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BANG CAN DOI KE TOAN HP NIIAT
Ti ngày 30 tháng 09 näm 2019
TAISAN

Ms6 i'M
2
3

1

A. TAISAN NGAN HI.N
L Tin cãc khoãn ttwng diroiig tin
1. Tin
2. Các khoán tiiong ducing tin
IL Dututài chInh ngn han
1. Chüng khoán kinh doanh
2. Dijphông giâmgiá chthig khoán kinh doanh(*)
III. Các khoãn phäi thu ngn han
1. Pháithu ngn han cUa khách hang
2. Ira tnràc cho nguôi ban ngn han
3. Phãithu ngn han khác
4. Dr phông phâi thu ngán han khó dOi(*)
5. Tài san thiu chi xfr 1
IV. Hang tn kho
1. Hang thn klio
2. Dr phOng giám giá hang tn kho (*)
V. Tai sn ngän han khác
1. Chiphitrâtnràcngân han
2. Thus giá trj gia tang duçc khu trr
3. Thu vã các khoãn khác phãi thu NM rnrâc
4. TM san ngân han khác
B. TAISANDAIH.N
L Cãc khoãn phãi thu thi han
1. Phâithu dãihan khác
IL TM san c dlnh
1. TM san c6 dinh hitu hinh
-Nguyêngiá
- Giá trj hao mon 1iy k
2. Tài san c dinh vô hinh
-Nguyen giá
- Giá trj hao mOn lüy kl
111 Bt dng san du tir
IV. Tàisãndthngthi han
1. Chi phi y dimg c ban dr dang
V. Dutu'tàichInhdài hn
1. [Mu ttrvào cong ty lien doanh, lien kt
2. [Mu tu gop vn vào dcrn vi khác
3. Dr phong du tu tai chInh dài hn
4. [Mu ttr nm gut dn ngày dáo h0n
YL Tài san dài hOn khác
1. Chi phi trã truàc dài han
2. Lçri th thtrcing mai
TONG CQNG TAt SAN

100
110

111
112
120
121
122
130
131
132
136
137
139
140
141
142
150
151
152
153
155
200
210
216
220
221
222
223
227
228
229
230
240
242
250
252
253
254
255
260
261
269
270

2

5.1

5.2
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

30/09/2019

01/01/2019

4

5

1.989.095.024.070
270.734.889.989

2.221.240.575.601
296.834.889.495

180.297.528.474
90.437.361.515
1.900.000.000
2.000.000.000
(100.000.000)
778.182.844.144
657.672.356.323
70.299.783.916
50.269.957.412
(130.429.595)
71.176.088
856.411.348.405
859.644.452.066
(3.233.103.661)
81.865.941.532
36.117.138.617
3 1.100.205.302
14.359.017,000
289.580.613
1.058.528.635.267
23.984.135.751
23.984.135.751
819.654.936.407
788.964.347.642
1.681.999.113.236
(893.034.765.594)
30.690.588.765
57.510.105.125
(26.819.516.360)
31.839.038.492
31.839.038.492
88.548.209.639
51.841.461.340
35.706.748.299
1.000.000.000
94.502314.978
94.502.314.978
-

159.613.700.964
137.221.188.531
1.900.000.000
2.000.000.000
(100.000.000)
889.390.701.638
783.124.337.764
70.003.032.716
36.462.071.432
(130.429.595)
(68.310.679)
939.159.871.848
942.804.145.585
(3.644.273.737)
93.955.112.620
17.544.994.750
67.766.502.655
8.643.615.215
1.148.703.496.139
49.139.244.043
49.139.244.043
844.647.480.950
813.592.774.704
1.632.549.020.875
(818.956.246.171)
31.054.706.246
54.120.386.294
(23.065.680.048)
-

3.047.623.659.337

3.369.944.071.740

29.324.123.866

29.324.123.866
102.259.242.143
67.552.493.844
33.706.748.299
1.000.000.000
123.333.405.137
123.333.405.137
-

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN
Báo cáo tài chInh hqp nht cho giai doan tái chInh kt thñc ngày 30 thang 09 näm 2019
MuB01-DN
BANG CAN DOI KE TOAN (Tip theo)
Tai ngày 30 tháng 09 narn 2019
NGUON VON

Mãs
2

1
C. NPI1AITRA
L Nçngn hn
1. Phãi trã ngtrii ban ngn han
2. Ngu&i mua trá tin tnràc ngn hn
3. Thud và các khoãn phài np Nhà nuàc
4. Phài trá nguäi lao dtng
5. Chi phi phãi trá ngn han
6. Doanh thu chuathc hin ngn han
7. Phãitrã ngAn han khác
8. Vay và nçi thué tài chinh ngân han
10. Qu' khen thLrâng, phüc 1çi
11 Nqdài hn
1. Phãitrâ ngträibán dàihan
2. Ngtrii mua trá tin tnrOc dài han
3. Doanh thu chua thirc hiên dài han
4. Phái trá dài han khác
5. Vay vàncthuêtàichInh daihn
6. Thu thu nhp hoän Iai phái trá
D. VoNCHhJSecHUU
L VnchüsorhOu
1. Vngópcüachüsh0u
- Cphi1uph thóngcó quyn bku quyt
-Cphi1uwudâi
2. Thng du vn cô phn
3. Qu$ dAu tu phát trin
4. Qu5 khác thuc v6n chü so hthi
5. Lqi nhun sau thu chua phân phi
- LNSTchwaphanphi lüy ki dn cui kj' trzthc
- LNSTchwiphánphi k5' nay
6. Lqi ich c6 dông không kimsoát
IL Ngun kinh phi i qu5 khác

TM
3

300
310
311
5.9
312
313 5.10
314
315
318
319 5.11
320 5.12a
322
330
331
332
336
337
338 5.12b
341
400
410 5.13
411
411a
411b
412
418
420
421
421a
421b
429
430

TONG CQNG NGUON VON

440
Thfrnh

01/01/2019
5

2.628.133.201.395
2.269.628.769.861
378.332.430.205
40.103.120.911
20.756.690.045
249.108.639.131
22.016.467.763
3.199.583.334
69.944.886.946
1.464.100.975.282
22.065.976.244
358.504.431.534
789.132.406
26.029.723.468
3.800.635.092
327.884.940.568
419.490.457.942
419.490.457.942
182.000.000.000
182.000.000.000
47.288.657.411
72.205.579.575
54.229.959.858
17.975.619.717
117.996.220.956
-

2.940.336.012.593
2.578.322.775.643
387.510.297.666
46.859.503.201
30.238.270.324
294.337.867.771
32.574.322.776
23.145.281.738
47.720.003.478
1.686.630.411.604
29.306.817.085
362.013.236.950
1.464.192.588
17.705.531.814
25.029.723.468
3.885.580.092
312.781.285.391
1.146.923.597
429.608.059.147
429.608.059.147
182.000.000.000
182.000.000.000
46.389.848.609
-

3.047.623.659.337

3369.944.071.740

86.602.875.905
2 7.455. 756.13 7
59.147.119.768
114.615.334.633
-

M Ha ChI Minh, ngay 29 tháng 10 nàm 2019

NgtrOi 1p biu

Trtrong piô1 g k tyan

Däng Minh Tuyn

Mai Van Hoang Dung
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30/09/2019
4

Tng Giám dc
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iiAr

Baa cáo tài chInh hqp nht cho gial doan tài chmnh k& thUc ngày 30 thang 09 nAm 2019
Mu B 02-DNIHN
BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH DOAMI HYP NEAT

Cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 thang 09 näm 2019

CIIITIEIJ

Mi TM

Quyfflnãm2019

Quyfflnam2018

1

23

4

5

Tfrngày0l/01/2019 lfrngây0l/01/2018
n ngay30/09/2019 n ngay30/09/2018
6

7

3.618.901.113.699

3.523.173.774.431

1. Doanh thu 1n hang và cung cpch vy

01

2. Các khoin giãmtrr doanh thu

02

6,289,246.770

14.130.476.099

14.633.126.650

3. Doanh thu thun txn hang cung cpdch w
4. Giávônhàngbán

10 5.14 1.483.071.843.873 1.382.128.066.554

3.604.770.637.600

3.508.540.647.781

11 5.15

1.213.452.158.492

1.105.417.525.427

2.918.269.780.771

2.797.413.887.241

5. Lçi nhun gp4 hSn hang cung cpdjch
6. Doanh thu hoat dng tài chinh

20

269.619.685.381

276.710.541.127

686.500.856,829

711.126.760.540

21 5.16

7.422.987.128

28.262.342.509

22 5.17

31.080.580348

16.047.255.419
53.800.736.949

27.163.436363

7. Chi phi tài chinh

82.875.856.936

101.132.001.056

23

12.291.636.687

22.999.055.548

55.673.076.5 15

62.328.459.94 7

8. Phn 1âi/1 tnng cong ty lien doanh lien kt
9. Chiphfbán hang
10. Chiphiquán1doanhnghip

24
25 5.18
26 5.19

(4368.115.480)
90.586.959.564
119.704.769.213

11. Lçi nhun thun tir hot dng kinh doanh

30

12. Thu nhp khác
13. ChiphIkhác
14. Lqi nhun khác
15. Ting 1i nhun k toán frtrc thug
16. Clii phIthu thu nhp doanh nghip hin hành
17. ChiphIthuthu nhp doanh nghip hoan 1i
18. Lç'i nhun sau thu thu nhpdoanh nghip
19. Loinhuân sau thu cüa cOng ty mc

- Trong do: Chi phi Mi vay

20. Lqinhun sau thug cüa c6 dOng không kimsoát
21. Laico'1ntrencphiu

1.487.136.451.024 1,388.417313324

4.064.607.151

4.971.397.728
93.795.375.346

(11.660.473.465)

5.258.855.547
254.650.991.158

120.817.917.827

245.862.594.498
334.216.424.125

328.977.279.630

31302.247.904

29315.164.151

39.048.944.168

59.887.686.753

31
32

12.787355.007
7.024.623.895

5.827.176.697
3.876.972.724

29.321.883.913
14.340.609.979

13.676.404.800
6.796.991.848

40 5.20

5.762.731.112

1.950.203.973

14.981.273.934

6.879.412.952

50

37.064.979.016

31.265368.124

54.030.218.102

66.767.099.705

51
52

10.529.706.967
(311.548.000)

7.421.029.946
-

18.858.587.864

19.693.728.153
(1.624.968.065)

26.846.820.049

23.844.338.178

35.171.630.238

48.698339.617

22.427.598.456
4.419.221.593

2 1.216.208.748
2.628.129.430

25.891.177.240
9.280.452.998

43.410.414.820
5.287.924.797

1.233

966

1.296

1.863

60

61
62
70 5.21

-

Thành pM H Oil Minh, ngày 29 tháng 10 náin 2019
Ngirài Ip biu

Trir&ng ih gktsn

Dng Minh Tuyn

Mai Van Hoàng Dung
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Báo cáo tài chinh hqp nht cho giai doan tài chInh kt thtc ngày 30 thang 09 nãm 2019
BAO CÁO LIfU CHUYEN TIEN TE HqP NIHAT

Mu B 03-DN/I{N

(Theo phuvngphap gián tiép)
Cho giai doan tài chInh kêt thüc ngày 30 tháng 09 nam 2019
Chi tieu
SO

1
2
L LUU CHUY TI'4 Ti! HOAT DQNG KINH DOANH
1. Lçi nhun tru*c thud
01
2. Diu chinh cho cãc khoãn
- Khu hao tài san c' djnh
02
-Cáckhoãn dçiphèng
03
- Lai, 16 chênh 1ch t gia hM doái do dánh giá 1aj
04
các khoàn mtic tin t có gc ngoi t
- Lai, 16 t1r hoat dng du ttr
05
- Chi phi lAi vay
06
- Cãc khoàn diu chinh khác
07
3. Li nhun tfr hot dng kinh doanh triróc thay d6i n liru dng
08
-Tang, giàincác khoán phaithu
09
-Tang, giámhàng t6n kho
10
- TAng, giAmcAc khoân phAi trA (không k IAi vay phài trã, thud thu
11
nhp phAi np)
- Tang, giAm ehi phi trã trtràc
12
-TAng giàmchOng khoán kinh doanh
13
- Tin lAi vay dA trã
14
-Thud thu nhâp doanh nghip da np
15
- Tin thu khAc t hot dng kinh doanh
16
- Tin chi khAc tir hot dng kinh doanh
17
Lwu chuyln lien l!iuântirhoz1d3ng kink doanh
20
IL LUUCHUYEN T1E14 Ti!HoTDQNGBAUTU
1.Ti6n chi d6 mua sam,
drng TSCD vA cAc tAi sAn dài han khác
21
2. Ti6n thu tà thanh I, nhuqng ban TSCD vA cAc tAi sAn dAi hn khAc 22
3.Tin chi cho vay, mua cAc cong cu nçi cOa dan vi khAc
23
4. Ti6n thu hi cho vay, bAn Iai cac cong ci,i nci cOa dan vj khAc
24
5.Tin chi du ttrgóp vn vAo dan vl khAc
25
6.Tin thu hi du ur gOp vn vAo dan vl khAc
26
7.Ti8n thu 1Ai cho vay, c tCrc và lçi nhun thrçrc chia
27
Liru chuyln lien thuân 1w ho ,1 dng dâu 1w
30
ilL LUU CHUY TIEI'4 Ti! HOAT BONG TAI cHINlI
1. Ti6n thu tirphAt hAnh c phiu, nhân vn gOp cOa chCi so hu
31
3. Tin vay ngn han, dAi han nhn duqc
33
4. Tin trA nq gc vay
34
6. C6 tCrc, lçii nhun da trà cho chü sO hthi
36
Liru chuyln titn thun 1w ho9l d3ng lài chin!,
40
Luu chuyn tién thun trong kS'(20+30+40)
50
Tin s tirong dirong tin du nm
60
Anh hi.rOng cUa thay d6i t giA hi doAi quy d6i ngoi t
61
Tin tirong dirong tin cui nlm
70

Th;nhph
Ngtrôi 1p

Dng Minh Tuyn

Trir&ng iI.Oigkt

Mai VAn Hoàng Dung

5

TM
3

Tr ngày
01/01/2019 dn
ngày30/09/2019
4

Tü ngày
01/01/2018 dn
ngy30/09/2018
5

54.030.218.102
128.010.844.664
95.243.035.959
(411.170.076)
-

66.767.099.705
156.749.744.396
92.274.889.638
4.641.875.085
-

(22.494.097.734)
55.673.076.515
182.041.062.766
167.024.280.741
83.159.693.519
(80.493.720.001)

(2.495.480.274)
62.328.459.947
223.516.844.101
497.206.818
(52.588.477.178)
(13.194.131.710)

10.258.946.292

(55.673.076.515)
(27.166.399.345)
(9.553.697.510)
269.597.089.947

(15.057.166.754)
(62.328.459.947)
(21.006.599.944)
(14.268.699.063)
45.5 70.516.323

(73.135.520.04 1)
8.828.563.754
7.500.000.000
14.035.647.979

(77.003.635.778)
959.774.546
790.240.000
(17.880.267.478)
4.338.750.000
7.358.072.084

(42.771.308.308,)

(81.43 7.066.626)

3.046.185.212.560
2.911.283.255.226
(3.253.610.993.705) (2.752.161.508.387)
(45.500.000.000)
(53.435.988.567)

5.1

(252.925.781.145)

105.685.758.272

(26.099.999.506)
296.834.889.495
270.734.889.989

69.819.207.969
228.7 13.854.868
298.533.062.837

ChI Minh, ngày 29 tháng 10 nãm 2019
.' GiAm dc

Ng9c Lan

J

TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY cO PHAN
Báo cáo tài chInh hçip nhAt cho giai doan tài chInh kt thác ngày 30 tháng 09 näm 2019
THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHtNII HOP NHAT (TIEP THEO)

Mu B 09-DN/HN

1.

THONG TIN KHAI QUAT

1.1

HInh thüc s& hüu vn
Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty Co phân (gçi tat là "TOng Cong ty") dt.rc c6 phân hóa tr Doanh
nghip Nhà ntrc - COng ty May Nhà Be theo Quyêt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày 08/8/2004 và
QuyOt djnh so 88/2004/QD-BCN ngày 08/09/2004 cña B tnróng B Cong nghip (nay là BO COng
thixng). Tong Cong ty hoat dng theo Giây chüng nhn dang k kinh doanh s 0300398889 ngày
24 tháng 3 näm 2005 do Sà ké hoach và dâu tu Tp. HCM cap. Giay chirng nhn dang k kinh doanh
thay dOi lan th(r 22 ngày 08 thang 09 nãm 2015.
TOn Tng Congtyvit bang ting ntrâc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock
Company, tOn viêt tat là: NHABECO.
Vn diu l là: 182.000.000.000 dng.
Tr srchInh cüa Ttng COng ty tai: S 4, dixmg Ben Nghe, phuOng Tan Thun DOng, qu.n 7, thành
phO Ho ChI Minh.
Se lao dng tai ngày 30/09/20 19: 4.074 ngui

1.2

Nganh ngh kinh doanh và hoat dng chinh
Ngành nghe san xuAt kinh doanh chü yeu cUa Teng Cong ty bao gm nhiu linh virc, trong do chü
yeu là tp trung vào các linh vLrc sau dày:
• San xut, mua ban san phâm dt - may, nguyen phi lieu, may moe, thiOt bj, phi,i tOng Iinh kiin
phic vi ngành dot, may;
• Git, thy, in trOn san phm thêu;
• Mua, ban san phAm che bien tir nông - lam - hái san, may móc hef bj, phi,i tOng kim khI din may
gia dung và cOng nghip, din tcr, cong ngh thông tin;
• Xây dijng và kinh doanh nhà;
• MOi giOi bt dng san;
• Djch vi kho bai;
• Kinh doanh 4n tãi xäng dau bang ô to và duing thOy nOl dja;
• Kinh doanh nhà hang, liru trO du ljch, khách san;
• Kinh doanh du ljch li hành ni dja, quec t&...

1.3

Cu true doanh nghip
Danh sách các cong ty con dw(rc hp nhát
Stt

Ten Cong ty

Da chi

Ty l lçi Ich Quyn biu
Cong ty mc quyet Cong
tymç

COng ty Ce phn May Gia DirOrng L' Thai 're, t 12, YOn
Do, Tp. Pleiku, tinh Gia Lai
Lai

51,00%

51,00%

COng ty Ce phan May Dà Se 9, PhO Deng Thiên Vung,
Phu&ng 8, Tp. Lat, tinh Lam
Lat
Dong

5 5,00%

5 5,00%

2

Cong ty Ce phan May Binh se 105 Tran Hung Dao,
phung Hãi Cãng, Tp. Quy
Djnh
Nhcm, tinh BInh Djnh

5 1,84%

5 1,84%

3

Cong ty Co phAn May An Se 71 Nguyn DInh Che,
phurng BInh Djnh, thj xã An
Nhan
Nhyn, tinh Binh Djnh

58,19%

45,90%

4

6

TONGCONGTYMAyNABE-CONGTycOpJ
Báo cáo tài chInh hcip nht cho giai doan tái chInh kt thOc ngày 30 tháng 09 nAm 2019
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NIIAT (TIEP THEO)

Mâu B 09-DNIHN

Stt

Ten Cong ty

Da chi

Cong ty C phAn May Tam
Quan

CiimcOng nghip Tam Quan,
thj trân Tam Quan, huyn
Hoài Nhcyn, tinh Binh Djnh

58,78%

5

51%

Cong ty C phn May Binh
Thuân - Nhà Be

S 204 ThngNht, phtrmg
Tan Thin, thj xã La 01, tinh
BInh Thuân

5 1,00%

6

5 1,00%

Cong ty TNHH Git ty
Nhà Be

Cm cOng nghip Trung An,
Ap BInh Tao, xa Trung An,
Tp. M5' Tho, tinh Tiên Giang

82,35%

82,35%

7

Cong ty C phAn May Nhà
Be - Hu Giang

Cim cong nghip - Tiu thu
cong nghip, phx&ng VII, Tp.
Vj Thanh, tinh Hu Giang

5 8,2%

5 8,2%

8

61,85%

46,15%

S6 4 Bn Nghe, phrOng Tan
Thuân DOng, qun 7, Tp. Ho
ChI Minh

5 1,57%

51,57%

ThOn MCi Dá, xa Tan Phi.ruc,
thj xã La Gi, tinh BInh Thun

59,10%

45,43%

9

COngty CP May Dirc Linh - Khu ph 1, Thj trn VO Xu,
Nhà Be
huyn Due Linh, tinh BInh
Thuân

Cong ty CP Bt dng san
10 Nhà Be
Cong ty C phAn Du ljch
NBC Cam BInh Resort

Ty I 1'i Ich Quyn biu
COng Iy mc quyt Cong
tymç

Danh sách các cong ty lien doanis, lien kit dwrcphán dish trong Bdo cáo tài chinh h9p nhät
Stt

I

2

Ten Cong ty

Oja chi

T' 1 Içi Ich Quyn biu
Cong ty mc quyt Cong
tymç

COng ty CP DAu ti.r & Phát S 4 Bn Nghé, phixng Tan
trin Djch vi,s Thtrong mai Thun Dông, qun 7, Tp. HO
Nhà be
Chi Minh

28,58%

28,58%

COng ty C phn May 9

26,78%

26,78%
47,50%

S 215, Hang Thao, Tp. Nam
Dlnh, tinh Nam Djnh

Cong ty C6 phn May Gia S 4 Bn Nghe, phu0ng Tan
PhIic
Thun Dông, quân 7, Tp. Ho
ChI Minh

47,50%

3

Cong ty Co phan Ttr van 139 Tran Trong Cung, P. Tan
Cong ngh Nhà Be
Thun Dông, qun 7, Tp. Ho
ChIMinh

0
30,00/o

4

Cong ty C phn Xây Ip
Cong nghip Nhâ Be

90Bis TOn That Thuyt,
phrOng 16, qun 4, Tp. HO
ChI Minh

29,99%

29,99%

COng ty C phAn May SOng
Tiên

Ap Binh Tao, Trung An, Tp.
M' Tho, tinh Tin Giang

43,89%

43,89%

COng ty C phAn May Soc
TrAng — Nhà BC

Quc 1 60, phithng 7, Tp.
SOc Trang, Soc Träng

3 6,00%

3 6,00%

Cong ty C phn SX - TM - S 12 Dtr?ing Mai HAc D&
DV HLrng Phát
Tp. Quy Nhcin, BInh Djnh

20,00%

20,00%

5
6

8

7

30,00%

TONGCONGTYMAyNllABE-CONGTyCOpjJ'
Báo cáo tài chinh hcip nht cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 thang 09 näm 2019
TIIUYET MINI! BAO CÁO TAI CH1Iffl HOP NHAT (TIEP THEO)

Mu B 09-DN/HN

Các don vj phy thuc
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhã Be - Cong ty C phn - Xi nghip May Binh Phát
Chi nhánh.Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Xi nghip May Báo LOc
Chi nhánh Tang COng ty May Nhà B - Cong ty C phn - Xi nghip May An Giang
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn - Xi nghip May Kon Turn
Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn - Chi nhánh May Binh Dlnh
Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Chi nhánh Phia Bc
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be tai Ha Ni
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be tai Dà Nng
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn — Chi nhánh Ha NOi (Dng phiic)
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn — Chi nhánh Hái PhOng
Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be - Cong ty C phn — Chi nhánh Nam Djnh
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty c6 phn — Chi nhánh UK
1.4.

Tuyên b v khã náng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh hçrp nht
Cong ty áp dirng nht quán các chInh sách k toán theo Ch d k toán doanh nghip Vit Nam ban
hành kern theo Thong Pr sO 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 närn 2014 do B Tài chInh ban
hành, do do, thông tin vã sO 1iu trinh bay tren Báo cáo tài chInh hçip nhât là có the so sánh dixc.

2.

NAM TA! CHIN!!, DON VI TIEN TE StY DVNG TRONG KE TOAN
Näm tài chInh
Närn tài chInh cOa Tng COng ty bAt dAu Pr ngày 01 thang 01 và kt thüc vào ngày 31 thang 12 hang
nãm.
Don v tin t

sfr dyng

trong k toán

Báo cáo tài chinh hcrp nhAt kern theo duqc trinh bay bAng Dng Vit Narn (\TND).
3.

CHUAN MIfC vA CHE DQ KE TOAN Ap DUNG
Ch d k toán áp dyng
Tng Cong ty áp diing Ch d k toán doanh nghip Vit Nam &rçxc ban hành kern theo Thông ttr s
200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 näm 2014 do BO Tài chInh ban hành.
A

.

Tuyen bo ye vice tuan thu Chuan mirc keA toan va• CheA dç keA toan
A

Ban Tang Giám dc T6ng Cong ty dam bão dä tuân thO dAy dO các ChuAn miic k toán Vit Nam va
Ché dO kê toán doanh nghip ViOt Nam hinhânh dä d.rqc ban hành va cO hiu lc lien quan den
vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh hçrp nhât cho nãrn tài chInh kêt thOc ngày 31/12/2017.
4.

CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG

4.1.

C* s& lap Báo cáo tài chInh hop nhAt
Báo cáo tài chInh hçrp nhAt cOa Cong tyduqc Ip phO hcip vâi Thông tii 202/2014/TT-BTC ngày
22/12/20 14 cOa BO Tài chInh ye Hirâng dan phuang pháp 1p và trInh bay báo cáo tài chInh hçip nhât,
c the:
Báo cáo tài chmnh hçip nhAt hqp nhAt các Báo cáo tài chInh cOa Cong ty và Báo cáo tài chInh cOa các cong ty
do Cong ty kiêm soát (cac cOng ty con) dLrçvc 1p cho cho narn tài chInh két thuic ngày 30 tháng 09 näm 2018.
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh hçip nht cho giai doan tài chInh kt thác ngày 30 thang 09 näm 2019
THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHIME HOP NHAT (TIEP THEO)

Mu B 09-DN/HN

Vic kim soát nay dat dixçic khi Cong ty có khá nng kim soát các chInh sách tài chInh và hot dng cüa
các cOng ty nhn dâu tii nhäm thu duçic lçi Ich tfr hoat dng cOa các cong ty nay.
Kt qua hoat dng kinh doanh cüa các cong ty con dtrcc mua Iai hoc ban di trong nãm dtrccc trInh
bay trong Báo cáo Kêt qua hoat dng kinh doanh hç'p nhât ttr ngày mua hoc cho den ngày ban khoãn
dâu tu & cong ty con do.
Trong tnrO'ng hçp cAn thit, Báo cáo tài chInh cOa các cong ty con dLrçYc diu chinh d cac chInh sách
kê toán &rcic áp dung tai Cong ty và các cong ty con khác là giông nhau.
TAt Ca các nghip vi và s di.r gifta các cong ty trong cüng tp doàn dtrcirc loai bO khi hQp nhAt Báo
cáo tài chinh.
Lçi Ich cüa c dông không kim soát trong tài san thuAn cüa cOng ty con hçip nhAt dixçic xac djnh là
mt chi tiOu trong phân von chO s& hthi cOa cô dOng cüa cOng ty mc. Lcci Ich cOa cO dong không kiêm
soát bao gm giá trj các lçi Ich cüa cô dông khong kiêm soát t?i ngày hcirp nhât kinh doanh ban dAu
(chi tiét xern ni dung trInh bay duài day) và phân Iqi Ich cOa cô dOng không kiêm soát trong sr biOn
dông cOa tOng von chü sà hthi kê tir ngày hcrp nhât kinh doanh. Cac khoãn Jo tucing &ng vâi phân von
cüa cô dông khOng kiêm soát vtrcct qua phân von cüa hQ trong tong von chü sir hüu cüa cOng ty con
di.rc tInh giám vao phân lçi Ich cüa Cong ty trir khi cO dông khong kiêm soát có nghia vii rang buOc
và cO khá näng bit dap khoán 10 do.
4.2.

Hop nhAt kinh doanh
Tái san, cOng nq va cOng ncc tim tang cüa cOng ty con dtxctc xác djnh theo giá trj hcrp l' ti ngày mua
cong ty con. Bat kS' khoán phi,i tri nào gi&a giá mua và tOng giá tn hçrp l cua tài san di.rçic mua duçc
ghi nhân là lçi the kinh doanh. Bat kS' khoàn thiêu hat nào gitta giá mua và tOng giá trj hqp l cita tài
san duc mua thrc ghi nMn vào két qua hoat dng kinh doanh cüa k' kê toán phát sinh hoat dng
mua cOng ty con.

4.3.

Các loi t giá hi doái áp dung trong k toán
Di vii các nghiêp vu phát sinh bAng ngoai te
Các nghip vi phát sinh bAng ngoai t ducic quy d6i theo t' giá áp dung tai thin dim phát sinh nghip
vi, chOnh lch t' giá phát sinh tir các nghip vu nay thrçc ghi nhn là thu nhp va chi phi tài chInh
trong Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hçrp nhât.
Dánh gia lai cac khoân muc tin tê có gc ngoai t tai thin dim lap Báo cáo tài chInh hcip nhAt
(i) Các khoãn vn bAng tiAn có gc ngoai t dixcrc phân loai ia tài san (TiAn, Nq phái thu,...): Dánh
giá lan theo t giá mua vào cüa Ngan hang Thtrng mai t?i ngày 30/09/20 18.
Các khoãn vein bAng tin cO gc ngoai t thrçic phân ba1 là ncr phái trâ (Phâi trá nguii ban, vay,..):
Dánh giá 'ai theo t' giá ban ra cüa Ngan hang thung mai tai ngày 30/09/2018.
Chênh lch t3" giá phát sinh tir vic dánh giá lai &rçtc kát chuyn vào tài khoàn Chénh lch t)' giá 413, sO du tài khoân nay s dtrcic kêt chuyên vào Doanh thu hoc chi phi tài chInh tai thin diem 1p
Báo cáo tài chinh hqp nhât.

4.4.

Nguyen tAc ghi nhn tin và các khoãn tirong throng tiAn
hAn: Bao gm TiAn mAt, TiAn gin ngân hang. các khoán tircmg di.rrng tiAn:
TiAn met, TiAn gui ngân hang &rcrc ghi nhn trën ccr sir th?c th phát sinh thu-chi.
Là các khoán dAn tu ngAn han, tin gin co k' han cO thin han thu hi hoc dáo han không qua 03
thang kO tin ngày dâu tu, gfri tiên cO khã nãng chuyên dOi dO dàng thành mt Iuqng tiAn xác djnh và
khOng có rim ro trong chuyOn dOi thanh tiOn tai thu diOm báo cáo.
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Nguyen gc k toán các khoãn dâu tir tài chInh
Các khoán du tix vào Cong ty lien doanh lien k& và du ttr khác
Du tu vào cong ty lien kt, lien doanh: Các khoán dAu tu vào cOng ty lien k&, lien doanh ma
trong do Tong Cong ty CO ânh hirâng dáng kê thrçic trInh bay theo phtrang pháp vn chü si hüu.
Các khoân gop von liênkêt disqc Inh bay trong Bang Can dOi kê toán theo giá gc thrqc diu
chinh theo nhimg thay dôi trong phân von gop cüa Cong iy vao phân tài san thuân cOa cong ty lien
két sau ngày mua khoãn dâu tir. Các khoán lô cCa cong ly lien kêt vtiqt qua khoãn gop vOn cCa
Cong ty tai cOng ty lien kt do (bao gOm bat k các khoán gOp vn dài han ma v thirc chat tao
thành dâu tLI thuân cUa Cong ty tai cong ty lien kt do) không dirqc ghi nhn.
Các khoân du ti.r khác: Di.rqc ghi nhn theo phixang pháp giá gôc.
Du phOng tn that các khoân du tti
Di v6i các khoán dAu tir khác, vic trich Ip dr phOng tn that can ct'r vào giá tn hçrp 1' cCa khoãn
dâu tu tai th?yi diem trIch lap, trong tru?mg hçrp khong xac djnh dircic giá trj hgp l' vie Ip dir phOng
cAn cu vào khoãn lô cCa ben dircic dâu tir.

4.6.

Nguyen tc k toán n phãi thu
Các khoãn Ng phái thu dirge theo dOi chi tit theo kS' han phái thu, di tirgng phâi thu, loai nguyen
t phái thu và các yu t khác theo nhu câu quán l cüa Tong Cong ly.
Các khoãn Ncr phái thu bao gm phái thu khách hang và phai thu khác duc ghi nhn theo nguyen tAc:
• Phãi thu ccia khách hang gm các khoân phãi thu mang tInh chit thirong mai phát sinh tfrgiao djch
có tInh chat mua - ban giIa Cong ty và ngixi mua (là dan vi dc 1p vài ngiri ban, gOm câ các
khoán phái thu gifla Cong ty mc và Cong ty con, lien doanh, lien két). Các khoán phái thu thuang
mai ducc ghi nhn phi hcrp vói chuân mirc doanh thu ye thi diem ghi nhn cAn cü theo hóa dan,
chüng tr phát sinh.
• Phâi thu khác gm các khoân phâi thu không mang tinh thuang mai.
Các khoán phái thu dirçrc phân loi là NgAn han và Dài han trên Bang Can di k toán cAn cr k' han
cOn Iai cCa cac khoân phái thu tai ngày 1p Báo cáo tài chInh.
Dir phOng ng phãi thu khO dOi: dirge lap cho tirng khoán ncr phái thu khO dOi cAn cü vao thai gian
qua han trá ng gc theo cam kêt ng ban dâu (khOng tInh den vic gia han nq giia các ben), hoc dir
kien murc tn that cO the xáy ra theo htràng dan t?i Thông tir 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.

4.7.

Nguyen tAc k toán hang tn kho
Hang tn kho dirge xác djnh trén ca sâ giá gc, trong tnir&ng hgp giá gc hang tn kho cao han giá
trj thuân cO the th%rc hin dirge thI phái tInh theo giá trj thuân cO the thijc hin dirge. Giá gOc hang
ton kho bao gôm chi phi nguyen 4t lieu trrc tiep, chi phi lao dng tri,rc tiêp và chi phi san xuât chung,
neu cO, d cO dirge hang tOn kho & dja diem và trang thai hin tai. Giá trj thuân cO th thirc hin dirge
duqc xác djnh bang giá ban irâc tInh trir các chi phi d hoàn thành cüng chi phi tiep thj, ban hang và
phân phOi phát sinh. Hang tOn kho dirge hach toán theo phi.rang pháp ké khai thurng xuyen. Giá trj
hang xuât kho dirge tinh theo phirang phAp bInh quân gia quyên.
Dir phOng giâm giá hang tn kho cüa Tng Cong ty dirge trIch 1p theo các quy dnh k toán hin
hành. Theo dO, T6ng COng ty dirgc phép trIch lap Dij phOng giAm giá hang tOn kho lOi th&i, hông,
kern phm chat trong trir&ng hgp giá trj thirc tê cOa hang ton kho cao han giá trj thuân cO the thirc
hin dirge tai th&i diem kêt thOc nien dO kê toán.

4.8.

Nguyen tAc k toán và khâu hao Tài san c dnh hthi hInh và vO hInh
Ttng COng ty quan l, sCr dung và trIch khu hao TSCD theo hu&ng dn tai Thông tir 45/2013/Tr10

TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN
Báo cáo tài chInh hqp nht cho giai doan tài chinh k& thüc ngày 30 thang 09 nãm 2019

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (TIEP THEO)

Mâu B 09-DN/HN

BTC ban hành ngày 25 tháng 4 nãrn 2013.

a. Nguyen ttc ki toán
Tài san c djnh hthi hInh
Tài san c6 djnh hUu hmnh thrqc phân ánh theo giá gc, trInh bay theo nuyen giá tnt giá trj hao mOn
luy kê. Nguyen giá tài san cO djnh bao gôm toàn b các chi phi ma Tong Cong ly phãi bO ra dê có
&rqc tài san c djnh tInh den thi diem &ra tài san dO vào trang thai san sang sü diing.
Khi tài san c clinh dixçc ban hay thanh I, nguyen giá và khu hao IUy k dirqc xóa s va bt k5' khoân
Iãi, lô nao phát sinh do vic thanh I dêu throrc tinh vào thu nhp khác hay chi phi khac trong näm.
Tài san c dinh vO hInh
Tai san co dinh vo hinh the hiçn gia trl quyen str ding dat, nhan hieu hang hoa, ban quyen bang sang
ch& quyen phát hành, cong thc pha ché,... và di.rctc trInh bay theo nguyen giá tth giá trj hao mOn
lüykê.

b. Phw0ngpháp kháu hao
Tài san c djnh hüu hInh duqc khAu hao theo phucing pháp du&ng thng d%ra trOn th&i gian h&u ding
uàc tinh. Thii gian khâu hao ciii th nhtr sau:
Näm 2019
S nám
Nhà xuâng và 4t kin trOc
05 —25
May móc và thi& bi
05 —07
Phtrmig tin 4n tâi
06
fhiOt bj, ding cii quán 1'i và tái san khác
03 — 07
Tài san c djnh vô hInh
Näm 2019
S näm
50
10
10
10

Quynsüdvngdat
Nhãn hiu hang hóa
Ban quyên, bang sang the
Cong thüc pha chê, thiêt kê,...
4.9.

Nguyen tc k toán Chi phi xây dyng c0 ban do dang
Các tài san dang trong qua trInh xây d%rng phic vi miic dIch san xuAt, cho thué, quan trj hoc cho bt
k' mtc dich nào khác &roc ghi nhn theo giá gôc. Chi phi nay bao gôm chi phi djch vi và chi phi lãi
vay có lien quan phO hqp vài chInh sách kê toán cUa Tong Cong ty. Vic tinh khâu hao cOa các tài
san nay &rcrc áp diving giông nhu vài cac tâi san khác, bat dâu tir khi tài san a vào trang thai sn sang
sCr diing.

4.10. Nguyen tc k toán chi phi trã trithc
Chi phi trá tnrOc phân ánh cac chi phi thirc th da phát sinh nhixng có lien quan dn kt qua hoat dng
san xut kinh doanh cCa nhiu kS' k toán và vic kOt chuyOn các khoán chi phi nay vao chi phi san
xuât kinh doanh cUa các k' kO toán sau.
Chi phi tnâ truóc: di.rçtc ghi nhân theo giá gôc vá &rcc phân l?i theo ngan han và dài han trên Bang
can dOi ké toán can cr vào thai gian trâ trithc cüa tirng hgp dOng.

4.11. Nguyen tc k toán N9' phãi trã
Các khoán nq phâi trâ duçic theo dOi chi tit theo kS' han phâi trá, di tiiclng phâi trã, loai nguyen t
phai trã va cac yOu to khác theo nhu cau quán l cOa TOng Cong ty.
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Các khoán nq phái trã bao gm phái trá ngithi ban, phâi trâ nç vay và các khoán phái trá khac là các
khoán nç phái trá &rqc xác djnh gân nhi.r chAc chAn ye giá tr: và thai gian và thrqc ghi nhn khOng
thp hcin nghTa vii phãi thanh toán, duqc phán 1oi nhir sau:
4.12. Nguyen tc k toán Nçi phãi trã
Phái trã ngixai ban: grn các khoan phái trá mang tInh chit thtroiig mai phát sinh tr giao djch mua
hang hóa, djch vit, tài san gi&a Tong Cong ty và ngi.rai ban (là dn v dc 1p vài TOng COng ty, gm
cá các khoán phái trá giUa Cong ty mc và Cong ty con, Cong ty lien doanh, lien ket).
Phài trà khác gm các khoán phâi trá khong mang tInh thi.rcmg mai, không lien quan dn giao djch
mua ban, cung cap hang hóa djch yin.
4.13. Nguyen tc ghi nhn và vn hóa các khoãn chi phi di vay
Tt ca các chi phi läi vay duccc ghi nhn vào Báo cáo Kt qua hot dOng kinh doanh khi phát sinh, trir
khi duçic vOn hóa theo quy djnh ccia chuân müc ké toán "Clii phi di vay".
4.14. Nguyen t&c ghi nhn chi phi phãi trã
Các khoán chi phi thc t chua chi nhung duçic trich tnthc vào chi phi san xut, kinh doanh trong
näm dê dam báo khi chi phi phát sinh thc tê khOng gay dt biên cho chi phi san xut kinh doanh
trên cci sr dam báo nguyen tàc phü hcip gifla doanh thu và chi phi.
Tang Cong ty ghi nhn chi phi phãi trã theo các ni dung chi phi chinh sau:
Chi phi khuyên mâi, chiet khau,...
Chi phi nguyen vt 1iu: vái chinh,...
4.15.

Nguyen tc và phuorng pháp ghi nhn các khoãn dir phông phái trã
Giá trj duvc ghi nhn cUa mt khoán dinr phOng phâi trâ là giá frj ducc u9c tinh hçip l nht ye khOan
tiên se phai chi dê thanh toán nghia vii nçi hin t?i tai ngày ket thác kS' kê toán nàm.

4.16. Nguyen tc ghi nhn doanh thu chira thiyc hin
Doanh thu chua thinrc hin gm: doanh thu nhn truàc(nh: s tin thu tnx&c cña khách hang trong
nhiêu k' ke toán ye cho thuO rnt bang) khOng bao gOm: tiên nhn trtrâc cila ngtrai mua ma Tng
Cong ty chira cung cap san phâm, hang hOa, djch vini; doanh thu chua thu duqc tin cüa hot dng
cho thuê tài san, cung cap djch vini nhiêu ks'.
Doanh thu nhn tnthc &rçYc phãn b theo phucmg pháp thring thng can ci'r trén s kS' dä thu tin triiàc.
4.17. Nguyen tc ghi nhn vn chü sr hfru
V6n dAu tir cCa chC s& h&u di.rçic ghi nhn theo s vn thirc gop cüa chü sa hiiu.
Lçii nhu.n chisa phân phM xác dinh trén Co sà k& qua kinh doanh sau thug thu nhp doanh nghip Va
vic phân phôi lqi nhun hoäc xcr l lô cüa Tong Cong ty.
Li nhun sau thug cüa Tang Cong ty di.rqc trich chia c trc cho các C6 dOng sau khi dirc phô duyt
bai HOi dOng cO dOng tai Dai hOi thirang niên cüa Tong Cong ty và sau khi dâ trIch Ip các qu dinr
tr€t theo Diu 1 cUa TOng COng ly.
C6 tirc diiçic cOng b6 va chi trá dinra trOn s6 lçii nhun uàc tInh dt duqc. C6 tüc chinh thrc dtrçrc cong
bO và chi trà trong nien d k tiêp tir ngu6n lçii nhun chua phân phôi can c(r vao sinr phé duyt cOa
Hi dOng cO dong tai Dai hOi thi.rOrng niên cUa Tong COng ly.
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4.18. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn doanh thu, thu nhâp khác
Doanh thu bàn hang &rcyc ghi nhn khi dng thai thOa man tt cánãm (5) diu kiin sau:
(a) Tong Cong ty dã chuyén giao phân ion rüi ro và lqi Ich gän lien vOi quyOn sO hu san phm hoc
hang hOa cho ngtthi mua;
(b) Tong Cong ty khong cOn näm gi quyên quán 1' hang hóa nhix ngui sO hu hang hóa hoc
quyOn kiêm soát hang hóa;
(c) Doanh thu thrçc xac djnh tuong dM chic chn;
(d) TOng Cong ty sê thu thrqc lqi Ich kinh té tir giao djch ban hang; và
(e) Xác djnh &rçc chi phi lien quan den giao djch ban hang.
Doanh thu cOa giao djch v cung cp djch vii dtrgc ghi nhân khi kt qua cUa giao djch do duqc xac
djnh mOt each dáng tin cay. Trtr&ng hqp giao djch ye cung cap djch vi lien quan den nhiéu k' thi
doanh thu di.rçc ghi nhn trong nãm theo két qua phân cOng vic dä hoàn thành ti ngày cüa Bang
can dOi kêtoán cOa k' do. K& qua cOa giao djch cung cap djeh vii thrcc xác djnh khi thOa man tat ca
bOn (4) diéu kin sau:
(a) Doanh thu duçic xác dlnh tirclng d6i chc chAn;
(b) Co khâ näng thu duçrc lçii Ich kinh té tir giao djch cung cp djch vii do;
(c) Xác djnh dirge phn cong vic da hoàn thành tai ngày cüa Bang can dOi ké toán; và
(d) Xác djnh dirqc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dê hoàn thành giao djch cung cap djch
vidó.
Di vOl tin läi, c tOc và igi nhun dirge chia và thu nhp khác: Doanh thu dirge ghi nhn khi Tng
Cong ty có khá nAng thu dirge igi Ich kinh té tO hoat dng trên và thrgc xác djnh tucing dôi ehãc chãn.
4.19. Nguyen tc k toán các khoãn giãm trà doanh thu
Các khoãn giãm trir doanh thu gm:
• Giãm giá hang ban: là khoán giám trir cho ngitOi mua do san phAm, hang hóa kern, mt phm
chat hay khOng d(ing quy cách theo quy djnh trong hgp dOng kinh té; không bao gôm khoân giám
giá hang ban cho ngtthi mua dA the hin trong hóa dan GTGT hoc hóa dan bàn hang.
•

Hang ban bj trâ lai: do vi pham cam kEt, vi phm hgp dng kinh t hang bi kern, mt phm chit,
khOng dung chung loai, quy each.

4.20. Nguyen tc k toán giá vn hang ban

1

Bao gm giá vn cOa san phm, hang hóa, djch vii trong nãm duge ghi nhn phü hcrp vOl doanh thu
dã tiéu thii trong näm.
4.21. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn chi phi tài chinh
- Chi phi di vay: Ghi nhn hang thang can cO trén khoân vay, lãi suAt vay va s ngày vay thirc t.
4.22.

Nguyen tc và phuffng pháp ghi nhn chi phi thud thu nhâp doanh nghip hin hành, chi phI
thu thu nhp doanh nghip hoãn li
Chi phi thu thu nhp doanh nghip (hoc thu nhâp thus thu nhp doanh nhip): Là tang chi phi
thuê thu nhp hin hành và chi phi thus thu nhp hoãn Iai (hoe thu nhp thué thu nhp hin hành va
thu nhp thu thu nhp hoãn li) khi xác dinh lçri nhun hoc 10 cUa mt näm.
•

Clii phi thus thu nhp doanh nghip hin hành; là sé thud thu nhp doanh nghip phái np tInh
trén thu nhp chju thué trong nàm và thué suât thué thu nhp doanh nghip hin hành. Thuê thu
nhp hin hành dirge tInh dira trén thu nhap chju thuê và thué suát áp diing trong näm tInh thuê.
Khoãn thu nhp chiu thug ehénh leh so vOi Igi nhuân ke toán là do diéu chinh các khoãn chénh
1ch giüa lcii nhuân ke toán và thu nhp chju thuê theo chinh sách thuê hién hành,

•

Chi phi thug thu nhp doanh nghip hoan li: là s thud thu nhp doanh nghip se phãi nOp trong
13
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tuing Iai phát sinh t& vic: ghi nhn thus thu nhp hoãn lai phai trá trong nãm; hoàn nhp tài san
thué thu nhp hoãn 1i dä duçc ghi nhn tü các nAm tnróc; không ghi nhn tài san thuê thu nhp
hoAn Iai hoc thuê thu nhâp hoãn iai phái trá phát sinh tr các giao djch thrçic ghi nhn tric tiêp
vào von chü sà hüu.
Ting Cong ty cO nghia vii np thuê thu nhp doanh nghip vài thuê suât tfr 20% trên thu nhp chju thuO.
4.23. U'&c tInh k toán
Vic 1p Báo cáo tài chInh hcip nMt tuân thñ theo các ChuAn mrc k toán Vit Nam, Ch d k toán
doanh nghip Vit Nam hin hành va các quy djnh phap I có lien quan den vic 1p và trinh bay Báo
cáo tài chInh hgp nhât yéu câu Ban Tong Giám doe phái Co nhUng uOc tInh và giã djnh ánh huâng
den so 1iu báo cáo ye cong n, tài san và vic trinh bay các khoân cong nq và tài san tiém tang t?i
ngày 1p Báo cáo tài chinh hçp nhât cUng nhucác so 1iu báo,cáo ye doanh thu và chi phi trong suôt
nAm tài chinh. Kêt qua hot dng kinh hçp nhât doanh thuc tO cO the khác vi các iràc tinh, già djnh
dat ra.
4.24. Lâi co ban trên c1 phiu
LAi c ban trOn c phiu di vâi các c phiu ph thông ducic tinh bang each chia lçi nhun hoc I
thuOc ye cô dông sà hthi cO hiOu phô thông tth di sO dã trIch 1p qu khen thuâng phüc lçii cho so
hrqng bInh quân gia quyOn cô phieu phô thông luu hành trong nãm. Lãi suy giám trOn cô phiOu duqc
xác djnh bang vic thOu chinh lqi nhun hoc lô thuc ye cô dông s& hüu cô phiOu phô thông và sO
lung bInh quân gia quyOn cô phiêu phô thông dang liru hành do ánh htrmg cOacác cô phiêu phô
thông có tiOm nãng suy giãm bao gôm trái phiêu chuyOn dOi va quyOn chçn cO phiêu.
4.25. Các ben lien quan
Di.rqc coi là các ben lien quan là các doanh nghip, k cá các Cong ty con, các Cong ty lien kt, cae
cá nhân trijc tiOp hay gián tiOp qua mt hoc nhiOu trung gian có quyOn kiOm soát Tong Cong ty hoc
chju sr kiOm soát chung vài Tong Cong ty. Các ben lien kOt, các cá nhân nào trijc tiêp hoc gián tiêp
näm quyOn biOu quyOt ca Tong Cong ty màcO ánh htr&ng dáng ké dôi vi Tong Cong ty. Nh&ng
chrc trách quân l' chO chôt nhi.r Tong Giám dôc, viOn ehc cOa Tong Cong ty, nh&ng thành viOn than
cn trong gia dinh cOa nhung cá nhân hoc các ben liOn kOt nay hoc nh&ng Cong ty liOn kt vâi cac
Ca nhân nay cüng dtrçic coi là ben lien quan.
4.26. Báo cáo b phn
B phn là thành phn CO th phân bit dirqc cüa Tng Cong ty tham gia vào vic cung cp san phAm
hoäc djch vii có lien quan (b phân theo linh virc kinh doanh), hoäe vao vic cung cap san phâm hoc
djch vii trong pham vi mOt mOi trtrmg kinh tO Cu the (b phn theo khu virc dja I) ma b phn nay
cO rOi ro và lqi ich kinh tO khác vài các b phn kinh doanh khác.
Trong nàm, Tng Cong ty chi hoat dng thu yu san xu.t, gia cong hang may mac, dja dim hot
dOng tai Vit Nam nOn không 1p Báo cáo b phn.
5.

THONG TIN BO SUNG CHO ciii TIEU TRiNli BAY TREN BANG CAN 1)01 icE TOAN,
BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG K1NH DOANII (DON VI TINH:VND)

5.1

Tin và các khoãn tirong throng tin

Tin mat
Tin gin ngân hang không kS'han
Tin dang chuyOn
Cackhoãnttrcmg dixcngtiOn
Tlin gfri ngán hàngcó k5' han g4c du'ái 3 tháng
Cong
14

30/09/2019

01/01/2019

54.173.110.669
122.985.667.805
3.138.750.000
54.188.565.400
90.43 7.361.515
270.73 4.889.989

6.448.130.933
153.165.570.031
137.221.188.53 1
137.221.188.531
296.834.889.495

IG
PH

-
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5.2

Chung khoIn kinh doanh
30/09/2019
Giá g6c Cia trj hqrp ly

01/01/2019
Cia gc Giá trl hqp 1

Dir phOng

Dj phông

C6phiiu
Ngan hang Qu6c Dan

(ma ck NVB)

2.000.000.000 1.900.000.000 (100.000.000)

2.000.000.000 1.900.000.000 (100.000.000)

Cong

2.000.000.000 1.900.000.000 (100.000.000)

2.000.000.000 1.900.000.000 (100.000.000)

5.3

Phái thu ngán hn cüa khách hang

JC PENNY

ARCADIA
BMB CLOTHING GROUP
PRIMARK
RIVER
Lollytogs, Ltd.
Cong ty TNHH TCT Dt may Min Nam Vinatex
Cong Ty CP May Gia Phüc
Phái thu khách hang khác
Cong
5.4

01/01/2019

23.900.135.963
58.829.590.440
76.623.075.595
5.471.899.942
20.799.509.163
41.161.009.747

37.368.558.785
36.819.801.811
31.002.645.249
10.568.211.664
24.501.733.850
46.583.471.591

34.447.633.983
48.623.436.918
347.816.064.572
657.672.356.323

24,104,112.592
40.623.515.573
531.552.286.649
783.124.337.764

30/09/2019

01/01/2019

6.061.260.353
3.448.341.985
359.709.218
19.677.978.081
20.722.667.775

4.953.197.531
3.347.744.194
200.209.750
1.136.572.136
26.824.347.821

50.269.957.412

36.462.071.432

Phái thu ngän hn khác

- Phái thu tièn bão him xA hôi
-Tam frng
-Kcuqc,k'qu'
- Phái thu Cong ty LDLK
- Phàithu khác
Cong
5.5

30/09/2019

I

Hang tn kho
30/09/2019
Giá g6c
Dir phông

01/01/2019
Ciágc
Diphông

Hang mua dang di trén duing
Nguyen Iiu, vat 1iu
Cong cii, ding ci
Chi phi SXKD do dang
Thành phm
Hang hóa
Hang giri di ban

4.021.935.215
270.679.095.935 (2.542.359.180)
1.878.628.006
30 1.3 13 .063.161
179.270.410.912 (553.927.342)
11.678.558.912 (136.817.139)
90.802.759.925
-

282.365.122
302.639.663.375
1.3 82.6 13. 196
325.728.654.775
206.441.085.017
9.469.826.9 1 1
96.859.937.189

Cong

859.644.452.066 (3.233.103.661)

942.804.145.585 (3.644.273.737)
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(2.542.359.180)

(965.097.418)
(136.817. 139)

)

TONG CONG TV MAY NBA BE - CONG TV CO PHAN
Báo cáo tài chinh hqp nht cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 thang 09 näm 2019

THUYET MINB BAO CÁO TA! CHINB HqP NHAT(TIEP THEO)
5.6
Täi san c6 dinh hun hInh

Chi tiêu
L Nguyen giá TSD hfru hInh
1.Sdirdunäm
2.Tang trong k'
- Tang do mua mdi
- Tang tfrxây dimg ca ban dd dang
- Tang do diu chuyn ni b
3.Giãmtrong k'
- Thanh 1, nhuçing ban
- Giâm do diu chuyn ni b
- Giãm khác(*)

Nhà cira, t kin trñc

May moe, thit b

Phiro'ng tin $i
tãi, truyn dn

Thit b ding ci,i
quãn J

Tài san c dinh hihi
hInh khác

Tng cong

709.390.299.790

796.624.888.964

109.680.752.114

13.773.565.457

3.079.514.550

1.632.549.020.875

9.658.348.612
3.445.701.543
6.212.647.069

64.532.897.715
56.935.967.391

6.063.286.737
5.563.286.737

553.491.359
553.491.359

140.942.955
140.942.955

7. 596.93 0. 324
30.34 1 .347. 747
22.228.537.764
7.596.930.324
515.879.659

500.000.000
1.157.527.270
657.527.270
500.000.000

80.948.967.378
66.639.389.985
6.212.647.069
8.096.930.324
31.498.875.017
22.886.065.034
8.096.930.324
515.879.659

719.048.648.402

830.816.438.932

114.586.511.581

14.327.056.8 16

3.220.457.505

1.681.999.113.236

270.755.230.155

456.207.579.486

79.358.390.983

10.318.703.141

2.3 16.379.482

818.956.246.170

26. 124.841.961
26. 124.841.961

59.908.936.978
59,824,373.504
84.563.474
17.137.802.158
16.991.141.692
84.563.474
62.096.992

4.816.881.297
4.733.308.249
83.573.048
441.014.587
357.441.539
83.573.048

663.444.724
663.444.724

143.231.209
143.23 1.209

91.657.336.169
91.489.199.647
168.136.522
17.578.816.745
17.348.583.231
168.136.522
62.096.992

4. Sodircuoiky

296.880.072.116

498.978.677.229

83.734.257.693

10.982.147.865

2.459.610.691

893.034.765.594

IlL Giá tr con 1i
1, Ti ngày du nãm
2. Ti ngày cui k'

438.635.069.635
422.168.576.286

340.417.309.478
331.837.761.703

30.322.361.131
30.852.253.888

3.454.862.316
3.344.908.951

763.135.068
760.846.814

813.592.774.704
788.964.347.642

A

A.

4. So dir cuot ky
A

II Cia tr hao mon luy ke
1 Sdirdunm
2.Tang trong k'
- Khu hao trong näm
- Tang do diu chuyn ni b
3.Giãm trong k'
- Thanh 1, nhuqng ban
- Giâm do diu chuyn ni b
- Giãm khác(*)
A

A.
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5.7

Tài san c dinh vô hInh

Chi tiêu

Quyên sfr
ding dat

Ban quyn, bang
sang ch

Phn mm
may vi tInh

TSCD
vô hInh khác

Tong (VND)

I. NGUYEN GIA
19.581.647.983
36.363.636
36.363.636

6.176.445.951

28.272.292.360
3.353.355.195
3.353.355.195

90.000.000

54.120.386.294
3.389.718.831
3.389.718.83 1

19.618.011.619

6.176.445.951

31.625.647.555

90.000.000

57.510.105.125

3.418.726.313

13.903.779.443
2.952.222.563

90.000.000

42 1.669.533

5.653.174.292
379.944.216

23.065.680.048
3.753.836.3 12

421.669.533

379.944.216

2.952.222.563

4. S dir cui k
III. GIA TRJ CON LI

3.840.395.846

6.033.118.508

16.856.002.006

1. Tai ngày du 11am
2. Ti ngày cui

16.162.921.670

523.271.659

15.777.615.773

143.327.443

14.368.512.917
14.769.645.549

1. Sdtrdunãm
2. Tang trong 11am
Mua trong k'
3. Giãm trong nàm
4. Sdtrcuik
II. GIA TR HAO MON LUY KE
1. S dir du 11am
2. Tang trong nàm
KhAuhaotrongnAm
3. Giãm trong näm

17

3.753.836.312
90.000.000

26.819.516.360
31.054.706.246
30.690.588.765
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DAu tir tài chInh dài han

Tl

30/09/2019
Giá trj hçrp l

Tl

01/01/2019
Giá trj h'p l

A

Dau hr vao Cong ty hen doanh, lien
ket
COngtyCPMay9
COng ty CP Dâu tLr & Phát trién DVTMNhàBè
Cong ty CP Tu Van Cong Ngh Nhà
Be
Cong ty CP Xây Lap Cong Nghip
Nhà Be
COng ty CP May Song Tin
Cong ty TNNH May Vinatex Tu
Nghia
Cong ty CP May Nhà BO - Soc Trang
Cong ty CP May Hoài Hi.rcmg
Cong ty CP May Gia Phüc
Cong ty CP SX-TM-DV Hung Phát
Du tLT VàO &Yfl vj khác
Tng Cong ty May Vit Thing - CT
CP
Cong ty CP DT và PT Binh Thing
Cong ty CP NPL Dét May BInh An
COng ty CP Dt May Lien Phucing
Cong ty CP DAu Tu An Phát
COng ty CP Thucmg Mai Ban Lé Nhà
Be
Cong ty CP May Phñ Thjnh - Nhà Be
Cong ty CP May Hoài Hucing

51.841.461.340
26,8%

4.991.963.443

26,8%

7.240.803.240

28,6%

6.441.737.351

28,6%

5.199.307.207

30,0%

5.513.381,237

30,0%

5.933.139.420

30,0%

4.793.212.731

30,0%

4.362.414.322

43,9%

30.101.166.578

43,9%

27.685.094.453

25,0%

5.371.839.773

36,0%
20,0%
47,5%
20,0%

9.110.361.924
2.649.533.505

36,0%
47,50%
20,0%
35.706.748.299

33.706.748.299

1,9%

5.337.100.000

1,9%

5.337.100.000

18,0%
6,5%
10,9%
5,0%

5.802.843.385
7.161.920.000
3.480.000.000
4.225.000.000

18,0%
6,5%
10,9%
5,0%

5.802.843.385
7.161.920.000
3.480.000.000
4.225.000.000

15,0%

5.250.000.000

15,0%

5.250.000.000

8,8%
14,0%

2.449.884.914
2.000.000.000
1.000.000.000

8,8%

2.449.884.914

Du fir nm gifr dn ngãy dáo hn
Trái phiu Cong ty CP SX-TM-DV
Hung Phát
Cong
5.9

67.552.493.804

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

88.548.209.639

102.259.242.143

Phãi tn ngirèi ban

COng ty CP May Phü Cat
Kufner Hong Kong Ltd.
Motives (Far East) Ltd.
Phãi trá các nhà cung cp khác
Cong

18

30/09/2019
7.607.302.105
10.037.082.336
12.336.625.271
348.351.420.493

01/01/2019
13.437.749. 135
13.352.482.590
13.144.406.811
347.575.615.664

378.332.430.205

387.510.297.666
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5.10

Thu và các khoãn phãi np

Thu GTGT
Thu xut, nhp kMu
Thuthu nhp doanh nghip
Thuthu nhp cá nhân
Thutàinguyên
Thug nhà dAt và tin thuê dAt
Các khoán phi, 1 phi và các khoân phâi np khac
Cong
5.11

Mu B 09-DN/HN

30/09/2019

01/01/2019

11 .967.091.828

17.247. 154.402
15 1.529.181
8.523.711.399
2.819.259.493
5.315.780
1.207.250.000
284.050.069
30.238.270.324

5.373.676.588
2.156.021.921
691.840
939.250.000
319.957.872
20.756.690.045

Phãi Ira khác
30/09/2019
106.638.129
10.369.720.255
22.440.573.931
10.000.000
798.037.810
36.219.916.821
69.944.886.946

- Tài san thi'ra chi giái quyt
- Kinhphicôngdoàn
- Báo him xA hôi, Y t, thAt nghip
- Nhn k qu5, k cuçic ngAn hn
- Ct tCrc, 1çi nhi4n phái trá
- Các khoán phãi trã, phãi np khác
Cong
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01/01/2019
86.812.874
10.901.915.848
15.889.520.633
10.000.000
11.397.698.508
9.434.055.615
47.720.003.478

TONG CONG TY MAY NBA BE -CONG TY cO HAN
Báo cáo tài chInh hcip nht cho giai doan tài chmnh kt thOc ngày 30 tháng 09 näm 2019

THUYET MINH BAO CÁO TM CHINIH H1P NHAT(TIEP THEO)
5.12

Mu B 09-DN/HN

Vay vl ncr thuê tii chInh ngnIdii han

5.12a Vay và nc thuê tài chinh ngãn han
Vay ngän hn
Ngân hang TMCP Ngoi Thiro'ng Vit Narn VND
Ngan hang TMCP Ngoi Thucrng Vit Nam USD
Ngân hang TMCP An Binh
Ngân hang TMCP Cong Thung Vit Nam Chi nhánh 4
Ngân hang Sinopac - Chi nhánh Tp.H ChI
Minh
Ngin hang TMCP A Chiu
Ngân hang TNHH MQt thành viên Standard
Chartered (VND)
Ngan hang TNHH Mt thãnh viên Standard
Chartered (USD)
Ngãn hang TMCP Du Tu và Phát Trin Vit
Nam - Chi nhánh Nam Sii GOn
Ngan hang TMCP DOng Nam A- CN Ch Lan
Ngan hang TMCP Ngoi Thuung Vit Nam CN Blith Thun (USD)
Ngân hang TMCP Quân DOi - CN Bmnh Djnh
Ngan hang TMCP A Chiu - CN Binh Djnh
(VND)
Ngãn hang TMCP Cong Thucng Vit Nam Chi nhánh 4
Ngân hang TMCP Cong Thng Vit Nam Chi nhánh 2
Ngân hang TMCP Ngoi Thtro'ng Vit Nam CNBmnhDnh
Ngân hang TMCP A Châu - Chi nhánh Binh
Dinh
Ngán hang TMCP Dông Nam A - CN Blnh
Djnh(USD)
Các di tirqng khác
Nqdii han dn han trã
Ngân hang TMCP Cong Thi.rng Vit Nam Chi nhanh 4
Ngan hang TMCP Ngoai Thro'ng Vit Nam USD
Ngân hang TMCP Ngoi Thi.rcmg Vit Nam VND
Ngân hang TMCP Quan di - Chi nhánh Bhnh
Bjnh
Ngân hang TMCP A Châu - CN BInh Djnh
Ngân hang TMCP Cong Thuong Vit Nam Chi nhãnh 2
Cong

30/09/2019
1.449.276.633.162

01/01/2019
1.603.509.495.211

22.015.373.180

613. 179.579.861

487.083.942.138

130.989.031.890

54.448.310.947

488.287.170.610

199.205.402.302

36.138.877.669

46.229.558.646

61.785.148.957

96.104.957.386
16. 156.967.332
3 1. 138.217.727

109.508.890.942

78.882.455.781

62.639.665.696

229.383.479.508

50.908.558.380

68.053.439.793

14.024.663.932

5.713.637.224
10.599.675.000
39.993.713.697

29.808.432.713

29.921.425.807

2.812.210.498
28.815.387,500
7.957.953.256
1.000.000.000
14.824.342.120

83.120.916.393

8.580.564.684

35.919.199.606

4.103.118.595

17.300.815.185

230.000.000

2.724.000.000

405.000.000
1.505.658.841

1.620.000.000
6.173.036.530

1.464.100.975.282

19.383.865.072
1.686.630.411.604
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh hçip nht cho giai doan tâi chInh kt thác ngày 30 tháng 09 näm 2019
THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINI! H(YP NHAT(TIEP THEO)

Mu B 09-DN/HN

5.12b Vay và my thuê tài chInh dài hn

30/09/2019
Ngân hang TMCP Ngoi Thucing Vit Nam CN Thành pM H ChI Minh USD
Ngân hang TMCP Ngoi Thucrng Vit Nam CN Thành pM H Chi Minh - VND
Ngan hang TMCP Cong Thtrang Vit Nam Chi nhanh 4 - USD
Ngân hang TMCP Ngoai thucng Vit Nam CN H ChI Mhth
Ngan hang TMCP Cong Thi.wng Vit Nam Chi nhanh 4 - VND
Ngán hang TMCP Cong Thurng Vit Nam CN 2
Ngan hang TMCP Quan DO1 - Chi nhánh Binh
Dinh
Ngân hang TMCP A Châu - CN Birth Dinh
Các Ngan hang khác
Cong

01/01/2019

42.641.083.900

16.03 1.435.000

6.120.000.000

2.696.000.000

13.3 18.956.490

41.475.778.419
7.968.000.000

21

136.667.225.817

119.510.403.888

119.204.233.852

114.746.242.575

810.000.000
9.123.440.509

1.810.000.000
8.543.425.509

327.884.940.568

312.781.285.391

TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PIIAN
Báo cáo tài chInh hqp nhAt cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 09 näm 2019
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINLI HQP NBAT (TIEP THEO)
5.13

Mu B 09-DN/HN

V6n chü s hfru
a.

..
.
,'
Doi. chieu
bien
dçng
von chü s& hiru

S dir tai 01/01/2018
Tang trong nãm

Vndutircüa
chüsrhfru

Qudutir
phát trin

182.000.000.000

45.674.075.646
715.772.963

Lci nhuân sau thud
Phân ph61 lqi nhun
Tang do hqp nht

Loi nhuân sau thud
chira phân phi
63.332.954.145
89.711.489.172'

Lw Ich c dông
không kim soát
106.216.293.880
19.859.323.050

397.223.323.671
110.286.585.185

59.147.119.768

8.793.645.546

30.564.369.404

11.065.677.504

67.940.765.314
715.772.963
41.630.046.908

66.441.567.412

11.460.282.297
4.900.000.000

715.772.963

Giãm trong näm
Chia c tCrc
Qu5 du tu phát trién
Qu khen thirông phüc lqi
Giám do hop nht

Tng

50.600.000.000
715.772.963
15.125.794.449

77.901.849.709

3.872.257.512
2.688.024.785

55.500.000.000
715.772.963
18.998.051.961
2. 688. 024.785

S dirtii31I12/2018

182.000.000.000

46.389.848.609

86.602.875.905

114.615.334.633

429.608.059.147

S dir tai 01/01/2019
Tang trotig nàm

182.000.000.000

46.389.848.609
1.019.019.820

86.602.875.905
25.891.177.240

114.615.334.633
9.280.452.998

429.608.059.147
36.190.650.058

25.891.177.240

9.280.452.998

40.288.473.570
45.500.000.000
1.019.019.820
2.312.856.669
(13.868.359.593)
5 .324.956.674
72.205.579.575

5.899.566.674

35.171.630.238
1.019.019.820
40.807.274.814
45.500.000.000
1.739.900.097
2.312.856.669
(8.745.481.952)
5.500. 976.448
419.490.457.942

Lcyi nhuân sau thu
Phán pMi lqi nhun
Giãm trong näm
Chia c tirc
Qu dAu tix phát trin
Qu khen thixó'ng ph(ic lqi
Giám do hop nMt
Giám khác
Sdircuiky

1.019.019.820
120.211.018

182.000.000.000

120.211.018
47.288.657.411
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720.880.277
5.122.877.641
55.808.756
117.996.220.956

TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh hçip nht cho giai don tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 09 nAm 2019
TIIUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH H(W NHAT (TIEP THEO)
b.

Chi tit vn chü s& hfru
- Tp doàn Dét May Vit Nam
- Vn gop cüa các c6 dông khác
Cong

c.

Mu B 09-DN/HN

TI
27.69%
72.31%

30/09/2019
50.400.000.000
131.600.000.000

100%

182.000.000.000

T lé
27.69%
72.31%

01/01/2019
50.400.000.000
131.600.000.000

100% 182.000.000.000

Các giao djch v vn vó'i chü sr hfru vã phân phi c tfrc, chia I9'i nhuân
9 tháng nám 2019

9 tháng näm 2018

182.000.000.000

182.000.000.000

182.000.000.000

182.000.000.000

45 .500.000.000

29.524.650.000

Vn gop ti ngày 01 tháng 01
Vn gop tang trong nãm
Vin gop giám trong näm
V6n gop ti ngày 30 tháng 09
C t(rc, lçxi nhun dA chia
d.

C phiu

S hrçng c phiu dang Itru hành
Ct phiu ph thông

18.200.000

18.200.000
18.200.000

10.000

10.000

Doanh thu thun v ban hang và cung dp djch vi
Tir 01/01/20 19
dn 30/09/2019
3.618.901.113.699
3.598.095.846.504
20.805.267.195

Doanh thu ban hang và cung cp dlch v
- Doanh thu ban hang
- Doanh thu cung cp djch vv
- Doanh thu chuyn nhuçing bt dng san
Các khoãn giãm ti* doanh thu
- Chit kMu thuang mi
- Giãm giá hang ban
- Hang ban bj trâ 1i
Doanh thu thun ban hang, dch viii
5.15

01/01/2019

18.200.000

C phiu tru dãi
Mnh giá c phi èu dang luv hành
(VND/CP)
5.14

30/09/2019

Tt.r 01/01/2018
dn 30/09/2018
3.523.173.774.431
3.433.464.543.748
89,709,230.683

14.130.476.099

14.633.126.650

1.432.915. 191
12.697.560.908
3.604.770.637.600

2.055.961.361
12.577.165.289
3.508.540.647.781

Tfr01/01/2019
dn30/09/2019
2.916.068.640.892
2.201.139.879

Tfr01/01/2018
dn30/09/2018
2.760.900.517.078
36.513.370. 163

2.918.269.780.771

2.797.413.887.241

Giávnhàngbán

Giá v&i ban hang hOa, thành phAm
Giá vn cung cp dch vi
Giá vein chuyn nhi.rcrng bat dng san
Cong
23
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TONG CONG TY MAY NBA BE CONG TYCO PHAN
Báo cáo tài chinh hcp nht cho giai doan tâi chInh kt thác ngày 30 tháng 09 nãm 2019
THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH H(5P NBAT (TIEP THEO)
Mu B 09-DN/FIN
5.16

Doanh thu hot dng tài chInh

Làitin gi'ri, tin cho vay
C tirc, lci nhuân diiac chia
Lãi chênh lêch t giá
Cng
5.17

5,922,693.311
8.112.954.668
13.127.788.384
27.163.436.363

3.138.041.085
4.220.030.999
20.904.270.425
28.262.342.509

Ti 01/01/2019
dn 30/09/2019

Ti 01/01/2018
dn 30/09/2018
62.328.459.947
5.000.000.000
33.803.541.109
101.132.001.056

68.071.575.164
14.804.281.772
82.875.856.936

Chi phi ban hang

Chi phi nhân viên
Clii phi nguyen vt 1iu, bao bI
Chi phi dthig cii, d dung
Clii phi kMu hao TSCD
Thu phIvã I phi
Chi phi djch vii mua ngoài
Chi phi bang tin khác
T6ng
5.19

Ti 01/01/2018
dn 30/09/2018

Chi phi tài chInh

Lâi tin vay
Dir phông dAu tu tái chInh
L chênh tech t giá
Cing
5.18

Ti 01/01/2019
dn 30/09/2019

Ti 0 1/01/2019
dn 30/09/2019

Ti 01/01/2018
dn 30/09/2018

52.333.077.340
3.381.965.957
2.837.284.8 13
4.255.070.177
104,171.090
167.244.855.689
15.706.169.432
245,862,594.498

54.621.620.375
3.734.901.040
2.980.320.109
2.591.211.155
113.188.999
169.632.208.933
20. 977. 540. 547
254.650.991.158

Chi phi quãn 1 doanh nghip

Ti 0 1/01/2019
dn 30/09/2019
216.932.348.166
10.678.658.757
4.874.985.440
22,071.3 14.640
1.638.309.899

Chi phi nhán viên quán 1,
Chi phi vt 1iu quãn 1
Chi phi d dung vAn phông
Clii phi khu hao TSCD
Thu phi và I phI
Chi phI di phong
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi bang tin khác
Tong

36.978.884.035
41.041.923.188
334.216.424.125

Ti 01/01/2018
dn 30/09/2018
208.070.340.674
13.506.045.881
5.885.325.321
21.188.690.921
2.146.229.055
519.068.601
41.639.514.393
36.022.064.783
328.977.279.630

Gi

Bi

Ai
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TONGCONGTYMAYNIIABE-CONGTyCOp}IAN
Báo cáo tái chInh hqp nht cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 09 nAm 2019
THUYET MINE BAO CÁO TM CHINE H(IP NEAT (TIEP THEO)
5.20

Mu B 09-DN/HN

Lqi nhun khác
Tir 01/01/2019
dn 30/09/2019
29.321.883.913
8.828.563,754
1.534.337.938
4.683.280
1.087.430.000
17.866.868.941
14.340.609.979
1.759.602.367
6.335.993.039
2.734.614.493
3.510.400.080
14.981.273.934

Thu nhp khác
ThanhInhuqngbAntaisAncdjnh
Thanh I nguyen 4t lieu
XCr 1 cOng nçi
Thu nhap ffr xuAt nhp khu và giao nhn
Thu thp khAc
Chi phi khác
Chi phi tir xut nhp và giao than
Chi phi thanh 1 tái sAn c djnh
Các khoAn bj pht
CAc khoAn khAc
Lqi nhuan khác

Tr 01/01/20 18
dn 30/09/2018
13.676.404.800
959.774.546
507.030.466
1.847.645.000
10.361.954.788
6.796.991.848
1.911.204.735
662.672.242
4.223.114.871
6.879.412.952

5.21 LAi co bAn trên c phiu
Lqi nhuan k toAn sau thud thu nhp doanh
nghip
Các khoAndiu chinh tang hoc giAm lçii
nhuan kê toán dê xác djnh 1çi nhun hoc lô
phân bô cho cô dông s& hUu cô phiêu phô
thông (VND)
Lçii nhun hoc lô phân bô cho cô dông si hO'u
cô phiêu phô thông
C phiu ph thông dang kru hành binh quân
trong k' (co phiêu)
LAi co bAn trên c phiu (VND/c phiu)
6.

THÔNG TIN KHAC

6.1

Giao djch vñ ben lien quan

9 tháng nAm 2019
25 .89 1. 177.240

9 thAng nAm 2018
43.410.414.820

(2.312.856.669)

(9.5 10.155 .3 16)

23.578.320.571

33.900.259.504

18.200.000

18.200.000

1.296

1.863

Giao djch vi Cong ty Lien doanh, lien kt
Giao djc/: Tong Cong ly May Nhà Be ban hang và cung cp djch v cho các ben lien quan:
Ben Lien quan
Côngty CP May Song
Tiên

Cong ty CP Du tu và
PhAt trin Thucng mai
Nhà Be

01/0130/09/20 19

01/0 130/09/2018

Din, An, nithc
Khác
Nguyen Phi Lieu

21.920.000
439.344.150
99.476.731

11.440.000
27.450.000
23.545.454

Dian, An, nuc
Thit bj các Ioai
Tin thuO nhà
Khác

5 1.901.636
22.700.000
331.299.375
9.875.000

131.987.439
7.727.250
246.564.350
120.5 13 .250

Nôi dung giao dlch
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TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh hqp nht cho giai doan tài chInh kt thiic ngày 30 tháng 09 ham 2019
THUYET 1SIINH BAO CÁO TAI CH!NH Hç1P NHAT (TIEP THEO)
Cong ty CP Xây lAp
Cong Nghip Nhà Be

COng ty CP Ttr vAn
COng Ngh Nhà Be

Cong ty CP May
Trang

Mâu B 09-DN/HN

Din, an, nuóc
Qun áo
Tin thuê nba
Khác

37.550.717
22.222.728
208.890.000
6.000.000

44.487.115
24. 13 1.818
282.466.350
6.000.000

QuAn ao
Din, an, ni.ràc
Tin thuê nhà

53.026.388
449.460.000

8.554.545
8 1.308.155
449.460.000

Soc

Quânao

4.653.886.012

A
Giao dich Tong Cong ty May Nha Be mua hang, nhin cung cap
djch vy cua cac ben lien quan:
01/0101/01Ben Lien quan
Ni dung giao dlch
30/09/2019
30/09/2018
S

Cong ty CP May
Song Tin

.5

Gia cong
Khác

COng ty CP DAu tir
và Phát triên
Thi.rorng mi Nhà Be

PhI 4n chuyn
Khác

1.561.487.941
7.456.000

1.035.444.147

33.320.204.013
71.821.570.486

38.441.892.677
93.727.727.086

Cong ty CP Xây lAp
Cong Nghip Nhà
Be

May moe, cong ci

2.233.410.688

3.2 14.602. 100

Cong ty CP Tu vAn
Cong Ngh Nhà Be

Thit bj các loai

7.621.347.000

12.544.455.000

Cong ty CP May
Trang

Gia cOng

8. 143 .04 1.700

Soc

6.2

S

SA dir

vol

ben lien quan

Cong Iy lien doanh lien kt
Cong ty C phAn Xây lAp
CNNhàBO
Cong ty C PhAn DAu Tir &
Phát trin DVTM Nhà Be
Cong ty C phAn May Song
TiOn
Cong Ty CP Tu VAn Cong
Ngh Nhà Be
Cong ly Cp May Nhà Be —
Trang

Soc

Ni dung giao djch
Phái thu khách hang
Phái thu khac
Phái trâ ngrri ban
Phãi thu khách hang

30/09/2019
83.193.000
18.122.119
239.869.465
116.172.738

01/01/2019
32.549.000
12.767.377
5 10. 103 .550
137.088.770

Phâi thu khác
Phái thu khách hang
Phái trã ng.r?i ban
Phãi thu khách hang
Phâi thu khác
Phãi trá ngithi ban
Phãi thu khách hang

194.083.214
2.728.000
874. 171.618
384.538.000
103.310.748
27.060.000
752.742. 153

192.572.430

Phâi thu khác
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4.026.444.352

3.422. 124
54.934.000
14.871.611
3.549.059.250

TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh hçp nht cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 09 näm 2019
THIJYET MINI! BAO CÁO TA! CHINH H(1P NHAT (TIEP THEO)
COng Ty CP May Gia PhOc

6.3

Mâu B 09-DN/HN

Phái thu khách hang 48.623.436.918
Phái thu khác
29.344.506.848

40.623.515.573
28.03 5.602.739

Thông tin so sánh khác
T6ng Cong ty May Nhà Be — COng ty C phn giâi trinh bin dng Li nhun sau thu TNDN:

Chi tiêu
Loi nhun truOc thuê
TNDN

Chênh Ich
TI
9 tháng dâu Ham
näm 2019 so
tang
2019
11am 2018
(%)
35.171.630.238 (13.526.709.379) (27,78)%

9 tháng du
nAm 2018
48.698.339.617

Nay Tng Cong ty May Nhà Be — Cong ty C phAn giãi trinh nguyen nhân nh.r sau:
Li nhun sau thuê thu nMp doanh nghip hp nhât 9 tháng dâu näm 2019 giãm 27,78% so vài 9
thang dâu nãm 2018 là do ánh htiàng t& kêt qua kinh doanh cCia các cOng ty con nhis Cong ty CP May
Dirc Linh, Cong ty TNHFI Gitt tay Nhà Be Iô so vài cCng kS' và cOng ty lien doanh lien két mài thành
1p Cong ty Cp May Soc TrAng lô.
VI 4y, Lcii nhun tnr&c thug thu nhp doanh nghip hqp nht 9 tháng du näm 2019 so vâi 9 tháng
dau nãm 2018 cO stjthay di nhtrtren.
Thành ph HChI Minh, ngày 29 tháng 10 näm 2019
Nguèi lap biu

Ding Minh Tuyn

Trir&ngpiôgkto.

Mai Van Hoàng Dung
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