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I. THÔNG TIN CHUNG:
1. Thông tin khái qnát:
- Ten giao djch

: Tng COngty May Nhà. Be - CTCP

- GCNDKDN

: 0300398889

- Vndiu1

: 182.000.000.000dng

- Dja chi

: 04 Bgn Nghë, PhuOng Tan Thun Dông, Q7, HCM

- Sdiênthoai

: (84.8) 2838720077

-. Si fax

: (84.8) 2838725107

- Website

: www.nhabe.com.vn

- Ma c phiu

: MNB

2. Qua trInh hlnh thành và phát tri&i:
NBC - Tng Cong ty May Nhà Be trãi qua hon 40 näm hinh thành và phát trin,
su6t ch.ng thrOng dài y NBC khOng ngfrng iOn mnh v mi met. Tng Cong ty vinh
dir dixçic Dâng và Nhà nuOc trao t.ng nhiu phn thuOng, duçrc cong nhn danh hiu
Anh hung lao dng thOi kS' d& mOi näm 2004, Huân chi.rong DOe Lp hang 3 näm
2006, 15 närn lien t%ic nhn CO Thi dua Don vj xut sc cüa Thu TuOng Chinh PhU tü
näm 2001 - 2018, Doanh nghip xut sc toàn din Châu A - Thai Binh Duong nãm
2008, là mOt trong 54 doanh nghip dat danh hiu "Thuong Hiu Qu6c Gia" näm
2008, 2010, 2012, 2014, 2016,2018, lop 20 nhän hiu mM ting - nhàn hiu canh
tranh ViOt Nam n.m 2019 và thiu danh hiu thi dna cao qu khác.
Dtxçrc thành 1ptr näm 1973 vOi hai xi nghip ban du dn nay NBC dà CO 35 dan
vj và xi nghip thành viên vOi gn 30.000 can bQ cOng nhân viên, 20.000 may mOe
thiát bj chuyen dnng, hin dai.
Tháng 4/2005 Cong ty May Nhà Be c phn hóa và chuyn di rO doanh nghip
nhà mrOc thành Cong ty C phn May Nhà Be; và cüng trong giai doan nay COng ty
trin khai nMng k hoach du P.r theo chiu sâu v quy trinh cong ngh, may mOc
thit bj và trinh dO cong nhân. Miic tieu là hInh thành nén nhilng dông san phm chü
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1%rc nhi.r b veston, áo scmi cao cp... có giá tr gia tang cao, to &rc 1i the canh
tranh và nhm tâi nhüng thj tru?mg tr9ng dim nhtx M5', Nht, EU, Trung Qu&, Han
Qu6c
Näm 2008, thrçic sir chAp thu.n cüa Tp Doàn Dt May Vit Nam và Bô Cong
Nghip (nay là BO Cong Thi.wng) NBC dà manh dn xây drng d an chuyn di c
cAu t chc thãnh T6ng Cong ty hoat dng theo mO hinh Cong ty mc - Cong ty con.
Can cr yeu cu phát trin, qUy mô và tinh hinh thrc t hot dng cüa NBC ngày
08/9/2008 Bô Trnông Bô Cong Nghip d ra quyt djnh s 88/2008/QD-BCN thành
1p Tng Cong ty May Nhà Be — CTCP. Vic chuyn di ca cAu t chüc quãn l Tong
cOng ty hoat dng theo mô hinh Cong ty mc - cOng ty con to nên sir lien kt bn cht
xac djnh rö quyn 19i, trách nhiii v vn và lqi Ich kinh th gifta Cong ty mc NBC và
các cong ty con. Qua do, tang cung näng hrc san xuAt, tip thj, cung mg, nghiên cru
to diu kin d NBC phát trin thành don vj kinh t mnh dü sirc cnh tranh và hi
nhp vâi nn kinh t trong khu vrc và trên th giOi.
3. Nghành ngh và dla bàn kinh doanh:
Theo GiAy CNDKDN CTCP: s 0300398889 (s Cu là 4103003232) do Sâ K
hoch và Du tir TpiICM cAp ngày 24/03/2005 dang k thay di 1n thr 23 ngày
18/01/2017. Ngành ngh kinh doanh chinh cüa Tng Cong ty bao g6m:
- May trang phic (tr trang phvc tr da long thü; tth thy, nhuQm, h6, in trên các
san phm vài, sgi, dt, dan ti tr1 sc chInh)
- Hoàn thin san phAm dt (tth trang phic tr da lông thü; trr thy, nhum, h, in
trên° các san phAm vài, sçi, dot, dan ti try. si chInh).
- San xuAt hang may sn (tritrang phic tir da lông thü; tth thy, nhuOm, h& in trên
các san phAm vãi, si, dt, dan ti tri sâ chInh).
- San xuAt san phAm tir da lông thi (thr trang phiic tr da long thü; trr thy, nhum,
h, in trên các san phAm vài, sqi, dot, dan ti tr%1 sâ chInh).
- Xây drng cong trinh k thut dan dung khác
- Buôn ban may móc thit b và phi tüng may móc
Vn tãi hang hóa bang dung bO ni dja
Cho thuê may moe thit bj ngành dt may
4. Mo hInh quãn tr, to c1itrc kinli (Ioanh và b

may

quãn 1:

* Mo hInh (luan tr:
NBC hot dng theo mO hinh quãn tr cUa cOng ty di chüng chua niêm yet, duçic
chuyn d& tr Cong ty nhà nucc sang cong ty c ph&n và theo mô hInh cong ty mc cOng ty con; thành viên lien doanh, lien kk
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* Các cong ty con, lien doanh, lien kt:

- Cong ty cOp/zEn May Gia Lai
Da ehi: L Thai T& T 12, Phung Yen D, Tinh Gia Lai
Linh we san xut kinh doanh ehInh: San xut, gia Cong hang may mc;
V6n diu 1 thc gop: 15.000.000.000 d6ng
T5' 1 sâ hUu cüa T6ng cong ty: 51,00%
- COng ty c6 phn May Jià Lzt
Dja chi: 9 PhU Dng Thiên Vucmg, Phtrmg 8, Tp Dà Lt
LTnh virc san xut kinh doanh chInh: San xut, gia Cong hang may mac;
Vn diu l thrc gop: 10.577.542.764 d6ng
T' lê sâ hüu cüa cOng ly: 55,00%
- COng.ty cEphEn May BInh Djnh
Dja chi: 105 Trn Hung Do, Tp Quy Nhan, Tinh Binh E)inh
Linh vrc san xuAt kinh doanh chInh: San xut, gia Cong hang may mac;
Vn diu 1 thrc gop: 23.100.000.000 dng
T' 1 sâ htu cUa cong ty: 51,84%
- CôngtycEphinMayAnNhon
Da chi: 71, Nguyn DInh Chiu, TX. An Nhon, Tinh BInh Djnh
LTnh vi,rc san xut kinh doanh chinh: San xut, gia cong hang may m1c;
Vn diu l thirc gop : 20.000.000.000 d6ng
T' l sâ httu eüa cong ly : 45,90%
- COngty TNHH Git tãy NM Be
Dja chi: Ap Bmnh Tao, XA Trung An, Tp M Tho, Tinh Tin Giang
LTnh vrc san xut kinh doanh: gi.t là, lam sch CáC san ph.m may mC;
Vn diu l thirc gop: 17.000.000.000 dông
Tl sOhthicOacôngty: 82,35%
- Cong ty cJ phtn May Tam Quan
Dja chi: CCN Tam Quan, Huyn Hoài Nhan, Tinh Binh Djnh
Linh c san xut kinh doanh chmnh: San xut, gia cong hang may mc;
V6n diu 1 thrc gop: 35.000.000.000 dng
T' 1 s& hitu eüa cong ty: 5 1,00%

- Cong ty cô p/ian May Hu Giang — N/ia Be
Dja chi : Cim Cong Nghip Phumg 7, Thành ph Vj Thanh, Tinh Hu Giang
LTnh vvc san xuât kinh doanh chinh: San xuât, gia cong hang may mc;
Vn diu l th%rc gop: 50.000.000.000 dng
T' 1 sâ httu cüa cong ty: 5 5,56%
- Cong ty cd phdn May Gia Phdc
Dja chi: 48 Tang Nhcin Phi, Phtthng Tang Nhon Phii, Q9, TpHCM
Linh vrc san xut kinh doanh chinh: San xuAt, gia cOng hang may mc;
Vn diu 1 th%rc gop: 20.000.000.000 dng
T' I si hthi cüa cong ty: 47,50%
- cong ty ed phdn May Nhà Be - D,c Linh
Dja chi: Khu ph 1, TM trAn VO Xu, Dic Linh, Tinh Bmnh Thun
Linh vrc san xut kinh doanh chinh: San xut, gia cong hang may mc;
Vn diu 1 thrc gOp: 65.000.000.000 c1ng
T5'lsôhucüacOngty:46,15%
cong ty cd phdn Du 1w và P/id! triln Djch Vy N/ia Be
Dja chi: 4 Bn Nghe, PhuOng Tan Thun Dông, Q7, TpHCM
LTnh virc san xut kinh doanh: V.n tãi hang hóa duxmg b; Djch vi logistic, di 1
vn tãi cia phucmg thi:rc, di l lam thu tiic hãi quan, giao nhn hang hóa, bc d
hang hóa.
Vn diu l thrc gop: 12.000.000.000 dng
T' 1 sâ httu cüa cong ty: 28,58%
Cong ty cd phi4n May 9
Dja chi: 215 Hang Thao, Thành ph Nam Dnh, Tinh Nam Djnh
Linh vuc san xut kinh doanh chInh: San xut, gia cong hang may mc;
Vn diu 1 thirc gop: is.000.000.000 dong
T' 1 sâ hthi cUa cong ty: 26,78%
- Congtycdphdn TwV6n CôngNghNhàBe
Dja chi: 04 Bn Nghé, Phuing Tan Thu.n Dong, Q7, TpHCM
LTnh vrc san xuAt kinh doanh: Mua ban may móc thi& bj, linh kin phit thng
nganh dt may — cong nghip — din và din tcr, thit bj vin thông, hang kim khI
din may; thit k trang web, to 1p trang chü internet; cung cp dt 1iu, thông tin
len mng internet;
Vn diu l thrc gop: 5.000.000.000 dông
T' 1 sâ htru cUa cong ty: 30,00%

Cong ty cJ phn Xây Ltp Cong Nghip Nhà Be
Dja chi: 4 Bn Ngh& Phuàng Tan Thun Dông, Q7, TpHCM
LTnh vrc san xut kinh doanh: Thi cong xây dirng cOng trinh dan ding;
Vn diu 1 thirc gop: 10.002.000.000 dng
Ti 1 s hüu cüa cOng ty: 30,00%
Cong ty cphtn May BInh Thuân Nhà Be
Dja chi: 204 Thng Nht, Thj xâ Lagi, Tinh BInh Thun
LTnh virc san xu&t kinh doanh chInh: San xut, gia cong hang may mc;
V6n diu l th?c gop: 25.000.000.000 d6ng
T 1 s hu cüa cOng ty: 51%
Cong ty ci pIzn May SOng Tiln
Dja chi: Ap Binh Tao, Xâ Trung An, Tp M Tho, Tinh Tin Giang
Linh virc san xut kinh doanh chInh: San xut, gia Cong hang may mac;
V6n diu l thrc gop: 35.000.000.000 dng
T' 1 sâ hru cUa cong ty: 43,89%
Cong ty cJ phn Du Ljch NBC Cam BIn/i Resort
Dja chi: Thôn Müi Dá, XA Tan Phirâc, TM xä Lagi, Tinh Binh Thu.n
LTnh vrc san xut kinh doanh: Quãng cáo; diu hành tua du ljch; chuong trInh
truy.n hmnh; các djch vi lien quan tài in n;
Vn diu 1 thirc gop: 3 1.700.000.000 ding
15' l sâ httu cüa cong ty: 45,43%
COng ty CF May N/ia Be — Soc Trãng
Dja chi: QL 60, Phung 7, Tp.SOc Trang, Tinh SOc Trang
Linh vrc san xut kinh doanh chInh:. San xut, gia cOng hang may mac;
V6n diu l thirc gop: 42.000.000.000 dng
T5' l s& httu cüa cOng ty: 3 6,00%
5. Dinh huóng phát trin nàm 2020:
•• Miic tiêu cht hrqng san phm: Cht lucmg san phm là s1r sang cOn cUa thing
hiu NBC, 1y chit h.rcing san phm lam giá trj ct lOi, thOa mAn nhu cu cüa khách
hang b&ng cam k& chAt hxcing. Ban diu hành quyt 1it b&ng các giãi pháp dng bO,
khoa h9c nhm dam bão tang trrnng nhanh, bn vüng và hiu qua.
•• Miic tiêu nAng suAt: 700 - 750 USD/ngtthi/tháng (tai TPHCM) và tO' 580 - 600
USD/ngu&iltháng (cac tinh).
D thrc hin duçrc myc tiêu trên can có nhfrng giäi pháp co! bàn sau:

• Cong tác san xut:
Tip tic ru tiën ctu tu vào cong tác phát trin ngun nhân lrc tir quán 1 cp
chuyn truông dn Giám Dc, PhO Giám Dc, Twang, pho các phàng ban thông qua
ngun lrc ben trong vá ben ngoài d cO thrc ngun 1irc b sung và k thra mt cách
bn vtmg cho chin ltrçc phát trin ma rang cüa Tang Cong ty trong näm 2020 và
trong thôi gian sp tOi.
Thu hçp dn khoâng cách v näng sut lao dng giiia CáC dan vj trong toàn h
thng NBC thông qua vic ing ding cong ngh, áp diing cong ngh san xut Lean,
du tu may móc thit bj chuyên ding hin dai, d6ng thai cüng c h th6ng quán i
ch&t hrcmg, quãn l lao dng, dam bão an toàn v lao dng và xã hôi.
Luân chuyn can b, b sung lirc luçYng can b trê d dáp i.irng sir phát trin ngày
càng lan manh cüa Tng Cong ty.
Tip tic dAy manh chuang trmnh thi dua trong lao dng san xut, khuyn khIch
nguñ lao dung phát huy sang kin, cái tin thao tác trong qua trinh may; xây dung bu
khong khI lam vic vui ti.rai, xây ding van hóa doanh nghip, tao sr gn bó cüa
CBCNV vOi cOng ty nh&m n djnh san xut.
Cong tác dAu tir & m& rng:
T chrc thirc hin quy6t 1it cOng tác nghiên ciru, rng ding tin b khoa h9c k
thut và Cong ngh 4.0 vào san xu.t kinh doanh, nhanh chóng trin khai dng bO các
giài pháp d thit k và san xut các san phm mâi nhm khai thác cO hiu qua các
thit bj hin có; quãn l t& các djnh mirc kinh th k thut theo tiêu chuAn quc t&
giám bót sir phi thuc vào s hrçing lao dng.
Khai thác cO hiu qua các du an dä hoat dng thu Nba may may Hau Giang, nhà
may may Drc Linh, nhà may may Soc Träng dng thai tip tic chin luqc phát trin
Va ma rng san xut khu virc Dng bang song an Long.
• Cong tác thi trir&ng
Tip tic tp trung khai thác và chirn linh thj truang xut khu day là nhiam vii
tr9ng tam trong näm tâi. Ngoài viac tip tic phát trin xut khu sang các thj truang
truyn th6ng thu M5, Châu Au, Nhat Bàn... Tang Cong ty se phát trin các thj twang
tim näng khác nhu Trung Quc, Han Qu6c... nh&m can di lai thj truäng xut khu,
tránh rüi ro khi tap trung qua nhiu vào mt s6 thj truang.
Chii tr9ng cong tác nghien cru, phân tIch, dánh giá và d%r báo thj truang; dánh giá
dung các di thu canh tranh nhm tan dung cac ca hi chim lTnh thj truang, han ch
rüi ro, dam bào phát trin bn vng.
Tang t' tr9ng hang FOB, tap trung phát trin hang 0DM, phn dAu trong nãm 2020
t tr9ng hang 0DM chim tü 30% - 35% tng doanh thu và xem dày là huOng di cO
tInh chin ltrçxc cho sr phát trin bn vfrng cUa Tang Cong ty.
Tang buóc tham gia vao chui lien kt cac nhà san xut vâ cung trng nguyen phu
lieu, lien k&t tiêu thii san phm.
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• Cong tác tài chInh
Nang dng, linh hot trong vic tim kim và sir dtng nhttng ngun von vay, vn tài
trçi có lAi suit tru dâi, canh tranh, nâng cao hiu qua sü dimg van, kim soát tt ngun
vn itru dng.
Ca cu li danh miic dAu tu, tAng cuäng hiu qua sCr diing v6n dAu tu bang nhiu
bin pháp nhix du tu theo tüng giai doan phU hçip vài nhu cu thj trurng.
Tip tic giao khoán cho eác dan vj, dy mnh cong tác kim tra, kim soát các chi
phi khoan, thirc hành tit kim, ch6ng lang phi trên cci s dAm bAo hoat dng hiu qua.
Duy trI t6t cong tác hoAn thu trong nAm 2020 d giAm vn vay km dng.
• Cong tác ni dja vA xây diyng thirong hiu:
fMu du dAo tao vA phát trin di ngü marketing vA sales có dü tam, dU tim, CO k5
nAng vA nghip vii, cO khA nAng xir 1 cOng vic vâ. dAm phán vth khách hAng d ffing
buôc chim lTnh vA mô rng thj tru&ng.
Tp trung sAn xut hAng trong nixâc và c gang gii vüng thj trtr&ng nOi dja, tip t1tc
m rng kênh phân phi, ban hAng online, dua sAn phm vào các trung tam thuang
mai lan; ch9n icc vA thanh 1 các di l không dAm bAo yêu cau. DLy manh cOng tác
quAng cáo vA xây drng quAng bá hinh Anh, thiiang hiu NBC, hôa chung vâi CA nuàc
trong phong trào "Nguàri Vit Nam uu tiên dung hAng Vit Nam"
• Cong tác dào tio và tuyn diing:
Tp trung xay di,mg tiêu chu.n hóa di ngfl can b quAn 1 nham sap xp d co k
hoach dAo tao, dAo tao lai lirc krcmg quAn l cia Tng Cong ty.
DAo tao, tuyn diing ngun nhAn Irc chat krcmg cao trong và ngoAi nuâc; xAy d%rng
ch do dAi ng hçp l d thu hut nhân tAi, trin khai hp dng trách nhim pháp 1 vâi
can b quAn l; nAng cao nAng lrc quãn trj doanh nghip.
Di mài cOng tác tuyn diing lao dOng bang thiu hinh thc, bang thiu kênh khác
nhau lAm cho eác ung viën thy duc Tang Cong ty luôn ma rng cra don mivA tao
diu kin thun lçii nhat v vic lam, thu nh.p, co hi thang tin, các uu dAi, phiic igi
cho cAc irng vien tü cong nhAn dn can b cao cap v Tang Cong ty.
• Cong tác chäm lo doi s6ng ngtrôi lao dng
Tip tic hoàn thin quy ch•v tin lircing, tin thuang, cãc phüc Içii cüa Tng cong
ty; nAng cao thu nhp cho ngu&i lao dng.
TMp tic duy trI vA phAt huy các net dep vAn hóa da tra thAnh truyn thng qu báu
cUa Tng cong ty, tinh thAn doAn k& trên duâi mt lông, tInh trung thrc trong dao dirc
kinh doanh, s1r thüy chung g&n bO vai Tng COng ty.
N lirc không ngirng cAi thin môi trix&ng lam vic, dAm bAo n djnh dôi sng s6ng
vt chAt, tinh thAn cho ngtii lao dng. Xây dung mOi tnrrng vAn hóa doanh nghip

Iành math, quan h lao dng hài hôa, n djnh, phát huy cao nh&t näng 1irc, s& tru'Ong
và nhit huyt cia ngi.rii lao dng.
6. Các rüi ro:
RUi ro vn: Tng Cong ty quân trj ngun vn nhm dam bào r&ng Tng cOng ty có
th vira hoat dng lien tic vi'ra t6i da lqi Ich cUa các c dong thông qua t6i xu hóa s
du ngun v6n và cong nçi.
Rüi ro ngun nhân llgrc: Dc thu cüa ngãnh cong nghip dt may là cn mt ngun
Lao dng rt Lan, Thj truông lao dng lien tiic bin dng, dc bit là lao dng khâu san
xut hang may mc khi các doanh nghip FDI lien tic du tu vào Vit Nam d don
du Hiêp djnh TPP, vic giü chân nguai lao dng và cong tác quán trj nhân sir tai
NBC duçic dc bit quan tam. Lien tic trong thiu nm qua NBC không ngmg nghien
ciru va hoàn thin các chIrih sách chAm soc. dâi ngO, luang thuông, phüc lçii nh&m
dam báo Igi Ich tt nht cho nguài lao dng.
RiM ro v t' giá: hu ht nguyen phii
chü yu và may moe thit bj phc vii cho
qua trinh san xut cüa NBC dugc nhp khu. Tuy bi&n dng t)' giá duçic phãn ánh vào
giá dAu ra nhung NBC vn chü dung phàng ngira, han ch các riM ro phát sinh ngoài
mu6n b&ng cách theo döi sat bin dng cüa các nhân t chInh có tác dng len t' giá
cUng nhu tham khào dánh giá cüa các djnh ch tài ehinh lan, can d6i doanh s6 xut —
nhp khu d dam bão ngun ngoi t, áp ding các bin pháp phU hqp v bão him t'
giá hgp dng kS' hn, quyn chn).
lieu

RiM ro v nguyen 4t 1iu: Nguyen 4t Iiu phvc vii cho san xut cüa Cong ty chü
yu duge nhp tr nuóc ngoâi, do'4y cong ty có th g.p phài riM ro khi giá nguyen vt
trên th giâi có nhttng bin dng Mt thuang, dng thai di mt vOi nMng khO
khãn khi thâm nhp thj truang mài. Tuy nhiên riM ro nay cUng dugc giàm nhç khi
Tng cOng ty luôn giü vung các m6i quan h hçip tác viM khách hang là nhà cung cp
nguyen 4t
hang du trong nuóc va qu6c t.
lieu

lieu

RiM ro v giá c phiu: Các c phiu do Tng cong ty nm giü bj ành huâng bâi các
riM ro thj truang phát sinh t& tInh khOng ehc ch.n v giá trj tuxmg lai cUa c phiu
d&u tu. Tang cong ty quân l' riM ro v giá c phiu Mng cách thit 1p hn mUc dAu
tu. Tng cOng ty dánh giá riM ro v giá C6 phi6u là không dáng k. Các khoãn d&u tu
vao cãc Cong ty con và Cong ty lien kt không phâi cho mc dIch kinh doanh ma cho
mic dIch chin higc lâu dài. T6ng Cong ty không có ' djnh ban các khoàn du tu nay
trong ttxang lai gAn.
RiM ro lAi suAt: T6ng cong ty .chju riM ro lài suit tr9ng yu phát sinh tir các khoàn
vay chju lâi su&t dà dugc k k&. RiM ro nay së do T6ng cong ty quãn trj bang cách duy
tn & mic d hqp l các khoàn vay và phân tich tInh hInh canh tranh tren thj truäng d
có dugc läi su&t có Lqi nMt cho T6ng Cong ty tr các ngu6n vay thich hgp. Ben canh
do hoat dng san xut kinh doanh cüng dugc dy manh nh&m tang vông quay tin t,
t6i uu t l t6n kho, can d6i san xut và tieu thi d giãm thiu t6i da ap lirc d6i viM
v6n liru dng.

Rüi ro tin dtng: RUi ro tin dtng xày ra khi mOt khãch hang hoc d& tác không dáp
irng dtrçic các nghia vii trong hçp d6ng d.n dn các tn th&t tài chInh cho Tng cong
ty. Tng Cong ty có chinh sách tIn ding phü hçip, thng xuyên theo dOi tInh hinh d
dánh giá xem có rüi ro tin dung hay không. Tng cong ty không Co bt k' rüi ro tin
diing trQng yu nào vOi cãc khách hang hoc di tác bâi vi các khoàn thu dn tr mt
si lirqng lan khách hang hoat dng trong nhiu ngành khác nhau và phãn b ô các khu
vrc dja l khác nhau.
Rüi ro thanh khoãn: Chinh sách cüa T6ng Cong ty là theo dOi thuäng xuyen cac yeu
cu v thanh khoãn hin tai và d? kin trong tucing lai nh&m dam bào mrc dr phOng
tin mat, các khoãn vay và v6n chü s hu nh&m dãp irng các quy djnh v tInh thanh
khoán ngn han và dài han.
Rüi ro khác: Ngoài các rüi ro nêu trên, nhng r1i ro khác cUng có the xãy ra trong
truäng hçip bAt khã khãng nhu thiên tai, bão l%lt, hóa hoan, djch bnh, thii tiêt. . . là
nhUng rüi ro không th lu&ig truOc duçic. Nhtng rüi ro nay rAt It khi xãy ra nhtmg 1a
rAt khO dr báo truàc và khi xáy ra thuàng gay thit hai IOn v tài san Tng cong ty.
Cui näm 2019, dai djch Covid-19 gay gián don chui cung üng nhiu san phAm
hang hóa cüa th giOi, dr báo sp tOi s là nàm khó khän cho T6ng cong ty. VI 4y, d
han.ch ti da ãnh htrOng NBC thu&ng xuyên theo dOi, nhanh chong nAm bAt thông tin
chü dng dua ra các bin pháp phông tránh d6ng thai thirc hin nghiêm các quy djnh
v PCCC, an toàn lao dng d giãm thiu rüi ro cO th xây ra.
H.TINH HiNH HO4LT DQNG TRONG NAM 2019:
1 Tong quail ye tinh hinh thirc te
Kinh t th giOi nãm 2019 CO nhiu bin dng khó luô'ng, thAt là cuQc chin tranh
thuo'ng mai M5 — Trung kéo dài, bin dng cüa thj trurng du mô, xu huOng gia tang
chü nghTa bão hQ mu djch cO tác dng dn san xu&t, xu&t khAu cUa Vit Nam va các
nuOc trong khu vrc.
Trong nuOc, ben canh nhüng thun lçii tr kt qua tIch ci1rc trong nãm 2019 cüng gp
khOng it nhting "bAt lqi" khi các khách hang giãm s6 luqng don dt hang, don giá thAp
hcm, quy mO các dcm hang cüng nhó lé, thixa thOt han so vOi nãm 2018. Ben canh
nMng khó khän tü nn kinh t th giOi, nhiu chinh sách thay di cQng gay ra nhtng
bAt lgi di vOi các DN dt may, do là chInh sách tang tin krang, tin din, cüng nhu
khó khãn v giài ngãn v6n...
VOi b dày kinh nghim cia mt doanh nghip có ljch sir hon 40 näm hInh thành và
phát trin, them vào dO là Co ch hoat dng chü dng, linh hoat và slr quyt lit cüa
HDQT, Ban diu hành cüng sr sang tao, doàn kit, thng nhAt cüa toàn th CB-CNC
NBC là src manh nOi lc tcng hcip to lOn giüp NBC hoàn thành t& nhim vii san xuAt
kinh doanh näm 2019.
Tng kt näm 2019, Tng lqi nhun tnrOc thu dat 88,7 t dng.
2. Két qua boat dng san xuAt kinh doanh näm 2019:

TT

Dién giài

Dvt

MI 2019

TH 2019

%
TH/KII

1

Doanh thu CM

USD

25,898,000

24,013,759

93%

2

Tng thu nhp

Tr.d

3,500,000

3,481,000

99%

3

Lai gp

148,000

151,518

102%

60,000

62,873

105%

88,000

88,645

101%

74,000

72,041

97%

41,609

49,884

120%

744,897

698,299

94%

111,433

82,208

74%

"

- Khu hao
- Lcii nhun truàc thud

'

- Lçii nhun sau thu
4

Dâu tu

5

Kim ngch XNK

1000USD

- Kim ngach XK tInh dCt
- Kim ngch NK tinh dO

"

6

Lao dng binh quân

Ngir?Yi

5,100

4,543

89%

7

Thu nhp bInh quân

l000d/ng

9,000

9,300

103%

TrongdO: Tthnlztong

'

8,000

7,600

95%

Tr.d

182,000

182,000

100%

%

40.66%

39.58%

97%

4,066

3,958

97%

20%-25%

25%

100%

55,000

75,724

138%

8

V6n diu 1

9

LNST/ VOL

10

LM ci bàn trên c phiu

11

T1êchiactüc

12

Np ngân sãch

Bong

%
Tr.d

3. Nhfrng vic da lam thrçrc trong nàm 2019:
• Thu vôi b3 phçIn p/i ye vy:

- Vn tip ti,ic Va gitt v&ng là mOt trong nhng don vj hang du cOa ngãnh Dt
dimg cong ngh mâi vào t chirc san xu.t,
may Vit nam trong vic phát trin Va
phát trin thucmg hiu, khng djnh vj th cUa mInh, Näm 2019 NBC vinh dir don nh.n
nhiu danh hiu thi dua: Ci thi dua cOa chinh phO; Top 10 thrang hiu mnh Dt
Vit näm 2019, Thuong hiu quc gia, Doanh nghip tiu biu vi ngithi lao dng
ngành dt may 2019; Thtrcmg hiu — nhàn hiu tin dung, Top 20 nhân hiu ni ting —
nhàn hiu cnh tranh Viêt Nam näm 2019;
- Tang ctthng dAy manh phát trin phuong thirc FOB, 0DM nhm hoàn thin
chui cung ing trQn gói gOp phn nâng cao giá trj san xuAt, tang süc canh tranh, to
th dung vUng trên thj trung;

- Hoàn thin han nfta mô hinh quãn 1 hin di ERP, cãi tin thu tlic hành chinh
bang thrc k din tü tht ca chirng tir ni bO và luân chuyn chirng t qua mng, quán
l b&ng phn mm NBC-eOffice.
Cong ldc San xuát:

- Näm 2019, NBC tip tic trin khai vã thire hin thành cong mô hinh san xut
tinh g9n LEAN trên toàn h th6ng, lien t1c loi hO tt cã nhüng lang phi trong qua
trInh san xut, giãm thiu thai gian ch dçñ giUa các cong don;
- Phang FOB, 0DM, Kinh Doanh Thj Trueing dA n hrc tim kim phát trin các
dcm hang d duy tn n djnh san xut, chip nhn nhUng dan hang khó, chat lucmg cao;
d6ng thôi dä phát trin dOi ngü nhân 1rc ving chtc gop phtn vão sir phãt trin cong
tác thj tru?Llng ngày càng di vào n djnh mt each bn vtng;
-. Kim tra lien tic h thong quãn frj chit lucmg, 5S, Lean, an toàn v sinh lao
dng, chip hành t6t Iut bâo v môi trueing, 1i4t PCCC.
-

Nhiu cãi tin và sang kin trong san xut a gop ph.n tang nAng suit lao dng.

•cong tdc IMu 1w mö r3ng:

- Thirc hin nhiu dir an du tu chiu sâu thay th các may moe thi& hi, cong
ngh san xut hin di, tir dQng hóa cao theo xu th phát trin cong ngh hin nay
dam bão dt nàng su.t theo kr vng vá chat lucing san ph.m duçc nâng cao.
- Nhttng khoân du tir cüa NBC du mang tam thIn chin lugc dài hn nên dã va
dang gOp phn gia tang n.ng 1%rc chui san xut cung üng và mng luói thi trumg,
khách hang hin có cüa NBC.
• Cong tdc lhj tru'ông:

- Di vOi thj tru0ng nuàc ngoài: 1E phát tnién n djnh nhüng nhã nhp khau lan, dA
phat trien m9t so khach hang tiem nang; tiep cn va phat tnen khach hang tix th
trirOng lan Trung Qu&, Han Qu6c; Phát triEn dan hang vài khãch hang tCr EU, don
dau cho hip thtrang mai EU;
- Di vâi thj tnr1ng trong rnrOc: Tip tic phát trin bn vttng thông qua vic lien tic
nghiên can, phãt trin ki&i dáng, mu ma và chüng 1oi nguyen pht lieu phU hp vài
nhu cau và xu th cüa thi trang trong rn.róc; Tip tic ma rng các kênh phân
phi,cüng C6 và tang cuang k näng cüa nhân vien ban hang ngay cãng chuyên nghip
gop phan vào vic dua thuang hiu cüa các san pham cüa T6ng Cty vào tam tn nguai
tieu dung trong nuOc ngày càng sâu rng han
•Cong lãc lài chi'nh:

Lam t6t cong tác thanh quyt toán, hoàn thug;
Can d6i vá sr ding v6n vay hqp l cho san xut kinh doanh dt hiu qua cao;
Tái co cu von ti môt so dan vj d dt hiu qua cao nhât.
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Dâ giao khoán cho các dcm vj, tuy nhiên kt qua chua dat ducic k' vng theo chi
tiêu khoán do Tng Giám Dc giao.
Cong tdc chám lo dô'i sting cho Can b5 Cong nhân viên:

Chmnh sách lucmg thuâng cüa Tang cong ty duçic áp ditng theo nguyen tic: gAn tin
hieing vth chit hrqng, náng suit, và hiu qua lam vic cüa mi ngi.rii. Ben canh dO
T6ng Cong ty luôn chit tr9ng hài hàa lçii Ich cüa doanh nghip và phiic lm cüa ngui
lao dng;
Dä chäm lo Tt Nguyen Dan 2019 cho ngtrôi lao dng tang hen 10% so vi nam
2018, vci mirc thuâng binh quân 17,4 trd/nguii;
T chc di thoai, giâi thich, tuyên truyn cho CBCNV v các chü trueing, chInh
sách lan cüa nhà nuOc, cüa HDQT và Ban Tng Giám Dc tao sr dng thun trong
tàan th CBCNV;
NBC luôn chü trong tOi cong tác chAm lo di sng cho ngui lao dng nhu: tao môi
tnxOng lam vic t& d ngtr&i lao dng yen tam cong tác, cài thin ba an giüa ca cho
nguäi lao dng, to chirc an bi duong cho nguäi lao dGng lâu nãm cO sic khOe kern,
tang qua CáC ngày l, Tt, h trçx cho ngui lao dng bj bnh him ngheo, cO hoàn
cãnh khó khän, xay nhà tinh thueng, phi,i cap thâm niên...
M3t s6 cong vic 16'n khác ttâ /hrc h4n ttiryc:
Ngày hQi gia dinh NBC dugc t chrc vào ngày 02/01/2020, vOi chü d "Binh An và
Hanh Phüc" và 1 phát dng phong trào thi dua näm 2020 vâi thông dip "Sang tao —
Phát trin" din ra trong không khI sôi ni, vui tt.roi, ém áp vOi slr tham gia Cüa toàn
th CB-CNV. Day là chtreng trinh thumg niên cüa NBC nhm dng viên CB-CNV
hang say lao dng san xut, that cht tinh doàn kt trong tp th gn 30.000 nguôi;
Ben c?nh hoat dng san xuat kinh doanh, NBC luôn luOn quan tam và hithng ring
tIch circ cac hoat dng xâ hi tt'r thin huàng ye cong dng: h trç xay dijng nhà tInh
thueng, h trçl si'ra chta mái tm cong doàn; phing duong Mc Vit Nam Anh HUng;
trao tng h9c bng chip cánh uOc ma, h9c bng cho tré em ngheo, gia dInh khó
khàn... Dng hành cUng Tng Cong ty cOn cO các th chic doàn th nhu Doãn Thanh
Niên, Cong Doàn. . . cUng cO nhüng boat dng thit thrc chäm lo tt dôi sng cho
nguii lao dQng;
4. T chfrc và nhân sr:
4.1 TOm I& lfl ljch cüa cdc cd nhân trong H3i dtng quán trj:
a) Ong PRAM PHIJ CU1NG : Chü tich Hôi dung Quãn tn
- SCMND

0229999445

- Ngày cp

: 24/02/2009 - Nei cap: TP. Ru Chi Minh

- Ngày tháng näm sinh

: 27/09/1970

- Nai sinh

: Dà Nng

- Quc tjch

: Vit Narn

- DãntOc

: Kinh

- Que quán

: Eà Nng

- Dja chi thu?ng trü

: 1, Lê Qu6c Trinh, P.PhU ThQ Hôa, Q,Tän Phü, HCM

- S din thoi lien lac

: (08) 38720077 — (08) 38729124

- TrInh do van hOa

: 12/12

- TrInh dO chuyên mon

: Thc s Kinh t.

- QuãtrInhcongtac:
Tháng 05/1997 - 08/1999 : Can bO PhOng K hoach Cong ty May Nhà Be.
Tháng 09/1999 - 09/200 1 : Phó phóng K hoch Cong ty May Nhà Be.
Tháng 10/200 1 - 04/2004 : Trtrâng phông K hoch Cong ty May Nhà Be;
Tháng 05/2004 - 07/2007 : Giám dc diu hánh Tng Cty CP May Nhã Be
Tháng 08/2007 - 04/2010 : Thãnh viên HDQT - Phó TGD Tng Cong ty
Tháng 05/2010 - 12/2016: CT.HDQT - TGD Tng Cong ty May Nhã Be
•

Thang 01/2017 dn nay : CT.HDQT- Tng Cong ty May Nba Be

- T' l s& hu c pMn có qu.yn biu quyt: 0,98%
b. Ong NGUYEN NGOC LAN: Tng Giám Dc — UV Hôi dlng quin tn
- S6 CMND
- Ngàycp
- Ngay thang näm sinh
- Ncri sinh
- Quc tjch
- DântQc
- Que quan
- DIa chi thithng trü
- S diên thoi lien 1c
Trinh do van hOa
- TrInh dO chuyên mon

: 022507984
: 22/09/2010
: 09/09/197 1
: Sài GOn
: Vit Nam.
: Kinh.
: Quãng Nam
: 227 VO Thãnh Trang, P11, Q.Tãn BInh,HCM
: (08) 38720077 — (08) 38729124
: 12/12.
: Ci'r nhãn kinh t

- Qua trInh cong tác:
Tháng 07/1994 - 08/2005: Trtthng nhóm CBMH — Cty May Th.ng Lçii
Tháng 08/2005 - 11/2005: Trçr 1 P.TGD — Cty CP May Nhà Be
Tháng 11/2005 - 09/2008: P.TGD — Cty CP May Song Tiên
Tháng 09/2008 - 12/2010: Tri.ràng Phong KIITT — T6ng Cty May Nhà Be
Tháng 12/2010 - 01/2013: GDDH — Tng Cty MayNhà Be

Tháng 01/2013 — 12/2016: TV.FIDQT, Phó TGD Tng Cty May Nhà Be
Tháng 01/20 17 Mn nay : TV.HDQT , TGD Tng Cty May Nhã Be
- T' 1 so hOu c ph.n CO quyn biu quyt: 0,19%
b. Ong NGUYEN XUAN BONG : UV Hôi dng quãn tn
- S6CMND

: 011564153

- Ngàycp

: 19/11/2008

- Ngàythángn.msinh: 13/11/1970
- Noisinh

: HàNi

- Qu& tjch

: Vit Nam.

- Dan te

: Kinh.

- Que quán

: Ha Nam

I
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- Dja chi thuOng trü : Lô 76, kiêu nba A2, P. M' Dmnh 1, Qun Nain Tr Liêm,
HàNQi
- TrInh d van hóa

: 12/12.

Trinh dO chuyên môn: Cir nhân kinh t
Qua trInh Cong tác:
Thang 01/1994 - 12/1998: CánbO phongkinh doanh— Cty DtHàNam
Tháng 0 1/1999 - 04/200 1: Phó GD — Cty TNHH Dt NhuOm Trung Thu
Tháng 05/2001 - 12/2004 : Giám d6c - Cty TNHIH Châu Sm
Thang 0 1/2005 - 09/2007 : Giám d6c — Cty CP NhuOm Ha NOi
Tháng 05/20 10 - 12/20 15 : Chü tjch HDQT Cty CP Dt Vinh PhU
Tháng 10/20 17 dn nay : TGD, Chü tjch HDQT Cty CP Len Ha Dông
T' 1 sO hu c phn cO quyn biu quyt:
-

.,

.

d. Ba LE Tifi NGOC DIEU: Pho Tong giam doe — UV Hoi dong quan tn
- S6CMND

: 022144434

- Ngày cp

: 20/06/2005

- Ngày tháng näm sinh

: 25/12/1969

- Nai sinh

: Tin Giang

- Quc tch

: Vit Nam.

- Dan tOe

: Kinh.

- Quê quán

: Tin Giang

- Dia chi thu'ing tri

: 272/4 Doàn Van Bo, PhuOng 16, Q4, TpHCM

F

- Sdinthoi1iên1ac

(08) 8720 077-(08) 8729 124

- Trmnhdvãnhóa

: 12/12.

- TrInh dO chuyên mon

: Cao dAng Cong ng may

- Qua trinh cong tác:
Tháng08/1988 - 12/1997 : Cong nhnXN 7-CtyMayNhàBè
Tháng 01/1998 - 12/1999: ChuyM tnrông - XN May 7 - Cty May Nba Be
Tháng 01/2000 - 03/2002: TrixOng ca XN may Veston - Cty May Nhà Be
Thang 04/2002 - 08/2003: PhO GD XN May Veston - Cty May Nhà Be
Tháng 09/2003 - 01/2005: Q.GD Khu B - Cty May Nba Be
Tháng 0 1/2005 - 03/2005: Trçi 1 TGD - Cty May Nhà Be
Tháng 03/2005 - 10/2008: TGD Cty CP May Song Tin
Tháng 11/2008-01/2013 : TV.HDQT, GDDH Tang Cty CP May Nhà Be
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Tháng 02/20 13 - d&n nay: TV.HDQT, P.TGD Tang Cty CP May Nhà Be
- T' 1 so hüu c ph.n có quyn biu quyt : 0,53%
e. Ong DINH VAN THAP: Phó Tng giám d6c - UV Hôi d1ng ciuän tn
S CMND
Ngay cap
Ngày tháng nàm sinh
Ncii sinh
Quc tjch
Dan tOc
Que quán
Dja chi thng trU
S6 din thoi lien 1c
Trinh dO van hóa
TrInh dO chuyên mon

024573053
20/07/2006
30/05/1963
ha Nam
Vit Nam.
Kinh.
Nhãn ChInh, Huyn L Nhân, Tinh Ha Nam
115/1300C Lê Due Th9, P13, Q.GÔ Vp,HCM
08.37270077
12/12.
K sii Kinh t

- Qua trinh cong tác:
Tháng 10/1997 - 07/2098 : Nhân viên Phong XNK - Cty May Nhà Be
Thang 07/1998 - 0 1/2003 : Phó phông XNK - Cty May Nhà Be
Tháng 0 1/2003 - 06/2004 : Quyn Tru&ng Phong XNK - Cty May Nba Be
Tháng 06/2004 - 03/2008 : TrtzOng phong KDND - Tang Cty May Nhà Be
Tháng 03/2008 - 02/2009 : GD 1'T Tip Thj & Cung Ung hang thOi trang
Tháng 02/2009 - 12/20 10 : GD Cty CP Thucing Mai Dt May Nhà Be
Tháng 12/2010 - 03/2016 : TV.HDQT, GDDH Tng Cty May Nhà Be
Tháng 04/20 16 - dn nay. : TV.HDQT , P.TGD Tng Cty May Nhà Be
- T' 1 sO hthi c phAn có quyn biu quyt : 0,03%
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4.2 Thay di thành viên trong ban diu hành trong näm: không có
4.3 S krçrng can b, nhân viên: 4.543 lao dng
5. Tom tt v kt qua hoyt dng, tInh hInh tài chInh các cong ty con:
5.1 ConE ty C'o phn May Gia Lai:
Näm 2019

Chi tiêu
I. Kt qua hoit dng kinh doanh:
1. Doanh thu bánhàng vã cung cp dch

\T

336,801,648,085

2.

Cáckhoãngiãmtrir

3.

Doanh thu thu&n v ban hang djch vii

336,801,648,085

4.

Giávnhàngbán

319,133,246,682

5.

Lçi tCrc gp v ban hang cung cp djch vi

6.

Doanh thu hot dng tâi chInh

7.

ChiphItàichInh

73,867,851

8.

Chi phi ban hang

1,839,372,866

9.

Chi phi quãn 1)2 doanh nghip

9,977,637,171

10. Lcii tcrc thun tr HDKD

17,668,401,403
1,205,399,967

6,982,923,482

11. Thunhpkhác

10,000

12. Chi phi khác

83,470,683

13. Lci nhuân khác

(83,460,683)

14. Tang 1çi nhun trtrâc thu

6,899,462,799

15. Chi phi thu TNDN hin hành

1,422,750,813

16. LoinhuânsauthuTNDN

5,476,711,986

II. TInh hinh tài chmnh:
152,765,701,052

A. Tài San

106,582,774,911

I.

Taisanngnhn

1.

Tin va cac khoân tuang ductng tin

1,

16,556,377,279

r

2.

Các khoânphãi thu ngn hn

49,519.973,639

3.

Hang tn kho

28,229,843,436

4.

Tài san ng&n hn khác

12,276,580,557

II.

Tàisãndàihn

46,182,926,141

1. Tàisâncdnh

41,958,527,247

2. Tâisãnddangdàihn

37,740,909

3.

DututàichInhdàihn

1.000.000.000

4.

Tàisãndàihnkhác

3,186,657,985
152,765,701,052

B. Ngun vn
I.

Nciphãitrá

133,150,488,251
Y

1. Nqngnhmn

133,150,488,251

2.

NGdàihan

II.

Vnchüsôhthi

19,615,212,801

5.2 Cong t Co p/i an May Bin/i Thun — Nhà Be
Clii tiêu

Näm 2019

I. Kêt qua hot dng kinh doanh
831,568,095,662

1.

Doanh thu ban hang và cung cAp djch vii

2.

Các khoãn giàm trir

3.

Doanhthu thunv ban hang djch vv

831,568,095,662

4.

GIav6nhangban

746,445,493,131

5.

Lçi tirc gOp v bàn hang cung cAp djch v

6.

Doanh thu hot dng tài chinh

3,750,978,636

7.

Chi phI tài chInh

3.607.443,907

8.

Chi phI ban hang

7.775.580,614

85,122,602,531

9.

Chi phi quãn 1 doanh nghip

41,046,477,208

10.

LqitácthuântrHDKD

36,444,079,438

11.

Thunhpkhác

135,102,719

12.

Chiphikhác

277,512,211

13.

Lçii nhu.n khác

14.

Tng lçii nhun truàc thu

15.

Chi phi thu TNDN hin hành

16.

LccinhunsauthuTNDN

(142,409,492)
36,301,669,946
7,889,564,810
28,412,105,136

II. TInh hInh tãi chinh
A. Tãi San

431,992,064,902

1.

Tàisânngnhn

306,032,646,384

1.

Tin và các khoãn tuang dumigtin

108,173,854,395

2.

Các khoán phãi thu ng&n han

3.

Hangthnkho

4.

Tài san ngn hn khác

II.

Tài san dài han

125,959.418,518

1. Tãi san c djnh

87,948,073,548

89,500,071,846
103,851,115,674
4,507,604,469

2.

Du tix tài chinh dài han

27,500,000,000

3,

Tài san dãi han khác

10,511,344,970

B. Ngun vn
1.

No phãi trã

1. Nqng.nhn
2.

Ng dãi hn

II.

Vn chü s& hUu

431,992,064,902
334,893,804,943
334,893,804,943

97,098,259,958

5.3 Cong ty Ciphn May Dà Lit
Näm 2019

Chi tiêu
I. Kt qua hot dQng kinh doanh:

68,203,301,196

1.

Doanh thu ban hang và cung cp djch

2.

Các khoãn giãm trr

3.

Doanh thu thu.n v ban hang djch vi

68,203,301,196

4.

GIá vn hang ban

60,306,420,438

5.

Lçi trc gp v ban hang cung cp djch vi

6.

Doanh thu hot dng tài chInh

7.

Chi phi tài chInh

8.

Chi phi ban hang

9.

Chi phi quãn 1' doanh nghip

10. Lai tirc thuAn tr HDKD

v11

7,896,880,758
22,645,718

40,762,631
5,451,870,967
2,426,892,878

11. Thu nhp khãc
12. Chiphikhác
13. Loinhuânkhác
14. Tng lcyi nhuân truOc thu
15. Chi phi thu TNDN hin hành
16. Lai nhuãn sau thug TNDN

22,137,190
(22,137,190)
2,404,755,688
513,008,575
1,891,747,113

II. TInk hInh tài chInh
A. Tài San
I.

Tàisánngnhn

1.

Tin và cãc khoãn tuong throng tin

28,489,659,119
18,324,004,753
326,534,840

14,903,578,014

2.

Các khoãn phãi thu ngân han

3.

Hàngtnkho

4.

Taisãnngnhtnkhãc

II.

Tâi san dài han

10,165,654,366

1. Tài san c dinh

8,755,345,428

3,072,099,899

2.

Du tu tài chinh dài han

3.

Tài san dài han khác

B. Nguin vn
I.

21.792,000

1,410,308,938
28,489,659,119

Nqphãitrâ

14,554,063,437

1. Ncingnhn

14.554.063.437

2.

Nodàihan

II.

Vnchüshuu

13.935,595,682

5.4 Cong tj' Gôp/un May BIn/i Din/i

Chi.tiêu

Närn2O19

1. Kêt qua hot dng kinh doanh
1.

Doanh thu ban hang và cung c.p dich vu

2.

Các khoãn gidni tth

3.

Doanh thu thun v ban hang dich vit

71,3 17,529,721

4.

GIávnhàngbán

55,902,126,814

5.

Li tirc gp v ban hang cung cp dich vii

15,415,402,907

6.

Doanh thu hot dng tãi chinh

7.

Chi phi tài chInh

(1,200,862,979)

8.

Chiphibán hang

1.128,630,792

9.

Clii phi qudn l' doanh nghip

71,317,529,721

2,536,765,461

21,316,573.568

10. Lqi t1rc thuAn tr HDKD

(3,292,173,013)

11. Thu nhpkhác

3,089,042,355

12. Chi phi khác

2,316,470,244

13. Lciinhuânkhác
14. Tng 1çi nhun truc thud

772,572,111
(2,519,600,902)

15. Chi phi thud TNDN hin hành
16. Lçii nhuân sau thu TNDN

(2,519,600,902)

II. TInh hmnh tài chInh
A. Tui San
I.

Tàisãnngânhn

1. Tin và các khoán ti.rang thrmg tin

77,925,694,165
41,089,331,650
482,625,673

2.

Du tu tài chInh ng&n h?n

1,880,000,000

3.

Các khoân phãi thu ng&n han

7,589,675,190

4.

Hàngtnkho

5.

Tài san ngn han khác

II.

Tãisándàihn

29,785,712,856
1,351,317,931
36,836,362,515
14.

1. Tài san c djnh
2.

Du tutài chInh dài han

3.

Tàisãndàihnkhác

B. Ngun vn
I.

Nçphãitrà

1. Ngngânhn
2.

Nodàihan

II.

Vnchüshüu

23,712,078,634
12,718,155,525
406,128,356
77,925,694,165
48,146,335,830
48,146,335,830

29,779,358,335

5.5 ('ông 4' Co p/ian May An Nlion

Chi tiêu

Nàm 2019

I. Kt qua hot dQng kinh iJoanh
136,594,614,483

1.

Doanh thu ban hang và cung cp djch V%1

2.

Các khoãn giãrn trr

3.

Doanh thu thuAn v ban hang dich vu

136,594,614,483

4.

GIãvnhàngbán

110,263,501,661

5.

Lçii trc gOp v ban hang cung cp djch v11

6.

Doanh thu hot dng tãi chInh

1,674,050,369

7.

ChiphitaichInh

2.061,664,629

8.

Chi phi ban hang

5,604,077,280

9.

Chi phi quán 1 doanh nghip

10. LçitircthuntirHDKD
lb

Thu nhp khác

12. ChiphIkhác

26,331,112,822

16.222,608,668
4,116,812,614

'I

4,554,552,994

I
C
C

147,176,894

13. Lth nhuân khãc

4,407,376,100

14. Tng1qinhi4ntrixOcthu

8,524,188,714

15. Chi phi thus TNDN hin hành

2,255,808,505

16. Lçii nhuân sau thu TNDN

6,268,380,209

II. TInh hlnh tài chInh
A. Täi San

I

94,537,782,399

I.

Tài san ngn hn

51,527,585,649

1.

Tin và các khoãn tumig duang tièn

14,912,984,026

2. Các khoàn dAu tu tài chfnh ngân han

5,727,920,548

3.

Các khoàn phâi thu ngAn han

18,084,464,595

4.

Hangtnkho

11,944,426,539

5.

Tàisânngânhnkhãc

II.

Tài san dài hn

43,010,196,749

1. Tãi san c djnh

42,791,644,94

2.

Du tu tài chInh dài han

3.

Tàisãndâihankhác

B. Nguln vn
I.

218,551,808
94,537,782,399

Nçi phãi trã

56,242,965,565
50,931,764,709

1. Nvngnhan
2. Nodàihan
II.

857,789,940

5,311,200,856

Vn chñ so hUu

38,294,816,834

5.6 Cong ty Co phn May Tam Quan
Ch tiêu

Näm 2019

£

Iv
H4
0,

I. Kt qua hot dng kinh doanh:

2

1.

Doanh thu ban hang vã cung cp djch vv

2.

Các khoán giãm trir

3.

Doanh thu thuAn v ban hang djch vv

294,044,329,732

4.

GIavnhãngbán

246,735,668,228

5.

Lçii tirc gp v ban hang cung c.p djch vu

6.

Doanh thu hot dng tài chInh

7.

ChiphitãichInh

648,411,258

8.

ChiphIbánhàng

8,343,896,392

294,044,329,732
-

47,308,661,504
1,105,808,395

0

9.

Chi phi quãn 1 doanh nghip

23,648,095,572

10.

Lai tirc thuân tr HDKD

15,774,066,677

11. Thu nhâp khác

1,289,650,249

12.

ChiphIkhác

1,126,482,641

13.

Iiyi nhuân khác

14. Tang 19'i nhun tru'âc thu
15.

Clii phI thu TNDN hiên hành

16.

Loi nhuân sau thu TNDN

163,167,608
15,937,234,285
3,505,954,100
12.431.280.185

II. Tinh hlnh tai chInh
A. Tai Sin
I.

Tài san ngn hn

1. Tin và các khoãn tLrclng dung tin

137,559,876,552
89,790,344.075
4,942,356,067

2.

Các khoãn phãi thu ngii hn

64,773,376,907

3.

Hang tn kho

13,944,978,201

4.

Tài san ng&n han khác

II.

Tài san dâi han

47.769.532,477

1. Tàisâiicdinh

37,296,801,610

6,129,632,900

2.

D.0 tu tái chinh dài han

2,000,000,000

3.

Tâi san dài han khác

8,472,730,867

B. Ngulin von
1.

Nq phãi trá

1. Ncnig.nhn
2.

Nodâihan

II.

Vn chü s hüu

137,559,876,552
78,647,306,456
78,208,780,106
438,526,350
58,912,570.096

A

H

5.7 Cong ly TNHH Git T4 N/ia Be:
Ch tiêu

Näm 2019

I. Kt qua hot dng kinh doanh:
27,166,271,784

1.

Doanh thu ban hang và cung c.p djch vi

2.

Các khoãn giãm trr

3.

Doanh thu thun v ban hang djch vii

27,166,271,784

4.

GIávnhàngbán

30,288,095,215

5.

Lçii tirc gp v ban hang cung cp dich vu

(3,121,823,431)

6.

Doanh thu hoat dng tài chInh

7.

ChiphItàichInh

1,503,824,083

8.

ChiphIbanhang

4,116,858,381

9.

Chi phi quãn 1 doanh nghip

2,274,839,176

10.

Lçi ti.rc thun tr HDKD

11.

Thunh.pkhác

102,668,822

12.

ChiphIkhác

259,551,197

8

13.

LGinhuânkhác

(156,882,375)

I
IA

14. Tang lcii nhuân truàc thu
16.

Chi phi thud TNDN

17.

Loi nhuân sauthu TNDN

21,583,901

(10,995,761,170)

(11,152,643,545)

(11,152,643,545)

II. TInh hlnh tài chInh
A. Tài San
I.

Tàisànngnhn

1.

Tin va các khoãn trcmg throng tin

35,561,807,474
10,022,445,879
1,779,042,041

NG

A

2.

Các khoãn phãi thu ngn hn

3,134,792,692

3.

Hàngtnkho

4,484,631,174

4.

Tàisãnngnhnkhác

II.

Tài san dài hn

623,979,972
25,539,361,595

1. Các khoãn phài thu dài hn
2.

Tàisãncdjnh

3.

Tài san dài han khác

B. Ngulin vn

19,860,491,159
5,678,870,436
35,561,807,474

I.

Ng phãi trã

59,306,087,252

1.

Ncingnhn

43,626,087,252

2,

Na dãi hn

15,680,000,000

II.

Vn chü si hru

(23,744,279,778)

5.8 Cong ty cd phin May Nhà Be - H?iu Giang
CM tiêu

Näm 2019

I. Kt qua hot dng kinh doanh:
1.

Doanh thu ban hang và cung cAp dich vu

2.

Các khoãn giãm trir

3.

Doanh thu thun v ban hang djch vi

173,555,491,404

4.

GIa v6n hang ban

137,131,952,751

5.

Lçri t1rc gp v ban hang cung cAp djch vi

6.

Doanh thu hoat dng tài chInh

7.

ChiphItàichInh

15,596,666,313

8.

Chi phi ban hang

1,962,028,908

9.

Chi phi quãn 1' doanh nghip

173,686,739,881
131,248,477

36,423,538,653
17,476,807

18,292,113,437

r
f
'I

10.

LoitrcthuântrHDKD

590,206,802

11.

Thu nhâp khác

12.

Chiphikhác

13.

Loinhutnkhác

1,530,920,369

14.

Tông1ci nhuântruàcthuê

2,121,127,171

15.

Chi phi thu TNDN hin hãnh

16.

Lci nhuân sau thu TNDN

2,284,588,780
753,668,411

2,121,127.171

II. TInh hInh tài chInh
A. Tài San
I.

Tài san ngn han

1. Tin vâ các khoãn tu'o'ng throng tiën

202,610,901,676
49,656.528,749
664,390,783

2.

Các khoân phái thu ng.n hn

3.

Hàngtnkho

4,241,837,139

4.

Tài san ngân han khác

2,388,549,329

II.

Tài san dài han

152,954,372,927

1. Tàisãncdinh

144,638,515.664

2.

D.0 tu tài chInh dài han

3.

Tài san dài han khác

B. Ngun von
I.

Nciphãitrã

1. Nngnhan

42,361,751,498

8,315,857,263
202,610,901,676
204,841,781,642
122,566,018,642

2.

No dài han

82,275,763,000

II.

Von chi s hü'u

(2,230,879,966)

9,.

5.9 Cong ty pJ:n May Dác Link — N/ia Be
Chi tiêu

Näm 2019

I. Kt qua hot dng kinh doanh:
101,064,136,997

1.

Doanh thu ban hang và cung cp dich vi

2.

Các khoân giâm trt'r

3.

Doanh thu thun v ban hang djch vii

4.

GIávnhàngbán

5.

Lçii tirc gQp v ban hang cung cp djch viii

6.

Doanh thu hott dQng tài chinh

7.

ChiphItàichInh

12,101,800,304

8.

Chi phi ban hang

4,181,829,205

9.

Chi phi quãn 1 doanh nghip

10.

Lçri tCrc thuntrHDKD

11.

Thunhpkhac

7,312,429,905

12.

ChiphIkhác

4,071,408,632

13.

Lciinhuânkhác

3,241,021,273

14.

Tng loi nhuân truYc thud

15.

Chi phi thu TNDN hin hãnh

16.

Lcii nhuân sau thu TNDN

101,064,136,997
99,435,490,765
1,628,646,232
10,480,777

17,303,664,592
(31,948,167,092)

(28,707,145,819)

(28,707,145,819)

II. TInh hlnh tãi chInh
A. Tâi San
I.

Tàisãnngnhn

1. Tin và các khoãn tirong throng tin
2.

Các khoân phái thu ngn han

3.

Hàngttnkho

197,267,067,620
31,320,794,376
189,756,174
20,692,074,812
9,444,091,250

994,872,140

4.

TàisãnngAnhankhác

II.

Tài san dài hn.

165,946,273,244

1.

Tàisánc6djnh

118,864,646,211

2. Tii san dO dang dài han

22,227,104,552

3.

24,854,522,481

Tài san dâi han khác

B. Ngumn von
1.

Nqphaitrã

1. NcingAnhn
2.

Nadàihan

II.

Vnchüsâhüu

197,267,067,620
210,401,644,374
116,875,329,178
93,526,315,196
(13,134,576,754)

6. Tâi hInh täi chInh cüa cong ty:
6.1 Các clii tiêu co ban
Trich khau hao tài san cô djnh: Tãi san cô djnh dtrçic khãu hao theo phi.rong pháp
duing thangxac djnh trên cc s& thii gian httu diring uOc tinh cüa tãi san và phü hccp
vâi huàng dan theo Thông tu 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25/04/2013 và Thông
tu 147/2016/TT-BTC. SO näm khâu hao cUa trng nhóm tài san nhu sau:
- Nhâ tha, 4t kin trüc: 05 —25 nm
- May mOe thiM bj: 05 — 07 näm
- Phucing tin 4n tái: 06 nAm
-.Thit bj, diving ci quãn 1 và tài san khác: 03 — 07 nAm
- Tài san c djnh vô hmnh:
+ Quyn sir diing dAt: 50 näm
+ NIiân hiu hang hóa, bang sang ch...: 10 näm
Thanh toán các khoãn n dn han: Tng Cong ty May Nba Be hin khOng có khoãn
n qua h.n nào, the khoân nv phãi trã ngAn hn và trung han dêu duc Tong Cong ty
thanh toán ding han
Các khoãn np theo quy djnh: Tng Cong ty luôn np dung và dü the khoãn thu&
phi, l phi, báo hiêm xA hi, báo hiêm y tê, bão hiêm that nghip theo dung quy djnh
cUa nhã nuàc và hin khOng CO các khoãn phãi np qua han
TrIch 1p các Qu theo luat djnh: Theo quy djnh tai Diu 1 Tng Cong ty, trithc khi
chia cô tue cho cô dông, Tong Cong ty tiên hành trIch lap các Qu5; vic trIch 1p vã sr
dung qu do DI-CD quyêt djnh.

6,2 Các chi tiêu tài chmnh chü yu:
Các chi tiêu báo cáo tài chinh hcip nht:
Dt

Näni 2018

Nm 2019

+ H s thanh toán ngAn hn

lAn

0,86

0,86

+ He s6 thanh toán nhanh

IAn

0,43

0,48

+ H s Nq/Tông tái san

lAn

0,87

0,88

+ H s N9'/Vn CHS

IAn

6,84

7,11

vOng

4,29

4,17

lAn

1,51

1,46

+ H s LN sau thu/D1T

%

1,39

1,25

+ He s6 LNST/Vn CSH

%

16,43

15,01

+ H s LN sau thu&Tng TS bq

%

2,09

1,82

+ He s LN ttr hd kd/DTT

%

1,94

1,74

fh't

Näni 2018

Närn 2019

+ H s thanh toán ngn han

lAn

0,92

0,94

+ He s thanh toán nhanh

lAn

0,52

0,55

+ H s6 Nçv/Tng tài san

lAn

0,86

0,85

+ He s6 Na/Vn CHS

lAn

6,36

5,78

vOng

3,89

3,68

lAn

0,98

1,41

ChitCu
1

2

3

Chi tiêu khã nAng thanh toán

Chi tiêu ye CO CU VOn

Chi tiêu v näng lirc hot dQng
+ yang quay hang tn kho
+ DTT/Tng tài san binh quân

4

Chi tiêu v khã näng sinh 16i

• Các chi tiêu báo cáo tãi chInh Cong ty Mc:
TI
I

2

3

Chi tiCti
Chi tiêu khá nang thanh toán

Chitiêu vcoc&u vn

Chi tiêu v näng lirc hot dng
+ VOng quay hang tcn kho
+ DTT/Tng tâi san binh quân

4

Chi tiêu v kM näng sinh ku
+ He s LN sau thu/DTT

%

2,06

2,11

+ He s LN sau thu&V6n CSH

%

21,18

20,66

+ H s LN sau thu&Tng TS bq

%

3,09

2,96

+ He s6 LN tr hd kd/DTT

%

2,32

2,29

7. Co cu c dông, thay di vn du tir cüa chü so hu'u:
7.1. Ci phn:
- Tng s c phn: 18.200.000 c pMn
- Loi c ph.n: c phn ph thông
- S hrcmg c phn chuyn nhixgng tr do: 18.200.000 C6 ph.n
- S6 hrcmg c6 phn bj hn eh chuyn nhucmg: 0 c6 phn
7.2. Co cu C6 dong:
STT

CM tiêu

S1lwyng C6 phiu

1

C6dôngnhànuac

5.040.000

27,69%

2

C6dongt6ehc

1.780.000

9,78%

3

C6dôngcánhân

11.380.000

62,53%

Tong cing

18.200.000

100,00%

T5 1 sr hfru

7.3. TInh hInh thay d6i von dIu tu ella chü sö hfru: Không thay d6
7.4. Giao djch c6 phiu qu: Không có
7.5. Các chll'ng khoán khác: Không có

IV. BANH GL& CUA HQI BONG QUAN TR! yE HOIT BONG CUA TONG
CONG TY:
1. Ddnh gid cüa H3i dng quán 14 v các mcii hogi d3ng cüa Tang Cong ty:
HOi d6ng quân trj dä djnh huàng và thuing xuyên theo sat mi hot dng ella T6ng
Cong ty và có nhtng chi do, giái pháp quan trong, hiu qua, kjp thai v thj truang,
nhân sir, du ftr, tái cAu trllc h th6ng.. gillp cho hot dng ella T6ng cong ty duçic
thun lçii, hiu qua.
HQi d6ng quân trj T6ng cOng ty dä chi do Ban diu hành sp xp 1i b may quãn
1, 1oi bO nhUng khâu trung gian, tit giãm duçc chi phi trong quãn 1, phát huy sue
manh t6ng th& näng 1%rc ella can bO chll ch6t dA duçie nâng len, hiu qua hoat dng san
xut kinh doanh ella T6ng cong ty eó hiu qua, doanh thu và lçii nhun ella näm sau
cao hon näm truOc. Các nhim vi1 kháe du dam bão dt Va vuçit các chi tiêu ma Nghj
quyt DHDCD d d ra.
2. Dan!, gid cáa Hfl fkng qudn trj vl hog! d5ng cüa Ban Tong gidm &c:
T6ng Giám Doe phân cOng nhim vi rô rang cho các Phó T6ng, Giám DOe Diêu
Hành, Giám D6e Khu và djnh k' hang tu.n, hang tháng t6 chllc h9p d dánh giá k&
qua thirc hin, kjp th?ñ cO nhirng giãi pháp giãi quy& nhthig khO khän vràng mac.
•1'

HOi dông quân trj dánh giá cao v tinh tMn doàn kt, thai d trách nhim, tinh than
lam vic khoa hçc và quy& tam cUa Ban diu hãnh dà hoàn thành toàn din các chi
tiêu näm 2019
V. QUAN TRI CONG TY:
1. H3i dng quãn trj:
a. Thành viên H5i dng quán tn:
- Ong Pham Phü Cu?ing
- Ong Nguyn Ng9c Lan
- Ba Lê Thj Ng9c Diu
• - Ong Dinh Van Thp
- Ong Nguyn Xuân Dông

- Chü tjch HDQT
- Thành viên HDQT
- Thàrih viên HDQT
- Thành viên HDQT
- Thành viên HDQT

b. Các tilu ban thu5c H5i dng quán trj: khóng có
c. Các quylt djnh, nghj quyt cia H5i &ng quán trj:
Trên cci s 21Nghj quyt cüa Di heii dng c dông thtrng niên 2019, HDQT xây
drng chucing trinh hot dng hang qu, hang näm Va phân cong nhim viii ci th cho
trng thãnh viên giám sat, kim tra mçi mt hot dng san xut kinh doanh cüa Tng
Cong ty, ctng thai chi do vOi Ban diu hành t chüc, trin khai Nghj quyt cüa f)i
hti dng c6 dông, Nghj quyt cüa Hi dng quãn tn. Hang qu HDQT d t6 chirc hp
d dánh giá hott dng san xut kinh doanh trong kS', xác djnh rihng cong vic d
hoàn thành, nhttng mt con t6n ti cn phài khc phic. Xây drng k hoch và các giãi
pháp thirc hin trong qu sau nhm hoàn thành t& các chi tiêu ma Nghi quyt dai hi
dng c dông thung niên dà giao trong nAm 2019.
ST
T

S Quyt dnh,
Nghquyt

Ngày

Ni (lung

02/01/2019

Quyt djnh Ctr ngui di din phn v6n gop
cüa NBC ti Cty Cp Du Ljch NBC Cam Binh
Resort

02/201 9/HDQT
2

02/01/2019
03/201 9/HDQT

3

03/OI/2019
06/2019/HDQT

4

09/2019/HDQT

14/01/2019

5

12/201 9/HDQT

25/02/2019

Quyt djnh CCr ngtrOi di din phn vn gop
cUa NBC ti Cty CP Du Ttr và PT TM DV
Nhà Be
Quyt djnh chuyn nhuçmg vn gop cüa
NBC ti Cty TNHH May Vinatex Tu Nghia
Quyt djnh b nhim can bQ: Ong BUI Dtrc
Liêm giU chrc vii PhO Tng Giám Dc —
TOng Cty May Nhã Be
Nghj quyt v vic báo 1nh vay vOn d61 vài
Cty CP Xây Lap Cong Nghip NhaBe

M

.ot

c6

-11

ST
T

S6 Quyt dlnh,
Nghj quyt

Ngây

Ni dung

6

13/2019/HDQT

01/03/2019

Quyt djnh chAm dirt hot dng Chi nhánh 3
- Tng Cty May Nhà Be — CTCP ti Ha NOi

7

15/2019/HDQT

01/03/2019

Quy& djnh CCr ngxôi di din phAn v6n gOp
eüa NBC ti Cty Cp May Ba Lt

8

16/2019/HDQT

01/03/2019

Quyét djnh CCr ngtr?i di din phAn vn gOp
cüa NBC ti Cty Cp May Gia Lai

9

17/2019/HDQT

27/03/2019

Quyét djnh ehAm dirt hoat dng Chi nhánh 3
- T6ng Cty May Nhà Be — CTCP ti Ba Nng

10

18/2019/HDQT

03/04/2019

11

19/201 9/HDQT

10/04/2019

12

20/2019/HDQT

06/04/2019

Quyt djnh ehm dirt hot dng Chi nhãnh
Tng Cty May Nhà Be — CTCP ti Hãi Phong

13

22/2019/T-IDQT

24/04/2019

Quyt djnh Cu ngu?i dai din phAn vn gop
eiia NBC ti Cty Cp May Nhã Be — Soc Trang

14

24/2019/HDQT

17/05/2019

Ngh quyt Di hi dng c dông thtrOng
niên nàm 2019

15

27/201 9/HDQT

19/06/2019

Nghj quyt v vie bâo IAnh vay v6n d6i vOi
Cty CP Tu Vn Cong Ngh Nhà Be

16

28/2019/HDQT

25/06/2019

Nghj quyt v vic bão lAnh vay vn di vol
Cty CP Du Tu va PT TM DV Nhà Be

17

34/2019/HDQT

23/08/2019

Nghj quy& v vic bão lAnh vay vn dói vâi
Cty C6 phn May NM Be — Dire Linh

18

36/2019/HDQT

30/08/2019

Nghj quyt v viie bão lânh vay v6n d6i vii
Cty c6 ph&n May Tam Quan

19

39/20191HDQT

19/09/2019

Quyt djnh CCr ngixi cti din phAn vn gop
cüa NBC ti Cty CP May Gia Lai

20

40/2019/HDQT

19/09/2019

21

41/2019/HDQT

19/09/2019

22

42/2019/HDQT

19/09/2019

Quyét djnh Tm ing e6 tire nàm 2018
Quyt djnh Cir ngiii di din phn v6n gop
cUa NBC và giài thiu nhân sir tham gia Ban
Kim Soát tai Cty Cp May Tam Quan

Quyt djnh ye nhân sij giOi thiu tham gia
Ban kiem scat ety CP May Nhã Be — SOc
Trang
Quy& djnh v nhAn sir gui thiu tham gia
Ban kiem soát ety CP May BInh Thun
Quyt djnh ye nhân sir gui thiu tham gia
Ban kim soát ety CP May Nhã Be — Dire
Li nh

Nôi dung

ST
T

S Quyt djnh,
Nghquyt

Ngay

23

43/2019/HDQT

19/09/2019

24

44/20191HDQT

19/09/2019

25

45/2019/HDQT

19/09/2019

Quyt jnh v nhân sr gkri thiu tham gia
Ban kim soát cty CP May An Nhon

26

46/2019/HDQT

19/09/2019

Quy& djnh v nhân sir giâi thiu tham gia
Ban kim soát cty CP May Gia PhCie

27

48/2O19IHDQT

12/11/2019

Nghj quyt v vic chuyn nhucxng v6n gop
cOa NBC tai Cty CP Bt Dông San Nhà Be.

Quyt djnh v nhân sir giài thiu tham gia
Ban kim soát cty CP May Song Tin
Quy& djnh v nhan sr giài thiu tham gia
Ban kim soát cty CP Du Ljch NBC Cam
Binh Resort

d Hou d5ng cüa các tiu ban trong Hi dng quân trj: không có
2. Ban Kim soát:
a. Thành viên cza Ban 1dm Soát:
- Trithng BKS
- Ong Phan Van Hâi
- Ba Pham TM Thanh Phucing- Thãnh viên BKS
- Ba Nguyn Thj Ngçc Thão - Thãnh viên BKS
b. HoQI dng cüa Ban Kim soát trong nàm:
Ban kim soát cüa T6ng Cong ty gm có 03 thành viên, trên Ca sâ quy ch hoat
dng dâ ban hãnh, Ban kim soát xây drng k hoach kim tra, trin khai cong tác
kim tra giám sat näm 2019 cüa Tng Cong ty, các Cong ty con và don vj thành viên
trrc thuc, phân cong trng thành viên trong Ban kim soát thirc hin kim tra giárn sat
theo k hoach.
* Thdm tra Báo cáo tái chInh Va giám sat cong tác hgch toán:
Cong tác hach toán và 1p Báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty tuân thu theo Luat
k toán, Thông tu 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tãi ChInh
thay th Quyt djnh s 15/2006/QD-BCT, Thông tu 53/2016/TT-BTC ngày
2 1/03/2016 süa di b sung mt s diu cüa Thông tu 200/2014/TT-BTC, áp thing
mOt each nhát quán, th%rc hiri các dánh giá và uOc tinh mOt each hcrp 1, thn tr9ng Va
tuân thu các quy djnh, các chun mirc k toán và ch d k toán Vit Nam.
Xem xét Báo cáo tài chInh djnh k' hang qu và cã näm do Ban diu hành cung cp.
Tü do, thm tra vic hach toán ghi nhan các khoãn doanh thu, phân b chi phi, phân
tich dánh giá tinh hinh tài chInh, hoat dOng kinh doanh, tInh hmnh quân 1 cong nçi và
tinh hinh trich 1p các khoân dr phông theo quy djnh.
Ban Kim soát dã pMi hçip vài HOi dng quãn trj d xut ch9n Cong ty kim toán
dôc lap thirc hin kim toán Báo cáo tài chInh näm.

aETY

Tham gia phi hqp cüng &m vj kim toãn v phm vi, ni dung thirc hin kim
toán Báo cáo tài chInh näm cüa Cong ty. Thm djnh Báo cáo tài chInh näm trilàc và
sau kim toán thm dánh giá tlnh trung thirc và hçip 1 cüa các s6 1iu tài chinh, dng
thyi xem xét các kin cüa kim toán viên dc lap.
* Ph6i hqp và giám sat hogt d3ng Hi dng quán trj, Ban Tang Giám dc:
Hti dng quãn trj, Ban Tng Giám dc d tuân thu dy dü các quy djnh cUa Pháp
1ut trong quãn l diu hánh. Các thà.nh viên HOi d6ng quàn trj, Ban Tng Giám dc
và các can bO quán 1 dä thirc hin ding chrc nAng, nhim vii duçic giao theo quy djnh
cüa Diu 1 và Nghj quyt cüa Di hi d6ng C dông thông qua.
Hi d6ng quán tr d ban hãnh nhiu Nghj quyt, Quyt djnh lien quan dn hot
dQng san xut kinh doanh cüa Cong ty trong phm vi trách nhim vá thm quyn cüa
HDQT. Các Nghj quyt, Quyt djnh cüa HDQT ban hành diing trInh tir, dUng thAm
quyn Va phU hcip vói cn cU pháp l theo quy djnh cUa pháp 1ut và theo diu 1 cUa
cong ty
Ban Kim soát dã tham dir dy dU các cuc h9p djnh k' hang qu cUa HQi dng
quãn trj, tham gia kin, dtra ra các kin nghj vOi HEQT, BGD cong ty trong vic
quán l, diu hãnh hoat dng kihh doanh tmg qu và miic tiêu phi.rcing huàng hoat
dng tip theo nhim hoãn thành t6t các chi tiêu k hoach d ra.
Trong nám qua, thành viên HDQT, BKS vã nhüng ngtri CO lien quan khi thirc hin
giao djch c phiu Tng Cty May Nhà Be dA thirc hin cong b thông tin theo dUng
quy djth cUa pháp lut.
Trong näm 2019, Cong ty không phát sinh bt cU vn d tranh chap não lien quan
dn hoat dng san xut kinh doanh. Không phát sinh hqp dng giao kt cüng nhu xung
dt lqi Ich vâi nhüng ngu?yi cO lien quan.
3. Thã lao va các khoän lol ich cUa Hi dng quãn trj và Ban Kim soát:
MUc thu lao chi cho Hôi D6ng Quãn Trj và Ban Kim Soát trong näm 2018 thrc
hin dUng theo Nghj quyt Dai hi dng c dông thuäng niên näm 2018 (Nhim k'
20 18-2022) d thông qua. MUc thU lao hang tháng nhix sau:
Hi d6ng quán trj:
+ ChU tjch
15.000.000 d/tháng
+ Thãnh viên thting trirc
10.000.000 dltháng
+ Thành viên không thuing trrc:
8.000.000 dltháng
Ban kim soát
+ Trining BKS
10.000.000 d/tháng
+ Thãnh viên thu?ng trijc
:
5.000.000 dltháng
+ Thânh viên không thir&ng trrc: 3.000.000 d/tháng

VI. BAO CÁO TAI CH!NH:
1. Don v kim toán:
Cong ty TNHH Kim Toán CPA Vit Nam.
Dja chi : TAng 8, Cao c van phong VG Building, S 235 Nguyn Träi, Thanh
Xuân, Ha Ni
2. V kin kiêm toán:
' kin kim toán dc lap: Theo y kin cUa chüng tôi, Báo cáo tài chinh riêng
kern theo dã phãn ánh trung thrc và hçp 1, trên các khia cnh tr9ng yu tinh hinh tài
chInh cüa Tng Cong ty ti ngày 31 tháng 12 näm 2019 cQng nhu k& qua hot dng
kinh doanh và các lung mu chuyn tin t cho näm tài chInh kt thic cüng ngày, phü
hçp vâi các ChuAn mi,rc k toán Vit Nam, Ch dO k toán Vit Nam hin hành va các
quy djnh pháp l có lien quan dn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh riêng.
3. Báo cáo tài chinh throc kiêm toán:
Xem dAy dU trên website: www.nhabe.com.vn
TP.HCM, ngày 22 tháng 4 närn 2020
TONG GIAM DOC
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