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Ngãy 22/12/20 14 cüa BO Tái Chinh 

BANG CAN oOi KE TOAN HP NHAT 
Tai ngây 3 1 thang 03 nAm 2020 

Dan vi tinh : VND 

TAI SAN A M5 so Thuyet 
. minh 

. 
So cuoi nam So dau nam 

1 2 3 4 5 
A- TAI SAN NGAN HAN 100 2.355.535.077.436 2.466.373.783.783 
I. Tin va các khoän tu'ong throng tin 110 1 41.112.996.562 62.686.638.968 
1.Tin 111 41.012.996.562 62.386.638.968 
2. Các khoân tixcmg dixcng tin 112 100.000.000 300.000.000 
II. Du tir tài chInh ngn h3n 120 2 - - 
1.Ch(rngkhoankinhdoanh 121 - - 
2. Dij phOng giãm giá chüng khoán kinh doanh 122 - - 

123 - - 
III. Các khoãn phãi thu ngn h3n 130 1.372.466.944.952 1.376.035.312.046 
1. Phãi thu ngn hn cUa khách hang 131 3 554.348.973.884 571.672.278.967 
2. Trãtnrc cho ngui ban ngn hn 132 4 28.511.007.034 16.154.274.188 
3.Phãithunibngnhn 133 - - 
4. Phãi thu theo tin d KR hçip dng xây drng 134 - - 
5. Phaj thuv cho vay ngân hn 135 5 13 1.600.000.000 13 1.600.000.000 
6.Pháithungnhnkhác 136 6 666.405.975.383 665.007.770.240 
7. Drphàng các khoánphãi thu khó dôi 137 (8.460.441.541) (8.460.441.541) 
8. Tãi sânthiu chô xirl 139 61.430.192 61.430.192 
IV. Hang hoá tn kho 140 893.844.839.690 992.535.410.792 
1.Hãnghoatnkho 141 7 928.209.965.390 1.028.212.473.485 
2. Dix phông giãm giá hang thn kho 149 (34.365.125.700) (35.677.062.693) 
V. Tài san ngn h3n khác 150 48.110.296.232 35.116.421.977 
1.Chiphitrátruâcng.nhn 151 8 3.686.096.625 2.359.686.665 
2. Thu GTGT dime khutrr 152 44.181.658.186 32.502.977.202 
3.Thuvàcác khoãn phãi thu NhàNi.râc 153 16 242.541.421 253.758.110 
4.Giao djch mua ban Ii trái phiu ChInh phü 154 - - 
5. Tài sánngn h?n  khác 155 
B - TAI SAN DAI HAN 200 2.095.805.510.865 2.068.761.937.415 
I. Các khoãn phãi thu dai hn 210 68.680.794.179 68.716.794.179 
1. Phãi thu dài hn cüa khách hang 211 - - 
2. Trã tnric cho ngix&i ban dài hn 212 - - 
3. Vn kinh doanh x dan vj trrc thuc 213 - - 
4.Phâithunôibôdàihan 214 - - 
5.Phãithuvchovaydàihn 215 5 5.256.000.000 5.292.000.000 
6. Phãi thu dâi han khác 216 6 63.424.794.179 63.424.794.179 
7. Dr phOng phãi thu dài hn khó dôi 219 - - 
II. Tài san dinh 220 1.323.903.371.302 1.361.212.683.261 
1. TSCDhUuhInh 221 9 1.267.545.554.016 1.303.694.928.809 
- Nguyen giá 222 2.148.760.281.944 2.152.127.526.231 
- Giá tn hao mon 1u9 ké' 223 (881.214.727.928) (848.432.597.422) 

ao cao nay p/wi aztçic ac cung voi han tfluyet nun/i l5ao caO7ai c/un/i /4 nflat 



TAI SAN Ma so 
Thuyet 

. 
minh 

. So cuoi nam So dau nam 

2. TSCD thuê tài chInh 224 10 52,730.369.741 53.873.208.119 
- Nguyen giá 225 59.909.591.916 59.909.591.916 
- Giá tn hao mon 1uy1 ke 226 (7.179.222.175) (6.036.383. 797) 
3. TSCD vô hInh 227 11 3.627.447.545 3.644.546.333 
- Nguyen giá 228 3.883. 608.153 3.883.608.153 
- Giá trj hao mOn 1u51 Ice' 229 (256.160.608) (239.061.820) 
III. Bt dng san du tir 230 12.304.609.011 12.425.242.434 
-Nguyêngiá 231 14.476.010.625 14.476.010.625 
- Giá tn hao mOn 1u9 ké' 232 (2.171.401.614) (2.050. 768.191) 
IV. Tài san dr dang dài htn 240 12 32.604.457.239 17.822.149.822 
1. Chi phi san xuAt, kinh doanh di dang dài han  241 - - 
2. Chi phi xây drng co ban dOr dang 242 32.604.457.239 17.822.149.822 
V. Du tix tài chinh dài han 250 597.386.408.944 545.949.072.736 
1.DAutuvàocôngtycon 251 - - 
2. Du tu vao cong ty lien doanh, lien kt 252 2 488.337.166.267 436.899.830.059 
3. Dâutixgópv6nvao donv khác 253 2 125.247.365.199 125.247.365.199 
4. DrphOng giãm giadAututai chInh dài hn 254 (16.198.122.522) (16.198.122.522) 
5. Du ttr nm gift dn ngãy dáo han 255 - - 
VI. Tài san dài han khác 260 60.925.870.190 62.635.994.983 
1.Chiphitrátruccdàihan 261 8 35.337.642.069 36.063.604.241 
2. Tài san thus thu nhp hon lai 262 - - 
3. Thit bj, 4t tu, phii tUng thay th dài han 263 - - 
4. Tài san dài han  khác 268 - 
5.Lçiththi.rongmi 269 13 25.588.228.121 26.572.390.742 

TONG CONG TAL SAN 270 4.451.340.588.301 4.535.135.721.198 

C - NQ PHAI TRA 300 2.823.225.201.803 2.994.898.343.815 
I. Nq ngn hn 310 1.697.424.674.705 1.896.100.193.319 
1. Phãitrãnguôi bánng.nhn 311 14 350.297.837.211 332.517.913.602 
2. Ngiii mua trãtin truOc ng.n han 312 15 28.403.622.515 20.715.182.040 
3. Thud và các khoãn phãi np NhàNithc 313 16 9.602.722.394 7.975.851.930 
4.Pháitráchongu?i1aodng 314 17 30.989.053.375 68.586.087.067 
5.Chiphiphãitrangnhn 315 18 8.538.764.167 6.376.402.948 
6.Pháitrãnibngnhn 316 - - 
7. Phái trã tin d KH cüa hçp dng xây drng 317 - - 
8. Doanhthuchuathrchinng&nhn 318 2.459.005.591 3.248.371.091 
9. Phãi trang.nhankhac 319 19 87.145.964.250 79.169.801.289 
10. Vay và nçx thuê tài chInh ngân han 320 20 1.175.905.768.183 1.369.025.676.791 
11.DrphOngphàitrángnhn 321 21 - - 
12.Qukhenthuâng,phüc1qi 322 22 4.081.937.019 8.484.906.561 
13. Qu5' bInh n giá 323 - - 
14. Giao djch mua ban 'a  trái phiu ChInh phü 324 - - 
II. No' dâi han 330 1.125.800.527.098 1.098.798.150.496 
1. Phãi trã nguäi ban dài han 331 - - 
2. Ngi.ri mua trâ tin trtxOc dài hn 332 - - 
3. Chi phi phãi trã dài han 333 - - 
4. Phãi trã nôi bô v vn kinh doanh 334 - - 
5. Phaj trã nôi b dài h?n 335 - - 
6. Doanh thu chua thrc hiên dâi han 336 34.718.888.409 34.839.314.364 

Báo cáo nàyphái dwçrc dQc cing vó'i Ban thuyét minh Báo cáo thi chInk hçrp nhát 



Thành ph6 H ChI Minh, ngày 24 tháng 04 näm 2020 

NGIXOI LP BIEU KE TOAN TRU(1NG   G GIAM DO 

lÔNG CONG TV 

CÔPHAN 

PHONGPHU 

Lê Thi Tn Anh Trtro'ng Thi Ngçc Phtrç'ng Pham Xuân TrInh 

TAI SAN Ma so Thuyet . 
minh 

. So cuoi nam So dau nam 

7.Phâitrâdàihankhác 337 19 29.426.000.000 24.726.000.000 
8. Vay vãnçthuê tài chinh dâi hn 338 20 1.058.768.998.299 1.036.125.993.062 
9.Tráiphiêuchuyêndôi 339 - - 
10.Côphiutrudi 340 - - 
11. Thus thu nhp hoân 1i phái trã 341 - - 
12. D%rphôngphái trá dài hn 342 21 2.886.640.390 3,106,843.070 
13. Qu phát triên khoa hçc cong ngh 343 - - 
D- VON CHU sO HIIU 400 1.628.115.386.498 1.540.237.377.383 
I. V6n chü sr hfru 410 1.628.115.386.498 1.540.237.377.383 
1. Vndutir cUa chü sOhfu 411 23 746.708.910.000 746.708.910.000 

- Co phiêuphô thông có quyên biêu quyt 411a 746.708.910.000 746.708.910.000 
-Côphiuu'udäi 411b - - 

2. Th.ng dix vn c ph.n 412 23 32.368.276.001 32.368.276.001 
3. Quyen chçn chuyên dOi trái phiêu 413 - - 
4. Von khác cüa chU s hU'u 414 - - 
8.Qudutupháttrin 418 23 337.923.966.476 337.923.966.476 
9. Qu5r h trçl sp xp doanh nghip 419 - - 
10.Qukhãcthuôcvnchüscihffi.i 420 23 - - 
11. Lç'i nhun sau thus chuaphânphi 421 23 492.488.078.781 404.766.823.758 

- LNST chixa phán phi lüy k dn cui k tn 421a 404.766.823.758 404.766.823.758 
- LNST chixaphãn phôi k' nay 421b 87.721.255.023 

12.NguOnvOndâutuxâydirngcobãn 422 - - 
13. Lqi Ich c dOng không kim soát 429 24 18.626.155.240 18,469,401.148 

TONG CQNG NGUON VON 440 4.451.340.588.301 4.535.135.721.198 

Báo cáo nay phái du'çc dQC cüng vó'i Ban thuy6t minh Báo cáo tài chinh hcrp nMt 3 



NGlfcfl LAP BIEU KE TOAN TRIf(NG 
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Lê Thi Tu Anh Truong ThI NgQc Phirçtng Ph9m Xuân Trmnh 
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHIJ Mu so B02- DN 

DIa chi: 48 Tang Nhn Phü, KP 3, P.Tlng Nhan Ph6 B, Q9, TP. HCM Ban hành theo U sO 202/2014/TT- BTC 
BAO CÁO TA! CHINE HQP NHAT QU' 1 NAM 2020 Ngay 22/12/2014 cüa B Tài Chlnh 
Cho nIm tli chInli kt thOc ngay 31 thãng 12 nlm 2020 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH HQP NHAT 

QUY 1 NAM 2020 

CII! TIEU 
Ma 
SO 

Thuyt 
minh QOy1/2020 Qily 1/2019 

Don vj tinh: VND 

Lily k tir du nAm dn cuOi k5' nay 

Nàm 2020 Nàm 2019 

1. Doanh thu bàn hang và cung cp djch vy 01 \'II.l 650.129.357.520 783.605.829.790 650.129.357.520 783.605.829.790 

2. Các kholn giãm trir 02 2.305.975.164 4.688.464.794 2.305.975.164 4.688.464.794 

3. Doanh thu thun v bàn hang và cung cp djch 10 VII.! 647.823.382.356 778.917.364.996 647.823.382.356 778.917.364.996 

4. Giavnhangban 11 VIL2 573.289.394.002 715.804.221.718 573.289.394.002 7 15.804.221.718 

5. L'i nhun gp v bàn hang và cung cp djch v 20 74.533.988.354 63.113.143.278 74.533.988.354 63.113.143.278 

6. Doanh thu hoyt dng tài chInh 21 '1I.3 13.306.749.990 16.006.598.869 13.306.749.990 16.006.598.869 

7. Chi phi tài chInh 22 V114 44.066.993.829 38.554.004.287 44.066.993.829 38.554.004.287 

Trong do: chi phi Ili vay 23 27.618.535.7 14 37.906.895.47 1 27.618.535 .7 14 37.906.895.471 

8. Phn Ili hoc 1 trong cong ty lien kit, lien doan 24 101.215.273.47 1 103.760.041.727 101.215.273.471 103.760.041.727 

9. Chi phi bàn hang 25 VII.5 22.777.670.955 31.321.460.231 22.777.670.955 31.321.460.231 

10. Chi phi quãn l doanh nghip 26 VII.6 34.159.548.999 53.706.337.588 34.159.548.999 53.706.337.588 

11. Li nhun thun ti.r hot dng kinh doanh 30 88.051.798.032 59.297.981.768 88.051.798.032 59.297.981.768 

12. Thu nhp khác 31 VH.7 275.527.584 6.071.741.262 275.527.584 6.071.741.262 

13. Chi phi khàc 32 VH.8 354.580.209 57.692.834 354.580.209 57.692.834 

14. Ic! nhun khác 40 (79.052.625) 6.014.048.428 (79.052.625) 6,014,048.428 

15. TOng 19i nhun k toán trtr&c thu 50 87.972.745.407 65.312.030.196 87.972.745.407 65.312.030.196 

16. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 51 98.523.283 275.903.803 98.523.283 275.903.803 

17. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoIn 1i 52 

18. Li nhun sau thud thu nhp doanh nghip 60 87.874.222.124 65.036.126.393 87.874.222.124 65.036.126.393 

18. LØ nhuin sa: thul ella CJ dong thMu sá 62 152.967.101 (3.616.020.195) 152.96 7.101 (3.616.020.195) 

18. LØ nhu1n sau thu1 ella cô dông ella câng ty mc 61 87.721.255.023 68.652.146.588 87.721.255.023 68.652.146.588 

19. Lãi ca bàn trên cO phiu 70 VII.9 1.175 919 1.175 919 

Thãnh ph H6 ChI Minh, ngày 24 tháng 04 näm 2020 



Kit TOAN TRU(1NG 

Lê Thi Ti Anh Truong Th Ng9c Phu'qng 

NGU1I LAP BIitU 

Thinh ph Ht, ChI Minh, ngiy 24 tháng 04 näm 2020 

GGL&M tOC 

m Xuin TrInh 

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PRO 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phi, KP 3, P.Tàng Nhon Phi B, Q9, TP. HCM 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QUY I NAM 2020 
Cho nlm Iii chlnh két thic ngky 31 thing 12 nlin 2020  

Mu s6 B03- DN 
Ban hinh theo TF so 202120141ff- BTC 

Ngiy 22/12/2014 cia B Tii Chinh 

BAO CÁO LIfU CHUYEN ThEN T HP NHAT 
(Theo phro'ng phap trVc  tiép) 

QUY1 NAM 2020 

Dcn vi tInh: VND 

CHI TIEU SO 
Thuvét 

minh 

Q1j' I LOy k tir du nIm dn cui qu 
Nàm 2020 NIm 2019 NIm 2020 N,im 2019 

I. Liru chuyén tién ti boat ding kinh doanh 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Tién thu bin hang, cung cép djch vtj vi doanh thu khic 01 677,756,766,845 819,522,625,445 677,756,766,845 819,522,625,445 

lien chi tth cho ngtr?si cung cAp hang hia vi djch vi,i 02 (412,341,740,721) 

(105,488,736,516) 

(757,914,768,047) 

(148,024,684,435) 

(412,341,740,721) 

(105,488,736,516) 

(757,914,768,047) 

(148,024,684,435) 

(37,162,458,060) 

TiM chi trachongixbi lao dOng 03 

TiM chi tn lAi vay 04 (29,596,053,153) (37,162,458,060) (29,596,053,153) 

TiM chi np thuC thu nhp doanh nghi4p 05 - (1,829,543,732) - (1,829,543,732) 

TiM thu khác tr hoat dOng kinh doanh 06 60,530,616,510 21,339,446,434 60,530,616,510 21,339,446,434 

TiM chi khic cho hoat dng kinh doanh 07 (29,451,432,657) (56,576,211,102) (29,451,432,657) (56,576,211,102) 

Lwu chuyin din ikuin &hoadIng kink bank 20 161,409,420,309 (160,645,593,497) 161,409,420,309 (160,645,593,497) 

II. Liru chuyAn tiM ti ho;t dng dAu tw 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

TiAnchidAmuas&m,xiydgngtiisancOdinhva - - - 

cic tii são dii han khic 21 (10,591,051,205) (24,779,708,521) (10,591,051,205) (24,779,708,521) 

TiAnthutrthanh1',nhucingbintAi sincOdjnhvi - - - - 

cic tii sin dii han khic 22 1,755,897,735 3,202,260,894 1,755,897,735 3,202,260,894 

TiM chi cho vay, mua cic cong cti nq cia don v; khic 23 - - - 

TiM thu hOi cho vay, bin lai cic cong cii nçi cia don vj khic 24 36,000,000 108,000,000 36,000,000 108,000,000 

TiM chi dAu tix, gOp vOn vio dan vi khic 25 - - - - 

TiM thu Mi dAu tu, gOp vOn vio don vi khic 26 - - - - 

TiM thu lii cho vay, cO tic vi 1ç nhun duqc chia 27 6,004,200,000 16,515,395,198 6,004,200,000 16,515,395,198 

Lwu ciiuyin din skuin ti hoist ding diii 1w 30 (2,794,953,470) (4,954,052,429) (2,794,953,470) (4,954,052,429) 

111, Liru chuyén tiM ti hoat ding tài chiub 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

TiM thu tir phit hush cO phiOu, ohm gop vOn cia chi sà hGu 31 - - - 

TiM chi tn gop vOn cho cic chi s& hthi, mua lai - - - - - 
cO phiCu cia doanh nghip da phit hinh 32 - - - 

TiM vay ngn han, dii han nh6n duçic 33 511,797,137,635 1,209,469,016,033 511,797,137,635 1,209,469,016,033 

TiM chi trinq gee vay 34 (689,861,025,801) (985,068,753,839) (689,861,025,801) (985,068,753,839) 

TiM chi tn nq thuê Iii chinii 35 (2,124,221,079) (1,169,575,473) (2,124,221,079) (1,169,575,473) 

CO tia, li nhu6n dã tn cho chi sO hhi 36 - (50,000,597,360) - (50,000,597,360) 

Lwu chuyin din thuin ti hoot dqing tài chink 40 (180,188,109,245) 173,230,089,361 (180,188,109,245) 173,230,089,361 

Lu'u chuyin tiM thuAn trong k3i 50 21,573,642,406) 7,630,443,435 (21,573,642,406) 7,630,443,435 

TiM và tinrng diroing tiM dAu k' 60 VL1 62,686,638,968 42,702,976,496 62,686,638,968 42,702,976,496 

Anhhtrongcuathayd6i tgiahOi dcii quydOi ngoai t 61 - 51,816,791 - 51,816,791 

TiM và tiroing throng tiM cuOi k' 70 VI.! 41,112,996,562 50,385,236,722 41,1 12,996,562 50,385,236,722 

Baa cáo nàyphài dwqc dc thng vái Bàn thuyii minh Bdo cáo là, chin/i hqp nhdt 5 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcin Phü, khu ph 3, phii&ng Tang Nhcm Phü B, qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINFI HOP NHAT QU I NAM 2020 
Cho nàm kt thUc ngày 31 thang 12 nàm 2020 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HiP NHAT QU 1 
Cho nãm kt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2020 

I. DAC DIEM HOAT BONG 

1. Hhnh thfrc si hü'u vn 
Tong Cong tycô phân Phong PhU (sau day gpi tat là "Tong Cong ty" hay "Cong ty mc") là 
cong ty cô phân. 

2. Linh virc kinh doanh 
Tong Cong ty kinh doanh trong nhiêu linh vrc khác nhau. 

3. Ngành ngh kinh doanh 
Hoat dng kinh doanh chinh cüa TOng Cong ty là: San xuât, mua ban sçi, vài, khän, chi 
may, chi thêu, san phâm may mtc va thi trang (tth tây, nhum, ho in trên san phãm dt, 
may dan, gia cong hang dA qua sir dung); NhuOm và hoàn tat vài; Mua ban hOa chat, thuOc 
nhuôm (trir hóa chat có tfnh dôc hai manh); Mua ban may móc thiêt bj, 4t tix, phii tüng, 
phi 1iu ngàth dt — nhuOm — may; San xuât si, si nhan to (trr tái ché thai); Buôn ban 
to, xo, svi dt, hang may mc; San xuât và kinh doanh ni.râc khoãng, bia, rtrpu, nuâc giãi 
khát cac loai; San xuât va kinh doanh cac loi bao bI phic vi cho ngãnh bia rtlçYu, ni.râc 
giái khác; Kinh doanh djch vi,i vn tài,.. 

4. Chu k' san xut, kinh doanh thông thwô'ng 
Chu k' san xuât kinh doanh thông thithng cüa Tong Cong ty khOng qua 12 tháng. 

5. Cu true Tp doàn 
Tp doàn bao gôm hop Cong ty mc và 04 cOng ty con chju sir kiêrn soát cUa Cong ty mc. 
Toãn b cac cong ty con duçc hçip nhât trong Báo cáo tài chinh nhát nay. 

5a. Dank sad, Cong ty con duVc  h9p nht 

T' 1 quyn biu 
Ty' 1 lçii ich quyàt  

Hoat dng kinh So cu6i SO dAu sO cu61 SO du 
Ten cong ty Dja chi tr sâ chinh doanh chinh qu' näm nam nAm  
Cong ty CF Dt Gia dting ThOn Hanh  Tn, X Quáng San xuãt, mua ban 90.00% 88.81% 90.00% 88.81% 
Phong PhO Scm, Huyn Ninh Son, Tinh bong, xc:i, sql, vái, 

Ninh Thu.n san phOm may rnc. 
MuabánhOachât 
thuOc nhuOm, may 
mOc thiét b ngành 
dt may 

Ban thuyll mmli nay là m5: b3phdn hçmp thành vàphái dzrçic dQc càng vái Báo cáo Iàí chunh hcíp nhdt 6 



Cong ty c6 phn phát trin nhà 
Phong Phil Daewon ThO DOe 

S6 378 Minh Khai, phuOng Vinh Kinh doanh djch vi.i 
Tuy, qun Hai Ba Tiiing, TP. Ha vn chuyên, giao 
Ni nhn 

Cong ty c6 phn xUc tin thucmg s6 168B BOi Thj Xuân, phuOng 
mai và dão tu Phong Phil Phani Ng0 Lao, qun 1, TP. HO 

ChI Minh 

S xut, kinh doanh 
bOng nguyen lieu nhp 
khâu; san xuât vã xuát 
khâu các loal khan 
lông 

Cong ty c6 ph.n dt BOng S 727 Au Cci, phuOng Tan San xut cáe san 
Nam Thành, qu.n Tan PhU, TP. phãm dt 

H Chi Minh 

Cong ty c6 phAn dt may Xi Vinh Phuong, TP. Nha San xut các são 
Nha Trang Trang, tinh Khánh HOa pham dt 

TANG CONG TY cö PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcn Phü, khu ph6 3, phuxng Tang Nhcm Phü B, qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HOP NHÁT QU' 1 NAM 2020 
Cho nam kt thüc ngãy 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh hçrp nht (tip theo) 

5b. Danh sách cdc Cong ty lien th du'icphán dnh trong Báo cáo tài chinh kQp nMt theo 
phwcngpháp von chü sô hfru 

Têncôngty Dia chi tn,i so chInh 
Hoat dçing kinh doanh Ty Ic Ty  lç  quyen 
chinh v6n gop biêu quyat  

Cong ty c ph.n du ti.r phát trin 
nhà và do thj HUD Sài GOn 

Cong ty c phan may Dã Lat  

So 159 Din Biên Phü, qun 
BInh Thanh, TP. Ho Chi Minh 

S 09 PhO D6ng Thiên Vucing, 
TP.Da Let, tinh Lam BOng  

Du tu, xây dirng, 
kinh doanh bt dng 
san 

San xut, kinh doanh 
san pham dt may, 
nguyen phi,i Iiu, may 
móc thiét bj ngành 
dt may 

35.00% 35.00% 

21.5 1% 21.5 1% 

40.00% 40.00% 

44.02% 44.02% 

41.26% 41.26% 

35.99% 3 5.99% 

30.3 5% 30.3 5% 

Cong ty TNHH Coats Phong PhU S 48 Tang Nhon PhU, phuOng São xut, mua ban xci, 
Tang Nhan Phil B, qun 9, TP. sc i 
HOChiMinh 

Bàn thuyit mEn/i nay là m5t b5phcn h(lp than/i và phái dupc d9c ci4ng vái Báo cáo tat chinh hqp nhth 7 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon PhU, khu phó 3, phi.thng Tang Nhon Phü B, quân 9, TP. H6 ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT QU 1 NAM 2020 
Cho näm kêt thUc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht (tiép theo) 

II. NAM TA! CH!NH, D€N VI TIEN T SITI' DIJNG TRONG ICE TOAN 

1. Nãm tài chInh 
Nàm tài chInh cUa Tp doàn bat du tr ngày 01 tháng 01 và k& thüc vào ngày 31 tháng 12 
hang näm, 

2. Don vj tin t sü ding trong k toán 
Dan vj tiên t si'rdimg trong kê toán là Dông Vit Nam (VND) do phân ion các nghip vi 
duçc thiic hin bhig dan vj tiên t VND. 

ifi. CHUAN MUC VA CHE DQ KE TOAN A DUNG 

Ch d k toán áp drng 
Ngày 22 tháng 12 näm 2014, B Tài chInh dA ban hành Thông Pr so 200/2014/TT-BTC 
hixOng dn Chê dO kê toán doanh nghip thay the Quyêt djnh so i 5/2006/QD-BTC ngày 20 
tháng 3 nám 2006 cüa BO truOng BO Tài chInh và Thông t11 so 244/2009/TT-BTC ngày 31 
tháng 12 näm 2009 cUa BO Tài chInh cling thu Thông Pr so 202/2014/TT-BTC thay the 
cho phãn XIII - Thông tt.r so 16 l/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2007 cüa BO Tài 
chInh huOng dan 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh hap nhât theo Chuán mrc ké toán Vit 
Nam so 25 "Báo cáo tài chInh hop nhât và kê toáncác khoãn dâu Pr vào cong ty con". Các 
Thông tu nay có hiu lçrc áp ding cho qu bat dâu vào hoc sau ngày 01 tháng 01 nAm 
2015. Tp doàn áp diving cac Chuân mrc ké toán, các Thông tu nay và các thông tu khác 
huOng dan thirrc hin Chuán mirc kê toán cüa BO Tài chinh trong vic 1p và trinh bay Báo 
cáo tài chInh hop that. 

2. Tuyên b v vic tuãn thu Chun miie k toán và Ch d k toán 
Ban Tong Giám doc dam báo dã tuân thu yëu câu cña các chuân mi,ic ké toán, Ché dO k toán 
doanh nghiep Vit Nam dirge ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 näm 
2014, Thông tir s 202/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nAm 2014 cling nhi.r các thông Pr khác 
htrOng dan thirc hin chuân mirc ké toán cüa BO Tài chInh trong vic 1p vâ trInh bay Báo cáo tài 
chInh hop nhât. 

iv. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG 

1. Co s& lap Báo cáo tài chinh hp nht 
Báo cáo tài chmnh hap nhât duçrc 1p trên co sO kê toán don tIch (trlr các thông tin lien quan 
den các luông tiên). 

2. Car sr hçrp nht 
Báo cáo tài chinh hap nhât bao gôm Báo cáo tài chInh tong hap cüa Cong ty m và Báo 
cáo tài chInh cüa các cong ty con. Cong ty con là don vj chju si,r kiêm soát cUa Cong ty mc. 
Sir kiêm soát ton tai  khi Cong ty mc có khá näng trrc tiêp hay gián tiêp chi phOi các chInh 
sách tài chInh va hot dng cUa cOng ty con dê thu duçrc các Içri Ich kinh tê tlr các hoat 
dOng nay. Khi xác djnh quyén kiêm soát có tfnh den quyên biêu quyêt tiérn nàng phát sinh 
tlr các quyên ch9n mua hoc các cong cii ng và cong ci von cO the chuyên dOi thành cô 
phiêu phô thông tai  ngày kêt thüc qu. 

Kt qua hott dng kinh doanh cüa cac cong ty con dirge mua 1i hoc ban di trong näni 
dugc trInh bay trong Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh hap nhât tlr ngay mua hoc 
cho den ngày ban khoán dâu ti.r 0 cong ty con do. 

Ban thuyJt minh nay là mat baphan h thành vàphái duQc dQc càng vái BOo cáo àí chinh hp nhdt 8 



TONG CONG TY cö PH'AN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcyn Phü, khu ph6 3, phtthng Tang Nhcm Phü B, qun 9, TP. H6 Chi Mmli 
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QU 1 NAM 2020 
Cho näm két thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht (tiEp theo)  

Báo cáo tài chinh cüa cong ty mc và các cong ty con si'r dicing d hcTp nh.t duçyc l.p cho 
cüng môt k' kê toán va ap d%mg các chInh sách ké toán thông nhât cho các giao djch Va s1r 
kin cüng 1oi trong nhng hoàn cãnh tiwng t%r. Trong tru&ng hp chInh sách ké toán cüa 
cOng ty con khác vói chInh sách kê toán áp diing thông nhât trong Tp doàn thI Báo cáo tài 
chInh cüa cong ty con s có nMng diêu chinh thIch hcip tnxâc khi si:r diing cho vic 1p Báo 
cáo tài chInh h nhât. 
So du cac tài khoán trên Bang can doi kë toán gifla các cong ty trong cUng Tp doân, các 
giao djch nOi b, các khoán lai ni bO chtra thrc hin phát sinh ti'r các giao djch nay phãi 
dixçc loai tnT hoàn toàn. Các khoán Iô chua thrc hin phát sinh tir các giao djch ni bO 
cüng duçc 1°ai  bO tth khi chi phi tao  nên khoãn 1 do không the thu hôi duçc 

Lçi Ich cUa c dông không kim soát th hin phn lAi hotc 1 trong kt qua kinh doanh và 
tài san thuân ciLia cong ty con không duçxc näm gi bâi Tp doãn và dirçc trinh bay khoán 
mitc riêng trên Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hp nhât và trén Bang can dôi kê 
toán hçip nhât (thuc phân von chU sâ hftu). 

3. Các giao djch bang ngoi t 
Các giao djch phát sinh bang ngoi t duçyc chuyén dôi theo t' giá tai  ngày phát sinh giao 
djch. So du cac khoãn miic tiên t cO gôc ngoi t ti ngay két thüc qu thrçc quy dôi theo 
t giá tai  ngày nay. 

Chênh 1ch t giá phát sinh trong nám tiLr các giao djch bang ngoi t duçic ghi nhn vao 
doanh thu hoat dOng tài chinh hotc chi phi tài chInh. Chênh lch t) giá do dánh giá lai  các 
khoãn mic tiên t có gOc ngoi t ti ngày két thiLic qu sau khi bü triLr chênh 1ch tang và 
chênh lch giãm dixçic ghi nhn vao doanh thu hoat dng tài chinh hoc chi phi tài chinh. 

Tr giá siLt d%ing d dánh giá 'a  s du các khoãn mic tin t cO gc ngoi t ti ngày kêt 
thc qu' duc xác djnh theo nguyen tAc sau: 
• Di vâi các khoán ngoi t gii ngân hang: tr giá mua ngoai t ciLia ngân hang nai Tp 

doàn mi tài khoán ngoi t. 
• D6i vâi các khoãn miic tiên t cO g6c ngoi t duqc phan loai là tài san khác: t' gia 

mua ngoi t cüa tirng ngân hang. 
• Di vài các khoán miic tiên t có g6c ngoi t duc phan loai là n phái trà: t' giá ban 

ngoi t cUa tiLmg ngân hang Ngán hang Tp doàn thix&ng xuyén cO giao djch). 

4. Tin và các khoán ttro'ng diroiig tin 
Tiên bao gOrn tiên m.t V tiên gui ngân hang không k' h?n.  Các khoãn t1.rng duong tiên là 
các khoãn dâu tu ngán han  có th?i han  thu hOi khOng qua 03 tháng kê tiLt ngày dâu Ut, có 
khã náng chuyên dOi d dàng thành mOt  luçng tiên xác djnh và không có rüi ro trong vic 
chuyên doi thành tiên tai  thai diem báo cáo. 

5. Các khoãn du tir tài chInh 
Các khodn dâu 1w vào cong ty lien doanh, lien kêt 
Cong ty lien doanh 
Cong ty lien doanh là doanh nghip duçc thành 1p trên co sâ thôa thun trên hqp dOng ma 
theo dO Tp doán và các ben tham gia thuc hin hoat dng kinh tê trén co sâ dông kiêm 
soát. Dông kiêm soát duçc hiêu là vic dua ra các quyêt dlnh  mang tInh chiên 1irçc lien 
quan den các chInh sách hoat dng va tài chinh cüa cong ty lien doanh phái có sir dông 
thu.n cüa cac ben tham gia lien doanh. 

Ban thuylt m:nh nay là ,n5t b5phdn hc'p thành Va phái thzcic dQc ding vái Báo cáo lài china hcip nha't 9 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chl: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phtthng Thng Nhon Phii B, qun 9, TP. H ChI Mmli 
BAO cÁo iAi CHINH HOP NHAT QU 1 NAM 2020 
Cho nam kêt thic ngay 31 thang 12 nãm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh hQp nht (tip theo)  

Tp doàn ghi nhn lçii Ich cüa mInh trong co s kinh doanh dng kim soát theo phiwng 
pháp von chU sâ hüu, 

Cong ty lien ké't 
Cong ty lien kêt Ia doanh nghip ma Tp doàn có ánh huâng dáng ké nhirng không cO 
quyén kiêrn soát doi vài các chInh sách tài chInh vã hot dng. Anh hi.râng dáng ké the 
hién a quyên tham gia vão vic citxa ra cac quyêt djnh ye chInh sách tâi chInh và hot dng 
cüa doanh nghip nhn dâu tu nhi.rng không kiêm soãt các chInh sách nay. 

Các khoãn du ti.r vào các cOng ty lien kt duçc ghi nhn theo phuong pháp v6n chü sâ 
hthi. 
Các k/joan du 1w vào cong cy v6n cüa do'n vj khdc 
Dâu tu vao cong c%1 vOn cüa don vj khác bao gôm các khoán dâu tu cong cii von nh'trng 
Tp doàn khOng có quyên kiêm soát, dông kiêm soãt hoc có ánh hix&ng dáng ké dOi vói 
ben thrçic dâu tu. 

Các khoàn dAu tu vào cong ci vn cüa don vj khác dtrçic ghi nhn ban du theo giá gc, 
bao gôm giá mua hoc khoân gop von cong các chi phi trirc tiêp lien quan den hot dung 
dâu tu. 

Dr phOng tn tht cho cac khoãn Mu tir vào cong ci.i vn cUa don vj khác dirçic trich 1p 
nhu sau: 
• Di vo!i khoàn Mu tu vào c phiu niêm yt hoc giá trj hçrp 1 khoân Mu tix dixçc xac 

djnh tin cay, vic Ip  dir phOng dira trén giá trj thj tru&ng cüa cô phiêu. 
• Di vâi khoân Mu ttr không xác djnh duçic giá tn hop I tai thM diem báo cáo, vic 1p 

dir phông duçc thirc hiên can cir vao khoân lô cüa ben duçvc dâu tu vâi mirc trIch 1p 
bang chênh lch gifa von gop thirc tê cUa các ben tti don v khác và von chü sâ hftu 
thuc có nhân vâi t l gop von cüa Tp doàn so vâi tOng so von gop thirc tê cUa các 
ben tai  don vj khác. 

Tang, giám s dir phOng tn that Mu ti.r vao cOng cii  vn cüa don vj khac cn phái trIch Ip 
ti ngày kt thüc qu dugc ghi nh.n vào chi phi tài chInh, 

6. Các khoãn phäi thu 
Các khoán nçi phãi thu dtrc trinh bay theo giá trj ghi so tth di các khoán dir  phOng phãi 
thu kho dOi. 

Du phOng phái thu kho dOi di.rçcc 1p cho trng khoãn nç phãi thu khó dôi cAn cü váo tui 
nç qua h?n  cUa các khoán nçi hoc dir  kiên mirc tOn that cO the xây ra, ci the thu sau: 

Di vii nç phái thu qua h?n  thanh toán: 
- 30% giá trj dôi vOi khoán nv phãi thu qua hn tir trén 06 tháng den di.râi 01 näm. 
- 50% giá trj dôi vói khoãn nçi phái thu qua hn tr 01 näm den di.rOi 02 näm. 
- 70% giá trj dôi vó'i khoán nçi phái thu qua han  tr 02 nám den dirci 03 näm. 
- 100% giá trj dôi vOi khoán nç phâi thu qua han  tr 03 nm tra len. 

• D6i vOi nçi phái thu chua qua han  thanh toán nhung khó có khã nAng thu hi: cAn cr 
vao dir  kien mirc tOn that dê 1p dir  phOng. 

TAng, giAm s dix dir  phOng  nv phai thu khO dOi cn phái trfch 1p tai  ngày kt thüc qu 
duçc ghi nhn vao chi phi quãn 1 doanh nghip. 

Ban lhuyètt minh nay là mçt bphn hqp thành và phái dw-,c dQc cüngvái Báo cáo là! chinh hQp n/id! 10 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcin Phti, khu ph6 3, phuang Tang Nhcm Phü B, qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT QU' I NAM 2020 
Cho nam kt thüc ngay 31 tháng 12 näm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chmnh hqp nht (tip theo)  

7. Hang tn kho 
Hang ton kho thrçc ghi nhân theo giá thâp hcm gifta giá gôc vâ giá trj thuân có the thrc 
hiên ducyc. 

Giá gc hang tn kho duçc xác djnh nhu sau: 
• Nguyen vt 1iu, hang hóa: bao gm chi phI mua và các chi phi lien quan trrc tiêp khác 

phãt sinh dé có duçic hang ton kho a dja diem và trng thai hin ti. 
• Thành phm: bao gm chi phi nguyen vt lieu, nhân cong trrc tip và chi phi san xuât 

chung có lien quan trirc tiêp di.rçic phân bô dra trên müc d hot dng bInh thu&ng. 
• Chi phi san xut kinh doanh dâ dang bao gm: 

Xây drng dr an bat dng san: bao gôm chi phi xây dmg, Mi vay, quyên scr diving 
dat và các chi phI có lien quan tr%rc tiép khác. 
San xuât san phâm: bao gôm chi phi nguyen 4t 1iu chInh, chi phi nhân cong và 
các chi phi có lien quan tWc  tiêp khác. 

Giá gc cUa hang tn kho duqc tinh theo phucing pháp bInh quân gia quyn và duçic hch 
toán theo phircmg phap kê khai thirang xuyen. 
Giá trj thuãn Co the thrc hin duçc là giá ban uOc tinh cüa hang ton kho trong kr sãnxuât, 
kinh doanh binh thirmg triir chi phi i.râc tinh dé hoàn thành và chi phi irâc tInh can thiêt cho 
vic tiêu thi chüng. 

D phông giãm giá hang thn kho duçc 1p  cho tirng mt hang tn kho cO giá g6c lan hcm 
giá trj thuân cO the thrc hiên drnyc. Tang, giãm so du dir phOng giâm giá hang ton kho can 
phai trich 1p  ti ngày két thUc qu' duçc ghi nhn vào giá von hang ban. 

8. Chi phi trã trir&c 
Chi phi trâ trixâc bao gôm các chi phi thrc té dA phát sinh nhung có lien quan den kêt qua 
hoat dung san xuât kinh doanh cUa nhiêu k' kê toán. 

9. Tài san c djnh hü'u hInh 
Tài san cô dinh hthi hInh duoc the hiên theo nguyen giá trir hao mon My ké. Nguyen giá tài 
san cô djrih hu hInh bao gôm toàn bO cac chi phi ma Tp doàn phai bO ra dê có duçc tài 
san cô djnh tinh den thñ diem dua tài san do vào trng thai sn sang sü diing. Các chi phi 
phát sinh sau ghi nh.n ban dâu chi thxçrc ghi tang nguyen giá tài san cô djnh nêu các chi phi 
nay chäc chàn lam tang lçii ich kinh té trong ti.rang lai do sir ding tài san do. Các chi phi 
phát sinh không thôa mAn diéu kin trên thrçic ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh 
trong ks'. 

Khi tài san c6 dinh hftu hinh ducrc ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn My ké 
dircyc xóa so va Mi, lô phát sinh do thanh 1 thrçc ghi nhn vao thu nhp hay chi phi trong 
nAm. 

Tài san c6 djnh hftu hInh duçc khu hao theo phi.rcing pháp duang thing dira trén thai gian 
h&u diing irâctinh. So näm khâu hao cüa các loai tâi san co djnh hüu hInh nhi.r sau: 
Loai tài san cO dinh SO nam 
Nhà cra, vt kiên tri1c 05 — 50 
Máymócvàthietbi 08-15 
Phuong tin vn tãi, truyên dn 06— 12 
Thiêt bj, drng C11 quán 1 03 —05 
Tài san cô dinh hthi hinh khác 03 — 05 

Bàn thuyt mini, nay là m5t bd phs2n hçip thành và phái dwqc dQc ci4ng v&i Báo cáo tài chlnh hcip nMt 11 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 TAng Nhon Phü, khu ph 3, phuxng Tang Nhm Phti B, qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHNH HOP NHAT QU 1 NAM 2020 
Cho nAm kët thüc ngAy 31 thang 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh BAo cáo tài chlnh hqp nht (tiêp theo) 

10. Tài san c dinh thuê tài chInh 
Thuê tài san duçic phân l°ai  là thuê tài chinh nu phAn lan rUi ro và 1çi ich gn lin vài 
quyên si hüu tài san thuOc ye ngtri di thuê. Tài san cô djnh thuê tài chInh thrçc the hin 
theo nguyen giá trtr hao mOn lüy kê. Nguyen giá tài san cô djnh thuê tài chfnh là giá thâp 
hon giüa giá trj hçip 1 cña tài san thuê tti thi diem kh&i dâu cüa hçip dông thuê và giá trj 
hin tai  cüa khoàn thanh toán tiên thué tôi thiêu. T' 1 chiêt khâu dê tInh giá trj hin tti cUa 
khoàn thanh toán tiên thuê tôi thiêu cho vic thuê tài san là lâi suât ngãm djnh trong hcip 
dông thuê tài san hoc Iài suât ghi trong hçp dông. Trong trixang hçip không the xác djnh 
diiçc lài suât ngãm djnh trong hçp dông thuê thI sCi dtng lâi suât tiên vay tai  thii diem 
khai dâu vic thuê tài san. 

Tài san c djnh thuê tài chInh duçic kMu hao theo phtrcing pháp dumg th&ng dra trên thOi 
gian hu diing uOc tfnh. Trong trithng hçp khong chàc chän Tp doàn Se có quyên sà hitu 
tài san khi hêt han  hqp dông thuê thI tâi san cô djnh se duçc khâu hao theo thai gian ngAn 
hon gita thi gian thuê và thoi gian hCu diing ixâc tinh. So ná.m khâu hao cUa may móc 
thiêt bj thué tài chinh tir 06 nam den 10 näm. 

11. Bt dng san du tir 
Bat dong san dâu tix cüa mt phân cüa nhà chung ci' thuc sâ hthi Tp doàn duçic sü d%lng 
nhAm mijc dIch thu lçi tir viéc cho thuê. Bat dng san dâu tu cho thuê dtrçxc the hin theo 
nguyen giá trir hao mOn lüy kê. 

Bt dng san du tu si'r diing d cho thuê duçic khu hao theo phirong pháp thrOng thing 
dua trén th?ii gian h'ru d1ing trcc tInh. S näm khau hao cUa co sâ h tang là bat ctng san 
dâu tir trong 30 näm. 

12. Tài san c djnh vô hInh 
Tài san cô djnh vo hinh dirçc the hin theo nguyen giá trir hao mOn lüy kê. 

Nguyen giá tài san c djnh vô hInh bao gm toãn b các chi phi ma Tp doàn phài bO ra 
có du?c tài san cô djnh tinh den thri diem dua tài san do vào trang  thai sAn sang sr ding. 
Chi phi lien quan den tài san cô djnh vo hInh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu dirçrc ghi 
nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong k5r tth khi các chi phi nay gAn lien vài mOt  tài 
san cô djnh vo hInh ci the và lam tang lçri Ich kinh te tir cac tài san nay. 

Khi tài san c dnh vô hlnh dc ban hay thanh lb", nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k 
duorc xóa so va lAi, lô phát sinh do thanh 1 dirçrc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong 
näm. 

Tài san c djnh vô hinh cüa Tp doàn chi có chuong trmnh phn mm. 

13. Chi phi xây dirng co bàn dr dang 
Chi phi xây dmg co bàn d& dang phãn ánh các chi phi lien quan trrc tiêp (bao gôm cá chi 
phi IAi vay có lien quan phü hyp vOi chinh sách ké toán cüa Tp doàn) den các tài san dang 
trong qua trInh xây drng, may mOc thiêt bj clang lAp dt de phiic vi cho mic dIch san xuât, 
cho thue và quàn l cüng nhtr chi phi lien quan den vic sra ch&a tài sAn cô dnh clang th%rc 
hiên. Các tài san nay di.r?c ghi nhn theo giA gôc và không thr?c tInh khâu hao. 

14. Hçp nht kinh doanh và loi th thiro'ng mai 
Vic hçrp nhât kinh doanh duc kê toán theo phuong pháp mua. Giá phi hçrp nhât kinh 
doanh bao gôm: giá trj hçvp 1 ti ngày din ra trao dôi cüa cAc tài sAn dem trao dôi, các 
khoAn nç phãi trá dA phát sinh hoc dA thira nhn và cac cong cii yOn do Tp doAn phát 

Ban lhuyit minh nay là m3t bphán hcip thành va phái ditçjc dQc cimg vái Báo cáo tài chinh hcip nhdt 12 



TdNG CONG TY Cd PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 TAng Nhon Phü, khu ph6 3, phuông TAng Nhn Ph(i B, qun 9, TP. H Chf Minh 
BAO CÁO TAI CHINFI HOP NHAT QU I NAM 2020 
Cho nAm kt thUc ngày 31 thang 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht (tip theo)  

hành d di My quyn kim soát ben bj mua va các chi phi lien quan trrc tip dn vic hcrp 
nhât kinh doanh. Tài sn dà mua, nç phãi trã có the xac dnh &rcc va nMng khoãn nç tiêm 
tang phài gánh chju trong hçp nhât kinh doanh di.rçc ghi nhn theo giá trj hçip l ti ngày 
näm gii quyên kiêm soát. 

Lçii th thtrcmg mi dixçc phãn b6 theo phtrang pháp duing thing trong 10 näm. Khi có 
bang chüng cho thây lçxi the thuang mi bj ton that kin han so phãn bô thi so phân bô trong 
näm là so ton that phát sinh. 

Lqi ich cña c dông không kim soát tti ngày hçip nMt kinh doanh ban du duçic xác djnh 
trên ca so t' l ciia các cô dông không kiêm soát trong giá trj hqp l cUa tài san, nç phài trá 
va nçi tiêm tang duçic ghi nhn. 

15. Các khoãn nc phãi trã và chi phi phãi trã 
Các khoán nq phãi trá và chi phi phãi trã thrçic ghi nhn cho so tiên phãi trá trong tuang lai 
lien quan den hang hóa Va djch vi dà nhn duçic. Chi phi phái trã duçc ghi nh.n dira trên 
cac trOc tInh hçp l ye so tiên phãi trã. 

A 16. Von chu so' hü'u 
V6n gop cáa c/iü sO' hfru 
Von gop cüa chü sO hthi duçic ghi nhn theo so von thrc tê dA gop cUa các cô dông cüa 
Tong COng ty. 

Thngdwv6n ctp1un 
Thng du von cô phân dugc ghi nhn theo so chénh loch gitta giá phát hành và mnh giá 
cô phieu khi phát hành lan dâu hotc phát hành bô sung, chênh 1ch gita giá tái phát hành 
va giá trj so sách cUa cô phiêu qu và câu phân von cüa trái phiêu chuyên dôi khi dáo hn. 
Chi phi trirc tiêp lien quan den vic phát hành bô sung cô phiêu và tái phát hành cô phiêu 
qu thrçrc ghi giàm thng du von cô phãn. 

V6n khdc cüa chü sO'hiiu 
Von khác duçic hInh thành do bô sung tr kêt qua ho?t dng kinh doanh, dãnh giá li tài san 
va giá trj cOn li giUa giá trj hçp l cüa các tài san duçic tang, bieu, tài trçr sau khi trir các 
khoân thuê phâi np (nêu co) lien quan den các tài san nay. 

CJphiEuquft 
Khi mua lai cô phiêu do Tong COng ty phát hành, khoan tiên trã bao gôm Ca các chi phI 
lien quan den giao djch duçc ghi nhn là eô phiêu qu và duc phãn ánh là mOt  khoãn 
giàm tth trong von chU sO hthi. Khi tái phát hành, chenh 1ch gifta giá tái phát hânh và giá 
so sách cUa cô phiêu qu duçrc ghi vào khoãn miic "Thng du von cô phân". 

17. Phân phi lo'i nhun 
Lçri nhun sau thue thu nMp  doanh nghip ducrc phân phôi cho các cô dông sau khi dâ 
trIch lap the qu5' theo Dieu l cüa Tong Cong ty cling nhu các quy djnh cüa pháp lust và dà 
duçic Dai  hi dOng cô dong phê duyt. 

Vic phân phi lçi nhun cho các c dông di.rçic can nhc dn các khoãn miic phi tin t 
näm trong lçii nhun sau thue chixa phãn phôi có the ânh huOng den luOng tiên và kM näng 
chi trã Co ti'rc nhu läi do dánh giá li tài san mang di gop vOn, lâi do dánh giá li the khoán 
miic tiên t, the cOng cii tài chfnh và các khoan miic phi tiên t khác. 

C trc di.rçrc ghi nhn là na phãi trã khi duçxc Dti hi dng c dông phé duyt. 

Ban thuyl: minh nay là m! b3ph4n hcip thành và phái theçic dQc càng vái Báo cáo tài chinh !iQp nhdt 13 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 TAng Nhmi PhU, khu phó 3, phuäng TAng Nhcm Phü B, qun 9, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHIH HQP NHAT QUY 1 NAM 2020 
Cho nAm kët thUc ngày 31 thang 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçrp nht (tip theo)  

18. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hod, thành phâm 
Doanh thu ban hang hóa, thành phâm dixçxc ghi nhn khi dông th&i thöa man các diêu kin 
sau: 
• Tap doân dA dA chuyn giao phn lan rüi ro và 1i Ich gn Iin vâi quyn sâ hthi hang 

hóa, san phám cho ngtri mua. 
• Tp doàn da không con nm gii quyn quân 1 hang hóa, san phm nhu nguii sa hth.i 

hang hóa, san phãm hoc quyên kiêm soát hang hóa, san phâm. 
• Doanh thu dirçc xac djnh tlxclng d6i chtc chn. Khi hçvp dng quy djnh nguâi mua 

thrcc quyên trá 1i hang hóa, san phâm da mua theo nhftng dieu kin cii the, doanh thu 
chi duçc ghi nh.n khi nhftng diéu kin cix the do không cOn ton ti và nguäi mua 
không dixçc quyên trá 1i hang hóa, san phãm (trir truäng hçxp khách hang có quyên trá 
lai hang hóa, san phâm duâi hInh thrc dOi 1ti d lay hang hOa, djch vi khac). 

• Tp doân da dA hoc sê thu dirçxc 1çi Ich kinh t tr giao djch ban hang. 
• Xác djnh duçc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Dean!, thu cung cp djc!z vy 
Doanh thu cung cap djch vx duçc ghi nh.n khi dOng thO'i thôa man các diêu kin sau: 
• Doanh thu thric xác djnh tixong di chc chin. Khi hçrp dng quy djnh ngi.räi mua 

dtrcic quyên trã lai djch vij dã mua theo nhüng diêu kin cx the, doanh thu chi dixçxc ghi 
nhn khi nMng diêu kin cii the dO không cOn ton ti và ngui mua không thrçic quyên 
trà iai djch vi dâ cung cap. 

• Tp doàn dA d hoc së thu dtrçic lçii Ich kinh t tir giao djch cung cap djch vi do. 
• Xác djnh duçc ph.n cong vic dà hoàn thãnh vào th?ri dim báo cáo. 
• Xác dinh ducic chi phi phát sixth cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung 

cap djch vii do. 

Tri.r?ing hçip djch vi dixcvc thirc hin trong nhiu k' thi doanh thu duc ghi nhn trong k 
dixçrc can dr vào kêt qua phán cong vic dà hoàn thành vào ngày kêt thüc k' kê toán. 

Dean!, thu ban bIt dng san 
Doanh thu ban bat dng san ma Tp doàn dä là chü dâu ttr duc ghi nhn khi thOa man 
dông thôi tat ca các diêu kin sau: 
• Bt dng san a hoàn thành toàn b và bàn giao cho ngui mua, Ip doàn dä dä 

chuyên giao rüi ro và lçxi ich gän lien vâi quyên sa hthx bat dng san cho ngithi mua. 
• Tp doàn dã không cOn nm gift quyn quãn l" bt dng san nhxr ngu?i sa hftu bt 

dng san hoc quyên kiêm soát bat dng san. 

• Doanh thu dirçc xác djnh tucmg d6i chc chin. 
• Tp doàn dã thu ducxc hoc se thu dirçic 1çi Ich kinh t tfr giao djch bàn bat dng san. 
• Xác djnh di.rc chi phi lien quan dn giao djch ban bat dng san. 

Trug hp khách hang có quyn hoàn thin nOi  th&t cüa bat dng san và Tp doãn dA thijc 
hin vic hoàn thin nOi  that cUa bat dng san theo dung thiet ke, mu mA, yêu câu cUa 
khách hang theo mt hçp dông hoan thin nOi  that bat dng san riêng thi doanh thu d'irçc 
ghi nhn khi hoàn thânh, bàn giao phàn xAy thô cho khách hang. 

Bàn t/iuylt m,nh nay là m5t b5ph(2n hcrp thành và phái ditcrc dcc cling vái Báo cáo tàî chinh hçxp n/idt 14 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhmi Phü, khu ph 3, phumg Tang Nhcm Ph B, qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHiNH HOP NHAT QU' I NAM 2020 
Cho näm kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo täi chinh hçp nht (tip theo)  

CJ tác và &i nhuân dwoc chia 
Co tiic va lcn nhuân duGc chia dixoc ghi nhân khi Tap doan dA dxxo'c quyên nhãn cô tirc 
hoc lçvi nhun tir viêc gOp von. Co tirc dixçic nhn bang co phiêu chi di.rcc theo dOi so 

lucmg cô phiêu tang them, không ghi nhn giá trj cô phiêu nhn di.rçc. 

19. Các khoän giãm trfr doanh thu 
Các khoán giãm trir doanh thu bao gOm chiêt khau thucing mai,  giãm giá hang ban, hang 
ban bj trá li phát sixth cüng k' tiêu th san pham, hang hóa, djch vii duçrc diêu chinh giãm 
doanh thu cüa k' phát sinh. 

20. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gm lãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trrc tip dn 
các khoán vay. Chi phi di vay thrçic ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. 

21. Các khoãn chi phi 
Chi phi iá nhcing khoãn lam giãm 1çi Ich kinh té ducc ghi nhn ti thxi dim giao djch phát 
sixth hotc khi có khã nang tirong dôi chäc chän sê phát sinh trong tuo'ng lai không phân 
bit dà chi tiên hay chua. 

Các khoán chi phi va khoãn doanh thu do no to ra phài duçic ghi nhn dng th?ri theo 
nguyen tàc phü hçp. Trong trtthng hçxp nguyen täc phi hçp xung dt vói nguyen täc thn 
tr9ng, chi phi duçc ghi nh.n can ci vao bàn chat và quy djnh cUa các chuàn mrc kê toán 
dê dam báo phãn ánh giao dch mOt cách trung thrc, hçrp l. 

22. Ben lien quan 
Các ben dirc coi là lien quan nêu mt ben có khà näng kiêm soát hoc Co ãnh hirâng dáng 
ké dôi vói ben kia trong vic ra quyet djnh các chInh sách tài chInh và hot dng. Các ben 
cUng ducic xem là ben lien quan nêu cüng chju sir kiêm soát chung hay chju ãnh hirâng 
dáng kê chung. 

Bàn thuylt minh nay là mat bt5ph4n hcip thành và phái dc dQC cing vái Báo cáo tài chinh hçip nhth 15 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhn Phi, khu ph6 3, phisô'ng Tang Nhan PhU B, quân 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT QU I NAM 2020 
Cho nam kt thUc ngay 31 thang 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht (tip theo)  

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BANG 
CAN DOI KE TOAN H(%P NHAT 

1. Tin và các khoãn tiroiig diro'ng tin 
S cui qu S du nàm 

Tin mat 3.8 10.940.642 4.567.731.330 
Tiên gfti ngân hang 27.302.055.920 57.8 18.907.638 
Tin dang chuyn 9.900.000.000 
Các khoán ttrang drcrng 100.000.000 300.000.000 
Cong 41.112.996.562 62.686.638.968 

2. Các khoãn du tir tài chInh 
Các khoán dâu ti.r tài chInh cüa Tp doàn bao gôm ch1rng khoán kinh doanh, dâu tu nm 
gift den ngày dao han, dâu tix vão cong ty lien doanh, lien kêt va dâu tu gop von vào don vi 
khác. Thông tin ye các khoán dâu ti.r tãi chinh cüa Tp doân nhtr sau: 

2a. Dâu 1w ntm giff dIn ngày ddo Itzn 
Khoãn tiên gfti cO k' hn ti các ngân hang. 

2b. Du tw vào cong ty lien doanh, lien kit 

Cong ty TNHH 

Ghlgóc 

S cui quy 

Lçri nhuãn pht 
sinh sau ngày 

dutu Cong Giãgc 

S du näm 

Lqi nhun phIt 
sinh sau ngày 

dutir Cong 

Coats Phong PhU 

COng ty cô phn 
tu phát triOn 

nhà và do thj HIJD 
Sãi GOn 

COng tycphn 
may DàLt 

COngtycphn 
phát triên nhà 

85.253.638.578 

10.000.000.000 

6.769.616.000 

150.699.458.491 

372.136.479 

(1.694.622.580) 

235.953.097.069 

10.372.136.479 

5,074,993.420 

85.253.638.578 

10.000.000.000 

6.769.616.000 

101.116.076.134 

542.505.598 

(1.195.355.192) 

186.369.714.712 

10.542.505.598 

5.574.260.808 

Phong Pho Daewon 
ThO Düc 
COng ty CO phOn 
XOc tiOn Thtrcmg 
mai và Dâu tu 
Phong PhO 

Cong ty c6 phn 

144,586,200.608 

6.800.516.237 

14.656.997.845 

(514.285.387) 

159.243.198.453 

6.286.230.850 

144.586.200.608 

6,800,516.237 

9.142.177.043 

(1.472.317.250) 

153.728.377.651 

5.328.198.987 

Dt DOng Nam 

COng ty c ph.n 

25.297.321.208 5.135.880.311 30.433.201.519 25.297.321.208 5.348.687.039 30.646.008.247 

Dt May Nha Trang 70.968.627.165 (29.994.318.688) 40,974,308.477 70.968.627.165 (26.257.863.109) 44.710.764.056 

Cong 349.675.919.796 138.661.246.471 488.337.166.267 349.675.919.796 87.223.910.263 436.899.830.059 

Ban thuyit minh nay là mI bc5ph4n hc/p thank và phái dwqc dQc cling vol Báo cáo tài chink hcip nhdt 16 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 TAng Nhm Phi, khu ph6 3, phuang TAng Nhon PhU B, qun 9, TP. H Chf Minh 
BAO CÁO 'AI CH!NH HOP  NHAT QU'X' 1 NAM 2020 
Cho nAm kt thüc ngAy 31 thang 12 nAm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo thi chinh hçrp nht (tip theo) 

Cong ty TNHH 
Coats Phong PhO 
Côngtycphân 
dâu ti' phát triên 
nhà và do thi 
HUD SAi Gàn 

Giá trl phn sY 

hüu du nAm 

A • Z Phan Iäi hoc to 
trong qu 

C ttc, lçi nhun 
thrçrc chia trong 

qu 
Giá tr phn s& 

Các khoãn khác hUu cui qu 

186.369.714.7 12 

10.542.505.598 

101.355.912.240 

(170.369.119) 

(42.000.000.000) (9.772.529.883) 235.953.097.069 

- 10.372.136.479 
Cong ty c phân 
may Dà Lat 
Cong ty c phán 
phát triên nhà 

5.574.260.808 40.756.708 (634.650.000) 94.625.904 5.074.993.420 

Phong Phü 
Daewon Thu DCrc 
Cong ty CP XCic 
tiên TM & DT 

153.728.377.651 3.829.681.085 1.685.139.717 159.243.198.453 

Phong Phü 
Côngtycophan 

5.328.198.987 (270.058.047) - 1.228.089.9 10 6.286.230.850 

Dt DOng Narn 
COng ty cO phân 

30.646.008.247 168 .79 1. 124 (2 12.806.728) 30.433 .20 1.5 19 

Dt May Nha 
Trang 44.710.764.056 (3.739.440.520) 2.984.941 40.974.308.477 

436.899.830.059 101.215.273.471 (42.634.650.000 (6.974.496.139) 488.337.166.267 

2c. Du twgóp vñn vào don vj khác 
sO cuOi quy 

Giá gOc Dir phông 

A A So dau nm 
Giá gOc Dir phOng 

COng ty c phn nguyen ph 1iu dt 
may Binh An 13.027.052.451 13.027.052.451 

COng ty CP dt may Lien Phuong 32.288.540.334 32.288.540.334 
Cong ty CP DTPT Gia Djnh 12,533,634.095 12.533.634.095 
Cong ty c6 phàn dt may Gia Djnh 
Phong PhO 5.852.355.319 (5.852.355.319) 5.852.355.319 (5.852.355.319) 

COng ty CO phân Len Vit Nam 1.33 7. 103 .882 (1.337.103.882) 1.337.103.882 (1.337.103.882) 
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. 07 1. 125.671) 

Cong ty cO phn SAi GOn Rach  Giá 2.984.184.383 (1.619.738.599) 2.984.184.3 83 (1.619.738.599) 
Cong ty cO ph.n thizong mai djch vii 
ThunPhO 12.0 18.427.562 12.018.427.562 

COng ty CO phAn Hung PhU 1.8 13.677.769 1.8 13.677.769 
Cong ty CO phn phát trin dO thi dt 
may Nam Djnh 7.500.000.000 7.500.000.000 

Cong ty CO phn Phuàc LOc 3.216.754.481 3 .2 16,754.48 1 
COng ty cO ph.n quOc t Phong PhO 14.093.555.470 14.093.555.470 
COng ty cO ph.n du tix phát trin 
Phong PhU Lang CO 7.299.200.000 (3 17.799.051) 7.299.200.000 (317.799.051) 

Cong 125.247.365.199 (16.198.122.522) 125.247.365.199 (16.198.122.522) 

Du'phông cho các khoán ddu tu gop vô'n vào doiz vj khác 

Näm nay 
So dau nAm 16.198.122.522 
Hoàn nhp dir phông 

S cui6i qu 16.198.122.522 

Ban ihuyit minh nay là m1 bphn hci'p thành Va phái thiçc dcc cOng thE BOo cáo tài chinh hip nlzdt 17 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhcm PhU, khu ph6 3, phu&ng Tang Nhon Phü B, qun 9, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH HOP  NHAT QU"i' 1 NAM 2020 
Cho nam k& thüc ngày 31 thang 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tâi chinh hçp nht (tiOp theo) 

3.  Phãi thu ngn hn cüa khách hang 
A A. So cuoi quy S du nâm 

Phái thu các ben lien quan 214.640.085.836 199.680.967.825 
Cong ty TNHH Coats Phong Phü 162.140.461.611 129.822.352.439 
Cong ty c phn phát trin nhà Phong Phü 
Daewon Thi:i Dirc 32.594.048.784 47.594.048.784 
Cong ty CP xüc tin thucing mai  và Du tir 
Phong Phü 15.066.518.740 15.066.518.740 
Cong ty CO phn dt may Nba Trang 4.839.056.701 7.198.047.862 
Phãi thu các khdch hang khác 339.708.888.048 371.991.311.142 
Cong ty CP dâu tu phát triên Phong Phü 
Các khách hang khác 339.708.888.048 371.991.311.142 
Cong 554.348.973.884 571.672.278.967 

4.  Trã tnrorc cho nguroi ban ngn hn 
A A. So cuoi quy S du näm 

Trã trwöc cho ngithi Mn khác 
Cong ty TNHH xây dirng Phong Dirc 

PT.EUROASIATIC JAYA 
Cong Ty TNHH MTV TM vá DV Ngçc Thom 
Các nhà cung cab khác 

28.511.007.034 
2.508.914.736 

10.031.762.250 
7.224.226.500 
8,746,103.548 

- 16.154.274.188 
2.508.914.736 

2.446.075.500 

11.199.283.952 
Cong 28.511.007.034 16.154.274.188 

5.  Phãi thu v cho vay ngn hn/dài hn 
5a. Phãi thu ye cho vay ngn h,n 

A A. So cuoi quy S du nAm 
Cho các ben lien quan vay 70.000.000.000 70.000.000.000 
Cong ty cô phân Dt Dông Nam 70.000.000.000 70.000.000.000 
Cho các t chãc và cd nhân khác vay 61.600.000.000 61.600.000.000 
Cong ty co phân dâu ti..r phát triên Phong Phü 61.600.000.000 61.600.000.000 

Cong 131.600.000.000 131.600.000.000 

Sb. Phái thu vl cho vay dài h,n 
A A. So cuoi quy S du nAm 

Cong ty CP thucmg m.i djch vi Thun Phü 4.800.000.000 4.800.000.000 
Cánhán 456.000.000 492.000.000 
Cong 5.256.000.000 5.292.000.000 

Ban thuyit m,nh nay là m5t b5 phdn hçrp thành và phâi dwqc dQc thng vái Báo cáo tài chinh hctp nhdi 18 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhoii Phñ, khu ph 3, phuOng Tang Nhn Phü B, qun 9, TP. H6 ChI Minh 
BAO CAO TAI CIIINH HOP NHAT QU' 1 NAM 2020 
Cho nam kt thüc ngay 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht (tiêp theo) 

6. Phãi thu ngn hinIdäi hn khác 
6a. Phái thu ngdn hin k/ide 

. .(. So cuoi quy 
Giã trj Dir phông 

S du 11am 
Giá trj Du phông 

Phdi thu cdc ben lien 
quan 
COng ty TNHIH Coats 
Phong Phil - Co trc, lçri 

nhuân dixcic chia 
Cong ty CP May Dà Lat - 

C6 t(rc, lçii nhuân thrcrc 
chia 
Cong ty TCP Dt may Nha 
Trang - Mi ADB 
Cong ty c phn phát 

triên nhâ & Do Thj HUD 
Sài GOn - Tiên cô t(rc 
Cong ty cô phân Dt 
Dông Nam - Phãi thu 
tiên Mi vay 
Phdithucdctjchfrc 
va cd nhân khdc 
Cong ty CP dâu tu phát 
triên Phong Phil - CO 
trc, loi nhun duçc chia 
Cong ty cô phân dâu tu 
phát triên Phong Phü - 
Phái thu tiên Mi cho vay 
Phái thu tin hop tác 
Dông Mai 
Phãi thu chuyên 
nhuçng dr an dâu tu 
Các khoàn phãi thu 
ngan hn khác 
Cong 

365.851.971.598 

320.000.000.000 

634.650.000 

1.428.365.438 

300.000.000 

- 319.645.769.859 

- 278.000.000.000 

43.488.956.160 - 41.645.769.859 

300.554.003.785 (3.242.551.090) 345.362.000.381 (3.242.551.090) 

98.402.161.112 - 98.402.161.112 

37.5 85 .523 .795 36.164.407. 128 

3.3 14.73 8.204 116.182.648 

135.000.000.000 - 185.000.000.000 

26.251.580.674 (3.242.551.090) 25.679.249.493 (3.242.551.090) 

666.405.975.383 (3.242.551.090) 665.007.770.240 (3.242.551.090) 

6b. Phdi thu dài han khdc 
So cuoi quy S du näm 

Giá trj Dtr phông Giá trj Dir phông 
Phãi thu tin hop tác kinh 
doanh 
Các khoán k qu dài hn 
Phâi thu dài han khác 
Cong 

62,532,895.759 

891.898.420 

 

62.532.895.759 

89 1.898.420 

   

63.424.794.179 

 

63.424.794.179 

    

Bàn thuyt minh nay là m31 bc3 ph<in hcip thành Va phái duic dQc cüng vOl BOo cáo tài chInh hcip niuft 19 



TONG CONG TY c5 PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Thng Nhon PhU, khu pM 3, phrthng Thng Nhoii Phü B, qun 9, TP. H6 Chi Mirth 
BAO CÁO TAL CHINH HOP NHAT QU\' 1 NAM 2020 
Cho näm két thüc ngày 31 thang 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hVp  nht (tiêp theo) 

A 7. Hang ton kho 

s cui 
Giá gc 

qu 
Dirphông 

S6 du nAm 
Giá gc Dir phông 

Nguyen 1iu, 4t 
'iou 

Cong cii, dimg ci 
Chi phi san xuât, 
kinh doanh d& dang 
Thành phm 
Hang hóa 
Hang gui di ban 
Cong 

153 .3 50. 145.848 (2.247.728.953) 186.808.329.020 (2.247.728.953) 

102. 101.603 110.474.467 

454.522.283.454 (8.229.414.350) 494.729.532.512 (8.229.414.350) 

302.537.331.314 (23.887.982.397) 32 1.342.390.942 (25. 199.9 19.390) 
- 4.593.706.160 

17,698,103.171 - 20.628.040.384 
928.209.965.390 (34.365.125.700) 1.028.212.473.485 (35.677.062.693) 

Tith hInh bin dng dr phông giàm giá hang tn kho nhi.r sau: 
Näm nay 

35.677.062.693 
(1.311.936.993) 

34.365.125.700 

8. Chi phI trã trirO'c ngn han/dài  hn 
8a. Chip/it' Ira Irwóc ngän him 

A A. So cuoi quy 

S6dAunãm 
TrIch 1p/Hoàn nhp 

A A. So cuoi ky 

S du nàm 
Chi phi cong cir, ding cii 
Chi phi sira chtta 
Chi phi quáng cáo 
Các chi phi trá tri.ràc ngAn han  khác 
CEIng  

436.763.751 
944. 181.489 
262.654.847 

2.042.496.538 
3.686.096.625  

393.305.061 
342.641.665 
375.221.211 

1.248.518.728 
2.359.686.665 

    

8b. Chi phi Ira trwóc dài hgn 
S cui qu  

 

S du näm 

    

Quyn sCr dung dt 
Cong ci,i, dung ci 
Chi phi sira chua, nãng cap nba xi.r&ng 
Chi phi thuê van phOng lam vic 
Các chi phi trá tru6c dài han  khác 
Cong  

10.897.959.180 
10.243.438.450 
10.165.854.473 

994.000.000 
3.036.389.966 

35.337.642.069  

11.265.306.120 
9.543.730.717 

10.509.265.590 
1.100.500.000 
3.644.801.814 

36.063.604.241 

9. Tài san c dinh hüu hInh 
Thông tin ye biên dng tái san cO djnh hüu hinh ducrc trInh bay & phii hic 01 

Ban thuyet minh nay là rn3i b5ph<n hcip lhành và phái ducrc dQc càng v&i Báo cáo tài chinh hQp n/idt 20 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhoi PhO, khu phó 3, ph.rOng Tang Nhon PhCi B, qun 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHiNH HciP NHAT QUY I NAM 2020 
Cho nàm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hcrp nht tip theo) 

10. Tài san c dinh thuê tâi chinh 

Nguyen giá Giá trl hao mon Giá tr cOn lai 
S du näm 59.909.591.916 6.036.383.797 53.873.208.119 
Tang do nhn TSCD 
thuê tài chinh 
Giãm do chuyên sang - 
TSCD htu hinh 
Khâu hao trong k' 1.142.838.378 
Phân loai 1i 

S cui qu 59.909.591.916 7.179.222.175 52.730.369.741 

11. Tài san c djnh vô hInh 
Nguyen giá Giá trj hao mOn Giá tn cOn I3i 

So du näm 

Mua trong kS' 

Thng do XDCB 

Giam khác 

KMu hao trong k 

3.883.608.153 239.06 1.820 

17.098.788 

3.644.546.333 

S cui kt 3.883.608.153 256.160.608 3.627.447.545 

12. Chi phi xây ding cr ban dr dang 

S cui qu S du näm 

Chi phi mua sm TSCD 11.306.487.616 1.845.484.544 

XDCB dx dang 21.297.969.623 15,976,665.278 

Chi phi sira chia lan TSCD 

Cong 32.604.457.239 17.822.149.822 

Bàn thuyet minh nay là mt bphán hcip thành và phãi dwcxc dQC ci4ng v&i Báo cáo tài chinh hç,p nhdt 21 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhcin Phü, kim phó 3, phtthng Tang Nhcn Phü B, qun 9, TP. H Chi Mirth 
BAO CÁO TAL CHINH HOP  NHAT QU'' 1 NAM 2020 
Cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2020 

Phy lye 01: bin dng tài san c dnh hüu hmnh 

Khoán muc Nhàcfra, vt 
kién trñc 

May môc Va 
thiêt bj 

Phirong tin 
vn tãi, truyn 

dn 

Thiêt bj, 4ing Tài san c dnh 
ci quãn ly khãc 

Cing 

Nguyen giá 

s6 du näm 607.072.384.603 1.495.381.255.236 38.214.636.439 11.459.249.953 2.152.127.526.231 
Mua sm mài 634.930.330 110.000.000 744.930.330 
Du tu xay di,rng ccv ban 
hoàn thành 

Tang khác 
Tang do mua Ii tài san 
thue tài chInh 

Thanh 1y, nhucvng ban (3.283.413.298) (828.761.319) - (4.112.174.617) 
Giãm khác 

S cui k)' 607.072.384.603 1.492.732.772.268 37.495.875.120 11.459.249.953 2.148.760.281.944 

Giá trj hao mOn 
S6 du nam 152.810.399.234 670.236.957.338 21.013.837.344 4.371.403.506 848.432.597.422 
KhAu hao trong k' 5.000.635.635 29.186.034.366 683.236.329 199.818.599 - 35.069.724.929 
Tang khác - - - 
Tang do mua Iai tài san 
thuë tài chinh - - - 
Thanh 1', nhuçingbán (1.518.981.244) (768.613.179) - (2.287.594.423) 
Giãm khác - - 

S cuôi k' 157.811.034.869 697.904.010.460 20.928.460.494 4.571.222.105 881.214.727.928 

Giá tn cOn Ii 
S6 du nam 454.261.985.369 825.144.297.898 17.200.799.095 7.087.846.447 1.303.694.928.809 
Si cui ky 449.261.349.734 794.828.761.808 16.567.414.626 6.888.027.848 - 1.267.545.554.016 

Ban ehuyit minh nay là mç: bphmn hqp thank vàphái dtrcrc dQc ckngv&i Báo cáo tat chinh hcip n/ui! 22 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Thng N1n Phü, khu ph 3, phuing Tang Nho'n Phü B, qun 9, TP. H6 Chf Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP  NHAT QUY I NAM 2020 
Cho nam kt thUc ngày 31 tháng 12 nam 2020 

13. Loi th thiroiig mi 
Nguyen giá 
So dAu näm 
Tang trong k' 

Giám trong k' 
A A. So cuoi ky 

S dã phân b 

S du näm 

Phân b trong k' 

Giám trong k 
A A. So cuoi ky 

Giá tn con 13i 

S du näm 
A A. So cuoi ky  

61.306.069.300 

61.306.069.300 

34.733.678.558 

984.162.621 

35.717.841.179 

26.572.390.742 

25.588.228.121 

14. Phãi trã ngirO'i ban ngn h3n/dài hn 

14a. Phãi Ira ngwài Mn ngn hgn 
S cui quit S du näm  

P/sal trd các ben lien quan 131.704.559.530 126.322.888.893 
T.p doàn dt may Vit Nam 217.500.000 

Cong ty TNHH Coats Phong Phü 47.590.163.919 52.016.834.147 

Cong ty c phn dt may Nba Trang 83.896.895.611 74,306,054.746 

Pithi Ira cdc nhà cung ctp khdc 218.593.277.681 206.195.024.709 
Cong ty CP Dt may Lien Phucmg 52.249.485.289 54.749.600.400 
Các nba cung cp khác 166.343.792.392 15 1.445.424.309 

Cong 350.297.837.211 332.517.913.602 

15. NgirO'i mua trã tin tru*c ngàn hin 
S cui qu S du nàm 

Trd trwóc cüa cdc ben lien quan 36.845.370 36.845.370 

Cong ty c phn dt Dông Nam 36.845.370 36.845.370 

Trã Irufrc cüa cdc khdch hang k/sac 28.366.777.145 20.678.336.670 

Cong ty TNHH SXKD nguyen 1iu may \TN 9.962.577.900 9.962.577.900 

CONG TY TNHH XNK HUNG VU'QNG 5.928.154.281 

Các khách hang khác 12.476.044.964 10.7 15.758.770 
Cong 28.403.622.515 20.715.182.040 

Bàn thuyt minh nay là mat baphan hçrp thành vàphái duic dpc cbng v&i Báo cáo tài chinh hcxp nhdt 23 



TANG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, khu ph 3, phuông Tang Nhmi Phü B, qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CAO TAI CI-IINH HOP NI-IAT QUY I NAM 2020 
Cho näm két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyh minh Báo cáo tài chinh hçrp nht (tip theo) 

16. Thud và các khoãn phãi 

Thud GTGT hang ban nOi  dja 

np Nhà nithc 
S cui qu S du nàm 

Phãi nôp Phãi thu Phãi np Phãi thu 

6.668.549.396 176.396.649 

Thud xut, nhp khu 34.772.406 45,989.095 

Thud thu nhp doanh nghip 972.092.968 207.769.015 873,569.662 207.769.015 

Thus thu nhp cá nhân 675.874.468 - 6.884.836.301 

Thud tài nguyen 10.588.720 41.049.318 

Tin thuê dt 1.275.616.842 

Các Ioai thus khác 

Cong 9.602.722.394 242.541.421 7.975.851.930 253.758.110 

17. Phãi trã ngirôi lao dng 

Các khoãn tin lucmg, phi c.p, tin thucing,.. con phãi trá cho cong nhãn viên. 

18. Chi phi phãi trã ngn hn 
. So cuoi quy 

A -. So dau nam 

Pkãi Ira các I chfrc và cd nhân khác 8.538.764.167 6.376.402.948 

Chi phi trá lai vay phái trá 1.239.645.497 509.48 1.922 

Chi phi hoa hng 2.126.117.425 1.733.968.792 

Chi phi khác 5.173.001.245 4.132.952.234 

Cong 8.538.764.167 6.376.402.948 

19.  Phãi trã ngn hn/dài hn khác 
19a. Phái Ira ngàn hgn khác 

Phâi Ira các ben lien quan 

Tp doãn dt may Vit Nam - Phái trá tiên lâi vay 

Tp doân dt may Vit Nam - Phãi trá tin c tirc 

Phdi Ira cdc €ton vj và cd nhân kliác 

S cui quit S du nAm 
80.067.444.846 

6.545.454.846 

73.52 1.990.000 

7.0 78.519.404 

75.055.447.041 

1.533.457.04 1 

73.52 1.990.000 

4.114.354.248 
Kinh phi cong doàn, báo him x hi, bào him y 
té và báo hiêm that nghip 4.504.148.303 1.874.277.307 
C ti.rc phãi trã 757.2 17.995 757.2 17.995 
Các khoãnphãitrãng.nhnkhác 1.817.153.106 1.482.858.946 
CQng 87.145.964.250 79.169.801.289 

Bàn thuyet minh nay là m1 bph4n hQp thành và phái dwqc dpc cling vái Báo cáo iài chinh hç'p nhdt 24 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhyn Ph(i, khu ph6 3, phuoiig Tang Nhon Phü B, qun 9, TP. H Chf Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH HOP NUAT QU 1 NAM 2020 
Cho nàm kt thüc ngay 31 thang 12 nam 2020 
Ban thuyét minh Báo cáo tài chinh hçrp nht (tip theo)  

19b. Phdi Ira dài han khdc 
. . - So cuoi quy S ttu näm 

Nhn 1rng truâc dr an và nhn gop vn hqp 
tác dâu ttr tài chInh 24.726.000.000 24.726.000.000 

- Cong ty cd phdn Dt may Lien Phiwng 
5.226.000.000 5.226.000.000 

- COng ty TNHHXây dimg Phong Dic 19.500.000.000 19.500.000.000 
Nhn tin ccc cUa Cong ty TNHH SXTM 
VThh Phixong 4.700.000.000 
Cong 29.426.000.000 24. 72 6.000.000 

20. Vay và ncr thuê tài chInh ngn hn/dài han 
20a. Vay và ni (hue Iài chmnh ngàn hzn 

So cuot quy S du nàm 
Vay và no th uê là! chinh ng€n hin phái Ira cdc 
ben lien quan 9.345.123.643 9.175.284.116 

Tp doan dt may Vit Nam 
9.345.123.643 9.175.284.116 

Vay và ni lhuê là! chinh ngn hinphài Ira các 
to chik và cd nhân khác 1.108.176.935.531 1 .282.388. 738.704 

Vay ngn han  ngân hang 
1.1 08.1 76.935.531 1.282.388.738.704 

- Ngdn hang du 1w và phát trian Vit Narn 204.829.132. 123 287. 125.353.824 

- NgOn hang TMGP cOng thuvng Vit Nam 176.589.041.479 17 1.371.204.796 

- NgOn hang TMGP ngogi thwong Vit Nam 565.822.618.919 657.948.660.454 

- Ngán hang TMCP A C7iáu 77.811.606.133 48,056,673.548 

- NgOn hang thiwng mgi cci phdn DOng Nam A 64.528.952.170 85.403.497.938 

- NgOn hang TMCP qucic Ici Vit Nain 18.595.584.708 32.483.348.144 

Vay dài hn dn han  trã 
51.958.095.532 67.533.539.277 

Na thuê tài chInh dn han trá 6.425.613.477 9.928.114.694 

Cng 
1.175.905.768.183 1.369.025.676.791 

Bàn Ihuyét minh nay là m5t bOph(2n hcip thành và phái dirçc dQc càng vái Báo cáo fài chinh hçip nhcfi 25 



TNG CONG TY cö PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nho'n PhU, khu phó 3, phir?mg Tang Nhan Phi.'i B, qun 9, TP. FI Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 1-lop NHAT QU' 1 NAM 2020 
Cho näm k& thüc ngày 31 thang 12 nãm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài ch!nh hçp nht (tip theo)  

20b. Vay và nçt thuê tài ch,'nh dài hzn 

Vay vd nr lhuê là! cldnh dài hgn phãi trd các ben 
S cui qu S du näm 

lien quan 541.332.364.974 531.494.118.273 
- Tp doàn dt may Vit Nam 

541.332.364.974 531.494.118.273 
Vay dài han  ngân hang 374.629.676.423 360.274.527.983 
- Ngdn hang TMP ngogi thttoiig Vit Nam 

345.580.940.223 331.425.202.743 
- Ngán hang thwung mgi CF cong thng Vit Nam 17.820.000.000 17.820.000.000 
- NgOn hang lhwong mgi cphdn Sài GOn - Ha Ni 11.228.736.200 11,029,325.240 
Vay dãi han  các t chüc và cá nliân khác 113.462.091.655 115.351.919.319 
- QujY báo v môi trit&ng Vit Nam 9.600.000.000 9.600.000.000 
- Vay dài han các cá nhdn 103.862.091.655 105.751.919.3 19 
Ng thuê tài chfnh 29.344.865.247 29.005.427.487 
Cong 

1.058.768.998.299 1.036.125.993.062 

21. Dir phông phãi trã ngn hn/däi hn 

Dr phông nçv phãi trã ngn h.n lien quan dn dir phOng trçY cp thôi vic. 

22. Qu5 khen thu*ng, phüc lçri 

Qu5i khen thumg 

Qu5' phüc 1çi 

A A. So cuoi quy S6 du näm 

2.560.108.278 

1.418.957. 122 

5.128.012.990 

3.254.021.952 

Qu thrâng Ban quàn l, diu hành 102.87 1.619 102.871.619 

Cong 4.081.937.019 8.484.906.561 

Ban thuyIt m:nh nay là ,nát bphin hap thành Va phái dwqc d9c cüng vói Báo cáo tài chinh hcp nMt 26 



TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, khu phó 3, phirông Tang Nhon PhU B, qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT QU 1 NAM 2020 
Cho näm k& thic ngày 31 thang 12 nàm 2020 

23. Von chü s huu 

Bang dJi chilti bun d3ng cáa v6n c/ia so' hfru 

S dii du 

Qu khác Loi nhuãn sau 
Vn dâu tu cüa Thng dii von Qu5 dutu' thuc von thuê chira phân Lçi Ich cô dông 

chü sr hiFu cô phân phát tri€n chü sv hun phôi khong kiêm soát Cong 

nàm nay 746.708.910.000 32.368.276.001 337.923.966.476 404.766.823.758 18.469.401.148 1.540.237.377.383 Tang vOn 
trong ki 
nay 

Lçi nhuân 
trong k' 87321.255.023 152.967.101 87.874.222.124,00 
TrIch lOp 
cácqu5 - 
Chi thi 
lao Hôi 
dng quãn 
trivà Ban 
kim soát - - 
Chia Co 

t 
Diéu 
chinh 
giám do 
chuyn 
khoãn du 
tLr 
Các 
kloãn 
diêu chinh 
khác - 3.786.991 3.786.991 
S dii 
cu61 ky 746.708.910.000 32.368.276.001 337.923.966.476 492.488.078.781 18.626.155.240 1.628.115.386.498 

Ban thuylt minh nay là m1 b5phdn hcip thành và phái dztqc dQc ci4ng v&i Báo cáo tài chInh hcxp n/id: 27 
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TNG CONG TV cô PHAN PHONG PHU 
Da chi: 48 Tang Nhon Phü, khu phó 3, phi.thig Thng Nhon Phü B, qun 9, TP. H6 Chi Minh 
BAO CAO TA! CHrNI-1 HOP NHAT QUY 1 NAM 2020 
Cho nam kt thUc ngay 31 tháng 12 nàm 2020  

23a. C/il tih v6n gop cüa chü sá hfru 
S cui qu S6 du 11am 

Tp doàn dt may Vit Nam 374.087.960.000 374.087.960.000 
Các c dông khac 372.620.950.000 372.620.950.000 
Cong 746.708.910.000 746.708.910.000 

23b. Cph1Eu 
A A. So cuoi quy A A - So dau nam 

S hxcmg c phiu dAng k phát hãnh 74.670.891 74.670.891 
So h.rcing cô phiu d phát hành 74. 670. 89 1 74.670.891 
- Co phiu pho thông 74.670.891 74.670.891 
- Cdphiê'uzcudãi 
So hxcng cô phiu duc mua 1i 
- Co phiê'u pM thông 
- CdphiEuuudài 
So hrçing c phiu dang hxu hành 74.670.891 74.670.891 
- GOphieuphdthong 74.670.891 74.670.891 
- COphie'uu'uddi 
Mnh giá cO phiêu dang km hành: 10.000 VND. 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BAO 
CÁO KET QUA HOAT DQNG KJNH DOANH HP NHAT 

1.  Doanh thu ban hang và cung cp djch viji 

Doanh thu ban thành ph.m 
Qüy 1 näm 2020 Qüy 1 nàm 2019 

457.850.101.504 605.889.209.823 
Doanh thu ban hang hóa va cung cp djch vi 187.911.390.743 164.591.962.968 
Doanh thu bt dng san 4.367.865.273 13. 124.657.000 
Cong 650.129.357.520 783.605.829.790 

2.  Các khoãn giãm trur doanh thu 
Qüy I 11am 2020 Qüy 1 näm 2019 

Chit khu thi.rcmg mi (577.059.747) 
Hang ban bj trá 1i (2.305.975. 164) (4.111.405.047) 
Cong (2.305.975.164) (4.688.464.794) 

3.  Giá vn hang ban 
Qüy 1 näm 2020 Qüy 1 nãm 2019 

Giá vn cüa thành phm dA ban 401.277.309.024 563.699.874.093 
Giá vn cüa hang hóa, djch vii dA cung cp 169.511.381.270 138.9 16.897.559 
Doanh thu bt dng san 3.8 12.640.701 13.187.450.066 
Di,r phOng giàm giá hang tn kho (1.311.936.993) 
CEng 573.289.394.002 715.804.221.718 

Bàn ihuylz minh nay là m5t b3phdn hcip thành vàphái dtecxc dQc ci~ng vái Báo cáo tài chinh hçrp nlzdt 28 



TNG CONG TY cö PHAN PHONG PH(J 
Dja chi: 48 Tang Nhon PhU, khu ph6 3, phirOng Tang Nhcm Phü B, qun 9, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QU 1 NAM 2020 
Cho näm kt thüc ngáy 31 thang 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht (tip theo)  

4.  Doanh thu ho3t dng tài chInh 

Qüyl nm 2020 Qüyl näm2019 
Lâi tin gl'ri không k' han 15.303.528 22.272.886 
Lãi tin cho vay 841.626.219 
C tUc, igi nhun dirnc chia 9.050.712.000 8.400.000.000 
Lài chênh 1ch t giá phát sinh 997.759.821 688.247.030 
Lãi chênh 1ch t' giá chixa thire hin 296.206.660 
Doanh thu hoat dng tài chInh khác 3.242.974.642 5.758.246.074 
Cong 13.306.749.990 16.006.598.869 

5.  Chi phi tài chInh 

Qüy1näm2020 Qüylnäm2ol9 
Chi phi läi vay 27.618.535.7 14 37.906.895.47 1 
L ehênh Ich t' giá däthi,rc hin 5 1.809.250 239.521.657 
L chênh 1ch t giá chua thire hin 16.060.431.068 
Chi phi chuyn nhtrcng thanh 1 các khoán du ttr 113.636.364 48.001.527 
Di,r phông/Hoàn nhp dtr phông các khoân du ttr 
tài chInh (2 19.028.405) 
Chi phihoatdngtai chInh khác 222.581.433 578.614.037 
Cong 44.066.993.829 38.554.004.287 

6.  Chi phi ban hang 

Qüy 1 näm 2020 Qüy 1 nâm 2019 
Chi phi cho nhân Vifl 4.674.738.196 10.143.564.838 
Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 23.691.984 204.909.700 
Chi phi khu hao tài san c djnh 5.191.845 6.067.946 
Chi phi vn chuyn 2.996.660.298 4.824.943.765 
Chi phi khác 15.077.388.632 16. 141.973.982 
Cong 22.777.670.955 31.321.460.231 

7. Chi phi quãn 1 doanh nghip 
Qüy 1 näm 2020 Qüy 1 nàm 2019 

Chi phi cho nhân viên 17.238.756.441 25.013.318.883 
Chi phi nguyen 1iu, vat 1iu 851.329.231 971.166.741 
Chi phi thu và 1 phi 170.071.936 2.026.877.297 
Chi phi khu hao tãi san Co dnh 836.644.928 1.042.335.925 
Chi phi phân b lçvi th thuong mai 984.162.621 1.071.999.801 
Chi phi khác 14.078.583.842 23.580.638.94 1 
Cong 34.159.548.999 53.706.337.588 

Ban thuydt mink nay là m3! b5ph4n hc/p lhành vàphái dqc dQc ding vOl Báo cáo tài chink hcip nhdt 29 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nlxm Phü, khu ph 3, phuing Tang Nhan Phü B, qun 9, TP. H8 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QU 1 NAM 2020 
Cho nam kt thüc ngãy 31 thang 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nhAt (tiêp theo)  

8. Thu nhp khác 
Qüy 1 nàm 2020 Qüy 1 nàm 2019 

LAi thanh 1', nhuçing ban tài san c dlnh 273.407.032 137.272.725 
Thu tin bi thuô'ng báo him 3.000.000.000 
Tién pht vi phm hçip dng 878.602.552 
Thu nhp tr tiên vay thrçic min 2.000.000.000 
Thunhpkhác 2.120.552 55.865.985  
Cong 275.527.584 6.071.741.262 

9. Chi phi khác 
Qüy 1 näm 2020 Qüy 1 nAm 2019 

Giá trj con lai cüa tài san ci djnh thanh 1', 
nhirçing ban 354.580.194 
ChiphIkhác 15 57.692.834 
Cong 354.580.209 57.692.834 

10. Lãi co' bãn/suy giãm trên c phiu 

Lçi nhun k toán sau thud thu nhp doanh 
nghip cUa cô dông cong ty mc 
TrIch qu khen thuo'ng, phác lçii 
Lçiinhuân tInh lãi cci bãnlsuy giãm trên cô 
phiêu 
S6 h.rcmg blnh quãn gia quyén cüa c6 phiu 
phô thông dang li.ru hành trong k 
Lãi co' bãnlsuy giãm trên c phiu  

Qüy 1 nám 2020 Qáy 1 näm 2019 

87.721.255.023 68.652.146.588 

68.652.146.588 

1.175 919 

87.721.255.023 

74.670,891 

TP. H ChI Minh, ngày 24 tháng 04 näm 2020 

Lê Thj Tü Anh 
Ngtrô'i 1p  biêu 

Trtro'ng Thi Ngçc Phirçrng 
K toán trtr&ng 

Pham Xuân TrInh 
Tang Giám dc 

Ban thuylt minh nay là mat baph(in hop thành vàphái du'cic dc cling vái Báo cáo tài chinh hop nhdt 30 
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