã hoac  së thu thrpc Igi ich kinh t t giao djch ban hang. 

• Xác djnh thrgc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung COp djCh vi 
Doanh thu cung cp djch vv dugc ghi nhn khi dng thOi thOa man các diu kin sau: 

• Doanh thu dtrgc xác djnh tuang di chic chn. Khi hp dng quy djnh ngu&i mua dugc quyOn tra 
Ii dich vi, da mua theo nhUng diêu kin ci the, doanh thu chi dupc ghi nhn khi nhuiig diu kin 

the do khOng con tOn t?i  và nguOi mua khOng dugc quyên trà 1i djch vii da cung cap. 

• Tng COng ty da hoc së thu dugc Igi ich kinh t ti'r giao djch cung cp djch vii do. 

• Xác djnh duqc phn cOng vic da hoàn thành vào th?yi dim báo cáo. 

• Xác djnh dirge chi phi phát sinh cho giao dich và clii phi d hoàn thành giao djch cung cAp djch vi 

dO. 

TrirOng hgp djch vv dirge thirc hin trong nhiu k' thI doanh thu dirgc ghi nhn trong kS'  &rgc can ci'r 

vao kêt qua phan cong vic dã hoàn thãnh vao ngày két thüc kS'  ké toán. 

Ban thuvit minh nay là mÔt bO phán hçxp thành và phái dwçic dQc thng vái Báo cáo tat chinh tang hcrp 22 
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Doanh thu ban bñt aizg san 
Doanh thu ban bt dng san ma Tong COng ty là chU dâu tu dugc ghi nhn khi thOa niän dOng thOi tat 
câ các diêu kiên sau: 
• Bt dng san dä hoàn thành toàn b va bàn giao cho ngu&i mua, Tng Cong ty dä chuyn giao rUi 

ro và lqi Ich gän lien v6i quyên so h0u bat dng san cho nguOi mua. 

• Tng Cong ty khOng cOn nm gut quyn quãn 1' bt dng san nhu nguOi sO hitu bt dong san hoc 
quyên kiêni soát bat dng san. 

• Doanh thu duçc xac djnh tixoiig di ch&c chn. 

• Tang COng ty dä thu dircc ho.c së thu dUQ'C 1i Ich kinh t tr giao djch ban bt dng san. 

• Xác djnh &XQC chi phi lien quan dn giao djch ban bt dng san. 

• Tnrô'ng hcip khách hang có quyn hoàn thin ni that cUa bAt dng san và Tng Cong ty thirc hin 
vic hoàn thin ni that cUa bat dng san theo dUng thiêt kê, mâu ma, yeu câu cUa khách hang theo 
mt hcp dông hoàn thin ni that bat dng san riêng thI doanh thu thrqc ghi nhn khi hoàn thành, 
bàn giao phân xây thO cho khách hang. 

Tin liii 
Tin läi di.rcc ghi nhii trên co sâ thOi gian và iai suAt thrc t tirng ks'. 

18. Các khoãn giãm trir doanh thu 
Các khoãn giãm tr1r doanh thu clii có hang bàn bj trá lai phát sinh cUng kS'  tiêu thi san phârn, hang 

boa, dch vii du'qc diêu chinh giám doanh thu cUa kS'  phát sinh. 

Trir&ng hqp san phAm, hang hóa, djch vii dã tiêu thii tr các nãm trtró'c, dn närn nay mói phát sinh 
hang ban trã 1i thI thrqc ghi giãm doanh thu theo nguyen täc: 

• Nu khoãn hang ban trâ lai phát sinh tnthc thi dirn phát hành Báo cáo tài chInh tng hQp: ghi 
giám doanh thu trên Báo cáo tài chInh tong hp cUa nám nay. 

• Nu khoân hang ban trã lai phát sinh sau thOi dim phát hành Báo cáo tài chInh tng hp: ghi 
giãm doanh thu trén Báo cáo tài chInh tOng hgp cUa nAm sau. 

19. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gm lãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tiêp dn các khoàn 
vay. 

Chi phi di vay dirçc ghi nMn  vào chi phi khi phát sinh. TruOng hqp chi phi di vay lien quan tr1rc tip 
den vic dâu tu xây drng hoc san xuât tài san d dang can có mt thii gian dU dài (trên 12 thang) dé 
có the dua vào scr dixng theo mic dich djnh truc hoc ban thi chi phi di vay nay duvc tInh vào giá tn 
cUa tài san do. DOi vâi khoán vay riêng phiic v,i vic xây di,rng tài san cô dnh, bat dng san dâu tu, läi 
vay &rçc vOn hóa ke câ khi thOi gian xây di,rng dui 12 thang. Các khoàn thu nhp phát sinh tr vic 
dâu tin t?m  thai các khoán vay duçic ghi giãm nguyen giá tài san có lien quan. 

20. Các khoãn chi phi 
Chi phi là nhttng khoán lam giám lqi ich kinh te dirçc ghi nhn tai  thai diem giao dlch  phát sinh hoc 
khi có khâ näng tuong dOi chäc chän se phát sinh trong tuong lai khOng phân bit dã chi tien hay china. 

Các khoan chi phi và khoan doanh thu do no tao  ra phai duqc ghi nhn dng thai theo nguyen tc phü 
hQp. Trong truOng hp nguyen täc phU hçp xung dQt vi nguyen täc than  tr9ng, chi phi dirqc ghi nhn 
can cir vao bàn chat và quy djnh cUa các chuAn mi,rc kê toán dé dam bao phan ánh giao djch mt cách 
trung thyc, hcip li'. 

Ban thuvt minh nay là mOt bô j,hn hçyp rhành vàph.ái du-ç,c dcc cling vOl BOo cOo :ài chinh idng hcip 23 
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21. Thuê thu nhp doanh nghip 
Chi phI thu thu nhp doanh nghip bao grn thus thu nhp hin hành và thus thu nhp hoãn Iai. 

Thuê thu n/zap Iziên han/i 
Thus thu nhp hin hành là khoãn thus thrc tInh d'a trén thu nhp tInh thuê. Thu nhp tInh thud 
chênh loch so V6'i 191 nhun kê toán là do diêu chinh các khoân chênh 1ch t?m  thôi g1Ua thuê và ké 
toán, các chi phi không duct trir cong nhu diêu chinh các khoán thu nhp không phâi chju thuê va các 
khoân lô thrçic chuyn. 

Thuê thu ,zhp hoãn lzi 
Thuê thu nhp hoãn li là khoãn thuê thu nhp doanh nghip së phãi np hoc s dut hoàn lai  do 

chénh lch tern thai g1ua giá trj ghi sO ciia tài san và nq phài trã cho rniic dIch 1p  Báo cáo tãi chInh và 

co s0 tInh thuê thu nhp. Thuê thu nhp hoan l?.i  phãi trá thrcic ghi nhn cho tat cá các khoán chénh 
tech tarn th?yi chju thuê. Tài san thué thu nhp hoân li chi th.rcc ghi nhn khi chäc chän trong ti.roiig lai 
s có lçi nhun tInh thuê âé si'r dtmg iih&ng chênh 1ch tarn  thO'i thrqc khâu trr nay. 

Giá trj ghi s cüa tài san thus thu nhp doanh nghip hoãn Iai  duvc xern xét Iai  vào ngày kt thác näm 
tài chInh vàsë di.rçc ghi giãm den mirc dam bâo chäc chän có dü lçi nhun tInh thuO cho phép 1çi Ich 
càa mt phân hoc toàn b tài san thuê thu nhp hoãn Iai  duct si'r di,ing. Các tài san thu thu nhp 
doanh nghiep hoãn lai chua duoc ghi nhân tri.roc day dtroc xem xet lai vao ngay kOt thuc närn tai chinh 
và duct ghi nhn khi chäc chän có dü lçi nhun tInh thuO dé có the sfr d.ing các tài san thuê thu nhp 

hoän 'ai  chtra ghi nhn nay. 

Tài san thu thu nhp hoân Ii và thu thu nhp hoãn lai phài trá duct xác djnh theo thus sut dij tInh 

s ap dicing cho nãrntài san ducc thu hôi hay n .  phâi trâ duqc thanh toán dra trOn cac rni.rc thug sut có 

hiu lirc t?i  ngày kêt thUc iiäm tài chInh. Thuê thu nhp hoãn Iai  duct ghi nhn vào Báo cáo kêt qua 
hoat dng kinh doanh và chi ghi tn,rc tiêp vào vOn chü sO' hü'u khi khoán thuê do lien quan den các 
khoàn mic duct ghi thang vào von chü s htiu. 

Tài san thus thu nhp hoãn Ii và thus thu nhp hoãn lai  phâi trâ duçc bü tth khi: 

• Tong Cong ty cO quyén hcp pháp duct bü trr giva tái san thuê thu nhp hin hành vâi thu thu 

n1ip hin hánh phãi np; và 
• Các tãi san thus thu nhp hoän lai  và thuê thu nhp hoän lai  phái trã nay lien quan dn thu thu 

nh.p doanh nghip duct quãn l bOi cung rnt co quan thue: 
- Dôi vol cüng mt dan vj chju thué; hoc 
- TOng Cong ty thy djnh thanh toán thue thu nhp hin hành phái trã và tài san time thu nhp 

hin hánh trên ca si thuân hoc thu hôi tài san dong thôi vi vic thanh toán nç' phâi trã trong 

trng kS'  tuong lai khi các khoãn tr9ng yéu cta thuê thu nhp hoân lai  phài trã hoc tái san thus 

thu nhp hoän iai  duc thanh toán hoc thu hOi. 

22. Ben lien quan 
Các ben duct coi là lien quan néu mt ben có khá näng kiêm soát hoc có ành huo'ng dáng kê dOi vó'i 
ben kia trong vic ra quyêt djnh các chInh sách tài chInh và hoat dng. Các ben ciing duqc xem là ben 
lien quan nêu cüng chju si,r kiern soát chung hay chlu  ánh hu'O'ng dang k chung. 

Trong vic xem xét m6i quan h cüa các ben lien quan, bàn chit cüa mi quan h duc chü trcng 
nhiêu han hinh that pháp l. 

R,., ,h..,J, ,,,i?, n,3v 1?, m& /,ó nhán hen, thành và vhái dwc,c doc ciin vái Báo cáo tai chinh king hcrp 24 



TONG CONG TV C5 PHAN PHONG PHCJ 
Da chi: 48 Tang Nhoii Phi, Khu ph 3, Phung Tang Nhon Phü B, TP. Thi Drc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH TONG HOP 
Cho närn tai chInh kt thc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Bäo cáo tài chmnh tng hqp  (tip theo) 

23. Báo cáo theo b phn 
Bp1in theo linh vrc kinh doanh là mt phân có the xác djnh riêng bit tharn gia vào qua trInh san 
xuât hoc ciing cap san phârn, djch vii và có rüi ro và Igi Ich kinh té khác vói các b phn kinh doanh 
khác. 

B phn theo khu vrc da l' là rnt phAn có th xác dlnh  riêng bit tharn giavào qua trInh san xuAt 
hoäc cung cap san phârn, dch vi trong pharn vi mt rnôi tru&ng kinh tê cii the và CO ri ro và Igi Ich 
kinh té khác vói các b phn kinh doanh trong các rnôi truô1ig kinh tê khác. 

Thông tin b phn dt.rgc 1p và trInh bay phü hgp vói chInh sách k toán áp dung cho vic 1p  và trInh 

bay Báo cáo tài chmnh tong hgp cCia Tong Cong ty. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IUIOAN MIJC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI * 

KETOANTONGHqP 

1.  Tin và các khoãn tu'o'ng throng tin 
So cui nàm So du nám 

Tién mat 1.598.501.179 2.673.071.805 

Tin gui ngãn hang khong kS' h@n 20.037.249.939 77.27 1.725.392 

Các khoán ttrong duong tin — Tin gCri cO k' han 
gôc không qua 03 tháng 40.000.000.000 11.000.000.000 

Cong 61.635.751.118 90.944.797.197 

2.  Du tir nm gi& dn ngày dáo han 
Khoán tin gui có k' hn gc 06 tháng t?i  Ngan hang TMCP Qu6c t Vit Nam. 

3.  Phãi thu ngn han  cüa khách hang 
So cui nàm S dâu nám 

Phdi thu các hen lien quaii 225.848.358.542 128.010.819.376 

Cong ty TNHH Coats Phong Phü 164.710.119.620 32.615.019.194 

Cong ty C phn Dt gia ding Phong Phii 33.520.956.982 79.062.816.809 

Cong ty C phAn Xüc tién Thuong inai Phong Phi 13.930.807.340 14.430.807.340 

CongtyCô phAn DtmayNhaTrang 13.686.474.600 1.902.176.033 

Phái thu các khdch hang k/uk 101.493.712.526 144.030.872.323 

Cong ty C phn DAu tir Phát trin Phong Phü 32.923.446.043 32.923.446.043 

Các khách hang khác 68.570.266.483 111.107.426.280 

Cong 327.342.071.068  272.041.691.699 

4. Trâ tru'&c cho nguôi ban ngn han 
S cu61 näm S dâu näm 

Cong ty TNHH Xây drng Phong Di'rc 2.508.914.736 2.508.914.736 

Các nhacungcp khác 1.472.740.371 1.492.536.368 

Cong 3.981.655.107 4.001.451.104 

Bàn thuvit rn/nh nay là môt bO hOn hçp thành và phái dwçc dcc chng vOl Báo cáo iài chinh 16ng hcp 25 
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TANG CONG TV' C5  PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhon PhO, Khu ph 3, Plurng Tang Nhn PhO B, TP. ThO Dirc, IF. H ChI Minh 

BAO CÁO iAi CHIN H TONG HOP 
Cho nam tâi chInh kt thOc ngày 31 théng 12 nàrn 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh tang hçp (tip theo) 

5. Phãi thu v cho vay 

Sa. Phái thu v cho vay izgiiiz Itch: 

Cho ben lien quai: vay 
Cong ty C phn Dt Dông Narn 

C/to iii chzc khác vay 
Cong ty C phAn DAu ts Phát trin Phong Phi'i 

Cong 

S cu6i näm s6 du nãm 

55.000.000.000 70.000.000.000 

55.000.000.000 70.000.000.000 

61.600.000.000 61.600.000.000 

61.600.000.000 61.600.000.000 

116.600.000.000 131.600.000.000 

s6 du nám 
4.800.000.000 ION 

168.000.000 C 

4.968.000.000 PH 

6. Phãi thu khác 
6a. Phâi thu ngán hvz khác 

S cuôi nam 
Giá trj Du phOng 

So du um 
Cia tr Di phOng 

Phãi thu cdc ben lien quan 
Cong ty C phan Dt DOng Nam — Phài thu 
tién lai cho vay 
Cong ty Ci phn Dt may Nha Trang — 
Phái thu tiên IaI vay 
Cong ty TNHH Coats Phong Phei — Phái thu 
Icii nhun ducic chia 
Phâi thu cdc to chzác và cd n/ian k/zác 
Cong ty C6 phn Du tu Phát trin Phong 
PhO — Phái thu l nhun hqp tác d,r an 
DOng Mai 
Cong ty C phan DAu tu Phát trin Phong 
PhO — Phái thu tiên Iãi cho vay 

Cong ty C phn Du ti.r Phát trin Phong 
PhO — Phái thu tién hçip tác kinh doanh dr 
an DOng Mai 
COng ty C phn Du tu Phát trin Phong 
PhO — Phãi thu tién chm thanh toán 
Tam 1rng 
Phái thu Iâi cho vay ngn hn 
Các khoán phâi thu ngán han  khác 

135.564.896.338 

55 .852.879.448 

245.616.890 

79.466.400.000 
252.932.172.800 

98.402.161.112 

47.521.360.554 

80.000.000.000 

22.421.436.833 
667.063 .93 3 
117.537.791 

3 .802.6 12.577 

(3.242.551.090) 

(3.242.551.090) 

233.880.304.519 

49.059.024.653 

321.279.866 

184.500.000.000 
293.877.787.874 

98 .402. 16 1. 112 

41.880.107.130 

135.000.000.000 

12.3 89.738.204 
9 19.496.744 

1.220.569.925 

4.065.714.759 

(3.242.551.090) 

(3.242.551.090) 

Cong 388.497.069.138 (3.242.551.090) 527.758.092.393 (3.242.551.090 

6b. Phâi thu dài hçzn khdc 
S cui näm 

Giá trl Diy phOng 

s6 du näm 
Giá tr Dii phông 

   

Phái thu tin hcp tác kinh doanh — Dr an 
Khu cong nghip Lê Minh Xuãn 43.532.895.759 - 43.532.895.759 

Các khoán k' qu5?, k9 ci.rqc dài han 19.000.000.000 - 19.000.000.000 

Cong 62.532.895.759 - 62.532.895.759 

Bàn thuvit minh nay là môt bO phan hqp thành và phái duvic dQc cing vái Báo cáo Mr chInh tang hçip 26 

Sb. Pithi thu v cho vay dài hgn 
s6 cui näm 

 

Cong ty C phn Tluro'ng mi Djch viii Thuan  Phi 

Can b cOng nhân viên 

Cong 

4.800.000.000 

4.800.000.000 

 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon PhO, Khu ph 3, Phi&ng Tang Nhon Phü B, TP. Thci Thc, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH TONG HOP 
Cho nàrn tài chinh kEt thOc ngày 3 1 thang 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tong hQp (tiEp theo) 

(*) Ngày 09 thang 4 nam 2021, Van phOng Uy ban nhân dan TP. H ChI Minh dã có Thông báo s 
27?/TB-VP nêu két 1un cüa Phó ChO tjch Uy ban nhân dan Thành phô VO Van Hoan ye vic thông 
nhât chU truong Tong Cong ty Nông nghip Sài GOn — TNHH MTV không tiêp tiic thirc hin dir an và 
giao cho Tong Cong ty Nông nghip Sâi GOn — TNHH dam phán, châm dOt hcp dông hqp tác kinh 

doanh voi Tong Cong ty. Hai ben dä lam vic và thông nhât chO trl.rong thanh 1' hqp dong hqp tác 
kinh doanh, tiên hành thuê kiêm toán toãn b chi phi dâu Ut d6 dang cOa dir an dé xây dirng p1nrong an 

xCr 1' tài chInh cu the. 

7. Nçxu 
S cui näm S du näm 

Cia trl cO CiátrcO 

Giá gOc the thu hôi Cia gc the thu hi 

446 

Ben lien quan 13.930.807.340 2.529.452.079 14.430.807.340 6.015.546.255 CON 

Cong ty C phAn XOc tin Thucrng 
mai va Dau ti.r Phong PhO 13 .930.807.340 2.529.452.079 14.430.807.340 6.015.546.255 

PH 

NG 
Các th chá'c và cá nh/in k/zdc 

Cong ty C phn Dku Ut Phát triên 
38.899.385.729 9.3 71.6 70.664 40.441.507.867 16.2 76.006.519 

r.P 4 

PhongPhO 32.923.446.043 9.300.622.988 32.923.446.043 15.715.833.457 

Các t ch(rc và Ca nhãn khác 5.975.939.686 71.047.676 7.518.061.824 560.173.062 

Cong 52.830.193.069 11.901.122.743 54.872.315.207 22.291.552.774 

Tinh hInh bin dng dir phông n phãi thu và cho vay khó dOi nhi.r sau: 
Nàm nay Nàm tru*c 

S dAu nãm 32.580.762.433 11.973.769.737 

TrIch 1p di,r phOng b sung 8.348.307.893 20.606.992.696 )NG 1 

S cui nãm 40.929.070.326 32.580.762.433 .IHIM P 
)AH vA 

8. Hang ton kho 

Hang mua dang di trên &r&ng 

So cui näm 
Giá gc Dtr phông 

S du nám 
Giá g6c Du phOng 

44.455.120.209 3.142.536.063 

Nguyen 1iu, vt 1iu 41.736.339.629 (1.298.388.933) 24.373.839.409 (5.079.227.955) 

Cong cii, dung cu 62.519.864 120.639.266 

Chi phi san xut, kinh doanh 
di dang 97.827.433.259 98.572.304.990 (2.943.005.278) 

Thành phm 41.369.880.222 (2.574.036.849) 59.454.771.049 (19.387.628.226) 

Hang hoa 3.980.229.500 13 .97 1.042 

Hang gri di ban 360.766.384 505.988.114 

Cong 229.792.289.067 (3.872.425.782 186.184.049.933 27.409.861.459 

TInh hInh bin dng dir phông giâm giá hang tn kho nhu sau: 
Näm nay 

 

Nãm trtr&c 

    

     

S du nãm 
Hoan nhp dir phOng 
Xut khác 

So cu6i nãm 

27.409.861.459 
(22.651.717.805) 

(885 .7 17.872) 

3.872.425.782 

30.566.193.834 
(3.156.332.375) 

27.409.861.459 

   

   

P5,, thn.Js minh nhv M me5i ho rthán hcm thànJi v phái duyc doc cün vái Báo cáo tài chin/i :cng hcip 27 



T6NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phng Tang Nhn Phü B, TP. Thu Dc, TP. H 
BAO CÁO TAT CHINH TONG HOP 
Cho närn tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàrn 2021 

Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tng hqp (tip theo) 

Chi Minh 

9. 
9a.  

Chi phi trã tru'óc 
Chi phi trá trwác ngc1z /zçzn 

S cu6i näm s6 du näm 

Cong cii, diing c 1.000.142.707 286.648.404 

Các chi phi trá truàc ngn hii khác 233.990 33 .755.603 

Cong 1.000.376.697 320.404.007 

9b.  Ch!phIlrá tr:róc (là! hçuz 
S cui näm S du nàm 

Quyn sCr ding dAt 8.326.530.600 9.795.918.360 

Chi phi sCra chta 4.925.176.029 4.801.659.577 

Cong ci, di,ing cii 2.366.175.632 3.316.087.343 

Chi phi thuê 248.500.000 674.500.000 

Các chi phI trà tri.róc dài han khác 243.472.589 752.546.249 

Cong 16.109.854.850 19.340.711.529 

10. Tài san c6 dinh hüu 

Nguyen giá 

hInh 
Nhã cOa, vt 

kin triic 
May rnOc và 

thiCt bi 
PhLrong tin 'L 
tãi, truyên dan 

Thiét b, dung 
cii quãn 19 Cong 

s6 du näm 515.342.829.481 1.272.724.531.913 24.936.434.114 10.108.303.453 1.823.112.098.961 

Mua trong nam 13 .200.000 160.000.000 659.500.000 832.700.000 

Dâu tu XDCB hoàn 
thânh 3.827.148.274 3 .827. 148.274 

Thanh l9, nhucxng ban (54 .985.498.595) (1.923.889.714) (56.909.388.309) 

So cui näm 515.342.829.481 1.221.579.381.592 23.172.544.400 10.767.803.453 1.770.862.558.926 

Trong do: 

D khAu hao ht nhung 
vn con sü dung 48.979.789.227 227.732.483.663 7.011.257.528 2.153.552.883 285.877.083.301 

Ch thanh 19 

Giá tr hao mOn 
So dâu nam 149.346.119.424 688.261.857.978 13 .782.039.709 4. 103 .409.961 855.493.427.072 

Khu hao trong nani 18.930.760.417 85.479.703.729 2.003.976.469 708.001.854 107.122.442.469 

Thanh 19, nhucmg ban (50.113.816.454) (1.822.223.059) (51.936.039.513) 

So cuói nm 168.276.879.841 723.627.745.253 13.963.793.119 4.811.411.815 910.679.830.028 

Cia tn cOn Iai 
S du nãm 365.996.710.057 584.462.673.935 11.154.394.405 6.004.893.492 967.618.671.889 

S cu6i nam 347.065.949.640 497.951.636.339 9.208.751.281 5.956.391.638 860.182.728.898 

Trong dO: 
Tam thii chua scr dung 
Dang chi thanh 19 

Mt stài san c djnh hOu hInh Co giá tn con li theo s sách là 598.344.619.152 VND dã thrqc th 
chap, cam cô dé dam bão cho cac khoán vay cüa cac ngân hang và Tp doàn Dt may Vit Nam (xem 
thuyêt minh so V.24). 

11. Tài san c dinh thuê tài chinh 
Nguyen giá Giá tn hao mon Giá tn cOn lai 

S dâu nàm 13.112.430.204 1.748.324.016 11.364.106.188 

Thuê tài chinh trong nám 79.833.184.623 

Khâu hao trong näm 2.210.876.354 

So cui nãm 92.945.614.827 3.959.200.370 88.986.414.457 

a,., :h,,,Jt ,ninh nhv là môt ho nhán hat, thành và t,háj duyc dQc cing vOl Báo cáo tài chinh tOng hap 28 



Kt chuyên vào 
TSCD trong näm  

(83.660.332.897) 

S cu61 näm 

(1.805.971.925) 4.786.980.938 

1.83 5. 173 .954 

42 7.393.953 

1.407.780.001 

Kt chuyên 
giãm khác 

- (3.168.086.461) 

- (3.168.086.461) 

T5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon PhU, Khu ph6 3, PhuOng Tang Nhon Phc B, TP. ThU Dcrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH TONG HQP 
Cho nàrn tài chInh kt thUc ngUy 31 thCng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tOng hqp (tip theo) 

12. Tài san c dinh vô hInh 
Nguyen giá Giá tij hao mon Giá tr! cOn li 

S du näm 583.927.273 304.401.416 279.525.857 

Khu hao trong närn 68.395.144 

S cui näm 
(*) 

583.927.273 372.796.560 211.130.713 

(.) Trong do, nguyen giá tài san c djnh vô hInh dã khAu hao ht nhung vn con str dung là 2 13.000.000 
VND. 

13. Chi phi san xut, kinh doanh d& dang dài hn 
Chi phi cUa Di.r an ThAng Lçxi. 

14. Chi phi xây dlng ccr ban do' dang 
Chi phi phát sinh 

Sdãunám trongnam 

Mua sm tài san c6 
dinh 
Xây thing ccx bàn dO 
dang 
Dir On dcu u' nhà 
may scri COC 

Dit On chci mOi TP. 
Vung Tàu 
Cong 

- 90.253.285.760 

1.407.780.001 3.595.480.414 

- 3.595.480.414 

1.407.780.001 

1.407.780.001 93.848.766.174 (83.660.332.897) (4.974.058.386) 6.622.154.892 

15. Các khoãn du tu' tài chinh dài han 
Cac khoán dau tu tài chinh dài han  ecia Tong Cong ty clii có dâu P.r gop von vào dan v khác. Thông 

tin v các khoãn du ti.r gOp v6n vào 

Diu (a' vào cong ty con 
Cong ty C phn Dt gia dung Phong Pht 

dan vj khác cUa Tong Cong ty nhir sau: 

Scuinam S ãu nám 
Giágc DiphOng Giágc DrphOng 

220.050.000.000 - 220.050.000.000 

220.050.000.000 220.050.000.000 

Du 1w vào cOng ty lien doa,zl:, lie,, kêl 349.675.919.796 (28.803.074.337) 349.675.919.796 (26.580.552.049) 

COng ty TNHH Coats Phong Phi 85.253.638.578 85 .253.638.578 

Cong ty C6 phn Du tLr Phát trin Nhà và 
Do thj HUD Sài GOn (iii) 10.000.000.000 - 10.000.000.000 

Cong ty C phn May Dà Lt (iv) 6.769.616.000 - 6.769.616.000 

Cong ty C phn XUc tiEn Thuang mi va 
Dâu ttr Phong Phc (v) 6.800.516.237 (6.800.516.237) 6.800.516.237 (6.800.516.237) 

Cong ty C phn Phát trin Nhà Phong 
Phii Daewon ThU Dc 144.586.200.608 (2.820.748.789) 144.586.200.608 

Cong ty C phn Dt DOng Nam 25.297.321.208 25.297.321.208 

Cong ty C phn Dt may Nha Trang (viii) 70.968.627.165 (19.181.809.311) 70.968.627.165 (19.780.035.812) 

Dâu lwgOp vñn vào do-n vj klzdc 125.247.365.199 (20.698.174.943) 125.247.365.199 (18.513.873.189) 
COng ty C phn Nguyen phi Iiu Dt 
may BInh An (ix) 13.027.052.451 - 13.027.052.451 

Cong ty C phn DGt  may Lien Phtrcxng 32.288.540.334 - 32.288.540.334 

Cong ty C phn Du Ur Phát trin Gia 
Dinh (xi) 12.533.634.095 - 12.533.634.095 

Congty C6 phAn Dt may Gia Djnh Phong 
PhU (xii) 5.852.355.319 (5.852.355.319) 5.852.355.3 19 (5.852.355.319) 

Bàn thwvit minh nay là môt bô Dhdn hov thành và phài duqe dcc cling vói Báo cáo tat chin/i tang hcip 29 
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TONG CONG TY C6  PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhon PhO, Khu ph 3, PhixO'ng Tang Nhon Phü B, TP. Thu Dc, TP. H Clii Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP 
Cho nãm tài chInh kt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cao tài chinh tng hqp (tip theo) 

S cui näm 

Cia gc Dty phOng 

So dau nam 

Giá g6c Dtr phOng 

Cong ty C phn Len Vit Nam (ii) 1.337.103.882 (1.337.103.882) 1.337.103.882 (1.337.103.882) 
Cong ty C phn San xut Kinh doanh 
Nguyen 1iu Dt may 11.282.879.453 (7.587.377.354) 11.282.879.453 (7.398.663.865) 

Cong ty C6 phn Sal GOn Rach  Giá (xv) 2.984.184.383 (2.314.642.263) 2.984.184.383 (1.968.241.214) 

Cong ty C pkn Thi.rng mi Dlch  vii 
Thun Phu 

(xvi) 12.018.427.562 (3 .278.429.206) 12.018.427.562 (909.139.055) 

Cong ty C phn H.rng P1i.'i (xvii) 1.813.677.769 - 1.813.677.769 (720.102.935) 
Cong ty C pn Phát trin Do thj D may 
Narn Djnh (xviii) 7.500.000.000 7.500.000.000 

Cong ty Ci phn Phuàc Lc (xix) 3.216.754.481 - 3.216.754.481 

COng ty c6 phn Qu6c t Phong Ph (xx) 14.093.555.470 - 14.093.555.470 
Cong ty C phii Du ti.r Phát trin Thuân 
Phü Lang CO (xxi) 7.299.200.000 (328.266.919) 7.299.200.000 (328.266.919) 

Cong 694.973.284.995 (49.501.249.280) 694.973.284.995  (45.094.425.238) 

(i) Tang Cong ty nrn giii 14.400.000 c phiu, tuong ducing 90% vn diu 1 cüa Cong ty Co phn Dt 
gia dinig Phong Phü. 

(ii) Tng Cong ty du tir vâo Cong ty TNHH Coats Phong Phü 85.253.638.578 VND, ti.rong du'oiig 
35,00% vOn diêu lé. 

(ii) Tng COng ty du Ur 1.000.000 c phiu ccia Cong ty C phAn Du ti.r Phát trin Nhà va Do thj HTJD 
Sài GOn tuong thrang 21,51% vOn diêu 1. 

(iv) Tng Cong ty du tu 423.100 c phiu cüa Cong ty C phn May Dã Lat tl.rong throng 40,00% vn 
diêu l. 

(v) Tng Cong ty dAu tu 6.800.516.237 VND vào Cong ty C phn Xác tin Throng mai và Du tr 
Phong Phü tuong throng 31,71% vOn diêu 1. 

(vi) Tng Cong ty du t.r 12.519.000 c phiu ccia Cong ty C phn Phát trin Nhà Phong Phü Daewon 
Thu Dirc tuo'ng throng 44,02% vOn diêu I. 

Tng Cong ty du tu' 2.172.448 c phi&i, tuong throng 35,99% vn diu 1 cüa Cong ty Cc phn Dt 
DOng Narn. 

(viii) Tng Cong ty du ti.r 5.6 14.375 c phiu, tucrng throng 30,35% vn diu I cCia COng ty C phn Dt 
may Nha Trang. 

Tng COng ty du tu 1.301.424 c phiu cia COng ty C phn Nguyen phi,i 1iu Dt may BInh An 
tuong du'oiig 11,72% vOn diéu l. 

(x) Tng COng ty du tu 2.999.772 c phiu ccia COng ty C phAn Dt may Lien Phirong thong duong 
12,76% vOn diêu 1. 

Ttng COng ty du tu 880.808 c phiu cüa COng ty C phn Du tu Phát trin Gia Djnh t1rong throng 
2,33% von diOu 1. 

Tng COng ty du ti,r 600.000 c phiu cOa COng ty C phn Dét may Gia Djnh Phong Phi ti.rcmg 
throng 10,91% von diéu l. 

(xiii) Tng Cong ty du tu 130.000 c phiu cüa COng ty C phn Len Vit Nam tuong throng 3,17% vn 
diOu 1. 
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Ph.rng Tang Nhon Phü B, TP. Thu Dc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP 
Cho näm tài chInh kEt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tong  hqp (tip theo)  

Tng COng ty du tu 1.126.228 c phiu c0a Cong ty C phn San xut Kinh doanh Nguyen Iiu Dt 
may tuong throng 23,66% von diêu I. 

Tng Cong ty dAu tu 300.000 c phiu cüa Cong ty C phAn Sâi GOn Rach  Giá tuong duong 2,25% 

vOn diêu I. 

Tng COng ty dAu ttr 1.065.000 c phiu cüa Cong ty C phn Thuong m?i  Djch vi Thun Phi tuolig 
throng 4,84% vOn diêu 1. 

Tng COng ty du tu 180.100 c phiu cca COng ty C phn Hung Phi ttrong duong 6,00% vn diu 
1. 

Tng Cong ty Mu Ur 750.000 c phiu ccia Cong ty C phn Phát trin Do thj Dt may Nam Djnh 
tuong du0ng 12,04% von diéu 1. 

Tng COng ty Mu tu 300.000 c6 phiu ciia COng ty C phn Phuàc Lc tuung throng 15,79% vin 
diêu lê. 

Tng COng tyMu tu 2.400.000 c phiu cüa Cong ty Ci phn Quc t Phong Phu tirang ducmg 
16,34% vOn diêu 1. 

Tang Cong ty Mu tu 729.920 c phiu cüa Cong ty C phAn Du tu Phát trin Thun Phui Lang Co 
tuong throng 11,53% vOn diéu l. 

Giá frj hp 1j5 
Tong Cong ty chua xac djnh giá tr hqp 1 cüa cac khoãn dâu tu do clura có huóTlg dan cii the ye vic 
xacdjnhgiátrjhQp1. 

Tmnh hInh hogt d5ng cza cong ty con va các cOng ty lien doanh, lien kt 
TInh hInh thi truOng va djch bnh Covid-19 bung phát lam ánh huâng den hoat dng cUa mt sO cong 
ty trong ngành bat dng san nhu Cong ty Co phan Phát triôn Nba Phong Phü Daewon Thu D(rc. Cong 
ty con và các cong ty lien doanh, lien kêt khác khong có thay dôi IOn so v&i nàrn truOc. 

DirphOng cho các khoán ddu tu gop vO'n vào don vj khác 
Tinh hinh biên dng dur phOng cho các khoán dau tur gop vOn vào doii vj khác nhu sau: 

Nãm nay Näm tru'ó'c 

S Mu närn 45.094.425.238 28.281.546.316 

TrIch 1p  dir phOng 4.406.824.042 16.812.878.922 

So cuou nam 49.501.249.280 45.094.425.238 

Giao dich  vái cOng ty con và các cOng ty lien doanh, lien kit 
Các giao dlch  trng yêu giUa lông Cong ty vài cOng ty con và các cong ty lien doanh, lien kêt nhu 
sau: 

Cong ty CphEn Dt gia ding Phong Pith 
Näm nay Näm tru*c 

Mua hang hóa, nguyen 1iu 131.416.469.459 95.889.456.038 

Muadchv 10.479.968.265 8.083.038.374 

Ban hang hóa, thành phm 140.282.659.573 366.200.703.968 
Cung cp djch vui 65.126.210.873 56.572.723.783 
Cho thuê nhà xu&ng 19.424.311.000 

Ban tài san 27.272.727 - 

C tue duac chia 14.400.000.000 16.200.000.000 

Läi vay cho thuê tài san 9.646.204.162 10.528.129.468 

Bàn thzryJt minh này/à m5I bi5 phdn hçip thành và phài duqc dQc ding vói Baa cáo tài chbth tdng hqp 31 
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6.793.854.795 

59.809.170.886 

20.958.623.600 
9.649.235.7 19 
2.780.776.065 

7.413.254.794 

276.267.952.113 
827.278.527 

10.509.314.205 
11.115.317.997 
4.294.311.916 

lai cho nhung khoân sau: 
So cui nãm S dâu nàm 

   

65.264.968.283 
2.791.779.917 

62.473.188.366 

341.938.368.231 

407.203.336.514 

4.563.468.522 

4.563.468.522 

427.828.246.237 

432.391.714.759 

T5NG CONG TV' Co PHAN PHONG PHIJ 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phli, Khu ph6 3, Phixàng Tang Nhon Phü B, TP. ThU Dlrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH TONG HQP 
Cho närn tài chinh kt thUc ngày 3 1 tháng 12 nãrn 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh tng hqp  (tip  theo) 

Näm nay Näm trtrrc 

 

COng ty G6 phn Dt Dông Nain 
Thu lãi cho vay 

Cong ty Cd phcn Dt may Nha Trang 
Mua hang hóa 
Mua djch vii 
Ban hang hóa, thânh phArn 
Cung cap djch vii 
Lãi vay phái thu 

Cong ty TNHH Coats Phong Pith 
Lçii nhun drqc chia 
Ban hang hóa, thânh phArn 
Cung cAp djch vi,i 
Mua nguyen 1iu 

Cong ty C/i phliz Du Ut Phát triên Nhà VO DO thj 
HUD Sài Gbn 
Co trc duc chia 

COng ty Cphn May Dâ Lt 
C ti'rc d.rçtc chia 

16. Tài san thu thu nhp hoãn 1i 
Tài san thul thu nhp hoãn lçzi chwa dwic ghi nh?in 
Tong COng ty chua ghi nhn tâi san thuê thu nhp hoàn 

Chênh léch tarn thO'i du'o'c khAu trtr 

Các chi phi phái trá 

DyphOngphOi trá 
L tInh thu chtra sr ding 

Cong 

233 .557.335 .4 18 283.810.637.475 
450.704.799.403 420.470.866.753 

12.872.372.998 14.898.472.883 
229.692.914.452 145.590.3 52.585 

300.000.000 

634.652.566 

Theo Lut Thus thu nhp doanh nghip hin hành, khoán 1 cUa bAt kS'  nAm tInh thug nào duqc chuyAn 
sang bü trr vào thu nhp trong th?yi gian tôi da khong qua 05 närn kê tr näm tiêp sau nãm phát sinh 1 
va chênh Ich tm thai có the dtrc khâu trr khOng bi gii hn ye th&i gian. Tài san thuê thu nhp hoän 

Lai khong duc ghi nhn cho nhng khoãn nay vi It có khà näng có thu nhp chju thuê trong thong lai 
dé sfr ding nhüng 19i Ich do. 

17. Phãi trã ngu'Oi ban ngn hn 
So cu6i nãm S dAu näm 

    

Phái trO cdc ben lien quan 171.547.030.733 128.038.889.794 

COng ty C phAn Dt may Nha Trang 58.598.399.622 48.427.768.362 

Cong ty C phAn Dt gia dmg Phong Phü 37.888.588.286 18.807.011.886 

Cong ty TNHT-I Coats Phong Phü 75.060.042.825 60.804.109.546 

Phái trd các nhà cung cap khdc 117.103.168.121 92.495.017.768 

Cong 288.650.198.854 220.533.907.562  
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T6NG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhon Phd, Khu ph6 3, Phixàng Tang Nhoii Phü B, TP. Thu 0irc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP 
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 théng 12 näm 2021 
Ban thuyêt minh Báo cao tãi chInh tong hqp (tip  theo) 

(.) T?i thOi dirn cui nãm tài chInh, ncr phài trâ các nhà cung cp khác dä duqc các ngân hang tài trcr 
thanh toán bang Upas L/C là 95.717.397.492 VND (so dâu näm là 54.326.619.391 VND). 

Tong Cong ty khong có nçi phãi trâ nguOi ban qua h?n  chua thanh toán. 

18. NguO'i mua trã tin truóc ngn hn 
So cuoi nam So dan nam 

Trâ tru'óc câa ben lien quaiz 36.845.370 36.845.370 

Cong ty C phAn Dt may Dong Nam 36.845.370 36.845.370 

Trâ trwóc cho các ngw&i ban khdc 15.919.949.884 13.032.188.891 

Cong ty TNHH San xuât Kinh doanh Nguyen 1iu 
Dt may Vit Nam 9.962.577.900 9.962.577.900 

Các khách hang khác 5.957.371.984 3 .069.6 10.99 1 

Cong 15.956.795.254 13.069.034.261  

19. Thud Va các khoãn phãi np Nhà ntr&c 
Chi tiét ye thuê và các khoãn phái np Nhà nithc duçrc trinh bay a Ph lc 01 dInh kèm. 

Th uê giá t4 gia tang 
TOng Cong ty np thuC giá trj gia tang theo phi.roTlg pháp khâu trir. Thuê suãt thue giá trj gia tang nhi.r 
sau: 
- Djch v cho thuê; kinh doanh sçii, xo 10% 

- Djch vii sü di,ing inroc, kinh doanh bong ph phm 05% 

Thuxut, nhiip khiu 
Tong COng ty kê khai và np theo thông báo ca Hâi quan. 

Th uê thu nhIp doanh nghip 
TOng COng ty phâi np thuê thu nhp doanh nghip cho các khoãn thu nhp tInh thuê vâi thuê suât 

20%. 

Thug thu nhp doanh nghip phãi np trong näm thrqc dr tInh nhis sau: 
Nàm nay Näm trithc 

TOng lç'i nhun ké toán tnróc thué 261.565.011.037 205.751.143.032 

Các khoán diêu chinh tang, giâm lqi nhun ké toán 
de xác dnh 19i nhuan  chju thuê thu nhp doanh 
nghip: 
- Các khoán dieu chinh tang 79.200.148.092 20.074.047.424 

- Các khoán dku chinh giáni (4.563.468.522) (3.084.961.263) 

Thu nhp chu thus 336.201.690.607 222.740.229.193 

Trong do: 
- Thu nhp tir chuyen nhurng bat d5ng san 1.608.107.423 

- Thu nhap  tIrhogtdç5ngkinhdoanh 335.559.268.208 221.132.121.770 

Thu nhp &rQc rnin thus (255.883.047.418) (3 10.746.002.041) 

L thigc chuyên (80.318.643.189) - 

Thu nhp tInh thus (88.005.772.848) 

Trong dO: 
- Thu nhip tfchuyn nhuçrng bat dçngsán 1.608.107.423 

- Thu nhp th hoQi dng kinh doanh - (89.613.880.271) 

Thus suAt thus thu nhp doanh nghip 20% 20% 

Thu thu nhp doanh nghip phãi np 321.621.485 _____ 
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TANG CONG TV cd PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, Plnr&ng Tang Nhn Phü B, IF. Thci Thrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH TONG HOP 
Cho näm tài chInh kt thóc ngày 3 1 tháng 12 nam 2021 
Bn thuyêt minh Báo cáo tài chInh tng hçp (tip theo) 

Vic xác djnh thué thu nhp doanh nghip phái np cüa Tong Cong ty duct can ctr vào các quy djnh 
hin hành ye thuê. Tuy nhiOn, nhng quy djnh nay thay dOi theo tirng thOi kS'  và các quy djnh ye thuê 
doi vài nhiêu loai giao djcli khác nhau có the dirc giâi thIch theo nhiêu cách khác nhau. Do 4y so 
thuê duc trInh bay trén Báo cáo tãi chInh tong hQp có the së thay dOi khi c quan thuê kiêrn tra. 

TIzu tài izguyên 
TOng Cong ty phAi np thuê tài nguyen cho hoat dng khai thác nirOc ngãrn. 

Tiiz thuê dt 
Tong Cong ty phái np tiên thuê dat cho các khu dat dang sir diing theo thông báo cia c quan thuê. 

Gác 1oi! thukhác 
Tong Cong ty kê khai va np theo quy djnh. 

20. Phãi trã ngtrôi lao dng 
SO di.r cuôi nãm là tien luong, thrOng cOn phâi trã cho nguOi lao dng. 

21. Chi phi phãi trã ngn hin 
So cui näm S dâu nAm 

Chi phI hoa hng 2.526.256.463 

Chi phi lãi vay 838.417.776 659.3 16.413 

Các chi phi phái trá ngn han  khác 1.953.362.14 1 1.377.895.646 

Cong 2.791.779.917 4.563.468.522 

22. Doanh thu chu'a thuc hiên 
22a. Doanh thu chwa thrc h&n  ngiz hgn 

Doanh thu chwa thyc hin lien qua,z dIn các ben 
lien quan 3.157.462.000 12.869.617.500 
COng ty TNHH Coats Phong Phii - Tin trâ tnróc v M * 
cho thuê tâi san cô dinh 3.157.462.000 3.157.462.000 
Cong ty C phn Dt Gia diing Phong Phi - Tin trã 
truóc ye cho thuê tài san cO dinh - 9.712.155.500 
Doanh thu c/twa thrc hiiz lien quaz dI,z cdc to 
chác vâ Cd izhân khdc 105.681.818 105.681.818 
Tiên trátruóc v cho thuê mt bang 105.681.818 105.681.818  

Cong 3.263.143.818 12.975.299.318  

22b. Doanh thu chwa thwc hiên dài hzn 
Tién trá tnróc ye cho thuO tài san cO djnh cüa Cong ty TNHI-I Coats Phong Phi. 

23. Phãi trã khác 
23a. Phái trd ngin hin khdc 

( . - So cuoi nam io uau nam 

    

Phái trâ cdc ben lien quaii 749.345.869 21.077.053.989 
Tp doàn Dt may Vit Nam — Chi phi lãi vay phâi trá 749.345.869 777.702.789 
Tp doàn Dt may Vit Nam — C trc phâi trã 20.299.351.200 
PhOi trâ cdc t chfrc và cd nhân khác 2.888.524.401 3.066.253.6 75 
Kinh phI cOng doàn, Bão hiêm xa hi, Báo hiêm y tO, 
Báo hiêm that nghip 1.133.683.987 952.151.075 
Co ti'rc phãi trá 701.661.135 713.669.135 
Các khoàn phái trâ ng&n han  khác 1.053.179.279 1.400.433.465 

Cong 3.637.870.270 24.143.307.664 
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T6NG CONG TV Co PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, Phu&ig Tang Nhon Ph B, TP. Thu Drc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA1 CHfNH TONG HQP 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cão tài chInh tong hçrp (tip theo) 

So cui näm So du näm 

5.226.000.000 5.226.000.000 

19.500.000.000 19.500.000.000 
4.700.000.000 4.700.000.000 

29.426.000.000 29.426.000.000 

23b. P/zái trá dài hçzn khác 

Cong ty C phn Dt may Lien Phuong — Nhn gop 
von dâi ban 

Cong ty TNHH Xây dirng Phong D(rc — Nhn gOp 
von dài ban 

Nhii k qu', k' cuQ'c dài han 

Cng 

23c. N qua hnz chwa than/i loan 
Tng Cong ty khOng cO nq phãi trá khác qua hn chua thanh toán. 

24. Vay vã ncr thuê tài chInh 
24a. Vay và np' thuê lài chmnh ngbz hin 

So cui nám S du nãm 
Vay dài hçin dn /sçsn Ira hen lien quail 11.003.785.192 10.109.219.687 
Vay Tp doân Dt may Vit Nam (xem thuyt minh s 
V.24b) 11.003.785.192 10.109.219.687 
Vay và no' Ihuê Mi clzInh ngiiz hgn phái Ira các to 
chá'c và cá nhân khác 148.133.502.205 380.244.900.858 
Vay ngn hn ngân hàng 123.916.934.466 344.351.081.074 
NgOn hang TMCF Du tu' và Phát 1rién Viol Narn — 
Chi nhánh TP. HO C'hI Minh 30.598.107.258 67.694.953.584 
Ngán hang TMC'F Cong thu'oiig Vit Narn — C'hi 
nhánh TP. HO ChIMinh 26.218.872.440 70.805.067.465 
Ngan hang TMCP Ngogi thircmg Viii  Nam — C'hi 
nhánh TP. HO C'hiMinh 61.136.474.380 185.811.007.540 
NgOn hang TMcP Qu6c t 20.040.052.485 
Ngán hang TMC'P DOng Nain A 5.963.480.388 
Vay dài han  dn  han  trá (xem thuyt ininh s V.24b) 15.367.789.200 34.452.804.560 
Nq thuO tài chInh dn han  trâ 8. 848.778.539 1.44 1.0 15 .224 

Cong 159.137.287.397 390.354.120.545 

(I) Khoán vay các ngân hang d b sung vn luu dng và phát hành thtx bâo lãnh. 

Tng Cong ty cO khá näng trâ du'c các khoán vay va n thue tài chInh ngn han. 

Chi tit s phát sinh v cac khoân vay va n thuê tài chInh ngn han  trong nãm thrc trInh bay a Phx 
lic 02 dInh kern. 

24b. Vay và np' thuê tài chInh dài hin 
So cuoi nam S6 t1u nãm 

Vay dài hgn phâi Ira ben lien quan 503.416.884.812 521.041.703.933 
Vay Tp doàn Dt may Vit Nam 
Vay và izp thuC Iài chInh dài hin phái Ira các t6 
chá'c và Ca nhân khác 

503.416.884.812 

282.490.146.853 

521.041.703.933 

319.602.133.401 
Vay dài han  ngân hang 
Ngân hang TMC'P Ngogi thirung Vit Nain — Chi 
nhánh TP. HO ChIMinh 

123.207.477.600 

123.207.477.600 

203 .0 19.355.060 

178.239.395.400 
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TONG CONG TV C6  PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhn Phü, Khu phó 3, Phiiàng Tang Nhon Phü B, TP. Thci Dcrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HQP 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh tang h9p (tip theo) 

So cui näm S du nãm 
ATgán hang T1vICP Cong thirong Viii Nain — Chi 
nhanh TP. HO C/il lvlinh 15.180.000.000 

NgOn hang TMCP Sal GOi — Ha Nç5i 9.599.959.660 

Vay dài han  các cá nhân0  110.550.664.407 110.048.357.110 

Ng thuê tâi chfnh Cong ty TNHH MTV Cho thuê tãi 
chInh Ngân hàngTMCP Ngoi thuang Vit Narn - 
Chi nhánh TP. Ho ChI Minh (iv) 48.732.004.846 6.534.421.231 

Cing 785.907.031.665 840.643.837.334 

(i) Khoân vay Tp doàn Dt may Vit Nam d tái cAu trc tài chInh, trã nq cho các khoán nq dài hn cUa 

triên Châu A (ADB) va B Tài chInh. Khoân vay thrcc dam báo bang vic the chap mt so tài san co 
các tO cliác tin dung theo các ni dung Tp doàn Dt may Vit Nam dA cam két vi Ngân hang Phát 

djnh (xem thuyêt minh V.10). 

(jO Khoàn vay Ngân hàngTMCP Ngoai thi.rang Vit Nam — Chi nhánh TP. H ChI Minh d thanh toán 
các chi phi lien quan den vic dâu ti.r thirc hin dir an "Dâu tu nhà may dt vãi Denim Nba Trang" vói 
lãi suât xác djnh trong trng hp dông tin dung ci,x the theo chê d Iãi suât cüa ngân hang trong tirng 
th&i k5'. SO tiên vay dupc hoàn trá hang qu'. Khoãn vay nay du'c dam bâo bang vic the chap tài san 
hinh thành tir von vay (xern thuyet minh so V.10). 

Khoân vay dài han  cá nhân khác cM phiic vu hoat dcng san xut kinh doanh. 

Thuê tài chInh Cong ty TNHH MTV Cho thuê tâi chInh Ngan hang TMCP Ngoai thixong Vit Nam - 
Chi nhánh TP. Ho ChI Minh dé thuê may móc thiét bi vói thOi han  thuê l 84 thang. 

Ting Cong ty có kha näng trã thrçc các khoàn vay và nq thuê tài chInh dài han. 

KS' hn thanh toán các khoãn vay Va flY thuê tãi chInh dài hn nhis sau: 

. So cuot nam 

Tong ncr 
Tir 01 näm tth 

xung 
Trên 01 nãm 
dn 05 näm Trên 05 näm 

Vay dài han  ngân hang 13 8.575.266.800 15.367.789.200 95.602.771.200 27.604.706.400 

Vay dài hn các t cht'rc khác 514.420.670.004 11.003.785.192 56.510.565.981 446.906.318.831 

Vay dài han  các Ca nhân 110.550.664.407 110.550.664.407 

Na thué tài chinh 57.580.783.385 8.848.778.539 35.395.114.157 13.336.890.689 

Cong 821.127.384.596 35.220.352.931 187.508.451.338 598.398.580.327 

S6 du nãm 
Vay dài han  ngân hang 237.472.159.620 34.452.804.560 126.287.076.360 76.732.278.700 

Vay dài han  cac t chc khác 531.150.923.620 10. 109.219.687 51.916.463.630 469.125.240.303 

Vay dài han  các cá nhân 110.048.357.110 110.048.357.110 

Na thué tài chInh 7.975.436.455 1.44 1.015 .224 5.764.061.636 770.359.595 

Cong 886.646.876.805 46.003.039.471 183.967.601.626 656.676.235.708 

Chi tit s phát sinh v các khoãn vay và nç thuê tài chInh dài han  trong  kS'  dixcxc trinh bay a Ph lc 
02 dInh kern. 

24c. Vay và nçi thuê tài chInh qua hin chwa thanh loan 
lông COng ty khong có các khoãn vay và nci thuê tài chInh qua han chi.ra thanh toán. 

Ban ihuyEt mm/i nay là mç5m bph<mn hp than/i và phái dwçic d<c  thng vái Báo cáo tài chin/i lOng hçrp 36 



TONG CONG TV' CO PHAN PHONG PH(J 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phuãiig Tang Nhan Phü B, TP. Thii Dirc, TP. H Chf Minh 
BAO CÁO iAi CHINH TONG HQP 
Cho nãm tài chInh k& thOc ngây 31 tháng 12 näni 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh tng hqp  (tip  theo) 

25. Du phông phãi trã ngãn hn 
Trong nam, can cir theo ni dung phán quyêt ccia Tôa an nhãn dan TP. Ho ChI Minh ngày 18 tháng 12 
närn 2021 ye vi phrn cUa Tong Cong ty Nông nghip Sài Gôn — TNHH MTV klii chuyên nhupng dr 
an Khu nba & ti Khu phô 4, Phu&ng ?1rn  Long B, TP. ThU DUc, TP. Ho ChI Minh, Tong Cong ty 
da trIch Ip di,r phOng phâi trâ khoân ton that cho Tong Cong ty NOng nghip Sài Gôn — ThHH MTV 
diya trén xác djnh thit hai tai thOi diem chuyén nhung vói so tiên là 62.473.188.366 VND. Theo do, 
muc dtx phong phai tia ton that di.roc chra tiên then tich 9,568 m2  dat (ti.rang ung then tich phân dat hen 
ké dã huy dng vOn và k' hçp dông chuyên nhu'çng) và t'3' i ton that là 28% phãn von gOp cUa lông 
Cong ty Nông ngliip Sài Gôn. 

26. Qu5' khen thu'&ng, phiic 191 
Tang do trIch 1p Chi qu 

So du näm tirlQi nhun trong näm S cui näm 

Qu khen tlur&ng 19.077.639.278 11.352.813.000 (14.9 13.736.952) 15.5 16.715.326 

Qu5' phUc 1i 3.669.631.675 3.000.000.000 (2.007.526.191) 4.662.105.484 

Qu thi.ró'ng Ban quãn 1)1, 
diêu hành 1.274.994.619 6.694.158.000 (5.960.000.000) 2.009.152.619 

Cong 24.022.265.572 21.046.971.000 (22.881.263.143) 22.187.973.429 

27. Von chü sô h&u 
2 7a. Bang a'6i cisilu biln d5ng cáa von chü sO' hfru 

Thông tin ye bién dng cUa von chU sO hCru dixçc trInh bay & Phii Iiic 03 dInh kern. 

27b. Clii t1tt v6n gOp cña cliü sO' hu'u 
S cui nám S du nAm 

Tp doãn Dt may Vit Narn 374.087.960.000 374.087.960.000 

Các cc dông khác 372.620.950.000 372.620.950.000 

Cng 746.708.910.000   746.708.910.000 

27c. C6phiu 
So cu6i näm S du nám 

So hrong c phiu dang k9 phát hành 74.670.891 74.670.891 

SO 1ucrng c phiu dã phát hành 74.670.891 74.670.891 

- C phiêu phd thông 
- Cd phi u u'u dãi 
S luvng c phiu duc mua Iai 
- Cdphièuphd thông 
- Cdphiêuuudãi 

74.670.891 74.670.891 

S lucing c phiu dang liru hành 74.670.891 74.670.891 

- Cd phiii phd thông 
- Cdphiêuuvddi 

74.670.891 74.670.891 

Mnh giá c phiu dang luu hành: 10.000 VND. 

27d. Phânphdi1çtinhuin 
Trong näm Tong Cong ty dà phân phôi Iqi nhun nãm 2020 theo Nghj quyét Di hi dOng cO dông 
thi.thng niên närn 2021 ngày 25 tháng 9 näm 2021 nhi.r sau: 

VND 

• Chia c trc cho các c dong (18%/mnh giá c phiu) 134.407.603.800 

• TrIch Qu5 dâu tu phát triên (20%) 41.008.038.000 

• TrIch Qu khen thi.rOng, phUc I9i (7%) 14.3 52.8 13 .000 

• TrIch thuOng Hi dng quán trj, Ban kim soát và Ban diu hành (3%) 6.15 1.206.000 

• TrIch thuOiig vi.rçrt kê ho?ch (10% lcii nhun vU9t ké hoach) 542.952.000 

Rñn ,h,jvAi minh nay là môt bô p/ian hop than/i va phái &cqc dQc cling vOl Báo cáo tàî chlnh idng hcxp 37 
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhn Phd, Khu ph 3, Plur&ng Tang Nhrni Phü B, TP. Thu Drc, TP. H6 ChI Minh 
BAO CÁO TA1 CHINH TONG HQP 
Cho näm tãi chinh kEt thüc ngày 31 thang 12 nãrn 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tang  hçp (tiép theo) 

28. Các khoãn mic ngoài Bang can d6i k toán tong hqp 
Ngozi t các 1ozi

s6 cui näm S dAu näm 

Dollar M (USD) 523.491,20 182.320,39 

Euro (EUR) 343,63 387,55 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC lurnAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOiST BONG KINH DOANH TONG HQP 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dlch  v 
hi. Tong doanh thu

NAm nay Nãm tru*c 

Doanh thu bàn thânh phArn 478.711.158.271 

Doanh thu ban hànghóa, cungcp djch vii 581.597.176.010 

Doanh thu kinh doanh bt dng san 263.636.364 

Cong 1.060.571.970.645 

lb. Doanh /jj  bá,z hang và dung cap djch vy cho aic ben lien quaii 
Ngoài giao djch bàn hang và cung cap dch vi cho các cong ty con và cong ty lien doanh, lien két 
duc trinh bay 0 thuyét rninh so v.15, Tong Cong ty khong phát sinh giao djch ban hang và cung cp 

djch vii voi cac ben lien quan khác khong phãi là cong ty con và cong ty lien doanh, lien két. 

2. Các khoán giãm trir doanh thu 
Khoàn hang ban bi trâ Iai. 

3. Giá vn hang ban
Nàm nay Näm trufrc  

Giá vn cüa thành phrn d ban 4 15.957.068.503 709.348.386.731 

Giá vn cüa hang hóa, djch vii dã cung cp 524.247.343.982 785.780.923.087 

Giá vn cüa bat dng san dà ban 263 .636.364 9.940.634.277 

Du phông giàm giá hang tn kho (22.651.717.805) (3.156.332.375) 

Cong 917.816.331.044 1.501.913.611.720 

4.  Doanh thu hot dng tài chInh 
Nãm nay Nàm trtrfrc 

Lãi tin gri có k' han 66.876.712 - 

Lãi tin gri khôngk' han 381.134.839 291.805.272 

Lãi chrn thanh toán 10.03 1.698.629 12.273.555.556 

Co tCrc, Igi nhun du'çicchia 255.883.047.418 3 10.746.002.041 

Lãi chênh 1ch t' giá phát sinh 2.311.328.022 680.514.456 

Lãi chênh lch t giá do dánh giá lai  các khoãn miic 
tiên t có gOc ngoai t 7.020.184.177 425.045.946 

Doanh thu hoat dng tài chInh khác 28.111.202 127.623.235 

Cong 276.3 42.380.999 324.544.546.506 

D... .....1, .,.', 7), ,., 7A h,r, ,he'inh và nhñj dur.vc doc cin vol Báo cáo lài chin/i tdn hQp 38 

733 .869. 173 .881 
841.524.929.675 

11.548.741.700 
1.586.942.845.256 



TONG CONG TV c6 PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhon PhO, Khu ph 3, Phix&ng Tang Nhon Phü B, TP. Thu Dirc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH TONG HOP 
Cho närn tâi chinh kt thüc ngây 31 thàng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Bão cáo thi chinh tong hQ'p (tip theo)  

5. Chi phi tài chInh 
Nãrn nay Näm triróc 

Chi phI lãi vay 11.407.298.968 42.380.690.280 

L chênh !ch t giá phát sinh 380.534.979 85 1.061.093 

Du phông giârn giá Mn tht du tu 4.406.824.042 16.8 12.878.922 

Chi phi tài chInh khác 2.114.613.787 3.654.228.231  

Cong 18.309.271.776 63.698.858.526 

Näm nay Nãm tru*c  

Chi phi cho nhân viên 3.231.887.231 5.932.613.055 

Chi phi vat  !iu, bao bi - 33.584.100 

Chi phI van  chuyn 3.293.910.677 2.991.643.947 

Chi phi khác 7.573.598.538 15.378.570.941  

Cong 14.099.396.446 24.336.412.043 

7. Chi phi quán I doanh nghip 
Näm nay Näm trtróc 

6. Chi phi ban hang 

Chi phI nhân viên quán I 
Chi phi vat  Jiu quãn I' 
Chi phi khAu hao tài san c djnh 
Thu& phi và 1 phi 
Di.r phông phãi thu khó dOi 
Chi phi djch vi rnua ngoài 
Chi phi khác 
Cong 

8. Thu nhp khác  

34.168.069.289 
2.442.761.104 
3.292.082.484 

11.541.951.394 
8.348.307.893 

20.329.994.014 
10.228.942.707 
90.352.108.885 

Nàm nay  

36.451.374.340 
1.828.920.892 
2.967.919.688 
5.271.689.892 

20.606.992.696 
22.175.701.532 
10.316.548.121 
99.619.147.161  

Näm tru*c  

Läi thanh 1', nhucrngbán tài san c djnh 8.677.210.978 
Thu tin dn bii, h6 trct do Nhà ni1óc thu hôi dat 33.409.384.500 

Thu nhâp khác 1.608.023.226 200.839.113 

Cong 43.694.618.704 200.839.113 

9. Chi phi khác
Nãm nay Nàm trLr&c 

L thanh Is', nhucrng bàn tài san c djnh, b.t dng san 
dâuti.r - 11.215.285.333 

Chi phi quán I' dir an 11.378.756.703 
Chi phi dir phông phãi trâ dr an Tang Phü 62.473.188.366 

Chi phi khác 559.308.172 223.505.251  

Cong 74.411.253.241 11.438.790.584 

10. Lãi trên c phiu 
Thông tin ye Iäi trên cô phieu dixgc trInh bay trên Báo cáo tài chinh hçp nhât. 

R,n ,h,niAt minh nay là môt ho hdn hop thà n/i và phái thtçic dQc cling vO'i Baa cáo lài chIn/i lông hçrp 39 



T6NG CONG TY c6 PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhn Phü, Khu ph 3, Phi.r6ng Tang Nhon Phü B, TP. ThQ Dc, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NI-1 TONG HQP 
Cho närn tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyEt minh Bäo cáo tài chInh tng h9p (tip theo) 

11. Chi phi san xuât kinh doanh theo yu t 
Nam nay Nàm tru'ó'c 

Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 520.018.619.818 567.068.414.503 
Chi phI nhân cOng 98.381. 123 .377 107.710.007.789 
Chi phi khAu Imo tài san c dinh 109.050.648.349 120.727.294.003 
Chi phi djch vii mua ngoài 180.590.553.146 207.957.538.224 
Chi phI khác 19.868.406.376 82.515.354.985 
Cong 927.909.351.066 1.085.978.609.504 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CÁO LIYU 
CHUYEN TIEN T TONG HP 

Trong näm, Tng Cong ty phát sinh cac giao djch khOng b&ng tin nhu sau: 
Nãm nay  

Thu läi cho vay cn tth vão chi phi lãi vay 26.276.914.476 
CAn trr khoân tin Iãi cho vay phài thu voi cong 
nQ phái trâ 8.288.216.136 
CAn trir khoãn trã tin vay vói cong nç phái thu 
Mua sm tài san c djnh b&ng nhn n thuê tâi 
chInh 61.757.841.659 

Ti thOi dim cui näm tài chInh, cong nq lien quan dn vic rnua sm, xây drng tài san c dlnh  và 
các tài san dài han khác nhi.r sau: 

Nãm truc 
30.559.721.835 

4.774.053.110 
6.974.510.416 

 

s6 cui nàm  
650.683.800 
220.456.800 

Sdunäm 

 

- Phâi trâ tin rnua tãi san c dinh 
- Trâ truóc tin rnua tài san c djnh 

VIII. NHITNG THÔNG TIN KHAC 

1. Tài san cho thuê hoyt dng 
Tai ngày kêt thác nàm tài chInh, các khoàn thanh toán tién thuê tOi thiOu trong tirong lai thu chrçic tir 
các hçp dOng thuê hoat dng khong the hüy ngang nhu sau: 

So cu6i nàm So du näm 
Tr 01 narn tr& xung 73.092.418.248 68.205.154.959 
Tren 01 närn dn 05 näm 252.558.009.047 241.099.391.282 
Trên 05 näm 384.500.561.913 374.064.812.198 
Cong 710.150.989.208 683.369.358.439 

2. Giao dlch  và s dir vol các ben lien quan 
Các ben lien quan vói Tong Cong ty bao gOm: các thành vién quàn l' chü cl1Ot, các cá nhân có lien 
quan voi cac thành viên quãn 1 chü chOt và các ben lien quan khác. 

2a. Giao djch và s.4 dir vó cdc thành vien qadn 1j5 chñ chót và cdc cá nhân Co lien quan vOl cdc thành 
vien quail lj chü eliot 
Các thânh viên quàn 1 chCi chôt gOm: các thânh vién Hi dông quân trj và các thành viOn Ban diêu 
hãnh, quân 1. Các Ca nhân cO lien quan vOi các thành viên quân 1 chU chôt là các thành viên mt thit 
trong gia dInh các thành viên quãn 1 chi'.i chOt. 

Bàn ihuyEi minh nay là rnç5l bp/nn hçip thành và phdi thrç.c d9c ding vái Báo cáo tài chIn/i zdng hQp 40 



T6NG CONG TV C5  PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, PhLràng Tang Nhon Phii B, TP. Thu Düc, TP. H ChI Mink 
BAO CÁO TAI CH!NH TONG HQP 
Cho nAm tài chink kEt thuc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tong hQ'p (tip theo) 

Giao djch v61 các ihành viên quán l chü chôt va các cá nliáiz có lien quaii v&i các thành viên quán 
chi chOt 
Tong Cong ty không phát sinh giao djch ban hang và cung cap djch vi,i cüng niur các giao djch khác 
vo.i cac thành vién quân 1 chü chôt va cac cá nhân có lien quan vói các thành viên quail i chü chOt. 

COng ncr vói các thành viCn quán 1j5 chz chat và các cá nhdn cO lien quali vói các thành viên quàn lj 
chz chôt 
TOng COng ty khong có cOng n vol các thành viên quãn l chü chôt và các cá nhân có lien quan vói 
các thành vien quàn l? chu chôt. 

Thu nhp cza các thành viên quán 1)5 chz chit 
Thu nhp cüa các thành viên quãn l chi'i chOt chi có luo'ng vói tong tién li.ro'ng trong nãm là 
2.475.490.470 VND (näm trisóc là 2.423.883.200 VND). 

2b. Giao dick và s dir vOi cdc ben lien quail khdc 
Các ben lien quan khác vói TOng Cong ty gOm: 
Ben lien quan khác 
Tp doàn D may Vit Nam 
COng ty CO phân Dt gia diing Phong Phü 
Cong ty CO phân Dt Dông Narn 
Cong ty C phn Dt may Nha Trang 
Cong ty TNHH Coats Phong Ph(i 
COng ty CO phân Dâu Ur Phát triên Nhà Va DO thj HUD Sal GOn 
COng ty CO phân May Dà Lat 
COng ty CO phân Xic tién Thtrang mai  và Dâu tix Phong Phá 
COng ty CO phân Phát triên Nhà Phong Phii Daewon Thii Drc 

M6i quan h  
COng ty mc 
COng ty con 
COng ty lien kêt 
COng ty lien két 
COng ty lien kêt 
COng ty lien két 
COng ty lien kêt 
COng ty lien két 
COng ty lien kêt 

Giao djch vái các ben lien quan khác 
Ngoài các giao djch phát sink vói các cOng ty con và cOng ty lien doanh lien ket dã duqc trinh bay a 
thuyet mink sO V.15, TOng Cong ty chi phát sinh các giao djch sau vói Tp doàn Dt may Vit Nam: 

Näm nay Nãm tru'&c 
C tüc phài trâ 67.335.832.800 82.299.351.200 
Lãi vay phãi trâ 8.7 14.506.345 14.138.871.800 
Muanguyênvt1iu - 1.870.215.480 
Chi phi dch vii 68.128.450 218.800.000 

Giá hang hóa, djch vii cung cp cho các ben li€n quan khác là giá thOa thun. Vic mua hang hóa, dlch 
vçi tr các ben lien quan khác duct thiic hin theo giá thOa thun. 

Cong ncr  vái các ben lien quaii khác 
COng nq vâi các ben lien quan khác thrcic trinh bay t?i  các thuyét minh sO V.3, V.5, V.6, V.7, V.17, 
V.18, V.23 và V.24. 

Các khoãn cOng nç phài thu cac ben lien quan khác khOng cO bâo dam và s di.rçrc thanh toán bang 
tien. 

3. Thông tin v b phn 
Báo cáo b phn chinh yêu là theo linh virc kinh doanh do các hoat dng kinh doanh cüa Tong COng 
ty di.rcrc tO chüt va quán 1' theo tInh chat cüa san phâm va djch vi cung cap vâi mOi mt bO phn là 
môt don vi kinh doanh cung cap các san phâm khác nhau và phiic vi,i cho các thj tnr&ng khác nhau. 

Bàn xhuyet minh nay là m5t b5phdn hçip thành và phái duc dQc càng vói Báo cáo iài chinh tdng hcip 41 



T6NG CONG TV' c6 PHAN PHONG PHU 
Oja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phrông Tang Nhon Phci B, TP. Thñ Dcrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH TONG HQP 
Cho näm tài chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Ban thuyt minh Bäo cáo tài chInh tng hçp (tiEp theo) 

3a. Thông tin v ltnh vrc kin/i doank 
Tong COng ty có các huh vic kinh doanh chInh sau: 
• Linh vi,rc san xuât: san xuât va tiêu thii vãi, khän, chi may, chi thêu, san phâm may mc và thOi 

trang. 
• LTnh vijc thuoTig mi, djch vçi, khác: rnua ban sçi và nguyen vt hiu san xuãt khác, djch vii giáo 

dc mâm non, kinh doanh bat dng san và thirc hien  các dir an ci,irn cong nghip, khu du ljth và tOa 
nhà phtrc hçp. 

Thông tin v bô phn theo lTnh vrc kinh doanh cfia Tng Cong ty duçc th hin 0 Phii 1ic 04 dinh 
kern. 

3b. Thông ti/i Vê khu vrc dja l5 
Toãn b nhà xuôig cüa COng ty duqc dt t?i  Vit Nam. Thj truOlig tiêu thii ciia Cong ty chil yu là 
Vit Narn, cac nuóc Châu A khác (Han Quôc, Nht Bàn, Hông KOng, Trung Quoc, Thai Lan) và các 
nisóc Châu Au Va M9. 

Chi tit doanh thu thun v ban hang và cung cp djch v ra ben ngoài theo khu virc dja 19 dra tren vj 
trI cia khách hang nhu sau: 

Nàm nay Nãm truó'c 
Doanh thu nôi dia 950.499.091.996 1.501.135.575.877 
Doanh thu xut khu 106.017.280.730 80.877.001.570 

Cong 1.056.516.372.726 1.582.012.577.447 

4. Sir kin phát sinh sau ngày kt thüc nãm tài chInh 
Không cO sr kin trong yu nào phát sinh sau ngày kt thác näm tãi chInh yéu cu phái diu chinh s 
lieu hoc cong bô trén Báo cáo tài chInh tong h9p. 

5. Thông tin khác 
Ngày 22 thang 6 näm 2019 Uy ban Nhân dan TP. 1-ia ChI Minh dã ban hành Quy& djnh so 2649/QD-
UBND ye vic thu hôi và hfiy bO Quyet djnh so 6077/QD-UBND ngày 17 thang 11 nãm 2017 cia Uy 
ban Nhân dan TP. Ho ChI Minh ye chap thun cho chuyén nhirçng Di,r an Phát triên khu nhà 0' ti 
Phithng Phuót Long B, TP. Thu Dc, TP. HO Chi Minh giü'a Tong Cong ty Nông nghip Sài Con — 
TNHH MTV và Tong Cong ty. Theo do, hai bOn phãi giao trâ, chuyên giao nhu'ng gi ma hai ben dà 
thôa thun cüa nhau tnró'c day và cam két khong thäc mac khiêu nai  gI ye sau; thông báo cho các ben 
cO liOn quan ye vic huy hçrp dông chuyOn nh.rcrng dir an Khu nhà i ti Khu phO 4, PhuOng Phtrc 
Long B, TP. Thu Dirc; giái quyêt các van dO phát sinh vói các to chcrc, Ca nhân lien quan dOn vic hUy 
hqp dOng chuyen nhircmg du an do hai ben dã k9 kt truàc dO theo quy djnh ccia pháp lust  hin hành. 

Trong näm 2018 và 2019, Tang Cong ty dâ bàn giao mt s can cho khách hang và ghi nhn doanh 
thu, giá vOn vào ket qua hoat dng kinh doanh nhi.r sau: 
Doanh thu kinh doanh bAt dng san 
Giá vn chuyn nhucng bAt dng san 
Lãi gp 

Tai ngày kt thüc nãm tài chInh, chi phi san xuAt kinh doanh dâ dang cüa di,r an Khu nhà a ti Khu ph 
4, Phuing Phuóc Long B, TP. Thu Dcrc là 76.285.461.700 VND. 

Ban thuyd: minh nay là mt b(5phdn hQp thành và phái thtçtc dQc cling vài Baa cáo tài chinh 1ng hcip 42 

115.401.827.748 
111.481.102.764 

3.920.724.984 
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.HO Clii Mmli, ngày 24 thang 3 näm 2022 

C 

TONG,  CONG TY 

CO PHXN 

PHONGp : L 

 T. P 
Trirong Thj Ngçc Phuçng 1:hrorng Khuê 
K toán tru'&ng Tong Giám dc 

Lê Thi Tn Anh 
Ngirôi 1p biêu 

T6NG CONG TV cö PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhmi Phü, Khu ph 3, Plurông Tang Nhon Phü B, TP. ThU Drc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP 
Cho närn tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh tong h9p (tip theo) 

Ngày 18 thang 12 nãrn 2021, TOa an nhân dan TP. H Clii Mmli dä dua ra phán quyt v vi pharn cUa 
TOng Cong ty Nong nghip Sal GOn — TNHH MTV klii chuyén nliuçng d an Khu nhàO t?i  Khu phO 
4, PhuOiig Plnróc Long B, TP. ThU DUc, TP. Ho Clii Minh t?i  thOi diem chuyên nhupng là 
348.779.619.741 VND. Theo do, Tong Cong ty dã trIch 1p dr phOngphái trã khoàn tOn that cho Tong 
Cong ty NOng nghip Sal GOn dira trên xác djnh thit hi t?i  thOi diem chuyên nhuvng vOi so tiên là 
62.473.188.366 VND (xern thuyét minh sO V.25). 

Hién tai  Tng Cong ty dang chO phán quyt sau cUng và các huong diii d giài quyt các vn d dan 
sr phát sinh (nêu co) do vlc hUy hçrp dông chuyén nhuQng dr an giUa các ben theo quy djnh pháp 
luãt hién hãnh. 
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Truong Thj NgQc Phiroiig 
Kê toán trtr?rng 

L 

LêThiTüAnh 
Nguôi lap 

u•l 

Chi Minh, ngày 24 tháng 3 nãm 2022 

. TONG CONG TY 
* CO PHAN 

PHONG P11(1 

- T. P 
Duoiig Khuê 
TOng Giám dOc 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TV C5  PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phi, Khu ph6 3, Phumg Tang Nhcm Phü B, TP. Thu Dcrc, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH TONG HQP 

Cho nãm tài chInh kt thñc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Phu lçc 01: Thuê vã các khoãn phãi nôp Nhà niroc 

So dâu näm So phät sinh trong näm 

Don vi tInh: VND 

SO cuOi nãm 
Phãinp Phãithu S phãi np S da thtrc nôp Phãi nop Phãi thu 

Thud GTGT hang ban ni dja 5.228.958.284 10.278.484.945 (15.473.175.540) 34.267.689 
Thu GTGT hang nhp khu 8.83 1. 174. 144 (8.831.174. 144) 
Thu xuAt, nhp k.hu 23.387.963 360.881.972 (379.465.720) 41.971.711 
ThuE thu nhp doanh nghip 207.769.015 207.769.015 
Thus thu nhp Ca nhân 4.210.662.039 9.081.557.694 (10.048.718.043) 3.243.501.690 
ThuE tài nguyen 9.132.480 432.663.220 (435.045.460) 6.750.239 
Tin thuê dt 14.602.950.282 14.288.580.99 1 (28.666.587.764) 224.943.509 
Thu nhà thu 947.8 19.550 (947.8 19.550) 
Các Ioi thud khác 8.000.000 (8.000.000) 

24.051.703.085 231.156.978 44.229.162.516 (64.789.986.221) 3.509.463.127 249.740.726 
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Chi ti& s phát sinh v cac k.hoãn vay va nçi thué tài chinh ngn han trong nAm nhr sau: 
So tin vay phát 

So du nam sinh trong nãm 
Vay dãi han  dn han  trã ben lien quan 
Vay ngAn hn ben li6n quan 
Trái phiu thu&ng ngan hn 
Nq thuê tãi chinh dn han trá 
Cong 

10. 109.2 19.687 
344.351.081.074 

34.452.804.560 
1.44 1.015.224 

390.354.120.545 

535.338. 171.5 14 

535.338.171.514 

LeThITuAnh 
Ngirôi Ip Tong Ciám tlôc 

0 Chi Minh, ngày 24 tháng 3 nam 2022 

Tnro'ng Thj NgQc Phtrçrng 
K toán trirO'ng 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
lÔNG CONG TY cô PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcm PhO, Kflu phô 3, Phtrng Tang Nhcm Phü B, TP. Thu DCrc, TP. Ht Chi Minh 
BAO CÁO TAL CH!NH TONG Hç5P 
Chonam tâi chinh két thüc ngay 31 thãng 12 näxn 2021 
Ph Ic 02: Bang bin dng vay và nq thuê tài chinh 

Don vi tinh: VND 

Kt chuyén tü' vay 
và ncr dài hn Liii vay nhp gOc 

SO tin vay dii trã 
trong nAm Chênh Iêch t giá So cuOi niim 

11. 145.4 13.3 18 (10.204.009.224) (46.838.589) 11.003.785.192 
(756.203.887.880) 431.569.758 123.916.934.466 

21.928.701.480 (40.959.076.840) (54.640.000) 15.367.789.200 
9.566.337.795 (2.158.574.480) 8.848.778.539 

42.640.452.593 (809.525.548.424) 330.091. 169 159.137.287.397 

Chi tit sO phát sinh vO các khoân vay và n thuC tai chinh dài hn trong niim nhtr sau: 

SO du niim 
SO tin vay phát 
sinh trong niim 

Kt chuyn sang 
vay và nq ngin hn 

Vay dài han  ben lien quan 521.04 1.703.933 (11.145.413.318) 
Vay dài han  ngiin hang 203.0 19.355.060 - (21.928.701.480) 
Vay dài han  các cá nhiin 110.048.357.110 34.390.025.000 
Nc, thuë tài chInh 6.534.421.231 61.757.841.659 (9.566.337.795) 
Cong 840.643.837.334 96.147.866.659 (42.640.452.593) 

Liii vay nhp gOc 
So tin vay dii trã 

trong näm ChCnh lch t5' giá sO cuôi niim 

(6.479.405.803) 503.416.884.812 
(56.956.344.980) (926.831.000) 123.207.477.600 

3.507.544.654 (37.395.262.357) 110.550.664.407 
(10.049.881.706) 55.96 1.457 48.732.004.846 

3.507.544.654 (104.401.489.043) (7.350.275.346) 785.907.031.665 
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Duong Khuê 
Tong Giám doe 

6 Chi Minh, ngay 24 thang 3 nam 2022 

Truo'ng Thi Ng9c Phirçng 
Kê toán trirolig 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhin Phü, Khu ph 3, Phuông Tang Nhon Phü B, TP. Thu DCrc, TP. H* ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP 
Cho nám tài chinh k& thiic ngay 31 tháng 12 nAm 2021 
Phu hic 03: Bang d61 chiu biên dng cüa vn chü s& hüu 

s6 dir dAu nàm truâc 

V6n gép 
cüa chü s&h&u 

Thng dir 
v6n cô phn 

- 
Quy dau tu• 
phát trin 

Lçi nhun 
sau thuê 

chira phn phôi 

Don vi tInh: VND 

Cong 
746.708.910.000 32.368.276.001 337.923.966.476 340.881.387.233 1.457.882.539.710 

Lcii nhun trong näm 205.429.521.547 205.429.521.547 
TrIch 1p các qu trong nãm 37.505.615.000 (71.260.669.000) (33.755.054.000) 
Chia c6 tüc, lcii nhuân trong näm 
Thu lao Hi d6ng quân trj, Ban kim soát 
S6 dir cui näm trtthc 

(164.275.960.200) 
(389.333.334) 

(164.275.960.200) 
(389.333.334) 

746.708.910.000 32.368.276.001 375.429.581.476 310.384.946.246 1.464.891.713.723 

S6 dir du nAm nay 746.708.910.000 32.368.276.001 375.429.581.476 310.384.946.246 1.464.891.713.723 
Lçii nhun trong näm nay 261.565.011.037 261.565.011.037 
Trich 1p các qu trong näm 41.008.038.000 (62.055.009.000) (21.046.971.000) 
Chia c6 tüc, lcri nhun trong nAm (134.407.603.800) (134.407.603.800) 
Thu bj truy thu, bj phat (551.896.047) (551.896.047) 
Thu lao HQi d6ng quán trj, Ban kim soát 
S& dir cuôi nm nay 

(320.000.000) (320.000.000) 
746.708.910.000  32.368.276.001 416.437.619.476 374.615.448.436 1.570.130.253.913 

LêThiTü Anh 
Ngtrôi lap 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
T5NG CONG TY Co PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, PhLthng Tang Nhan Phü B, TP. ThU Düc, TI'. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP 

Cho näm tài chinh k& thUc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Phii lyc 04 Thông tin v b phn theo Iinh vic kinh doanh  

Dan vi tinh: VND 

Thông tin v kêt qua kinh doanh, tài san c6 djnh và các tài san dài han khác và giá trj cac khoàn chi phi Ian không b.ng tiên cUa b phn theo linh vuc kinh doanh cUa T6 ng Cong ty 
nhu sau: 

LTnh vtrc san xut Các Iinh vrc khác 
Cic khoãn 

Ioai trã Cng 

478.711.158.271 581.860.812.374 (4.055.597.919) 1.056.516.372.726 

478.711.158.271 581.860.812.3 74 (4.O55.597.919) 1.056.516.372.726 

85.405.807.573 57.349.832.028 (4.055.597.919) 138.700.041.682 
(104.451.505.331) 

34.248.536.351 
276.342.380.999 
(18.309.271.776) 

43.694.618.704 
(74.411.253.241) 

261.565.011.037 

98.921.215.410 53.121.043 98.974.336.453 

78.906.113.893 38.783.681.621 117.689.795.514 

8.348.307.893 62.473.188.366 - 70.821.496.259 

Närn nay 
Doanh thu thuAn v ban hang và cung cp djch vi ra ben ngoài 
Doanh thu thun v b hang và cung cp djch vi,i giia các bO phn 
Ttng doanh thu thu,z v ban hang và cung cap djch v 

K& qua kinh doanh theo b phn 
Các chi phi không phan b theo b phn 
Lcii nhun tir hoat  dng kinh doanh 
Doanh thu hoat  dng tài chinh 
Chi phi tài chinh 
Thu nhp khác 
Chi phi khác 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hânh 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoan Iai 
Lø nhuin sau thulihu nhp doanh ng!ziFp 

T6ng chi phi dã phd! sinh d mua tâi sOn cá djnh và cdc tài sOn dài hgn 
khdc 

Tong chi phi khâu hao vàphân bO chi phi Ira Irwác dài hgn 

Tong gid trj cdc khoOn chi phi 10'n 'thông bOng lien (trfr chi phi khâu hao 
vO phân ba chip/il Ira 1rwóc dài h(ln) 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
TNG CONG TV cö PHAN PHONG PH(J 
Da chi: 48 Tang Nhan Phñ, Khu ph6 3, Phi.räng Tang Nhcin Phü B, TP. ThCi Düc, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAL CHfNH TONG HOP 

Cho nArn tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Phii hic 04: Thông tin v b phn theo Iinh vyc kinh doanh (tip theo) 

Linh vic san xut Các ITnh vtjc khac 
Các khoàn 

Ioai trà Cong 
Nam truOc 
Doanh thu thu.n vt ban hang va cung cAp djch vi,i ra ben ngoài 733.869.173.881 853.073.671.375 (4.930.267.809) 1.582.012.577.447 
Doanh thu thuAn vC ban hang và cung cAp dich vi,i gifla cac b phn - - 
Tong doanh thu thun ye ban hang va cung cap dIch vi 733.869.1 73.881 853.073.671.3 75 (4.930.267.809) 1.582.012.577.447 

KAt qua kinh doanh theo b phn 27.677.119.525 57.352.114.011 (4.930.267.809) 80.098.965.727 
CCc chi phi không phân b6 theo bO phân (123.955.559.204) 
Lcri nhun tü hoat dng kinh doanh (43.856.593.477) 
Doanh thu hoat  ding tài chInh 324.544.546.506 
Chi phi tâi chirth (63.698.858.526) 
Thu nhp khác 200.839.113 
Chi phi khác (11.438.790.584) 
Chi phi thuA thu nhp doanh nghip hin hành (321.621.485) 
Chi phI thuA thu nhp doanh nghiêp hoAn lai 

Lct nhuân sau thul thu nhIp doanh nghiêp 205.429.521.547 

Ting chiphldaphát sinh d mua tài san c6 djnh va cdc tài san dài hzn 
khác 9.730.762.012 5.758.515.973 15.489.277.985 

Tong chip/il khâu hao và p/thu bô chip/il Ira trzthc dài hn 98.342.370.947 37.883.083.531 136.225.454.4 78 

TOng gid 14 các khoãn chip/il IOn khOng bang lien (trfr chip/il khâu /iao 
vãphân bO clii phi Ira Irithc dâi hzn) 3.399.380.110 17.207.612.586 20.606.992.696 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph6 3, Phuing Tang Nhn Phü B, TP. ThCi E)c, TP. H Chi Minh 
BAOCAOTAICHINHTONGHQP 
Cho näin tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Phi lyc 04: Thông tin v b phn theo ITnh vtc kinh doanh (tip theo) 

Tãi san và nçi phãi trá cCia b phân theo Iinh vrc kinh doanh cUa Tng Cong ty nhu sau: 

LTnh vyc san xut Các linh vyc khác 
Các khoãn 

Ioai trr Cong 
S cui nãm 
Tài san trrc tip cüa b phn 522.061.621.205 1.182.706.544.419 1.704.768.165.624 
Tài san phãn b6 cho bC phân 1.510.097.011 1.835.506.063 3 .345.603.074 
Các tài san khOng phân bó theo b phân 1.292.011.789.691 
T6ng tài san 

3.000.125.558.389 

Nci phái trà ti- rc tip cOa b ph.n 590.944.501.249 721.026.162.656 1.311.970.663.905 
Nci phãi trã phan b cho bô phn 1.584.058.138 1.925.404.989 3.509.463.127 
Nci phãi trá khOng phdn b theo bO phãn 114.515.177.444 
Tong n9plzãi Ira 

1.429.995.304.476 

So du nãm 
Tài san tri,rc tip cOa b phãn 776.705.046.122 852.582.464.879 1.629.287.511.001 
Tal san phân b6 cho b phn 
Các tài san khOng phân b theo bO phn 1.468.431.452.141 
Tong lâi san 3.097.718.963.142 

Nci phài trà tri,rc tip cüa b phân 636.980.810.700 904.580.745.842 1.541.561.556.542 
Ni phái trã phãn b6 cho b phn 4.322.366.742 19.729.336.343 24.051.703.085 
Nçi phãi trá không phãn b theo b phn 67.213.989.792 
TOng n9phãi Ira 

1.632.827.249.419 
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Chi Minh, ngày 24 tháng 3 nãm 2022 

  

./TCNG CONG TY 
* CO PHA'N 

PJIONG PHUI 

  

   

   

   

  

-  T. P HO 
-  Dtrong Khuê 

Tong Clam dôc 

 

     

Lê Th Tü Anh 
NgirOi 1p 

    

 

Trirong Thi NgQc Phirçrng 
K toán trirOng 
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