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BAO CÁO TAI CHIN H
HOP NHAT

QUY 4 NAM 2019

WWW.t)I1OflC, )h UC Dl ).CUUl

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHIJ

Mau so BO1- DN
Ban hành theo IT so 202/2014/TT- BTC
Ngay 22/12/2014 cCia BG îàî Chinh

DIa chi: 48 Tang Nhon Phii, KP 3, P.Tang Nhan Phó B, Q9, TP. HCM
BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT QU\ 4 NAM 2019
Cho närn tài chInh kt thic ngày 3 1 thang 12 näm 2019

BANG CAN DOI KE TOAN H(P NHAT
Tai ngày3l

tháng 12 nãm 2019
Dan vi tInh: VND

TAI SAN

Ma so

1
A- TAI SAN NGAN H.N
I. Tin và các khoãn tiro'ng duoiig tin
1.Tiên
2. Các khoãn tixcing diiang tin
H. Dâu ttr tài chInh ngän h3n
1. Chrngkhoánkinhdoanh
2. Dr phông giãm giá chüng khoán kinh doanh
3. DAu tu nm giii dn ngày dáo han
III. Các khoãn phãi thu ngän htn
I. Phài thungânhn cUa khach hang
2.Trãtrtxâcchongi.r?ibanng.nhan
3.Phãithunibngnhn
4. Phai thu theo tin d KH hçrp dng xây d%rng
5. Phãi thu v cho vay ng.n han
6.Pháithungânhnkhác
7. Dçrphông các khoán phãi thu khó dôi
8. Tài sánthiuchyxr1'
IV. Hang hoá t1n kho
1. Hang hoátnkho
2. Di..r phông giãm giá hang tn kho
V. Tài san ngän hin khác
1. Chi phi trá truOc ngn han
2. Thu GTGT dixcc khAu trr
3.Thu và các khoán phái thu NhàNi.râc
4.Giao djch mua ban lai trái phiu ChInh phii
5. Tai san ng.n han khác
B - TA! SAN PAl HAN
1. Các khoãn phãi thu dài hn
1.Phãithudàihancüakhachhang
2. Trã trixOc cho ngii?ñ ban dài han
3. Vn kinh doanh dan vi tnrc thuôc
4.Phãithunôibôdàihan
5.Pháithuvchovaydãihan
6. Phái thu dài han khác
7. Di.r phông phái thu dài hn khó dôi
II. Tài san c dinh
1. TSCDhQ'uhinh
- Nguyêngiá
- Giá tn hao mon 1u9 Ice'
,

2
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

Thuyet
.
minh
3
1

2

3
4

5
6

7

8
16

5
6

9

ao can nay p/wi du'çfc dQc cung vyi b'an lhuye( mink tOo can ml chink hop n/wi

.
So cuoi nam

So dau nam

4
2.460.326.816.733
62.782.855.819
62.482.855.819
300.000.000
1.359.002.671.708
554.422.920.514
15.594.073.067
13 1.600.000.000
664.707.705.740
(7.383.457.805)
61.430.192
1.003.424.867.229
1.028.789.303.535
(25.3 64.436.306)
35.116.421.977
2.359.686.665
32.502.977.202
253.758.110
-

5
2.674.657.244.001
42.702.976.496
42.402.976.496
300.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
1.248.840.938.469
615.669.922.513
19.301.487.799
161.600.000.000
464.010.288.718
(11.824.772.159)
84.011.598
1.336.981.439.923
1.362.948.711.577
(25.967.271.654)
41.131.889.113
4.129.560.674
32.459.477.775
4.542.850.664
-

2.077.201.535.509
68.716.794.179
5.292.000.000
63.424.794.179
1.343.196.413.890
1.285.678.659.438
2.653.821.315.513
(1.368.142.656.075)

2.753.190.277.124
337.632.413.896
6.024.000.000
331.608.413.896
1.721.138.657.802
1.676.513.130.627
3.347.918.755.458
(1.671.405.624.831)

TAI SAN

Ma so

-

Thuyet
.
minh

2.TSCDthuêtàjchfith
- Nguyen giá
- Giá tn hao mon 1u9 k
3. TSCD vô hInh
- Nguyen giá
- Giá tn hao mOn 1u9 ké'
III. Bt dng san du tir
- Nguyen gia
- GiO tn hao mOn 1u9ké'
LV. Tài san d& dang dal hn
I. Chi phi san xut, kinh doanh dc dang dài han
2. Chi phi xây chrng Ca bàn dâ dang
V. Du tir tài chInh dài han
I.Duti.rvàocôngtycon
2. D.uttrvào côngty lien doanh, lien kt
3. Duti.rgóp vnvào don vj khác
4. Dr phông giãm giá dAu tu tài chInh dài han
5. Du tu nm gitt dn ngày dáo han
VI. Tãi san dài han khác
1. Chi phi trá tri.rOc dài han
2. Tài san thus thu nhâp hoän lai
3. Thi& bj, v.t tu', phu tüng thay th dài han
4. Tâi san dài han khác
5. Lviththu'angmai

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

10

TONG CONG TA! SAN
C - N€ PHAI TRA
I. Nc' ngän han
1. Phài trãngui banngn han
2. Nguôi muatrátintruOcng.nhan
3. Thus và các khoánphãi np NhàNucc
4.Phãitrãchongui1aodong
5. Chi phi phái trâ ngn han
6.Phãitrãnibngnhan
7. Phái trã tin do KH cUa hcp dng xây dirng
S. Doanhthuchu'athu'chiênngnhan
9. Phãi trâ ngân han khác
10. Vayvànothuêtài chInh ngânh
11. Dr phông phãi trã ngn han
12. Qukhenthi.thng. phüc 1çi
13. Qu binh n giá
14. Giao djch mua ban 'ai trái phiu Chinh phti
I!. No' dài han
1.Phãitrãngithibándaih
2. Ngui mua trã tin tri.rOc dâi han
3. Chi phi phâi trã dài han
4. Phãi trã ni bô v vn kinh doanh
5. Phái trã nôi bô dâi han
6. Doanh thuchtrathi.rc hiên dài han

.

A

So cuoi nam

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
540.281.941.868
431.232.699.191
125.247.365.199
(16.198.122.522)
94.758.993.316
36.063.604.241
-

37.271.588.967
45.942.798.350
(8.671.209.383)
7.353.938.208
7.525.403.353
(171.465.145)
12.907.776.126
14.476.010.625
(1 .568.234.499)
82.324.475.524
82.324.475.524
525.181.731.795
413.630.525.447
125.514.280.199
(14.163.073.851)
200.000.000
74.005.221.981
42.895.838.698
-

58.695.389.075

31.109.383.283

270

4.537.528.352.242

5.427.847.521.125

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

2.984.050.492.995
1.885.029.381.647
313.647.886.709
20.715.182,040
8.320.953.817
76.586.087.067
6.376.402.948
3.248.371.091
79.169.417.226
1.368.480.174.188
8.484.906.561
1.099.021.111.348
34.839.314.364

3.746.468.991.852
2.393.068.886.493
382.339.057.016
19.829.416.501
26.033.571.450
80.550.265.545
19.247.398.512
3.710.414.169
103.264.618.3 12
1.754.742.972.966
3.351.172.022
1.353.400.105.359
36.310.813.000

11

12

2
2

8

13

14
15
16
17
18

19
20
21
22

ao cao nay pnai dwçc ac cung vclt han thuyet minfl hiao cao tat chinfl hQp nhãt

Thuyet
Ma so mm h

TAI SAN
7. Phài trà dài han khác
8. Vay và nçthuê tài chInh dài hn
9.Tráiphiuchuyndi
10. Co phiu tru dài
11. Thuê thu nhp hoàn 1i phãi trã
12. DLr phOng phãi Ira dài hn
13. Qu phát trin khoa h9c cong ngh
D- VON CHU sO H1D1J
I. V6n chü s& hfru
1. Vn du tu cUachü shftu
- C phiu ph thông có quyn biu quyt
-Côphiuuudi
2.Thengthrvôncôphn
3. Quyen chn chuyn di trái phiu
4.Vnkhãccüachsâhuu
8. Qu dâutrphattrin
9.Qu'htrc'sâpxpdoanhnghip
10. Qu khác thuôc vOn chü sâhu
ii. Lçvi nhun sau thuê chua phân phôi
- LNST chu'a phân phi luy k dn cu& kS'tn
- LNST chua phân phi kS' nay
I 2.Nguôn von dau tu xây dirng co ban
13. Lçi Ichc dông không kim soát

337
338
339
340
341
342
343
400
410
411
411a
411b
412
413
414
418
419
420
421
421a
421b
422
429

TONG CONG NGUON VON

440

19
20

21

23

23

23
23
23

24

SoA cuoa nam

A

A

So dau nam

24.726.000.000
1.036.348.953.914
3.106.843.070
1.553.477.859.247
1.553.477.859.247
746.708.910.000
746.708.910.000
32.368.276.001
337.923.966.476
417.748.704.637
210.273.859.069
207.474.845.568
18.728.002.133

26.326.000.000
1,288,088,199.734
2.675.092.625
1.681.378.529.273
1.681.378.529.273
746.708.910.000
746.708.910.000
35.309.411.225
339.061.007.341
291.153.672
414.677.387.285
185.454.382.293
229.223.004.992
145.330.659.750

4.537.528.352.242

5.427.847.521.125

Thành ph H ChI Minh, ngày 20 tháng 01 näm 2020
NGU'OI LAP BIEU

Lê Thi Tü Anh

KE TOAN TRIJONG

TL.. GIAM DO

Triro'ng Th1 NgQc Phu'çrng

Baa cáo nay phái ducrc dQC cling v&i Ban thuy1 nünh Baa cáo tài chinh hqp nht

3

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU

Mu s B02- DN
Ban hành theo TT so 202/2014/TT- BTC
Ngãy 22/12/2014 cia BO Tãi Chinh

Dja chi: 48 Tlng Nhcxn PhO, KP 3, P.Tang Nhm PhO B, Q9, TP. 1-1CM
BAO CÁO TAI CHNH Hçip NHAT QU'' 4 NAM 2019
Cho näm tài chinh kt thOc ngày 31 thang 12 näm 2019

BAO CÁO KET QUA HOIT DQNG KINH DOANH HqP NHAT
QU'' 4 NAM 2019
Don vj tinh: VND
Lily k tfr du nAm dn cuii k' nay

CHI TIEU

Ma
so

1'huyt
minh

I.

1)oanh thu bàn hang và cung cip dlch vy

01

VII.I

2.

(:ac khoän giãm trir

02

3.

Doanh thu thuAn v bàn hang và cung cp dch

10

4.

Giá v611 hang bàn

11

5.

Lçri nhun gp v bàn hang v cung cp d1ch vi

20

6.

1)oanh thu hot dng tài chInh

21

7.

(hi phi tài chInh

22

I rung dO: chi phi III vay
8.
9.

Qüy4/2019

Qüy4/2018

803.929.438.942

862.494.702.305

3.350.131.657.336

3.509.967,758.428

2.644.720.620

6.873.914.262

14.702.293.267

10.657.906.521

VII.I

801.284.718.322

855.620.788.043

3.335.429.364.069

3.499.309.851.907

VIL2

737.887.165.725

802.3 13.269. 109

3.042.305.887.333

3.204,731.983.938

63.397.552.597

53.307.518.934

293.123.476.736

294.577.867.969

VII.3

23. 149.867.415

7.166.965.998

67.509.046.526

37.029.365.364

VII.4

35. 168.56 1.323

37.972.204.384

166.029.031.338

160.848.745.367

23

33.723.891.633

41.622.019.808

160.232.962.871

16 1.958.746.028

Phn IAi hoc I trong cong ty Iin kt, lien doan

24

64.907.443.644

103.720.747.909

364.335.240.191

332.009.484.710

Chi phi bàn hang

25

'II.5

42.271.064.295

41.2 13.095.612

148.3 17.207.365

131.320.830.866

10. Chi phi quàn I doanh nghip

26

VII.6

59.32 1.617.925

58.674.975. 10 1

207.164.766.592

180.433.609.934

II. Lqi nhun thun tir hot dng kinh doanh

30

14.693.620.113

26.334.957.744

203.456.758.158

191.0 13.53 1.876

12. Thu nhp khác

31

VII,7

1.838.212.121

65.865.870.842

12.242.240.049

95.259.837.693

13. Chi phi khác

32

VII.8

3.356.121.054

60.839.188.839

8.916.171.781

65.109.085.8 15

14. LQi nhuãn khác

40

(1.5 17.908.933)

5.026.682.003

3.326.068.268

30.150.751.878

15. Tng l'i nhun k toãn trirO'c thud

50

13.175.711.180

31.36 1.639.747

206.782.826.426

221.164.283.754

16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hãnh

51

5.262.091.668

3.551.241. 186

17. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoAn Ii

52

18. l.qi nhuii sau thud thu nhp doanh nghip

60

201.520.734.758

2 17.6 13.042.568

18. Liz nhumn snu thzJ cOa c6 dông t1ziu s6

62

3.295.389.595,)

(14.817.719.500)

18. L9i nliuçin sau thuE cOa Co dông cOa cong ty mc

61

16.947.900.4 75

48.782.043.518

20 7.901.512.236

229.649.671.659

19. LAi co bàn trên c phiu

70

122

492

2.550

2.785

(476.799.700)

13.652.510.880

VII.9

(2.602.684.271)

33.964.324.018

NAm 2019

(6.380.777.478)

Nàm 2018

(12,036.629,091)

Thành ph H ChI Minh, ngày 20 tháng 01 näm 2020
NGUO1 LAP BIEU

Lê Thi Tu Anh

KE TOAN TRU'3NG

Tru'o'ng Th NgQc Phu'Qng

Pham Xuãn TrInh

4

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhan PhO, K? 3, P.Tang Nhan PhCi B, Q9, TP. HCM
BAO CÁO TAI CHtNH HOP NHAT QIJY4 NAM 2019
Cho nIm tâi chinh k& thüc ngOy 3! thOng 12 nAm 2019

Mu so B03- DN
Ban hành theo TI sO 202/2014/TI'- BTC
Ngây 22112/2014 cOa B Tãi Chinh

BAO CÁO LIfU CHUYEN TIEN T H1P NHAT
(Theo phirng phOp truc tip)
QU' 4 NAM 2019
Don vj tinh VND
MA
SO

CH!TIEU

LOv k tir du nAm dn cuOi qu
NAm 2018
NAm 2019

QUY 4

Tliuyet
minh

NAm 2018

in 2019

I. Luu chuyên ti€n tii hoat dng kinh doanh
1. Tin thu ban hAng, cungvp dich vi vi doanh thu khOc

01

1.246.456.566.510

2. Tin chi tn cho ngixôi cung cap hAng hOa vO dlch vu

02

(977.915.259.252)

3. Tin chi trA cho nguôi lao dng

03

(77.250.911.099)

3.921.683.929.152

912.021.807.399

3.512.868.050.496

(550.294.679.112) (3.276.270.698.959) (2.839.325.094.518)
(102.249.032.368)

(429.205.952.342)

(457.357.295.557)
(173.531.849.500)
(6.210.792.247)

4. Tin chi ErA 181 vay

04

(45.293.648.442)

(60.484.492.288)

(187.115.061.040)

5. TMn chi np thué thu nMp doanh nghip

05

(1.985.516.472)

(1.133.145,606)

(4.615.268.634)

6. Tiãn thu khOc tr hoat dng kinh doanh

06

24.126.160.491

87.857.338.113

125.904.542.377

192.506.496.482

7. TiOn chi khAc cho boat dOng kinh doanh

07

(36.781.671.000)

(71.351.618.670)

(194.377.091.281)

(227.663.650.448)

20

131.355.720.736

214.366.177.468

Lwu chuye'n tin tlsu4n tfrhogtdng kinh doanh

1.285,864. 708

('43.995.600.727)

II. Liru chuyan tian tfr hoat dng oau tir
1. liOn chi dO mua s&n, xAy di,mg tài sAn cO djnh và

21

cic tii sOn dii han khOc

(23.403.437.241)

2. liOn thu tirthanh l, nhixmg bin tOi sAne0 dnh va
các tAi sOn dAl han khic

22

(82.885.974.737)

-

-

-

991.968.181

9.685.364.246

16.884.423.501

3. 1'iOn chi cho vay, mua cOc cOng cv nçi cCia dan vj khOc

23

-

4. liOn thu hOl cho vay, bAn lai các cong cv nçi cOa dan v khOc

24

408.000.000

(203.353.297.962)

(111.616.537.262)

10.890.870.562
(700.000.000)

(10.000.000.000)

4.202.031.572

10.732.000,000

(12.284.000.000)
-

(74.248.700.000)

-

5. liOn chi dAu ti.r, gOp vOn vAo don vj khác

25

(23.000.000.000)

6. liOn thu hOi dAu tu, gop vOn vAn don vj khAc

26

50.801.000.000

31,256,158.477

80.649.555.912

31.364.158.477

7. liOn thu 181 cho vay, cO tCrc VA Iqi nhuOn duqc chia

27

40.082.927.726

19.374.015.355

382.603.577.501

305.534.326.837

30

45.880.458.666

(34.854.436659)

295.004.319.652

147.938.089.486

31

30.000.000.000

-

30.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

909.123.675.045

1.144.598.943.693

4,398,150,538.591

Lwu chuyen tien thun tfr hojztdng du 1w

111. LtruchuyOii tin ti hoot dng tii chlnh
1. lien thu tr phOt hAnh cO phiOu, nhAn gOp vOn cOa chO sO hthi
2. liOn chi trA gOp vOn cho cic chO sO hQu, mua Iai
cÔ phiOu cOa doanh nghip dA phAt hAnh

32

3. liOn vay ngAn han, dii han nhOn dtrc

33

4. TiOn chi trA n gOc vay

34

5. liOn chi trA nq thuC tOi chlnh

35

6. CO tuc, 1i nhun dA trA cho thu sO hi1u

4.745.538.258.231

(1.084.870.607.730) (1.331.770.581.582) (4.459.323.881.718) (4.827.698.120.841)
(1.882.185.582)

(1.829.616.510)

(5.725.498.878)

(6.251.254.252)

36

(5.440.331.000)

(9.372.700)

(193.956.588.399)

(84.395.589.300)

Lwu ckuyãn liOn thudn 1* !sost dng 101 ch(nh

40

(153.069.449.267)

(189.010.627.099)

(230.855.430.404)

(172.806 706.162)

Liru choyn tiOn thuan trong kSr

50

24,166,730.135

(9,498.886.290)

20.153.288.521

(23,582.751.968)

TiOn vA tiro'ng diro'ng tiOn oau lc

60

VI.1

38,616,125.684

52.349.174.557

42.702.976.496

66.275.335.698

Anh hLrOng cOa thay d6i t' giO h0i dcli quy dOl ngoai t

61

han vi ftrng dircrng tiOn cuOi k'

70

VI.1

62.782.855.819

-

(147.311.771)
42.702.976.496

(73.409.198)
62.782.855.819

10.392.766
42.702.976.496

Thinh phO 1-h ChI Minh, ngày 20 tháng 01 nã • 2020

NGth1I LAP BIEU

KE TOAN TRU'JNG

,14. .
I.

GIAMDOC

'6' \

TNG CONG TY\

:

, PHONGPI.W*I
.

\1
/,9,

Lê Th To Anh

Truong Thi NgQc Phuqng

Báo cáo nOyphai thztic dQc cing vó'i Bàn lhuye2t minh Báo cáo tai chin/i hqp nhd.t

am Xuãn TrInh

5

TONG CONG TY cô PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon PhO, khu ph6 3, phxOng Tang NhGn Phü B, qun 9, TP. HO ChI Minh
BAO CÁO TAT CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2019
Cho näm ktth6c ngày 31 tháng 12 nãm 2019

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT QU\ 4
Cho nAm kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019

I.

DAC DIEM HOAT BONG

1.

HInhthfrcs&hüuvn
Tong Cong ty cô phân Phong Phü (sau day gçi tat là "Tong Cong ty" hay "Cong ty me") là
cong ty cô phân.

2.

Linh vtrc kinh doanh
Tong Cong ty kinh doanh trong nhiêu linh v'rc khác nhau.

3.

Nganh ngh kinh doanh
Hot dng kinh doanh chInh cüa Tong Cong ty là: Sari xuât, mua ban sgi, vãi, kMn, chi
may, chi thêu, san phâm may m.c và thai trang (tth tây, nhum, ho in trên san phâm dt,
may dan, gia cong hang dà qua sr diing); NhuOm và hoàn tat vãi; Mua ban hóa chat, thuOc
nhum (trü hOa chat có tInh dôc hti manh); Mua ban may móc thiët bj, vt tu, ph tüng,
phi 1iu ngành dt — nhuOm — may; San xuât sçli, si nhân t.o (triir tái ché thai); BuOn ban
to, xo, sai dt, hang may mac; San xuât va kinh doanh nuác khoáng, bia, ruu, rnrâc giãi
khát cac loi; San xuât va kinh doanh các 1oi bao bI phic vii cho ngành bia ruvu, nuc
giãi khác; Kinh doanh djch vii vn tâi,..

4.

Chu k' san xut, kinh doanh thông throng
Chu kS' san xuât kinh doanh thông thuong cüa Tong Cong ty không qua 12 tháng.

5.

Cu trñc Tp doàn
Tp doâri bao gôm hgp Cong ty mc và 04 cOng ty con chiu sir kiêrn soát cüa Cong ty me.
Toàn bô cac cOng ty con duqc hp'p nhât trong Báo cáo tài chinh nhât nay.

Sa.

Danh sad, các Cong ty con duic hpp nhât
T l Igi ich
Ten cOng y
Cong ty cO ph.n dét DOng
Nam

Hoat dOng kinh
doanh chinh
Dja chi try sO chinh
S 727 Au Co, phuOng Tan Sat xut cCc san
Thành, quãn Tan PhO, TP. phâmdt
H Chi Minh

Cong ty cô phân det may
Nha Trang

X Vinh Phtrcing. TP. Nha
Trang, tinh Khánh HOa

Cong ty CP Dt Gia di,ing
PhongPh0

ThOn Hnh Tn. X1 Quang San xuAt, mua ban
Scm, Huyn Ninh Scm, Tinh bong, xo, si, vat,
san pham may rnc.
Ninh Thu.n
Mua ban hOa chat
thuôc nhuOm, may
móc thiêt bi ngành
dt may

San xuát các san
phâm dt

Bàn :huyd minh nay là rn5t b3 phan hcrp thành và phái dvçiC dQc cüng v&i Báo cáo tài chinh hqp nhdt

So cui
nãm

So dAu
nãm
60.99%

T' 1 quyn biu
quyCt
sO cuOi
näm

51.97%
88.81% 71.00%

sO du
näm
60,99%

5 1.97%
88.81%

71.00%
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T5NG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhcrn Phü, khu ph 3, phuOng Tang Nhcrn PhCt B, qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CÁO iAi CHINH HOP NHAT QU' 4 NAM 2019
Cho nAm kt thUc ngày 31 tháng 12 nam 2019
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçrp nht (tiép theo)

Sb. Dank sad, các C'ông ty lien kit dwrc phán dnh trong Bdo cáo tài chink h nhãt theo
phwongphãp von chüsôhü'u
Ten cOng ty

Hoat dOng kinh doanh T' 1
chinh
vOn gOp

DIa chi tr%1 sO chInh

Tl quyn
biCu quyet

Cong ty TNHH Coats Phong PhO S6 48 Tang Nhan Phu, phtrOng
Tang Nhan PhO B, qu.n 9, TP.
H ChI Minh

San ,cuât, mua ban xa, 35 .00%
si

35.00%

Cong ty c phân du ttr phát trin s6 159 Din BiCn Phu, qun
nhà va dO thj HUD Sal GOn
Binh Thanh, TP. Ho Chi Minh

DutLr,xâydrng,
kinh doanh bAt dng
san
SAn xuAt, kinh doanh
sAn phAm dt may,
nguyen phv IiGu, mAy
mOe thiet bj ngAnh
dt may

21.51%

21.5 1%

40,00%

40. 00%

44.02%

44.02%

Cong ty c phn xCic tin thucmg SO 168B BUi Thj Xuãn, phix?yng SAn xuAt, kinh doanh
41.26%
mai vã dâu ttr Phong PhO
Phni NgO LAo, qun 1, TP. HO bong nguyen 1iu nhp
Chi Minh
khäu; sAnxuAtváxuAt
khâu cAc loai khAn
lông

41.26%

Cong ty ct phn may Dã Lat

So 09 PhU D6ng Thien vuang,
TP.Da Lat, tinh Lam Dông

Cong ty c ph&n phát trin nhà
Phong PhU Daewon Thu Dcrc

SO 378 Minh Khai, phuOng VTnh Kinh doanh djch vi
Tuy, qun Hal Ba Thing, TP. Ha vn chuyën, giao
nh5n
NOi

San xuAt cAn san
phArn may mc

COng ty TNHI-1 Linen
Supply Services

Nhà xuOng A, Khu Cong
nghip Giang Dièn, huyn
TrOng Born, tinh DOng Nai

Cong ty ci phn dt DOng
Nam

SO 727 Au Ca, phuOng Tan SAn xuât các sAn

COng ty cO phAn dt may
Nha Trang

XA Vinh Phuang, TP. Nha SAn xut cAc sAn
Trang, tinh Khánh HOa
phAm dt

ThOnh, qun Tan PhO, TP.
HO ChI Minh

20.00%

3 5.99%

35 .99%

30.35%

30.35%

phAm dt

Ban lhuyél minh nàylà ,nl b5ph5n hçtp zhành và phái dwqc dçc cOng vái Bdo cáo ài chinh hqp nhdi
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TANG CONG TY C PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhmi Phü, khu ph 3, phrng Tang Nhcin Ph'i B, qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT QU 4 NAM 2019
Cho narn kt thüc ngay 31 tháng 12 nam 2019
Ban thuyét minh Báo cáo tài chinh hçrp nht (tiép theo)

II.

NAM TA! CH!NH, DON VI TIEN T stY DUNG TRONG KE TOAN

1.

Näm tài chInh
Näm tài chmnh cüa Tp doàn bat dau tr ngày 01 thá.ng 01 và két thüc vào ngày 31 tháng 12
hang n.m.

2.

Don vl tin t sfr dung trong k toán
Dan vj tiên t sir ding trong kê toán là Dông Vit Nam (VND) do phân lan các nghip vi
thrçic thuc hin bang dan vj tiên t VND.

III. CHUAN MISC vA CHE DQ KE TOAN AP DUNG
Ch d k toán áp dyng
Ngày 22 tháng 12 näm 2014, Bô Tài chinh dà ban hành Thông tu s6 200/2014/TT-BTC
huâng dn Chê d ké toán doanh nghip thay the Quyêt djnh so 1 5/2006/QD-BTC ngày 20
tháng 3 nam 2006 cUa Bô trtxang B Tài chinh và Thông tu so 244/2009/TT-BTC ngày 31
tháng 12 nám 2009 cüa BO Tài chInh cüng nhu Thông tu so 202/2014/TT-BTC thay the
cho phãn XIII - Thông tu so 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nam 2007 cüa BO Tài
chInh huàng dn 1p và trInh bay Báo cáo tài chmnh hcip nhât theo Chuân mirc ké toán Vit
Nam sO 25 "Báo cáo tài chInh hqp nhât và ké toán các khoãn dâu tu vào cOng ty con". Các
Thông tu nay có hiêu hrc áp ding cho qu' bat dâu vào hoc sau ngày 01 tháng 01 nAm
2015. Tp doàn áp ding cac Chuân muc ké toán, các Thông tu nay và các thông tir khác
huâng dn thrc hin Chuán mirc kê toãn cüa Bô Tài chinh trong vic 1p và trmnh bay Báo
cáo tài chInh hçrp nhât.
2.

Tuyên b6 v victuân thu Chun miyc k toán và Ch do k toán
Ban lông Giám dôc dam báo ct tuân thu yëu cAu cUa các chuân mire ké toán, Ché dO k toán
doanh nghip VietNam &rçxc ban hành theo Thông tLr so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm
2014, Thông tu sO 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cUing nhtr các thông tu khác
hi.r&ng dan thirc hin chuân mrc kO toán cüa BO Tài chInh trong vic Ip và trInh bay Báo cáo tài
chInh hçirp nhât.

Iv. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG
Co sv 1p Báo cáo tài chInh hç'p nht
Báo cáo tài chInh hop nhât duc lap trên co sa kê toán don tIch (tr1r các thông tin lien quan
den các luông tiên).
2.

Co sir hçrp nht
Báo cáo tài chinh hop nhât bao gôm Báo cáo tài chinh tong hçip ciia COng ty mc và Báo
cáo tài chmnh cUa các cong ty con. Cong ty con là don vj chju sr kiêm soát cüa Cong ty mc.
Su kiOm soát ton tai khi Cong ty mc có khá nan trrc tiêp hay gián tiOp chi phôi cac chInh
sách tài chInh va hot dng cUa cOng ty con dê thu ducic các lqi Ich kinh tê tü các hot
dng nay. Khi xác djnh quyên kiêm soát có tInh den quyên biOu quyêt tiêm nAng phát sinh
t1r cac quyên chQn mua hoc cac cOng ci nç và cong cii vOn cO the chuyên dôi thành cO
phiêu phO thông tai ngày kêt thüc qu'.
K& qua hoat dng kinh doanh cUa các cong ty con di.rqc mua 1i ho.c ban di trong nAm
duçrc trInh bay trong Báo cáo kêt qua hot dOng kinh doanh hop nhât t1r ngày mua hoäc
cho den ngày ban khoán dâu tu a cOng ty con do.

Bàn :huydt minh nay là mt bph4n hcip thank vàphái d&rç'c dQc càng vãi Báo cáo fài chink hçlp nhdi
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhmi Phd, khu ph6 3, phLrmg Tang Nhcm Phü B, qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TAI CH!NI-I HQP NHAT QU' 4 NAM 2019
Cho nám k&thUc ngày 31 tháng 12 näm 2019
Ban thuyt minh Báo cáo ta chInh hqp nht (tiép theo)

Báo cáo tãi chInh cüa cong ty m và các cong ty con sü drng d hcip nMt duçvc 1p cho
cing mt k' kê toán và áp d%tng các chInh sách kê toán thông nhât cho các giao dch Va sir
kin -cüng 1oi trong nhQng hoàn cánh tuGng tlrr. Trong truäng hçip chInh sách kê toán cüa
cong ty con khác vài chInh sách kê toán áp ding thông nhât trong T3p doàn thI Báo cáo tài
chfnh cüa cOng ty con së có nh0ng diêu chinh thich hqp trithc khi sr d1mg cho vic 1p Báo
cáo tài chInh hçTp nhât.
S6 dir các tài khoãn trên Bang can di k toán gifla các cong ty trong cüng Tp doân, các
giao djch nOi b, các khoán lAi nOi bO chira th%rc hin phát sinh tl'r các giao djch nay phài
dircyc loai trr hoàn toàn. Các khoán 1 chua thc hin phát sinh tr các giao djch ni b
cOng duçic loi bO trir khi chi phi to nên khoãn lô do không the thu hôi duçrc
Lçii ich cOa c dông không kim soát th hin phAn lài hotc 1 trong kt qua kinh doanh và
tài san thuân cOa cOng ty con không duqc näm giü b&i Ip doàn và duçic trInh bay ô khoãn
mic riêng trén Báo cáo kêtquá hot dng kinh doanh hqp nhât và trên Bang can dôi kê
toán hcvp nhât (thuOc phân von chO so hüu).
3.

Các giao djch bang ngoIi t
Các giao djch phát sinh bang ngoi t duçic chuyên dOi theo t giá tti ngày phát sinh giao
djch. So dir các khoân mi,ic tiên t cO gôc ngoai t ti ngày kêt thiic qu duçc quy dôi theo
t giá ti ngày nay.
Chênh lch t giá phát sinh trong näm tr các giao djch bang ngoi t duçic ghi nhn vào
doanh thu hot dOng tài chInh hoc chi phi tài chInh. Chênh lch t giá do dánh giá lai các
khoân mic tiên t cO gOc ngoi t tti ngày kêt thüc qu sau khi bi tth chênh 1ch thng và
chênh 1ch giãm du?c ghi than vào doanh thu hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chinh.
T5 giá sO d%mg d dánh giá 1i s6 dir các khoân milc tin t có gc ngoi t ti ngày kêt
thüc qu duçc xác djnh theo nguyen täc sau:
• Dôi vOi các khoân ngoai t gui ngãn hang: t' giá mua ngoü t cOa ngán hang nth Tp
doàn mO tái khoân ngoi té.
• D6i vói các khoàn miic tin t cO g6c ngoi t duçc phân loai là tài san khác: t' giá
mua ngoi t cüa tOng ngân hang.
• 06i vOi các khoãn miic tin t cO g6c ngoi t duçc phân loi là nçi phái trã: t' giá ban
ngoi t cOa tOng ngãn hang (Ngãn hang Tp doàn thuOng xuyên có giao djch).

4.

Tin và các khoãn tirong throng tin
Tiên bao gOrn tiên mt và tiên gui ngan hang khOng k' hon. Các khoântucing dung tin là
các khoãn dâu tu ngan h.n có thôi hn thu hôi không qua 03 tháng kê tO ngày dâu tu, có
khà näng ,chuyên dôi dê dàng thành mt luçmg tiên xác djnh và khOng CO rOi ro trong vic
chuyên dOi thanh tiên ti thOi diem báo cáo.

5.

Các khoãn du tir tài chinh
C'ác khoãn dâu 1w vào cong ty lien doanh, lien kêt
Cong ty lien doanh
COng ty lien doanh là doanh nghip duçic thành 1p trên cc sO thôa thun trên hqp dng ma
theo dOTp doàn và các ben tham gia thrc hin ho.t dng kinh tê trên cd sO dông kiêm
soát. Dông hem soát dugc hiêu là vic dua ra cac quy& djnh mang tInh chin hrcic lien
quan den các chInh sách hot dng và tài chInh cUa Cong ty lien doanh phái cO sir dong
thun cUa các ben tham gia lien doanh.

Ban thuyt minh nay là m b phn hqp thành và phái thtçtc dcc thng vol Báo cáo sal chinh hçip nlzdt
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhn Phii, khu ph 3, phng Tang Nhon Ph B, qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CÁO TAT CHINH HOP NHAT QU'' 4 NAM 2019
Cho näm ktthUc ngày 31 tháng 12 nAm 2019
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht (tiêp theo)

Tp doàn ghi nhn 1çi Ich cüa mInh trong co so kinh doanh dng kim soát theo phuang
pháp von chü sO hthi.
Cong ly lien Ice!
Cong ty lien kêt là doanh nghip ma T.p doàn cO ãnh huOng dang kê nhi.mg không có
quyên kiêm soát dôi vOi các chinh sách tài chInh và hot dng. Anh huOng dáng kê the
hin 0 quyên tham gia vào vic dua ra các quyêt djnh ye chInh sách tài chInh và hot dng
cüa doanh nghip nhtn dâu tu nhung không kiêm soát các chinh sách nay.
Các khoãn d.0 tu vao các cong ty lien kt duçc ghi nh.n theo phuang pháp von chü sO
hthi.
Cdc khoán du 1w vào cong c vn cüa don vj k/uk
Dâu tii vào cong ci von cüa dan v khác bao gOm các khoãn dâu tu cong cij von nhixng
Tp doàn không có quyên kiêm soát, dông kiêm soát hoc có ãnh huOng dáng kê dôi vOi
ben duçc dâu tu.
Các khoãn du tu vào cong cii vn cüa ckm vj khác dixcrc ghi nh.n ban du theo giá gc,
bao gôm giá mua hoc khoãn gOp von cong các chi phi trirc tiêp lien quan den hoat dng
dâu tu.
D%r phOng tn tht cho các khoãn d.0 tu vào cong cii vn cUa dan vj khác duçc trIch 1p
nhi.r sau:
• Di vOi khoãn du tu vao c phiu niêm yt hotc giá trj hçp l khoán d.0 tu ducc xác
djnh tin cy, vic 1p dr phOng dira trén giá trj thj tnxOng cüa cô phiêu.
• Di vOi khoân d.0 tix không xac dnh duçc giá trj hçip l' ti th0i diem báo cáo, vic 1p
dr phOng duçic thirc hin can cir vào khoán lô cüa ben duçic dâu tu vOi mt'rc trich l.p
bang chênh 1ch giia von gop thirc tê cUa các ben tai don vj khác và von chü sO hüu
thirc CO nhân vOi t' 1 gOp von cüa Tp doàn so vOi tong so von gop thirc tê cüa các
ben tai don vi khác.
Tang, giárn s dir phOng tn tht du tu vào Cong cii vn cüa dan vj khác cn phái trIch l.p
tai ngày kêt thic qu' dupe ghi nhn vào chi phi tài chfnh.
6.

Các khoän phãi thu
Các khoãn nç phãi thu duçc trinh bay theo giá trj ghi so trr di các khoán dr phông phái
thu khO dOi.
D%r phOng phãi thu khO dOi duçc 1p cho timg khoân nv phái thu khó dOi can ct vào tuôi
nç qua han cüa các khoán n hoc d%r kiên mrc ton that co the xãy ra, ci the nhu sau:
• Dôi vOi ng phái thu qua han thanh toán:
- 30% giá trj dôi vOi khoãn nv phãi thu qua h tr trên 06 tháng den duOi 01 näm.
- 50% giá trj dôi vOi khoãn nq phãi thu qua han ti'r 01 nàm den duOi 02 näm.
- 70% giá trj dOi vOi khoân ng phâi thu qua han tr 02 näm den duOi 03 nAm.
- 100% giá trj dôi vOi khoãn n phái thu qua han tr 03 näm trO len.
• DOi vO'i nç phãi thu chua qua han thanh toán nhung khO cO khã näng thu hi: can cü
vào dr kiên mrc tOn that dê Ip dçr phOng.
Tang, giâm s du d%r phOng nq phái thu khó dOi cn phái trIch 1p ti ngãy két thüc qu
di.rgc ghi then vao chi phi quãn l' doanh nghip.

Bàn thuyit pninh nay là rni51 b p/ian hqp thành và pithi thtçxc dQc thng v&i Báo cáo tài chin/i hQp nhJt
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TONG CONG TV' cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Thng Nhon Phü, khu ph6 3, phuing Tang Nhon PhU B, qun 9, TP. Ho Chf Minh
BAO cÁo TAI CFI!NH HOP NHAT QU 4 NAM 2019
Chonamktthücngày31 tháng 12näm2019
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hç'p nhât (tiêp theo)

7.

Hàngtnkho
Hang ton kho dirçic ghi nhn theo giá thâp hon gifta giá gôc và giá trj thuân có the thirc
hin dtrçic.
Giá g6c hang tn kho di.rcyc xác djnh nhir sau:
• Nguyen 4t lieu, hang boa: bao gm chi phi mua và cãc chi phi lien quan tr%rc tiêp khác
phát sinh dê có duc hang ton kho a dja diem va trng thai hin tai.
• Thành phm: bao gm chi phi nguyen v.t lieu, nhân cong tWc tip và chi phi san xuât
chung có lien quan trrc tiêp duçxc phân bô dra trên miirc dO hot dng bInh thinmg.
• Clii phi san xu& kinh doanh dâ dang bao gm:
- Xây drng dr an bat dng san: bao gôm chi phI xây d%rng, läi vay, quyên sir diing
dat và các chi phI có lien quan tr1rc tiép khác,
- San xuât san phâm: bao gôm chi phi nguyen 4t 1iu chlnh, chi phi than cOng và
cac chi phi cO lien quan trrc tiêp khác.
Giã g6c cüa hang tn kho duçc tInh theo phuong pháp binh quân gia quyn và duçic hch
toán theo phucmg pháp kê khai thuang xuyen.
Giá trj thuân có the thirc hin duçic là giá ban irOc tInh cüa hang ton kho trong k sãnxuât,
kinh doanh bInh thirông trü chi phi uâc tInh dê hoàn thãnh và chi phi uOc tInh can thiêt cho
vic tiêu thii chüng.
Dir phOng giâm giá hang thn kho duçrc 1p cho tirng mt hang tn kho có giá gc lan hon
giá trj thuân có the thi,rc hin &rçrc. Tang, giãm so dir dr phOng giãm giá hang ton kho can
phài trich lQ.p ti ngày kêt thüc qu duc ghi nhin vào giá von hang ban.

8.

Chi phi trâ trw&c
Chi phi trã truOc bao gôm các chi phi th%rc tê dà phát sinh nhtrng có lien quan den két qua
hot dng san xuât kinh doanh cüa nhiêu k' kê toán.

9.

Tài san c dlnh hfru hlnh
Tài san cô djnh hfru hlnh duçic the hin theo nguyen giá trir hao mOn lily kê. Nguyen giá tài
san cô djnh httu hmnh bao gOm toàn hO các chi phi ma Tp doãn phãi bO ra dê cO dtrçc tài
san cô dnh tInh den thai diem dira tai san do vao trng thai sn sang sü ding. Các chi phi
phat sinh sau ghi nhn ban dâu chi ducic ghi tang nguyen giá tài san cO djnh nêu các chi phi
nay chäc chän lam tang lçi Ich kinh tê trong tuclng lai do sir ding tài san do. Các chi phi
phát sinh không thOa mAn diêu kin trên duqc ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh
trong kS'.
Khi tài sAn c dnh hüu hinh duçic ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k
ducc xOa so và 1Ai, lô phat sinh do thanh l duçrc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong
nãm.
Tài sAn c djnh hftu hinh dtrçc khu hao theo phtrcxng pháp dir?mg th.ng dra tren thai gian

ht1u dmg irâctInh. So nAm khâu hao cüa cac 1oi tài sAn c dnh htru hinh nhi.r sau:
Loai tài sAn cô dinh
So nAm
Nhà cüa, 4t kiên tr(ic
05 — 50
Maymocvathietbj
08-15
Phuong tin vn tãi, truyên dn
06— 12
Thiêt bj, ding cii quAn l
03 —05
Tài sAn cô djnh hUu hinh khác
03 —05

Bàn thuyit minh nay là mt b5ph<n hcip thành và phái dup'c dQc thngvái Báo cáo tài chinh hcip nlidi
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10. Tài san c djnh thuê tài chInh
Thuê tài san duçc phân loai là thuê tài chInh nêu phân lón rüi ro và lqi Ich g.n lien vâi
quyên so hthi tài san thuc ye ngui di thuê. Tài san cô djnh thuê tài chInh duqc the hin
theo nguyen giá tth hao man lüy kê. Nguyen giá tai san cô djnh thuê tài chInh là giá thâp
hn giüa giá tn hçip l cUa tài san thuê ti thii diem khOi dâu cüa hçip dông thuê và giá tn
hin tai cüa khoán thanh toán tiên thuê tôi thiêu. T' l chiêt khâu dê tinh giá trj hin tai cUa
khoân thanh toán tiên thuê tôi thiu cho vic thuê tài san là lâi suât ngâm djnh trong hçip
dong thuê tài san hoc lài suât ghi trong hçp dông. Trong truOng hçp không the xác djnh
dlx?c lài suât ngãm djnh trong hcip dong thuê thi sir ding läi suât tiên vay tai th&i diem
khOi dâu viêc thuê tài san.
Tài san c djnh thuê tài chmnh dircic kh&u hao theo pinrcing pháp dixOng th&ng d%ra trén thOi
gian hem diving uOc tinh. Trong tru?mg hçip khong chäc chän Tap doàn së có quyên sO hCtu
tài san khi hêt han hçip dông thuê thi tAi san cô djnh s duçic khâu hao theo th&i gian ngän
hn giüa thOi gian thuê và thai gian h dpng uOc tmnh. So näm khâu hao cUa may móc
thiêt bi thuê tài chInh tir 06 näm den 10 nãm.
11. Bt d6ng san du tir
Bat dng san dâu tu cüa mOt phãn cüa nba chung cii thuOc sO h Tp doàn duçxc sü ding
nhäm mic dIch thu lm tr vic cho thuê. Bat dng san dâu ttr cho thuê ducic the hin theo
nguyen giá tnir hao mOn my kê.
Bt dông san du tu sr dung d cho thuê thrçic khu hao theo phuong pháp thrOng thng
dra trên thOi gian htru dmg uOc tInh. So näm khâu hao cüa co sO ha tang là bat dng san
dâu ttr trong 30 nãm.
12. Tài san c djnh vô hInh
Tài san cô djnh vo hinh ducrc the hin theo nguyen giá tr1r hao mOn my kê.
Nguyen giá tài san c6 djnh vo hinh bao gm toàn b các chi phi ma Tp doàn phài bô ra
có thrçic tài san cô djnh tInh den thai diem dua tài san do vào trng thai sn sang sü diing.
Chi phi lien quan den tài san cô dnh vO hmnh phãt sinh sau khi ghi nhan ban dâu duc ghi
nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong k' tth khi các chi phi nay gan lien vOi mt tâi
san cô djnh vô hInh ci the và lam tang lçñ ich kinh tê tr các tài san nay.
KM tài sanc djnh vo hinh dirçic ban hay thanh l', nguyen giá và giá tn hao mOn my k
duçc xóa so và lãi, 1 phát sinh do thanh 1 diiçc ghi nhn vào thu nhâp hay chi phi trong
näm.
Tài san c6 djnh vo hinh cUa Tp doàn chi cO chuong trinh phn mêm.
13. Chi phi xây dipig co ban do dang
Chi phi xây dung ccr bàn dO dang phãn ánh các chi phi lien quan tnirc tip (bao gOm cã chi
phi lài vay có lien quan phU hçp vOi chinh sách kê toán cUa Tap doàn) den các tài san dang
trong qua trinh xây dmg, may móc thiêt bj dang lap dt dê phc vi,i cho mijc dich san xuât,
cho thuê và quàn 1 cüng thu chi phi lien quan den vic sira chüa tài san cô djnh dang thirc
hin. Các tài san nay duçc ghi nhan theo giá gOc và không duc tInh kMu hao.
14. Hçip nht kinh doanh Va lç'i th thwo'ng mi
Vic hçp nhât kinh doanh duçic kê toán theo phuong pháp mua. Giá phi hçrp nbt kinh
doanh bao gôm: giá tnj hçip 1' ti ngày din ra trao dôi cüa các tài san dem trao di, các
khoàn nq phài trã d phát sinh hoc dä thra nhan và các cong ci v6n do Tp doân phát
Ban thuy& minh nay là mdt bç3 phçn hqp thành vaphai duqe dc cüng vOl BOo cáo ài ch(nh hqp nhcfI
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hành d di lAy quyn kim soat ben bj mua va các chi phi lien quan tric tiêp den vic hçp
nhât kinh doanh. Tài san dà mua, n phài trã có the xác djnh duçic và nhUng khoân nç tiêm
tang phãi gánh chju trong hçp nhât kinh doanh dixçic ghi nhn theo giá trj hçip 1 ti ngày
näm giU quyên kiêm soát.
Lçii th thirong mi diiçic phân b theo phirong pháp ththng thing trong 10 näm. Khi có
bang chüng cho thây lçii the thirong mi bj ton that iOn hon so phân bô thI so phân bô trong
näm là so ton that phát sinh.
Lcii Ich cüa c dông không kim soát tai ngày hçp thAt kinh doanh ban du thrçic xác djnh
trên co sO t' 1 cüa cac cô dong không kiêm soát trong giá trj hçip l cüa tài san, nç phãi trã
và nçi tiêm tang dugc ghi nhn.
15. Các khoân my phài trã và chi phi phài trã
Các khoãn nç phài trá và chi phi phài trà duçc ghi nhn cho so tiên phài trã trong tucYng lai
lien quan den hang hOa và dch vv dâ nhn dixçc. Chi phi phãi trã thrcic ghi nhn dra trên
cãc uOc tinh hçip 1' ye so tiên phái trã.
16. Von chü sô hü'u
Von gop cia chü s& hü'u
Von gop cüa chU sO hthi dixçc ghi nhtn theo so von thirc tê dã gop cüa các cô dông cUa
Tong Cong ty.
Thong dw vn cdphin
Thng du von cô phân duqc ghi nhn theo so chênh ich giüa giá phát hành va mnh giá
cô phiêu khi phãt hành lan dau hotc phát hành bô sung, chênh loch giüa giá tái phát hành
va giá tr so sách cüa cô phiêu qu Va Can phân von cUa trái phiêu chuyên dôi khi dáo han.
Chi phi tr%rc tiêp lien quan den vic phát hành bô sung cô phiêu và tái phát hành cô phiêu
qu dixçc ghi giàm thng dir von cô phân.
V6n khác cüa chá so hüu
Von khác dtxcrc hmnh thành do bô sung ti'r kêt qua hoat dng kinh doanh, dánh giá 1i tài san
Va giá trj cOn li gitta giá trl hçp l' cüa các tài san dirge tng, biêu, tài trçl sau khi trir các
khoán thuê phãi np (nêu co) lien quan den các tài san nay.
Cphi1u qu9
Khi mua li cô phiêu do Tong Cong ty phát hành, khoàn tiên trà bao gOm Ca CC chi phi
lien quan den giao dich di.rc ghi nhn là cô phiêu qu và thrgc phãn ánh là mt khoan
giãm trr trong vOn chü sO hthi. Khi tái phát hành, chenh ich gifla giá tái phát hành và giá
so sách cüa cô phiêu qu5 duçic ghi vào khoán mic "Thng du von cô phân".
17. Phân phi tçri nhun
Lçi thun sau thuê thu nh.p doanh nghip dirge phãn phôi cho các cô dông sau khi dà
trIch lap cac qu5 theo Diêu lê cüa Tong Cong ty cUng nhu các quy djnh cUa pháp lu.t và dà
duçc Dai hi dOng eô dông phê duyt.
Vic phân phi igi nhun cho các c dông dugc can nhc dn các khoãn miic phi tiên t
nàm trong igi thu.n sau thuê chua phân phôi the ãnh huOng den iuông tiên và khã náng
chi trã Co tc nhu lài do dánh giá laj tài san mang di gOp van, lAi do dánh giá lai các khoãn
miic tien t, các cong cii tài chinh và cac khoãn miic phi tien t khác.
Cè ttrc duac ghi nhn là nç phái trã khi duçic Dai hi dng c dông phe duyt.

Ban ihuyj, m,nh nay là gnat b phin hqp ihành và phái thtcic dQc cüng vái Báo cáo tài chin/i hqp nhth'
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18.

Ghi nhân doanh thu và thu nhp
Doanh thu bdn hang hoá, thành phâm
Doanh thu ban hang hóa, thành phâm duçc ghi nhn khi dong thii thOa mAn các diêu kin
sau:
• Tp doãn d dA chuyn giao pMn lan rüi ro và 1i ich g.n 1in vOi quyn sa hftu hang
hóa, san phám cho nguai mua.
• Ip doàn dA không con nm iU quyn quãn 1' hang hOa, san phm thu nguñ so hCtu
hAng hóa, sAn phAm hoc quyên kiêm soát hAng hOa, sAn phâm.
• Doanh thu dirçic xác djnh ti.rng di chic chn. Khi hçp ding quy djnh nguOi mua
ducvc quyên trá 1i hAng hóa, san phAm dA mua theo nhüng diêu kin cii the, doanh thu
chi di.rçc ghi nhn khi nh[ing diêu kin cii the do không cOn ton ti vA nguOi mua
không duçrc quyên trã li hang hóa, sAn phAm (trir truOng hçip khách hAng có quyên trá
li hang hóa, san phAm duOi hinh thirc dôi lai de lay hang hOa, djch vii khác).
Tap
doAn dA dA hoäc sê thu duçic lçi Ich kinh th giao dch bAn hAng.
•
• Xác djnh duçic chi phi lien quan dn giao dlch bAn hAng.
Doanh thu cung cap djch vi
Doanh thu cung cap djch vi duçc ghi nhn khi dong thM thôa mAn các diêu kin sau:
• Doanh thu thrcxc xac dinh tuong di chc chn. Khi hçp dng quy djnh nguOi mua
duoc quyên trá li djch vi,j dA rnua theo nhftng diêu kin ci the, doanh thu chi duçic ghi
nhn khi thüng diêu kin c%i the dO không cOn ton ti và nguOi mua không duc quyên
trâ 1i djch vi dA cung cap.
• Tp doàn dA da hoc së thu dtrçic lçn Ich kinh t tr giao djch cung dtp djch vi do.
• Xác djnh duçc ph.n cong vic dA hoAn thAnh vAo thOi dim báo cáo.
• Xác djnh ducic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dê hoàn thành giao djch cung
cap djch vu do.
TrixOng hçvp djch vi ducc thirc hin trong thiu k' thl doanh thuduçic ghi nhn trong k'
chrc cAn dr vào kêt qua phân cOng vic dA hoAn thành vào ngày kêt thüc k' kê toán.
Doanh thu ban bat 143ng san
Doanh thu bAn bat dng sAn ma Tp doAn dA là thu dâu ttr ducic ghi nhtn khi thOa mAn
dOng th&i tat ca các diêu kin sau:
• Bt dng sAn cIA hoàn thAnh toAn b và bàn giao cho nguOi mua, Tp doàn cIA cIA
chuyén giao rüi ro và igi ich gAn lien vOi quyên sO hüu bAt dng sAn cho nguOi mua.
• Tp doAn cIA không cOn nAm git quyn quAn 1$' bt dng sAn thu nguOi sO hiu bAt
dng sAn hoc quyên kiêm soát bat dng sAn.
• Doanh thu dircrc xác djnh tlxcmg d6i chic chn.
• Tp doAn cIA thu dirgc hoc se thu dtrgc igi ich kinh tê tir giao djch bAn bat dOng sAn.
• Xác djnh dixcrc chi phi lien quan dn giao djch ban bt dng san.
TruOng hçip khách hAng cO quyn hoàn thin ni tht cüa bt dng sAn và Tp doàn dA thirc
hin vic hoAn tbin nOi that cüa bat dng sAn theo dung thiêt ke, mâu mA, yëu cAu cUa
khách hAng theo mOt hçip dOng hoàn thin nOi that bat dng sAn riêng thI doanh thu dugc
ghi nhn khi hoàn thAnh, bàn giao phAn xAy thô cho khách hAng.

Bàn thuyt rninh nay là m5t b3 phn hqp thành va phái thtqc dQc cüng vöi Baa cáo lài chInh hqp nhdt
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Co tá'c và 1oi nhuân duvc cilia
Co tuc va Rn nhuân duoc chia duc ghi nhân khi Tap doan dã duac quyên nhân cô tuc
ho.c hi nhun tr vic gop von. Co tirc duçic nhn bang cô phiêu chi duçxc theo dOi so
hirçng co phiêu tang them, khong ghi nh.n giá trj cô phiêu nh.n dixçc.
19. Các khoán giãm trfr doanh thu
Các khoan giãm trr doanh thu bao gôm chiêt khâu thuong mi, giám giá hang ban, hang
bàn bj trã lai phát sinh cüng k' lieu th san phâm, hang hóa, djch vii duçc diêu chinh giãm
doanh thu cüa kS' phát sinh.
20. Chi phi di vay
Chi phi di vay bao gôm läi tiên vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trrc tiêp den
cac khoãn vay. Chi phi di vay thrçc ghi nhn vao chi phi khi phát sinh.
21. Các khoãn chi phi
Chi phi là nhüng khoãn lam giám !çYi fch kinh tê duçc ghi nhn tti thi diem giao djch phát
sinh hoc khi có kha näng tucYng dOi chäc chãn së phát sinh trong tuong lai không phân
bit dã chi tiên hay chua.
Các khoãn chi phi và khoãn doanh thu do no tao ra phãi duc ghi nh.n dng thi theo
nguyen täc phü hpp. Trong trtrng hp nguyen täc phU hqp xung dt vOi nguyen tàc then
tr9ng, chi phi dtiçic ghi nhn can ci.r vào bàn chat và quy djnh cüa các chuân mrc kê toán
dê dam bào phãn ánh giao djch mt cách trung thirc, hçp l.
22. Ben lien quan
Các ben dixçrc coi là lien quan nu mt ben có khâ nang kiêm soát hoc Co ãnh humg dáng
kê dOi vâi ben kia trong vic ra quyêt djnh các chinh sách tài chinh và hoat dng. Các ben
cüng ducc xem là ben lien quan nêu cüng chju sir kiêm soát chung hay chju ành huOng
dáng ké chung.

BOn 1huy1 ,ninh nay là n,3i b phán hcxp thành và phái thrrc dQc cüng v&i I3áo cáo tàì chlnh hcip nhdi
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V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MIJC TRINH BAY TRONG BANG
CAN DOI icE TOAN HQP NHAT

1.

Tin vã các khoãn tirong throng tiên
Scuinäm
4.567.731.330
57.915.124.489
300.000.000
62.782.855.819

Tin mat
Tin gri ngân hang
Các khoãn tuang ducing
Cong

S du näm
4.584.310.464
37.818.666.032
300.000.000
42.702.976.496

2.

Các khoãn dâu hr tài chInh
Các khoân dâu ti.r tãi chInh cüa Tp doàn bao gôm chirng khoán kinh doanh, dâu tu näm
gi1 den ngày dáo han, dâu tu vao cong ty lien doanh, lien kêt và dâu ti.r gop von vào dn v
khác. Thông tin ye các khoãn dâu ttr tài chInh cüa Tp doàn nhi.r sau:

2a.

Du 1w ndm gifr dEn ngày dáo hin
Khoàn tiên gri có kS' han tai các ngân hang.

2b. Du 1w vào cong ly lien doanh, lien kIt
So cui nãm
Lçri nhuãn phät
sinh sau ngày
dãu tu

S dãu näm
Lçi nhun phát
sinh sau ngày
dãu tu

Cong
Giã gôc
Cng
Cia gôc
Cong ty TNHH
85.253.638.578 140,003,312.448 225.256.951.026
85.253.638.578 101.116.069.478 186.369.708.056
Coats Phong PhU
COng ty c ph.n
dãu tu phát triên
10.000.000.000 875.130.871 10.875.130.871
10.000.000.000
542.505.598 10.542.505.598
nhO và dO thj HUD
SOi GOn
COng ty c phin
6.769.616.000 (1.100.724.156) 5.668.891.844
6.769.616.000 (1.294.345.874) 5.475.270.126
may Dà Lat
Cong ty CO phi.n
phát triên nhà
144.586.200.608
269.163.576 144.855.364.184 144,586,200.608 15,998,081.752 160.584.282.360
Phong PhO Daewon
ThO Dc
Cong ty c phn
XOc tién Thucing
8.710.136.237 141.480.157 8,851,616.394 8,710,136,237 2.728.754,827 11.438.891.064
mai và Dâu tu
Phong PhO
Cong ty cô phn
25.297.321.208 4,967,110.701 30.264.431.909
Dt Dông Nam
Cong ty cô phAn
70.968.627.165 (26.288.445.959) 44,680,181.206
Dt May Nha Trang
Cong ty TNHH
6.366.000.000 (6.366.000.000)
Linen Supply
Cng

351.585.539.796

79.647.159.395 431.232.699.191 261.685.591.423 151.944.934.024 413.630.525.447

Ban thuyet minh nay là môt b ph4n hçxp thành và phái du'cic dc cling vá, Báo cáo tài chin/i hqp nhclt
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Cong ty TNHH
Coats Phong PhO
Cong ty cO phän
dâu tu phát triên
nhà và do thi
HUD Sài GOn
COng ty c phn
may Dà Lt
Cong ty c phn
phãt triên nhà
Phong PhO
Daewon ThCi Dirc
Cong ty CP XOc
tiên TM & DT
Phong PhO
Cong ty CO phân
Dt DongNarn
Cong ty cô phân
Dt May Nha
Trang

Phãn lAi hoc I
trong nAm

225.256.951.026

386.416.364,074 (417.921.097.174)

10.875.130.871

39.927.927

5.475.270.126

756.701.904

160.584.282.360

(9.418.996.505)

11.438.891.064

(1.924.565,892)

-

888.941.634,00

413.630.525.447

2c.

Co tü'c, lçri nhuân
duqc chia trong
näm

6a tr phn so
hOu dãu näm

Các khoãn khác

Giá trl phn s&
h&u cufii näm

(7.382.509.870)

186.369.708.056

- - 372.553.200,00

10.542.505.598

71.569.814

5.668.891.844

- 6.309.921.671

144.855.364.184

(662.708.778)

8.851.616.394

30,264.43 1.909

30.264.431.909

44.680.181.206
60.288.489.410

44.680.181.206
431.232.699.191

(634.650.000)

-

376.758.373.142 (418.555.747.174)

DEu tu'góp vn vào don vj k/the

Cong ty c phn nguyen ph lieu dt
may Binh An
COng ty CP dt may Lien Phtrong
Cong ty CP DTPT Gia Dnh
COng ty c phn dt may Gia Dnh
Phong PhO
Cong ty c6 phn Len Vit Nani
COng ty TNHH san xut kinh doanh
nguyCn Iiu dt may VN
Cong ty c phn SAl GOn Rach GiA
COng ty c phAn thirnng mai djch vii
Thuân PhO
COng tyci phn Hi.rngPhO
COng ty c phAn phAt trin do thj dt
may Nam Djnh
Cong ty c phAn bong TAy Nguyen
COng ty c phAn PhtrOc LOc
Cong ty c phn qu6c t Phong Phi'i
COng ty c phn du tu phAt trin
Phong PhO Lang Co
Cng

So cui nàm
Giá gc
Dy'phàng

Giágôc

S du näm
DrphOng

13.027.052.45]

13.027.052.451

3 2.288.540.334
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)

1.337. 103 .8 82

(1.337.103.882)

1.33 7. 103 .8 82

(1.337.103.882)

1.282.879.453

(7.071. 125.67!)

11.282.879.453

(4.725.954.997)

2.984.184.383

(1.619.738.599)

2.984.184.383

(1.374.457.085)

12.018.427.562

12.018.427.562

1.8 13.677.769

1.8 13.677.769

7.500.000.000

7.500.000.000

3.216.754.481
14.093 .55 5 .470

266.915.000
3.216.754.48]
14.093.555.470

7.299.200.000

(317.799.051)

7.299.200.000

(873 .202.568)

125.247.365.199

(16,198.122.522)

125.514.280.199

(14.163.073.851)

Dirphông cho các khoán &u tu'góp vó'n vào dcrn v/ khác

Näm nay
Sdunãm
Hoàn nhp d%r phông

14.163.073.851

So cui näm

16.198.122.522

2.03 5 .048 .67 1

Bàn 1huyt minh nay là mOt b phcin hçrp thành và phOi thrcyc dQc cüng vol Báo cáo tat chinh hçrp nhdt
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhn PhO, khu ph 3, phixO'ng Tang Nho'n PhO B, qun 9, TP. Ho Chi Minh
BAO CAO TAI CH!NH HOP NHAT QU' 4 NAM 2019
Cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2019
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hç'p nht (tiép theo)

3.

Phâi thu ngän hn cüa khách hang
Phái thu cdc ben lien quan
Cong ty TNHH Coats Phong Phü
Cong ty c phn phát trin nhà Phong Phü
Daewon Thu Dc
Cong ty CP xuc tiên thuoug mi và Dâu tLr
Phong Phü
Cong ty c phn dt may Nba Trang
Cong ty TNHH Linen Supply Services
Phái thu các khdch hang khdc
Cong ty CP dâu tu phát triên Phong Phü
Các khách hang khác
Cong

4.

Trã triroc cho ngu*i ban ngän hn
Trã trwóc cho ngu'ô'i ban khdc
Cong ty TNHH xây drng Phong Dirc
FALCON IC DIS TICARAT COMPANY

Cong Ty TNHH MTV TM vã DV NgQc Thom
Các nhà cung cap khác
Cong
5.
5a.

A.

Sdunàm
192.938.009.618
106.292.184.36 1

47.594.048.784

67.594.048.784

15,066,518.740
7.198.047.862
106. 176. 170
354.635.776.519
32.803.446.043
321.832.330.476
554.422.920.514

16.990.436.855

A

A.

-

2.061.339.618
422.731.912.895
90.739.520.157
331.992.392.738
615.669.922.513

So cuoi nam
15.594.073.067
2.508.914.736
859.024.740
2.446.075.500
9.780.058.091
15.594.073.067

s6 du nAm
19.301.487.799
2.508.914.736

Scuôinäm
70.000.000.000
70.000.000.000
61.600.000.000
61.600.000.000
131.600.000.000

So dâu näm
161.600.000.000

161.600.000.000
161.600.000.000

So cuôi nãm
4.800.000.000
492.000.000
5.292.000.000

Sôdâunãm
4.800.000.000
1.224.000.000
6.024.000.000

16.792.573.063
19.301.487.799

Phãi thu v cho vay ngn hn/dãi h3n
Phãi thu ye cho vay ngán hrn
CIio các ben lien quan vay
COng ty c phAn Dt Dông Nam
Cho các ti chá'c và Cd nhân khdc vay
Cong ty cO phân dâu tu phát trin Phong Phü
Cong

Sb.

A

So cuoi nam
199.787.143.995
129.822.352.439

Phãi thu v clio vay dài Izçrn

COng ty CP thtxang mai djch vii Thun Phii
Ca nhan
Cong

Bàn thuydi rninh nay là ,nt b ph4n hcip thành va phái duyc dQc cling vol Báo cáo tài chinh hp nhdt
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TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Pht, khu ph 3, phuOng Tang Nhoii PhO B, qun 9, TP. Ho Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2019
Chonàm ktthücngãy31 tháng 12 näm 2019
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçp nht (tip theo)

Phäi thu ngän hn/dài ban khác
6a. Phdi thu izgán him khdc

6.

S du näm
Di phông
Giá trj

So cui näm
Giá trl
Dir phông
Phidi thu cik ben lien
quan
Cong ty TNHH Coats
Phong Phü - Co tü'c, 1çi
nhuân dUOC chia
Cong ty c phAn Dt
Dông Nam - Phãi thu
tiên läi vay
Phdi thu cdc t chd'c
và cd nhân k/ide
Cong ty CP du tix phát
triên Phong Phü - CO
ttirc, 1çi nhuân duc chia
Cong ty c phAn deu tu
phát triên Phong Phü Phãi thu tiOn lãi cho vay
Phái thu tin hop tác
DOng Mai
Phãi thu chuyn
nhuçvng dçr an dâu tu
Các khoán phãi thu
ngan hn khác
Cong

319.645.769.859

-

195.000.000.000

278,000,000.000

-

195.000.000.000

41.645.769.859

-

345.061.935.881 (3.242.551.090)

78.402.161.112

-

269.010.288.718 (3.242.551.090)

98.402.161.112

98.513.339.049

36.164.407.128

20.116.182.648
185.000.000.000

-

20.000.000.000

25.379184.993 (3.242.551.090)

52.094.788.557 (3.242.551.090)

664.707.705.740 (3.242.551.090)

464.010.288.718 (3.242.551.090)

6b. Phdi thu dài han khdc
SO cu6i näm
Giá trl
Dir phOng
Phãi thu tiên hop tác kinh
doanh
Các khoán k qu dài hn
Phãi thu dài han khác
Cong

SO du näm
Giá trl
Dir phông

62.532.895.759

268.532.895.759

891.898.420

63.008.928.368
66.589.769

63.424.794.179

331.608.413.896

Ban thuyt minh nay là m1 b4ph4n hp thành và phOi duic dQc ding vol Báo cáo lài chinh hçp nhiii
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, khu phó 3, phung Tang Nhan Phü B, qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CAO TAt CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2019
Cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2019
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh hçp nhât (tiêp theo)

7.

Hang ton kho
S dui näm

So cui nàm
Cia gc

Dir phOng

Giá gc

Dir phOng

Hang mua dang di
15 .39 1.5 00
trên dung
Nguyen 1iu, v.t
(81.969.239) 308.23 5.160.909 (2.760. 15 1.3 62)
186.808.329.020
lieu
102.49 1. 150
110.474.467
Cong ci, diing cii
Chi phi san xuât,
495 .306.746.564 (1.550.280.733) 609.827.163.980 (1.457.246.769)
kinh doanh di dang
321.342.390.942 (23.732.186.335) 420.289.531.650 (21.749.873.523)
Thành phm
1.193.466.449
4.593.706.160
Hang hóa
23 .285 .505 .939
20,627,656.382
Hang gri di ban
1.028.789.303.535 (25.364.436.306) 1.362.948.711.577 (25.967.271.654)
Cong
Tinh hinh bin dng du phOng giàm giá hang tn kho thu sau:
Nàm nay
(25.967.271.654)
S du nãm
602.83 5.348
Trich 1p/Hoàn nhp
S cui nãm
8.
8a.

Chi phi trã tru'ó'c ngn hn/dài hin
Chi phi trá tru'ó'c ngdn hçin
Chi phi cong cii, diving ci
Chi phi dng phiic
Chi phi sra chüa
Chi phi quãng cáo
Chi phi thuê van phOng, nba xithng, may móc
Các chi phi trá truâc ngän han khác
Cong

8b.

(25.364.436.306)

So cui näm
422.050.296
15.368.937
375.221.211
1.547.046.221
2.359.686.665

S du nAm
302.33 1.771
163.627.385
725. 181.456
780.836.364
932.205.000
1.225.378.698
4.129.560.674

Clii phi trâ tru* dài h(zn
Cong cii, ding cii
Chi phi sira chta, nâng cp nhà xumg
Chi phi thuê van phOng lam vic
Tin thuê dt
Các chi phi trã tnxc dài han khác
Cong

So cui nm
10.975.090.160
10.640.029.837
1. 100.500.000
13.347.984.244
36.063.604.241

Bàn lhuylt ,ninh nay là ,nót b5 phn lic.rp thành và phái thcc dQc cling vol BOo cáo iài chinh hqp nhth

S diiu nàm
16.186.222.356
17.307.016.202
1.526.500.000
4.173.528.052
3.702.572.088
42.895.838.698
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Thng Nhon PhO, khu ph 3, phung Tang Nhan Phü B, qun 9, TP. Ho Chi Minh
BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT QUY 4 NAM 2019
Cho närn kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019
Ban thuyt minh Báo cáo tái chinh h9p nht (tip theo)

9.

10.

Tãi san cô dlnh hfru hInh
Thông tin ye biên dng tài san cô djnh hu'u hinh duc trInh bay
Tài san c dinh thuê tài chInh

So dAu näm
Tang do nhn TSCD
thuê tài chinh
Giãm do chuyn sang
TSCDhüuhInh
Khuhaotrongnäm
Phân loai Iai
So cuôi näm
11.

ph'i 1c 01

Nguyen giá
45.942.798.350

Giá trj cOn 1i
37.271.588.967

Giá trj hao mon
8.671.209.383

27.679.619.512
(13.712.825.946)

(5.781.993.868)
3.147.168.282
53.873.208.119

6.036.383.797

59.909.591.916

Tài san c dinh vô hInh
Nguyen giá

Giá tn hao mon
171.465.145

7.525.403.353

So d.0 näm

Giá tn cOn lai
7.353.938.208

Mua trong kS'
Tang do XDCB
Giãmkhác

(3.641.795.200)

-

103.756.262

Khâu hao trong nãm
So cui nãm

12.

36.159.587

3.883.608.153

239.061.820

3.644.546.333

Chi phi xây ding co' ban d dang
S cui nAm

S du nAm

Chi phi mua sm TSCD

3.393.572.379

9.974.460.625

XDCB di dang

2.421.811.543

72.350.014.899

Chi phi sCra chtht 1n TSCD

12.006.765.900

Cong

17.822.149.822

82.324.475.524

Bàn thuyé'i minh nay là m5t bi phn hcrp thành va phái ei&cic d9c cling v&i 13áo cáo tàí chinh hqp nhcf
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
Dja clii: 48 Tang Nhn Phá, kliti ph 3, phung Tang Nhon Phü B, qun 9, iP. I Jo Chi Minh
BAO CAO TA! CHINH HOP NHAT QIJY 4 NAM 2019
Cho nãm két thOc ngày 31 thang ] 2 nâni 2019

Phu Iiic 01: bin dông tãi san c djnh hüu hInh

Khoan muc

Nha cUa, vat
kiên tr(ic

May mOc vã
thiêt b

Phuo'ng tin
vn tãi, truyên
dn

Thit b, dung
ci quán 19

Tài san cô clrnh
khác

774.745.233.857

2.503.960.598.085

57.427.303.412

11.324.815.954

460.804.150

14.192.071.170

270.000.000

960. 049.5 68

15.422.120.738

40.847.252.800

1.372.056.064

-

68.285.366,732

-

149.700.400

469,081.442

618.78 1.842

-

13.729.825.946

Cong

Nguyen giá
S du nãm
Mua sam mài
Dâu Ui xây thing cci ban
hoàn thành

26.066.057.868

Tang khác
Tang do mua 1i tãi san
thué tui chinh
Thanh 19, nhiiçmg ban

13.729.825.946
(21.005.566.127)

(4.562.182.888)

(26.283 .9 10.0 15)

(476.381.442)

(149.700.400)

(626.081.842)

642.486.705.844

1.959.855.058.763

40.935.485.896

10.083.260.860

460.804.150

2.653.821.315.513

235.205.193.618

1.392.959.659.183

38.314.163.065

4.465.804.815

460.804.150

1.671.405.624.831

23.044.249.063

134.697.672.336

3.691.176.956

954.944.778

-

5.234.508.178

(716.161.000)

Giãm khác

S6 cuôi k5'

3.347.918.755.458

Cia tn hao mOn
S dAu nam
KMu hao trong näm
Tang khác
Tang do mua 1?i tài san
thuê tài chInh

162.388.043.133
5.234.508.178
547.485.690

-

547.485.690

(111.402.816)

(12.666.993.736)

(3.855.080.689)

171.431.122.931

1.164.956.572.953

28.326.397.322

2.967.758.719

S du nam

539.540.040.239

1.111.000.938.902

19.113.140.347

6.859.011.139

1,676,513,130.627

S cui k)'

471.055.582.913

794.898.485.810

12.609.088.574

7.115.502.141

1.285.678.659.438

Thanh 19, nhixcrng ban
Giãm khác

S cuM k)'

-

(16.633.477.241)

460.804.150

1.368.142.656.075

Cia tn cOn Iai

Ban lhuy 'ninh nay là môt b5 ph4n hop thành và phái dtiçc dQc càng vol Báo cáo tài chinh hqp nh41
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhan Phó, khu ph 3, phuOng Tang Nhon Phü B, quan 9, TP. H ChI Minh
BAO CAO TA! CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 20!9
Chonärn ktthic ngày 31 thang 12 näm 2019

13. Lçri th thtrong mi
Nguyen giá
61.306.069.300

Sdunäm
Tang trong nãm
Giãm trong näm
A

33.813.682.464
(23.599.643.726)

A.

71.520.108.038

So cuoi nam
So dä phân bô

30.196.686.018

S du näm

6.227.676.671

Phân b trong näm
Giãm trong näm
So cuôi näm
Giá tn cOn Ii
Sôdâunãm
S cui nàm
14.

(23.599.643.726)
12.824.718.963
31. 109.383.282
58.695.389.075

Phâi trã ngiroi ban ngän hn/dài hn

14a. Phái Ira ngwIri ban ngin hgn

A.

So aau nam

126.322.888.893
-

49.299.166.698
66.000.000

Cong ty TNHH Coats Phong Phili

52.016.834.147

49,233,166.698

Cong ty c phn dt may Nha Trang

74.306.054.746

PI,ái trá các ben lien quan
T.p doàri dt may Vit Nam

15.

A

So cuoi nam

Phái Ira các nhà cung cp khác

187.324.997.816

333.039.890.318

Cong ty CP Dt may Lien Phuong
Các nhàcung cp khác

27.395.165.300
159.929.832.516

333.039.890.318

Cong

313.647.886.709

382.339.057.016

S6 cui näm

S dâu näm

Ngtr?ri mua trã tin trtr&c ngãn hn
Trá trithc cüa các ben lien quan

36.845.370

Cong ty c phn dt Dông Nam

36.845.370

Trá trwô'c cüa cdc klidch hang k/uk
Cong ty TNHH SXKD nguyen lieu may VN

20.678.336.670
9.962.577.900

19.829.416.501
9.962.577.900

Các khách hang khác
Cing

10.7 15.758.770
20.715.182.040

9,866.83 8.601
19.829.416.501

Bàn thuylt rninh nay là ,ni b3ph4n hcip thành và phái duçrc dQc cling vái Báo cáo tài chinh hçxp nhdi
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhan Phü, khu ph 3, phuông Tang Nhn Phü B, qun 9, TP. H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2019
Cho nãm ktthüc ngày 31 tháng 12 näm 2019
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht (tiêp theo)

Thue va cac khoan phat np Nha ntwc
So cuoi nam
Phâi nôp
Phãi thu
Thus GTGT hang ban ni dja
176.396.649

S dâu nãm
Phãi thu
Phãi nôp
1.963.993.185

Thu xut, nhp khu
Thug thu nhp doanh nghip

1.269.971.549

1.829.543.732

19.373.457
735.104.387

Thug thu nhp cá nhân

6.833.536.301

5,397,980.098

3.788.372.820

41.049.318

45.325.279

16.

Thu tâi nguyen

45.989.095
207.769.015

16.796.729.156

Tién thuê dat
Các Joai thus khác

Cong

8.320.953.817

26.033.571.450 4.542.850.664

253.758.110

17.

Phãi trã ngur lao dng
Các khoãn tiên luong, phii cap, tiên thuâng,.. cOn phãi trã cho cong nhân viên.

18.

Chi phI phãi trã ngàn hn
Phái trá các ben lien quan

So dâu näm
6.568.012.034

Tp doàn dt may Vit Narn- Chi phi lài vay phái trâ

6.568.012.034

So cui nàm

Phái Ira các to chfrc và Ca nhân khác
Chi phi trâ läî vay phái trã

6.376.402.948
509.481.922

12.679.386.478
6.367.440.0 13

Chi phi hoa hng

1.486.547.749

Chi phi khác

4.380.373.277

3.372.644.232
2.939.302.233

Cong

6.376.402.948

19.247.398.512

19. Phâi trã ngän hn/dài hin khác
19a. Phdi Ira ngán h(zn khdc
Phái Ira các ben lien quan
Tp doàn dt may Vit Nam - Phái trã tin 1i vay
Tp doãn dt may Vit Nam - Phái trã tin c Urc

P/thi Ira cdc don vi và cá nhân k/the
Kinh phi cong doàn, bão him xà hi, bão him y
té và bão hiêm that nghip
Läi vay phãi trã
C tirc phãi trã
Nhn k qu, k cuçc ngän hn
Các khoãn phái trã ngAn hn khác
Cong

S cui näm
75.055.447.041

So dãu näm
84.561.295.872

1.533 .457.04 1

2.261.944.672

73.521.990.000

82.299.351.200

4.113.970.185

18.703.322.440

1.874.577.307

10.681.693 .6 14
687.791.668
907.274.995
53.000.000
6.373 .562. 163
103.264.618.312

757.217.995
1.482.174.883
79.169.417.226

Ban thuyt minh nay là nu51 b5 ph4n hqp thành va phái thi'çyc dcc càng vái Báo cáo tài chinh hqp nhdt
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhon Phi, khu ph 3, phuing Tang Nhin Phii B, qu.n 9, TP. H Chi Minh
BAO cÁo TAI CH!NH HOP NHAT QU'' 4 NAM 2019
Cho näm kêtthüc ngày 31 tháng 12 närn 2019
Ban thuyêt minh Báo cáo tãi chmnh hqp nht (tiép theo)

19b. Phái trâ dài han khdc
So cui näm

So dâu näm

24.726.000.000

26.326.000.000

5.226.000.000

5.226.000.000

19.500.000.000

19.500.000.000

24.726.000.000

1.600.000.000
26.326.000.000

So cui 11am

So du nàm

Vay và ni thuê tài chInh ngn hçzn phdi trá các
ben lien quan

9.175.284.116

20.000.000.000

Tp doàn dt may Vit Nam

9.175.284.116

20.000.000.000

to chác và cd nhân khác

1.282.066.196.953

1.508.092.140.453

Vay ngn han ngân hang

1.282.066.196.953

1.508.092.140,453

- Ngan hang ddu tu và phá! trin Vie, Nam
- NgOn hang TNHH mt thành viên HSBC (YN)

287. 125.353 .824

283.216.968.306

- NgOn hang TMCP cOng thuung Vie! Nam

171.057.011.825

210.996.699.815

- NgOn hang TMCP ngoai thuung Vie! Nam
- NgOn hang TMCP A' C/iOu

657.940.311.674

963.650.432.477

Nhn trng truórc dr an và nhn gop von hçip
tác dâu tu tài chinh
COng c phn DCt may Lien Phuang
Cong TNHHXOy dyng Phong Dc
Nhan gop vO'n cia các tá cht'c, cO nhãn
khác
Cong

-

20. Vay và ni thuê tài chinh ngn hn/dãi han
20a. Vay và n'i thuê tài chInk ngdn Iiçw

Vay và no thuê tài chInk ngiin hçiii phái trá các

5.012.508.3 17

48.056.673.548

- NgOn hang TMCP Sal GOn - I-ia Nç5i

4.775.178.400
40.440.353.13 8

- Chi nhOnh NH TMCP quOn d3i Khánh HOa
- NgOn hang thuv-ng mgi c phdn Dông Nam A'

85.403.497.938

- NgOn hang Ihicong mgi c phcn quc t Vit
Nam

32.483.348.144

Vay dài han den han trã
No thué tài chInh dn han trâ

68.975.485.775
8.263.207.344

226.650.832.513

1.368.480.174.188

1.754.742.972.966

Cong

Bn Ihuyt ,nrnh nay là m3t bO phn hcxp Ihành vàphái ducic dpc cüng v&i Báo cáo íàì chinh hp nhcut
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TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph 3, phuông Tang Nhan Phi B, qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2019
Cho näm kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2019
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chfnh hçrp nhãt (tiëp theo)

20b. Vay và n1 thuê tài chmnh dài Izxn
S cuôi nãm

S du näm

Vay và ni thuê lài chInh dài han plzái Ira các ben lien
quan

531.494.118.273

541.018.521.676

- Tp doàn dt may Vit Nam

531.494.118.273

541.018.521.676

Vay dài hn ngân hang

360.274.527.983

592.820.998.450

- Ngán hang TMCP ngoqi Ihicong Viét Narn

331.425.202.743
17.820.000.000

515.263.678.450
20.460.000,000
43.560.000.000
13 .537.320.000

- Ngán hang thuong mi CP cong thuvng Vit Nani
- Ngán hang thiw'ng mcii cô phdn Vi( Nam Thtcang Tin
- Ngán hang thuzing mcii có phdn Sài GOn - HàN5i

1.036.348.953.914

1.288.088.199.734

115.351.919.3 19

- Qu5 baa v ,nOi tric&ng V/it Nam

9.600.000.000
105.751.919.319

Nci thuë tài chinh
Cong

22.

29.228.388.339

138.974.224.176
13 .8 10.000.000
125.164.224.176
15.274.455.432

Vay dài han các t chCrc và Ca nhân khác

- Vay dài hçin cOc cO nhOn

21.

11.029.325.240

Di phông phãi trã ngAn hn/dài hn
Dir phOng nç phãi trã ngãn han lien quan den d çr phông trc

cap

thôi vic.

Qu khen thu'ôiig, phác Içri
So cui nám

So du näm

Qu5 khen thung

5.128.012.990

1.044.516.316

Qu phüc 1çi
Qu thirâng Ban quàn 1, diu hãnh

3.254.021.952

1.306.655.706

102.871.619

Cong

8.484.906.561

1.000.000.000
3.351.172.022

Ban ihuy1 minh nay là inç51 bó phán hçp thành và phái ducyc dQc cling vái Baa cáo lài chinh hçxp nhcft
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TONG CONG TV cO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhoii Phü, khu phó 3, phuôiig Tang Nhm Ph6 B, qun 9, TI'. Ho Chi Minh
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2019
Cho nâm kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2019
23.

Vn chü sr hii'u

Bang dôi chiêu bM, d5iig cüa ;'Eii, chü sá hü'u
Von dãu tu cüa
chü sO hOii

Thang du vOn
cô phân

746.708.910.000

35.309.411.225

Qu5 du tu
phát triên

Qu khác
thuc von
chü s& hüu

Lol nhuãn sati
thiiê chua phãn
phOi

L9i Ich cô dOng
không klein soát

s6 du du
näm nay
Tang von
trong ki
nay
Lçri nhun
trong k'
TrIch lOp
các qu
Chi thu
lao Hi
ding quãn
trivà Ban
kiêm soát
Chia c

339.061.007.341

291.153.672

414.677.387.285

16.031.335.408
207.901.512.236

-

145.330.659.750

1.681.378.529.273

(11.686.925.169)

4.344.410.239

(6.380.777.478)

201.520.734.758,00

(39.401.272.027)

(39.401.272.027)

(426.666.668)

(426.666.668)
(856.035.000)

(186.677.227.500)
Diêu
chinh
giãm do
chuyên
khoãn dâu
tir
Các
khoãn
diéu chinh
khãc
Sdu
cu61 k'

(2.941.135.224)

746.708.910.000

32.368.276.001

(14.997.531.773)

Cong

-

(291 153.672)

(187.533.262.500)

(18.229.820.669)

(2.170.844.500)

21.674.971.311

(107.678.919.970)

(88.174.793.159)

337.923.966.476

417.748.704.637

18.728.002.133

1553.477.859.247

Ban thuylt ,ninh nay là môt biph4n hqp thành và phái duqc dQc thng vói Báo cáo tài chink hQp nlidt
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TONG CONG TY cö PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhcm Phü, khu ph 3, phuOng Tang Nhon Phti B, qun 9, TP. Ho Chi Mirth
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QU'' 4 NAM 2019
Cho nam kM thc ngày 31 tháng 12 nm 2019

23a. Clii tiEt vn gop cüa chü th hfru
Tp doàn dt may Vit Nam
Các cô dông khác
Cong

So cui näm
374.087.960.000
372.620.950.000
746.708.910.000

So du näm
374.087.960.000
372.620.950.000
746.708.910.000

S cuôi 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
74670.89 1

74.670.891
74.670.891

23b. CJphiEu
S hxçmg c phiu dang k' phát hành
So 1ung Co phiu dã phát hành
- COphiê'uphO thong
- COphiê'u itu dãi
So hxcmg cO phiu dixçc mua lai
- COphie'uphthOng
- COphiêuuudãi
SO h.rçng c phiu dang luu hành
- CphiéuphO thông
CO phie'u u dâi
Mnh giá cO phiêu dang luu hành: 10.000 VND.

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TRINH BAY TRONG BAO
CÁO KET QUA HOT DONG KINH DOANH HQP NHAT
1.

Doanh thu ban hang và cung cap djch vy
Näm 2019
Doanh thu ban thành phm

2.278.031.910.070

Doanh thu ban hang hóa và cung cAp djch vii 1.038.823.271.792
Doanh thu bAt dng san
33.276.475.474
Cong
2.

890.428.636.265
92.699.683.529

3.350.131.657.336

3.509.967.758.428

Näm 2019
(1. 192.495 .496)
(3.723.636)
(13.506.074.135)
(14.702.293.267)

Nãm 2018
(1.688.711.891)
(3 1.197.340)
(8.937.997.290)
(10.657.906.521)

Näm 2019
2.022.712.847.704

Näm 2018
2.290.406.915.558

992.733.380.099

8 19.107.163.509

27.462.494.878

92.156.457.920

(602.83 5.348)
3.042.305.887.333

3.061.446.951
3.204.731.983.938

Các khoán giãm tru doanh thu
Chit khAu thixcng mi
Giámgiáhàngban
Hang ban bj trã 1i
Cong

3.

Näm 2018
2.526.839.438.634

Gia von hang ban
Giá vn cüa thành phAm dã ban
Giá vn cUa hang hóa, djch vii dä cung cAp
Doanh thu bAt dng san
Du phOng giãm giá hang tn kho
Cong

Ban thuydt rninh nay là int b5 p/Øn hip lhành Va phái du'ç.tc dpc càng vol BOo cáo tài chinh hçip nhdt
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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dja chi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph 3, phuOng Tang Nhan Phii B, qun 9, TP. HO Chi Minh
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2019
Cho näm két thüc ngày 31 thang 12 näni 2019
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nhãt (tiêp theo)

4.

Doanh thu hot dng tài chInh
Lth tin gi:ri không k' hn
Ui trá châm thanh toán
Läi tin cho vay

5.

5.202.508.475
9.627.659.566

11.702.066.884

1.950.300.805
4.146.184.929
26.173.553.893

4.790.934.997
433. 141.37 1
2 19.158.477
5.000.000.000

Doanh thu hot dng tài chInh khác

20.288.618.932

175.059.913

Cong

67.509.046.526

37.029.365.364

12.532.050.000

Nãm 2019
160.232.962.871
849.904.198
1.947.419.813
48.001.527

Näm 2018
161.958.746.028
9.513 .930.0 19
15.868.033.663
701.063.828

2.035.048.671
915 .694.25 8
166.029.031.338

(27.989.0 14.6 10)
795.986.439
160.848.745.367

Nàm 2019
47.113.764.992
401.046.644
229.570.829
19.080.063.008
81.492.761.892
148.317.207.365

Näm 2018
30.897.000.087
1.212.138.416
26.578.177.673
72.633.514.690
131.320.830.866

Nàm 2019
95.543.260.118

Näm 2018
90.070.042.417

4.126.059.041

6.295.037.203

Chi phi thu và 1 phi

4.729.177.920

4.004.819.256

Chi phi khu hao tài san c djnh

3.641.140.027

3.217.024.770

Chi phi phân b igi th thuang mi

6.227.676.670

4.306.649.367

Chi phi dir phông

(2.912.795.660)

2. 104.306.828

Chi phi khác

95.8 10.248.476

70.435.730.093

207.164.766.592

180.433.609.934

Chi phi tài chInh

Chi phi ban hang
Chi phi cho nhân viên
Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu
Chi phi khâu hao tài san c djnh
Chi phi vn chuyn
Chi phi khác
Cong

7.

Näm 2018
166.901.222
2.010.052.500

C trc, lai nhu.n duçc chia
Lài chênh 1ch t' giá phát sinh
LAi chênh 1ch t' giá chua thrc hin
LAi ti'r giãi th cong ty con
Lài do nhiiqng ban các khoán du tu

Chi phi lãi vay
L chênh Ich t' giá dä thuc hin
L chênh Ich t' giá chua thrc hin
Chi phi chuyn nhuçng thanh 1 các khoán dAu tu'
Dr phông/Hoàn nhp du phông các khoân dAu tu
tài chInh
Chi phi hoat dng tài chInh khác
Cong
6.

Näm 2019
120.2 19.926

Chi phi quãn I doanh nghip
Chi phi cho nhân viên
Chi phi nguyen 1iu, vt

Cong

lieu

Ban /huyt ,ninh nay là nzi b phán hqp Ihành vàphái dic dQc cling vói Báo cáo tài chinh hp nhdt
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TNG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Dia chi: 48 Tang Nhn Phü, khu ph 3, phtrng Tang Nhn Phü B, qun 9, TP. H Chi Minh
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QU'' 4 NAM 2019
Cho näm k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht (tip theo)

8.

Thu nhp khác
Lài thanh 1, nhugng ban tài san c djnh
Thu tin bi thithng bão hirn
Tin phat vi phm hçp dng
Thu nhp ti.'r tin vay duçic min
Thu nhâp khác
CEng

9.

14.346.713.777
2.842.799.755
75.776.977.256
2.293.346.905
95.259.837.693

NAm 2019

NAm 2018

Chi phi khác
Giá trj con 1i cüa tài san c djnh thanh Is',
nhu'çxng ban
Chi phi di diii tài san
Phat vi pham hành chInh, diu chinh quyt toãn
thuê
Phat do vi pham hçip dong
Chi phi khác

Cong
10.

Näm 2018

Näm 2019
1.136.724.376
5.827.337.611
1.55 1.636.794
2.000.000.000
1.726.541.268
12.242.240.049

2.63 8.602.863
61.818.181.818
2.945.692. 106

343 .8 12.670

5.970.479.675
8.916.171.781

45.450.000
263.038.464
65.109.085.815

Näm 2019

Näm 2018

207.90 1.5 12.236
(17.492.771.000)

229.649.671.659
(2 1.667. 13 1.625)

190.408.741.236

207.982.540.034

74.670.891

74.670.891

2.550

2.785

Lãi co' bãn/suy giãm trên Co phiu
Lçi nhun k toán sau thu thu nh.p doanh
nghip cüa cô dong cong ty mc
TrIch qu khen thuông, phüc lvi
Lciinhun tInh lãi co bãnlsuy giâm trén Co
phiêu
S1icmg bInh quân gia quyn cüa c phiu
phô thông dang luu hành trong näm
Lãi co bãn/suy giâm trên C 6 phiu

TP. H ChI Minh ngày 20 tháng 01näm 2020

Lé Thj Tü Anh
Ngu*i 1p biêu

Triro'ng Thi NgQc PhIrQ'ng
Kê toán trlr&ng

Phm Xuân TrInh
Tong Giám doe

Bàn thuyAt minh nay là mat ba ph4n hp thành vàphái dwc dQc cling vol Báo cáo tat chinh hcip nhdt
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