CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip — Tir do — Hnh phüc

TiP DOAN DT MAY VIT NAM
TONG CONG TY CP PHONG PHU
S: AiPP-TCKT
V/v giâi trInh kê't qua hoat d5ng
kinh doanh näm 2019 sau kiem toán

ThànhpMHô ChIMinh, ngày 30 tháng 03 näm 2020

KInh gCri: - Uy Ban Chirng Khoan Nhà Nuàc
- Sâ Giao djch chirng khoán Ha Ni

Can cir Lust Chirng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 näm 2006;
Can ci'r Thông P.r s6 15512015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 näm 2015;
Theo Báo cáo tài chInh thng hqp, bão cáo tài chinh hçp nht näm 2019 cüa Tng cong
ty c phn Phong Phü dã &rçc kim toán bâi Cong ty TNHH Kim toán và Ti.r vn A&C;
Tng Cong ty c phAn Phong Phü giái trInh vài Uy Ban Chüng Khoán N1ià NuOc và
Si Giao djch Chüng khoán Ha Ni v bin dng lqi nhun sau thu trén Báo cáo tài chInh
nhu sau:
1/ Lçi thun sau thu trên Báo cáo tài tng hcp tang hon 10% so vâi cUng kS' näm
truóc là do:
Cáe san phm chInh cüa Tng cong ty CP Phong Phü k hp dng ban ra cà näm
2019, dn qu 4 giá mt s nguyen 1iu giám lam tang lqi nhun.
Mt hang sqi : tr qu 3 dA &ra vào san xut sqi cao cap có Cong ngh dc bit dã
mang 1a hiu qua (chim 10% t trQng si Phong Phü)
Lgi nhun tr các khoán du tu gop v6n tang so vOi cUng kS nám truâc.
2/ Li nhun sau thu trên Báo cáo tài chInh hçp nht cüa Tng Cong ty giám hon
ndâu tu gi,r so vj

10% so vOi cüng k5' näm truOc là do kt qua kinh doanh cüa cá
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Noi nh?In:
- Nhu trn;
- Website Phong Phá;
- Luu: VT, TCKT.

www.phongphucorp.com
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