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T6NG CONG TY C5 PHAN PHONG PHCJ 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám dc Tng Cong ty C phn Phong Phü (sau day gi t&t là "Tng Cong ty") trinh bay báo 
cáo ci:ia mInh cñng vo.i Báo cáo tài chInh tong hçp gi&a niên d 6 thang dâu cCia näm tài chInh kët thüc 
ngày 31 thang 12 näm 2020. 

Khái quát v Tng Cong ty 
Tang Cong ty C phn Phong Phü là doanh nghip &rqc c6 phAn hóa tir doanh nghip Nhà nuâc — Tong 
Cong ty Phong Phil theo Quyêt djnh sO 06/2007/QD-BCN ngày 11 tháng 01 näm 2007 cüa B truOng B 
COng nghip (nay là B Cong thtxoiig). Tng Cong ty hoat dng theo Giây chilng nhn dãng k doanh 
nghiep sO 0301446006, dang k' Ian dâu ngày 20 tháng 02 nãm 2009 và dang k thay dOi lan thir 13 ngày 
05 thang 01 nãm 2018 do Si K hoach và Dâu tu TP. Ho ChI Minh cap. 

TruthchInh 
- Da chi : 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, Phung Tang Nhon Phü B, Qu.n 9, TP. HO ChI Minh. 
- Diên thoai: (84— 28) 35 147 340 
- Fax : (84-28) 38 406 790 

Tng Cong ty Co các don vj trirc thuc sau: 
Ten don vi 

  

  

Djachi 

 

Chi nhánh Tng Cong ty C phn Phong Phü 

Nhà may dt 2 — Chi nhánh Tng Cong ty C 
phán Phong Phü tai  Dà Nng 
Chi nhánh Tng Cong ty C phn Phong Phü t?i 
HàNi 
Chi nhánh Tng Cong ty C phn Phong Phü tai 
Nha Trang 
Chi nhánh Ting Cong ty C phn Phong Phñ tai 
Dà Lt — Khách san  Du Lys 
Chi nhánh Tng COng ty C phn Phong Ph(i tai 
Nha Trang — Ci:ra hang ban lé may mc  

378 Minh Khai, Phi.r?mg Vinh Tuy, Qun Hai Ba 
Tnrng, TP. Ha Ni 
DuOng s 03, Khu cOng nghip HOa Khánh, Phi.r?ng 
HOa Khánh Bäc, Qun Linh Chiêu, TP. Dà Nang 
184 Nguyn Luang Bang, PhuOng Quang Trung, 
Qun Dông Da, TP. Ha Ni 
1(m1447, Xä Vinh Phixang, TP. Nha Trang, Tinh 
Khánh HOa 
14 Narn K' KhOi Nghia, PhIrng 1, TP. Dà Lt, Tinh 
Lam DOng 
64 Quang Trung, Phtrmg Van  Thng, TP. Nha Trang, 
Tinh Khánh HOa 

Hoat dng kinh doanh cila Tng Cong ty theo Giy chi'rng nh.n dang k1' doanh nghip là: 
San xuAt sçi, chi may, chi thou, vài d thoi, san xut khän, vãi, sqi, qun áo, hang may sn (tth trang 
phiic, trir tây, nhum, h, in, gia cOng hang dã qua scr ding); Bao bI (tth tái ché phé thai, san xuât bt 
giây tai  tru s&); 

- Mua ban may móc, phi,i tilng ngành dot, may. Kinh doanh thiêt bj van phOng, vt 1iu din, may móc, 
thiêt bj phic vi cong nghip, h thong kim tra do krng phc vi,i cOng tác thI nghim, môi triiOng. 
Ban buôn may móc, thiët bi diên, vt lieu din (may phát din, dng co din, day din, thiét bj dung 
trong mach diên). Ban buOn may mOe, thi& bj, phii tang may nOng nghip; 

- Djch vi nghién ciru khoa h9c; chuyn giao cOng ngh; 
Chãn nuOi 1cm (khOng hoat dng tai  trçt s&); 
Trng thng và cham soc rl'rng; 

- Khai thác và chê biên lam san; 
Thi cOng, flr vn, thit k, Ip dt h thng din dan di,mg, din cOng nghip, din lanh; 
Djch vi an ung (khOng hoat dng an ung và trO chai giái trI tai  trii sâ); 

- Xây dung co sâ ha tang, khu cong nghip, khu do th, phát triên nhà; 
Tt.r van, mOi giOi bt dng san; 
Giáo dc mm non, tiu h9e; 

- Gia cOng co khI; 
San xut phan phi hcii ntsâc, nuóc nóng, di&u hOa khOng khI; 
XCr I nuOc thai; 
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (tiEp theo) 

Hoat dng trang tn ni tht; 
Quáng cáo; 
Ban lê hang may mac; 
Trng cay ly Cu có chat bet, mIa, cay thuc lá, cay thuc lao, cay 1y scYi, cay có hat  cha du, cay h 
tiêu, cay cao su, cay cà phê, cay die; trông rau, du cac loal, cay cánh và trông hoa (khong hoat dng 

tai tru s&). 

Hi dng quãn trj và Ban diu hành, quân 1 
Các thành viên Hi dng quan trj và Ban diu hành, quàn 1' cüa Tng COng ty trong k' và cho dn th&i 
diem !p báo cáo nay bao gOm: 

H3i thing quail t4 

HQ Va tOti 
Ong Trn Quang Nghj 
Ong Pham Xuân TrInh 
Ba Pham Minh Hixong 
BàBuiThlThu 
Ong Trn Ngoc Nga 
Ong Diwng Khuê 

Ban kilm soál 

HQ Va ten 
Ba Nguyn Thj M L 
Ba Vu Thj Thuy Di.rcmg 
Ba Trãn LiOn H&u 

Ban ttiu hành, quãn lj' 

Ho và tOn 

Ch(rc v 
ChCi tich 
(Jy viOn 
UyviOn 
Uy vien 
UyviOn 

oy vien 

Ch(rcv 
Trumg ban 
Thành viOn 
Thành viên 

Chi.rc vi  

Ngày b nhim1 tái b nhimI min nhim 
Tái b nhim ngày 19 tháng 4 näm 2019 
Tái b nhim ngày 19 tháng 4 näm 2019 
Tái b nhim ngày 19 tháng 4 näm 2019 
Tái b nhim ngày 19 thang 4 näm 2019 
Min nhim ngày 26 tháng 6 näm 2020 
B nhim ngày 26 thang 6 nàm 2020 

Ngày tái b nhim 
Tái b nhim ngày 19 tháng 4 11am 2019 
Tái b nhim ngày 19 tháng 4 näm 2019 
Tái b nhim ngày 19 thang 4 nam 2019 

Ngay b nhim/ min nhim 
Ong Pham Xuân TrInh 
Ba BOi Thi Thu 
Ong L Anh Tài 
Ong Nguyn Van Nhim 
Ong VO Dinh Hung 
Ba Tnrong Th NgQc Phucrng 
Ba Truong Thj Ngoc  Phtxcmg  

Tng Giám d6c 
Phó Tng Giám dc 
Giám dc diu hành 
Giám dc diu hành 
Giám dc diu hành 
Giám dc tài chInh 
K toán trung  

B nhim ngáy 03 tháng 6 näm 2013 
Mien nhim ngày 29 thang 4 nãm 2020 
Bô nhim ngày 02 thang 01 näm 2014 
Bô nhim ngày 30 thang 5 nãm 2014 
B nhim ngày 30 tháng 5 11am 2014 
B nhim ngày 15 tháng 02 nãm 2016 
B nhim ngày 01 tháng 6 näm 2019 

Di din theo pháp Iut 
Nguxi dai  din theo pháp 1ut cOa Tng Cong ty trong kS'  va cho dOn thai dim 1p báo cáo nay là Ong 
Pham Xuân Trinh — TOng Giám doe (bô nhim ngày 03 thang 6 nàm 2013). 

Ong Pham Xuân Trinh dã üy quyn cho Ong L' Anh Tài — Giám dc diu hành k' Báo cáo tài chInh tng 
hop gifla niOn d 6 tháng dâu näm cüa nãm tài chinh kêt thuc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 theo Giây Oy 
quyOn sO 346/UQ-PP ngày 14 thang 8 nAm 2020. 

Kiêm toán viên 
Cong ty TNHH Kim toán va Ti.r vn A&C dã duqc chi djnh soát xét Báo cáo tài chInh tng hqp gifla niOn 
do 6 tháng dàu cua näm tài chInh kOt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 cua Tong Cong ty. 
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T6NG CONG TV cö PHAN PHONG PHU 
BAO CÁO CUA BAN TONG (11AM DOC (tip theo) 

Trách nhim cüa Ban T6ng Giám dc 
Ban TOng Giám dôc chiu trách nhiêm lap Báo cáo tài chInh thng hcip giva niên do phán ánh trung thirc và 
hgp I tinh hmnh tái chInh, két quãhoat dOng kinh doanh và km chuyên tiên t cüa Tong Cong ty trong ks'. 
Trong vic lap Báo cáo tài chinh tong hgp giüa nien d nay, Ban Tong Giám dOe phai: 

• Chçn hra cac chInh sách k toán thIch hçp va ap diing cac chInh sách nay mt each nht quán; 
• Thirc hin cac xét doán Va CáC lIC tinh mt each hqp i' và than trong; 

• Nêu rO cac chun mrc k toán ap diing cho Tng Cong ty có di.rgc tun thu hay không và tAt cá cac sai 
lch trpng yëu dä dirge trInh bay vá giái thIch trong Báo cáo tài chInh tong hgp giüa niên d; 

• Lp Baa cáo tâi chInh tng hgp gifla nién d trén c s hoat dng lien tic trfr tnr0ng hgp không th 
cho rang Tong Cong ty sê tiép t%ic hoat dng lien tic; 

• Thiêt lap va thixc hiên he thông kiêm soat nOi bO môt each hthi hiéu nhãm han ché mi ro co sal sot 
tr9ng yêu do gian Ian  hoãc nhâm lan trong vic lap và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hgp gifla niên 
d. 

Ban Tng Giám dc dam baa các s k toán thIch hgp dirge liru giü dAy dñ d phán ánh tInh hinh tài chInh 
cua Tong Cong ty vOi mirc d. chInh xac h9p 1' tai  bat k' thi diem nào và các so sách kê toán tuãn thU chê 
d ké toán áp duing. Ban Tng Giám doe cüng chju trách nhim quãn I các tài san cUa Tong Cong ty và do 
dO da thi,rc hin cac bin pháp thIch hgp de ngan chn và phát hin các hánh vi gian lan  vá các vi pham 
khác. 

Ban Tng Giám dc cam kt dã tuân thCi các yeu cAu néu trên trong vic lap Báo cáo tài chinh tng hgp 
gila niên d. 

Phê duyt Báo cáo tài chInh 
Ban Tang Giám dc phé duyêt Báo cáo tài chInh tng hgp gilia nien d dInh kern. Báo cáo tài chInh tOng 
hgp gitia niên do dã phán ánh trung thirc Va hcip I' tInh hinh tài chInh cUa Tong Côngty tai th0i diem ngày 
30 tháng 6 näm 2020, cling nhir kêt qua hot dng kinh doanh và tInh hInh km chuyên tién t 6 thang dâu 
cUa näm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 nãm 2020, phU hçip vol các Chuân mrc Kê toán Vit Nam, 
Ché dO Kê toán doanh nghiep Viêt Nam và các quy djnh pháp l' có lien quan den vic lap và trinh bay Báo 
cáo i tOng hgp gitia niên dO. 

44500e 
y mt Ba g Giám dc,I\ 

, TONG CONG 
COPHA  A 

* 
PHONG 

LyAnhTài 
Giám dôc diêu hành 

Ngay 26 tháng 8 näm 2020 
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BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TA! CH!NH GIIJ'A NIEN nQ 

KInh gui: CAC cO BONG, 1191 BONG QUAN TR! vA BAN TONG GIAM DOc 
TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 

Chüng tôi dä thirc hin cong vic soát xét Báo cáo tài chinh tng hqp gia nin dt kern theo cüa Tang 
Cong ty C phn Phong Phü (sau day gi tat là "Tong Cong  ty"), di.rqc Ip ngày 21 tháng 8 näm 2020, tir 
trang 07 den trang 50, bao gôm Bang can dôi ké toán tong hcip gitia niOn dO tai ngày 30 tháng6 nàm 2020, 
Báo cáo kOt qua hoat dOng kinh doanh tong hcip giOa niên dO,  Báo cáo liru chuyên tiên t tong hçip giüa 
niên dO 6 thang dâu cüa nm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 và Bàn thuyêt minh Báo cáo tài 
chInh tong hp gia niên do. 

Tráchnhim cüa Ban Tang Giám dc 
Ban TOng Giám doe Tong Cong ty chu trách nhiOm ye 1p và trInh bay trung thijc và hqp 1 Báo cáo tài 
chinh tong h9'p gia niên dO cüa Tong Cong ty theo các Chuân mirc KO toán ViOt Nam, Ch dO Kê toán 
doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp f có lien quan den vic 1p yà trinh bàyBáo cáo tài chInh 
tong hqp gifla niên dO va chju trách nhiOm  v kiêm Scat nOi bO ma Ban Tong Giám dOe xác dnh là can 
thiêt dê dam bão cho vic 13p  va trInh bay Báo cáo tài chinh tong hçrp gita niOn dO không có sai sOt trpng 
yêu do gian I.n hoc nhâm lan. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 
Trách nhiOm cUa chung tOi là dim ra két lun ye Báo cáo tài chInh tong hqp giüa niOn dO da tren kêt qua 
soát xét cüa chUng tôi. Chung tOi dã thijc hiOn  cong vic soát xét theo cüa Chuãn mrc Vit Narn ye hcrp 
dOng djch vi,i soát xét so 2410 - Soát xét thông tin tài chInh gitta niOn dO do kiêm toán viên dOe 1p cCa dcrn 
vj thrc hin. 

COng vic soát xét thông tin tài chInh giita niên do bao gm vic thi,re hin các cuOc phông vn, chiX yu là 
phOng van nhUng ngLrii chlu  trách nhim ye các vn dO tài chInh kO toán, và thirc hin thu tue phân tIch và 
các thu titc soát xét khác. MOt cuOc soát xét ye co bàn có phm vi hep hmi mOt cuOc kiOm toán &çYc thirc 
hiOn theo cac Chuân mi.rc Kirn toan ViOt Narn va do vây không cho phep chung tôi dat duac six darn bao 
rang chüng tOi s nhn biOt dirqc tat cã các van d trong yOu có the dtrçfc phát hiOn trong mOt  cuOc kiOm 
toán. Theo do, cháng tôi khong thra ra ' kiOn kiOm toán. 

Kt man cüa Kiêm toán viên 
Can cü trOn kOt qua soát xét cüa chiXng tôi, chüng tôi khOng thây CO van dO gI khiOn chOng tOi cho rAng Báo 
cáo tài chInh tong hqp gifla niOn do dInh kern khOng phán ánh trung th%rc và hqp l, trOn các khIa cnh 
tr9ng yeu, tInh hInh tài chInh cOa Tong COng ty Co phân Phong PhO tai  ngày 30 tháng 6 nAm 2020, cUng 
nhu kOt qua hoat dOng kinh doanh va tinh hInh lint chuyOn tiOn t trong 6 thang dâu cCa nArn tài chInh kOt 
thCc ngày 31 tháng 12 nAm 2020, phü hcip vài các Chuân muc  Kê toán ViOt Nani, Ch dO K toán doanh 
nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l' có lien quan den vic Ip và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hp 
gitia niOn dO. 

5 
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 



m toán và Tir vn A&C 

IRACH NHM HIU  - 

KIEMTOANVATUVA 

A&CA 

Con 

(' bakertitty 
A&C 

Vn dé cn nhn manh 
Khong phü nhn kt Iun nêu trén, chlng tôi Iuu ngl.räi d9c dn thuyt minh s Vffl.5 trong Ban thuyt 
minh Báo cáo tài chInh tong hcTp gi&a niên d ye vic chuyén nhugng Di.r an Phát trien khu nhà 1 tai 
PhuOng Phuàc Long B, Qun9, TP. H ChI Minh giüa Tang Cong ty Nông nghip Sai Gôn — TNHH MTV 
vaTOng COng ty. Hin tai Tong Cong ly dang chi huing dan và giái quyêt cac van de dan s,r phát sinh 
(nêu co) do vic hüy hqp dong chuyên nhrqng di,r an gifla các ben theo quy djnh pháp 1ut hin hành. 

L I hóGiám dc 
So GiOy CNDKHN kiém toOn: 0099-2018-008-1 

TP. H Chi Minh, ngày 26 tháng 8 nãm 2020 

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 6 



TNG CONG TV cö PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcm PhU, Khu ph 3, Phuing Tang Nhcm Phü B, Quân 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH TONG H5P GIUA NIEN D 
6 tháng du cOa näni tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 

BANG CAN DOI KE TOAN TONG HQP GIUA NIEN DQ 
(Dng dy dü) 

Ti ngày 30 thã rig 6 näm 2020 

Dcmvjtinh:VND 

M Thuyêt 
Cii TIEU s minh S,cuikr Sdunàm 

A- TAISANNGANHN 100 1.492.463.072.324 1.997.816.627.723 

I. Tin và các khoãn tu'o'ng du'ong tin 110 V.1 17.886.707.742 48.510.045.687 

1. Ti&i 111 17.786.707.742 48.210.045.687 

2. Các khoãn ttrang &rcYng tiên 112 100.000.000 300.000.000 

II. iMu tu' tài chInh ngn han 120 
1. Chü'ng khoán kinh doanh 121 
2. D phàng giám giá chCrng khoán kinh doanh 122 
3. 123 

III. Các khoãn phi thu ngn han 130 978.126.501.727 1.339.318.574.968 

1. Phãi thu ngn han  cüa khách hang 131 V.2 348.590.778.279 548.207.066.217 

2. Trã truàc cho ngu&i ban ngn han 132 V.3 24.055.948.123 7.009.065.483 

3. Phãi thu nOi  b ngn han 133 - 
4. Phài thu theo tin do k hoach hçip dng xây dmg 134 - 
5. Phãithuvchovayngnhn 135 V.4a 131.600.000.000 131.600.000.000 

6. Phaithungânhankhac 136 V.5a 488.096.017.242 664.414.782.813 

7. Dr phàng phài thu ngn han  khó dèi 137 V.6 (14.245.116.715) (11.973.769.737) 

8. Tàisãnthiuchäxr1 139 28.874.798 61.430.192 

IV. Hängtnkho 140 V.7 494.447.109.027 607.995.178.508 

1. Hàngtnkho 141 520.825.016.132 638.561.372.342 

2. Dr phàng giãm giá hang tn kho 149 (26.377.907.105) (30.566.193.834) 

V. Tài san ngn han  khác 150 2.002.753.828 1.992.828.560 

1. Chi phitrátrucng.n han 151 V.8a 1.696.958.052 1,349.27 1.695 

2. Thu giá trj gia tang duqc khu trCr 152 400.514.435 

3. Thu và các khoãn khác phái thu Nhà nuâc 153 V.18 305.795.776 243 .042.43 0 

4. Giao dlch  mua ban lai  trái phiu ChInh phU 154 
5. Tài san ngn han  khác 155 

Báo cáo nay phái thrçxc doc ciing vol Bàn thuyé't minh Sáo cáo tài chinh tdng hcrp gffia niên d5 7 



T5NG CONG TV cô PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Thng Nhn Phü, Khu ph 3, Phung Thng Nhan Phü B, Qun 9, TP. H6 ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHfNH TONG HQP GITJ'A NIEN DO 

6 tháng du cUa nãm tài chInh kt thüc ngày 31 thãng 12 nAm 2020 
Bang can d6i kê toán t6ng hqp gifra niên (tip theo) 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh Scnôik5' Sdunäm 

B- TA! SAN DAI HN 200 1.805.795.485.928 1.847.809.874.223 

I. Các khoãn phãi thu dài han 210 67.752.895.759 67.824.895.759 

1. Phãi thu dài han  cia khách hang 211 
2. TrãtruOc cho ngixi ban dài han 212 
3. V6n kinh doanh a dn vi truc thuôc 213 
4. PhaithunOibodàihan 214 - - 
5. Phái thu v cho vay dài han 215 V.4b 5.220.000.000 5.292.000.000 

6. Phãi thu dài han khác 216 V.5b 62.532.895.759 62.532.895.759 

7. Dr phàng phái thu dài han  khó dôi 219 

H. Tàisãricdinh 220 1.032.371.274.724 1.073.790.916.455 

1. Tài san c6 djnh h[tu hmnh 221 V.9 1.020.040.879.153 1.060.770.701.802 

- Nguyen giá 222 1.820.785.761.888 1.804.183.432.558 

- Giá tn hao mon lily k 223 (800.744.882.735) (743.412.730.756) 

2. Tài san c djnh thuê tài chinh 224 V.10 12.019.727.694 12.675.349.200 

- t'fguyêngiá 225 13.112.430.204 13.112.430.204 

- Giá tn hao mOn lüy k 226 (1.092.702.510) (43 7.081.004) 

3. Tài san c dinh vô hinh 227 V.11 310.667.877 344.865.453 

- Nguyêngiá 228 583.92 7.273 583.927.273 

- Giá trj hao mOn lily k 229 (273.259.396) (239.061.820) 

III. Bt dng san t1u tw 230 V.12 12.183.975.588 12.425.242.434 

- Nguyen giá 231 14.476.010.625 14,476.0 10.625 

Giá tn hao mon Iüy k 232 (2.292.035.037) (2.050.768.191) 

IV. Tãi san dr dang dài hn 240 1.407.780.001 16.366.669.923 

1. Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han 241 - - 
2. Chi phi xây dung cci bàn dädang 242 V.13 1.407.780.001 16.366.669.923 

V. Du tu tài chInh dài han 250 660.365.593.433 647.169.207.233 

1. Du t!.r vao cOng ty con 251 V.14 220.050.000.000 200.527.468.5 54 

2. DAu ttr vào cong ty lien doanh, lien kt 252 V.14 349.675.919.796 349.675.919.796 

3. Duttrgopv6nvaodcinvkhac 253 V.14 125.247.365.199 125.247.365.199 

4. DixphOngduti.rtàichinhdaihan 254 V.14 (34.607.691.562) (28.281.546.316) 

5. Du ti.r nm giC dn ngày dáo han 255 

VI. Tal san dài han khác 260 31.713.966.423 30.232.942.419 

1. Chi phi trã truOc dài han 261 V.8b 31.713.966.423 30.232,942.419 

2. Tài san thus thu nhp hoàn Ii 262 V.15 - 

3. ThiM bj, 4t tin, phy tOng thay th dài han 263 
4. Tai san dài han  khác 268 

TONG CONG TAI SAN 270 3.298.258.558.252 3.845.626.501.946 

Báo cáo nàyphOi th-qc dç'c cling v&i Bàn thuye't minh Báo cáo àí chinh thng hçp gii?a niên do 8 



Bang can d6 1 k toán tong hçrp gi&a niên d (tip theo) 

CHI TIEU 

Ma 
s 

Thuyt 
minh s6 cui k' S du nam 

C - NQ PHAI TRA 300 1.958.438.586.645 2.387.743.962.236 

1. Nngnhn 310 1.037.107.041.054 1.447.087.203.363 

1. Phãi trã nguäi ban ng&n han 311 V.16 260.625.921.356 249.997.348.091 

2. Ngui mua trã tin truc ngän han 312 V.17 17.480.897.424 16.362.679.427 

3. Thu và các khoán phái np Nhà nuâc 313 V.18 15 .3 12.3 70.538 6.491.654.516 

4. Phãi trã ngu1i lao dng 314 V.19 14.72 1.763. 196 45 .274.524.738 

5. Clii phi phãi trà ngän han 315 V.20 5.710.423.046 3 .084.96 1.263 

6. Phãi trã ni bO ngn han 316 

7. Phãi trá theo tin d k hoach hqp dng xáy drng 317 

8. Doanh thu chua thrc hin ngn han 318 V.21 12.960.526.591 3 .248 .37 1.09 1 

9. Phãi trâ ngn han  khác 319 V.22a 180.542.802.020 78 .453 .669.5 5 9 

10. Vay va nçi thuê tài chInh ngn han 320 V.23a 495 .362.365 .682 1.035.888.392.829 

11. Dir phàng phãi trã ngân han 321 

12. Qu khen thithng, phüc lai 322 V.24 34 .3 89.97 1.20 1 8.285.601.849 

13. Qubinhôngiá 323 

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

H. Nçdài hn 330 921.331.545.591 940.656.758.873 

1. Phãi trà ngui ban dài han 331 

2. Ngi.thi mua trà tin tnthc dài han 332 

3. Chi phi phãi tth dài han 333 

4. Phai trã nôi bO v von kinh doanh 334 

5. Phãi trá nôi bô dài han 335 

6. Doanh thu chi.ra thi.rc hiên dài han 336 V.21 36.430.697.750 33.153.351.000 

7. Phãi trã dài han  khác 337 V.22b 29.426.000.000 24.726.000.000 

8. Vay và nçi thuê tài chinh dài han 338 V.23b 855.474.847.841 882.777.407.873 

9. Trái phiu chuyn dM 339 

10. C phiu tru dãi 340 

11. Thuë thu nhp hoan 1a  phãi trã 341 

12. Dir phàng phãi trá dài han 342 

13. Qu phát trin khoa hçc và cong ngh 343 

TONG CONG TV cö PHAN PHONG PHCJ 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Phtirng Tang Nhn Phi.i B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH TONG HQP GIUA NIEN 

6 tháng du cCia näm tãi chinh k& thic ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Báo cáo nay phái dw.rc dçc cirng v&i Bàn thuylt minh Báo cáo tài chinh tang hçip gffia nién d5 9 



6 ChI Minh, ngày 21 tháng 8 näm 2020 

Lê Thj Tü Anh 
NguOi Ip 

Truoiig Thi Ngçc Phuqng 
Kê toán truOng 

ONG  PHUJt,/ 

Ly Anh Tài 
Clam dôc diu hành 

TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcin PhO, Khu ph 3, Phtthng Tang Nhcrn Phü B, Qun 9, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP GIUA NIEN 
6 tháng du cCia narn tài chinh kt th(ic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Bang can dôi kê toán tling hp gifra niên d (tip theo) 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuy& 
minh . So cuot ky . So Tau nam 

D - VON CHU sO HUU 400 1.339.819.971.607 1,457,882,539.710 

L Vn chü s& hUu 410 1.339.819.971.607 1.457.882.539.710 

1. VngopcCiachusahctu 411 V.25 746.708.910.000 746.708.910.000 

- Ca phidu ph thông có quydn bidu quylt 411a 746.708.910.000 746.708.910.000 

- Cdphiduu-uddi 411b - - 
2. Thng du vn c phn 412 V.25 32.368.276.001 32.368.276.001 

3. Quyn chpn chuyn dôi trái phiu 413 
4. VonkhaccCtachUshctu 414 - 
5. Cphiuqu5 415 
6. Chënh Ich dánh già Iai  tài san 416 
7. ChénhIcht'giáh6idoái 417 
8. Qu9 du tu phát trin 418 V.25 375.429.581.476 337.923.966.476 

9. 419 
10. Qukhácthuôcvnchüsâhtu 420 
11. Lcii nhun sauthuchuaphân ph6i 421 V.25 185.313.204.130 340.881.387.233 
- Lç.ri nhuôn sau thud chu'a phán phdi 

ly kd dIn cudi /g) trztác 421a 105.344.758.033 340.881.387.233 

- Lcii nhuán sau thud chita phdn phdi k nay 421 b 79.968.446.097 

12. Ngun vn du t.r xây dung ca bàn 422 

11. Ngun kinh phi va qu khác 430 
1. Ngun kinh phi 431 
2. Ngun kinh phi dã hinh thành tài san c dnh 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 3.298.258.558.252 3.845.626.501.946 

Báo cáo nay phOi ditcic doc cOng vat Ban thuyl minh Báo cáo tat chInh lông hqp giiia niën dt5 10 



CHi TIEU 

1. Doanh thu ban hang và cung cap djch vi 

2. Các khoãn giãm trü doanh thu 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp dlch viii 

4. Giä von hang ban 

5. Lol nhun gp v ban hang và cung cOp djch vij 

6. Doanh thu h09t dng tài chInh 

7. ChiphItäichInh 

Trong do: chi phi lãi vay 

8. Chi phi ban hang 

9. Chi phi quãn ly doanh nghip 

10. Lçi nhun thun tu hot dng kinh doanh 

11. Thunhpkhác 

12. Chi phi khác 

13. Lçi nhun khác 

14. Tong 19i nhuãn k toán truOc thuê 

15. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hanh 

16. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoän 19i 

17. Lol nhun sau thu thu nhp doanh nghip 

18. Läi cr ban trén cô phiêu 

19. Lai suy giäm trên cô phiu 

Tru'o'ng Thi Ngçc Phuqng 
Kê toán truöng 

Lê Thi TO Anh 
NguOi Jp 

Chi Minh, ngày 21 tháng 8 näm 2020 

L Anh Tài 
. S Giam doc dieu hanh 

lÔNG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhon PhCi, Khu ph 3, Phuàng Thng Nhan Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP GIU5A NIEN DQ 
6 thang du cCxa näm tài chinh kt thCic ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH TONG HP GItrA NIEN BQ 
(Dng dy äü) 

6 tháng du cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

Ma 
s 

Thuy& 
minh 

Dcm vi tInh: VND 

- • . S S Lay ke tw dan nAm den cuoi ky nay 
Nam nay Nam trtràc 

01 VI.1 784.402.691.246 1.619.879.416.425 

02 VI.2 3.153.418.310 6.519.177.495 

10 781.249.272.936 1.613.360.238.930 

11 VL3 741.389.396.430 1.514.319.296.127 

20 39.859.876.506 99.040.942.803 

21 VI.4 133.032.198.032 196.072.079.519 

22 VI.5 39.385.007.276 56.842.033.882 

23 28.869.795.490 43.211.170.934 

25 VI.6 12.698.921.715 52.676.002.415 

26 VI.7 40.543.291.885 76.384.689.067 

30 80.264.853.662 109.2 10.296.958 

31 VI.8 229.893.663 2.472.603.682 

32 VL9 59.411.034 5.889.222.461 

40 170.482.629 (3.416.618.779) 

50 80.435.336.291 105.793.678.179 

51 V.18 253.556.860 527.335.372 

52 V.15 

60 80.181.779.431 105.266.342.807 

70 VI.10 

71 VI.10 

Báo cáo nàyphài thrqc d9c ciing vói Bàn lhuylt mirth Báo cáo tài chinh tang hçrp gii?a nién dO 11 



T5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph6 3, Ph.rOng Tang Nhon Ph6 B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAa CÁO TAI CHfNH TONG HOP GIUA NIEN r 
6 tháng d.0 cia näm tài chInh k& thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN T TONG HP GIiYA NIEN 09 
(Dng dy dü) 

(Theo phtroiig phäp gián tip) 

6 tháng du cüa näm täi chInh kt thüc ngay 31 tháng 12 näm 2020 

1. 

CIII TLEU 

Luru chuyn tin tü hot dng kinh doanh 

M 
so 

Thuyt 
minh 

Dan vi tInh: VND 

- .. Luy ke tir dau näm den cuol ky nay 
Nm nay Nm trthc 

1. Loi n/iuân trzthc thud 01 80.435.336.291 105.793.678.179 
2. Dk4u chink cho cdc khoân: 

Khu hao tài san c dlnh  và bt dng san du tu.r 02 
V.9,V.10, 
V.11, V.12 61.247.708.399 60.016.213.908 

Các khoán d phông 03 V.6, V.7, V.14 4.409.205.495 (1.649.990.239) 
Lãi, 1 chênh Ich t giá h6i doái do dánh giá 1aj 
các khoãn mic tin t có gc ngoai  t 04 VJ.5 2.038.075.695 3.128.495.214 
LAi, I tr hoat dng du tix VI.4, VI.8 (126.567.735.641) (183.270.760.355) 

05 
Chi phi Iai vay 06 VI.5 28.869.795.490 43.211.170.934 

- Các khoãn diu chinh khác 07 
3. Ln nhuin & hort €ing kink doanh 

trwêc thay d6i v6n liru Jng 08 50.432.385.729 27.228.807.641 
Tang, giám các khoãn phài thu 
Tang, giãm hang tn kho 

09 
10 

231.284.994.190 
117.736.356.210 

(336.168.220.772) 
177.870.878.448 ON 

- Tang, giám các khoãn phái trã 11 14.415.818.437 (151.832.049.585) NHJEI 

- Tang, giãm chi phi trá truâc 12 (1.828.710.361) 6.221.570.778 
Tang, giám chng khoán kinh doanh 13 
Tin Iãi vay d trá 14 (40.939.496.584) (62.892.246.327) 
Thus thu nhp doanh nghip dã np 15 T.P 

TMn thu khác t& boat dng kinh doanh 16 
Tin chi khác cho hoat dQng kinh doanh 17 V.24,V.25 (7.864.017.982) (11.427.365.273) 

Lwu chuyln tin thuin tfrhoqt dng kinh doanh 20 363.23 7.329.639 (350.998.625.090) ___ 

"I 

II. Liru chuyn tin tfr hot dng du ttr ;ôI 

PH 
1. Tin chi d mua sam, xay di,rng tài san c* djnh và 

các tài san dài han khác 21 
V.9, V.13 

VII 
(5.489.072.450) (38.539.307.217) 

MG 
2. Tién thu t& thanh 1, nhixcing ban tài san c dlnh và 

các tài san dài han  khác 22 V.9, VI.8 273 .407.032 171.090.909 
rp . 

3. Tin chi cho vay, mua các cOng cii nçi cOa 
don vi khác 23 

4. Tin thu h61 cho vay, ban ta  cac cOng ci,i nq cOa 
don vj khác 24 V.4 72.000.000 216 .000 .000 

5. Tin chi du tu gOp vOn vào don vj khác 25 V.14 (19.522.531.446) 
6. Tin thu hi du ti.r gOp von vào don vi khác 26 - 30.20 1.055.912 
7. Tin thu Iäi cho vay, c tirc và ku nhuân ducuc chia 27 V.5 a, VI.4, VII 260.503.560.258 187.146.959.576 

Lwu chuyezn  tin Ehun tfr hort ttông dáu tw 30 235.83 7.363.394 179.195.799.180 

Bdo cáo nay phdi thrçrc dQc citng vái Ban thuyt minh Btho cáo tài chinh tang hqp gifra nièn d5 12 



ChI Minh, ngày 21 tháng 8 nãm 2020 

Tru'orng Thj Ngçc Phuçrng 
K toán truOng 

 AnhTài 
Giám dc diu hành 

T5NG CONG TV cö PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhoii PhO, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhon Ph6 B, Quân 9, TP. H ChI Minh 
BAa CÁO TA! CHINH TONG HQP GIUA NIEN DO 
6 tháng du cCia näm tài chInh k& thiic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Báo cáo Iuu chuyên tin té tong hp giva niên d (tiëp theo) 

CHI TIEU 

HI. Luu chuyn tin tfr hot dng tài chInh 

1, Tiën thu t& phát hành c phiEu, nhn vn gop cOa 

Ma 
A so 

Thuyt 
minh 

LOy k tu du näm dn cui k' nay 
Nám nay Nàm trirOc 

chCi so h&u 31 
2. Tin trà lai vn gop cho các chü sO hu, mua !i 

c phiu cUa doanh nghip dã phát hành 32 
3. Tiênthutidivay 33 V.23 546,578,628.112 1.784.619.043.996 
4. Tin trancig6cvay 34 V.23 (1.110.555.710.618) (1.418.134.499.972) 
5. Tin trã nçi gc thuê tài chInh 35 V.23 (720.948.472) (19.724.777) 
6. tOc, ku nhuân dA trã cho chO sO hu 36 V.22a, V.25 (65.000.000.000) (185.441.478.060) 

Lwu chuyn Ein thun tfr hoçit d3ng Mi chInh 40 (629.698.030.978) 181.023.341.18 7 

Luu chuyên tin thun trong k)' 50 (30.623.337.945) 9.220.515.277 

Tin vã tu0'ng du'ong tin du näm 60 V.! 48.510.045.687 32.986.782.760 

Anh huOng cOa thay dôi t giá h61 doái quy dôi ngoi t 61 (4.640.2 97) 

Tin vá tuong duong tin cu61 kS' 70 V.1 17.886.707.742 42.202.657.740 

Lê Thi Tu Anh 
Nguoi Ip 

Báo cáo nay phái thwc dQc cing vöi Bàn thuyê1 minh BOo cáo àì chinh thng hop gifa niën do 13 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Pht, Khu phó 3, Phiz&ng Tang Nhcin Phü B, Qun 9, TP. Ho Chf Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HOP GIU'A NIEN €x 
6 thang du cüa näm tài chfnh kt thc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH TONG HVP  GIU'A NIEN nQ 
6 tháng dâu cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

I. DiC DIEM HOiT DQNG 

1. Hmnh thfrc s& hiru vn 
Tng Cong ty C phAn Phong Phü (sau day gi t&t là "Tng Cong ty") là cong ty cô phân. 

2. Linh vrc kinh doanh 
Linh vrc kinh doanh cüa Tng Cong ty là san xuAt cOng nghip, kinh doanh thiicng mai,  djch vi,i. 

3. Ngãnhnghkinhdoanh 
Hot dông kinh doanh chInh cia Tërng Cong ty là: San xut, mua ban sqi, vái, khän, chi may, chi thêu, 
san phâm may mc vâ th0i trang (tth tây, nhum, hO in trên san phâm dt, may dan, gia cOng hang da 
qua sCr dung); Buôn ban tcY, xa, sçii dt, hang may m.c..... 

4. Chu k' san xut, kinh doanh thông thu*ng 
Chu k' san xuât kinh doanh thông th.rOng cüa Tng Cong ty không qua 12 tháng. 

5. Dc dim hoat dông cüa Tng Cong ty trong k5' có ãnh hithng dn Báo cáo tài chInh 
Doanh thu, giá vn va chi phI ho?t dông trong kS' giám manh  so v&i cüng kS' nAm tnróc chü yêu là d 
Tong Cong ty dã ca Can, to chi.rc và sap xêp lai cac màng san xuât dê thIch (mg vâi tinh hlnh thirc té 
và nâng cao hiu qua hoat dông cXa Tong COng ty. Ngoài ra, dai  dch Covid-19 cüng tác dng không 
nhO den hoat dng san xuât kinh doanh trong kS'  cüa Tong Cong ty. 

6. Cu trüc T1ng Cong ty 
Cong ty con 
Tng Cong ty chi du tu vào cong ty con là Cong ty C phân Dt gia diing Phong Phii (tnràc day là 
Cong ty Co phân Dt may Quàng PhO) có tru so chInh tai Thôn Hnh TrI, Xa Quàng San, Huyn Ninh 
San, Tinh Ninh Thun. Hot dOng kinh doanh chInh cüa cong ty con nay là: San xuât, mua ban bong, 
xa, sgi, vãi, san phâm may m.c; Mua ban hóa chat thuOc nhum, may móc thiêt bj ngành dt may. Ti 
ngày k& thüc k' k toán, t l vn gop cOa TOng COng ty tai  cong ty con nay là 90%, t l quyên biOu 
quyêt và t I lgi Ich là 90%. 

Các Cong ty lien doanh, lien kt 
T l 

T' l T' 1 quyOn biOu 
Dja chi trii sO chinh Hot dng kinh doanh chfnh von gOp 1i Ich quyOt  
48 Tang Nhan PhO, Phung San xut, mua ban bong, xa, si 35,00% 30,00% 35,00% 
Tng Nhmi Ph B, Qun 9, 
TP.HChfMinh 
159 Diën BiOn PhO, Phimg Du tu, xây drng, kinh doanh 21,51% 21,51% 21,51% 
15, Qun Birth Thnh, TP. bat dng thu 
Ho Chi Minh 

09 Phii DOng Thin Vumg, San xu&t, kinh doanh san phm 40,00% 40,00% 40,00% 
TP.Da Lat,  Tinh Lam Dông dt may, nguyen phi lieu, may 

móc thiOt bj ngành dt may 
168B Büi Thj Xuân, Sànxut, kinhdoanhbOng 31,71% 31,71% 31,71% 
Phi.xOng Phm NgU Lao, nguyen lieu nhp khau; san xuât 

TOn cOng ty 
Cong ty TNHH 
Coats Phong Phü 

Cong ty C phn 
Dâu tr Phát triOn 
Nhà Va DO thj 
1-IUD Sài GOn 
Cong ty C phn 
May Dà Lt 

COng ty C phn 
Xic tiOn Thucmg 

Ban thuyJt minh nay là m5t b5 phOn hçxp thành và phái duçsc dpc cüng vái Báo cáo lài chinh lông hp gi niên d 14 



T6NG CONG TV C6 PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcin PhO, Khu ph6 3, PhuOng Tang Nhan Phü B, Quan 9, TP. H Chf Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP GIUA NIEN rx 
6 tháng dAu cia nàm tài chftth k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh tng hçrp gi&a niên d (tip theo) 

T' 1 
r' i T' 1 quyên biëu 

Ten cOng,ty Dja chi trii so chInh Hoat dOng kinh doanh chinh von gOp lçn Ich quyét  
mai và Dâu tu Quân 1, TP. Ho ChI Minh và xuât khâu các loai khän lông 
Phong Phü 
Cong ty C phAn 378 Minh Khai, Phumg Kinh doanh bt dung san, quyn 44,02% 44,02% 44,02% 
Phát trién Nhà Vinh Tuy, Qun Hai Ba sCrdingdAtthuQc chüsOhthi, 
Phong Pht Tnmg, TP. Ha NOi chü si drng hoc di thuê 
Daewon Thu Dcrc 
Cong ty C phAn 727 Au C, Phi.iOng Tan San xut các san phAm dt 3 5,99% 3 5,99% 35,99% 
Dt Dông Nam Thành, Quan  Tan PhO, TP. 

HO Chi Minh 
Cong ty Co phn Xa Vinh Phtrang, TP. Nha San xut các san phm dt 30,35% 30,35% 30,35% 
Dt may Nha Trang, Tinh Khánh Hôa 
Trang 

Cdc Don vj trrc thu3c không có tw cách pháp nhân hçtch todn phy thuOc 
Ten &m vi Dia chi 
Chi nhánh TOng Cong ty CO phAn Phong Phü 378 Minh Khai, PhuOng VTnh Tuy, Qun Hai Ba 

Trung, TP. Ha Ni 
Nhà may dt 2 — Chi nhánh TOng Cong ty CO Du&ng sO 03, Khu cong nghip HOa Khánh, PhuOng 
phân Phong PhO tai Dà Nang HOa Khánh Bäc, Quan  Linh Chiêu, TP. Dà Nang 
Chi nhánh TOng Cong ty CO phAn Phong Phô 184 Nguyn Luong B&ng, PhuOng Quang Trung, 
t3i Ha Nôi Qun Dông Da, TP. Ha Ni 
Chi nhánh TOng Cong ty CO phn Phong PhO Km 1447, Xã Vinh Phucxng, TP. Nha Trang, Tinh 
tai Nha Trang Khánh HOa 
Chi nhánh TOng Cong ty CO phn Phong Phü 14 Nam KS'  KhOi Nghia, PhuOng 1, TP. Dà Lat,  Tinh 
t?i Dà Lt — Khách san  Du Lys Lam DOng 
Chi nhánh TOng Cong ty CO phn Phong PhO 64 Quang Trung, Phithng Van  Thang, TP. Nha 
t?i Nha Trang — Clra hang ban lê may mc Trang, Tinh Khánh HOa 

7. Tuyên bO v khã nàng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh 
Các sO Iiu tuong 1mg cOa k5' tnr&c so sánh dirge vó'i so 1iu cüa k5' nay. 

8. Nhân viên 
Tai ngày kt thüc k5' k toán TOng COng ty có 708 nhân vién dang lam vic (so du näm là 1.110 nhân 
vién). 

II. NAM TAI CHIINH, DJN Vi TIEN TE SI DuNG TRONG KE TOAN 

1. Näm tài chInh 
Nãm tài chInh cüa TOng Cong ty b.t du tr ngày 01 tháng 01 và kt thOc vào ngày 31 tháng 12 hang 
nãm. 

2. Don v tin t sIr diing trong k toán 
Don vj tiOn tê sIr dicing trong kO toán là DOng Vit Nam (VND) do phân 11m các nghip vi,i ducrc thi,rc 
hin bang dan vj tin t VND. 

Bàn thuyt minh nay là ml b3phin hap thành và phái thtc dpc ciing v&i Bdo cáo tài chlnh tdng hp gita nién d 15 



TANG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhcin PhU, Khu ph 3, Phixyng Tang Nhan Phü B, Qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHtNH TONG HOP  Gr(XA NIEN D 
6 tháng du cCta nám tài chInh kt thtic ngày 31 tháng 12 nãm 2020 
Ban thuyEt minh Báo cáo täi chmnh tong hç'p giva niên d (tip theo) 

Ill. CHUAN MTIC vA CHE DQ KE TOAN A D1JNG 

1. Ch d k toán áp diing 
Tng Cong ty áp di,ing cáo Chun mi,rc K toán Vit Nam, ChO d Ké toán doanh nghip Vit Nam 
&rçxc ban hành theo Thông ti.r so 200/2014/ri -BTC ngày 22 thang 12 näm 2014 và cáo thông tii 
hixong dn thi,rc hin chuAn mijc k toán cüa Bô Tài chInh trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh 
tong hçrp gi&a niOn d. 

2. Tuyên bi v vic tuân thu chun myc k toán và ch d k toán 
Ban Tang Giám dic dam báo dã tuân thu yOu cu cña cáo Chuân m,rc KO toán Vit Nam, ChO d KO 
toán doanh nghip Vit Nam duçic ban hành theo Thông ttr so 200/20 14/TT-BTC ngày 22 tháng 12 
nãm 2014 ci3ng nhu cáo thông tir hiràng dan thrc hin chuân mirc kO toán cüa Bô Tài chInh trong vic 
Ip và trinh bay Báo cáo tài chInh tong hcrp giüa niOn d. 

IV. CAC CHfNH SACH KE TOAN AP DIJNG 

1. Co sO' 1p Báo cáo tài chInh 
Báo cáo tài chInh diroc lap trOn co sO' kê toán dOn tIch (tth cáo thông tin liOn quan dOn cáo luong tiOn). 

Cáo don v tn.rc thuc hInh thành b may k toán riOng, hch toán phi thuOc. Báo cáo tài chInh tang 
hop giia nien do cüa toãn Tng Cong ty dtxorc Ip trOn co sO' tong hop Báo cáo tài chInh cña cáo dcm vi 
trirc thuc. Doanh thu và s dix gitta cáo don vj tri,rc thuo dugo loai tth khi 1p Báo cáo tài chInh tong 
hop giüa niOn dt. 

2. Các giao djch bang ngoi t 
Các giao djch phát sinh bang ngoai té cliroc chuyên dôi theo t giá ti ngày phátsinh giao djch. SO du 
cáo khoân muc tiOn té có gôc ngoi t ti ngày kêt thác k5' kO toán dirge quy dôi theo t giá ti ngày 
nay. 

ChOnh loch tç giá phát sinh trong k' tr các giao djch b&ng ngoai t dirge ghi nhn vào doanh thu hoat 
dng tài chInh hoc chi phi tài chInh. Chênh 1ch t) giá do dánh giá li cáo khoãn mc tiOn t cO gôo 
ngoai t ti ngày kOt thñc kS'  k toán sau khi bü trt'r chOnh 1ch tang và chOnh 1ch giãm dirge ghi nhn 
vao doanh thu hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chInh. 

T' giá si:r dung d quy di cáo giao djch phát sinh b&ng ngoai t là t' giá giao dlch  thirc th tai thO'i 
diem phát sinh giao djch. T' giá giao djch thirc tê dôi vâi cáo giao djch bang ngoai t dirge xác djnh 
nhir sau: 
• Dôi vcn hop dOng mua ban ngoai tO (hop dông mua ban ngoal tê giao ngay, hop dông ky han, hop 

dông tirong lai, hgp dong quyOn chçn, hop dOng hoán dôi): t' giá k' kOt trong hop dông mua, ban 
ngoi t gi&a TOng COng ty và ngân hang. 

• Di vài cáo khoãn gop vn ho.o nhn v6n gop: t' giá mua ngoi t cña ngân hang noi Tng COng 
ty mO' tài khoán dO nhn vOn cua nhà dâu tir tai  ngày gop vOn. 

• Bi v&i no phài thu: t' giá muangoai t cüa ngân hang thirong mai  nai Tang COng ty chi djnh 
khách hang thanh toán tai  thyi diOm giao djch phát sinh. 

• Di vO'i no phái trá: t giá ban ngoai tê cña ngân hang thirong mai  noi Tng Cong ty dir kin giao 
djch t?i  th&i diem giao djch phát sinh. 

• Di vài cáo giao djch mua sm tài san hoc cáo khoãn chi phi dirge thanh toán ngay bng ngoai t 
(khOng qua cáo tài khoãn phái trà): t giá mua ngoai t cña ngân hang thirong mai  noi Tong Cong 
ty thi,rc hin thanh toán. 

Bàn thuyJt minh nay là mcii b5phOn hqp ihành và phái du-qc dc'c cling vol Báo cáo tài chinh tang h9p giOa niên dci 16 



T5NG CONG TV C5 PHAN PHONG PHU 
Dia chi; 48 Tang Nhoii Phü, Khu ph 3, Phuôiig Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAL CHiNH TONG HOP GIcrA NIEN D 
6 tháng du cUa nam tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuy& minh Báo cáo täi chInh tng hçrp giüa niên d (tip theo) 

T' giá sr dvng  d dánh giá lai  s thr các khoàn miic tin t có gc ngoai t ti ngày kt thüc kS'  k toán 
duçrc xác dlnh  theo nguyen tãc sau: 
• Di vâi các khoán ngoai t gin ngân hang: t' giá mua ngoai t eüa ngân hang noi Tng Cong ty 

min tài khoân ngoai t. 
• Di vó.i các khoán mvc  tin t có gc ngoai t chrqc phân lOai là tài san khác: t' giá mua ngoai t 

ciia tinng ngân hang. 
• Di vini các khoàn muc tin t có gc ngoai t thrqc phân loai  là ncr phâi trà: t giá ban ngoai t 

cOa tinng ngân hang. 

3. Tin và các khoãn two'ng throng tiên 
Tiên bao gm tin mat và tin gin ngân hang không kS'  han. Các khoán tuong throng tin là các khoán 
dâu ttx ngàn han  cá thri han  thu hi khong qua 03 thang kê ttr ngày dâu tu, CO khá näng chuyên dôi dé 
dàng thành mt knong tiên xác dnh và khong có rüi ro trong vic chuyên dOi thành tiên tai  thai diem 
báo cáo. 

4. Các khoân du tu' tái chinh 
Các khoán cho vay 
Các khoán cho vay ducrc xac djnh theo giá gc tri'r di các khoán din phang phai thu khó dOi. Di,r phOng 
phái thu khó dài cina eae khoãn cho vay dirge lap can cir vào dv kiên mire ton that có the xáy ra. 

Cdc khoãn ddu 1w vào cong ty con, Cong ty lien doanh, lien kit 
COng ' con 
Cong ty con là doanh nghip chju si,r kim soát cüa Tng Cong ty. Vic kim scat dat  dirge khi Tng 
COng ty có khâ nãng kiêm soát các chInh sách tài chinh và hoat dng cOa doanh nghip nhan dâu tin 
nhãm thu di.rac igi Ich kinh té tin các boat dng cña doanh nghip do. 

Cong ty lien doanh 
COng ty lien doanh là doanh nghip dirge thành 1p trOn ccx sin thOa thuan trén hçrp dng ma theo do 
Tong Cong ty va các ben tham gia thrc hin hoat dng kinh tO trên ccx sin dOng kiOm soát. DOng kiOm 
soát dingo hiêu là vic dira ra cac quyOt djnh mang tInh chiOn hrgc liOn quan dOn các chInh sách hot 
dng va tài chinh cOa cong ty lien doanh phái có sir dông thuen cOa cáo ben tham gia liOn doanh. 

Cong ty lien kEt 
Cong ty liOn kt là doanh nghip ma Tng Cong ty cO ãnh hirinng dáng nhimg không có quyn kim 
soát dOi vini cac chInh sách tài chInh va hoat dng. Anh hirinng dáng kê the hin in quyOn tham gia vào 
vic thra ra cac quyOt djnh ye chInh sách tài chInh và hoat dng cOa doanh nghip nhan  dâu tin nhtrng 
không kiOm soát các chInh sách nay. 

Ghi nhán ban ddu 
Các khoãn dAu tin vao cOng ty con, COng ty lien doanh, liOn kt duc ghi nhan  ban du theo giá gc, 
bao gôm giámua hoäc khoán gOp von cong các chi phi liOn quan trirc tiOp den vic dâu tin. Truinng 
hgp dâu tin bang tài san phi tiOn t, giá phi khoán dâu tin thrgc ghi nhan theo giá trj hgp l' ciia tài san 
phi tiOn t tai  thini dim phát sink 

C tine và igi nhuan ciia các kS'  truinc khi khoân du tin duc mua dirge hach  toán giãm giá trj cüa 
chInh khoàn dâu tin do. Co tine và 1cm nhuân cOa cáo kS'  sau khi khoán dâu tin dugc mua dirge ghi nhan 
doanh thu. CO tIre dirge nhân bang cô phiêu chi three theo döi so h.rgng cô phiêu tang them, khOng ghi 
nhan giá trj cO phiOu nhan dingo. 

Bàn 1huyt minh nay là m$t bó phcin hçip thành và phái thrçic d'Qc thng v&i Báo cáo rài chinh tang hçrp giüa niên d 17 
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TONG CONG TV' C5 PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhcin Phü, Khu ph 3, Phirang Tang Nhan Phti B, Qun 9, TP. H Chf Minh 
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HQP GIU'A NIEN DO 
6 tháng du cña näm tài chinh k& thUc ngày 31 thãng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chinh tang hyp giUa niên d (tiêp theo) 

Dtphông tn that cho các khoán ddu tw vào cong ly con và cOng ty lien doanh, lien ke't 
Dr phOng ton that cho các khoán dâu tt.r vào cOng ty con, cOng ty lien doanh, lien két &rqc trIch Ip 
khi cong ty con, cong ty lien doanh, lien kêt bi lô vi m'.rc trich 1p bang chénh 1ch giüa von gop th,rc 
tO ciiacác ben tai  cOng ty con, côngty lien doanh, lien kêt và von chü s hüu thrc có nhân v&i t' l 
gop vOn cOa Tong Cong ty so vâi tOng so vOn gop thi,rc tO cüa cac ben ti cOng ty con, cong ty liOn 
doanh, liOn kOt. Neu cong ty con, cOng ty liOn doanh, liOn ket là dOi ttrçing 1p Báo cáo tài chInh hqp 
nhât thi can ccr dO xac djnh dir phOng ton that là Báo cáo tài chInh hcip nhât. 

Tang, giâm s dii phOng thn tht du ti.r vào cOng ty con, cOng ty liOn doanh, lien kt cn phái trIch 1p 
ti ngày ket th(ic kS'  kO toán thrgc ghi nhn vao chi phi tài chInh. 6, 

C'dc khodn du 1w vao cong c vn cáa iton vjkhdc T 

Dâu tu vao cOng cii vOn cüa don v khác bao gOm cac khoân dâu ti.r cong cii von nhung TOng Cong ty 
khong có quyên kim soát, dông kim soát hoc có ành hir&ng dáng ké dôi vâi bOn thrçic dâu tii. 

Các khoân du tix vao cOng cii vn cOa don vj khác duc ghi nhn ban dAu theo giá gc, bao gm giá 
mua hoãc khoán gOp von ccng cac chi phi trirc tiêp liOn quan dOn ho?t dng dâu ti'. Co tirc và lci 
nhun ci:ia các k' tnr&c khi khoán dâu tii dizçc mua dugc hch toán giâm giá trj cOa chinh khoán dâu 
tix do. Co tcvà li nhun cOa các kS'  sau khi khoán dâu tu thrgc mua duqc ghi nhn doanh thu. Co tc 
duc nhân bang cO phiOu chi di.rc theo dOi so krng cô phiOu tang thOrn, khOng ghi nhn giá trj cô 
phiêu nhn ducc. 

Dir phOng tn that cho các khoán du tii vào cong cu vn ciia don vj khác thrcic trich Ip nhis sau: 
• Di vi khoãn du tir vào c6 phiu niOrn yt hoc giá tr hcp l khoán du ti.r diiçic xác djnh tin 

cay, vic 1p dii phOng dira trOn giá trj thj trixOiig cOa cO phiOu. 
• Dôi vâi khoán du tu không xác djnh thrçc giá tr hcrp l tai  thOi dim báo cáo, vic 1p dir phOng 

diroc thuc hiên can dr vào khoán 10 cOa bOn duqc dâu tu vi mc trIch 1p bang chOnh Ich gifla 
von gOp thi,rc tê cüa các ben tai  don vj khácvà vOn chà s hu thirc cO nhân vài t' l gop von cüa 
TOng Cong ty so vâi tOng so von gop thirc tê cña các ben tai  don v khác. 

TV 
Tang, giárn s dir phOng thn tht du ti.r vao cOng ciii vn cOa don vj khác cn phái trich 1p tai  ngày 
kOt th(ic kS'  kê toán duc ghi nh.n vào chi phi tài chInh. A TU 

5. Các khoãn phãi thu 
Các khoàn nç phái thu dtrcic trInh bay theo giá trj ghi so tth di các khoàn di,r phOng phái thu khó dOi. 

Vic phân loai các khoán phãi thu là phài thu khách hang và phãi thu khác diicrc thrc hin theo nguyOn 
täc sau: 
• Phài thu cüa khách hang phàn ánh các khoán phái thu mang tinh chat thuong mai  phat sinh rír giao 

dch có tinh chit mua — bàn gifla TOng Cong ty và ngtrO'i mua là don vj dc 1p vài TOng COng ty. 
• Phâi thu khác phân ánh các khoán phái thu khOng có tinh thuong mal,  khOng liOn quan den giao 

djch rnua — ban. 

Dir phang phãi thu kho dOi thrgc 1p cho ttrng khoàn no phái thu khó dOi can c vào tuii nq qua h?n 
cOa các khoàn nç sau khi dã bi trir vi khoán ncr phài trä (nOu cO) hoc dir kiOn mfrc tOn that có the 
xây ra, c the nhir sau: 
• Di vó ncr phài thu qua han  thanh toán: 

- 30% giá trj dOi vi khoãn n phái thu qua han  tr 06 thang dOn duài 01 nam. 
50% giá trj dOi vói khoán ncr  phái thu qua han  t1r 01 nam den dithi 02 näm. 

- 70% giá trj di vcri khoàn ncr  phãi thu qua han  tir 02 nam dOn dui 03 nam. 
- 100% giá trj di vâi khoán nç phái thu qua hn tir 03 nàm tr0 iOn. 

• Di vài nphài thu chua qua han  thanh toán nhirng khO cO kha náng thu hi: can ccr vào dir kin 
mirc tOn that dê Ip dx phOng. 

Ban thuyt minh nay ía m5t bç3 phdn hcrp lhành và phái thtçic dQc ding vài Báo cáo tài chink tang hqp giia niên dO 18 



TONG CONG TV' CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, PhirOng Tang Nhon Phü B, Quân 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHINH TONG HQP GIUA NIEN DO 
6 tháng d&u cCia näm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hqp gi&a niên do (tip theo) 

Dir phOng phâi thu khó dOi di vói cac khoân phái thu khác thrcrc 1p cho tirng khoán ncr phái thu khó 
dOi can cir vào dr kiên mire ton that có the xay ra. 

Tang, giàm s du di,r phOng ncr phái thu khó dOi cAn phài trich 1p tai  ngày kt thüc k' kê toán dirge 
ghi nhn vao ehi phi quán 1' doanh nghip. 

6. Hang tn kho 
Hang ton kho ducre ghi nhan theo giá thâp han giCa giá gôc và giá trj thuân có the thrc hin dirge. 

Giá gc hang tn kho dugc xác djnh nhi.r sau: 
• Nguyen vt Iiu, hang hóa: bao gm chi phi mua và các chi phi lien quan tri,rc tip khác phát sinh 

dê có dirge hang ton kho dja diem và trang thai hin tai.
\\\ 

• Chi phi san xuât kinh doanh dir dang bao gm: ). - Xây drng dir an bat dng san: bao gOm chi phi xây dirng, lãi vay, quyén sir ding dat và cac 
chi phi có lien quan trirc tiêp khác. 
San xuât san phâm: bao gOm chi phi nguyen vt 1iu chInh, ehi phi nhân cong và các chi phi 
có liOn quan trire tiOp khác. 

• Thành phAm: bao gm chi phi nguyen vt lieu, nhân cong trirc tip và chi phi san xuAt chung có 
liOn quan trre tiêp dirge phân b dira trén mire d hoat dng binh thirOng. 

Giá xuAt kho dirae tinh theo phircrng pháp binh quân gia quyn và dirge hach  toán theo phuong pháp 
ké khai thu?rng xuyOn. 

Giá trj thuAn CO th thire hin di.rgc là giá ban u&c tInh cOa hang tOn kho trong k' san xuAt, kinh doanh 
binh thu?rng trir chi phi mire tinh de hoàn thành và chi phi mire tinh can thiOt cho vie tiOu thi chüng. 

Dir phông giám giá hang tn kho dirge 1p cho tirng mt hang tn kho Co giá gc him hon giá frj thuAn 
có the thirc hin dirge. Tang, giàm sO dir dir phOng giàm giá hang ton kho can phâi trIch 1p tai  ngày 
kOt thiie k' kO toán dirge ghi nhn vào giá vOn hang ban. 

7. Chi phi trâ tru*c 
Chi phi trá true bao gôm eae chi phi thirc tO dã phát sinh nhirng có liOn quan dOn kOt qua hoat dng 
san xuât kinh doanh ciia nhiOu kS'  kO toán. Chi phI trá tnnirc cita Tong Cong ty chO yOu là quyOn sir 
diing dat, chi phi sira eha, cOng cii, diing  ci,i và chi phi thuO. Các chi phi trá triric nay dirge phân bO 
trong khoãng thai gian trá tnrOc hoc thai gian the Igi Ich kinh tO thong irng dirge t?o  ra tir các chi phi 
nay. 

Quyn si dtng îáí 
Chi phi ehuyOn nhi.rgng QuyOn sir dirng dat là khoàn tiên dãtrá cho phân dat ehuyOn nhung ma Cong 
ty dang sir dvng.  Chi phi chuyOn nhugng quyOn sir diing  dat có thai han  dircic phãn bo theo thai hn 
qui djnh trOn Giây chimg nhn quyOn sir diing  dat. 

OiiphIsá'achfra 
Chi phi sira cha là eac chi phi thtrc tO chi ra dO sira cha van phOng cho thuO và may moe thiOt bj. Chi 
phi nay dirge phân bO vào kêt qua hoat dng kinh doanh khOng qua 03 näm. 

Cong c, dung c 
Các cOng ci, ding c dã dma vào sir dvng dirge phân bO vào chi phi theo phuong pháp dtthng thang 
voi thai gian phân bO khOng qua 03 näm. 

Chi phi thuê 
Chi phi thuO trà true dirge dirge phân bO vào kOt qua kinh doanh trong kS'  theo phuong pháp dung 
thang theo thai gian thuê trà truire. 

Ban thuyé't minh nay là ,n5t b5 phdn hcrp Ihành và phái du-çtc dcc cing vái Báo cáo tài chinh tang hcip giia niên d5 19 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHCP 
DIa chi: 48 Tang Nhn Phd, Khu ph 3, Phuông ThngNhmi Phü B, Qun 9, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHNH TONG HQP GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa näm tài chinh két thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chtnh tang hçp giiia niên cI (tip theo) 

8. Tài san thuê hot dng 
Thuê tài san duac phân loai là thuê hoat drig nOu phãn Ion rfii ro va Içii Ich gan lien vói quyên sO hilii 
tài san thuc vO ngiiO cho thué. Chi phi thuê hoat dng thrcic phàn ánh vão chi phi theo phuang pháp 
thr&ng thang cho suôt thii han  thuê tài san, khong phi thuc vào phong thirc thanh toán tiên thuê. 

9. Tài san C6 dinh hfru hlnh 
Tài san cô dinh hUu hinh duçc the hin theo nguyen giá tth hao mOn lily kê. Nguyen giátài san cO 
dinh hilu hInh bao gôm toàn bô cac chi phi ma TOng Cong ty phài bO ra dé Co &rqc tài san cô djnh tInh 
den th0i diem dua tài san do vao trang thai san sang sir dung. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban 
dâu chi duc ghi tang nguyen giá tài san cô djnh néu các chi phi nay chäc chAn lam tang 1çi ich kinh té 
trong tlxcYng Iai do sfr dung tài san dO. Các chi phi phát sinh không thOa man diéu kiin trên dugc ghi 
nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong kS'. 

Khi tài san c6 djnh httu hInh dircrc ban hay thanh 1', nguyen giá va giá trj hao mOn luy k6 dtxcc xóa so 
va läi, lô phát sinh do thanh l duoc ghi nh.n vào thu nhp hay chi phi trong kS'. 

Tài san c6 djnh httu hinh dixçc khu hao theo phtrong pháp thr&ng thing dra trén thOi gian hiu dung 
trOc tinh. So näm khâu hao cila cac loai tài san cô dinh hüu hinh nhtr sau: 
Loai tài san cô djnh SO näm  
Nhà ccra, vt ki6n triic 05 —40 
May moe và thiêt bj 05-15 
Phu'cmg tin 4n tãi, truyOn dan 06 — 12 
Thiét b, diing cu quàn l 03 — 05 

10. Tãi san c6 dinh thuê tài chinh 
Thuê tài san thrçTc phân Ioai là thuê tài chInh nOu phân IOn rh ro và lçii ich gan lien vOi quyên sO hilu 
tài san thuôc ye ngt.ri di thuê. Tài san cô djnh thué tài chInh dirge the hin theo nguyen giá trir hao 
mOn lüy ké. Nguyen giá tai san cô djnh thuê tài chInh là giá thâp han gica giá trj hqp l' cha tãi san 
thué tai thOi diem khOi dau cha hçcp dong thuê va giá tr hin tai  cüa khoán thanh toán tiên thué tôi 
thiéu. TS'  l chiet khau de tInh giá trj hin tai  cha khoán thanh toán tiên thué tOi thiêu cho vic thuê tài 
san là lãi suât ngâm djnh trong hçrp dOng thuê tài san hoc lai suât ghi trong hçrp dOng. Trong trir6ng 
hqp khong the xac dnh dirge läi suât ngâm djnh trong hqp dong thuê thi sir diing lãi suât tién vay tai 
th?yi diem khOj dâu viêe thué tài san. 

Tâi san c6 dinh thué tài chInh di.rac khAu hao theo phixang pháp du?ng thng dra trén th&i gian hüu 
dung irâc tInh. Trong trirOng hgp khong chãc chän Tong Cong ty së có quyén sO hu tài san khi hét 
hn hgp dong thué thI tài san co dinh s dirac khâu hao theo thi gian ngãn han giüa th&i gian thuê Va 
tho gian hilu diing isOc tInh. So nAm khâu hao cha may móc thiét bj thuê tài chInh là 10 näm. 

11. Tài san c6 dinh vô hInh 
Tài san e6 djnh vo hInh diro'c th6 hin theo nguyen giá trir hao mOn lily k6. 

Nguyen giá tài san c6 djnh vo hmnh bao gm toàn b các chi phi ma Cong ty phai bó ra d6 có dixqc tài 
san eô dinh tinh den thOi diem dira tài san dO vào trng thai san sang sir dung. Chi phi lien quan den tài 
san cô djnh vO hInh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu dirge ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh 
trong k' trir khi eác chi phi nay gän lien vOi mt tâi san cO djnh vô hinh c the và lam tang Igi ich kinh 
tetucactaisannày. 

Khi tài san c6 dinh vO hinh dugc ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mon Iüy k6 duqc xóa s6 
và lài, 10 phát sinh do thanh I' dirgc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c6 djnh vO hInh eha Cong ty chi có Chtrang trInh phAn mm may tinh. 

Bàn !huyit minh thy là mçit b phn hcip thành va phài thtc dQc thng vOl Báo cáo eat chinh tdnghip gna nén d 20 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhcm Ph, Khu ph 3, Phuông Tang Nhcin Phü B, Quan 9, TP. Ho Chi Mirth 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP GTCYA NIEN DQ 
6 tháng dAu cña näm tài chfnh kt thCic ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tang hcp gi&a niên d (tip theo) 

Chi phi lien quan dn cac chtxong trInh phn mm may tInh khong phái là mt b phn gn két vó'i 
phân cthg có lien quan dirgc von hóa. Nguyen giá eüa phân mêm may tInh là toàn b các chi phi ma 
Cong ty d chi ra tInh den thO'i diem dira phàn mêm vào si diing. Phân mém may tinh dirge khâu hao 
theo phi.rcmg pháp dir0ng thàng trong 02 - 05 näm. 

12. Bt dng san du tu 
Bat dng san dâu ti.r là mt phân cüa nhà hose CG sâ ha tang thue sâ hthi cüa Tong Cong ty dirgc sr 
di,ing nhãm m,ic dIch thu lgi ttr vie cho thuê. Bt dng san dâu tr cho thuê dirge the hin theo nguyen 
giá trir hao mOn lüy ké. Nguyen giá cüa bat dng san dau tir là toàn b cac chi phi ma Tong Cong ty 
phái bO ra hoc giá tn hop l' cüa cac khoán dira ra de trao dôi nhäm có dirge bat dng san dâu tir tinh 
den thai diem mua hoc xây th,rng hoàn thành. 

Các chi phi lien quan dn bt dng san d&u tir phát sinh sau ghi nhn ban du dirge ghi nhn vào ehi 
phi, trir khi ehi phi nay có khá nang chäc chän lam cho bat dng san dâu tir tao  ra igi Ich kinh té trong 
tirong lai nhiéu hon m(re hoat dng dirge dánh giá ban dâu thi dirge ghi tang nguyen giá. 

Khi bt dng san dAu tir dirge ban, nguyen giá và giá tn hao mOn lüy k dirge xóa s va li, 1 nao 
phát sinh dirgc hach  toán vào thu nhp hay ehi phi trong ks'. 

Vic chuyn tir bt dng san ehi'i sx hthi si'r ding hoc hang tn kho thành bt dng san dAu Pr chi khi 
ehci s hUu chârn dñt sir dung tài san do va bat dâu cho ben khác thué hoat dng hoie  khi ket th(ic giai 
doan xây di,rng. Vic chuyen tir bat dng san dâu Pr sang bat dng san ehü sà hthi sir diing hay hang 
ton kho ehi khi ehü sO' h[tu bat dâu sCr di,ing tài sAn nay hoie bat dâu triên khai cho rniie dIch ban. Vic 
chuyên tir bat dông san dâu Pr sang bAt dng san chCi sO' hüu s dimg hoc hang ton kho khOng lAm 
thay dOi nguyen giá hay giá trj cOn lai  cüa bat dng san tai  ngày chuyên dôi. 

Bt dông san du tir sfr dung d cho thué dirge khu hao theo phixcmg pháp dithng thing dira trén thO'i 
gian hrru diing uO'e tInh. So näm khâu hao cOa bat dng sAn dAu tii là 30 näm. 

13. Chi phi xây dyng co bàn d& dang 
Chi phi xAy dimg CG bàn dO' dang phàn ánh eác ehi phI lien quan trire tiêp (bao gôm câ chi phi lãi vay 
co lien quan phii hop vi chInh sách k toán cña TOng Cong ty) den eáe tAi san dang trong qua trInh 
xay di,rng, may moe thiet bj dang lap dt d phxc vi eho miic dIch san xuât, eho thue và quán l' cüng 
nhtr ehi phI lien quan den vice si:ra chila tài sAn eô djnh dang thire hin. Cáe tài san nay dirge ghi nhn 
theo giá gôe và khOng dirge tinh khâu hao. 

14. H9'p dong hop tác kinh doanh 
Hoit 1(ng kink doanh dông kiêm soát 
TOng COng ty ghi nhân tren Báo cáo tài chinh tOng hop giCa niên d các hop dong hop tác kinh doanh 
duO'i hinh thrc hoat dng kinh doanh dong kiêm soát cáe ni dung sau: 

• Giá tr tài san ma Tng Cong ty hin sO' hthi. 

• Các khoAn ng phái trâ ma Tng Cong ty phAi gánh chju. 

• Doanh thu dirge ehia tir viéc ban hang hóa hoe eung cp djch vi,i cüa lien doanh. 

• Cáe khoán chi phi phai gánh ehju. 

15. Các khoAn ncr phãi trA Va chi phi phái trã 
Cáe khoAn ng phAi trà VA ehi phi phai trà dirge ghi nhn cho sO tiên phAi trâ trong ti.wng lai lien quan 
den hang hóa VA djeh vi,i d nhn dirge. Chi phi phAi trà dirge ghi nhn d,ra trên the uâe tInh hop l v 
sO tiên phAi trA. 

Vic phAn loai cáe khoAn phAi trá là phai trA ngir&i ban, ehi phi phai trA vA phAi trâ kháe dirge thi,rc 
hin theo nguyen tAc sau: 
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TNG CONG TV C6  PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phil, Khu ph 3, Phtr&ng Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa nam tài chInh k& thilc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tng  hqp gifra niên  d (tip theo)  

• Phài ira ngirO'i ban phân ánh các khoân phãi trâ mang tInh chit thircrng mai phát sinh tir giao djch 
mua hang hóa, djch vi, tài san va ngi.r?i bàn là don vj dc 1p vi Tong COng ty. 

• Chi phi phái trá phãri ánh cac khoân phái trà cho hang hóa, dch vu dä nhn dirge tir ngisi bàn 
ho.e dä cung cap cho nguOi mua nhirng chira chi trá do chua có hóa dun hoc chua dü ho so, tài 
Iiu kêtoán và the khoân phài trã cho ngithi lao dng ye tiên lirong nghi phép, the khoàn chi phi 
san xuât, kinh doanh .phãi trIch tri.rOc. 

• Phãi Ira khác phàn anh cac khoàn phái trã không có tInh thucing mai,  khong lien quan dn giao 

djch mua, bàn, cung cap hang hóa djch vu. 

Cac khoân ng phài trà và ehi phi phái ira dugc phân loai ng.n han  và dài han  trén Bang can dôi k toán 

tOng hgp gifla niên d can cit theo kS' han cOn  lai tai ngày két thile k5' kë toán. 

16. V6n chü sO' hfru 
Vôngóp cña chásO'hfEu 
Von gop cña ehü so httu dirge ghi nhn theo sO von thrc té dã gop cüa các cO dong. 

Thng dir v6n cJphEhz 
Th.ng dir vOn eô phn dirge ghi nhan theo so ehênh 1eh gifra giá phát hành và mnh giá cô phiêu khi 
phát hành Ian dau hoãc phát hành bô sung, chênh loch gi&a giá tái phát hành và giá tn so sách cüa cô 

phiêu qu5 và cau phân von cUa trái phiêu ehuyên dOi khi dáo han. Chi phi trrc tiêp lien quan den vic 
phát hành bO sung c phiêu va tái phát hanh cô phiêu qu dugc ghi giãm thng dir vOn CO phãn. 

17. Phân phi lçi nhun 
Lcyi nhuân sau thu thu nhâp doanh nghip dirge phân phi eho các c dOng sau khi dã trIch 1p các 
qu theo Diêu 1 cüa TOng Cong ty cling nhir cac quy djnh cüa pháp 1u.t và dä dirge Dai  hi dOng cô 

dOng phê duyt. 

Viêc phân phOi loi nhuân cho eac CO dOng diruc can nhäc den cac khoan muc phi tiên té nãm trong loi 
nhun sau thuê chira phân phOi có the ãnh htr&ng den luOng tiên và khá näng ehi trà cô tire nhir lãi do 
dánh giá Iai  tài san mang di gop von, lãi do dánh giá 'a các khoàn mi,ic tiên t, các cong ci,i tài chInh 

và các khoãn mvc  phi tiên t khác. 

C tirc dirge ghi nhân là nq phãi trã khi dirge Dai  hi dng c dOng phê duyt. 

18. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hoá, thành phâm 
Doanh thu ban hang hóa, thành phm dirge ghi nhn khi dng thai thOa man các diu kin sau: 

• Tang COng ty dã chuyn giao phAn IOn rOi ro và igi Ieh gn Iin vó'i quyn sO hltu hang hóa, san 
phâm cho nginYi mua. 

• Tng COng ty khong eOn n.m gilt quyn quàn l' hang hóa, san phm nhir ngirO'i sO httu hang hóa, 
san phâm hoc quyên kiêm soát hang hóa, san phâm. 

• Doanh thu due xác dinh tuong d6i ehc chin. Khi hctp dng quy djnh nguri mua dirge quyên trâ 
lai san phâm, hang hóa dã mua theo nhltng diêu kin cii the, doanh thu chi dirge ghi nhn khi 
nhiing diêu kiin ci the do không cOn tOn tai và ngithi mua không dirçte quyên Ira lai  hang hOa, san 

phâm (trlr tnrO'ng hçrp kháeh hang có quyen trâ lai  hang hóa, san phâm di.rii hInh thire dOi lai  d 

lay hang hóa, djeh vl,i khác). 

• Tang Cong ty da ho.e së thu dirge igi Ich kinh t tir giao djch ban hang. 

• Xác djnh dirge chi phi lien quan dn giao djch bàn hang. 

Doanh thu cung dp djch vi 
Doanh thu cung cp djch v dirge ghi nhn khi ding thri thOa man cáe diu kin sau: 

Ban thuydt minh nàylâ mi51 b3ph4n hçrp thành và phái duqc dcc cing v&i Báo cáo iài chinh tdng hqp gna niên d 22 
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TONG CONG TV' cO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhcin Phii, Khu ph 3, Phiro-ng Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH TONG HQP GIU'A NIEN D 
6 thang du cüa näm tài chinh kt thiic ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuy& minh Báo cao tài chInh ting h9'p giüa niên d (tip theo) 

• Doanh thu di.rc xác djnh tixong di chic chn. Khi hgp dng quy djnh ngixii mua duge quyn trã 
Iai dch vix dã mua theo nhiing diêu kin c the, doanh thu chi dirge ghi nhn khi nhüng diêu kiin 
c the do không can tOn tai  và nglrôi mua khOng dugc quyOn trã lai  dch vi dã cung cap. 

• Tng COng ty dã hoc së thu dirgc igi ich kinh t tr giao djch cung c.p djch vii do. 

• Xác djnh dirge phAn cOng vic dã hoàn thành vao thii dim báo cáo. 
• Xác djnh dirge chi phi phát sinh cho giao djch va chi phi d hoàn thành giao dch cung cp djch vii 

do. 

TrixO-ng hgp dch viii dirge thire hin trong nhiu k' thI doanh thu duc ghi nhn trong k' dirge can cir 
vao két qua phân cOng vic dã hoàn thành vào ngày két thOc k' ké toán. 

Doanh thu ban bt dng san 
Doanh thu ban bt dng san ma Tng Cong ty là chO du tir di.rgc ghi nhn khi thOa man dng thi tt 
Ca các diêu kiên sau: 
• Bt dng san dã hoàn thành toàn b và bàn giao cho ngi.ri mua, Tng Cong ty dä chuyn giao rUi 

ro Va igi Ich gän lien voi quyên sO hüu bat dng san cho ngi.rôi mua. 

• Tng COng ty không cOn nAm gi& quyn quãn l bt dng san nhi.r ngthi sâ htth bAt dng san hoc 
quyOn kiOm soát bAt dng san. 

• Doanh thu &rgc xac djnh ttrang di chc chjn. 

• Tng COng ty da thu dugc hoäc së thu dugc lçri Ich kinh t tr giao dch bàn bAt dng san. 

• Xác djnh dirge chi phi lien quan dAn giao djch ban bAt dng san. 

• Tnrng hgp khách hang có quyn hoàn thin ni thAt cOa bAt dng sAn và TAng COng ty thrc hin 
vic hoan thin ni that cüa bat dng sAn theo dung thiOt ké, mâu ma, yêu câu cüa khách hang theo 
m hgp dông hoàn thin ni thAt bat dng sAn riêng thI doanh thu dugc ghi nhn khi hoàn thành, 
bàn giao phân Kay thô cho khách hang. 

Ti#n Mi 
TiAn lãi dugc ghi nhn trOn ca s& thai gian và lãi suAt thire tA turng kS'. 

19. Các khoAn giãni trfr doanh thu 
Các khoAn giAm trur doanh thu chi có hang ban bj trA lai  phát sinh cüng k' tiOu th san phAm, hang 
hOa, djch vx dirge diAu chinh giãm doanh thu cOa kS'  phát sinh. 

Tri.r&ng hap sAn phAm, hang hóa, djch vi da tiOu th tur các kS'  trtràc, dAn k' nay m&i phát sinh hang 
ban trA lai thI dirge ghi giAm doanh thu theo nguyen täc: 
• NAu khoAn hang ban trA 'ai phát sinh truâc thii diArn phát hành Báo cáo tài chinh tAng hap giva 

nien d: ghi giArn doanh thu trOn Báo cáo tài chinh tong hap gi&a niOn d cña kS'  nAy. 

• NAu khoãn hang bàn trA Ii phát sinh sau thii dim phát hành Báo cáo tài chInh tAng hap gitia nien 
d: ghi giAm doanh thu trên Báo cáo tài chinh tong hap gi&a niên d cOa k' sau. 

20. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gAm läi tiAn vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tiAp dAn các khoAn 
vay. 

Chi phi di vay dirge ghi nh.n vao chi phi khi phát sinh. Tru&ng hap chi phi di vay lien quan trirc tiAp 
den vic dAu ti.r xay drng hoc sAn xuât tài sAn dà dang cAn cO mt thai gian dO dAi (tren 12 thang) de 
cO the thra vào si. dung theo mpc dich dlnh  trirOc hoc ban thi chi phi di vay nay dsgc tinh vào giá trj 
cuia tài san do. DAi vi khoAn vay riOng phi,ic vi vic xay dirng tài sAn cô djnh, bat dng san dâu tu, lAi 
vay thrgc von hóa kA ca khi thôi gian xAy dirng dithi 12 tháng. Các khoAn thu nhp phát sinh tir viêc 
dAu tir tam  thi các khoAn vay dugc ghi giAm nguyen giá tài sAn có lien quan. 
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TONG CONG TY cd PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhm Phü, Khu ph 3, PhiiOng Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H ChI Mirth 
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HQP GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa näm tài chInh kt thüc ngay 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tng hçrp giu'a niên di (tip theo) 

21. Các khoàn chi phi 
Chi phi là nhng khoãn lam giãm lçii Ich kinh t duçic ghi nhn tai  thai dim giao dch phát sinh hoc 
khi có khá näng ttrcmg dôi chäc than s phát sinh trong tixcYng lai khong phân bia dä chi tiên hay chua. 

Các khoàn chi phi và khoán doanh thu do nO tao  ra phài dirge ghi nhn dng thai theo nguyen ttC phü 
hçrp. Trong trir&ng hgp nguyen tãe phü hgp xung dt vâi nguyen tãe then  trong, chi phi dirge gi nhn 
can cir vào bàn chat và quy dnh cfia cac chuân mirc k toán dé dam bâo phân ánh giao djch mt cách 
trung thirc, hçrp l. 

22. Thu thu nhp doanh nghip 
Chi phi thuê thu nhp doanh nghip bao gm thug thu nhp hin hành Va thuê thu nhp hoãn lai. 

ThuE thu nhçp h&n  hành 
Thué thu nhp hin hành là khoân thug dirgc tinh dira trén thu nhp.tInh thué. Thu nh.p tInh thus 
chénh leh so vài Icri nhuân kê toán là do diêu chinh các khoàn ehénh Ieh tam  thOi giüa thué và ké 
toán, cac chi phi không thrgc trr cting nhir diéu chinh các khoân thu nhp không phái ehju thuê và các 
khoãn lô dixgc chuyên. 

Thul thu nhçlp hoãn 4ü 
Thuê thu nhp hoãn lai  là khoán thué thu nhp doanh nghip së phái np hoc sé dirge hoàn iai  do 
chénh Ich tarn  thri gi0a giá trj ghi so cüa tài san và ncr phài trâ cho mi,ic dIch l.p Báo cáo tài chinh Va 
co sr tInh thué thu nh.p. Thuê thu nhp hoãn Iai  phài trá dirge ghi nh.n eho tat càeác khoàn chênh 
Ich tam  thi chju thuê. Tài san thuê thu nhp hoãn Ii ehi dirqc ghi nhan khi chAc chän trong tirang lai 
së cO lcri nhun tinh thuê dé sir dvng  nhOng chênh lch tam  th?i dirge khâu tnt nay. 

Giá trj ghi s ciia tài san thug thu nh.p doanh nghip hoãn lai  dirge xem xét 1i vào ngày kt thüc kS' 
ké toán va s dirge ghi giám den mire dam báo chAe chän CO dii igi nhun tinli thuê cho phép igi Ich 
cOa mit phân hoc toàn b tài san thu thu nhp hoãn lai  dirge sir diing. Các tài san thuê thu nhp 
doanh nghip hoãn lai  chua dirge ghi nhn tniràc dày dire xem xét 1ai  vào ngày két thiic k' ké toán và 
dirge ghi nhn khi ehãc chän cO dii igi nhun tInh thué dé cO the sir ding cáe tài san thuê thu nhp 
hoãn lai  chixa ghi nhn nay. 

Tài san thug thu nhp hoãn laj  và thug thu nhp hoãn iai  phãi trá dirge xáe djnh theo thug sut drtInh 
s áp dvng  cho näm tài san dirge thu hôi hay ng phái trâ dirge thanh toán d,ra trén các mire thuê suât có 
hiu hrc t?i  ngày k& thiic kS'  kê toán. Thus thu nhp hoän lai  dirge ghi nhn vào Báo cáo két qua hot 
dng kinh doanh và chI ghi trrc tiêp vao von chii sir h0u khi khoán thuê do lien quan den các khoãn 
muc du'cre ghi thang vao von ehii sir hIhi. 

Tài san thu thu nhp hoãn lai  và thus thu nhap hoän lai  phái trá dirge bà trir khi: 
• Tong COng ty eó quyn hgp pháp dirge bii trir giüa tài san thus thu nhp hin hãnh vó.i thug thu 

nh3p hin hành phãi np; và 
• Cáe tài san thu thu nhp hoãn Iai  và thu thu nhp hoãn Iai  phài trá nay lien quan dn thu thu 

nhp doanh nghip dirge quán l' bin càng mt ea quan thué: 
- Dôi vii ciing mt dan vj ehju thué; hoie 
- TOng Cong ty dir dinh thanh toán thué thu nhp hin hành phái trá và tài san thuO thu nhp 

hiên hành hen cor sir thuân hoe thu hôi tài san dOng thO'i vOi vice thanh toán ng phái trã trong 
tirng kS'  tuclng lai khi eae khoán trpng yéu eiia thué thu nhp hoãn 'a  phái trâ hoc tài san thus 
thu nhp hoãn lai dirge thanh toán hoc thu hOi. 

Bàn thuyet ,ninh nay là m5f b5phn hçtp thành và phái thcçtc dQc thng vol Báo cáo íàã chinh tdng h9p gicra niên d5 24 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhoii Phi, Khu ph 3, Phuông Tang Nhan Phi B, Qun 9, TP. H ChI Mmli 
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HOP GIUA NIEN x 

6 tháng dAu cCia näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Bão cäo tài chInh tng hQ'p giUa niên d (tip theo) 

23. Ben lien quan 
Các ben dugc coi là lien quan nêu mt ben có khà näng kiêm soát ho.c có ánh hr&ng dáng ké doi vi 
ben kia trong vic ra quyét djnh các chinh sách tài chInh và heat dng. Các ben cUng duc xem là ben 
lien quan neu cüng chju sir kiém soát chung hay chju ánh hir&ng dáng k chung. 

Trong vic xem xét mi quan h cüa các ben lien quan, bàn chat ccia m& quan h dLrçlc chii tr9ng 
nhiêu han hinh thirc pháp l. 

24. Báo cáo theo b phn 
B phân theo linh vrc kinh doanh là mt phân có the xác djnh riêng bit tham gia vào qua trInh san 
xuât hoc cung cap san phâm, dich vu và có rüi ro vâ lçi ich kinh té khác vOi các bô phn kinh doanh 
khác. 

B phn theo khu virre dja I' là mt phn có th xác djnh rieng bit tham giavào qua trInh san xuât 
hoc cung cap san phâm, djch vii trong phm vi mt môi truäng kinh tê cii the và có rüi ro và lqi Ich 
kinh té khác vâi cac b phn kinh doanh trong cáo môi truông kinh té khác. 

Thông tin bô phn duçic I.p và trinh bay phà hqp vói chinh sách k toán áp di,ing cho vic 1p và trInh 
bay Báo cáo tài chInh tong hçp gifla nien d cüa Tong Cong ty. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KE{OAN MJC TRINEI BAY TRONG BANG cAN DOI 
icE TOAN TONG HP GJTJ'A MEN DO 

1. Tin và các khoân tiro'ng thro'ng tin 
S cuôi k' S du nãm 

Tiën mat 654.897.002 2.963.612.363 
Tin gl'ri ngân hang khong k' hn 17.02 1.5 16.671 45.246.433.324 
Tindangchuyn 110.294.069 

Các khoãn tuang throng tin — Tin gCri có k' han 
gôc khOng qua 03 tháng 100.000.000 300.000.000 

Cing 17.886.707.742 48.510.045.687 

2. Phái thu ngn hn cüa khách hang 
So cui k' S du näm 

Phái thu các ben lien quan 161.900.527.280 278.760.067.577 
COng ty C phAn Dt gia diing Phong Phü 53.509.776.448 79.079.099.752 
Cong ty TNI-[H Coats Phong Phü 91.219.965.843 129.822.352.439 
Cong ty C phn Phát trin Nhà Phong Ph(i Daewon 
Thà D(rc 47.594.048.784 
Cong ty C phtn Dt may Nha Trang 2.104.266.249 7.198.047.862 
COng ty C phAn XIic tin Thtrang mai  Phong Phü 15.066.518.740 15 .066.5 18.740 
Phái thu các khách hang khdc 186.690.250.999 269.446.998.640 
Cong 348.590.778.279 548.207.066.217 

Ban thuyé51 minh nàylà m5z b5 phdn hç,p thánh vâphái du-çxc d9c cling vol Bdo cáo Ill chinh tdng hctp gilta niën d 25 



T5NG CONG TY cö PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phi, Khu ph 3, PhuO'ng Tang Nhon PhO B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHTNH TONG HQP GIUA NIEN DO 
6 tháng dAu cCia näm tài chfnh k& thOc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh ting hqp giva niên d (tip theo) 

3.  Trã trtthc cho ngir&i ban ngn hn 

S cui k3' So du nAm 

COng ty TNHH Xây dijng Phong Dc 

Allenberg Cotton Co., Ltd. 

Các nhà cung cp khác 

2.508.914.736 
16.018.720.326 
5.528.313.061 

2.508.914.736 

4.500.150.747 

Cong 24.055.948.123 7.009.065.483 

4.  
da. 

Phãi thu v cho vay 

Phãi thu v cho vay ngtn hçzn 
x 

So cuoi ky S du näm 

Cho ben lien quan vay 70.000.000.000 70.000.000.000 
COng ty C phn Dt DOng Nam 70.000.000.000 70.000.000.000 

Chotchzckhdcvay 61.600.000.000 61.600.000.000 

Cong ty C pIin Du t.r Phát trin Phong Phi 61.600.000.000 61.600.000.000 

Cong 131.600.000.000 131.600.000.000 

4b. Phái thu v cho vay dài hçin 
S cuii k3' So dãu näm 

Cong ty C ph.n Thuong mai Djch vu Thun Phü 4.800.000.000 4.800.000.000 

Can b cOng nhân viên 420.000.000 492.000.000 

Cing 5.220.000.000 5.292.000.000 

5. Phäi thu khác 

5a. Phái thu ngn hzn khác 
S cuii k5' 

Giá trj Dti phOng 

S du näm 
Giá trj Du phOng 

Pithi thu cdc ben lien quan 
Cong ty C phn Dêt DOng Nam -. Phài thu 
tiên Iãi cho vay 
Cong ty C phãn Dt may Nha Trang — 
Phãi thu tiên Iai vay 
COng ty TNHH Coats Phong PhO — Phài thu 

197.829.469.155 

45 .332. 142.46 1 

582.839.218 

320.547.931.897 

41.645.769.859 

mi nhuân duac chia 133 .26 1.8 14 .453 278.000.000.000 

Cong ty C phn Dt gia dvng  Phong PhO — 
Phái thu tiên lãi vay 1.8 18 .023 .023 902,162.03 8 

Cong ty C phn Dt gia dçrng Phong PhU — 
Phãi thu cO ttc duçic chia 16.200.000.000 
COng ty May Dà Lt — Phái thu 1ci nhun 
ducc chia 634.650.000 

Phãi thu cdc td chá'c và cd nhân khdc 290.266.548.08 7 (3.242.551.090) 343.866.850.916 (3.242.551.090) 

Phãi thu chuyn nh.rng dr an d&u tu 10.000.000.000 

COng ty C phn D&u tu Phát trin Phong 
PhU — Phãi thu Iai nhuân hop tác dr an 
Dng Mai 98 .402. 16 1. 112 98.402.161.112 

Cong ty Co phn Dâu tu Phát trin Phong 
Phü — Phài thu tin lai cho vay 39.006.640,462 36.164.407.128 

COng ty C phAn D&u tu Phát trin Phong 
Phi — Phài thu tiên hop tác kinh doanh 
dr an Dông Mai 135 .000.000 .000 - 185.000.000.000 

Bàn thuydt minh nay là mót b5phn hçxp thành và phái thtçic dQC ding vói Báo cáo tàí chinh &ing hcip giia nièn d5 26 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcrn Ph(i, Khu phó 3, Phi.rOng Tang Nhcm Ph(i B, Qun 9, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHITNH TONG HOP GICfA NIEN DQ 
6 thang du cUa nam tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nàm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh ting hqp giu'a niên d tip theo) 

S cuôi k' S du nàm 
Cia tn Dy' phOng Giá trl flu phOng 

Cong ty C phn Du tl.x Phat trin Phong 
Phü — Phãi thu tiên chm thanh toán 
Tam i'rng 
Phái thu Iai cho vay ngn han 
Phãi thu c tic, lai nhuan duc chia 
Các khoãn phäi thu ng&n han  khãc 
Cing 

Sb. Phái thu dài han khdc 

6.317.738.204 116.182.648 
2.511.760.559 2.769.694.849 
2.873.008.244 6.200.142.857 

2.300.712.000 
3.854.527.506 (3 .242.55 1.090) 5 .214.262.322 (3 .242.55 1.090) 

488.096.017.242 (3.242.551.090) 664.414.782.813 (3.242.551.090)  

s6 cui kr 
Giá tn Dir phOng  

s6 dâu nàm 
Giá tn Dir phOng 

Phâi thu tin hcp tác kinh doanh — Du an 
Khu cong nghip Lé Minh Xuân 

Các khoàn k qu5, k cuqc dài han 

Cng 

43.532.895.759 - 43.532.895.759 

19.000.000.000 - 19.000.000.000 

62.532.895.759 - 62.532.895.759 

6. N' xâu 
S cuM k' 

Giá tr cO 
Giã gc thêthu h1i 

S du näm 
Giá trl cO 

Giá gc th thu hi 

Cdc ben lien quan 15.066.522.740 
Cong ly Co phn Xüc tin Thiicrng 
mal và Du tu' Phong PhO 15.066.522.740 

Cdc to chfrc và cd nhân khdc 7.794.703.492 

Cing 22.861.226.232  

8.209.601.954 

8.209.601.954 
406.507.563 

8.616.109.517  

11.746.506.822 

11.746.506.822 
7.655.209.526 

19.401.716.348  

6.883.216.881 

6.883.216.881 
544.729.730 

7.427.946.611 

TInh hInh bin dng dir phOng na phài thu Va cho vay khó dôi nhi.r sau: 
K)' nay  

S du näm 11.973.769.737 

TrIch Ip/(Hoàn nhp) dir phOng 2.271.346.978 

S cuM k' 14.245.116.715 

A 7. Hang ton kho 

Ky trtr&c 
13.011.227.798 

(250.000.000) 

12.761.227.798 

S cuoi k)' SdAu nam 
Cia gc DyphOng Giá goc DirphOng 

131.583.683.907 (2.247.728.953) 

110.474.467 
Nguyen Iiu, vt lieu 

COng ci, dicing ci 
Chi phi san xut, kinh doanh 
dO dang 
Thành phâm 
Hang hOa 
Hang gtri di b.n 
Cong  

71.624.285.587 
88.652.640 

291.5 12 .333 .054 
156.3 80.282.065 

354.972.850 
864.489.936 

520.825.016.132  

(5 .857.676.493) 

(4.801.598.388) 
(15 .7 18 .632 .224) 

(26.377.907.105)  

341.085.871.021 
159.524.300.034 

4.593.706. 160 
1,663,336.753 

638.561.372.342  

(8 .229.4 14.3 50) 
(20.089.050.531) 

(30.566.193.834) 

Bàn thuyet minh nay là mt b5 phn hcip thành và pithi du'ç'c dpc càng vói Báo cáo tat chinh tdng hçip gzi?a niên d 27 



T6NG CONG TV' cd PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhon pliü, Ithu ph 3, Phithng Tang Nhcm Phi B, Qun 9, TP. Hè ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHfNH TONG HQP Gr0'A NIEN EX 
6 tháng du cña näm tài chInh kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyEt minh Báo cáo tài chInh tying hçp g1Ua niên d (tip theo) 

Tinh hInh bin dOng dir phông giám giá hang tn kho nhu sau: 
K' nay K)' tnthc 

S du nãm 30.566. 193 .834 24.656.402.795 

Hoàn nhp dtx phOng (4.188.286.729) (7.709.198.088) 
.( .(. So cuoi ky 26.377.907.105 16.947.204.707 

8. Chiphitrãtrtthc 
8a.  Chi phi Ira trithc ngn hçrn 

S( cui k' S dâu nãm 

Cong ci,i, di,ing ci,i 84 1.3 05 .7 10 383. 190.004 

Chi phi sra chia, bão tn 582.630.213 325 .625 .00 1 

Chi phi quâng cáo 150.088.484 375.221.211 

Các chi phi trá tnróc ngn han  khác 122.933.645 265.235.479 

Cong 1.696.958.052 1.349.271.695 

8b.  Chi phi Ira trtthc dài hxn 
S cui k' So du näm 

Quyn sCr di,ing dt 10.530.612.240 11.265.306.120 

Chi phi si'ra chUa nhà xuOng, van phOng 7.140.579.4 10 9. 176. 144.390 

Cong ciii, dvng  cu 11.554.820.579 6.291.868.255 

Tin thuê xe cüa Tp doán 887.500.000 1.100.500.000 

Các chi phi trá trtr&c dài han  khác 1.600.454.194 2.399.123.654 

Cjng 31.713.966,423 30.232.942.419 

9. Tài san cô dinh hfru 

Nguyen giá 

hInh 
Nhà cüa, vt 

kin trOc 
May móc và 

thit b 
Phtro'ng tin vn 
tãi, truyn dan 

Thiêt bj, dtng 
cy quãn I Cong 

s6 du nãm 495.680.619.875 1.278.485.452.294 19.977.328,932 10.040.031.457 1.804.183.432.558 
Mua trong k' 501.496.080 50 1.496.080 
Dâu tu XDCB hoàri 
thành 19. 130.971.992 19.130.971.992 

Thanh Is', nhtrcmg ban (1,974.649.423) (938.761.319) (116.728.000) (3 .030. 13 8.742) 

S cui k' 514.811.591.867 1.277.012.298.951 19.038.567.613 9.923.303.457 1.820.785.761.888 

Trong do: 

D khu hao ht nhimg 
vn con sCr dung 42.409.532.720 133.115.112.794 9.883.861.435 2J 53 .5 52.883 187.562.059.832 
Chi thanh I 

Giá tn hao mOn 
SO dau nhm 131.438.433.942 593.704.671.659 14.760.490.778 3.509.134.377 743 .4 12.730.756 
Khau hao trong k' 8.644.326.657 50.653.380.000 655 .879.578 363.036.236 60.316.622.471 
Thanh Ii', nhLrçmg ban - (1.928.981.173) (938.761.319) (116.728.000) (2.984.470.492) 

s6 cui k5i 140.082.760.599 642.429.070.486 14.477.609.037 3.755.442.613 800.744.882.735 

Giá tn cOn Ii 
s6 dAu nhm 364.242.185.933 684.780.780.635 5 .2 16.83 8. 154 6.530.897.080 1.060.770.701.802 

S cuii k' 374.728.831.268 634.583.228.465 4.560.958.576 6.167.860.844 1.020.040.879.153 

Trong dO: 
Tam thOi chi.ra sir dung 
Dang chi thanh l 

Ban thuyll mink nay là mt 0t3 phn hip thành và phOi duqc dQc cing vài Báo cáo tài chink iJng hcip giia niên d 28 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhn Phd, Khu ph 3, Phtrang Tang Nhan Phii B, Qun 9, TP. H CM Minh 
BAO CÁO TAT CHINH TONG HQP GIUA NIEN fX 
6 tháng d&u cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cao tài chinh ting hp giUa niên d (tip theo) 

Mt stài san c dinh hu hinh có giá trj con iai  theo s sách là 736.882.483.067 VND dã dirge th 
chap, cam cô dé dam bão cho cac khoãn vay cüa các ngân hang và Tp doân Dt may Vit Nam (xem 
thuyêt minh so V.23). 

10. Tài san c dinh thuê tài chInh 

S dâu näm 
Khu hao trong kS' 

A A. So cuoi ky 

Nguyen giá 
13.112.430.204 

13.112.430.204 

Giá tn hao mon Giá tn cOn 1i  
437.081.004 12.675.349.200 

655.621.506  

1.092.702.510 12.019.727.694 

   

11. Tài san c dinh vô hinh 

S du näm 
Khu hao trong kS' 

A A. (*) 
So cuoi ky 

Nguyen giá 
583.927.273 

583.927.273 

Giá tr hao mOn Giá trj cOn 13i  
239.061.820 344.865.453 
34. 197.576  

273.259.396 3 10.667.877 

    

(,) Trong dO, nguyen giá tài san c dinh vo hinh dà khu hao h& nhung vn cOn scr dung là 158.000.000 
VND. 

12. Bt dng san du tu 
Nguyen giá Giá trj hao mOn Giá trl cOn 13i 

S du näm 
Khu hao trong k' 

S cui k' 

14.476.010.625 2.050.768.191 12.425.242.434 
241.266.846 

14.476.010.625 2.292.035.037 12.183.975.588 

  

Theo quy dinh tai Chun rnuc K toán Vit Nam s6 05 "BAt dng san du Pr", giá trj hçp l' cüa bAt 
dng san dâu Pr tai  ngày ket thi.'ic kS'  ké toán can phài dxgc trInh bay. Tuy nhiên, Tong Cong ty hin 
chi.ra xac djnh dircic giá trj hçtp I' cüa cac bat dng san dâu Pr do chira có diêu kin dé thirc hin. 

Bat dng san d.0 Pr ti ngày két thüc kS'  kê toán là cac cAn hi thue chung ci' Nhân Phü dang cho 
thué. 

13. Chi phi xAy ding ccr ban d& dang 

So dãu nam 
Chi phi phát 
sinh trong kS' 

Kt chuyên vão 
TSCD trong k' 

Kt chuyén 
vào chi phi trong kS/ S cuoi k' 

Mua s&m tãi san Ct djnh 1.533105.000 (1.533.105.000) 
Xây dcrng ca ban do dang 14.83 3.564.923 7.964.933.365 (19.130.971.992) (2.259.746.295) 1.407.780.001 
D€ an chuyên dôi 
xithng vái sang may 12.006.765,900 7.124.206.092 (19.130.971.992) 

Câi tçio day chuydn in 
nganh gia dung 2.259.746.295 (2.259.746.295) 

Dt an cliq mái Tp. 
Ving Tàu 567.052.728 840.727.273 1.40 7. 780.001 

Cong 16.366.669.923 7.964.933.365 (19.130.971.992) (3.792.851.295) 1.407.780.001 

Ban ihuye1 minh nay là ,n3t bph4n hqp thành và phdi du-qc dQc cling vái Báo cáo rài chInh idng hcip giva men 29 



TONG CONG TV C PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Thng Nhcm PhU, Khu phó 3, PhirOng Tang Nhn PhO B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CFIINH TONG HQP GUYA MEN D 
6 tháng du cOa näm tài chInb kt thUc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tái chInh tng hçrp giüa niên do (tip theo) 

14. Các khoãn du tir tài chInh 
Các khoãn du tir tâi chInh ccia Tng Cong ty chi cO du tir gOp vn váo don v khác. Thông tin v các 
khoàn dau tir gop von vào doi vj khác cOa Tong Cong ty nhu sau: 

Du 1w vào cong ty con 

COng ty C ph.n Dt gia di,ing Phong 
PhO 

ScuikS' 

Cia gc Dir phOng 

Sfidunäm 
GiagOc DirphOng 

220.050.000.000 

220.050.000.000 

- 200.52 7.468.554 

200.527.468.554 

Du Lw vào cOng ty lien doanh, lien kit 349.675.919.796 (18.409.569.040) 349.6 75.919. 796 (12.083.423.794) 

COng ty TNHH Coats Phong Phii 85 .253.638.578 85 .253 .63 8.578 

Cong ty C phn Du tix Phát trin Nhà 
và Do thj HUD Sal GOn U)  10 .000.000.000 - 10.000.000.000 

COng ty C phn May Dà. Lt 6.769.616.000 - 6.769.616.000 

Cong ty Co ph.n Xiic tin Thucmg mai 

vã Dâu tu Phong Ph (v) 6.800.516.237 (316.318.435) 6.800.516.237 

Cong ty CO phn Phát trin Nhã Phong 
PhO Daewon Thct D(xc 144.586.200.608 - 144.586.200.608 

Cong ty CO phn Dt DOng Nam 25 .297.32 1.208 - 25.297.321.208 

Cong ty CO ph&n Dt may Nba Trang 
(viii) 70.968.627.165 (18.093.250.605) 70.968.627.165 (12.083.423.794) 

Du Lw gOp v6n vào Oo'n vj k/uk 125.247.365.199 (16.198.122.522) 125.247.365.199 (16.198.122.522) 

Cong ty CO phn Nguyen phii Iiu Dt 
may Birth An (ix) 13.027.052.451 13.027.052.451 

Cong ty CO phn Dt may Lien Phi.rong 
(x) 32.288.540.334 32.288.540.334 

Cong ty CO phn Du tu Phát triOn Gia 
Djnh (xi) 12.533.634.095 12.533.634.095 

Cong ty CO phn Dt may Gia Dinh 
Phong Phii "> 5.852.355.319 (5 .852 .355 .3 19) 5.8 52.3 55 .3 19 (5.852.355.319) 

COng ty CO pMn Len Vit Nam (xiii) 1.3 37.103.882 (1.3 37. 103 .882) 1.337.103.882 (1.337.103.882) 

Cong ty CO phn San xut Kirih doanh 
Nguyen 1iu Dt may 

(xv) Cong ty CO phn Sài GOn Rch Giá 
11.282.879.453 

2.984.184.3 83 

(7.071. 125 .67 1) 

(1.619.738.599) 

11.282.879.453 

2.984.184.383 

(7.071. 125 .67 1) 

(1.619.738.599) 

Cong ty CO phn Thuong mai Djch 
Thuân Ph (xvi) 12.0 18.427.562 12.0 18.427.562 

Cong ty CO phn Hung Phi (xvii) 1.8 13 .677.769 1.8 13 .677.769 

Cong ty CO phAn Phat triOn Do thj Dt 
may Nam Dlnh (xviii) 7.500.000.000 7.500.000.000 

Cong ty CO phn Phuàc Lc (xix) 

(xx) COng ty CO phn QuOc t Phong PhO 
3.216.754.481 

14,093,555.470 

- 

- 

3.216.754.481 

14.093.555.470 

Cong ty CO phn Du tu Phát trin 
Phong Phü Lang CO (xxi) 7.299.200.000 (317.799.051) 7.299.200.000 (317.799.051) 

COng 694.973.284.995 (34.607.691.562) 675.450.753.549 (28.281.546.316) 

(i) Trong kS',  TOng Cong ty dã gop bO sung 19.522.531.446 VND, tuong &rcmg 1.952.253 CO phiOu cOa 
Cong ty CO hAn Dt gia diving Phong PhO. Tai  ngày két thc k' kO toán, TOng Cong ty nAm giü 
14.400.000 cô phiêu, tuong throng 90% von diêu l cüa COng ty Co phân Dt gia di,ing Phong Phü (so 

dâu näm là 12.447.747 CO phiêu, ti.wng throng 88,61% vOn diOu lé). 

BOn 1huy1 minh nay là mt bç ph4n hcrp thành và phdi thtqc dcc cing vói Báo cáo tai chinh fO'ng hcip gifia nién d 30 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhori PhO, Khu ph 3, Phuông Tang Nhon Phii B, Qun 9, TP. H6 Chi Mirth 
BAO CÁO TA! CHtNH TONG HQP GIUA NIEN fX 
6 tháng d&u cña näm tài chinh kEt th(ic ngày 3 1 thAng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh thng hqp giUa niên d (tip theo) 

() Tng Cong tydu tr vào Cong ty TNH}1 Coats Phong PhO 85.253.638.578 VND, tircmg ducing 
3 5,00% von diôu lé. 

(iii) Tng Cong ty dAu tir 1.000.000 c phiu cña Cong ty C phn Du tu Phát trin Nhà và Do thj HUD 
Sài GOn Prong throng 21,51% von diêu 1. 

(iv) Tng COng ty du tir 423.100 c phiu cüa Cong ty C phAn May Dà Lat  Prong throng 40,00% v6n 
diéu lé. 

(v) Ting Cong ty du Pr 6.800.516.237 VND vào Cong ty C phn Xüc tin Thirong mai  và Du Pr 
Phong PhO ttrcrng throng 3 1,71% vOn diêu lé. 

(vi) Tang Cong ty dAu Pr 12.519.000 c hiu cOa Cong ty C phn Phát trin Nhà Phong PhO Daewon 
ThCi D(rc Prong throng 44,02% vOn diOu 1. 

(vii) Tong Cong ty dau tu 2.172.448 cO phiéu, tuong throng 35,99% von diêu 1 cüa Cong ty Co phân Dt 
DOng Nam. 

(viii) Tng Cong ty du tu 5.6 14.375 c phiu, tuong throng 30,35% vn diu lê cOa COng ty C phn Dt 
may Nha Trang. 

Tng COng ty du tir 1.301.424 c phiu cüa COng ty C phn Nguyen ph 1iu Dt may BInh An 
Prong throng 11,72% vOn diéu !. 

(x) Tng Cong ty du tir 2.999.772 c phiu cüa Cong ty C phn Dt may Lien Phirong Prong throng 
12,76% von diéu 1. 

Tng COng ty du ti.r 8 80.808 c phiu cüa COng ty C phn Du tix Phát trin Gia Dnh Prong throng 
2,33% vOn dieu 1. 

Tng Cong ty dAu tir 600.000 c phiu cOa Cong ty C phn Dt may Gia Djnh Phong Phü tirong 
throng 10,91% von diOu 1. 

(xiii) Tng Cong ty du Pr 130.000 c phiu cOa Cong ty C ph.n Len Vit Nam Prong throng 3,17% von 
diéu 1. 

Tng COng ty dAu ttr 1.126.228 c phiu cOa Cong ty C phn San xuAt Kinh doanh Nguyen 1iu Dt 
may Prong throng 24,17% von diOu 1. 

(xv) Tng COng ty du tir 300.000 c phiu cOa Cong iy C phAn Sài GOn Rch Giá tuong throng 2,25% 
vOn diêu lé. 

Tng Cong ty du tu 1.065.000 c phiu cüa COng ty C phn Thuong mi Djch vi Thun PhIL Prong 
throng 15,00% vOn diêu 1. 

Tang Cong ty du Pr 180.100 cc phiu cILa Cong ty C phAn Hung PhIL tircmg throng 6,00% vn diu 
I. 

Tng Cong ty du Pr 750.000 c phiu ella Cong ty C phn Phát trin DO thj Dt may Nam Dnh 
Prong throng 12,04% vOn diêu 1. 

Tng COng ty du ti.r 30.000 c phiu efia Cong ty C phn Phirc Lc Prong throng 15,79% von diu 
1. 

Tng Cong tydu Pr 2.400.000 c6 phiu clia COng ty C phn Quc t Phong PhIL Prong throng 
16,34% von diOu I. 

Bàn thuy1 mirth nay là mçt b5 phn hap thành và phài thzçrc dQC cing vái Bào cáo tài chinh ting hcrp gilla niên dO 31 
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHLJ 
Dja chi: 48 Tang Nhan Ph, Khu ph 3, Phuoiig Tang Nhoti Phi B, Qun 9, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP GICIA NIEN Do 
6 thang d&u cüa näm tài chInh kt thüc ngãy 31 tháng 12 närn 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tang hqp g1üa niên d (tip theo) 

Tng Cong ty du tir 729.920 c phiu ciia Cong ty C phn Du ti.r Phát trin Phong Phü Lang CO 
ttroilg ducing 12,50% von diéu 1. 

Giátrjhplj 
Tong Cong ty chua xác dinh giá fri hçrp 1' cüa các khoân dâu tir do chtra có huong dan ci,i the v vic 
xác dinh giá frj hçp 1'. 

TInh hlnh hogi d5ng cza cdc cOng ty con và cOng ty lien doanh, lien ke't 
Các cOng ty con và cong ty lien ket khac dang hoat &ng kinh doanh binh thumg không Co thay di 
Ian so vâi näm trirc'ic. 

DrphOng cho các khoán ddu itt gOp vO'n vào don vj khOc 
TInh hinh bién dng dir phOng cho các khoãn dâu tir gop von vào don vj khác nhu sau: 

Ky nay K)' trir&c  
S du näm 28.281.546.316 25.307.855.955 
TrIch 1p dir phOng 6.326.145.246 6.2 19.207.849 
Xir 1 thr phOng - (6.366.000.000) P11 
S cuM k' 34.607.691.562 25.161.063.804 

Giao dich vài các cong ty con va cOng ty lien doanh, 
Các giao d4ch tr9ng yOu gifla Tong Cong ty vai các 

COng ty C phn Dt gia drng Phong Pith 

lien kt 
cOng ty con và cong ty liOn doanh, liOn kOt nhu sau: 

LüykêtdunAmdêncuikrnày 
Nàm nay Nám truoc 

Mua hang hóa, nguyen 1iu 42.044.579.290 23 8.75 8.9 13 .596 
Mua dich vu 3.85 1.928.815 5 .026.3 7 1.33 7 
Ban hang hóa, thành phm 164.255.199.533 376.576.368.973 
Cung cap dch viii 30.029.693.103 9.727.195.358 
Cho thuê nhâ xirOng 19.424.311.000 
C tue ducrc chia 16.200.000.000 5.431.500.000 3 1 
Lãi vay cho thuO tài san 5.586.789.788 208.537.635 M HI 

VA i 
Cong ty Cphtn Dz Dông Nam 
Thu 1i cho vay 3.686.372.602 3 .930.716.667 11 

Ban hang hóa, thành phm 48.204.500 

COng ty Gphn Dt may Nha Trang 
Mua hang hóa 155. 126.736.495 222.785.844.191 
Mua djch vu 785.688.883 18.177.594.350 
ThuO dt, thuO kho 12.595.987.735 
Tinquynsudungdt 12.000.000.000 
Ban hang hóa, thành phm 9. 198.4 10.845 66.684.031.457 
Cung cp djch viii 5.585.762.388 5.547.747.084 
Lãi vay phâi thu 2.606.905 .3 13 3.533.432.613 
Chi phi khác 4.266.673.836 
Chi phi lãi vay 2.921.784.452 

Cong ty TNHH Coats Phong Pith 
Loi nhuân thrGc chia 99.404.634.859 156.118.378.139 
Ban hang hóa, thành phAm 187.9 10.173.760 185 .796.706.32 1 
Cung cAp djch vti 8.265.082.639 9.945.574. 198 
Mua nguyen lieu 63 .62 1.859.253 85.282.521.439 

Bàn thuyèt mink nay là m5t bOphdn hcip thank vaphái dLrç'c dQc ci4ng vói Bão cáo tài chink tang hpp gffla niên d 32 



TONG CONG TY Co PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhon Pht, Khu ph6 3, Phtthng Tang Nhon Phü B, Quan  9, TP. Ho ChI Mmli 
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HOP  GI(XA NTEN D 
6 tháng du cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cäo tài chfnh ting hqp gi&a niên d (tip theo) 

LIly k tr du nàm dn cui k' nay 
Nám nay NAm tru&c 

Cong ty ci phn Diu tw Phdt trkn Nhà và Do thj 
HUD Sài Gbn 
C trc &roc chia 

COng ty Ciphn May Dà L(xt 
C ttrc duçic chia 

Cong ty ci phn Xác tiln Thwong mzi và Du 1w 
Phong Phá 
Bàn hang 

300.000.000 

634.650.000 634.650.000 

6.985.737.948 

15. Tài san thu thu nhp hoãn li 
Tài san thuêthu nhp hoãn içii chu'a dwçrc ghi nh?in 
TOng Cong ty chi.ra ghi nhn tài san thuê thu nhp hoän lai  cho nhting khoãn sau: 

A A. So cuoi ky  S du näm 

  

ChOnh léch tam thi dircic khu trr 5.710.423.046 3.084.961.263 
Các chi phI phO I trO 5.710.423.046 3.084.961.263 
L tInh thus chua si'rdiing 364.118.627.981 320.480.021.517 
Cong 369.829.051.027 323.564.982.780 

Theo Lut Thu thu nhp doanh nghip hiên hành, khoân 1 cOa bt kS'  nãm tInh thu nào duçnc chuyn 
sang bü trr vao thu nhp trong thni gian tOi da không qua 05 näm kê tr nàm tiOp sau näm phát sinh 10 
và chOnh lch tam  th0i có the duc khâu trir không bj gii han  ye thai gian. Tài san thuê thu nhp hoãn 
li không duc ghi nhn cho nhung khoân nay vi It có khã nàng có thu nhp chju thuO trong tuang Iai 
dO sCr dicing nhung lçii Ich do. 

16. Phãi trã ngffôi ban ngn hn 
S cui k' So du nàm 

Phái trO các ben lien quan 139.520.768.239 173.2 72.380. 741 
COng ty C phAn Dt may Nha Trang 7 1.035.674.872 74.306.054.746 
Cong ty C phn Dt gia diving Phong Phü 30.921.174.777 46.949.491.848 
Cong ty TNHH Coats Phong Phil 37.563.918.590 52.016.834.147 
Phái Ira các nhà cung cp khác 121.105.153.117 76.724.967.350 
Cng 260.625.921.356 249.997.348.091 

(.) Tai thôi dim cui kS'  k toán, na phâi trà cac nhà cung cp khác dä dircnc các ngân hang tài trç thanh 
toán bang Upas L/C là 65.863.310.112 VND (so dãu nàm là 0 VND). 

Tng COng ty khOng có nçi phái trã ngu1i bàn qua han  chua thanh toán. 

17. NgirOi mua trá tin trtr&c ngän hn 
S cui k' S dAu nám 

TrO trithc cia các ben lien quail 36.845.370 1.036.845.370 
Cong ty C phn Dt may DOng Nam 36.845.370 36.845.370 
Cong ty CO phn Dt gia ding Phong PhO - 1.000.000.000 
Trá trithc cho cdc ngirOi ban khác 17.444.052.054 15.325.834.057 
Cong ty TNHH San xut Kinh doanh Nguyen lieu 

Dt may Vit Nam 9.962.577.900 9.962.577.900 
Các khách hang khác 7.481.474.154 5.363.256.157 
Cing 17.480.897.424 16.362.679.427 

Bàn thuyJi minh nay là mt bph4n hçp thành và phài thg7c dcc cling vái Baa cáo tài chinh tang hqp gii?a niên d 33 



T6NG CONG TV C6 PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phirong Tang Nhon Phi B, Qun 9, TP. H Chf Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP GIIYA MEN D 
6 tháng dAu cüa nam tài chinE kt thUc ngay 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài  chInh tng hqp gi&a  niên  d (tip theo)  

18. Thu và các khoãn phãi np Nhà nir&c 
Chi tiêt v thug va cac khoãn phâi np Nhà nrc duçc trinh bay i Phi,i 1iic 01 dInh kern. 

Thul giá 14 gia tang 

Tng Cong ty np thug giá trj gia tang theo phixcing pháp khu tth. Thug suit thug giá trj gia tang nhi 
sau: 

- Dich vu cho thuê; kinh doanh sgi, xa 10% 
- Djch vi,i sr diing rnrOc, kinh doanh bong ph phm 05% 

Thu1xut, nhIp khu 
Tèng Cong ty ké khai và np theo thông báo cüa Hãi quan. 

Thulthu nhIp doanh nghip 
Tng Cong ty phái nop thug thu nhp doanh nghip cho cáo khoán thu nhp tInh thug v&i thug suit 
20%. 

Thus thu nhp doanh nghip phái ncp trong k' dtrcic d tInh nhir sau: 

K)r nay Ky tnr&c 
Tng Igi nhun k toán tnr&c thu 80.435.336.291 105.793.678.179 
Cáo khoán diu chinh tang, giãm Içi nhun k toán 
dê xác djnh lcii nhuân chju thué thu nhp doanh 
nghip: 

- Ccc khoán diu chinh tang 6.618.799.669 23.220.053.614 
- Các khoán dieu chinh giâm (3.084.961.263) (14.117. 777.457) 
Thu nhp chju thu 83 .969.174.697 114.895.954.336 
Trong do: 

Thu nhcp tic chuyln nhtrpiig bat di5ng  san 1.267.784.302 5.267.104.789 
Thu nhçp tic hoat dc5ng kinh doanh 82.701.390.395 109.628.849.547 
Thu nhp dugc min thug (126.339.996.859) (170.682.052.289) 
L dirge chuyn (5 .267.104.789) 
Thu nhp tInh thud (42.370.822.162) (61.053.202.742) 
Trong do: 

Thu nhap tic chuyln nhuvng bat d5ng san 1.267.784.302 
Thu nhcp tic how' dong kinh doanh (43.638.606.464) (66.320.307.531) 
Thus sut thu thu nhp doanh nghip 20% 20% 
Thul Thu nh(Ip doanh nghiçp phái nOp 253.556.860 
Thul Thu nhIp doanh nghip d'd 1irn n5p cho so 
lien nhn tr,thc tfr hoit d3ng chuyên nhwçrng bat 
15ng sOn duirc ghi n/zn doanh thu trong kj - 527.335.372 
Thu thu nhâp doanh nghip phãi np 253.556.860 527.335.372 

Ban 1huyë1 minh nay là mç5t b3 phn hc,p thành và phài thtcic dpc &ng vol BOo cáo 101 chinh ldng hqp gia nién d5 34 
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T6NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon PhO, Khu pM 3, Phthng Tang Nhon PhO B, Q4n 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TM CHtNH TONG HQP GIUA NIEN D 
6 thang du cOa näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Bäo cao tài chinh tng hç'p giva niên d (tip theo)  

Vic xac djnh thug thu nhp doanh nghip phài np cOa Ting COng ty dirge can ci'r vào các quy djnh 
hin hành ye thué. Tuy nhiOn, nh[i'ng quy djnh nay thay dôi theo tirng thyi k' và các quy dinh ye thuê 
dOi vó'i nhiéu Ioai  giao dich khác nhau có the thrie giãi thIch theo nhiêu each khác nhau. Do vy so 

thué dirge trInh bay trên Báo cáo tài chInh tOng hqp gi&a niOn d có the s thay dôi khi ca quan thuO 
kiêmtra. 

ThuE tai nguyen 
TOng Cong ty phãi np thus tài nguyen cho hoat dng khai thác rnthc ngm. 

Tin thuê dt 
T6ng Cong ty phài nôp tin thuê dt cho các khu dt dang sr dvng  theo thông báo cila ca quan thus. 

Các1oaithukhác 
Tng Cong ty ké khai và np theo quy djnh. 

19. Phãi trã ngtrOi Lao dng 
S dir cui nãm Là tin krong, thuxàng cOn phãi trá cho ngu?ii lao dng. 

20. Chi phi phâi trã ngn hn 

S cui k' S du näm 
Chi phi hoa hng 1.207.037.457 1.486.547.749 
Chi phi lai vay phái trá 1.017.571.895 
Các chi phi phài trã ngn hn khác 3.485.813.694 1.598.413.514 
Cong 5.710.423.046 3.084.961.263 

21. Doanh thu chwa thirc hiên 
21a. Doanh thu c/nra thrc hin ngn hgn 

So cui k S du nàm  
Doanh thu chu'a thrc hin lien quan dIn các 
ben lien quan 12.869.617.500 3.157.462.000 
Cong ty TNHH Coats Phong PhO - Tin trá trirOc 
ye cho thuê tài san cO djnh 3.157.462.000 3.157.462.000 
Cong ty C pMn Dt Gia di,ing Phong PhO - Tin 
trá triróc ye cho thué tài san cO djnh 9.712.155.500 - 
Doanh thu c/nra thrc hin lien quan dIn các to 
chác và cá nhân khác 90.909.091 90.909.091 
Tin trá trirc v cho thué mt bang 90.909.091 90.909,09 1  
Cng 12.960.526.591 3.248.371.091 

21b. Doanh thu chu'a thwc hiên dài han 
So cui k S du nãm 

Doanh thu chira thrc hin lien quan dIn cac 
ben lien quan 
Cong ty TNHH Coats Phong PhO - Tin trá tru&c 
ye cho thuëtài sane6 djnh 
Cong ly C pMn Dt Gia diing Phong Phü - Ti6n 
trá tnróc ye cho thué tài san cO dinh 

36.43 0.69 7. 750 

3 1.574.620.000 

4.856.077.750 

33.153.351.000 

33.153.351.000 

Cong 36.430.697.750 33.153.351.000 

Bàn lhuyl minh nay là m3l b phn hç'p zhành Va phái du'çtc dQC càng vol Báo cáo tài chLnh lông hqp giia niên 35 
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I A A. So cuoi ky So dãu nàm 

22. Phãi trâ khác 
22a. Phái trá ngn hçrn khác 

I 
I 

SO dâu nãm 

22c. Nr qua hzn chwa thanh loan 
Tong Cong ty khOng có nç phãi trá khac qua han  chua thanh toán. 

23. Vay và nq thuê tài chInh 
23a. Vay và nr I/tue Iài chInk ngtn hin 

S cui k' 

(i) 
Khoán vay các ngân hang d b sung vn tim ding và phát hành thr báo länh. 

36 Bái thuyel minh nay là m5g bcphdn hçp thành và phái dttçrc d0c ciing vOl Báo cáo làí chinh tang hcrp giia nien d 

TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhcm Phü, Khu ph 3, Phuong Tang Nhon Ph B, Qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HOP GIU'A NIEN o 

6 tháng du cija näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chfnh tng hqp giü'a niên d (tiép theo) 

Phâi Ira các ben lien quan 
Tp doàn Dt may Via Nam — Chi phi Iäi vay phâi trà 
Tap doàn D may Via Nam — C tirc phái trá 
Phái Ira các tó chá'c và cd nhân khdc 
Kinh phi cong doàn, Báo him xA hOi,  Bão hiêm y tê, 
Bâo hiêm that nghip 
C t(rc phãi trã 
Các khoán phâi trã ngAn han  khác 
Cng 

22b. Phãi Ira dài han khác 

Cong ty Ct phn Dt may Lien Phuang — Nhan gop 
vOn dâi han 
Cong ty TNHH Xây dirng Phong Drc — Nhan gop 
von dài han 
Nh3nkqu,kci.rqcdãihan 
Cong 

95.079.380.2 72 
4.258.039.072 

90.821.341.200 
85.463.421.748 

1.366.246.402 
82.733.826.995 

1.363.348.351 
180.542.802.020 

5.226.000.000 

19,500,000.000 
4.700.000.000 

29.426.000.000 

75.055.447.041 
1.533.457.041 

73.521.990.000 
3.398.222.518 

1.300.592.341 
757.217.995 

1.340.412.182 
78.453.669.559 

S du näm 

5.226.000.000 

19.500.000.000 

24.726.000.000 

ON 
C. 

PHO 

Vay dài h9n dn hn Ira ben lien quan 
Vay Tap doàn D may Via Nam (xem thuyt minh so 

V.23b) 
Vay và np (hue tài chink ngn hin phái Ira các to 

chá'cvàcdnhânk/jác 
Vay ngn han  ngân hàng 
Vay Ngán hOng TMGP Du tu và PhOt trin Vit Nam 
—Chinhánh TP. HO ChIMinh 
Vay NgOn hang TMP Cong thuviig Vit Nam — Chi 
nhánh TP. HO ChIMinh 
Vay NgOn hang TMCP Ngogi thuvng Vit Nain — Chi 
nhanh TP. HO ('hI Minh 
Vay Ngdn hang TMCP Dong Nam A 
Vay NgOn hang TMCP A' ChOu — Chi nhOnh Phan 
DInh Phüng 
Vay Ngan hang TMC'P Qu6c é 
Vay dài han  dn  han  trã (xem thuyt minh s V.23b) 
Na thuO tài chinh dn han  trà 
Cong 

9.663.078.28 7 

9.663.078.287 

485.699.287.395 
448.150.221.921 

104.897.104.938 

75.417.801.649 

234.145.560.453 

15.094.170.173 
18.595.584.708 
36.102.776.000 

1.446.289.474 
495.362.365.682 

9.175.284.116 RAC 
I'M 

9.175.284.116 

1.026.713.108.713 
990.806.958.766 

287.125.353.824 

171.371.204.796 

441.901.409.369 
39.138.769.085 

18.786.873.548 
32.483.348.144 
34.464.203.449 

1.441.946.498 
1.035.888.392.829 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

A A. So cuoi ky 



I 

TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Oja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Phuang Tang Nhcrn PhU B, Qun 9, TP. H Chi Mirth 
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HOP GItYA NIEN DO 
6 thang du cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hçp  giüa  niên  d (tip theo)  

Tng Cong ty có kha nãng trã ducc các khoãn vay va nq thuê tài chInh ngn han. 

Chi tit s phát sinh v các khoân vay và nç thuê tài chInh ngn han  trong kS'  dtrçc trInh bay a Ph Ii,ic 
02 dinh kern. 

23b. Vay va nr thuê tài chInh dài hrn 

Scu'k
A So dau nam 

Vay dài hçzn phâi trá ben lien quan 528.146.312.6 76 531.494.118.2 73 
Vay Tp doàn Dt may Vit Nam 528.146.312.676 531.494.118.273 
Vay và np thuê tài chmnh dài hçzn phái Ira các to 
chfrc và cd nhân khác 32 7.328.535.165 351.283.289.600 
Vay dài han  ngân hang 220.658.989.600 237.550.780.440 
Ngán hang TMCF Ngogi thizang Vit Nam — Chi 
nhánh TP. HO ChIMinh 193.810.154.800 208.701.455.200 
NgOn hang TMCF Cong thiroi7g Vit Nam — Chi 
nhOnh TP. Hd C/il Minh "' 16.500.000.000 17.820.000.000 
NgOn hang TAlC? Sài GOn — Ha Nç5i 10.348.834.800 11.029.325.240 
Vay dài han các cá nhân 99.388.053.245 105.751.919.3 19 
Nq thué tài chInh Cong ty TN}IH MTV Cho thué tâi 
chInh Ngan hàngTMCP Ngoai thucing Vit Nam - 
Chi nhárth TP. Ho ChI Minh 7.281.492.320 7.980.589.841 
Cing 855.474.847.841 882.777.407.873 

Khoàn vay Tp doàn Dt may Vit Nam d tái cu true tài chInh, trã nç cho các khoân nç dài han  cüa 
các to chic tIn diing theo cac ni dung Tp doàn Dt may Vit Nam dä cam két vOi Ngân hang Phát 
triên Châu A (ADB) và Bô Tài chInh. Khoán vay thrgc dam bão bang vic the chap mt so tài san cO 
djnh (xem thuyêt minh V.9). 

Khoãn vay Ngân hang TMCP Ngoi thtrang Vit Nam T  Chi nhánh TP. H ChI Minh d thanh toán 
các chi phi lien quan den vic dâu tu thrc hin di,r an "Dâu P.r nhà may dt vái Denim Nha Trang" vói 
läi suât xac djnh trong tumg hp dOng tin ding c the theo ché d lãi suât cüa ngân hang trong turng 
thai k5'. So tién vay duac hoàn trá hang quS'. Khoán vay nay duc dam baa bang vic the chap tài san 
hinh thành tur von vay (xem thuyêt minh so V.9). 

Khoân vay Ngan hang TMCP COng thuong Vit Nam — Chi nhánh TP. H ChI Minh d xây dvng  Dr 
an nhà nghi duong cho can b, cong nhân viên sO 14 Nam KS'  Khâi Nghia, Phi.r&ng 1, TP. Dà Lt, 
TinhLâm DOng. Khoãn vay nay diqc dam báo bang vic the chap tài san hinh thành tur von vay (xem 
thuyët minh so V.9). 

Khoãn vay Ngân hang TMCP Sài GOn — Ha Ni d thanh toán L/C dAu Pr may moe thi& bj, thO'i han 
vay là 10 närn. Khoân vay nay duac dam báo bang vic thO chap tài san hinh thânh ttr vOn vay (xem 
thuyêt minh sO V.9). 

Khoán vay dài han  cá nhân khác d phic vi,i hoat dng san xut kinh doanh. 

ThuO tài chInh Cong ty TNHH MTV Cho thuO tài chinh Ngãn hang TMCP Ngoai thi.rang Vit Nam 
Chi nhánh TP. HO ChI Minh dê thué may mOe thiêt b vai lãi suât bang lAi suât Libour USD kS'  hn 06 
thang cOng bO tai  thai diem thuê cong vai bién d 2,7%I nãm, thi han  thuê là 84 thang. 

Ban thuyi m,nh nàylá m5r bç5 phc2n hc7p thành vàphái dttçic d9c cirng v&1 Báo cáo ài chInh tdng hcip gicca niën d5 37 
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(i) 

(iv)  

(v)  

(vi)  



S dâu näm 

4.928.708.278 

3.254.021.952 

Thng do trIch 1p 
tir loi nhun 

21.253.931.000 

5.000.000.000 

Chi qu5 
trong 1(57 

(3.505.600.000) 

(1.689.084.648) 

,( '. S So cuoi ky 

22.677.039.278 

6.564.937.304 

102.871.619 

 

7.501. 123 .000 (2.456.000.000)  

7.650.684.648)  

5.147.994.6 19  

34.389.971.201  8.285.601.849 

 

33.755.054.000 

    

lÔNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhoii Phü, Khu ph 3, Phuoiig Tang Nhcm PhU B, Qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHtNH TONG HQP GIfTA NIEN D 
6 tháng du cUa nãm tài chinh kt thtc ngày 31 thang 12 nàm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hçp giU'a niên (tip theo)  

Tng Cong ty có khâ näng trã thrçic cac khoán vay và no' thuê tài chInh dài han. 

1(57 han thanh toán cac khoãn vay Va nçi thuê tài chmnh dài han  nhu sau: 

SO cu61 1(5' 
Tong no' 

Tr 01 nAm tr& 
xung 

Trên 01 nãm 
den 05 nAm Trén 05 nàm 

Vay dài han  ngân hang 256.761.765.600 36.102.776.000 13 1.727.904.000 88.931.085.600 
Vay dài han  các t ch(rc 
khác 537.809.390.963 9.663.078.287 49.625.291.805 478,521,020.871 
Vay dài han  các cá nhân 99.3 88.053.245 - 99.388.053.245 
No thuê tài chInh 8.727.781.794 1.446.289.474 5.785.166.320 1.496.326.000 
Cong 902.686.991.602 47.212.143.761 187.138.362.125 668.336.485.716 

S du nàm 
Vay dài han  ngân hang 272.0 14.983 .889 34.464.203.449 134.691.318.080 102.859.462.360 
Vay dài han  các t ch'rc 
khác 540.669.402.389 9.175.284.116 47.120.192.884 484.373.925.389 
Vay dài han  các Ca nhân 105 .75 1.9 19.3 19 - - 105.751.919.319 
Na thué tài chinh 9.422.536.339 1.441.946.498 5.767.785.992 2.212.803.849 
Cong 927.858.841.936 45.081.434.063 187.579.296.956 695.198.110.917 

Chi tit s phát sinh v các khoán vay và nq thuê tài chInh dài han  trong k5' thrçic trInh bay & Phij 1ic 
02 dinh kern. 

23c. Vay và no' thuê tài chInk qua hçxn c/ira thank loan 
TOng Cong ty khOng cO cac khoán vay và n thuê tài chmnh qua han  chiia thanh toán. 

24. Qu khen thtrO'ng, phüc 191 

Qu57 khen thi.rO'ng 

Qu57 phác Içri 

Qu thii&ng Ban quãn 157, 
diêu hành 

Cong 

25. Vn chü s& hfru 
25a. Bang doAi  chilu blln d5ng cia v6n chü so' hfru 

Thông tin ye biên dong cOa von chO s& hUu dtrcc trinh bay Pha lac  03 dInh kOm. 

25b. Ciii tilt vim gop cña chá so' hfru 

s6 cuM 1(5'  So du nãm 
Tp doàn Dt may Vit Nam 

Các c6 dông khác 

Cong  

374.087.960.000 

372.620.950.000 

746.708.910.000  

374.087.960.000 

372.620.950.000 

746.708.910.000 

I 
I 
I 
I 
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Bàn thuy1 ,nznh nay là m.t bphdn hap thành và phài dt.çc dQc cIng vói Bào cáo t'ài chinh tong hqp gä?a niên d 38 

I 
I 



I 
I 
I 
I 

25c. C6phiEu 

74.670.891 
74.670.891 
74.670.891 

So du nãm 

74.670.891 
74.670.891 

Scuik' 
SO Itr9'ng c phiu dang k' phát hành 74.670,89 1 
So hrcng c phiu da phát hành 74.670.891 
- Cóphkuphd thông 74.670.891 
- Co phi éu u'u ddi 
S h.rçmg c phiu duçyc mua lai 
- Côphiéuphc thông 
- Côphkuuvdãi - 
So krcrng c phiu dang kru hành 74.670.891 
- Cóphkuphc thông 74.670.891 
- Co phiéu u dâi 

I 
I AN * 

26. Các khoán miic ngoài Bang can Mi k toán tong hqp gi&a niên d 
Ngozi t các loçzi 

19.208,82 

398,47 

S dâu näm S cui k' 
Dollar M' (USD) 11.543,49 
Euro (EUR) 393,01 

39 Ban thuydt m,nh nay là m5t bph4n hop thành va phâi dtrqc c cirng vái Bdo cáo íàÉ chinh 1dng hop giQ-a niên d 

TONG CONG TV c6 PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhm-i Phü, Khu ph 3, PhiiOng Tang Nhan Phü B, Qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP  G[U'A NIEN €x 
6 tháng d&u cüa nàm tài chInh k& thüc ngay 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tng hp giu'a niên d (tip theo)  

Mnh giá c phiu dang liru hành: 10.000 VND. 

25d. Fhânphoi1oinhuân 
Trong k' TOng Cong ty dã phân phOi 1?i  nhuân nàrn 2019 theo Ngh quyt Dai hOi dng c dông 
thi.x&ng niên nAm 2020 ngày 26 thang 6 näm 2020 nhtr sau: 

• Chia c tt'rc cho các c dong (25%/mnh giá c phiu) 
• TrIch Qu5 du tu phát trin (15%) 
• TrIch Qu5 khen thix&ig, phüc lçi (10,5%) 
• TrIch thr0ng Hi dng quãn trj, Ban kim soát vâ Ban di&u hành (3%) 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRIKII BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOAT DQNG KINH DOANH TONG HP GffJ'A NIEN DQ 

1. Doanh thu ban hang và cung cap djch v 
la. Tôngdoanhthu 

Doanh thu ban thành phm 

Doanh thu ban hang hóa, cung dip djch vi,i 
Doanh thu kinh doanh bt dng san 
Cng 

lb. Doanh thu ban hang và cung cap djch v c/so các ben lien quan 
Ngoài giao djch ban hang và cung cap dch vv cho các cong ty con và cOng ty liOn kêt di.rçc trinh bay 
0 thuyOt minh sO V.14, Tong Cong ty khong phát sinh giao djch ban hang và cung cap dch vi vOi các 
bOn lien quan khác. 

2. Các khoãn giãm trr doanh thu 
Khoán hang ban b trá l?i. 

I 
I 
1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

VND 
164.275.960.200 

3 7.505 .6 15.000 
26.253.931.000 

7.501. 123 .000 

Luy ke tu dau nam 
Näm nay  

358.827.897.793 
418.335.666.726 

7.239.126.727 

784.402.691.246 

dn cu6i iç' nay 
Näm trrnic  

1.052.049.697.586 

538.967.574.620 
28.862. 144.2 19 

1.619.879.416.425 



dn cui 1(3' nay 
Nàm trirrc  

984.508. 195 .3 89 
513.925.259.396 
23.595.039.430 
(7.709.198.088) 

1.514.319.296.127 

Näm tru*c  
35.831.116 

10.990.000.000 
170.682.052.289 

1.820.831.685 
12.486.350.4 10 

57.0 14.0 19 
196.072.079.519 

A Luy ke tu dtau nam 
Näm nay  

341.745.419.175 
397.860.921.559 

5.971.342.425 
(4.188.286.729) 

741.389.396.430 

Nám nay 
21.875.065 

6.201.555.556 
126.339.996.859 

404.634.747 

64. 13 5.805 
133.032.198.032 

LUyktrdâunamdncui k3'này 

LuyktirdiAu HAm dncui 1(3' nAy 
NAm nay NAm trtnrc  

28.869.795.490 43 .211.170.934 
376.976.332 602.079.763 

2.03 8.075.695 
6.326.145.246 
1.774.014.5 13 

39.385.007.276 

3.128.495.2 14 
6.219.207.849 
3 .68 1.080. 122 

56.842.033.882 

TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhcm PhU, Ithu ph 3, PhuOng Tang Nhmi Phü B, Qun 9, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHtNH TONG HOP GIUA NIEN D 
6 tháng du cüa nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt mmli Báo cáo tài  chInh tng hqp giUa niên  do (tip theo)  

3. Giávnhàngbán 

Giá vn cüa thãnh phAm dã ban 
Giá vn cña hang hóa, djch v dã cung cp 
Giá vn cCia bt dng san dä ban 
D phông giâm giá hang tn kho 
Cong 

4. Doanh thu hot dng tài chInh 

Lãi tin g1ri không k3' han 
Lãi chm thanh toán 
C tirc, iqi nhuan thrcvc chia 
Lãi chOnh 1ch t giá phát sinh 
Thu nhap do nhrçmg ban các khoán du ti.r tài chinh 
Doanh thu hoat dng tài chInh khác 
Cng 

5. Chi phi tài chInh 

Chi phi lãi vay 
L chénh 1ch t' giá phát sinh 
L chênh Ich t' giá do dánh giá Ii cac khoãn mvc 
tiOn t Co gôc ngoi t 
Dir phOng giâm giá tn thAt d&u tir 
Chi phi tài chinh khác 
Cong 

6. Chi phi ban hang 

I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

 

Lily k tfr dAn nAm dn 
NAm nay 

cu6i 1(3' nAy 
NAm tru*c  

16.965.188.23 5 
229.541.911 

8.000.413 

8.395.921.625 

27.077.350.231 

I 
Chi phi cho nhân viên 

Chi phi vat  1iu, bao bI 
Chi phi khAu hao tài san c djnh 
Chi phi van  chuyn 

Chi phi khác 

Cong 

2.968.080.932 
28.752.000 

  

I 
1.455.869.486 

8.246.219.297 

  

12.698.921.715 

  

52.676.002.415 

I 
I 
I 
I 

Bàn thuyé't minh nay là mc5l  b5 phdn hc,p thành và phái thtcic d0c càng vói Báo cáo tài chinh lông hcrp giüv nién d 40 



Luy M tfr 1u nàm dn cui k5' nay 

Nàm nay Nám trtrrc 

227.738.782 

2.154.881 

229.893.663 

102.357.656 

2.000.000.000 

19.564.081 

3 50.68 1.945 

2.472.603.682 

Pht chum np thus, vi phm hành chInh 

Tin phat vi pham hçp dng 

Chi phi khác 

Cing 

I 
18.000.000 

4.266.673.836 

1.604.548.625 59.411.034 

5.889.222.461 59.411.034 I 

T5NG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu pM 3, Phir&ng Tang Nhon Phü B, Quân 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHiNFI TONG HOP  GIcrA NIEN D) 
6 thang du cüa nAm tãi chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nam 2020 
Ban thuyt mink Báo cáo tài chInh tang hqp gi&a niên d (tip theo)  

7. Chi phi quan 1 doanh nghip 

Lflyktirdu nãm dn cui k5'này 

Nãm nay Nám trir&c 
Chi phi nhân viôn quán l 

Chi phi vt 1iu quán I' 
17.284.908.654 

1.03 1.842.341 

29.188.356.203 

1.743.336.113 
Chi phi khu hao tài san c djnh 1.316.192.783 1.266.852.274 
Thu& phi và I phi 2.622.000.659 2.266.246.160 
Du phông/(Hoàn nhöp d phông) phái thu kho dôi 2.271.346.978 (250.000.000) 
Chi phi djch vt1 mua ngoâi 10.007.292.326 34.747.306.538 
Chi phi khác 6.009.708.144 7.422.591.779 
Cong 40.543.291.885 76.384.689.067 

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

8. Thu nhp khác 

Lãi thanh 1•, nhuçrng ban tài san c djnh 

Thu tir gc vay thrçic min 

Tin bi thtxông 

Thu nhp khác 

Cng 

9. Chi phi khác 

Luy MtirMu näm dn cui k5'này 

Nãm nay Nàm trtthc 

I 
10. Lãi trên c phiu 

Thông tin ye lãi trén cô phiêu &rcic trinh bay trén Báo cáo tài chInh hçp nhât gitia niên d. 

11. Chi phI san xut kinh doanh theoyu t 

I 

  

• A Luy ke tir dau nam 
Nãm nay  

stncuiik5rnày 
Nãm trtrc  

606.424.184.111 
144.766.244.274 
60.016.213.908 

103. 120.700.864 
83.275.085.786 

997.602.428.943 

I 
I 

Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 
Chi phi nhân cong 
Chi phi kMu hao tài san c dnh 
Chi phi dlch  vi mua ngoài 
Chi phi khác 

Cng 

 

277.484.767.812 
54.966.711.163 
61.247.708.399 
62.650.714.939 
45.579.970.042 

 

   

 

501.929.872.355 

 

I 
I 

      

I Bàn thuyét minh nay là rnç3t b(phOn hop thành vàphai duc d9c thng vái Baa cáo tài chinh .'dng hop giia nién d 41 



S6 cui k' S dAu nám 
Tr 01 nãm tr& xung 77.828.626.3 70 27.299.062.711 
Trén 01 nãm dn 05 näm 245.052.610.982 106.023.762.753 
Trên 05 nàm 401.395.927.842 140.982.492.008 
Cing 724.277.165.194 274.305.317.471 

Giao djch Va s dtr vOi các ben lien quan 2. 

T6NG CONG TV cö PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhn Ph(i, Khu ph6 3, Phixinig Tang Nhon PhU B, Quân 9, TP. H Chi Mirth 
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HOP GIUA NIEN DO 
6 tháng du cUa näm tài chfrth k& thüc ngày 31 tháng 12 näni 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài  chInh tng hçrp gi&a  niên d (tip theo)  

VU. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M11C TRINTI BAY TRONG BAO CÁO LU1J 
CIIUYEN TIEN TE TONG HQP GIUA MEN lx) 
Trong kS', Tng COng ty phát sinh the giao djeh khOng bAng tin nhi.r sau: 

Lily k tr dAii nám dn cui k3' nay 
Nãm nay Nám trtró'c 

Thu !Ai cho vay cn trr vào chi phi läi 'lay 16.450.083.440 11.973.523.842 
Ctn trfr khoán tin lãi cho vay phâi thu vâi Cong 
nq phâi trá 3.189.172.062 
Can trir khoan trâ tin vay v&i cOng nç phái thu 6.974.510.416 19.638.857.464 
Kt chuyn khoãn vay vào thu nhap khác 2.000.000.000 

Ti thOi dim cui k' k toán, cong ni lien quan dn vic mua sam, xây d,rng tài san c djnh và cac 
tài san dài han khác nhu sau: 

- Phài trã tin mua tài san c dinh 
- Trã tnrâc tin mua tài san c dinh 

Vifi. NIIUNG THÔNG TIN KHAC 

1. Tài san cho thuê hott dng 
Tai ngáy kêt thic kS'  ke toán, cac khoân thanh toán tien thué tOi thiêu trong flrong lai thu ducc tfr cáo 
hcp dông thue hoat dng không the hiy ngang nhix sau: 

98 

•3 T 
Các ben lien quan vi Tong Cong ty bao gôm: các thành vién quãn 1' chü chOt, các cá nhãn có lien .M H' 
quan vOl cáo thành vien quãn 1' chü chôt và các ben liOn quan khác. vAi 

2a. Giao djch va s dw voi cac thành vien quán 1j chü ch4t và cdc Ca nhân có lien quan vOi các thành C 
viênqudnlj5cháchôt 
Các thành vien quán l' chi chOt gôm: các thành viOn Hi dông quân trj Va CáC thành viên Ban TOng 
Giám dôc. Các cá nhân có liOn quan vOi cac thành viOn quán l chü chOt là các thành viOn mt thiOt 
trong gia dInh các thành viOn quãn 1' chi:i chôt. 

Giao d/ch vái các thành vien quán l chü chO't va các cá nhán có lien quan vái các thành viên quán l 
cith chOt 
Tong Cong ty khOng phát sinh giao dich  bàn hang và cung cap djch vi cüng nhu các giao djch khác 
vOl các thành viOn quãn l chtt chOt va cac ca nhân cO liOn quan vói các thành viOn quân l' chü chôt. 

Cong ncr vài các thành viên quOn lj chz chdt và các Ca nhán CO lien quan vái các thành viên quán l 
chüchOt 
TOng Cong ty khOng có cOng ng vài cáo thành viên quân l' chü chOt và cáo cá nhân có liOn quan vOi 
các thành viOn quán l chü chOt. 

Thu nhp cia cac thành viên quán 1,V chñ chit . 
Thu nhp cüa cáo thành viOn quán l2 chü chOt chi có itrong vói tong tiOn krang trong k' là 
1.237.461.440 VND (cfing kS'  näm tnxóc là 1.709.425.330 VND). 

Bàn thuyet minh nay là mç51 b3 phin hçrp fhành và phái thcic dQc cüng vái Baa cáo tai chinh tang hcrp giia nién d 42 
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S cuM S dAu nàm 
805.021.920 1.7 16.846.945 
474.994.675 571.325.400 



TONG CONG TV cO PHN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhorn Phü, Khu ph 3, PhirOng Tang Nhan PhO B, Qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HOP GIUA NIEN DO 
6 tháng du cUa näm tài chinh kt thOc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tai chInh tng hcrp giUa nién d (tip theo)  

I 
I 
I 
I 

2b. Giao djch va sá dw vái cdc ben lien quan khdc 
Các ben lien quan khác vi Tong COng ty gOm: 
Ben lien quan khác 
Tp doàn Dt may Vit Nam 
COng ty CO phan Dt gia dicing Phong Phü 
Cong ty CO phan Dt DOng Nam 
Cong ty C phAn Dt may Nha Trang 
Cong ty TNHH Coats Phong Phü 
Cong ty Co phân Dâu ttr Phát trién Nhà và DO thj I-HJD Sal GOn 
Cong ty CO phan May Dà Lt 
Cong ty Co phân X(xc tiên Thi.ro'ng mai  và Dâu tu Phong PhO 
Cong ty CO phân Phát triOn Nhà Phong Phü Daewoon ThCi DCrc 

Mi quan he 
COngtymç 
COngty con 
COng ty lien kt 
Cong ty lien kt 
Cong ty liOn kêt 
Cong ty liOn kOt 
COng ty lien kOt 
Cong ty liOn kêt 
Cong ty lien kêt 

Giao dich vái các ben lien quan khác 
Ngoài các giao djch phát sinh vOi các cOng ly con và cong ty liOn doanh lien kêt dã thrcic trinh bay & 
thuy& minh so V.14, Tng COng ty chi phát sinh các giao djch sau vâi Tp doàn Dt may Vit Nam: 

k tfr du nAm den cuôi k' nay 
Nãm nay Nãm trrnrc 

1.282.323.000 
93.521.990.000 

5.093.777.753 
1.085.918.400 

80.000.000 

Giá hang hóa, dich vu cung cp cho cac ben liOn quan khác là giá thOa thuan. Vic mua hang hóa, djch 
vii tir các ben liOn quan khác duc thirc hin theo giá thOa thun. 

Cong ncr vái các ben lien quan khác 
COng na vài các ben liOn quan khác duçic trinh bay tai  các thuyOt minh sO V.2, V.4, V.5, V.6, V.16 
V.17, V.22 Va V.23. 

Các khoán cong nor phài thu các ben liOn quan khác khOng cO bão dam và së dtrçic thanh toán bang 
tiOn. 

3. Thông tin v b phn 
Báo cáo bô phân chInh yOu là theo linh vrc kinh doanh do các hoat dng kinh doanh cCa Tong Cong 
ty dtxGc tO chrc va quán I' theo tInh chat cOa san phâm và djch vii cung cap vOi mOi mt b phn là 
môt doii vj kinh doanh cung cap các san phâm khác nhau và phiic vii cho các thj tnthng khác nhau. 

3a. Thông tin v linh vrc kinh doanh 
Tong COng ty có cac 1mb vrc kinh doanh chinh sau: 
• Linh vuc san xut: san xut và tiOu thu vâi, khãn, chi may, chi thOu, san phm may mc và thi 

trang. 
• Linh vxc thrcing mai, djch viii, khác: mua ban scri và nguyen vt 1iu san xut khác, djch vi giáo 

duc mâm non, kinh doanh bat dng san và thirc hin các dir an ci,im cOng nghip, khu du ljch và tOa 
nhà ph&c h9p. 

Thông tin v bô phân theo 1mb vrc kinh doanh cUa Tng Cong ty dtrcrc th hin & Phi li,ic 04 dInh 
kern. 

Bàn thuye4t minh nay là mt bphOn hcxp thành vàphài dvqc dcc cimg vöi Báo cáo tài chin/i tang hçip giia niên d 43 
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Luy 

ThuO van phOng 
Ci tt'rc phâi trá 
Lãi vay phái trà 
Mua nguyen vt 1iu 
ChiphIdjchvu 

82.299.351.200 
9.648.022.318 

969.570.000 
2 15.000.000 



I 
ChI Minh, ngày 21 tháng 8 näm 2020 

Lé Thi Tn Anh 
NgtrOi 1p biêu 

Trtro'ng Thj Ngçc Phirong L Anh Tài 
Ke toán trir&ng Giám dc diu hành 

I 
I 
I 
I 

T6NG CONG TV c5 PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phir&ng Tang Nhon Phü B, Quan 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHtNH TONG HQP GICIA NIEN DO 
6 tháng du cCia nàm tài chInh kt thCjc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tng hçp gi&a  niên (tip theo)  

3b. Thông tin v khu vtc dja if' 
Toàn bô nhà xi.râng eüa COng ty dirge dt tai  Vit Nam. Thi trtrông tiêu thii cüa COng ty chü yêu là 
Vit Nam, các nirc Châu A khác (Han Quôc, Nhât Bàn, Hông Kong, Trung QuOc, Thai Lan) và các 
nLrâc Châu Au và M. 

Chi tit doanh thu thuAn v ban hang và cung cAp dlch  v 
trI cüa khách hang nhu sau: 

ra ben ngoài theo khu vrc dja l' di,ra trén vj 

Lüy k tu' du nAm dn cui k5 nay 

Nàm nay Nàm trtr&c 
Doanh thu nôi dia 742.5 18.027.568 1.222.040.855.852 
Doanh thu xuAt khAu 38.73 1.245.368 391.3 19.383.078 
Cong 781.249.272.936 1.613.360.238.930 

Khong cO six kin tr9ng yêu nào phát sinh sau ngày két thüc kS' ke toán yéu câu phài diêu chinh sO lieu 
hoãc cong bô trOn Báo cáo tãi chInh tong hap gi&a nién d. 

5. Thông tin khác 
Ngày 22 tháng 6 närn 2019 Uy ban Nhân dan TP. Ho ChI Minh cia ban hành Quyét dlnh s 2649/QD-
UBND ye viêc thu hôi va hüy bO Quyét djnh so 6077/QD-UBND ngày 17 tháng 11 nãm 2017 cüa Uy 
ban Nhân dan TP. Ho ChI Minh ye chap thun cho chuyén nhirgng Di,r an Phát triên khu nhà a ti 
Phi.rOng Phir&c Long B, Qun 9, TP. HO ChI Minh giü'a Tong Cong ty Nông nghip Sal GOn — TNHH 
MTV va Tong Cong ty. Theo dO, hai ben phãi giao trâ, chuyén giao nhthig gI ma hai ben cia thôa thun 
ci:ia nhau trwc dày và cam kêt không thAc mac khiêu ni gi ye sau; thông báo cho các ben có lien quan 
ye viOc huy hap dông chuyén nhwng thr an Khu nha a tai Khu phO 4, Phiiang Phi.rac Long B, Quan 9, 
giái quyét cac van dé phát sinh vOl cac tO chrc, cá nhân lien quan den vic hüy hgp dOng chuyên 

Doanh thu kinh doanh bAt dng san 12 1.861.827.748 
Giá vn chuyn nhi.rçrng bAt dng san 116.927.856.876 
Lãi gp 4.933.970.872 

Hin tai Tng Cong ty dang ch& hi.rOiig dn Va giai quyt các vAn d dan sir phát sinh (nu co) do vic 
hi'iy hap dOng chuyên nhtrcmg dir an giüa cac ben theo quy djnh pháp Iut hin hành. 

I Ban thuyëi minh nay là rnit b phcfrz hcip thành va phOl dwçic dpc thng vol Báo cáo tài chinh ting hçip giia nien d 44 
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4. Siy kiin phát sinh sau ngày kt thüc k5' k toán 

nhircrng dir an do hai ben cia k32 két trix&c do theo quy dnh ccia pháp lut hin hành. 

Trong nàrn 2018 va 2019, Tng Cong ty cia bàn giao mt s can cho khách hang và ghi nhn doanh 
thu, giá von vao két qua hoat dng kinh doanh nhir sau: 

p 

7 



Phii luc 01: Thu và các khoãn phãi np Nh nu*c 

S du näm 
Pkài np Phai thu 

Thud GTGT hang ban ni dia 176.396.649 
Thu GTGT hang nhp khu - 
Thué xuAt, nhp khu 35.273.415 
Thud thu nhp doanh nghip 207.769.015 
Thu thu nhp cá nhán 6.293.178.187 - 
Thud tài nguyen 22.079.680 
Tin thuê dt 
Các loai thu khác 
Cong 6.491.654.516 243.042.430 

LêThjlOAnh 
NgtrOi Ip 

TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHCJ 
Dia chi: 48 Tang Nhon Ph6, Khu ph 3, Phung Tang Nhon Ph B, Qun 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH TONG HOP GIUA NIEN D 
6 tháng du cOa nam tài chInh kt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2020 

S phát sinh trong k' 

DYn vi tinh: VND 

S cui k5' 
S phãi np So dã thic np Cin trü Phâi np Phâi thu 
21.764.250.010 (9.207.386.247) 12.733.260.412 

548.778.021 (548.778.02 1) 
102.917.883 
253.556.860 

(165.671.229) 
(253.556. 860) 

98.026.761 
207.769.015 

4.784.240.114 (10.695.685.706) 381.732.595 
57.753.360 (72.413.040) 7.420.000 

2.551.233.684 (361.276.153) 2.189.957.531 
11.020.000 (11.020.000) - 

30.073.749.932 (21.062.230.396) (253.556.860) 15.312.370.538 305.795.776 

4 

T. . 
c TONG COt4G TV A' 

COPH,N 

PHON PHU 1 

' AnhTãi Trung Th! Ng9c Phung

Giám Mc diu hành 

ngay 21 tháng 8 nAm 2020 

K toán trtrOng 
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LlTh1T6Anh 
Ngixoi lap 

F? HO C 

S du n8m 

531.494.118.273 
237.550.780.440 
105.751.919.319 

7.980.589.841 

Kt chuyn sang 
S tin vay phlt vay vI n ngn 

17 .277. 80 1.520 

(720.973.249) 

So tin vav it tr, 

(6.974.510.416) 1.805.878.520 (18.473.035.698) 

(18.473.035.698) 
2 1.875.728 

1.948.890.308 

1.586.705.660 
340.308.920 

855.474.847.841 

528. 146.312.676 
220.658.989.600 
99.3 88.053.245 
7.281.492.320 

sinh trong kj han dn trO cOng nq Lai vay nhp g6c - - trongky Chlnh lch t5 gil s6 cu61 k)' 
(4.934.511.257) 

(17.232.099.760) 

hI Minh, ngly 21 thIngS nAm 2020 

882.777.407.873 17.277.801.520 

LAnljTlj 
Gilm d6c diu hlnh 

(22.887.584.266) (6.974.510.416) 1.805.878,520 

—— 

Trtro'ng Th1 Ng9c Phtrçrng 
K toln trir&ng 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TNG CONG TV cö PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tlng Nhori PhO, Khu ph 3, Phung Tang Nhcm PhO B, Quan 9, TP. HO Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH TONG HQP GIO'A NIEN DO 
6 thIng dAu cOa nlm tIi chlnh kt 1hic ngly 31 thIng 12 n8m 2020 
Phu I9c 02 Bang bin dông vay vl nq thul tli chlnh 

Chi tit s6 phIl sinh v dc khoIn vay vI nçi thul tIi chlnh ngân han 

S6 du n8m 

trong k' nhtx sau: 

S6 tin vay phlt 
sinh trong k' 

Kt chuyn tr vay 
vl 119' dli h8n Cn trfr cOng n9' L8i vay nhp gc 

S6 tIn vay d trl 
trong kj' ChOnh Ich t gil 

Dcm vj tlnh: VND 

s6 culi kj Vay dli han  dn  han ã ben liCn 
quan 9.175.284.116 4.934.511.257 (4.475.747.794) 29.030.703 9.663.078.287 

Vay ngn han ngln hIng 990.806.958.766 529.300.826.592 (1.071.957.563.437) 448.150.221.921 
Vay dli han dn han trI 
N thul tli chinh dn han trI 

34.464.203.449 - 17.232.099.760 (15.649.363.689) 55.836.480 36.102.776.000 1.441.946.498 - 720.973.249 (720.948.472) 4.318.199 1.446.289.474 Crig  1.035.888.392.829 529.300.826.592 22.887.584.266 (1.092.803.623.392) 89.185.387  495.362.365.682 

Chi tiêt si phlt sinh v dc kholn vay vl n thue tli chlnh dli han trong kS' nhix sau: 

Vay dli han bIn lien quaii 
Vay dli han ngln hang 
Vay dli han dc Cl nhln 
Nc, thul tIl chlnh 

Cong 
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Don vi tInh: VND 

Quj' du tu 
phát trin 
324.063.475.568 

16.031.335.408 

(1.472.727.273) 
338.622.083.703 

337.923.966.476 

3 7.505 .6 15.000 

375.429.581.476 

Lçi nhuãn 
sau thud 

chua phãn phi Cong 
318.282.928.877 1.42 1.423.590.446 
105.266.342.807 105.266.342.807 
(39.401.272.027) (23.369.936.619) 

(186.677.227.500) (186.677.227.500) 
(96.000.000) (96.000.000) 

- (1.472.727.273)  
197.374.772.157 1.315.074.041.861 

340.881.387.233 
80.181.779.43 1 

(71.260.669.000) 
(164.275.960.200) 

(2 13.333 .334) 
185.313.204.130 

1.457.882.539.710 
80.181.779.431 

(33.755.054.000) 
(164.275.960.200) 

(213 .333.334)  
1.339.819.971.607 

ChI Minh, ngày 21 tháng 8 nam 2020 
c TONG CONG TV 

CO PHN 

PHU 

HOC' 
L Anh Tãi 
Giãm Mc diu hành 

fII  

LêThiT6Anh 
Nguôi 1p 

Trwong Thi Ng9c Phtroiig 
K toán trlr&ng 

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhon Phti, Khu ph 3, Phir&ng Tang Nhon Phi B, Quân 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HQP GIIIA NIEN i 
6 thang dAu cüa nàm tài chinh kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Phy lye 03: Bang dôi chiu bin dng cüa vn chü sô hüu 

Vn gôp 
cüa chü s& h0u 

Thng dir 
von cô phn 

S6 dis du näni truâc 
Lçri nhuAn trong k' 
Trich 1p các qu 
Chia Co tirc, 1i nhuân 
Thu lao Hi dng quãn trj, Ban kim soát 
Chi qu9 trong k' 

746.708.910.000 32.368.276.001 

S dir cuti k' tru*c 746.708.910.000 32.368.276.001 

S dir du nani nay 
Lçi nhun trong k' 
TrIch 1p các qu5 
Chia c t(rc, lqi nhun 
Th lao Hi ding quán trl, Ban kim soát 

746.708.910.000 32.368.276.001 

S dir cui kS' nay 746.708.910.000 32.368.276.001 
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lÔNG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhoii Phü, Khu phA 3, Phtiong Tang Nhcm Phü B, Qu.n 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HQP GIU'A NIEN D 

6 thông dAu cUa nãm tài chinh két thôc ngày 31 thông 12 näm 2020 
Phu tI/c 04: Thông tin ye b phn then Iinh viyc  kinh doanh 

Dcm vi tInh: VND 

Thông tin vA kAt qua kinh doanh, tài san cA djnh va các tâi san dài han  khác và giá trj các khoán chi phi Ian không bAng tiAn cüa bi phn theo ltnh vxc kinh doanh côa TAng Cong ty nhr sau: 

K5' nly 

Doanh thu thun v ban hông v cung cp djch vi ra b6n ngoài 

Doanh thu thun v ban hông và cung cAp djch vi,i gia các b phn 
Tong doanh thu thuân v ban hang và cung cp djch vy 

Két qua kinh doanh theo bO phn 
Các chi phi không phân b theo b phn 

Linh vyc san xuAt 
Linh vic thu'ong mi, 

dch vy, khác Các khoãn Ioi trr Cong 

358.827.897.793 425.574.793.453 (3.153.418.310) 781.249.272.936 

358.827.897.793 425.574.793.453 (3.153.418.310) 781.249.272.936 

21.270.765.347 21.742.529.469 (3.153.418.310) 39.859.876.506 

Lçii nhun tr hot dng kinh doanh (53.242.213,600) 
(13.382.337.094) Doanh thu hoat dng tôi chInh 

Chi phi tài chinh 133.032.198.032 

Thu nhp khác (39.385.007.276) 

Chi phi khãc 229.893.663 

Chi phi thuA thu nhp doanh nghip hin hành (59.411.034) 

Chi phi thuA thu nhp doanh nghip hoân Ia1 (253.556.860) 

Lçn nhuin sau thueA thu nh'Ip doanh nghi2p 
80.181.779.431 

T6ng chi phldâphdt sinh al mua tài sOn ct d/nh và cdc tài sOn dài h'in khdc 14,192,009.177 10.500.000 14.202.509.177 

T6ng chi phi khau hao Va phOn b chi phi trO trirác dài hzn 50.679.332.648 18.616.282.774 69.295.615.422 

Tdng gid 14 cdc khoOn chi phi ion khOng bang tin ('lrfr chi phi khu hao Va 
p/tOn bñ chi phi Ira trwOc dOi hgn,/ 

2.271.346.978 2.271.346.978 
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- -  - - - - - - - - - - - - - - 
T5NG CONG TV CÔ PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 TAng Nhcrn Phii, Khu ph6 3, Phurng TAng Nhcin Phü B, QuAn 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO IAi CHtNH TONG HQP GIcIA NIEN Dt 

6 tháng dAu c0a nAm tAi chinh kt thOc ngAy 31 tháng 12 nAm 2020 
Phu luc 04: Thông tin v b phn theo Iinh vrc kinh doanh (tip theo) 

K' trtr&c 

Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vv ra ben ngoài 
Doanh thu thuAn v ban hang và cung cp djch vii giCta các bi phân 

Linh vtrc san xut 
LTnh vic thuo'ng mi, 

dich vçi, khác Cac khoân Ioi trü Cong 

1.052.049.697.586 567.829.718.839 (6.519.177.495) 1.613.360.238.930 

Tang doanh thu thutn vl ban hang và cung cap djdz v 
1.052.049.697.586 567.829.718.839 (6.519.177.495) 1.613.360.238. 930 

Kt qua kinh doanh theo b phn 

CAc chi phi khOng phAn b thea bO phn 
75.250.700.285 30.309.420.013 (6.519.177.495) 99.040.942.803 

Lqi nhun tix hoat  dng kinh doanh (129.060.691.482) 

Doanh thu hoat dOng  tài chinh (30.0 19.748.679) 

Chi phi tài chInh I 96.072.079.519 

Thu nh.p khAc (56.842.033.882) 

Chi phi khAc 2.472.603.682 

Chi phi thud thu nh.p doanh nghip hin hành (5.889.222.461) 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoAn Iai (527.335.372) 

LØ nhujmn sau thul thu niqIp doan!, nghip 
105.266.342.80 7 

Ting chiphId&phai sinh dl mua tài san el djnh và cdc tài san dài hzn khdc 
58.812.484.341 32.000.000 58.844.484.341 

Ttingchiph1kháu hao và phân bl chiph(Irá inthcdàihgn 
48.411.645.103 21.264.455. 761 - 69.676.100.864 

Tlng gid tn cãc khoán chiph(lán không bang tiln 'trfr chi phi khau hao và 
phân ho chi phi Ira Insthc dài hgn) 

90.000.000 



- - - - - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TY Cd PHAN PHONG PHcJ 
Da chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Phtthng Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP GIcrA NEEN D 
6 tháng du cCia näm tài chinh kt thCic ngày 3! tháng 12 näm 2020 
Phi lçic 04: Thông tin v b phn thee ITnh vyc kinh doanh (tip theo) 

Tài san và nci phái trã cüa b phn theo linh vi,rc kinh doanh côa Tang Cong ty nh.r sau: 

Linh vyc san xut 
LTnh vy'c thu'ong mai, 

dch vii, khác Cc khoãn Ioi trr Cong S cuoi k5' 
Tài san tri,rc tip cCia b phn 1.013.274.208.168 918.948.465.334 1.932.222.673.502 Tâi san phân b cho b phn 
Các tài san khOng phân b thee b phn 
Tong tài thn 1.366.035.884.750 

3.298.258.558.252 

Nc phái trà tnrc tip cüa b phn 872.155.030.608 841.316.649.082 1.713.471.679.690 Nci phâi trá phân b cho bô phn 7.004.700.254 8.307.670.284 15.3 12.370.538 N phài trã không phân b thee b phn 
Tang niphái Ira 229.654.536.417 

1.958.438.586.645 

S du nAm 
Tài san tri,rc tip cüa b phn 1.175.045.935.873 1.110.356.647.524 2.285.402.583.397 Tài san phân b cho bO phn 226.269.454 174.244.981 400.5 14.435 Các tài san không phãn b theo b ph.n 
Tong tài san 1.559.823.404.114 

3.845.626.501.946 

Nci phài trã trrc tip cOa bO phn 1.168.730.221,502 1.080.508.290.072 2.249.238.511.574 Nci phâi trã phân bó cho b phn 3.667.441.154 2.824.213.362 6.491.654.5 16 Nci phii trá khOng phân b thee b phn 
Tdng nVphdi Ira 132.013 .796. 146 

2.38 7. 743.962.236 

   

c0  TÔN CóNG9Y  . hi Minh, ngãy 21 tháng 8 nArn 2020 

COpkj.N 

  

  

  

    

Lê Th! Tü Anh 
Ngu&i Ip 

     

     

Trtrong Thj Ngçc Phrçrng 
Ké toán tnthng 

   

L Anh Tài 
Gim dec dieu hành 
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