
CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 
TNG (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 23 tháng 3 năm 2020, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng 
cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp 

nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài 
chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc 
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính 

hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát 
nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp 
nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm 

toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu 
cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện 
cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn 
sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số 
liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán 
của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận 
hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công 
ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục 
kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm 
soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế 
toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình 
bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp 
làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 

trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 
phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh
Như trình bày tại Thuyết minh số 01 phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2019 là năm đầu 

tiên Công ty lập báo cáo tài chính hợp nhất, số liệu so sánh là số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ đã 
được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018. Số liệu so sánh được trình bày cho 
mục đích tham khảo và không so sánh được với số liệu năm nay.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết  minh Năm nay Năm trước

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp  
dịch vụ

01 24 4,617,541,777,109 3,612,896,996,945

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 24  5,318,041,517  -   

3 Doanh thu thuần về bán hàng và  
cung cấp dịch vụ (10=01-02)

10 24 4,612,223,735,592 3,612,896,996,945

4 Giá vốn hàng bán 11 25  3,825,317,518,490  2,971,920,362,309 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và  
cung cấp dịch vụ (20=10-11)

20 786,906,217,102 640,976,634,636

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 27  21,074,741,162  27,707,563,015 

7 Chi phí tài chính 22 28  136,400,434,805  136,193,181,773 

   - Trong đó: Chi phí lãi vay 23  101,227,715,040  91,500,188,015 

8 Chi phí bán hàng 25 29  130,112,095,994  101,799,838,830 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 29  249,327,669,254  211,464,161,901 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh (30=20+(21-22)-(25+26))

30 292,140,758,211 219,227,015,147

11 Thu nhập khác 31  3,648,015,656  580,054,552 

12 Chi phí khác 32  7,180,662,833  5,500,050,380 

13 Lỗ khác (40=31-32) 40     (3,532,647,177)     (4,919,995,828)

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
(50=30+40)

50 288,608,111,034 214,307,019,319

15 Chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp  hiện hành

51 30  58,496,998,765  34,046,549,178 

16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập  
doanh nghiệp (60=50-51)

60 230,111,112,269 180,260,470,141

17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 31  3,717  2,733 

18 Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 31  3,201  2,704 
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