














































Công ty Cổ phần May Sông Hồng  
 

  

25. Giá vốn hàng bán 

 

Năm kết thúc ngày 

 31 tháng 12 năm 2019 

Năm kết thúc ngày 

 31 tháng 12 năm 2018 

 VNĐ VNĐ 

Giá vốn của hàng hóa đã bán 2.862.543.681.441 2.424.806.669.646 

Giá vốn hoạt động cung cấp dịch vụ 634.419.059.292 732.538.243.476 

 3.496.962.740.733 3.157.344.913.122 

26. Doanh thu hoạt động tài chính 

 

Năm kết thúc ngày

 31 tháng 12 năm 2019

Năm kết thúc ngày 

 31 tháng 12 năm 2018 

 VNĐ VNĐ 

Lãi tiền gửi                      45.692.209.343 28.658.572.893  

Cổ tức lợi nhuận được chia - 3.625.290.000  

Lãi chênh lệch tỷ giá                       13.004.353.541 14.827.516.116  

Lãi bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức - 11.561.248.000  

                      58.696.562.884 58.672.627.009  

27. Chi phí tài chính 

 

Năm kết thúc ngày

 31 tháng 12 năm 2019

Năm kết thúc ngày 

 31 tháng 12 năm 2018 

 VNĐ VNĐ 

Lãi tiền vay                      22.555.989.911 33.763.704.660  

Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái                        6.193.466.336 11.400.061.333  

Các khoản khác - 599.161.556  

                       28.749.456.247 45.762.927.549  

28. Chi phí bán hàng 

 

Năm kết thúc ngày

 31 tháng 12 năm 2019

Năm kết thúc ngày 

 31 tháng 12 năm 2018 

VNĐ VNĐ 

Chi phí nguyên vật liệu                        6.858.937.428 3.618.725.877  

Chi phí khấu hao                        3.387.829.825 882.617.767  

Chi phí nhân công                        2.862.337.529 1.962.919.431  

Chi phí dịch vụ mua ngoài                    148.681.769.950 124.428.697.515  

Các khoản chi phí bán hàng khác                      18.482.674.256 16.712.897.195  

 180.273.548.988 147.605.857.785 

29. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

Năm kết thúc ngày

 31 tháng 12 năm 2019

Năm kết thúc ngày 

 31 tháng 12 năm 2018 

VNĐ VNĐ 

Chi phí nguyên vật liệu                        4.396.672.168 2.565.013.888  

Chi phí khấu hao                      25.883.501.862 26.590.109.229  

Chi phí nhân công                    100.339.058.134 69.410.629.575  

Chi phí dịch vụ mua ngoài                      57.598.280.724 77.416.456.459  

Các khoản chi phí QLDN khác                      41.901.735.037 32.456.496.125  

                    230.119.247.925 208.438.705.276  

























































            

Công ty Cổ phần May Sông Hồng và Công ty con  

  

30. Chi phí bán hàng 

 

Năm kết thúc ngày 

 31 tháng 12 năm 2019 

Năm kết thúc ngày 

 31 tháng 12 năm 2018 

VNĐ VNĐ 

Chi phí nguyên vật liệu                        6.858.937.428  3.618.725.877  

Chi phí khấu hao                        3.387.829.825  882.617.767  

Chi phí nhân công                        2.862.337.529  1.962.919.431  

Chi phí dịch vụ mua ngoài                    148.681.769.950  124.428.697.515  

Các khoản chi phí bán hàng khác                      18.482.674.256  16.712.897.195  

 180.273.548.988 147.605.857.785 

 
31. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

Năm kết thúc  

ngày 31 tháng 12 năm 2019 

Năm kết thúc  

ngày 31 tháng 12 năm 2018 

VNĐ VNĐ 

Chi phí nguyên vật liệu                                   4.396.672.168  2.565.013.888  

Chi phí khấu hao                                 25.883.501.862  26.590.109.229  

Chi phí nhân công                               100.339.058.134  69.410.629.575  

Chi phí dịch vụ mua ngoài                                 57.598.280.724  77.416.456.459  

Các khoản chi phí QLDN khác                                 44.681.763.337  32.456.496.125  

                               232.899.276.225  208.438.705.276  

32. Chi phí sản xuất và hoạt động theo yếu tố 

 

Năm kết thúc  

ngày 31 tháng 12 năm 2019 

Năm kết thúc  

ngày 31 tháng 12 năm 2018 

 VNĐ VNĐ 

Nguyên vật liệu                            2.168.228.953.158  1.754.017.614.039  

Nhân công                            1.196.322.238.843  1.101.385.439.881  

Khấu hao                                 90.000.461.212  116.944.157.367  

Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác                               504.796.121.763  476.170.587.802  

                            3.959.347.774.976  3.448.517.799.089  

33. Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Công ty mẹ 

Công ty có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) theo thuế suất phổ thông trên thu nhập 

chịu chịu thuế.  

Công ty con 

Công ty con có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) theo thuế suất 17% trên thu nhập 

chịu chịu thuế trong 10 năm kể từ năm bắt đầu hoạt động kinh doanh và thuế suất phổ thông cho các năm tiếp theo. 

Công ty con được miễn thuế TNDN trong 2 năm kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế TNDN 

phải nộp trong 4 năm tiếp theo. 

Theo Luật Thuế TNDN sửa đổi số 32/2013/QH13 ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2013 và các quy định thuế hiện 

hành, mức thuế suất phổ thông giảm từ 25% xuống 22% cho 2 năm 2014 và 2015, và 20% cho các năm tiếp theo. 
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