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MusB01-DN

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU

Ban hành theo TT s 202/2014/TT- BTC

Da chi: 48 Tang Nhn Phü, KP 3, P.Täng Nhon Phü B, Q9, TP. HCM

Ngày 22/12/20 14 cCia B Tài Chinh

BAO CÁO TAT CHINH HOP NHAT QU' 4 NAM 2020
Cho näm tài chinh kt thUc ngày 31 thang 12 nãm 2020

BANG CAN DO! KE TOAN HQ'P NHAT
Tai ngày 31 thang 12 näm 2020
Don vi tInh:

TA! SAN
1

A- TAI SAN NGAN HAN
I. Tin và các khoãn tffo'ng throng tin
1. Tin
2. Các khoãn tixong ducng tin
II. Dâu tir tài chInh ngn hn
1.Chirngkhoánkinhdoanh
2. Dir phOng giãm giá chirng khoán kinh doanh
3. Du tu nm girt dn ngày dáo han
III. Các khoãn phãi thu ngn hin
1. Phái thungânhncuakhachhang
2. TrâtruOc cho ngi.r?ñ ban ng&nhn
3.Phãithunibngânhan
4. Phái thu theo tin ct KH hçp dng xây drng
5. Phãi thu v cho vay ngn han
6.Phâithungnhnkhác
7. D%rphông các khoãn phãi thu khO dài
Tin chi d mua sam, xây dirng tài san cé, djrih v
IV. Hang hoá t1n kho
1.Hànghoátnkho
2. Dr phông giám giá hang tn kho
V. Tài san ngAn hn khác
1.ChiphItrãtrtxicngânhan
2. Thu GTGT dwc khu trr
3.Thu và các khoànphái thu Nhâ Ni.xOc
4.Giao djch mua ban 'a trái phiu Chmnh phU
5. Tài san ngn han khác
B - TAI SAN DA! HN
I. Các khoãn phãi thu dài hn
1. Phãi thu dài han cUa khách hang
2. Trã truc cho ngui ban dài han
3. V6n kinh doanh a don vj trrc thuc
4. Phãi thu nôi bô dài han
5.Phãithuvchovaydaihn
6. Phãithudài han khác
7. Dr phông phãi thu dài han khó dôi
II. Tài san c dinh
1.TSCDhü'uhInh
- Nguyen giá
- GiO tn hao mon 1u9 kê
liac cao nay pfla

dCQ'C dQC

Thuyh
Ma so
.
mi n h
2
3

100
110
111
112
120
121
122
123
130
131
132
133
134
135
136
137
139
140
141
149
150
151
152
153
154
155
200
210
211
212
213
214
215
216
219
220
221
222
223

cung voi I5an tfluyet nun/i Li'ao cao ta chinif

1

2

3
4

5
6

7

8
16

5
6

9
.
flop nflat

VND
So dau nam

.

So cuoi quy
4

5

1.566.984.978.934
98.888.303.699
87.888.303.699
11.000.000.000
921.427.212.546
282.258.198.036
4.664.479.519
13 1.600.000.000
528.758.531.758
(26.371.646.824)
517.650.057
538.172.811.672
571.838.803.185
(33.665.991.513)
8.496.651.017
1.373.468.366
6.892.025.673
231.156.978
-

2.466.373.783.783
62.686.638.968
62.386.638.968
300.000.000
1.376.035.312.046
571.672.278.967
16.154.274.188
13 1.600.000.000
665.007.770.240
(8.460.441.541)
61.430.192
992.535.410.792
1.028.212.473.485
(35.677.062.693)
35.116.421.977
2.359.686.665
32.502.977.202
253.758.110
-

2.210.452.405.289
68.392.794.179
4.968.000.000
63.424.794.179
1.237.660.281.056
1.186.940.325.835
2.163. 734.576.993
(976.794.251.158)

2.068.761.937.415
68.716.794.179
5.292.000.000
63.424.794.179
1.361.212.683.261
1.303.694.928.809
2.152.127.526.23]
(848,432.597.422)

Thuyêt
.
minh

.

x

TA! SAN

Ma so

2. TSCDthuêtàichInh
- Nguyen giá
- Giá tn hao mon 1u2 kê'
3. TSCD vô hInh
- Nguyen giá
- Giá ti-i hao mOn lujY Ice'
III. Bt dng san du tir
-Nguyêngiá
- GiO tn hao mOn 1u9 ké'
IV. Tài san dr dang dài han
1. Chi phi san xu.t, kinh doanh dâ dang dài han
2. Chi phi xây drng ca bàn dâ dang
V. Bãu ttr tài chInh dài han
1.Dutuvàocôngtycon
2. DAu tix vào cong ty lien doanh, lien kt
3. Dtutugopvnvào dcm vj khác
4.DirphônggiàmgiádutirtaichInhdaihn
5. DAu tu nm git dn ngày dáo hn
VI. Tài san dài han khác
1. Chi phi trà tri.rórc dài han
2. Tài san thu thu nhp hoAn lai
3. Thit bj, 4t tu, phi tüng thay th dài han
4. Tài san dài han khác
5. Lgi th thuang mai

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

TONG CQNG TAI SAN

270

3.777.437.384.223

4.535.135.721.198

300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
330
331
332
333
334
335
336

2.132.614.574.253
1.110.449.135.705
258.393.162.319
20.411.154.214
10.095.848.935
43.888.151.466
8.307.844.353
8.119.221.568
26.027.422.318
711.044.896.336
24.161.434.196
1.022.165.438.548
23.916.031.919

2.994.898.343.815
1.896.100.193.319
332.517.913.602
20.715.182.040
7.975.851.930
68.586.087.067
6.376.402.948
3.248.371.091
79.169.801.289
1.369.025.676.791
8.484.906.561
1.098.798.150.496
34.839.314.364

C - NQ PHAI TRA
I. Nqngn han

1. Pháitrãnguñbánngnhan
2. Ngui muatrãtintnrâc ngnhan
3. Thuvàcáckhoãnphai npNhàNuOc
4. Phãi trãcho nguñ lao dng
5.ChiphIphàitràng.nhn
6.Phàitrãnibngnh
7. Phãi trá tin d KH cüa hçip dng xây dirng
8. Doanhthu chuathrchinngnhn
9. Phài trãngânhn khác
10. Vayvànçithuêtài chInhngânhan
11. Dir phOng phãi trà ngn han
12. Qukhenthuing, phUc lçii
13. Qu5bInhngia
14. Giao dch mua ban lai trái phiu ChInh phü
II. No' dãi han

1.Pháitrãnguibándaih
2. Nguôi mua trã tin tri.râc dài han
3. Chi phi phãi trà dài han
4. Phãi trã nôi b v vn kinh doanh
5.Phàitrãnôibôdàihan
6. Doanhthuchuathi.rchiéndaihan

10

11

12

2
2

8

13

14
15
16
17
18

19
20
21
22

áo cáo nàyphái drçc dcc cimg vá'i Ban thuyêt n1inh Báo cáo thi chinh hcip nhdt

So cuoi quy

49.291.611.182
59.909.591.916
(10.6] 7.980. 734)
1.428.344.039
1.732.745.455
(304,401.416)
246.604.220.007
212.116.792.404
34.487.427.603
612.997.918.438
506.264.426.428
125.247.365.199
(18.513.873.189)
44.797.191.609
22.161.451.351
22.635.740.258

So dau nam

53.873.208.119
59.909.591.916
(6.036.383. 797)
3.644.546.333
3.883. 608.153
(239.061.820)
12.425.242.434
14.476.010.625
(2.050.768.191)
17.822.149.822
17.822.149.822
545.949.072.736
436.899.830.059
125.247.365.199
(16.198.122.522)
62.635.994.983
36.063.604.241
26.572.390.742

TAI SAN

Ma

Thuyet
m in h

7. Phãi trã dài han khác
337
8. Vay Va nçi thuê tài chInh dài hn
338
9. Trãi phiu chuyn dôi
339
10.Côphiêuirudai
340
11. Thuê thu nhp hoãn lai phãi trá
341
12. DirphOngphãi trãdài hn
342
13. Qu5pháttriênkhoah9ccôngnghê
343
D- VON CHU SO HiYU
400
I. V6n chü s& huu
410
1. Vndutu cüachüsyhU'u
411
- Co phiu phô thông có quyên biu quyt
41 la
-Ciphiurudi
411b
2.Thngdi.rvôncôphn
412
3. Quyên chçn chuyên di trái phiu
413
4. Von khác cüa chü sà hilu
414
8.Qudâutuphattriên
418
9. Qu h trg sp xp doanh nghip
419
10.Qukhácthuôcvnchüsâhihi
420
11. Li nhun sau thu chua phân phii
421
- LNST chua phân phôi lily k dn cuôi kS' tn 421a
- LNST chi.raphânphi kS' nay
421b
12.Ngun von du tu xây drng co ban
422
13. Lçi Ichc dông không kim soát
429
TONG CONG NGUON VON

19
20

21

23

23

23
23
23

24

440

s

cuj qu

u näm

29.426.000.000
966.535.564.759
2.287.841.870
1.644.822.809.970
1.644.822.809.970
746.708.910.000
746.708.910.000
32.368.276.001
375.429.581.476
471.117.640.450
174.398.369.734
296.719.270.716
19.198.402.043

24.726.000.000
1.036.125.993.062
3.106.843.070
1.540.237.377.383
1.540.237.377.383
746.708.910.000
746.708.910.000
32.368.276.001
337.923.966.476
404.766.823.758
404.766.823.758

3.777.437.384.223

4.535.135.721.198

18.469.401.148

Thành ph H Chi Minh, ngày 25 tháng 01 näm 2021
NGIJOI LAP BIEU

LêThiTüAnh

KE TOAN TRUONG

GiAivi oOc

Truong Thj NgQc Phtrçng

Btho cáo nàyphái dizQc dQc cüng vói Ban thuyér minh Báo cáo tài chmnh hcp nhcit
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU

Mu s B02- DN

Oja chi: 48 Tlng Nhan PhO, KP 3, P.Tlng Nhon Phil B, Q9, TP. HCM
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT QU" 4 NAM 2020
Cho nlm tli chinh k& thOc ngily 31 tháng 12 nm 2020

Ban hành thea IT só 202/2014/IT- BTC
Ngay 22/12/2014 ca BO Tãi Chinh

BAO CÁO KET QUA HOiST DONG KINH DOANH HVP NHAT
QU' 4 NAM 2020
Don vj tinh: VND
LUy k tir du nllm dn cuii k' nay

CIII TIEU

Il
so

lhuvt
ininh

I.

Doanh thu bàn hang vã cting dp djch viii

01

VII.!

2.

Cäc khoán giãm tru

02

3.

Doanh thu thun v bàn hang vâ cling cp djch

10

4.

Cia vn hAng bàn

11

5.

Li nhun gp v bàn hang và cung cip djch vi

20

6.

Doanh thu h09t dng tài chInh

21

7.

Qüy4/2020

QAy 4/2019

532.975.656.440

804.191.790.215

2.108.851.539.945

3.350.394.008.609

1.249.390.451

2.644.720.620

7.433.374.454

14.702.293.267

VII.1

531.726.265,989

801.547.069.595

2.101.418.165.491

3.335.691.715.342

VII.2

474.955.174.331

741.070.657.437

1.863.591.299.529

3.045.489.379.045

56.771.091.658

60.476.412.158

237.826.865.962

290.202.336.297

VII.3

5,004,811.811

22.690.910.232

29.783.786.635

67.050.089.343

VII.4

NIm 2020

NIm 2019

Chi phi tài chInh

22

17.509.692.599

35.368.287.644

94.004.911.096

166.228.757.659

Trongdil:chiphilaivay

23

15.870.559.369

33.797.977.371

82.436.804.035

160.307.048.609

8.

Phn Iâi hoc I trong cong ty lien kit, lien doan

24

86.582.442.820

68.283.867.742

351.659.784.592

367.711.664.289

9.

Chi phi bàn hang

25

VII.5

21.094.775.342

42.289.180.443

75.797.140.124

148.335.323.513

10. Chi phi quàn I doanh nghip

26

VH.6

51.130.483.922

58.711.332.480

138.791.389.914

206.554.481.147

11. Li nhun thun tir ho9t dng kinh doanh

30

58.623.394.426

15.082.389.565

310.676.996.055

203.845.527.610

12. Thu nhp khác

31

VII.7

1.803.825.836

200.839.113

12.207.853.764

13. Chi phi khAc

32

VII.8

1.929.958.384

11.670.260.770

7.490.009.111

14. Linhunkhàc

40

(11.834.082.587)

(11.469.421.657)

4.717.844.653

15. Tng I'i nhun k toán trir&c thud

50

46.789.311.839

16. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hAnh

51

537.364.262

17. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoAn I9i

52

18. LQI uihutn sau thu thu nhp doanh nghip

60

46.251.947.577

19. LØ nhuin sac thuE cila c a'ông cda cong tp mg

61

20. Lpi nIiu5n scu thud cáo c dOng cáo cô ddng AltO

62

21. LAi co bàn trin cii phiu

70

(625.035.767)
11.209.046.820

(126.132.548)

299.207.574.398

208.563.372.263

2.098.970.348

4.865.689.781

15.829.458.604

297.108.604.050

203.697.682.482

45.606.498.836

19.127.676.683

294.423.390.146

210.081.288.444

645.448.741

'3.298.218.079,)

2.685.213.904

(6.383.605.962.)

VII.9

569

14.956.257.017
(873.201.587)

256

3,672

2.405

Thành ph H ChI Minh, ngày 25 tháng 01 närn 2021
NGUO1 LAP BIEU

ICE TOAN TRUNG

TONG GIAM DOC

-

TONG CONG TV
CO PH AN
PHONG PH
Lê Thj Tui Anti

Truong Th1 NgQc Phuçng

Du'ong Khuê
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Mu s6 B03- DN
Ban hãnh theo U so 202/20 I4IFT- BTC
Ngày 22/12/2014 cüa B Tii Chinh

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Da chi: 48 TAng Nhcm Phü, KP 3, P.Tang Nhan PhO B, Q9, TP. HCM
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT QU' 4 NAM 2020
Cho nim Eu chlnh k& thOc ngiy 31 tháng 12 nim 2020

BAO CÁO LLU CHUYEN TIEN T HUP NHAT
('I'heo phuolig phap trc tip)
QU\'4 NAM 2020
Dan v tinh: VND
Ms
Thut
s6
mmii

CHITIEU

Luy k ttrdu nim dn cuOi qu
NAm2019
Nim2O2O

QU'' 4
Nni2029

N1m2O19

1. Ltru chu4n tin tir hoat dng kinh doanh
1. Tin thu bin hang. cung cp djch vi vi doanh thu khic

606.480.013.408

01

1.246.456.566.510

2.390.574.844.685

3.921.683.929.152

(978.011.476.103) (1.314.663.471.864) (3.276.366.915.810)

2. Tin chi tn cho ngu1i cung cp hing hóa vi dch vii

02

(289.488.740.399)

3. Tin chi tn cho ngui lao dng

03

(44.736.395.232)

(77.250.911.099)

(26 1.464.098.971)

(429.205.952.342)

4. Tiàn chi Iii Ili vay

04

(24.607.654.059)

(45.293.648.442)

(109.091.564.131)

(187.115.061.040)

5. Tin chi np thus thu nhp doanh nghip

05

(1.195.023.603)

(1.985.516.472)

(2.181618.888)

(4.615.268.634)

6. Tin thu khic trhoatdOngkinh doanh

06

1.335.088.682

24.126.160.491

73.084.978.033

125.904.542.377

7. Tin chi khic cho hoat dng kinh doanh
Lwu chuyän

n ihuen &hou dç5ng !dnh doank

07

(63.060.197.611)

(36.781.671.000)

(150.400.302.769)

(194.377.09 1 .28 1)

20

184.727.091.186

131.259.503.885

625.858.766.095

(44.091.817.578)

IL Liru chuyu tin tin boat dng du tin
1. Tin chi d mua s&n, xiy dirng tii sAn cO djnh vi

-

cic ni sin dii han khic

21

(6.254.018.296)

2. Tin thu tir thanh I)', nhixcsng ban tla sin cO djnh vi

(23.403.437.241)

(50.820.423.004)

-

-

-

(111.616.537.262)
16.884.423.501

22

1.273.743.058

991.968.181

3.716.897.735

3. Tin chi cho vay, mua cic cong cii nx cOa dan vi khic

23

-

-

-

4. Tiàn thu h8i cho vay, bàn Iai cia c6ng cii nq cia dan vj khic

24

144.000.000

408.000.000

324.000.000

5. Tin chi dAu tu, gOp vOn vio don vi khic

25

-

-

-

(5 1.248.700.000)

6. Tin thu h61 du tu gOp vOn vio don vi khic

26

-

50.801.000.000

-

80.649.555.912

cictiisindiihankhic

7. Tin thu Iii cho vay, cO tirc vA lçi nhun di.rçic chia
Lwu chuyãn tim il,uá,, ti'r ho gt dt5ng dan tw

(10.000.000.000)
10.732.000.000

27

37.245.535.066

40.082.927.726

412.256.360.389

382.603.577.501

30

32.409.259.828

68.880.458.666

365.4 76.835.120

318.004.319.652

31

-

7.000.000.000

-

7.000.000.000

III Liru cbuyn tin tin host ding tii chInh
1. Tin thu ti'r phit hinh cO phiOu, nhn gOp vOn cOa chO sO h0u
2. Tin chi tn gOp vOn cho cic chO sO hu, mua Iai
cO phiu cOa doanh nghiep di phit hinh
3. Tin vay ngn ban, dii han nhân duc

-

-

-

-

32

-

-

-

-

33

483.057.312.035

909.123.675.045

1.875.253.317.572

4.398.150.538.591

(562.265.262.987) (1.084.870.607.730) (2.596.613.781.498) (4.459.323.881.718)

4. liOn chi tn n gOc vay

34

5. liOn chi tn n thuê tii chlnh

35

(2.119.966.149)

6. CO tuc, li nhuin dl tth cho chO sO ht1u

36

(1.882.185.582)

(8.500.508.886)

(5.725.498.878)

(62.000.969.000)

(5.440.331.000)

(225.272.963.672)

(193.956.588.399)

(955.133.936484)

(253.855.430.404)

Lwzi chuyln tien thuAn tfr hort dng thi ch(nh

40

(143.328.886.101)

(176.069.449.267)

Liru chuyn tiOn thun trong k'

50

73.807.464.913

24.070.513.284

36.201.664.731

20.057.071.670

TiOn vi tiroog dirong tiOn du k3'

60

VI.1

25.080.838.786

38.6 16.125.684

62.686.638.968

42.702.976.496

Anh hirOng cia thay dOi t gii hOi doii quy dOi ngoai t

61

-

-

-

TiOn vi tirong dirong tiOn cuOi kj'

70

VI. I

98.888.393.699

62.686.638.968

98.888.303.699

(73.409.198)
62.686.638.968

Thành phH Chi Mirth, ngây 25 tháng 01 nàm 2021
NGUI LAP BIEU

Lé Thj Tü Anh

KE TOAN TRUNG

GIAM DOC

Trtrong Th Ngçc Phung

Báo cáo nàyphai dwç,c dQc cing vol Bàn thuyil minh Báo cáo :ài chfnh hqp n/id!

5

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
DIa chi: 48 Tang Nhon Ph, khu ph6 3, phuông Tang Nhon Phü B, qun 9, TP. H6 Chi Minh
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT QU'' 4 NAM 2020
Cho nàm két thüc ngay 31 thang 12 nAm 2020

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QU 4
Cho Ham kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
I.

DAC DIEM HOAT BONG

1.

Hinh thirc s& hfru vn
Tong Cong tycô phn Phong Phü (sau day gql tat là "lông Cong ty" hay "Cong ty me") là
cong ty cô phân.

2.

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

3.

Nganh ngh kinh doanh
Hoat dng kinh doanh chInh ciia Tong Cong ty là: San xuât, mua ban sql, vài, khn, chi
may, clii thêu, san phâm may mc và thii trang (trir tây, nhuOm, ho in trên san phâm d,
may dan, gia cong hang dà qua sir d%ing); Nhum và hoàn tat vài; Mua ban hOa chat, thuôc
nhum (trir hóa chat có tInh dc hai manh); Mua ban may móc thiêt bj, vQ.t ttr, phi,i tüng,
phi 1iu ngành dt — nhuOm — may; San xuât sql, sql nhân tao (trir tái ché thai); Buôn ban
ta, x, sql dt, hang may mac; San xuât và kinh doanh ni.râc khoáng, bia, ruqu, nuOc giãi
khát cac loai; San xuât va kinh doanh các loai bao bI phic vi cho ngành bia ruqu, nuôc
giài khác; Kinh doanh djch vi vn tãi,..

4.

Chu k san xut, kinh doanh thông thirông
Chu k' san xuât kinh doanh thông thung cüa Tong Cong ty không qua 12 tháng.

5.

Cu true Tp doan
1p doàn bao gôm hcip Cong ty me va 04 cong ty con chju sr kiêrn soát cüa Cong ty me.
Toàn b các cong ty con di.rqc hqp nhât trong Báo cáo tài chmnh nhât nay.

5a.

Danh sách Cong ty con durc hçrp nIit
T 1 tci Ich
Ten cong ty
Cong ty CP Dt Gia ding
Phong PhO

Hot dOng kinh
Dja chi tr si chInh
doanh chlnh
ThOn Hanh Tn, Xa Quàng San xut, mua bàn
Sun, Huyn Ninh Sun, Tinh bong, xY, scli, vái,
Ninh Thuan
san phâm may mac.
Mua bàn bOa chat
thuOc nhum, may
mOe thiCt bj ngành
dt may

Bàn thuyét minh nay là mt bcp/4n hçip fhành và phái dwcc dQc cOng vái Báo cáo tài chinh hcip nhdt

T' 1 quyn biu
quyêt

s cu6i s6 âu
S6 cu6i S6 dAu
qu
nãm
näm
nãm
90.00% 88.81% 90.00% 88.81%
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5/i. Danh sack các Cong ty lien kit du'çic p/thu iinh trong Bdo cáo tài chInk hzp nhât thieo
phwongpháp von châ sö'hfru
Ten cong ty

Dja chi trU sâ chmnh

Hoat dOng kinh doanh T' 1
chfnh
vOn gOp

T' i quyn
biCu quyet

COng ty TNHH Coats Phong PhU S 48 TAng Nhcxn PhO, phuOng
Tang Nhcin PhU B, qun 9, TP.
H Chi Minh

San xut, mua ban xo, 35.00%
scli

35.00%

COng ty c ph.n du tu phat trin S 159 Din Biên Phil, qun
nhà và dO thj HUD Sài GOn
Binh Thnh, TP. HO Chi Minh

Dutix,xâydvng,
kinh doanh bat dOng
sAn
SAn xut, kinh doanh
sAn phAm dt may,
nguyen phi,i 1iu, mAy
mOc thi6t bj nganh
dt may

21.51%

21.5 1%

40.00%

40.00%

44.02%

44.02%

COng ty c ph.n xc tin thucmg S 168B BOi Thj XuAn, phung SAn xut, kinh doanh
4 1.26%
mai vA dAu tix Phong Phil
Phm NgU LAo, qun 1, TP. HO bong nguyen Iiu nhOp
Chf Minh
khâu; sAn xuAt vA xuAt
khAu cAn loai khAn
lông

4 1.26%

COng ty c ph.n may DA Lt

s6 09 PhO Ding ThiCn Vuo'ng,
TP.Da Lat, tinh Lam DOng

S6 378 Minh Khai, phumg VTnh Kinh doanh djch vj
COng ty c phn phát trin nhã Tuy, qun Hai BA Trung, TP. Ha 4n chuyên, giao
Phong PhU Daewon ThO Dirc
Ni
nh.n

Cong ty c phn dt Dông S 727 Au Co, phuAng TAn San xut cAn sAn
Nam
ThAnh, qun TAn PhU, TP. phAm dt
H, Chi Minh

35.99%

35.99%

xa Vtnh Phuong, TP. Nha SAn xut cAc sAn
Trang, tinh KhAnh HOa
phAm dt

3 0.35%

30.35%

COng ty c phAn dt may
Nha Trang

Bàn thuy& mink nay là m5i biphn hcip thành và phâi dwqc dQc cOng vol Báo cáo tài chinh hap n/ia'!
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II.

NAM TAI CHiNH, DON VI TIEN TE SU' DITNG TRONG KE TOAN

1.

Näm tài chinh
Näm tài chInh ci:ia Tp doàn bAt dâu tr ngày 01 tháng 01 và kêt thüc vào ngày 31 tháng 12
hang nAm.

2.

Doii vj tin t sfr dung trong k toán
Dan vj tiên t südi,ing trong kê toán là Dong Vit Nam (VND) do phân kin các nghip vi1
duçic th%rc hin bAng dan vj tiên t VND.

III. CHUAN Mij'C vA CHE DO KE TOAN AP DIJNG
Ch d k toán áp diing
Ngày 22tháng 12 nAm 2014, BO Tài chInh dA ban hânh Thông ttr so 200/2014/TT-BTC
hixàng dan Chê d kê toAn doanh nghip thay the Quyet djnh so 1 5/2006/QD-BTC ngày 20
tháng 3 nAm 2006 cüa Bô tnrông Bô Tài chInh và Thông tu so 244/2009/TT-BTC ngày 31
tháng 12 nAm 2009 cUa BO Tài chmnh cUng nhu Thông tu so 202/2014/TT-BTC thay the
cho phAn XIII - Thông tu so 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nAm 2007 cüa BE Tài
chInh huàng dan 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh hqp nhât theo Chuãn mrc kê toán Vit
Nam so 25 "Báo cáo tài chInh hap nht và kê toán các khoAn dâu tu vào cong ty con". Các
Thông tu nay có hiu 1irc áp dçin cho qu bat dâu vào ho.c sau ngAy 01 thãng 01 nAm
2015. Tp doàn áp ding cac Chuân mrc ké toán, các Thông tu nay và các thông tu khác
huâng dan th%rc hin Chuân mirc kê toAn cUa BO Tài chInh trong vic 1p và trinh bay Báo
cáo tài chInh hap nhât.
2.

Tuyên b v vic tuân thu Chuân mrc k toán và Ch d k toán
Ban Tng Giám doe dam bão dA tuân thc yêu câu cüa các chuân mrc ké toán, Ché d ké toán
doanh nghip Vit Nam duçe ban hành theo Thông ti.r so 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nAm
2014, Thông ti.r so 202/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nAm 2014 cOng nhtr các thông tu khác
huàng dan thirc hin chun mrc kê toán cOa B Tài chinh trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tài
chInh hap nhAt.

Iv. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DVNG
Co s& lap Báo cáo tài chmnh hQ'p nht
Báo cáo tài chinh hap nhât duqc l.p trên ca so ké toán don tIch (trir các thông tin lien quan
den các luông tiên).
2.

Co si h9p nht
Báo cáo tài chInh hap nhât bao gôm Báo cáo tài chInh tong hap cOa Cong ty mc và BAo
cáo tai chinh cüa các cOng ty con. Cong ty con là dan vj chju sir kiêm soát cüa Cong ty mc.
Sir kiêm soAt ton t?i khi Cong ty mc có khã nang trirc tiêp hay gián tiêp chi phôi các chInh
sách tài chInh và hot dng cüa cong ty con dê thu duc các 19i ich kinh tê tir các hoat
dng nay. Klii xác djnh quyên kiêm soát cO tinh den quyên biêu quyêt tiêm nAng phát sinh
tir các quyên ch9n mua hoc cac cong cii nçi và cong ciii vOn có the chuyên dôi thAnh cô
phiêu phô thông tai ngày kêt thüc qu.
K& quA hot dng kinh doanh cüa eác cong ty con duçic mua 1i hoc bAn di trong nAm
duçic trInh bAy trong BAo cáo kêt quA hoat dng kinh doanh hap nhât tr ngày mua hotc
cho den ngAy bàn khoAn dâu Ui 0 cong ty con do.

Ban thuyit minh nay là m(51 bphi.2n hcip thành vàphái dc dc càng vó'i Baa cáo àí chinh hop nhdt
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Báo cáo tài chInh cüa cong ty mc và CC Cong ty con si:r ding d hcp nht duçic 1p cho
cUng mt k5r ké toán và áp dung các chinh sách kê toán thông nhât cho các giao djch và su
kin cüng 1oi trong nhthig hoàn cânh tuang tir. Trong tnrô'ng hçip chInh sách kê toán cUa
cong ty con khác vri chinh sách kê toán áp ding thông nhât trong Tp doân thi Báo cáo tài
chInh cüa cOng ty con s có nhftng diêu chinh thIch hqp truàc khi sr dpng cho vic 1p Báo
cáo tài chInh hccp nhât.
So dtr các tài khoân trên Bang can dôi kê toán giüa các cong ty trong cing Tp doàn, các
giao djch ni bO, các khoãn thi ni bO chua thrc hin phát sinh tr các giao djch nay phái
duoc loai trr hoàn toàn. Các khoãn lô chua thirc hin phát sinh t1r các giao djch nOi b
cling dixçic loai bô trir khi chi phI tto nên khoân 1 do không the thu hôi duçxc
Li Ich cüa c dong không kim soát th hin phn lài hoc 1 trong kt qua kinh doanh và
tài san thuán cüa cong ty con không dixçic nám giti bâi Tp doàn và duçc trmnh bay khoân
miic riêng trên Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh hqp nhât và trên Bang can dôi kê
toan hçp nhât (thuc phãn von chñ sâ htiu).
3.

Các giao djch bang ngoi t
Các giao djch phát sinh bAng ngoi t dirçic chuyên dOi theo t5r giá tai ngày phát sinh giao
djch. So du cac khoãn miic tiên t có gôc ngoi t ti ngày kêt thiic qu dixçic quy dôi theo
t5' giá ti ngày nay.
Chênh 1ch tsr giá phát sinh trong nAm ttr các giao djch bang ngoai t duçc ghi nhn vào
doanh thu hoat dng tài chinh hoc chi phi tài chInh. Chênh 1ch t5' giá do dánh giá li các
khoãn m1ic tién t có gôc ngoi t t.i ngày kêt thüc qu sau khi bü tth chênh 1ch tAng và
chênh 1ch giàni duçic ghi nhn vao doanh thu hoat dng tài chInh hoc chi phI tài chInh.
T5' giá sti ding di4 dánh giá li s6 du cac khoAn ml:lc ti&n t cO g6c ngoi t ti ngày k&
thic qu dtrc xác dnh theo nguyen tAc sau:
• DOi vth các khoãn ngoi t gtii ngân hang: t' giá mua ngoi t cüa ngân hang ni Tp
doàn m& tài khoãn ngoi t.
• Dôi vói các khoân milc tin t có g6c ngoi t duçic phân loai là tài san khác: tsr giá
mua ngoi t cüa ttmg ngãn hang.
• D6i vâi các khoãn miic tin t cO gc ngoi t duçic phân loi là nçi phâi trà: tsr giá ban
ngoi t cUa ttmg ngAn hang (Ngãn hang Tp doàn thumg xuyên có giao djch).

4.

Tin và các khoãn ttro'ng throng tin
Tiên bao gôm tiên mt và tiên gui ngãn hang không k5r han. Các khoantuang ducmg tiên là
các khoãn dâu tu ngAn hn CO thtM han thu hOi không qua 03 tháng kê ttr ngày dâu tu, có
khã nAng chuyên dOi d dàng thành mt luçing tiên xác djnh và khOng cO rh ro trong vic
chuyên dôi thãnh tiên ti thñ diem báo cáo.

5.

Các khoãn du tir tài chinh
Các khoãn dâu 1w vào cong ty lien doanh, lien kêt
C'Ong ' lien doanh
Cong ty lien doanh là doanh nghip duc thành l.p trên c sâ thOa thun trên hp dong ma
theo do Tp doàn va các ben tham gia thc hin hoat dng kinh tê trên ca sâ dông hem
soát. Dông kiêm soát duqc hiêu là vic &ra ra các quyêt djnh mang tInh chiên luc lien
quan den các chInh sách hot dng và tài chinh cha cong ty lien doanh phái có sir dong
thun cha các ben tham gia lien doanh.

Bàn thuyet minh nay là ,n5t bph<2n hçip thành và phái ditqc dc cüng vái Báo cáo fbi chinh hc,p nhth
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Tp doàn ghi nhtn lçii Ich cüa mInh trong c si kinh doanh clng kim soát theo phuong
pháp von chU s& htku.
Cong ty lien kê't
Cong ty lien kêt là doanh nghip ma Tp doàn có ánh hung clang kê nhu'ng không có
quyên kiêm soát doi vii các chinh sách tài chInh và hot ding. Anh hiàng clang kê the
hin a quyên tham gia vào vic thra ra cac quyêt djnh ye chInh sách tài chInh và hot dng
cüa doanh nghip nh.n dâu ttr nhu'ng không kiêm soát các chinh sách nay.

Các khoân du tu vào các cong ty lien kt thrçrc ghi nhn theo phuang pháp vn chü
hUu.

sa

Cdc kl,oân thu tu' vào cong cy win cüa do'n vj kl:ác

Dâu tu vao cong cii vOn cUa don vj khác bao gôm các khoãn dâu tu cong ci von nhung
Tp doàn khOng có quyên kiêm soát, cong kiêm soát hoc có ánh hiRing clang kê dôi vâi
ben duçic dâu tu.
Các khoân du tu vào cOng Ciri vn cUa don vj khác duçc ghi nhn ban du theo giá gôc,
bao gôm giá mua hoc khoãn gop von cong các chi phi trrc tiêp lien quan den hoat dng
dâu tu.
Dir phOng ton that cho các khoán dâu ti.r vào cong cii vOn cüa don vj khác duçcc trIch l.p
nhusau:
• Dôi vó'i khoãn d.0 tu vào c phiu niêm yt hoc giá trl hçip l khoãn du tu dixçcc xác
djnh tin cay, vic 1p dir phông dira trên giá trj thj tnrang cüa cO phiêu.
• Dôi vai khoàn dAu tu không xác djnh &rçic giá trj hçip l tai thai dim báo cáo, vic 1p
dir phông dixçcc thçrc hin can cir vào khoãn 1 cüa ben duqc dâu tu vci müc trIch 1p
bang chênh 1ch gifta von gop thirc tê cüa các ben tai don vj khác và von chU sa htru
thirc cO nhân vói t 1 gop von cUa T.p doàn so vâi tOng so von gop th1rc tê cüa các
ben tai don vi khác.
Tang, giãrn s dix phOng tn tht du ti.r vào cong c vn cña don vj khác cn phái trIch 1p
tai ngày kêt thiic qu duçic ghi nhn vào chi phi tài chinh.
6.

Các khoãn phãi thu
Các khoán no phãi thu duçvc trinh bay theo giá tn ghi
thu khó dOi.

so

trir di các khoán dir phông phãi

Dir phông phãi thu khó dOi duc 1p cho timg khoãn ng phãi thu khó dOi can cü vào tuôi
ng qua h?n cüa các khoán n' hoc dir kiên mic ton that có the xãy ra, ciii the nhu sau:
• Dôi vó'i nq phâi thu qua hn thanh toán:
- 30% giá trj dOi vó'i khoãn n phãi thu qua han tr trên 06 tháng den diiOi 01 nãm.
- 50% giá tr dôi vó'i khoán ng phãi thu qua han tr 01 nAm den dixai 02 näm.
- 70% giá trj dôi vai khoán no phãi thu qua han tir 02 näm den duài 03 nãm.
- 100% giá trj dôi vOi khoàn nçi phãi thu qua hn tr 03 näm tr& len.
• DOi vOi nç phái thu chua qua han thanh toán nhung khó có khã náng thu hOi: can cir
vào dr kiên müc tOn that dê 1p di,r phOng.
Tang, giâm s6 du dr phOng nçx phãi thu kho dOi c.n phãi trich 1p
duçc ghi nhn vao chi phi quãn l doanh nghip.

Ban thuylt minh nay là m5t b3 phn hQp thành -và phái dttc,c doc càng vol Báo cáo íàí chinh hcip nlidt

tti

ngày két thi.'ic qu'

10

T5NG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhcm Phü, khu ph 3, phthng Tang Nhcm Phii B, qun 9, TP. H6 ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT QU 4 NAM 2020
Cho nàm kt thUc ngay 31 tháng 12 nam 2020
Ban thuyEt minh Báo cáo tài chinh hqp nJit (tip theo)

7.

Hang tn kho
Hang ton kho duge ghi nhn theo giá thp han gifta giá gôc và giá tn thuân có the thirc
hiên duçc.
Giá g6c hang tn kho duçic xác djnh nhu sau:
• Nguyen 4t1iu, hang hóa: bao gm chi phI mua và các chi phi lien quan trVc tip khác
phát sinh dê Co duçic hang ton kho 0 dja diem và trng thai hin tai.
• Thãnh phm: bao gm chi phi nguyen 4t 1iu, nhân cong trrc tip và chi phi san xut
chung Co lien quan trirc tiêp duçyc phân bô dira trén müc d boat dng binh thu&ng.
• Chi phi san xut kinh doanh dO dang bao gm:
Xây dimg du an bat dng san: bao gôm chi phi xây dmg, lAi vay, quyên sir ding
dat và các chi phi cO lien quan tr1rc tiêp khac.
San xuât san pham: bao gôm chi phi nguyen 4t 1iu chinh, chi phi nhan cong va
các chi phi cO lien quan trirrc tiêp khác.
Giá g6c cüa hang tn kho duçic tInh theo phuong pháp bInh quân gia quyn và duçrc hach
toán theo phuang pháp kê khai thuOng xuyên.
Giá trj thuán có the thrc hin di.rçic là giá ban uOc tInh cüa hang ton kho trong k' sànxuât,
kinh doanh binh thiing trir chi phi uóc tInh dê hoàn thành và chi phi uâc tinh can thiêt cho
vic tiêu thi chüng.
Dir phOng giàm giá hang tn kho dtrçic 1p cho trng mt hang thn kho có giá gc lan hon
giá trj thuan co the thrc hin duqc. Tang, giãm so du dr phong giàm giá hang ton kho can
phãi trich 1p tai ngày kêt thüc qu' duçc ghi nhn vào giá von hang ban.

8.

Chi phi trã trtrrc
Chi phi trá truOc bao gôm các chi phi thrc té da phát sinh nhu'ng CO lien quan den kêt qua
hoat dng san xuât kinh doanh cUa nhiêu k' kê toan.

9.

Tài san c dinh hU'u hInh
Tài san cô djnh httu hInh ducic the hin theo nguyen giá tth hao mon lüy kê. Nguyen giá tai
san cô djnh hihi hinh bao gOm toàn bO các chi phi ma Tp doàn phái bO ra dé có duçc tài
san cô djnh tinh den thri diem dua tài san do vào trng thai sn sang sü ding. Các chi phi
phát sinh sau ghi nhn ban dâu chi duçic ghi tang nguyen giá tài san cô djnh nêu các chi phi
nay chäc chän lam tang lçii ich kinh tê trong tuong lai do sr ding tài san do. Các chi phi
phát sinh không thOa man diêu kin tren duqc ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh
trong ks'.
Khi tài san c6 djnh hthi hinh duçic ban hay thanh l', nguyen giá và giá tn hao mOn lüy kê
duçic xOa so va lãi, 10 phát sinh do thanh 1 duçic ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong
nàm.
Tài san c6 djnh hiu birth duoc khu hao theo phuong phap duOng thng dira trên thi gian
hüu dimg uOctinh. SO näm khu hao cüa các loai tài san cô dnh hüu hinh nhtr sau:
SO näm
Loai tài san cô dinh
05 — 50
Nhà cira, 4t kiên trüc
08-15
Máymócvàthiêtbj
06— 12
Phuong tin 4n tái, truyên dn
03 —05
Thiet bj, diing ci quán l'
03 —05
Tài san cô djnh htiu hinh khác

Ban ehuylt minh nay là mt bph<n hcip thành và p/thE thtçrc dQc ci4ng vol Bdo cáo tài chinh hqp nhaXt
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10. Tài san c6 dinh thuê tài chInh
Thuê tài sãnduçc phân loi là thuê tài chinh nu phn lan rUi ro và lçi Ich gn 1in vài
quyên so' hthi tài san thuc ye nguo'i di thuê. Tài san cô djnh thuê tài chInh thrcxc the hin
theo nguyen giá trir hao mOn lily kê. Nguyen giá tài san cô dnh thuê tài chInh là giá thâp
hon giCra giá trj hçxp l cüa tài san thuê tai tho'i diem khâi dâu cüa hcxp dông thuê và giá trj
hiên tai cüa khoãn thanh toán tiên thuê tôi thiêu. TS' l chiêt khâu dê tInh giã tn hin tai cüa
khoân thanh toán tiên thuê tôi thiêu cho vic thuê tài san là läi suât ngâm djnh trong hcxp
dông thuê tài san hoc lài suât ghi trong hçrp dông. Trong trix&ng hqp không the xác djnh
duçxc lãi suât ngãm djnh trong hçxp dông thuê thI sr dimg läi suât tiên vay tai th&i ctiêm
khài dâu viêc thuê tài san.
Tài san c6 djnh thuê tài chinh dtrqc khu hao theo phixcmg pháp duo'ng th&ng dira trên tho'i
gian hüu d%ing uâc tInh. Trong triro'ng hçxp không chäc chän Tp doàn Se cO quyên so' hUu
tài san khi hêt han hçxp dông thuê thi tài san cô djnh së duçxc khâu hao theo thai gian ngAn
hon giüa tho'i gian thuê và tho'i gian hüu ding tràc tInh. So nm khâu hao cüa may móc
thiêt bj thuê tài chmnh t1r 06 nam den 10 nàm.
11. Bt dng san du tw
Bat dng san dâu tir cUa mOt phân cüa nhà chung ci.r thuOc so' hCu Tp doàn thrçic sir ding
nhãm miic dich thu lçii tr vic cho thuê. Bat dng san dâu tu cho thuê dixçxc the hin theo
nguyen giá tth hao mOn lüy kê.
Bt dng san d&u UT sr dung d cho thuê duqc khu hao theo phtrong pháp dix&ng thing
dra trên tho'i gian hüu ding uâc tInh. So näm khâu hao cüa ccx so' ha tang là bat dng san
ctâu ttx trong 30 nam.
12. Tài san c djnh vô hmnh
Tài san cô dinh vo hInh duçxc the hin theo nguyen giá trr hao mOn lQy kê.
Nguyen giá tài san c6 djnh vO hinh bao gm toàn b các chi phi ma Tp doàn phãi bô ra
có duçxc tãi san cô djnh tInh den thôi diem di.ra tài san do vào tr?ng thai san sang sü dicing.
Chi phi lien quan den tài san cô djnh vo hInh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu duc ghi
nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong k' trir khi các chi phi nay gAn lien yOi mt tài
san cô djnh vo hinh cii the va lam tang lçxi Ich kinh te tir các tài san nay.
Khi tài sànc djnh vo hInh duçxc ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn lOy k
duçxc xOa so và lâ.i, lô phát sinh do thanh l' duçxc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong
näm.
Tài san c6 djnh vo hinh cüa Tp doàn chi có chuong trinh phtn mm.
13. Chi phi xây dirng cot ban dO dang
Chi phi xây dirng ccx bàn do' dang phãn ánh các chi phi lien quan trrc tiêp (bao gôm cã chi
phi läi vay cO lien quan phü hqp vâi chInh sách kê toán cUa Tp doán) den các tài san dang
trong qua trinh xây dirng, may móc thiêt bj dang lap dt d phic vi cho mi1c dIch san xuât,
cho thuê và quãn l cüng nhu chi phi lien quan den vic sra chCta tài san cô djnh dang th'rc
hin. Các tài san nay duçxc ghi nhn theo giá gôc yà không duçxc tInh khâu hao.
14. Hç'p nht kinh doanh và Içri th thu'o'ng mai
Viêc hçxp nhât kinh doanh duçic ke toán theo phucing pháp mua. Giá phi hcip nhât kinh
doanh bao gôm: giá tn hcxp l' tai ngày din ra trao dôi cüa các tài san dem trao dôi, các
khoàn ncr phài trâ dã phát sinh hoc da thira nhn và các cong cii von do Tp doàn phát
Bàn thuyit rn/nh nay ía rn

b phn hqp thành vàphái du'qc dcc cIrng vol Baa cáo lài chInh hqp nhdt

12

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Da chi; 48 ling Nhan Phü, khu ph 3, phung Tang Nhon Ph B, qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CAOTAI CHINH HOP NHAT QU 4 NAM 2020
Cho nãm kêt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2020
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hành d di ly quyn kim soát ben bj mua va các chi phi lien quan trrc tiêp dn vic hgp
nhât kinh doanh. Tài san dà mua, nçi phãi trà có the xác djnh thrçic và nhUng khoãn nç tiêm
tang phâi gánh chju trong hqp nhAt kinh doanh dugc ghi nhn theo giá trj hgp 1 ti ngày
näm gilt quyên kiêm soát.
Lci th thucmg mi dugc phãn b theo phucmg pháp thrO'ng thng trong 10 näm. Khi Co
bang chüng cho thây igi the thuong mi bj ton that iOn hon so phAn bô thi sO phân bô trong
näm là so ton that phát sinh.
Lçi Ich cüa ct dông thông kim soát tai ngày hcxp nh.t kinh doanh ban ctAu thrgc xác dnh
trên co sO t' lé cüa các CO dông thông kiêm soát trong giá trj hçip 1 cüa tài san, nç phãi trã
và ng tiêm tang thrçc ghi nhn.
15. Các khoãn nq phãi trã và chi phi phãi trã
Các khoân nç phài trã và chi phi phãi trä dirge ghi nh.n cho so tiên phãi trá trong tuong lai
lien quan den hang hOa va djch vii dà nhan dugc. Chi phi phãi trà dtxgc ghi nh.n dira trên
các uOe tinh hcip l ye so tiên phãi trâ.
16. Vin chü s& hfru
Von gop cüa c/iü sO' lifru
Von gop cüa chü sO httu dirge ghi nhn theo
Tong Cong ty.

so von thirc tê dã gop cüa các cô dông cüa

TIzng dw v6n cJphin
Thng du von cô phân duçie ghi nhn theo so chênh leh gitta giá phát hành và mnh giá
cO phiêu khi phát hành lan dâu hotc phát hành bô sung, chênh Ich gilta giá tái phát hành
và giá trj so sách cüa cô phiêu qu va câu phân von cüa trái phiêu chuyên dôi khi dáo han.
Chi phi trirc tiêp lien quan den vic phát hành bô sung cô phiêu và tái phát hành cô phiêu
qu dirgc ghi giãm thng dir von cô phân.
V6n khác cüa c/:ü sO' hfru
Von khác duçc hinh thành do bô sung tlt kêt qua hott dng kinh doanh, dánh giá 'a tài san
và giá trj cOn Iai gilta giá trj hgp ly cña các tài san dirge t.ng, biêu, tài trg sau khi trir các
khoàn thuê phâi np (neu co) lien quan den các tài san nay.
Cipliilu quf
Khi mua li cô phiêu do Tng Cong ty phát hành, khoân tiên trã bao gôm Ca CáC chi phi
lien quan den giao djch dirge ghi nh.n là cO phiêu qu va dirge phàn ánh là mt khoãn
giãm trlt trong von chü sO hU'u. Khi tái phát hành, chênh loch gilta giá tái phát hành và giá
so sách cüa cO phiêu qu dirge ghi vao khoãn miic "Thng dir von cô phân".
17. Phân phi ku nhun
Lcri nhuân sau thuê thu nhp doanh nghip dirge phân phôi cho các cô dOng sau khi dà
trich lap các qu theo Diêu l cüa Tong COng ty cüng nhu cáe quy djnh cUa pháp lut và dà
dirge Dai hOi dông CO dông phé duyt.
Vic phân ph6i igi nhun cho các e dông dugc can nhc dn các khoàn rnve phi tiên t
näm trong igi nhu.n sau thu chira phân phOi eó the ánh huO'ng den Iuông tiên và khà nàng
chi trâc tue nhu lai do dánh giá 1i tài san mang di gOp vn, läi do dánh giá 1?i các khoãn
mic tiên t, các cong ei tài chInh và các khoàn miic phi tiên t khác.
C trc dirge ghi nh.n là ng phãi trà khi dirge Dai hi dng c dông phê duyt.

Ban thuylr minh nay là ,n/ b3phQ'n hqp thành và plzái thtçic dQC cüng vái Báo cáo tài chinh hcip nhJi
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Ban thuyt minh Báo cão tài chinh hçrp nht (tip theo)
18.

Ghi nhn doanh thu và thu nhp
Doanh thu ban hang hoá, lhành phâm
Doanh thu ban hang hOa, thãnh pham duçic ghi nhn khi dông thii thôa mAn các diêu kin
sau:
• Tp doàn dà cIA chuyn giao ph.n kin rüi ro vA lçii Ich gan lien vài quyên si hüu hang
hóa, sAn phAm cho ngithi mua.
• Tp doAn cIA không cOn n&n iü quyn quAn l' hAng hóa, sAn phm nhu ngmñ so hüu
hAng hóa, sAn phAm hoc quyên kiêm soát hAng hOa, sAn phAm.
• Doanh thu thwc xac djnh tilclng d6i chc chn. Khi hcip dng quy djnh ngtrcii mua
thrçrc quyên trA 1i hAng hóa, sAn hAm cIA mua theo nhung diêu kin ci the, doanh thu
chi duçc ghi nhn khi nhting dieu kin cii the do không cOn tn tai và ngi.rOi mua
không ducic quyên trA 'a hAng hóa, sAn phAm (trir truOng hcip khAch hang cO quyên trA
Ii hang boa, sAn phâm dtrOi hinh thCrc dôi lai dé lAy hAng hóa, djch vi khac).
• Tp doAn cIA cIA hoc sê thu thrçrc lqi ich kinh th tfr giao djch ban hang.
• Xác djnh duçc chi phi lien quan dn giao djch bAn hAng.
Doanh thu cung cap djch vy
Doanh thu cung cAp djch vi duçic ghi nh.n khi dông thOi thOa mAn cAc diêu kin sau:
• Doanh thu duçic xác dnh tuclng d6i chic ch&i. Khi hçp dông quy djnh ngirOi mua
duçic quyên trA li djch vii cIA mua theo nhttng diêu kin ci the, doanh thu chi duqc ghi
nhn khi nhUng diêu kin c%1 the do không cOn ton ti vA nguOi mua không duqc quyên
trA lai djch vii dA cung cap.
• Tp doAn cIA cIA hoc s thu duçic lçii Ich kinh t tir giao djch cung cap djch vii dO.
• Xác djnh di.rçic phAn cong vic cIA hoàn thành vào thOi diem bAo cáo.
• Xác djnh duçrc chi phi phAt sinh cho giao djch vA chi phi d hoàn thAnh giao djch cung
cap djch vi,i do.
TruOng hçip dch vi ducic thrc hin trong nhiu k' thi doanh thu duc ghi nhn trong kS'
duçic cAn cir vào kêt quA phAn cOng vic cIA hoàn thAnh vAo ngAy kêt thüc k ké toán.
Doanh thu ban bIt dng san
Doanh thu bAn bat dOng sAn ma Tp doAn cIA là chü dâu tu thrçic ghi nhn khi thOa mAn
dong thOi tAt cA cAc diêu kin sau:
• Bat dng sAn cIA hoàn thAnh toàn bO và bàn giao cho nguOi mua, Tp doàn cIA cIA
chuyên giao rüi ro và lçri Ich gAn lien vOi quyên sO hu bat dng sAn cho nguOi mua.
• Tp doAn cIA khong cOn nm giü quyn quAn 1$' bt dng sAn nhi.r nguOi sO hüu bat
dng sAn hotc quyên kiêm soát bat dng sAn.
• Doanh thu duçrc xAc dnh tiIng d6i chic chn.
• Tp doAn cIA thu duc hoc së thu duçxc lqi Ich kinh té tr giao djch bAn bat dng sAn.
• XAc djnh duçc chi phi lien quan dn giao djch bAn bt dng sAn.
Triimg hcp khách hAng có quyn hoàn thin ni th&t cüa b&t dng sAn và Tp doAn dA th%rc
hin vic hoAn thin ni tMt cüa bat dng sAn theo ding thiêt k, mâu mA, yeu câu cüa
khách hAng theo môt hp dOng hoAn thin ni that bAt dng sAn riêng thi doanh thu duc
ghi nhn khi hoAn thAnh, bàn giao phn xAy thô cho khách hAng.

Bàn thuyil minh nay là mç$t bph4n hçip thành vàphâi dwqc c1c càng vá! Bdo cáo ài chlnh hcrp nhdt
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Ct tü'c và loi n/i uân dw.rc chia
Co tuc va 101 nhuân diroc chia di.roc ghi nhân khi Tap doan dA duoc quyên nhân cô tuc
hoc iqi nhun tir vic gop von. Co ttrc diic nh.n bang cô phiêu chi duçic theo dOi so
luçmg cô phiêu tang them, không ghi nhn giá trj cô phiêu nh.n duçc.
19. Các khoãn giãm trr doanh thu
Các khoãn giãm trü doanh thu bao gôm chiêt khau thirnng mi, giãm giá hang bàn, hang
ban bj trá 1i phát sinh cüng ki tiêu th%i san phâm, hang hóa, djch vi duc diéu chinh giãm
doanh thu cüa k phát sinh.
20. Chi phi di vay
Chi phi di vay bao gOm lài tiên vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tiêp den
các khoàn vay. Chi phi di vay duçc ghi nhn vào chi phi khi phát sinh.
21. Các khoán chi phi
Chi phi i nhtng khoãn lam giãm lçii ich kinh tê duçc ghi nh.n ti th?i diem giao djch phát
sinh hoc khi có khà nang tuong doi chäc chän sê phát sinh trong tucmg lai không phân
bit dà chi tiên hay chua.
Các khoàn chi phi và khoàn doanh thu do no to ra phãi dixçc ghi nhtn dng th?ñ theo
nguyen the phü h?p. Trong tnrOng hçp nguyen täc phü hçp xung dt vOi nguyen tàc then
trQng, chi phi di.rc ghi nhn can cir vào bàn chat và quy djnh cUa các chuân m'rc kê toán
dê dam bào phân ánh giao djch mt cách trung thrc, hçp 1.
22. Ben lien quan
Các ben ducic coi là lien quan nêu mt ben có kha nAng kiêm soát ho.c có ãnh humg dáng
ké dôi vói ben kia trong vic ra quyêt djnh các chinh sách tài chInh va hot dng. Các ben
cUng duGc xem là ben lien quan nêu cüng chu sir kiêm soát chung hay chju ánh hirO'ng
dáng kê chung.

Ban thuyt nzinh nay là n3t bc5ph4n hçip (hành và phài dwqc dcc càng vói Báo cáo àì chInh hcp nhd!
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V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TRiNH BAY TRONG BANG
CAN DOI KE TOAN HçP NHAT

1.

Tiên vã các khoân thong du'o'ng tin
Tin mat
Tin gri ngân hang
Tin dang chuyn
Các khoãn thong throng
Cong

2.

So cuôi qu
3.491.476.480
84.396.827.219

So du näm
4.567.731.330
57.818.907.638

11.000.000.000
98.888.303.699

300.000.000
62.686.638.968

Các khoãn du tir tài chInh
Các khoan dâu tu tài chInh cüa Tp doàn bao gôm chUng khoãn kinh doanh, dâu tu näm
giü den ngày dáo hn, dâu ti.r vào cong ty lien doanh, lien kêt và dâu tu gop von vào don v
khác. Thông tin ye các khoãn dâu tu tài chmnh cüa Tp doàn nhu sau:

2a. Du tw ium gifr dn ngày dáo hgn
Khoán tiên g1ri có k' hn ti các ngân hang.
2b. Dtu tw vào cong ty lien doanh, lien kIt

Giá gôc

So cui quy

S dâu nàm

Lçi nhun phát
sinh sau ngày
du tir

L9i nhuin phát
sinh sau ngày
dãu tu

Giá gc

Cong

Cng

COng ty TNHH
Coats Phong PhO

85.253.638.578 157.665.335.103 242.918.973.681

85.253.638.578 101.116.076.134 186.369.714.712

Cong ty c phn
dOu tu phOt triên
nhàvàdô thi HUD
Sài GOn

10.000.000.000

570.332.256 10.570.332.256

10.000.000.000 542.505.598 10.542.505.598

COngtyc phn
may Dà Lt
COng ty c phn
phát triên nhã
Phong PhO Daewon
Th€i fXrc
COng ty phAn
XUc tiên Thi.rong
mi và DOu Ui
PhongPhO

6.769.616.000

(2.025.986.061)

4.743.629.939

6.769.616.000

(1.195.355.192) 5.574.260.808

144.586.200.608 34.551.924.915 179.138.125.523 144.586.200.608 9.142.177.043 153.728.377.651

c6

6.800.516.237 (6.800.516.237)

-

6.800.516.237 (1.472.317.250) 5.328.198.987

COng ty cO ph&n
Dt Dong Nam

25.297.321.208 6.612.474.633 31.909.795.841 25.297.321.208 5.348.687.039 30.646.008.247

Cong ty co phân
Dt May Nha Trang

70.968.627.165 (33.985.057.977) 36.983.569.188

Cong

70.968.627.165 (26.257.863.109)

44.710.764.056

349.675.919.796 156.588.506.632 506.264.426.428 349.675.919.796 87.223.910.263 436.899.830.059

Ban thuylt rninh nay là ,n3i bç3phan hçyp than/i và phái dc dQc

càng

vol BOo cáo tat chinh hctp

n/id!
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CôngtyTNHH
Coats Phong PhO
COng ty c phãn
dâu tu phát trin
nhàvàdOthj
HUD Sal GOn
COngtycOphân
may Da Lt
COng ty CO phân
phát trith nhà
Phong PhO
Daewon Thu fXrc
Cong ty CP X6c
tin TM & DT
PhongPhü
Cong ty cô phân
Dt DongNarn
Congtyco phân
Dt May Nha
Trang

Phn 1i hoäc I
trong qu

186.369.714.712

33 8.906.490.898 (283.810.637.475)

Cia tn phn sO'
hO'u cuôi qu

Các khoãn khác
1.453.405.546

242.918.973.681

-

10.570.332.256

94.628.470

4.743.629.93 9

980.868.945

179.138.125.523

10.542.505.598

27.826.658

5 .574.260.808

(290.606.773)

153.728.377.651

24.428.878.927

5.328.198.987

(5 .328. 198.987)

30.646.008,247

1.645.573.678

1.263.787.594

31.909.795.841

44.710.764.056

(7.730.179.809)

2.984.941

36.983.569.188

3.795.675.496

506.264.426.428

436.899.830.059

2c.

Co tüc, IQ'i nhuãn
1uc chia trong
qu

Giá trj phn so'
hU'u du näm

(634.652.566)

351.659.784.592 (284.445.290.041)

Du tw gop v6n vào don vj khác
sO cuOi quy
Giá gc

COng ty cO phân nguyth phçi 1iu dt
may Binh An
COng ty CP dt may Lien Phi.wng
Cong ty CP DTPT Gia Djnh
Cong ty cO ph&n dt may Gia Dlnh
PhongPhCi
Cong ty c phn Len Vit Nani
COng ty TNHH san xut kinh doanh
nguyen 1iu dt may VN
Cong ty CO phn Sal GOn Rach Giá
COng ty cO phn thung mai dch v,j
Thun PhO
Cong ty c phn Hung PhO
Cong ty c phAn phát trin dO thj dt
may Nam Djnh
Cong ty c phn PhuOc LOc
COng ty c phn quc té Phong PhO
Cong ty cô phn du tu phát trin
Phong PhU Lang Co
Cçing

Dy phOng

Giá gOc

SO dOu nAm
Di.y phOng

13.027.052.451

13.027.052.451

32.288.540.334
12.533.634.095

32.288.540.334
12.533.634.095

5.852.355.319

(5.852.355.319)

5.852.355.319

(5.852.355.319)

1.33 7. 103 .882

(1.3 3 7. 103 .8 82)

1.337.103.882

(1.33 7.103.882)

11,282,879.453

(7.398.663.865)

11,282,879.453

(7.071. 125 .671)

2.984.184.383

(1.968.241.214)

2.984.184.383

(1.619.73 8.5 99)

12 .0 18 .427. 562

(909.139.055)

12.018.427.562

1.8 13 .677.769

(720.102.935)

1.813.677.769

7.500.000.000

7.500.000.000

3,216,754.481
14.093.555.470

3.216.754.481
14.093 .5 55 .470

7.299.200.000

(328.266.919)

7.299.200.000

(317.799.051)

125.247.365.199

(18.513.873.189)

125.247.365.199

(16.198.122.522)

Dicphông cho các khoán ddu tu'góp vó'n vào dan vj khác
Näm nay
16.198.122.522
So dâu näm
2.3 15.750.667
TrIch lap/I-ban nhp drphông
So

Cuôi

qu

18.5 13.873.189

Ban thuyt ,ninh nay là mI b5 phn hcip zhành và phái dwçic dpc cOng vol BOo cáo ì'àï chInh hQp nhcut
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Ph, khu ph 3, phu&ng Tang Nhon Phü B, qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CAO TAT CHINH HQP NHAT QU\' 4 NAM 2020
Cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tat chtnh hQp nht (tip theo)

3.

Phãi thu ngn hn cüa khách hang
Phái thu cdc ben lien quan
COng tyTNHH Coats Phong Phü
Cong ty cô phân phát trin nhà Phong Phü
Daewon Thu Duc
Cong ty CP xüc tin thuang nii và Du ti.r
Phong Phi
Côngty cphn dtmayNhaTrang
Phzãi thu các khtách hang khdc
Các khách hang khác
Cong

4.

S cu61 qu
48.948.002.567
32.615.019.194

47.594.048.784
14,430,807.340
1.902.176.033
233.310.195.469
233.310.195.469
282.258.198.036

qu
4.664.479.519
2.508.914.736

Cong Ty TNHH MTV TM và DV NgQc Thorn

Cácnhà cungcápkhác
Cong

2.155.564.783
4.664.479.519

s du näm
16.154.274.188
2.508.914.736
2.446.075.500
11.199.283.952
16.154.274.188

Phãi thu v cho vay ngn hn/dài hn
Phái thu ye c/to vay ngàn hçin
C/to các ben lien quan vay
Cong ty cô phân Dt Dông Nam
C/to các t c/iác và cá nhân kh,ác vay
Cong ty cô phân dâuti.r phát trin Phong Phü
Cong

5b.

15.066.518.740
7.198.047.862
3 71.991.311.142
371.991.311.142
571.672.278.967

Trã tru*c cho ngirOi ban ngn htn
Trá trithc c/to ngu?ri ban khác
CongtyTNHH xayd%rngPhongDüc

5.
So.

S6 du nãm
199.680.967.825
129.822.352.439

S cui qu
70.000.000.000
70.000.000.000
61.600.000.000
61.600.000.000
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 cui qu
4.800.000.000
168.000.000
4.968.000.000

S dãu nãm
4.800.000.000
492.000.000
5.292.000.000

Phâi thu v c/to vay dài h,in
Cong ty CP thuang mi djch vi Thu.n Phñ
Ca nhân
Cong

Bàn thuyEi mink nay là ,nI bphtn hqp thành và phái du-qc dc cing vó'i Báo cáo tài chink hctp nhdi
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhcin Phü, khu ph6 3, phixOng Tang Nhan Phi.i B, qun 9, IP. H ChI Minh
BAO CAO TAI CHtNH HQP NHAT QUY 4 NAM 2020
Cho näm kt thuic ngày 31 thang 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh hqp nhât (tiëp theo)

6.

Phãi thu ngn hn/dài hn khác

6a. Phdi thu ngdn I:in klidc
So du nãm
Di phOng
Giá trj

S cui qu
Dir phông
Giá trj

Phdi thu cdc ben lien
233.880.304.519
quaiz
Cong ty TNHH Coats
Phong Phá - Co trc, lqi 184.500.000.000
nhuãn duac chia
CongtyCPMayDàLtCO ttc, lcii nhuân duçc
chia
Cong ty TCP Dt may Nha
321.279.866
Trang - lai ADB

-

319.645.769.859

-

278.000.000.000

Cong ty cô phân Dt
41.645.769.859
49.059.024.653
Dông Nam - Phãi thu
tiên lài vay
Phdi thu cdc t6 cl,dc
294.878.227.239 (3.242.551.090) 345.3 62. 000.381 (3.242.551.090)
vd cd nhân khdc
Cong ty CP dâu tu phát
98.402.161.112
98.402. 161. 112
triOn Phong Phi - Co
t1rc, lçii nhun dixçcc chia
Cong ty cô phân du tu
36.164.407.128
41.880. 107. 130
phát triên Phong Phi Phái thu tiên lãi cho vay
Phãi thu tin hop tác
116.182.648
12.389.738.204
Dông Mai
Phãi thu tin thanh 1
- 185.000.000.000
135.000.000.000
hop tác dir an dâu tu
Các khoán phài thu
25.679.249.493 (3.242.551.090)
7.206.220.793 (3.242.551.090)
ngän hn khác
Cong

665.007.770.240 (3.242.551.090)

528.758.531.758 (3.242.551.090)

6b. Phai thu dài han k/ide
SO diu nàm
Dy' phOng
Giá trl

S cui qu
Di1 phông
Giá tr

Phãi thu tin hop tác kinh
doanh
Các khoán k qu5 dài hn
Phãi thu dài han khác
Cong

43 .532.895. 759

62.532.895.759

19.89 1.898.420

891.898.420

63.424.794.179

-

Ban thuylt ,ninh nàylà m3t b5ph4n hçip thành và phái ductc dQc cling vái Báo cáo ia: chinh hp nht

63.424.794.179
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nho'n Phü, khu phó 3, phuàng Tang Nhon Phü B, qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CAO TA! CHINH HOP NHAT QU' 4 NAM 2020
Cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nhãt (tip theo)

7.

Hang ton kho
S cui qu
Dir phông
Giâgc
Hang mua dang di
trên dung
Nguyen 1iu, vt
lieu
Cong ci, ding ci
Chi phi san xuât,
kinh doanh d dang
Thành phm
Hang hOa
Hang gri di ban
Cong

S du nàm
Dyphông
Giá g6c

3. 142.53 6.063
97.953.473.486

(4.728.417. 174)

110.474.467

120.639.266
229.167.480.658

(2.247.728.953)

186.808.329.020

(3.261.225.273)

229.417.381.307 (25.676.349.066)
13 .97 1.042
12.023 .32 1.3 63

(8.229.414.350)

494.729.532.512

321.342.390.942 (25. 199.919.390)
4.593.706.160
20.628.040.384

571.838.803.185 (33.665.991.513) 1.028.212.473.485 (35.677.062.693)

TInh hInh bin dng dr phOng giãm giá hang tn kho nhi.r sau:
Näm nay
35.677.062.693
Sdunäm
(2.011.071.180)
Trich 1p/Hoàn nhp
33 .665 .991.5 13
S cuôi k)'

8.
8a.

Chi phi trá triroc ngn htn/dài htn
Clii phI trá trwóc ngán lirn
Chi phi cong cii, ding cii
Chi phi sira chüa
Chi phi quãng cáo
Các chi phi trá tnrOc ngn hn khác
Cong

8b.

S cui qu
9.795.918.360
4.13 3.075.560
6.8 15.789.540
674.500.000
742.167.891
22.161.451.351

S du näm
11.265.306.120
9.543.730.717
10.509.265.590
1. 100.500.000
3.644.801.814
36.063.604.241

C/tip/il Ira trithc dài han
Quyn scr dung dt
Cong Cu, di,ing cii
Chi phi süa chcta, nâng cap nhâ xiiâng
Chi phi thuê van phOng lam vic
Các chi phi trã truOc dài hn khác
Cing

9.

75 1.477.127
1.373.468.366

S dãu nám
393 .305.06 1
342.641.665
375.221.211
1.248.518.728
2.359.686.665

Scuiqu
322.784.621
299.206.618

Tài san c dinh hOu hInh
Thông tin ye biên dng tài san cô djnh hüu hInh duçc trInh bay ph luc 01

Ban thuyê'l minh nay là mt b phán hap thành vaphái dtccic dpc càng vol BOo cáo tai chinh hç, nhdt
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph6 3, phuOng Tang Nhon Phü B, qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CAO TAI CHfNH HQP NHAT QUY 4 NAM 2020
Cho näm kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cao tài chinh hqp nht (tiêp theo)

10. Tài san c djnh thuê tài chInh
Nguyen giá
So dâu narn
Tang do nhan TSCD
thuê tài chInh
Giâm do chuyên sang
TSCD hthi hInh
KhAu hao trong kS'
Phân loai 'ai
So cuôi qu
11.

Giá trl hao mon

Giá trl cOn Ji

6.036.383.797

53.873.208.119

59.909.591.916

4.581.596.937

Tài san c dinh vô hInh
Nguyen giá

Séd.unäm
Mua trong k'
Tang do XDCB
Giãm khác

Giá trj hao mon

3 .883 .608. 153

S6cu6ik'

Giá trl cOn li

239.061.820

3.644.546.333

(2.150.862.698)
65.339.596

Khu hao trong kS'

12.

49.291.611.182

10.617.980.734

59.909.591.916

1.732.745.455

304.401.416

1.428.344.039

Chi phi xây di.ng co ban d& dang

Chi phi mua sm TSCD
XDCB d dang
Cong

S cu6i qu

S dâu näm

33.079.647.602

1.845.484.544

1.407.780.00 1

15.976.665.278

34.487.427.603

17.822.149.822

Bàn ihuylt ,ninh nay là ,n5t b5 phin hcip thành và phái dircic dQc cling vói Báo cáo lài chinh hcip nhJt
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHCJ
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phng Tang Nlwn PhO B, qun 9, TP. Ho Clii Minh
BAO CÁO TA! CHIN I-I HQP NHAT QUY 4 NAM 2020
Cho näm kt thüc ngày 3 I tháng 12 nãrn 2020
Pliu h1c 01: biên dng tài san cô dnh hüu hlnh

Khoin muc

Nhàcü'a, vt
kien trüc

May rnóc và
thiêt bj

Phuong tiên
vn tãi, truyen
Mn

607.072.384.603
1.679.873.977

1.495.381.255.236
4.023.889.876

38.214.636.439
5.530.862.636

Thiét bi, dyng
cu quan I

Tài san cO dinh
khãc

Cong

Nguyen giá
SOdâunãm
Mua sm mài
Du tu xây thrng c ban
hoàn thành

2.152.127.526.231
11.234.626.489

11.459.249.953

19.130.971.992

19. 130.97 1.992

Tang khác
Tang do mua 1i tài san
thuêtàichInh
(144.248.073)

(15.816.470.934)

(2.681.100.712)

(116.728.000)

608.608.010.507

1.502.719.646.170

41.064.398.363

11.342.521.953

2.163.734.576.993

152.810.399.234
21.839.982.643

670.236.957.338
113.976.608.417

2 1.013.837.344
2.806.054.056

4.37 1.403.506
758. 163.278

848.432.597.422
139.380.808.394

(80.427.037)

(8.255.694.471)

(2.566.305.150)

(116.728.000)

-

(11.019.154.658)

S cuOi k5

174.569.954.840

775.957.871.284

21.253.586.250

5.012.838.784

-

976.794.251.158

Cia tn cOn Ii
S Mu näm
S cui k'

454.261.985.369
434.038.055.667

825.144.297.898
726.761.774.886

17.200.799.095
19.810.812.113

7.087.846.447
6.329.683.169

-

1.303.694.928.809
1.186.940.325.835

Thanh I, nhucrng ban

-

(18.758.547.719)

Giãm khác
S culii k'
Cia tn hao mon
S du nãm
Khâu hao trong kS'
Tang khác
Tang do rnua 1i tài san
thué tài chinh
Thanh 1, nhrçng ban
Giárn khác

Ban !huyé'r nunh nay là môt h phán hop thành và phái diroc c1c cling vol Báo cáo iài chin/i hop n/môt
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TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Da chi: 48 Tang Nhcin Phü, khu ph 3, phiiâng Tang Nhon Phü B, qun 9, TP. Ho Chi Minh
BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT QU' 4 NAM 2020
Cho nam kt thüc ngay 31 tháng 12 näm 2020

13.

Lçri th thtro'ng mi
Nguyen giá
S du näm
Tang trong kS'
Giám trong kS'

61.306.069.300

S cui k'

61.306.069.300

S da phãn bô
Sdunàm

34.733.678.558

Phân b trong kS'
Giãm trong kS'
So cuoi ky

3.936.650.484
38.670.329.042

Giá tn con lai

14.

So d.0 näm

26.572.390,742

S cui k'

22.635.740.258

Phâi trã ngtrO'i ban ngn hn/dài hn

14a. Phái Era ngwài Mn ngii Iiin
So cuôi qu
Phái trã cdc ben lien quail

109.23 1.877.908

126.322.888.893

Cong ty TNHH Coats Phong Phü

60.804.109.546

52.016.834.147

Cong ty c phn dt may Nha Trang

48.427.768.362

74.306.054.746

Các nba cung cp khác

149.161.284.411
149.161.284.411

206.195.024.709
54.749.600.400
151.445.424.309

Cng

258.393.162.319

332.517.913.602

Phái Era các n/ia cung clip k/sac
Cong ty CP Dt may LiOn Phi.rong

15.

So dâu näm

Ngtr&i mua trã tin tru'&c ngän hn
So cuôi qu

S du näm

Trã tru'ó'c cüa các ben lien quan

36.845.370

36.845.370

Cong ty c phn dt Dông Narn

36.845.370

36.845.370

20.374.308.844
9.962.577.900

20.678.336.670
9.962.577.900

10.411.730.944

10.715.758.770
20.715.182.040

Trá tru'Oc cáa ale k/sac/i hang khdc
COng ty TNHH SXKD nguyen 1iu may VN

Các khách hang khác
Cong

20.411.154.214

Ban thuyet minh nay là rnt bOphn hcp thành Va phái du'cc dQC ciing vái Baa cáo îàí chinh hcip nhá't

TONG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhan Phi, khu ph 3, phuOng Tang Nhan Phü B, qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT QU 4 NAM 2020
Cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyêt minh Báo cáo tãi chinh hqp nhât (tip theo)

16.

Thus

Thu và các khoãn phâi np Nhà nuóc
So cui qu
Phãinp
Phãithu
GTGT hang ban ni dja
5.228.958.284

Thus xuât, nhp khâu

469.299,637

Thus thu nhp doanh nghip
Thud thu nhp cá nhân

S du näm
Phãinp
Phãithu
176.396.649

23.387.963
207.769.015

45 .989.095
873.569.662

4.370.406.356

6.884.836.301

27.184.658

41.049,3 18

Thuê tài nguyen

207.769.015

Tin thuê dt
Các 1oi thud khác

C ng

17.

10.095.848.935

231.156.978

7.975.851.930

253.758.110

Phãi trã ngtr&i lao dng
Các khoàn tin li.rcing, phi cp, tin thuâng,.. con phái trà cho cong nhân viên.

18.

Chi phi phãi trã ngãn hn
S cui qu

So du nãm

8.307.844.353

6.376.402.948

659.316.413

509.481.922

Chi phi hoa hng

5.417.007.094

1.733.968.792

Chi phi khác
Cong

2.231.520.846

4.132.952.234

8.307.844.353

6.376.402.948

Phái Ira các i6 chá'c và Ca nhâi, khdc
Chi phi trã läi vay phái trã

19. Phãi trã ngän hin/dài hn khác
19a. Phâi Era izgàii /zuz klidc
Phái Era cdc ben lien quan
Tp doàn dt may Vit Nam - Phãi trã tin läi vay
Tp Ctoàn dt may Vit Narn - Phãi trã tién cô trc
Phái Era cdc don vj

va

cá ,iJthiz k/zác

Kinh phi cong doàn, báo him x hi, báo him y
tê và bão hiêm that nghip
C t1rc phái trá
Các khoãn phâi trã ngän htn khác
Cong

S cui qu
21.063.531.253

S du nàm
75.055.447.041

777.702.789

1.533.457.041

20.285.828.464

73.521.990.000

4.963.891.065

4.114.354.248

2.703.739.629
727. 191. 871
1.532.959.565
26.027.422.318

1.874.277.307
757.217.995
1.482.858.946
79.169.801.289

Ban thuy1 minh nay là ,n3t b5ph4n hcxp thành và phai thrcxc dQc càng vol Báo cáo iài chinh hQp nhá't
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lÔNG CONG TV cö PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph 3, phixôiig Tang Nhan Phii B, qun 9, TP. Ho ChI Minh
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT QU 4 NAM 2020
Cho nàm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuy& minh Báo cáo tài chinh hQp nhât (tip theo)

19b. Phái trã dài han khdc
Scuiqu
Nhn 1rng trtxic d%r an va nhn gOp von hçp
tác dâu tu tài chInh
Cong ty c phdn Dt may Lien Phucrng
-

Cong iv TNHHXây dtng Phong Dic

Nhn tin cçc cüa Cong ty TNHH SXTM
VTnh Phixcmg
Cong

Sôdunäm

24.726.000.000

24.726.000.000

5.226.000.000

5.226.000.000

19.500.000.000

19.500.000.000

4.700.000.000
29.426.000.000

24.726.000.000

20. Vay Va nc thuê tãi chInh ngn hn/dài han
20-i. Vay và ni thue tài chén!, ngn hin
So cui qu
Vay và nr 1/tue thi chmnh ngn Izçuz phâi Ira cdc
ben lien quan

Sdunäm

10.109.219.687

9.175.284.116

10. 109.219.687

9.175.284.116

624.809.243.190

1.282.388.738.704

624.809.243.190

1.282.388.738.704

- Ngdn hang du lit và phdt trkn Vit Nam

67.694.953.584

287.125.353.824

- Ngán hang TMCP cong thtroiig Vit Nam

70.805.067.465

171.371.204.796

- NgOn hOng TMC'P ngogi thtrong Vit Nam

384.8 12.926.923

657.948.660.454

- Ngdn hang TMCP A Chdu

16.668.370.000

48.056.673.548

- Ngán hang TMGP Tiên Phong

32.907.274.340

- NgOn hang thuvng mcxi cd phn Dông Nam A'

31.880.598.393

85.403.497.938

- Ngdn hang TMP quc te Vit Nam

20.040.052.485

32.483.348.144

Vay dài han dn han trá

67.755.606.043

67.533.539.277

8.370.827.4 16
711.044.896.336

9.928.114.694
1.369.025.676.791

Tp doân dt may Vit Nam
Vay và ni Ihuê Iài chinh ngn hin phái Ira cac
to chat và Cd nhân khdc
Vay ngAn han ngân hang

Na

thuê tài chInh dn han trã

Cong

Bàn thuyél ,ntnh nay là ,,i5t bçiphOn hqp thành Va phái duc d9c cüng v&i BOo cáo tài chinh hQp nhat
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lÔNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
DIa chi: 48 Tang Nhoi-t Phi, khu ph 3, phir&ng Tang Nhcyn Phü B, qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CAO TA! CHINH HQP NHAT QUY 4 NAM 2020
Cho nam k& thüc ngày 3 1 thang 12 nam 2020
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hçrp nhât (tiép theo)

20b. Vay và nçl thuê tài chIn/i dài Izqn
So cui qu
Vay và nr thuê tài ch(,,Is dài hin phd! trd cdc ben
he,: qua,:
- Tp doãn dt may Vit Nam
Vay dài han ngán hang
- Ngán hang TMCP ngoai thuang Viét Nam
- Ngán hang thuzing mçzi CP cong thutrng Vit Nain
- NgOn hang tineang mqi cdphdn Sal GOn - Ha N5i
Vay dâi han các M chirc và cá than khác

- Qu9 báo v mOi tru'&ng Vit Nam
- Vay dài han các cá nhdn
Na thuê tái chfnh
Cong

21.

So dâu nãm

521.041.703.933

531.494.118.273

521.041.703.933

531.494.118.273

309.223.759.906

360.274.527.983

284.443.800.246

331.425.202.743

15.180.000.000

17.820.000.000

9.599.959.660

11.029.325.240

117.088.357.110

115.351.919.319

7.040.000.000

9.600.000.000

110.048.357.110

105.751.919.3 19

19.18 1.743 .8 10

29.005.427.487

966.535.564.759

1.036.125.993.062

Di phông phãi trã ngän hn/dài hn
Dr phông nç phãi trã ngin han lien quan dn dr phông trçY cp thôi vic.

22.

Qu5 khen thff&ng, phéc 191
Qu khen thuâng
Qu phüc lqi
Qu5 thuâng Ban qun 1, diu hành
Cng

So cuoi quy

S du nAm

19.098.332.576

5.128.012.990

3,788,107.00 1

3.254.021.952

1.274.994.619

102.87 1.619

24.161.434.196

8.484.906.561

Bàn Ihuyé'r m,nh nay là mt b(3phdn hcrp thành và phâi dwqc dQC cling vài Báo cáo tài chinh hcip n/idt
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TNG CONG TY C PHAN PHONG PHU
Dja chi:48 Tang Nho'n Phü, khu ph 3, phtrng Tang Nhn PhO B, qun 9,
TP. H ChI Minh
BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT QUY 4 NAM 2020
Cho näm két thüc ngày 31 thang 12 näm 2020
23.

Von chi.isö}iüu
Bang diJi chièu bi,z d3iig cüa v6n clzü so' hilzr
Vn 1ãu tu cüa
chü sO hOu

Thing dir von
ci) phân

S6 dLr dâu
nAm nay
Tang von
trong k)
nay

746.708.910.000

32.368.276.001

Qu5 du tu
phat triên
337.923.966.476

Qu5 khác
thuôc v6n
chü s& hüu

Lol nhuân sau
thuê chua phãn
PhOi
404.766.823.758

L9i Ich ci) (lOng
khOng kiêm soát
18.469.401.148

37.505.615.000

S dir
cui k'

294.423.390,146

2.685.213.904

297.108.604.050,00

(72.860.669.000)

(160.000.000)

(73.020.669.000)

(389.333.334)

(164.275.960.200)

746.708.910.000

32.368.276.001

375.429.581.476

Ban ihuyut minh nay là m5g b5phn hçip thành và phái duqc dQc càngvó'i Báo cáo âí chlnh hqp nhdt

1 .540.237.377.383

37.505.615.000

Lqi nhuân
trong k
Trich lOp
cac quy
Chi thu
lao Hôi
di)ng quãn
trvà Ban
kiém soát
Chia ci)
ttrc
Diéu
chinh
giãm do
chuyen
khoân dâu
tu
Các
kioán
diéu chinh
khác

Cong

(3 89.333.334)

(1.800.000.000)

(166.075.960.200)

9.453.389.080

3.786.991

9.457.176.071

471.117.640.450

19.198.402,043

1.644.822.809.970
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TÔNGCONG1YCOPHAN PHONG PHU
Da chi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph 3, phuông Tang Nhon Phc B, qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2020
Cho näm két thüc ngày 3 I tháng 12 näm 2020

23a. Clii tièt vn gop cáa c/iü so hfru
cuIi qu
374.087.960.000
372.620.950.000
746.708.910.000

So tlu näm
374.087.960.000
372.620.950,000
746.708.910.000

S cui qu
74.670.891
74.670.891
74.670.891

S du näm
74.670. 89 1
74.670. 89 1
74.670.891

74,670.891
74.670.891

74.670.891
74.670.891

S

Tp doàn dt may Vit Nam
Các c clông khac
Cong
23b.
S hxçTng c phiu clang k phát hành
So lucng c phiêu cia phát hãnh
- Cóphiê'uphthong
- Côphiêuu'udãj
S hrcing c phiu thrçc mua Iai
- Côphie'uphó thông
- Côphie'utrudãj
S Iuçng c phiu clang luu hánh
- Cóphiéuph thông
- C8phie'uu-udaj
Mnh giá cO phiêu clang liru hành: 10.000 VND.

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC
KHOAN MUC TR!NH BAY TRONG BAO
CÁO KET QUA 1{OAT DONG KINH DOANH HYP NHAT
1.

Doanh thu ban hang vã cung cp dlch viii
Nàm 2020
Doanh thu ban thành phm
Doanh thu ban hang hOa va cung cp dch v1i
Doanh thu bt dng san
Cong

2.

587.841.389,676
11.548.741.700

995.233.334,354
33.276.475.474

2.108.851.539.945

3.350.394.008.609

Näm 2020

(7.433.374.454)
(7.433.374.454)

Nàm 2019
(1.192.495.496)
(6.190.882)
(13.503.606.889)
(14.702.293.267)

Nam 2020
1.355.836,072,651

NAm 2019
2.058.239.718,941

499.825.663.781
9.940.634.277

950.077.374.187
27.462.494,878

(2.011.071.180)
1.863.591.299.529

9.709.791.039
3.045.489.379.045

Các khoãn giãm trr doanh thu
Chit khu thi.rang mii
Giám giá hang ban
Hang ban bi trã 1i
Cong

3.

1.509.461.408,569

Nàm 2019
2.321.884,198,78 1

Giá vOn hang ban
Giá vn cia thãnh phm cia ban
Giã vn cüa hang hOa, djch vii cia cung cp
Doanh thu bt dng san
Dir phOng giãm giá hang tn kho
Cong

Bàn thuyEi mmli nay là m$t bphán hc,p thành Va phái dttc dQc cling vói Bdo cáo Iàí chinh hcxp nhdt
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
DIa chi: 48 Tang Nhan Phü, khu ph 3, phirang Tang Nhon PhIi B, qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CAOTAJ CHINH HOP NHAT QU' 4 NAM 2020
Cho nãm kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Bãii thuyt minh Báo cáo tài chinh h9'p nhãt (tip theo)

4.

Doanh thu hoit dng tài chInh
Lãi tin giri không k' hn
Lãi tin cho vay
C tüc, lçii nhuân duoc chia
Lài chênh 1ch t' giá phát sinh
Lâi chênh 1ch t' giá chua thrc hin
Lãi do nhixçmg ban các khoãn du tu
Doanh thu hoat dng tãi chInh khác
Cong

5.

Clii phi chuyn nhuçng thanh 1 cac khoán du tu
Dir phOng/Hoan nhp dir phông cac khoân dAu tu
tài chInh
Chi phi hoat dng tài chinh khác

Cng

9.800.712.000
6.577.555.535
698.58 1.660

5.205.734.575
9.627.657.000
5.15 1.720. 194
485. 149.340
26.173.553.893

12.401.178.791

20.288.618.932

29.783.786.635

67.050.089.343

Nãm 2020
82.436.804.035
5.28 1.669.847

Nàm 2019
160.307.048.609
2.743.280.284
179.684,310

113.636.364
2.3 15.750.667
3,857,050.183
94.004.911.096

2.035.048.671
963.695.785
166.228.757.659

Näm 2020
17,184,187.891
8 1.353.862
18.466.040
47.573.862.669
10.939.269.662
75.797.140.124

Näm 2019
46.556.590.169
365.982.648
52.854.273
47.217.525.586
54.142.370.837
148.335.323.513

Näm 2020
61.575.867.454
3.261.168.760

Näm 2019
101.555.749.387
4.532.993.559

3.200.861.835

5.137.094.677

3.520.027.126
3.936.650.484
17.292.463.541

3.693.159.415
(2.240.616.320)

46.004.350.714

89.339.107.888

138.79 1 .389.9 14

206.554.481.147

Chi phi ban hang
Chiphichonhanvjen
Chi phi nguyen 1iu, vt lieu
Chi phi khAu hao tài san c dnh
Chi phi vn chuyn

Chi phi khác
Cong
7.

NAm 2019
117.655.409

Chi phi tài chInh
Chi phi !ai vay
L chênh loch t' giá dà thrc hin
L chênh lch t' giá chira thrc hiên

6.

Nin 2020
305.758.649

Chi phi quãn 1 doanh nghiêp
Chi phi cho nhân viên
Chi phi nguyen lieu, 4t 1iu
Chi phi thud vâ 1 phi
Chi phi khu hao tài san c djnh
Chi phi phân b lçii th thwng mai
Chi phi dr phOng
Chi phi khác
Cong

Bàn ihuyet mink nay là mç51 bphdn hcp than/i vàphál du-çxc doc cling vái Báo cáo fat chlnh hctp nhdt

4.536.992.541
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T 5NG CONG TY Co PH'AN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Phü, khu ph 3, phlroTlg Tang Nhon Phü B, quân 9, TP. Ho ChI Minh
BAO CÁO TA! CHfNH HOP NHAT QU 4 NAM 2020
Cho nàm kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçp nhãt (tip theo)

8.

Thu nhâp khác
Nàm 2020
Lâi thanh 1, nhuçng ban tài san cô djnh
Thu tiên bAi thi.rng bão hiêm
Tiênphtvi phm hçxp dng
Thu nhp ti'r tin vay duçic min
Thu nhâp khãc
Cong

9.

141.582.886
59.256.227
200.839.113

Chi phi khác
Näm 2020
Giá tn con lal ciia tài san c dinh thanh 1',
nhugng ban
Tin phat vi pham hành chinh, thud
Chi phi khác

Cong
10.

Näm 2019
1.102.338.09 1
5.6 15.486.086
1.560.663,775
2.000.000.000
1.929.365.8 12
12.207.853.764

Näm 2019

11.428.053.202
23.923.115
2 18.284.453
11.670.260.770

1.603.215.721
5.886.793.390
7.490.009.111

Lãi co' bãn/suy giãm trên c phiu
Näm 2020
Loi nhuân k toán sau thus thu nhâp doanh
nghiép cüa cO dông cong ty m
TrIch qu khen thixâng, phüc lçii
Lçñnhun tInh lai ca bãnlsuy giám trén cô
phiêu
Shrçing bInh quân gia quyn cüa c phiu
phô thông dang Itru hành trong k'
Lãi co' bân/suy giãm trên cô phiu

Näm 2019

294.423.390.145
(20.236.632.169)

210.081.288.444
(30.482.358.776)

274.186.757.977

179.598.929.668

74.670. 891

74,670.89 1

3.672

2.405

TP. H ChI Minh, ngày 25 tháng 01 nàm 2021

C.o TONG CONG TV

COPHAN

PHONG P
'T? HOC

Lé Thi Tü Anh
NgtrOi 1p biu

Trirong Thj NgQc Phu'qng
Kê toán tru'ông

Duong Khuê
Tong Giãm doe

Ban thuylt mznh nay là nz3t bO phn hçrp Ihành vàphái duçrc dQc cüng vol Báo cáo àé chinh hçip nhá't

30

