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T5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
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BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám dc T6ng Cong ty C phn Phong PhO (sau day gi tAt là "Tang Cong ty") trInh bay báo 
cáo cOa minh cOng vi Báo cáo tài chInh hçip nhât gifta niên d 6 thang dâu cüa näm tài chInh kêt thüc ngày 
31 tháng 12 näm 2020 bao gôm Báo cáo tài chinh tong hcTp giüa niên d cOa TOng Cong ty và Báo cáo tài 
chInh giUa nién d cOa cOng ty con (g9i chung là "T.p doan"). 

Khái quát v Tng Cong ty 
lông Cong ty Co phân Phong Phü là doanh nghip dirge cô phân hóa tir doanh nghip Nhà nixOc — Tong 
COng ty Phong PhO theo Quyet djnh so 06/2007/QD-BCN ngày 11 thang 01 näm 2007 cOa B trir&ng B 
Cong nghip (nay là B COng thixoig). Tong COng ty hoat dng theo Giây chthig nhn dang k doanh 
nghip so 0301446006, däng k' lan dau ngày 20 tháng 02 näm 2009 Va däng k thay dôi Ian thu 13 ngày 05 
tháng 01 nãm 2018 do S& Kê hoch và Dâu tr TP. Ho ChI Minh cap. 

Tri sâ chInh 
Dja chi : S6 48 Tang Nhcm Phd, Khu ph6 3, PhuOng Tang Nhon PhCi B, Quan 9, TP. H Chi Minh. 

- Diênthoai : (84-28)35 147340 
Fax : (84-28)38406790 

Tng COng ty có các don vi tn,rc thuc sau: 
Ten doii vi Diachi 
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Chi nhánh Tng Cong ty C phAn Phong PhO 

Nhà may dt 2 — Chi nhánh Tng Cong ty C 
phân Phong Phü t?i  Dà Nng 
Chi nhánh Tong Cong ty CO phân Phong Phü 
taiHàNôi 
Chi nhánh Tong Cong ty CO phân Phong Phü 
t?i Nha Trang 
Chi nhánh TOng COng ty CO phân Phong PhO 
tai Dà Lat — Khách san Du Lys 
Chi nhánh Tong COng ty CO phân Phong PhO 
tai Nha Trang — CCra hang ban lé may mc  

378 Minh Khai, Phtr&ng Vinh Tuy, Qun Hai Ba Tnrng, TP. 
HàNti 
DiiO'ng sO 03, Khu cOng nghip HOa Khánh, PhrOng HOa 
Khánh Bäc, Qun Linh Chiéu, TP. Dà Nang 
184 Nguyen Lixang Bang, PhisOng Quang Trung, Qun 
DOng Da, TP. Ha NOi 
Km1447, Xã Vinh Phizang, TP. Nha Trang, Tinh Khánh 
HOa 
14 Nam KS'  Khâi Nghia, Phwmg 1, TP. Dà Lat,  Tinh Lam 
DOng 
64 Quang Trung, Phii&ng Van  Thang, TP. Nha Trang, Tinh 
Khánh HOa 
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Hoat dng kinh doanh cOa Tng Cong ty theo uiAy chung nhan dang k' doanh nghip là: 
- San xuAt sai, chi may, chi théu, vãi dt thoi, san xut khän, vái, sgi, qun áo, hang may san (tnr trang 

phvc, trfr tãy, nhum, h, in, gia cOng hang a qua scr dimg); Bao bi (trr tái ché phé thai, san xuât bt 
giây tal  trii sâ); 
Mua ban may moe, phi tOng ngành dét, may. Kinh doanh thit bj van phOng, 4t lieu dien, may móc, 
thiét bj phuc vu cOng nghip, h thông kiém tra do hrng phiic v cOng tác thI nghim, rnOi tnrOng. Ban 
buôn may móc, thiét bi dien, vat lieu diên (may phát din, dng cci din, day din, thiêt bi dOng trong 
mach din). Ban buôn may móc, thiêt b, phii tOng may nOng nghip; 
Djch vv nghién c(ru khoa h9c; chuyn giao cong ngh; 

- Chän nuoi 1cm (khOng hoat dOng tai  trii sâ); 
- Trng ri'rng và chäm soc rfrng; 
- Khai thác và ch bin lam san; 
- Thi Gong, tu van, thit k, lAp dt h thng din dan diing, din eOng nghip, din lanh; 
- Djch v an ung (khOng hoat dng an ung và trO chGi giái trI tai  tru s0); 
- Xây dimg ccm s& ha tAng, khu cOng nghip, khu dO thi, phát trin nhà; 
- TLr vAn, mOi giO'i bAt dng san; 

Giáo due mAm non, tiêu hoc; 
- GiacôngeokhI; 
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Chrc vii 
ChO tjch 
TJy viêri 
Uyviên 
(Jyvien 
Uy viên 
Uy vien 

Ngày b nhim/ tái b nhimI min nhim 
Tái b6 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 tháng 4 nàm 2019 
Min nhim ngày 26 tháng 6 näm 2020 
B nhim ngày 26 tháng 6 näm 2020 

.O449$j 

•ONG TY 
NHN  HUt! 

loAN vA T 

1&c 

T6NG CONG TY c6 PHAN PHONG PHU 
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (tip theo) 

San xut phân phi hai nixcc, rnróc nóng, diu hOa khOng khI; 
XCr 1 nr6c thai; 
Hoat &ng trang trI ni tht; 
Quáng cáo; 
Ban ìé hang may mac; 
Trng cay lAy cü có chAt bet, mIa, cay thuc lá, cay thuc lao, cay lAy sçi, cay cO ht chira du, cay h 
tiéu, cay cao su, cay cà phê, cay chê; trông rau, du cac loai, cay cánh va trông hoa (khong hot dng tai 
tru sâ). 

Hçu dong quan tr! va Ban dieu hanh, quan ly 
Các thành viên Hi (lông quãn frj va Ban (lieu hành, quán 12 cña Tong Cong ty trong k' và cho den thai 
diem Ip báo cáo nay bao gôm: 

Hi dng quán tri 
H Va ten 
Ong TrAn Quang Nghj 
Ong Pham Xuân TrInh 
Ba Pham Minh Hircmg 
Ba Bài Thj Thu 
Ong Trn Ngoc Nga 
OngDircing Khuê 

CoNG 
:5Pt4At 

')NG P 

TP HO 

Ban kiétn sodt 

Ho và ten Cht'rcvii Ngay tái b nhim 
Ba Nguyn Thj M L 
Ba Vii Thj Thüy Duoiig 
Ba TrAn Lien Hthi 

Ong Pham Xuân TrInh 
BàBiiiThiThu 
Ong L2 Anh Tài 
Ong Nguyn Van Nhim 
Ong VO Dinh Hing 
Ba Trtrong Th Ng9c Phug 

ThiOTig ban 
Thành viên 
Thành vién 

Tng Giám d6c 
Phó Tng Giám c.lc 
Giám dc diu hánh 
Giám dc diu hánh 
Giám dc diu hành 
Giám dc tài chInh 
K toán trlr&ng  

Tái b nhim ngày 19 tháng 4 näm 2019 
Tái b nhim ngáy 19 tháng 4 nàm 2019 
Tái b6 nhim ngày 19 tháng 4 näm 2019 

Ngày b nhiêml min nhim 
B nhim ngày 03 tháng 6 näm 2013 
Min nhim ngày 29 tháng 4 näm 2020 
B nhim ngày 02 tháng 01 näm 2014 
B nhim ngày 30 tháng 5 näm 2014 
B nhim ngày 30 tháng 5 nàm 2014 
B6 nhim ngày 15 thang 02 näm 2016 
B6 nhim ngày 01 tháng 6 nAm 2019 

Ban diiu hành, quán If' 
Hç va ten ChCrc vii 

Di din theo pháp lut 
Ngtthi di diên theo pháp lust cña Tong Cong ty trong k' va cho den thai diem 1p báo cáo nay ia Ong Phm 
Xuân Trinh — Tong Giám doe (bO nhim ngày 03 tháng 6 näm 2013). 

Ong Pham Xuân Trinh (là üy quyn cho Ong L Anh Tài — Giám dc diu hành k1,' Báo cáo tài chInh hcip 
nhât gitta nién d 6 thang dau näm cOa nàm tài chInh ket thñc ngây 31 tháng 12 nAm 2020 theo Giây üy 
quyén so 346/UQ-PP ngây 14 tháng 8 nam 2020. 

Kiêm toán viên 
Cong ty TNHH Kim toán và Tu vAn A&C (là dixçxc chi djnh soát xét Báo cáo tài chInh hqp nhAt gitta niên 
d 6 tháng dâu cüa nãm tài chInh ket thtc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa Tp (bàn. 
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Ban Tng Giám dc cam kt dã tuân thO the yOu CâU nOu trên trong vic 1p Báo cáo tài chInh hcip nht. 

Phê duyt Báo cáo tàichInh 
Ban Tong Giám dôc Tong Cong ty phê duyt Báo cáo tài chInh hçp nhât gifla niOn d dinh kern. Báo cáo tái 
chlnh hgp nhât gifla niOn dO dã phán ánh trung thirc và hp 1' tInh hlnh tài chinh cüa Tp doàn tai  thi diem 
ngày 30 tháng 6 nàrn 2020, cüng nhu kêt qua hot dng kinh doanh hçrp nhât và tinh hlnh liru chuyOn tiOn t 
hqp nhât 6 tháng dâu cüa närn tài chInh kOt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2020, phC hcip vri các Chuan mire 
Kê toán Vit Nam, ChO d K toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l' cO liOn quan dOn vic 
lap và trInh bay Báo cáo tài chInh hçrp nhât giüa niOn do. 

ng Giám 

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

Trách nhim cüa Ban Tong Giám dc 
Ban Tong Giám dOc Tong Cong ty chu trách nhim lap Báo cáo tài chinh hqp nhât gia niOn d phãn ánh 
trung thirc vá hp l tInh hmnh tài chInh hp nhât, két qua hoat dng kinh doanh hqp nhât và liru chuyên tiên 
té hcrp nhât cüa Tap doàn trong kS'.  Trong vic lap Báo cáo tài chInh hqp nhât giUa niên d nay, Ban Tong 
Giám dOc phãi: 
• Chpn hra cac chlnh sách k toán thIch hçrp va áp diing các chInh sách nay mt each nhAt quán; 
• Thirre hin các xét doán vã cac irâc tinh mt cách hQp l' và than trQng; 
• Nêu rO các chun mirrc  k toán áp dung cho Tap doan có ducic than thu hay không và tt Ca các sal 1ch 

tr9ng yOu dä dirc trinh bay và giâi thich trong Báo cáo tài chInh hqp nhât giüa niOn d; 
• L.p Báo cáo tài chInh hçrp nhât trOn co sr hoat dng liOn tc trr tnthng hqp không th cho rang Tp 

doàn së tiOp tine  hoat dng liOn tiic; 
• ThiOt lap va thixc hiOn hO thông kiOm soat nOi bO môt each hu hiOu nhãm han chO rui ro co sai sot trong 

yêu do gian Ian hoac nhâm In trong vic lap và trinh bay Báo cáo tài chInh hcrp nhât giUa nien d. 

Ban Tng Giám dc dam bão các s k toán thIch hçrp &rgc hru giU dy dü d phán ánh tinh hInh tâi chInh 
cOa Tp doàn vi mirc d chInh xác hp l tai  bat kS'  thai thOrn nào Va CaC sO sách kê toán tuân thu chO d kê 
toán áp dimg.  Ban Tong Giám doe cQng chju trách nhim báo v an toán tài san cüa Tap doân và do do da:U 
thi.rc hiên các bin pháp thIch hçrp dO ngän ch?n vã phát hin the hânh vi gian 1n và các vi pham khác. 

L Anh Tài 
Giám dôc diOu hành 

Ngày26tháng8nàm 2020 
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A&C AUIMTING AND CONSULTII4G CO., LTD. 
www.a-c.com.vn  

02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: +84 (028) 3547 2972 Fax: +84(028) 3547 2970 
40 Giang Vo St.. Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam 
Tel: +84(024)37367879 Fax: +84(024) 3736 7869 
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Head Office 

Branch in Ha Noi 

Branch in Nba hang 

Branch in Can Tho 

kttv@a-c.com.vn  

kttv.hn@a-c.com.vn  

kttv.nt@a-c.com.vn  

kttv.ct@a-c.com.vn  

bakertilly 
A&C 

S& 1. 1296/20/TC-AC 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TA! CHINH GIIYA NIEN DO 

KInh gti:  CAC CO BONG, HO! BONG QUAN TRj VA BAN TONG ClAM DOc 
TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 

Chüng tôi dä thjc hin cong vic soát xét Báo cáo tài chinh hcip nht giüa niên d kern theo cüa Tng Cong 
ty Co phán Phong Phü (sau day gi th là "Tong Cong ty") và Cong ty con (gQi chung là "Tip doàn"), di.rc 
1p ngày 21 tháng 8 näm 2020, tir trang 07 den trang 54, bao gôm Bang can doi ke toán hçp nhât giüa niên 
d tai  ngày 30 tháng 6 nAm 2020, Báo cáo két qua hot dng kinh doanh hccp nhât giuia niên d& Báo cáo liru 
chuyen tiên té hçip nhât giüa nien d 6 thang dau cüa nãm tài chInh kêt th(ic ngày 31 tháng 12 näm 2020 và 
Bàn thuyét minh Báo cáo tài chInh hcp nhât gita niOn dO. 

Trách nhim ella Ban Tang Clam dc 
Ban TOng Giám doe Tong Cong ty chju trách nhiOm ye 1p Va trinh bay trung th,rc vàhcrp l' Báo cáo tài 
chInh hqp that giUa niên dO ella Tp doàn theo cac Chuân mc Kê toán ViOt Nain, Ché dO Kê toán doanh 
nghip Vit Nam vâ cac quy djnh pháp Iy  có liOn quan dOn vic 1p và trmnh bay Báo cáo tài chlnh hop  nht 
gifla niOn dO và chju trách nhim ye kiOm soát nOi bO ma Ban Tng Giám dOc xác dnh là cAn thiêt dO dam 
bào choviclp va trInh bay Báo cáo tài chInh hç'p nhât gilla niOn dO không eO sai sot trong yu do gian ln 
hoc nhâm Ian. 

Trách nhim cüa Kiêm toán viên 
Trách nhiOm dlla ehllng tOi là dim ra ket lun ye Báo cáo tài chInh hçfp nhât gifla niOn dO dira trên ket qua 
soát xdt ella ehllng tôi. Chllng tôi dA thi,rc hiOn  cong viOc soát xdt theo Chuân mirc Vit Nam vO hçrp dong 
djch viii soát xét s 2410 - Soát xét thông tin tài chinh gilla niên d do kiOm toán viOn dOe  1p ella dmi vj thc 
hiên. 

Cong vic Soát xét thông tin tài chInh gilla niên dO bao gm vic the hiOn  các  cuOc phóng vn, ehU yu là 
phOng van nhllng ngi.thi chju trách nhim vO các van e tài chInh ke toán, và thre hin thll tic phân tIch va 
cac thu tue soát xét khác. Môt cuOc Soát xét ye c ban có phm vi hep hon mOt cuOc kiOm toán dtrqc thirc 
hiên theo cac Chuân rnuc Kiêm toan VlOt Nam va do vay khOng cho phep chung tOl dat ducrc sir dam bao 
rang chllng tôi sê nhn biOt dirçyc tat ca cac van dO tr9ng yOu có the dtrqc phát hin trong mOt cuOc kMm toán. 
Theo do, chllng tôi khong diia ra kiOn kiêm toán. 

Kt luân cüa Kim toán viên 
Can cir tren kêt qua soát xét ella chllng tOi, chllng tôi không thy có van dO gI khiOn chllng tOi cho rang Báo 
cáo tâi chInh hçtp nhât gilla niOn dO dInh kern không phán ánh thing thire và hçtp Is', tren cac khia cnh trong 
yOu, tInh hInh tài chInh hçp nhât ella Tp doàn tai  ngày 30 tháng 6 näm 2020, dfing nhtr ket qua hot dOng 
kinh doanh hqp nhât va tInh hmnh lixu chuyOn tiOn t hccp nhât 6 tháng dâu ella nAm tài chInh kOt thllc ngày 31 
tháng 12 nAm 2020, phll hçp vi các Chuân rn',rc KO toán Vit Nam, ChO dO Kê toán doanh nghip Vit Nam 
và các quy djnh pháp l)' cO lien quan den viOc 1p va trinh bay Báo cáo tài chinh hçp nhAt gifla niOn do. 
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m toán và TLr van A&C 

TRACHNHINH AN 

KIEMTOAN VAT AN 

A&C 

L ;ng Giám dc 
So GiOy CNDKT-fNkiem loOn: 0099-2018-008-1 

TP. H ChI Minh, ngày 26 thang 8 näm 2020 
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Con 

bakertiLly 
A&C 

Vn d cn nhn manh 
KhOng phü nhân kt Iun néu trén, chüng tOi liru ngtri dcc c1n thuyt minh s V11L5 trong Bàn thuy& 
minh Báo cáo tài chinh hqp nhât giva niên d lien quan den vic chuyén nhuqng Dir an Phát triên khu nhà 0' 
t?i PhtrO'ng Phl.ró'c Long B, Qun 9, TP. Ho ChI Minh gifla Tong COng ty Nong nghip Sai GOn — TNHI-J 
MTV và Tong Cong ty. Hin tai  Tong COng ty dang ch huàng dan và giái quyôt các van dê dan s' phát sinh 
(néu co) do viéc hi:iy hçip dOng chuyOn nhlr?ng dr an gitia các ben theo quy djnh pháp luat  hin hành. 
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhcm Pht, Khu ph6 3, Phithng Tang Nhan Phñ B, Quân 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHfNH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa näm tài chInh kt thc ngày 31 tháng 12 nàm 2020  

BANG CAN DOI ICE TOAN HqP NHAT GIfYA NIEN DQ 
(Dung dy dü) 

Ti ngãy 30 tháng 6 näm 2020 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh s6 cui k)' 

Dan vi tInh: VND 

s du näm 

A- TAISANNGAN HAN 100 1.964.817.230.148 2.466.373.783.783 

1. Tin và các khoãn tuong duo'ng tin 110 V.1 3 1.427.465.709 62.686.638.968 
1. Tin 111 31.327.465.709 62.386.638.968 
2. Các khoãn tuung dirang tin 112 100.000.000 300.000.000 

II. Dau tu tai chinh ngAnhn 120 
1. Chthig khoán kinh doanh 121 
2. Dtr phöng giãm gia chüng khoán kinh doanh 122 DN 
3. DutrnAmgiitdnngaydaohan 123 

LII. Cc khoan phãi thu ngn hn 130 1.006.818.184.496 1.376.035.312.046 G 
1. Phái thu ng&i han cüa lthách hang 131 V.2 387.881.892.454 571.672.278.967 
2. Trãtrtrc5c cho ngithi ban ngn han 132 V.3 24.844.388.756 16.154.274.188 
3. Pháithunibtngânhan 133 - 
4. Phãi thu theo tin do k hoach hcrp dng xây drng 134 - - 
5. Phãi thu v cho vay ng.n han 135 V.4a 13 1.600.000.000 13 1.600.000.000 
6. Phài thu ngn han khác 136 V.5a 471.8 19.927.905 665.007.770.240 
7. Dr phàng phái thu ngán han  khô dôi 137 V.6 (9.356.899.4 17) (8.460.441.54 1) 
8. Tài san thiu ch xr I' 139 28.874.798 61.430.192 

IV. Hàngtn kho 140 V.7 892.605.740.107 992.535.410.792 44. 
1. Hàngttn kho 141 924.094.516.071 1.028.212.473.485 
2. Dir phóng giãm giá hang tn kho 149 (31.488.775.964) (35.677.062.693) 

V. Tài san ngn han  khác 150 33.965.839.836 35.116.421.977 NV 
1. Chi phi trã tnrôc ngn han 151 V.8a 3.869.951.833 2.359.686.665 

& 2. Thu giá trj gia tang duac khu tth 152 29.779.602.786 32.502.977.202 
3. ThuvãcáckhoánkhácphàithuNhanuàc 153 V.19 316.285.217 253.758.110 T.P 
4. Giao djch mua ban 1a  trái phiu Chinh phCi 154 
5. Tài san ngn han  khác 155 
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T6NG CONG TV CÔ PHAN PHONG PHU 
Dia chi: s6 48 Tang Nhcn PhCi, Khu ph6 3, Phtthng Tang Nhan Phü B, Qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAJ CHINH HQP NHAT GIUA NIEN DQ 

6 tháng ctAu ciia näm tài chInh kt thüc ngay 31 tháng 12 näm 2020 
Bang can di k tom hç'p nht giO'a niên d (tip theo) 

CIII TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh So cu6i k' S6 dAu näm 

B - TA! SAN DAI HiN 200 2.120.264.982.581 2.068.761.937.415 

1. Các khoàn phãi thu dài hn 210 68.644.794.179 68.716.794.179 
I. Phài thu dài hn cOa khách hang 211 
2. Ira truâc cho ngi.ri ban dài han 212 
3. V6n kinh doanh ô don v trrc thuOc 213 
4. Phãi thu nôi bô dài han 214 
5. Phái thu v cho vay dài han 215 V.4b 5.220.000.000 5.292.000.000 
6. Phái thu dài han khác 216 V.5b 63.424.794.179 63.424.794.179 
7. Dr phang phài thu dài han khó d6i 219 

11. Tài san c d!nh 220 1.308.968.737.423 1.36 1.212.683.261 
1. Tài san c6 dinh h€ru hlnh 221 V.9 1.253.770.857.303 1.303.694.928.809 

Nguyen giá 222 2.169.242.298.617 2.152.127.526.231 
- Giá trj hao mon lIJy Ice' 223 (915.471.441.3 14) (848.432.597.422) 
2. Tài san c dinh thué tài chinh 224 V.10 5 1.5 87.53 1.363 53.873.208.119 

Nguyen giO 225 59.909.591.916 59.909.591.916 
- Giá trj hao mOn lüy ki 226 (8.322.060.553) (6.036.383.797) 
3. Tài san C6 dinh vo hinh 227 V.11 3.610.348.757 3 .644.546.333 
- Nguyen giá 228 3.883.608.153 3.883.608.153 

Giá tn hao mOn My ke' 229 (2 73.259.396) (239.061.820) 

III. Bat dng san du tu 230 V.12 12.183.975.588 12.425.242.434 
- Nguyen giá 231 14.476.010.625 14.476.010.625 

Giá tn hao mon luy k 232 (2.292.035.037) (2.050.768.19 1) 

IV. Tài san d& dang dài han 240 32.097.878.510 17.822.149.822 
1. Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han 241 
2. Chi phi xây dmg co bàn d dang 242 V.13 32.097.878.510 17.822.149.822 

V. Du tu' tài chInh dài han 250 635.764.989.386 545.949.072.736 
1. DãuttrvàocOngtycon 251 
2. Du u.n vào cong ty lien doanh, lien két 252 V.14a 526.715.746.709 436.899.830.059 
3. DAu ttr gop v6n vào doWn vj khác 253 V.14b 125.247.365.199 125.247.365.199- 

(16.198.122.522) 4. Di,r phong du ti.r tài chinh dài han 254 V.14b (16.198.122.522) 
5 Dku tu n&m gi dn ngày dáo han 255 

VI. Tài san dài han  khác 260 62.604.607.495 62.635.994.983 
1. ChiphitrátrtrOcdàihan 261 V.8b 38 .000.54 1.993 36.063 .604.24 1 
2. Tài san thu thu nhp hoan lai 262 V.15 
3. Thi&t bj, 4t t,.r, phu ttng thay th dài han 263 
4. Tài san dài han  khác 268 
5. Lqi th thuong mai 269 V.16 24.604.065.502 26.572.390.742 

TONG CQNG TA! SAN 270 4,085.082.212.729 4.535.135.721.198 

I 
I 
I 
I
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S6 dAu nAm 

2.994.898.343.815 

1.896.100.193.319 
332.517.913.602 
20.715.182.040 

7.975.851.930 

68.586.087.067 
6.376.402.948 

- 
- 

3.248.371.091 
79.169.801.289 

1.369.025.676.791 
- 

8.484.906.561 

1.098.798.150.496 

- 
34.839.314.364 
24.726.000.000 

1.036.125.993.06 

3.106.843.070 

T5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S6 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Phtth'ng Tang Nhan Phü B, Qun 9, TP. H6 Chi Minh 
BAa CÁO TAT CH!NH HQP NHAT GIUA NIEN D 
6 thang du cüa nAm tai chInh két thic ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Bang can d6i k toán hçrp nht gi&a niên (tiêp theo) 

CHI TIEU 
M 
s6 

Thuy& 
minh s6 cui k' 

C- NQPHAITRA 300 2.567.516.419.968 

I. Nq ngn hn 310 1.480.546.855.564 
1. Phãitrãngithibánngnhn 311 V.17 340.018.235.884 
2. Ngtthi muatrãtintrtrOcngn han 312 V.18 22.273.612.890 
3. Thus và các khoãn phãi nOp  Nhà ntrâc 313 V.19 16.736.543.948 
4. Phái trângthi lao dng 314 V.20 30.218.779.525 
5. Chi phi phãi trá ngân han 315 V.21 10.261.466.570 
6. PhãitrãnibQngnhn 316 
7. Phái trã theo tiEn dO k hoach hop dng xây dirng 317 - 
8. Doanh thu chi.rathirc hin ngn han 318 V.22a 3.248.371.091 
9. Phãitrãngânhankhác 319 V,23a 183.612.799.055 
10. Vay và nç thuê tài chinh ngn han 320 V.24a 839.178.570.688 
11. Duphôngphàitrãngnhan 321 
12. Qu khen thudmg, phüc Ii 322 V.25 34.998.475.913 
13. Qu' bInh on giá 323 
14. Giao djch mua ban Iai  trái phiu Chinh ph 324 

H. N dai han 330 1.086.969.564.404 
1. Phãi trá ngti&i ban dài han 331 - 
2. Ngu&i mua trâ tin triróc dài han 332 
3. Chi phi phãi trã dài han 333 
4. Phãi trá nôi bô v v6n kinh doanh 334 
5. Phãitrãnôibôdàihan 335 - 
6. Doanh thu chuathuc hién dài han 336 V.22b 33.019.731.454 
7. Phãi trã dài han khác 337 V.23b 29.426.000.000 
8. Vayvànçithuêtài chinhdái han 338 V.24b 1.021.740.422.245 
9. Trái phiu chuyn di 339 
10. Cphiuuudi 340 
11. Thud thu nhp hoan 'ai  phãi trá 341 
12. Dçr phng phài trá dài han 342 V.26 2.783.410.705 
13. Qu phát trin khoa h9c và cong ngh 343 

Báo cáo nàyphái thtçrc dQc cüng vO'i Ban thuyé't minh Báo cáo tài chinh hçip nhdt giia niên d 9 



I Minh, ngày 21 tháng 8 nàm 2020 

Trwong Tbj Ngçc Phuçrng L Anh Tài 
K toán tru?mg Giám doc dieu hanh 

T5NG CONG TY cö PHAN PHONG PHU 
Dja chi: s6 48 Tang Nhcin PhU, Khu ph6 3, PhLr&ng Tang Nhon Phi B, Qu.n 9, TP. HO Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHfNH HQP NHAT GIUA NIEN DQ 
6 tháng dAu cüa nam tài chInh kt thtc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Bang can dOi ké toán hqp nht gi&a niên d (tip thee) 

M 
sO 

Thuyt 
minh SO cuOi k5r S du nm 

400 1.517.565.792.761 1.540.237.377.383 

410 1.517.565.792.761 1.540.237.377.383 
411 V.27 746.708.910.000 746.708.910.000 

4/la 746.708.910.000 746.708.910.000 
41 lb - 
412 V.27 32.368.276.001 32.368.276.001 
413 
414 - 
415 
416 
417 
418 V.27 375.429.581.476 337.923.966.476 
419 - 
420 V.27 - - 
421 V.27 345.351.976.413 404.766.823.758 

42/a 176.177.439.910 404.766.823.758 
42/b 169.174.536.503 - 
422 - 
429 V.27 17.707.048.871 18.469.401.148 

430 
431 
432 

440 4.085.082.212.729 4.535.135.721.198 

CIII TIEU 

D - VON CHU SU HUU 

1. VOn chü s& hth 
I. VOngopc0achusohthi 
- C philu ph thông có quyn biu quyt 
- C phié'u ztu ddi 
2. Thngdi.rv6ncOphn 
3. Quyn ch9n chuyn dOi trái phiEu 
4. VOnkháccüachOscThiu 
5. COphiuqu 
6. Chênh Ich dánh giá 1?i  tài san 
7. Chênh Ich t giá hOl doái 
8. Qu du tu phát trin 
9. QuyhOtrcsâpxEpdoanhnghip 
10. Quj' khác thuôc vOn chü si hcu 
11. Lqi nhun sau thud chLra phân ph6i 
- Lcxi nhuán sau thus chu-a phán phi 

lüy ké' dIn cull k> tru&c 
- Lcri nhuán sau thul chzta phOn phIl kj' nay 
12. NguOn vOn du tu xay dmg cq bàn 
13. Lçii Ich cO dông không kim soàt 

H. NguOn kinh phi và qu khãc 
1. NguOnkinhphi 
2. Ngu6n kinh phi dA hInh thânh tài san cO djnh 

TONG CONG NGUON VON 

LêThITüAnh 
Ngirôi p biu 

Báo cáo nàyphái thtçic dQc cirng vat Bàn thuydt minh Baa cáo tat chinh hctp nhl.t gWa niên d 10 



inh, ngày 21 tháng 8 näm 2020 

T5NG CONG TV C5 PHAN PHONG PHU 
Dja chi: Sii 48 Tang Nhcm Phii, Khu phii 3, Phu&ng Tang Nhcm Ph B, Qu.n 9, TP. Hii Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIIIA NIEN D 
6 tháng du cCia näm tài chinh kiit th:ic ngay 31 tháng 12 nãm 2020 

BAO CÁO KET QUA bAT BONG KTNH DOANH HQP NHAT GIU'A NIEN BQ 
(Dngdydü) 

6 tháng du cüa näm tài chinh kiit thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 

CHI TIEU 
Ma 
sii 

Thuyt 
minh 

anvjtInh:VND 

Luy ke tw dau nam den cuoi ky nay 

Nam nay Näm truc 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vy 01 VI.1 1.084.142.728.308 1.815.975.744.954 

2. Các khoãn giãm trü doanh thu 02 VI.2 4.325.454.754 7.756.819.872 

3. Doanh thu thuin v ban hang và cung cp dlch  vy 10 1.079.817.273.554 1.808.218.925.082 

4. Cia vim hang ban 11 VI.3 959.634.529.200 1.655.672.264.522 

5. Lol nhun gp v ban hang và cung cp djch vy 20 120.182.744.354 152.546.660.560 

6. ,Doanh thu hot dng tài chinh 21 VI.4 20.469.386.006 36.529.563.420 

7. Chi phi tài chInh 22 VI.5 57.797.878.208 89.607.613.031 
Trong do: chi phi lai vay 23 49.954.170.009 84.324.781.953 

8. Phân lãi hoc I trong cong ty lien doanh, lien kiit 24 V.14b 189.155.094.911 202.740.325.552 

9. Chi phi ban hang 25 VI.6 39.880.162.682 69.966.599.695 

10. Chi phi quãn l doanh nghip 26 VI.7 60.307.963.170 103.613.295.093 

11. Loi nhuãn thun tühot dng kinh doanh 30 171.821.221.211 128.629.041.713 

12. Thu nhp khác 31 VI.8 2.154.881 9.174.327.640 

13. Chi phi khác 32 VI.9 186.252.446 1.942.628.226 

14. L9i nhun khác 40 (184.097.565) 7.231.699.414 

15. Ting lqi nhun kii toãn tru&c thud 50 171.637.123.646 135.860.741.127 

16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 51 V.19 1.111.606.086 3.448.983.616 

17. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoan lai 52 - 

18. Lol nhuãn sau thud thu nhp doanh nghip 60 170.525.517.560 132.411.757.511 

19. Lçi nhun sau thud cüa cOng ty mc 61 169.387.869.837 135.868.842.749 

20. L9i nhun sau thug cüa cii dOng không kiêm soát 62 1.137.647.723 (3.457.085.237) 

21. Lai co ban trên Co phiêu 70 VI.10 2.121 1.645 

22. Lai suy giam trên cii phiu 71 2.121 1.645 

Lê Thj Tü Anh Truong Th NgQc Phuçng L Anh TM 

NguOi 1p biêu Kê toán tru&ng Giám diic diu hanh 

Báo cáo nâyphài thic dQc cIng v&i Ban thuyit minh Báo cáo tai chinh hcrp nhat giia nién d5 11 



T5NG CONG TV cö PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 Tang Nhc,n Phü, Khu ph 3, Phurng Tang Nhan PhO B, Qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAL CHfNH Hap NHAT GIUA NIEN D 
6 tháng dAu cüa nãm tài chInh kt th(ic ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TJ HP NHÁT GIlTrA NIEN DQ 
(Dng dy dü) 

(Theo phuong pháp giän tip) 
6 tháng du cüa näm tài chmnh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

I. 

CHI TIEU 

Luu chuyn tin tü hot dng kinh doanh 

M Thuyt 
minh 

Dcm vi tInh: VND 

Lüy k tfr du näm dn cui k3' nay 

Nm nay Nm tru&c 

1. LØ nhuân trwó'c thul 01 171.63 7.123.646 135.860.741.127 
2. Diu chink cho cdc khoán: 
- Kh&u hao tài san c djnh và bt dng san du tu 02 V.9, V.10, 

V.11, V.12, 
V.16 

75.021.838.165 86.881.259.506 =-- 

Các khoãn dr phOng 
03 

V.6, V.7, 
V.14, V.26 

(3.615.261.218) (8.000.881.733) 

- Lai, 16 chênh Ich t giá h6i doái do dánh giá lai VI.4, VI.5 1.425.726.582 
các khoán mi,ic tin t cO gc ngoi t 04 

- Lâi, 16 tx hoat dông du tu 05 V.14, VI.4, 
VI.7, VI.8 

(198.828.965.499) (226.346.384.601) r 

Chi phi lâi vay 06 VI.5 49.954.170.009 84.324.781.953 
- Các khoán diu chinh khác 07 - 
3. Lo'i nhu?ln lit hoçit d5ng k!nh doanh 

J449 trzthc thay a'ái van Iwu d5ng 08 95.594.631.685 72.719.516.252 
Tang, giám các khoán phãi thu 09 254.235.264.775 (74.399.224.256) )NG 
Tang, giam hang tn kho 10 104.117.957.414 25.899.922.829 IHIEMI 
Tang, giãm các khoàn phái trá 11 (17.180.272.688) (152.228.675.216) AN vA 
Tang, giãm chi phi trà tnrOc 12 (17.688.163.442) 7.477.305.065 
Tang, giãm chfrng khoán kinh doanh 13 - & 

Tin Iãi vay cia trã 14 (56.946.563.237) (99.704.970.733) 'T.P 
Thu thu nhp doanh nghip cia np 15 V.19 (464.817.846) (1.926.249.844) 
Tiën thu khác tr hot dng kinh doanh 16 27.807.027 
Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 17 V.25, V.27 (8.454.817.982) (13.145.655.273) 

LulA chuyln tin thuan tfrhoif dng kinh doanh 20 353.213.218.6 79 (235.280.224.149) 

II. Ltru chuyên tin tir hot dng du tu 

1. Tin chi d mua sm, xây drng tai san c djnh Va (32.895.998.563) (34.846.565.119) 
các tâi san dài han khác 21 

2. Tin thu tü thanh I, nhtrçing ban tài san c d!nh Va V.9, VI.8, VI.9 1.743.407.032 5.703.536.779 
các tài san dài hn khác 22 

3. Tin chi cho vay, mua các cong Cu nçi cOa 
don vi khác 23 - (10.000.000.000) 

4. Tin thu hi cho vay, bàn Iai  các cong ci nçi cUa 
dcm vi khác 24 V.4 72,000.000 2 16.000.000 

5. Tin chi du tu gop vn vào don vj khãc 25 - 
6. Tinthu hi dutLrgópv6nvào &Ynvj khác 26 - 30.201.055.912 
7. Tin thu Iãi cho vay, c tCrc và Igi nhun ducic chia 27 V.5, V.14, 

VI.4, VII 
255.832.695.955 207.501.039.387 

Lwu chuyn tthn thun uit hoit d3ng du 1w 30 224.752.104.424 198.775.066.959 

Báo cáo nàyphái thtç.rc dQC cling vol Bàn thuylt mlnh Báo cáo tài chlnh hop nhat gh?a nién d5 12 



Tru'ong Thi Ng9c Phu'qng L Anh Tai 
K toán tru*ng Giám d6c diu hAnh 

hi Minh, ngày 21 tháng 8 nam 2020 ry 
UIUH 

ILl V 

C 

I 
I 
I 

1 

TONG CONG TV cö PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhccn Phü, Khu ph6 3, Phu&ig Tang Nhcm Phü B, Qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH HQP AT GIU'A NIEN DO 
6 tháng dAu cüa nam tài chInh kt thñc ngày 31 tháng 12 näni 2020 
Bäo cáo luii chnyn tin tê hqp nhât gi&a niên d (tip theo)  

di TLEU 

111. Lu chuyn tn t hot dng tAi chInh 

Tin thu tr phát hành c phiu, nhn vn gop cüa 

MA 
s 

Thuyk 
minh 

Luy ké tr du nAm dn cui k' nay 

NAm nay NAm truic 

chUsâhttu 31 
2. Tin Ira 1i v6n gop cho các thu so hCu, mua Lai 

c phiu cüa doanh nghip cIA phát hành 32 
Tin thu t1 di vay 33 V.24 964.161.068.211 2.701.125.033.051 
Tintrãncig8cvay 34 V.24 (1.501.592.481.904) (2.456.692.893.700) 
Tin trA nq gc thuê tài chInh 35 V.24 (4.975.221.460) (4.006.034.117) 
Cc tt'rc, Lçii nhuOn ciA trá cho chCi sO hiu 36 V.23, V.27 (66.800.000.000) (187.659.978.060) 

Lwu chuyeZn  Ein 1/iucn th' hoçit 13ng tài chlnh 40 (609.206.635.153) 52.766.127.174 

Luu chuyn tin thun trong k5' 50 (31.241.312.050) 16.260.969.984 MG' 

sAN 
Tin vA ttrong duong tin cIu nAm 60 V.1 62.686.638.968 42.702.976.496 

Anh hu&ng cia thay d6i t' giá h6i doái quy di ngoi t 61 (17.861.209) (104.807,184) 

.,. 
Tien vA tuong dirong tien cuoi ky 70 V.' 31.427.465.709 58.859.139.296 

I 

Lê Thj Tü Anh 
Nguôi Ip biéu 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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T' l 
phan si h!iu  

SO cuôi S du 
k' näm 

T' l quyn biu 
9uy0t  

só cuOi só d&u 
k' näm 

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

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

TONG CONG TV cd PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhcm Phii, Khu ph6 3, Phng Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHiNH HQP NHAT GIUA NIEN D 
6 thang du cUa näm tài chInh kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2020 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHÁT GIU'A NIEN DQ 
6 tháng du cila näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

I. BiC DIEM HOAT BONG 

1. HInh thfrc s& hfru vn 
Tong Cong ty CO phân Phong Phü (sau dày gçi tat là "TOng Cong ty" hay "Cong ty mv") là cOng ty cô 
phân. 

2. Lmnh vuc kinh doanh 
Tong Cong ty kinh doanh trong nhiêu Iinh vi,rc khác nhau. 

3. Ngành ngh kinh doanh 
Hoat dng kinh doanh chInh cOa Tong COng ty là: San xuât, mua ban sqi, vái, khän, chi may, chi thOu, 
san phâm may mc và thai trang (tri'rtây, nhum, ho in trén san phâm d, may dan, gia cOng hang 
qua sü d%lng); Mua ban hóa chat, thuôc nhum (tr& hóa chat có tInh dc hi manh);  Mua ban may móc 
thiêt bj, vt tr, phi,i tüng, ph,i lieu ngành dt — nhum — may; Buôn ban tcx, xci, sgi dt, hang may 
mac, 

4. Chu k' san xut, kinh doanh thông thir&ng 
Chu kS'  san xuât kinh doanh thông thi.thng cOa Tong COng ty không qua 12 thang. 

'' S. , 5. Dac them hot dong cua Tap doan trong ky co anh hirong den Bao cao tai chinh hç'p nhat gara 
nien d 
Doanh thu k' nay giám so vói k' trtthc là do TOng Cong ty da thoái mt phân khoán dâu tir vào Cong 
ty CO phân D DOng Nam, Cong ty Co phân Dt may Nba Trang vào cuOi näm 2019 và do ãnh htrâng 
cüa dai dich Covid 2019 den hoat dong kinh doanh chung. Tuy nhiOn, Iqi nhun kS'  nay cüa Tp doàn 
tang so v6i kS'  triiàc do Tp doàn cat giám các chi phi hot dng. 

6. Cu true Tp doan 
Ip doàn bao gm Cong ty me và 01 cOng ty con chju si,r kiêm soát cOa Cong ty m. COng ty con nay 
duac hop nhât trong Báo cáo tài chInh hçip nhât nay. 

6a. Danh sách cong ty con duTrc  h9p nhtt 
TOng COng ty oh! du tLr vào cOng ty con là COng ty C phn Dt gia diving Phong Phü cO tn,i sâ chinh 
tai ThOn Hanh TrI, Xä Quáng Son, Huyen Ninh Son, Tinh Ninh Thun. Hoat dng kinh doanh chinh 
cOacông ty con nay là san xut, mua ban bOng, xci, sçi, vài, san phâm may mac. Mua ban hóa chat 
thuoc nhuOm, may moo thiêt bi nganh dOt may Tai ngay kOt thuc ky kO toan, ty lê loi ich va ty lê 
quyOn biOu quyOt cCia TOng cOng ty tai  cOng ty con nay là 90% (so dâu näm là 88,61%). 

6b. Danh sách cac Cong ry lien th dwrc phãn dnh trong Báo cáo tài chInh hrp n/tat gifra niên it3 theo 
phwongpháp vOn chüsáhfru 

TOn cong ty 
COng ty TNHH Coats 
Phong PhO 

COng ty C phAn Du 
ti.r Phat triOn Nhá và 
DO thi HUD Sài GOn  

Dja chi tri sâ chInh 
SO 48 Tang Nhcm PhU, 
Phng Tang Nhon Phü B, 
Qun 9, TP. Ho ChI Minh 
So 159 Din BiOn PhO, 
Phithng 15, Qun BInh 
Thanh, TP. HO Cht Minh  

Hot dng kinh 
doanh chfnh  
San xuât, mua ban 
bong, xa, sqi 

Du ttr, xay di,mg, 
kinh doanh bat 
c1ng san 

Bàn thuyê't minh nay là môt b phn hcrp thành vàphâf du'crc dQc cing v&i Báo cáo tài chinh hcip nhat 14 



COng ty C phn Dt 
Dông Nam 

Cong ty C phn Dt 
may Nha Trang 

So 727 Au Co, PhuOng Tan 
Thàrth, Qun TOn Phd, TP. 
Ho ChI Minh 
Xã Vinh Phi.rong, TP. Nha 
Trang, Tinh KhOnh HOa 

Hot dng kinh 
doanh chInh  
San xuât, kirih 
doanh sOn pham 
dt may, nguyen 
phi 1iu, may mOc 
thit bj ngOnh dt 
may 
Kinh doanh bat 
dng san, quyOn si'r 
dmg dOt thuOc  chO 
sO hiu, chO sir 
diing hoac di thuO 
SOn xuOt, kinh 
doanh bong nguyen 
Iiu nhp khOu; sOn 
xuât vO xuOt khâu 
cOc Ioi khàn lông 
SOn xuât cOc sOn 
phOm dt 

SOn xut các sOn 
phm dt 

TOn cOng t' 
Cong ty Co phn May 
Dã Lat 

Cong ty C phAn Phát 
trin Nhà Phong PhU 
Daewon Thu Dirc 

Dja chi trii sO chInh 
So 09 PhO Dông ThiOn 
Vwmg, TP. Dà Lt, Tinh 
Lam DOng 

S 378 Minh Khai, PhiOng 
Vinh Tuy, Quân Hal Ba 
Trung, TP. Ha Nôi 

Cong ty C phn Xüc 
tiOn Thucmg mai và 
DAu tir Phong Phü 

Sé 168B BUi Thj Xuan, 
Pht.rông Phni Ngü Lao, 
Qun 1, TP. Ho Chi Minh 

TONG CONG TV cd PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhcm Phii, Khu ph6 3, PhLi?ing Tang Nhcm Ph B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHfNH HQP NHAT GIUA MEN D 
6 tháng du cüa nam tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tái chinh hçp nht (tMp theo) 

T l 
phAn sO hifu 

T' 1 quyn biu 
9uy0t 

So cui S6 dOn 
k nam 

S cuOi St du 
kS' nãm 

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

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

31,71% 31,71% 34,74% 36,47% 

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

30,35% 30,35% 30,35% 30,35% 

7. Tuyên b6 v khO näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh hçp nht giüa niên d 
Các so lieu tirong tng cOa k' trtxOc truàc so sánh dirçc vi so Iiu cña kS'  nay. 

8. Nhân vien 
Tai ngày kOt thüc k' kO toán Tp doàn có 2.23 8 nhOn viOn dang lam vic tai  các cOng ty trong Tp 
doàn (so dâu näm là 2.648 nhân viOn). 

II. NAM TAI CHINILI, DON 'Ti TIEN TE sU' DT;JNG TRONG KE TOAN 

1. Nàm tài chInh 
Näm tài chInh cOa Tp doàn bat dâu tir ngày 01 thang 01 và kêt thOc vào ngày 31 thang 12 hang näm. 

2. Dcrn vi tin t sü' dyng trong k toán 
Dan vj tiOn t s& di,ing trong kO toán là DOng Vit Nam (VND) do phân l&n các nghip vii thrçc thrc 
hin bang don vj tiOn t VND. 

III. CIIUAN rrc vA cuE DC) KE TOAN A DIJNG 

1. Ch d k toán áp diing 
Tong Cong ty áp dyng cac Chun mt,rc K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip Vit Nam 
duoc ban hành theo Thông tir so 200/2014iTT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 hiràng dan ChO d KO 
toOn doanh nghip, Thông tu s6 202/2014/TT-BTC ngày 22 thOng 12 näm 2014 hiió'ng dn 1p và trInh 
bay Báo cáo tài chInh hop nhOt và các thông ttx khác huóng clan thrc hin chuân mrc kO toán cüa B 
Tài chInh trong viêc lap và trInh bay Báo cáo tài chInh hqp nhât gifla niên dO. 

Bàn thuyéz minh nay là mót bó phán hcxp thành va phâi du'çxc dQc cling vol Báo cáo Mi chlnh hQp nhdt gica nién dç5 15 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhon Ph, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhan Phü B, Quan 9, TP. HO Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHtNH HOP NHAT GIU'A NIEN D 
6 thang du cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyk minh Báo cáo tãi chInh hçrp nht (tip theo) 

2. Tuyên b v vic tuân thu chun myc k toán Va ch d k toán 
Ban Tng Giám dc Tng Cong ty dam bâo dä tuân thO yêu cu cña các Chu.n muc K toán Via 
Nam, Chê do KO toán doanh nghiêp Viét Nam thrçic ban hành theo Thông ftr so 200/20 14/TT-BTC 
ngáy 22 tháng 12 näm 2014, Thông tu so 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüng nhu 
các thông tu khac huong dan thiic hin chuân mi,rc kê toán cüa Bô Tài chInh trong vic lap và tTinh 
bay Báo cáo tài chInh hap nhât gi&a niên d. 

Iv. CAC cirirn SACH ICE TOAN AP DT)NG 

1. Co s& lap Báo cáo tài chInh hp nht 
Báo cáo tài chInh hap nht thrqc lap trén ca sâ k toán dn tIch (trr các thông tin lion quan dn các 
luông tiên). 

2. Co s hop nht 
Báo cáo tài chinh hap nhAt giüa niOn d bao gm Báo cáo tài chInh t6ng hap giüa niOn d cOa Cong ty 
mc va Báo cáo tài chInh gi&a niOn d cüa cong ty con. Cong ty con là dan vj chju sir kiOm soát cüa 
Cong ty mc. Sij kiOm soát tOn ti khi Cong ty mçcó khâ näng trirc tiêp hay gián tiêp chi phOi các 
chinh sach tai chrnh va hoat dOng cua cong ty con de thu thrac cac lcn ich kinh tê tti cac hoat dông nay 
Khi xác djnh quyên kiêm soát có tinh dOn quyOn biOu quyOt tiOm nangphátsinh tfr các quyên ch9n 
mua hoäc CC Cong cu no Va cong ciii von có the chuyên dOi thành cO phiOu phô thông tai  ngáy kOt thüc 
k' kO toán. 

Kt qua hoat dng kinh doanh cña các cOng ty con thrcic mua 1i hoac ban di trong kS'  di.rçic trInh bay 
trong Báo cáo kêt qua hot dong kinh doanh hap nhât gifla niOn d tir ngày mua hoc cho dn ngày 
ban khoán dâu tix r cong ty con dO. 

Báo cáo tài chInh gifla niOn do cüa cong ty mc và côn ty con scr dung d hap nht duqc lap cho cüng 
môt kS'  kO toán va áp dung các chInh sách kO toán thông nhât cho các giao djch và sir kin cüng loai 
trong nh&ng hoàn cánh tuang ti,r. Trong tnr6ng hap chInh sách kê toán cüa cong ty con khác vâi chInh 
sách kO toán áp ding thông nhât trong Tap doàn thI Báo cáo tài chInh cila Cong ty con së có nhüng 
diOu chinh thIch hap tnrc khi sr diing cho viéc 1p Báo cáo tài chInh hap nhât giüa niOn d. 

SO du các tài khoán trOn Bang can dOi kO toán gi&a các cong ty trong ciThg Tap doàn, các giao dch nOi 
b, các khoàn lai nOi b chiia thirc hin phát sinh tir các giao djch nay phâi dtrc loi trir hoàn toàn. 
Các khoán to chira thirc hin phát sinh tr cac giao djch ni b cüng diicc loai bO tth khi chi phi tao 
nOn khoán lô do khOng the thu hôi di.rc. 

Lcyi Ich cüa c dông khOng kim soát th hin ph.n läi hoc 1 trong k& qua kinh doanh và tái san 
thuân cOa Cong ty con khong dticc näni giü bOl Tap doàn va dugc trInh bay a khoán miic riOng trén 
Báo cáo kOt qua hoat dông kinh doanh hap nhât gifia niên d và trOn Bang can dôi kO toán hap nhât 
giUa niOn di (thuôc phãn von chü sâ hCu). Lcii Ich cüa cô dOng không kiOm soát bao gôm giá frj các 
Igi Ich cña cô dOng khongkiOm soát tai  ngày hap nhât kinh doanh ban dâu và phan lçci Ich cEa cô dOng 
khOng kiêm soát trong biên dng cOavôn chü sâ hthi kO tir ngày hçip nhât kinh doanh. Các khoán to 
phát sinh tal  cOng ty con thrçic phân bô tuang lng vói phân sâ hthi cCia cô dOng không kiOm soát, k cà 
tru?mg hap sO 10 do 10n han phân sa hüu cña cO dOng khOng kiOm soát trong tài san thuân ciia cOng ty 
con. 

Bàn thuy1 minh nay là mt b ph4n hcxp thank và phài dzrcrc dQC cing vOl Báo cáo tat chInk hQp nhôt giIa niên d 16 



TONG CONG TV cd PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 TAng Nhcin Phd, Khu ph 3, Phumg Tang Nhan Phü B, Qun 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHFNH HOP NHAT GIUA NIEN D 
6 thAng du cOa nAm tAi chinh kt thüc ngay 31 thAng 12 nAm 2020 
BAn thuyt minh BAo cáo tAi chInh hqp nhAt (tip theo) 

3. Các giao djch bang ngoi t 
Các giao djch phát sinh bang ngoi t dixgc chuyOn dôi theo t' giá tai  ngày phátsinh giao djch. So d.r 
các khoán mic tiên t có gôc ngoi t ti ngày kêt thàc kS'  kê toán &rçlc quy dôi theo t giá tai  ngày 
nay. 

Chênh lch t giá phát sinh trong k' tr cac giao djch bAng ngoai t ducc ghi nhn vào doanh thu hoat 
dng tài chInh hoc chi phi tài chInh. Chênh !ch t' giá do dánh giá lai  các khoán miic tiôn t cO gôc 
ngoi t ti ngày k& thic kS'  ké toán sau khi bà trir chênh Ich tang và chênh loch giàm dirge ghi nh.n 
vao doanh thu hot dng tài chInh hoc chi phi tài chInh. 

T' giá sü d,ing d quy di cac giao djch phát sinh bAng ngoai t là t' giá giao djch thi,rc t tai  thai 
diem phát sinh giao dich. T' giá giao djch thrc té dôi vol các giao dch bang ngoai t dugc xác dnh 
nhu sau: 
• Dôi vai hap dôn mua ban ngoai té (hap dong mua ban ngoai tê glao ngay, hap dông ky han, hap 

dong tiwng lai, hap dong quyén chçn, hap dOng hoán dôi): t)' giá k kêt trong hap dong mua, ban 
ngoai t giva Tap doàn và ngân hang. 

• DOI vói các khoán gop vn ho.c nhn vn gop: t' giá rnua ngoi t ciia ngân hang noi Tp doàn 
m tài khoàn dê nhn von cUa nhà dâu tu tai  ngày gOp von. 

• DOi vol na phâi thu: t giá t giá mua ngoai té cüa ngân hang thrnmg mai  noi Tp doàn chi djnh 
khách hang thanh toán tai  th&i diem giao djch phát sinh. 

• D6i vol ncr phái trâ: t giá t giá bàn ngoai t cüa ngân hang thuang mai  ncri Tp doàn dLr  kin 
giao djch tai  thri diem giao djch phát sinh. 

• Dôi vol các giao dich mua sAm tài san hoc các khoAi chi phi dugc thanh toán ngay bAng ngoi t 
(khong qua các tài khoán phâi trâ): t giá mua ngoai t cüa ngân hang thirang mai  nai Tp doàn 
thrc hién thanh toán. 

4e 

PH 

1G 

T' giá sCr ding d dãnh giá Iai s dix các khoàn mc tin t có gc ngoi t tai  ngày kt thOc k' k toán 
dirge xac dlnh  theo nguyen the sau: 
• Doi vol các khoàn ngoai t gri ngân hang: t' giá mua ngoai t cUa ngãn hang nai Tp doàn mr tài 81 

khoán ngoai t. T 
• Di vol các khoán mitc tin t có gc ngoai t dirge phân loai là tài san khác: t giá mua ngoi t 

cüa tirng ngân hang. Aid 
• DOi vol các khoãn miic tin t có gc ngoai t &rcrc phân loai  là ng phài trá: t giá ban ngoai t C cüa tirng ngân hang. 

4. Tin và các khoãn tirong thro'ng tin 
Tién bao gôm tiên mat va tiên g1ri ngân hang không kS' han. Các khoán tuang dirang tiên là cac khoAn 
dâu ur ngän han có thai han  thu hôi không qua 03 tháng kO tir ngày dâu Ur, cO khã nän chuyn dôi dê 
dàng thành mt luring tiên xác dinh và không có rCii ro trong vic chuyên dôi thành tiên tai th?ii diem 
báo cáo. 

5. Các khoán dAu tLr tài chInh 
Các khoán cho vay 
Các khoãn cho vay dirge xac djnh theo giá gôc trtr di cac khoàn dij phông phâi thu khó dôi. Di,r phông 
phài thu kho dOi cüa các khoân cho vay dirge 1p can ci.r vào dir kiên mc ton that CO the xãy ra. 

Cdc khoãn thu tw vào cong ty lien doanh, lien idt 
COng ry lien doanh 
COng ty lien doanh là doanh nghip thrçic thành 1p trên ca s& thOa thun trên hap dOng ma theo dO 
Tp doàn và các ben tham gia thi,rc hin hoat dng kinh tê trên Ca s dOng kiém soát. DOng kiOm soát 
dirge hiéu là vic dim ra các quyet djnh mang tmnh chien lixgc lien quan den các chInh sách hoat dng 
và tài chInh cila cOng ty liOn doanh phâi eó sir dOng thun cOa các ben tham gia liOn doanh. 

Ban thuyé't minh nay là mt bph4n  hQp ihành và phái thtçic dQC cing v&i Báo cáo tat chinh hcip nhát gii?a niên d5 17 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhon Phi, Khu phó 3, Phuông Tang Nhori Phü B, Qun 9, TP. Ha Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHtNH H$P NHAT G1UA NrEN ix 
6 tháng du ci:ia nãm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht (tip theo) 

Tap doan ghi nhân Içyi Ich cüa mInh trong co sr kinh doanh dng kim soát theo phwmg pháp vn chti 
si hüu. Theo do khoán von gop trong lien doanh duçic ghi nhn ban dâu theo giá gôc, sau do thrcic 
diêu chinh theo nhthig thay dôi cüa phân si hcru cüa Tp doàn trong tài san thuãn cia co' s& kinh 
doanh dông kiêm soát. Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hcTp nhát gitta niën d phán ánh phân s 
hUu caa Tp doIn trong kêt qua hot dng kinh doanh cüaco si kinh doanh dông kiêm soát. Tp doàn 
ngrng sir dung phtrcyng pháp von cht'i sâ htiu kê ttt ngày két thic quyên dông kiêm soát hoc không có 
ánh huO'ng dáng ké dôi vri cci sO kinh doanh thrçc dông kiêm soát. 

Báo cáo tài chInh cüa co sc kinh doanh dng kim soát thrçic 1p cüng kS'  k toán vài Báo cáo tài chInh 
hop nhât gitta nién d cüa T.p doan. Khi chInh sách kê toán cüa Ca s kinh doanh dong kiêm soát 
khac v6i chInh sách ké toán ap dung thông nhât trong Tp doàn thi Báo cáo tài chinh cUa Ca sr kinh 
doanh dông kiêm soát së có nhttng diêu chinh thIch hçrp tnxâc khi si'r ding cho vic 1p Báo cáo tài 
chinh hçp nhât giui'a nién d. 

Các khoân Iäi, I chi,ra thxc hién phát sinh ttt cáo giao djch vâi các co' sc kinh doanh dông kiêm soát 
thrcirc loai trr tuong 1rng vài phân thuc ye Tp doàn khi Ip Báo cáo tài chInh hgp nhât gitta niên d. 

Cong ty lien kt 
Cong ty lien ket là doanh nghip ma Tp doàn có ánh hi.rng dáng ké nhi,rng không cO quyn kim soát 
dôi vi cáo chInh sách tài chInh và hoat dng. Anh hirOng dáng ké th hin 0 quyén tham gia vào vic 
dua ra các quyêt dinh ye chInh sách tài chInh và hoat dng cOa doanh nghip nhan dâu tti nh.rng 
khOng kiêm soát cáo chInh sách nay. 

Cáo khoãn dAu tix vao các cong ty lien kt duçic ghi nhn theo phuang pháp vn chü sO httu. Theo do, 
khoãn dau tir vào cong ty lien két di.rgc the hin trên Báo cáo tài chInh hqp nhât gitta niên d theo chi 
phI dau ti,r ban dâu va diêu chinh cho các thay dôi trong phân lqi ich trén tài san thuân cüa cong ty lien 
két sau ngày dâu tir. Néu lqi Ich cüa Tp doàn trong khoán lô cCia cong ty lien két IOn han hoc bang 
giá trj ghi so càa khoán dâu tix thi giá trj khoân dâu tir thrç'c trinh bay trén Báo cáo tài chInh h?p  nhât 
gi&a niên do là bang khong trir khi Tp doàn có cáo nghia vi thirc hin thanh toán thay cho cong ty 
lien ket. 

Báo cáo tài chInh cña cong ty lien kt dtrgc 1p cüng k' k toán vOi Báo cáo tài chInh h?p  nht gitta 
niên d cüa Tp doãn. Khi chInh sách k toán cüa Cong ty lien két khac vOi chInh sách ké toán áp ding 
thông nhât trong Tp doàn thi Báo cáo tài chInh cüa cOng ty lien ket se cO nhttng dieu chinh thIch hp 
truOc khi scr dicing cho vic 1p  Báo cáo tài chInh hqp nhât gifla nien d. 

Cáo khoán Iäi, l chua thrc hin phát sinh tr các giao djch vOi các cOng ty lien kt dugc loai trir tuong 
(mg vOi phân thuc ye Tp doàn khi 1p Báo cáo tài chinh hcip nhât gitta niên dci. 

Các khoán ctáu tw vào cong c van cáa do'n vj khdc 
Du tu vào cong c vn cüa dan yj khac bao gm cáo khoãn du ti cOng ci vn nhtrng Tp doàn 
khOng CO quyen kiêm soát, dông kiêm soát hoc co ành hithng dáng ke dôi vOi ben dirgc dâu tu. 

Cáo khoán dâu tis vào cong cv vOn cOa don vj khác duqc ghi nhn ban dâu theo giá gOc, bao gm giá 
mua hoäc khoãn gOp von cong các chi phi trirc tiëp lien quan den hoat dng dâu tim. CO tirc và hi 
nhun cüa cáo k' truOc khi khoán dâu ttr dic mua duc hach  toán giâm giá fri cCia chinh khoán dâu 
tir do. Co tic và iGi nhuân cüa các k' sau khi khoán dâu tim du?c mua dirge ghi nhn doanh thu. CO t(rc 
dirge nh.n bang c phik chi dirge theo döi so lugng cô phieu tang them, khOng ghi nhn giá trj cô 
phiêu nhn dirqc. 

Dir phong tn tht cho các khoân dAu tir vao cong ci vn cOa don v khác di.rgc trIch 1p nhu sau: 
Di v&i khoàn thu tu vào ci phiu niém yt hoe giá trj hcp l" khoán du tim dirge xáe djnh tin 
cay, vic 1p dir phông dra tren giá tr thj tnrO'ng cOa CO phiêu. 

Bàn thuyet minh nay là mt bç phn hqp thành và phdi dwçc dQc cüng vói Báo cáo tài chinh hqp nhat giia nién d3 18 



T6NG CONG TV cd PHAN PHONG PHU 
Da chi: S 48 Tang Nhan Phr, Khu ph 3, Phtr?ing Tang Nhan Ph'i B, Qun 9, TP. Hi ChI Mirth 
BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT GIA NIEN fO 
6 thang dAu cUa näm tài chmnh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht (tip theo) 

• Di vri khoán du tu không xác djnh thrçc giá trj hcip l ti thii dim báo cáo, vic 1p dir phôrig 
dirçc thrc hin can cir vào khoán l cCia ben thrqc dâu tir vi mcrc trIch 1p bän chênh lch gifla 
von dâu tu thuc tê cña cac chü s hUu va von chüs hthi tai  ngày két thüc kS'  ké toán nhân vi t' 
lé von diêu 1 cüa Tng cOng ty so vi tong vOn diêu 1 thirc gop t?i  dcm vj khác. 

TAng, giám s dir phong tn thAt du tu vào cong cii vn cña dan vj khác cAn phái trich 1p tai  ngày 
két thi'ic kS'  kê toán duçic ghi nhn vào chi phi tài chinh. 

6. Các khoãn phãi thu 
Các khoãn nçi phài thu thrgc trInh bay theo giá trj ghi so trr di các khoán dir phOng phâi thu khó dOi. 

Vic phân loai các khoán phãi thu là phái thu khách hang và phâi thu khác thrc thirc hin theo nguyen 
tAcsau: 
• Phài thu cia khách hang phân ánh các khoân phài thu mang tInh chat thrrcing mai  phát sinh tr giao 

dch có tInh chAt mua — ban giüa Tp doàn và ngui mua là dan vj dc 1p v&i Tp doàn. 
• Phài thu khác phàn ánh cac khoàn phài thu khong có tInh thuccng mai,  không lien quan den giao 

dich mua — ban. 

Du phOng phâi thu kho dOi cüa phài thu khách hang thrqc 1p cho tirng khoán nç phái thu khO dOi can 
cr vào tuôi nq qua han  cüa các khoàn n sau khi dä bü trir vâi khoãn nq phái trá (néu co) hoc dir kiên 
m(rc ton that có the thy ra, ci,i th nhu sau: 
• DOi vâi nçi phài thu qua han  thanh toán: 

- 30% giá td dôi vi khoân nq phái thu qua han  tr 06 tháng den dithi 01 nAm. 
- 50% giá tr dôi vâi khoân n phài thu qua han  tr 01 nAm den drr&i 02 nAm. 
- 70% giá trj dôi vi khoân nç phãi thu qua han  tr 02 nAm den du&i 03 nAm. 
- 100% giá trj di vâi khoân nç phâi thu qua han  tr 03 näm tth len. 

• Di vói ngphâi thu chi.ra qua han  thanh toán nhung khó cO khâ nAng thu hi: cAn ci vào dir kiAn 
m(rc ton that dé 1p dir phOng. 

Dr phOng phái thu khó dOi cüa các khoãn phài thu khác dirgc 1p cho tirng khoàn n phái thu khó dOi 
cAn có vào dr kién mirc ton that có the xáy ra. 

Tang, giãm s di.r dir phOng nç phái thu khO dOi cAn phài trIch 1p tai  ngày kêt thic k' kê toán thrc 
ghi nhn vào chi phi quán l' doanh nghip. 

7. HângtAnkho 
Hang ton kho thnyc ghi nhân theo giá thâp han gifla giá gôc và giá trj thuân có the thijc hin ducic. 

Giá gc hang tn kho duçrc xác djnh nhi.r sau: 
• Nguyen 4t lieu, hang hOa: bao gm chi phi mua và các chi phi lien quan tr%rc tiêp khác phát sinh 

dé có &rçYc hang ton kho a da diem và trang thai hin tai. 
• Chi phi san xuAt kinh doanh dâ dang bao gm: 

- Xây di,rng dv an bat dng san: bao gOm chi phi xây di,rng, lãi vay, quyén s di,ing dat và các 
chi phi có lien quan tri,rc tiép khác. 
San xuât san phâm: bao gOm chi phi nguyen vt !iu chInh, chi phi nhân cOng và các chi phi 
có lien quan trirc tiép khác. 

• Thành phAm: bao gm chi phi nguyen vt lieu, nhân cong trijc tip và chi phi san xuAt chung cO 
lien quan trirc tiêp duçxc phan bO di,ra trén mirc d hoat dng bInh thi.r&ig. 

Giá xuAt kho dircic tinh theo phuang pháp bInh quAn gia quyn và duçic hach  toán theo phuang pháp 
k khai thtx0ng xuyén. 

Ban thuylt minh nay là m5t b phn hçp thành va phai ducrc dQc cing vái Báo cáo tài chInh hçip nhá't giüa niën d5 19 
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Giá trj thun có th th%rc hin di.rgc là giá ban urc tInh cüa hang tn kho trong k' san xut, kinh doanh 
bInh thuông trr chi phi uó.c tinh de hoàn thành và chi phi uâc tinh can thiét cho vic tiéu thi chüng. 

Dir phông giàm giá hang tn kho duc 1p cho tmg mt hang tn kho có giágc ion hon giá frj thun 
co the thijc hiên thrac. Tang, giám so du dir phông giãm giá hang ton kho can phâi trIch 1p tai  ngày 
két thüc k' kO toán diryc ghi nhn vào giá von hang ban. 

8. Chi phi trã tru&c 
Chi phI trá tnrOc bao gOm cac chi phi thrc tê dä phát sinh nhirng có lien quan den két qua hoat dng 
san xuât kinh doanh cüa nhiëu kS'  k toán. Chi phi trâ trtrOc cCia Tp doàn chü yêu là cong ciii, ding cii, 
chi phi sra ch&a, chi phi thuê va tin thuê dat. Các chi phi trá truOc nay thrçc phân bô trong khoâng 
thai gian trà trirOc hoc thi gian cac lcii ich kinh t tircmg frng thrçc tao  ra tr các chi phi nay. 

Cong cu, dyng cy 
Các cong ci, ding c dã thra vào sir dung di.rc phân bô vào chi phi theo phuang pháp thr&ig thang 
vOl thai gian phân bo khOng qua 03 nAm. 

Chiph(süachfra 
Chi phi sira chia là cac chi phI thirc tê chi ra dê sira chua van phOng cho thuê và may móc thiêt bi.  Chi 
phi nay thrçic phân bô vào két qua boat dng kinh doanh khOng qua 03 näm. 

Chiph(thuê 
Chi phi thuê xe dixgc phân bô vao chi phi theo phtrcrng pháp duO'ng thang theo thri gian thué (07 näm). 

Tin thuê thI 
Tiên thuë dat trà tnrOc the hin khoân tiên thuê dat dä trâ cho phân dat Tp doàn dang si'r dicing. Tiên 
thuê dat trã tnróc &ric phân bô vao chi phi theo phucrng pháp thrOng thang thong 1rng vOi th?yi gian 
thuê (12 nAm). 

9. Tài san thuê hoat  ding 
Thuê tài san dirge phân ioai là thuê hoat dng nêu phân iOn rüi ro và içri ich gàn lien vói quyén sO hCu 
tài san thue ye ngithi eho thué. Chi phi thuê hoat dng thrcic phàn ánh vào chi phi theo phirong pháp 
thrOng thang cho suOt thai han thuê tài san, không phii thuc vao phirong thic thanh toán tién thué. 

10. Tài san c dinh h&u hInh 
Tài san cô dinh hilu hInh duçce the hin theo nguyen giá trir hao mon iUy kê. Nguyen giá tài san cô 
djnh hau hinh bao gOm toàn b các chi phI ma Tp doàn phãi bO ra dé có dirge tài san cô djnh tinh den 
thii diem thra tài san dO vào trang thai san sang sir dung. Các chi phi phátsinh sau ghi nh.n ban dâu 
chi dirge ghi tang nguyen giá tài san cô djnh nêu các chi phi nay chãc chãn lam tang lgi Ich kinh té 
trong thong lai do sir diing tài san do. Các chi phi phát sinh khOng thOa man diêu kin trén duge ghi 
nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong ks'. 

Khi tài san c djnh hu hinh dirge ban hay thanh i, nguyen giá và giá tr hao mOn lily dirge xóa st 
va lãi, 10 phát sinh do thanh i' dirae ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c dinh huiu hInh dtxorc  khAu hao theo phucrng pháp dix?rng th&ng dira trén thOi gian hitu diing 
irOc tInh. So näm khAu hao cOa eác loai tài san cô dinh h&u hlnh nhix sau: 
Loai tài san eô dinh So nAm 
Nba cira, vt kiên triic 05 — 50 
May moe và thit bj 05 — 20 
Phirong tin vn tái, truyén Mn 06 — 12 
Thiét bj, ding cii quán 1' 03 — 10 
Tài san cô djnh hu hinh khác 03 — 05 
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11. Tài sân-c dinh thuê tài chinh 
Thuê tài san ducic phân Ioai là thus tài chInh nu phn ion rñi ro và lçii Ich g&n lien vi quyên sâ hthi 
tài san thuc ye ngthi di thuê. Tài san co djnh thuê tâi chInh duçic the hin theo nguyen giá trir hao 
men luy ké. Nguyen giá tai san cô djnh thué tài chInh là giá thâp hcm gi&a giá tr hqp 1 cüa tài san 
thuê tai  thai diem khai dâu cüa hçip dOng thuê va giá trj hin tai  cüa khoân thanh toán tién thuê tôi 
thiéu. T' I chiétkhâu dé tinh giá trj hiên tai cüa khoàn thanh toán tién thuë tôi thiêu cho vic thué tài 
san là lai suât ngâm dinh trong h9p dang thué tài san hoc lài suât ghi trong hçip dOng. Trong trithng 
hgp khong the xac dinh di.ric läi suât ngâm dnh trong hçip dông thué thi scr dung lai suât tién vay tai 
thai diem khâi dâu viëc thuê tài san. 

Tài san c dnh thuê tài chinh diiçic khu hao theo phucmg pháp ththng thing dira trén thai gian hüu 
ding uác tInh. Trong tnrông hçrp không chäc chän Tp doàn s có quyên s hu tài san khi bet han 
hcrp dông thuê thi tài san cô djnh sedtrcc khâu hao theo thai gian ngän han giU'a thai gian thuê và thai 
gian hQu dvng  iroc tInh. So näm khâu hao cña tài san cô djnh thué tài chInh nhi.r sau: 
Loai tài san c dinh S nAm  
Máymócvàthitbj 06-15 
Phixcmg tin v.n tài, truyn dn 10 

12. Tài san c dinh vô hmnh 
Tài san c dinh vô hinh thrçc th hin theo nguyen giá trir hao mOn luy k& 

Nguyen giá tài san c djnh vô hinh bao gm toàn b các chi phi ma Tp doàn phãi bO ra d có dizçc tài 
san cô djnh tInh den thai dim thra tài san do vao trng thai san sang si di,ing. Chi phi lien quan den tài 
san cô dnh vo hInh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu thrgc ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh 
trong näm trir khi các chi phi nay gan lien vOi mOt  tài san cô dnh vO hInh Cu the và lam tang Içii Ich 
kinh tê tr các tài san nay. 

Khi tài san c dinh vo hmnh duçc bàn hay thanh l', nguyen giá và giá fri hao mOn lily k duqc xóa so 
và lai, 10 phát sinh do thanh l' dxqc ghi nhân vào thu nhp hay chi phi trong k5'. 

Tài san c6 dnh vô hinh cCa Tp doàn bao gm: 

Quyn s dyng dat 
Quyn si:r dung dAt là toàn b các chi phi thirc t Tp doàn dà chi ra có lien quan trirc tiêp tth dat scr 
dung, bao gôm: tin chi ra dé có quyn sir dwig  dat, chi phi cho den bü, giài phOng mt bang, san lap 
mt bang, lê phi tnrOc ba.....Quyen  sir diing dat khOng thai hn khOng thrc tinh khâu hao. 

Chwcrng trinh phan mm may tInh 
Chi phi lien quan dn các chixong trInh phAn mm may tinh không phãi là mt b ph.n gän kêt vi 
phân crng có lien quan thrac von hoá. Nguyen giá ccia phân mém may tinh là toàn b các chi phi ma 
Tp doàn dã chi ra tInh den thai diem thra phân mém vào scr dung.  Phân mém may tInh thrqc khâu hao 
theo phi.rong pháp dtx&ng thing trong 02 - 05 näm. 

13. BAt dng san dAu tir 
BAt dng san dAu tu là rnt phAn cCia nhà hoc ca sâ ha tang thuôc sâ hthi cña Tp doàn hay thuê tài 
chInh thrc str dung  nhäm mi,ic dIch thu l?i  tir vic cho thuê hoc ch tang giá. Bat dng san dâu tu 
cho thuê dixc the hiën theo nguyen giá tth hao mOn luy kê. Nguyen giá cüa bat dOng san dâu tir là 
toàn b các chi phi ma Tp doàn phài bO ra hoc giá trj h?p  l cCia các khoan thra ra dé trao dôi nhàm 
có dL.rqc bat dng san dâu Pr tInh dn thai diem mua hoc xay di,rng hoàn thành. 

Bá thuyë't minh nay là môt b phán hpp thành và phái thzc dQc cling v61 Báo cáo tài chinh hQp nhát giia niên d 21 

p 

TRAC 

IEM 



TONG CONG TV c5 PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhcrn Phü B, Quân 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHtNH HOP NRAT GIUA NIEN D 
6 tháng du cüa nàm tài chinh kt thüc ngày 31 thãng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cão tài chInh hçrp nhãt (tip theo) 

Các chi phi lien quan dn b&t dOng san dAu tix phát sinh sau ghi nhn ban du duçyc ghi nhãn vào chi 
phi, trir khi chi phi nay có khà nãng chc chn lam cho bat dng san dâu lii tao  ra lqi Ich kinh té trong 
ttrong lai nhiêu han mirc hoat dng dirge dánh giá ban dâu thI dugc ghi tang nguyen giá. 

Khi bt dong san clu tii dixie ban, nguyen giá và giá trj hao mOn my k &rgc xóa s và läi, 1 nào phát 
sinh &rgc hach  toán vào thu nhp hay chi phi trong kS'. 

Vic chuyn tir bt dng san chü s& h&u sir dung hoc hang thn kho thành bAt dng san dAu tir chi khi 
chü sir htiu châm dIrt sir ding tài san do va bat dâu cho ben khác thuê hoat dng ho.c khi kêt thüc giai 
doan xay ckrng Viec chuyên tu bat dông san dâu tir sang bat dOng san chu so hüu sir dung hay hang 
ton kho chi khi chii sO hUu bat dau sir dvng  tài san nay ho.c bat dâu triên khai cho rni,ic dIch ban. Vic 
chuyen tir bat dng san dâu tix sang bat dng san chit sir hitu sir dwig  hoc hang ton kho khong lam 
thay dOi nguyen giá hay giá tl-j cOn Iai  cita bat dng san tai  ngày chuyén dôi. 

BAt dng san dAu tu scr di,ing d cho thuê dirge khAu hao theo phuong pháp du0ng thng dija trén thOi 
gian hüu ding mire tinh. SO nám khau hao cita co sir ha tang 1 bat dng san dâu tu trong 30 näm. 

14. Chi phi xây ding ca ban dOr dang 
Chi phi xây dirng cci bàn dir dang phán ánh cac chi phi lien quan trirc tiêp (bao gOm eâ chi phi lAi vay 
có lien quan phit hop vii chinh sách kê toán cita Tp doàn) den các tai san dang trong qua trInh xây 
dung, may moe thit bi dang lap dat dê phic vu cho muc dIch san xuât, cho thué và quán l citng nhu 
chi phi lien quan den vice sira chüa tài san cô djnh dang thijc hin. Các tài san nay dirge ghi nhn theo 
giá gOc và khong dirge tInh khâu hao. 

15. Hçrp nhAt kinh doanh Va [cr1 th thLro'ng mai 
Viéc hap nhât kinh doanh dixac ké toán theo phirong pháp mua. Giá phi hop nhAt kinh doanh bao gm: 
giá frj hap l2 tai  ngày diên ra trao dôi eita cac tài san dem trao doi, caekhoân ncr phai trà dã phát sinh 
hoAc dã thira nhân va các cong Cu vOn do Tp doàn phát hành dê dôi lay quyên kiém soát ben bjmua 
và cae chi phi lien quan tri,rc tiêp den vic hap nhât kinh doanh. Tài san dã mua, ng phài trá cO the xác 
dinh dixcrc và nhttng khoán ncr tiêrn tang phâi gánh chju trong hap nhât kinh doanh duçrc ghi nhn theo 
giá trj hçrp l' tai  ngay näm gi& quyên kiêm soát. 

Di vii giao dich hop nhAt kinh doanh qua nhiu giai don, giá phi hgp nhAt kinh doanh dirge tInh là 
tong cita giá phi khoân dâu tu tai  ngày  dat  dirge quyên kiêm soát cong ty con cong vii giá phi khoãn 
dâu tu cita nhCtng Ian trao dOi tririe dA dirge dánh giá 'ai  theo iá trj hcrp 1' tai  ngày  dat  dirge quyên 
kiitm soát cOng ty con. Chênh leh gi&a gia danh giá lai  vâ gia goe khoán dâu tu dirge ghi nhan vào kêt 
qua hot dng kinh doanh nitu trLroe ngày dat  dirge quyên kiêm soát Tpdoàn khong có ánh hiring 
dang kit vâi cong ty eon va khoân dâu tu dirge trInh bàytheo phirong pháp giá gOe. Nêu true ngày dat 
dirge quyên kiem soát, Tap doàn có ãnh hiring dáng kê va khoàn dâu tir dirge trInh bay theo phuong 
pháp von chit sir h&u thi phân ehenh lchgiira gia danh giá 1i và giá trj khoàn dâu tu theo phi.rong 
pháp vOn chit sir hflui dirge ghi nhn vao kêt qua hoat dng kinh doanh và phân chitnh loch giUagiá fr 
khoàn dâu Ui theo phirong phap vOn chit sir hItu và gia gOc khoan dâu Ui dirge ghi nhn tri,re tiitp vào 
khoãn mic "Lçri nhun sau thuê chira phân ph6i" tren Bang can dôi kit toán hçrp nhât giüa nien d. 

PhAn ehenh 1ch cao han cita giá phi hap nhAt kinh doanh so vii phAn sir hUu cita Tap doàn trong giá 
tn hop ly thuân cua tat san, no' phai tra co the xac dinh di.roc va eac khoan ncr tiitm tang dã ghi nhân tat 
ngày dat dirge quyitn kiitm soát cong ty con dirge ghi nhn là lgi the thixong mai.  Neu phân sir httu cita 
Tp doàn trong giá tn hop l' thuân cita tài san, nq phâi trá CO the xác djnh dirge và ng tiitm tang dirge 
ghi nhn tai ngày dat  dirge quy&n kim soát cong ty con vi.rgt qua giá phi hap nhât kinh doanh thi phan 
chitnh lch dirge ghi nhn vào kitt qua hoat dng kinh doanh. 
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Lçxi th thi.rong mai  dtrc phân b theo phuung pháp dung thing trong 10 näm. Khi có bang chñng 
cho thay lçii the thi.rong mai bi ton that 1On hcm so phân bô thi so phân bô trong k' là so ton that phát 
sinh. 

Li Ich cOa c dông không kim soát ti ngày hqp nht kinh doanh ban du &rgc xác djnh trén Ca sä 
t l cOa các CO clOng khong kiém soát trong giá frj hcp 1 cüa tài san, nç phái trà và nç tiêm tang dixcrc 
ghi nhn. 

16. Hqp dng hqp tác kinh doanh 
Hoit dçng kinh doanh ttông kiêm soál 
Tp doan ghi nhân trén Báo cáo tài chInh h9p nhât gi&a niên d các hcp dOng hçip tác kinh doanh duci 
hInh thrc hot dông kinh doanh dOng kiêm soát các nii dung sau: 
• Giá tr tài san ma Tp doàn hin si htru. 
• Các khoãn nçi phãi trá ma Tp doàn phài ganh chju. 
• Doanh thu thrçic chia tr vic ban hang hóaho.c cung cp dch vi cüa lien doanh. 
• Các khoàn chi phi phãi gánh chju. 

17. Các khoán ncr phãi trâ Va chi phi phãi trà 
Các khoán no phãi trâ va chi phi phái trá duqc ghi nhn cho so tiên phâi trá trong ti.rcmg lai lien quan 
den hang hóa va djch vi,i da nhn duçyc. Chi phi phài trá dirge ghi nhn dira trên the uót tInh hgp l' ye 
sO tiên phãi trã. 

Vice phân  loai  cac khoán phài trà là phái trâ ngui ban, chi phi phái trá va phái trã khác dirge thire 
hin theo nguyen täc sau: 
• Phái trà ngirOi ban phãn ánh các khoán phãi trã mang tinh chit thi.rcrng mai  phát sinh tr giao djch 

mua hang hóa, dch v11, tài san và ngiri ban là dan vj dc lap vi Tp doàn, 
• Chi phi phâi Ira phán ánh cac khoàn phâi trá cho hang hóa, djch viii dã nhan dirge tir ngirri ban 

hoäc da cung Cap cho ngiri mua nhtrng chua chi ti-a do chira cO hóa dan hose  chixa dO ho sa, tài 
lieu kétoán va cac khoán phái trâ cho ngtthi lao dng ye tién lucrng nghi phép, các khoân chi phi 
san xuât, kinh doanh phái trich triràc. 

• Phái trâ khác phán ánh cac khoán phài trà khOng có tinh thixong mai,  khong lien quan dn giao 
djch mua, ban, cung cap hang hóa djch vi,i. 

Các khoán nr phài ti-a va chi phi phãi ti-a duc phân loai ngAn han  và dài han  trén Bang can dôi ké toán 
hçrp nhât giFa niên do can cir theo kS' han cOn  lai tai ngày kêt thOc kS'  ké toán. 

18. Các khoãn dir phông phãi trá 
Cac khoan dir phong ducrc ghi nhân khi Tap doan co nghia vu ncr hien tai (nghia vu phap ly hoäc nghia 
vu lien dâi) do két qua tir môt sir kiên da xây ra, vic thanh toán nghia vii ng nay có the s dan den sr 
giám siit ye nhng Igi Ich kinh té va giá tn cOa nghia vu no do có the dirge ithc tinh mt each dáng tin 
cay. 

Nu ánh hwrng cCia thri gian là tr9ng yu, dir phOng s dirge xác djnh bAng each chit khu s tin 
phài bO ra trong tirang !ai de thanh toán nghTa vi,i no vi t'lê chiét khâu trixc thué và phãn ánh nhüng 
dành giá trên thi tr1rng hién t?i  ye gia tn thai gian cOa tiên và nh&ng rOi ro cii  the cOa khoán ng dO. 
Khoãn tang len cOa sO dir  phOng do thai gian trOi qua dirge ghi nhan là chi phi tài chInh. 

Các khoân dçr phOng phài trà cOa Tap doàn chi cO dir phOng trg cap thOi vic. 

Khi ngiri lao dng chm dth hgp dng lao dng, Tap doàn phái chi Ira trg cAp thOi vic cho ngithi lao 
dng lam vic thirrng xuyën tai  Tap doàn tir 12 thang trâ len dM vOi thai gian không tham gia 
dong bao hiêm that nghiep Dir phong Ira cap thôi viêc dirac trich lap voi mire bang /2  thang li.rang 
cong phu cap luang (nêu co) bInh quân cOa sáu thang lien kê gân nhât tInh den th0i diem lap Báo cáo 
tâi chInh cho 01 nãm lam vic. 

Bàn thuyé't minh nay là m1 b phdn hcip thành và phài duc dçic cling v&i Báo cáo tài chinh hcrp nhá't gil?a nién d 23 



T5NG CONG TY cö PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhoii Phi, Khu ph 3, Phir&ng TAng Nhmi Phii B, Quân 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHÁT GIUA NIEN DO 
6 tháng du càa nArn tAi chinh kt thüc ngAy 31 tháng 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tAi chinh hqp nht (tip theo) 

Tang, giâm s dir dij phOng trg cp thOi vic cn phãi trIch Ip tai  ngày kt thUc k' k toán thrçic ghi 
nhn vào chi phi quãn 1' doanh nghip. 

19. Vnchüs&hüij 
Vôngóp cáachüsèhfru 
Von gop ci'ia chC, sO h[tu duçic ghi nhn theo so von thirc té dä gop cüa các cô dOng cüa Tong Cong ty. 

Thng dir v6n c6phin 
Thng dir von cô phân dixac ghi nhân theo sO chOnh Ich gi&a giá phát hành và mnh giácô phiéu khi 
phát hành Ian dâu hoc phát hành bô sung, chênh Ich gifa giá tái phát hành và giá frj so sách cüa cO 
phiêu qu và cau phn vOn ca trái phiOu chuyOn doi khi dáo han.  Chi phi trrc tiêp lien quan den vic 
phát hânh bô sung cô phiu va tái phát hành cô phiêu qu5 dirge ghi giâm thing dir von cô phân. 

20. Phânphôilçyinhuãn 
Lgi nhun sau thüê thu nh.p doanh nghip dirge phân phôi cho các cô dong sau khi dã trIch 1p các 
qu theo Diéu 1 cüa Tng Cong ty cüng nhu cáe quy djnh cüa pháp 1ut và dä dirge Dai hOi dOng cO 
dOng phé duyt. 

Vic phân phi lçii nhun cho các c dOng dixgc can nhc dn cáe khoàn mic phi tin t nm trong Igi 
nhun sau thuê chua phân phôi có the ãnh huOiig den luông tiOn và kM näng chi trá cô tic nhu lAi do 
dánh giá 1i tài san mang di gop vOn, lãi do dánh giá lai các khoàn mvc  tién t, các cOng cii tài chInh 
và các khoán miic phi tiên t khác. 

C tre dirge ghi nhn là ng phâi trá khi dugc Dai  hi dng c dOng phé duyt. 

21. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hod, thành phâm 
Doanh thu ban hang hóa, thành phârn dirgc ghi nhn khi dông thai thOa mAn các diêu kin sau: 
• Tp doàn dA chuyn giao phn Ion rüi ro và Igi Ich gn Iin v6i quyn sâ hthi hang hóa, san phm 

cho ngtthi mua. 
• Tp doàn dA khOng cOn nm gi& quyn quàn E' hang hóa, san phm nhir nguäi so hUu hang hóa, 

san phâm hoc quyén kiém soát hang hóa, san phâm. 
• Doanh thu dirge xác djnh thong dOi ehäc chAn. Khi hçrp dong quy djnh ngithi mua dirgc quyn trâ 

Iai hang hóa, san phârn dA mua theo nhflng diêu kiên cv the, doanh thu chi dirge ghi nhn khi 
nhting diêu kién Cu the do khOng cOn ton ti và ngtthi mua không dirge quyên trâ !ai  hang hóa, san 
phâm (trir trumg hgp khách hang cO quyen trà Iai hang hOa, san pham dirOi hinh thire dôi lai dê 
lay hang hóa djch vii khac). 

• Tp doàn dA dA hoc së thu dirge lçri Ich kinh tê tir giao dlch  ban hang. 
• Xác djnh dirge chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cp djch v 
Doanh thu cung cap djch vii dirge ghi nhn khi dOng thai thOa mAn các dieu kin sau: 
• Doanh thu dirge xác dinh thong di chc chn. Khi hgp dng quy djnh ngirôi mua dirge quyn trã 

'ai djch vii dA mua theo nh&ng diêu kin ciii the, doanh thu ehi dirgc ghi nhn khi nhttng diêu kin 
cu the do khOng cOn ton tai  và ngui mua khOng dirge quyen trâ 'a  djch vi,i dA cung cap. 

• Tp doàn dã dA hoäc së thu dirge Igi ich kinh t tir giao djch cung cp djch vii do. 
• Xáe djnh dirge phn cOng vic dA hoãn thành vào thi dirn báo cáo. 
• Xác djnh dirge chi phi phát sinh cho giao djch và ehi phi dê hoàn thành giao djeh eung cp dch viii 

do. 

TrirOng hap djch vi dirge thirc hin trong nhiu k' thI doanh thu dirge ghi nhn trong k' dirge cAn cr 
vào ket qua phân cong vic dA hoàn thành vào ngày kêt thüc kS'  kO toán. 

Bàn thuyét minh nàylà mt bt5 phán hcxp thành và phái thrçc dQc cling v&i Báo cáo tài chinh hQp n/it giza niên d3 24 
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Doanh thu ban bat dng san 
Doanh thu ban bat dng san ma TaP  doàn dã là chi dâu ti.r duçrc ghi nhan khi thôa man dong thi tat câ 
các dieu kiên sau: 
• Bt dong san da hoàn thành toàn bô và ban giao cho ngui mua, Tp doàn dã d chuyn giao rüi 

ro va lcri ich gän lien vi quyên s& hüu bat dng san cho ngui mua. 
• Tap doàn dä không con nm giu quyn quàn 1' bt dng san nhir ngui s& hIu bt dng san hoc 

quyên kiëm soát bat dng san. 
• Doanh thu &rçrc xác djnh tisong di ch.c chAn. 
• Tp doàn d da thu ducrc hokc së thu ducic 1çi Ich kinh t tir giao djch ban b.t dng san. 
• Xác djnh duac chi phi lien quan dn giao djch ban bt dng san. 

TruOng hap khách hang có quyn hoàn thin n)i tht cüa bAt dng sAn vA Tap doàn da thixc hin vic 
hoàn thiën ni thAt ccia bAt dng san theo diing thiêt ke, mu ma, yêu câu cCia khách hang theo mt hqp 
dông hoàn thin ni thAt bAt dng san rieng thi doanh thu thrc ghi nhan khi hoAn thAnh, bàn giao phân 
xây thO cho khAch hang. 

Doanh thu cho thuê tài san hoit d5ng 
Doanh thu cho thué tài sAn hoat dng dixçic ghi nhan theo phtrang pháp duOng thäng trong suôt thai 
gian cho thuê. Tiên cho thuê nhan tnróc cña nhiêu k' duçc phân bô vào doanh thu phü hap vâi thai 
gian cho thuê. 

Titn Mi 
Tién lãi thrcxc ghi nhân trén ca s thai gian và lai suât thijc té tirng ks'. 

cJ tác và 1oi nhuân du'oc chia 
Co tuc va lai nhuân duac chia duac ghi nhân khi Tap doan da dirge quyên nhân cO tire hoäc lai nhuân 
ttr vic gop von. Co tic dirge nhân bang cô phiêu chi dirge theo dOi sO hrgng cô phiêu tang them, 
không ghi nhân giá trj c phiu nhan dirge. 

22. Các khoãn giâm trfr doanh thu 
Các khoân giárn trr doanh thu bao gm chit khAu thuong mai,  hAng ban bj trA lai  phát sinh cüng k 
tiéu thi sAn phâm, hang hóa, dich vu dirge diêu chinh giAm doanh thu cüa kS'  phát sinh. 

Trix&ng hap sAn phAm, hang hoá, djch vu dã tiêu th tir các k' truâc, dn k' nay mri phát sinh chit 
khâu thircrng mai,  trA  Iai  thI dirge ghi giAm doanh thu theo nguyen tác: 
• Nu khoán chit khAu thuong mai,  trA  Iai  phát sinh truàc thai dim phát hAnh Báo cáo tài chInh 

hap nhAt giita nien d: ghi giám doanh thu trên Báo cáo tài chInh hap nhât gi&a niên d cOa k' 
nay. 

• Nu khoAn chit khAu thtrang mai,  trA  Iai  phát sinh sau thOi dim phát hAnh Báo cáo tài chInh hap 
nhât giUa niên d: ghi giAm doanh thu trén Báo cáo tài chmnh hap nhât cüa k' sau. 

23. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gm läi tin vay và các chi phi kháe phát sinh lien quan trrc tip Mn các khoãn 
vay. 

Chi phi di vay dirgc ghi nhan vào chi phi khi phát sinh. Tnrng hap chi phi di vay lien quan tri,rc tip 
den vic dâu ttr xAy dung hoc san xuât tAi san dr dang can eó mt thOi gian dü dài (tren 12 tháng) de 
có th dim vào sir dung theo mic dich djnh trithc hoc bàn thI chi phf di vay nay dirge tInh vào giá tr 
cüa tài sAn do. Dôi vâi khoAn vay riêng phie v vic xAy dirng tài sAn cô djnh, bAt dng san dAu tix, lal 
vay dirge vOn hóa ké CA khi thai gian xAy dirng thrOi 12 tháng. Các khoAn thu nhap phát sinh tü vic 
dâu tir tam  thai các khoAn vay dugc ghi giâm nguyen giá tAi san có lien quan. 

Bàn thuylt minh nay là m.2t  bç5 phán hop (hank va phái duçic dQc cng v&i Báo cáo tài chInh hçp nhát giia niên dO 25 
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Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hop nht (tip theo) 

24. Các khoãn chi phi 
Chi phi là nhing khoán lam giàm Igi Ich kinh t thrcic ghi nhn tai  thôi dim giao djch phát sinh hoc 
khi có khà näng tlsclng dôi chãc chin së phát sinh trong tlrcrng lai khong phân bit dä chi tiên hay chua. 

Các khoàn chi phi va khoãn doanh thu do no to ra phái duqc ghi nhn dng thai theo nguyen tc phñ 
hqp. Trong trung hçip nguyen täc phü hçp xung dt vi nguyen täc thin trQng, chi phi ducic ghi nhn 
cAn ccr vào bàn chat vâ quy djnh cüa cAc chuAn mirc ke toAn de dam bào phân ánh giao djch mt cách 
trung thrc, hcip 1);. 

25. Thu thu nhp doanh nghip 
Chi phi thus thu nhp doanh nghip bao gm thu thu nhp hin hành và thug thu nhp hoAn lai. 

Thul thu nhiip hin hành 
Thuê thu nh.p hin hành là khoAn thu thrçxc tInh d,ra trên thu nhp tInh thuê. Thu nhp tInh thug 
chênh lêch so v6i loi nhuãn ké toán là do diêu chinh cAc khoAn chênh 1ch tam th&i giüa thuê và kê 
toán, cAc chi phi không duac trr cüng nh diêu chinh cac khoAn thu nhap khong phAi chiu thuê và cac 
khoAn lô dixçirc chuyên. 

Thul thu nhçlp hodn lçii 
Thué thu nhp hoän li là khoán thu thu nhp doanh nghip së phãi np hoc s duçic hoán lai  do 
chênh lch tam  thai gifla giá trj ghi so cüa tài san và no phài trà cho mitc dIch lap Báo cáo tài chInh và 
ca so tinh thuê thu nhp. Thuê thu nhp hoAn iai phâi trá dixçc ghi nMn  cho tat cá các khoán chénh 
léch tam thyi chiu thué. Ti san thuê thu nhp hoAn Iai chi ducc ghi nhn khi chAc chAn trong tuong lai 
së có lçi nhuân tInh thuê dé sr dung nhttng chênh lch tam  thai drcic khâu tth nay. 

Giá trj ghi s cña tài sAn thud thu nh.p doanh nghip hoAn lai  duqc xem xét lai  vAo ngày kt thCtc kS' 
kê toán va s duoc ghi giAm den mirc dAm báo chAc chAn cO dü lçii nhun tInh thué cho phep 1çi ich 
càa m't phân hoac toAn b tài san thuê thu nMp  hoAn 1i diiçic sir di,ing. Các tài sAn thuê thu nh.p 
doanh nghip hoAn !ai chuaduoc ghi nMn  trithc dày duçic xem xét Iai vào ngày kêt thiIc k' ké toán vA 
ducic ghi nhAn khi chAc chAn có d loi nhun tInh thuê dé có the scr ding các tài sAn thué thu nhp 
hoän lai  chua ghi nhn nay. 

Tài sAn thus thu nhp hoAn Ia  và thug thu nhp hoän lai  phAi trA thrcic xác djnh theo thug suit dirtith 
së áp ding cho nãm tAi sAn thrac thu hôi hay n phai trA throc thanh toAn dua trên các mrc thuê suAt có 
hiu lxc tai  ngAy ket thuic kS'  ké toán. Thué thu nhp hoAn lai  dirqc ghi nhn vào BAo cáo kêt quA hoat 
dng kinh doanh va chi ghi triic tiêp vào vOn chü sO h&u khi khoAn thuê do lien quan den các khoAn 
mvc ducic ghi thAng vao von chü sO hUu. 

Tai sAn thud thu nhp hoAn lai  vA thus thu nhp hoAn lai  phãi trA &rcic bà trr khi: 
• Tp doàn có quyn hcip pháp duçic bü trr giUa tài sAn thud thu nh.p hiên hành vOi thug thu nh.p 

hin hAnh phAi np; và 
• Các tài sAn thu thu nhp hoan Iai  va thus thu nhp hoAn lal  phAi trA nay lien quan dn thu thu 

nhp doanh nghip thrqc quAn 12 bOi cüng mt ca quan thuê: 
- Di vOi cüng mt &m vi chju thu& hoc 
- Tp doàn dtr djnh thanh toán thug thu nhp hin hành phAi trA và tAi sAn thu thu nhp hiên 

hAnh trén cc' sO thuAn hoàc thu hi tAi sAn dOng thai vOi vic thanh toán no phAi trá trong tmg 
k' tl.rclng lai khi cac khoAn tr9ng yéu ctathuê thu nhâp hoãn lai phAi trA hoc tài sAn thué thu 
nhp hoAn lai  thrcc thanh toán hoc thu hôi. 

Bàn thuyê'l minh nay là mt b phán hçrp thành va phái thtçrc dQc càng vái Báo cáo tài chinh hcxp nhát giiia nién d 26 
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T6NG CONG TY Co PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nlwn Phü, Khu phó 3, Phi.rông Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHtNH HOP NHAT GIU'A NIEN DO 
6 tháng du cXa näm tài chinh k& thUc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 
Ban thuyt minti Báo cáo tài chInh hffp nhât (tip theo) 

26. Ben lien quan 
Các ben &rçic coi là liOn quan nu mt ben có khá nang kiOm soát hoc cO ãnh hu&ng dáng ke dôi vOi 
bOn kia trong vic ra quyOt djnh cac chInh sách tài chinh và hogt dng. Các ben cOng dirçc xem là bOn 
liOn quan nOu cOng chju str kiOm soát chung hay chju ánh hu&ng dáng kO chung. 

Trong vic xem xét mi quan h cüa cac ben liOn quan, bàn chAt cOa mi quan h dixçic chü trong 
nhiOu hon hinh thrc pháp I. 

27. Báo cáo theo b phn 
Bophan theo linh virc kinh doanh là mt phân có the xac dinh riOng bit tham gia vào qua trInh san 
xuât hoc cung cap san phâm, djch vii và có rOi ro và Içi Ich kinh tO khác vM các b phân kinh doanh 
khác. 

B phn theo khu virc dla  l là mtphAn CO th xác djnh riOng bit tham giavào qua trinh san xuAt 
hoc cung cap san phâm, dich viitrong pham vi mt môi trumg kinh tO cii the và cO rOi ro và lçri Ich 4 
kinh tO khác vO'i cac b phn kinh doanh trong cac mOi tnr&ng kinh tO khác. 

GC 
Thông tin b phn thrçc 1p Va trInh bay phO hcp vOn chInh sách k toán áp ding cho vic 1p và trinh ;O P 
bay Báo cáo tài chInh hçp nhât giva niOn d ccia Tp doàn.

ON 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MJC TRINTI BAY TRONG BANG cAN iOi 
KE TOAN HOP NHAT GrcrA MEN BQ 

Tin và các khoãn ttro'ng durng tin 
Scuik' SdAunãm 

Tin mat 1,244,636.088 4.567.731.330 
TingCri ngân hang 29.972.535.551 57.818.907.638 .49 
Tindangchuyn 110.294.070 - 
Các khoán tuong throng tin - Tin gl'ri ngân hang có 
k' han  gôc khong qua 03 tháng 100.000.000 300.000.000 
Cong 3 1.427.465.709 62.686.638.968 

& 

2. Phái thu ngn hin cüa khách hang r.p 
So cuôi k' S dAu näm 

Phdi Thu các ben lien quan 108.390.750.832 199.787.143.995 
Côngty TNHH Coats Phong PhO 91.219.965.843 129.822.352.439 
Cong ty C phAn Phát triAn Nhà Phong PhO Daewon 
ThO Drc 47.594.048.784 
Cong ty C phAn Xüc tin Tht.ro'ng mai  và DAu tir 
Phong Phá 15.066.518.740 15.066.518.740 
Cong ty C phAn Dt may Nha Trang 2.104.266.249 7.198.047.862 
Cong ty TNHH Linen Supply Services - 106.176.170 
Phãithu cdc khdch hang khác 279.491.141.622 371.885.134.9 72 
Cong ty C phn DAu tir Phát trin Phong PhO 32.923.446.043 32.803.446.043 
COngty C ph&n Dt may LiOn Ph.rcmg 45.674.051.175 57.512.699.570 
Các khách hang khác 200.893.644.404 28 1.568.989.359 
Cong  387.881.892.454 571.672.278.967 

Ban thuyé't minh nay ta m5t bô phán hcrp thành Va phái du-çic dQc cfng v6i Bdo cáo tài chinh hcip nhát güa niên d3 27 
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T5NG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhyn Phü, Khu ph 3, Ph.rong Tang Nhm Ph B, Qun 9, TP. HO Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN D 
6 thang du cOa nAm tãi chlnh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hp nhãt (tip theo) 

3.  Trãtnthc cho ngu'ôi ban ngn han 
S cui k S du nàm 

Cong ty TNHH MTV Thixcmg mai vâ Djch viii Ng9c 
Tham 2.446.075.500 
Cong ty TNHH Xây dirng Phong Drc 2.508.914.736 2.508.914.736 
Allenberg Cotton Co., Ltd 16.018.720.326 
Các nhàcung cp khác 6.3 16.753.694 11.199.283.952 

Cong 24.844.388.756 16.154.274.188 

4.  Phâi thu v cho vay 
4a. Phãi thu v cho vay ngn hq.n 

So cui k' S du näm 
P/nil thu cho vay ben lien quan 70.000.000.000 70.000.000.000 
Cong ty C phn Dt DOng Nam 70.000.000.000 70.000.000.000 
P/nil thu cho vay i6 chá'c khác 61.600.000.000 61.600.000.000 
Cong ty C phn DAu t.r Phát trin Phong Phü 61.600.000.000 61.600.000.000 
Cong 131.600.000.000 131.600.000.000 

4b. P/zai thu ye cho vay dat hçin 
So cui k5' S dâu näm 

Cong ty C ph&n Thwmg mai Djch v Thun Phü 4.800.000.000 4.800.000.000 
Can b cong nhân vien 420.000.000 492.000.000 
Cong 5.220.000.000 5.292.000.000 

5. Phãi thu khác 
Sa. Phâithu ngn han khác 

Scuik' Sôdunám 
Cia trj Dr phOng Cia trj Dr phOng 

Phâi thu các ben lien quan 179.811.446.132 - 319.645.769.859 
Cong ty TNHH Coats Phong PhO - 
COtCrc, lai nhuân thrac chia 133.261.814.453 - 278.000.000.000 
Cong ty Co phn Det  DOng Nam - 
Phái thu tiên lai vay 45.332.142.461 - 41.645.769.859 
Cong ty CO pMn Dt may Nha 
Trang-Phãithutienlaivay 582.839.218 - - 
COng ty CO phn May Dà Lt - 
Phãi thu jqj nhuân dixac chia 634.650.000 - - 
Phãithu cácth chfrc và cdnhân 
khác 292.008.481.773 (3.242.551.090) 345.362.000.381 (3.242.551.090) 
Cong ty CO phn Du tr Phát tri&n 
Phong PhCi - Lçi nhun dr an hcxp 
táckinhdoanhDOngMai 98.402.161.112 - 98.402.161.112 
COng ty CO phtn Du tu Phãt triên 
Phong PhU - Phái thu tiên lai cho 
vay 39.006.640.462 - 36.164.407.128 
Cong ty CO phn Du tir Phát trin 
Phong PhO -Phâi thu tiên pht vi 
phm hcTp dOng - - 
Cong ty CO phn D.0 ti.r Phát triOn 135.000.000.000 - 185.000.000.000 

Bàn thuyé't minh nay là mt bó phdn hçip thành và phái thtçrc dQC càng vth' Báo cáo tài chInh hcxp nhat giaa nien d 28 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 Thng Nhcin Phü, Kim ph 3, Phurng Tang Nhyn Phü B, Qun 9, TP. Ho Chi Mirth 
BAO CÁO TAI CHFNH HQP NHAT 01UA MEN t 
6 tháng du cüa näm tài chInh kt thüc ngay 31 tháng 12 nàm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo täi chInh hp nhãt (tip theo) 

So cuol ky S du näm 

Phong PhU - Phài thu tin hqp tác 
kinh doanh dr an Dông Mai 
Cong ty phn Du tu Phát trin 
Phong PhCi - Phãi thu tiên chm 

Giátr DiphOng Giä tr Dir phOng 

thanh toán 6.3 17.738.204 116.182.648 
Phãi thu chuyn nhrcing dij an du tii 10.000.000.000 
C tirc và lcii nhuân dtrcic chia 2.300.712.000 300.064.500 
Phái thu tin läi cho vay 2.873.008.244 6.200.142.857 
Tam Irng 2.714.813.431 3.021.735.849 
Các khoãn phãi thu ngân han  khác 5.393.408.320 (3.242.551.090) 6.157.306.287 (3.242.551.090)  
Cng 471.819.927.905 (3.242.551.090) 665.007.770.240 (3.242.551.090)  

Sb. Phái thu dài han khác 
S cui k51 S du Ham 

Giá trj DIphông Giá frj Dir phông 
43.532.895.759 
19.891.898.420 

43.532.895.759 
19.891.898.420 

63.424.794.179 63.424.794.179 

Phãi thu tin hop tác kinh doanh 
Các khoán k qu dài han 
Cong 

6. Nyxu 

S cuM k' 
Giá trj có 

Giá gc the thu hi 

S du nàm 
Giá tn có 

Giágc the thu hôi 
Cong ty TNHI-1 Tài Tin 
Cong ty TNHH Thi.wng mai & San 
xuât Anh Vinh 
Phâi thu các t chirc Va cá nhân 
khác 
Cong  

3.242.551.090 3.242.551.090 

1.972.567.801 1.972.567.801 A 

6.399.682.866 2.257.902.340 4.720.070.039 1.474.747.389 
11.614.801.757 2.257.902.340 9.935.188.930 1.474.747.389 

TInh hinh bin dng d? phang nq phãi thu và cho vay khó dOi nhir sau: 
K' nay K5' trrnrc 

So du nãm 
TrIch 1p/(Hoàn nh.p) dir 
Scu6ik' 

7. Hang tn kho 

Nguyen lieu, vt 1iu 

phàng 

S cuoi 
Giãgôc 

8.460.441.541 11.824.772.159 
896.457.876 (69.525.366) 

9.356.899.417 11.755.246.793 

k' 
Diphông 

So du näm 
Giágc DiphOng 

130.000.841.053 (5.857.676.493) 186.808.329.020 (2.247.728.953) 
Congcu,dungcu 88.652.640 - 110.474.467 
Chi phi san xut, kinh 
doanh dâ dang 420.586.453.375 (4.801.598.388) 494.729.532.5 12 (8.229.414.350) 
Thành phm 355.906.632.168 (20.829.501.083) 321.342.774.945 (25.199.919.390) 
Hànghoa 16.647.446.899 - 4.593.706.160 - 
Hang giri di ban 864.489.936 - 20.627.656.381 
Cng 924.094.516.071 31.488.775.9642  1.028.2 12.473.485(677.062.693) 

Ban thuyê't minh nàylà mÔt bÔ phÔn hop thành và phái ditçrc dQc cing v&i Báo cáo tat chinh hçp nhat giia niên d 29 



K3' nay 
35.677.062.693 
(4.188.286.729) 
31.488.775.964 

K3 trrthc 
25.967.271.654 
(7.709.198.088) 
18.25 8.073.566 

.( c. So cuoi ky 
948.8 13.364 
885.230.213 
150.088.484 

1.885.819.772 
3.869.951.833 

S du näm 
393 .305.06 1 
342.641.665 
375 .22 1.2 11 

1.248.518.728 
2.359.686.665 

S cui k5r S dâu näm 

  

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 Tang Nhan Phü, Kim ph 3, Phi&ig Tang Nhcm Phir B, Qun 9, TP. H ChI Mirth 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GICTA NIEN DO 
6 thng du cOa nam tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chtnh hQp nhât (tiêp theo) 

TInh hInh bin dtng di,r phOng giám giá hang tèn kho nhu sau: 

So du näm 
TrIch 1p/(Hoàn nhp) du phOng 
So 

8. ChiphItrãtru*c 
8a. Chi phi trá trzthc ngin hrn 

Cong cv, dang cii 
Chi phi sra chtia 
Chi phi quâng cáo 
Các chi phi trà truóc ngán han  khác 
Cong 

8b. Chi phi Ird trzthc dài hin 

Cong cv, dvng cii 
Chi phi sira chuia 
Chi phi thuê 
Tin thuê dt 
Các chi phi trâ truOc dài han  khác 
Cong  

13 .3 86.225 .328 
9.786.496.869 

887.500.000 
10.530.612.240 

3.409.707.556 
38.000.541.993 

9.543.730.7 17 
10.509.265.590 

1. 100.500.000 
11.265.306.120 
3.644.801.814 

36.063.604.241 

9. Tài san c6 dinh hüu hInh 
Bang tang, giâm tài san cô dnh hu hInh xem Phv 1%lc 01 dInh kern. 

Mt s tài san c6 djnh hu hinh có giá trj cOn lai  theo s sách là 948.533.245.449VND d duc thá 
chap, cam cO dO dam báo cho các khoán vay cOa các ngân hang (xem thuyOt minh sO V.24). 

10. Tài san c6 djnh thuê tài chInh 
May moe và Phiro'ng tin vn tãi, 

thiêt bi truyên dan Cing 
NuyOn giá 
SO dâu näm 
SO cuOi k5' 
Trong do: 
Dä khâu hao hOt nhrng van cOn 
si:r dung 

Giá tn hao mon 
Sôdâunàm 
Khâu hao trong kS' 
SO cui k' 

Giá tn cOn Iai 
So dâu nàm 
s6 cu6i i 
Trong dO: 
Tam th?i không si'r dvng 
Dang chi thanh 1 

58.710.863 .3 70 1.198.728.546 59.909.591.916 
58.710.863.370 1.198.728.546 59.909.591.916 

5.776.659.267 
2.225.740.326 

259.724.530 
59.936.430 

6.036.383.797 
2.285.676.756 

8.002.399.593 319.660.960 8.322.060.553 

52.934.204.103 939.004.016 53.873.208.1 19 
50.708.463.777 879.067.586 51.587.531.363 

Bàn thuvêt minh nay là mt b5 phán hcp thành và phthi duqc dQc càng v&i Báo cáo tài chinh hçp nhát giia niên di5 30 



TONG CONG TV cä PHAN PHONG PHU 
Dja chi: só 48 Tang Nhon PhO, Khu ph 3, Phixàng Tang Nhcm Phü B, Quri 9, TP. H Chi MinE 
BAO CÁO TA! CHtNH HOP  NHAT GIU'A MEN DO 
6 tháng Mu cUa näm tài chfnh kM thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Bàn thuyM minh Báo cáo tài chInh hçp nhM (tip theo) 

Sau khi kM thñc thèi han thuê hoc thanh toán toàn b s tin thuê tnrâc han và nu Tp doàn dã thirc 
hin day dà nghia vu cOa mInh theo nh0ng thôa thun dä néu trong hçip dông thuê tài chinh, ben cho 
thuê cam két sê bàn lai các tài san thuê nay cho Tp doàn vi giá ti.rp'ng trirng (danh nghia). 

11. Tài san cô dinh vô hlnh 
Chiro'ng trInh phân 

Quyn sfr diing dt	 inm may tinh Cong 
Nu'ên giá 
So dâu näm 3.299.680.880 583,927.273 3.883.608.153 
So cui k' 3.299.680.880 583.927.273 3.883.608.153 
Trong do: 
Dã khâu hao hét nhung van con 158.000.000 

239.061.820 
34. 197.576 

- 158.000.000 
su dung 

Giá tn hao mon 
SO dâu näm 239.061.820 
Khâu hao trong kS' 34.197.576 
Sôcuik' 273.259.396 273.259.396 

Giá tn con lai 
SO Mu näm 3.299.680.880 344.865.453 3.644.546.333  

S cuM k' 3.299.680.880 310.667.877 3.610.348.757 
Trong dO: 
Tam thO'i không sCr dixng 
Dang chx thanh I 

12. Bt dng san Mu tLr 

S6 Mu näm 
Khu hao trong k' 
s cu6i i  

Giá tn hao mOn Giá tn cOn lai 
12.425.242.434 

14.476.010.625 2.292.035.037 12.183.975.588 

Nguyen giá 
14.476.010.625 2.050.768. 19 1 

241.266.846 

Theo quy djnh tai  ChuAn mrc K toán Vit Nam s 05 "B.t dng san Mu tu", giá trj hqp 1' cüa bM 
dng san dâu ur tai ngày két thOc k' kO toán can phâi thrcrc trInh bay. Tuy nhiOn, T.p doàn hin chira 
xác djnh duçc giá trj hgp I' cüa các bat dng san dâu tu do chi.ra có diOu kin dê thirc hin. 

BM dng san Mu tu tai  ngày kM thüc kS'  k toán là các can h thuc chung Cu Nhân Phü dang cho 
thuê. 

13. Chi phi xây dirng co ban d& dang
KM chuyên vào Diu chinh 

Chi phi phát täi san c dnh tang, giám 
So Mu nAm sinh trong k' trong k5' khác So cuôi kj' 

Mua sm tài 
san c dinh 1.845.484.544 20.521.165.741 (1.533.105.000) (221.724.999) 20.611.820.286 
Xây drng ca 
bàn dâ dang 15.976.665.278 10.581.010.743 (20.084.608.355) 5.012.990.558 11.486.058.224 
Cong 17.822.149.822 31.102.176.484 (21.617.713.355) 4.791.265.559 32.097.878.510 

Chi phi xây di.rng ca bàn do dang có giá trl là 30.690.098.509 VND dã duqc th chip, cm c M dam 
bào cho cac khoãn vay cOa cac ngân hang (xem thuyOt minh sO V.24). 

Tong chi phi di vay duçic vOn hóa vào chi phi xây drng ca bàn dO dang trong k' là 21.997.268 VND 
(cOng kS'  nãm trtthc là 5.573.582 VND). 

Bàn thuyé't minh nay là môt bô phdn hop thành và phdi ducic dQc cfing v&i Báo cáo tat chInh hQp nhá't gic'a niên d 3 1 



T6NG CONG TV C PHAN PHONG PHU 
Da chi: S 48 Tang Nhon PhO, Khu ph6 3, Phthng Tang Nhon Phi B, Qun 9, TP. H' ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHIN}I 1-TOP NHAT GIU5A NIEN DO 
6 tháng du cCta nam tài chmnh kt thOc ngay 31 tháng 12 nàm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht (tiép theo) 

14. Các khoãn du tLr tài chInh , 
Các khoân dâu tir tài chInh cüa Tp doàn bao gôm dâu tu vào cong ty lien doanh, lien ket và dâu tir 
gop vOn vào don vj khác. Thông tin ye các khoãn dau Ur tài chinh cüa T3p doàn nhu sau: 

14a. Thu tic vào cong ty lien doanh, lien kit 

COng ty TNHH 
Giá gOc 

ScuikS' 
Loi nhun phát 
sinh sau ngày 

du tu Cong Giá gc 

Sdunm 
Lçri nhun phát 
sinh sau ngày 

du tir Cong 

Coats Phong PhO 
CongtyC6ph.n 
Dâu tir Phat triên 
Nhà và DO thj 

85.253.638.578 167.198.263.764 252.451.902.342 85.253.638.578 101.116.076.134 186.369.714.712 

HUD Sài GOn 
CongtyC6 phAn 

10.000.000.000 243.150,810 10.243.150.810 10.000.000.000 542.505.598 10.542.505.598 

May Dã Lat 
COng ty C phn 
Phát triên Nhà 
Phong PhO 

6.769.616.000 (1.856.657.452) 4.912.958.548 6.769.616.000 (1.195.355.192) - 5.574.260.808 

Daewon Thu DCrc 
Cong ty C ph.n 
XOc tién Thi.rang 
mai và Dâu tu 

144.586.200,608 42.419.146.850 187.005.347.458 144.586.200.608 9.142.177.043 153.728.377.651 

Phong PhO 
COngtyC phn 

6,800.5 16.237 (2.628.838.677) 4.171.677.560 6.800.516.237 (1.472.317.250) 5.328.198.987 

DtDôngNam 
COngtyCó ph.n 
Dt may Nha 

25.297.321.208 6.411.445.494 31.708.766.702 25.297.321.208 5.348.687.039 30.646.008.247 

Trang 70.968.627.165 (34.746.683.876) 36.221.943.289 70.968.627.165 (26.257.863.109) 44.710.764.056 
Cong 349.675.919.796 177.039.826.913 526.715.746.709 349.675.919.796 87.223.910.263 436.899.830.059 

Giá trj phn sâ hi:ru cüa Tp doàn tai  cac cOng ty lien doanh, lien kêt nht.r sau: 
Cia tr phn s& 
hüu du nàm 

Phn Iãi hoc l 
trong k 

C tüc, Içri nhun 
duVc chia trong k5' CIc khoãn khác 

Giá trj phn sr hüu 
cuOi k3' 

COng ty TNHH Coats 
PhongPhü 186.369.714.712 163.936.794.653 (99.404.634.859) 1.550.027.836 252.451.902.342 
COng ty CO phân Du 
tu Phát triën Nhà và DO 
thj HUD Sài GOn 10.542.505.598 (299.354.788) 10243.150.8 10 
Cong ty Co phAn May 
DàLat 5 .574.260.808 (121.278.164) (634.650.000) 94.625.904 4.912.958.548 
Cong ty CO ph.n Phát 
triên Nhà Phong PhO 
Daewon ThU Drc I 53.728.377.651 3 1.591. 83 0.018 1.685.139.789 187.005.347.458 
Cong ty CO ph.n XUc 
tiên Thi.rcmg mai  và 
Dâu tu Phong PhU 5.328.198.987 (530.611.337) (625.910.090) 4.171.677.5 60 
Cong ty CO phân Dt 
DOngNarn 30.646.008.247 62 1. 109.13 I 441.649.324 31.708.766.702 
COng ty CO phOn Dt 
may Nha Trang 44.710.764.056 (6.043.394.602) (2.445.426. 165) 36.221.943.289 
Cng 436.899.830.059 189.155.094.911 (100.039.284.859) 700.106.598 526.715.746.709 

TInh hInh hoit d5ng cza các cong ly lien doanh, lien kr 
Cáo cong ty lien doanh, lien két dang boat  dng kinh doanh binh thithng, khOng cO thay dOi l&n so vri 
càng k' nãm trrrc. 

Giao dich vái các cong lien doanh, lien kit 
Các giao dich tr9ng yeu gia T.p doàn voi CáC Cong ty lien doanh, lien kêt nhtr sau: 

Bàn thuyet minh nay là mt b phn hip thành và phái dlrQ'c dQc cling vth' Báo cáo tài chinh hcip nhá't gi1a niên d 32 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhoii PhCi, Khu ph 3, PhiOng Tang Nhan PhO B, Qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DO 
6 tháng du cOa näm tài chmnh kt thñc ngày 3 1 tháng 12 nàm 2020 
Ban thuyt minh Bäo cáo tài chInh hcp nhãt (tip theo) 

LfIy k tfr du näm dn cui k' nay 
Nám nay Näm trir&c 

COng ty TNHH Coats Phong Ph a 
Lcyi nhuân thrac chia 99.404.634.859 156.118.378.139 
Cung cap djch viii 8.265.082.639 9.945.574.198 
Mua nguyen 1iu 63 .62 1.859.253 85.282.521.439 
Ban thành phâm, hang hóa 187.910. 173 .760 185.796.706.321 

Cong ty 6 phn Phát trin Nhà và Do thj HUD 
Sài Gôn 
Côtá'cthrcycchia 300.000.000 

Cong ty Co phân May Dà Lçit 
Co tc du'Gc chia 634.650.000 634.650.000 

COng ty CJ phân Xác tim Thwcvng miii và Dtu tw 
PhongPhá 
Ban hang hóa, thành phâm 6.985.737.948 

Cong ly C'6phin Dt Dông Nam 
Lãi cho vay 3.686.372.602 

Cong ty CiJphán Dt may Nha Trang 
Mua hang hóa, nguyen vt 1iu 155.126.736.495 
Mua djch vu 786.327.841 
Ban thãnh phâm, hang hóa 9. 198.4 10.845 
Cung cap djch vu 5.585 .762.3 88 
Lãi vay phâi thu 2.606.905.313 

14b. Du 1w gop von vào tlo'n vj khác 
sO cuOi k)' 

Cia goc Dir phOng 
SO du nm 

Giágôc DyphOng 
Cong ty c6 phn Nguyen phu Iiu Dt may 
Binh An 13.027.052.451 13 .027.052.45 1 
Cong ty C phn Dt may Lien Phung 32.288.540.334 32.288.540.334 
Cong ty C ph&n Du tu Phát trin Gia Djnh 12.533.634.095 12.533.634.095 
COng ty Co phan Det may Gia Dnh Phong PhO 5.852.355.3 19 (5.852.355.319) 5.852.355.319 (5.852.355.319) 
COngty CO phn Len VietNam 1.337.103.882 (1.337.103.882) 1.337.103.882 (1.337.103.882) 
COng ty CO phan San xut Kinh doanh Nguyen 
Iiu Dt may 11.282.879.453 (7.071.125 .67 1) 11.282.879.453 (7.071.125.671) 
Cong ty CO phn Sài GOn Rch Giá 2.984.184.3 83 (1.619.73 8 .599) 2.984.184.3 83 (1.6 19.738.599) 
Cong ty CO phn Thucmg mi Djch vi,i Thun 
PhO 12.018.427.562 12.018.427.562 
Cong ty CO phn Hung Phü 1.813.677.769 - 1,813,677.769 
COng ty CO phn Phát triOn DO thj Dt may 
Nam Djnh 7.500.000.000 7.500.000.000 
Cong ty CO phn Bong Tây Nguyen 
COng ty CO phn Phuâc LQc 3.216.754.481 - 3.216.754.481 
COng ty CO phn QuOc t Phong PhO 14,093,555.470 - 14.093.555.470 
Cong ty CO phn Du tu Phát triOn Phong PhO 
Lang CO 7.299.200.000 (317.799.051) 7.299.200.000 (317.799,051) 
Cong 125.247.365.199 (16.198.122.522) 125.247.365.199(16.198.122.522) 

BOn thuyé'e minh nay là môt bô phán hçp thành và phâi thrQ'c dQc cOng vó'i Bdo cáo tài chinh hQp nhá't gii-a niên d 33 
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SdunAm 
Hoàn nhp dir phOng 
S cui k' 16.198.122.522 13.944.045.446 

Drphông cho các khoán ddu tu- gop vn vao don vj khác 
Tinh hInh biên dong thr phông cho cac khoán dâu ti.r gop von vào don vj khác nhi.r sau: 

K nay K3' trtrfrc 
16.198.122.522 14.163.073.851 

(219.028.405) 

TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: só 48 Tang Nhorn Phil, Khu ph 3, Phiifmg Tang Nhoii Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINFI HOP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa nam tái chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht (tip theo) 

Giátrfhqpl)5 
Tp doan ch.ra xac djnh giá tn hçrp I cüa các khoãn dau Pr do chtra có hi.ncng dan ci the ye vic xác 
djnh giá trj h9p 1. 

15. Tài san thu thu nhp hoãn Ii 
Till san thueX  thu nhâp hoãn 41 çhu-a thrçic ghi nhçin 
Tp doàn chira ghi nhn tài san thuê thu np hoãn lai 

A A. So cuoi ky S du nám 
Chênh léch tam thai duqc khu trfr 5 .7 10.423.046 3.084.961.263 
Các chiphIphai trá 5.710.423.046 3.084.961.263 
L tInh thu 364.118.627.981 320.480.021.517 
Cong 369.829.051.027 323.564.982.780 

Theo Lust Thus thu nhp doanh nghip hin hành, khoân 1 cüa bt k' näm tinh thus nào dirgc chuyn 
sang bfi ti-fr vao thu nhp trong thfri gian tôi da không qua os närn ice tfr näm tiêp sau näm phát sinh lô 
và chênh lêch tam  thfri có the ducrc khâu ti-fr không bj giài han  ye thai gian. Tài san thuê thu nhp hoãn 
Iai khOng dtrçrc ghi nhn cho nh11ng khoãn nay vI It có khá näng có thu nhp chju thué trong tlicmg lai 
dê sfr ding nhttng Icxi Ich do. 

16.  Lo'i th thiro'ng maf 
Nguyen giá 
So dâu nám 61.306.069.300 

A A. So cuoi ky 61.306.069.300 

S dã phãn bô 
SO dunãm 34.733.678.558 
Phân bô trong kS' 1 .968.325.240 
S cui k' 36.702.003.798 

Giá tn con ai 
SO dâu nãm 26.572.390.742 
S duôi k 24.604.065.502 

17.  Phãi trã ngtrOi ban ngän han 
ScuikS' Sdunàm 

P/rái Ira các ben lien quan 108.599.593.462 126.322.888.893 
Tap doàn Dt may Vit Nam - 
COngty TNHH Coats Phong Phá 37.563.918.590 52.016.834.147 
COng ty Co phân Dt may Nha Trang 71.035.674.872 74.306.054.746 
Phái Ira các nhà cung c4p khác 231.418.642.422 206.195.024.709 
Cong ty Co phân Dt may Lien Phtrcrng 45.273.841.749 54.749.600.400 
Các nhà cung cAp khác (*) 186.144.800.673 151.445.424.309 
Cong 340.018.235.884 332.517.913.602 

Ban thuyé't rninh nay là mt b5 phn hcrp thành va phài du-cic dQc ding vói Baa ccio tài chlnh hçip nht giia niên d 34 
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cho nhUng khoán sau: 
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TdNG CONG TV C5  PHAN PHONG PHU 
Da chi: S 48 Tang Nhcrn Phi, Khu ph6 3, Phträng Tang Nhon PhU B, Qun 9, TP. H6 Chf Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa nani tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçvp nhát (tip thea) 

(*) Ti thi dim cui k' k toán, na phái trâ cac nhà cung cap khác dã thrqc các ngân hang tài tr thanh 
toán bang Upas L/C là 65.863.310.112 VND (so dâu näm là 0 VND). 

Tp doàn khOng CO ng phái trà ngithi ban qua hn chua thanh toán. 

18. NgirOi mua trã tin triroc ngn h3n 
x So cuot Icy So 1u nãm 

1 
I 
I 

Trã Erwác cüa ben lien quan 36.845,3 70 36.845.370 
COng ty C phân Dét Dông Nam 36.845.370 36.845.370 
Trã tr,thc câa cdc ngwôi mua khdc 22.236.767.520 20.678.336.670 
COng ty TNHH San xut Kinh doanh Nguyen 1iu 
dt may Vit Nam 9.962.577.900 9.962.577.900 
Các khách hang khác 12.274.189.620 10.715.758.770  
Cng 22.273.612.890 20.715.182.040 

19. Thuêvà các khoãn phãi np Nhà ntrrc 
Chi tiêt ye thuê và cac khoân phái np Nhà nuàe thrçic trInh bay 0 Phi,i lic 02 dInh kern. 

Thugid trj gia tang 
Các cOng ly trong Tp doàn np thuê giá trj gia tang theo phi.rang pháp khâu trr. Thué suât thuê giá frj 
gia tang nht.r sau: 
- Djch vi cho thué, kinh doanh sqi, x, dot: 10% 
- Djch vii sir drng ni.râc, kinh doanh bong ph phm: 05% 

ThueAxudt, nhçIp khu 
Các cong ty trong Tp doàn kê khai va nOp theo thông báo cüa Hái quan. 

Thulihu nhp doanh nghip 
Theo Giây chtrng nhan ixu dãi dâu tu s 43121000136 ngày 26 tháng 4 närn 2011 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Ninh Thuan cap cho cong ty có dii an tai dla bàn eó diOu kin kinh tO xã hi dac  bit khó khän 
và COng van so 979/CT-TTHT ngày 25 thang 3 näm 2014 cfia Cc thuê tinh Ninh Thun ye vic 
htxOng dan i.ru däi thuO thu nhâp doanh nghip, Cong ty Co phân Dt gia diing Phong Phü &rqchi.rOig 
thuO suât iiu däi 10% trong 15 näm (tr nãm 2012 dOn 2026), mien thuO 04 nAm (tfr näm 2013 dOn närn 
2016) và giàm 50% so thuê phâi np trong 9 nàm tip theo (th näm 2017 dOn näm 2025). 

Thu nhp tr cac hoat dng khác phái np thug thu nhap doanh nghip vOi thu suAt 20%. 

Chi ti& thus thu nhp doanh nghip phâi np trong k3' nhii sau: 
Luy kêtfrdu nam dn cui k'này 

Nãm nay Näm trir&c 
Tng Cong ty C phAn Phong Phii 253.556.860 527.335.372 
Cong ty C phn Dt Dông Nam - 465.300.693 
Cong ty C phn Dt may Nha Trang - 1.894.696.405 
Cong ty C phAn Dt gia dicing Phong Ph 858.049.226 561.651.146 
Thu thu nhp doanh nghip phãi np 1.111.606.086 3.448.983.616 

Vic xác djnh thud thu nh3p doanh nghip phãi np cUa the cOng ty trong Tap doàn duçic can c(r vào 
the quy djnh hin hành v thuê. Tuy nhiên, nhung quy djnh nay thay dOi thea tirng thôi kS-  và các quy 
djnh ye thuO dâi vài nhiu loai giao djch khác nhau có the diiçic giái thIch theo nhiOu each kháe nhau. 
Do vây sO thuO dtrçc trInh bay ti-On Báo cáo tài chinh hcp nhât giCEa niOn d có thO s thay dôi khi c 
quan thuO kiêm tra. 

Bàn thuyét minh nay ta mót b5 phán hop thành và phái thrQc dQc cirng vái Báo cáo tài chinh hop nht giita niên d 35 

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



TONG CONG TY cö PHAN PHONG PHU 
Da chi: S 48 Tang Nhcrn Phü, Khu ph 3, Phithng Tang N1xn Phü B, Quan 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 010A NIEN f 
6 thang du cia näm tài chfnh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo täi chinh hçrp nht (tip theo) 

Thug tài nguyen 
Các cong ty trong T.p doañ phãi nôp thuê tài nguyen cho hoat dng khai thác nuâc ngâm. 

Tien thuê tát, thul nhà aãt 
Cáo cong ty trong Tp doan phài nôp lien thue dat và thuO nhà dat theo thông báo cia co' quan thuê. 

Các loçd thul khác 
Cáo cong ty trong T.p doàn ké khai va np theo quy djnh. 

20. Phâi trã ngu'' lao dng 
Các khoãn tiên hang, phti cap, tiên thmrng,... cOn phái trá cho cong nhân viên. 

21. Chi phi phâi trá ngn han 

 

Scuik' 

  

Sdunam 
509.481.922 

1.733.968.792 CO 
2.487.638.720 
1.645.313.514  

Chi phi Iãi vay 
Chi phi hoa hng 
Chi phi doanh s& h trçY siêu thj 
Các chi phi phái trà ngn han  khác 
Cong 

1.017.571.895 
2.025.308.070 
1.780.044.157 
5.438.542.448 

  

   

10.261.466.570 

  

6.376.402.948 

 

      

22. Doanh thu chtra thirc hiên 
22a. Doanh thu chwa thy'c hin ngtn hin 

So cu61 k' S du nám 
Tin thuê nhà may (xem thuyt minh s V.22b) 3.157.462.000 3.157.462.000 
Doanh thu chua thi,rc hin ngn han  khác 90.909.091 90.909.091  
Cong 3.248.371.091 3.248.371.091 

22b. Doanh thu c/zu'a thwc hiên dài hçin 
S cui k' S du nàm 449 

Tin thuê nhà may 31.574.620.000 33.153.351.000
NG 

Doanh thu chi.ra thirc hin ngn han  khác (11) 1.445.111.454 1.685.963.364  
Cong 33.019.731.454 34.839.314.364  

Doanh thu chira thirc hiên lien quan dn khoán trá truc tin thuê nhà may cOa Cong ty TNHH Coats 
Phong PhO den ngày 30 thang 6 näm 2031. 

Doanh thu tmyng trng vOi giá trj lO'n hon gitta giá ban va giá trj con tai  cEa tái san thué tài chInh trong 
giao djch ban va thuê lai tài san. 

23. Phái trã khác 
23a. Phãi Era ngtn him  khdc 

So cui k' S du nám 
Phái Era các ben lien quan 95.079.380.2 72 75.055.447.041 
Tp doàn Dt may VietNam - Chi phi Iãi vay 4.258.039.072 1.533.457.041 
Tp doàn Dt may VietNam - C t(rc phái trã 90.821.341.200 73.52 1.990.000 
Phái Ira các ti c/uk và cd nhân k/zác 88.533.418.783 4.114.354.248 
Kinh phi cong doàn, báo him xã hi, báo hiêm y tê 
và bão hiOm that nghip 2.509.069.902 1.874.277.307 
C tirc phái trá 82.733.826.995 757.2 17.995 
Cáo khoán phâi trâ ngAn han  khác 3.290.521.886 1.482.858.946 
Cong 183.612.799.055 79.169.801.289 

Bàn thuyét minh nay là môt bô phán hop thành viz phizi duçrc dQC càng v&i Báo cáo tizi chInh hop nhá't git-a niën d5 36 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHCJ 
Dia chi: s6 48 Tang Nhoii Phti, Kim ph 3, Phu&ng Tang Nhcm Ph B, Qun 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIcrA NIEN DO 
6 thang dAu cüa nam tãi chinh kM thUc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 
Ban thuyM minh Báo cáo tài chinh hçp nhât (tip theo) 

23b. Phái trá dài han khác 
A A. So cuoi ky Sdunäm 

Nhn Crng truc dv an và nhn gop von hcp tác dâu 
tir tài chInh 24.726.000.000 24.726.000.000 
- COng ty Cphn Dt may Lien Phirong 5.226.000.000 5.226.000.000 
- Cong ty TNHHXOy dmg Phong D&c 19.500.000.000 19.500.000.000 
Nhn k qu5 dài han  khác 4.700.000.000 
Cong 29.426.000.000 24.726.000.000 

23c.  Ni qua hçzn chua thanh toán 
Tp doàn không có ng phài trâ khác qua han  chtra thanh toán. 

24. Vay và ncr thuê tài chInh 
24a. Vay và nr thuê tài chInh ngn him 

Scuik ,  
A A So dau nam 

Vay dài hcm dIn hrn trã ben lien quan 9.663.078.287 9.175.284.116 
Tp doân Dt may Vit Nam (xem thuyt minh s 
V.24b) 9.663.078.287 9.175.284.116 

Vay và nr thuê tài chinh ngn hzn phâi Ira các tá 
chá'c vâ cá nhân khác 829.515.492.401 1.359.850.392.675 
Vay ngn han  ngân hang 771.445.278.775 1.282.388.738.704 

Ngán hang TMCP Du tzz và Phát triln Vit Nam 104.897.104.938 287.125.353.824 

Ngan hang TMCP COng thuvng Vit Nam 75.417.801.649 171.371.204.796 

Ngan hang TMCP Ngoi thuung Vit Nam 475.796.097.067 65 7.948.660.454 

NgOn hang TMCP DOng Nain A' 43.283.032.971 85.403.497.938 

NgOn hang TMCP Quc tl 18.595.584.708 32.483.348.144 

NgOn hang TMCP A' ChOu 44.335.670.173 48.056.673.548 

Ngan hang TMP Tiên Phong 9.119.987.269 
Vay dài han  dn  han  trã (xem thuyM minh s V.24b) 52.374.221.274 67.533.539.277 

Ncr thuê tài chinh dn han  trã (xem thuy& minh s6 
V.24b) 5.695.992.352 9.928.114.694 

Cong 839.178.570.688 1.369.025.676.791 

(*)
Các khoán vay ngAn han cüa các ngân hang dé bô sung vOn li.ru dng, thanh toán chi phi và phát hành 
thu bão länh. 

Trong do, sO du n vay ccia Cong ty Co phân Dt gia diing Phong Phui tai  Ngan hang TMCP Ngoai 
thuong Viêt Nam ngày 30 tháng 6 nãm 2020 là 241.650.536.614 \TND &rçrc dam bào bang vic the 
chap toàn b Nhà may san xuât khãn bong QuAng Phü — Giai doan 1 và Giai doan 2 ti Ninh Thuan; 
Ho xcr l' rnróc thai giai doan 2 : 3.700m3/ngày dOm; H thông may moe thiêt bj thuc dv an, h thông 
30 may dt khi da qua si:r di,ing hiu ZA2O7TI; He thông may moe, thiét bj hInh thành tir dv an "Dâu 
tu 04 may se eüng và 01 may du the h m&i" (xem thuyét minh sO V.9 và V.13). 

Tp doàn cO khâ näng trâ dirge các khoàn vay và n thuê tài chInh ngn han. 

Chi tM s6 phát sinh v các khoàn vay và ng thué tài chInh ngn han  trong  kS'  dirge trinh bay r Phii h,ic 
03 dInh kern. 

Ban thuyé't minh nàylà mtt be phán hop thành vàphâi du'çic a'Qc cing vái &io cáo tài chinh hop nhdt giaa nén d(5 37 



TNG CONG TV C5 PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S6 48 Tang Nhan PhÜ, Khu ph 3, Phizang Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa nãm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyét minh Báo cáo tài chlnh hcp nht (tiêp theo) 

24b. Vay và ncr thuê tài chmnh dài hçzn 
S cui k5' S du nàm 

Vay dài hçinphâi trd ben liênquan 528.146.312.676 531.494.118.2 73 
Tp doàn Dt may Vit Nam 528.146.312.676 531.494.118.273 
Vay và ncr Ihuê tài chinh dài hin phãi Ira các ti 
chat và cá nhân khác 493.594.109.569 504.631.874.789 
Vay dài han  ngân hang 356.268.517.3 17 360.274.527.983 
Ngán hang TMCP Ngogi thitong Vit Nam 329.419.682.517 331.425.202.743 
Ngán hang TMCP Cong thuvng Vit Nam - Chi 
nhánh TP. Ho ChIMinh 16.500.000.000 17.820.000.000 
Ngan hang TMCP Sài GOn - Ha N$i 10.348.834.800 11.029.325.240 
Vay dâi han  các t ch(rc khác 9.600.000.000 9.600.000.000 
Qu5 báo v mOi trz.thng 9.600.000.000 9.600.000.000 
Vay dài hn các cá nhân 99.388.053.245 105.751.919.319 
Nothuê tài chInh 28.337.539.007 29.005.427.487 
COng ty TNHHMTVcho thuê tài chInh Ngán hang 
TMCP Ngoçzi thuung Vit Nam 17.906.625.684 18.574.514.164 
COng ty Cho thuê tài chInh TNHH MTV QuOc té 
Chailease, 10.430.913.323 10.430.913.323 
Cong 1.021.740.422.245 1.036.125.993.062 

(i) Khoán vay Tp doàn Dt may Viét Nam d tái cAu true tài ehInh, trã ng cho các khoãn nq dâi han  ctia 
các to chi'rc tin dung theo các nôi dung Tp doàn Dt may Vit Nam dã cam kêt vó'i Ngan hang Phát 
triên Châu A (ADB) và B Tài chinh. Khoãn vay dugc dam bâo bang vic the chap mt sO tài san cO 
djnh (xem thuyêt minh V.9). 

Khoàn vay Ngân hang TMCP Ngoai thtxcrng Vit Nam cho các mic dich sCr dvng  von vay nhu sau: 
• Thanh toán eae ehi phI lien quan dn vic d.0 tx thrc hin dr an "Dâu ttr nhà may dt vài Denim 

Nha Trang" vâi läi suât xác djnh trong tlrng hgp dOng tin di,ing c the theo chê d läi suât cüa 
ngân hang trong tlrng thi ks'. SO tiên vay dtrgc hoàn trã hang qu. Khoân vay nay dirge dam bào 
bang vic the chap tài san hinh thành t& von vay (xem thuyêt minh so V.9). 

• Thanh toán chi phi thi.rc hin di,r an "DAu tii xây d,rng nhà xi.r&ng, van phOng và mua sm may 
moe thiét bl th* dir an Nhà may san xuât khãn bong Quáng Ph tai  Ninh Thun. Thi han  vay 
120 thang kê tlr ngày giài ngân dâu tiên, thai gian an han  12 tháng. So tin vay dirge hoàn trã hang 
quI. Khoãn vay nay dirge dam bào bang vic the chap tài san gan lien vói dat thuc dir an "Nhà 
may san xuât khàn bong Quàng Phá" và may mOe, thiët b thue dr an "Nhà may san xuât khän 
bOng Quãng Phü — Giai doan 1" (xem thuyt minh sO V.9). 

• Ba dap các chi phi các dir an "Nhà may khãn bong Quang Phñ" tai  ThOn  Hanh  Tn, Xa Quáng 
Son, Huyn Ninh San, Tinh Ninh Thuan; han  mrc eho vay tOi da là 30.000.000.000 VND vài lãi 
suât 10,5%/näm tai  ngày giãi ngân (lãi sut dirge diêu chinh theo theo sir thOa thun gifla hai ben). 
Thi han  cho vay den 22 tháng 8 näm 2024 (81 thang). Khoàn vay nay dirge dam bào bang tài san 
là cong trInh "Nhà may than bong Quang Phü" vá tài san là may moe, thiêt b thuc di,r an "Nhà 
may san xuât khãn bong Quâng Phü — Giai doan 1" (xem thuyêt minh so V.9). 

• DAu tir mua may moe thit bj tai  Nhà may dt Hài Van, han  mtrc cho vay tida là 3.283.000.000 
VND vâi li suât cho vay tai  ngày giái ngân là 9,2%/nAm (lai suât dirge diêu ehinh djnh k' 03 
tháng/lân). ThOi han  cho vay 84 thang k tir ngày giâi ngân. Khoán vay nay dirge dam bâo bang 
tài san là may mOe, thit bj hinh thành tlr v6n vay và vOn dôi iTrng cüa phirong an "Dâu tir may 
moe thiêt bj nhà may Hâi Van" (xem thuyet minh so V.9 và V.13). 

Bàn thuylt minh nay là m3t b3 phôn hcxp thank vàphái dztçxc dQc cizng v&i Báo cáo tài chink hcxp nhát giia niên dç5 38 
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
DIa ch: s6 48 Tang Nhan Phü, Ithu ph6 3, Phi.rng Tang Nhan Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHI NH HOP  NHAT GIIYA NIEN Dc 
6 tháng du cüa nam täi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht tip theo) 

• Du tu thirc hin dr an "Nha may khän bong Quãng Phü - Giai doan 2" ti Thôn Hanh  TrI, X 
Quàng San, Huyn Ninh Scm, Tinh Ninh Thun, h.nmirc cho vay tôi da là 150.222.000.000 VND 
hoc ngoai t tlrang di.rcmg vOi lãi suât theo tang Ian giài ngân (ducic diêuchinh 03 tháng/lân). 
Thai han cho vay là 84 tháng. Khoãn vay dtrçic dam bâo bang tài san bao gôm cong trInh xumg 
chuân bj Nhà may dt và xu&ng Jacquard cong nhân nhà may dt tai  Xã Quáng San, Huyn Ninh 
Son, Tinh Ninh Thuân, may moe, thiêt bj hInh thành ta von vay và vOn dOi frng cña dir an Nhà 
may Khän bong Quãng Phü - Giai don 2 (xem thuyêt minh sO V.9 và V.13). 

Khoán vay Ngân hang TMCP Cong thi.rang Vit Nam — Chi nhánh TP. H ChI Minh d xây dimg Dir 
an nhà nghi di.rong cho can b, cong nhân vien sO 14 Nam K'KhOi Nghia, PhuOng 1, TP. Dà Lt, 
TinhLâm DOng. Khoãn vay nay dirge dam bão bang vic the chap tài san hInh thành ta von vay (xem 
thuyêt minh sO V.9). 

(iv) Khoàn vay Ngan hang TMCP Sài GOn — Ha Ni d thanh toán L/C du tix may moe. thi& bj, th&i hn 
vay là 10 närn. Khoàn vay nay thrgc dam báo bang vic the chap tài san hInh thành tir vOn vay (xem 
thuyêt minh sO V.9). 

(v) Khoân vay Qu5 Bão v MOi truang Vit Nam cho các mic dIch sfr dicing vn vay nhu sau: 

• Khoân vay 12 t VND d d&u tu xay dimg h thng xü I' nuóc thai nba may san xut khãn bOng 
Quang Phi, cOng suât 1.250m3/ngay dém vfri läi suât 3,6%/näm. Khoán vay nay duçrc dam bào 
bang vic bào lãnh cOa ngân hang. 

• Khoàn vay 15 t' VND d du tu xay drng h thng xir l' nithc thai Nba may san xut khän bong 
Quáng Phü, cong suât 1.850 m3/ngày dêm vi lãi suât 2,6%/nAm. Khoán vay nay duge dam bão 
bang vic bào lãnh cüa ngãn hang. 

(vi) Khoãn vay dài han  các CA nhân va các t6 chirc khác d ph,ic vu hoat dng sAn xut kinh doanh. 

Khoán ng thuê tài chInh COng ty TNHH MTV Cho thué tài chInh Ngân hang TMCP Ngoai thuong 
Vit Nam - Chi nhAnh TP. HO ChI Minh cho các miic dIch si diing nhu sau: 

• D thuê mAy mOe thit bj vOi Iäi suit bang lãi sut Libour USD k5' han  06 thang cOng b t?i  thai 
diem thuê cong vài biên d 2,7%/ näm, thai hn thuê là 84 thAng. 

• D thuê may moe thit bi nhuôm, mAy h, may nhum khãn và xe 0 to. s tin ng gc vâ Iãi dugc 
hoantràhàngthAng. 

Khoán no thué tài chInh Cong ty TNHH MTV Cho thué tài chInh TNHIH MTV Quc t Chailease cho 
các mi,ic dIch sO ding nhtx sau: 

• D thuê 04 may cat ngang tir dng kh hp Model HEIGTAI HT-420, mAy in phun k thuat s 
DS-EJ640 Model Roland J640, may khuây in mAu Model Cp5vr, may phü keo cam quang, mAy 
mài dao gat  A-305 và 12 mAy nhum. Th?yi han  thuê 48 thAng, sO tién ng gOc và läi duge hoàn trA 
hang thang. 

• D thuê cAc tài san gm ay in phun k thuat s DS-EJ640 Model Roland J640, may khuy in 
mãu Model Cp5vr, mAy phü keo cAm quang vA mAy mAi dao gat  A-305. Thi han  thué 48 thang. 
VA sO tién ng gOc vA lãi dirge hoàn trà hang tháng. 

• mua 12 mAy nhum. Thai han  thué 48 thang dn ngAy 25 thang 12 nam 2023. S tin nq gc và 
lài dirge hoàn trA hang thAng. 

Tap doAn CO khã näng trã dirge các khoán vay và ng thuO tAi chInh dài han. 

Ban thuye't minh nay là mi5t b5 phn hcip thành và phái thcoc doc ctng vái Báo cáo tài chinh hqp nhät git7a nien dc5 39 



T5NG CONG TV CÔ PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhcxn Phü, Khu ph 3, Phuxng Thng Nhon PhU B, Qun 9, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT GIU'A NIEN 
6 tháng du cña näm tài chInh kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt rninh Báo cáo tài chInh hqp nht (tip theo) 

K' han  thanh toán cac khoân vay va nç thué tái chInh dài han  nhu sau: 

Scu6ik' 
Tng ncr 

TuOl näm 
tr&xung 

Trên 01 näm 
dn 05 näm Trên 05 nAm 

Vay dài han  ngân hang 406.812.738.591 50.544.221.274 220.432.724.355 135.835.792.962 
Vay dài han  các t chirc 
khác 549.239.390.963 11.493.078.287 59.225.291.805 478.521.020.871 
Vay dài han  các cá nhân 99.388.053.245 - 99.388.053.245 
Nç thuê tài chInh 34.033.531.359 5.695.992.352 26.841.213.007 1.496.326.000 
Cong 1.089.473.714.158 67.733.291.913 306.499.229.167 715.241.193.078 

So dâu näm 
Vay dà han  ngãn hang 423.598.067.260 63.323.539.277  246.029.741.105 114.244.786.878 
Vay dài han  các t chtrc 
khác 554.479.402.3 89 13.385.284.116 56.720.192.884 484.373.925.3 89 
Vay dài han  the cá nhân 105.751.919.319 - 105.751.919.319 
Na thuê tài chInh 38.933.542.181 9.928.114.694 26.792.623.638 2.212.803.849 
Cng 1.122.762.931.149 86.636.938.087 329.542.557.627 706.583.435.435 

Chi tit sé, phát sinh v các khoãn vay vá nc thuê tài chInh dài han  trong k' dirqc trInh bay a Ph 1iic 
03 dinh kern. 

24c. Vay va ni thuê tài chmnh qua hçin chwa thanh todn 
Tp doãn không Co các khoãn vay và ng thuê tâi chInh qua han  chi.ra thanh toán. 

25. Qu5 khen thirô'ng, phüc lo'i 

s6 du nAm 

Tang do trIch 
Lp tir 1o'i 

nhuân 
Chi qu5 
trong kT , So cuoi ky 

Qu5 khen thtra'ng 5. 128.0 12.990 22.253.931.000 (4.096.400.000) 23,285,543.990 
Qu phüc lçii 3.254.021.952 5.000.000.000 (1.689.084.648) 6.564.937.304 
QuS' this&ng Ban quân 
I, diêu hânh 102.871.619 7.501. 123 .000 (2.456.000.000) 5.147.994.619 
Cong 8.484.906.561 34.755.054.000 (8.241.484.648) 34.998.475.913 

26. Dtr phông phãi trá dài han 
Dr phOng nçi phâi trá dâi han  lien quan dn di,r phông tr cp mt vic lam. Chi tit phát sinh nhi.r sau: 

Ky nay K3 trtrrc 
Sdunäm 3. 106.843 .070 2.675.092.625 
Tang do trIch 1p 28.550.660 29.6 16.625 
Sst'rdi.ing (351.983.025) (122.746.500) 
S cui k' 2.783.410.705 2.581.962.750 

Bàn thuylt rninh nay là m5t bç5 phn hcip thành vàphái dwcic dQc cing vó Báo cào tài chInh hcip nhdt gifla nien dç5 40 



T5NG CONG TV C6 PHN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Thng Nhon Phü, Khu ph6 3, Phung Tang Nhan PhO B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHtNH HQP NHAT GIUA MEN 
6 thang du cüa nãm tài chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht (tMp theo) 

27. Vnchñs&hfru 
27a. Bang Itái chiEu bun d5ng cüa voAn  clzü s4 hfru 

Thông tin ye biën dng cüa von chü s hfiu thrçc trInh bay & Phi 1iic 04 dInh kern. 

27b. Chi van gop cña chá s0 hfru 
S cui k S du näm 

Tp doàn Dt may Vit Nam 374.087.960.000 374.087.960.000 
Các c dOng khác 372.620.950.000 372,620,950.000 
Cng 746.708.910.000 746.708.910.000 

27c.  

S Itrng c phiu däng k' phát hành 
S hrqng c phiu dã phát hành 
- Cdphiéuphd thông 
- Cphiéuu'udãi 
S ltrcrng c phiu dugc mua Ii 
- Cd phi e'uphd thông 
- Cdphilu u däi 
Se, krcing c phiu dang li.ru hành 
- Cdphiêuphd thông. 
- Co phieu uu däi 

Mnh giá c phiu dang hru hành: 10.000 VND. 

27d. Phânph6i1çrinhumn 
Trong kS'  Tong Cong ty dã phân phôi Igi nhun närn 2019 theo Ngh quyét Dai  hi dOng cô dOng 
thiiarng nien näm 2020 ngày 26 tháng 6 nãm 2020 nh.r sau: 

VND 
• Chia c tCrc cho cac c dOng (25%/mnh giá c phiu) 164.275.960.200 
• TrIch Qu cthutuphát trie,n (15%) 37.505.615.000 
• TrIch Qu5 khen thirng, phüc Igi (10,5%) 26.253.931.000 
• TrIch thi.xmg Hi dng quãn trj, Ban kie,m soát và Ban die,u hành (3%) 7.50 1.123.000 

28. Các khoãn mic ngoài Bang can di k toán hç'p nht gifra niên d 
Ngoii t cdc loü 

So cue,i ki S du nàm 
Dollar M (USD) 203 .380,99 156.037,6 1 
Euro (EUR) 393,01 398,47 

IN 

A 

So cue,i k S du näm  
74.670.891 74.670.891 
74.670.891 74.670.891 
74.670.891 74.670.891

e 

74.670.891 74.670.891 
74.670.891 74.670.891 

Bàn thuyet minh nay là m3t b5phcn hp thàrth vàphái dwcrc dQc cang vri Báo cáo tài chInh hc'p nhát giia niên d 41 



T6NG CONG TV Co PH&N PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhcrn Phó, Khu ph 3, Phti&ng Tang Nhcm PhU B, Qun 9, TP. H Chi MinE 
BAO CÁO TAI CI-IfNH HOP NHAT GItTA NIEN fX 
6 tháng du cüa n.m tãi chinh k& thüc rigày 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Bäo cáo tài chmnh hqp nht (tip theo) 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MJC TRiNH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOLT DQNG K1NB DOANH HQ1 NHAT GIiYA MEN DQ 

1. Doanh thu ban hang và cung cp d1ch 
la. Tong doanh thu 

Luy k tr du nAm den cui k3' nay 
Nàm nay Näm trwfrc 

Doanh thu ban thành phAm 781.411.070.320 1.213.695.586.751 

Doanh thu ban hang hóa, cung cp djch v 295.492.531.261 573.418.013.984 

Doanh thu kinh doanh bAt dng sAn 7.239.126.727 28.862.144.219 

Cong 1.084.142.728.308 1.815.975.744.954 

lb. Doanh thu ban hang và cung c6p djch vy cho các hen lien quan 
Ngoài giao djch ban hang va cung cap djch v cho cAc cong ty lien doanh, lien kêt thrc tririh bAy a 
thuyêt minh so V.14a, Tap doàn không phát sinh giao djch ban hang và cung cap djch vi vOi các ben 

2.  

lien quan khác. 

Các khoãn giAm trfr doanh thu 
Luy k tfr du nAm dn cuM k5r nay 

Mm nay Mm trir&c 

cô 
PF 

NG 

RH Chit khAu thtrng mai 
Hang ban bj trA lai 
GiAm giá hang ban 

1.047.531.504 

4.325.454.754 6.699.871.175 
9.4 17. 193,00 

Cong 4.325.454.754 7.756.819.872 

3.  Giá vn hang ban ;4g 
Luy k tn du näm dn cui k5r nay 

Nàm nay Nãm trtrac 
iM 

Giá vn cOa thânh phm dã ban 683.243.711.606 1. 108.460.158.429 
..N W 

GiA vn cCta hang hóa, djch vu dä cung cAp 274.607.761.898 531.326.264.751 

GiávncCiabAtdngsandaban 5.971.342.425 23.595.039.430 

HoAn nhp dir phOng giám giA hang tn kho (4.188.286.729) (7.709.198.088) 

Cing 959.634.529.200 1.655.672.264.522 

4.  Doanh thu hoyt dng tai chInh 
Luy ktàdu nàm dn cui k' nAy 

Nàm nay Mm trirO'c 
Lãi tin gCri khong k5' han 29.780.491 45.265.226 

Lãi trâ châm thanh toAn 6.20 1.555.556 10.990.000.000 
Lãi tin cho vay 5.205.734.575 

C t(rc, lçi nhun thrçic chia 9.800.712.000 8.497.524. 150 
Lãi chênh 1ch t'  giá phát sinh 3 .760.853 .04 1 2.346.054.618 
Läi chênh loch t" giá do dánh giá Iai  cAc khoAn mic 
tiên t Co gôc ngoi t 612.349.113 9.175.470.832 
Lãi thanh l' các khoân du tu tAi chInh dài han 212.500.000 
Doanh thu hoat dng tAi chInh khác 64.135.805 57.0 14.0 19 

Cong 20.469.386.006 36.529.563.420 

Bàn thuyet minh nay là m5t bó phán hp thành và phái drçrc dQC cling vth Báo cáo tlii chmnh hQp nhá'I giia niên d5 42 



29.777.495.23 8 
1.581.958.057 
1.714.108.928 
1.968.325.240 
2.864.474.514 

896.457.876 
14.629.686.806 

6.875.456.511  

k5' nay 
Nãm trir&c  

45 .065.337.948 
2 .132.232.207 
1 .524.931.794 
2 .143.999.602 
2 .331.655.694 

(69.525.366) 

50 .484.663.214 

A Luy ke tw dau nam den cuox 
Näm nay  

60.307.963.170 103.613.295.093 

Lily k tfr du näm dn cui k nay 
Näm nay Nám tnthc 

2. 154.881 

 

514.829.492 
2.000.000.000 
1.791.028.300 
4.482.448.227 

386.021.621 

   

2.154.881 9.174.327.640 

T5NG CONG TV C5  PHAN PHONG PHU 
Dia chi: S6 48 Tang Nhcm Phui, Khu ph 3, Phizmg Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H ChI Mirth 
BAO CÁO TAI CHtNH HOP NHAT GIffA NIEN DO 
6 thang du cüa nam tài chinh k& thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tãi chinh hçp nht (tip theo) 

5. Chi phi tài chInh 
A Luy ke tu dau nam den cuoi 

Näm nay  
k' nay 
Näm trtrfrc  

.324.781.953 
606.445.523 

Chi phi 1i vay 
L6 chênh Ich t giá phát sinh 
L chênh 1ch t giá do dánh giá lai  các khoãn miic 
tién t có gôc ngoai t 
L do thanh 1 các khoán du tu tài chInh dài hn 
Dir phông thn that du tu 
Chi phi hoat dng tài chInh khác 

Cing 

49.954.170.009 84 
4.031.617.991 

2.038.075.695 4.136.118.290 

(219.028.405) 
759.295.670 1.774.014.513 

57.797.878.208 89.607.613.031 

6. Chi phi ban hang 

Chi phi cho nhân viên 
Chi phi nguyen Iiu, 4t 1iu 
Chi phi khu hao tài san c djnh 
Chi phi dch vv mua ngoài 
Chi phi khác 
Cong 

Lüy k tfr du nAm dn cuM k' nay 
Näm nay Nám tru*c 

8.308.737.345 20.022.233.481 
70.481.148 244.628.376 

- 8.000.413 
22.687.283.969 21.132.522.799 
8.813.660.220 28.559.214.626 

    

39.880.162.682 69.966.599.695 

7. Chi phi quãn I doanh nghip 

    

Chi phi cho nhân viên 
Chi phi 4t 1iu quân 1 
Chi phi khu hao tui san c djnh 
Chi phi phân b lçxi th thircing mai 
Thug, phi vâ I phi 
D phông nq phái thu khó dôi 
Chi phi djch vi mua ngoài 
Chi phi khác 

Cng 

8. Thu nhp khác 

Lãi thanh 1, nhi.rgng ban tài san c dnh, bt dng 
san dâu ti.r 
Thu nhp tir vn vay ducic mien 
Tiên phat vi pham hqp dng 
Tin bi thtthng cña bão him 
Thu nhp khác 
Cng 

Ban thuye minh nay là mç31 b phan hQp thành và phái thtçyc dQc cling vái Báo cáo tài chinh hçp nhdt giia nien d 43 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: s6 48 Tang Nhan PhU, Khu phó 3, Phuóng Tang Nhan Phii B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DO 
6 tháng du cüa nam tài chInh k& thüc ngay 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hqp nht (tip theo) 

9.  Chi phi khác 

L thanh 1, nhtrcmg ban tài san e 

- A L Luy ke tw dau nam den cuoi ky nay 
Näm nay Näm tru'&c 

djnh, bt dng san 
dâuttr 126.841.412 
Tin phat vi pham hành chinh - 18.000.000 
Thu b pht, bj truy thu 195.129.994 
Chi phi khác 59.411.034 1,729,498.232 
Cong 186.252.446 1.942.628.226 

10.  Lãi trên cô phiu 
lOa. Ldi cr bàn/say giám trên côphilu 

Lçii nhun k toán sau thus thu nhp doanh nghip 

Luy k tfrdâu näm dn cui k'này 
Nàm nay Nãm trtr&c 

cüa Cong ty me 169.387.869.837 135.868.842.749 
Inch Qu' khen thu'o'ng, phüc igi (8.419.086.840) (9.473.970.853) 
TrIch thtxong HOi  dng quàn trj, Ban kini soát Va 
Ban diêu hành (2.405.453.383) (3.157.990.284) 
Thi lao Hi dng quãn trj vâ Ban kim soát (213.333.334) (396.000.000) 
Lgi nhun tInh lãi co bán/suy giãm tren c phiu 158.349.996.280 122.840.881.612 
S kxcvng binh quân gia quyn cCia c phiu ph 
thông dang luu hành trong k' 74.670.891 74.670.891 
Läi co bán/suy giãm trên di phiu 2.121 1.645 

lOb. Thôngtinkhác 
Khôngcó cac giao djch cô phiêu phô thông hoc giao djch cô phiêu pho thông tiêm nAng nào xãy ra tr 
ngãy kêt th(ic nãm tài chInh dn ngày cong bô Báo cáo tài chInh hcTp nhât giaa niên dO nay. 

VI!. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CÁO LUU 
CIIUYEN TIEN TE H€P NHAT GIU'A MEN DQ 

Trong kS'  Tp doán phát sinh các giao djch không bng tin nhu sau: 
Lily k tfr du nAm dn cui k5' nay 

Näm nay Näm trirc  
Thu lãi cho vay cn tr& vào chi phi läi vay 10.863.293.652 4.468.082.273 
Can tth khoàn phái trá tin vay vri cOng ng phái thu 6.974.510.416 19.63 8.857.464 
KOt chuyn khoán vay vào thu nhp khác 2.000.000.000 
Can tr& Iãi cho vay phái thu vài cOng ncrphái trá 3.189.172.062 

Tai ngày kt thñc kS'  k toán, các khoán cOng ng lien quan dn tài san c djnh cOa Tp doàn nhi.r 
So cuôi k' S du nãm  

Mua tài san c djnh bang cách nhn no phAi trá 805.02 1.920 1.716.846.945 
Trá trirâc mua tài san c dinh 1.862.073.642 57 1.325.400 

Bàn thuyé't minh nay là m5t bç phn hcrp thành và phái du-çic dQc cüng vói Bdo cáo tài chInh hctp nhd't giia nien d 44 
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T6NG CONG TV cä PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Phring Tang Nhcm Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHFNH HOP NHAT GIUA NIEN fX 
6 tháng dAu cOa nam tài chInh k& thic ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Ban cao tài  chinh hçrp nht (tip theo)  

Vffl. NH1DNG THÔNG TIN KHAC 

1. Tài san cho thuê hot dng 
Tai ngay kOt thOc k' kê toán, cáo khoán thanh toán tiOn thuê tôi thiéu trong tlrcmg lai thu duqc t& cáo 
hçTp dông thuO hoat dng khong the bUy ngang nhu sau: 

S cui k5' S du nàm 
Tr 01 nãm trâxung 68.458.181.228 27.299.062.711 
TrOn 01 näm dn 05 nãm 245.052.610.982 106.023.762.753 
Trên 05 näm 401.395.927.842 140.982.492.008 
Cing 714.906.720.052 274.305.317.471 

2. Giao djch và s dir vói các ben lien quan 
Cáo ben lien quan vói Tp doàn bao gôm: cáo thành viên quán 1 chU chôt, cáo cá nhân cO liOn quan 
vói cáo thành viOn quán l' chO ohôt và cáo ben liOn quan khác. 

2a. Giao djch va s6 dir vôi cac thành vien qudn 1)5 chi ch& và cdc cá nhân Co lien quan vOl cdc thành 
viên quãn 1)5 chü ch& 
Các thành vién quán l chU chOt gôm: các thành viOn Hi dông quán trj và cáo thành viOn Ban diu 
hành (Ban Tong Giám doe, Giám doe tài chInh và KO toán tnrOng). Các cá nhân cO liOn quan vói cáo 
thành vien quãn l chU chôt là cac thành viOn mt thiOt trong gia dinh cáo thành viOn quãn 1 chU chôt. 

Giao dch vái các thành viên quán 1)5 chz cMt và các cO nhán cO lien quan vái cOc thành vien quOn 1)5 
chzchôt 
Tp doàn khOng phát sinh giao djch ban hang và cung cap dch vii cOng nhtx cáo giao djoh khác vâi 
cáo thành viOn quàn 1 chii chôt và cáo cá nhân có liOn quan vái cáo thánh viOn quán 1 chU chôt. 

Cong no vái cOc thành vien quán 1)5 chz chat va cOc cO n/iOn có lien quan vOl các than/i viên quOn 1)5 
chi chOt 
Tp doàn khOng có cong n vOl cáo thânh vien quãn 1' chU chôt và cáo cá nhân có liOn quan vOi cáo 
thành viOn quail i chO chat. 

Thu nhp cia cOc thành viên quân 1)5 chü ch& 
Thu nhâp cUa cáo thành viOn quán l chCi chôt chi có hrcing vOi tong tiên hrcmg trong k' là 
1.237.461.440 VND (cOng k' näm trtxOc là 1.709.425.330 VND). 

2b. Giao djch va sá dir vOl các ben lien quan khác 
Các ben liOn quan khác vOl Tp doàn gOm: 
Ben lien quan khác Mi quan he 
I.p doàn Dt may Vit Nam COng ty m 
Cong ty TNI-IH Coats Phong PhO Cong ty liOn doanh 
Cong ty CO phan Dàu tLr Phãt triOn Nhà và Do thj HUD Sal GOn COngtyliUnkOt 
Cong ty Co phân May Dà Lat Cong ty liOn kt 
Cong ty CO phán Phát trin Nhà Phong PhU Daewoon ThU Duo CongtyliOnkêt 
Cong ty C phân XUc tin Thiiang mai  và Dau tir Phong PhU Cong ty liOn kOt 
Cong ty C phan Dt DOng Nam Cong ty liOn kOt 
Cong ty Co phân Dt may Nha Trang Cong ty liOn kOt 
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trinh bay ti các thuyt minh s V.2, V.4, V.5, V.17, V.18, 
Cong nç vái cOc ben lien quan khác 
Cong ng vâi các bOn liOn quan khác dirge 
V.23 và V.24. 

Các khoán cong na phãi thu các ben liOn 
tiOn. 

quan kháe khong co bào dam va sO dixgc thanh toán bAng 

Toàn b nhà xu0ng ca Cong ty dirge dt t?i  Vit 
là Vit Nam, các niràc Châu A khác (Han QuOc, 
nuàc Châu Au và Ms'. 

Chi tit doanh thu thun v ban hang và cung cap 
tn cOa khách hang nhir sau: 

3a. Thông tin v ltnh vrc kinh doanh 
Tap doãn có các linh e kinh doanh chInh sau: 
• LTnh vue san xuât: san xut sai, vái, khän, chi may, may mc thai trang,.. 
• Linh vijc thirong mai, dich vu, khác: mua ban sgi, vái, khán, chi may, chi thOu, san phâm may mac 

và thvi trang, kinh doanh bat dng san và thirc hin các dr an ci1m cong nghip, khu du Ijch và tOa 
nhà phi'rc hgp. 

Thông tin v b phn theo lTnh virc kinh doanh cOa Tap doàn dirge th hin Phii hic 05 dInh kern. 

3b. Thông tin ve khu vyc dja l•  
Nam. Thj tnr&ng tiOu th cOa TOng Cong ty chü yOu 
Nhat Bàn, Hông Kong, Trung Quôc, Thai Lan) các 

djch vii ra ben ngoài theo khu vrc dja l dira trOn vj 

TONG CONG TY cö PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nho-n Phü, Khu ph 3, Phiiing Tang Nhcm Phü B, Quan 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHtNI1 HQP NHAT GICrA NIEN Do 
6 thang du cüa nAm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài  chInh hçrp nht (tip theo)  

Giao djch vái các ben lien quan khác 
Ngoai các giao djch phát sinh vâi các cong ty lien doanh, lien kêt dã dirge trInh bay r thuyet minh 

so 

V.14a, Tap doàn cOn phát sinh các giao djch khác v&i Tp doàn Dt may Vit Nam nhix sau: 

Thuê van phOng 
C trc phái trã 

S A . Luy ke tw dan nam den cuoi ky nay 
Nàm nay NAm tru'&c 

- 
82.299.351.200 

1.282.323.000 
93.521.990.000 

Lãi vay phãi trá 9.648.022.318 5.093.777.753 
Mua hang hOa 969.570.000 1.085.918.400 
Chi phi djch vj 215.000.000 80.000.000 

Giá hang hóa, djch vii cung cp cho các ben lien quan khác là giá thOa thuan.  Vic mua hang hóa, djeh 
v tr các ben liOn quan khác dirge thirc hin theo giá thOa thuan. 

3. Thông tin v b phn 
Báo cáo bi phan chInh yOu là theo 1mb vrc kinh doanh do các hoat dng kinh doanh cüa Tap doàn 
dirge to chc và quân 1' theo tInh chat cüa san phâm và djch vi do Tp doàn cung cap vói môi mt b 
phn là mt din vj kinh doanh cung cap các san phâm khác nhau và phii vii cho các th trirOng khác 
nhau. 

Luy k t1r dãu nàm dn cuM k5' nay 
Nãm nay Näm trithc 

Vit Nam 705.665.161.187 1.271.337.472.040 
Các nil&c khác 374.152.112.367 536.881.453.042 
Cng 1.079.817.273.554 1.808.218.925.82 

4. Sy kin phát sinh sau ngày kêt thüc k5' k toán 
Khong có sr kin trQng yOu nào khác phát sinh sau ngày kOt thi:ic kS'  kO toán yOu câu phái diêu chinh 
so lieu hoac cong bô trOn Báo cáo tài chInh hcrp nhât gitta niOn d. 

Ban thuylt minh nàylà môt bç5 phán hp thânh vàphthi dwcic dQC cing v&i Báo cáo tài chInh hpp nhát giüa niên d 46 
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TONG CONG TV 
CO PHN 

PHONGPHU 

1 
I 

/7 

ChI Minh, ngày 21 tháng 8 nãm 2020 

LêThjTAnh 
NgirOi 1p biêu 

Tnrong Th Ngyc Phirçvng 
Kê toán trtrO'ng 

L Anh Tài 
Gum dôc diu hành 

I 

TONG CONG TY CO PH'AN PHONG PHU 
Dia chi: S 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Phi.rong Tang Nhcrn PhU B, Quân 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
6 thang du cüa nàm tâi chInh kEt thüc ngày 3 1 tháng 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo  tài chinh  hçrp nht (tip theo) 

5. Thông tin khác - 
Ngày 22 tháng 6 närn 2019 Uy ban Nhân dan TP. HO ChI Minh dä ban hành QuyOt djnh so 2649/QD-UBND ye vic thu hOi và hüy bO Quyét djnh sO 6077/QD-UBND ngày 17 tháng 11 näm 2017 cOa Uy 
ban Nhân dan TP. HO ChI Minh ye chap thuân cho chuyên nhiictng Dir an Phát triên khu nhà a tal 
Phung Phtrâc Long B, Quân 9, TP. Ho ChI Minh giUa Tong COng ty Nông nghip Sài GOn — TN}-1H 
MTV và Tong Cong ty. Theo do, hal ben phài giao trâ, chuyên giao nhüng gI ma hai ben dä thOa thu.n 
cüa nhau truóc day vâ cam ket không thäc mc khiéu nai gi ye sau; thông báo cho các ben có lien quan 
ye viéc hüy hop dông chuyen nhixqng dir an Khu nhà a ti Khu phO 4, PhuOng Phtrac Long B, Quân 9; 
giái quyét cac van d phát sinh v61 các tO chrc, Ca nhãn lien quan den vic hüy hop dông chuyên 
nhircng dir an do hal ben dã k kOt trixàc do theo quy djnh cUa pháp 1u.t hin hành. 

Trong näm 2018 va 2019, Tng Cong ty dã bàn giao mt s can cho khách hang và ghi nhn doanh 
thu, giá von vào két qua hoat dng kinh doanh nhix sau: 

Doanh thu kinh doanh bt dng san 121.861.827.748 
Giá vn chuyn nhi.rçmg bt dng san 116.927.856.876 
Lãi gp 4.933.970.872 

Hién tal  Tap doàn dang ch ht.r&ng dn va giâi quyt cac vn d dan su phát sinh (nk co) do vic hüy 
hop doug chuyên nhrcmg dr an gi&a cac ben theo quy djnh phap 1ut hin hânh. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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L Anh TOi 

Clam dc diu hành 

Trwo'ng Thj NgQc Phirqng 
K toán trir&ng 

Phu Ic 01: Bang tang, giãm tài san c  djnh hüu hIrih 

Nguyen giá 

Nhà cü'a, 
vt kin tr6c Máy móc và thit bi 

Phuo'ng tiên van tài, 
truyn dn 

Thit bi, ding cu 

quãn l) 
Tài san ci djnh 
hüu hInh khãc 

S dAu näm 

Muatrongk 
608.822.729.359 

- 
1.495.315.680,374 

2.243.940.330 
36.714.866.541 

110.000.000 
11.274.249,957 

Du tu xay dirng Cu bâ.n hoân thành 20.084.608.355 
Phãn loi Lai 
Thanh l, nhiiqng ban 
S du cui k3' 
Tronga'o: 

(4.123.286.980) (1.083.761.319) (1 l6.728.000) 
628.907.337.714 1.493.436.333.724 35.741.105.222 11.157.521.957 

D khAu hao ht nhung vn cèn sü ding 
Chä thanh 1 

42.409.532.720 135.2 19.196.151 10.011.768.554 2. 745.262.883 

Giá tn hao mon 
So du näm 

Khu hao trong k 
Phân loai lai 

152.810.399.231 

10.602.532.195 
670.236.957.337 

58.136.011.393 
2 1.0 13 .837.344 

1.3 67.2 12.076 
4.371.403.509 

386.6 16.083 

Thanh l, nhiicrng ban 
SdLrduj k5' 

(2.313.186.676) (1.023 .6 13. 179) (116.728.000) 
163.412.931.426 726.059.782.054 21.357.436.241 4.641.291.592 

Gia tn con Ij 
S dâu näm 

S cui k' 
456.0 12.330.128 825,078,723.037 15.70 1.029. 197 6.902.846.448 
465.494.406.288 767.376.551.670 14.383.668.981 6.516.230.365 

Lê Th TO Anh 

Ngu?ri 1p biu 

Trong do: 

Tm thii chtra six dvng 
Bang chi thanh I 

Cong 

2.152.127.526.231 

2.353.940,330 
20.084.608,355 

(5.323.776.299) 
2.169.242.298.617  

190.3 85.760.308 

848.432,597,422 
70.492.371.747 

(3 .453.527.855)  
915.471.441.314 

1,303,694,928.809 

1.253.770.857.303 

Mi , ngày 21 thOng 8 nAni 2020 

- - - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TV CU PHAN PHONG PHU 
Dia chi: só 48 Tang Nhon Ph(z, Khu ph6 3, Phuông Tang Nhon Phti B, Quán 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GIUA NIEN DO 

6 tháng dAu ci:ia näm tài chmnh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
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316.285.217 16.736.543.948 (24.397.202.513) (253.556.860) 

S cuM k' 
S pht sinh trong kS' 

So phãi np S d thirc np 
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHd 
Dia chi: s6 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Phuyng Tang Nhon Phii B, Quân 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT GHJA NIEN FX 

6 thang du cüa nAm tài chInh kt thüc ngây 31 thang 12 nam 2020 
Phu It)c 02: Thu v?i các khoãn phãi np Nh nu&c 

S du nam 

Phâi nôp Phãj thu 
Thus GTGT hang ban nQi dja 176.396.649 
Thud GTGT hang nhp khu 

Thud xut, nhâp khu 45.989.095 
Thus thu nhp doanh nghip 873.569.662 207.769.015 

Thud thu nhp doanh nghiêp tm 
nôp cho s tin nhán tru&c tr hoat 
dông chuyn nhtxcmg bt dng san 

Thuthunhâpcánhán 6.884.836.30 1 
Thud tài nguyen 41.049.318 
Thud nhà dt, tin thuê dt 

Các loal thus khac 

Cong 7.975.851.930 253.758.110 

Trirong Thi NgQc Phirqng 
K ton trufrng 

LêThITAnh 
Ngtrôi 1p biu 

Minh, ngày 21 tháng 8 nAm 2020 

L Anh Tài 

Giám dEc tiu hành 

21.764.250.010 

2.509.769.235 

164.636.621 

1.111.606.086 

5.113.905.792 

113.502.856 

2.551.233.684 
20.020.000 

(9.20 7.3 8 6.247) 

(2.509.769.235) 

(227.163.728) 

(464.817.846) 

(11.477.965.068) 

(128.804.236) 

(36 1.276. 153) 
(20.020.000) 

Phãi np 

1.266.801.042 

520.777.025 

25.747.938 

2.189.957.531 

Phãi thu 

108.516.202 

207.769.015 (253.556.860) 

33.348.924.284 

Cn trü 

12.733 .260.4 12 



- - - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TV c6 PHAN PHONG PHU 
Dia chit S 48 Tang Nhan PhO, Khu ph 3, Phtthng Tang Nhon PhO B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAt CH!NH F-IQP NJ-tAT GIO'A NIEN D) 

6 thang du cOa n8m tái chinh kt thOc ngay 31 thãng 12 nlm 2020 
Phu lac 03: Bang t8ng, gilm cac khoãn vay và no' thuê tài chinh 

Chi tit s phat sinh v các khoãn vay vã nq thul thu chlnh ngn han trong k' nhtx sau 

So t6n vay phat sinh KCt chuyén lii- vay vh 
S6 dAu nhm trong k3' 

9.175.284,116 

1.359.850.392.675 

1.282388.738704 
67.533.539.277 
9.928.114.694 

1.369.025.676.791 

Chi tit s phat sinh v dc khohn vay vh nq thuê thi chlnh dhi han trong k' nhu sau 

Tang do liii nhp g6c Chênh Ich t giO 
SO tien vay d8 trA 

trong k3 Cn trircOng n 

Dcm vj If nh: VND 

S6euM k' 

29.030.708 (4.475. 74Z 794) 9.663.078,287 

1.248.359.334 (1.483.6/8.919.872) 829.515.492,401 
1.135.620.695 

90.612.770 
22.125.869 

(1.446.161.667.879) 
(32.482.030.533) 
(4.975.221.460) 

771.445.278.775 
52.374.221.274 
5.695.992.352 

1.277.390.042 (1.488.094.667.666) 839.178.570,688 

Vay vâ n9 thué thi chinh ngtn hgn 
phdi Ird hen lien quan 

Vay thnnhué(Oich(nhng,n h(rn 
phâi trO cdc ii c/ia-c Va Cd n/ian khdc 

Vay ngn han ngAn hang 
Vay dâi han den han tn 
N9 thul 1/il chinh dn han trâ 

Ciig 

S tin vay ph/it sinh Kt chuyn sang vay 
trong k' dhi han dn han trh Tang do 181 nhp g6c 

- (4.934.511.257) 
12.800.679.436 (17.232.099.760) - 

17.277.801.520 - 1.805.878.520 
(720.973.249) 

Chênh Ich t gih 

1.586.705.660 
425.409.658 

53.084.769 

50 

934.082.587.255 

934.082.587,255 

934.082.587.255 

ncr d/ii ban 

4.934.511,257 

17.953.073.009 

17.232.099.760 
720.973.249 

22.887.584.266 

Vay dhi han chc ben lien quan 
Vay dhi han ngan hang 
Vay dhi han chc t chc khAc 
Vay dhi han c/ic c/i nhfin 
N9 thuê thu chinh 

Cong 

____L)CLt t  

U Th j TO Anh 
Ngiroi Ip biu 

S du n8m 

531.494.118.273 
360.274.527.983 

9.600.000.000 
105.751.919.319 
29.005.427.487 

S tin vay d8 tr/i 
trong k' 

(18.473.035.698) 

Cn trà-c6ng nq 

(6.974.5 10.4 16) 

S cuM k3' 

528. 146.312.676 
356.268.517.3 17 

9.600.000.000 
99.388.053.245 
28.337.539.007 

(6.974.510.416) 1.021.740.422.245 

Minh, ngãy 21 thhng 8 nlm 2020 

LAnhT/ij 
Gi/im dtc diu h/nh 

1.036.125.993.062 30.078.480,956 (22.887.584.266) 1.805.878,520 2.065,200.o7 

Triro'ng Thj Ngc Phtrcrng 
K to/in trLr&ng 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T6NG CONG TY Co PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Thng Nhan PhCt, Khu ph 3, Phumg Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TM CHiNH HOP NHAT GIcfA NIEN O 
6 tháng du cia nlm tãi chinh k& thüc ngây 31 tháng 12 nam 2020 
Phu lyc 04: Bang d6i chiu bin dng  cüa vn chü  th hUu  

So du dAu näm tnxàc 

Lç,i nhun trong k' 

Chia cO tirc trong kS' 

Trich 1p cãc qu trong k 

Chi qu trong k 

Giãm do thoái vOn 
Thu lao Hi dông quãn trj, Ban kiêm 
soát và Ban diu hành 

Các khoán diu chinh khác 

SO dir cuOi k3' trithc 

Lqi nhun 
sau thu 

china phán phOi 

4 14.677.387.285 

135 .868.842.749 

(186.677.227.500) 

(39.401.272.027) 

331.028.640.760 

5.733.385.448 

(96.000.000) 

923.524.805 

SO du du nam nay 

Li nhun trong kS' 

Chia cO tirc trong k' 

Trich 1p các qu trong k' 
Thu lao Hi dông quán tn, Ban kiêm 
soát vl Ban diu hành 

Các khoán diu chinh khác 

SO dir cuOi kS' nay 

404.766.823.758 

169.387.869.837 

(164.275.960.200) 

(72.160.669.000) 

(213.333.334) 

7.847.245.352 
345.351.976.413 

Von dau tir cua chu 
s& h&u 

Thng dir 
vOn cO phn 

Qu du tir phát 
trin 

Qu$ khác thuc 
vônchüs?jh&u 

746.708.910.000 35.309.411.225 

(1.8 86. 152.344) 

339.061.007.341 

16.031.335.408 

(1.472.727.273) 

(3.556.079.432) 

291. 153 .672 

(291.153.672) 

746.708.910.000 33.423.258.881 350.063.536.044 

746.708.910,000 32.368.276.001 337.923.966.476 

37.505.615.000 

746.708.910.000  

Don vj tinh: VND 

Loi Ich cO dông 
không kim soát Cong 

145.330.659.750 1.681.378.529.273 
(3.457.085.237) 132,411,757.511 
(2.218.500.000) (188.895.727.500) 

(23.369.936.619) 

(1.472.727.273) 
(32.262.075.319) (32.262.075.3 19) 

(96.000.000) 

923.524.806 
107.392.999.194 1.568.617.344.879 

18.469.401. 148 1.540.237.377.383 
1.137.647.723 170.525.517.560 

(1.800.000.000) (166.075.960.200) 
(100.000.000) (34.755.054.000) 

(2 13.333.334) 

7.847.245.352 
17.707.048.871 1.517.565.792.761 

32.368.276.001 375.429.581.476 

inh, ngày 21 tháng 8 näm 2020 

LêThiT6Anh 
Ngtrol 1p biu 

  

Triro'ng Thj Ngçc Phirq'ng 
K toán trithng 

L Anh T 
Giám dOe diu hành 

51 



98.030.190.689 22.152.553.665 

   

120.182.744.354 
(100.188.125.852)  

19.994.618.502 
20.469.386.006 

(57.797.878.208) 
189. 155.094.911 

2.154.881 
(186.252.446) 

(1.111.606.086) 

     

163.815.516.489 25.339.578.422 

   

      

    

170.525.517.560 

64.234.930.394 10.500.000  64.245.430.394 

     

68.624.422.487 18.616.282.774 8 7.240. 705.261 

- - - - - - - - - - - - - 
T6NG CONG TV C5 PHAN PHONG PHU 
Dja chi: S6 48 Tang Nhcin PhO, Khu ph 3, Phung Tang Nhcni PhO B, Qun 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHfNH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng du càa nAm tài chinh k& thüc ngày 31 thãng 12 näin 2020 
Phu liic 05: Thông tin v b phn theo Iinh  vi,rc kinh doanh 

Thông tin v k& qua kinh doanh, tãi san c6 
dlnh vã các tãi san dài hn khác va gia trj các khoàn clii phi IOn không bAng tin cOa b phn theo lInh vi,rc kinh doanh cOa Tp doãn nhir sau: 

D!yn vj tInh: VND 

Các ITnh vc thuvng Cäc khoãn 
LTnh  vtrc  san xuAt mi, djch vi, khác Ioi trfr Cong K3' nay 

Doanh thu thuAn v ban hang và cung cAp djch vv ra ben ngoài 777.085.615.566 302.731.657.988 1.079.817.273.554 Doanh thu thuAn vA ban hang vã cung cAp dch vi,i gilta các b phn 
Tang doanh thu thuin v ban hang và cung cp dfch vi

777.085.615.566 
KAt qua kinh doanh theo b phan 
Các chi phi không phAn b theo b phn 
Lcyi nhun tü hoat dng kinh doanh 
Doanh thu hoat dOng  tài chInh 
Chi phi tài chInh 

PhAn lãi hoãc I trong cong ty lien doanh, lien kAt 
Thu nhp khác 
Chi phi khác 

Chi phi thuA thu nhp doanh nghip hin hành 
Chi phi thu thu nh.p doanh nghip hoàn 

lai 

LØnhuM sau thuithu nh(lp doanh nghi1êp 

T6ng chi phi dd phd! sinh dl lnua tà! san c djnh và cdc tài thu dài hçzn khdc 

Tting chi phi khdu hao và phân b4 ciii ph(trd tru* dài ht'in 

T6ng gid Zr! cdc khoàn chiph! 1dn không b1ng tiln (trfr chi phi khãu hao và phân b 
chi phi Ird trwOc dài hçzn) 

925.008.536 

302.731.657.988  1.079.817.273.554 

925.008.536 
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T6NG CONG TY Co PHAN PHONG PHCJ 
Dja chi: s6 48 Tang Nhon PhO, Khu ph6 3, Phiibng Tang Nhon Phi B, Qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng dAu cCia näm tài chinh kt thôc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Phi hic 05: Thông tin v b phn theo ITnh vc kinh doanh (tip theo) 

Kji trtr&c 
Linh vuc san xut 

Các ITnh vc thuong 
mai, d1ch vu, khác 

Các khoãn 

ba1  trr Cong  

Doh thu thun v ban hang và cung cp dlch v ra ben ngoài 
Doanh thu thun v ban hang và cung cp dch vv gita các b phn 

1.205.938.766.879 602.280.158.203 
1.808.218.925.082 

Tang doanh Thu Ihun v ban hang và cung cap djch vi 

Kt qua kinh doanh theo b ph.n 

1.205.938.766.879 602.280.158.203 1.808.218.925.082 

47.358.854.022 152.546.660.560 Các chi phi không phân b theo bO phn 
105.187.806.538 

(173.579.894.788) Li nhun tir hoat dng kinh doanh 
Doanh thu hoat dng tài chInh 
Chi phi tài chInh 

(21.033.234.228) 
36.529.563.420 

Phân lãi hoac l trong cong ty lien doanh, li€n ket 
Thu nhp khác 
Chi phi khác 

201.256.438.680 1.483.886.872 
(89.607.6 13 .03 1) 
202.740.325.552 

9.174.327.640 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành (1.942.528.226) 
Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoan lai (3.448.983.616) 
Loi nhuân sau hue Thu nhap doanh nghiçp 

T6ngchiph(dophalsjnh 
132.411.757.511 

dmua tài san cñ djnh và cdczâisdn dâih,n khác 
59.395.042.643 3.569.327.813 62.964.370.456 

Tang chi phi khu hao vàphân bã chi phi Ira Inthc dài hin 
75.266.076.465 21.317.649.427 - 96.583.725.892 

Tang gid 14 cdc khodn chiph(/ön không bang tian (Irfr chi phi k1uu hao và phân bö 
chiphitrá irwóc dài hgn) 

119.616.625 
119.616.625 
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TONG CONG TY Co PH'AN PHONG PHU 
Dja chi: S 48 Tang Nhn Phü, Khu ph 3, PhirOng TAng Nhmi Phô B, QuAn 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GICIA NIEN Dt 
6 tháng d&u cüa nAm tai chinh kt thOc ngAy 31 tháng 12 nAm 2020 
Phi.i Içic 05 Thông tin v b  phn theo linh  vyc kinh doanh 

Tài san và nçi phãi trâ cãa b phn thea linh vi,rc kinh 

S cui kS' 

doanh ci.xa T.p doAn nhu sau: 

LTnh vtrc sAn xut 
CAc lTnh vrc thuo'ng mi, 

dch vii, khAc CAc khoAn loi tr& 

TAi san trrc tip cüa b phn 
Tài sAn phân bô cho bO phn 
CAc tài sAn không phAn b theo b ph.n 

Ting lai Safl 

1.826.204.137.473 918.948.465.334 
- - 

Nci phAi trA trrc tip cña bo ph4n 
Nçi phAi trA phAn b cho b phn 
Nc phAi trà không phAn b thea b phn 

Tang nrphái trâ 

S du nAm 

1.462.057.345.855 841.316.649.082 
7.004.700.254 8.307.670.284 

TAi sAn trtxc tip cCia b phn 
TAi sAn phAn bô cho bO phn 
CAc tAi sAn không phAn ho theo b phãn 
Ting iài san 

1.891.428.241.305 1.110.356.647.524 
226.269.454 174.244.981 

Nçi phâi trA trVc tiép cCia b phn 
Nq phAl trA phAn bô cho b phn 
Nc phAi trA không phan bô theo b phn 

T6ng nophái ira 

1.743.775.122.141 1.080.508.290.072 
3.667.441.154 2.824.213.362 

Dcm vj tinh: VND 

Cong 

2.745.152.602.807 

1.339.929.609.922 

4.085.082.212.729 

2.303.373.994.937 
15.3 12.370.538 

248.830.054.493 

2.567.516.419.968 

3.001.784.888.829 
400.514.435 

1.532.950.317.934 

4.535.135.721.198 

2.824.283.412.213 
6.491.654.5 16 

164.123.277.086 
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Truong Thj Ngçc Phtrçng 
K toAn trLr&ng 

c.,,ITONGCONGTY  .\ 

CÔPHAN F 
PHONGPHUI  ;i 

IR 1O—' 

Minh, ngAy 21 thAng 8 nAm 2020 

LAnhTAj 
GiAm Mc aiu hAnh 

Lê Thi TüAnh 
Ngu&i Ip biu 

2.994.898.343.815 
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