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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhn Ph(i, KP 3, P.TAng Nhn Phá B, Q9, TP. HCM 

BAO CÁO TA! CHfNH TONG HOP QU' 2 NAM 2020 

Cho nArn tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 

Mu s BOI- DN 

Ban hành theo Ti' s6 200/2014/11'- BIC 

Ngày 22/12/20 14 c0a B Tài Chlnh 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tai ngãy 30 tháng 06 nam 2020 

Don vj tinh : VND 

TA! SAN MA s6 
Thuyt s6 cui qu s &iu nãm 

1  2 3 4 5 

A- TA! SAN NGAN HI.N 100 1.492.716.629.184 1.997.816.627.723 

I. Tin Va các khoãn tirong du'ong tin 110 17.886.707.742 48.510.045.687 

1.Tin 111 1 17.786.707.742 48.210.045.687 

2. Các khoán tlrcYng dixong tin 112 100.000.000 300.000.000 

II. Du tir tài chinh ngn han 120 - - 

1. Ch(rng khoán kinh doanh 121 - - 

2. Dir phOng giãm giá chCrng khoán kinh doanh 122 - - 

3.Dutirnamgiüdênngàydáohafl 123 - - 

111. Các khoán phãi thu ngAn hn 130 978.380.058.587 1.339.318.574.968 

I. Phaithunganhncüakháchhàng 131 3 348.590.778.279 548.207.066.217 

2. Trãtru'âc cho nguYi ban ng&n han 132 4 24.055.948.123 7.009.065.483 

3.PhâithunibngAnhn 133 - - 

4. Phãi thu theo tin d KH hçip c1ing xây drng 134 - - 

5. Phái thu vcho vayngn han 135 5 131.600.000.000 131.600.000.000 

6. Phãi thu ngn han  khác 136 6 488.349.574.102 664.414.782.813 

7. Dr phOng cac khoân phãi thu khó dOi 137 7 (14.245.116.715) (11.973.769.737) 

8. Tài san thiu choxcr I 139 28.874.798 61.430.192 

IV. Hang hoá tn kho 140 8 494.447.109.027 607.995.178.508 

1.Hànghoátônkho 141 520.825.016.132 638.561.372.342 

2. Drphông giãm giáhàngtn kho 149 (26.377.907.105) (30.566.193.834) 

V. Tài san ngn han  khác 150 2.002.753.828 1.992.828.560 

1. Chi phi trã tri.ràc ng&n han 151 9 1.696.958.052 1.349.271.695 

2.ThuGTGTdu'ackh&utth 152 - 400.514.435 

3.Thuvâcáckhoán phãi thu NhàNixàc 153 17 305.795.776 243.042.430 

4.Giao djch mua ban lai  trái phiu ChInh phO 154 - - 

5.Tàisánngnhnkhác 155 - - 

B - TA! SAN DAI HAN 200 1.805.795.485.928 1.847.809.874.223 

I. Các khoãn phãi thu dAi han 210 67.752.895.759 67.824.895.759 

1. Phãi thu dài han  cüa khách hang 211 - - 

2. Trá truOc cho nguäi ban dài han 212 - - 

3. Vn kinh doanh a don vi tnrc thuôc 213 - 

4.PhãithunôibQdãihan 214 - - 

5. Phãi thu v cho vay dài han 215 5 5.220.000.000 5.292.000.000 

6. Phài thu dâi han khác 216 6 62.532.895.759 62.532.895.759 

7. Dr phàng phái thu dài han  khó dôi 219 - - 

II. Tài san có dinh 220 1.032.371.274.724 1.073.790.916.455 

1. TSCD hU'u hInh 221 10 1.020.040.879.153 1.060.770.701.802 

- Nguyen giá 222 1.820.785.761.888 1.804.183.432.558 

- Giá tn hao mon lujYkl 223 (800.744.882.735) (743.412.730.756) 

2.TSCDthuêtàichInh 224 11 12.019.727.694 12.675.349.200 

-NguyêngiO 225 13.112.430.204 13.112.430.204 

- Giá tn hao mOn 1u9k 226 (1.092.702,510) "437.081.00f) 



TAI SAN MA s 
Thuyt st cui qu' S au näm 

1  2 3 4 5 

3.TSCDvôhinh 227 12 310.667.877 344.865.453 

- Nguyen giá 228 583.92 7.2 73 583.927.273 

- Giá tn hao mon luj kl 229 (273.259.396) ('239.061.820) 

III. Bt ng san du tu 230 13 12.183.975.588 12.425.242.434 

-Nguyéngiá 231 14.476.010.625 14.476.010.625 

- Giá j hao mOn /u57k 232 (2.292.035.03 7) (2.050.768.191) 

IV. Tài san d& dang dài han 240 14 1.407.780.001 16.366.669.923 

1. Chi phi san xut, kinh doanh dà dang dài han 241 - - 

2. Chi phi xay drng co ban dôdang 242 1.407.780.001 16.366.669.923 

V. Dâu tu tài chinh dâi han 250 2 660.365.593.433 647.169.207.233 

1. Du tu' vào cong ty con 251 220.050.000.000 200.527.468.554 

2. Du tu vào côngty lien doanh, lien kt 252 349.675.919.796 349.675.919.796 

3.DutugOpvônvàodanvikhãC 253 125.247.365.199 125.247.365.199 

4. Dtr phOng giãm giá du iii tãi chInh dài han 254 (34.607.691 .562) (28.281 .546.31 6) 

5. DAu tu nm gi0 dn ngày dáo hn 255 - - 

V. Tài san dài han khác 260 31.713.966.423 30.232.942.419 

1. Chi phitrátriràcdài han 261 9 31.713.966.423 30.232.942.419 

2. Tài san thu thu nhp hoAn lai 262 - - 

3. Thit bj, 4t tu, phi tang thay the dài hn 263 - - 

4. Tài san dài han khác  268 - - 

TONG CONG TAI SAN  270 3.298.512.115.112 3.845.626.501.946 

C - Nq PHAI TRA 300 1.958.415.962.418 2.387.743.962.236 

I. Nqngn han 310 1.025.257.659.751 1.447.087.203.363 

[.Phãi tràngui ban ngn htn 311 15 260.625.921.356 249.997.348.091 

2. Ngui rnuatratien tru'Oc ngn htn 312 16 17.480.897.424 16.362.679.427 

3.ThuevacackhoánpháinpNhàNUàc 313 17 15.312.370.538 6,491,654.516 

4. Phái trãcho ngu'i lao dng 314 18 14.721.763.196 45.274.524.738 

5. Chi phI phái trã ngn han 315 19 5.710.423.046 3.084.961.263 

6. Phãi trà ni bO ng&n han 316 - - 

7. Phái trà tien d KH cüa hqp d6ng xây dirng 317 - - 

8. Doanh thu chtrathijc hin ngn han 318 1.669.640.091 3.248.371.091 

9.PhàitrângAnhankhác 319 20 180.542.802.020 78.453.669.559 

10. Vay và nqthuê tài chfnh ngn han 320 21 494.803.870.879 1.035.888.392.829 

11.Dirphangphàitrángnhan 321 - - 

12. Qu)' khen thu'âng, ph6c lu 322 34.389.971.201 8,285.60 1.849 

13. Qu5 bInh n giá 323 - - 

14. Giao djch niva ban lai  trái phieu Chinh phCi 324 - - 

II. No' dài han 330 933.158.302.667 940.656.758.873 

l.Phaitrângir&ibándàihan 331 - - 

2. Ngixäi mua trã tin tru'àc dài han 332 - - 

3.ChiphIphàitrádáihan 333 - - 

4. Phâi trâ nôi bô ye v6n kinh doanh 334 - - 

5. Phái trá nôi bô dãi han 335 - - 

6. Doanh thu chu'athirc hin dài han 336 47.721.584.250 33.153.351.000 

7. Phâi trã dài han khác 337 20 29.426.000.000 24.726.000.000 

8. Vay va ng thuê tài chinh dài han 338 21 856.010.71 8.417 882.777.407.873 

9. Trãi phieu chuyen dei 339 - - 

10. C phieu u'u dãi 340 - - 

11. Thud thu nhp hoan lai  phãi trã 341 - - 2 



NG1fO1 LAP BIEU ICE TOAN TRUONG 

Lê Thi Tn Anh Truo'ng Thj Ngçc Phu'yng Pham Xuân TrInh 

TA! SAN 
Thuêt 

minh 
s cui qu' s u närn 

1 2 3 4 5 

12.DrphOngphâitrãdãihn 342 - - 

13. Qu5 phát trin khoa hçc cong ngh 343 - - 

D- VON CHU sO HU'U 400 1.340.096.152.694 1.457.882.539.7 10 

I. Vn chü s& h&u 410 22 1.340.096.152.694 1.457.882.539.710 

1. Vn dAu tir cüa chCi sOhu 411 746.708.910.000 746.708.910.000 

- C phiu ph thông CO quyn biu quy& 411a 746.708.910.000 746.708.910.000 

-Cphiuuudäi 411b - - 

2. Thtng du'v6n c phn 412 32.368.276.001 32.368.276.001 

3. Quyn chçn chuyn di trái phiu 413 - - 

4.VnkhácCüachUsrhU'u 414 - - 

5.Ciphiêuqu 415 - 

6. Chnh 1ch dánh giá lai tài san 416 - - 

7. Chênh 1ch t giá h6i doái 417 - - 

8. Qu5'du tirphãttrin 418 375.429.581.476 337.923.966.476 

9. Qu5 h trr sp xp doanh nghip 419 - - 

10. Qu5 khác thuôc vn chü sâ h0u 420 - - 

11. Lqi nhun sau thuê Chua phân ph6i 421 185.589.385.217 340.881.387.233 

- LNSTchu'aphân phi lUykédéncu6i k'tru 421a 105.344.758.033 340.881.387.233 

- LNST chua phân phi kS'  nay 421b 80.244.627.184 

12.Ngun vein du tu xây dirng CO ban 422 - - 

II. Nguln kinh phi và các qu 430 - - 

1.Ngun kinh phi 431 22 - - 
2. Nguein kinh phi dà hlnh thành TSCD 432 - - 

TONG CONG NGUON VON 440 3.298.512.115.112 3.845.626.501.946 

Thãnh phei Hei Chi Minh, ngãy 20 tháng 07 näm 2020 
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhan PhO, KP 3, P.Tng Nhcm Phu B, Q9, TP. HCM 
BAO CÁO TA! CHINH TONG HQP QU'i' 2 NAM 2020 
Cho nArn tài ch(nh kt thcic ngay 31 tháng 12 nam 2020 

Mu s B02- DN 
Ban hành theo TT S6 200/2014/TT- BTC 

Ngay 22/12/2014 cUa BO Tãi Chinh 

BAO CÁO KET QUA HOJT DQNG KINII DOANH 
Qu 2 nàm 2020 

Qu9 2 LOy k dn qu9 báo cào 

CHI TIEU  MS TM Nãm nay Nam trtthc Nàm nay Nitrn trtthc 

1  2 3 4 3 4 

1- Doanh thu bn hang và cung c61) dich vu 01 VI.! 288.306.907.534 962.243.075.163 784.402.691.246 1.619.879.416.425 

2- Các khoãn giám trü 02 1.371.459.064 2.478.655.724 3,153,418.310 6.519.177.495 

3. Doanh thu thuan ye ban hang boa V4 cung 

cp djch vy (10= 01-03) 
10 VI.2 286.935.448.470 959.764.419.439 731.249.272.936 1.613.360.238.930 

4. Giáv6n hang ban 
h 

1! VI.3 281.585.783.664 901.983.348.350 741,389,396.430 1.514.319.296.127 

5. Lqi nhun gp v bàn hang hóa và cung cap 
djch vu (20=10-11) 

20 5.349.664.806 57.781.071.089 39.859.876.506 99.040.942.803 

6. 1)oanh thu hotdngtài chlnh 21 VI.4 61.196.006.761 105.457.411.602 133.032.198.032 196.072.079.519 

7. Chi phi tài chInh 22 VI.5 4.72 1.422.578 30.823.489.160 39.362.383.049 56.842.033.882 

Trong do: chi phi liii vay 23 
12.576.477.124 25.734.104.985 29.966.028.327 43.211.170.934 

8. Chi phi ban hang 25 VI.6 4.574.843.010 27.103.840.983 12.698.92I.715 52.676.002.4I5 

9. Chi phi quàn 19 doanh nghip 26 VI.7 18,216.570,538 36.908.742.811 40,543.29 1.885 76.384.689.067 

10. Lqi nhun thun tr h03t ding kinh doanh - - 

130 = 20 + (21-22) - (24+25)1 30 39.032.835.441 68.402.409.737 80.287.477.889 109.2 10.296.958 

11. Thu nhp khác 31 VI.8 34.329 425.828.662 275.561.913 2.472.603.682 

12. Chi phi khác 32 VI.9 105,079.269 3.902.602.924 105.079.284 5.889.222.46 I 

13, Lqi nhun khác(40=31-32) 40 
(105.044.940) (3.476.774.262) 170.482.629 (3.416.618.779) 

14. Tong Içi nhun trtró'c thus (50=30+40) 50 38.927.790.501 64.925.635.475 80.457.960.518 105.793.678.179 

IS. Chi phi thud thu nhp hin hành 51 - 
- 527.335.372 

16. Chi phi thud thu nhp hoan 1i 52 - - - - 

17. Lqi thun sau thug (60=50-51) 60 38.927.790.501 64.398.300.103 80.457.960.518 105.266.342.807 

18. LAi co' bàn trên cO phiu 70 

Thành ph6 H Chi Minh, ngày 20 tháng 07 nãm 2020 

NGUI LAP BIEU KE TOAN TRIJONG 
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Lê Thi Tü Anh Tru'o'ng Thi Ngc Phu'y'ng 'ham Xuimn Trinh 
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: Phung Tang Nhan PhU B, Qun 9, TP.HCM 
BAO CÁO TAT CHINH TONG HØP  QU" 2 NAM 2020 

Cho näm tãi chinh k& th6c ngày 31 thang 12 nam 2020  

X h 
Mau so B03-DN 

Ban hânh theo TI' s 200/201411'l' - BTC 
NgAy 22/12/2014 cüa BOTãi Chinh 

BAO CÁO LUU CHU YEN TIEN T 

(Theo phiro'ng phap try'c tiip) 

Qu 2 näm 2020 
Don vi tinh: VND 

TT CHI lIEU 
Ma 
so 

Thu t 
minh 

Q212020 Q2/2019 
Lu5 k tü du nám dn cuM qu nay 

Nam nay Nain truoc 

I. 
1. 

Liru chuyn tin tü hoat  dng kinh doanh 
Tin thu bàn hang, cung cp djch vii và 
doanh thu khác 01 435,012,302.310 767.124.599.453 995.082.012.108 1.405.175.441.703 

2. Tin chi trã cho nglri cung cp hang hOa và djch vii 02 (217.162.053.154) (705.587.633.651) (528.081.491.255) (l.481.994.094.737 

3. Tin chi trà cho nguii lao dng 03 (19.942.425.508) (61.815.004.163) (75.078.468.045) (156.439.991.369; 

4. Tin lai vay dâ tra 04 (21.858.461.046) (43.225.120.246) (41.337.460.374) (63.967.786.586; 

5. Thu thu nhp doanh nghip d np 05 - - - - 

6. Tin thu khãc tr hoat dOng kinh doanh 06 10.239.319.458 1.491.539.265 70.302.427.706 7.295.755.319 

7. Tin chi khãc cho hoat dng kinh doanh 07 (10.989.083.954) (32.186.373.311) (35.989.330.849) (62.002.236.852; 

Lu., chuj4,. tin tiiu, tfr hoist d3ng kin!, dow.!, 20 /75.299.598.106 (74.197.992.653) 384.897.689.29! (351.932.912.522) 

H. Liru chuyn tin t6 hoat  dng du tir 
1. Tiên chi .1 mua sam, xây dirng tài san c dinh Va - - - - 

cãc tài san dài han  khác 21 (2.733.447.614) (21.085.754.600) (11.253.865.251) (43.220.129.067; 

2. Tin thu tr thanh l, nhucing bàn tãi san cö dlnh  vâ - - - - 
các tài san dài hn khác 22 - 281.090.909 285.897.735 28 1,090.909 

3. Tin chi cho vay, mua cãc cong cii n cüa - - - - 
danvikhác 23 - - - - 

4. Tién thu hi cho vay, bàn lai các cOng ci'  n cUa - - - - 
dan v khác 24 36000.000 108.000.000 72.000.000 216.000.000 

5. Tin chi du tu, gop vn vào don vj khác 25 - - (19.522.531.446) - 

6. Tin thu h6i du tu, gOp vn vao don vi khác 26 - 29.848.555.912 - 29.848.555.9 12 

7. Titn thu lãi cho vay, c trc và Içn nhun duqc chia 27 251.001.232.958 181.220.351.907 257.005.432.958 187,232,951.907 

Lu'.. ciutyli. ti,, ihuiln ifrhogta'ngd4u tw 30 248.303.785.344 190.3 72.244.128 226.586.933.996 174.358.469.661 

III. Lwu chuyn tin tà hot dng tui chInh 
1. Tiôn thu t& phát hành cO phiu, nhn vn gop cOa - - - 

chusrhgu 31 - - 

2. TiOn chi trã gop vn cho cãc chO sO hOn, mua I@i - - - 
c phiêu cCia doanh nghip d phát hãnh 32 - - 

3. Tin thu tO di vay 33 208.950.561.585 686.225.772.703 541.586.130.905 l.507.965.257.560 

4. Tin chi trã nq g6c vay 34 (574.569.741.802) (652.754.442.006) (1.118.694.092.137) (1.137.953.020.764; 

5. Tin chi trá nq gc thuê tai chinh 35 - . - 

6. C ti.rc, lçi nhu dà trã cho chO sO htu 36 (65.000.000.000) (133.139.162.450) (65.000.000.000) (183.139.759.810; 

Lwu chuj4n tin 1huiz tfr hog: a'3ng íàí ci, (n/i 40 (430.619.180.217) (99.667.831.753) (642.107.961.232) 186.8 72.476.986 

Lan chuyn tin thun trong k5i 50 (7.015.796.767) 16.506.419.722 (30.623.337.945) 9.298.034.125 

Tin và tirang diwng tin du k$' 60 V.1 24.902.504.509 25,778,397.163 48.510.045.687 32.986.782.760 

Anh huo'ng cUa thay di t' giá h61 doái quy di ngoai t 61 - (82.159.145) - (82.159.145; 

Tin và tirong diro'ng tin cui k5' 70 V.1 17.886.707.742 42.202.657.740 17.886.707.742 42.202.657.740 

Thành ph6 H Chi Minh, ngày 20 tháng 07 nüin 2020 

NGISOI LAP BIEU KE TOAN TRUONG 

A1LL 

LêThjTOAnh Tru'ong Thi Ng9c Phii'yng 
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 TAng Nhoi Phü, khu ph6 3, phuông Tang Nhcn PhU B, qun 9, TP. Ht Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH TONG HOP QU 2 NAM 2020 
Cho nAm tâi chinh kt thüc  ngày 31 tháng 12 nAm 2020  

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH TONG HQ'P 
QU 2/2020 

I. DC DIEM HOAT BONG 

1. HInh thüc so' hü'u vn 
Tng Cong ty c phn Phong Phá (sau day goi tAt là "lông Cong ty") là cong ty CO phAn. 

2. Ltnh virc kinh doanh 
Tng Cong ty kinh doanh trong nhiêu linh viic khác nhau. 

3. Ngãnh ngh kinh doanh 
Hott dng kinh doanh chInh cüa Tng COng ty là: SAn xuât, mua bàn sqi, vAi, khAn, chi may, chi 
thêu, sAn phâm may mc VA thai trang (trr tây, nhum, ho in teen sAn phAm dt, may dan, gia cong 
hang dã qua scr dvng); Mua ban mAy moe thiOt bj, 4t ttr, phi ting, phi 1iu ngAnh dt — nhum — 
may; Buôn bàn bong, x, si dt, hang may mc;... 

4. Chu k5' sAn xut, kinh doanh thông thir&ng 
Chu kS'  sAn xut kinh doanh thông thithng cUa TOng Cong ty khOng quA 12 thuig. 

II. NAM TAI CHtNH, DON VI TIEN T S1' D1JNG TRONG ICE TOAN 

1. NAmtàichInh 
NAm tài chinh cüa Tong Cong ty bt dAu tr ngày 01 tháng 01 và kët thüc vào ngAy 31 thang 12 
hang nAm. 

2. Don vj tiên t so' ding trong k toAn 
Din vj ti&n t so' dung trong k toAn là Dng Vit Nam (VND) do phn ion các nghip vi,i dupe 
thirc hin bang don vi tiAn t VND. 

III. CHUAN MIXC VA CHE DQ KE TOAN AP DIJNG 

1. Ch d k toAn áp dtng 
Ngày 22 thAng 12 nAm 2014, B TAi chInh dA ban hành Thông Ut s6 200/2014/TT-BTC huong dn 
ChO d kê toAn doanh nghip thay thO QuyAt djnh sO 1 5/2006/QD-BIC ngAy 20 tháng 3 nAm 2006 
cOa BO tn.rOng BO Tài chInh và Thông ti.r so 244/209/TT-BIC ngAy 31 tháng 12 nAm 2009 cia B 
Tài chinh. lông Cong ty Ap diing cac chuAn mrc kê toán, Thông Ut nay và các thông tt.r khAc huóng 
dan thirc hin chuân mi,re k toAn cüa Bô Tài chinh trong vic Ip vA trinh bAy Báo cáo tài chInh 
tong hqp. 

2. Tuyên b6  v vic tuAn thu chun mirc k toán và ch d k toán 
Ban lông GiAm dOc dAm bAo cIA tuân th yOu cAu cüa các chun mi,rc k toán, Ch d kO toAn 
doanh nghip Vit Nam dtroc ban hành theo Thông Ut sO 200/2014/TI-BIC ngày 22 thAng 12 nAm 
2014 cUng nhu cAc thông tir huOng dAn thirc hin chuân nirc kê toán cüa Bô îàî chInh trong vic 
Ip vA trInh bay BAo cáo tài chInh tong hqp. 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DIJNG 

1. Co so' lap Báo cáo tAi chInh 
Báo cáo tAi chInh duçic 1p trOn ca so' ké toAn dn tIch (trcr các thông tin liOn quan dn cáe 1ung 
tiOn). 

Bàn thuylt minh nay là m3t b5phn hçip ihành và phái dwqc dQc cling vái Báo cáo tài chinh 6 



TÔNGCONGTYCOPHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phii, khu phô 3, phuàng Tang Nhan PhO B, qun 9, IF. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP QU' 2 NAM 2020 
Cho näm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tng hqp tip theo)  

Cac don vj tri,rc thuc hInh thành b may k toán rieng, hach  toán phv thuôc. Báo cáo tài chmnh 
tong hqpcOa toàn Tong Cong ty dupe 1p trn ca s& tong hgp Báo cáo tái chInh ccia các don v trljc 
thuc. Doanh thu và s di.r gi0a cac doTi vi tr,,rc thuc dupe loai tth khi 1p Báo cáo tài chInh tong 
hqp. 

2. Tin và các khoán two'ng throng tin 
Tin bao gm tin mt và tin gth ngân hang khOng k' han.  Các khoán tirang dung tn là các 

khoán dâu tungän han  có thOi han  thu hOi không qua 03 tháng kê tr ngày dâu tu, có khá nàng 
chuyên dôi dOdàng thành mt hxpng tin xac djnh va khong cO rci ro trong vic chuyên dôi thành 
tiên tai  thai diem báo cáo. 

3. Các khoãn du ttr tài chInh 
Ghi nhn ban ddu 
Các khoân du ttx vào cong ty con va cong ty lien kt, ctAu tu dài han  khác dupe ghi nhn ban du 

theo giá gôc,bao gôm giá mua hoc khoàn gop vn cong  các chi phI lien quan tri,rc tiep den vic 

dâu tix. 

C tCrc và lçii nhun cüa cac kS'  truót khi khoán du Ui dupe mua duorc hach  toán giám giá trl cüa 
chInh khoán dau ttr do. Co t(rc vã loi nhun cia cac kS'  sau khi khoán dâu tir dupe rnua dupe ghi 
nhn doanh thu. Co tt1c dupe nhn bang cO phiêu chi dupe theo dOi so hxqng cO phiêu tang them, 
không ghi nhn giá trj eô phiu nhn dupe. 

Tang, giãm S6 d,r phong t6n that du ttr vào don vj khác dupc gui nhn vào chi phi tài chInh. 

4. Các khoãn phãi thu 
Các khoánno phài thu dupc trinh bay theo giá tr ghi s6 trir di các khoãn dir phOng phái thu khO dOi. 

Di,r phOng phái thu khó dôi dupe 1p cho tUng khoân nq phái thu khó dOi can ccr vào tu6i n qua 
han cOa các khoán nq hoc di,r kin mc ton that có the xày ra, c the nhu sau: 

D6i v&i nq phái thu qua han  thanh toán: 
- 30% giá tn d61 vol khoãn n phái thu qua han  tr trên 06 tháng d6n du'ói 01 näm. 
- 50% giá trj d61 voi khoãn ncr phái thu qua han  tr 01 näm d6n dithi 02 nãm. 

- 70% giá trj d61 vo1 khoán ncr  phái thu qua han  ttr 02 nãm dn dLrài 03 näm. 

- 100% giá trj d6i vâi khoàn np phái thu qua han  tr 03 nAm tr& len. 

• D6i vâi nçphài thu chira qua han  thanh toán nhung khO cO khá nang thu h6i: can cir vào di,r 
kiên mCrc tOn that dê 1p di,r phang. 

Tang, giám s6 dir dr phOng na phái thu khó dOi cn phãi trIch 1p di.rcrc ghi nhân vào chi phi quân 
l doanh nghip. 

5. Hang tn kho 
Hang ton kho dupe ghi nhn theo giá thp hon gi&a giá g6c và giá trj thu.n cO th thi,rc hin dupe. 
Giá g6c cUa hang t6n kho dupe tInh theo phiroTig pháp blnh quân gia quyn và dupe hach  toán theo 
phtroTig pháp ké khai thithng xuyên. 

Giá trj thun co th thc hin dupe là giá bàn isàc tInh cüa hang thn khotrong kS'  san xut, kinh 
doanh bInh thiräng trr chi phi uâc tinh dê hoàn thành và chi phi tràc tInh can thiét cho vic tieu thit 
chüng. 

Dr phOng iám giá hang t6n kho dtro'c 1p cho &ng mAt hang t6n kho có giá g6c 10n hon gia trj 
thuân co the thrc hiên ducyc. 
Tang, giâm s6 du' dir phOng giám giá hang t6n kho cAn phái trich 1p dupe ghi nhn vào giá v6n 
hang bàn. 

Ban Ihuydt minh nay là rn3l b5 phdn hçip thành và phái dwçrc dQc cltng v&l Báo cáo là! chlnh 7 
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Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh tng  hqp tip theo)  

6. Chi phi trã trtrOc 
Chi phi trà truóc bao grn các chi phi thrc t da phát sinh nhu'ng có lien quan den kt qua hoat 
dOng san xuât kinh doanh cUa nhiéu k' k toán. 

7. Ta! san c dinh hüu hinh 
Tài san c djnh h&u hInh thrçc th hin theo nguyen giá trü hao mon lüy k. Nguyen giá tài san cô 
djnh h0u hInh bao gôm toàn bO cac chi phi ma Tong Cong ly phãi bO ra dë có duqc tài san co djnh 

tInh den th&i diem dua tài san dO vão trang thai san sang sü ding. Các chi phi phát sinh sau ghi 
nhn ban dâu chi &rQC ghi tang nguyen giá tâi san cô djnh néu các chi phi nay chäc chän lam tang 
Igi ich kinh tê trong tu'cxng lai do sü' dmg tài san do. Các chi phi phát sinh khOng thOa man diêu 
kin tren dtr'c ghi nhân là chi phi san xuât, kinh doanh trong ks'. 

Khi tài sãnc dinh hUu hInh du'çc ban hay thanh 1', nguyen giá và giá tn hao mOn lily kdixc xOa 
so và lAi, lô phát sinh do thanh l' dtrçic ghi nhn vào thu nhâp hay chi phi trong näm. 

Tài san c dinh hOu hInh dtrcvc khu hao theo phuong pháp du'ng thing dra trén thi gian hilu 
dung i.r0c tInh. SO nämkhâu hao cüa các loai tài san cô dinh hthi hinh nhu sau: 
Loai tài san c dinh So nAm  

Nhà cüa, 4t kin trOc 05 — 40 

Maymócvàthitbj 08-15 

Phuong tin vn tâi, truyn dn 06 — 12 

Thit b, dung ci quân !' 03 — 05 

8. Tài san c dinh thuê tài chInh 
Thuê tài san &rqc phan loai là thuê tài chinh nu phn Ian rcii ro và lçi ich gn 1in vâi quyn sâ 
hüu tài san thuQc ye ngirOi di thuê. Tài san c djnh thuë tài chInh duc the hin theo nguyen giá trir 
hao mOn lUy ké. Nguyen giá tài san cô djnh thuê tài chinh là giá thâp hcxn giva giá trj hcp lcCia tài 
san thuê tai  thOl diem khOi dâu ccia hgp dong thuO và giá trj hin tai  cüa khoãn thanh toán tiên thuê 
tOi thiêu. 

Tài san c djnh thuê tài chinh dirçc khu hao theo phuang pháp du&ng th&ng dtra  trén thai gian 
hil'u dung uóc tinh. So näm khâu hao cüa may móc thiét bj thuê tài chinh tir 06 näm dn 10 nãrn. 

9. Bt dng san dâu tu 
BAt dng san du tu sfr ding d cho thuê dirge khAu hao theo phuong pháp ththng th&ng di,ra trén 
th&i gian hUu diing u&c tinh. S nAm khâu hao cüa ca sO h tang là bAt dng san dâu tir trong 30 
nãm. 

10. Tài san c dinh vô hInh 
Tài san cô djnh vO hlnh dugc th hin theo nguyen giá trir hao mOn Ifly k. 

Nguyen giá tài san c6 djnhvO hinh bao gm toàn b cac chi phi ma Tng COng ty phài bO ra dë có 
dirgc tài san cô djnh tinh den thOi diem du'a tài san do vào trng thai san sang scr di,mg. 

Khi tài sãnc djnh vo hInh dugc ban hay thanh i, nguyen giá và giá tn hao mOn lUy k dugc xóa 
so vâ lAi, lô phát sinh do thanh l duac ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nãm. 

Tài san c6 djnh vo hlnh cüa Tng Cong ty chi có chu'oig trinh phAn mm 

11. Chi phi xây dyng co ban dO dang 
Chi phi xây drng c bàn dO dang phàn ánh các chi phI lien quan tri,rc tip (bao gm cã chi phi lai 
vay cO lien quan phu hgp vài chinh sách k toán cüa Tong Cong ty) den các tài san dang trong qua 
tnInh xây di,rng, may moe thiët bj dang lap dtdê phi,ic vi,i cho mic dich san xuât, cho thuê và quàn 
l' cling nhix chi phi lien quan dn vic slra chU'a tài san co djnh dang thi,rc hin. Các tài san nay 
dirge ghi nhn thea giá gOc và khOng due tInh khâu hao. 

Bàn ihuyii mm/i nay là m(51 b5phcn hcxp than/i và phdi dirçic dpc cling vál Báo cáo tài chin/i 8 
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Cho nàm tài chInh kt thUc ngãy 31 tháng 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh t6ng  hqp (tip theo)  

12. Các khoãn nq phâi trã và chi phi phãi Ira * 
Các khoán nçi phái trã Va chi phi phãi trã dLrçic ghi nhn cho so tiên phâi trã trong tu'cYng lai lien 
quan den hang hóa va djch vi,i dä nhn dugc.Chi phi phái trã di.rqc ghi nMn  dira trén các ixàc tinh 
hp I' ye sO tiên phãi trá. 

Các khoán nci phãi trã và chi phi phái trã dtrcc phân loai ngn han  và dài han  trên Bang can dôi ké 

toán tong hpcan th theo kS' han cOn 1ai tai ngày két thüc näm tài chInh. 

13. VnchüsOrh&u 
V6n gop cda chá s& hüu 
Vn gop cUa chU s& h(u duçic ghi nhn theo s6 vên thrc t dà gop cüa các cô dOng. 

Thng dir van caphan 
Thng dir v6n CO phAn duçyc ghi nhii theo s6 chénh 1ch gitta giá phát hành và rnnh giá cOphiêu 
khi phát hãnh Ian dâu hoc phát hành bô sung, chênh lch giti'a giá tái phát hành và giá trj so sách 
cOa cO phiu qu và câu phân von ctia trái phiêu chuyén dôi khi dáo han.  Chi phi trirc tiêp lien 
quan den vic phát hành bô sung cô phiêu và tái phát hành cô phiêu qu duc ghi giâm thng du 
vOn cô phân. 

14. Phân phi Içi nh4n 
Lqi nhun sau thuê thu nhp doanh nghip thrc phân phi cho các c6 dong sau khi dä trIch 1p các 
qu theo Diêu 1 cia Tng Cong ty cQng nhi.r các quy dnh cOa pháp 1ut và dã du'gc Dai  hi dOng 
cO dOngphê duyt. 

15. Ghi nhãn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hod, thành p/zârn 
Doanh thu ban hang hóa, thành phm dirqc ghi nhn khi dng thi thOa man các diu kin sau: 

• Tng Cong ty da chuyn giao phn Ian rüi ro và lçii Ich gn 1in vói quyn s& httu hang hóa, 
san phm cho ngtthi mua. 

• Tng Côngty khOng con nm gitt quyn quân I' hang hóa, san phm nhLr nglxOi sO h&u hang 
hóa, san phâm hoc quyOn kiem soát hang hóa, san phâm. 

• Doanh thu &rcYc xac djnh tl.rng di chic chn. 
• Tng Cong ty dã hoc s thu dupe lqi Ich kinh t tO giao djch bàn hang. 
• Xác djnh dupe ehi phi liOn quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cp djch vy 
Doanh thu cung cp djch vii dUQC ghi nhn khi dng thi thOa man các diu kin sau: 
• Doanh thu dupe xác djnh tung di chAc chin. Khi hqp dng quy djnh ngu'äi mua thrqc quyn 

trâ lai djch vi,i d mua theo nhttng dieu kin ciii the, doanh thu chi &rqc ghi nhan khi nh0ng 
diOu kin cii the do khong cOn tn tai va ngirOi mua khOng dtc quyOn trá Iai djch viii da cung 
cp. 

• Tng Cong ty dä hoc së thu dupe igi Ich kinh t ttr giao djch cung cp djch v dO. 
• Xác djnh dtrc phAn cong vic dã hoàn thành vào thi dim báo cáo. 
• Xác djnh duc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao dich cung cp djch 

vu dO. 

Trir&ng hqp dich vu duuc thirc hiên trong nhiu k' thI doanh thu dirge ghi nhii trong kS'  dirc can 

th ao kOt qua phân cong vic da hoàn thành vâo ngày k& thOc nAm tãi chInh. 

Ban $huyJt rninh nay là n:t báphn hcjp thành và phái thtc,c dpc cling vái Báo cáo lài chinh 9 
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BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP QU' 2 NAM 2020 
Cho nAm tài chlnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban tkuyt minh Báo cáo tãi chInh t6ng hçp (tip theo)  

Dotinh thu ban bt 14ng san 
Doanh thu ban bt dng san ma Tng Cong tylà chti dâu tu' dup'c ghi nhn khi thOa man dOng thO'i 
tat ca các diêu kin sau: 
• Bt dng san a hoàn thành toàn b và bàn giao cho ngtrOi rnua, Tng Cong ty da chuyên giao 

rüi ro va 1i Ich gän lien vi quyên s hOu bat dOng san cho nguäi mua. 

• Thng Cong ty khong cOn nm giQ' quyn quân l' bt dng san nhix ngu'O'i sO' hilu bt dng san 
hotc quyn kiêm soát bat dOng san. 

• Doanh thu &rçxc xác dlnh  tLrng di chic chn. 

• Ttng COng ty dà thu du'oc hoc s thu &rçic Içi ich kinh t tir giao djch ban bt dng san. 

• Xác dlnh  du'qc chi phi lien quan dn giao djch bàn Mt dGng san. 

Tin 1111 
Tin lãi du'gc ghi nhn trên co sO' thO'i gian và lài sut thgic t tOng ks'. 

Ci tã'c và kri nhuân du'o'c chia 
CO ti.rc va 1?1  nhuãn duoc chia dLrGc ghi nhân khi TOng Cong tyduoc quyn nhan co tue hoäc loi 
nhun t1r vic gop vOn. Co tirc duc nhn bang cO phiéu chi thrc theo dOi so Iuvng Co phiêu tang 
them, khOng ghi nhn giá trj cO phiêu nMn  thrpc. 

16. Các khoãn giãm trfr doanh thu 
Các khoãn giãrn trr doanh thu bao gm giâm giá hang bàn và hang bàn bj trã Iai  phát sinh cOng kS' 
tiêu thii san phârn, hang hOa, djch vi,i du'c dieu chinh giãm doanh thu cOa k' phát sinh. 

17. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gm läi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tip dn các khoàn 
vay. 

18. Các khoãn chi phi 
Chi phi là nhtrng khoãn lam giãm lçi Ich kinh t dUVC ghi nhn tai  thai dim giao djch phát sinh 
hoc khi cO khá näng tLrYng dOi chAc chän s phát sinh trong tixcIng lai không phân bit dä chi tiên 
hay chira. 

Các khoán chi phi và khoân doanh thu do no tao  ra phãi duc ghi nhn dng thi theo nguyen tc 
phO hqp. Trong trirO'ng hp nguyen tãe phU h9'p xung dt vó'i nguyen the tlin trQng, chi phi dirge 
ghi nhn cAn cr vào bàn chat và quy dlnh  cOa các chuân mirc kê toán dê dam bão phân ánh giao 
djch mt each trung thrc, hçrp l. 

19. Thud thu nhâp doanh nghip 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip bao gI11 thud thu nhp hin hành và thud thu nhp hoAn lai. 

Ban :huyd minh nay là mt bphn hQ'p thành vàphái up'c dQc càng vái Báo cáo íàí chinh 10 



T5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nho'n PhU, khu phó 3, phixOng Tang Nhyn Phü B, qumn 9, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TA! CH!NH TONG HOP QU' 2 NAM 2020 
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tong hçV (tiép theo)  

V.	 THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IUIOAN MIJC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOi 
KE TOAN TONG HP 

1.  Tiên Va CC khoãn tirong tlu'o'ng tiên 
So cuôi qu S dâu nárn 

lien mat 654.897.002 2.963.612.363 

Tin gl'ri ngân hang không k' hn 17.021.516.671 45.246.433.324 

Tin dang chuyn 110.294.069 

Các khoãn tixcmg dung tin 100.000.000 300.000.000 

Cong 17.886.707.742 48.510.045.687 

2.  Các khoãn du tr tài chInh 

S6 cu6i quy 
Cia g6c Dir phong 

S6 dãu näm 
Gh% g6c Dir phOng 

Dâu 1w vào cong ly con 
Cong ty cô phn dët Gia di,xng Phong 

220.050.000.000 - 200.52 7.468.554 

PhO 220.050.000.000 200.527.468.554 

Dáu 1w vào ely lien doanli, lien th 349.6 75.919. 796 (18.409.569.040) 349.675.919.796 (12.083.423.794) 

COng ty TNHH Coats Phong Phi 85.253.638.578 85.253.638.578 

Cong ty c phn dt may Nha Trang 70.968.627.165 (18.093.250.605) 70.968.627.165 (12.083.423.794,00) 

Cong ty c6 phn dAu ttr phát trin nha 
và dO thj Sal Gôn I 0.000.000.000 I 0.000.000.000 

COng ty c6 phAn may Dà Lt 6.769.616.000 6.769.616.000 

COng ty c phn x6c tin thucing mi 
vàdâuti.rPhongPhO 6.800.516.237 (316.318.435) 6.800.516.237 

Cong ty c phn phát trin nhà Phong 
PhO Daewon ThCi DCrc 144.586.200.608 - 144.586.200.608 

Cong ty C6 phn dt Dông Nam 25.297.321.208 - 25.297.321.208 

DÔu lugóp vn vâo dcii vj khác 125.247.365.199 (16.198.122.522) 125.247.365.199 (16.198.122.522) 

Cong ty c6 phAn nguyen ph 1iu dt 
may Binh An 13 .027. 052.45 1 - 13.027.052.451 

Cong ty CP dt may Lien Phuang 32.288.540.334 - 32.288.540.334 

Cong ty CP DTPT Gia Djnh 12.533.634.095 - 12.533.634.095 

Cong ty CP dt may Gia Djnh Phong 
PhO 5.852.355.319 (5.852.355.319) 5.852.355.319 (5.852.355.319,00) 

Cong ty c6 phAn Len Vit Nam 1.33 7. 103 .882 (1.337.103.882) 1.337.103.882 (1.337.103.882,00) 

Cong ty TNHH san xut kinh doanh 
nguyen 1iu dt may VN 11.282.879.453 (7.07 1. 125.671) 11.282.879.453 (7.071.125.671.00) 

COng ty c6 phan Sal GOn Rch Giâ 2.984.184.383 (1.619.738.599) 2.984.184.383 (1.619.738.599,00) 

Cong ty c6 phAn TMDV Thuan PhO 12.018.427.562 12.0 18.427.562 

Cong ty c6 phan HLrng PhU 1.813.677.769 1.8 13 .677.769 

Cty CP PT dO thj dt may Nam Djnh 7.500.000.000 7.500.000.000 

Cong ty c6 ph&n PhrOc Lc 3.216.754.48 1 3.216,754,481 

Cong ty CO phn d tu phát trin 
Phong Phi Lang Co 7.299.200.000 (317.799.051) 7.299.200.000 (317.799.051,00) 

Cong ty c6 phàn qu6c t Phong PhO 14.093.555.470 14.093.555.470 

Cong 694.973.284.995 (34.607.691.562) 675,450,753.549 (28.281.546.316) 

Dtrphông cho các khoán ddu lu gop vn vào dcrn v/ khác 

TInh hInh bin dng dr phông cho các khoãn du tu' gop vOn vâo don vi khác nhis sau: 

Ban ihuydi n,inh nay là mt bç phn hc.rp lhành và phái duqc dQc cOng vái Baa cáo tài chinh 11 
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Nám nay 

So dAu nãm 

TrIch dr phOng bô sung/hoOn nIip 

28.281.546.3 16 

6.326.145.246 

S du nãm 

S cuôi quy 34.607.691.562 

3. Phãi thu ngän hn cüa khách hang 
S6 cui qu 

Phâi thu cdc ben lien quan 161.900.527.280 278.760.067.577 

Cong ty c phAn dt may Nha Trang 2.104.266.249 7.198.047.862 

Cong ty c6 phn phát trin nhà Phong Phü 
Daewon Thñ Drc 47.594.048.784 

Cong ty TNHH Coast Phong PhO 91.219.965.843 129.822.352.439 

Cong ty c phn xüc tin thi.rong mi Phong Phü 15,066,518.740 15 .066.5 18.740 

Cong ty c phn Dt Gia dung Phong Phii 53.509.776.448 79.079.099.752 

Pith! thu các khách hang khác 186.690.250.999 269.446.998.640 

Các khách hang khác 186.690.250.999 269.446.998.640 

Cong 348.590.778.279 548.207.066.217  

4. Trã tru'O'c cho nguO'i ban ngn han 

Trd trwó'c cho ngwói ban khác 
Cong ty TNHH xây di,rng Phong DCrc 

ALLENBERG COTTON CO. 

Các nhà cung cp khác 

Cng 

5. Phãi thu v cho vay ngän hn/dãi hn 

So cui qu S dâu närn 

24.055.948.123 
2.508.914.736 

16.018.720.326 
5.528.313.061 

7.009.065.483 
2,508.9 14.736 

4.500. 150.747 

24.055.948.123 7.009.065.483 

5a. Phãi thu v1 cho vay ngn hin 
S cui quy So dâu näm 

Cho cdc ben lien quan vay 70.000.000.000 70.000.000.000 

COng ty c phAn dt DOng Nam 70.000.000.000 70.000.000.000 

Cho các td chác khdc vay 61.600.000.000 61.600.000.000 

Cong ty c phn du Ut phát trin Phong Phü 61.600.000.000 61.600.000.000 

Cong 131.600.000.000 131.600.000.000 

Sb. Phài thu v cho vay dài h,n 
S cui quy S dâu nãm 

Cho các tJ chác khác vay 5.220.000.000 5.292.000.000 

COng ty c phAn thixong mi dlch  vi Thun PhO 4.800.000.000 4.800.000.000 

Can b cOng nhân viên 420.000.000 492.000.000 

Cong 5.220.000.000 5.292.000.000 

13án ihuyeI ,ninh nay là m31 b5 phn hcp shành và phái dwqc dcc cüng vai Báo cáo Sal chinh 12 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Thng Nhan Phi, khu ph6 3, phng Tang Nhn Phü B, qun 9, TP. Ho ChI Minh 

BAO CÁO iAi CHiNH TONG HOP  QU' 2 NAM 2020 
Cho nam tài chmnh kt thOc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh  tong h9p (tip theo)  

6. Phãi thu ngn hn/dài hn khác 

6a. Phãi thu ngtn hm khác 
. . So cuoi quy S dâu nAm 

Giátrj DLrphông Giá trl Di phông 

Phâi thu cdc ben lien quan 197.829.469.155 - 320.547.931.897 

COng ty c6 phn d may Nba 
Trang—Tiên Iäi vay 582.839.218 

COng ty c phn may Dà Lat - 
TiOn CO trc 634.650.000 

Cong ty c6 phn Dt Gia dicing 
Phong Phü — TiOn cô t(rc 16.200.000.000 

COng ty c6 phn Dt Gia dung 
Phong Phü - Tiên lãi vay 1.818.023.023 902.162.038 

Cong ty TNHH Coats Phong PhCi 
-Loi nhuân ducchia 133.261.814.453 - 278.000.000.000 

Cong ty c phn dt Dông Nam - 
Phái thu tiën lãi vay 45.332.142.461 - 41.645.769.859 

Phái thu các to char và cO nhân 
khdc 290.520.104.947 (3.242.551.090) 343.866.850.916 (3.242.551.090) 

Cong ty c phn du tix phát trin 
Phong Ph6 — Lçii nh4n hqp tác 
di,r an Dong Mai 98.402.161.112 98.402.161.112 

COng ty c6 phn dAu tu' phát trin 
Phong Phü - Phái thu tiên lAi vay 39.006.640.462 36.164.407.128 

Cong ty c phn du tu phat trin 
Phong Phi - Phái thu tiOn chm 
thanh toán 6.3 17.738.204 116.182.648 

Phãi thu tin hop tác Dng Mai 13 5.000.000.000 185.000.000.000 

Phãi thu chuyn nhu'gng dii an 
dâu tu - 10.000.000.000 

Phãi thu ngân han khác 11.793.565.169 (3.242.551.090) 14.184.100.028 (3.242.551.090) 

Cong 488.349.574.102 (3.242.551.090) 664.414.782.813 (3.242.551.090) 

6b. Phãi thu dài han klzác 
S cui qu 

Giá trl Dir phOng 
s6 dâu ham 

Giátrj DrphOng 

Phâi thu tin h9p tác kinh doanh 43.532.895.759 - 43.532.895.759 

- D an khu cong nghiêp Lê Minh 
Xudn 43.532.895.759 43.532.895.759 

K qu9 dài han 19.000.000.000 19.000.000.000 

Cong 62.532.895.759 - 62.532.895.759  

Bàn thuyll minh nay là mI bph2n hqp thành và phái dwqc dQc cüng vat Báo cá tat chinh 13 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon PhO, khu ph 3, phuông Tang Nhn Ph(i B, qun 9, TP. 1-1 Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHiNH TONG HOP  QU 2 NAM 2020 
Cho näm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh t6ng hqp  (tip theo)  

7. NQXâU 

S6 cui qu 
Giátrjcó 

Giá gc th thu hi 

S dâu näm 
Giá trj có 

Giá gc th thu hM 

Cdc ben lien quan 
Cong ty CP Xüc tin 
thxong mai và dâu tu 

15.066.522.740 8,209,601.954 11.746.506.822 6.883.216.880 

Phong Phá 

Các td chác và cá nhân 
khác 

15.066.522.740 

7.794.703.492 

8.209.601.954 

406.507.563 

11.746.506.822 

7.655.209.526 

6.883.216.880 

544.729.731 

Cong 22.861.226.232 8.616.109.517 19.401.716.348 7.427.946.611 

Tinh hinh bin dng di,r phOng no phãi thu khó dOi nht.r sau: 

 

NAm nay 

s6 dAu nãm 
Hoàn nhp dir phOng 

A A. So cuoi nam 

11.973.769.737 
2.271.346.978 

14.245.116.715 

  

8. Hangtnkho 

Nguyen Iiu, 4t 1iu 

Cong ci,i, dung ci 

Chi phi san xut, kinh doanh 
do dang 

So cui qu 
Giágc Dir phOng 

SO t1u nAm 
Cia gc Dli phong 

71.624.285.587 (5.857.676.493) 

88.652.640 

291.5 12.333 .054 (4.801.598.388) 

131.583.683.907 (2.247.728.953) 

110.474.467 

341.085.871.021 (8.229.414.350) 

Thãnh phm 156.380.282.065 (15 .7 18.632.224) 159.524.300.034(20.089.050.53 I) 

Hang hóa 354.972.850 4.593.706.160 

Hang gOi di ban 864.489.936 1.663.336.753 

Cong 520.825.016.132 (26.377.907.105) 638.561.372.342(30.566.193.834) 

Tinh hinh bin dng &r phong giãm giá hang tn kho nhu' sau: 
Näm nay 

So c1u näm 30.566.193.834 

TrIch 1p dr phOng (4.188.286.729) 

So cui qu 26.377.907.105 

9. Chi phi trâ trir&c ngn hn/dài hn 
9a. ChiphItrd trwóc ngn hin 

So cui qu S dãu näm 

Chi phi quâng cáo 150.088.484 375.221.211 

Chi phi sira chca 582.630.213 325.625.001 

Cong ci,i, dung ci,i, vt tu san xut 84 1.305 .7 10 383.190.004 

Chi phi khác 122.933.645 265.235.479 

Cong 1.696.958.052 1.349.271.695 

Bàn thuylt minh nay là m5l b5 phdn hqp thành và phái duic dQc càng vài Bay cáo tài chinh 14 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nho'n Phü, khu ph6 3, phuông Tang Nhan PhCi B, quân 9, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TAt CHINH TONG HQP QU"' 2 NAM 2020 
Cho nãm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tâi chinh tong hqp (tip theo)  

9b. C/si phi trã tru'óc dài hin 
So cui qu S c1u närn 

Quyn si'r dung Mt 10.530.612.240 11.265.306.120 

Chi phi sra chfra 7.140.579.410 9.176.144.390 

Cong ci, dingcu 11.554.820.579 6.291.868.255 

Chi phi thuê 887.500.000 1.100.500.000 

Chi phi khác 1.600.454.194 2.399.123.654 

Cong 31.713.966.423 30.232.942.419 

10. Tài san c dinh hüu 

Nguyen giá 

hinh 
Nhà cüa, vat kin 

trOc 
May méc và 

thiêt bi 
Phu'ong tin vin Thit b, dyng cy 
tâi, truyn dn quan I Cong 

S du nAm 495,485,619.875 1.276.596.109.040 21.876.672.190 10.225.031.453 1.804.183.432.558 

Muatrong nAm 501.496.080 501.496.080 

Dáu tu XDCB hoAn 
thành 19.130.971.992 19.130.971.992 

Tang do chuyn tix tài 
san thu6 tài chinh 
sang 

Thanh I, nhucmg ban (1.974.649.423) (938.761.319) (116.728.000) (3.030.138.742) 

Gép v6n Gia Diing - 
s6 cui k5 495.485.619.875 1.294.253.927.689 20.937.910.871 10.108.303.453 1.820.785.761.888 

Cia trj hao mOn 
So dAu näm 131.438.433.942 593 .704.67 1.659 14.760.490.778 3.509.134.377 743.412.730.756 

Khu hao trong nãm 8.644.326.657 50.650.636.668 655.879.578 365.779.568 60.316.622.471 

Chuyn tir tài san thu6 
tài chfnh sang 
Thanh l, nhixcmg ban (1.928.981.173) (938.761.319) (116.728.000) (2.984.470.492) 

Gop vn Gia Ding 
S cuôi k)' 140.082.760.599 642.426.327.154 14.477.609.037 3.758.185.945 800.744.882.735 

Cia tr cOn 1aj 
St dAu näm 364.047.185.933 682.891.437.381 7.116.181.412 6.715.897.076 1.060.770.701.802 

S cui k' 355.402.859.276 651.827.600.535 6.460.301.834 6.350.117.508 1.020.040.879.153 

11. Tài san c6 dinli thuê tài chInh 

So du näm 
Phát sinh tang 
Chuyn sang tài san hUu hinh 
Khu hao trong nAm 

S cui k 

12. Tài san c dinh vô hInh 

Nguyen giá Giá trl hao mOn Giá tr cOn Ii 

13.112.430.204 437.081.004 12.675.349.200 

 

655.621.506 

13.112.430.204 1.092.702.510 12.019.727.694 

  

  

Nguyen giá Giá trl hao mOn Giá trl cOn 1i 

SO du näm 583.927.273 239.061.820 344.865,453 

Mua trong k' 
Xây d,rng cc' ban 
Khu hao trong näm 34.197.576 

So cui k5r 583.927.273 273.259.396 310.667.877 

Bàn thuyi minh nay là mt bphn hcip thành và phái thtc dQc cüng vá/ Baa cáo tài chinh 15 



TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU 
Djachi: 48 Tang Nhn Phui, khuph 3, phuo'ngTAngNhm PhU B, qun 9, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP QU' 2 NAM 2020 
Cho näm tài chinh k& thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuy& minh Báo cáo tài chinh t6 ng hçp (tip theo)  

13.  Bat dng san tlâu Ut 
Nguyen giá Giá trj hao mOn Giá trl cOn 1i 

S du nãm 14.476.010.625 2.050.768.191 12.425.242.434 

Khu hao trong näm 241.266.846 

S cuôi qu 14.476.010.625 2.292.035.037 12.183.975.588 

Bt dOng san dAu tu' là cac can h thuc chung ci.r Nhân PhO. 

14.  Clii phi xây diyng c ban d& dang 
A A. Socuoiquy Sdu nãm 

15.  

Mua sm tài san c djnh 

Xây di.rng co' bàn d& dang 1.407.780.001 

Stra chila !&n tài san c djnh 

2.385.936.0 16 

1.973.968.007 

12.006.765.900 

Cong 1.407.780.001 16.366.669.923 

Phãi tra ngu'O'i ban ngn htn 
Scu6iqu SdAunäm 

Phãi Ira các ben lien quan 139.520.768.239 173.2 72.380. 741 
Cong ty c phAn dt may Nha Trang 71.035.674.872 74.3 06.054.746 

CôngtyTNHH Coats Phong PhO 37.563.918.590 52.016.834.147 

Cong ty c phn dt Gia dung Phong Phü 30.921.174.777 46.949.491.848 

Fhâi Ira các nhà cung cp 121.105.153.117 76.724.967.350 
Cacnhàcungcp khác 121.105.153.117 76.724.967.350 

Cng 260.625.921.356 249.997.348.09 1 

16.  Ngu'Oi mua trã tin triroc ngän hn 
A A. So cuoi quy St du näm 

Trá trwóc cüa các ben lien quan 36.845.370 36.845.370 
Congty c phn DtDongNarn 36.845.370 36.845.370 

Trá trwóc cáa các khách hang khác 17.444.052.054 16.325.834.057 
Cty TNHI-1 SXKD nguyen 1iu may Vit Nam 9.962.577.900 9.962.577.900 

CONG TY TNHH XNK HUNG VU'QNG 1.945.600.037 

Các khách hàngkhác 5.535.874.117 6.363.256.157 

Cong 17.480.897.424 16.362.679.427 

17. Thu và các khoàn phãi np Nhà niroc 
So cu6i qu S du näm 

Phainp Phäithu Phainp Phaithu 

Thu GTGT hang bàn 
ni dja 12.733.260.4 12 176.396.649 
Thug xut, nhOp khAu 98.026.761 35.273.415 

Thué thu nhp doanh 
nghip - 207.769.015 207.769.015 

Thuthu nhpcánhân 381.732.595 6.293.178.187 

Thus tài nguyen 7.420.000 22.079.680 

Tiên thué dt 2.189.957.53 1 

Cong 15.312.370.538 305.795.776 6.491.654.516 243.042.430 

Bàn zhuydt ,ninh nay là ni5i b5 ph4n  hcrp thành và phài dwcxc dcc càng vái Báo cáo tài chinh 16 



T6NG CONG TY C6  PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Thng Nhcin Ph(i, khu ph 3, phuing Thng Nhin Phü B, qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAL CHINH TONG HOP QU\' 2 NAM 2020 
Cho nám tài chinh kt thic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh tong hçp (tip theo)  

18. Phãi trã ngirôi lao dng 

S dii cu6i k' là qu5 lirong chua chi hat. 

19. Clii phi phãi trã ngän han 
So cui qu S dOu nAm 

Phái trâ các tJ chác và Ca n/ian khác 5.7 10.423.046 3.084.961.263 

Chi phi hoa hng phãi trã 1.207.037.457 1.486.547.749 

Chi phi lài vay phái trã 1.017.571.895 

Các chi phi phái trá ng&n han  khác 3.485.813.694 1.598.413.5 14 

Cong 5.710.423.046 3.084.961.263 
0 

'H 
20. Phãi trã ngAn h3n/dài han  khác 
20a. Phái Ira ngdn hsn khdc 

.7 

S6cuiqu9 Sdunãm 

Phái Ira các ben lien quan 95.079.380.272 75.055.447.041 

Tp doàn dt may Vit Nam - Phâi trã tin lài vay 4.25 8.039.072 1.533.457.041 

Tp doan Dt may Vit Nam - Phái trã tin c tc 90.821.341.200 73.521.990.000 

Phâi Ira các t chác và Ca nhân khác 85.463.421.748 3.398.222.518 

Kinh phi cong doàn, bào him 1.366.246.402 1.300.892.341 

C t(rc, lçri nhun phài trã 82.733.826.995 757.2 17.995 

Các khoán phâi trâ ngn han  khác 1,363,348.351 1.340.112.182 

Cng 180.542.802.020 78.453.669.559 

20b. Phái Ira dài han khác 
S6 cui qu s6 du näm 

Phái trá các I cháv và cá nhân khác 29.426.000.000 24.726.000.000 

Cty CP Dt may Lien Phuo'ng - Nhn gop v6n dài han 5.226.000.000 5.226.000.000 

Cty TNHH Xây drng Phong Dirc - Nh.n gop vn dài han  19.500.000.000 19.500.000.000 

Nhn tin CQC cOa Cong ty TNHH SXTM VTnh Phuung 4.700.000.000 

Cong 29.426.000.000 24.726.000.000 

BOn thuyi! minh nay là ,n5! bphthi hqp thành Va phà: duqc dQc cling vO'i Baa cáo tài chinh 17 



TANG CONG TV' C5 PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph6 3, phi.thiig Thng Nhxn Pht B, qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CfflNH TONG HOP QU'i' 2 NAM 2020 
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh tong hqp (tip theo) 

21. Vay và nc thuê tài chinh ngn hn/dài h3n 
21a. Vay vii ni thuê tài chmnh ngin hgn 

So cu61 qu So dãu näin 

Vay ngn hgn phiii tri CáC ben lien quwi 
Vay Tc2p doàn dt may Vit Nam 

Vay va n.r thuê liii c/imnh ngin hmn phi! In các 
to chá'c k/,ic 
Vay ngtn han  ngân hang 
Vay Ngin hang thuv'ng mgi cphdn du tu 
vàphát mien Vit Narn - Chi nhánh TP.HCM 
Vay NgOn hang mhiro'ng mgi cphdn Quc m 
Vay Ngin hang thuv'ng mgi cô phn cOng thuv'ng 
Viêt Nam - Chi nhánh TP. Ho ChIMinh 
Vay Ngán hang mhtrong ingi cphdn ngoai rhu'ong 
Viêt Nam - Chi nhánh TP. Ho C/mI Minh 
Vay Ngin hang TMP DOng Phtro'ng 
Vay Ngin hang mhurnig mgi cd phdn Dóng Nani A 
Vay dài han  dn  han 

9.663.574.745 
9.663.574.745 

485.140.792.592 

448.136.543.906 

104.897.104.938 

18.595.584.708 

75.404.123.634 

234.145.560.453 

15.094.170.173 

37.004.248.686 

9.175.284.116 
9.175.284.116 

1.026.713.108.713 

990.806.958.766 

287.125.353.824 

32.483.348.144 

171.371.204.796 

441,901,409.369 

18.786.873.548 
39.138.769.085 
35.906.149.947 

Cong 494.803.870.879 1,035,888,392.829 

21b. Vay và n/ thuê tài chInh dài hgn 
So cuOi quy S dâu näm 

Vay và np thuê là! chInh diii 1z(,,i phi! In cac zJ 
chfrc và Ci nhuln khdc 

- Vay dâi han  ngân hang 
Ngdn hang thirung mgi c phdn ngogi thu'cng Vie! 
Nam - C/mi nhánh TP.HO C/mi Minh 
Ngdn hang thirung mgi c phdn cOng thirong Viet 
Nam - C'hi nhánh TP.Hô ChI Minh 
Ngin hang thirung mgi cphdn Sài GOn - H Ni 

- Vay dài han  các t chCic khác(x) 

Tp doàn Dt may Viet Nam 

- Vay dài han  các Ca nhân 

Vay dài hgn các cá nhin k/mac 

- Nq thuê tâi chinh 

856.010.718.417 

221. 194.860.176 

194.346.025.376 

16.500.000.000 

10.348.834.800 

528. 146.3 12.676 

528.146.312.676 

99.388.053.245 

99.388.053.245 
7.281.492.320 

882.777.407.873 

237.550.780.440 

208.701.455.200 

17.820.000.000 

11.029.325.240 

531.494.118.273 

531.494.118.2 73 

105 .75 1.9 19.3 19 

105.751.919.319 
7.980.589.841 

Cong 856.010.718.417 882.777.407.873 

Bàn thuydt mink nay là m31 b5 p/ian hcp :hành và phái dwçxc dcc cling vái Báo cáo iài chink 18 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhn Phii, khu ph 3, phi.r&ng Tang Nhan Ph B, qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP QUc' 2 NAM 2020 
Cho närn tài chfnh kt thác ngày 31 thang 12 nãm 2020 

22. Vnchüs&h&u 

22a. Bang dái chiéu bil,z 143ng cüa vn chá só hfru 

Von CSH 
Thäng du vn c 

phan 
Qu dâu ttr phát . 

trien 
LN sau thuê chua 

PP 
Cong 

1. S6 dir du k5' 746.708.910.000 32.368.276.001 337.923.966.476 340.881.387.233 1.457.882.539.710 

2. Tang trong k - - 37.505.615.000 80.457.960.518 117.963.575.518 

Tang tü k& qua kinh doanh 37.505.615.000 80.457.960.518 117.963.575.518 

3. Ciãm trong k' - - - 235.749.962.534 235.749.962.534 

Phân ph6i lçi nhuân nàm 2019: - - 235.536.629.200 235.536.629.200 

Trong do: 

+ Phánphci qujY tgi TCT 71.260.669.000 71.260.669.000 

+ Clii c6phiu thithng - 

+ Chia c tic nã:n 2019 164.275.960.200 164.275.960.200 

Phânphi1cinhunnam2020: - - - 213.333.334 213.333.334 

+ Tam phdn phi qu9 tgi TCT - 

+ ThU lao HDQT+BKS 213.333.334 2/3.333.334 

Giãm do phân ph6i 1i LN - 

Giãmkhác - 

4. S du cu61 k5' 746.708.910.000 32.368.276.001 375.429.581.476 185.589.385.217 1.340.096.152.694 

Bàn ilniyêi ,ninh nay lh ,mil b5 pliqii hçrp than/i vh j,hái duç'c dQc cung ,'o? /3án cáo iài chin/i 19 
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi; 48 Thng Nhan Phi, khu ph 3, phuông Tang NhGn Ph B, qu.n 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP  QU'' 2 NAM 2020 
Cho näm tài chInh két thOc ngày 31 tháng 12 nam 2020  

22b. Chi tiêt von gop cOa chá sO' hfru 
So cuôi nám S dâu näm 

Tp doàn dt may Vit Nam 374.087.960.000 374.087.960.000 

Các c6 dông khác 372.620.950.000 372.620.950.000 

Cong 746.708.910.000 746.708.910.000 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 

1.  

QUA HOST QNG KINH DOANH TONG HQP 

Doanh thu ban hang vâ cung cp dlch  v 
6 tháng näm 2020 6 tháng nãm 2019 

Doanh thu ban các thành phm 
Doanh thu ban hang hóa và cung cp djch vii 
Doanh thu kinh doanh bt dng san 

358.827.897.793 

4 18.335.666.726 
7.239.126.727 

1.052.049.697.586 
538.967.574.620 
28.862. 144.2 19 

Cong 784.402.691.246 1.619.879.416.425 

2.  Các khoán giám ti-fr (loanhi thu 
6 tháng näm 2020 6 tháng nãm 2019 

Hang ban bj trO 1a 3.153.418.310 6.519.177.495 

Cng 3.153.418.310 6.519.177.495 

3.  Giáv6n hang ban 
6 tháng näm 2020 6 tháng näin 2019 

Giáv6n cüathành phm dä cung cAp 341.745.415.175 984.508.195.389 

Giá v6n cUa hang hóa và dich vu dã cung cAp 397,860,925.559 513.925.259.396 

Giá v6n cüa hoat dOng kinh doanh bAt dng san 5.97 1.342.425 

Dtr phông giãm giá hang tin kho (4.188.286.729) 

Cong 741.389.396.430 1.514.319.296.127 

4.  Doanh thu hot dng tâi chInh 
6 tháng näm 2020 6 tháng nàm 2019 

Läi tin gCri khong kS'  hn 21.875.065 35.831.116 

Lãi châm thanh toán 6.201.555.556 10.990.000.000 

Thu nhp do nhu'çing ban các khoàn dAu tu tâi 
chInh 12.486.350.410 

C tO-c, lqi nhun dixçc chia 126.339.996.859 170.682.052289 

Li chénh 1ch t' giá chu'a thrc hin 

LAi chênh 1ch t' giá phát sinh 404.634.747 1 .820.83 1.685 

Doanhthutãi chInh khác 64.135.805 57.014.019 

Cong 133.032.198.032 196.072.079.519  

Ban thuylt ininh nay là m5t b5phn hap thành và phdi dwqc dQc cling vái Báo cáo lài chInh 20 



TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhoii PhCi, khu ph 3, phu&ng Tang Nhin PhO B, qun 9, TP. 1-1 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP QU''2 NAM 2020 
Cho näm tài chinh kt thc ngay 31 tháng 12 narn 2020 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chinh tong  hp (tip theo)  

5. Chi phi tài chInh 
6 tháng nãm 2020 6 tháng näm 2019 

Chi phi lâi vay 29.966.028.327 43.21L170.934 

2.921.784.452 

L chênh 1ch t' giá do dánh giá !i các khoán 
miic tiën t có gôc ngoai  t 2.152.439.108 3.128.495.214 

Lchênh Icht'giá 262.612.919 602.079.763 

Chi phi 11th quan dn nhucrng ban các khoân du 
tix tài chinh 113.636.364 

(Hoàn nhp) /trIch Ip dr phang the khoán du tu 
tài chinh 6.326.145.246 6.219.207.849 

Chi phi tài chInh khác 541.521.085 759.295.670 

Cng 39.362.383.049 56.842.033.882 

6. Chi phi ban hang 
6 tháng näm 2020 6 tháng näm 2019 

Chi phi cho nhân viên 2.968.080.932 16.965.188.235 

Chi phi 4t 1iu, bao bI 40.63 1.571 229.541.911 

Chi phI4n chuyn 1.455.869.486 8.395.921.625 

Chi phi khác 8.234.339.726 27.077.350.23 1 

Cng 12.698.921.715 52.676.002.415 

7. Chi phi quail 1' doanh nghiêp 
6 tháng näm 2020 6 tháng nAm 2019 

Chi phi nhân viên 17.496.712.448 29.188.356.203 

Chi phi nguyen 4t lieu 1.03 1.842.341 1.743.336.113 

Chi phi khu hao tài san c djnh 1.339.126.397 1.266.852.274 

Thu& phi và 1 phi 29.766.977 2.266.246.160 

Chi phi khác 18.374.496.744 42.169.898.3 17 

Cong 40.543.291.885 76.384.689.067 

8. Thu nhp khác 
6 tháng näm 2020 6 tháng näni 2019 

Lãi thanh 1, nhucrng bàn tái san c djnh 273 .407.032 102.357.656 

Thu bi thurng tin hang 19.564.081 

Thu nhp t1r tin vay duQc mik 2.000.000.000 

Thu nhp khác 2.154.881 350.681.945 

Cng 275.561.913 2.472.603.682 

Bàn lhuyll minh nay là m1 bphn hçp thành và phái dwQr dQc càng vái Báo cào lài chinh 21 



TP. Ho Chi Minh, ngày 20 tháng 0 nãni 2020 

0" 

Lê ThI Tü Anh 
Ngirôi 1p biu 

Trwo'ng Thj NgQc Phuçrng 
K toán trtthng 

Pham Xuãn TrInh 
Tng Giám dôc 

TONG CONG TV C5 PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhyn Phñ, khu phó 3, phung Tang Nhon Phci B, cun 9, TP. I-I ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP QU' 2 NAM 2020 
Cho näm tài chInh k& th6c ngày 3 1 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tong h9p (tip theo) 

9. Chi phi khác 
6 tháng nám 2020 6 tháng nãm 2019 

L thanh I tài san c6 dinh 45.668.250 
NOp tin phat, bi thtthng 4.266.673.836 

Phat vi pham hành chinh 18.000.000 

Chi phi khác 59.411.034 1.604.548.625 

Cong 105.079.284 5.889.222.46 1 

10. Lãi trên c6 phiu 
Thông tin v lãi trên c phiu dtic trinh bay trén Báo cáo tái chinh hqp nhãt. 

Ban ihuyt ,ninh nay là rnc5: bc3ph4n hc.rp :hành và phái duçic dQc cling vái Báo cáo tài chinh 22 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

		2020-07-29T09:18:27+0700
	Tổng Công Ty CP Phong Phú
	I am the author of this document




