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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc lap — Tur do — Hanh phuc

BAO CÁO THUO'NG NIEN NAM 2018
I. THÔNG TIN ClUiNG:
1. Thông tin khái quát:
- Ten giao djch

: Tng COng ty May Nhà Be — CTCP

- GCNDKDN

: 0300398889

- Vn diu l

: 182.000.000.000 dng

- Dja chi

: 04 Bn Nghé, Phurng Tan Thun DOng, Q7, HCM

- Sdinthoi

: (84.8) 2838720077

- Sfax

: (84.8) 2838725107

- Website

: www.nhabe. corn. vn

- Ma c phiu

: MNB

2. Qua trInh hInh thành Va phát trin:
NBC — Tng Cong ty May Nhà Be trái qua hcm 40 nãm hInh thành Va phát
trin, sut chng duOng dài y NBC không ngàng iOn rninh v mi mtt. lông
Cong ty vinh di,r du'c Dãng và Nhà nuOc trao tang nhiu phAn thuOng, duc cong
nhn danh hiu Anh hung lao dng thi k' d& mOi nãm 2004, Huân chixang DOe
Lp hang 3 narn 2006, 15 nàrn lien tic nh.n C Thi dua Dan vj xut sc cüa ThO
T.rOng Chinh PhCi ti1 nàm 2001 - 2018, Doanh nghip xut sc toân din Châu A —
Thai BInh Dtrang näm 2008, là mOt trong 54 doanb nghip dat danh hiu "Thucing
Hiêu Quc Gia" närn 2008, 2010, 2012, 2014, 2016,2018 và nhiu danh hiu thi
dua cao qu khác.
Duçic thành 1p tr näm 1973 vOi hai xi nghip ban d.0 dn nay NBC dã CO 35
dan vl Va XI nghip thành viên vOi gn 30.000 can bO cong nhân viên, 20.000 may
moe thit bj chuyên dung, hin dai.
Thang 4/2005 Cong ty May Nhà Be c phn hóa và chuyn di tü doanh
nghip nhà nixOc thành Cong ty C phAn May Nhà Be; và ci1ng trong giai do.n nay
Cong ty trin khai nh&ng k hoach dAu flr theo chiu sâu v quy trInh cong ngh,
là hInh thành nén nhcthg dang
trInh dO cong nhãn. Mc
may moe thi& bj
va
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tieu

san phm chü lrc nhu b veston, áo srni cao cp... cO giá tr gia tang cao, to
dirqc igi th ctnh tranh và nhm tâi nhng thj trtrO'ng tr9ng dim nhu M5, Nh.t,
EU, Trung Quc, Han Quc
Näm 2008, drc sçr chap thun cüa Tp Doãn Dt May Vit Narn va B Cong
Nghip (nay là B Cong Th.rang) NBC da mnh dn xây dçmg d an chuyên di
ca c&u t chi:rc thành Tng Cong ty hot dng theo mô hInh Cong ty m - Cong ty
con. Can cir yêu cu phát trin, quy mô và tinh hinh thrc t hott dng cUa NBC
ngày 08/9/2008 BO Truâng Bô Cong Nghip dâ ra quyt djnh s 88/2008/QDBCN thành 1p Tang Cong ty May Nhà Be — CTCP. Vic chuyn di c c.0 to
chrc quãn l' Ttng cong ty hott dng theo mô hInh Cong ty mc - cong ty con to
nên sir lien kt bn cht xác djnh rO quyn 1i, trách nhirn v vn và !i ich kinh
t gifla Cong ty mc NBC Va các cong ty con. Qua do, tang c1xng nang 1rc san
xu&t, tip thj, cung irng, nghiên cü'u ... to diu kin d NBC phát trin thành don
vj kinh t mnh dU sirc cnh tranh và hi nhp vài nn kinh t trong khu vrc và
trên th giài.
3. Nghành nghê Va da bàn kinh doanh:
Theo GiAy CNDKDN CTCP: s 0300398889 (s CU là 4103003232) do Sâ Kê
hoch Va Du tu Tp.HCM c.p ngày 24/03/2005 dang k thay di l&n thu 23 ngày
18/01/2017. Ngành ngh kinh doanh chInh cUa Tng Cong ty bao gm:
- May trang phic (trr trang phiic tir da lông thü; tth thy, nhum, h& in trên
các san phAm vâi, sqi, dt, dan ti trV so chInh)
- Hoàn thin san phm dt (tth trang phvc ti's da lông thü; triir thy, nhum, h&
in trên các san ph&rn vãi, sqi, dt, dan ti trii sO chinh).
- San xut hang may sn (tth trang phiic ti's da lông thU.; tn's thy, nhum, h& in
trên các san phm vài, si, dt, dan ti trV sO chinh).
- San xut san phm ti's da lông thU. (tri'r trang phiic ti's da lông thU; tn's thy,
nhuôm, h& in trên các san phAm vãi, svi, dt, dan tai tr1 sO chInh).
- Xây drng cong trInh k9 thut dan dvng khác
- Buôn ban may mOc thit bj và phii tUng may móc
- Vn tãi hang hóa b&ng duOng b ni dja
- Cho thuê may moe thit bj ngành dt may
4. Mo hmnh quãn trj, to ch(rc kinh doanh vä bô may quãn I:
* Mo hlnh quãn trl:
NBC hott dng theo mô hinh quãn tr cUa cong ty di chUng chua niêm yet,
duc chuyn d6i tCr Cong ty nhà nu'Oc sang cong ty c phn và theo mô hIrih cong
ty mc - cong ty con; thânh viCn lien doanh. lien kt.
* Co cu to chuc cUa Tong Cong t:
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pIin May Gia La!

Dja chi: L Thai T& T 12, Phträng Yen D, Tinh Gia Lai
Linh vuc san xut kinh doanh chInh: San xuãt, gia cong hang may m.c;
Vn diu 1 thirc gop: 15.000.000.000 dng
T' 1 s& hru cüa Tng cong ty: 51,00%

- COng ty cE pIin May Dà Lqt
Dja clii: 9 Phi Dng Thiên Virong. Phirng 8, Tp Dà Lat
Linh vuc san xut kinh doanh chInh: San xut, gia cOng hang may m.c;
Vn diu 1 thirc gop: 10.577.542.764 dng
T 1 s& hQu cüa cOng ty: 5 5,00%
- Cong ty d pIun May BIn/s Djn/z
Dja chi: 105 Trn Hu'ng Do, Tp Quy Nhon, Tinh Binh Dnh
Linh v'rc san xut kinh doanh chInh: San xut, gia cOng hang may mc;
V6n diu 1 thrc gop: 23.100.000.000 d6ng
T' 1 sâ hfl'u cCia cong ty: 51.84%
- C'ông ty cô p/un May An N/so',,
Dja chi: 71, Nguyn Dinh Chiu, TX. An Nhan, Tinh BInh Djnh
Linh vijc san xut kinh doanh chinh: San xut, gia cong hang may mac;
Vn diu 1 thirc gOp : 20.000.000.000 dng
T)' 1 sä hfiu cüa cong ty : 45,90%
- COng ty TNHH Git thy N/ia Be
Dja chi : Ap BInh

Tao,

X Trung An, Tp M Tho, Tinh Tin Giang

Linh virc san xutt kinh doanh: giit là, lam stch các san phm may mc;
Vn diu 1 thrc gOp: 17.000.000.000 dng
TS' 1 s& hUu cCia cong ty: 82,35%
-

cong ty cô p/san May Tam Quan
DIa chi : CCN Tam Quan, Huyn Hoài NhGn, Tinh BInh Djnh
Linh vuc san xuât kinh doanh chinh: San xu.t, gia cong hang may m.c;
Von diu 1 thrc gOp: 30.000.000.000 dng
T 1 sO hiru cüa côngty:51,00%

- Cong ty c piun May Hu Giang — N/ia Be
Dja chi : Cm Cong Nghip PhirOng 7, Thành ph Vj Thanh, Tinh Hu Giang
Linh virc san xut kinh doanh chInh: San xu.t, gia cong hang may mc;
V6n diu 1 thirc gop: 50.000.000.000 dng
TS' ! sO hiru cüa cOng ty : 55,56%
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cong I cô pIzn May Gia Phác
Dja chi : 48 Tang Nhan Phii, Phung Tang NhGn Phii, Q9, TpHCM
Linh vrc san xu&t kinh doanh chInh: San xut, gia cong hang may m.c;
Vn diu l thrc gop: 20.000.000.000 dng
T' i sâ hiru cüa cOng ty : 47,50%

- cong ty c6 plithi May Dü'c Li,,!, — N/ia Be
Dja chi : Khu ph 1, Thj trn VO Xu, Di:rc Linh, Tinh BInh Thu.n
Linh virc san xut kinh doanh chInh: San xut, gia cong hang may mc;
V6n di&u l thrc gop: 50.000.000.000 dng
T l si h0u cUa cOng ty : 60,00%
- Cong ty cJ p!un Du 1w và Phd! triln Djch Vy Nba Be
Da chi : 4 Bn Nghé, Phsäng Tan Thun Dông, Q7, TpHCM
Linh virc san xu.t kinh doanh : Vri tãi hang hóa dtxng b; Djch vi logistic,
di l vn tãi da phisang thüc, di 1' lam thu tic hal quan, giao nhn hang hOa,
b6c d hang hOa.
Vn diu 1 thrc gop: 12.000.000.000 dng
T1sâhtiucCiacOngty :28,58%
- Cong ty ci p!in May 9— Nam Djnk
DIa chi : 215 Hang Thao, Thành ph6 Nam Djnh, Tinh Nam Djnh
LTnh vuc san xut kinh doanh chinh: San xutt, gia cong hang may rntc;
Vn diu l thrc gOp: 15.000.000.000 dng
T'lsóhihicüacôngty :26,78%
- Cong ty c p!in Tii' Vn Cong Ngh Nba Be
Dja chi: 139 Trtn Trng Cung, Phi±ng Tan Thu.n Dông, Q7, TpHCM
Linh vise san xuAt kinh doanh : Mua ban may mOc thiêt bj, Iinh kin phy tiing
nganh dt may — cOng nghip — din va din tir, thit bj vin thông, hang kim
khI din may; thi& k trang web, to 1p trang chCi internet; cung cp dt lieu,
thông tin 1n mng internet;
V6n diu l thçrc gOp: 5.000.000.000 dng
T5' l s hru cüa cOng ty : 30,00%
- cong ty c p/iii Bat D3ng SOn N/ia Be
Da chi : 4 Bn Nghë, PhuOng Tan Thu.n Dong, Q7, TpHCM
Linh vrc san xu4t kirih doanh : Kinh doanh ht dng sari;

Vn diu 1 thrc gop : 28.504.000.000 dông
T5'1sâhQucüacôngty :51,57%
- Cong ty ci p1in Xây Lp Cong Ngh!p N/ia Be
Da chi : 4 Bn Nghé, Phiring Tan Thun Dong, Q7, TpHCM
LTnh vrc san xuAt kinh doanh : Thi cong xây drng cong trInh dan dvng;
Vn diu 1 thrc gop: 10.002.000.000 dng
T' 1 so hU'u cüa cong ty : 30,00%
- COng ly cJ p/ian May BliiIs T/iiimn Nba Be
Dja chi : 204 Thng Nht, Thj xa Lagi, Tinh BInh Thun
Linh vrc san xu.t kinh doanh chInh: San xut, gia cOng hang may mc;
Vn diu 1 thrc gOp: 25.000.000.000 dng
T'1sOhtiucüacOngty: 51%
- 2ôizg ty cJ p/iOn May SOng Tiên
Dja chi : Ap BInh Tao, X Trung An, Tp M Tho, Tinh Tin Giang
Linh vrc san xut kinh doanh chinh: San xut, gia cong hang may mac;
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V,n diu I thrc gop : 35.000.000.000 dOng
T5' I sO hcru cia cOng ty : 43,89%
- Cong ty ci p/ian Du Ljch NBC Cam Bin/i Resort
Da chi : ThOn MÜI Dá, X Tan PhuOc, Thi xa Lagi, Tinh Bmnh Thun
Linh vlrrc san xut kinh doanh : Quang cáo; diêu hânh tua du Ich; chuccng trInh
truyn hInh; các djch vv lien quan tOi in n;
Vn diu 1 thrc gop: 31.700.000.000 dng
T' l sO hQu ccia cong ty : 45,43%
-

Ong ty TNHH May Vinalex Tn' NgliTa
Dia chi : Lô A8, Cm CN La H, Huyn Tu Nghia, Tinh Quáng Ngäi
Linh virc san xutt kinh doanh chInh: San xutt, gia Cong hang may rnc;
V6n diu 1 thirc gop: 30.000.000.000 dng
T' 1 sO hQu cUa cong ty : 25,00%

- C'ông ty CP May N/ia Be — Soc Tràng
Dja chi : QL 60, PhuOng 7, Tp.Sóc Träng, Tinh Soc TrAng
Linh vuc san xut kinh doanh chjnh: San xut, gia Cong hang may mc;
Vn diu I thrc gOp: 42.000.000.000 dông
T 1 sO h0u cia cong ty : 3 6,00%
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5. Dinh hu&ng phát trin näm 2019:
•• Mic tiêu chat lu'çrng san phm: Chat lucing san phm là sir sang cOn ccia
thLrang hiu NBC, lAy chAt hrcrng san phAm lam giá trj ct lOi, Ban diu hành
quyt lit bang các giãi pháp dng b, khoa h9c nhrn darn bão tang tn1Ong nhanh,
bn vtng và hiu qua.
•• Mic tiêu nãng suAt: 700 - 750 USD/ngiiOi/tháng (ti TPHCM) và t1r 580 600 USD/ngiiOi/tháng (các tinh).
Be thy'c hin duVc mvc tiêu trên dIn CO nhu'ng giäi phap co ban sau:
• Cong tãc san xuãt:
Tip tic ixu tiên dAu ttr vào cong tác phát trin ngun nhân hrc tr quàn 1 cAp
chuyn tru'âng dn Giám D&, Phó Giám Dc, Tnrâng, phó các phOng ban thông
qua ngun hrc ben trong và ben ngoài d cO duçxc ngun 1rc b sung vã k tht'ra
mt each bn vng chochin luçic phát triên m& rng cUa Tong cong ty trong nãm
2019 Va trong thai gian sap ti.
Thu hp dn khoàng cãch v nang suAt lao dng giüa các dan vj trong toàn h
thng NBC thông qua vic áp dung cong ngh san xuAt Lean, d&u tr may moe
thit bj chuyên diing hin dai, d&ig thai cüng c h thng quãn l' chat krqng,
quãn 1 lao dng, darn bâo an toàn v lao dng và xà hi.
Luân chuyn can b, b sung hrc li.rqng can b tré .d dáp irng sir phát trin ngày
cãng lan rnnh cüa Tng Cong ty..
Tip tue dAy rnnh chixang trInh thi dua trong lao dng san xuAt, khuyn khich
ngLrYi lao dng phát huy sang kin, cal tin thao tác trong qua trInh may; xây dirng
bAu khong khi lam vic vui tuai, xây drng van hOa doanh nghip, to sr g&n bó
cüa CBCNV vOi cong ty nh&rn n djnh san xuAt.
• Cong tác dliu tu' & rn& rng:
T chrc thçrc hin quyt 1it Cong tác nghiên CrLI, mg ding tin bô khoa hQc k
thut và cong ngh vào san xuAt kinh doanh, nhanh chong triên khai dcng b cãc
giái phãp d thit k và san xuAt các san phAm rnOi nhim khai thác CO hiu qua các
thit b hin có; quàn l Mt các djnh mirc kinh M k5 thut theo tiéu chuAn quc t&
giàrn bat sIr ph thuc vào s hrçing lao dng.
Khai thác CO hiu qua các dir an rn rng d hot dng nhu Nhà may may Hu
Giai-ig, nhà may may Drc Linh, nhà may may SOc Träng dông thai tiêp titc chiên
lugc phát trin và ma rng san xuAt cüa HDQT khu virc Dng b&ng sOng Cü'u
Long.
• Cong täc thj tru'O'ng
Tip tue tp trung khai thác và chirn lTnh thj truang xuAt khâu day là nhirn vçi
tr9ng tam trong nAm tOi. Ngoài vic tip t1ic phát triAn xuAt khAu sang các thj
tri.thng truyn tlMng nhu M, Châu Au, Nht Bàn... Tang Cong ty s phát trin
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các thj tnx?mg tim näng kháe nhs Trung Quc, Han Qu6c... nhm can d6i 1ui th
trt.rng xu.t khAu, tránh rüi ro khi tp trung qua nhiu vào mt s thj trung.
Chi tr9ng cOng tác nghien cru. phân tIch. dánh giá và di,r báo thj trng: dánh
giá dung các di thu cnh tranh nhm tn diving các Co hi chim linh thj trumg,
hn ch rUi ro, dam báo phát trin bn vng.
Tang t)' tr9ng hang FOB, tp trung phát trin hang 0DM, phn du trong närn
2019 t'i trong hang 0DM chirn tr 30% - 35% tng doanh thu vã xem day l
huàng di CO tinh chin lucYc cho si,r phát triên bn vung ccia Tong Cong ty.
Cong tác tài chInh
Näng dng, linh hot trong vic tim kim vã sir ding nhtng ngun vn vay, v6n
tài trcx cO läi sut ru däi, cnh tranh, nâng cao hiu qua sir dung vn, kim soát tt
ngun vn luu dng.
Co cu lai danh miic d&u ttr, tang cng hiu qua scr dvng vn du tu biig
nhiu bin phãp nhu du tu theo timg giai don phii hçp vOi nhu c.0 thj trung.
Tip tic giao khoán cho các don vj, d&y manh cong tác kim tra, kirn soát các
chi phi khoán, thçrc hành tit kiêrn, chng lang phi trên co so dam bão hot dng
hiu qua.

j

Duy trl tot cong tác hoàn thuë trong näm 2019 d giám v6n vay itru dng.
• Cong tác ni dla và xây dirng thLrong hiu:
Du du dâo to và phát trin di ngü marketing và sales có dü tarn, dCi tarn, cO
k5 näng và nghip vu, cO khã näng xCr l cong vic và darn phán vOi khãch hang
d tüng buOc chirn linh và mO rng th trung.
Tp trung san xut hang trong nuOc và c gang gi vüng thj tnrOng ni dja, tip
tVc mO rng kênh phân. ph6i, ban hang online, dira san phm vào các trung tarn
thucing mi IOn; ch9n I9c vã thanh 1 các di l' khong darn bao yêu cu. Dy rnnh
cOng tác quãng cáo vã xây drng quáng bá hInh ánh, thuong hiu NBC, hOa chung
vOl Ca nithc trong phong trào "Ngui Vit Narn uu tiên dung hang Vit Nam"
• Cong tác dào to Va tnyên ding:
Tp trung xây dirng tiëu chun hóa di ngü can bi quãn I' nhm sp xp d có
k hoach dào too. dào to Iii hrc lucmg quán l' cCta Tng Cong ty.
Dáo tao, tuyen ding nguôn nhân hrc chat 1ung cao trong và ngoài nuOc; xây
dvng ch d dai ng hçip l' d thu hut nhân tãi, trin khai hqp dng trách nhim
pháp l' vOi can b quãn l; nâng cao näng hrc quan trj doanh nghip.
DM mOi cong tác tuyn dung lao dng bAng nhiu hInh thirc. bAng nhiu kënh
khác nhau lam cho các irng viên thy duc Tng COng ty luOn mO rng cra don
rn1i và tao diu kin thün 1Gi nMt v vic lam, thu nhp, co hi thäng tiên, các uu
dai, phUc li cho các tng ccr vin tr cong nhân dn can b cao cp vA Tng Cong
ty.
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• Cong tác chäm lo db'i sng ngtrôi lao dng
Tiêp tvc hoàn thin quy ch v tin luGng, tin thung, các phóc lçii cüa Ttng
cong ty; nâng cao thu nhp cho ngtxi lao dng.
Tip tVc duy trI và phát huy các net dp vAn hóa dä trO thành truyn thng qu
báu cüa Tng cong ty, tinh th.n ctoàn kt trn thrài mt lOng, tInh trung thrc trong
dao drc kinh doanh, sir thüy chung gn bó vâi Tng Cong ty.
N Içrc khong nguing cái thin môi trung lam vic, quan tam chAni lo dôi sng
vt chit, tinh thAn cho cOng nhân, xây dirng môi trlxng vAn hóa doanh nghip lành
mnh, quan h. lao dng hãi hôa, n djnh, phát huy cao nht nAng lirc, so trung
và nhit huyt cüa ngithi lao dng.
6. Các rüi ro:
Rüi ro van: Tang Cong ty quãn trj ngun vn nh&m dam bào r&ng Tng cOng ty
có th vera hot dng lien tic vra ti da lqi ich cüa các c dong thông qua tôi i.ru
hóa s du ngun vn Va cOng ng.
Rüi ro phát sinh tr hot dng kinh doanh: rUi ro iOn nht là suy giãm nAng 1irc
cnh tranh, không nm bt duc xu th thj trung.
Rüi ro ngun nhân lrc: Dtc thi cüa ngành Cong nghip dt may là cAn mt
ngun lao dng rt IOn. Th trung lao dng lien tiic bin dng, dc bit là lao
dng khâu san xut hang may mc khi các doanh nghip FDI lien tc dAu tu vào
Viêt Nam d don dAu Hip dinh TPP, vic giQ chãn ngt±i lao dng vã cOng tAc
quán trj nhân sr tti NBC duçc d.c bit quan tam. Lien tic trong nhiëu nAm qua
NBC khOng ngt'rng nghiên ciIru và hoãn thin các chInh sAch chAm sOc. dAi ng,
Iucng thuOng, phUc igi nhAm dam báo igi Ich tt nht cho ngi.r?i lao dng.
Rii ro v t' giá: hAu ht nguyen phii lieu chU yu và may mOe thi& bi phçic vv
cho qua trInh san xut cüa NBC dugc nhp khâu. Tuy bin dng t5' giá duoc phãn
ánh vào giá dAu ra nhung NBC vn chü dng phông ngra, han ch các rüi ro phát
sinh. ngoài mun bang each theo dOi sat bin dng cüa các nhân t chInh Co tác
dng len t' giá cQng nhu tham khão dánh giA cüa các djnh ch tài chInh iOn, can
dM doanh s xut — nhp khAu d dam bão ngun ngoai t, áp diing các bin pháp
phü hcip v bão him t5' giã (hcp dng k' han. quyn chpn).
Rcii ro v nguyen vt Iiu: Nguyen vt lieu phc vv cho san xuAt cüa Cong ty
chü yu dizqc nhp tr nuOc ngoài, do v4y cong ty cO th gp phái rüi ro khi giá
nguyen vt lieu trên th giOi CO nhung bin dng bt thuOng, dng thai di mt vOi
nhirng khó khAn khi thâm nhp thj truOng mOi. Tuy nhiên rüi ro nay cUng ducic
giãm nhç khi Tng cong ty luOn gi vng các mM quan h hqp tác vOi khách hang
là nhà cung cAp nguyen vt lieu hang dAu trong nuOc và quôc t.
Rüi ro v giá c phiu: Các c phiu do Tng cOng ty nm giU bj ành huOng bOi
các rüi ro thj truOng phát sinh ttr tInh không chic chn v giA trj tuGng lai cüa cô
phiu dAu tu. Tng cOng ty quàn riii ro v giá c phiu bang cách thit 1p han

mi1c du tu. Tng cOng ty dánh giá rüi ro v giá c phiu là không dáng k. Các
khoãn du tu vào các Cong ty con và Cong ty lien kt khong phái cho rniic dIch
kinh doanh ma cho mi1c dIch chin lucc lâu dãi. TOng Cong ty thông có ' djnh
bàn các khoán du tu nay trong tucmg lai gn.
RUi ro lài sut: Ttng cong ty chju rUi ro läi sut tr9ng yu phát sinh tü các
khoàn vay chju lãi sut dà duçic k9 k&. Rüi ro nay se do Tong cong ty quãn tn
bang each duy tn ô rncrc d hqp l các khoàn vay và phün tich tinh hInh cnh tranh
trên thj truäng d CO duçic li sutt CO li nh.t cho Tng Cong ty tr các nguOn vay
thich hop. Ben cnh dO hot dng san xut kinh doanh cüng duc dy mnh nh&m
tang vOng quay tin t, t6i tru t5' 1 tn kho, can di san xuitt và tiêu th d giãm
thiu ti da áp lçrc d6i vâi vn kru dng.
Rüi ro tIn dung: T&g Cong ty có chInh sách tin diing pli hqp và khong cO bAt
kS' rüi ro tin dung trQng yu nào vOi các khách hang hoc di tác bâi vi các khoãn
thu dn tr rnt s 1trcng lan khách hang hot dng trong nhiu ngành khác nhau và
phân b ô các thu vijc dja l' khác nhau.
Rüi ro thanh khoãn: Chinh sách cüa Tong Cong ty là theo dOi thuäng xuyên các
yêu cu v thanh khoán hin tai và dr kin trong tuong lai nh&m dam bão mrc dir
phOng tin mt, các khoãn vay và vn chü so htu nh&m dáp irng các quy djnh v
tInh thanh khoãn ng&n han và dài han.
Rüi no khác: Ngoài cãc rUi ro nêu trên, nhng n1i ro khác cüng cO th xãy ra
trong tru'Ong hçip bAt khà kháng nhu thiên tai, bão lyt, hOa boan,. ..Nhcrng rüi no
nay rAt It khi xày ra nhung Iai rAt khó dr báo truOc và khi xây ra thuOng gay thit
hai ion v tài san Tang cOng ty. Vi v.y, d han ch ti da ành huô'ng NBC chU
dng phOng ngra b&ng each rnua bão him tài san cho Tng cOng ty.
II.T!NH H!NH HOAT DQNG TRONG NAM 2018:
1. Ting quan v tlnh hlnh thrc t
Kinh t th giOi duy tn dà tang tri.thng tt trong ni:ra dAu näm 2018, sau do xuAt
hin din bin mOi khin tInh hInh trO nên phrc tap han. Thuang mai toàn cu
tang chrn han dr báo do nhUng thay di trong chInh sách thuang mai cüa Ms',
cuc chin thuang mai M - Trung ngày dang cO dAu hiu leo thang, khoa hoc
cong ngh phát tnin nhanh chOng và cuc Cách rnIng cOng nghip IAn thr tu dä
tác dng sâu rng trên nhiu linh virc ành huOng tOi tang truOng kinh t toàn cAu,
dtc bit là di vOi nganh dt may;
Trong nuOc, ben canh nhOng thun ii tir kt qua tIch cijc trong nArn 2017, nn
kinh t Vit Narn cüng di mt vOi tinh hInh, din biii phirc tap, tác dng den giá
luang thirc, thirc phArn ãnh huOng tOi rniic tiêu kirn soát lam phát; giài ngân vn
dAu tu cong dat thAp.
Chinh sách tin hxang thay di, áp lrc t' giá giüa các quc gia trong ving và
các rang buc kern theo khi gia nhtp FTA khin mt s lai th canh tranh trong
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a

nghành bj ânh hi.thng. Lqi th nhân Cong rê dang dn mat di khi luang tôi thiu
di.rqc ChInh phü diu chinh tang dAn hang nàm;
Vâi b dày kinh nghim cüa mt doanh nghip Co ljch si han 40 näm hinh
thành và phát trin, them vào dO là ca ch hoat dng chü dng, linh hot và sir
quyêt lit cüa HDQT, Ban diu hành cüng sr sang t?o, doàn kt, thng nht cCia
toàn th CB-CNC NBC là sCrc rntnh ni hrc tng hçxp to IOn giUp NBC hoàn thành
t& nhiêm vu san xuAt kinh doanh närn 2018.
Tng kt näm 2018, Tng lçii nhun truOc thus dt 89,7 t)' ding.
2. Kt qua hoLt dng san xut kinh doanh näm 2018:
Dingiäi

TT

Dvt

K112018

TH2018

TH/KH

I

Doanh thu CM

USI)

27,815,000

24,816,286

89%

2

Tng thu nhp

Tr.d

3,500,000

3,653,810

104%

3

Lãigp

148,000

149,780

101%

60,000

60,102

100%

88,000

89,678

102%

74,800

73,820

100%

30,152

48,912

162%

"

-KhAuhao
-L9inhuntnrOcthuê

"

- Lqi nhuan sau thu
"

4

Dau tu

5

Kim ngtch XNK

1000USD

-KimngtchXKtInhdü

"

817,000

741,191

91%

- Kim ngch NK tinh dü

"

102,000

90,153

88%

6

Lao dng bInh quân

Ngu'Oi

5,100

4,643

91%

7

Thu nhp bInh quân

l000d/ng

8,800

8,700

99%

Tronga'ó:Tiênizro'ng

"

6,500

7,300

112%

182,000

182,000

100%

40.66%

40.56%

100%

4,066

4,056

100%

20%-25%

25%

100%

50,000

57,554

115%

Tr.d

8

Vn diu l

9

LNST/VDL

10

LAi co ban trCn c phiu

11

T Iê chia cli trc

12

Np ngãn sách

3. Nhfrng vic dä
• Dtii

vol

lam

Dng

Tr.d

duQ'c trong näm 2018:

b p/iin phyc vy:

- Vn tilip tic và gi& vüng là mOt trorig nhüng dan v hang dAu cüa ngành
Dt may Vit riam trong vic phát triri và áp ding cOng ngh rnOi vào to chirc san

xut, phãt trin thucing hiu, khtng djnh vj th cüa rninh. Näm 2018 NBC vinh dçr
dOn .nh.n nhiu danh hiêu thi dua: Ci thi dua ccia chinh phü; Top 10 thucing hiu
manh Dt Vit nam 2018, Thuong hiu quc gia, Top 10 doanh nghip tiêu biêu vi
ngithi lao dng; Thixong hiu nhãn hiu tin dung;
-

Tang cu'ng dy mnh phát trin phuoiig thrc FOB, 0DM nhrn hoàn thin
chui cung rng trçm gOi gop phãn nàng cao giá trj san xut, tang src cnh tranh,
tto th thrng vtrng trên thj trlsng;
-

Hoàn thin han ni~a mô hinh quãn 1 hin di ERP, cài tin thU tic hành
chmnh b&ng thirc k' din tr tht ca chirng tr ni bQ và luân chuyn chirng tt'r qua
rnng, quân 1 b&ng phn mm NBC-eOffice.
-

Cong

tác San xu1:

Nãm 2018, NBC tip tVc trin khai Va thirc hin thành cong mô hinh san
xut tinh gçn LEAN trén toàn h thng, 1in tlic loi bO tAt ca nhQng lang phi trong
qua trInh san xuAt, giàm thiu thai gian ch dgi gita các cong dotn, tuy nhiên vn
chua thrc sir dtt thrgc kS' vçng dat ra, Khu 2&3 chi dat tr 90 dn 95% kê hoch,
Khu 1 dt 101% k hoich vâi NSLD dt 716 USD/nguii;
-

Phong FOB, 0DM, Kinh Doanh Thj TrLrng dà n lire tim kim phát triën
các don hang d duy tn n djnh san xuAt, chAp nhn nhrng don hang khO, chAt
krcng cao; dng thri dã phát trin di ngU nhân hrc vQng chAc gop phAn vao sir
phát trin cong tác thj trumg ngày càng di vào n djnh mt cácli bn vng;
-

Kim tra lien tVc h thng quán trj chAt 1ung, 5S, Lean, an toàn v sinh lao
dng, chAp hành t& 1u.t bào v môi truông, 1ut PCCC, thn hInh Khu i là don vj
dn dAu dâ hoàn thành xuAt sAc k hoch và thrgc Ban Lânh Do tuyên throng
khen ththng kp thai, Khu 3 là don v có nhiu dt phá trong cOng tác san xuAt.
-

-

Nhiu cãi tin và sang kiên trong san xuAt dâ gop phAn tang nang suAt lao

dng.
• C'Ong tác du 1w mo' rang:
Trong nãm 2018 Tng Cong ty dä dAu nr. gOp vn vâo Cty CP May Nhã Be
SOc Trang. Tháng 6/2018, Cty CP May Nhà BC Soc Trang chinh thirc di vào
hott dng ma rng thj truäng rnin Täy Nam B.
-

-

-

Thrc hin nhiu dir an dAu tu chiu sâu thay th các may móc thit bj, cOng
ngh san xuAt hin di, tir dông hOa cao theo xu th phát trin cOng ngh hin nay
d dam bào dit nänig suAt theo k' v9ng vâ chAt krqng san phAm thrc nãng cao.
-

Nhng khoãn du tu cUa NBC du mang tAm nhin chiên hrçic dài hn nCn
dà và dang gOp phAn gia tang nang 1rc chu6i san xuAt cung irng và mng luôi thj
truang, khách hang hin có cUa NBC.
-

• Cong tdc ihj truöng:
- Di vi thj tris&ng rniOc ngoài: DA phát trin n djnh nhung nhâ nhp khu iOn,
d phát trin mt s khách hang tim nàng; tip cn vã phát trin khách hang tü thj
trung iOn Trung Quc, Han Quc; Phát trin dan hang vOi khách hang tr EU,
dOn du cho hip thuang rni EU;
- Di vOi thj tru1ng trong nuOc: Tip tVc phát trin bn vCrng thông qua vic lien
tVc nghiên cru, phát trin kiu dáng, mu mA và chüng loi nguyen phv lieu phü
hcip vOi nhu cu và xu th cüa thii trang trong mrOc; Tip tiic mO rng các kênh
phân phi,cüng c6 và tAng c1ng k nAng cüa nhân viên bAn hang ngAy cAng
chuyên nghip gop phn vAo vic dua thuang hiu cüa cAc sAn phm cüa Tng Cty
vAo tAm trI ngLrYi tiêu ding trong mxOc ngAy cAng sAu rtng han
• COng tác tài ci, in/i :
LAm t& cong tAc thanh quyt toán, hoAn thu;
Can di và sCr ding vn vay hcip i' cho sAn xuât kinh doanh dt hiu quA cao:
TAi Ca cu vn ti mt s dan vj d dt hiu quA cao nhât.
DA giao khoAn cho các dan vj, tuy nhiên kt qua chua dt dirçic k' vpng theo
chi tiëu khoAn do Tang Giám Dc giao.
• COng ide c/iàm lo 16! s6ng clio Can b3 Cong nl,âiz viên:
Chinh sAch krang thuOng cüa Tng cong ty duçic áp ding theo nguyen ttc: g&n
tin hang vOi chAt hrçing, nAng suAt, và hiu qua lAm vic cüa mi ngträi. Ben
canh do Tng cong ty luOn chü trQng hAi hôa igi Ich cüa doanh nghip vA phüc lçii
cüa ngYi lao dng;
DA chAm lo Tt Nguyen DAn 2018 cho ngui lao dng tAng han 10% so vOi
nAm 2017, vOi mrc thuOng binh quAn 16,5 trd/nguii;
T chirc di thoi, giAi thIch, tuyên truyn cho CBCNV v cAc chU trtrang,
chInh sách IOn cüa nhA nuOc, cüa HDQT và Ban Tng Giám Dc to sir dng
thun trong tOan th CBCNV;
NBC luOn chü trQng tOi cOng tAc chAm lo dà sang cho ngui lao dng nhi.r: tio
rnôi tnrng lam vic tt d ngri lao dng yen tAm cong tác, cAi thin btra An giüa
ca cho ngtthi lao dng, t chirc An bi dung cho ngi.thi lao dng lâu nAm có sirc
khOe kern, tang qua cAc ngay l, Tt, h trV cho ngui lao dng bj bnh him
nghèo, cO hoàn cAnh khO khAn, xAy nhA tinh thuang, phii cAp thArn nien...
• M3I s cOng vic 1ón k/ide dä i/ii'C /,in dupe:
Ngay hi gia dinh NBC duc t chüc vAo ngAy 07/01/2019, vOi chU d "Binh
An và Hnh Phüc" vA I phAt dng phong trào thi dua nAm 2019 vOi thông dip
"SAng tto — PhAt trin" din ra trong không khI sOi ni, vui tuai, Am Ap vOi six
tharn gia cüa toAn th CB-CNV. Day IA chuang trinh thu'ng nien cUa NBC nhrn

dng viên CB-CNV hang say lao dng san xut, that cht tinh doàn kt trong tp
th gn 30.000 ngi.r&i;
Ben canh hott dng sari xut kinh doanh, NBC luôn luôn quan tam và h.rmg
t'mg tIch crc các hot dng xa hi tr thin huâng v cong dng: li trcY xây dirng
nhà tInh thuang, h trçl sCra chti'a mái m cong doàn; phng du'xng Mc Vit Narn
ma, hçc bng cho tré em nghèo, gia
Anh Hung; trao tang hçc bng chip earth
dinh khó khän... Dng Mnh cüng Tng Cong ty con có các t chic doàn th nhu
Doàn Thanh Niên, Cong Doàn. . . cüng Co nhtng hot dng thit thirc chäm lo tot
di s6ng cho ngtrii lao dng;
4. T chüc vã nhãn sy':
4.1 Ton, tt Ij tic/i cüa cdc cd nhân trong Hi dEing quOn trj:
a) Ong PHAM PHU CUNG: Chü tich Hôi dng Quãn tn
- SCMND

: 0229999445

- Ngây cp

08/09/1993 - Ncii dtp: TP. H Chi Minh

- Ngày tháng näm sinh

27/09/1970

- Noi sinh

: Dà Nng

- Quc tjch

: Vit Nani

- Dan toe

Kinh

- Que quán

: fà Nng

- Dja chi 1huäng trü

: 146/1, Dung s 8, P18, Q.Tân Binh, TP.HCM

- S din thoti lien lac

: (08) 38720077 —(08) 38729124

- TrinhdôvAnhóa

: 12/12

- Trinh d chuyên mon

Thtc s5 Kinh t&

- Qua trInh cOng tác:
Tháng 05/1997 - 08/1999 : Can b PhOng K hoch Cong ty May Nhà Be.
Tháng 09/1999 - 09/200 1 : Phó phOng K hoch Cong ty May Nhà Be.
Tháng 10/2001 - 04/2004 : Trtxàng phOng K hotch Cong ty May Nhà Be.
Tháng 05/2004 - 07/2007 : Giám dc diu hành Tng Cty CP May Nhã Be
Tháng 08/2007 - 04/20 10 : Thanh viên HDQT - Phó TGD Tng COng ty
Thang 05/2010 - 12/2016 : CT.HDQT - TGD Tng Cong ty May Nhà Be
Tháng 01/2017 dn nay : CT.FIDQT - T&ig Cong ty May Nhâ Be
- T l sâ hQ'u c phAn Co quyn biêu quyët : 0,98%

b. On NGUYEN NGOC LAN Tng Giám Dc — UV Hôi dn cuàn tn
- S CMND

: 022507984

- Ngày cp

: 22/09/20 10

- Ngày tháng närn sinh

: 09/09/1971

- NGi sinh

: Sài Gôn

- Qu6c tjch

: Vit Nam.

- Dan tôc

: Kinh.

- Quê quári

: Quãng Narn

- Dja chi thuing trü

: 227 VO Thãnh Trang, P11, Q.Tan Binh,HCM

- S din thoai lien 1c

: (08) 38720077 — (08) 38729124

- TrInhdvänhóa

: 12/12.

- Trinh d chuyên mon

: C'r nhãn kinh tê

- Qua trInh cong tác:
Tháng 07/1994 - 08/2005: Tru'Ong nlióm CBMH — Cty May Thâng L9'i
Tháng 08/2005 - 11/2005: Trq 1? P.TGD — Cty CP May Nhà Be
Tháng 11/2005 - 09/2008: P.TGD — Cty CP May Song Tin
Tháng 09/2008 - 12/2010: Truxng PhOng KHTT — Tng Cty May Nhà Be
Tháng 12/2010- 01/2013: GDDH — Tng Cty May Nhà Be
Tháng 01/20 13 — 12/2016: TV.HDQT, Phó TGD Tng Cty May Nhà Be
Tháng 01/2017 dn nay : TV.HDQT, TGD T6ng Cty May Nhà Be
- T' 1 s hü'u c phn CO quyn biu quyt : 0,19%
b. Ong NGUYEN XUAN DONG : UV Hôi cIng uãn tn
- SCMND

: 011564153

- Ngàycp

: 19/11/2008

- Ngàythángnàmsinh: 13/11/1970
- Nai sinh

: Ha Ni

- Quc tjch

: Vit Narn.

- Dan tc

: Kinh.

- Que quán

: Ha Nam

- Da chi thung tri1
Liêm, Ha Ni

: Lô 76, kiu nhâ A2. P. Mc f)IiTh 1. Quin Narn l'ir

- TrInhdvänhOa

: 12/12.

TrInh d chuyên mOn: Cir nhân kinh té
- Qua trinh cong tác:
Tháng 01/1994 - 12/1998: Can b phông kinh doanh — Cty Dêt H Nam
Tháng 01/1999 - 04/200 1 : Phó GD — Cty TNH.H Dt Nhum Trung Thu
Tháng 05/200 1 - 12/2004 : Giám d6c - Cty TNHH Châu San
Tháng 0 1/2005 - 09/2007 : Giám dc — Cty CP Nhum Ha NOi
Tháng 05/2010 - 12/2015 : Chü tjch HDQT Cty CP Dt Vinh Phii
Thang 10/2017dên nay : TGD, ChO tjch HDQT Cty CP Len Ha DOng
- T' 1 so hu c phn có quyn biu quyêt: 0%
d. Ba LE THI NGQC DIEU : Phó Tng giám dôc — UV Hôi dng ciuãn tn
- SCMND

: 022144434

- Ngãycâp

: 20/06/2005

- Ngàythángnämsinh

: 25/12/1969

- Nai sinh

: Tiên Giang

- Quôc tich

\iêt Narn.

- Dan tc

: Kinh.

- Que quán

: Tin Giang

- Da chi thu'Ong trü

272/4 Doãn Van Ba, Phträng 16, Q4, TpHCM

- So diên thoai lien lc

: (08) 8720 077 — (08) 8729 124

- TrInhdvãnhOa

: 12/12.

- Trmnh d chuyên mon

: Cao dAng Cong ng may

- Qua trinh cOng tác:
Tháng 08/1988 - 12/1997 : Cong nhân XN 7— Cty May Nhà Be
Tháng 01/1998 - 12/1999 : Chuyn tru&ng - XN May 7 — Cty May Nba Be
Tháng 0 1/2000 - 03/2002: TruOng ca XN may Veston — Cty May Nhà Be
Thárig 04/2002 - 08/2003 : Phó GD XN May Veston — Cty May Nhà Be
Tháng 09/2003 - 01/2005: Q.GD Kim B — Cty May Nhà Be
Thang 01/2005 - 03/2005: Trci 1' TGD — Cty May Nh& Be
Tháng 03/2005 - 10/2008: TGD Cty CP May Song Tin
Tharig 11/2008 - 0 1/2013 : TV.HDQT, GDDH Ting Cty CP May Nba Be
Tháng 02/20 13 — dn nay : TV.HDQT, P.TGD Tong Cty CP May Nhà Be
- T5' 1 sO hcru c ph.n Co quyn biu quyt: 0,53%

e. On DINH VAN THAP: Phó Tng giám dc — UV Hôi dmna quãn trj
- SCIv1ND

: 024573053

- Ngãycp

: 20/07/2006

- Ngaythángnãmsinh

: 30/05/1963

- Ncxisinh

: HàNam

- Quc tjch

: Vit Nam,

- Dan tôc

: Kinh.

- Quê quán

: Nhân ChInh, Huyn L Nhân, Tinh Ha Nam

- Dja chi thiiông tr6

115/1300C Lê Dirc Thç, P13, Q.Ga Vp,HCM

- So din thoai lien lac

08.37270077

- TrInh d van hOa
- TrInh d chuyên mon

: 12/12.
K5' su Kinh të

- Qua trInh cong tác:
Thang 10/1997 - 07/2098 Nhân viên Phong XNK — Cty May Nhà Be
Tháng 07/1998 - 0 1/2003 : PhO phong XNK — Cty May Nhà Be
Tháng 01/2003 - 06/2004 : Quyn Truäng PhOng XNK — Cty May Nhà Be
Tháng 06/2004 - 03/2008 : Tri.thng phong KDND — Tng Cty May Nhã Be
Tháng 03/2008 - 02/2009 GD TT Tip Thj & Cung Ung hang thai trang
Tháng 02/2009 - 12/20 10 : GD Cty CP Thixcmg Mi Dt May Nhã Be
Tháng 12/20 10 - 03/20 16 : TV.HDQT, GDDH Tng Cty May Nhà Be
Tháng 04/20 16 - dn nay TV.HDQT, P.TGD Tng Cty May NM Be
- T$' l sâ hU'u c phn CO quyn biêu quyêt : 0,03%
4.2 Thay di thành viên trong ban diêu hänh trong näm: không Co
4.3 S lu'ç'ng can b, nhân viên: 4.643 lao dng
5. TOrn ti't v kt qua hot dng, tmnh hInh täi chinh các cong ty con:
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5.1 Cong ty Cu phân May Gia Lai:
Chi tiêu
I. Kt qui hot dng kinh doanh:

Näm 2018
319.301.212.292

1.

Doarih thu ban hang vã cung cp djch vy

2.

Các khoãn giãm tth

3.

Doanh thu thuAn v ban hang djch vii

319.301.212.292

4.

Gia v6nhang ban

298.747.473.462

5.

LgitrcgpvebanhàngcUngCâPdiChVl1

6.

Doanh thu hot dngtài chInh

7.

Clii phi tài chInh

312.3 18.066

8.

ChiphIbánhàng

1.604.116.536

9.

Chi phi quãn Iy" doanh nghip

10.

Lqi trc thuân ttr HDKD

11.

Thunhpkhác

606.290.333

12.

Clii phI khác

756.046.882

13.

Lgi nhuii khác

14. Tnglçiinhuntnrcthuê

20.553.738.830
1.146.850.913

10.099.070.396
9.685.084.745

(149.756.549)
9.535.328.196

15.

Chi phi thud TNDN hin hành

2.146.025.496

16.

Lçi nhun sau thuê TNDN

7.389.302.700

II. Tmnh hlnh tài chInh:
A. Tài San

143,538,013,548

I.

Tàisãnngänhn

96.686.275.204

1.

Tin và các khoãn tuong dtrang tin

33.543.497.359

2.

Các khoári phãi thu ngn hn

30.214.963.504

3.

Hang ton kho

25.247.441.835

4.

Tal san ngn hn khác

7.680.372.506

N
C

Tài san dài hn

46.85 1.738.344

1. Tài san c dnh

42.119.387.930

II.

2.

Du tu tài chinh dài han

1.000.000.000

3.

Tàisândàihnkhác

3.732.350.414
143,538,013,548

B. Ngun vn
1.

122.133.109.576

Nphãitrã

122.133.109.576

1. Ncinganlwn
2.

Nçdàihin

II.

V6ri chü s& hOu

2 1.404.903.972

5.2 Côizg ty Co p/san May Bin/s T/sun — N/ga Be
Chi tiêu

Näm 2018

I. Kt qua hot ding kinh doanh:
565.931.968.166

1.

Doanh thu bánhàng vãcung cAp djch vit

2.

Các khoãn giãrn tnr

3.

Doanh thu thuAn v ban hàngdjch vv

565.93 1.968.166

4.

Gia.vnhàngbán

491.969.020.116

5.

Lgi trc gp v bàn hang cung cAp dlch vii

6.

Doanh thu hot dng tài chInh

2.2 10.136.382

0

7.

Chi phi tái chInh

5.371.047.390

0

8.

Chi phI bàn hang

7.838.011.356

9.

Chi phi quân 1 doanh nghip

36.507.853.930

10.

Lcii tirc thuAn tt'rl-IDKD

26.456.171.756

73.962.948.050

0

0

11. Thu nhp khãc
12.

Chi phi khác

188.902.035
2.091.821.577

13.

Lainhu.nkhác

14. Tng Içi nhun truâc thu
15.

Chi phi thu TNDN hin hành

16.

Loi nhun sau thu TNDN

(1.902.919.542)
24.553.252.2 14
5.497.838.292
19.055.413.922

II. TInh hInh tài chInh
A. Tài San
I.

Tàisánngnhn

1. Tin và các khoãn ti.wng duang tiên

315,509,901,822
199.678.201.307.
37.203.168.197

2.

Các khoãn phãi thu ng&n hn

74.894.490.827

3.

Hàngtonkho

84.211.573.528

4.

Tài sari ngn hin khác

II.

Tãisãndàihn

115.831.700.515

1.

Tàisãncdnh

91.168.907.294

2,

Dâu tLr tài chInh dái han

12.500.000.000

3.

T1 san dài han khác

12.162.793.22 1

B. Ngun von
1.

Nci phái trã

1. Nngänhn
2.

Ndãihn

II.

VônchUsihQu

3.368.968.755

315,509,901,822
236.311 .93 1.229
236.311.931.229

3

cO
A.
79.197.970.593

5.3 Cong ty C'd phn May Dà Lzt
Chitiêu

Näm 2018

I. Kt qua hoot dng kinh doanh:
54,442,882,166

1.

Doanh thu ban hang và cung cp dich vi,i

2.

Các khoân giâm trr

3.

Doanh thu thu&n v ban hang djch v'i

54,442,882,166

4.

GIá vn hang ban

47,436,610,016

5.

Lqi nrc gp v ban hang cung cp djch vy

6.

Doanh thu hot dng tài chInh

7.

Chi phi tài chInh

8.

Chi phi ban hang

9.

Chi phi quân 1 doanh nghip

4,606,438,602

10.

Li t1rc thuAn t1r I-IDKD

2,377,602,765

Ii.

Thu nhp khác

7,006,272,150
26,499,516

48.730,299

70,363,636

12. Chi P1' khác
13.

LGinhunkhác

14. Tng loi nhuân tru'àc thu
15.

Chi phi thu TNDN hiên hành

16.

Lgi nhun sau thud TNDN

70,363,636
2,447,966,401
526,633,280
1,921,333,121

II. Tinh hlnh tii chInh
A. Tài San
I.

Tài san ngn han

1. Tin và các khoãn wang di.rcing tiên

26,052,216,369
14,061,739,079
4,756,358,050

2.

Các khoãn phâi thu ng&n hn

4,650,652,231

3.

Hang tn kho

4,645,873,798

8,855,000

4.

Tàisãnngnhnkhác

II.

Tãi san dài hçn

11,990,477,290

1.

Tãi san c djnh

11,098,203,365

2.

Du tu tài chInh dài han

3.

Tài san dài hn khác

26,052,216,369

B. Ngun vn
1.

892,273,925

12,364,096,391

Nç phãi trã

12,364,096,391

1. Nçngân han
2.

Nçdãihn

II.

Vn chü sâ hUu

13,688,119,978

5.4 Cong ty Co p/i n May Bin/i Djnlz
Chi tiêu
I. Kt

qua

Näni 2018

hoot dng kinh doanh
192,560,200,580

1.

Doaiih thu ban hang vã cung cp djch vi

2.

Các khoãn giâm tri'x

3.

Doanh thu thu.n v ban hang dich vu

192,560,200.580

4.

GIávnhàngbán

151,326,938,388

5,

Lgi trc gp v ban hang cung cp djch vi

6.

Doanh thu hot dng tãi chinh

2,983,448.970

7.

ChiphitàichInh

8,834,331,719

8.

Chi phi ban hang

1,284,352,727

9.

Chi phi quãn 1' doanh nghip

10.

Lai tüc thun tr HDKD

3,521,298,302

11.

Thu nhpkhác

4,688,884,845

41,233,262,192

30,576,728,414

-4

12.

Chi phi khác

2,440,781.728

13.

Li nhun khác

2,248,103,117

14.

Tng lçii nhun truâc thu

5,769,401,419

15.

Chi phi thu TNDN hiên hành

16.

Lçci nhuân sau thu TNDN

771,904,901
4,997,496,518

II. TInh hInh thi chink
A. Täi San
I.

Tài san ngn han

1. Tin Va các khoán tung thrang tin

76,690,660,049
40,125,874,721
2,654,435,153
1,900,000,000

2.

Dtu tu tài chinh ngn hn

3.

Cãc khoãn phãi thu ngn hn

13,585,401,862

4.

1-lang tn kho

21,002,420,437

5.

Tàisãnngtn1inkhác

II.

Tãi san dài han

36,564,785,328

1. Tài san c djnh

25,749,097,350

2.

Du ttr tâi chInh dâi han

3.

Tãisándàihnkhác

B. Nguon von
I.

Nciphàitrã

1. Ncingänhan
2.

No dãi han

II.

Vn chü so' hcru

983,617,269

10,241,440,000
574,247,978
76,690,660,049
39,271,951,160
38,461,951,160
810,000,000
37,418.708,889

5.5 C'ông ty Co pIun May An NI,o'n
Chi tiêu

Näm 2018

I. Kt qua hoit dng kinh cloanh
140.907.262.156

1.

Doanh thu ban hang và cung cp djch vu

2.

Các khoãn giãm tili

3.

Doanh thu thun v ban hang dch vi

140.907.262.156

4.

GIávtnhãngbãn

109.046.022.381

5.

Lqi t1rc gp v ban hang cung cAp djchvit

6.

Doanh thu hoit dng tài chInh

7.

Chi phi tài chinh

2.94 1.470.704

8.

Chiphibánhãng

3.588.702.199

9.

Chi phi quãrl I2 doanh nghip

10.

LGi t1rc thu&n ti'.r HDKD

5.505.587.161

11.

Thunh.pkhãc

4.743.107.980

12.

ChiphIkhác

2.201.171.088

13.

Loinhutnkhác

2.541.936.892

14.

Trig 1i nhuin tnxOc thu

8.047.524.053

15.

Chi phi thu TNDN hiên hành

3.095.058.095

16.

Lai nhuân sau thu TNDN

4.952.465.958

3 1.861.239.775
866.941.971

20.692.421.682

II. Tlnh hInh tii chInh
A. Tai San
I.

Tàisánnganhn

1. Tin và các khoân tuong dtxcrng tin

98,737,004,343
56.018.022.461
16.353.242.805

2.

Các khoân phãi thu ngn hn

25.755.609.443

3.

Hàngtonkho

12.952.145.723

957.024.490

4.

Tài san ngn hn khác

II.

Tàisãndàihn

42.718.981,882

1.

Tàisâncdjnh

42.398.463.191

2.

Du tu tài chInh dài han

3.

Tàisândàihmnkhác

98,737,004,343

B. Ngun vn

61.967.697.824

Naphãi trâ

I.

320.518.691

36.791.140.720

1. Ncinginhn
2.

Nqdàihn

25.176.557.104

II.

Vn chü s& hihi

36.769.306.5 19

5.6 Cong ty

c

p/idii May Tarn Quali

Chi tiêu

Näm 2018

1. Kt quñ Iiot ttng kinh doanh
246,690,757,171

1.

Doanh thu ban hang và cung cp djch vt

2.

Các khoãn giãm trCr

3.

Doanh thu thun v ban hang dich vu

246,690,757,171

4.

GIá vnhàng ban

199,517,924,496

5.

Lgi trc gp v ban hang cung cp djch vii

6.

Doanh thu hot dng tâi chInh

7.

ChiphItàichInh

1,164,022,971

8.

ChiphIbánhàng

6,867,911,737

9.

Chi phI quãn I' doanh nghip

20,733,090,994

10.

Loi tirc thun tr HDKD

18,755,187,029

-

47,172,832,675
C

347.380,056

11. Thu nhtpkhác
12. ChiphIkháe
13. Lginhu.nkhác
14. Tng 1i nhuân truâc thus
15. Chi phi thu TNDN hin hãnh
16. Lcii nhun sau thu TNDN

2,672,153,390
722,728,255
1,949,425,135
20,704,612,164
4,266,277,757
16,438,334,407

II. TInh hlnh tài chInh
A. TM San
I.

Tài san ngn han

1. Tin vã các khoãn tuung duang tin

117,545,028,866
74,560,816,056
7,014,800,562

2.

Các khoãn phãi thu ngn han

48,580.732,797

3.

Hangtnkho

17,723,033,163

4.

Tài san ngn han khác

II.

Tài san dâi han

42,984,212,810

1. Tài san c dinh

33,983,910,811

1,242,249,534

2.

Du tu tãi chInh dài han

2,000,000,000

3.

Tài san dài han khãc

7,000,301,999

B. Nguln von
1.

Nci phãi trã

1. N ngän han
2.

Nci dài han

11.

Vn chü s hru

117,545,028,866
67,325,179,466
66,252,779,247
1,072,400,219
50,219,849,400

5.7 Cong ty TNHH Git T4y NI,à Be:
Clii tiêu

Näm 2018

I. Kêt qua hot dng kink doanh
28,810,542,461

1.

Doanh thu ban hang vã cung cp dich vu

2.

Các khoãn giãrn trr

3.

Doanh thu thun v ban hang djch vu

28,810,542,461

4.

Giá vên hang ban

30,279,904,941

5.

Lqi trc gp v ban hang cung ctp djch vi

(1,469,362,480)

6.

Doanh thu hoat dng tài chInh

7.

Chi phi tài chInh

1,699,109,445

8.

Chi phi ban hang

2,584,965,380

9.

Chi phi quàn 1 doanh nghip

5,732,374,814

10.

Lcyi trc thun tO HDKD

11. Thunhpkhác
12.

ChiphIkhác

13.

Lgi nhuãn khác

14. Tng lcyi nhuân truàc thu
16.

ChiphIthuêTNDN

17.

Lgi nhun sau thu TNDN

3,054,883

(11.482,757,236)
1,317,163
189,735,131
(188,417,968)
(11,671,175,204)

(11,671,1 75,204)

II. Tlnh hInh tãi chInh
A. Tài San
1.

Tái san ngän han

1. Tin và các khoàn tuang dung tin

43,570,737,866
16,265.368,9 13
1,434,393,833

cOP

N
C

2.

Các khoân phãi thu ngn han

8,731,379,651

3.

Hângtnkho

4,719,918,862

4.

Tài san ng&n han khác

II.

Tãi san dâi hn

1.

Các khoãn phài thu dài hn

2.

Tài san c dinh

3.

Tãi san dài hn khác

1,379,676,567
27,305,368,953

21,289,548,350
6,015,820,603
43,570,737,866

B. Nguôn vn
I.

56,162,374,099

Nçphãitrã

36,194,374,099

1. Ng ng&n hn

19,968,000,000

2.

Na dãi han

II.

Von chü sâ htu

5.8 Cong ty C'ei p/zin May N/ia Be

(12,591,636,233)
- miu

Giang
Näm 2018

Chi tiêu
1. Kt

qua

hot dng kinh doanh:
143,615,908,208

1.

Doanh thu ban hang vâ cung c.p djch vi

2.

Cãc khoàn giãm trr

3.

Doanh thu thun v ban hang djch vi,i

143,615,908,208

4.

Giávnhàngbán

113,044,188,165

5.

Lçii t1:ic gp v ban hang cung cp djch

6.

Doanh thu hot dng tài chinh

7.

ChiphItâichinh

15,138,353,982

8.

Chi phI ban hang

1,597,711,000

9.

Chi phI quãn 1 doanh nghip

-

vi1i

30,571,720,043
6,724,518

15,774,594,085
LI

10. Lçi ti.rc thu&n t& HDKD

(1,932,214,506)

N
.3

11. Thu nhâp khác

809,145,473

DI
0

4,476,670,209

12.

Chi phi khác

13.

Lai nhuân khác

(3,667,524,736)

14.

Tng igi nIiutn trLrâc thug

(5,599,739,242)

15.

Chi phi thu TNDN hin hánh

16.

Lol nhun sau thu TNDN

(5,599,739,242)

11. T'inh hInh tfii chInli
222,923,000,157

A. Tãi San
I.

48,877,912,004

Tàisànngnhan

1. Tin và các khoãn ti.rong throng ti&n

32,888,086,572

2.

Các khoãn phãi thu ng&n han

3.

Hangt6nkho

6,712,279,170

4.

Tài san ng.n han khác

7,634,874,119

11.

Tâisãndãihan

174,045,088,153

1. Tàisãnctidjnh

158,010,112,097

2.

Du tu tài chInh dài han

3.

Tàisãndãihankhác

16,034,976.056
222,923,000,157

B. Nguôn von
I.

229,540,207,294

Nçi phãi trã

121,029,803,406

1. Ng ngän han

5.9

1,642,672,143

2.

Ngdâi han

II.

VônchOsâhCru

Cong ty G pfzdn May Dác Linh

108,510,403.888
(6,617,207,137)

— N/ia Be
AV

'I
F ii

Ch tiêu

Nàm 2018

I. Kt qua hot dng kiub doanh
72,290,145,432

1.

Doanh thu ban hang và cung cp dtch vt

2.

Các khoân giãrn tr

3.

Doanh thu thuAn v ban hang djch vit

72,290,145,432

4.

GIa vn hang ban

69,019,952,651

5.

Lqi tirc gp v ban hang cung ctp djch vi1

6.

Doanh thu hot dng tãi chInh

7.

Chi phi tai chInh

13,810,298,242

8.

Chi phi ban hang

2,686,408,208

9.

Chi phi quán I doarih nghip

10.

Lçi tirc thun tr I-IDKD

11. Thu nhp khác
12.

ChiphIkhác

13.

Lcyi nhun khác

14. Tng 1i nhutn trisâc thu
15.

Chi phi thu TNDN hin hành

16.

Lcii nhun sau thug TNDN

3,270,192,781
78,440,942

17,874,562.670
(31,022,635,397)
3,822,844,922
6,983,514,948
(3,160,670,026)
(34,183,305,423)

(34,183,305,423)

II. Tlnh hInh tài chInh
A. Tài San
I.

Tàisãnngänhn

1. Tin vã các khoãn tucing di.rcing tin

207,922,372,071
22,189,091,632
867,646,384

2.

Các khoãn phãi thu ngn han

4,709,265,612

3.

Hang ton kho

5,777,838,038

3:

p

10,834,341,598

4.

Tài san rigEn hn khác

II.

Tàisãndàihan

185,733,280,439

1.

Tãi san c djnh

126,786,051,311
25,612,816,179

2. Tài san dodangdài han
3.

B. Ngun 'ôn
I.

33,334,412,949

Tài san dài han khác

Ng phãi trâ

207,922,372,071
208,156,331.200
93,410,088,625

1. NngAn hn
2.

Nçidãihn

II.

Vn chü sà hüu

114,746,242,575
(233,959.129)

6. Tài hmnh tài chinh cüa cong ty:
6.1 Các chi tiêu co ban
Trich khu hao tãi san c djnh: Tãi sari c djnh thrçic khu hao theo pht.rcing
pháp dumg thang xác djnh trên ca s thôi gian hüu diing uOc tInh cCia tâi san và
phü hcip vOi h.rOng dn theo Thông tu' 45/2013/TT-BTC ban hành ngáy
25/04/2013 và Thông tu 147/2016/TT-BTC. So näm khâu hao cüa trng nhOm tâi
san nhix sau:
- Nhà cCra, vt kin trüc: 05 — 25 näm
- May mOc thit b: 05 — 07 nm
- Phtrang tin vn tãi: 06 nãrn
- Thit bj, diing ci quãn 1 và tài san khác: 03 — 07 näm
- Tài san c djnh vô hInh:
+ Quyn sCr diing dat: 50 nãrn
+ Nhn hiu hang hOa, bang sang ch... : 10 närn
Thanh toán các khoân nq dn han: Tng Cong ty May Nhà Be hin không có
khoân n qua han nào, các khoãn nq phài trã ngän han và trung han dêu thrqc
Tong Cong ty thanh toán diing han
Các khoãn np theo quy djnh: Tng Cong ty luôn np dung vã dü các khoãn
thuê, phI, 1 phI, bão hini x hi, bão hiêrn y té, bão hiêni that nghip theo diing
quy djnh cüa nhà nuóc Va hin không có các khoãn phãi np qua han
TrIch lap cac Qu theo 1u.t dnh: Theo quy djnh tai Diêu 1 Tong Cong ty, truOc
khi chia cô trc cho cô dông, Tong Cong ty tiên hành trIch Ip các Qu9; vic trich
1p va si'r dçing qu5 do DHDCD quyêt djnh.

6,2 Cäc chi tiêu tài chInh chü yêu:
Các chi tiêu báo cáo tãi chInh hop nhat:
Dvt

Nm2OI7

Nim2O18

+ H so thanh toán ngän hn

In

0,84

0.86

+ H s6 thanh toán nhanh

In

0,46

0,43

+ H s Ng/Tông tãi san

ln

0.87

0,87

+ H s6 NcilVn CHS

In

6,86

6,84

vong

3,7!

4,29

In

1,45

1,51

%

1,38

1,39

+ H s LNST/VOn CSH

14,75

16,43

+ H s LN sau thu/Tông TS bq

2,00

2,09

+ He s6 LN t11 hd kd/DTT

1,67

1,94

Dvt

Nm2OI7

Niu2Ol8

+ H s6 thanh toán ngn han

Iri

0,89

0,92

+ H s6 thanh toari tihanh

ln

0,50

0,52

+ H s6 Nç/Tng tài san

!tn

0,86

0,86

+ He s Na/Vn CHS

ln

6,08

6,36

vOng

3,56

3,89

thn

1,52

0,98

Chitiêu

TT

Chi tiêu khâ näng thanh toán

I

Chi tiêu v co cu vn

2

Chi tiëu v nng Irc hot dông

3

+ VOng quay hang thn kho
+ DTT'/Tông tài san bInh quân
Chi tiêu v khã nang sinh IOi

4

+HësLNsauthuë/DTT

• Các chi tiêu báo cáo tài chInh Cong ty M:

TI L
I

2

3

Chitiêu

Chi tiëu khã nang thanh toán

Chi tiëu v co cãti von

Chi tiêu v näng Irc hou dng
+ Vông quay hang tn kho
+ DTT/Tông tai san blnh quân

4

Chi tiêu v khä näng sinh Iäi
+ He s LN sau thu/D1T

2.38

2,06

+ H s LN sait thu&V6n CSH

%

23,56

22,3 3

+ H s LN sau thu/TôngTS bq

%

3,61

3,09

+ He s6 LN tir hd kd/DTT

%

2.62

2,32

7. Co' cu c aông, thay dôi v6n dãu tu' cüa chü sO' h&u:
7.1. Co phân:
- Ttng s c ph&n: 18.200.000 c phn
- Loai c phn: c phn phô thông
- S lu'qng c phn chuyn nlurqng tir do: 18.200.000 c phn
- S lircYng c ph.n bj han ch chuyn nhuqng: 0 c phn
7.2. Co cãu cô dông:
Si Iu'qng cô phiêu

T I s& hUu

STT

Chi tiêu

1

C dong nhà nithc

5.040.000

27,69%

2

Cdôngtchác

1.780.000

9,78%

3

C dông cá nhân

11.380.000

62,53%

1'ng cong

18.200.000

100,00%

7.3. TInh hmnh thay d61 vn dâu tu ella chll sO' hU'u: Không thay di
7.4. Ciao dch c phiu qu5: Không cO
7.5. Các chirng khoän khác: Không CO

IV. BANH GIA CUA HQI BONG QUAN TRI yE HOAT BONG CUA TONG
CONG TV:
1. Dan!, gid cüa H5i dng qu011 trj v các nit Iio:I d5ng cüa Tong cong 0':
Hi dng quàn trj d dnh huâng vã thuông xuyên theo sat rnçi hoat dng dlla
Tng Cong ty và Co nhOng chi dao, giái pháp quan trong, hiu qua, kjp thai v thj
truO'ng, nhân sir, Mu tu', tái du triic h thng.. giiip cho hoat dng ella Tng cong
ty thrcic thun lç'i, hiu qua.
Hii dng quãn tn Tng cong ty d clii dao Ban diëu hành sp xp lai b may
quãn 1', loi bô nhOng khâu trung gian, tit giãrn duçic chi phi trong quãn 1', phát
huy strc manh ttng th& näng 1rc ella can b chü cht d duc nâng len, hiu qua
hoat dng san xut kinh doanh dlla Tng cong ty CO hiu qua, doanh thu và igi
nhun dlla nàm sau cao hn näm truOc. Các nhirn vu khác du dam bão dat và
vu'cit các chi tiêu ma Nghj quyt DHDCD da d ra.
2. Ddizh gid cüa H3i th3ng quOn trj vl !zo(it tThg cila Ban

Tong

giain dc:

Ttng Giám D6c phân cong nhim vi rO rang cho các Phó Tng, Giãm Doe
Diu Hành, Giãrn Dc Khu và djnh k' hang tun t chirc hp d dánh giá kêt qua
thrc hin, kip th?yi cO nhimg giãi phap giái quyt nhcng khó khän vuOng mac.

II
N

Hi dng quãn trj dánh giá cao v tinh thAn doàn kt, thai d trách nhirn, tinh
thAn lam vic khoa h9c Va quyt tam cüa Ban diu hành dã hoàn thành toan din
các chI tiêu näm 2018
V. QUAN Tifi CONG TV:
1. ff3i 1ttng quán trj:
a. Thành viên H5i dng quán trj:
Ngay 19/05/2018 tai Di hi c dông thung niên nm 2018, NBC tin hành
bAu Hi Dng Quàn Trj Nhim kS' 4 (2018 — 2022). Danh sách Hi Dng Quán Trj
nhu sau:
- Ong Phm Phii Cng
- Ong Nguyen NgQc Lan
- Ba Lê Thj Ng9c Diu
- Ong Dinh Van Thp
- Ong Nguyn Xuân DOng

- ChU tch HDQT
- Thành viên HDQT
- Thãrih viên HDQT
- Thành viên HDQT
- Thành viên HDQT

b. Các iiéu ban ihu5c Hi5i dáng quán trj: không có
c. Các quyet din/i, nghj quy1 cüa Hç5i &ng quán trj:
ST
T

S Quyt ainh,
Ngh quyêt

1

Ngày

Ni (lung

10/01/2018

Quy& djnh CCr ngLr&i di din phAn von gop
cOa NBC ti Cty Cp May Nhà Be - DCrc Linh

10/01/2018

Quyêt djnh CCr ngirOi di din phAn vn gop
cüa NBC ti Cty Cp May Nhà Be — Soc Träng

10/01/201 8

Quyt djnh CC ngu?Yi dti din phAn v6n gop
cCia NBC ti Cty Cp DAu Tr An Phát

02/201 8/HDQT
2
03/201 8/HDQT
3
04/201 8/HDQT
4

05/2018/HDQT

10/01/2018

Quyêtdnh CrngLrOi di din phän vOn gOp
cCia NBC tii Cty Cp May An Nhon

5

06/201 8/HDQT

10/01/2018

Quyt dnh CCr nguäi di din phAn vn gOp
cCia NBC t1i Cty Cp May Gia Lai

6

07/201 8/HDQT

1 0/01/2018

Quyët dnh Cu nguOi dti din phAn vOn gOp
cOa NBC tti Cty Cp May Binh Thun

7

08/2018/HDQT

10/01/2018

Quytdjnh CCrngi.rOi di din phAn v6n gop
cüa NBC tti Cty Cp May Gia PhCic

8

09/201 8/HDQT

)O3

10/01/201 8

GCC
M
HA
ONC

6p

Quyt djnh Cr nguOi dti din phAn vn gOp
eCia NBC t Cty Cp May SOng Tiên
I)

9

10/2018/HDQT

10/01/2018

Quyt djnh CCr ngtri di di4n phn vn gop
cta NBC tti Cty TNHH May Mc Ttr Nghia

10

I 1/2018/HDQT

10/01/2018

Quyt djnh CCr ngrO'i dii din phn vn gop
cüa NBC ti Cty Cp Bt Dng San Nhã Bô

11

12/20 1 8IHDQT

10/01/2018

Quyt djnh CCr ngrà di din phAn vn gop
cüa NBC tii Cty Cp Truyn Thông & Du Ljch
NBC

12

13/2018/HDQT

10/01/2018

Quyt djnh CCr ngtri dti din phAn vn gop
cCia NBC tti Cty Cp May Dà Lt

13

14/2018/HDQT

10/01/2018

Quy& djnh CCr ngrôi di din phAn v6n gOp
cüa NBC tii Cty Cp Ban Lé - Nhà Be

14

15/2018/HDQT

10/01/20 18

Quyêt djnh Cu nguOi di din phn vn gOp
cCia NBC tti Cty Cp May Binh Dlnh

15

19/2018/HDQT

01/04/20 18

Quyt dnh CCr ngisOi di din phn vn gOp
cüa NBC ti Cty CP May Nhà Be — SOc Tràng

16

21/2018/HDQT

01/04/2018

Quytdjnh CCrngLr&i dti din phn vOn gOp
cüa NBC tai Cty Cp Xây Lp Cong Nghip
Nba Be

17

23/2018/HDQT

10/04/2018

Quyt cflnh CLr nguOi dti din phAn v6n gop
cüa NBC ti Cty Cp May An Nhon

18

24/201 8/HDQT

10/04/2018

Quyt dnh CCr nguOi di din phAn v6n gop
cüa NBC ti Cty Cp May 9

19

26/201 8/HDQT

18/04/201 8

Quyt dlnh Tirn (mg c tCrc nàrn 2017

20

28/2018/HDQT

2 1/05/2018

Nghj quyt Dti hi ding c dông thuông niên
nàrn 2018

21

35/2018/HDQT

01/09/2018

Nghj Quy&thay di thành viên ban kini soát

d. Hoat d5ng cüa các /ku ban Irong Hç3i dng quán lrj: k/iông có
2. Ban Kim soát:

G1

I
B1

a. Thành viên cza Ban kiém Soát.
- Ong Phan Win Hãi

88

- Triring BKS
- Thành viên BKS (rnin nhim 01/09/20 18)

- Ba VC Kim Chi
- Ba Phtm Thj Thanh Phi.rcing- Thành viën BKS
- B Nguyn Thj Ngçc Thão - Thãnh viên BKS (b sung 01/09/20 18)

n

b. HoQI dong cüa Ban Kiém soát trong nám:
* Thám Ira Báo cáo tài chInh vá giám sat cong IOc hçzch Ioán.
Cong tác hch toán và 1p Báo cáo tãi chinh cia Tng Cong ty tuân thU theo
Lut k toán, Thông tu 200/2014/TT-BTC ngáy 22 thang 12 näm 2014 cUa Bô Tái
ChInh thay th Quy& djnh s6 15/2006/QD-BCT, áp dung mOt each nht quán,
thijc hin các dánh giá vá uOc tInh mt cách hgp 1', then tr9ng và tuân thU các quy
dnh, các chun mirc k toán Va ch d k toán Vit Nairi.
Xen xét Báo cáo tài chInh djnh kS' hang qu' và Ca närn do Ban diu hành cung
cAp. Tir do, thArn tra vic hch toán ghi nh.n các khoàn doanh thu, phân bô chi
phi, phân tIch dánh giá tmnh hinh tài chinh, hot dng kinh doanh, tInh hmnh quãn 1'
cong nv và tInh hmnh trich 1p các khoán dçr phOng theo quy djnh.
Ban Kirn soát dä phM hp vOl Hi dng quàn trj d xuAt chn Cong ty kiërn
toán dc lap thiic hin kiëm toán Báo cáo tài chInh nám.
Tham gia ph& hcip cing dan vj kim toán v phm vi, nci dung thirc hin kim
toán Báo cáo tài chInh nm cUa Cong ty. ThAm djnh Báo cáo tài chmnh näm truOc
vá sau kim toán nhtni dánh giá tInh trung thirc và hcip l' cUa các s 1iu tài chInh,
dng thai xern xét các kin cUa kirn toán viên dc ltp.
* Phdi hçip và giám sat hoçzt d5ng H5i &ng quán tn, Ban Tang Giám dc:
Hi dng quãn trj, Ban Tng Giám dc dà tuân thU diy dU các quy djnh cUa
Pháp lust trong quãn l diu hành. Các thánh viên Hi dng quán tri, Ban Tng
Giáni dc và các can b quán 1' di thçrc hin dUng chrc nng, nhirn vii dtrçic giao
theo quy djnh cUa Diu 1 và Ngh quyt cUa Di hi dng C dong thông qua.
Hi dng quán trj dà ban hành nhiu Nghj quyt, Quy& djnh lien quan dn hot
dng san xuAt kinh doanh cUa Cong ty trong phrn vi trách nhirn Va thArn quyên
cCia HDQT. Các Nghj quyt. Quyt djnh cCia I-IDQT ban hành dUng trinh ti, dUng
thArn quyn và phU hçrp vOi can ctr pháp 1' theo quy djnh cUa pháp 1ut vá theo
diu 1 cUa cOng ty
Ban Kirn soát d tham dr d.y dU các cuc h9p djnh k5' hang qu' cUa HOi dng
quân tri, tharn gia kin, dua ra các kin nghj vOl HDQT, BGD cOng ty trong vic
quân 1', diu hành hot dng kinh doanh tCrng qu' và rniic tiêu phuung hxOng hoit
dng tip theo nhm hoan thánh tt các chi lieu k hotch d ra.
Trong näm qua, th&nh viên HDQT, BKS và nh€rng nguai có lien quan khi thc
hin giao djch c phiu Tang Cty May Nhà Be d t1c hin cong b6 thông tin theo
dUng quy djnh cUa pháp 1ut.
Trong näm 201 8, COng ty không phát sinh bAt cir vAn dê tranh chAp nào lien
quan dn hot dng san xuât kinh doanh. KhOng phát sinh hcvp d6ng giao kêt cUng
nhtr xung dt lç'i Ich vOi nhtrng nguai CO lien quan.

3. ThU lao vã các khoãn lqi Ich cüa Hi dng quãn tr và Ban Kiêm soát:
Mirc thu lao chi cho Hi Dng Quân Trj và Ban Kiêm Soát trong nam 2018
thirc hin dung theo Nghj quy& Di hi dng c dông thumg niên nãm 2018
(Nhim k' 2018-2022) dâ thông qua. Mirc thu lao hang thang nhu sau:
Hi dng quân trj:
+ Chü tich
+ Thành viên thung trrc
+ Thãnh viên khong thirmg trirc:
Ban kim soát
+ Tnning BKS
+ Thành viên thuing trrc
+ Thành viên không tlur&ig trtrc:

15.000.000 d/tháng
10.000.000 d/tháng
8.000.000 d/tháng
10.000.000 dltháng
5.000.000 d/tháng
3.000.000 d/tháng

VI. BAO CÁO TAI CH!NH:
1. Don vj kim toán:
Cong ty TNI-II-1 Kiêm Toán CPA Vit Narn.
Dja chi T&ng 8, Cao c van phOng VG Building, S 235 Nguyen Trãi,
Thanh Xuân, Ha Ni
2. Y kin kiêm toán:
'' ki& kim toán dc lop: Theo kin cCia chüng tôi, Báo cáo tãi chInh kern
theo dä phán ánh trung thirc và hgp 1', trên các khIa canh trong yu tlnh hInh tài
chfnh cUa Tang Cong ty May Nhà Be — Cong ty C phn t?i ngãy 31 thang 12 nàm
2018, cüng nhu K& qua hot dng kinh doanh và tinh hinh Lixu chuyn tin t cho
nàm tài chInh kt thñc ciing ngày, phü hçp vâi các ChuAn mirc k toán Vit Nam,
Ch d k toán Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp 1 cO lien quan dn vic
1p vã trinh bay Báo cáo tài chink
3. Báo cáo tãi chInh duoc kim toán:
Xern d&y dü trên website: www.nhabe.com.vn
TP.HCM, ngãy 20 tháng 4 närn 2019
TONG GIAM DOC
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