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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU Mu s BO1- DN 
Dja chi: 48 Tang Nhoi Phü, KP 3, P.Tàng Nhon PhO B, Q9, TP. HCM Ban hành theo TT s 202/2014/IT- BTC 

BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT QU' 3 NAM 2020 Ngày 22/12/20 14 cüa B îàì Chinh 

Cho näm tãi chInh kt thOc ngày 31 thang 12 näm 2020 

    

BANG CAN DOI KE TOAN HqP NHAT 
T?i ngày 30 thang 09 näm 2020 

 

Don vi tInh : VND 

TA! SAN Ma so 
Thuyt 

. m in h 
.. 

So cuoi quy So dau nam 

1 2 3 4 5 

A- TA! SAN NGAN HA.N 100 1.880.501.421.724 2.466.373.783.783 

I. Tin và các khoän tu'ong thro'ng tin 110 1 25.080.838.786 62.686.638.968 
L Tin 111 24.980.838.786 62.386.638.968 
2. Các khoãn tuang throng tin 112 100.000.000 300.000.000 

II. Du tu tài chinh ngin han 120 2 - - 
I. Chüng khoán kinh doanh 121 - - 
2. Dr phông giãm giá chtrng khoán kinh doanh 122 - - 

123 - - 
III. Các khoãn phãi thu ngän han 130 1.000.351.971.324 1.376.035.312.046 
1. Phâi thu ngn han  cUa khách hang 131 3 417.739.181.269 571.672.278.967 
2. Trãtruâc cho nguii ban ngnhan 132 4 5.788.331.021 16.154.274.188 
3. Phãi thu ni b ngn han 133 - - 
4. Phâi thu theo tin d KH hp dng xây dirng 134 - - 
5. Phãi thu v cho vay ngn han 135 5 13 1.600.000.000 13 1.600.000.000 

6. Phái thu ng.n han  khác 136 6 454.402.483.653 665.007.770.240 
7. Dirphông các khoãn phãi thu khO dôi 137 (9.206.899.417) (8.460.441.541) 
Tin clii d niva sam, xây drng tài san c djnh v 139 28.874.798 61.430.192 

IV. Hang hoã tn kho 140 835.744.643.645 992.535.410.792 
1. Hang hoátn kho 141 7 862.561.650.665 1.028.212.473.485 
2. Dçr phông giám giá hang tn kho 149 (26.8 17.007.020) (35.677.062.693) 

V. Tài san ngAn han  khác 150 19.323.967.969 35.116.421.977 
1.ChiphItràtruOcngnhn 151 8 4.562.015.361 2.359.686.665 
2. Thu GTGT thryc khAu trr 152 14.508.651.227 32.502.977.202 

3.Thu và các khoàn phãi thuNhâNi.râc 153 16 253.301.381 253.758.110 

4.Giao djch mua ban 'a  trái phiu ChInh phü 154 - - 
5. Tai san ngân han  khác 155 

B - TAI SAN DAI HN 200 2.095.145.362.734 2.068.761.937.415 
I. Các khoãn phãi thu dãi han 210 68.536.794.179 68.716.794.179 
1. Phâi thu dài han  cUa khách hang 211 - - 
2. Trá tnrOc cho ng.thi ban dài han 212 - - 
3. Vn kinh doanh dn vi tnrc thuôc 213 - - 
4. Phãi thu nôi bô dài hn 214 - - 
5. Phãi thu v cho vay dãi han 215 5 5.112.000.000 5.292.000.000 
6. Phái thu dài han khác 216 6 63.424.794.179 63.424.794.179 
7. Dçr phOng phãi thu dài han  khó dôi 219 - - 
II. Tài san c dinh 220 1.276.827.347.622 1.361.212.683.261 
1. TSCD hO'u hinh 221 9 1.222.784.821.334 1.303.694.928.809 
- Nguyen giá 222 2.170.848.097.411 2.152.127.526.231 
- G/á fri hao mon 1u9 kê' 223 . (948.063.276.077) (848.432.597.422) 

no cao nay p/iai auc aQc cung vol ISa/i tlntyel men/i S/no cao toe caLf/i nçtp n/ia 



TAL SAN Ma so 
Thuyêt 

. 
minh 

. .. . 
So cuoi quv A So dau nam 

2. TSCD thuê tãi chinh 
- Nguyen giá 
- Giá tn hao mon 1u9 k 
3. TSCD vô hinh 
- Nguyen giá 
- Giá tn hao mon 1u2 ké' 
III. Bitt dng san du ttr 
- Nguyen giO 
- Giá i hao mOn 1u9 IcE 
IV. îàì san do dang dài hn 
1. Chi phi san xut, kinh doanh d dang dài han  
2. Chi phi xây drng ca bàn ddang 
V. Du ttr tài chinh dài han 
1.DAutuvàocôngtycon 
2. Du tu vao cong ty lien doanh , lien kt 
3. DAu tu' gop vnvào dn vj khác 
4. DrphOnggiãmgiádututài chInhdàihan 
5. DAu tu nm giU dn ngày dáo han 
VI. Tài san dài han khác 
1.Chipbitrãtru'cicdài1wn 
2. Tài san thu thu nhâp hoàn lai 
3. Thit bj, vt ti.x, phi tüng thay th dài hn 
4. Tài san dài han khác 
5.Lçñththi.rongmi 

224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
240 
241 
242 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
260 
261 
262 
263 
268 
269 

10 

11 

12 

2 
2 

8 

13 

50.444.692.985 
59.909.591.916 
(9.464.898.931) 
3.597.833.303 
3.883.608.153 
(285. 774.850) 

12.063.342.165 
14.476.010.625 
(2.412.668.460) 
34.286.897.916 

- 
34.286.897.916 

652.448.718.560 
- 

544.412.544.599 

125.247.365.199 
(17.211.191.238) 

- 
50.982.262.292 
27.362.359.413 

- 
- 

23.619.902.879 

53.873.208.119 
59.909.591.916 
(6.036.383.797) 
3.644.546.333 
3.883.608.153 
(239.061.820) 

12.425.242.434 
14.476.010.625 
(2.050.768.191) 
17.822.149.822 

- 
17.822.149.822 

545.949.072.736 
- 

436.899.830.059 
125.247.365.199 
(16.198.122.522) 

- 
62.635.994.983 
36.063.604.241 

- 
- 
- 

26.572.390.742 

TONG CONG TA! SAN 270 3.975.646.784.458 4.535.135.721.198 

C - NQ PHAI IRA 300 2.375.679.366.257 2.994.898.343.815 

I. Nç ngin han 310 1.288.697.711.134 1.896.100.193.319 
1. Phâitthnguibánngnhn 311 14 329.138.415.153 332.517.913.602 

2. Nguâi muatrâ tin truàc ngn han 312 15 24.095.443.153 20.715.182.040 

3. Thu vàcác khoán phãi npNhàNi.ràc 313 16 14.375.614.939 7.975.851.930 
4. Phái tràcho ng1.ri lao dng 314 17 36.168.041.504 68.586.087.067 
5. Chi phi phäi trãngn han 315 18 9.729.238.309 6.376.402.948 
6.Phàitrànibngânhn 316 - - 
7. Phãi trà tiên d KI-1 cUa hçp dng xây drng 317 - - 
8. Doanhthu chuathixc hin ngnhan 318 4.887.044.466 3.248.371.091 

9. Phâi trángn han  khác 319 19 101.373.848.643 79.169.801.289 
10. Vay vànçthuê tài chInh ngn han 320 20 739.971.989.054 1.369.025.676.791 
11. DixphOngphãi trãngn han 321 21 - - 
12. Qu khen thuông, phüc 1i 322 22 28.958.075.913 8.484.906.561 
13.Qubinhongiá 323 - - 
14. Giao djch mua ban 'ai  trái phiu Chinh phU 324 - - 
II. Nociäi han 330 1.086.981.655.123 1.098.798.150.496 

1. Phái trà ngu'i ban dài han 331 - - 
2. Ngui mua trá tin truàc dài han 332 - - 
3. Chi phi phãi trá dài han 333 - - 
4. Phái trà nôi bô v vn kinh doanh 334 - - 
5.Phàitrãnôibôdàihan 335 - - 
6. Doanh thu chuathuc hiên dài han 336 30.471.266.624 34.839.314.364 

o cáo n phal du'ic doc ciing v&i Han thuyé( mink Háo cáo (ãí chink hc'p  nha 
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7. Phãi trã dài han khác 337 19 29.426.000.000 24.726.000.000 
8. Vay và nthuê tài chmnh dài hn 338 20 1.024.300.977.794 1.036.125.993.062 
9.Tráiphiuchuyndi 339 - - 
10.Cphiui.rudài 340 - - 
11. Thuê thu nhp hoän 1i phâi trá 341 - - 
12. DiiphOngphãi trâdài h.n 342 21 2.783.410.705 3.106.843.070 
13. Qu$ phát trin khoa bce cong ngh 343 - - 
D- VON CHU sO HUll 400 1.599.967.418.201 1.540.237.377.383 
1. Vn chü sO hfru 410 1.599.967.418.201 1.540.237.377.383 
1. Vn dAu ti.rcüa chü sO hfhi 411 23 746.708.910.000 746.708.910.000 

- Co phiêu phô thông có quyn biêu quyt 411a 746.708.910.000 746.708.910.000 
-Côphiêui.rudâi 411b - - 

2. Th.ng du von c phAn 412 23 32.368.276.001 32.368.276.00 1 
3. Quyn chn chuyn di trái phiu 413 - - 
4.VnkháccüachüsOhü'u 414 - - 
8. Qu dAu tu phát trin 418 23 375.429.581.476 337.923.966.476 
9. Qu' h trçi sp xp doanh nghip 419 - - 
10. Qu5 khác thuc vOn chü sO hO'u 420 23 - - 
11. Lçi nhun sau thug chua phân ph6i 421 23 426.907.697.422 404.766.823.758 

- LNST chua phân ph6i lily k dn cui k5' tn 421a 176.368.374.283 404.766.823.758 
- LNST chi.ra phân phôi kS'  nay 421b 250.539.323.139 

12.Nguôn von dâu tu xây d%rng Co bàn 422 - - 
13. Lçii ich e dông không kim soát 429 24 18.552.953.302 18.469.401.148 

TONG CQNG NGUON VON 440 3.975.646.784.458 4.535.135.721.198 

Thãnh pM H ChI Minh, ngày 23 tháng 10 nãm 2020 

NGUOI LAP BIEU 

__.___,j(o 

Lê Thi Tti Anh 

KE TOAN TRIXONG 

Trii'on g Th Ngc Ph u9'ng 

Bào cáo nàyphái thrqc dc cüng vói Bàn thuyt minh Baa cáo tài chin/i hp nhát 3 
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Lê Thi Ta Anh Ti'uong Th Ng9c Phung 

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU Mu s6 B02- DN 

Dia chi: 48 Tang Nhan Pith, KP 3, P,Tang Nhon PhCi B, Q9, TP. HCM Ban hành theo TT s6 202/2014/TI- BTC 
BAO CÁO TAI CHINK HOP NHAT QU" 3 NAM 2020 Ngày 22/12/2014 ca BQ Tài Chinh 
Cho narn tài chinh két thOc ngly 31 thãng 12 nIm 2020 

BAO CÁO KET QUA HOJLT BONG KINH DOANH HP NHAT 

QU'3NAM 2020 

CHI TIEU 
Ma 
so 

Thuyt 
minh QOy 3/2020 Qiy3/2019 

Elan VI tinh: VND 

Lily k tü du niim dn cuOi I<' nay 

NIm 2020 Nam 2019 

1. 1)oauh thu ban hIng vA ciing cp dlch  vi 01 VII.1 491.733.155.197 730.226.473.440 1.575.875.883.505 2.546.202.218.394 

2. Cic Lhoan giam tr6 02 1.858.529.249 4.300.752.775 6.183.984.003 12.057.572.647 

3. Doanh thu thti,i v ban hung và cung cp djch 10 VII.1 489.874.625.948 725.925.720.665 1.569.691.899.502 2.534.144.645.747 

4. Ciii v611 hang 11 VH.2 429.001.595.998 648.746.457.086 1.388.636.125.198 2.304.418.721.608 

5. Lçri iihuii gp v bin hang và cung cp dch vti 20 60,873,029.950 77.179.263,579 181.055.774.304 229.725.924.139 

6. Doanh thu hot dng tài chIub 21 VII.3 4.309.588.818 7.829.615.691 24.778.974.824 44.359.179.111 

7. Chi phi tii chInh 22 VII.4 18.697.340.289 41.252.856.984 76.495.218.497 130.860.470.015 

Trong 66: clii phi liii vay 23 16.612.074.657 42.184.289.285 66.566.244.666 126.509.071.238 

8. PhIn III hoc I trong cOng ty lien kt, Ii1ii doaii 24 75.922.246.861 96.687.470.995 265.077.341.772 299.427.796.547 

9. Chi phi biii hng 25 VII.5 14.822.202.100 36.079.543.375 54.702.364.782 106.046.143.070 

10. Clii phi quiui l doanh nghip 26 VII.6 27.352.942.822 44.229.853.574 87.660.905.992 147.843.148.667 

II. Lçi nhun thun tO hot dng kinli doanh 30 80.232.380.418 60.134.096.332 252.053.601.629 188.763.138.045 

12. Thu nhip khic 31 \'I1.7 823.719.999 1.229.700.288 825.874.880 10.404.027.928 

13. Chi phi kluiic 32 VII.8 274.961.504 3.617.422.501 461.213.950 5.560.050.727 

14. Lol nhuan khiic 40 548.758.495 (2.387.722.213) 364.660.930 4.843.977.201 

IS. 'Iiig I9i iihuii ki tom trtr&c thud 50 80.781.138.913 57.746.374.119 252.418.262.559 193.607.115.246 

16. Clii phi thu thu nhip doanh nghip hin hanh 51 450.000.000 2.289.907.752 1.561.606.086 5.738.891.368 

17. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoin 10i 52 

18. Li nIiiiii saii thu thu nhp doanh nghip 60 80.331.138.913 55.456.466.367 250.856.656.473 187.868.223.878 

19. Lo'! #i/iu(in sau moE cáo cE dông cáo cong tj' mc 6/ 79.429.021.473 55.084.769.012 248.816.891.310 190.953.611.761 

20. Lpi izhuin sau ul,uE cOa cE dOng ella cong ty inc 62 902.11 7.440 3 71.69 7.355 2.039.765.163 (3.085.387.883) 

21. Liii Co him trii Co phiu 70 VIL9 982 783 3.103 2.428 

Thành ph Ho Chi Minh, ngày 23 tháng 10 nãm 2020 

NGUOI LAP BIEU KE TOAN TRLIONG CLAM DOC DIEU HANH 
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KE TOAN TRU'%NG 

Lê Thi 'Fit Anh Truong Thi Ngçc Phuçng 

NGU'4%I LAP BIEU 

TONG CONG TV CO Pt-IAN PHONG PHU Mau so B03- DN 

DIa chi: 48 TAng Nhon Phu, KP 3, P.TAng Nhon PhO B, Q9, TP. 1-1CM Ban hãnh theo TT s 202/2014/TI'- BTC 
BAD CÁO TAI CH!NH HOP  NHAT QU'' 3 NAM 2020 NgAy 22/12/20 14 cUa B TAi Ch!nh 
Cho nAm tAi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nArn 2020 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 
(Tlieo phiro'ng phAp trc tip) 

QU' 3 NAM 2020 

Don vj tinh: VND 

CIII TIEU 

MA 
Thu t 

minh 

QUY 3 Luy k tr diu nãm dn cui qu 

NAm 2020 Nm 2019 NAm 2020 8ni 2019 

I. 

1. 

2 

3.  

4.  

5.  

6.  

• 7. 

II. 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

III. 

1 

2 

3. 

- 

5.  

6.  

- 

Lu'u cIiuyui tin tr ho0t dng kink doanh 

Tin thu ben hAng, cung cp djch vii và doanh thu khAc 01 477.576.900.288 808.091 .429.918 1.784.094.831.277 2.675.227.362.642 

1ienchitrachonguoicugcaphanghoavadichvu 02 (273185925 184) (637864837930) (1025174731465) (2298355439707) 

Tin chi trA cho ngträi lao dng 03 (50.447.118.744) (98.623.142.089) (216.727.703.739) (351.955.041.243) 

'ian Iai vay 04 (21.687.712.335) (47.148.089.592) (84.483.910.072) (141.821.412.598) 

Tin chi np thuá thu nhãp doanh nghip_ 05 (521.777.439) (703.502.318) (986.595.285) (2.629.752.162) 

Tn thu khAc tr_hoat dong kinh doanh 06 517.825.953 65.260.552.790 71.749.889.351 101.778.381,886 

Tin chi khác cho boat dng kinh doanh 07 (5 1.350.774.309J 

80.901.418.230 

(43.875.549.128) (87.340.105.158) (157.595.420.281) 

Lwuchuy/ntiê'n thuá,, (1(110(11 d5ng kin/i doonl, 20 45.136.861.651 441,131.6 74.909 (175.351.321.463) 

uyn tin tü- hoOt  dng dAu Eu' _ - 

Ii6nchi de niva sam xay dtrng tai san c dinh va 

die tAi sAn dAl han khAc 21 (16.714.781.457) (26.721.175.784) (44.566.404.708) (88.213.100.021) 

Tin thu t1r thanh I, nhuing_bAn tAi sAn c dlnh VA - - - - 

cAc tii sAn dAi han  khAc 22 687.256.942 9.055.344.369 2.443.154.677 15.892.455.320 

Tiii clii cho vay, mua cAc cong ci n c0a don vi khAc 23 - - - (10.000.000.000) 

TintIiu hM cho vay, bAn al cAc cOng cu nçi cOa don vi khAc 24 108.000.000 10.108.000.000 180.000.000 10.324.000.000 

Tin chi dutu, gOp vn vAo don vj khAc 25 - (5 1.248.700.000) - (5 1.248.700.000) 

Tin thu hM du ur. gop vn vAo don vj khAc 26 - - - 29.848.555.9 12 

TtAn thu Ill cho vay, c6 tCrc vA Icii nhun di.rçic chia 27 118.005.392.365 133.281.562.797 375.010.825.323 342.520.649.775 

Lwuchuyê'n tiJn th,á,, (fr ho (1/ ng iiiu 1w 30 102.085.867.850 74.475.031.382 333.067.575.292 249.123.860.986 

Liru cliuyn tin tir hoOt dngtAi chlnh 

1 en thu tixpht hanh Co phiu nh8n gop vOn cua chu so hu 31 

1 ien chi tra gop von cho cac chu so huu rnu tat 

ciphiu eCia doanh nghip dA phAt hAnh 32 - - - -- 

Tin vay iign han,dAi  han nhn ducic 33 428.609.143.995 1.057.093.762.647 1.392.196.005.537 3.489.026.863.546 

.J'!' chi tragvay 34 (517.565.752,046) (1.195.916.772.183) (2.034.348.518.511) (3.374.453.273.988) 

Tinchi ti-a n thuê tAi chinh 35 (2.105.310.279) (1.863.609.381) (6.380.542.737) (3.843.313.296) 

C tl:rc, Ii nhu4n cIA trA cho chit sO hitu 36 (98.271.994.672) (3.157.997.589) (163.271.994.672) (188.516.257.399) 

Liru c/zuyln tienthui,, lIt liort i4ng tIll c/itoh 40 (189.333.913.002) (143.844.616.506) (811.805.050.383) (77.785.981.137) 

Luu chuyn tin thuiu trong k 50 (6.346.626.922) (24.232.723.473) (37.605.800.182) (4.013.441.614) 

Tin 'A tu'o'ng throng tiii du k 

Anh hirling cita thay d6 i ty giA 1i8i doAi quy d81 ngoai t 

60 VI.1 3 1.427.465308 62.995.641.522 62.686.638.968 42.702.976.496 

61 . (146.792.365) (73.409.198) 

TiAn vA tu'o'ng du'o'ng tin cui k3' 70 VI.! 25.080.838.786 38.616.125.684 25.080.838.786 38.616.125.684 

A ), . 
Thanh pho Ho Chi Minh, ngay 23 thang 10 nAm 2020 

Bàn cáo isp/Wi dwqc doc cling vá, Bàn 1/suyl ,mnh Ban cáo lài chin/i h(1p nhdl 5 



TONG CONG TY C PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 ling Nhmi Phd, khu ph6 3, ph.r&ng Thng Nhmi Phi B, qun 9. TP. HO Clii Minh 
BAO CAO TAI CHLNH HQP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho näm kt thüc ngày 3 1 tháng 12 näm 2020 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT QUY 3 
Cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 11am 2020 

I. *AC MEM HOAT DQNG 

1. HInh thfrc sO' hfru von 
Tong Cong tycô phân Phong Phil (sau day gi 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 virc khác nhau. 

3. Ngànhnghkinhdoanh 
Hoat dng kinh doanh chInh cüa Tong Cong ty là: San xuât, mua ban svi, vâi, khän, chi 
may, chi thêu, san phãm may mc và thai trang (tril tây, nhuOm, ho in trén san phám dot, 
may dan, gia cong hang dA qua s ding); NhuOm và hoàn tat vâi; Mua bàn hóa chat, thuôc 
nhum (tth hóa chat có tInh dOe hai manh); Mua bàn may moe thiêt bj, vt ti.r, phi,i tüng, 
phi lieu ngành dt — nhuOm — may; San xuât sqi, sçfi nhân tao  (trtr tái chê thai); Buôn ban 
to, xci, soi dêt, hang may m.c; San xuât và kinh doanh n.râc khoáng, bia, rtrqu, nuOc giãi 
khát cac Ioai; San xuât và kinh doanh các loai bao bI phic vi cho nganh bia rtrqu, ni.râc 
giãi khác; Kinh doanh djch v11 4n tái,.. 

4. Chu k3' san xut, kinh doanh thông thurb'ng 
Chu k san xuât kinh doanh thông thithng cila Tong Cong ty không qua 12 tháng. 

5. Câu trác Tp doàn 
Tap doàn bao gOm hop Cong ty mc và 04 cOng ty con chju sir kiêrn soát cüa Cong ty mc. 
bàn bO các cong ty con duçrc hop nhât trong Báo cáo tài chInh nhât nay. 

5a. Dan/i sdch Cong ty con duic /qrp n/i Et 

T' I quyn biu 
T' lê lqi Ich quyêt  

Hoat dng kinh So cu6i sO du sO cu6i sO du 
T8n cOng ty Dja chi tru sO chInh doarih chinh qu nãm nàm nin  
Cong ty CP Dt Gia di,ing ThOn Hanh  Tn, X QuOng San xuOt. mua ban 90.00% 88.81% 90.00% 88.8 1% 
Phong PhO Son, Huyn Ninh Son, Tinh bOng, xo, si, vãi, 

Ninh Thun san phâm may mac. 
Mua bOn hOa chit 
thuOc nhum, may 
mOc thiêt bi ngành 
dt may 

Ban rhuydi ,ninh nay là rn! ho phOn /iqp thành và pithi thçic dc cling vái Báo cáo íàí chinh hcip nl,d 6 



COng ty TNHH Coats Phong Phü s6 48 Tang Nhcin PhO, phi.rOng 
Tang Nhan PhO B, qun 9, TP. 
HO Chi Minh 

Cong ty c phn du Ut phit trin S 159 Din Biên Phü, qun 
nhi vi do th HUD Sal GOn Blnh Thanh, TP. HÔ Chi Minh 

COng ty c6 phAn may Di Lat S 09 PhO D6ng Thiin Vuong, 
TP.Di Lat.  tinh Lam DOng 

Sin xut, mua bin xa, 
sçi 

Dutu,xaydvng, 
kinh doanh bit dng 
sin 

Sin xut, kinh doanh 
sin phim dt may, 
nguyen phi,i lieu, may 
mOc thiét bj nginh 
dt may 

S 378 Minh Khai, phtthng Vinh Kinh doanh djch vi,i 
Cong ty c phn phit trin nhi Tuy, qu.n Hal Ba Trung, TP. Ha van chuyin, giao 
Phong PhO Daewon Thu Drc Ni nhn 

Cong ty c phAn xcic tin thuong S 168B Bai Th Xuin, phuOng 
mai vi diu tu Phong PhO Pham Ngü Lao, quOn  I, TP. HO 

Chi Minh 

Sin xut, kinh doanh 
bOng nguyen Ii6u nhp 
khiu; sin xuit vi xuit 
khiu cic loal khin 
lông 

TANG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Djachi: 48 Tang Nhmi Phit, khu ph6 3, phtrmg Tang Nhcin PhU B, qun 9, TP. H ChI Minh 
BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho nim kt thCtc ngay 31 tháng 12 näm 2020 
Bin thuyêt minh Bio cio tii chlnh hqp nht (tip theo)  

Sb. Dan!, sdch các Cong ty lien ktt dwp'cphñn ánh trong Báo Cáo thi chIn!, h9p nht theo 
phu'o'ngpháp von clsü sO' hü'u 

T6n cong ty Dia chi tri sO chinh 
Hoatdngkinhdoanh TI T'1quyn 
chinh vOn gop biêu guyét  

3 5.00% 35.00% 

21.51% 21.5 1% 

40.00% 40.00% 

44.02% 44.02% 

41.26% 41.26% 

Cong ty c phn dét DOng 
Nam 

S6 727 Au Co, phuOng Tin Sin xut cic sin 
Thinh, qun Tin Phu, TP. phâm dt 
Ho ChI Minh 

COng ty c6 phn dt may Xi Vinh Phuong, TP. Nha Sin xut cic sin 
Nha Trang Trang, tinh KIrinh HOa phâm dt 

35 .99% 3 5.99% 

30.3 5% 30.35% 

Ban 1huyt,ninh nay là rn31 b5ph4n hçrp thank và phái ducrc dc cOng vái Baa cáo Éàî chinh hç.rp nhdt 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan PhO, khu ph 3, phtrông Tang Nhon Phi B. qutn 9. TP. Ho ChI Minh 
BAO CAO TAI CHINH HOP  NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho näm két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyh minh Báo cáo tài chinh hçp nht (tiép theo) 

IL NAM TA! CHINH, DaN VI TIEN T S1 DVNG  TRONG KE TOAN 

Nãm tài chInh 
Näm tài chInh cCa Tp doán bat dau tir ngày 01 tháng 01 và két thüc vào ngày 31 tháng 12 
hang nãrn. 

2. Don vj tiên t sfr ding trong kê toán 
Dan vj lien t sir diring trong k toán là Dong Vit Nam (VND) do phân Ian các nghip vi 
dugc thirc hin bang dan vj tiên t VND. 

III. CIJUAN MçC VA CHE DQ KE TOAN AP DIJNG 

Ché d k toán áp dyng 
Ngày 22 tháng 12 näm 2014, B Tài chInh dA ban hành Thông tu so 200/2014/TT-BTC 
htxâng dn Chê d kë toán doanh nghip thay the Quyet djnh so 15/2006/QD-BTC ngày 20 
tháng 3 näm 2006 cüa B trithng B Tài chInh và Thông tu so 244/2009/TT-BTC ngày 31 
tháng 1,2 näm 2009 cüa B Tài chInh cüng nhi.r Thông tu sO 202/2014/TT-BTC thay the 
cho phân XIII - Thông tir so 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2007 cüa B Tài 
chInh hiróng dan 1p Va trinh bay Báo cáo tài chInh hap nhât theo Chuán mrc kê toán Vit 
Nam sO 25 "Báo cáo tài chinh hap nhât và kê toán các khoán dâu ttr vào cong ty con". Các 
Thông tu nay có hiu 1rc áp dvng cho qu' bat dâu vào hotc sau ngày 01 tháng 01 näm 
2015. Tp doàn áp diing cac Chuân mi,rc kê toán, các Thông tu nay và các thông ti.r khác 
huOng dan thrc hin Chuân mrc kê toán cüa B Tài chinh trong vic 1p và trinh bay Báo 
cáo tài chInh hçxp nhât. 

2. Tuyên b v victuân thu ChuAn misc k toán va Ch d k toán 
Ban TOng Giárn dOc dam bâo dâ tuân thu yOu cu cña các chuân im,rc k toán, ChO d kO toán 
doanh nghip VietNam  dirQc ban hành theo Thông t.r s6 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nãm 
2014, Thông tu so 202/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 närn 2014 cüng nhtr các thông tu khác 
hiróiig dan thtrc hin chuân mi,rc kO toán cüa BO Tài chInh trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tái 
chInli hap nhât. 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG 

Co sfr lap Báo cáo tài chInh hop nht 
Báo cáo tài chInh hap nhât duçc 1p trOn co sâ kO toán don tich (trir các thông tin liOn quan 
dOn các luông tiOn). 

2. Co so' hçrp nhât 
Báo cáo tài chInh hap nhât bao gôm Báo cáo tài chInh tOng hap cüa Cong ty mc và Báo 
cáo tài chInh cüa các cong ty con. COng ty con là dan v chju sir kiOm soát cüa Cong ty mc. 
Su kiOm soát ton tai khi Cong ty me có khà nang trrc tiêp hay gián tiOp chi phOi các chInh 
sách tài chInh và hoat dng cüa cong ty con dO thu thrgc cac 1i Ich kinh tê tr các hoat 
dng nay. Khi xác djnh quyOn kiêm soát cO tmnh den quyên biOu quyêt tiOm nang phát sinh 
tir các quyên chçn mua hotc các cong ci nç và cong ciii vOn có the chuyOn dôi thành cO 
phiOu phO thông ti ngày kOt thc qu. 

Kt qua hox dng kinh doanh cUa cac cong ty con dixqc mua 1i hoc ban di trong nãm 
dtrçrc trinh bay trong Báo kOt qua hot dng kinh doanh hap nhât lir ngày mua hoc 
cho dOn ngày ban khoãn dâu ti.r a cong ty con dO. 

Bàn ihuydz nzinh thy là rn31 b(3 phin hcip :hành và phai du-qc dQc thngvái Baa cáo làì chinh hçp nhJt 8 



lÔNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon PhO, khu phO 3, phu&ng Thng Nhm PhO B. qun 9, TP. Ho ChI Minh 
BAO CÁO TAL CHINH HQP NHAT QU 3 NAM 2020 
Cho näm kt thUc rigày 31 thárig 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hQ'p nht (tip thea) 

Báo cáo tài chInh cüa cong ty mc va cac cong ty con si:r diing d hçip nht dtrçc l.p cho 
cing mt kS'  ké toán Va áp dmg các chInh sách kê toán thông nhât cho các giao djch và sir 
kiên cüng loai trong nhtng hoàn cành tuong tir. Trong trtrng hçip chinh sách kê toán cUa 
cong ty con khác vâi chinh sách k toán áp ding thông nhât trong Tp doàn thi Báo cáo tài 
chInh cüa Cong ty con së CO nhng diêu chinh thIch hgp trtxOc khi sü ding cho vic 1p Báo 
cáo tài chInh hçip nhât. 
So di.r các tài khoàn trên Bang cn dôi kê toán giüa các cong ty trong cUng Tp doàn, các 
giao dich noi bô, cac khoân lài nOi b chua thrc hin phát sinh tir CáC giao djch nay phài 
duçrc 1oi tth hoàn toàn. Các khoãn 16 chixa thrc hin phát sinh tir các giao djch ni b 
cüng thrçic loai bO trr khi chi phi tio nên khoãn 16 do không the thu hôi dtrçc 

Lçi Ich cüa C6 dông không kim soát th hin phn Iãi hoc 16 trong kt qua kinh doanh và 
tài san thuân cüa cong ty con không ducxc nAm gii bôi Tp doànvà thrçc trInh bay 0 khoán 
miic riêng trên Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hcTp that và trën Bang can dOi kê 
toán hçp nhât (thueic phân von chü sO htu). 

3. Các giao djch bang ngoi t 
Các giao djch phát sinh bang ngoi t dtrçc chuyên dOi theo t' giá tai  ngày phát sinh giao 
djch. So dii các khoân miic tiên t cO gôc ngoi t ti ngày kêt thüc qu duçc quy dôi theo 
t' giá tai  ngày nay. 

Chênh 1ch t' giá phát sinh trong nãm tr các giao dlch  btng  ngoai  t diiçrc ghi nhn vào 
doanh thu hoat dng tài chInh ho.c chi phi tài chinh, Chênh 1ch t' giá do dánh giá 1aj  các 
khoàn mic tiên t có gôc ngoi t ti ngày kêt thüc qu sau khi bi trr chênh 1ch tang và 
chênh 1ch giãm di.rçc ghi nh.n vao doanh thu hoat  dng tài chmnh hoc chi phi tài chInh. 

T' giá sir dung d dánh giá lai  s6 dii các khoán mvc  tiên t cO gôc ngoai t tai  ngày kt 
thüc qu dtrcic xác dnh theo nguyen tàc sau: 
• D6i vOi các khoân ngoi t giri ngân hang: t' giá mua ngoi t cüa ngan hang nci Tp 

doànmOtài khoânngoait. 
• D6i vai các khoãn mitc tin t có g6c ngoi t duçc phân loai là tài san khác: t' giá 

mua ngoai t cüa tirng ngân hang. 
• D6i vOi các khoán miic tin t có g6c ngoi t dixqc phân loai  là n phãi trâ: t' giá ban 

ngoai t cüa tirng ngân hang Ngán hang I.p  doàn thi.r&ng xuyên có giao djch). 

4. Tin và các khoán tiro'ng thro'ng tin 
lien bao gOrn tiên mt và tiên giri ngân hang khOng kS' han. Các khoân ttrang dtrong tiên là 
các khoãn dâu tu ngàn han  có th0i han  thu hOi khong qua 03 tháng kê tr ngày dâu ttr, có 
khà näng chuyên dôi dê dàng thânh mt 1trçng tiên xác djnh và khOng CO rüi ro trong vic 
chuyén dOi thành tiên tai  th0i diem báo cáo. 

5. Các khoãn du tu tài chInh 
cac k/zoán dâu 1w vào cong ly  lien doanh, lien kIt 
Cong ty lien doanh 
Cong ty lien doanh là doanh nghip thrc thành 1p trên c sO thöa thun trên hqp dOng ma 
theo dO Tp doàn và các ben tham gia thirc hin hoat dng kinh tê trén Co sâ dOng kiêm 
soát. Dông kiêm soát duc hiêu là vic dua ra các quyêt djnh mang tInh chiên huçc lien 
quan den các chinh sách hoat  dng va tài chInh cüa cong ty lien doanh phãi có sir dông 
thun cüa cac ben tham gia lien doanh. 

Ban liwydi in,nh thy là m5l bôphdn hip ihành và phái dwçc dQc cüng v&i Báo cáo Iài chinh hçip nhdi 9 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, khu ph 3, phtr6ng Tang Nhn PhO B, qun 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CAOTAI CHINH HQP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho närn kêt thc ngày 31 thang 12 nam 2020 
Ban thuyh minh Báo cáo tài chInh hp nht (tip theo) 

Tp doan ghi nhn lçii Ich cüa mInh trong Co sO kinh doanh dng kim soát theo phucing 
pháp von chü si hüu. 

Cong ty lien ke'! 
Cong ty lien két là doanh nghip ma Tp doàn có ành huâng dáng ké nhung không có 
quyên kiêrn soát dOi vOi các chfnh sách tài chInh và hot dng. Anh huâng dáng kê the 
hin a quyên tham gia vào vic thra ra các quyêt djnh ye chInh sách tài chInh và hot dung 
cüa doanh nghip nhn dâu tix nhung thông kiêm soát các chInh sách nay. 

Các khoán du tu vào các cong ty lien kt thrçic ghi nh.n theo phtxang pháp v6n chñ sa 

hiu. 
Cac klioán dâu tw vào cong cy v6n cia thin vj khdc 
Dâu tu vao cong cii von cüa don vj khác bao gôm các khoán dâu tu cong ci,i von nhung 
Tp doàn không có quyên kiêm soát, ding kiêm soát hoac  có ânh huâng dáng ké dôi vài 
ben throc dâu tix. 

Các khoán dAu ti..r vào cOng ci vn cüa don v khác dixçic ghi nhan ban d&u theo giá gôc, 
bao gôm giá mua hoac  khoàn gop von cong  các chi phi trrc tiêp lien quan den hoat dng 
dâu tu. 

Dr phOng tn that cho các khoãn dAu tir vào cong c vn cCia don vj khác thxqc trIch 1p 
nhu sau: 
• Di vâi khoãn du tu vào c phiu niêm yt hoac  giá trl hç'p l khoãn dAu tu duçic xac 

djnh tin cay, vic lap dir phOng dira trên giá trj thj trung cüa cô phiêu. 
• Di vai khoãn du tu thông xác djnh di.rçic giá trj hcip l ti thai dim báo cáo, vic lap 

dr phOng dII9C thirc hin can cir vào khoán 1 cüa ben duçic dâu tu vai mirc trIch 1p 
bang chênh Ich gita von gop thrc tê cüa các ben tai  don vj khác Va vOn chU sr hu 
thi,rc có nhân vài t' l gop von cüa Tap doàn so vâi tong so von gop thirc tê cüa the 
ben tai don vi khác. 

Tang, giám s di,r phOng tn th&t du tu vao cOng ci vn cüa don vj khác c&n phái trIch lap 
tai ngày kêt thüc qu duçic ghi th.n vào chi phi tài chinh. 

6. Các khoãn phäi thu 
Các khoán nçi phái thu dixçrc trInh bay theo giá tn ghi so trr di các khoán dir phông phái 
thu khó dOi. 

Du phông phái thu khó dOi dixçic lap cho trng khoàn nçi phái thu khó dOi can ci vào tuôi 
ri qua han cüa các khoán no hoäc du kiên mrc ton that Co the xày ra, cii the nhu sau: 
• Di vói nq phái thu qua han  thanh toán: 

- 30% giá trj dôi vOi khoân nq phài thu qua han  tr tren 06 tháng den duói 01 nãm. 
- 50% giá trj dOi vO'i khoãn nq phãi thu qua han  tr 01 nAm den duài 02 nAm. 
- 70% giá trj dôi vài khoân nçi phài thu qua han  tr 02 näm den duOi 03 nam. 
- 100% giá trj dôi vói khoãn ng phãi thu qua han  tir 03 näm trâ len. 

• Di vâi nçi phãi thu chi.ra qua han  thanh toán nhu'ng khO có khá näng thu hi: can c 
vào dr kiên mic tOn that dé lap dir phOng. 

Tang, giárn s du dr phOng nç phâi thu khó dOi cn phâi trIch 1p tai  ngày k& th'c qu 
duçic ghi nhan vào chi phi quãn l doanh nghip. 

Ban :huydi #ninh nay là ln(51 bO ph2n hcip Ihành và phái thtcic dQc thng vói Báo cáo tài chinh hc?p nhdl 10 



TANG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phd, khu ph 3, phi.r&ng Tang Nhon PhO B, qun 9. TP. H Chi Minh 
BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho nam k& thic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt mnh Báo cáo tài chlnh hç'p nht (tiêp theo) 

7. Hang tn kho 
I-lang ton kho dixqc ghi nh.n theo giá thâp han gitta giá gôc và giá trj thuân có the th%rc 
hiên duac. 

Giá gc hang tn kho duçic xác djnh nhis sau: 
• Nguyen 4t 1iu, hang hóa: bao gm chi phi mua Va the chi phi lien quan trirc tiêp khác 

phát sinh dê Co duçc hang tOn kho a dja diem và trng thai hin tai. 
• Thành phm: bao gm chi phi nguyen vat lieu, nhân cong trirc tip và chi phi san xu&t 

chung CO lien quan trrc tiêp duçc phân bô dira trén mirc do hot dng bInh thirOng. 
• Chi phi san xut kinh doanh do dang bao gm: 

- Xây drng dir an bat dng san: bao gôm chi phi xây dixng, lài vay, quyên sü drng 
dat và các chi phi cO lien quan tr'çrc tiêp khác. 
San xuât san phâm: bao gôm chi phi nguyen 4t lieu chInh, chi phi nhãn cong và 
the chi phi cO lien quan trirc tiêp khác. 

Giá gc cüa hang tn kho duçc tInh theo phtrang pháp bInh quân gia quyn và di.rcic hch 
toán theo phuang pháp kê khai thixrng xuyên. 
Giá trj thuân cO the thirc hin thrçrc là giá ban uOc tInh cüa hang ton kho trong k' sánxuât, 
kinh doanh bInh thuang tr11 chi phi uOc tinh dê hoàn thành và chi phi uOc tInh can thiêt cho 
vic tiêu thii chüng. 

Dir phOng giàm giá hang tn kho diic 1p cho tirng mt hang tn kho cO giá gc iOn hon 
giá trj thuân có the tic hin di.rcic. Tang, giãm so thx dr phang giàm giá hang ton kho can 
phài trich 1p  ti ngày kêt thüc qu duc ghi nhn vào giá von hang ban, 

8. Chi phi trã truóc 
Chi phi trã truOc bao gOm các chi phi thrc tê dä phát sinh nhixng có lien quan den kêt qua 
hot dng san xuât kinh doanh cüa nhiêu k' kê toán. 

9. Tài san c dinh hü'u hInh 
Tài san cô dinh hitu hInh duçic the hin theo nguyen giá tth hao mOn lüy kê. Nguyen giá tài 
san co djnh hun hmnh bao gôm toàn b các chi phi ma Tp doàn phãi bO ra dê cO ducic tài 
san cô djnh tinh den thai diem thra tài san do vao trng thai sn sang sr d%ing. Các chi phi 
phát sinh sau ghi nhn ban dâu chI duçrc ghi tang nguyen giá tài san cô djnh nêu các chi phi 
nay chàc chãn lam tang 1i Ich kinh tê trong tuang lai do sr dicing tài san do. Các chi phi 
phát sinh khOng thôa man diêu kin trên duqc ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh 
trong ks'. 

Khi tài san c djnh huu hinh dtrc b hay thanh l', nguyen giá và giá trj hao mOn lOy kê 
diroc xOa so và lài, l phát sinh do thanh 1y duçc ghi nhn vâo thu nhp hay chi phi trong 
näm. 

Tài san c djnh h&u hinh duçrc khu hao theo phuang pháp di.thng th&ng dra trên th?yi gian 
hü'u dtng uOc tinh. SO näm khâu hao cUa các loi tài san cO djnh hUu hinh nhir sau: 
Loai tài san co dinh So näm 
Nhà cCra, vt kiên true 05 — 50 
May mOe va thiêt bj 08 — 15 
Phucing tin van  tâi, truyen dn 06— 12 
Thiêt bj, diing cit quãn l' 03 —05 
Tài san cO dinh hc'ru hInh khác 03 — 05 

Ban thuyt mink nay là m3: b3 phn licip thành và phái ditqc dQc thng vO'i Báo cáo tài chInh hc'p nhdi 11 



TONG CONG TY có PHAN PHONG PHU 
Dia chi: 48 Tang Nhan Phi, khu ph6 3, phtthng Tang Nhan Phó B, qun 9. TP. H ChI Mirth 
BAO CAO TA! CHINH HQP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho nam kt thtc ngày 3 1 thang 12 näm 2020 
Ban thuyêt minh Báo cáo tãi chfnh hqp nht (tip theo) 

10. Tài san c dlnh  thuê tài chinh 
Thuë tài san dwxc phân loai là thuê tài chInh nêu phân lan rüi ro và igi Ich gAn lien vOi 
quyên s& httu tài san thuOc  ye nguâi di thuê. Tài san cô djnh thuê tài chInh di.rgc the hin 
theo nguyen giá trir hao mon lüy ké. Nguyen giá tài san cô djnh thuê tài chInh là giá thâp 
hon gifla giá trj hqp l cia tài san thuê ti thai diem khai dâu cüa hqp dong thuê và giá trj 
hin tti cUa khoán thanh toán tiên thuê tôi thiêu. T' 1 chiêt khâu dê tInh giá trj hin ti cüa 
khoàn thanh toán tiên thuê tôi thiêu cho vic thuê tài san là lài suât ngâm djnh trong hcip 
dOng thuê tài san hoäc lAi suât ghi trong hgp dong. Trong truang hçip không the xác djnh 
dugc lâi suât ngâm djnh trong hcip dông thuê thi sr diing lAi suât tiên vay tii th?yi diem 
khai dâu viêc thuê tài san. 

Tài san c dinh thuê tài chInh dirgc khu hao theo phixong pháp dithng thing di,ra trén thai 
gian hthi dmg txâc tInh. Trong truYng hçip không chäc chàn Tp doàn sê có quyên sO' hüu 
tài san khi hêt htn hgp dông thuê thI tài san cô djnh sê dtrgc khâu hao theo thai gian ngän 
han git1a thO'i gian thuê và thO'i gian hU'u ding irO'c tInh. So näm khâu hao cUa may moe 
thiêt bi thuê tài chinh tir 06 näm den 10 näm. 

11. Bt dng san du tir 
Bat dng san dâu tix cüa mt phân cüa nhà chung cir thuc sO' hüu Tp doàn duqc sir ding 
nhärn mic dIch thu igi tir vic cho thuê. Bat dng san dâu tix cho thuê dirge the hin theo 
nguyen giá trir hao mOn my kê. 

Bt dng san d.0 tu sir diing d cho thuê dirge khAu hao theo phucing pháp duO'ng thing 
dra trén thO'i gian hUu diing uàc tInh. So näm khâu hao cüa co SO' h tang là bat dOng san 
dâu tir trong 30 nãm. 

12. Tài san c dinh vô hInh 
Tài san cô djnh vô hinh dirgc the hin theo nguyen giá tr1r hao mOn lUy kê. 

Nguyen giá tài san c dnh vô hinh bao gm toàn bO cáe chi phi ma T.p doàn phãi bO ra 
có dixac tài san cô dinh tinh den thai diem dua tài san do vào trng thai san sang sü dng. 
Chi phi lien quan den tài san co djnh vo hinh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu dirge ghi 
nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong kS'  trir khi các chi phi nay gän lien vOi mt tài 
san cô dnh vô hInh cii the và lam tang lgi ich kinh tê t1r các tài san nay. 

Khi tài sànc dn1i vô hinh dirge ban hay thanh i, nguyen giá và giá trj hao mOn ffiy k 
dugc xóa sO và läi, 10 phát sinh do thanh 1i dirge ghi nhn vào thu nh.p hay chi phi trong 
näm. 

Tài san c djnh vo hInh cüa T.p doàn chi có chirong trInh phn mm. 

13. Chi phi xây ding co' bàn do dang 
Chi phi xây dung co bàn dO' dang phán ánh cáe ehi phi lien quan trrc tiêp (bao gOm cá chi 
phi lAi vay Co lien quan phü hgp vâi chinh sách kê toán cüa Tp doàn) den các tài san dang 
trong qua trinh xây dirng, may moe thiêt bj dang lap dt dê phic vit cho miic dich san xuât, 
cho thuê vâ quàn l' cüng nhu chi phi lien quan den vic sü'a cha tài san cô djnh dang thirc 
hin. Các tài san nay dirgc ghi nhn theo giá gôc và không dirge tInh khâu hao. 

14. HQ'p nht kinh doanh Va 1i th thiro'ng mi 
Viëc hçp nhât kinh doanh dirge ké toán theo phi.rong pháp mua. Giá phi hqp nhât kinh 
doanh bao gôm: giá trj hgp 1' ti ngày din ra trao dôi cüa các tài san dem trao dôi, các 
khoãn nçi phài trà dã phát sinh hoc dä thra nhn và các cong cii von do Ttp doàn phát 

Ban ihuyii ,njnh nay là ,nt bphth7 h9p thành và phái du'qc dQc cling vol Báo cáo àí chinh hqp n/id! 12 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
DIa chi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph6 3, phthng Tang Nhon Phii B, qun 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CAO TA! CI-IiNH HOP  NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho nám két thUc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hQp nht (tip theo) 

hành d di 1y quyn kirn soát ben bj mua và các chi phi lien quan trirc tip dn vic hçip 
nhAt kinh doanh. Tài san dA mua, nçv phài trà có the xac djnh duçc và nhQng khoán nçx tiêm 
tang phái gánh chju trong hgp nhât kinh doanh duçc ghi nhn theo giá tr hcip l' ti ngày 
näm giü quyên kiêm soát. 

Lçri th thuang mi duçxc phân b theo phi.xcxng pháp dtrng thâng trong 10 nàm. Khi có 
bang chrng cho thây lçii the thumg rni bj tOn that lan hon so phân bô thi so phân bô trong 
näm là so ton that phát sinh. 

Lcii Ich cüa c dOng không ki&m soát ti ngày hçip that kinh doanh ban dâu ducic xác djnh 
trên Co si t' lê cüa các cô dông không kiêm soát trong giá trj hçp 1,2 cüa tài san, nçi phài trá 
và nçi tiêm tang duac ghi nh.n. 

15. Các khoãn nc phãi trã và clii phi phãi trâ 
Các khoàn nçi phài trã và chi phi phâi trà dixçc ghi nhn cho so tién phãi trã trong tirong lai 
lien quan den hang boa và djch vii dA nhn duçc. Chi phi phãi trâ dxçrc ghi nhn dija trên 
các i.xàc tInh hçip l ye so tiên phâi trã. 

16. Von chü so' hun 
Von gop cüa chfi söl,fru 
Von gOp cüa chü so hU'u dirqc ghi nhn theo so von thirc tê dã gop ciia các cô dOng cUa 
Tong Cong ty. 

T/ing dw vn cJ phn 
Thtng du von cô phân dizic ghi nhan theo so chênh 1ch gifla giá phát hành và mnh giá 
cô phiêu khi phát hành lan dâu hotc phát hành bô sung, chênh 1ch gitYa giá tái phát hành 
va giá tr so sách cüa co phiéu qu va cau phân vOn cüa trái phiêu chuyên dôi khi dáo han. 
Chi phi trirc tiëp liOn quan dOn vic phát hành bô sung cô phiOu và tái phát hành cô phiOu 
qu5 dtrqc ghi giàrn thang dtr von cô phân. 

V&z khdc câa chñ sO' /zuu 
VOn khác du'cic hmnh thành do bO sung tü kêt qua hot dng kinh doanh, dänh giá li tài san 
va giá trj can lai giüa giá trj hop 1' cüa các tài san thrgc tang, biêu, tài tr? sau khi tri'r các 
khoãn thuO phãi np (nOu co) liOn quan dOn các tài san nay. 

Co philti quj 
Khi mua li cO phiOu do TOng Cong ty phát hành, khoán tiên trâ bao gôm Ca CáC chi phi 
liOn quan den giao djch duçc ghi nhn là Co phiOu qu và dixçvc phàn ánh là mOt  khoãn 
giãl1 trr trong vOn chU sO hU'u. Khi tái phát hành, chênh lch gifla giá tái phát hành và giá 
sO sách cüa cô phiOu qu ducrc ghi vào khoân miic "Thng dir vOn cô phân". 

17. Phân phi 19'i nhun 
Lgi nhun sau thuO thu nhp doanh nghip thrqc phân phOi cho các cô dông sau khi dA 
trich 1p các qu theo DiOu l cUa Tong Cong ty cUng nh.i các quy djnh cüa pháp 14t  và dA 
duçc Dai  hôi dong cô dong phO duyét. 

Vic phân ph& l?i  nhu.n cho cãc c dongducc can nh.c dn các khoàn rni,ic phi tin t 
närn trong 19i nhu.n sau thuO chtra phân phôi cO the ãnh hx&ng den luOng tiên và khà nãng 
chi trãcô tirc nhu lai do dành giá lii tài san mang di gop von, lãi do dánh giá lai  các khoän 
miic tiOn t, các cOng ci tài chinh va cac khoàn mic phi tiên t khác. 

C tirc duçc ghi nhn là nq phãi trà khi di.rçc Di hOi  dng c dông phe duyt. 

Ban thuii ;ninh nay là ,nt b3 phdn hop ihành và phái ducrc dQc chng vái Báo cáo àì chinh hop nhdi 13 
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18. Chi nhan doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hoá, thành p!lâm 
Doanh thu ban hang hóa, thành phâm duc ghi nhan khi dông thO thôa man các diêu kin 
sau: 
• Ttp doàn dA dâ chuyn giao phn Ian riii ro và 1?i  Ich gn 1in vài quyn sâ hthi hang 

hoa, san phârn cho nguôi mua. 
• Tap doàn dA không can nârn gitt quyn quán 1 hang hóa, san phâm nhu ngu1i sâ htht 

hang hóa, san phâm hoc quyên kiêm soát hang hóa, san phâm. 
• Doanh thu dugc xác djnh tuong d6i chic ch.n. Khi hçp dng quy djnh ngiiñ mua 

duçc quyên trã 1ii hang hOa, san pham da mua theo nhCmg diêu kin ci the, doanh thu 
chi di.rçc ghi nhan  khi nhüng diêu kin ci the do không cOn ton ti và ngtri mua 
không duçc quyên trà lai hang hóa, san phám trtr tnrng hp khách hang có quyên trá 
lai hang hOa, san phãm di.rOi hInh thic dOi 1i dé lay hang hóa, djch vy. khac). 

• Tap doàn dã da hoc s thu thrgc igi ich kinh t tr giao djch bàn hang. 
• Xác djnh ducc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cip djch vi 
Doanh thu cung cap djch viii thrgc ghi nhan  khi dông thai thôa man các diêu kin sau: 
• Doanh thu dugc xác djnh tuong d6i chic than. Khi hgp dng quy djnh ngui mua 

throc quyên trâ 1i dch vi,i dã mua theo nhng diêu kin ci the, doanh thu chi dtrgc ghi 
nhan khi nhüng diêu kin ct the dO không cOn ton t?i  Va ngiiOi mua không dugc quyên 
trà lai dch vii cIA cung cap. 

• Tap doàn cIA cIA ho.c së thu dixc lçii Ich kinh t tir giao djch cung cap djch v,i dO. 
• Xác dinh  duçc phn cOng vic cIA hoàn thành vào thai dim báo cáo. 
• Xác djnh thrqc chi phi phat sinh cho giao djch và chi phi dé hoàn thành giao dch cung 

cap djch vu do. 

Twang hcp djch vi duçc thrc hin trong nhiu k' thi doanh thu&rgc ghi nhan trong kS' 
thrrc can cir vào ket qua phân cong vic cIA hoàn thành vào ngày kêt thüc k' kê toán. 

Doanh thu ban bt dng san 
Doanh thu bàn bat dng san ma Tap  doàn cIa là chü dâu tu dirge ghi nhan khi thOa mAn 
dông thai tat cã các diêu kin sau: 
• Bat dng san cIA hoàn thành toàn b và bàn giao cho ngi.rôi mua, Tp doàn cIA cIA 

chuyên giao rUi ro và igi ich gAn lien vOi quyên sa hu bat dng san cho ngui mua. 
• Tp doàn cIA khOng cOn nam gilt quyn quân 1' bt dông san nhu ngixai sa hitu bat 

dng san hoc quyên kiém soát bat dng san. 
• Doanh thu dugc xác djnh tuong di chac chan. 
• Tap doàn cIA thu dtrgc hoc së thu dugc igi Ich kinh t tir giao djch bàn bat dng san. 
• Xác dinh thrac chi phI lien quan den giao djch bàn bat dng san. 

Twang hgp khách hang có quyn hoàn thin nOi  that cüa bat dng san và Tp doàn dA th%rc 
hin vic hoàn thin ni that cüa bat dng san theo dáng thiêt ké, mâu mA, yêu câu cüa 
khách hang theo rnt hgp dông hoàn thin ni that bat cIng san riêng thi doanh thu thrqc 
ghi nhan khi hoàn thành, bàn giao phân xây thô cho khách hang. 

Ban ihuydi minh nay là :ni bph4n hp ihành và phái dwqc dQc thng vái Báo cdo thE chinh hçip nhdi 14 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Bia chi: 48 Tang Nhyn Ph(i, khu ph 3, phung Tang Nhan Phi B, qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT QU 3 NAM 2020 
Cho nArn kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 
Ban thuyt minh Báo cäo täi chInh hç'p nhAt (tip theo) 

Co tfrc và 4ii ii/iuçln du'.rc cizia 
Co tuc va lcn nhuân duc chia duoc ghi than khi Tap doan d ducic quyên nhân cô tue 
hoäc lcd nhuan tü vic gop von. Co tue duqe nhn bang cô phiêu chi duçvc theo dOi so 
hrcng cô phiOu tang them, không ghi nhn giá trj cô phiêu nh.n dixqc. 

19. Các khoãn giãm trfr doanh thu 
Cãc khoãn giârn tth doanh thu bao gôm chiêt khâu thucrng mai,  giám giá hang ban, hang 
ban bj trá lai  phát sinh cüng k' tiêu thii san phâm, hang hóa, djch vii duçc diêu chinh giàm 
doanh thu cüa k' phát sinh. 

20. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gôm lAi tiên vay và các chi phi khác phát sinh lien quan tric tiêp den 
các khoân vay. Chi phi di vay duçic ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. 

21. Các khoãn chi phi 
Chi phi là nhUng khoãn lam giãm igi ich kinh tê dixçic ghi nh.n tai  thcd diem giao djch phát 
sinh hoc khi có khâ näng tuong doi chäc chan sê phát sinh trong tuang lai khOng phán 
bit dà chi tiên hay chua. 

Các khoán chi phi và khoân doanh thu do no tao  ra phái duqe ghi nhn dng thM theo 
nguyen täc ph hqp. Trong trung hqp nguyen tc phü hqp xung dOt  vâi nguyen tAc thn 
tr9ng, chi phi duqc ghi nh.n can c vào ban chat và quy dnh cüa các chuân mirc kê toán 
dé dam báo phân ánh giao djch mOt  each trung thrc, hqp l. 

22. Ben lien quan 
Các ben ducic coi là liOn quan nêu mOt  ben có khà näng kiOm soát hoc có ánh humg dang 
kO dôi vui ben kia trong vic ra quyOt djnh các chInh sách tài ehfnh và hoat dng. Các ben 
cüng duqc xern là ben lien quan nOu cUng chju sir kiOm soát chung hay chju ãnh huâng 
dáng kê chung. 

Bàn thuydi ininh nay là nit bph4n hqp ihành và phái ditqc dQc thng vái Báo cáo tài chinh /ip nhdi 15 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
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BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho näm kt thOc ngày 3 1 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo täi chInh h9p nht (tip theo) 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BANG 
CAN DO! KE TOAN HQP NHAT 

1. Tin và các khoãn tu'o'ng throng tiên 
S cui qu X A - So dau nam 

Tin mat 3.667.568.116 4.567.731.330 
Tingiri ngân hang 21.313.270.670 57.818.907.638 
Tin dang chuyn 
Các khoán tuig duang 100.000.000 3 00.000.000 

Cong 25.080.838.786 62.686.638.968 

2. Các khoãn dâu tu tãi chInh 
Các khoãn dâu tu tài chInh cCia Tp doàn bao gôm chüng khoán kinh doanh, dâu Pr nAm 
gi& den ngày dáo hn, dâu Pr vào cong ty lien doanh, lien kêt va dâu Pr gop von vào don vj 
khác. Thông tin ye the khoãn dâu Pr tài chInh cUa Tp doân nhu sau: 

2a. Dtu 1w nm gifr 1Lii ngày dáo hIm 
Khoãn tiên gui có k' h?n  ti các ngân hang. 

2b. Du 1w vào cong ty lien doanh, lien kIt 

Cia gOc 

S cui qu 

LQi nhuin phát 
sinh sau ngày 

dãu tw C6ng Giá gôc 

So dAu näm 

Lçi nhun phát 
sinh sau ngày 

dâu ttr Cong 

85.253.638.578 191.971.834.659 277.225.473.237 85.253.638.578 101.116.076.134 186.369.714.712 

10.000.000.000 95.211.909 10.095.211.909 10.000.000.000 542.505.598 10.542.505.598 

6.769.616.000 (1.979.893.367) 4.789.722.633 6.769.616.000 (1.195.355.192) 5.574.260.808 

144.586.200.608 34.551.924.915 179.138.125.523 144.586.200.608 9.142.177.043 153.728.377.651 

6.800.516.237 (1.051.333.546) 5.749.182.691 6.800.516.237 (1.472.317.250) 5.328.198.987 

25.297.321.208 6.259.258.363 31.556.579.571 25.297.321.208 5.348.687.039 30.646,008,247 

70.968.627.165 (35.110.378.130) 35.858.249.035 70.968.627.165 (26.257.863.109) 44.710.764.056 

349.675.919.796 194.736.624.803 544.412.544.599 349.675.919.796 87.223.910.263 436.899.830.059 

Cong ty TNHH 
Coats Phong Ph6 

Cong ty c6 phn 
dâu tu phOt trin 
nhà và do thj HUD 
Sài GOn 

Cong ty c6 phn 
may Dà Lat 

Cong ty Co phAn 
phát triên nhã 
Phong Ph6 Daewon 
Thu Drc 
COngty Co phn 
XOc tiën Thircmg 
mtii và DAu at 
Phong PhCi 

COng ty c6 phn 
Dt Dông Narn 

Cong ty c6 phin 
Dt May Nha Trang 

Cong 

Ban thuyii mmli nay là m1 bO phdn hçip rhành và phái du'çic dgc cOng vái Báo cáo tai chinh hQp n/id; 16 



TONG CONG TY cö PHAN PHONG PHU 
Dja ch: 48 Tang Nhn PhO, khu ph 3, phuOig Tang Nhan Phü B, qun 9, TP. H Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho näm kt thUc ngày 3 I tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçrp nht (tiêp theo)  

Cia tij phn sO• 
hüu dâu nAm 

I'hIn 101 hoäc Iô 
trong qu' 

CO tü'c, Içi nhuimn 
du'oc chia trong 

qu Các khoãn khác 
Giá tr! phn s& 
hüu cuOi qu 

Cong ty TNHH 
Coats Phong Phü 186.369.714.712 249.710.365.548 (160.404.634.859) 1 .550.027.836 277.225.473.237 

Cong ty CO phân 
dâu tu phát triên 
nhà và dO thj 
HUD Sài GOn 10.542.505.598 (447.293.689) - 10.095.211.909 

Cong ty cô phân 
may Dà Lat 5 .574.260.808 (244.514.079) (634.65 0.000) 94 .625 .904 4.789.722.633 

Cong ty CO phân 
phát trifl nhà 
Phong Phü 
Daewon ThO Dirc 153.728.377.651 24 .428 .878.927 980.868.945 179.138.125.523 

Cong ty CP Xüc 
tiên TM & DI 
Phong PhO 5 .328. 198.987 (806.907.354) 1.227.891.058 5 .749. 182.69 1 

COng ty Co phân 
Dt Dong Narn 30.646.008.247 1.292 .3 12.38 1 910.571.324 31.556.579.571 

Cong ty c6 phân 
Dt May Nha 
Trang 44.710.764.056 (8.855.499.962) 2.984.941 35.858.249.035 

436.899.830.059 265.077.341.772 (161.039.284.859) 4.766.970.008  544.412.544.599  

2c. Diii tu' gop v6n vào don v khác 
S cuÔi quy 

Giágôc DuphOng 
So dâu nOrn 

Gil gôc DiphOiig 

Cong ty c6 phOn nguyen phi.i Iiu dt 
may Binh An 
Cong iy CP dt may LiOn Phumig 
Cong ty CF DTPT Gia Djnl'i 

13.027.052.451 

32.288.540.334 
12.533.634.095 

13.027.052.451 

32.288.540.334 
12.533.634.095 

Cong ty c6 phn dt may Gia Djnh 5.852.355.319 (5.852.355.319) 5.852.355.319 (5.852.355.319) 
Phong PhO 
Cong ty c6 phn Len Vit Nam 1.337. 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 (7.221.749.794) 11.282.879.453 (7.07 1.125.671) 

COng ty c6 phAn Sal GOn Rach  Giá 2.984.184.383 (1.799.741.285) 2,984,184.383 (1.6 19.738.599) 

Cong ty ci phn thucrng mai  dch vi,! 12.0 18.427.562 (205.458.243) 12.018.427.562 
Thuin PhO 
COng ty c phn Hung PhCi 1.8 13 .677.769 (476.983.664) 1.813.677.769 

Cong ty cO ph&n phát trin dO thj d( 
may Nain Djnh 

7.500.000.000 7.500.000.000 

COng ty cO phn Phuàc Lc 3.216.754.481 3 .2 16.754.481 

Cong ty c phn qu6c t Phong Phi 14.093.555.470 14.093.555.470 

Cong ty cO phn d.0 tu phát trin 7,299,200.000 (3 17.799.051) 7.299.200.000 (3 17.799.051) 
Phong PhO Lang CO 
Cong 125,247,365.199 (17.211.191.238) 125.247.365.199 (16.198.122.522) 

Dicphông cho cOc khoán ddu tu' gOp vO'n vào dan vf khOc 
Näm nay 

SidAunäm 16. 198. 122.522 

TrIch lâp/Hoàn nhp dr phông 1.013.068.716 

S cu61 qu' 17.211.191.238 

Bàn thuydi ,ninh nay là tnç3l bó phn hcip ihàn/i và phái thrqc c cüng vó'i Báo cáo Iài chinh hqp nhdi 17 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHLJ 
Dja chi: 48 Tang Nhon PhO, khu ph 3, pht±ng Tang Nhon PhO B. qun 9. TP. HO ChI Minh 
BAO CAO TAI CHINH 1-IQP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho näm k& thtic ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyêt minh Báo cáo tãi chinh hQ'p nhât (tip theo) 

3.  Phäi thu ngn hn cüa khách hang 
S cui qu S du nàm 

Pit eu thu các ben lien quan 148.616.090.719 199.680.967.825 
Cong ty TNHH Coats Phong Phü 133.539.117.768 129.822.352.439 

Cong ty c ph.n phát triên nhà Phong PhU 
Daewon Thu Thrc 47.594.048.784 

Cong ty CP xüc tin thiiang mi và Dâu ti.r 
Phong Phu 15,066,518.740 15.066.518.740 

Cong ty c phAn dt may Nha Trang 10.454.211 7. 198.047.862 

Phái thu các khách hang khdc 269.123.090.550 371.991.311.142 
Các khách hang khác 269.123.090.550 371.991.311.142 

Ceng 417.739.181.269 571.672.278.967 

4.  Trã tru*c cho ngu'èi ban ngn hin 
A A. So cuoi quy S du näm 

Trá trwóc cho ngwài ban khác 5.788.331.021 16.154.274.188 
Cong ty TNHH xAy drng Phong Dic 2.508.914.736 2.508.914.736 

Cong Ty TNHH MTV TM và DV Ngcc Thom 2.446.075.500 

Các nhà cung cap khác 3.279.416.285 11.199.283.952 

Cng 5.788.331.021 16.154.274.188 

5. Phãi thu v cho vay ngn hn/dài hn 
5a. Phãi thu ye cho vay ngàn hgn 

S cuM qu So du näm 
Cho cdc ben lien quaii vay 
Cong ty cô phân Dt DOng Nam 
Cho các t6 c1iác và cá nhân klzác vay 
Cong ty c ph.n du tu phát triên Phong Phü 

70.000.000.000 
70.000.000.000 
61.600.000.000 
61.600.000.000 

70.000.000.000 
70.000.000.000 
61.600.000.000 
61.600.000.000 

Cong 131.600.000.000 131.600.000.000 

Sb. P/nil thu ve cho vay dài huz 
S cuôi qu S du nAm 

Cong ty CP thuGng rni djch vit Thu.n Phü 4.800.000.000 4.800.000.000 

Ca nhan 312.000.000 492.000.000 

Cng 5.112.000.000 5.292.000.000 

Ban thuyit ,ninh nay là In ($1 b phdn hcxp thành Va phái dwctc d9c càng vái Ban cáo lài chinh hcip nhdi 18 



TÔNGCONGTYCÔPHAN PHONGPHU 
Da chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph6 3, phng Tang Nhon P1iO B, qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CAO TAI CHINH HOP  NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho nam kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Bin thtl\'êt minh Báo cáo tài chinh hqp nht (tiép theo) 

6. 

6a.  

Phãi thu ngn hn/dài hn khác 
Phil! tl, ii ngiln Jiçm khdc 

S cui qu 
Giá tr Du phông 

s6 dâu iiärn 
Giá tn Di phong 

P/ia! thu các ben lien 
quan 
Cong ty TNHI-1 Coats 
Phong PhO - Co tcrc, lqi 
nhuân dUOC chia 
Cong ty CP May Dà Lat - 
Co tirc, lçi nhuân dugc 
cli ia 
Cong ty TCP Dt may Nha 

Trang - Iài ADB 

144.037.453.462 - 319.645.769.859 

94.788.079.884 - 278.000.000.000 

634.650.000 

1.4 19.140.021 

Cong ty c phn Dt 
Dong Nam - Phãi thu 
tiên lãi vay 

47.195.583.557 - 41.645.769.859 

P/ia! thu cilc to clul'c 
và Ca nhân khác 

310.365.030.191 (3.242.551.090) 345.362.000.381 (3.242.551.090.) 

Cong ty CP dâu t.r phát 
triên Phong Phü - Co 
tüc, Içi nhuQn di.rçic chia 

78.402.161.112 - 98.402.161.112 

Cong ty c phn dAu til 
phát triên Phong Phü - 60.559.556.444 3 6. 164.407. 128 

Phãi thu tiên lãi cho vay 
Phái thu tin hap tác 
DOng Mai 

9.237.555.556 116.182.648 

Phãi thu chuyn 
nhucmg du an dâu ti.r 

135.000.000.000 - 185.000.000.000 

Các khoán phãi thu 
ngan han  khác 

27.165.757.079 (3.242.551.090) 25.679.249.493 (3.242.551.090) 

Cong 454.402.483.653 (3.242.551.090) 665.007.770.240 (3.242.551.090) 

6b.  P/ia! thu dài 11(111 khác 
So cu& qu So dâu näm 

Giátrj Diphông Giátrj DyphOng 
Phãi thu tin hap tác kinh 
doanh 

62.532.895.759 62.532.895.759 

Các khoãn k' qu dài han 891.898.420 891.898.420 

Phái thu dài han khác 
Cong 63.424.794.179 - 63.424.794.179 

Ban xhuydi mmli nay là m b ph4n hqp thành và phái duçrc dpc cirng vái BOo cáo iàî chinh hqp nMi 19 



TONG CÔNGTYCO PHAN PHONGPHU 
Dja chi: 48 Thng Nhon PhO, khu ph6 3, phuông Tang Nhn PhO B, qun 9, TP. HO Clii Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho näm kt thCic ngày 3, tháng 12 nAm 2020 
Ban thuyh rninh Báo cáo tài chinh hQp nht (tip theo)  

7. Hang ton klio 

S cui qu 

Giá gc Dw phông 

S diu n'im 

Giã gôc Di phOng 
Nguyen 1iu, 4t 
lieu 
Cong cii,  ding ci,i 
Chi phi san xut, 
kirth doanh do dang 
Thânh phâm 
Hang boa 
Hang g1ri di ban 

126.644.985.522 (3.691.916.779) 

103 .382. 166 

410.935.663.920 (2.295.589.15 8) 

307.901.933.518 (20.829.501.083) 
125.177.550 

16.850.507.989 

186.808.329.020 

110.474.467 

494.729.532.512 

321.342.390.942 
4.593.706.160 

20.628.040.384 

(2.247.728.953) 

(8.229.414.350) 

(25. 199.9 19.390) 

Cong 862.561.650.665 (26.817.007.020) 1.028.212.473.485 (35.677.062.693) 

Tinh hInh bin dng dir  phOng giâm giá hang 

S du nãrn 
Trich 1.p/Hoàn nhip 

So cui k3 

tn kho nhx sau: 
NAm nay 

35.677.062.693 
(8.860.055.673) 

26.817.007.020 

8. Chi phi trá trtthc ngn hn/dài hn 
8a.  Chi phi trá trwó'c ngàn hiiz 

Scuiqu S du näm 
Chi phi cOng cii, ding cii 2.777.068.322 393.305.061 

Clii phi sCra ch&a 546.283.975 342.641.665 

Clii phi quãng cáo 37.522.121 375.221.211 

Các chi phI trã truàc ngän hn khác 1.201.140.943 1.248.518.728 

Cong 4.562.015.361 2.359.686.665 

8b.  Clii phi tilt trwöc dài han 
A A. So cuoi quy s6 du nàm 

Quyn sCr dng dt 10.163.265.300 11.265.306.120 

Cong ci, ding ci 5.723 .52 1. 150 9.543.730.717 

Chi phi sCra chüa, nâng cap nhà xithng 8.105.972.339 10.509.265.590 

Chi phi thuê van phOng lam vic 781.000.000 1.100.500.000 

Các chi phi trâ tnrâc dài hn khác 2.588.600.624 3,644,801.8 14 

Ciig 27.362.359.413 36.063.604.241  

9. Tài san c d1nh hüu hinh 
Thông tin ye biên dng tái san cô djnh httu hInh duçc trInh bay a phit liic  01 

13án ihuj1t injub nay là môt bô ph4n hQ'p thành và phái dwqc dQc cling v&i Baa cáo lài chinh hQ'p n/id, 20 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja ch: 48 Thng Nhon Ph6, khu ph 3, phi.thng Tang Nhn PhO B, qun 9, TP. H ChI Minh 

BAO CAO TAI CHINH HOP  NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho näm kt thüc ngay 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh hqp nhät (tiêp theo)  

10. Tài san c dinh thuê tài chinh 

Nguyen giá Giá trj hao mon Giá trl cOn Ii 

S dAu näm 
Tang do nh.n TSCD 
thuê tài chInh 
Giàm do chuyên sang 
TSCD hüu hInh 
Khu hao trong kS' 
Phân loai lai 

59.909.591.916 6.036.383.797 

3.428.515.134 

53.873.208.119 

So cuOi qu 59.909.591.916 9.464.898.931 50.444.692.985 

11. Tii san c dinh 'ô hInh 
Nguyen giá Giá trj hao mOn Giá tr cOn 1ii 

S du nãrn 

Mua trong kS' 

Tang do XDCB 

Giãrn khác 

Khu hao trong kS' 

3.883.608.153 239.061.820 

46.7 13.030 

3.644.546.333 

S cui k' 3.883.608.153 285.774.850 3.597.833.303 

12. Chi phi xây dtrng co bàn do dang 

So cuôi qu S du näm 

Chi phi mua sm TSCD 32.879.117.915 1.845.484.544 

XDCB d& dang 1.407.780.001 15,976,665.278 

Cong 34.286.897.916  17.822.149.822  

Ban lhuyl mink ithy là nig b phd,i hqp ihành vb phái duc dQc ding vái Báo cáo là, chink hp nhdt 21 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nho'n PhCi, khu ph6 3, phirOng Tang Nhn PhU B, qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TÁI CHIN H HOP  NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho nãm kt thOc ngây 31 tharig 12 nam 2020 

Phi lyc 01: bin dng tài san c dlnh  hüu hInh 

Nhã cO'a, vt 
kiCu truc 

MáyrnOcvO 
thiêt 1)1 

Phuong tiên 
n ti, truyéri 

dan  

Thiêt hi, dung Tài san c djnh 
Cu quãn Iy khac Khoän muc Cong 

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 953.636.363 3.96 1.2 19.876 1.668.322.636 6.583.178.875 

Ur xây drng ccr ban 
hoàn thành 19.130.971.992 19.130.971.992 

Tang khác 
Tang do mua 1i tài san 
thué tài chInh 

Thanh l, nhLrçmg ban (4.370.750.975) (2.506.100.712) (116.728.000) (6.993.579,687) 

Giàm khác 

S cuM k5' 608.026.020.966 1.514.102.696.129 37.376.858.363 11.342.521.953 2.170.848.097.411 

Giá tr! hao mon 
S dAu nãm 152.810.399.234 670.236.957.338 21.013.837.344 4.37 1.403.506 848.432.597.422 

Khâu hao trong k' 16.212.224.401 85.8 13.690.986 2.078.474.298 573.761.347 104.678.151.032 

Tang khác 
Tang do mua I4i tài san 
thuê tài chinh 
Thanh 1, nhuçcng ban (2.484.791.805) (2.445.952.572) (116.728.000) (5.047.472.377) 

Giâm khác 

S cu61 k5' 169.022.623.635 753.565.856.519 20.646.359.070 4.828.436.853 948.063.276.077 

Giá trj cOn li 
S dAu näm 454.261.985.369 825.144.297.898 17.200.799.095 7.087.846.447 1.303.694.928.809 

S6 cui kS' 439.003.397.331 760.536.839.610 16.730.499.293 6.514.085.100 1.222.784.821.334 

Bàn thuyii minh nàylà ,noi bó ph4n hop thành và phái dwçic dQc cilng vái Báo cáo iài chin/i hcip nhdt 22 



TONG CONG TV C PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhn Phii, khu ph6 3, phLrông Tang Nhon PhO B. qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho näm kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2020  

13.  Lçi th thirong mi 
Nguyen giä 
S dunäm 61.306.069.300 

Tang trong kS' 
Giãm trong k' 

S cui k' 6 1.306.069.300 

S dã phân bô 

S du iiãm 34.733.678.558 

Phân b trong k 2.952.487.863 

Giãm trong k' 

So cuM kS' 37.686.166.421 

Giá tr cOn liii 

S dAu närn 26.572.390.742 

Scuik' 23.619.902.879 

14.  Phãi trã ngtrOi ban ngän hin/dài han 

14a. Phdi Ird iiguôi ban ngàn I,in 
So cuôi qu S dâu nAm 

Phdi trd CdC hen lien quaIl 105.753.865.385 126.322.888.893 

COng ty TNHH Coats Phong Phü 46.814.865.102 52.016.834.147 

Cong ty c phn dt may Nha Trang 58.939.000.283 74.306.054.746 

Plidi trd cdc nhà cung cip khdc 223.384.549.768 206.195.024.709 

Cong ty CP Dt may Lien Phuong 35.273.841.759 54.749.600.400 

Các nhà cung cp khác 188.110.708.009 151.445.424.309 

C3ng 329.138.415.153 332.517.913.602 

15.  Ngu*i mua trã tin tru'óc ngän hn 
S6cuiqu2 Sdunàm 

Trd 1ruác cüa cdc hen lien quali 3 6.845.370 36.845.370 

COng ty c phn dt DOng Nam 36.845.370 36.845.370 

Trd trwóc cáa các khdch hang k/ide 24.058.597.783 20.678.336.670 

Cong ty TNHH SXKD nguyen 1iu may VN 9.962.577.900 9.962.577.900 

CONG TY TNHH XNK HUNG VU'QNG 2.625.639.840 

Các khách hang khác 11.470.380.043 10.715.758.770 

Cong 24.095.443.153 20.715.182.040 

Ban 1huy ,ninh nay là ,n51 bd phdn hqp thành và phái thrqc dcc cling vái Baa cáo iài chinh hqp nhcft 23 



TNG CONG TY C PHAN PHONG PHCJ 
Da chi: 48 Tang Nhmi Phü, khu pM 3, phung Thng Nhn PhO B, qun 9, TP. HO Chi Minh 

BAO CAOTAI CHINH HQP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hQp nht  (tip theo)  

16. Thuê vi các khoãn j)haL nôp Nhà nthc 
So cui qu S du näm 

Phãi nôp Phãi thu Phãi nôp Phãi thu 

Thu GTGT hang ban nôi dja 9.227.711.728 176.396.649 

Thu xut, nhp khu - 45.532.366 45.989.095 

Thu thu nhp doanh nghip 1.195.023.603 207.769.015 873.569.662 207.769.015 

Thud thu nhp cá nhân 709.722.285 6.884.836.30 1 

Thu tãi nguyen 25.485.289 41.049.318 

Tin thuê Mt 3.2 17.672.035 

Chc Ioai thué khhc - 

Cing 14.375.614.939 253.301.381 7.975.851.930 253.758.110 

17. Phái trá ngtroi lao dng 

Các khoán tii1 lu'mg. phu cp. tin thu'óng,.. cOn phãi trã cho Cong nhân viên. 

18. Chi phi phãi trã ngän hn
S cui qu S du näm 

Pith! Ira các Iii chá'c vâ cá nhân khác 9.729.238.309 6.376.402.948 

Chi phI trá läi vay phâi trâ 
866.411.655 509.48 1.922 

Chi phI boa Mng 1.758.224.266 1.733.968.792 

Chi phi khác 7.104.602.388 4.132.952.234 

9.729.238.309 6.376.402.948 Cong 

19.  Phãi trã ngàn hn/dài hn khác 
19a. Pith! Ira izgáiz !iiiz khác 

S cui qu S du näm 

Phái Ira các ben lien quaii 87.074.305.394 75.055.447.041 

Tp doân dt may Via Nam - Phài trã tiên lãi vay 4.788.476.930 1.533.457.041 

T3p doàn d may Via Nam - Phâi trá tin c turc 82.285.828.464 73.521.990.000 

Pliái Ira các (kin vi và cá nhân khác 14.299.543.249 4.114.354.248 

Kinh phi cOng doãn, bâo him xA hi, báo him y 
tê và bão hiêm that nghip 2.236.430.004 1.874.277.307 

Co tCrc phâi trà 863.872.271 757.2 17.995 

Các khoãn phài trã ngän hn khác 11.199.240.974 1.482.858.946 

Cong 101.373.848.643 79.169.801.289 

Bàn 1huy1 ,njnh nay là màf bi phán hçrp thành và phthi th-çtc dQc cbng vái Bão cáo :àì chinh hop nhdi
24 



TONG CONG TY có PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Thng Nhn Phü, khu ph6 3, phi.rOTig Tang Nhan Phñ B, qun 9, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CI-UNH I-IQP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho närn kt thóc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh hyp nht  (tip theo)  

19/). P11(11 Ira £1111 han k/the 
S cui qu S dâu näm 

Nhn img tmó'c dir an và nhn gOp von hçip 
tác dâu tu tài chInh 24.726.000.000 24.726.000.000 

- Cong ly c phn Dt may Lien Phwoiig 5 .226.000.000 5.226.000.000 

- COng ty TNHHXOy 4rng Phong Dc 19.500.000.000 19.500.000.000 

Nhn tin cc cüa Cong ty TNHH SXTM 
VTnh Phuang 4.700.000.000 

Cng 29.426.000.000 24.726.000.000 

20. Vay và nq thuê tài chInh ngän han/dài han 
20a. Vay và no thuê tài chin/i ngcn /lln 

S cui qu So ilãu näm 

Vay vâ np Ihuê tài chInh ,igiuti hpn phái ira các 
ben lien quail 9.655.074.581 9.175.284.116 

Tp doãn dt may Vit Nam 9.655 .074.58 1 9.175.284.116 

Vay và np' thuê tài clzInh ngán hgn phOi trá các 
to C/ZWC Va cd n/ian khác 693.367.840.423 1 .282.388. 738.704 

Vay ngAn han ngãn hang 693.367.840.423 1.282.388.738.704 

- Ngán hang du tu và phOl trin V1I Nani 118.053.003.650 287.125.353.824 

- NgOn hang TMP cOng thirung Vit Nam 120.573.676.635 171.371.204.796 

- NgOn hang TMC'P ngogi thucrng V1t Nam 356.806.767.601 657.948.660.454 

- Ngán hang TMCJ' A C/iOu 29.216.400.000 48.056.673.548 

- NgOn hang TMCP Tiên Phong 36.271.262.448 

- NgOn hang lhicoiig rnii cphn Dông Narn A 2 1.616.163.968 8 5.403 .497.93 8 

- NgOn hang TMC'P quc t Vit Narn 10.830.566. 121 32.483.348. 144 

Vay dãi han  dn  han  trã 34.825.168.15 1 67.533.539.277 

Nq thuê tài chInh cMn han  trá 2. 123 .905 .899 9.928.114.694 

Cong 739.971.989.054 1.369.025.676.791 

I3án :Iwy1t mink nay là n,41 b ph4n h9p thành và phthi duc dc cling vái Bão cáo :ài chink hQp nlidi 
25 



TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Phii, khu ph 3, phung Thng Nhmi Phü B, qun 9, TP. HO Chi Minh 
BAO CAO TA! CHINH HOP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho nm k& thic ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Bão cáo tài chinh hçp nht  (tiép theo) 

20b. Vay và n' thuê tài chin/i dài Jiiiz 

Vay và nq thuê là! cliii:!, dài hin phil! Ira cdc be;: 

S cu6i qu So dâu nm 

527.919.640.441 531.494.118.273 
liCu qu(ifl 

- Tp doàn dt may Vit Nam 527.919.640.441 53 1.494.118.273 

Vaydaihiingânhàflg 356.191.145.701 360.274.527.983 

- NgOn hang TMCP ngoai thwo'ng Vit Nam 329.351.194.021 331.425.202.743 

- NgOn hang thucrng mgi c cong thuvng Vit Nain 16.500.000.000 17.820.000.000 

- Ngán hang ihiro'ng mgi cphn Sài Gôn - Ha Ni 10.339.951.680 11.029.325.240 

Vay dài han các t6 chrc va cá nhân khác 111.864.694.618 115.351.919.319 

- Qu5Y baa v mO! trzthng Vit Narn 9.600.000.000 9.600.000.000 

- Vay dài hçmn các cO nhOn 102.264.694.618 105 .75 1.9 19.3 19 

Nçi thuê tài chinh 28.325.497.034 29.005.427.487 

Cong 1.024.300.977.794 1.036.125.993.062 

21. Du phông phãi trã ngn hn/dài h3n 

Dr phàng nç phãi trà ngn hn lien quan dn dr phOng trcl c.p thôi vic. 

22. Qu khen thu'&ng, phüc lçi 
S cuM qu  s6 du nàm 

  

Qu5 khen thi.xàng 

Qu5' phi:ic lai 

Qu5' thuông Baii quail 1'. diu hànli 

Cing 

20.989.032.576 5.128.012.990 

6.694.048.718 3.254.021.952 

1,274,994.619 102,871.619 

28.958.075.913 8.484.906.561  

Ban thuydt tninh nay là mi bd phn hqp thành vàphài dvqc dcc cling v&i Báo cáo là, chlnh hc,p nhdi
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TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhon Ph, khu ph6 3, phtthng Tang Nhon PhO B, quan 9, TP. H Chi Minh 

BAO CAO TAI CHINI-I HQP NHAT QUY 3 NAM 2020 

Cho nãm kêt thüc ngày 3 I thang 2 nani 2020 

23. Von chü s& hüu 

Bang di cliilu biên ctng cüa vii, clzü sO Izñ'u 

Von dâu tu cüa 
 chü sO him 

Thäng dir vn 
cô pliãn 

Qu' khác 
Qu dan tu thuc von 
phát triên chü s& h0u 

Lçi nhuãn sau 
thu chua phân 

phii 
Lqi 1db cô dông 

khOng kiêm soát Cong 

S6 du du 
nArn nay 746.708.910.000 32.368.276.001 3 37.923.966.476 404.766.823.758 18.469.401.148 1.540.237.377.383 

Tang von 
trong k 
nay 37.505.615.000 

37.505.615.000 

Lçi nhun 
trong k' 

248.816.891.310 2.039.765.163 250.856.656.473,00 

TrIch Ip 
cãc qu5' 

(72.860.669.000) (160.000.000) (73.020.669.000) 

Chi thO 
lao Hi 
dng quãn 
trivà Ban 
kiêrn soát 

(317.333.334) (317.333.334) 

Chia cô 
t(ic 

(164.275.960.200) (1 .800.000.000) (166.075.960.200) 

Diêu 
chinh 

746.708.910.000 

giãnl do 
chuyên 
khoàn dâu 
tu 
Các 
khoãn 
diu chinh 
khác 

Sôdu 
cuôi kS'  32.368.276.001 375.429.581.476  

10.777.944.888 3.786.991 10.781.731.879 

426.907.697.422 18.552.953.302 1.599.967.418.201 

Bàn tliuyt minh nay là môt bó ph(in hçp tliành vàphái dwqc d9c cang v&i Báo cáo tài chmnh hQrp nlidi 27 



TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHCJ 
Dja clii: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phuôiig Tang Nhn PhO B. quli 9. IP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHIN H HOP NHAT QU'' 3 NAM 2020 
Cho näm kt thic ngày 31 thang 12 nam 2020  

S cuôi qu  
374.087.960.000 
372.620.950.000 
746.708.910.000 

S cui qu  

S du näm 
374.087.960.000 
372.620.950.000 
746.708.910.000 

S du nãm 

23a. Clii tilt von gop cza cl,ü so hfru 

Tp doàn dt may Vit Nam 
Các c dông khác 
Cng 

23b. CJphilu 

74.670.891 
74.670.891 
74.670.891 

So lucmg cô phiêu däng k' phát hành 
S hxcmg c phi&u dä phát hành 
- C philu ph thông 
- Co phieu uv dãi 
S hxqng c6 phiu thrçc mua lai 
- CáphiluphthOng 
- C phiê'u uii &Ii 
So Iuçing c phiu dang luu hành 
- Co phiê'u phO thông 
- Cophiluudai 
Mnh giá cô phiêu dang hiu hành: 10.000 VND. 

74.670.891 
74.670.891 
74.670.891 

74.670.891 
74.670.891 

74.670.891 
74 .670. 89 1 

\'l. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IUTOAN MVC TRINH BAY TRONG BAO 
CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH HQP NHAT 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dch viii 
9 tháng näm 2020 9 tháng nãm 2019 

Doanh thu ban thành phAm 1.146.453.351.347 1.778.238.546.650 

Doanh thu ban hang hóa và cung cp djch vi 420.705.939.522 739. 101.527.525 

Doanh thu bt dng san 8.716.592.636 28.862.144.219 

Cong 1375.875.883.505 2.546.202.218.394 

2. Các khoãn giãm trà' doanh thu 
9 tháng nàrn 2020 9 tháng näm 2019 

Chit khu thu'ang mti (1.192.495.496) 

Giám giá hang ban (3.723.636) 

Hang ban b trã 1i (6.183.984.003) (10.861.3 53 .5 15) 

(6.183.984.003) (12.057.572.647) Cing 

3. Giá vn hang ban 
9 tháng näm 2020 9 tháng näm 2019 

Giá vn cUa thành ph.m dA ban 990.139.369.790 1.596.384.813.470 

Giá vén cüa hang hóa, djch vi dã cung c.p 400.248.325.868 688.438.701.816 

Doanh thu bt dng san 7. 108.485 .213 23.474.406.007 

Dr phOng giãm giá hang ton kho (8.860.055.673) (3.879.199.685) 

Cong 1.388.636.125.198 2.304.418.721.608 

Ban lhuyl: ,ninh nay là ,n5I bO phq'n hçip thank và phái dwcic dQc cling vái Báo cáo tàî chink hp nhdt 
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
Dja chi: 48 Tang Nhn Phi, khu ph 3, phuOig Tang Nhan Phü B, qun 9, TP. Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QUY 3 NAM 2020 
Cho näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyêt mmli Báo cáo tài chInh hqp nht (tiêp theo)  

4. Doanh thu hoit dng tài chInh 
9 tbáng näm 2020 9 tháng nAm 2019 

Lãi tin giri không k' hn 290.039.543 75.880.713 

Li tiên cho vay 
5.202.508.475 

C trc, 1çi nhun thrçc chia 9800.712.000 9.252.659.566 

Li chênh 1ch t' giá phát sinh 5.354.529.545 4.182.137.589 

Lài chênh 1ch t' giá chu'a t1c hin 
Lài do nhuçmg ban các khoãn d.0 ttr 

368.7 16.786 
9.387.970.832 

Doanh thu hott dng tài chinh khác 9.333.693.736 15.889.305.150 

Cong 24.778.974.824 44.359.179.111 

5. Chi phi tài chInh 
9 tháng näm 2020 9 tháng näm 2019 

Chi phi Iài vay 

L chënh Ich t' giá dã thrc hin 

LO chênh Ich t' giá chua thrc hin 

Chi phI chuyn nhuqng thanh 1' các khoán du tu 

66.566.244.666 
4.821.834.18 1 
1.846.958.762 

113.636.364 

126.509.071.238 
1.743 .667. 127 
1.876.555.294 

48.001.527 

Du phông/Hoàn nhp dir phOng các khoân d.0 tu 

tài chinh 
Chi phi hoat dng tài chInh khác 

1.013.068.7 16 
2.133.475.808 

(219.028,405) 
902.203.234 

76.495.218.497 130.860.470.015 
Ciig 

6. Chi phi ban hang 
9 tháng nàm 2020 9 tháng nàm 2019 

Chi phi cho nhân viên 
Chi phi nguyen 1iu, v.t 1iu 
Chi phi khâu hao tài san cô djnh 
Chi phI 4n chuyn 

12.243.104.903 
79.521.701 
14.137.196 

6.872.955.751 

30.271.920.701 
343.611.539 
211.678.984 

16.474.409.474 

Chi phi khác 35.492.645.231 58.744.522.372 

54.702.364.782 106.046.143.070 Cng 

7. Chi phi quãn 1 doanh nghip 
9 tháng näm 2020 9 tháng näm 2019 

Chi phi cho nhân viên 43 .836.63 5.6 12 67.910.759.704 

Chi phi nguyen Iiu, v.t 1iu 2.253.152.725 3 .325.035. 198 

Chi phi thu và 1 phi 2.858.808.892 4.585.028.773 

Chi phi khu hao tài san c dnh 2.541.555.136 3.027.556.595 

Chi phi phân b Ii th thirnng mai 2.952.487.863 4.061.341.465 

Chi phi dir phàng 746.457.876 (2.995 .33 8. 145) 

Chi phi khác 32.47 1.807.888 67.928.765.077 

Cong 87.660.905.992 147.843.148.667 

Bàn thuydt ,ninh nay là lnl b pMn hap thành và phái thrac dcc cling vái Baa cáo Iài chinh hqp nhd( 29 



9 tháng näm 2020  
807.845.691 

18.029. 189 
825.874.880 

9 tháng nAm 2019  
837.849.281 

5.827.337.611 
1.55 1.636.794 
2.000.000.000 

187.204.242 
10.404.027.928 

9 tháng nám 2020 9 tháng näm 2019  

396.582.118 
5.220.798 

59.411.034 

 

2.900.692.106 
2.659.358.621 

 

  

   

    

461.213.950 

 

5.560.050.727 

 

    

    

9 thâng näm 2020 9 tháng närn 2019  

248.816.891.309 
(17.091.053.497) 

231.725.837.811 

74.670.891 

 

190.953.611.761 
(9.671.063.273) 

181.282.548.488 

74.670.891 

   

3.103 

 

2.428 

   

   

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 
DIa ch: 48 Tang Nhrni PhO, khu ph 3, phung Tang Nhoii PhO B, qun 9, TP. Ho Chi Minh 

BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT QUY 3 NAM 2020 

Cho näm két thCic ngày 3 1 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyêt rninh Báo cáo tài chInh hqp nht (tip theo)  

8. Thu nhap klthc 

Läi thanh 1', nh.rçing ban tài san Co djnh 

Thu tiên bi th.ring bäo hiêm 
Tiên pht vi phm hcip dng 
Thu nh.p tr tin vay duge min 
Thu nhup khác 
Cong 

9. Chi phi khác 

Giá tn con Iai cOa tài san c dnh thanh 
nhucing ban 
Tiii phat vi pham hành chInh, thué 
Clii phi khác 
Cn g 

10. LAi co' bãn/suy giâm trên cô phiêu 

Lcd nhuân k toán sau thué thu nh.p doanh 
nghip cüa CO dông cong ty mc 
Trich qu khen thuOng, phiic lçii 

Lqinhutn tinh läi CG bán/suy giâm trên cô 

phiêu 
S lucing bInh quân gia quyn cUa c phiêu 
phô thông dang lu'u hành trong ki 

Liii co' bän/suy giãm trên c phiu 

TP. H ChI Minh, ngày 23 tháng 10 näm 2020 

 

Truong Th NgQc Phtrçng L Anh Tài 

Kê toán triro'ng Giám dôc diêu hành 
Lê Thj Ta Anh 
Ngu*i lap biêu 

Ban thuydt ,ninh nay là ,n3i be3phcn hçlp thà n/i và phài duqc dQc cling i'ãi Báo cáo (ài chinh hcrp nhdi
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