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TONG CONG TY C 6 PHAN PHONG PHU

BAO CÁO CUA TONG GIAM DOC
Tng Giám d6c Tng COng ty C phn Phong Phü (sau day gçi tt là "Tng Cong ty") trinh bay báo cáo
ct'ia mInh cilng vói Báo cáo tài chInh tOng hp cho näm tài chinh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020.
Khái quát v Tong Cong ty
Tang Cong ty C phn Phong Phü là doanh nghip thrqc cO phân boa fir doanh nghip Nhà nithc — Tong
Cong ty Phong Phü theo Quyêt djnh sO 0612007/QD-BCN ngày 11 tháng 01 nAm 2007 ciia B tnr&ng B
Cong nghip (nay là Bô Cong thixang). Tong Cong ty hoat dng theo Giây ch(rng nhn äng k doanh
nghip so 0301446006, dang k? Ian däu ngày 20 thang 02 näm 2009 và däng k2 thay dôi lan thir 15 ngày
07 tháng 10 näm 2020 do S& Ké hoch và Dâu ti.r TP. HO ChI Minh cap.
Tru so chinh
Dja chi : 48 Tang Nhan Phc, Khu ph 3, PhuOng Tang Nhan PhO B, Qun 9, TP. H ChI Minh.
•
Dinthoi: (84-28)35 147340
•
: (84-28)38406790
•
Fax
Tng Cong ty cO các dan vj trirc thuc sau:
Ten dan vj
Chi nhánh Tng Cong ty C phn Phong Phi'i
Nhà may dt 2 — Chi nhánh Tang Cong ty C
phân Phong Phii tai Dà Nang
Chi nhánh Tng Cong ty C phn Phong Phi tai
HàNi
Chi nhánh Tng Cong ty C phn Phong Phü tai
NhaTrang
Chi nhánh Tng Cong ty C phn Phong Phü tai
Dà Lat — Khách San Du Lys
Chi nhánh Tng Cong ty C phn Phong Phñ tai
Ninh Thun — Nhà May Scii Ninh PhO

Djachi
378 Minh Khai, Phithng Vinh Tuy, Qun Hai Ba
Trung, TP. Ha Ni
Durng s 03, Khu cong nghip HOa Khánh, Phi.rng
HOa Khánh Bäc, Quan Linh Chiêu, TP. Dà Nang
184 Nguyn Lirang Bang, Phtr&ng Quang Trung,
Qun Dông Da, TP. Ha Ni
Km1447, Xa Vinh Phirong, TP. Nha Trang, Tinh
Khánh HOa
14 Narn KS' Khii Nghia, Phumg 1, TP. Dã Lat, Tinh
Lam Dông
Thôn Hanh TrI, Xa Quáng Son, Huyn Ninh San,
Ninh Thun

Hoat dng kinh doanh cOa Tng COng ty theo Giy chirng nhn dang k doanh nghip là:
•
San xuAt sçi, chi may, chi thêu, vái dt thoi, san xuAt khän, vái, sqi, qun áo, hang may sn (trir
trang phuc, tth tây, nhuôm, ho, in, gia cOng hang dä qua sir di,ing); Bao bi (trr tái ché phé thai, san
xuât bt giây tai trV sir);
•
Mua bàn may moe, phi tüng ngành dot, may. Kinh doanh thit bj van phOng, vt 1iu din, may
moe, thiêt bi phiic vi,i cong nghip, h thông kiêm tra do krOng ph%lc vii cong tác thI nghim, mOi
trl.rO'ng. Bàn buôn may moe, thiêt bi dién, vt lieu diên (may phát din, dng ca din, day din, thit
bi diing trong mach din). Ban buôn may moe, thiet bj, phi fling may nông nghip;
•
Dich vu nghiOn ciru khoa hçc; chuyn giao cOng ngh;
•
Chän nuOi lçn (khong hoat dng tai tri,i sir);
•
Trng rirng và chãm sOc rrng;
•
Khai thác và ch bin lam san;
•
Thi công, tu vAn, thit k, lAp dt h thng din dan dung, din cong nghip, din lanh;
•
Djch vv An ung (khong hoat dng An ung và trO chai giái tn ti tri,i sir);
•
Xây dirng ca sir ha tAng, khu Cong nghip, khu do thj, phát tniAn nhà;
•
Tu vAn, mOi gin bAt dng sAn;
•
Giáo diic mAm non, tiêu hoc;
•
Gia cOng ca khI;
•
San xuAt phân phi hai nuire, nu&c nóng, diu hOa không khI;
•
XCr l nirirc thai;
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BAO CÁO CtJA TONG GIAM DOC (tip theo)

•
•
•
•

Hoat dng trang trI ni that;
Quáng cáo;
Ban lê hang may mc;
cay
Trng cay 1y cü có chat bet, mIa, cay thu6c lá, cay thuc lao, cay 1y sqi, cay có ht chira
cánh
và
trông
hoa
(khong
hoat
cay
chè;
trông
rau,
du
các
loai,
cà
phê,
cay
cay
cay
cao
su,
ho tiêu,
dng tai tru sà).

Hi dng quãn tr và Ban diu hành, quán l
Các thành vién Hi dng quãn trj và Ban diu hánh, quãn 1)2 ci1a Tng Cong ty trong näm và cho dn thai
iêm 1p báo cáo nay bao gôm:
H3i dng quán trj
Hç và ten
Ong Trn Quang Nghj
Ong Pham Xuân Trinh
Ba Pham Minh Huong
Ba Bii Thj Thu
Ong Tr.n Ngoc Nga
Ong Di.rang Khuê

Chirc vi,i
Chi tjch
Uy vién
1Jy ie
Uy viên
Uyviên
liJy viên

Ngày b nhim! tái b nhim/ min nhim
Tái b nhim ngáy 19 tháng 4 näm 2019
Tái b nhim ngày 19 tháng 4 näm 2019
Tái b nhim ngãy 19 tháng 4 näm 2019
Tái b nhim ngày 19 thang 4 näm 2019
Min nhim ngày 26 tháng 6 näm 2020
Bô nhim ngày 26 tháng 6 näm 2020

Ban kkm soát
H9 và ten
Ba Nguyen Thj M L
Ba Vu Thj Thüy Dwmg
Ba Trn Lien Hthi

Chtrc vu
Tru&ng ban
Thành viên
Thành viên

Ngày tái b nhim
Tái bô nhim ngày 19 tháng 4 näm 2019
Tái b nhim ngày 19 tháng 4 nãm 2019
Tái bô nhim ngày 19 tháng 4 näm 2019

Ban &itu hành, quân 132
HQ và ten
Ong Pham Xuân Trinh
Ong Duung Khuê
Ba Btii Thj Thu
Ong L)2 Anh Tài
Ong Nguyn Van Nhim
Ong VO DInh Hung
Ba Truo'ng Thj Ngcc Phucing
Ba Tnrong Thj Ng9c Phtrcing

Chi'rcvii
Tng Giám d6c
Tng Giám dôc
Phó Tong Giám doe
Giám d6c diêu hành
Giám d6c diu hành
Giám dc diu hành
Giám dc tài chInh
K toán truâng

Ngày b nhim/ min nhim
Min nhim ngày 06 thang 10 näm 2020
Bô nhim ngày 06 tháng 10 näm 2020
Mien nhim ngày 29 tháng 4 näm 2020
B nhim ngày 02 tháng 01 näm 2014
Bô nhim ngày 30 tháng 5 nãm 2014
Mien nhim ngày 01 tháng 7 näm 2020
B nhim ngày 15 tháng 02 näm 2016
Bô nhim ngày 01 tháng 6 nãm 2019

jj1446
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A

Bi din theo pháp 1ut
NgxO dai din theo pháp 1ut cta Tng Cong ty trong näm va cho dn th?i dim ltp báo cáo nay gm:
Ngày tái b nhim
Chcrc vii
Hç và ten
Min nhim ngày 06 tháng 10 näm 2020
Tng
Giám
dc
Ong Pham Xuân TrInh
Bë nhim ngày 06 thang 10 näm 2020
Tang Giám déc
Ong Dtrong Khuê
Kiêm toán viên
Cong ty TNHH Kiém toán và Tis vn A&C d dtrçic chi djnh kim toán Báo cáo tài chInh tang hcrp cho
näm tài chInh ket thüc ngáy 31 tháng 12 näm 2020 cua Tong Cong ty.
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Trách nhim cüa Ting Giám dc
Tong Giám doe chju trách nhim 1p Báo cáo tài chInh tong hcrp phân ánh trung thirc Va hcp l' tinh hinh
tâi chInh, két qua hoat dng kinh doanh và liru chuyn tiOn t cüa Tong Cong ty trong nãm. Trong vic
lap Báo cáo tái chInh tong hçp nay, Tong Giám dOe phãi:
• Chon 1ira cac chinh sách k toán thIch hcip và áp ding các chInh sách nay mt each nht quán;
• Thrc hin các xét doán và các irc tInh mt each hqp l' và than trQng;
• NOu rO các chun mrc k toán áp ding cho Tng Cong ty có thrc tuân thi hay không và tt cá cac
sai Ich trQng yêu dä thrc trInh bay va giái thIch trong Báo cáo tài chInh tong hp;
• Lap Báo cáo tài chInh tng hqp trén co sâ hoat dng lien tiic tth tnx&ng hçip khong the cho rAng Tng
COng ty së tiêp tiic hoat dng lien tic;
• Thiét lap va thisc hiên he thông kiém soat noi bô môt each hthi hiéu nhäm han chê rui ro co sai sot
trçng yêu do gian Ian hoc nhâm lan trong vic 1.p và trinh bay Báo cáo tài chInh tong hçxp.
Tong Giám dc dam báo các s k toán thIch hçrp dixcc km gi[i dy dü d phán ánh tinh hInh tài chInh
cOa Tong Cong ty vi müc d chInh xác hçp l' tai bat k' thai diem nào và các sO sách ké toán tuân thi
chê d kê toán ap dvng. Tong Giám dOe cüng ehju trách nhim quán l các tài san cOa Tong Cong ty v
do do dã thi,rc hin các bin pháp thIch hp dé ngAn chn và phát hin các hành vi gian Ian và các
pham khác.
Tng Giám dc cam kt dã tuân thU các yêu cAu nOu trên trong vic lap Báo cáo tái chInh tng hcrp.

fU

Phê duyt Báo cáo tài chInh
Tng Giám dôc phO duyt Báo cáo tài chInh tng hçip dInh kern. Báo cáo tài chInh tong hcrp dä phãn ánh
trung thc và hçp l' tinh hinh tài chInh ccia Tong Cong ty tai thai diem ngày 31 tháng 12 näm 2020, cüng
nhu' ket qua hoat dong kinh doanh và tInh hinh km chuyên tiên t cho nãm tài chInh ket thUc cUng ngày,
ip Vit Nam và cáe quy djnh
phü hcrp vâi cac Chuân mijc Kê toán Vit Nam, Che d Kê toán doanh
lien quan den vic lap và trInh bay Báo cáo tài ehInh tOng h
'O
.(TONG,CONG TY
COPHAN

*

\PHONG PHiL.

:3TY \
A K!JU HAN
VATLI VAN
•1

Dtnrng Khuê
Tang Giám doe
Ngày 24 tháng 3 nãm 2021
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BAO CÁO KIEM TOAN DQC L3P
KInh gri: CAC cO BONG, HO! BONG QUAN TR! vA TONG GIAM nOc
TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
Chüng tôi dä kim toán Báo cáo tài chInh tng hqp kern theo cUa Tang Cong ty C phAn Phong Phá (sau day
gi tat là "Tong Cong ty"), duc 1p ngày 19 tháng 3 nAm 2021, tir trang 07 den trang 49, bao gOm Bang can
doi k toán tong hp tai ngày 31 tháng 12 näm 2020, Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh tOng hcrp, Báo
cáo luu chuyên tiën t tong hcrp cho nArn tài chInh két thc cüng ngày và Bàn thuyet minh Báo cáo tài chInh
tOng hcrp.
Trách nhim cüa Tng Giám d6c
Tong Giám dOe Tong ,COng ty chju trách nhim ye vic 1.p và trinh bay trung th%rc Va hçrp I' Báo cáo tài
chInh tOng hp cCa TOng Cong ty theo cac Chuân mi,rc Ke toán Vit Nam, Ché dO Kê toán doanh nghip
ViOt Nam và cac quy djnh pháp l có lien quan dOn vic 1p va trinh bàyBáo cáo tài chInh tOng hqp và chju
trách nhim ye kiOm soát nQi bO ma Tong Giám doe xac dlnh là can thiOt dO dam báo cho vic 1p và trInh
bay Báo cáo tài chInh tng hqp không có sai sOt trvng yOu do gian In hoc nháin lan.
Trách nhiêm cüa Kim toán viOn
Trách nhim cüa ch(ong tOi là dua ra kiOn v Báo cáo tài chInh tong hqp da trOn kOt qua cüa cuOc kiêm
toán. ChUng tOi dã tin hành kiOm toán theo cac Chuãn mtrc KiOm toán Vit Nam. Các chuân mrc nay yOu
cau chñng tôi than thu chuân mrc và các quy djnh ye dao duo nghO nghi p, ip kO hoach và thjc hin cuOc
,
kiOrn toán dO dat dtrc stj darn bâo hqp I' ye vic 1iu Báo cáo tài chmnh tong
hqp cüa Tong Cong ty Co cOn
sai sOt tr9ng yOu hay khOng.
Cong vic kim toán bao gm thrc hin cac thi tic nhm thu thp cáo bang chung kim toán v cáo s6 lieu và
thuyt minh trên Báo cáo tái chinh tOng hp. Các thu tiic kiOm toán di.rqc li,ra chn dra trên xét doán oCa
kiOm toán viOn, bao gOm dánh giá rñi ro cO sai sot trQng yOu trong Báo cáo tài chInh tOng hcrp do gian ln
hoc nhâm lan. Khi thi,rc hin dánh giá các rüi ro nay, kiOm toán viên dA xem xét kiOm soát nOi bO cCa Tong
COng ty lien quan dn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hqp trung thirc, hcp 1 nhAm thit k các
thio ti,ic kiOrn toán phü hp vâi tinh hInh thi,re tO, thy nhiên không nhárn mc dIch dua ra kMn ye hiu qua
eCa kirn soat nOi bO cCa Tong COng ty. Cong vic kim toán ciing bao gOm dánh giá tInh thIch hçrp cüa các
chInh sách kO toán duc ap ding và tinh hqp l' cüa cáo uâc tinh kO toán cCa Tong Giám dOe cUng nhi.r dánh
giá vic trInh bay tOng the Báo cáo tái chinh tong hqp.
Chüng tôi tin tithng ring các bang chrng kim toán ma cháng tôi dA thu thp dtrcrc là day dü và thIch hcrp lam
co s& cho kiOn kiOm toán cCa chüng tOi.
Y kin cüa Kim toán viOn
Theo )7 kiOn cüa chItng tôi, Báo cáo tài chInh tOng hcrp dA phàn ánh trung thrc va hqp l, trOn các khIa canh
trç)ng yu tInh hinh tài chInh cia TOng Cong ty C phân Phong PhO tai ngày 31 thang 12 nãm 2020, cUng
nhtr kOt qua hoat dng kinh doanh và tinh hinh kru chuyOn tiOn t cho nãm tài chinh ket thüc cirng ngày, phü
hçip vói các Chuân mi,rc KO toán Vit Nam, ChO dO K toán doanh nghip Vit Nam vá cáo quy djnh pháp l'
có liOn quan dOn vic 1p va trinh bay Báo cáo tài chInh tong hop.

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker Tilly A&C is a member of the global network
of Baker Til1y International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities
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Van d cn nhn rnanh
Không phü nhn kêt Iun nêu trén, ching tOi 1uu y' ngthi dcc den thuyêt minh sO VIII.5 trong Bàn thuyêt
minh Báo cáo tài chInh tong hgp vevic chuyên nhi.rçng Dir an Phát triên khu nba ti Phung Phuc Long
B, Qun 9, TP. Ho ChI Minh gicra Tong Cong ty NOng nghip Sài GOn — TNHH MTV và Tong Cong ty. Hin
ti Tong COng ty dang ch hi.rng dan và giái quyêt các van dé dan sir phát sinh (nêu co) do vic huy hçp
dông chuyên nhirng d an gia các ben theo quy djnh pháp 1u.t hin hành.

- .1.

rtoánvàTuvnA&C

h To . Giám dôc
Ly Quo
So Giáy CNDKITJN kiêm oán: 0099-2018-008-1

Nuyên Th Phtr&c Tiên - Kiêm toán viên
SO Giáy CNDKf1Nkiêm toán: 1199-2018-008-1

CI
TP. H ChI Minh, ngày 24 thang 3 nám 2021

V
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A&C Audtting and Consulting Co., Ltd. trading as Baker Thy A&C is a member of the gLobal network
of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities
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TONG CONG TY C 5 PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Phung Tang Nhcrn Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CÁO iAi CHINH TONG HQP
Cho nãm tài chfnh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2020

BANG CAN DO! KE TOAN TONG HP
Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020
Don vj tinh: VND

CHI TIEU
A- TA! SAN NGAN HN

M
s
100

1.
1.
2.

Tin vä cäc khoãn tuong duong tiên
Tin
Các khoân tixcmg &rcmg tin

110
111
112

II.
1.
2.
3.

Dãu tu' tài chInh ngn hn
Ch&ng khoãn kinh doanh
Dr phông giám giá chUng khoán kinh doanh
D&u tir nm gift dn ngày dao hn

120
121
122
123

III. Các khoan phãi thu ngAn hn
1. Phãi thu ngin hn cüa khách hang
2. Trà tnràc cho ngui ban ngân hn
3. Phãi thu ni b ngän hn
4. Phâi thu theo tin dO k hoch hcp dng xây di,rng
5. Phãi thu v cho vay ngn hn
6. Phãi thu ngân hn khác
7. Du phang phãi thu ngn hn khó dài
8. Tài san thiu ch?y xcr I'

130
131
132
133
134
135
136
137
139

IV. Hang ton kho
1. Hang tOn kho
2. Dir phóng giàm giá hang thn kho

140
141
149

V.
1.
2.
3.
4.
5.

Täi san ngn hn khác
Chi phi trá trirâc ngn hn
Thuê giá trj gia tang dwc khâu trr
Thus và các khoán khác phãi thu Nhà ni.râc
Giao djch mua ban Iai trái phiu Chinh phQ
Tai san ngân hn khác

Thuy&
minh

V.1

S cuôi nm

So du näm

1.153.608.669.476

1.997.816.627.723

90.944.797.197
79.944.797. 197
11.000.000.000

48.510.045.687
48.2 10.045.687
300.000.000

446

-

CON
PH

-

G]
T.P

150
151
152
153
154
155

V.2
V.3

903.338.122.820
272.041.691.699
4.001.451.104

1.339.318.574.968
548.207.066.217
7.009.065.483

c044

131.600.000.000
527.758.092.393
(32.5 80.762.433)
517.650.057

131.600.000.000
664.414.782.813
(11.973.769.737)
61.430.192

158.774.188.474
186.184.049.933
(27.409.861.459)

607.995.178.508
638.561.372.342
(30.566.193.834)

V.8a

551.560.985
320.404,007

V.18

231.156.978

1.992.828.560
1.349.271.695
400.514.435
243.042.430

V.4a
V.5a
V.6

V.7

BOo cáo nay phOi thrcic dQc cüng vái Bàn thuyé't minh BOo cáo tài chInh tang hp
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T 5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, Phr&ng Tang Nhon Phü B, Quan 9, TP. H6 ChI Mirth
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP
Cho näm tài chinh kt thiic ngày 31 tháng 12 nAm 2020
Bang can dôi kê toán tong hqp (tiêp theo)

CHI TIEU

Ma
si

Thuyêt
minh

s6 cui näm

So du näm

B- TA! SAN DAI HN

200

1.944.110.293.666

1.847.809.874.223

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Các khoãn phãi thu dài han
Phái thu dài han cüa khách hang
Trã tnrâc cho ngthi ban dài han
Vn kinh doanh ô dan vj trc thuc
Phài thu ni b dài han
Phãi thu v cho vay dài han
Phãi thu dài han khác
Du phàng phài thu dài han khó dôi

210
211
212
213
214
215
216
219

67.500.895.759

67.824.895.759

4.968.000.000
62.532.895.759

5.292.000.000
62.532.895.759

II.
1.
2.

Täisãncôdnh
Tài san c6 djnh hQu hinh
Nguyen giá
Giátrfhaomán1üyk
Tài san c dinh thué tài chinh
Nguyen giá
Gidtrihao môn1Iyk
Tài san c djnh vô hInh
Nguyen giO
Qiá trj hao mdn liy ke'

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

979.262.303.934
967.618.671.889
1.823.112.098.961
(855.493.427.072)
11.364.106.188
13.112.430.204
(1.748.324.016)
279.525.857
583.92 7.2 73
(304.401,416)

1.073.790.916.455
1.060.770.701.802
1.804.183.432.558
(743.412.730.756)
12.675.349.200
13.112.430.204
(43 7.081.004)
344.865.453
583.927.273
(239.061.820)

3.
-

III. Bt dông san Iãu tu
Nguyen giá
Giá trj hao man lüy k

230
231
232

IV. Tài san dO dang dài han
1. Chi phi san xu.t, kinh doanh do dang dài han
2. Chi phi xây di,mg ca ban dO dang

240
241
242

V.
1.
2.
3.
4.
5.

Du tu tài chInh dài han
Dutu'vãocOngtycon
Du tu vào cong ty lien doanh, lien kt
Du tu gop v6n vào dan vj khác
Di,r phOng d&u tir tài chinh dài han
Du tir nm gi dn ngày dáo han

VI. Tài san dài han khác
1. Chi phi trà truàc dài han
2. Tài san thu thu nhap hoàn Iai
3. Thit b, vat flr, phi,i thng thay th dài han
4. Tài san dài han khác
TONG CONG TA! SAN

250
251
252
253
254
255
260
261
262
263
268

V.4b
V.5b

V.9

V.10

V.11

12.425.242.434
14.476.010.625
(2.050.768.19 1)

V.12

16.366.669.923

V.13
V.14

228.127.522.687
226.719.742.686
1.407.780.001

V.15
V.15
V.15
V.15

649.878.859.757
220.050.000.000
349.675.919.796
125 .247.3 65. 199
(45.094.425.238)

647.169.207.233
200.527.468.554
349.675.919.796
125.247.365.199
(28.281.546.316)

19.340.711.529
19.340.711.529

30.232.942.419
30.232.942.4 19

3.097.718.963.142

3.845.626.501.946

V.8b
V.16

270

Bdo cáo nàyphái ducc dc'c cimg vái Ban thuyt minh Lao cáo tat chinh tng hcip

16.366.669.923
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ii
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Ph.rcrng Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HQP
Cho näm tài chmnh kêt thc ngãy 31 tháng 12 näm 2020
Bang can ôi k toán tong hqp (tiêp theo)

CHI TIEU

Ma
s

Thuyt
minh

So cui näm

S du nAm

C- NQPHAITRA

300

1.632.827.249.419

2.387.743.962.236

Nqngnhn
Phaitrãngtribánngänhn
Nguii mua trã tin trirâc ngân han
Thud và các khoàn phâi nsp Nhànuàc
Phái trã ngträi lao dng
5. ChiphIphãitrãngänhan
6. Pháitránibngânhan
7. Phãi trà theo tin d k hoach hçip dng xây dirng
8. Doanh thu chua thpc hin ng.n han
9. Phãitrãngnhnkhác
10. Vay và nçi thuê tài chInh ngn han
11. Di,rphongphãitrãng&nhan
12. Qu khen thuông, phüc Içii
13. Qu9binhôngiá
14. Giao dlch muabári Iai trái phiu ChInh phü

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

V.17
V.18
V.19
V.20
V.21

732.761.523.085
220.533.907.562
13.069.034.261
24.051.703.085
19.048.416.556
4.563.468.522

1.447.087.203.363
249.997.348.091
16.362.679.427
6.491.654.516
45.274.524.73 8
3.084.961.263

V.22a
V.23a
V,24a

12.975.299.318
24. 143 .307.664
390.354.120.545

3.248.371.091
78.453.669.559 ,\\
1.035.888.392.829 *

V.25

24.022.265.572

8.2 85.60 1.849w'

11. Nçdàihn
1. Phài trâ ngi.räi ban dài han
2. Ngixi mua trã tin tnrOc dAi han
3. Chi phi phãi trã dài han
4. Phãitrãnôibôvévônkinhdoanh
5. Phãi trã nôi bO dãi han
6. Doanh thu chi.ra th,rc hiên dài han
7. Phãi trã dài han khác
8. Vay và nci thuê tài chInh dài han
9. Trái phiu chuyn dôi
10. Cphiurudai
11. Thug thu nhtp hoãn 'a phãi tra
12. Drphóngphãitrãdàihan
13. Qu phát trin khoa h9c Va cong ngh

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

1.
1.
2.
3.
4.

V.22b
V.23b
V.24b

&io cáo nàyphái ducc dcc ctng v&i Ban :huy& minh Báo cáo tài chmnh ring hcip

- i9

900.065.726.334

940.656.758.873

29.995.889.000
29.426.000.000
840.643.837.334

33. 153 .35 1.QV
24.726.000.000
882.777.407.873
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhmi Phti, Khu ph 3, Phiräng Tang Nhoi Ph B, Qun 9, TP. Hi Chi Minh
BAO CÁO TAI CH!NH TONG HOP
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Bang can di k toán tong hqp (tip theo)

CHI TIEU

M
s

Thuyt
minh

So cuôi näm

So dAu nãm

D- VON CHU SJHUU

400

1.464.891.713.723

1.457.882.539.710

Vn chü s& huu
V6ngopcCiachüsâhttu
Cd phi ê'u phd thông cO quyé'n biu quyé't
Co1 phié'u uu dãl
2. Thngdi.rvôncôphan
3. Quynch9nchuyéndOitráiphiu
4. VnkháccüachCisâhitu
5. Cphiuqu
6. Chénh 1ch dãnh giã 1i tãi san
7. Chênh 1ch t giá hi doái
8. Qu dAu ur phat trin
9. Qu h trq s&p xp doanh nghip
10. Qu khác thuôc v6n chü s htru
11. LainhunsauthuchxaphânphOi
Lcti nhun sau thud cha phdn phdi
liy kl a'ên cuô'i Icj> rru&c
Li nhuán sau thuE' chwa phán phô'i k' nay
12. Ngunv6nd.uttrxâydimgcaban

410

1.464.891.713.723

1.457.882.539.710

411
411a
411b
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

746.708.910.000
746.708.910.000
32.368.276.001

746.708.910.000
746.708.910.000

1.
1.
-

II. Ngun kinh phi và qu khãc
1. NguonkinhphI
2. Ngun kinh phi d hInh thãnh tài san c6 djnh
TONG CONG NGUON VON

V.26

V.26

32.368.276.001

-

V.26

375.429.581.476

337.923.966.476

V.26

310.384.946.246

340.881.387.233

105.344.758.033
205.040.188.213

340.881.387.233
-

3.097.718.963.142

3.845.626.501.946

421a
42 lb
422
430

431
432
440

.I.1-is ChI Minh, ngãy 19 tháng 3 näm 2021

L—

Lê Thi Tu Anh
Ngui Ip

Truong Thi Ngçc Phtrqng
K toán tru&ng

Duong Khu
Tong Giám c

Báo cáo nay phái dcic dc cang v&i Ban thuyê't minh Báo cáo tat chInh tdng hcp
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TÔNGCÔNGTYCÔPHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phthng Thng Nhon Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HOP
Cho näm tài chinh kêt thüc ngy 31 thang 12 n.m 2020

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH DOANH TONG HQP
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020
Dcm vi tInh: VND

CHI TIEU

Ma
s

Thuyt
minh

Niim nay

Niim trithc

1.

Doanh thu bàn hang vii cung cp dlch viii

01

VI.1

1.586.942.845.256

2.821.124.022.544

2.

Ciic khoin guam tri doanh thu

02

VI.2

4.930.267.809

12.678.517.967

3.

Doanh thu thun v bàn hang vii cung cap dch vy

10

1.582.012.577.447

2.808.445.504.577

4.

Ciivnhiingbiin

11

1.50 1.913.611.720

2,685.044.210.332

5.

Lqi nhun gp v bàn hang và cong cp dch vy

20

80.098.965.727

123.401.294.245

6.

Doanh thu hoyt dng tiii chinh

21

VI.4

324.544.546.506

470.847.722.123

7.

ChiphItiiichInh
Trong do: chi phi Iai vay

22
23

VL5

63.698.858.526
42.380.690.280

103.607.641,788
88.711.743.275

8.

Chi phi ban hang

25

VI.6

24.336.412.043

94.673.194.2 17

9.

Chi phi quin 1 doanh nghip

26

VI.7

99.6 19.147.161

147.462.619.048

216.989.094.503

248.505.561.315

VI.3

10. Lçri nhun thuAn ti hot dçIng kinh doanh

30

11. Thu nhp khiic

31

VI.8

200.839.113

10.025.998.563

12. Chiphikhiic

32

VI.9

11.438.790,584

7.540.123.569

13, Lqi nhun khiic

40

(11.237.951.471)

2.485.874.994

14. Tong Içi nhun kê toin truO'c thud

50

205.751.143.032

250.991.436.309

15. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hinh

51

V.19

32 1.621.485

527.335.372

16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoin Ii

52

V.16

17. LQi nhun sau thud thu nhp doanh nghip

60

205,429.52 1.547

250.464.100.937

18. Liii co' bàn trên c phiu

70

VI.10

19. Liii suy giãm trên c phiu

71

VI.10

Ho Chi Minh, ngiiy 19 tháng 3 niim 2021

Lê Thi Tii Anh
Ngu'Ol 1p

Baa

Truo'ng Thj NgQc Phtrqng
K toin tru*ng

cáo ny phthf dzrc dQc ding v&i Ban thuyé't minh

Baa

cáo tài chIn/i tang hqp

Dtro'ng Khuê
Tong Guam dOc
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TdNGCÔNGTYCOPHANPHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhan Phii, Khu ph 3, Phtrà'ng Tang Nhan Phá B, Qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HQP
Cho nAm tài chInh kt thóc ngày 31 tháng 12 näm 2020

BAO CÁO LIJU CHUYEN TIEN T TONG HP
(Theo phuong pháp gián tip)
Cho näm täi chinh kt thüc ngäy 31 thãng 12 näm 2020
Dan v tinh: VND
MA

Thuyt

s

minh

NAm nay

NAm tru'rc

205.751.143.032

250.991.436.309

120.727.294,003

121.328 .5 5 1.671

34.263.539.243

14.212.023.339

(425.045.946)
(299.530 .7 16 .708)

61.595 .06 1
(453. 146.709.222)

42.380.690.280

88.7 11.743 .275

08

103.166.903.904

22.158.640.433

322.308 .523 .2 15
225.657.579.723
(23.453.629.648)
11.921.098.578

Tin lAi vay dA trã
Thus thu nhp doanh nghip da np
Tin thu khác tx hot dng kinh doanh
Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh

09
10
11
12
13
14 V.21, V.23a,
V.24, VI.5,
VII
15
16
17 V.25,V.26

(18 .407.723 .6 11)

(18.327.522.169)

Liru c/wytn tk,i tiuthn fir hoçif 1tng kin/i doanli

20

551.707.089.966

(141.643.069.915)

(12.028.869.945)

(55 .003 .74 1.33 8)

853.513.941

3. 144.8 13 .480

CHI TIEU
I.

Luu chuyên tin tir hot dng kinh doanh

1.
2.

01

-

Loinhuân fru'O'cfhn
Dku chin/i cho các khoán:
Khu hao tài san c djnh và bt dng san du tu

-

Các khoãn dr phông

03

-

3.

LAi, 1 chénh Ich t' giá hM doái do dánh giá 1i
các khoãn muc tin t có gc ngoi t
LAi, l tir hoat dng dAu tu
Chi phi IAi vay
Các khoán diu chinh khác
LØ nhuin fir hoU a'ç5ng kin/i doanh
trwóc f/wy 1ô1 vOn Iwu ing
Tang, giám các khoán phãi thu
Tang, giArn hang tn kho
Tang, giam các khoàn phãi trã
TAng, giãm chi phi trá trtrâc
Tang, giám chirng khoãn kinh doanh

11.

Lu'u chuyên tin tr hot dng dAu tu

1.

Tin chi d mua sm, xây dng tài san c djnh và
các tài san dài han khác
Tin thu ttr thanh I, nhugng ban tài san c6 djnh và
các tài san dài han khác
Tin chi cho vay, mua các cong ci,x nçx cOa
dan vi khác
Tièn thu hi cho vay, ban 1ai các cong c nçi cUa
dan vj khác
Tin chi du tu gOp vn vAo dan v khác
Tin thu hi du tLr gop vn vão dan vj khác
Tin thu IAi cho vay, c tirc và Ii nhu.n ducxc chia

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lu'u chuyn tiên thudn fir hozf d3ng diu fir

02

V.9,V.10,
V.11, V.12
V.6, V.7,
V.15

04
05

VI.4, VI.5
VI.4, VI.8,
VI.9

06
07

VT'S

21

V.9, V.14
VII

22 V.9, V.12, VI,9

o14

101.854.573.787
240.843.961.537
(360.823.141.387)
(2.248.208.351)

(69.485.662.195)

(125.101.373.765)

324.000.000
(19.522.531.446)

10 .732.000.000
(74.300.000.000)
81.002.055 .9 12

V.5a, VI.4,
VII

422.463.171.074

375.283.099.881

392.089.283.624

340.858.227.935

Báo cáo nàyphdi ditcrc pc cOng vái Ban thuye4t minh Báo cáo tài chinh tong hqp

498

.H VA

&

V.4
V.15

30

T.F

iG

23
24
25
26
27

, cI

J P:
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
DIa chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, Phung Tang Nhun Phü B, Qun 9, TP. HO ChI Minh
BAO CÁO TAT CHINH TONG HQP
Cho nAm tAi chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nAni 2020
Báo cäo Iuu chuyên tiên t tong hqp (tiêp theo)

CHI TIEU

MA
s

Thuyêt
minh

NAm nay

NAm tru&c

1.020.066.968.490
(1.702.442.573.299)
(1.44 1.946.498)
(217.542.147.860)

3.149.585.503.524
(3.137.014.744.096)
(656.880 .95 8)
(195.604.645.700)

III. Luu chuyn tin tfr hot dng tài chinh
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tin thu tr phát hành c phiu, nhn v&i gop cia
chü so hu
Tin trA Ii vn gop cho các chi:i sO hu, mua Iai
c phiu ciia doanh nghiëp dA phát hành
TinthutOdivay
Tin trã nçx gOc vay
Tiên trã nçi gOc thu tài chInh
C6 tOc, Iqi nhun da tr cho chO sO hu

32
33
34
35
36

Lwu ciwyln tin thun tà hogt ang íàî chinh

40

(901.359.699.167)

(183.690.767.230)

Luu chuyên tién thun trong nAm

50

42.436.674.423

15.524.390.790

Tin vA ttro'ng duo'ng tiên dãu nAm

60

48.510.045.687

32.986.782.760

Anh huOng ctia thay dM t giá h61 doái quy dOi ngoi t

61

(1.922 .9 13)

(1.127.863)

Tin vã tuo'ng du'ong tin cuôi nAm

70

90.944.797.197

48.510.045.687

31

V.24
V.24
V.24
V.23 a, V.26

V.1

V.1

—Z Hc

LêThiTá Anh
NguOi Ip

Truong Th Ngçc Fhtrqng
K toán trtrOrng

Bdo cáo nay phài th.-çxc dQc cIng v&i Bàn thuylt minh Báo cáo tài chinh tang hcip

ChI Minh, ngày 19 tháng 3 nàm 2021

Dtrong Khuê
TOng Giám dôc
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TONG CONG TV' cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon PhO, Khu ph6 3, Phung Tang Nhon PhO B, Quan 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAT CHtN}1 TONG HQP
Cho näm tài chinh kt thCic ngay 31 tháng 12 näm 2020

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH TONG HP
Cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020

I.

DAC DIEM HOAT DQNG

1.

Hmnh thrc sO' hfru von
Tong Cong ty Co phân Phong PhCi (sau day goi tat là "Tong Cong ty") là cong ty cô phân.

2.

Linhvu'ckinhdoanh
LTnh vrc kinh doanh cüa Tong Cong ty là san xuât cong nghip, kinh doanh tlurung mai, djch vi.

3.

Ngành ngh kinh doanh
Hoat dng kinh doanh chInh cüa Tong COng ty là: San xuât, mua ban sgi, vâi, khän, chi may, chi thêu,
san phâm may mc Va thi trang (tth tây, nhum, ho in trên san phâm dt, may dan, gia cOng hang d
qua sCr dvng); Buôn bàn ty, xa, sqi dat, hang may mc.....

4.

Chu k5' san xut, kinh doanh thông thu'O'ng
Chu kS' san xuât kinh doanh thông thithng cüa Tong Cong ty khong qua 12 tháng.

5.

Dc dim hot dung ella Tng Cong ty trong nãm cO ãnh hirO'ng dn Báo cáo tàichinh
Doanh thu näm nay cña Tong COng ty giãm rnnh so vi nAm truàc chO yêu là do Tong Cong ty dã co
cau, to chüc và sap xép lai các mãng san xuât dê thich ng vO'i tlnh hInh thirc té và nâng cao hiu qua
hoat dng cOa TOng Câng ty. Ngoài ra, dai djch Covid-19 cüng tác dng không nhô den hoat dng san
xuât kinh doanh cia TOng COng ty.

6.

Cu trllc Tong Cong ty
Cöngtycon
Tong Cong ty chi dâu ti.r vào Cong ty con là COng ty CO phân Dt gia ding Phong Phil (trtrc dày là
COng ty Co phân Dt may Quáng PhU) cO trii sO' chInh tai ThOn Hanh Tn, Xä Quang Scm, Huyn Ninh
Scm, Tinh Ninh Thun. Hoat dng kinh doanh chInh cüa cong ty con nay là: San xuât, mua bàn bOng, •\.
XG, soi, vãi, san phâm may m.c; Mua ban hóa chat thuOc nhum, may móc thiét b ngành dt may. Tai *
ngày két thüc näm tài chInh, t5 i von gop cUa Tong Cong ty tai cong ty con nay là 90%, t5' 1 quyên'j
biêu quyêt và t5' l Igi Ich là 90%.

0

Các Cong ty llên doanh, lien kit
Hoat dOng kinh doanh chinh
Da chi trV sO chinh
Ten côngty
48 Tang Nbcm PhO, PhuOng San xuAt, mua ban bong, xa, sgi
COng tyTNHH
Coats Phong PhO Tang Nhn PhO B, Qun 9,
TP. Ho Chi Minh
Cong ty Co phân 159 Din Biên PhO, PhxOng D&u ttr, xây drng, knh doanh
Dâu tLr Phát trién 15, Qun Binh Thanh, TP. bat dng san
HO ChI Minh
NhavàDOthj
HUD Sài GOn
Cong ty C ph&n 09 PhO DOng Thiên Vu'ong, San xu&t, kinh doanh san phm
TRDã Lat, Tinh Lam DOng dt may, nguyen phu 1iu, may
May Dà Lt
mOc thiOt bj ngành dt may
San xuât, kinh doanh bong
COng ty CO phAn 168B BOi Thj Xuân,
nguyen
1iu nhp khâu; san xuât
Phi.rOng
Phm
NgU
Lao,
XOc tiên Thiwng
Quan 1, TP. Ho ChI Minh va xuât khâu các loai khän lông
maivàDâutr
Phong Phü

Ban thuylt mink nay là mt b5 phdn hçxp thank và phái thrc dpc ckng vol Baa cáo là! chink tcng hcip

T1
T5' l quyen iéu
quyét
von gOp lcii ich
35,00% 30,00% 35,00%

21,51% 21,51% 21,51%
40,00% 40,00% 40,00%

31,71% 31,71% 31,71%
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Thng Nhan PhO, Khu ph 3, Phithng Tang Nhcin Phü B, Qun 9, TP. HO Chi Minh
BAOCAOTAICHINHTONGHOP
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh tang hqp (tip theo)

TOn cong ty
Cong ty C phAn
Phát trin Nhà
Phong Phü
Daewon ThO Dirc
Cong ty C phn
Dt Dông Nam

Da chi tru sO chInh
378 Minh Khai, Phiirng
Vinh Tuy, Qun Hai Ba
Tnrng, TP. F1à Ni

Hoat dng kinh doanh chInh
Kinh doanh bt dng san,
quyOn sir dxng dat thuc chO sir
httu, chii sir ding hoc di thuO

San xutt cOc san phm d
727 Au Ca, Phx&ng Tan
Thãnh, Qun Thn Phti, TP.
HO ChI Minh
Cong ty C ph.n X Vinh Phucrng, TP. Nha San xut các san pMm dt
Trang, Tinh Khánh HOa
Dt may Nha
Trang

T' 1
T3' 1 quyOn biOu
T' lé
quyOt
vOn gop lçii Ich

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

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

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

Các Don vj tr(rc thuc không có 1w cách pháp nhân hçsch loan phi thuc
Dia chi
TOn dan v
378
Minh Khai, PhtrOng Vinh Tuy, Qun Hai Ba
Chi nhánh Tng Cong ty C phn Phong Phü
Trung, TP. Ha Ni
Nhà may dt 2 — Chi nhánh Tng COng ty C Dumg s 03, Khu cong nghip Hôa Khánh, Phi.rOng
Hôa Khánh Bãc, Qun Linh ChiOu, TP. Dà Nng
phân Phong Phir tai Dà Nang
Chi nhánh Tng Cong ty C phn Phong Phir 184 Nguyn Lucmg Bang, Phii&ng Quang Trung,
Qun Dông Da, TP. Ha Ni
tai HàNi
Chi nhánh Tng Cong ty C6 phn Phong PhO Km1447, Xä Vinh Phirang, TP. Nha Trang, Tinh
Khánh HOa
tai Nha Trang
Chi nhánh Tng COng ty Co phAn Phong Phii 14 Nam KS' Khäi NghTa, PhixOng 1, TP. Dà Lt, Tinh
Lam Dông
tai Dà Lt — Khách sn Du Lys
Thôn
Hnh TrI, Xã Quàng San, Huyn Ninh San,
Chi nhánh Tng COng ty C phAn Phong Phir
Ninh Thun
tai Ninh Thun — Nhà May Sçri Ninh Phü
7.

Tuyên bô v khá náng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh
Các s Iiu tlsang 0ng cOa näm tn.rdrc so sánh thrcic vol s lieu cira näm nay.

8.

Nhân viên
T?i ngày kt thiic nãm tài chInh Tng Cong ty cO 558 nhân viOn dang lam vic (s du nãm là 1.110
nhân viOn).

II.

NAM TA! CHINII, D(IN Vj TIEN T1 siTr D!JNG TRONG ICE TOAN

1.

Nám tài chInh
Nàm tài chInh cira Ting Cong ty bt dAu tir ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12 hang
näm.

2.

Don vj tin t sfr ding trong k toán
Dan vj tin t sir di,ing trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do phãn Rin các nghip vi duc thrc
hin bang dan vj tiên t VND.

Bàn thuydt ,ninh nay là m3t b(5 phçn hçip thành và phOi duçic dQC thng vài Baa cáo tài chinh t&ig hqp
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T5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhon PhCi, Khu phó 3, PhLr&ng Tang Nlion Phii B, Quan 9, TP. H Chi Minh
BAO CAO TAI CHfNH TONG HQP
Cho näm tai chInh kt thüc ngãy 31 tháng 12 nam 2020
Ban thuyt minh Báo cáo täi chInh t6ng hqp (tiép theo)
iii.

cmiAr irtrc vA CHE DO KE TOAN AP DUNG

1.

Ch d k toán áp diing
Tng COng ty áp dung các ChuAn mirc K toán Via Nam, Ch d Ké toán doanh nghip Viet Nam
thrçic ban hành theo Thông ti.r so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 và các thông Pr
huàng dan thrc hin chuân mrc kê toán cUa B Tài chInh trong vic 1p Va trInh bay Báo cáo tài chInh
tônghgp.

2.

Tuyên b v vic tuân thu chun mic k toán và ch d k toán
Tng Giám dc dam bão d tuãn thu yéu cu cña cac Chuân mrc K toán Via Nam, Ch dO K toán
doanh nghiOp Vit Nam duçic ban hành theo Thông Pr so 200/20141TT-BTC ngáy 22 tháng 12 nãm
2014 cüng nhu các thông Pr huâng dan thirc hiOn chuân mrc ké toán cüa Bô Tài chInh trong vic 1p
và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hçp.
TONG
Co

Iv. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DVNG
Co' s& lap Báo cáo tài chInh
Báo cáo tài chInh &ric 1p trén Ca sO k toán dn tIch (tth các thông tin lien quan dn các lung tin).

PHO

Các doii vj trirc thuOc hInh thành bO may k toán riêng, hch toán phii thuOc. Báo cáo tài chinh tng
hap cUa toàn Tong Cong ty dixçc 1p trén Ca s& tong hap Báo cáo tài chinh cUa các dcm vi trrc thuOc.
Doanh thu và so du giCa các dcin vi trirc thuOc duqc 1oi trr khi I.p Báo cáo tái chInh tong hqp.
2.

Các giao dlch bang ngoi t
Các giao dch phát sinh b&ng ngoi t di.rçic chuyn di theo t giá tai ngày phát sinh giao djch. S du
cac khoán miic tiên t cO gôc ngoai t ti ngày kêt thüc näm tài chInh &rçic quy dôi theo t giá tai ngày
nay.
Chênh lch t' giá phát sinh trong näm tr các giao djch bAng ngoti té dircic ghi nh.n vào doanh thu
hoat dng tài chInh ho.c chi phi tài chInh. Chênh 1ch t' giá do dánh giá lai các khoãn miic tiên t có
gôc ngoai t ti ngày két thüc näm tài chInh sau khi bü tr& chênh lch tang và chênh 1ch giãm ducic
ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chInh.
T' giá sr dung d quy di các giao djch phát sinh bAng ngoai t là t' giá giao djch thçrc t tai thai
diem phát sinh giao dch. T' giá giao djch thirc té dôi vói các giao djch bang ngoai t thrgc xác djnh
nhu sau:
• DOi vci hap dong mua ban ngoai te (hap dông mua ban ngoai té giao ngay, hap dOng ky han, hap
dOng Prong lai, hap dOng quyên chçn, hap dOng hoán dOi): t giá k? kët trong hap dOng mua, ban
ngoai t gicra Tong Cong ty và ngân hang.
Di
vdi các khoãn gop v6n hoc nhn vn gop: t' giá mua ngoai t cüa ngân hang nai Tng Cong
•
ty mi tài khoãn d nhan von cua nhà dâu P.r tai ngày gop vOn.
• Ei vO'i ncr phài thu: t' giá mua ngoai t cüa ngân hang thi.rong mai no,i Tng Cong ty chi djnh
khách hang thanh toán tai thai diem giao djch phát sinh.
• Di vói ncr phãi trá: t giá ban ngoai t cüa ngân hang thtrang mai nai Tng Cong ty dir kin giao
dich tai thri diem giao djch phát sinh.
Di
vOi cac giao djch mua sAm tài san hoc cac khoán chi phi dircrc thanh toán ngay bAng ngoai t
•
(không qua các tài khoàn phâi trâ): t giá mua ngoai t cCia ngân hang thtxcrng mai ncri Tong Cong
ty thi,rc hin thanh toán.

Ban thuydt mink nay là mt bphdn hçp thank và phái thcçc dQc chng vói Báo cáo là! chink tdng hQp
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T 5NG CONG TY C 6 PHAN PHONG PHU
Da chi: 48 Tang Nhn Phii, Khu ph 3, Phi.thng Tang Nhon PhC B, Qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHFNH TONG HQP
Cho nàm tài chfnh kt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tng hqp (tip theo)
T' giá sCr di,ing d dánh giá lai s du các khoán mvc tin t có gc ngoai t tai ngày kt thñc nàm tài
chInh thrqc xác djnh theo nguyen tàc sau:
• Di vâi cac khoán ngoai t gri ngân hang: t' giá mua ngoai t cUa ngân hang nth T6ng Cong ty
m tài khoãn ngoi t.
• Di v6i các khoàn miic tin t có gc ngoai t thrgc phân loai là tài san khác: t' giá mua ngoai t
cüa tirng ngân hang.
• Di vó'i các khoân m1ic tin té có gc ngoai t dugc phân loai là nçx phâi trà: t giá ban ngoai t
cia trng ngân hang.
3.

Tin và các khoãn tiro'ng thro'ng tiên
Tin bao gm tin mt và tin gi'ri ngân hang không k' han , Các khoãn tuo'ng dl.rGng tiên là các khoán
dâu tu' ngan han có thai han thu hôi khOng qua 03 tháng kê tir ngày dãu tu, có khá näng chuyên dôi dê
dàng thành mt lu'çng tiên xác dtnh và khong có rüi ro trong vic chuyên dôi thành tiên tai thai diem
báo cáo.

4.

Các khoãn dãu tir tài chInh
C'ác khoán cho vay
Các khoán cho vay ducc xác djnh theo giá gc tth di các khoãn dir phOng phãi thu khódOi. Di,r phOng
phãi thu khó dOi cüa the khoán cho vay duqc 1p can cir vào dir kiên mirc ton that có the xày ra.
Các khoán ctu Eu' vào cong ty con, cOng ty lien doanh, lien kIt
Cong ty con
Cong ty con là doanh nghip chju sir kim scat cüa Tng Cong ty. Vic kim soát dat thrgc khi Tng
Cong ty có khà näng kiêm soát các chInh sách tài chInh và hoat dng cüa doanh nghip nhn dâu ti.r
nhäm thu di.rçc li Ich kinh tê tir các boat dng cüa doanh nghip do.
Cong ty lien doanh
Cong ty lien doanh là doanh nghip &re thành Ip trén ca sâ thOa thun trén hgp dng ma theo do
Tong COng ty và các ben tham gia thi,rc hin hoat dng kinh té trén Co s& dông kiêm scat. DOng kiêm
soát duc hiêu là vic du'a ra cac quyet dnh mang tInh chiên krc lien quan den các chInh sách hoat
dng va tài chinh cüa cong ty lien doanh phái CO s,r dông thun cüa các ben tham gia lien doanh.
COng y lien kIt
Cong ty lien t là doanh nghip ma Tng Cong ty CO ãnh hu&ng dángkê nhung không có quyn kim
soát dôi vi the chInh sách tài chInh va hoat dng. Anh hu'O'ng dáng k the hin a quyen tham gia vào
vic dua ra các quyêt djnh ye chInh sách tài chInh và boat dng cüa doanh nghip nhn dâu tu nhu'ng
khong kiêm soát các chInh sách nay.
Ghi nhdn ban ddu
Các khoãn du tir vào cong ty con, cOng ty lien doanh, lien kât duqc ghi nhn ban du theo giá gc,
bao gOm giámua ho.c khoân gop von cong các ehi phi lien quan trirc tiep den vic dâu tu. Truang
hqp dau tu bang tài san phi tiên t, giá phi khoàn dâu tu due ghi nhn theo giá trj hqp 1' eüa tài san
phi tien t tai thôi diem phát sinh.
c6 tCrc va lçii nhun cüa the k' truâc khi khoán dAu tu' duçrc mua duc hach toán giàm giá trj cüa
chInh khoàn dâu tir dO. Co tüc và lai nhun cüa cac kSi sau khi khoân dâu ti.r dirqc mua dugc ghi nhn
doanh thu. CO t&c dirçc nh.n bang cô phiéu chi dirge theo döi so ltrqng cô phieu tang them, khOng ghi
nhan giá tr cô phiéu nhn dixgc.

Bàn thuyet minh nay là m5t bç5 phc.n hc.rp thành và phái th.-çic dcc càng vál Báo cáo :àz chinh tdng hçip
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TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Phiräng Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HOP
Cho nam tãi chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nam 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tái chInh tOng hqp (tip theo)

Dyphông tn thth cho các khoán dáu tu vao cong ty con và cOng ty lien doanh, lien kit
Di,r phOng tOn that cho các khoán dâu tir vao cOng ty eon, cOng ty lien doanh, liOn kOt dirge trIch 1p
khi cOng ty con, cong ty lien doanh, lien ket bj lô vOi mi'retrIch 1p bang chOnh Ich giUa von gop thi,re
tO cüa các ben tai cong ty con, cong ty liOn doanh, lien kOt và von chü s& hüu thi,rc có nhân vâi t' 1
gop von cüa TOng COng ty so vói tong so von gop thire tê cüa các ben tai cong ty eon, cong ty liOn
doanh, liOn kOt. NOu cong ty con, cong ty liOn doanh, liOn kêt là dôi tirgng 1p Báo cáo tài chinh hgp
nhât thI can cü dO xac djnh dir phOng ton that là Báo cáo tài chInh hqp nhât.
Tang, giàrn s dir phOng tn tht du tu vào cOng ty con, cOng ty liOn doanh, liOn kt cn phãi trich Ip
ti ngày kêt thüc nãm tài chInh dirge ghi nhn vào chi phi tài ehInh.
Các khoán diu tw vao cong cy vn cüa don vjkhdc
Dau fir vào cOng ci von eüa dcrn vj khác bao gOm eác khoàn dâu tu cong cii von nhung Tong Cong ty
khOng có quyên kiOm soát, dông kiOm soát hoe có ãnh hithng dáng kê dôi vi ben dirge dâu tir.

•06

n.

Các khoàn du fir vào cOng cii vn cOa doi vj khac dirge ghi nh.n ban du theo giá ge, bao gm giá
mua ho.c khoân gop von cong cáe chi phi true tiOp liOn quan dOn hot dng dâu tir. Co tirc và igi
nhu.n cüa các kS' truO'e khi khoAn dâu tir dirge mua dirge hch toán giâm giá tr cüa chInh khoàn du
fir do. Co tre Va lai nhun cüa cac k' sau khi khoãn dâu tir dirge mua dirge ghi nhan doanh thu. C tre
dirc nhn bang cO phiOu chi dirge theo dOi so hirqng eô phiOu tang thOrn, khOng ghi nhn giá trj CO
phiOu nhân dirge.

PH

Dtr phOng tn tht eho các khoán du tu vào cong cit vn cCta don vj khác dirge trIch 1p nhir sau:
• Di vo'i khoãn du tu vao c phiu niOm yt hoc giá tn hcrp l khoãn dAu tir dirge xác djnh tin
ey, vic 1p di,r phOng di,ra trOn giá tr th tri.rOng eüa cô phiOu.
• Doi voi khoãn dâu tir không xac djnh dirge giá tr hçrp 1 tai thai diOrn báo cáo, vic 1p di,r phOng
dirge thi,rc hin can ci vào khoán 10 eCia ben dirçc dâu tir vOi mc trIch 1p bang chOnh 1ch giüa
von gop thirc tê eüa eáe ben tai don v kháe va vOn ehü sO h&u thijc cO nhân vOi t l gOp vOn cüa
Tong COng ty so vOl tOng sO vOn gop thi,re tO cüa cáe ben tai dmi vj khác.
Tang, giâm so dir phOng ton that dâu tir vào cong eii von cüa don vj khác can phãi trich 1p tai ngày
kêt thiic nãm tài chInh dirge ghi nhn vào ehi phi tài chInh.

UU H
1IJV

C
5.

4

Các khoân phãi thu
Các khoãn ng phãi thu dirge trinh bay theo giá trj ghi sO thr di eác khoán dir phOng phãi thu khO dOi.
Vic phán loai các khoán phái thu là phài thu khách hang và phái thu kháe dirge thre hin theo nguyen
tãc sau:
• Phái thu eüa khách hang phàn ánh các khoán phâi thu mang tInh chat thirong mai phat sinh tr giao
djeh cO tinh chat mua — ban giva Tong Cong ty và ngirOi rnua là don v de 1p vOi TOng Cong ty.
• Phãi thu khác phOn ánh eác khoàn phãi thu khOng cO tInh thuong rnai, khOng liOn quan den giao
dlch mua — ban.
Dr phOng phãi thu khó dOi dirge 1p eho tirng khoãn ng phài thu khó dOi can cir vào tui ng qua han
eüa các khoân ng sau khi dã bi tr1r vOi khoán ng phãi trá (nOu có) hoe di,r kiOn müe ton that eO the
xáy ra, eu thO nhir sau:
• DOi vOi ng phãi thu qua han thanh toán:
- 30% giá trj dôi vOi khoán ng phái thu qua han tir 06 tháng dOn dtrOi 01 nam.
- 50% giá trj dôi vOi khoán ng phãi thu qua han tir 01 närn dn dirO'i 02 nãrn.
- 70% giá trj dOi vOi khoán ng phài thu qua han tir 02 nãrn dOn dixOi 03 nàrn.
- 100% giá trj dOi v&i khoán ncr phãi thu qua han tr 03 nArn trO iOn.
• Doi vi ngphãi thu chira qua han thanh toán nhixng khó có kM nãng thu hM: can eCr vào di,r kin
mrc ton that dO 1p dr phOng.

Bàn thuyét minh nay là rnç5 b3ph4n hçip thành và phái thrcrc c7c cirng vOi Bdo cáo tài chinh lông hçp
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
DIa chi: 48 Tang Nhqii Phü, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhon PhC B, Qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HQP
Cho nam tài chfnh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tang hqp (tip theo)
Dr phOng phái thu khó dOi di vài các khoân phãi thu khác thrcc Ip cho tfrng khoãn nçi phãi thu khó
dOi can cir vao dr kiên mirc ton that co the xãy ra.
Tang, giám so du dir phOng ng phãi thu khó dOi cAn phài trIch lap tai ngày kêt thüc näm tài chInh &rgc
ghi nhan vào chi phi quân 1 doanh nghip.
6.

Hàngtônkho
Hang tOn kho thrc ghi nhan theo giá thâp hGn gifla giá gOc va giá tn thuân có the th%rc hin dugc.
Giá gc hang tn kho thrcic xác djnh nhu sau:
• Nguyen vat 1iu, hang hóa: bao gm chi phi mua và các chi phi lien quan trt,rc tiêp khác phát sinh
dê có duc hang ton kho & dja diem và trng thai hin tai.
• Chi phi san xuAt kinh doanh dO dang bao gm:
- Xây drng di.r an bat dng san: bao gôm chi phi xây drng, lãi vay, quyên sO diing dat va ac
chi phi CO lien quan trirc tiêp khác.
San xuât san phâm: bao gôm chi phi nguyen vat lieu chInh, chi phi nhân cong và các chi phi
có lien quan trirc tiép khác.
• Thành phAm: bao gm chi phi nguyen vat Iiu, nhân cOng trt,rc tiêp và chi phi san xuât chung CO
lien quan tn,rc tiêp thrc phân bO dira trén mOc d hoat dng binh thi.thng.
Giá xuAt kho dirge tinh theo phucrng pháp binh quân gia quyn và diicc hach toán theo phucing pháp
kê khai thi.r&ng xuyén.
Giá trj thuAn eó th thirc hin dirçYc là giá ban uOc tinh cüa hang tn kho trong kS' san xuAt, kinh doanh
bInh thi.rOng trr chi phi irOc tinh dO hoàn thãnh va chi phi irOc tinh can thiOt cho vic tiOu thii chñng.
Dir phOng giãm giá hang tn kho duqc lap cho timg mt hang tn kho có giá gc iOn hcin giá tr thuAn
co the th,rc hin &rgc. Tang, giãm so dir dir phOng giãm giá hang ton kho can phâi trich lap tai ngày
kOt thüc näm tài chinh dirge ghi nhan vào giá von hang ban.

7.

Chiphitrãtrtthc
Chi phI trã truOc bao gôm các chi phi thirc tê dã phát sinh nhung cO liOn quan dOn kêt qua hoat dng
san xuât kinh doanh cüa nhiOu k5' kO toán. Chi phi trà trisOc cüa Tong Cong ty cht yOu là quyOn sO
dung dat, chi phi sOa chita, cong cv, ding c'i và chi phi thuO. Các chi phi trâ tri.rOc nay dirge phân bô
trong khoáng thOi gian trã tri.rOc hoc thi gian các Igi Ich kinh tO tucing 0mg dixgc t?.o ra tO các chi phi
nay.
Quyen sñ ding ctât

Chi phi chuyOn nhirgng QuyOn sO dung dat là khoàn tiOn d trá cho phân dat chuyOn nhtrgng ma Cong
ty dang sO dvng. Chi phi chuyOn nhi.rqng quyOn sO dung dat cO thi han di.rgc phân bô theo thôi han
qui djnh trOn Giây chcmg nhan quyOn sO dung dat.
('hi phi sfra c/züa
Chi phi sira ch&a là các chi phi thirc tO chi ra dO sOa ch&a van phOng cho thue và may moe thiOt bj. Chi
phi nay dirge phân bô vao kOt qua hoat dng kinh doanh khOng qua 03 nãm.
ông cy, d4lng ci

Các cong cv, ding cv dä dira vào scr dung dirgc phân bO vào chi phi theo phi.rang pháp dung thang
voi thai gian phân bó không qua 03 nãm.
Chi phi thuê
Chi phi thuO trà trirOc duçxc dugc phân bô vào kOt qua kinh doanh trong k' theo phircxng pháp dthng
thang theo thai gian thuê trã trirOc.

Bàn thuydt minh nay là m5t b5 ph4n h9p thành và phái dwc dQc càng v&i Báo cáo tà/ chinh idng hqp
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T6NG CONG TY C5 PHAN PHONG PHU
DIa chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phuäng Thng Nhon Phü B, Qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HQP
Cho nãm tài chinh kt thüc ngãy 31 tháng 12 nam 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tái chinh tng hqp (tip theo)
8.

Tài san thuê hot dng
Thuê tài san ducc phân loai là thuê hot dng nêu phân lan rüi ro và Icii Ich gän 1in vâi quyên sa hüu
tài san thuc ye ngii?i cho thuê. Chi phi thuê hoat dng ducc phàn ánh vào chi phi theo phinmg pháp
dithng thang cho suôt thà han thuê tài san, không phi thuc vào pht.rong thirc thanh toán tiên thue.

9.

Tài san cô djnh hfru hInh
Tâi san cô dnh htiu hInh dixçc the hin theo nguyen giá tth hao mon luy kê. Nguyen giá tai san cô
djnh htu hInh bao gôm toàn b các chi phi ma Tong Cong ty phâi bO ra dê có dtrçic tài san cô djnh tInh
den thai diem dua tài san do vao trang thai san sang si:r dung. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban
dâu chi dixcrc ghi tang nguyen giá tài san co djnh nêu các chi phi nay chäc chän lam tang li ich kinh té
trong trang lai do sir ding tài san do. Các chi phi phát sinh không thOa man diêu kin trên duc ghi
nhn là chi phi san xuAt, kinh doanh trong nãm.
Khi tài san cé djnh httu hinh duçic ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k dugc xóa s
và lãi, lô phát sinh do thanh l' thrçc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong näm.
Tài san cô djnh huu hInh thrçc khâu hao theo phuang pháp duang thang d1ra trén thôi gian htiu diing
rn9c tinh. So näm khâu hao cüa các loai tài san cô djnh hUii hInh nhu sau:
So nãm
Loai tài san cô dinh
05 — 40
Nhà cCra, vt kién true
05-15
Máymócvàthiêtbj
06 — 12
PhLrang tin vn tâi, truyên dan
03 — 05
Thiêt bj, dung ci quãn l

10.

Tài san c dinh thuê tài chInh
Thuê tài san dugc phân loai là thuê tài chInh nêu phân lan rüi ro và lqi ich gän lien vó'i quyên sa hUu
tài san thuc ye nguai di thué. Tài san co djnh thuê tài chinh duqc the hin theo nguyen giá trr hao
mOn lüy kê. Nguyen giá tài san co djnh thuê tài chInh là giá thâp hcm giUa giá trj hcip l' cüa tài san
thuê tai thai diem khai dâu eUa hcp dOng thuê và giá trj hin tai ci:ia khoãn thanh toán tiên thuê tôi
thiêu. T' l chiêt khâu dê tinh giá trj hin tai cüa khoân thanh toán tiên thuê tôi thiêu cho vic thué tài
san là lai suât ngâm djnh trong hcrp dông thuê tài san hoc lai suât ghi trong h9'p dông. Trong tnthng
hp không th xác djnh duc lãi suât ngâm djnh trong hgp dong thuê thI sr dung lãi suât tin vay tai
thai diem kh&i dâu viëc thue tài san.
Tài san c dinh thuê tài chInh dixcc khAu hao theo phuang pháp dithng th&ng dira tren thai gian hüu
di,ing uâc tinh. Trong trixang hçxp khong chäc chãn Tong Cong ty së có quyën sa h&u tài san khi ht
han hap dông thuê thi tài san co djnh së thxcxe khâu hao theo thai gian ngän han gi(ta thai gian thuê va
thôi gian h&u dung uóc tinh. So nãm khâu hao càa may moe thiet bi thuê tài chInh là 10 nãm.

11.

Tãi san c dinh vô hInh
Tài san c djnh vO hInh thrçic th hin theo nguyen giá trir hao mOn luy k.
Nguyen giá tài san c djnh vo hInh bao gm toàn b cac chi phi ma Cong ty phài bO ra d có duc tài
san CO dinh tInh den thai diem dua tài san do vào trang thai san sang st dung. Chi phi lien quan den tài
san cô dnh vO hInh phat sinh sau khi ghi nhn ban dâu duc ghi nhn là chi phI san xuât, kinh doanh
trong kS' trir khi các chi phi nay gãn lien vai mt tài san cô djnh vô hinh ci the và lam tang 1?i Ich kinh
te tr các tài san nay.
Khi tài san c dnh vô hInh duqc ban hay thanh l', nguyen giá và gia trj hao mOn iQy k thrgc xOa s
và läi, lô phát sinh do thanh l duqc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nãm.
Tài san c dlnh vo hInh cüa Cong ty chi có Chirang trInh phn mm may tInh.

Ban thuyet rninh nay là nt b phan hQp thành va phái dttçic aQc càng vOl BOo cáo tài chinh tdng hcrp
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TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 T.ng Nhmt Phü, Khu ph6 3, Phi.thng Thng Nhcm Phi B, Qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HQP
Cho nàm tài chinh kt thCic ngay 31 tháng 12 nm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hqp (tip theo)
Chi phi lien quan dn các chi.rong trInh phn mm may tInh không phái là mt b phn gn kt vói
phân cmg có lien quan dixçc vOn boa. Nguyen giá cüa phân mém may tInh là toàn b các chi phi ma
COng ty dä chi ra tInh den thai diem dixa phân mém vào s'~ dung. Phân mem may tInh chrçic khâu hao
theo phiscmg pháp di.ring thang trong 02 05 näm.
-

12.

Chi phi xây dtrng ccr bàn dr dang
Chi phi xây dung c bàn do dang phàn ánh các chi phi lien quan trrc tiêp (bao gOm câ chi phi li vay
có lien quan phü hop vOi chinh sách ke toán cUa Tong Cong ty) den các tài san dang trong qua trInh
xây dijng, may mOc thiêt bj dang lap dt dë phi,ic vi cho miic dich san xuât, cho thuê và quàn l' cüng
nhu chi phI lien quan den vic stra cha tài san cô djnh dang thirc hin. Các tài san nay duçic ghi nhan
theo giá gOc và không ducic tinh khâu hao.

13.

Hçrp dng hçrp tác kinh doanh
Hoit ctng kinh doanh dông kiêm sodt
Tong Cong ty ghi nhn trén Báo cáo tài chinh tong hqp các hp dong hqp tác kinh doanh thrOi hInh
thc hoat dng kinh doanh dông kiêm soát các ni dung sau:
• Giá trj tài san ma Tng Cong ty hin sO hthi.
• Các khoán nq phài trá ma Tng Cong ty phài ganh chju.
• Doanh thu thxçrc chia tir vic ban hang hóa hoc cung cp djch vii cUa lien doanh.

TO

N

Các khoàn chi phi phài ganh chju.
14.

Các khoãn nq phãi trã và chi phi phäi trã
Các khoán ng phài trâ và chi phi phái trã di.rçic ghi nhân cho so tiên phâi trã trong tucmg lai lien quan
den hang hOa va djch vi d nhn dtrqc. Chi phi phâi trá dirc ghi nhn di,ra trên các trOc tinh hqp ly v
so tien phái trá.
Vic phân loai các khoán phãi trá là phài trã ngrOi ban, chi phi phài trã và phài trà khác ducic thrc
hin theo nguyen tãc sau:
• Phài trà ngtrOi ban phán ánh các khoãn phâi trá mang tinh chat thixang mai phát sinh tir giao djch
mua hang hóa, djch vi, tài san và ngixOi bàn là don vi dc 1p vOi Tong Cong ty.
Chi
phi phài trà phàn ánh các khoãn phãi trá cho hang hOa, djch vii dä nhn dixgc ttr ngrOi ban
•
hoc dã cung cap cho nguOi mua nhung chtxa chi trã do chua có hóa don hoc chixa dü ho so, tài
lieu kêtoán và cac khoán phâi trã cho ngu?Yi lao dng ye tiên krcing nghi phép, các khoàn chi phi
san xuât, kinh doanh phâi trIch trt.rOc.
Phái
trà khác phàn ánh các khoán phài trâ không có tInh thiro'ng mai, không lien quan dn giao
•
dich mua, ban, cung cap hang hóa djch vi,j.
Các khoàn n phãi trâ va chi phi phái trà duvc phân loai ngAn han và dài han trén Bang can di k toán
tong hpp can ct theo k' han cOn lai tai ngày kët thüc näm tài chInh.

15. V6nchüs&h&u
Von gop cáa c/zá sO hfru
Von gOp cüa chi:i sO hu thrçc ghi nhn theo so vOn th1rc te dã gop cUa các CO dông.
Thng dw von côp/zân
Thng dii von cô phân ducc ghi nhn theo sO chênh Ich gitta giá phát hành và mnh giácO phiêu khi
phát hành lan dâu hoac phát hành bô sung, chenh loch gifla gia tái phát hành và giá trj sO sách cüa cô
phieu qu5' và câu phân von cüa trái phieu chuyen dOi khi dáo han. Chi phi tri,rc tiep lien quan den vic
phát hành bô sung cô phieu và tái phát hành cô phieu qu &rqc ghi giãm thng dii vOn cO phân.

Bàn thuylt minh nay là

n1çt

b phn hç'p thành vàphãi du-çrc dQc càng vái Báo cáo lài chInh tdng hqp
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TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Thng NhGn Phá, Khu ph6 3, Phiiäng TängNhmi Phii B, Qun 9, TP. Ho Chi Mirth
BAO CÁO TAE CHINH TONG HOP
Cho näm tài chinh kt thic ngày 3 tháng 12 nãm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh ting hqp (tip theo)
16.

Phân phi [cr1 nhun
Lcri nhun sau thus thu nhp doanh nghip drcic phân phi cho các c dOng sau khi dä trich 1p các
qu theo Diêu 1 cOa Tong Cong ty cling nh.r cac quy dnh cOa pháp 1ut và dà duçrc Di hi dông co
dông phé duyt.
Viéc phân phot Rn nhuân cho cac CO dông &rcc can nhãc den cac khoan muc phi tiên tê näm trong loi
nhu.n sau thuê chira phân phôi cO the ânh huOng dOn luong tiOn và khà näng chi trà cô tcrc nhu lãi do
dánh giá lai tài san mang di gop von, !Ai do dánh giá iai các khoân miic tiên t, các cong ci,i tài chinh
và các khoãn mic phi tiOn t khác.
c6 trc di.rcc ghi nhn là ng phài trã khi dirge Dai hi dng c dông phê duyt.

17.

Ghi nhn doanh thu và thu nhp
Doanh thu ban hang hoá, thành phâm
Doanh thu ban hang hóa, thành phAm dirge ghi nhan khi dng thai thOa mn cáe diOu kin sau:
• Tng Cong ty dä chuyn giao phn 1&n rUi ro và igi Ich gn lin vài quyn s& hliu hang hóa, san
phâm eho ngirai mua.
• Tng Cong ty khong cOn n&m giU quyn quàn l7 hang hóa, san phm nhi.r ngirai s& hru hang hóa,
san phâm hoe quyn kiOm soát hang hóa, san phâm.
Doanh
thu due xác djnh tirang di chic ehn. Khi hçrp dng quy dnh ngirôi mua dirgc quyn trà
•
1i san phâm, hang hóa dä mua theo nhthig diêu kiin cii the, doanh thu chi dirge ghi nhn khi
nh&ng diOu kin ci,i the do không cOn ton tai và ngi.rai mua không dirge quyOn trà lai hang boa, san
phâm (tth truOng hgp khách hang có quyên trã iai hang hóa, san phâm duài hInh thirc dôi Lai dê
lay hang hóa, djch v'i khác).
• Tng Cong ty dã hoc së thu dirçvc lçri Ich kinh t t& giao djch ban hang.
• Xáe djnh dirge ehi phi liOn quan dn giao djch ban hang.
Doanh thu cung cap djch v,
Doanh thu cung cp djch vu dirge ghi nhn khi dng thai thOa man cae diu kin sau:
• Doanh thu dirge xae djnh tircrng di ehAc chin. Khi hgp dng quy djnh ngui mua dirge quyn trá
Iai djch v'i dä mua theo nhttng diOu kin ci the, doanh thu chi dugc ghi nhn khi nhCng diOu kin
ci,i the do khOng cOn tOn ti và ngi.thi mua khong dirge quyOntrâ Ii djch vi1 dã cung cap.
• Tng Cong ty da hoc s thu dirge igi ich kinh t tlr giao djeh cung cp djch vii do.
• Xác djnh dirgc phn cong vic d hoàn thành vào th?yi diem báo cáo.
• Xác djnh dirge ehi phi phát sinh cho giao dlch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cAp djch vi,i
dO.
Truang hgp dich vi,i dirge thire hin trong nhiu k' thI doanh thu dirge ghi nhn trong k' dirge can cir
vào kOt qua phân cong vic da hoàn thành vào ngày kOt thOc nàm tài chInh.
Doanh thu ban ba! dng san
Doanh thu ban bAt dng san ma Tng Cong ty là chO dAu tir dirge ghi nhn khi thOa man dng thôi tAt
eà cáe diêu kiên sau:
• BAt dong san dã hoàn thành toàn b và bàn giao cho ngirôi mua, Tng COng ty dã chuyn giao rüi
ro và Igi Ieh gän liOn vài quyOn sa httu bat dng san eho nguai
T6ng
Cong ty không cOn n&m gi0 quyn quãn l' bAt dng san nhir ngirai sr h&u bAt dng san hoe
•
quyOn kiOm soát bat dng san.
• Doanh thu dirge xáe djnh Prong di ehc chn.
• Tng COng ty dã thu dirge hoe sê thu dirge Igi Ieh kinh t tir giao djeh ban bAt dng san.
• Xáe djnh dirge ehi phi liOn quan dn giao djeh ban bAt dng san.

Bàn thuyll niinh nay là m' b5 phan hçrp thành va phái ducic dQc cirng vái Báo cáo tà chinh tdng hcrp
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TONG CONG TY CÔ PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Thng Nhan Phd, Khu ph 3, Phx&ng Thng Nhan Phü B, Qu.n 9, TP. Ho Chi Minh
BAO CÁO iAi CHfNH TONG HOP
Cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2020
Bàn thuyt minh Báo cäo tài chInh tong hqp (tiép theo)
•

Trirông hcp khách hang có quyn hoàn thin ni th& cUa bt dng san và Tng Cong ty thi,rc hin
vic hoàn thin ni that cüa bat dng san theo dung thiêt ké, mâu ma, yéu câu cüa khách hang theo
môt hçp dông hoàn thin ni that bat dng san riOng thI doanh thu thrçc ghi nhn khi hoàn thành,
bàn giao phân xây thô cho khách hang.

Tin Mi
Tin lãi di.rçc ghi nhn trén Ca sx th?i gian va lãi suit thc t tirng kS'.
18.

Các khoãn giãm trir doanh thu
Cáo khoãn giâm trir doanh thu chi cO hang ban bj trã Iai phát sinh ciing k' tiêu th san phAm, hang
hóa, djch vi thiqc diêu chinh giàm doanh thu cüa k' phát sinh.
Trung hp san phm, hang hóa, djch vi dã tiêu thi tr các näm truâc, dn näm nay mi phát sinh
hang ban trá li thi drc ghi giâm doanh thu theo nguyen täc:
• Nu khoãn hang ban trá 1i phát sinh tnrc thxi dim phát hành Báo cáo tâi climb tang hqp: ghi
giàm doanh thu trén Báo cáo tài chInh tang hqp cüa näm nay.
• Nu khoàn hang ban trà lai phát sinh sau thai dim phát hành Báo cáo tài chInh tng hqp: ghi
giám doanh thu trOn Báo cáo tài chinh tong hqp cüa nãm sau.

19.

Chi phi di vay
Chi phi di vay bao gm lài tin vay và các chi phi khác phát sinh liOn quan trirc tip dn các khoãn
vay.
Clii phi di vay duçc ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. Tnrng hcip chi phi di vay liOn quan trirc tip
dOn vic dâu tt.r xay drng hoc san xuât tài san d& dang can có mt thai gian dü dài (trOn 12 tháng) dê
cO th dua vào sCr dvng theo miic dIch djnh trtthc hoc ban thI chi phi di vay nay dugc tinh vào giá tn
cüa tài san o. DOi vi khoãn vay riêng phic vi,i vic xay dirng tài san cô djnh, bat dng san dau ti.r, lai
vay &rçYc vOn hOa kO cã khi thai gian xay dirng dithi 12 thang. Cáo khoãn thu nhp phát sinh tü vic
dâu Pr tam thii các khoàn vay thrçrc ghi giãm nguyen giá tài san có liOn quan.

20.

Các khoán chi phi
Chi phi là nhttng khoân lam giàm Içii ich kinh tO dugc ghi nhn tai thi diem giao dch phát sinh hoc
khi có khá nãng trcmg doi chàc chän së phát sinh trong tucrng lai khOng phân bit dA chi tiOn hay chiia.
Các khoán chi phi và khoàn doanh thu do no tao ra phãi ducic ghi nhn dng thai theo nguyen tc pht'i
hçp. Trong tru011g hgp nguyen täc phü hçp xung dt vói nguyen tác then trQng, chi phi thrcic ghi nhn
can cir vao ban chat và quy djnh cüa các chuân mirc kO toán dO dam bão phán ánh giao djch mt cách
trung thc, hcip 1'.

21.

Thud thu nhp doanh nghip
Chi phi thu thu nhp doanh nghip bao gcm thu thu nhp hin hành và thus thu nhp hoãn lai.
Thuê thu nhlp h&n hành
Thu thu nhp hin hành là khoãn thuO dLrgc tInh di,ra trOn thu nhp tInh thuO. Thu nhp tInh thus
chOnh loch so vOi lçi nhun kO toán là do diêu chinh các khoán chOnh lch tam thai gi0a thuê và kO
toán, cac chi phi khong diigc trir cüng nhtr diOu chinh cáo khoãn thu nhp khong phãi chju thuO và cáo
khoán lô &rcic chuyOn.

Bàn thuydt minh nay là ,n5t b5 phn hcip thành và phái dic ctc cüng vái

Lao cáo tai chinh tdng hcp
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TONG CONG TY C 5 PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhoii Phü, Khu ph6 3, Phzng Tang Nhon Ph B, Qun 9, TP. Ho ChI Mirth
BAO CÁO TA! CHtNH TONG HQP
Cho näm tài chinh kt thCic ngãy 31 tháng 12 näm 2020
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh tong hcp (tip theo)
ThuEthu nhçIp hoãn 4zi
Thuê thu nhp hoän lai !à khoán thuê thu nhp doanh nghip së phái np hoc së thrcrc hoàn Iai do
chênh 1ch tarn thai gifla giá tn ghi so cUa tài san và nq phâi trã cho mi,ic dIch 1p Báo cáo tái chInh và
Co sà tInh thuê thu nhp. Thué thu nhp hoãn !ai phãi trá thrçc ghi nhn cho tat ca các khoán chénh
1ch tam thi chju thuê. Tài san thuê thu nhp hoän Iai chi dixc ghi nhn khi chäc chãn trong tlwng lai
së Co lçri nhun tInh thué dê scr dimg nhUng chOnh 1ch tam thai dixcic khâu tth nay.
Giá trj ghi s cüa tái san thu thu nhp doanh nghip hoän lai thrqc xem xét lai vào ngày kt thác näm
tài chInh vàsë duçic ghi giàm den mrc dam báo chäc chän Co dO !qi nhun tmnh thuê cho phép 1?i Ich
cOa mt phân hoc toàn b tài san thuO thu nhap hoãn lai &rçic sir dicing. Các tài san thuê thu nhp
doanh nghip hoän !ai chi.ra dtxcic ghi nhn trtràc day &rçic xem xét iai vào ngày két thOc närn tài chInh
và di.rçc ghi nhn khi chãc chän có dO !qi nhun tinh thué dé có the scr dung các tài san thuê thu nhp
hoän !ai chua ghi nh.n nay.
Tài san thus thu nh.p hoãn lai và thu thu nhp hoän lai phái trã di.rçxc xác djnh theo thug sut dr tInh
se áp dvng cho nämtài san diicc thu hôi hay nçi phái trã &rçic thanh toán di,ra trên các mrc thué sut Co
hiu lrc tai ngày két thOc näm tài chInh. ThuO thu nhp hoãn iai dircc ghi nhn vào Báo cáo kt qua
hoat dong kinh doanh và chi ghi trirc tiêp vao von chO s hcru khi khoán thuê do lien quan den các
khoán mic thrgc ghi thäng vào vOn chO s hQu.
Tài san thug thu nhp hoãn Iai và thug thu nhp hoãn lai phái trá diiçic bO trir khi:
• Tong Cong ty CO quyn hçxp pháp drçic bO trr gifla tài san thug thu nhp hiën hành vói thus thu
nhp hin hành phái np; và
• Cãc tài san thué thu nhp hoän lai và thué thu nhp hoãn ii phãi trã nay lien quan den thu thu
nh.p doanh nghip duçic quán !' bâi cOng mt Ca quan thuê:
Dôi vi cOng mtt don vj chju thué; ho.c
Tong COng ty dir djnh thanh toán thuê thu nhp hin hành phãi trá và tài san thuê thu nhöp
hin hành trén ca s thuân hoc thu hôi tài san dOng thai vai vic thanh toán n phái trà trong
trng k' tisong lai khi các khoán trgng yêu cia thuê thu nhp hoAn Iai phãi trá hoc tài san thu
thu nhp hoãn lai dtsçrc thanh toán hoc thu hôL
22.

Ben lien quan

Các ben &rçYc coi là lien quan nêu mt ben cO khá näng kiêm soát hoc cO ánh hi.thng dáng kO dôi vOl
ben kia trong vic ra quyët djnh các chInh sách tài chInh vá hoat dng. Các ben cing thrçc xem là ben
lien quan nêu cOng chju sr kiém soát chung hay chju ành huOng dáng kê chung.
Trong vic xem xét mi quan h cOa các ben lien quan, bàn ch.t cOa mi quan h dixc chO trçng
nhiêu hon hInh thirc pháp 1'.
23.

Báo cáo theo b phn
Bphn theo linh vi,rc kinh doanh là mt phan có the xác dnh riéng bit tham gia vào qua tnInh san

xuât hoc cung cap san phâm, djch v,r và cO rCii no và lcii Ich kinh té khác vOi các b ph.n kinh doanh
khác.
B phn theo khu virc dja l là mt phn cO th xác djnh riêng bit tham giavào qua tnInh san xut
hoc cung cap san phám, djch vi,i trong pham vi mt môi tntthng kinh té ci,i the vâ có rOi ro và 1çi Ich
kinh t khác vâi các b phn kinh doanh trong các mOi tnr&ng kinh tê khác.
Thông tin b phn duqc 1p và trmnh bay phCi hp vài chInh sách k toán áp di,ing cho vic l.p và tnInh
bay Báo cáo tài chInh tong hgp cOa Tong Cong ty.

Bàn thuyt minh nay là m5t bph4n hqp thành và phái dcic dcc cling vái Báo cáo lài ch(nh tdng hçp
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Thng Nhon Phü, Khu ph6 3, Phträng Tang Nhon Phci B, Qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HOP
Cho nam tai chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chinh tong hqp (tiêp theo)

V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M1JC TRIMI BAY TRONG BANG CAN DO!
Kit TOAN TONG HQP

1.

Tin và các khoãn twrng throng tiên
Tin mt
Tin gri ngân hang không kS' han
Các khoàn tuang dircng tin — Tin giri cO k' han
gôc khong qua 03 tháng
CQng

2.

Trã tru'àc cho ngtrOi ban ngn han
COng ty TNHH Xây drng Phong Dirc
Các nhà cung cp khác
Cing

4.
4a.

A

A

So dau nam
2.963.612.363
45.246.433.324

11.000.000.000
90.944.797.197

300.000.000
48.510.045.687

So cui nàm
12&010.819.376
79.062.816.809
32.615.019.194

So du näm
278.760.067.577
79.079.099.752
129.822.352.439

1.902.176.033
14.43 0.807.340
144.030.872.323
272.041.691.699

47.594.048.784
7.198.047.862
15 .066.5 18.740
269.446.998.640
548.207.066.217

AA. -.
So cuo nam
2.508.914.736
1.492.536.368
4.001.451.104

S ditu nám
2.508.914.736
4.500.150.747
7.009.065.483

So cuOi näm
70.000.000.000
70.000.000.000
61.600.000.000
6 1.600.000.000
131.600.000.000

S du näm
70.000.000.000
70.000.000.000
61.600.000.000
61.600.000.000
131.600.000.000

S cuôi näm
4.800.000.000
168.000.000
4.968.000.000

S dâu nAm
4.800.000.000
492.000.000
5.292.000.000

Phãi thu ye cho vay
Phái thu v cho vay ngn him
C/to ben lien quan vay
Cong ty C phn Dt DOng Nam
C/to ti chác khác vay
COng ty C phn Du tu Phát trin Phong Phü
Cong

4b.

A.

Phãi thu ngn han cila khách hang
Phâi thu cdc ben lien quan
COng ty C phn Dt gia ding Phong Phil
Cong ty TNHH Coats Phong Phü
Cong ty C phAn Phát trin Nhà Phong Phü Daewon
Thu Dire
Cong ty C phn Dt may Nha Trang
Cong ty C phn Xüc tin Thuang mai Phong Phir
Phái thu các khách hang khác
Cong

3.

A

So cuoi nam
2.673.071.805
77.271.725.392

Phãi thu v cho vay dài him
Cong ty C phn Thi.rcrng mai Djch v11 Thu3n Phü
Can b cong nhân vien
Cong

Ban thuyd minh nay là m3t bphn hop thành vàphái thrc d0c càng vãi Báo cáo tài chInh téng hop
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T5NG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhcyn PhO, Khu ph6 3, Phurng Tang Nhcxn PhCi B, Qun 9, TP. HO Chi Minh
BAO CÁO TAT CHINH TONG HOP
Cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chmnh tng hçrp (tip theo)

5.

5a.

Phãi thu khác
Phdi thu ngJn hçzn khdc

Pith! thu cdc hen lien quan
Cong ty CO phn Dt BOng Nam — Phái thu
tiên lâi cho vay
COng ty CO phn Dt may Nha Trang —
Phái thu tiên lãi vay
Cong ty TNHH Coats Phong PhO — Phãi thu
lol nhuân dirc chia
Cong ty CO ph&n Dt gia dung Phong PhO —
Phâi thu tiën Iai vay
Phâi thu cdc 16 chá'c và cd n/ian khdc
Phái thu chuyén nhLrqng thr an du lii
COng ty CO phn Du liz Phát trin Phong
PhO — Phái thu kyi nhuOn hçip tác dir an
DOng Mai
Cong ty CO pMn Dau lix Phat triên Phong
PhO — Phãi thu tién lai cho vay
Cong ty CO phn Du lii Phát trin Phong
Ph — Phái thu tiOn hop tác kinh doanh
dr an BOng Mai
Cong ty CO phn Du ttx Phat trin Phong
PhO — Phãi thu tién chm thanh toán
Tam trng
Phãi thu lãi cho vay ngn han
Các khoán phâi thu ngân han khác
Cng
Sb.

SO dãu nam
Dti' phOng
Giá tr!
320.547.931.897

So cuOi nAm
Dir phOng
Giá trl
233.880.304.519

41.645.769.859

49.059.024.653
32 1.279.866
184.500.000.000

278.000.000.000

293.877.787.874

902.162.038
343.866.850.916
10.000.000,000

(3.242.551.090)

98.402. 16 1.112

98.402.161.112

4 1.880.107.130

36.164.407.128

135 .000 .000.000

185.000.000.000

12 .3 89.738.204
919.496.744
1.220.569.925
4.065.714.759
527.758.092.393

116.182.648
2.769.694.849
6.200.142.8 57
5.214.262.322
664.414.782.813

(3.242.551.090)
(3.242.551.090)

(3.242.551.090)
(3.242.551.090)

Phãi thu dài han khác
SO

S cuOi nàm
Phài thu tin hop tác kinh doanh — Dr an
43.532.895.759
Khu cong nghip LO Minh Xuân
19.000.000.000
Các khoãn k' qu5, k' cuç'c dài hn
62.532.895.759
Cong

du nàm

Giá tr

Dy phông

Giá trl

6.

(3.242.551.090)

-

43,532,895.759
19.000.000.000

-

62.532.895.759

Di.r phông

No'xu
SôcuOinäm

Giá trj có
A.
the thu hoi
6.015.546.255

Giá gOc
11.746.506.822

the thu hoi
6.883.216.881

14.430.807.340 6.015.546.255
40.441.507.867 16.2 76.006.519

11.746.506.822
7.655.209.526

6.883.216.881
544.729.730

32.923.446.043 15.715.833.457
560.173.062
7.5 18.061.824
54.872.315.207 22.291.552.774

7.655.209.526
19.401.716.348

544.729.730
7.427.946.611

Giá gôc
Ben lien quan
COng ty CO phan XOc tiên Thircmg
m.i vâ Dâu ti.r Phong Phü
Cdc t6 ch&c và cá n/ian k/ide
Cong ty Co phn Du tir Phát
triOn Phong Phii
Các tO chrc vã cá nhân khác

Cng

SO dãu nm
Giá trj có

14.430.807.340

Bàn thuydt minh nay là m5t b) ph4n hc.rp thành và phthi dirçic dQc càng vói Báo cáo

tat chinh rdng hcip

A.
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TONG CONG TY C 5 PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nlion PhU, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H Chf Minh
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HOP
Cho näm tài chinh kt thCjc ngây 31 thang 12 nam 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tng hçp (tip theo)

Tinh hInh bin dng dir phông nçi phâi thu và cho vay khó dôi nht.r sau:
Näm nay
11.973.769.737
So dAu näm
20.606.992.696
TrIch 1p/(Hoàn nhp) du phong
32.580.762.433
S6 cuôi nám
7.

NAm triràc
13.011.227.798
(1.037.458.061)
11.973.769.737

Hang ton kho
S6du näm

S cuOi näm
Di phông
Giá gfic

3.142.536.063
Hang mua dang di trén du'àng
24.373.839.409
Nguyen Iiu, v.t Iiu
120.639.266
Congc, dngc
Chi phi san xuât, kinh doanh
98.572.304.990
dâ dang
59.454.771.049
Thânh phm
13.971.042
Hang hóa
505.988.114
Hang gCri di ban
186.184.049.933
Cng

Giá gc

Diphông

(5.079.227.955)

13 1.583.683.907
110.474.467

(2.247.728.953)

(2.943.005.278)
(19.387.628.226)

341.085.871.021

(8.229.414.350)

159.524.300.034

(20.089.050.531)

4.593 .706. 160
1.663.336.753
638.561.372.342

(30.566.193.834)

(27.409.861.459)

TInh hinh bin dng dir phOng giàm giá hang tn kho nhu sau:
S d.0 nãm
Trich Ip/(Hoàn nhp) dir phàng
S cui näm
8.
8a.

Näm trtrrc
24.656.402.795
5.909.791.039
30.566.193.834

S cui nám
286.648.404

33.755.603
320.404.007

S dãu nàm
3 83.190.004
325.625.001
375.221.211
265.235.479
1.349.271.695

So cui nAm
9.795.918.360
4.801.659.577
3.316.087.343
674.500.000
752.546.249
19.340.711.529

S dâu näm
11.265.306.120
9.176.144.390
6.29 1.868.255
1.100.500.000
2.399. 123 .654
30.232.942.419

Chi phi trâ trtr&c
C/il phi trã trzthc ngn hzn
Cong C1;1, ding ci
Chi phi si'ra chia, bão tn
Chi phi quáng cáo
Các chi phi trá tri.râc ng&n han khác
Cng

8b.

Nám nay
30.566.193.834
(3.156.332.375)
27.409.861.459

Clii phi Ira trwó'c dài hzn
Quyn sir ding dt
Chi phi scra chra nhà xi.rOng, van phOng
Cong cv, dvng ci,j
Chi phi thuê
Các chi phi trã tn.róc dài han khác
Cong

Ban thuydt rninh nay là rnt b5 ph4n hçxp thành và phái dc'c dQc cirng v&i Btho cáo tai chinh tdng hçrp
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T6NG CONG TY cö PHAN PHONG PHCJ
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu phó 3, Phuông Tang N1ion PhU B, Qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHtN1-1 TONG HOP
Cho nam tai chinh kt thüc ngày 31 thãng 12 nàm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tong hçrp (tiêp theo)
9.

Tài san cô dinh hU'u hInh
Nguyen giá
S6d.unäm
Mua trong n.ni
Dâu Ut XDCB hoàn
thánh
Thanh l, nhtrcing ban
So cui näm

Phtro'ng tn
tãi, truyên dan

Thit bi, diing
Cu quãn I3

Nhàcüa, vt
kiên trtic

May mOc và
thiêt bj

495.485.619.875
726.237.614

1.276.596.109.040
564. 166.080

21.876.672.190
5.420.862.636

10.225.031.453
-

515.342.829.481

(4.435.743.207)
1.272.724.531.913

(2.36 1.100.712)
24.936.434.114

19.130.971.992
(116.728.000)
(6.913. 57 1.9 19)
10.108.303.453 1,823,112,098.961

42.640.836.045

135.378.297.478

8.775.147.242

2.153.552.883

188.947.833.648

131.438.433.942
17.907.685.482

593.704.671.659
98.947.261.276

149.346.119.424

688.261.857.978

14.760.490,778
1.382.649.643
(2.361.100.712)
13.782.039.709

3 .509. 134.377
711.003.584
(116.728.000)
4.103.409.96 1

743.4 12.730.756
118.948.599.985
(6.867.903.669)
855.493.427.072

364.047.185.933

682.891.437.381

7.116. 18 1.4 12

6.715.897.076

1.060.770.701.802

365.996.710.057

584.462.673.935

11.154.394.405

6.004.893.492

967,618,671.889

19.130.971.992

Cng
1.804,1 83.432.558
6.711.266.330

Trong do:

Dã khu hao h nhu'ng
vn con sü dvng
Chi thanh 1
Giá trj hao mOn
S dâu nàm
Khu hao trong nãrn
Thanh I, nhi.rqng ban
SO cui näm
Giá tr cOn Ii
s6 dAu nam
S cuOi näm

(4.390.074.957)

Trong dO:

Tam thai chua sCr di,ing
Dang ch thanh 1

Mt s tài san c djnh hcru hinh có giá trj con iai theo s sách là 693.026.048.288 VND dä th.rgc th
chap, cam c dé dam bâo cho các khoãn vay cüa các ngân hang va Tp doàn Dt may Vit Nam (xem
thuyét minh so V.24).
10.

Tài san c6 dinh thuê tài chInh
So dAu näm
Khu hao trong näm
s6 cu6i narn

11.

Giá tr hao mOn
437.081.004
1.311.243.012
1,748,324.016
13.112.430.204

Nguyen giá
13.112.430.204

Giá ttj con 13i
12.675.349.200
11.364.106.188

Tài san cô dinh vô hInh
S du näm
Khu hao trong näm
So cuôi nãm (1

Nguyen giá
583 .927.273

Giá trj hao mOn

583.927.273

239.061.820
65.339.596
304.401.416

Giá trj cOn ii
344.865.453
279.525.857

()

Trong do, nguyen giá tài san c djnh vô hInh dã khu hao ht nhi.rng vn cOn scr di,ing là 158.000.000
VND.

12.

Bt dng san du tw
So du nàm
Khu hao trong nãm
Tháo d do xây d,rng trái phép
So cuôi nám

Giá trl hao mOn
Nguyen giá
2.050.768.191
14,476,010.625
402.111.410
(2.452.879.601)
(14.476.010.625)

Bàn thuyê't minh nay là mt bph4n hcip thành và phái thrc dQc cing v&i BOo cáo tài chInh tOng hqp

Giá trj cOn 1i
12.425.242.434
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TONG CONG TV C 6 PHAN PHONG PHU

Dia chi: 48 Tang Nhan PhU, Khu ph 3, Phiiing Thng Nhan Phü B, Qun 9, TP. H6 ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tong hçp (tip theo)

13.

Chi phi san xuât, kinh doanh d?r dang dài han
Chi phi cCia Di.r an Thing Lçi. Näm truOc các chi phi nay thrçc trInh bay a chi tiêu Hang ton kho do
phân loai di,r an nay ngãn han. Näm nay, Tong Cong ty dánh giá dr an nay së kéo dài han 12 tháng k
tir ngày két thüc näm tài chinh 2020 nên phân Ioai sang dài han.

14.

Chi phi xãy dtng co bàn d& dang

SO dâu nãm
1.533.105.000
14.83 3.564.923

Mua sm tài san c djnh
Xàydrng ca bàn dâdang
Duán chuyen aOixw&ng
12.006.765.900
vái sang may
chuyn in
Cái tçio d
2.259.746.295
nganh gia dung
D(r an chci m&i Tp. Vz2ng
567.052.728
Tàu
Cong
16.366.669.923

Kt chuyên
vao chi phi
trong näm
(1.533.105.000)
(2.259.746.295)

Kt chuyên vào
Chi phi phät
sinh trong nàm TSCD trong näm
7.964.933.365

(19.130.971.992)

7.124.206.092

(19,130.971.992)

S cui näm
1.407.780.001

(2.259.746.295)
840.727.273
7.964.933.365

(3.792.851.295)

(19.130.971.992)

1.407.780.001
1.407.780.001

Các khoãn du tir tài chInh
Các khoân dAu tix tãi chInh cOa Tng Cong ty chi có dâu ti.r gop von vào dan vj khác. Thông tin ye các
khoãn dau tu gop von vào dan vj khác cüa TOng Cong ty nhu sau:
S !âu näm
So cui nAm
Du phOng
Giá
gOc
Dir
phOng
g6c
Giá
- 200.52 7.468.554
220.050.000.000
DAu lit vào cong ty con

15.

Cong ty C phn Dt gia ditng Phong Phii
(I)

200.527.468.554

220.050.000.000

349.675.919.796 (26.580.552.049)
Diu (it vào cOng ty llên doanh, lien /iêt
85.253.638.578
COng ty TNHH Coats Phong PhO (Li)
Cong ty C ph&n Dau ti.r Phát trin Nhâ và
10.000.000.000
Do thj HUD Sal GOn (iii)
(iv)
6.769.616.000
Cong ty C phn May Dà Lat
Cong ty C phn XOc tin Thi.ro'ng mi và
6.800.516.237 (6.800.516.237)
Dâu w Phong PhCi (v)
Cong ty C phn Phàt trin Nhà Phong
144.586.200.608
PhU Daewon ThO Dc
25 .297.32 1.208
Cong ty C phn Dt DOng Nam
70.968.627.165 (19.780.035.812)
Cong ty C phan Dt may Nha Trang ()
125.24
7.365.199 (18.513.873.189)
Dâu lit gOp vOn vào a'crn vj k/ulc
COng ty C phan Nguyen ph,i 1iu Dt
may Binh An (ix)
COng ty C6 phn Dt may LiOn Phu'ang (x)
Cong ty CO phn Du ti.r Phàt triOn Gia
Djnh (xi)
Cong ty C phn Dt may Gia Djnh
Phong PhO (xii)
COng ty C ph.n Len Vit Nam (xi)
Cong ty C phn San xu&t Kinh doanh
Nguyen 1iu Dt may (xv)
COng ty C phn Sal GOn Rch Giá (>
COng ty CO phân Thi.rang mi Djch vi
Thun Phü (xvi)
Cong ty CO phn Hirng PhO (xvii)

13.027.052.451
32.288.540.334

-

349.675.919.796 (12.083.423.794)
85.253.638.578
l 0.000.000.000
6.769.616.000
6.800.516.237
144.586.200.608
25.297.321.208
70.968.627.165 (12.083.423.794)
125.24 7.365.199 (16.198.122.522)
13.027.052.451
32.288.540.334
12.533.634.095

12.533.634.095
5.852.355.319
1.337.103.882

(5.852.355.319)
(1.337.103.882)

5.852.355.3 19
1.3 37.103.882

(5.852.355.319)
(1.33 7. 103 .882)

11.282.879.453
2.984.184.383

(7.398.663.865)
(1.968.24 1.2 14)

11.282.879.453
2.984.184.383

(7.071. 125 .67 1)
(1.619.738.599)

12.0 18.427.562
1.8 13 .677 .769

(909.139.055)
(720.102.935)

12.018.427.562
1.813.677.769

Bàn thuyd! minh nay là mt b4 ph4n hqp thành và phdi dic dQc ding vol BOo cáo tai chinh :dng hqp
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHIJ
Da chi: 48 Tang Nhan Phü, Khu ph6 3, Phuing Tang Nhcm PhO B, Qun 9, TP. Hi Chf Minh
BAO CÁO TAL CHiNH TONG HQP
Cho nãm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nAm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hQp (tip theo)
So cuOi näm
DrphOng
Giagc
Cong ty C ph.n Phát trin DO thj Dt
may Nam Djnh (xviii)
Cong ty C phAn Phràc Lc (xix)
Cong ty C6 phn Qu& t Phong PhU (
Cong ty C6 phn Du ttr Phát trin Phong
Phü Lang CO (xxi)
Cong

7.500.000.000
3.216.754.481
14.093.555.470
(328.266.919)
7.299.200.000
694.973.284,995 (45.094.425.238)

s6 1u nAm
Dtr phOng
Giá gc
7.500.000.000
3.216.754.481
14.093.555.470
(317.799.051)
675.450.753.549 28.28 1.546.316)
7.299.200.000

(I)

Trong nãm, Tng COng ty dã gop b sung 19.522.531.446 VND, ttrong &rclng 1.952.253 cô phiu cüa
Cong ty Co phân Dt gia ding Phong PhO. Tai ngày két thüc nãrn tài chInh, Tong Cong ty näm gi
14.400.000 cO phiOu, tl.rollg dtwng 90% vOn diêu 1 cUa Cong ty Co phân Dt gia diing Phong Phi (so
dâu näm là 12.447.747 cô phiOu, ti.ro'ng duang 88,61% von diOu 1).

(jj)

Tng Cong ty du ti..r vào Cong ty TNHH Coats Phong PhO 85.253.638.578 VND, tuo'ng dirmig
3 5,00% vOn diOu Iê.

(i)

Tng Cong ty du tu 1.000.000 c6 phiu cUa Cong ty C ph.n DAu ttr Phát trin Nhà và DO thj HUD
Sài GOn ti.rang duo'ng 2 1,51% von diOu l.

(iv)

Tang Cong ty du ti.r 423.100 c phiu cüa COng ty C phAn May Dà Lat ttrong thrcmg 40,00% vn
diêu 1.

(v)

Tng Cong ty du tu 6.800.516.237 VND vào Cong ty C phn Xüc tin Thi.rcmg mai và Du ti.r
Phong Phü tuong thro'ng 31,71% von diêu l.

(vi)

Tng COng ty du ti.r 12.519.000 c phiu cOa Cong ty C phAn Phát trin Nhà Phong PhO Daewon
ThU DCrc ti.rong throng 44,02% vOn diêu 1.

(vii) Tng Cong ty du ttr 2.172.448 c phiu, tlrong &rong 35,99% v6n diu I cUa Cong ty C phn Dt
Dông
(viii) Tng COng ty d&u tu 5.614.375 c phiu, ti.rong dirang 30,35% vn diu 1 cUa Cong ty C phn Dt
may Nha Trang.

I
I
1
I
I
I
I

(ix)

Tang Cong ly d.0 tix 1.301.424 c phiu cUa Cong ty C phn Nguyen phii 1iu Dt may Binh An
tuong cti.roiig 11,72% vOn diéu l.

(x)

Tng Cong ty dAu tir 2.999.772 c phiu cUa Cong ty C phn Dt may Lien Phucmg tixang dwmg
12,76% vOn diêu I.
Tng COng ty dAu tu 880.808 c phiu cUa COng ty C phAn DAu ti.r Phát trin Gia Djnh tuong throng
2,33% vOn diêu l.
Tng Cong ty du t.r 600.000 c phiu cUa COng ty C phn Dt may Gia Djnh Phong PhU tucmg
throng 10,91% von thOu I.

(xiii)

T6ng Cong ty du ttr 13 0.000 c phiu cUa Cong ty C ph.n Len Vit Nam tuang thrang 3,17% von
thOu 1.
Tang Cong ty d&u tir 1.126.228 c phiu cUa Cong ty C phn San xut Kinh doanh Nguyen Iiu Dt
may ti.rang throng 24,17% von diêu I.

(xv)

Tang COng ty dAu t.r 3 00.000 c phiu cUa Cong ty C phAn Sài GOn Rach Giá tiwng thrcmg 2,25%
vOn thOu Lê.

Bàn thuydt nunh nay là mØr bphn h1ip thành và phdi thcrc dç'c cling vái Bdo cdo tà, chlnh tdng hcrp
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TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Thng Nhan Phü, Khu ph 3, Phtthng Tang Nhan Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TAT CHtNH TONG HOP
Cho nam tài chmnh k& thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tong hqp (tip theo)
Tng Cong ty du tu 1.065.000 c phiu cña Cong ty C phAn Th.xang mi Djch vi,i Thun Phü tuang
duang 15,00% von diu 1.
Tng Cong ty du ti.r 180.100 c phiu cüa Cong ty C phn Hung Phü tuclng thrcmg 6,00% vn diu
I.
Tang Cong ty du tu 750.000 c phiu cüa Cong ty C phn Phát trin Do thj Dt may Nam Djnh
tuong dLrang 12,04% vOn diêu 1.
Tng COng ty du tu 30.000 c phiu cia Cong ty Ci phAn Phuó'c Lc tu'ang ducing 15,79% v6n diu
1.
Tng Cong tydu tu 2.400.000 c phiu cOa Cong ty C phn Quc
16,34% von diéu 1.

th

Phong Phii tuclng duang

Ting Cong ty du tu 729.920 c phiu cüa Cong ty C phn DAu ttr Phát trin Phong Phü Lang Co
ti.ro'ng throng 12,50% von diêu 1.
Giá frj hcp lj
Tong Cong ty chua xác djnh giá trj hcrp l cüa các khoân dâu ti.r do chua có huó'ng dan c the ye vic
xác djnh giá trj hçrp 1'.
TInh hInh hogt d5ng cra cOc cOng ty con va cOng ry lien doanh, hen kt
Cong ty con và các cong ty lien kêt khác dang hoat dng kinh doanh binh thi.rO'ng không CO thay dôi
ion so voi nãm truàc.
Dy'phOng cho cOc khoán ddu tic gop vcn vào do?? vj khOc
TInh hinh biên dng dir phOng cho các khoãn dâu tu gop von vào dan vj khác nhu sau:
Nàm trtthc
Näm nay
25 .3 07.855 .955
28.281.546.3 16
S du nãm
9.339.690.361
16.812.878.922
TrIch I.p dir phOng
(6.366.000.000)
Xr l' di.r phOng
28.281.546.316
45.094.425.238
S cui näm
Giao djch vói các cong ty con va cong ty hen doanh, lien kt
Các giao djch trcng yêu gifla Tong Cong ty v&i các cOng ty con và cOng ty liOn doanh, liOn kOt nhu sau:
Näm trirfrc
Näm nay
Côngty CO phân DtgiadyngPhongPha
407.648.459,884
95.889.456.03 8
Mua hang hóa, nguyen 1iu
9.022.596.4 19
8.083.038.374
Mua dich vi
554.539.141.576
366.200.703.968
Ban hang hóa, thành ph.m
52.429.176.368
56.572.723.783
Cung cp djch vu
19.424.311.000
Cho thuO nhà xuong
5.43 1.500.000
16.200.000.000
C tirc ducic chia
2.459.126.997
10.528.129.468
Läi vay cho thuê tài san
Cong ty Ctphi% DI Dông Nam
Thu läi cho vay
Ban hang hóa, thành phAm
Cong ty CO pIzn D1 may Nha Trang
Mua hang boa
Mua dich vu
ThuO dAt, thuO kho
TiAn quyn sr dung dAt

7.413.254.794

7.750.749.543
48.204.500

276.267.952.113
827.278.527

500.126.777.707
27.828.476.246
18.992.281.735
12.000.000.000

Ban thuyEt minh nay là mt bç3 phn hip thành va phái duc'c dQc càng vol Baa cáo tài chinh tdng h9p

-
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T 5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Da chi: 48 Tang Nhmi Phi, Khu ph 3, Phung Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAT CHtNH TONG HOP
Cho nam tài chinh kt thüc ngay 31 tháng 12 nrn 2020
Bàn tbuyt minh Báo cáo tài chInh ting hçrp (tip theo)

Ban hang hóa, thânh phm
Cung cp djch vi
Läi vay phài thu
Chi phi khác
Lãi trã châm
Cong ty TNHH Coats Phong Fhá
Lçi nhun dirge chia
Ban hang hóa, thành phm
Cung cp deh viii
Mua nguyen Iiu
Cong ty Cd phdn Ddu
HUD Sal Gbn
Co tirc duoc chia

Eu'

Näm truIrc
120. 144.3 54.296
11,095,494.168
6.782.068.375
4.266.673.836
2.921.784.452

283.810.637.475
420.470.866.753
14.898.472.883
145 .590.3 52.585

417.92 1.097. 174
419.173.702.273
19.844.943.536
168.277.339.089

COng ty Cd phn Xác tin Throng miii và D4u
P/tong Phá
Bàn hang

300.000.000
634.652.566

634.650.000

-

6.985.737.948

Eu'

Tài san thu thu nhp hoãn li
ml sOn thuê thu nhjlp hodn lçzi chwa dwçrc ghi nhn
Tong COng ty chira ghi nhn tài san thuê thu nh.p hoän iai cho nhng khoãn sau:
So cuôi nAm
4.563.468.522
Chênh léch tam thoi diroc khu trir
4.563.468.522
Các chi phi phOl trá
427,828,246.237
L tInh thu chi.ra sCr ding
432.391.714.759
Cong

S du nàm
3.084.961.263
3.084.961.263

320.480.021.5 17
323.564.982.780

Cong
(*)

S cui nàm
128,038,889.794
48.427.768.362
18.807.011.886
60.804.109.546
92.495.017.768
220.533.907.562

So du näm
173.2 72.380. 741
74.306.054.746
46,949,491.848
52.0 16.834.147
76.724.967.350
249.997.348.091

Tai thai dim cu6i näm tài chInh, ng phãi trâ các nhà cung cAp khác dä dirge các ngân hang tài tra
thanh toán bang Upas L/C i 54,326.6 19.391 VND (so dâu näm là 0 VND).
Tong Cong ty khOng có ng phãi trà ngithi bàn qua han chi.ra thanh toán.

Ban Ihuyd! ,ninh nay là m3t b5 phn hcip thành và phái du-çxc dQc cimg v&i Bdo cáo tài chinh tdng hcip

-'
COt
CHN
MTO

A

Phãi trã ngtth'i ban ngn hn
P1:01 Era các ben lien quan
Cong ty C phAn Dt may Nha Trang
Cong ty C ph&n Dt gia dmg Phong Phü
Cong ty TNHH Coats Phong Phi
Pithi Era cdc nhO cung cdp khdc

)NG C
iON

Theo Lut Thus thu nh.p doanh nghip hin hành, khoân 1 cüa bAt kS' näm tInh thud nào dirge chuyn
sang bii trcr vào thu nhap trong thai gian tôi da khOng qua 05 nãm kê tr nãm tiêp sau näm phát sinh I
và chOnh 1ch tam thai cO the dirge khâu trir không bj giài han ye thai gian. Tài san thuê thu nhap hoàn
lai không dirge ghi nhn cho nhiing khoãn nay vi it có khã näng có thu nhp chju thué trong tl.ro'ng lai
dé sCr ding nhttng Igi Ich do.
17.

4

CO F

Phát irthi Nhà và DO thj

Cong ty Cd phdn May Dà Lt
C trc ducic chia

16.

Nãm nay
10.509.314.205
11.115.317.997
4.294.311.916
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T 5NG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
ja chi: 48 Thng Nhoii Ph, Khu ph 3, Phtthng Tang Nhn Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TAL CHtNH TONG HOP
Cho nam tài chInh kt thüc ngy 31 thang 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hp (tip theo)
18.

Ngu*i mua trâ tin tru*c ngn htn
Trá trzthc cáa các ben lien quan
Cong ty C phn Dt may Dông Nam
Cong ty C phn Dt gia ding Phong Phü
Trá trwóc cña các khách hang khdc
Cong ty TNHH San xuât Kinh doanh Nguyen 1iu
Dt may Vit Nam
Các khách hang khác
Cong

19.

So cui 11am
36.845.370
36.845.370
13.032.188.891

o dau nam
1.036.845.370
36.845.370
1.000.000.000
15.325.834.057

9.962.577.900
3.069.610.991
13.069.034.261

9.962.577.900
5 .363 .256. 157
16.362.679.427

Thu Va các khoãn phâi np Nhà ntró'c
Chi tiêt ye thuê và cac khoán phãi np Nhà nixàc thrcic trinh bay Phi hic 01 dInh kern.
Thulgiá 14 gia tang
Tong COng ty np thuê giá tr gia tang theo phiicmg pháp khau trir. Thuê suât thuê giá tn gia tang nhii
sau:
- Djch vv cho thuê; kinh doanh sçYi, xci
10%
- Djch vi,i scr ding rnràc, kinh doanh bong ph phm
05%
Thuxuãt, nhp khu
Tong Cong ty kO khai và np theo thông báo cüa Hái quan.
Thulthu nhp doanh nghip
Tong COng ty phãi np thuê thu nhp doanh nghip cho các khoán thu nhp tInh thuê vài thuê suât
20%.
Thud thu nhp doanh nghip phâi np trong nãm dirçic dj tinh nhu sau:
Näm nay
205 .75 1. 143 .032
Tng Igi nhu.n k toán truâc thug
Các khoãn diu chinh tang, giãm igi nhun k toán d
xác dinh loi nhun chju thuê thu nhp doanh nghip:
20.074.047.424
- Các khoán diu chinh tang
(3.084.961.263)
- Các khoán diu chinh giám
Thu nhp chju thus
222.740.229.193
Trong do.
1.608.107.423
- Thu nhp tie chuyn nhirg bct dc5ng san
221.132.121.770
- Thu nhçp tie hoQt d(5ng kinh doanh
(310.746.002.041)
Thu nhp di.rgc min thu
L dirçic chuyn
(88.005.772.848)
Thu nhp tInh thud
Trong dO:
1.608.107.423
- Thu nhp tIc chuyén nhicng hOt d5ng san
(89.613.880.271)
- Thu nhçp tic hoqt dng kinh doanh
20%
Thug suit thug thu nh.p doanh nghip
321.621.485
Thul thu nhp doanh nghipphai nOp
Thud thu nhçIp doanh nghip th7 1gm np cho sO
lien nhçIn trithc tIc hogl ctng chuyên nhu7ig bat
dng san thric ghi nhn doanh 1/lu Erong nám
321.621.485
Thuê thu nhp doanh nghip phãi np

Bàn thuyIt nünh nay là m5t bç5 phç2n hçrp thành va phdi thçic dQc cling vol Baa cáo tài chlnh tdng hpp

Näm tnrcc
250.991.436.309

10.545.923.672
(14.117.777.457)
247.419.582.524
5 .8 13 .980.596
241.605.601.928
(433.614.906.740)
(5.813.980,596)
(192.009.304.812)

(192.009.304.812)
20%

527.335.372
527.335.372
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhm Phi, Khu ph 3, Phi.ràng Tang Nhoi Phü B, Qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HOP
Cho näm tài chfnh kt thic ngày 31 tháng 12 nàm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tang hqp (tip theo)
Vic xác dnh thus thu nhp doanh nghip phâi np cüa Tng Cong ty dixçic can ci'r vao các quy djnh
hin hành ye thuê. Tuy nhién, nhtthg quy djnh nay thay dôi theo trng th&i k' và các quy djnh ye thuê
dôi vi nhiêu loi giao djch khác nhau có the ducic giâi thich theo nhiêu each khác nhau. Do vy so
thuê &rçic trinh bay trén Báo cáo tài chInh tong hcip có the s thay dôi khi ca quan thuê kiêm tra.
Thud tài nguyen
Tong Cong ty phâi np thud tãi nguyen cho hoat dng khai thác nuc ngAm.
Tin thuê etlt
Tng Cong ty phái rn)p tin thuê d.t cho các khu dt dang sr dvng theo thông báo cüa ca quan thug.
Cdc 1oii thul khdc
Tang Cong ty ke khai Va np theo quy dlnh.
20.

Phái trã ngirO'i lao dng
S dx cui näm là tin lirang, thi.râng cOn phâi trã cho ngu?i lao dng.

21.

Chi phi phái trã ngän hn
Chi phi hoa hng
Chi phi läi vay phài trá
Các chi phi phái trá ngAn h?n khác
Cong

So cuii nàm
2,526,256.463
659.3 16.413
1.377.895.646
4.563.468.522

S dtiu näm
1.486.547.749
1.598.413.514
3.084.961.263

22. Doanh thu chira thuc hiên
22a. Doanh thu chwa thrc hin ngn hIm
S cuM nám
Doanh thu chira thrc hin lien quan dIn các ben
lien quan
Cong ty TNHH Coats Phong Phü - Tién trã trixàc ye
cho thué tài san cô dinh
Cong ty C phn Dt Gia diing Phong Phü - Tin trá
trirc ye cho thuê tài san cô dinh
Doanh thu chwa thrc h4n lien quan din các to
chfrc và Cd nhfln khdc
Tin trâ tru'óc v cho thuê mt bang
Cong

12.869.617.500
3. 157.462.000

So du
3.157.462.000'. "\
'N *))
1
3.157.462.000
. //

9.7 12. 155 .500
105.681.818
105.681.818
12.975.299.318

90.909.091
90.909.091
3.248.371.091

22b. Doanh thu chwa thwc hiên dài hçrn
Tin trâ trtthc v cho thuê tài san c dnh cOa COng ty TNHH Coats Phong Phü.

Ban thuydt minh nay là mç51 b5phn hctp thành và phái thiçc d9c cirng v& Bdo cáo tài chInh ting hp
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Da chi: 48 TAng Nhon PhU, Khu ph6 3, PhuOng TAng Nhon Phii B, Qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHtNH TONG FIQP
Cho nAm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 nAm 2020
Ban thuyt minh Bäo cáo tãi chinh tang hqp (tip theo)
23. Phãi trã khác
23a. Phái Ira ngtbi hzn khdc
Phái Ira các ben lien quan
Tp doàn Dt may Vit Nam — Chi phi !Ai vay phái trã
Tp doàn Dt may Vit Nam — C tCrc phãi trã
Phdi Ira các tti chác và cd n/ian k/ide
Kinh phI cong doàn, Bâo him xA hi, Bão him y té,
Bào hiêm that nghip
C trc phái trâ
Các khoãn phãi trâ ngn han khác
CQng

S cui näm
21.077.053.989
777.702.789
20.299.351.200
3.066.253.675

SO &lu näm
75.055.447.041
1.533 .457.04 1
73.521.990.000
3.398.222.518

952.15 1.075
7 13.669.135
1.400.433.465
24.143.307.664

1.300.592.341
757.2 17.995
1.340.412.182
78.453.669.559

s6 cu6i näm

S du nàm

5.226.000.000

5.226.000.000

19.500.000.000
4.700.000.000
29.426.000.000

19.500.000.000

23b. Phdi Ird dài han khdc
Cong ty C phAn Dt may Lien Phi.rang — Nhn gop
von dài han
Cong ty TNHH Xây dng Phong DCrc — Nhn gop
von dài han
Nhn k qu, k cuçic dài han
Ciing

24.726.000.000

23c. Nçt qua hn chu'a than/i loan
Tong Cong ty khOng Co nç phâi trâ khác qua han chira thanh toán.
24. Vay và ncr thuê tài chInh
24a. Vay va nv lhuê tài chin/i ngn hzn
Vay dài hçzn 1tLn hin Ira ben lien quan
Vay Tp doàn Dt may Vit Nam (xem thuyt minh s
V.24b)
Vay và nil thuê lài chInh ngn hçrn phái Ira các to
c/th'c va cd n/ian khdc
Vay ngn han ngân hàng'°
Vciy Ngán hang TMCP Ddu tu và Phcit trkn Vit Nam
—Chinhánh TP. Ho ChiMinh
Vay Ngdn hang TMP Cong thirong Vit Nam — Chi
nhánh TP. HO ChIMinh
Vay NgOn hang TMCP Ngocii thuvng Vit Nam — Chi
nhánh TP. HO ChIMinh
Vay NgOn hang TMCP Dông Nam A
Vay Ngán hang TMP A Cháu — Chi nhánh Phan
DInh PhIing
Vay NgOn hang TMCP Qzic te
Vay dài han dn han ti-a (xem thuyt minh s V.24b)
No thuê tâi chInh dn han trâ
Cong

So cui nàm
10.109.219.687

S du nAm
9.175.284.116

10. 109.2 19.687

9.175.284.116

380.244.900.858
344.35 1.081.074

1.026.713.108.713
990.806.958.766

67.694.953.584

287.125.353.824

70.805.067.465

171.371.204.796

185.811.007.540

441.901.409.369
39.138.769.085

20.040.052.485
34.452.804.560
1.44 1.0 15.224
390.354.120.545

18.786.873.548
32.483.348,144
34.464.203.449
1.441.946.498
1.035.888.392.829

Khoàn vay các ngân hang d b sung vn liru dng và phát hành thx bào lAnh.

Bàn thuye! minh nay là m5! bç5 p/ian hcip than/i vàphái dztcrc dQc c/mg vói Bdo cáo fài chin/i tdng hçrp
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHIJ
Dja chi: 48 Tang Nhan Phii, Khu ph6 3, Phix&ng Tang Nhon Phii B, Qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAT CHINH TONG HQP
Cho nam tài chInh kt thic ngay 31 tháng 12 nam 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tng hqp (tip thea)
Tng Cong ty có khã näng trâ duçxc các khoán vay và ng thuê tài chinh ngAn han.
Chi tit s phát sinh v cac khoán vay và nçi thuO tài chInh ngn han trong näm ducic trInh bay & Phu
luc 02 dInh kern.
24b. Vay và n thuê thi chInh dài hzn
Vay dài hçin p/ia! Ira ben lien quan
Vay Tp doàn Dt may Vit Nam
Vay và nr thuê là! chInh dài Jzçrn phái Ira cdc 10
chác và cá nhân khác
Vay dài han ngân hang
Ngdn hang TMCP Ngogi thimg Vit Nam — Chi
nhánh TP. HO ChiMinh
NgOn hang TMCP Cong thuvng Vit Nam — Chi
nhánh TP. iid C/il Minh
NgOn hang TMC'P Sài GOn — Ha Nói
Vay dài han các Ca nhân
Ncr thuê tãi chInh Cong ty TNHH MTV Cho thue tài
chinh Ngân hàngTMCP Ngoai thi.rang Vit Nam Chi nhánh TP. Ho ChI Minh ('i)
Cong
(I)

(ii)

(iii)

S cui näm

S du näm

521.041.703.933
521.041.703.933

531.494.118.2 73
531.494.118.273

319.602.133.401
203 .019.355.060

351.283.289,600
237.550.780.440

178.239.395.400

208.701.455.200

15.180.000.000
9.599.959.660
110.048.357.110

17.820.000.000
11.029.325.240
105.751.919.319

6.534.421.231

7.980.589.841

840.643.837.334

882.777.407.873

Khoán vay T.p doàn Dt may Vit Nam d tái cu trác tài chInh, trá nq cho các khoãn ncr dài han cüa
các to chi.'rc tIn diing thea các ni dung T.p doàn Dt may Vit Nam dä cam kOt vi Ngän hang Phát
triên Châu A (ADB) và B Tài chInh. Khoân vay dixqc dam bâo bang vic the chap mt so tài san cô
djnh (xem thuyêt minh V.9).
Khoãn vay Ngân hang TMCP Ngoai thtrong Vit Narn — Chi nhánh TP. H Clii Minh d thanh toán
các chi phi lien quan den vic dâu ttr thirc hin di.r an "Dâu tu nhà may dt vãi Denim Nha Trang" vri
lài suât xác djnh trong trng hcrp dong tin diing ci the theo chO d lãi suât cüa ngân hang trong tlrng
thai kS'. SO tiên vay dtrqc hoàn trã hang qu'. Khoãn vay nay thrgc dam bão bang vic the chap tài san
hlnh thành tr vOn vay (xem thuyêt minh sO V.9).
Khoàn vay Ngân hang TMCP Cong th.rang Vit Nam — Chi nhánh TP. H ChI Minh d xay dirng Dir
an nhà nghi dii0ng cho can b, cOng nhân vien sO 14 Nam K5' Kh&i Nghia, Phng 1,TP. Dà Lat,
TinhLâm DOng. Khoàn vay nay duqc dam bâo bang vic the chap tài san hInh thành tir von vay (xem
thuyêt minh so V.9).
Khoàn vay Ngân hang TMCP Sài GOn — Ha Ni d thanh toán L/C du ti.r may moe thiët bi, thi han
vay là 10 narn. Khoán vay nay ducrc dam bão bang vic thO chap tài san hInh thành tir von vay (xem
thuyét minh so V.9).

(v)

Khoán vay dài han Ca nhân khác d phac viii hoat dng san xuAt kinh doanh.

(vi)

Thuë tài chInh Cong ty TNHH MTV Cho thué tài chInh Ngan hang TMCP Ngoai thumig Vit Nam Chi nhánh TP. Ho Chi Minh dé thuO may moe thiêt b vOi läi suât bang lãi suât Libour USD k5' han 06
tháng cOng bô tai thai diOm thuê cong vài biên d 2,7%! näm, thOi han thué 1 84 tháng.
Tong Cong ty CO kha näng tra &rçrc các khoãn vay và ncr thuO tai chInh dài han.

Ban thuydt minh nàylà nit bcphn hcsp thành và phái cluic dcc cling vat Báo cáo tat chinh tang hcip
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T 5NG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
Da dii: 48 Tang Nhan Phii, Khu ph 3, Phuxng Tang Nhon Ph(i B, Qun 9, TP. H Chi Mirth
BAO CÁO TAI CH!NH TONG HQP
Cho nam tài chfnh kt thi1c ngày 31 tháng 12 nàm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tong hqp (tip theo)
K' han thanh toán các khoãn vay vâ no thuê tài chinh dài han nhtr sau:
Tir 01 näm
Trên 01 nàm
Tong nq
tth xuOng
dn 05 nám
So cui näm
Vay dài han ngân hang
34.452.804.560 126.287.076.360
237.472.159.620
Vay dài han các t ch(rc
khác
531.150.923.620
10.109.219.687 51.916.463,630
Vaydàihancáccánhan 110.048.357.110
N thuê tài chInh
7.975.436.455
1.44 1.015 .224
5.764.061.636
Cong
886.646.876.805
46.003.039.471 183.967.601.626
So dâu nAm
Vay dài han ngân hang
Vay dài han các t ch(rc
khác
Vay dài han các cá nhân
Nçi thuê tài chInh
Cong

272.014.983.889
540.669.402.389
105.751.919.319
9.422.536.339
927.858.841.936

Trên 05 näm
76.732.278.700
469.125.240.303
110.048.357.110
770.359.595
656.676.235.708

34.464.203.449 134.69 1.3 18.080

102.859.462.360

47. 120. 192.884

484.373 .925.3 89
105 .75 1.9 19.3 19
2.2 12.803 .849
695.198.110.917

9.175.284.116

5.767.785.992
1.441.946.498
45.08 1.434.063 187.579.296.956

Clii tit s6 phát sinh v các khoãn vay và nçi thuê tài chInh dài han trong nãm dirgc trInh bay ô Phii lc
02 dInh kern.
24c. Vay và ncr thuê tài chinh qud hçzn chwa thanh loan
Tng Cong ty khong Co các khoãn vay và nq thuê tài chInh qua han ch.ra thanh toán.
25.

Qu5 khen thtthng, phüc lo'i

Qu5 khen thixrng
Qu' phic Içii
Qu5 thu'ng Ban quãn 1,
diêu hành
Cong

Chi qu5
trong näm

Tang do trIch 1p
tirI9'inhun
So dãu näm
21.253.931.000
4.928.708.278
5.000.000.000
3.254.021.952

(7.105.000.000)
(4.584.390.277)

So cui nàm
19.077.639.278
3.669.631.675

7.501.123 .000
33.755.054.000

(6.329.000.000)
(18.018.390.277)

1.274.994.619
24.022.265.572

102.871,6 19
8.285.601.849

26. Vônchüs&hü'u
26a. Bang d6i clzilubiln ffng cüa vn c/zn s& hfru
Thông tin ye bién dng cüa von chü s& hOu thrgc trmnh bay & Ph lc 03 dInh kern.
26b. Clii tilt van gop cña chü sO' hfru
Tp doàn Dt may Vit Nam
Các c dông khác
Cong

So cui nám
374.087.960.000
372.620.950.000
746.708.910.000

Bàn thuydt minh nay là m5t b phn hqp thành và phdi dwçic dç?c cirng v&i Báo cáo tài chinh tdng hcrp

So dãu nàm
374.087.960.000
372.620.950.000
746.708.910.000
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Thng Nhon Phü, Khu ph 3, Phu&ng Tang Nhon Phü B. Qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHfNH TONG HQP
Cho nàm tài chinE kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
Ban thuyt minh Báo cäo tài chInh tang hqp (tip theo)
26c. CJphilu
S lucmg c phiu dang k phát hành
S ltxçrng c phiu dã phát hành
- Cóphieuph thông
- Côphiéuudãi
S krcmg c phiu thrçic mua lti
- Co phiëu phd thông
- Co phiu u'u da1
S luvng c phiu dang luu hành
- COphiêuphO thông
- Co phidu u'u dãi

S cui näm
74.670.891
74.670.891
74.670.891

S du näm
74.670.891
74.670.891
74.670.891

74.670.891
74.670.891

74.670.891
74.670.891

Mnh giá c phiu dang hru hành: 10.000 VND.
26d. Phânphdi47inhun
Trong näm Tong COng ty dã phân phôi lai nhun näm 2019 theo Nghj quyêt
thuing niOn näm 2020 ngày 26 tháng 6 nãm 2020 nhu sau:
•
•
•
•
27.

Chia C6 trc cho cac c6 dong (25%/mnh giá c6 phiu)
TrIch Qu5' dAu tu phát trin (15%)
TrIch Qu5 khen thi.râng, phüc lçii (10,5%)
TrIch thu'àng Hi d6ng quãn tn, Ban kim soát và Ban diu hành (3%)

Dai

hi dông cô dOng
-I

VND
164.275.960.200
37.505.615,000
26.253.931.000
7.50 1.123.000

Các khoãn mic ngoài Bang can a6i k toán t6ng hqp
Ngozi t cdc loçii
Dollar M5 (USD)
Euro (EUR)

So cu61 nám
182.320,39
387,55

S6 aau näm
19.208,82
398,47
AN

VI.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IUIOAN M1JC TRINTI BAY TRONG BAO CÁO KET
QUA bAT BONG KINH DOANH TONG HOP

1.
la.

Doanh thu ban hang và cung cp djch viii
Tong doanh thu
Doanh thu bánthành phm
Doanh thu ban hang hOa, cung cp djch vii
Doanh thu kinh doanh bt dng san
Cong

Näm nay
733.869.173.881
841.524.929.675
11.548.741.700
1.586.942.845.256

NAm trtthc
1.599.301.557.833
1.188.545.989.237
33.276.475.474
2.821.124.022.544

lb.

Doanh thu ban hang và cung cap djch v cho cdc ben lien quan
Ngoài giao dlch ban hang va cung cap djch vi,i cho các cong ty con và cOng ty lien két dtxc trInh bay
a thuyêt minh sO V.15, T6ng Cong ty không phát sinh giao djch ban hang và cung cap djch vii vai cac
ben lien quan khác.

2.

Các khoãn giãm trü' doanh thu
Khoân hang ban bj trá iai.

Ban

thuydt nunh nay là m5t b5 phOn hçrp thành và phái thtçrc dpc thng vái Báo cáo thE chlnh t6ng hçp

38

I
I
I
I
I

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

TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhin Phü, Khu ph6 3, Phuông Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. H Chi Mirth
BAO CÁO TAI CHFNH TONG HQP
Cho näm tài chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh tng hqp (tip theo)
3.

Giá vn hang ban
Giá vn cfia thành phAm dä ban
Giá vn cUa hang hóa, dch vii cia cung cp
Giá vn cCia b.t dng san cia ban
Dr phOng giám giá hang thn kho
Cong

4.

709.348.386.731
785.780.923.087
9.940.634.277
(3.156.332.375)
1.501.913.611.720

1.474.474.030.409
1.177.197.894.006
27.462.494.878
5.909.791.039
2.685.044.210.332

Nãm nay
29 1.805.272
12.273.555.556
3 10.746.002.041
680.5 14.456

Nãm triróc
88.928.623
20.116.182.648
433.614.906.740
4.130.368.570

425.045.946
127.623.235
324.544.546.506

12.725.264.932
172.070.610
470.847.722.123

Nám nay

Nám trtrrc

42.380.690.280
85 1.061.093

88.711.743.275
1.622.623.878

Chi phI tài chInh
Chi phi läi vay
L chênh 1ch t' giá phát sinh
L chênh lch t giá do dánh giá 1i các khoán mic
tiên t có gôc ngoai t
Dr phOng giãm giá tn tht dAu ttr
Chi phI tãi chInh khác
Cong

6.

Nàm trtthc

Doanh thu hot dng tài chInh
Läi tin gi'ri ngân hang
Lai châm thanh toán
C tc, hi nhun duçic chia
Lãi chênh loch t' giá phát sinh
Lãi chênh Ich t' giá do dánh giá Ii các khoãn mic
tiên t có gôc ngoi t
Thu nhp do nhi.rcrng ban các khoân du tix tài chInh
Doanh thu hoat dng tài chInh khác
Cong

5.

NAm nay

16.812.878.922
3.654.228.23 1
63.698.858.526

61.595.061
9.339.690.361 .
3.871.989.213
103.607.641.788

Chi phi ban hang
Chi phi cho nhân viên

Näm nay

NAm trtthc

Chi phi vt 1iu, bao bI
Chi phi khAu hao tài san c djnh
Chi phi vn chuyn
Chi phi khác

5.932.613.055
33.584.100

36.847.436.834
332.338.910

2.99l.643.947
15.378.570.941

24.00 1.239
13.146.410.732
44.323.006.502

Cong

24.336.412.043

Bàn thuydt minh nay là m5t bç5 phcin hçp thành vàphdi du-cic dQc thng v&i Báo cáo tài chin/i :dng hcp

-

94.673.194.217
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T6NG CONG TV cd PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Phi, Khu ph 3, Phuông Tang Nho'n PhCr B, Qun 9, TP. H ChI Mirth
BAO CÁO TAT CHfNH TONG HQP
Cho näm tãi chinh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyk minh Báo cáo tãi chinh thng hqp (tip theo)
7.

Chi phi quân 1 doanh nghip
Nám nay
Chi phi nhân vién quán 1
Chi phi 4t 1iu quán 1
Chi phi khAu hao tài san c djnh
Thu& phi và I phi

8.

9.

NAm trtr&c
67.110.759.920

Dr phông/(Hoàn nhp dr phOng) phãi thu khó dOi
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi khác

36.451.374.340
1.828.920.892
2.967.919.688
5.271.689.892
20.606.992.696
22.175.701.532
10.3 16.54 8. 12 1

(1.037.458.061)
55 .566. 153 .477
17.759.447.367

Cng

99.619.147.161

147.462.619.048

2,946,739.432
2.432.403.720
2.684.573.193

Thu nhp khác
Näm nay

NAm trtr&c

Läi thanh 1, nhiiqng ban tài san cô djnh
Thu tir gc vay duçic min
Tin bM thuing
LAi do dánh giá lai tài san c djnh dira di du tLr vào
cong ty con
Thu nhp khác

141.5 82.886

6 10.016.686
2.000.000.000
19.564.081

59.256.227

6.196.520.864
1.199.896.932

Cong

200.839.113

10.025.998.563

Näm nay

NAm trtr&c

Chi phi khác
L thanh 1, nhuçing ban tài san c djnh, bt dng san
dâu tLr
Phat chm np thu& vi pham hành chinh
Tin phat vi phm hçxp dng
Chi phi khác
Cing

11.215.285.333
5.220.798
218.284.453

68.000.000
4.266.673.836
3.205.449.733

11.438.790.584

7.540.123.569

10.

Lai trên c phiu
Thông tin ye lãi trén CO phiëu &rcic trInh bay trén Báo cáo tài chInh hcrp nhât.

11.

Chi phi san xuât kinh doanh theo yéu t
Chi phi nguyen Iiu, vt Iiu
Chi phi nhân cOng
Chi phi kh.0 hao tài san c dnh
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi khác
Cng

NAm nay
567.068.414.503
107.7 10.007.789
120.727.294.003
207.957.538.224
82.5 15 .3 54.985
1.085.978.609.504

Ban thuydt minh nay là m3t bc3phn hp ihành và phái thrçrc dçic cling v&i Bdo cáo thi chin/i tdng hcrp

NAm trtrc
903.266.674.762
262.076.895.242
121.328.551.671
369.464.543.404
40.490.946.349
1.696.627.611.428
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TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU
Da chi: 48 Thng Nhon Phü, Khu ph6 3, Phtrang Tang Nhon Phü B, Qun 9, TP. FM ChI Minh
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HQP
Cho nam tãi chInh k& thüc ngày 31 thang 12 nAm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh Mng hqp (tip theo)
VH. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MTUC TRENH BAY TRONG BAO CÁO LUU
CHIJYEN TIEN TE TONG HQP
Trong näm, Tng COng ty phát sinh các giao djch khong bang tin nhi.r sau:
Näm nay
Thu lài cho vay cn trir vào chi phi !ãi vay
30.559.721.835
CAn tth khoân tin lAi cho vay phãi thu v6i cOng
ncr phâi trã
4.774.053.110
CAn trir khoàn trà tin vay vài cong ncr phâi thu
6.974.510.416
- Kt chuyn khoàn vay vao thu nhâp khác
-

NAm tru&c
26.387.021.177

22.040.826.854
2.000.000.000

ION
C

PH

Tai thai dim cui näm tà chInh, cOng nq lien quan dn vic mua sm, xây drng tài san c djnh và
các tài san dài han khác nhu' sau:
S cnôi näm
So du nàm
- Phái trà tin mua tài san c dinh
1.716.846.945
- Trã truc tin mua tài san cô djnh
57 1.325.400
VIII. NHUNG THÔNG TIN KHAC
1.

Tài san cho thuê hoit dng
Ti ngây kt thüc näm tài chinh, các khoán thanh toán tién thué tOi thiêu trong tucrng lai thu duqc tr
các hçrp dOng thuê hoat dng khOng the hy ngang nhi.r sau:
So cui näm
S6 du nàm
Tr0l nãmtr1xu6ng
68.205.154.959
27.299.062.711
Trén 01 nàm dn 05 nãm
241.099.391.282
106.023.762.753
Trên 05 nàm
374.064.812.198
140.982.492.008
Cong
683.369.358.439
274.305.317.471

2.

Giao dlch Va s6 dir vOi các ben lien quan
Các ben lien quan vi Tong Cong ty bao gôm: các thành viên quân 1 chU chôt, các Ca nhân có lien
quan v&i các thành vien quán l chO chôt và các ben lien quan khác.

2a.

Giao djch và s dir vôi cdc thành viên quán 1f chü chit và cdc cd nhân Co lien quan vOi các thành
viên quán If chü chôt
Các thành vien quàn l' chii chOt gOm: các thành viên Hi dOng quán trj, Tong Giám dOe và các thành
viên Ban Giáni dOe. Các cá nhân cO lien quan v61 cac thành viên quán l chü chOt là các thành viOn
mt thiët trong gia dInh các thãnh viên quán ly chi chôt.
Giao dich vói các thành viên quán l chi cMt
cOc cO nhdn cO lien quan vái các thành vién quOn l5
chü chôt
Tong Cong ty khOng phát sinh giao djch bàn hang và cung
djch vu cong nhi.r các giao djch khác
vâi cac thành viên quán l chi chOt và các cá nhân cO lien quan vOi các thành vién quân I' chü chOt.
va

cap

Cong ncc vái các thành viên quán l3 chi cMt
cOc cO nhOn cO lien quan v&i cOc thành viên quán l
chüchót
TOng COng ty không có cOng no vOi các thành viên quán l' chci chôt và các cá nhân có lien quan vài
các thành viOn quán l chO chOt.
va

Thu nhçp cza cOc thành viên quOn 1,V chz chat
Thu nhp cCia các thành viên quãn l chCi chOt chi có lrorig vài tOng tiên li.ro'ng trong nãm là
2,423,883.200 VND (nàm tn.ràc là 3.584.664.000 \TND).
*

Ban thuydt minh nay là niØt b phcin hcip ihành và phdi du'ç'c dQc cüng v&i Báo cáo tài chinh tdng hcip
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TONG CONG TV cd PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhrn Phü, Khu ph6 3, Phng Tang Nhon Ph B, Qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HQP
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020
Bàn thuyt minh Bäo cáo tài chmnh tng hqp (tip theo)
2b.

Giao djch va s6 dw vái cdc ben lien quan khác
Các ben lien quan khác vâi Tong Cong ty gôm:
Ben lien quan khác
Tp doàn Dt may Vit Nam
Cong ty Co phan Dt gia ding Phong Ph
Cong ty Co phân Dt Dông Nam
Cong ty C phn Dt may Nha Trang
Cong ty TNHH Coats Phong Phü
COng ty CO phân Dau tu Phát triOn Nhà và DO thj HUD Sài GOn
Cong ty CO phân May Dà Lat
Cong ty CO phân Xüc tién Thtrnng mai và Dâu tu Phong Phñ
Cong ty Co phân Phát triên Nhà Phong Phü Daewoon Thu Dic

Mi quan h
COngtym
Côngty con
COng ty lien két
COng ty lien kt
Cong ty lien kt
COng ty liOn kOt
Cong ty lien kOt
Cong ty lien kêt
COng ty lien két

Giao djch vái các ben lien quan khdc
Ngoài các giao djch phát sinh vói các cOng ty con và cOng ty lien doanh liOn kt dA duçc trInh bay
thuy& minh sO V.15, Tong Cong ty chi phát sinh các giao djch sau vri Tp doàn Dt may Vit Nam:
Nám nay
Nàm tririm
C tim phâi trá
82.299.351.200
93.521.990.000
LAivayphãitrá
14.138.871.800
15.653.545.676
Mua nguyen 4t 1iu
1.870.215.480
3.127.118.400
Chi phi djch vu
218.800.000
1.985.086.912
Giá hang hóa, djch vi cung cp cho các ben liOn quan khác là giá thOa thuan. Vic mua hang hóa, djch
viii tr các ben liOn quan khác di.rgc thirc hin theo giá thóa thun.
Cong ncr vO'i các ben lien quan khác
COng nçi vài các ben lien quan khác thrçc trinh bay tai các thuyêt minh sO V.2, V.4, V.5, V.6, V.17,
V.18,V.23 vàV.24.
Các khoân cong nq phai thu các ben lien quan khác khOng có bão dam và së dirçic thanh toán bAng
tien.
3.

Thông tin v b phn
Báo cáo b phn chInh yOu là theo lTnh vrc kinh doanh do các hoat dng kinh doanh ciia Tong COng
ty duc to chc và quán l theo tInh chat cOa san phâm và djch vi cung cap vi mOi mt b phn là
mt.don vj kinh doanh cung cap các san phAm khác nhau và phvc vu cho các thj truOng khác nhau.

3a.

Thông tin v linh vyc kinh doanh
TOng COng ty Co CC linh virc kinh doanh chInh sau:
• Linh vrc san xut: san xut và tiéu th vái, khän, chi may, chi thOu, san phâm may mc và thai
trang.
• Linh vi,rc thuong mai, djch vi,i, khác: mua bàn sç và nguyen vt lieu san xuât khác, djch vii giáo
dc mâm non, kinh doanh bat dng san và thi,rc hin các dir an ciim cong nghip, khu du Itch và tOa
nhà phirc hçp.
Thông tin v b phn theo linh vi,rc kinh doanh cüa Tng Cong ty duc th hin & Ph%i lic 04 dInh
kern.

Bàn thuydt ,ninh nay là ,nSt b phn hop thành và phài thQv dQc cling v&i Bdo cáo tài chinh tang hçp
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T6NG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhcin Phü, Khu ph 3, Phiiang Tang Nhoii Phü B, Quân 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHtNH TONG HOP
Cho nãm tài chInh kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Bäo cao tài chInh tng hçp (tip theo)
3b.

Thông tin v khu vrc dja lfl
Toàn b nhà xiràng cüa Cong ty duc dt ti Vit Nam. Thj tnr&ng tiêu thi cUa Cong ty thu yêu là
Viêt Nam, cac ni.ràc Châu A khác (Han QuOc, Nht Bàn, Hông KOng, Trung Quôc, Thai Lan) và các
nixâc Châu Au và M.
Chi tit doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vii ra ben ngoài theo khu virc dja I dira trên vj
trI cia khách hang nhx sau:
Näm nay
1.501.135 .5 75 .8 77

Doanh thu nôi dia
Doanh thu xuAt khu
Cong

80.877.001.570

Näm tru*c
2.210.704.257.383
597.74 1.247. 194

1.582.012.577.447

2.808.445.504.577

4.

Sr kin phát sinh sau ngày kt thuc nám tài chInh
Không có su kiên trQng yêu nào phát sinh sau ngày két thñc nàm tài chmnh yéu câu phãi diéu chinh sO
Iiu hoc cong bô trén Báo cáo tài chInh tong hç'p.

5.

Thông tin khác
Ngày 22 tháng 6 nãm 2019 Uy ban Nhân dan TP. HO ChI Minh d ban hành Quyêt djnh sO 2649/QDUBND ye vic thu hôi và hUy bó Quyét djnh so 6077/QD-UBND ngày 17 tháng 11 nãm 2017 cüa Uy
ban Nhân dan TP. Ho ChI Minh ye chap thun cho chuyén nhtrgng Dir an Phát triên khu nhà ti
Phi.rOng Ph.ràc Long B, Qun 9, TP. Ho ChI Minh giüa TOng Cong ty Nông nghip Sài GOn — T1-ffI
MTV và Tong Cong ty. Theodó, hal ben phái giaotrâ, chuyén giao nhung gi ma hal ben dä thôa thun
cUa nhau triro'c day và cam két không thäc mac khiéu nai gI ye sau; thông báo cho các ben có lien quan
ye vic hüy hp dông chuyên nhu91g dir an Khu nhà a tai Khu phô 4, PhirOng Phiiac Long B, Quan 9;
giái quyêt cac van dé phát sinh vO'i các tO chüc, cá nhân lien quan den vic hüy hcip dOng chuyn
nhirang dir an do hai ben dã k kêt triràc do theo quy djnh cüa pháp !ut hin hành.
498
Trong nãrn 2018 và 2019, T6ng COng ty da bàn giao mt s6 can cho khách hang và ghi nhan doanh
thu, giá von vào két qua hot dng kinh doanh nhi.r sau:
Doanh thu kinh doanh bt dng san
Giá v6n chuyn nhuccng bt dng san
LAi gp

12 1.861.827.748
116.927.856.876
4.933.970.872

Hin tai Tang Cong ty dang cha hrO'ng dn và giái quyt các vAn d dan sr phát sinh (nu co) do vic
hOy hgp dông chuyên nhung dr an gifla các ben theo quy djnh pháp lust hin hành.
ChI Minh, ngày 19 tháng 3 nãm 2021
TONG CONG TY
COPHA'N •
-

LêThiTüAnh
NgirO'i 1p biéu

A\HONG PH
Trtro'ng Th Ng9c Phwçrng
K toán trtr&ng

ro'ng Khuê
Tong Giám dôc

Ban thuyë't minh nay là mt bphdn hp thành va phái dc dcc thng vói Báo cáo tài chinh tdng hcp
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TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHI)
Dia clii: 48 Tang Nhon Phci, Kiiu ph6 3, Phyng Tang Nhmi Ph(i B, Quân 9, TP. H Chf Minh
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP
Cho näm tài chInh kt thOc ngay 31 thang 12 näm 2020
Pliij lye 01: Tliu v1 cäc khoán phãi np Nhà nuO'c

Dcin vi tfnh: VND
S dAu nam
Thu GTGT hang ban nôi dja
Thu GTGT hang nhâp khu
Thus xutt, nhp khu
Thus thu nhp doanh nghip
Thug thu nhp cá nhãn
Thud tài nguyen
Tin thué dAt
ThuA nhâ thAu
Các ba1 thuA khác
Cong

Phãi tip
176.396.649

PhOi thu
35.273.415
207.769.015

6.293.178.187
22.079.680

6.491.654.516

243.042.430

S pht sinh trong näm
S phOi np
SA dã thyc np
47.818.250.347
(42.765.688.712)
623.109.671
(623.109.671)
226.687.324
(214.801.872)
321.621.485
12.791.315.880
(14.873.832.028)
106.992.480
(119.939.680)
60.801.038.902
(46.198.088.620)
47.216.404
(47.216.404)
13.360.000
(13.360.000)
122.749.592.493
(104.856.036.987)

Can trir

(321.621.485)

S cui näm
PhOi nôp
PhOi thu
5.228.958.284
4.210.662.039
9.132.480
14.602.950.282

23.387.963
207.769.015

24.051.703.085

231.156.978

ChI Minh, ngày 19 tháng 3 näm 2021

Lë Thi TO Anh
Nguôi lap

Truo'ng Thi NgQc Phuçrng
Ki toán tru*ng

Duong Khue
Tng Giám tMc
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-------------------TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU
Dia clii: 48 Tthig Nhrni Ph6, Khu ph 3, Phi.rng Tang Nho'n Phü B, Quãn 9, TP. H Clii Minh
BAO CÁO TAI CHINI-J TONG HQP
Cho nam tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020
Phy lye 02: Rang bin dng vay và nq thu thi chinh

Don vi tinh: VND
Chi tit s phát sinh v các khoãn vay và nq thuê tài chinh ngn hn trong nãm nhu sau:
So tiên vay phát
Kêt chuyên tü• vay
S du näm
sinh trong nm
và ncr dài hn
Vay dài han dn han Ira ben
9. 175 .284. 116
10.1 15.75 1.596
]iên quan
Vay ng.n hn ngãn hang
Vaydàihandnhantra
Nçi thuê tài chInh dn hin trâ
Cong

990.806.958.766
34.464.203.449
1.441.946.498
1.035.888.392.829

Can trir
cOng no

Läi vay nhp gc

(9.175.284.116)

978.559.263.850

978.559.263.850

(1.625.015.I41.542)
(34.464.203.449)
(1.441.946.498)

34.464.199.520
1.441.946.498
46.02 1.897.614

Chi tit s phát sinh v các khoãn vay và nq thuê tài chinh dài han trong k' nhir sau:
So tiCn vay phát
KCt chuyên sang
S du nam
sinh trong nlm
vay và ncr ngln han
Vay dài han ben lien quan
531.494.118.273
(10. 115.751.596)
Vay dài ban ngãn hang
237.550.780.440
(34.464.199.520)
Vay dãi han các cá nhAn
105.751.919.3 19
41.507.704.640
Nq thué tài chinh
7.980.589.841
(1.441.946.498)
Cong
882.777.407.873
41.507.704.640
(46.021.897.614)

So tiên vay dii trO
trong niim

(1.670.096.575.605)

Can trr
Cong nq

Liii vay nhp gic

SO tiên vay dii trã
trong niim

ChCnh lch
t gia
(6.531.909)

10.109.219.687

(11.394.960)
(931.274)
(18.858.143)

344.351.081.074
34.452.804.560
1.441.015.224
390.354.120.545

Chenh I&h
t giá
(336.662.744)
(67.225.860)

(6.974.510.416)

3. 55 1.187.759

(33.787.944.192)

(6.974.510.416)

3.551.187.759

(33.787.944.192)

S cui nAm

(4.222.112)
(408.110.716)

S cu61 film
521.041.703.933
203.0 19.355.060
110.048.357.110
6.534.421.231
840.643.837.334

Chi Minh, ngãy 19 thilng 3 niim 2021

itt

LCThiT6 Anh
Ngtrôi Ip

Tnrong Th Ngc Phtrqng
K toán tru*ng

rong KhuC
Tong Guam doe
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--------------------TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Phll, Khu ph 3, Phithng Tang Nhon Phll B, Quân 9, TP. I-1 ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP
Cho nãrn tài chinh kt thllc ngây 31 thang 12 näm 2020
Ph Iiic 03: Bang d6i chiêu bin Clng ella vn chll s& hll'u

Don vi tInh: VND

S dir du närn tnrôc
Lçi nhun trong näm
TrIch Ip các qu9
Chia c tCrc, lcii nhuân
Thu lao HOi dng quãn trj, Ban kim soát
Chi qu trong nãm
Thus bi truy thu, b phat
s6 dir cui näm trtrOc
S dir dAu nàm nay
Lçii nhun trong nãm
Trich 1p các qu5'
Chia c tCrc, Igi nhuân
ThO lao HOi dng quán trj, Ban kim soát
So dir cuôi nam nay

Von gop
ella chll s& hüu
746.708.910.000

Thing dir
vn ci phAn
32.368.276.001

Qu dAn tu
phát trién
324.063.475.568
16.031.335.409

-

746.708.910.000

32.368.276.001

(2.170.844.501)
337.923.966.476

746.708.910.000

32.368.276.001

337.923.966.476
37.505.615.000
-

746.708.910.000

32.368.276.001

375.429.581.476

Lyi nhuãn
san thud
chua phan phôi
318.282.928.877
250.464.100.937
(39.401.272.028)
(186.677.227.500)
(426.666.668)
(1.360.476.385)
340.881.387.233

Cong
1.421.423.590.446
250.464.100.937
(23.369.936.619)
(186.677.227.500)
(426.666.668)
(2.170844.501)
(1.360.476.385)
1.457.882.539.710

340.881.387.233
205.429.521.547
(71.260.669.000)
(164.275.960.200)
(389.333.334)
310.384.946.246

1.457.882.539.710
205.429.521.547
(33.755.054.000)
(164.275.960.200)
(389.333.334)
1.464.891.713.723

Chi Minh, ngày 19 tháng 3 näm 2021

TONG CONG TV
CO PHA'N

PHONG PHU
LThiTllAnh
Nguôi 1p

Truffng Th! NgQc Phuqng
K toán trung

6uffng Khu
Tng Giäm dc
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--------------------T5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhon PhO, Khu ph 3, Phung Tang Nhmi Phó B, Qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TA! CHfNH TONG HP
Cho nôm tài chinh k&t thôc ngày 31 tháng 12 nàm 2020
Phi lye 04: Thông tin ye b phin theo linh vyc kinh doanh

Don vl tinh: VND
Thông tin v kEt qua kinh doanh, tài san c dinh và các tài san dài hn khác và giá trj các khoãn chi phi Rzn khong b&ng tin cOa b
phn theo linh vrc kinh doanh côa Tng Cong
ty nhu sau:

Linh vc san xut

Linh vyc thurnig mgi,
dch vu, khôc

Cac khoãn loi trü'

Niim nay
Doanh thu thun v ban hông vã cung cp dch vil ra ben ngoôi
Doanh thu thun v ban hông và cung cp djch vu gifla các b phn

TOng doazzi, Thu thuân

ye bOn hang và cutzg cap d!ch

vz

Kt qua kinh doanh theo b phn
Các chi phi không phân b theo b phn
Lqi nhun t hot dng kinh doanh
Doanh thu hot dng tài chinh
Chi phi tãi chInh
Thu nhp khác
Chi phi khác
Chi phI thud thu nhp doanh nghip hin hành
Chi phi thus thu nhp doanh nghp hoan Iai

733.869.173.881

853.073.671.375

(4.930.267.809)

1.582.012.577.447

733.869.173.881

853.073.671.375

(4.930.267.809)

1.582.012.577.447

27.677.119.525

57.352.114.011

(4.930.267.809)

80.098.965.727
(123.955.559.204)
(43.856.593.477)
324.544.546.506
(63.698.858.526)
200.839.113
(11.438.790.584)
(321.621.485)

Lot n/wOn sau thaI Thu nhp doanh nghip
Tang chi phi d p/idE sinh dl itwa tài sOn c d!nh và cdc tài sOn
dàihankhdc
TOng c/zip/il khOu hao vii phOn b/i chi p/il tri trithc diii hzn
Tong gid trj cdc k/,odn c/il phi 16'n k/tong bang lien (trfr chip/il
k/záu hao vii p/iOn bd c/i phi/rd tr,thc diii Jiin)

Cong

205.429.521.547

9.730.762.012

5.758.515.973

9&342.3 70.947

3 7.883.083.531

-

136.225.454.4 78

3.399.380.110

17.207.612.586

-

20.606.992.696

15.489.277.985
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--------------------TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 TAng Nhon PhO, Khu ph 3, Phir&ng TAng Nhon Phá B, Qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAL CHINH TONG HOP
Cho nAm tài chinh kt thCic ngày 31 tháng 12 nAm 2020
Phu luc 04: Thông tin v bô phn theo Irnh vrc kinh doanh (tiëp theo)

Linh vyc san xuât

LInh vitc thuo'ng mai,
dich vi..i, kliac

Các khoãn Joai tru

Cong

NAm tru*c
Doanh thu thuAn v ban hang và cung cp djch vij ra ben ngoai
Doanh thu thun v ban hang và cung cp dich v gi&a các b phn
Tong doanh thu I/wan ye ban hang vã cling cOp djc/i v
K& qua kinh doanh theo bO phn
Các chi phi không phãn b theo b phn
Lçii nhuân tCr hot dng kinh doanh
Doanh thu hot dng tài chInh
Chi phi tài chinh
Thu nhp khác
Chi phi khác
Chi phi thud thu nhp doanh nghiêp hin hãnh
Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoAn li
LØ nhuân sau thud thu nhip doan/s nghip
Tong chiplzIth7phát sinh iü mua là! san c6 djnh và cOc 101 sOn
dàf luin khOc
TOng c/zip/ti k/iOu hao yap/tOn bo chip/il IrO trwc dO! /iin
TOng giO Irj cdc khoOn chi phi lô'n IchOng bOng tin trfr chi phi
kJii, hao vO phOn b6 chi phi trO trithc dài hin.)

1.599.301.557.833

1.221.822.464.711

(12.678.517.967)

2.808.445.504.577

1.599.301.557.833

1.221.822.464.711

(12.678.517.967)

2.808.445.504.577

118.917.736.385

17.162.075.827

(12.678.517.967)

123 .40 1.294.245
(242. 135.813.265)
(118.734.519.020)
470.847.722.123
(103.607.641.788)
10 .025 .998.563
(7.540.123.569)
(527.335.372)
250.464.100.93 7

93.055.418.227

270.000.000

93.325.418.227

104.263.112.822

36.241.006.627

140.504.119.449

(1.037.458.061)

(1.037.458.061)
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TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhan Phi, Khu phO 3, Phung Tang Nhn Phii B, Quan 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHIN!-! TONG HOP
Cho nAm tâi chinh kt thic ngày 31 tháng 12 nAm 2020
Phu hc 04: Thông tin v b phãn theo Iinh virc kinh doanh (tip theo)
Tài san vã nçi phái trà c0a b phn theo ITnh vrc kinh doanh cOa Tang Cong ty nhtr sau:

Linh vic san xut

So cui näm
Tài san tric tip cCia bô phân
Tãi san phân bô cho b phn
Các tài san khOng phân b theo bO phOn
T6ng làî san

Linh vyc thuong mi,
dlch vy, khãc

776705.046.122

Các khoãn Ioai trà

852.582.464.879

Cng

1.629.287.511.001
1.468.431.452.141
3.097.718.963.142

Nçi phái trà tri,rc tip cüa b phn
Ncr phãi trã phãn bô cho b phn
Ncr phãi trà khOng phân b theo bô phn
Tizg nYphái trá
So diii näm
Tãi san tric tiép cOa b phn
Tài san phân bO cho bO phn
Các tài san khOng phãn b theo b phn
Tóng tai san
Nq phãi trà trrc tip cUa bO phn
Nç phái trã phan b cho b phn
Ncr phãi trâ khOng phân b theo b phn

636.980.810.700
4322.366.742

904.580.745.842
19.729.336.343

1.541.561.556.542
24.051.703.085
67.213.989.792
1.632.827.249.419

1.175.045.935.873
226.269.454

1.110.356.647.524
174.244.981

2.285.402.583.397
400.514.435
1.559.823.404.114
3.845.626.501.946

1.168.730.221.502
3.667.441.154

1.080.508.290.072
2.824.213.362

2.249.238.511.574
6.491.654.5 16
132.0 13 .796. 146
2.387.743.962.236

Tdng nYphái Ird

ChI Minh, ngày 19 tháng 3 nam 2021
TONG CONG TV
CO PHN

PHONG PHI)
TrutYng Thj Ng9c Phtrqng
K toán trlr&ng

Lê Thi Tü Anh
Nguôi Ip

LrOng Khuê
Tong Giam doc
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