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TONG CONG TY MAY NHA BE-CONG TY COPHAN 
Báo cáo tài chInh hqp nht cho giai doan tài chInh k& thcic ngày 30 thang 09 närn 2021 

Mâu B 01-DN/HN 
BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT 

Ti ngày 30 tháng 09 nãm 2021 
TAISAN Mas6 TM 30/09/2021 01/01/2021 

1 2 3 4 5 

A. TAI SAN NGAN HN 100 1.737.188.560.990 1.810.118.694.830 
I. Tin a các khoãn tu'o'ng du'ong tin 110 5.1 117.800.631.340 313.407.642.356 
1. Tin 111 85.253.621.251 179.339.040.962 
2. Các khoán tucing duang tin 112 32.547.010.089 134.068.601.394 
II. Dutu'tài chInh ngn hn 120 32.129.643.835 43.100.410.695 
1. Chng khoán kinh doanh 121 5.2 2.000.000.000 2.000.000.000 
3. fMu ttrnmgidn ngày dáo hn 123 30.129.643.835 41.100.410.695 
ILL Cãc khoãn phãi thu ngin hn 130 75 1.028.609.566 682.260.895.030 
1. Phãithu ngn htn cCia khách hang 131 5.3 610.749.422.717 516.152.151.520 
2. Ira trLróc cho ngi.thi ban ngân han 132 75.856.676.704 101.825.299.864 
3. Phái thu v cho vay ngn han 135 3.108.565.604 - 
4. Phãithu ngn han  khác 136 5.4 61.677.482.418 64.647.032.873 
5. DrphOng phãithu ngn han  khó dôi(*) 137 (434,765,315) (434.765.315) 
6. Tàisán thiu chxi:rIy 139 71.227.438 71.176.088 

IV. Hang tn kho 140 5.5 754.842.637.826 713.091.994.321 
1. Hàngthn kho 141 756.114.310.764 714.644.249.783 
2. Drphông giãmgiá hang tn kho (*) 142 (1.271.672.938) (1.552.255.462) 
V. Tai san ngn han khác 150 8 1.387.038.423 58.257.752.428 
1. ChiphItratruâcng&n han 151 20.385.030.558 14.226.422.352 
2. Thugiátrjgiatang ducickhâu trr 152 34.190.307,879 29.823.512.642 
3. Thué và các khoãn khác phâi thu Nba nwc ' 153 26.811.699.986 14.207,817.434 
B. TAISAN DAI HN 200 855.677.931.376 927.979.873.404 
1. Các khoãn phãi thu dãi han 210 30.957.638.384 16.783.716.2 18 

1. Phái thu dài han khác 216 30.957.638.384 16.783.716.218 
H. Tài san c dlnh 220 652.733.504.469 723.905.695.628 
1. Tài san c dinh h&u hInh 221 5.6 630.265,038.355 698.706.795.533 

- Nguyen giá 222 1.688.770.685.022 1.711.305.926.598 

- Giá UI hao mon li'y k 223 (1.058.505.646.667) (1.012.599.131.065) 

2. Tài san c dinh thuê tài chinh 224 - - 

2. Tài san c6 djnh vô hInh 227 5.7 22.468.466.114 25.198.900.095 

- Nguyéngiá 228 57.500.105.125 57.5/0.105.125 

-Giátrihaon?0n1uykê 229 (35.031.639.011) (32.311.205.030) 

IlL Bt dng san du tu' 230 - - 
IV. Taisãudödangdaihn 240 28.227.210.267 28.314.480.719 

1. Chi phf y drng ca ban dâ dang 242 28.227.210.267 28.314.480.719 

V. Dututãichinhdãihn 250 5.8 85.192.922.373 79.664.259.421 

1. Du tr vào cong ty lien doanh, lien k& ' 252 50.270.166.588 44.741.503.636 

2. DAu tt.rgóp von vào dcin v khác 253 33.256.863.385 33.256.863.385 

3. DAu ti.r nm gitt dn ngày dáo han 255 1.665,892.400 1.665.892.400 

VI. Tài san dài han khác 260 58.566.655.883 79.311.721.418 

1. Chi phi trá tn.r&c dài han 261 58.566.655.883 79.311,721.418 

TONG CONG TAI SAN 270 2.592.866.492.366 2.738.098.568.234 
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T/ành ph 

Trirô'ng pi4ig  k t 

ChIMinh, ngày 30 tháng 10 nãm 2021 

Giám dc 

TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tâi chinh h9'p nht cho giai doan tài chInh k& th(ic ngày 30 tháng 09 nãm 2021 

BANG CAN DO! KE TOAN (Tip theo)
Mãu B 01-DN 

Tai ngày 30 tháng 09 nãrn 2021 

NGUON VON  Mäs TM 30/09/2021 01/01/2021 
1  2 3 4 5 

C. N PHA! TRA 300 2.223.483.588.312 2.350.934.383.142 
I Nqngn han 310 1.919.927.591.737 2.099.627.003.274 
1. Phâitrángtribán ngn hn 311 5.9 303.414.030.707 282805.307.788 
2. Ngi.rxi mua trà tin truâc ngn hn 312 134.001.426.674 121.659.291.642 
3. Thug và các khoãn phái np Nhà nirâc 313 5.10 31.939.507.900 26.576.168.939 
4. Phãi trã ngi.thi lao dng 314 145.732.259.116 241.094.798.643 
5. Chiphiphàitrángn han 315 14.985.936.743 24.280.197,306 
6. Doanh thu chua thxc hin ngn hn 318 4.587.423.700 25.811.049.269 
7. Phãi trá ngn hn khác 319 5.11 81.054.614.378 81.583.277.358 
8. Vay và nçi thuê tâ chInh ngn han 320 5.12a 1,171,024,454.746 1.258.722.159.107 
10. Qu khen thtthng, phác Icxi 322 33.187.937.773 37.094.753.222 
II. Nçrdàihan 330 303.555.996.575 251.307.379.868 
1. Phái trá ngthi ban dãi han 331 65.280.000 336.080.764 
2. Ngui mua trà tin tnrOc dài hn 332 5.956.598.146 15.577.250.6 15 
3. Doanhthu chi.rathrchiên dàihan 336 28.401.499.098 28.164.208.274 
4. Phãitrãdàihan khác 337 1.219.500.000 1.569.500.000 
5. Vay và nç thuê tài chInh dài han 338 5.12b 255.850.200.830 193.597.421.714 
6. Thu thu nhp hoãn Iai  phãi trâ 341 12,062,918.501 12,062,918.501 
D. VONCHUSOHCJU 400 369,382,904.054 387.164.185.092 
I. Vn chü sv h&u 410 5.13 369.382.904.054 387.164.185.092 
I. Vn gop ci1a chü sâ h&u 411 182.000.000.000 182.000.000.000 

- Cphk1uphd thông có quycn biEu quyt 411a 182.000.000.000 182.000.000.000 
- Cd phi éu in, däi ' 4]lb - - 

2. Thngdtrv6ncphAn 412 - - 

3. Qu5' du tiiphát trin 418 56.774.576.761 49.109.997.806 
4. Lqi nhun sau thu chua phân phi 421 77.756.375.594 81.873.913.567 

- LNSTchzraphánphdi lüy kl dn cudi k5' trithc 421a 96.653.645.719 46.802.142,107 
•LNSTc/ntaphánphdi kj' nay 421b (18.897.270.125) 35.071.771.460 

6. Lqi Ich c dông không kirn soãt 429 52.851.951.699 74.180.273.719 
II. Ngun kinh phI vã qu khác 430 - - 

TONG CQNG NGUON VON 440 2.592.866.492.366 2.738.098.568.234 

Ngtrôi 1p 

Ding Minh Tuyn 



Ngtrôi Ip 

TONG CONG TY MAY NHA BE  -  CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinh hçxp nht cho giai don tái chInh kt thic ngày 30 tháng 09 nãm 2021 

Mu B 02-DN/HN 

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH DOANH HP NHAT 
Cho giai doan tài chInh kt thtc ngày 30 tháng 09 nãm 2021 

Un liLt) . 
so 

TM Quy 3 Nam nay Quv 3 Nam triroc 
Luy ke 9 thang thu 

Nam nay 

- 
Luy ke 9 thang dau 

Nam triro'c 

1 23 4 5 6 7 

1. Doanh thu I1n hang a cung cp dch 01 766.351.156.323 1.364.504.746.711 2.112.965.751.694 3.131.261.836.546 

2. Các khoàn giimtrü doanh thu 02 287.754.463 1.907.270.652 4.393.655.184 5.457.436.745 

3. Doanh thu thu.n ban hang cung cpdjch iii 10 5.14 766.063.401.860 1.362.597.476.059 2.108.572.096.510 3.125.804.399.801 

4. Cia von hang ban II 5.15 657.328.902,684 1.092.831.132.602 1.785.934.296.662 2.554.847.214.514 

5. Lçi nhun gps ban hang 'a cung cp djch w 20 108.734.499.176 269.766.343,457 322.637.799.848 570.957.185.287 

6. Doanh thu hoot dng tài chInh 21 5.16 8.261.989.968 11.191.504.418 22.758.349.090 34.482.406.572 

7. ChiphitàichInh 22 5.17 15.999.433.307 23.305.538.449 46.080.332.078 74.354.467.660 

- Trong do: Chi phi !âi• vay 23 13.649.389.427 18.399.248.385 39.775.536.527 5 7.488.522.983 

8. Phãn IiiIIO trong cong ty lien doanh lien kët 24 (1.765.367.700) 726.919.861 (10.461.722.554) (6.098.375.237) 

9. Chi phibán hang 25 5.18 30.692.637.088 97.571.157.385 117,305,711.047 227.247.096.757 

10. Chiphiquin 1 doanh nghip 26 5.19 58.852.324.921 107.670.715.065 194.824.367.270 264.767.550.190 

11. Lqi nhun thun tir hotdng kinh doanh 30 9.686.726.128 53.137.356.837 (23.275.984.011) 32.972.102.015 

12. Thu nhp khác 31 4.851.427.786 6.927.358.156 19.417.689.317 18.310.647.283 

13. Chiphikhác 32 8.048.215.222 2.809.413.630 17.790.401.890 6.296.369.836 

14, Loinhunkhác 40 (3.196.787.436) 4.117.944.526 1.627.287,427 12.014.277.447 

15. Tng lç'i nhun k toán tru*c thu 50 6.489.938.692 57.255.301.363 (21.648.696.584) 44.986379.462 

16. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 51 4.288.197.193 9,765,944.504 8.005.521.465 15,736,937.506 

17. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hon  iai 52 • 3,879,675.047 - 2,176,152.285 

18. Lçi nhun sau thug thu nhp doanh ughip 60 2.201.741.499 43.609.681.812 (29.654.218.049) 27.073.289.671 

19. Lqi nhun sau thu cOa cOng ty mc 61 2.963.905.055 39.008.767.588 (18.897.270.125) 28.366.810.421 

20. Lqi nhun sau thu cOa cO dOng khOng kiOm soát 62 (762.163.556) 4.600.914.224 (10.756.947.924) (1.293.520.750) 

21. Laicrbantrêncphiu 70 5.20 163 2.144 (1.038) 1.559 

Thànhph H ChIMinh, ngày 30 tháng 10 nãm 2021 

Tru'&ng hng k ba Tong Giám dc 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tâi chInh hçip nht cho giai don tài chInh kt thtc ngày 30 tháng 09 nãm 2021 

BAO CÁO Lull CHUYEN TIEN TE HP NHAT 
(Theo phuvngphap gián tiep) 

Cho giai doan tài chInh kêt thác náv 30 thn 09 nm 

Mu B 03-DN/HN 

Chitiêu 
 s 

Mit 
'I'M 

Lüyk9 thang du 
Nitm nay 

Lüy k 9 tháng dâu 
Nitm tru'óc 

1  2 3 4 5 
L LU'U CHUYEI T1E1 TU HOAT DQNG KINH DOANH 
1. Lqi nhun tru'óc thug 
2. Biu chinh cho các khoãn 
-Khu hao tàisitn c6 djnh 
-Các khoãn drphông 

- Liti, 13 chênh lch t' giá h3i doái do dánh giá 1i 
các khoitn mic tin t có g6c ngoi t 

- Liti, 16 tr hot dng du tis 
- Chi phi liti vay 
3. Lçi nhun tü' hotdng kinh doanh tru'ó'c thaydôi vn Iu'u dng 
- TAng, guam các khoitn phãi thu 
-Tang, guam hang t3n kho 

- Tang, guam các khoitn phiti trã (không k hAl vay phiti trá, thud thu 
nhp phái np) 

- Tang, giàm chi phI trã trtró 
- Tin lAi vay dit trã 

- Thu thu nhp doanh nghip dit np 
- Tin chi khác tt hoat ding kirih doanh 
Lwu chuyln flln fIzuntfr hoat etong kinh doanh 

IL LIXU CHEJYEII! lIEN TIJ' HOT DQNG DAU TU 

1. Tin chi d6 mua sam, xãy dirng TSD và các titi san dài h?n khác 
2. Tin thu tx thanh 1, nhtrcing ban TSCD vit các tài san dài hn khác 
3. Ti&n chi cho vay, mua các cong ci nçi cOa dan vj khác 
5. Tin chi du tix gop v3n vito dan vj khitc 
6. Tin thu h3i du tirgóp v3n vito don vj khác 
7. Tin thu hAl cho vay, c tirc vit Icii nhun diigc chia 
Lwu cJ:uyn tien t/iun là' Iw'it dng thu 1w 

IlL LU'U CHUYEN TIEN TU' HO3T DQNG TAI CHLNH 
1. Tin thu tirphitt hitnh c6 phiu, nhn v6n gop cOa chCi sà hu 

3. Tin vay ngn han, diti h?n nhân dirçc 
4. Ti&n tnt nq gc vay 

Lwu chuyn tihitizuan tfr hoçil t15ng tài cizIzzh . 
Lu'u chuyn tin thun trong k' (20+30+40) 
Tin tu'o'ng duo'ng tin du nAm 
Anh huâng cüa thay d31 t gut hi doti quy d6i ngoi t 
Tin ã ttro'ng duong tin cu3i k' 

01 

02 
03 
04 

05 
06 
08 
09 
10 

Ii 

12 
14 
15 
17 
20 

21 
22 
23 
25 
26 
27 
30 

31 

33 
34 
40 

50 
60 
61 
70 5.1 

(21.648.696.584) 
108.821.203.070 

76.521.032.626 
(280.582.524) 

- 

(7.194.783.559) 
39.775.536.527 

87,172,506.486 
(99.912.314.491) 
(41.470.060.981) 

(88.369.483.665) 
14.586.457.329 

(39.775.536,527) 
(7.237.218.593) 
(3.906.815.449) 

(178.912.465.891) 

994.421.577 
393.785.455 

- 
- 
- 

7.362.173.088 
8.750.380.120 

- 

1.752.484.889.326 
(1.777.929.814.571) 
(25.444.925.245) 

(195.607.011.016) 
3 13.407.642.356 

- 

117.800.631.340 

44.986.379.462 
120.843.976.907 

86.000.717.150 
(261.546.230) 

- 

(9.111.423.935) 
44.216.229.922 

165.830.356.369 
76.487.190.863 

128.986.743.086 

51.440.098.113 
17.696.208.115 

(44.2 16.229.922) 
(9.166.105.558) 
(7.857.631.498) 

379,200,629.568 

(26.751.585.510 
- 

(7.926.255.400) 
(7.000.000.000) 
3.115.777.314 
9.275.102.924 

(29.286.960.672) 

- 

2.5 18.184.768.348 
(2.849.914.235.556) 
(331.729.467.208) 

18,184,201.688 
283.695.607,662 

- 

301.879.809.350 

Ngtrôi 1p 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçrp nht cho giai doan tài chInh kt thüe ngày 30 tháng 09 nãm 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT Mu B 09-DN/HN 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

1.1 HInh thfrc s& h&u v6n 

Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn (gQi t&t là "Tng Cong ty") duc c phn hóa tir Doanh 
nghip Nhà ntioc - Cong ty May Nhà Be theo Quyêt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày 08/8/2004 và 
Quyét djnh so 88/2004/QD-BCN ngày 08/09/2004 ccia B truOng B COng nghip (nay là B Cong 
thrng). TOng Cong ty hoat dng theo Giây chirng nhn däng k' kinh doanh so 0300398889 ngày 
24 tháng 3 näm 2005 do SO ké hoach và dâu ti.i Tp. HCM cap. Giây chrng nhn dang k' kinh doanh 
thay dOi Ian thcr 22 ngày 08 thang 09 näm 2015. 

Ton Tng COng ty vi& bang ting rnrO'c ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock 
Company, tOn viOt tat là: NHABECO. 

Vn diu l là: 182.000.000.000 dng. 

TriJ so' chInh ccia Tng Cong ty tai:  S 4, thrO'ng Bn Nghé, phu'ang Tan Thun Dong, qun 7, thàiih 
phO Ho ChI Minh. 

St lao dng tai  ngày 30/09/2021: 3.0 14 ngLri 

1.2 Ngành ngh kinh doanh Va hot t1ng chInh 

Ngành ngh san xut kinh doanh chO yu ca Tng Cong ty bao gm nhiu linh vtrc, trong do chü 
yOu là tp trung vào các Iinh virc sau day: 

• San xut, mua ban san phm dt - may, nguyen pht lieu, may moe, thit bj, phi tIng linh kin 
phic v ngành dot,  may; 

• Git, thy, in trOn san phAm thOu; 

• Mua, ban san phrn ch bin tir nông - lam - hal san, may mOe thit b, phu tEtng kim khi din may 
gia ding va cong nghip, din tir, cong ngh thông tin; 

• Xây drng và kinh doanh iilià; 

• Môi gii bt dng san; 

• Diehvukhobài; 

• Kinh doanh vn tãi xAng du bang 0 tO và thrOng thüy ni dia; 

• Kinh doanh nhà hang, ltsu trii du ljch, khách sail; 

• Kinh doanh du Ijch lEt hOnli ni dja, quc t;... 

1.3 Cu true doanh nghip 

Dan!: sdch cdc cong ty con d1r9'c 
• 

TOn Cong ty 

Djachi 

T lé Iqi ich Cong ty m 

Quyn biu quy& Cong ty mc 
S 

A I:çtp nhat 

Cong ty C phn May Gia Lai 

DtrO'ng L' Thai Ti, t 12, Yen D, Tp. Pleiku, tinh Gia Lai, 
Viêt Nani. 
51% 

:51% 

Ten Cong ty 

Djachi 

T' l Içri Ich Cong ty mc 

Quyn biu quyt Cong ty mc 

COng ty C phn May Dà Lat 

S 9, PhEt Dng ThiOn Vuang, Phung 8, Tp. Lat,  tinh Lam 
DOng, Vit Nam. 

:55% 

55% 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hpp nht cho giai doan  tài chInh k& thüc ngây 30 tháng 09 nam 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (TIEP THEO) Mu B 09-DN/I-IN 
TOn Cong ty 

Djachi 

T 1 lcii Ich Cong ty mc 

Quyn biu quyt COng ty me 

TOn Cong ty 

Diachi 

T 1 Icii Ich Cong ty mc 

Quyn biu quyt COng ty mc 

TOn Cong ty 

Djachi 

T' l lçi Ich COng ty mc 

Quyn biu quyt Cong ty mc 

TOn Cong ty 

Djachi 

T' 1 1i Ich Cong ty mc 

Quyn biu quyt Cong ty mc 

TênCOngty 

Diachi 

T' lé !çri Ich Cong ty mc 

Quyn biu quyt COng ty mc 

TOn COng ty 

Djachi 

T' 1 Iqi Ich Cong ty mc 

Quyn biu quy& Cong ty rn; 

TOn COng ty 

Djachi 

T$' l Iqi Ich Cong ty mc 

Quyn biu quyt COng ty mc 

TOn Cong ty 

Djachi 

Ty' lé lçi Ich COng ty mc 

Quyn biu quyt Cong ty mc  

COng ty C ph?n May BIrth Djnh 

S 105 Trn Huiig Dao, phuOng Hâi Cãng, Tp. Quy Nhon, tinh 
BInh Dlnh,  Vit Nam. 

:51,84% 

:51,84% 

COng ty C phn May An Nhon 

S 71 Nguyn DInh Chiu, P.BInh Djnh, thj xã An Nhon, tinh 
BInh Dinh 
58,19% 

58,19% 

COng ty C phii May Tam Quan 

Cim cOng nghip Tam Quan, thj trn Tam Quan, huyii Hoài 
Nhan, BInh Djnh 
57,67% 

57,67% 

COng ty C phn May BInh Thun Nhà Be 

S 204 Thng NhAt, phuOiig Tan Thiii, thj xã La Gi, 
tinli BInh Thun, Viêt Nam. 
:51,00% 

:51,00% 

COng ty TNHH Git thy Nba Be 

Cm cOng nghip Trung An, Ap BInh Tao,  x Trung An, Thành 
phô M Tho, Tinh TiOn Giang, Viêt Nam 

:51% 

:51% 

Cong ty C phn May Nhà Be - Hu Giang 

Cm cOng nghip - Tiu thu cOng nghip, Phtthng VII, Thánh 
phô Vi Thanh, Tinh Hu Giang, Vit Nani 
55,56% 

55,56% 

Cong ty CP May thc Linh - Nhà Be 

Khu ph 1, Th tthn VO Xu, huyn D&c Linh, tinh Binh Thun 

52,23% 

52,23% 

Cong ty C phAn DLI 11db NBC Cam BInh Resort 

Thôn Mi Dá, xã Tan Phuàc, thj xä La Gi, BInh Thun. 

60,68% 

60,68% 

C 
'3 

Danh sack các cong ty lien doanh, lien idi dutc plzán an/i trong Báo cáo till chIn/i hip nht 

TOn COng ty Cong ty CP Du tLr & Phát trin Djch vu Thirong mai  Nba be 
Dia clii s6 4 Bn Nghe, Phuàiig Tan Thtin DOng, Qun 7, Thânh p1i 

HO ChI Minh, Viét Nam. 
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T' 1 lqi Ich Cong ty mc : 28,58% 

Quyn biu quyt Cong ty me : 28,58% 

Ten Cong ty : COng ty Co phn May 9 

Dja chi : S 215, Hang Thao, Tp. Nam Dnh, tinh Nam Dlnh. 

T' 1 lcii ich Cong ty mc : 26,78% 

Quyn biu quyt Cong ty me : 26,78% 

Ten COngty Cong ty C phAn Tu vn Cong ngh Nhà Be 

Diachi 139 Trn Trçng Cung, P. Tan Thun DOng, Quân 7, 
Tp. Ho ChI Minh, Vit Nam 

T' 1 Iqi Ich Cong ty m 30% 

Quyn biu quyt Cong ty mc : 30% 

Ten Cong ty COng ty C phn Xây lap COng nghip Nhà Be 

Dja chi S 4 Bn Nghe, PhuOng Tan Thun DOng, Qun 7, Thành ph6 
1-10 Clii Minh, Vit Nani. 

T' lê 191 Ich COng ty me 29,99% 

Quyn biu quyt COng ty me : 29,99% 

Ten COng ty COng ty C phn May SOng Tin 

Djachi Ap Binh Tao,  Trung An, Tp. M9 Tho, tinh Tin Giang, Vit Nam is 
T' 1 Ii Ich COng ty me 43,89%

E 
Quyn biu quyt Cong ty me 43,89% 

Ten Cong ty : COng ty C phn May Gia Phtc 

Dja chi :48 TangNhon Phñ, phuOngTangNhoii Phá B, qun 9, Tp. HCM 

T' 1 Ii Ich Cong ty me : 47,50% 

Quyn biu quyt COng ty me : 47,50% 

Ten Cong ty : Cong ty CO phãn May Nhà Be — Soc Träng 

Dja chi : Quc l 60, Phithng 7, Thành ph Soc Trang, Soc Trang. 

T' 1 Igi Ieh Cong ty mc : 36% 

Quyn biu quyt Cong ty mc : 36% 

Ten COngty Cong ty C phAn SX - TM — DV Hmig Phát 

Dja chi S 12 Mai Hac D& Thânh ph Quy Nhon, BInh Djn!i. 

T' 1 Igi Ich COng ty mc 10,39% 

Quyn biu quyt Cong ty me 20,05% 

Ten Cong ty : COng ty C phAn May Vinatex DUe Ph 

Dja chi : Ph HOa, D(rc Ph& Quang Ngâi. 

T'l1gi ichCOngtym : 16,15% 

Quy&n biu quyt COng ty me : 28,00% 

Các don v phti thuc 

Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be - COng ty C phAn - Xi nghip May Bmnh Phát 
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Báo cáo tâi chInh hçp nht cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 09 nãrn 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH WIP NHAT (TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Xi nghip May Báo Lc 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn - XI ngliip May Kon Turn 

Tng COng ty May Nhà Be - COng ty C phAn - Chi nhánh May Binh Djnh 

Tng Cong ty May Nhà Be - COng ly Ct phn - Chi nhánh Phia Bc 

Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be ti 1-là Ni 

Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be - COng ty C phn — Chi nhánh UK 

1.4. Tuyên b v khã näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chmnh hçrp nht 

Cong ty áp dvng  nhAt quán các chInh sách k toán theo Ch dO k toán doanh nghip Vit Nam ban 
hành kern theo Thông tu so 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 ham 2014 do BO Tài chInh ban 
hành, do do, thông tin vá sO 1iu trinh bay trén Báo cáo tài chInh hop nhât là cO the so sánh d1r9c. 

2. NAM TAI CHINH, DON VJ TIEN T siY DUNG  TRONG KE TOAN 

Näm tài chinh 

NArn tài chInh cCia Tng Cong ty bAt du tir ngày 01 tháng 01 vá kt thic vào ngày 31 thang 12 hang 
näm. 

Don v tin t sir ding trong k toán 

Báo cáo tài chinh hcp n1it kern theo duçic trinh bay bAng Dng Vit Narn (VND). 

3. CHUAN MU'C vA CHE DO KE TOAN AP DUNG 

Ch d k toán áp dung 

Tng Cong ty áp dung Ch dO k toán doanh nghip Vit Narn du'c ban hãnh kern theo Thông tir s 
200/2014/TT-BTC ngáy 22 tháng 12 närn 2014 do BO Tài chInh ban hánh. 

Tuyên b v vic tuân thu Chun mirc k toán Va Ch dO  k toán 

Ban Tng Giárn d& Tng Cong ty darn bão d tuãn thii dAy d các ChuAn rnirc k toán Vit Nam ya 
ChO dO kê toán doanh nghip Vit Nam hinhành dä dupc ban hành vâ cO hiu lrc lien quaii den 
vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh hop nhât cho närn tâi chInh két thic ngày 3 1/03/2020. 

4. CAC CHiNH SACH KE TOAN AP DUNG 

4.1. Co sir lap Báo cáo tài chinh hop nht 

Báo cáo tài chinh hçrp nhAt cOa Cong ty ducc Ip phi hop vói Thông tu' 202/2014111-BTC ngày 
22/12/2014 ccia BO Tài chInh ye Huoiig dan p1urong pháp 1p và trInh bay báo cáo tài chInh lip nhât, 
cii the: 

Báo cáo tài chInh hop nhAt hop nhAt các Báo cáo tâi chInh ccia Cong ty vá Báo cáo tái chinh cCia các cong ty 
do COng ty kiêrn soát (cac cOng ty con) &rqc Ip cho cho nãm tài chInli két thic ngày 30 tháng 09 näm 2018. 
Vic kiém soát nay dat  dupe khi COng ty có khá nãng kiôm soát các chinh sách tài chinh Va hot dOng  cia 
cac cOng ty nhn dáu tu nhäm thu duc 19i ich tr hoat dng cila các cOng ty nay. 

Kt qua hoat dng kinh doanh cüa các cOng ty coil dirçc rnua 1a1  hoac ban di trong nani dupe trIrih 
bay trong Báo cáo Kêt qua hoat dOng kinh doanh hcip nhât tà ngày rnua hoc cho den ngày ban khoán 
dauttràcOngtycondO. 

Trong truO'ng hop cAn thit, Báo cáo tài chinh ctia các cong ty con dupe diu chinh d các chinh sách 
k toán dupe áp diing tai  Cong ty va các cOng ty con khác là giOng nhau. 

p 

Y 
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Tt câ các nghip vii và s dix gifla các cong ty trong cmg tp doân &rqc loal bô khi hp nht Báo 
cáo tài chInh. 

Loi Ich cña c dông khong kirn soát trong tài san thun cüa cOng ty con hp nht dixçrc xác dn1i là 
mt chi tiêu trong phân von chO sc hUu cüa c dOng cUa cong ty m. Lçi Ich cüa c dOng không kirn 
soát bao gOrn giá trj các lcii Ich ciia CO dOng khong kiêrn soát tai  ngây hop nht kinh doanh ban dAu 
(chi tiët xern ni dung trInh bay duoi dày) và phân lçi Ich cüa cO dOng khong kiêrn soát trong si bin 
dOng cia tOng vn chü sO huu ké tir ngày hop nhât kinh doanh. Các khoàn 10 tuong üng vo'i phãn vOn 
cüa cO dông khOng kiêrn soát vircyt qua phân von càa hç trong tOng von chci s& hfFu cüa cOng ty con 
dirge tInh giám vao phân Igi Ich ciia COng ty trir khi co cOng khOng kiém soát có nghTa vu rang buOc 
va có kha näng bU clAp khoãn lô do. 

4.2. Hçp nht kinh doanh 

Tài san, cong nc vâ cong ngtiOrn tang cciacOng ty con dirge xác djnh theo giá trj hop 1' tai  ngày rnua 
cOng ty con. Bat kS'  khoán phi tri nào gi&a giá rnua va tong giá tn hop l' cUa tài san di.rc rnua ducre 
ghi nhn là Igi the kinh doanh. Bt kS'  khoàn thiëu hiit nào gitta giá mua vã tOng giá trj hgp l' cüa tài 
san duc rnua dtrc ghi nhn vâo két qua hot dng kinh doanh cOa kS'  ké toãn phát sinh hoat  dng 
mua cOng ty con. 

4.3. Các 1oi I giá hi doái áp ding trong k toán 

Di vol các nghiep vu phát sinh bAng ngoai tê 

Các nghip vii phát sinh bAng ngoi t dirgc quy d6i theo t' giá ap dtng tai thOi dim phát sinh nghip 
vi, chênh lch t' giá phát sinh tr các nghip vi nay dirge ghi nhn là thu nhp và chi phi tâi chirih 
trong Báo cáo két qua hot diig kinh doanh hgp nhát. 

Dánh giá iai các khoân muc tin tO cO gc ngoai tê tai thOl dim lap Báo cáo tài chInh hop nht 

(i) Các khoãn vn bAng tin Co gc ngoai t dirge phân loai  là tài san (Tin, Ng phãi thu,..,): Dánh 
giá lai  theo t giá mua vao cOa Ngan hang Thixong mai tai  ngày 3 0/09/2020. 

Các khoán vn bAng tin có gc ngoii t dirge phân loi là no phái trà (Phái trã ngui bàn, vay,..): 
Dánh giá li theo t' giá bàn ra ciia Ngan hang thirong rnai tai  ngày 3 0/09/2020. 

Chénh Loch t' giá phát sinh tr vic dánh giá lai  dirge kt chuyn vào tài khoàn ChOnh loch t giá - 
413, s dix tài khoán nay sO dirge kt chuyOn vào Doanh thu hoc chi phi tài chinh tai  th&i diOrn 1p 
Báo cáo tài chInh hop nhât. 

4.4. Nguyen tAc ghi nhn tin va các khoãn tirong throng tin 

Tin: Bao gm Tin mAt, Tin gcri ngán hang, các khoân tuung duong tin:  

Tin rnt, Tin gcni ngân hang duçic ghi nhn trOn co s thrc t phát sinh thu-chi. 

Là cac khoàn dAu ti.r ngAn han,  tin gcri cO k' han co thOl ban  thu hi hoc dAo han  khOng qua 03 
tháng kO t& ngày dâu tir, gcri tin có khã nAng ehuyOn doi dO dàng thành mt Iirgiig tiOn xác djnh và 
khong cO rOi ro trong chuyOn dOi thành tiOn tai  thOi diOm báo cáo. 

4.5. Nguyen tc k toán các khoãn dAu ttr tài chinh 

Các khoán dAu tu vão COng ty liOn doanh liOn kt va dAu tu khác 

• DAu iii vAo cong ty liOn kt, liOn doanh: Các khoAn dAu tu' vào cOng ty liOn kt, liOn doanh ma 
trong do Tong Cong ty có ânh hixóiig dAng kO dixpc trInh bAy theo phuong pháp vOn chO sO httu. 
Các khoân gop vOn lien kOt dirge tninh bay trong Bang Can dOi kO toán theo giá gôc circe diOu 
chinh theo nhttng thay dOi trong phán vOn gop ccia Cong ty vào phan tài san thuân eOa cOng ty liOn 
kOt saii ngAy mua khoân dâu tn. Các khoàn tO cUa cOng ty liOn kOt virt qua khoán gop von cUa 
Cong ty t?i  cong ty liOn kOt dO (bao gOm bAt kO các khoán gop vOn dAi han  ma ye tic chat tao 
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thành du ti.r thun cüa Cong ty tai  cong ty lien k& do) khOng diipC ghi nhn. 

Các khoán du ttr khác: Du'p'c ghi n1in theo phu'o'ng pháp giá gc. 

Dtr phOng tn tht các khoán dAu tr 

Di vài các khoán du ttr khác, vic trIch Ip dr phOng tn thAt can ccr vào giá trj hçp 1' cOa khoân 
dAu ttr tai  th?yi dim trIch lip, trong tnrOng hp'p không xac djnh dtrçrc giá trj hop I' viêc 1p dtr phOng 
can cr vao khoán lô cüa ben du'o'c dau ti.r. 

4.6. Nguyen tAc k toán ncr phai thu 

Các khoán Np phai thu thrac theo dOi chi tit theo kS' han phãi thu, d61 t1rQ'ng phai thu, loai nguyen 
t phâi thu vâ các yêu tO khác theo ithu cau quán 1' cUa Tong Cong ty. 

Các khoán Np' phái thu bao gm phãi thu khách hang và phái thu khác dirp'c ghi n1in theo nguyen tAc: 

Phái thu cOa khách hang grn cac khoán phãi thu mang tinh chAt thuong mai phát sinh thgiao djch 
có tInh chat mua - ban gita Cong ty và ngu'O'i mua (là don v dc 1p vol ngu'Oi ban, gôm cá các 
khoán phâi thu gi&a COng ty mc và Cong ty con, lien doanh, lien kêt). Các khoân phái thu thirong 
rnai du'oc ghi nhn phii hgp vOi chuân mirc doanh thu ye thai diem ghi nhân can cO theo hóa don, 
chO'ng tr phát sinh. 

Phâi thu khác gcm các khoán phâi thu không mang tInh thiro'ng rn?i. 

Các khoân phái thu duqc phân ba1 là NgAn han và Dài han trén Bang Can di k toán cAn cO kS' han 
cOn 1i cOa các khoán phái thu tai  ngày  1p Báo cáo tài chinh. 

Dr phOng np phái thu khó dOi: dupe 1p cho ttrng khoãn tip' phái thu khó dOl cAn cO vào thi gian 
qua han tra no gOc theo cam ket no' ban dâu (khOng tinh den viec gia haii no giia cac ben), hoAc dir 
kiOn mOc ton that có the xáy ra theo htróiig dan tai  Thông tir 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. 

4.7. Nguyen tAc k toán hang thn kho 

Hang tn kho thrpc xác dlnh  trén co' sâ giá gc, trong tru'O'ng hpp giá gc hang tn kho cao ho'n giá 
tn thuán co the thuc hiên dtro'c thi phai tmh theo gia tn thuân co the thu'c hiên du'o'c Gia gôc hang 
ton kho bao gOm chi phi nguyen vt Iiu tnirc tiép, chi phi lao dng tri,rc tiêp Va chi phI san xuât chung, 
nêu cO, dé có dugc hang tOn kho 0' dja diem và trang thai hin t?i.  Giá tr thuân cO the thirc hin duc 
thrp'c xac dnh bang giá ban u'ó'c tinh trtr CáC clii phi dé ]]oàn thành cOng clii phi tiêp th, ban hang vã 
phân phôi phát sinh. Hang tOn kho du'p'c hach  toán theo phiro'ng pháp ké khai thu'ng xuyén. Giá trj 
hang xuât kito duvc  tInh theo phu'o'ng pháp blnh quân gia quyên. 

Dir phOng giãm giá hang tn klio cCia Tiig Cong ty du'cic trIch 1p theo các quy djnh k toán 1tin 
hành. Theo do, Tong Cong ty dup'c phép trich Ip Dr phOng giãrn giá hang tOn kho IOi thO'i, hông, 
kern phâm chat trong tntrO'ng lip giá tn thirc té ccia hang tOn kho cao hon giA trj thuân cO the thirc 
hién du'oc tai thOi diem ket thOc nién do ké toán. 

4.8. Nguyen tc k toán và khAu hao Tãi san c djnh hUu hInh va vo hlnh 

TAng COng ty quAn l, sO dvng  và trIch khAu hao TSCD theo hiró'ng dn t?i  Thông tir 45/2013/TT-
BTC ban hành ngày 25 tháng 4 nAm 2013. 

a. Nguyen tic ft loan 

Tài san cA dinh hth, hInh  

Tài san cA djnh hü'u hmnh du'c phan ánh theo giá gAc, trinh bay theo nguyen giá trr giá trl biao man 
luy k. Nguyen giá tài san cO dlnh bao gOm toàn b các clii phi ma Tong Cong ty phãi bO ra de cO 
duoc tài san cA djnh tinh dn thOi diem du'a tài san dO vào ti'ang thai sAn sang sO dçing. 
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Khi tài san c d!nh  dtrçc ban hay thanh l, nguyen giá và khu hao Iüy k dtrçc xóa s vá bt k' khoán 
lãi, lô náo phát sinh do vic thanh I2 deu duc tInh vào thu nhp khác hay clii phi khác trong nm. 

TâisáncdjnhvOhjnh 

Tài san c djnh vô hInh th hin giã tn quyii sr dvng  dAt, nhãn hiu hang hOa, bàn quyn bang sang 
ché, quyn phát hánh, cOng thcrc pha ché,... và thrçc trInh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn 
lüyké. 

b. Plurong phdp k/záu hao 

Tài san c djnh lithi hInh thr9c khAu hao theo phiroiig pháp duOng thAng dia trên th&i gian hCu dyng 
troc tinh. ThOi gian khâu hao cy the nhu sau: 

Nàm 2021 
S näm 

Nhâ xtrOng và vt kin trOc 05 — 25 
MáymOcvàthietbi 05-07 
Phuong tin vn tái 06 
fliiét bj, dyng ci quân l và tâi san khác 03 — 07 

Tài san c djnh vO hInli 

Näm 2021  
- Sonam 

Quyênsrdyngdat 50 
NhãnhiuhànghOa 10 
Bàn quyOn, bang sang ché 10 
Cong thOc pha ché, thiét ké,... 10 

4.9. Nguyen tAc k toán Chi phi xây dng co' bàn d& dang 

Các tài san dang trong qua trInh xay dyng phyc vy rnic dIch san xuAt, cho thué, quãn tr hoac  cho bAt 
k' miic dIch nào khác duc ghi nhn theo giá gOc. Chi phI nay bao gOrn chi phi djch vçt và clii phi lãi 
vay có lien quan phO h?p  vOl chInh sách ké toán c0a Tong Cong ty. Vic tInh khâu hao eOa các tài 
san nay dugc áp dyng giông nhir vOi các tài san khác, bat dau tir khi tài san o vâo trang thai san sang 
scr dyng. 

4.10. Nguyen tc k toán chi phi trã trwó'c 

Chi phi trâ truóc phan ánh các clii phI thrc t cia phát sinh nhung cO lien quan dn kt qua hot dtng 
san xuàt kinh doanh cOa nhiêu k' kê toán và vic kêt chuyên các khoán chi phi nay vào clii phi san 
xuAt kinh doanh cOa các k' ké toán sau. 

Chi phi trá truóc: duçc ghi nhn theo giá gc và &rçic phân loal  theo ngAn hn và dài han  trén Bang 
can di kê toán can cir vào thai gian trâ truó'c cüa t1rng hpp dng. 

4.11. Nguyen tAc k toán Nq phãi Ira 

Các khoán np phái trá dirpe theo dOi ciii tit theo k' han  phai trà, di tupng phái trá, loi nguyen t 
phai trã Va cac yéu tO khác theo nhu can quãn l' cOa Tong Cong ty. 

Các khoân nç phãi trá bao gm phái trã ngtrO ban, phâi trá np vay và các khoán phái trã khác là các 
khoãn np phãi trà dupe xác djnh gân nhtr chãc chãn ye giá trj vâ thOi gian và dupe ghi nhn khOng 
thâp hon nghia vi phài thanh toán, dLrpc phân Ioi nhx sau: 

4.12. Nguyen tAc k toán Np' phài trã 

Phái trá ngtrO'i bàn gm các khoán phái trã mang tinh chAt thu'ang rni phát sinh tir giao djch rnua 
hang hóa, djch vy, tài san gia TOng Cong ty và ngisOi bàn (là dan vj dc 1p vol TOng Cong ty, gOrn 
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cá các khoán phái trá giia COng ty mc và Cong ty con, Cong ty lien doanh, lien kt). 

Phái trá khác grn các khoán phái trã khOng mang tInh thuong rnti, khOng lien quan dn giao djch 
mua ban, cung cap hang boa djch vi,i. 

4.13. Nguyen tc ghi nhn và vn hóa các khoãn chi phi di vay 

Tat cã các chi phi lai vay thrçc ghi nhn vAo Báo cáo K& qua boat diig kinh doanh khi phát sinh, tr& 
khi thrc vOn hóa theo quy djnh cüa chun mrc k toán "Chi phi di vay". 

4.14. Nguyen tc ghi nhn chi phi phâi trá 

Các khoán chi phi thrc t chi.ra chi nhi.rng dixcic trIch truOt vâo chi phi san xut, kinh doanh trong 
nAm dé dam bão khi chi phI phát sinh thirc të không gay dt bin cho chi phI san xut kinh doanh 
trén Co s dam báo nguyen tãc phü hçp giva doanh thu và chi phi. 

Tng Cong ty ghi nhn clii phI phãi trà theo các ni dung clii phi chInh sau: 

ChI phi khuyán mäi, chit khAu,... 

Chi phi nguyen vt lieu: vai chinh,... 

4.15. Nguyen tc Va phtroiig pháp ghi nhn các khoãn diy phông phãi trã 

Giá frj thr?c ghi nMn  cCia mt khoân dtr phOng phãi trá là giá trl duçc iróc tInh hcip l' nht v khOan 
tiên Se phãi chi dê thanh toán nghia vi nçi hin ti t?i  ngày kêt thic kS'  kê toán nàm. 

4.16. Nguyen tc ghi nhn doanh thu chua thc hin 

Doanh thu chira tliirc hin gm: doanh thu nhn trtróc (nhtr: s tin thu truóc ctia khách hang trong 
nhiêu k' kê toán ye cho thuê rnt bang) khOng bao gOm: tiên nhii truóc ciia ngLrOi mua ma Tong 
Cong ty chira cung câpsán phâm, hang hóa, djch v11; doanh thu chi.ra thu duc tiên cUa hoat dng 
cho thuê tài san, cung cap djch vij nhiêu kS'. 

Doanh thu nhân tnric duc phân b theo phirong pháp di.rông th&ng cAn c(r trên st kS'  dA thu tin trtróc. 

4.17. Nguyen tc ghi nhn v6n chü sr hUu 

Vn du tu ccia chü so htiu dtrçc ghi nlin theo s vtn thtrc gop ccia chU sO hflu. 

Lqi nhun chira phân phi xác djnh trén co S k& qua kinh doanh sau thud thu nhp doanh nghip va 
vic phân phOi lçi nhun hoAc xt'r I lô cCia Tong Cong ty. 

Lqi nhuân sau thud cCta Tng Cong ty thrçc trich chia Co tirc cho các c dOng sau khi duQc phé duyt 
b&i Hi dng c dongtai Di hi thu&ng niOn cüa TOng Cong ty và sau khi dA trich 1p cac qu dir 
tr& theo Diêu l cOa Tong Cong ty. 

C trc duçic cong b va chi trã dra trên s !cri nhun tràc tinh dat  di.rc. C6 ttc chInh thirc duc cOng 
b và chi trã trong niên d k tiëp tir ngun !çYi nhun chLra phân phOi cAn ccr vào sir phé duyt cüa 
Hi dng c dong tai Dai hi thu6ng niên cüa Tong Cong ty. 

4.18. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp khác 

Doanh thu ban hang duçc ghi iman khi dng thOi thOa mAn tht cãnAm (5) diu kin sau: 
(a) TOng COng ty dA chuyOn giao phân Ion ri ro và li ich gAn lien vó.i quyên so hQu san phâm hoc 

hànghOachonguiirnua; 
(b) Tong Cong ty khOng cOn nAm gi& quyén quán !' hang boa nhi.r ngiri sà hQu hang hóa hoac 
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quyn kim soát hang hóa; 
(c) Doanh thu thrçc xác djnh tu'olig di chàc cIin; 
(d) Tong COng ty së thu di.rqc 19,1 ich kinh té tir giao djch bàn hang; và 
(e) Xác dlnh  dirqc chi phi liOn quan den giao djch ban hang. 

Doanh thu cUa giao dich v cung cp djch vi;i dixçc ghi nhân khi kt qua cCia giao djch do duc xác 
djnh mt cách dang tin cay.  Tru'O'ng hcip giao dch ye cung cap djch vi;i liOn quan dOn nhiOu kS'  thI 
doanh thu dtrqc ghi nhn trong nãm theokêt qua phân cong vic d hoàn thành tai  ngày cüa Bang 
can dôi kétoán cüa k' do. Kêt qua cüa giao djch cung cap dlch  vi;i du'gc xac djnh khi thOa man tat cá 
bôn (4) diOu kiên sau: 

(a) Doanh thu ducc xác djnh tu'o'ng di chc c1in; 
(b) CO khâ nãng thu thrcic lçii Ich kinh tO ttr giao dch cung cap dch vt do; 
(c) Xác djnh du'çic phân cong vic dã hoàn thành ti ngày eCia Bang can dôi kO toán; va 
(d) Xác djnh du'çic chi phi phát sinh cho giao djch và clii phi dO hoàn thành giao djch cung cap djch 
vi;i do. 

Di vói tin Iai, c tii'c Va Jai nhun dtrçvc chia và thu nMp  khác: Doanh thu thryc ghi nMn  khi Tng 
Cong ty cO khá nàng thu du'c lç ich kinh tê tir hoat  dng trOii và duc xác djnh ttwng dôi chäc chän. 

4.19. Nguyen tc k toán các khoán giâm trfr doanh thu 

Các khoãn giârn trr doanh thu gm: 

• Giãm giá hang ban: là khoân giám tri'r cho nguOi rnua do san phrn, hang hóa kern, mit phrn 
chat hay không dáng quy each theo quy dnh trong hp dông kinh tê; không bao gOm khoán giãni 
giá hang bàn cho ngirOi mua da the hin trong hóa doi GTGT hoc hOa dn ban hang. 

• Hang ban b trá li: do vi phm cam kit, vi pham hp'p dng kinh th, hang bj kern, mt phAm chat, 
khong dung chüng ba1,  quy cách. 

4.20. Nguyen tc k toán giá vn hang ban 

Bao gm giá vn cCia san phm, hang hOa, djch VII trong närn thrçrc ghi nhii phü hçp vói doanh thu 
dä tiOu thi;i trong nãm. 

4.21. Nguyen tc Va phu'ong pháp ghi nhn clii phi tài chInh 

- Chi phi di vay: Ghi nhn hang tháng can cCr trOn khoán vay, lãi sut vay và s ngày vay thrc t. 

4.22. Nguyen tc và phu'o'ng pháp ghi nhn chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi 
thu thu nhp doanh nghip hoàn Ii 

Chi phi thuO thu nhp doanh nghiçp (hoac thu n1ip thuO thu nhp doanh nghip): Là tng clii phi 
thuO thu np hin hành và chi phi thuO thu nhp hoãn Iai  (hoc thu nlip thuO thu nhp hin hành và 
thu nhp thuO thu np hoän Iai)  khi xác djnh igi nhuan hoc tO cüa nit näm. 

• Clii phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành: là so thuO thu nhp doanh nghip phâi np tInh 
trOn thu np chju thuê trong näm và thuê suat thuO thu nlip doanh nghip hin hành. ThuO thu 
nhp hin hành dirge tinh di;ra trOn thu nhp chju thuO và thuO suàt áp dung  trong nãm tinh thuO. 
Khoán thu nhp chju thuO chOnh léch so vó'i tçii nhun kO toán là do diéu chinh các khoân chOnh 
lch gitta lcii nhun kê toán và thu nhp chju thuO theo chinh sách thuO hin hành. 

• Clii phi thud thu nlip doanh nghip hoan Iai:  là s6 thud thu nhp doanh ugh ip së phái np trong 
tixang lai phát sinh tir vic: ghi nhn thuO thu nlip hoan Iai  phãi trá trong näm; hoàn nhep tài san 
thuO thu nhp hoãn Ii dä dirge ghi nhn tir các nãm tru'ó'c; khOng gui nhn tài san thuO thu nhp 
hoän lai  hoc thuO thu n1ip hoän Iai  phái trá phát sinh tr các giao djch dirge ghi nhn trUe tiOp 
vào von chü sO' httu. 
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Tng Cong ty Co nghia vi np thud thu nhp doanh nghip vol thu sut tr 20% trn thu nhp chju thus. 

4.23. Ll&c tinh k toán 

Viêc 1p Báo cáo tài chinh hçip nhAt tuân thO theo cac Chun rnrc k toán Viét Nam, Ch d k toán 
doanh nghip Vit Nam hin hành và cac quy djnh pháp l' cO lien quan den vc 1p và trinh bay Báo 
cáo tài chinh hp nhât yêu câu Ban Tong Giám doe phái có nhüng irO'c tInh và già dlnh  ánh hirong 
den so 1iu báo cáo ye cong ng, tâi san va vic trinh bay the khoán cong n và tài san tim tang tai 
ngày 1p Baa cáotài chmnh hçrp nhât cüng nhticác so 1iu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suôt 
nãm tài chinh. Két qua hoat dng kinh hcrp nhât doanh thirc tê cO the khác vó'i các i.thc tInh, giá dn1i 
dat ra. 

4.24. LAi co ban trên c phiu 

Lãi ca bàn trên c pliiu di voi cac c phiu ph thông dupe tInh bAng each chia lçi nhu.n hoc l 
thuc ye cô dông s& hüu cô phiêu phô thông trir di so dä trich 1p qu khen thuOng phic lç cho so 
1uvng bInh quân gia quyén cô phiéu phô thông km hành trong iiäm. Lãi suy giám trén Co phiêu dupe 
xac dmh bang viêe thOu chinh li nhuan hoAc lô thuOc VO co dong so hüu CO phieu pho thông va so 
krgng bmnh quân gia quyOn cO phiéu phô thông dang Iuu hành do ánh hirong cüa cac cô phiOu phO 
thông có tiOm näng suy giám bao gôm trái phiêu chuyOn dôi và quyên chçn cô phiêu. 

4.25. Các ben lien quan 

Dupe coi là cac bOn liOn quan là các doanh nghip, ké Ca các Cong ty con, các Cong ty liOn kt, các 
cá nhân trijc tiOp hay gián tiOp qua mt hoc nhiêu trung gian có quyên kiOrn soát Tong Cong ty hoc 
chju sir kiOm soát chung voi Tong Cong ty. Các ben liOn kOt, các Ca nhàn nào trirre tiOp hoc gián tiOp 
näm quyên biOu quyOt cüa Tong Cong ty màcó ành lii.ro'ng dáng ke dOi voi Tong Cong ty. NhU'ng 
choc trách quán l chü chOt nhLr Tong Giám doe, viOn chirc cUa Tong COng ty, nhCfng thành viên than 
cn trong gia dInli cOa nhang cá nhân hoc cae ben liOn kêt nay hoc nhcrng Cong ty liOn k& vói the 
Ca nhân nay cüng dupc coi là bOn liOn quan. 

4.26. Báo cáo bQ phn 

B) phn là thành phn có th phân bit dupe ciia Tng Cong ty tham gia vào vie cung cAp san phAm 
hoc dlch  vi có liOn quan (bQ plin theo linh vrc kinh doanh), hoc vào vic cung cap san phâm hoc 
dlch vii trong pham vi mt môi tru'&ng kinh tO ci the (b phn theo khu vlic  dja l') ma b plin nay 
có nh ro vá lçii Ich kinh tO khác vâi các b pMn  kinh doanh khác. 

Trong näm, Tng COng ty clii hoat dng chü y&i san xuAt, gia cong hang may mac, da dim hoat 
dng tai  Vit Narn nOn khOng 1p Báo cáo b phn. 

5. THONG TIN BO SUNG CHO CIII TIEU TRINH BAY TREN BANG CAN DO! KE TOAN, 
BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANU (DOs VI TINH:VND) 

5.1 Tin và các khoãn tLrong dirong tin 

30/09/2021 01/01/2021 

Tin mAt 7.305.096.655 8.298.253.224 
TiOn gcri ngân hàngkhOng k' hiii 77.948.524,596 171.040.787.738 
Các khoán tuong duong tin 32.547.010.089 134.068.601.394 
Tin gfr! ngdn hang có kj) hçzn gc dithi 3 tháng 32.547.010.089 134.068.601.394 
Cong 117.800.631.340 3 13.407.642.356 
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5.2 Chirng khoán kinh doanh 

30/09/2021 01/01/2021 

CôpIliEu
Cia gc Giá tn hqp I Di;r phông Giä gc Cia tn h9'p I Dci phOng 

Ngân hang Quôc Dan 
(m ck NVB) 2.000.000.000 2.000.000.000 - 2.000.000.000 2.000.000.000 
Cong 2.000.000.000 2.000.000.000 - 2.000.000.000 1.800.000.000 

 

       

       

       

5.3 Phãi thu ngn han cüa khách hang 

30/09/2021 01/01/2021 

JP Global Import INC 19.931.857.865 48.785.876.003 
ARCADIA 42.607.879.496 44.522.654.533 
BMB CLOTHING GROUP 45.843.148.975 40.506.171.681 
Carmel 11.488.632.463 12.311.516.450 
JP Global Import INC 19.336.468.8 10 48.785.876.003 
Lollytogs, Ltd. 147.097.575.165 67.754.290.854 
Cong ty TNHH TCT Dt may Min Nam - 

Vinatex 14.914.119.679 365. 138.665 
Phái thu khách hang khác 309.529.740.264 253.120.627.331 
Cong 610.749.422.717 516.152.151.520 

5.4 Phâi thu ngn hn khác 

- Phài thu tin báo him x 

30/09/2021 01/01/2021 

hôi 7.843.546.344 7.557.425.756 
-Tam img 4. 192.353.091 3.085.537.981 
- K' ci.rçic, k2 qu5 2 13.209.750 2 13.209.750 
- Phái thu Cong ty LDLK 36.947.529.473 34.292.941.204 
- Phái thu khác 12.480.843.760 19.497.918. 182 

Cong 61.677.482.418 64.647.032.873 

5.5 Hang tn kho 
30/09/2021 

Giá gc Du' phông 
01/01/2021 

Giágc Dt,rphong 
Hang mua dang di tren du'ô'ng 2.343.982.166 1 .447.960.707 
Nguyen Iiu, vt 1iu 274.783.708.604 (149.684.760) 224.762.278.481 (149.684.760) 
COng Ci;I, di;ing ci;i 16.592.960.839 14.256.371.794 
Chi phi SXKD do' dang 222.904.129.759 204.0 12.574.402 
Thành phm 164.829.383.443 (985.305.020) 196.094.175.581 (1.265.887.544) 
Hang hóa 9.520.083.931 (13 6.683.158) 7.316.558.200 (136.817. 139) 
Hang gtri di ban 65.] 40.062.022 66.754.330.618 
Cong 756.114.310.764 (1.271.672.938) 714.644.249.783 (1.552.255.462) 
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5.6 Tài san c dinh hüu hinh 

Chi tieu Nlià cia, vat kiên trüc May moe, thit bi 
Phiro'ng tin sn 

tãi, truyên dn 
Thitbjdiingc 

quãn ly 
Tài san Co dnh hüii 

hinh khác Tng cong 
I Nguyen giá TSD hfru hInh 
1. Sôduu nàm 735.431.032.445 841.626.362.360 114.734.768.313 14.664.092.725 4.849.670.755 1.711.305.926.598 
2.Tangtrongk' 9.256.610,308 826.354.881 55.503.000 90.100.000 10.228.568.189 
-Tãngdomuamói 9. 151.399.856 826.354.881 55.503.000 90.100.000 10.123.357.737 
- Tang ttry dtrng ca bàn d& dang 105.210.452 105.210.452 
3. Giârntrong k' 7.516.536.016 24.451.504.850 174.750.000 190.197.000 430.821.899 32.763.809.765 
- Thanh I, nhi.rçcng bàn 21.183.143.451 174.750.000 190.197.000 21.548.090.451 
- Giãm khác(*) 7.516.536.016 3.268.361.399 430.821.899 11.215.719.314 
4.SdircuikS' 727.914.496.429 826.431.467.818 115.386.373.194 14.529.398.725 4.508.948.856 1.688.770.685.022 
llGiá trj hao mon Iüy kê 
1 Sôdirdunäm 337.422.258.959 570.071.120.596 89.479.734.566 11.803.435.444 3.822.581.500 1.012.599.131.065 
2. Tang trong k' 23.848.399.423 45.017.599.633 4.130.236.782 465.546.493 248.816.314 73.710.598.645 
- Khâu hao trong nam 23.848.399.423 45.017.599.633 4.130.236.782 465.546.493 248.816.314 73.710.598.645 
3. Giàrn trong k' 3.231.200.779 23.989.790.180 190. 197.000 392.895.083 27.804.083.042 
- Thanh 1, nhrçmg bàn 20.796.718.466 190.197.000 20.986.915.466 
- Giàm khác(*) 3.231.200.779 3.193.071.714 392.895.083 6.8 17. 167.576 
4. S dir cuôi k3' 358.039.457.603 591.098.930.048 93.609.971.348 12.078.784.937 3.678.502.731 1.058.505.646.667 
ilL Giã tn cOn Iai 
1. Ti ngãy du nãm 398.008.773.486 271.555.241.764 25.255.033.747 2.860.657.28 1 1.027.089.255 698.706.795.533 
2. Ti ngàycuM k'  369.875.038.826   235.332.537.770 2 1.776.401.846 2.450.613.788 830.446.125 630.265.038.355 
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5.7 Tài san c dinh vô hInh 

Chi tiêu Quyên sü 
dung dat 

BAn quyn, 
bang sAng ch 

Phãn mm 
mAy vi tInh 

TSCD 
vô hmnh khAc 

T6ng Cng 
1. NCUYN CIA 
1. SdudunAm 19.618.011.619 6.176.445.951 31.625.647.555 90.000.000 57.5 10.105.125 
2. TAng trong nAm 80.000.000 80.000.000 

Mua trong kS' 80.000.000 80.000.000 
3. GiAm trong nAm 90.000.000 90.000.000 

Giãm khAc 90.000.000 90.000.000 
4. Sdtrcnik3 19.618.011.619 6.176.445.951 31.625.647.555 80.000.000 57.500.105.125 

H. GIA TRI HAO MON LUYKE 
A A 1. Sodu'daunAm 4.543.228.614 6.104.128.701 21.573.847.715 90.000.000 32.311.205.030 

2. Tang trong HAm 421.699.662 36.158.625 2.339.760.879 12.814.815 2.810.433.981 
Khu hao trong nAm 421.699.662 36.158.625 2.339.760.879 12.8 14.815 2.810.433.981 

3. GiAm trong nAm 90.000.000 90.000.000 
GiAm khAc 90.000.000 90.000.000 

4. Sducu6jk' 4.964.928.276 6.140.287.326 23.913.608.594 12.814.815 35.031.639.011 
III. CIA TRJ CON LI 

1. Tii ngAy du nAm 15.074.783.005 72.317.250 10.051.799.840 25.198.900.095 
2. Tai ngAy cuôi k' 14.653.083.343  36.158.625 7.712.038.961 67.185.185 22.468.466.114 

A .. 5.8 Dau 1w tai chinh dai han 

30/09/2021 01/01/2021 

Ty 1 GiA trj hqp l Ty 1 CiA trj hQp l 

Du tirvAo Cong ty lien doanh, lien kt 50.270.166.588 44.741.503.636 

COngtyCPMay9 26,8% 26,8% 1.014.049.288 
Cong ty CP DAu tLr & Phát trien DV-TM 
NhA Be 28,6% 6.858.463.851 28,6% 7.225.674.575 

COng ty CP Tt.r Vn COng ngh NhA BO 30,0% 3.498.464.753 30,0% 3.663.191.241 
COng ty CP XAy Lap Cong nghip NhA 
Be 30,0% 4.301.563.196 30,0% 4.328.349.697 

COng ty CP May Song Tin 43,9% 26.134.959.262 43,9% 27.419.847.652 
COng ty CP SX-TM-DV Htrng PhAt 20,0% 2.476.715.526 20,0% 403.024.548 
Cong ty CP May Vinatex Dcrc Ph 28,0% 7.000.000.000 28,0% 687.366.635 
Cong ty CP May NhA Be - SOc TrAng 36,0% 36,0% 

COng ty CP May Gia PhOc 47,50% 47,5% 

Du tu' vAo don vj khAc 33.256.863.385 33.256.863.385 

Tang Cong ty May Vit Thng - CT CP 1,9% 5.337.100.000 1,9% 5.337.100.000 
COng ty CP DI vA PT Binh Thing 18,0% 5.802.843.3 85 18,0% 5.802.843.385 
Cong ty CP NPL Dt May BInh An 6,5% 7. 161.920.000 6,5% 7.161.920.000 
COng ty CP Dt May Lien Phi.roiig 10,9% 3.480.000.000 10,9% 3.480.000.000 
COng ty CP Du TLr An PhAt 5,0% 4.225.000.000 5,0% 4.225.000.000 
Cong ty CP Thi.ro'ng Mai  Ban Lé Nhà Be 15,0% 5.250.000.000 15,0% 5.250.000.000 
Cong ty CP May HoAi Htrong 14,3% 2.000.000.000 14,3% 2.000.000.000 

Du tu nm gill' dn ngAy dAo han 1.000.000,000 1.665.892.400 
Trái phiu COng ty CP SX-TM-DV 1-king 
Phát 1.000.000.000 1.000.000.000 

Tin gCri cO kS' han trén 3 tháng 665.892.400 665.892.400 

Cong 85.192.922.373 79.664.259.421 
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24.163 .369.9 10 
6.908.706.735 

297.084.895 
489.997.800 
80.348.564 

31.939.507.900 

21.186.859.234 
3.281.509.176 
1.554.321.659 

266.93 8.900 
286.539.970 

26.576.168.939 

5.248.835.200 
2.484.723.392 
6.915.056.954 
4.579.667.596 
6.476.134.046 

277.709.613.5 19 

303.414.030.707 

1.458.094.000 
2.334.979.231 
5.462.968.449 

801.347.832 

272.747.918.276 

282.805.307.788 

111. 183.050 
17.527.080.080 
40.516.109.399 

10.000.000 

22.890.241.849 

111.183.050 
14.772.968.691 
32.687.637.912 

1.714.000.000 
8.368.467.602 

23.929.020.103 
81.054.614.378 81.583.277.358 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçrp nht cho gia doii tái chinh kt tli(ic ngày 30 thárig 09 nãrn 2021 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CH!NH H(IP NHAT(TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

5.9 Phãi trã ngtrôi ban 
30/09/2021 

 

01/01/2021 

    

Cong ty CP Thtrcing mi Cm L 
Kufner Hong Kong Ltd. 
Motives (Far East) Ltd. 
Cty TNHH YKK Vit Nam 
Cong ty CP May Phii Cat 
Phãitrã the nhà cung cp khác 

Cng 

5.10 Thud và các khoán phãi np 

Thug GTGT 
Thus thu nhp doanh nghip 
Thu thu nhp cá nhân 
Thu nhá dt va tin thuê dAt 
Các khoãn phi, I phi và các khoán phâi nôp khác 
Cong 

5.11 Phãi trã khác 

30/09/2021 01/01/2021 

30/09/2021  0 1/01/202 1 
- Tài san thra ch giãi quyt 
- Kinh phI cong doàn 

- Bão him x hi, Y th, thAt nghip 

ngnhn 
- Co tic, Igi nhuân phãi trã 

- Các khoãn phái trã, phai np khác 
Cng 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçp nht cho gia doan tài chmnh kt thüc ngày 30 tháng 09 nãrn 2021  
TIIEJYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT(TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

5.12 Vay và ncr thuê tài chInh ngn/dài hn 
5.12a Vay và nq thuê tài chInh ngãn hn 

30/09/2021 01/01/2021 
Vay ngn han 1.165.929.559.430 1.173.196.750.348 
Ngân hang TMCP Ngoi thtro'ng Vit Nam - 
CN H ChI Minh 541.769.767.236 538.974.236.525 

NgânhàngTMCP An Binh 82.585.081.555 32.341.995.881 
Ngan hang TMCP Cong Thiio'ng Vit Nam - 
Chi nhánh 4 345.171.324.936 377.787.090.903 

Ngân hang TMCP A Cháu 48.701.464.160 67.458.731.382 
Ngan hang TMCP Ngoi Thuo'ng Vit Nam - 
CN Birth Thuân (USD) 78.892.657.769 63.319.347.920 

Ngân hàngTMCP Quan Di- CN BInh Djnh 15.094.411.571 22.868.350.846 
Ngân hang TMCP A Châu - CN Binh Djnh 
(VND) 4.580.000.000 

Ngân hang TMCP Cong Thu'ong Vit Nam - 
Chi nhánh 2 29.998.273.002 29.988.514.131 

Ngân hang TMCP Ngoai Thirang Vit Nam - 
CN BInhDinh 6.252.891.801 11.235.688.560 

Ngân hang TMCP A Châu - Chi nhánh Binh 
Dinh 12.883.687.400 29.222.794.200 

Các d61 ttrqng khac 
Ncr dài han dn han trá 5.094.895.316 85.525.408.759 
Ngãn hang TMCP Cong Thixang Vit Nam - 
Chinhánh 4 3.633.925.316 31.963.181.377 
Ngan hang TMCP Ngoi Thuo'ng Vit Nam - 
USD 1.460.970.000 10.945.680.000 
Ngân hang TMCP Ngoi Thuung Vit Nam - 
VND 2.144.000,000 
Ngân hang TMCP Quãn dQi - Chi nhánh BInh 
Djnh 1.007.444.000 
Ngan hang TMCP A Chãu - CN Binh Dlnh 4.177.029.220 
Ngán hang TMCP Cong Thuong Vit Narn - 
Chi nhánh 2 35.288.074.162 
Vay ngn han  khác 
Cong 1.171.024.454.746 1.258.722.159.107 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tái chInh hçp nht cho gia don tái chInh k& th6c ngày 30 tháng 09 nãrn 2021 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! H(P NHAT(TIEP THEO) 

5.12b Vay và nç' thuê tài chInh dãi han 

30/09/2021 

Mu B 09-DN/HN 

01/01/2021 
Ngân hang TMCP Ngoi Thirong Vit Nam -. 
CN Thành pM H ChIMinh USD 16.315.556,400 16.315.556.400 
Ngan hang TMCP Ngoi Thirong Vit Nam - 
CN Thành ph6 H ChiMinh - VND 2.106.908.401 1.236.000.000 
Ngán hang TMCP COng Thiroiig Vit Nam - 
Chi nhánh 4 - VND 119.758.422.844 101.794.569.506 
Ngân hang TMCP Cong Thi.rcrng Vit Nam - 
CN 2 107.808.807.895 72.820.733.733 
Ngân hang TMCP Quân Di - Chi nhánh Binh 
Dinh 1.070.056.785 
Ngan hang TMCP A Châu - CN Binh Dlnh 360.505.290 360.505.290 
Các di tu'çlng khác 9.500.000. 000 
Cong 255.850.209.830 193.597.421.714 
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TONG CONG TV MAY NIIA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài .hInh hçp nht cho giai doan tài chinh kt thüc ngáy 30 thang 09 näm 2021 

THUYET MiNil BAO CÁO TA! CHfNH HQP 

5.13 Vn chü s? hüu 
a. Bôi chiêu biên dng von chü s 

NHAT (TIEP THEO) 

hiru 

Vn dâu ttr cüa 
chüs&hthi 

Qudãutir 
phát trin 

Loi nhuân sau thu 
chira phân ph6i 

Lçi Ich c dông 
không kim soát 

Mu B 09-DN/HN 

Tong cong 

S dir tai 01/01/2020 182.000.000.000 47.957.741.796 65.291.747.100 107.977.647.871 403.227.136.767 
Tang trong näm 1.309.630.364 75.556.032.754 (14.425.500.333) 62.440.162.785 
Lcci nhuân sau thu 49.283.501.97 1 (14.425.500.333) 34.858.001.638 
Phân phi Igi nhun 
Tang do hqp nht 1.309.630.364 26.272.530.783 27.582.161.147 
Giãm trong nám 157.374.354 58.973.866.287 19.371.873.8 19 78.503.114.460 
Chia c trc 45.500.000.000 6.637.364.088 52.137.364.088 
Qu5 khen thuâng phñc Jçi 12.857.289.300 3.001.051.563 15.858.340.863 
Giâm do hp nht 9.025.525.258 9.025.525.258 
Giám khác 157.374.354 115.535.412 272.909.766 
Chi thuóng 616.576.987 592.397.498 1.208.974.485 
S dir tal 31/12/2020 182.000.000.000 49.109.997.806 81.873.913.567 74.180.273.719 387.164.185.092 
s6 dir ti 01/01/2021 182.000.000.000 49.109.997.806 8 1.873.913.567 74.180.273.7 19 387.164.185.092 
Tang trong näm 7.766.158.851 3.648.620.878 (10.756.947.924) 657.831.805 
Lai nhun sau thu (18.897.270.125) (10.756.947.924) (29.654.218.049) 
Phân phi 1i thun 7.766.158.851 7.766.158.851 
Tang do hçp nhAt 22.545.891.003 22.545.891.003 
Giám trong näm 10 1.579.896 7.766.158.85 1 10.571.374.096 18.337.532.947 
Giáin do hçp nht 10.571.374.096 10.57 1.374.096 
Giãrn khác 101.579. 896 101.579.896 
S dii' cui k'  182.000.000.000 56.774.576.761 77.756.375.594 52.851.951.699 369.382.904.054 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai don tài chinh kt thCic ngáy 30 tháng 09 nãm 2021  

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

b. Clii tit vn chü s& hüu 

Mâu B 09-DN/HN 

- Tp doàn Dt May Vit Nam 

- Vn gOp cüa các c dông khác 
Cong 

T1 30/09/2021  
27.69% 50.400.000.000 

72.31% 131.600.000.000  
100% 182.000.000.000 

T'1  
27.69% 

72.3 1% 

100% 

01/01/202 1 
50.400.000.000 

131.600.000.000 
182.000.000.000 

c. Các giao dch v vn v&i chü s& hfru và phân phi c t(rc, chia I9i nhun 
K' nay  K)' trtr&c 

Von gop ti ngay 01 thang 01 

Vn gop tang trong nãm 

Vn gop giárn trong nàrn 

Vn gop ti ngày 30 tháng 06 

C t6c, Içii nIiun dä chia 

S tirçrng c phiu dang km hành 

C phiu ph thông 

C phiu i.ru däi 

Mnh giá cphiëu dang hru hành 
(VND/CP) 

Doanh thu ban hang va cung cp djch vi 

- Doanh thu ban hang 

-Doanhthucungc.pdjchv 

Các khoan giãm trfr doanh thu 
- Giám giá hang ban 

- Hang ban bj trã Ii 
Doanh thu thun ban hang, djch vi.i  

182.000.000.000 

182.000.000.000 

18.200.000 

18.200.000 

10.000 

2.112.965.751.694 

2. 107.341.016.742 

5.624.734.952 
4.393.655.184 

400.623.792 

3,993,031.392 

2.108.572.096.510  

182.000.000.000 

182.000.000.000 

01/01/2021 

18.200.000 
18.200.000 

10.000 

LOy k 9 thãng diu 
nail tru'O'c 

3.131.261.836.546 

3.117.986.192.188 

13.275.644.358 
5.457.436.745 

565.527.303 

4.891.909.442 

3.125.804.399.801 

d. Co phiu 

30/09/2021 

5.14 Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vtj 

Lüy k 9 thang du 
näm nay 

5.15 Giá vn hang ban 

LOy k 9 tháng du Lüy k 9 tháng du 

Giá vn ban hang hóa, thành phm 

Giá vn cung cp djch vti 
Cng 

näm nay 

1.785.587.372.905 

346.923.757 
1.785.934.296.662  

nàm trtró'c 

2.550.807.004.567 

4.040.209.947 
2.554.847.214.514 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tâi chinh cho giai doan tài chInh kt th(ic ngày 30 tháng 09 närn 2021  

THU YET MINH BAO CÁO TA! CHINH HYP NHAT (TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 
5.16 Doanh thu hot ding tài chInh 

LOy k 9 tháng dliu Lüy k 9 tháng du 
nim nay nm trtr&c 

5.17 

Lâi tin gCri, tin cho vay 
C t(rc, lçii nhuân dtrçic chia 
Läichênh 1ch t giá 

Doanh thu hoat dng tài chInh khac 
Cong 

Chi phi tài chInh 

4.577.569.288 

2.784.603.800 

15.396.176.002 

6.597.343.924 

2.677.759.000 

24.807.303.648 

400.000.000 
22.758.349.090 34.482.406.572 

Luy k 9 tháng du 
näm nay 

Lüy k 9 thäng &itt 

nm tnr&c 
Lãi tin vay 40.011.044.516 57.488.522.983 
L chênh 1ch t' giá 6.069.287.562 16.865.944.677 
Cong 46.080.332.078 74.354.467.660 

5.18 Chi phi ban hang 

Lily k 9 tháng du Luy k 9 tháng du 
nm nay nám trtzóc 

Chi phi nhân viên 24.249.295.155 49.147.863.242 
Chi phi nguyen 4t lieu, bao bi 3.398.605.228 2.906.832.071 
Chi phi dàng cia, d dung 699.103.918 2.494.456.985 
Chi phi kMu hao TSCD 3.922.412.531 4.088.181.834 
Thud phi vã ! phi 52. 950. 000 82. 169.263 
Chi phi djch vi mua ngoài 73.375.093.989 150.704.705.821 
Chi phi bang tin khác 11.608.250.226 17.822.887.541 
Ttng 117.305.711.047 227.247.096.757 

5.19 Chi phi quãn 1 doanh nghip 

Lily k 9 thäng du 
nAm nay 

Luy k 9 thng du 
flAfli tru*c 

Chi phi nhân viên quãn l 118.757.973.752 171.303.362.736 
Chi phi 4t lieu quàn 1 6.670.659.059 6.034.142.842 
Chi phi d ding van phOng 2.650.515.310 4.383.400.988 
Chi phi khu hao TSCD 17.641.428.205 16.686.276.695 
Thud phIvà 1 phi 4.473.399.204 1.073.255.230 
Chi phi djch vii mua ngoài 21.854.771.395 32.538.062.684 
Chi phi bang tin khác 22.775.620.345 32.749.049.0 15 
Tóng 194.824.367.270 264.767.550.190 
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Dng Minh Tuyn Mai Van Hoàng Dung Nguyn Ng9c Lan 

TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV cO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai don tài chInh kt thIic ngáy 30 tliáng 09 narn 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHf NIH HOP NI{AT (TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 
5.20 LAI co' ban trên c phiu 

Lçi nhun k toán sau thus thu nhâp doanh 
nghip 

Các khoãn diu chinh tang hoc giàm lcii 
nhuân kê toán de xác dinh 1çi nhun hoc lO 
phân bô cho cô dông sO hUu cô phiéu pho 
thông (VND) 
Lçi nhun hoc lô phân bô cho cO dông s hOu 
cô phiêu phô thông 

C phiu ph thông dang Itru hành binh quail 
trong kS' (co phiëu) 

Lãi co' ban trên c phiu (VND/c phiu) 

Luy k 9 tháng 
dâu nám nay 

(18.897.270.125) 28.366.810.421 

(18.897.270.125) 28.366.810.421 

Luy k 9 tháng 
dâu näm tru*c 

1 8.200.000 18.200.000 

(1.038) 1.559 

6. THÔNG TIN KHAC 
Thông tin so sánh khác 

Tng Cong ty May Nhà Be — Cong ty C phAn giái trinh biEn dng Li nhun sau thud TNDN: 

Luy k 9 thang 
dâu nAm nay 

Lüy k 9 tháng 
dâu nãrn tru'&c 

Chênh lch k3' 
nay so k' tru'O'c 

T I 
tang 

Chi tiêu  (%) 
Lçri nhun sau thu (29.654.218.049) 27.073.289.671 (56.727.507.720) (209)% 
TNDN 

Nay Tng Cong ty May Nhâ Be — COng ty C phn giãi trInh nguyen nhân nhu sau: 

Tr du näm 2021 dn nay vn cOn ãnh hu011g ciia di djch Covid -19 tai  Vit Nam và toân th gii. 
dc bit là t?i  Châu Au, Châu M, Châu A dOng thai cOng là thi truO'ng xuât khâu chO hrc cOa TOng 
COng ty May Nhà BO Va CC Cong ty Con, COng ty lien doanh lien kêt. Ngoài ra, trong qu' 3 nãm 
2021 xay ra bOng phát mnh djch Covid Ian thir 4 tai  Vit Nam, dan den Cong ty mc vâ các dn vj 
thânh viOn thuc khu virc áp diing Chi th 16,15 cOa chinh phO dã lam ành hrâng den vic san xuât 
va giao hang cho cac dOi tác. VI vy, doanh thu h9p nhát 9 tháng dâu näm 2021 giâm mnh so vOl 
cOng kS'  näni 2020 là 1.018 t' dOng, day là nguyen nhân chmnh lam giárn Içi nhun h9p nhãt sau thué 
là 56,7 t' so vri cOng kS'. 

Vi vy, Lçii nhun sau thu thu nhp doanh nghip hp nht tOy k 9 tháng dAu näm 2021 so vol 
cOng kS'  näm 2020 cO sir thay dOi nhu trOn. 

Ngirbi lap biu 

Thành pM H ChI Minh, ngày 30 iháng 10 nárn 2021 

Tru&ng pio4g k toáp g Giám dôc 
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