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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
S 04 Bn Nghe, phung Tan Thun DOng, qun 7, thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOc 

Ban Tng Giám dc Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn trInh bay Báo cáo nay cüng vi Báo cáo 
tài chInh hqp nhât giUa nién d dã thrc soát xét cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2021. 

TONG CONG TY 

Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn (g9i At là "Tng Cong ly") duc c phn hóa tir Doanh 
nghip Nhà nuóc - Cong ty May Nhà Be theo Quyêt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày 08/8/2004 và Quyét 
djnh sO 88/2004/QD-BCN ngày 08/9/2004 cüa BO tnrâng BO COng nghip (nay là BO Cong thucmg). Tong 
COng ly hot dng theo Giây chimg nhn dang k doanh nghip so 0300398889 ngày 24/3/2005 do S& ké 
hoach và dau P.r thành phO Ho ChI Minh cAp va Giay chüng nhn dang k doanh nghip thay dOi Ian thcr 23 
ngày 18/01/2017. 

Vn diu l cüa Tng Cong ty theo GiAy chirng nhn dang k doanh nghip s 0300398889 thay di l&n thu 
23 ngày 18/01/2017 là 182.000.000.000 VND (Bang chfr: Môt tram tam murri ha! tj dông chá&. 

Ten T6ng Cong ty vit bang tiAng mrOc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock Company 

Ten vit tAt là: NHABECO. 

C phiAu cüa Tng Cong ty dirgc giao djch trOn san Upcom vâi mA MNB. 

Trii s& chInh cüa Tng Cong ty t?i:  S 4, Ththng BAn Nghé, Phi.r&ng Tan Thun Bong, Qun 7, Thânh ph 
HO ChI Minh. 

HQI BONG QUAN TR!, BAN KIEM SOAT VA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên cüa Hi dAng Quãn trj, Ban KiAm soát và Ban Tng Giám dAc dA diu hành Tng COng ty 
trong suOt k' và dOn ngày Ip Báo cáo nay gm: 

Hi dng Quãn taj 

Ong Phm Phü Cu&ng 
Ong Nguyn Ngçc Lan 

Ba LO Thj Ngoc Diêu 

Ong Dinh Van Thp 

Ong Nguyn Xuân BOng 

ChO tjch 
ThánhviOn 

Thãnh viOn 

Thành viOn 

Thành viOn 

Ban IliAm soát 
Ong Phan VAn Hái 

Ba Phm Thj Thanh Phircmg 

Ba Nguyn Thj Ngc Tháo 

Ban Tong Giám dc 
Ong Nguyn Ng9c Lan 

Ong Dinh VAn Thp 

Ba LO Thj Ng9c Diu 

Ba Duong Thj TuyAt 
Ong LO Dan 

Ong Le Thanh Hoang 

Ong Mai Van Hoàng Dung 

BàLOThjHàChi 

Ong Doàn Minh Dtrc  

Tnthng ban 

Thãnh viOn 

Thành viOn 

TAng Giam dAc 

Phó TAng Giám dAc 

Phó TAng Giám dAc 

PhóTAngGiámdAc 
Phó TOng Giám dOc 

PhOT6ngGiamdAc
.,. Pho Tong Giam doc (Bo nhiçm Pr ngay 24/6/2021) 

Phó TAng Giám dOe (BA nhim ti ngày 24/6/2021) 

Pho Tong Giam doc (Bo nhiçm tu ngay 24/6/2021) 
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a 
. TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PLIAN 

S 04 Bn Nghe, phir&ng Tan Thun Dong, qun 7, thânh phéi H ChI Minh 

a	 BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (Tip theo) 

CAC SI) KIN SAU NGAY KET THUC K KE TOAN 

a chInh hgp nht giva niên d, xét trén nhUiig khIa canh  trong yêu, không Co sir kin bt thir&ng nào xáy ra 
Theo nhn djnh cüa Ban Tng Giám dc, ngoài sir kiin nOu tai  mc 7.2 ph.n Thuyt minh Báo cáo tài 

sau ngày khóa s ké toán lam ãnh hthng dn tInh hInh tài chInh và hoat dng cüa Tng Cong ty can thiêt 

• phái diu chinh hoäc trInh bay trên Báo cáo tài chInh hçp nhât gi&a nién d cho k' kê toán 6 tháng két thác 
ngày 30/6/2021. 

a 
KIEM TOAN VIE N 

a 
Báo cáo tài chInh hqp nht gifia niên d cho k' k toán 6 thang kt thüc 30/6/2021 thrc soát xét b&i Cong ty 

a TNH}I Kim toán CPA VIETNAM - Thành viên Hang Kim toán Quc té INPACT. 

a TRACH NBIM CUA BAN TONG GIAM DOC 

a Ban Tng Giám dc Ttng Cong ty có trách nhim 1p Bao cáo tài chInh hgp nht gi&a niên d phãn ánh 

a
mt cách trung thuc và hcp I tInh hInh tài chInh cüa Tong COng ty tai  ngày 30/6/202 1 cling nhu két qua 
hoat dng kinh doan.h gi&a nién d và tInh hinh liru chuyên tiên t giva niOn d cho kS'  kê toán 6 thang két 

a
thi'ic cling ngày, phü hçrp v&i Chuãn mirc k toán Vit Nam, Ch d kO toán doanh nghip Vit Nam hin 
hành va các quy cljnh pháp 1 cO lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hqp nhât giUa niên 

a
d. Trong vic 1p Báo cáo tài chmnh hcrp nhât giUa niên d nay, Ban Tong Giám dOc dLlcic yéu câu phâi: 

a
• Lra chQn các chInh sách k toán thIch hqp và áp diving các chInh sách dO mt each nht quán; 

a
• Dira ra cac phán doán và i.r&c tInh mt cách hcrp 1' và then  trQng; 

Néu rô các chun mvc  k toán ap ding có &rqc tiiân thu hay khOng, tt cá các sal lch trcng yu so vOl 
• cac chuân mirc nay dirçc frInh bay và giãi thIch trong các Báo cáo tài chInh hqp nMt giva niên d; 

a
• Thit k, thirc hin và duy tn h thng kim scat ni b mt cách h&u hiu cho miic dIch 1p và trInh 

bay Báo cáo tài chInh hqp nht gitta niên d hçrp I nhäm han  ch sai sot va gian 1n; 

a • Lap Báo cáo tài chInh gitia niOn d trên ca sO hoat  dng lien tiic tri tniOng hqp không th già djnh r.ng 
Tong Cong ty Se tiép ti1c hoat dng kinh doanh. 

a
Ban Tng Giám dic T6ng COng ty chju trách nhim dam bâo rang s sách k toán duc ghi chép mt cách 

a phà hcrp dê phàn ánh mt each hqp 1' tInh hInh tai chInh cüa Tong Cong ty & bat k' th&i diem nào Yà darn 
bào rang Báo cáo tài chInh hçvp nhât gifla niên d tuán thu các Chuân mvc  kO toán Vit Nam, ChO d kê 

a toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và tnInh bay Báo 
cáo tài chInh hcrp nhât gi&a nién d. Ban TOng Giám doe cling chju trách nhim dam bào an toàn cho tài san 

U cüa Tong Cong ty và vi vy thc hin các bin pháp thIch hqp dO ngän chn va phát hin các hành vi gian 
1n và sai pham khác. 

a 

Ban Tng Giám dc xac nhân r&ng Tng Cong ty dã tuân thu các yéu cu nOu trén trong vic 1p Báo cáo 
• tài chmnh hcrp nht giia niOn c1. 

Nuyn Ngçc Lan 
Tong Giárn dc 
Thànhphó Ho ChIMinh, ngày 27 thông 9 nãm 2021 

2 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

Ban Tng Giám dc, 

cc 
I 

K 

0 



S 

S 

S 

I 

S 

S 

S 

I 

I 

S 

S 

C9AVIETNAM 
CONG TV TNHH KIM TOAN CPA VIETNAM 

Try sà chInh TP. Ha NI: 
Tng 8, Cao óc Van phong VG Building, 
S6 235 Nguyn Trãi, 0. Thanh Xuân, TP. Ha NQi. 

• +84 (24) 3 783 2121 I info@cpavietnam.vn  
• +84 (24) 3783 2122 3 www.cpavietnam.vn  
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S: 148/2021/BCSXHN/CPA VIE TNA M-HCM 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAt CHINH HYP NHAT GIIYA MEN DQ 

I
KInh gui: Các Co dông 

• Hi dông Quãn trl,  Ban Kim soát và Ban Tong Giám dôc 
Tng Cong iy May Nhà Be - Cong ty Co phn 

Chüng tôi dã soát xét Báo cáo tài chInh hqp nht gifra niên d kern theo cüa Tng Cong ty May Nhà Be - 

• Cong ty Co phán, ducic 1p ngày 27/9/2021, tu trang 05 den trang 60, bao gm Bang Can d6i kê toán hcp nht 
gi&a niên d ti ngày 30/6/2021, Báo cáo Kêt qua hoat dng kinh doanh hp nhât gifla niên d& Báo cáo Liru 

• chuyên tiên t hqp nhât gi&a nien d cho kS'  k toán 6 thang kêt thüc cüng ngày và Bàn thuyêt rninh Báo cáo 
tài chInh hcp nhât gita niCn d. 

Trách nhim cüa Ban Tong Giám dc 

Ban Tng Giám dc Tng COng ty chju trách nhirn 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh hqp nht giüa niên 
d phà hqp vâi Chuãn mirc ké toán Vit Nam, Ché d ke toán doanh nghip Vit Narn hin hành va các 
quy djnh pháp l2 có lien quan den vic 1p và trinh bà' Báo cáo tài chInh hqp nhât giUa niên dt và chju 
trách nhim ye kim soát ni b ma Ban Tong Giárn doe xác djnh là can thiêt dé dam bão chovic lap và 
trInh bay báo cáo tài chInh hqp nhât giva niên d không có sai sot tr9ng yu do gian lQtn hoc nhâm lan. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

R Trách nhirn cüa chiing tôi là dua ra ket lun ye Báo cáo tài chInh hqp nhât gi&a niOn d dra trên két qua 

soát xét cüa chn tOi. Cháng tOi dã thrc hin cong vic soát xét theo Chuân mrc Vit Narn ye hqp dOng 

• djch vi soát xét so 2410 - Soát xét thông tin tâi chInh giUa niên d do kiêrn toán viên dc Ip cüa Cong ty 
thrc hin. 

Cong vic soát xét thông tin tài chInh hgp nht gi&a niên dbao gm vic thrc hin các cuc phong van, 

5 chü yeu là phOng van nhüng ngithi chju trách nhirn v các van dê tài chInh ké toán, thirc hin thu ti,xc phân 
tIch và các thu tuc soát xOt khác. Mt cuc soát xét v ca bàn có pharn vi hp hcrn rnt cuc kiêm toán duqc 

• thuc hiên theo cac Chuân niirc kiêrn toan Viçt Nam va do vây không cho phep chung tôi dat dLrcic sir darn 
bào rang chüng tOi së nhn biêt dirçyc tat ca cac van dé trong yêu có the ducrc phát hin trong mt cuic kiérn 

5 toán. Theo do, chüng tôi khOng thra ra kiOn kiêm toán. 

5 Co s& cüa kt lun ngoi tru 

Nhi.r duçic trInh bay tai  Thuyt rninh s 7.1 Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giva niên d, ngày 
03/01/2021, -u sâ COng ty CO phân May Tarn Quan (Cong ty con cCia Tong Cong ty) tai  Cyrn Cong 
nghip Tam Quan, thj trân Tarn Quan, huyn Hoài Nhon, tinh BInh Dnh, dã xây ra mit vu hôa hoan I6n 
lam cháy toàn b so sách, chung tir cüa Cong ty tr lüc thành Ip  den bet narn 2020. Do do, Chüng tOi không 
the thu thp thrqc day dü các bang chfrng thich hqp dO dua kOt Iun ye sO 1iu trên Bang Can dôi k toán 
gifla niên d t?i  ngày 30/6/2021 cüa Cong ty CO phân May Tam Quan vui Tong tài san là 1 18.368.976.7?9 
VND (t?i ngày 01/01/2021 là 165.915.109.464 VND). Theo do, ching tOi khong the xác djnh 1iu có can 
thiOt phài diOu chinh các sO lieu nay hay không trên Bàn cáo tài chInh hcp nhât gi&a niên d kOt thüc ngày 
30/6/202 1 cua Tong COng ty. 
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C9A\VIETNAM 
Kt 1un ngoi trLr cüa Kim toán viên 

Can ci'r trén kt qua soát xét cüa chün tôi, ngoi tth ánh htr&ng cüa vAn d néu t?i  doan "Ca sâ cüa kt Iu.n 
ngoi tth", chüng tôi khong thây có van dé gi khién chüng tôi cho rang Báo cáo tài chInh hqp nhât gia niên 
d dInh kern không phãn ánh trung thirc và hçp 1', trén các khIa canh  trong yêu, tInh hInh tài chInh hçrp 
nhât cüa Tong Cong iy tai ngày 30/6/2021,kêt qua hoat dng kinh doanh hcrp nhât gifla nién d và bin 
chuyén tiên t hqp nhât giCta niên d cña Tong,Cong ty cho kS'  ké toán 6 thang kêt thác ngày 30/6/2021, 
phü hqp vai Chuân mirc ké toán Vit Nam, Ché dt k toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy 
djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh hqp nhât giUa niên d. 

.OlOip 
/D:: 1> 

(7CONGTY - 
*7 TNHH * 

KIEMTOAt 
.  CPA VIETNA 

HA N 

Vu Ngçc An 
Phó T1ng Giám ttc 
So Giây CN DKHN kiêm toán: 0496-2018-137-1 
GkIy (Jy quyn s: 01/202//UQ-CPA VIETNAM ngay 02/01/2021 cüa Chü tjch HDTV, Tang Giám dc 
Thay mt và di din 
CONG TV TNHII KIEM TOAN CPA VIETNAM 

S - Thanh vien Hang Kiem toan Quoc te INPACT 
Ha N5i, ngày 27 tháng 9 nàm 2021 
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a TONG CONG TY MAY NBA BE - CTCP Mus B Ola - DNfH1 

R So 04 Ben Nghé, phi.r&ng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tu so 202/2014/TI'- BTC 
thành ph Ho ChI Minh, VietNam Ngay 22/12/2014 cCia B) Tài chInh 

BANG CAN DOI KE TOAN 

iAi SAN MS 

Taingày30/6/2021 
HQP NITAT GIU'A MEN DQ 

30/6/2021 
TM YND 

01/01/2021 
VND 

A - TA! SAN NGAN HAN 100 1.762.176.152.976 1.8 10.118.694.830 
(100=110+120+130+140+150) 

I- Tin và các khoãn tirolig throiig tin 110 5.1 112.976.882.681 313.407.642.356 

1. Tin 111 82.565.726.065 179.339.040.962 
2. Các khoãn Piong di.rong tin 112 30.411.156.616 134.068.601.394 

I!- Du tu tãi chInh ngn hn 120 34.681.501.369 43.100.410.695 
I. Chimg khoán kinh doanh 121 5.2 2.000.000.000 2.000.000.000 
3. Dutunmgi0dnngãy dáo han 123 5.3 32.681.501.369 41.100.410.695 

HI- Các khoãn phãi thu ngnhn 130 671.538.605.818 682.260.895.030 
1. Phàithungnhancüakháchhang 131 5.5 522.803.215.196 516.152.151.520 
2. Trã tnrâc cho ngu1i ban ngn han 132 80.880.015.961 101.825.299.864 
4. Phãithungnhnkhac 136 5.6 68.218.912.538 64.647.032.873 

Dr phOng các khoàn phái thu khO dôi 137 (434.765.315) (434.765.315) 
6. Tàisãnthiuchixr1y 139 71.227.438 71.176.088 

IV- Hang thn kho 140 5.7 864.418.275.489 713.091.994.321 
1. Hãngtnkho 141 865.689.948.427 714.644.249.783 
2. Dr phOng giãm giá hang thn kho 149 (1.271.672.938) (1.552.255.462) 
V- Tãi san ngn hn khác 150 78.560.887.619 58.257.752.428 
1. Chi phi trã tnràc ngân han 151 5.8 28.005.125.674 14.226.422.352 
2. ThuEGTGTducickMutth 152 33.170.250.611 29.823.512.642 
3. Thud và các khoàn phãi thu Nhà nuâc 153 5.14 17.385.511.334 14.207.817.434 



TONG CONG TY MAY NRA BE - CTCP 
S 04 Bn Nghé, phu&ng Tan Thun Dông, qun 7, 
thành phô H ChI Minh, Viêt Nam 

Mus B Ola - DN/HN 
Ban hành theo Thông Vi so 202/2014/Ti'- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

BANG CAN DOI KE TOAN Hç1P NIHAT GffJA NIEN DQ (Tip theo) 
Ti ngày 30/6/2021 

TA! SAN MS TM 
30/6/2021 

YND 
01/01/2021 

VND 
B- TA! SAN DAI HAN 200 875.352.493.566 927.979.873.404 

(200 =210+220+230+240+250+260) 
I Cãc khoãn phãi thu dài hn 210 30.727.671.444 16.783.716.218 
3. Phái thu dài han khác 216 5.6 30.727.671.444 16.783.716.218 
4. Dir phang phãi thu dài han  khó dôi 219 

II Tãi san c dinh 220 675.398.090.816 723.905.695.628 
1. TàisãncdinhhUuhIth 221 5.9 651.990.418.313 698.706.795.533 

- Nguyen giá 222 1.689.126.262.736 1.711.305.926.598 
- Gidtrjhaomonluykl 223 (1.037.135.844.423) (1.012.599.131.065) 

2. Tài san c dinh vô hinh 227 5.10 23.407.672.503 25.198.900.095 
- Nguyen giá 228 57.500.105.125 5 7.510.105.125 
- Giá Er! hao mon lüy Ice 229 (34.092.432.622) (32.311.205.030) 

III. Bat dng san du tix 230 

IV. Tãi san d& dang dài han 240 28.227.210.267 28.314.480.719 
1. Chi phi xây dirng cci ban dâ dang 242 5.11 28.227.210.267 28.314.480.719 
V. Du Ui thi chInh dãi han 250 77.342.591.004 79.664.259.421 
1. Du Vi vao cong ty lien doanh,liên k& 252 5.4 42.420.223.458 44.741.503.636 
2. Du ti.r gop vn vào dun vj khác 253 5.4 33.256.863.385 33.256.863.385 
3. Dir phOng du Vi tài chInh dài han 254 5.4 
4. Du tir nâin gii dn ngày dáo han 255 5.3 1.665.504.161 1.665.892.400 
VI Tài san dãi hn khác 260 63.656.930.035 79.311.721.418 
1. Chiphitrãtnràcdàihan 261 5.8 63.656.930.035 79.311.721.418 

TONG CONG  TA! SAN (270 = 100+200) 270 2.637.528.646.542 2.738.098.568.234 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CTCP Mu s B Ola - DN/I{N 
S 04 Bn Nghé, phuông Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông hr s 202/2014/TI'- BTC 
thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam - Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

BANG CAN 001 KE TOAN HQP NTh&T GIUA MEN DQ (Tip theo) 
T?i ngày 30/6/2021 

30/6/2021 01/01/2021 
NGUON VON MS TM VND YND 

C- NQ PHAL TRA (300 = 3 10+330) 300 2.293.403.961.732 2.350.934.383.142 
(300 = 3 10+330) 

I- Ncr ngn hn 310 2.078.468.481.400 2.099.627.003.274 
1. Phài trã ngu&i ban ngn hn 311 5.13 312.703.492.682 282.805.307.788 
2. Nguôi mua trã tin tniâc ng.n hn 312 133.225.224.793 121.659.291.642 
3. Thuvàcác khoãnphai npNhànuâc 313 5.14 25.224.276.754 26.576.168.939 
4. Phãi trã nguri lao dng 314 139.586.567.619 241.094.798.643 
5. ChiphIphaitrãngAnhn 315 5.15 16.168.185.213 24.280.197.306 
6. 318 5.16 1.515.933.132 25.811.049.269 
7. Phàitrãngnhnkhac 319 5.17 118.241.430.744 81.583.277.358 
8. Vay và ncithuê tài chinh ngnhn 320 5.18 1.298.828.393.793 1.258.722.159.107 
9. Qu khen thi.râng phüc 1i 322 32.974.976.670 37.094.753.222 

LI- No dài han 330 214.935.480.332 251.307.379.868 
1. Phâitrãngu&ibándàihan 331 5.13 85.155.000 336.080.764 
1. Ngithi mua trá tin tri.râc dài hn 332 3.993.396.118 15.577.250.615 
3. Doanh thu chi.ra thisc hin dài han 336 5.16 25.109.706.002 28.164.208.274 
4. Phài trã dài han khác 337 5.17 1.365.500.000 1.569.500.000 
5. Vay và nçivà thuê tài chInh dài hn 338 5.18 170.347.452.028 193.597.421.714 
6. Thug thu n14p hoãn 1i phãi trã 341 5.12 14.034.271.184 12.062.918.501 

D- VONCHUS1H1U 
(400=410*430) 

400 344.124.684.810 387.164.185.092 

I- Vn chü s& hü'u 410 5.19 344.124.684.810 387.164.185.092 
1. Vn gop cüa chü si hthx 411 182.000.000.000 182.000.000.000 
-  Ca philupha fhôngcó quyn bilu quyat 411a 182.000.000.000 182.000.000.000 
6.. Qu5' du tu phát triên 418 56.808.393.228 49.109.997.806 
7. Lqi nhu.n sau thus chi.ra phân pMi 421 46.573.248.105 81.873.913.567 
-Lc,inhu4n sau thul chzraphán p/in! 

luy ke den cuoz ky trito'c 421a 85.082.901.695 46.802.142.107 

- LcA nhu4n sau thul chu'a p/ian phái kj) nay 421b (38.509.653.590) 35.071.771.460 
13. Li Ich ci dong không kim soát 423 58.743.043.477 74.180.273.719 
II- Ngun kinh phi và qu5 khãc 430 
TONG CQNG NGUON VON 
(440 =300+400) 440 2.637.528.646.542 2.738.098.568.234 

Ngirè'i 1p 

ànhp aHa  C/'1 'háng9na,n 2021 

Truông ph if k oan  77  T6NGCO%11 , dc 

C 

Ding Minh Tuyn 
/ / 

Mai an bang Dung 
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Bng Minh Tuyn Mai Van Hoãng Dung Ngçc Lan 

T znhpháH ChI 

kê 'an 

7 tháng 9 náin 2021 

m dc NgLrOi Ip Trirông ph 

TONG CONG TY MAY NBA BE - CTCP Mu s B 02a-DN/LTN 
S 04 Bn Nghé, phis&ng Tan Thun Dong, qun 7, Ban hành theo Thông tu s 202/2014/Ti'- BTC 
thành phô Ho Chi Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cüa Bc Tài chinh  

BAO CÁO KET QUA HO4TD()NG KIN!! DOANH H(P NHAT GrU'A MEN DQ 
Cho kS'  ké toán 6 thang kEt thüc ngày 30/6/2021 

Cm TIEU MSTM 

Cho icy ke toan 
6 thang ket thuc 

ngày 30/6/2021 
VND 

Cho ky ke toan 
6 thang ket thuc 

ngày 30/6/2020 
VND 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dch vii 01 6.1 1.346.614.595.371 1.766.757.089.835 

2. Các khoãn giám tr?r doanh thu 02 6.2 4.105.900.721 3.550.166.093 

3. 
Doanh thu thun v ban hang 
và cung cp d:ch  vii (10 = 01-02) 

10 1.342.508.694.650 1.763.206.923.742 

4. Giá vn hang ban 11 6.3 1.128.605.393.978 1.462.016.081.9 12 

5. 
Lçi nhun gpv ban hang và 
cung cp dch vu (20 = 10-11) 

20 213.903.300.672 301.190.841.830 

6. Doanh thu hot dng tài chinh 21 6.4 14.496.359.122 23.290.902.154 
7. Chi phi tài chInh 22 6.5 30.080.898.771 51.048.929.211 

Trong do: Ciii phi lãi vay 23 26.126.147.100 39.089.274.598 
8. Ph.n lãi trong cong ty lien kt 24 6.6 (8.696.354.854) (6.825.295.098) 
9. Chi phi ban hang 25 6.7 86.613.073.959 129.675.939.372 
10. Chi phi quãn 1' doanh nghip 26 6.8 135.972.042.349 157.096.835. 125 

11. 
Loi nhun thun tu hot dng kinh doanh 
{30 = 20+(21-22)-(24+25)} 30 (32.962.710.139) (20.165.254.822) 

12. Thunhpkhác 31 6.9 14.566.261.53 1 11.383.289.127 
13. ChiphIkhác 32 6.9 9.742.186.668 3.486.956.206 
14. Loi nhuân khác 40 4.824.074.863 7.896.332.921 

(40 = 3 1-32) T,t 

15. Tng Içi nhun k toán trithc thug 50 (28.138.635.276) (12.268.921.901) 
(50 = 30+40) 

16. Chi phi thus TNDN hin hành 51 6.11 3.717.324.272 5.970.993.002 H, 

17. Chi phi thus TNDN hoãn Iai 52 6.12 (1.703.522.762) 

18 
Lo'i nhun sau thu thu nhp doanh 
nghip (60 = 50-51-52) 60 (3 1.855.959.548) (16.536.392.141) 

19 Lcxi nhu.n sau thu cüa cOng ty mc 61 (21.861.175.180) (10.641.957. 167) 

20 
nhu.n sau thus cüa c dOng không kim 

soát 62 (9.994.784.368) (5.894.434.974) 

21. Lãi co ban trén c1 phiu 70 6.13 (1.201) (585) 
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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP Mus B 03a - DNIHN 
s6 04 Bn Nghé, phu?mg Tan Thun f)ông, qun 7, Ban hânh theo Thông tu so 202/201411'T- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cüa Bô Tài chInh  

BAO CÁO L!YU CHUYEN TIEN TE H€IP NUAT .GIUA MEN DQ 
(Theophwoiigpháp gián liep,) 

Cho k' ké toán 6 thang kêt thOc ngày 30/6/202 1 

Cho k5' k toán 
6 tháng kt thüc 

ngày 30/6/2021 

Cho ky ke toán 
6 tháng kt thOc 

ngày 30/6/2020 
CHI TIEU MS TM 'ND VND 
Luu chuyn tin thun tfr hot dng kinh doanh 

1. Lçn nhuân trwfrc Ihul 01 (28.138.635.276) (12.268. 921.901) 
2. Diêu chinh cho các k/wan: 

KhAu hao tài san c6 djnh, bt dng san dAu tu - 
vàchiphfphãnb 

02 52.553.605.474 57.673.729.625 

- Các khoán du phông 03 (280.582.524) (261.546.230) 
- L chénh 1ch t) gia h6i doái do dánh giá 'a 

các khoãn mic tin t có g& ngoi t 
04 (198.939.825) 

- aitrhotdngdAutu 05 (2.947.992.687) (8.367.772.69 1) 
- Chiphilaivay 06 26.126.147.100 39.089.274.598 

3. Loi nhuân lit HDKD lru* Ihay dôi von Iwu df5ng 08 47.312.542.087 75.665.823.576 
- Tang, giám các khoán phái thu 09 (3.711.309.693) 243.545.404.545 
- Tang, giãm hang tM kho 10 (151.045.698.644) (54.412.464.792) 
- Tang, giâm các khoãn phãi trà 11 (75.426.384.812) (34.889.991.843) 
- Tang, giám chi phi trà tnióc 12 (148.345.234) 5.097.406.016 

Tin Iai vay dã trâ 14 (26.126.147.100) (39.089.274.598) 
Thu thu nhp doanh nghip dà np 15 (6.815.904.200) (6.985.657.508) 
Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 17 (10.476.195.115) (12.658.620.569) 
Lwu chuyin 1in lhuân lit hog: d3ng kinh doonh 20 (226.43 7.442. 711) 176.272.624.827 

II. Luu chuyn tin tir hot dng du tir 10 

Tiên chi d mua sam, xây dmg tài san c6 djnh 
1. 

va các tài san dài han khác 21 (8.557.304.737) (15. 101.747.594) 

Tin thu tr thanh 1, nhucing ban tài san c6 dinh 2. 
va các tài san dài han khãc 22 3.393.785.455 41.981.818 .. C 

Tin chi cho vay, mua các cOng cu nci 
3. 

cOa don vj khac 23 (5.997.030.740) 
N ( 

Tin thu h6i cho vay, ban 1i các cong ci nçi 
cOadcmvikhác 24 8.419.297.565 

5. Tién chi dAu tir gop v6n vào don vi khac 25 (7.000.000.000) 
6. Tin thu hi dAu tu gop vn vào don vj khác 26 2.449.884.914 
7. Tin thu lai cho vay, c tc và lçn nh4n ducic chia 27 5.894.639.753 8.337.028.374 

Lwu chuy!n 1/In lI:uin tii hog! d5ng dàu 1w 30 9.150.418.036 (17.269.883.228) 
111. Luit chuyn tin tir hot dng tãi chInh 

TiEn thu tr phát hành c phiu, nhân v6n gOp 
cOaCSH 31 9.300.000.000 

2. Tin thu tii di vay 33 1.105.393.643.819 1.650.911.687.995 
3. Tinchitrancig6cvay 34 (1.088.537.378.819) (1.799.064.518.817) 

Lwu chuyln 1/In 1hun lit hog: d(3ng thi ch(nh 40 16.856.265.000 (138.852.830.822) 
Luu chuyn tin thun trong k5' 
(50 = 20+30+40) 50 5.1 (200.430.759.675) 20.149.910.777 

Tin và tirong throng tin du k5r 60 313.407.642.356 283.695.607.662 
Tin và tiro'ng dwmg tin cui ky 
(70 = 50+60+61) 

70 5.1 112.976.882.681 303.845.518.439 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP MusB03a-DNfJiN 
s6 04 Bn Nghé, phu&ng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông Pr s 202/2014/Tf- BTC 
thành phô Ho ChI Mirth, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

Thành ph Ha C'hI Minh, ngây 27 tháng 9 nám 2021 

Ngrôi Ip Trirthig phông k toán Tong Giám dc 

Ding Minh Tuyn Mai Van Hoàng Dung Nguyn Ngçc Lan 
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TONGCONGTYMAYNTLABE—CTCP MusBO9a-DN/HN 
. So 04 Ben Nghé, phix&ng Tan Thu.n Dông, qun 7, Ban hành theo Thông Pr so 202/2O14iTT- BTC 

thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh  

• TJTUYET M1Iffl BAO CÁO TAI CHfN11 HOP NHAT GIUA NIEN iQ 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thiic ngày 30/6/2021 

. 1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

1.1 HInh thfrc s& hü'u von 

• Tng Cong ty May Nba Be - Cong ty C6 phn &rqc c phAn hóa tir Doanh nghip Nhà nuâc - Cong 

R
ty May Nhà BO theo QuyOt djnh s 74/2004/QD-BCN ngày 08/8/2004 và Quyêt djnh so 

88/2004/QD-BCN ngày 08/9/2004 cña BO trung B Cong nghip (nay là B Cong thtiong). Tong 
. Cong ty hot dng theo Giây ch(rng nh.n dang k,2 doanh nghip Cong ty Co phãn so 0300398889 

ngày 24/3/2005 và Giay ch(rng nhn dang k kinh doanh thay dôi lan th(r 23 ngày 18/01/2017 do S& 

• 
Kê hoach và Du Pr thành phô Ho Chi Minh cap. 

Vin diu l cüa Tng Cong ty theo Giy ch(rng nhn dang k doanh nghip Cong ty C phn s 
• 030039888 thay clôi lan thIr 23 ngày 18/01/2017 là 182.000.000.000 VND (Bang chü Mç3t tram tam 

mzrcri hai j' dong chãn). 

Ten Tng Cong ty vit b&ng ting nuàc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock 
R Company 

Ten vit tht là: NHABECO. 

C phiu cüa Tng Cong ty duçic giao djch IrOn h thng giao djch Upcom vâi ma MINB. 

Tm si chInh cüa Tng Cong ty tai:  S 4, Dtrng Bn Nghé, Phtr&ng Tan Thun DOng, Qun 7, 

• 
Thânh phO H ChI Minh. 

S6 lao dOng cüa Tng Cong ly và các Cong ty con tai  ngày 30/6/2021: 13.417 ngui (tai ngày 
• 01/01/2021 là: 13.532ngir&i). 

• 1.2 Ngãnh ngh kinh doanh và hoat dng 

. Ngành ngh san xut kinh doanh chü yu cia T6ng Cong ty bao gm nhiu linh vrc, trong do chü 
y& là tp trung vào các lTnh -vrc sau day: 

.
• San xuât, mua ban san phm dt - may, nguyen phii lieu, may mOc, thit bj, phii tüng 1mb kin phic 

viii nganh dt, may; 

• • Git, thy, in trOn san phm thOu; 
• Mua, bàn san phm ch bin tr nOng - lam - hài san, may mOe thit bj, phii tüng kim khi din may 

• gia diing va cong nghip, din t, cong ngh thông tin; 
• Xây dirng và kinh doanh nhà; 

• • Môi giâi bat dng san; 
• Dich viii kho bãi; 

• • Kinh doanh vn tài xang dAu bang ô to và thr?mng thüy ni dja; 

.
• Kinh doanh nhà hang, luu trü du ljch, khách san; 
• Kinh doanh du ljch 1 hành ni dja, quc te;... 

• Hot dng kinh doanh chmnh cüa Tng COng ty trong kS'  là san xut, kinh doanh các san phm may 
. mc cho thj trtthng trong nuàc và thj tnthng quOc t& 

1.3. Chu k' san xut, kinh doanh thông thirô'ng 

• Chu k' san xut kinh doanh thông thu&ng cüa Tang COng ty là 12 tháng. 

• 1.4. Dc diem hot dng cüa Tng Cong Iy trong k5r có ãnh htr&ng dn Báo cáo tài chInh hçp nhât 
gifra niên d 

• Tir dAu näm 2021, Dai  djch COVJD-19 cO ãnh hu&n khOng nho dn nn kinh t th giài nói chung, 
• và nOn kinh th Vit Nain nói riOng. float dtng cüa TOng COng ly chü yêu là may mc hang gia cong 

xut khu, do 4y, bj ãnh huâng do vic gian cách xa hi và dOng cüa nn kinh te t?i  nhieu nuâc IrOn 

• the giài. So vâi cüng kS'  nàm tnthc, kt qua kinh doanh và tinh hInh tài chInh cüa Tôn Cong ty cO sir 
svt giãm  manh.  DOng thai, ChInh phil Vit Nam dã Co nhng chInh sách ho trc các to chic, cá than 

• trong vic virçit qua kho khän cüa Dai  djch COVID-19. Tong Cong ty thuOc din thrçc gia h?n  np 
thud giá frj gia tang, thu nhp doanh nghip và tiên thuO ctht trong nãm 2021 theo Nghj djnh s 

$ 52/ND/2021/ND-CP ngày 19/4/2021 cüa ChInh Phñ. 
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Các cong ty con 

Cong ty C phn 
May GiaLai 

Cong ty C phn 
May Ba Lat 

CôngtyCtphn 
May Binh Bjnh 

Cong ty Co ph.n 
May An N1icn (i) 

CôngtyCphn 
May Tam Quan 
(ii) 

Cong ty CO ph.n 
6 May BInh Thun - 

Nhà BO 

Cong ty C phn 
Git Tây Nhà Be 

• COng ty C phn 
8 MayNhaBè- 

Hu Giang 

COng ty CP May 
9 NhàBè-D(xc 

Linh (iii) 

Cong ty Co phn 
Du1jchNBC 
Cam BInh Resort 
(iv) 

A. 

2 

3 

4 

5 

10 

C 

TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghe, phurng Tan Thun Dông, qun 7, 
thành pM Ho Chi Minh, Vit Nam 

TIrUYET MJNIH BAO CÁO TA! CHINE HOP 
Cho k' k toán 6 tháng kt thCic ngày 30/6/202 1 

1.5. Cu trüc doanh nghip 

Tai ngày 30/6,2021, Tng Cong ty có các Cong ty con 

Cong ty con 

DuOng L Thai To, t 6  12, 
phuing Yen D& Tp. Pleiku, tinh 
Gia Lai, Vit Nam 
s6 9, duäng PhO Dng Thiên 
Vucmg, Phi.räng 8, Tp. Ba Lt, 
tinh Lam Dng, Vit Nam 

SO 105, thrOng Trn Flung Dao, 
phurOng Hãi Cãng, Tp. Quy 
Nhcxn, tinh BInh Djnh, Viêt Nam 

SO 71, thrOng Nguyn DInh 
ChiOu, P. Binh Djnh, thj xã An 
Nhcm, tinh BInh Dnh, Vit Nam 

Ciim cong nghip Tam Quan, thj 
trn Tam Quan, huyn Hoài 
Nhon, tinh BInh Bjnh, Vit Nam 

S 204, thrOng Thng Nht, 
phurOng Tan Thin, thj xâ La Gi, 
tinh BInh Thun, Vit Nam 

Ci,im cong nghip Trung An, âp 
Binh Tao, xã Trung An, Tp. M 
Tho, tinh Tién Giang, Vit Nam 

Cam cong nghip - TiOu thu cOng 
nghip, phuOng VU, 
Tp. Vj Thanh, tinh HOu Giang, 
Vit Nam 
Khuph 1,ThjtrânVOXu, 
huyn Düc Linh, tinh BInh 
Thun, Vit Nam 

Thôn Miii Ba, xä Tan PhuOc, 
thj xã La Gi, tinh Binh Thun, 
Viêt Nam 

MusBO9a-DNIHN 
Ban hành theo Thông tr so 202/2014/IT- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cia B Tài chInh  

T l 
quyên biu 

quyt 
T5 l 

gop vn 
T5 l 

lqi Ich 

51,00% 51,00% 51,00% 

55,00% 55,00% 55,00% 

51,84% 51,84% 51,84% 

69,61% 58,19% 58,19% 

63,86% 57,67% 57,67% 

51,00% 51,00% 51,00% 

/ 

51,00% 51,00% 51,00% 

55,56% 55,56% 55,56% 

76,92% 52,23% 52,23% 

73,81% 60,68% 60,68% 

t4i1AT GIUA MEN nQ (TIEP 1HLO) 

Cong ty liOn kt và các don vj tric thuc, nhtr sau: 

Hot dng 
Stt Ben lien quan Dia chi chInh 

Gia cOng hang 
may mc 

Gia cOng hang 
may mc. 

Gia cong hang 
may mc 

GiacOnghàng 
may mc 

Gia cOng hang 
may mc 

Gia cOng hang 
may mc 

Hoàn thiên san 
phm dt 

Gia cong hang 
may mc 

Gia cong hang 
may mc 

Kinhdoanhdia 
diEm luru trü 
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• TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DNIHN 
S 04 Bn Nghé, phuxng Tn Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tir sO 202/2014/TI'- BTC 

• thành ph6 H ChI Minh, Vit Nam Ngay 22/12/20 14 cüa B) Tài chInh  

• TRUYET MIMI BAO CÁO TM CHJNH HCIP NHAT GIUA NIEN nO (TIEP ik1EO) 
Cho kS'  kO toán 6 tháng két thüc ngày 30/6/2021 

1.5. Cu trüc doanh nghip (Tip theo) 

Cong ly con (TiEp 1/leo) 

• (i) Tng t' 1 lçi Ich và quyn biu quyt cüa Tng COng tytai Cong ly CP May An Nhon 1.n hrqt là 
• 58,19% và 69,61%, trong do, t 1 Ii Ich và t' l quyén biOu quyêt trirc tiOp là 45,90%, t' 1 lçi Ich 

gián tiOp qua Cong ty CP May BInh Dlnh  là 12,29%, t l quyên biéu quyét gián tip thông qua Cong 
ty CP May Binh Djnh là 23,71%. 

(ii) Tang t l lgi Ich và quyn biu quyt céa Tng Cong tytai Cong ty CP May Tam Quan ln lut 
• là 57,67% và 63,86%, trong do t3 1 li Ich và t' l quyOn biêu quyét trrc tip là 51,00%, t5' l lçi Ich 

gián tip qua Cong ty CP May Binh Djnh là 6,67%, t) l quyn biêu quyt gián tiOp thông qua Cong 
• ty CP May BInh Djnh là 12,86%. 

• (iii) Tang t l lçii Ich và quyn biu .quyt cña Tng Cong ty ti Cong t' CP May Nhà Be — Dirc 
Linh lan hrçit là 52,23% và76,92%, trong dO l Içri Ich và t' 1 quyen biu quyt trrc tip là 

• 26,54%, t l lqi Ich gián tiép qua Cong ly CP May BInh Thun là 25,70%, t' l quyn biéu quyêt 
gián tiOp thông qua Cong ty CP May Binh Thun là 50,38%. 

• Theo Nghj quyt s6 30/2O2OIHDQT ngày 01/12/2020 cña HOi  d6ng Quán trj T6ng v vic thông qua 

R	 chO tr1rng chuyên nhisqng toàn b 3.000.000 c6 phn nam giii tai  Cong ty CP May Nhà Be - Drc 
Linh viii giá chuyOn nhtrçing là 10.000 VND/cô phãn. Tai  ngày 30/6/2021, TOng Cong ty dã chuyOn 

R	 nhuqng 1.275.000 cô phân Cong ty C6 phân May Nhà Be Dire Linh cho Cong ty Co phân May 
BInh Thun — Nhà Be vOi giá chuyOn nhtrqng 10.000 VND/cO phn, s6 c6 phn cOn Iai  (1.725.000 C6 

• phan) s duçc chuyOn nhuqng trong các tháng cOn li cüa nãm 2021. 

(iv) T6ng t' l Içxi Ich và quyn biu quyt cüa T6ng Cong ty t?i  Cong ty CP Du ljch NBC Cam BInh 
• Resort Ian liiçrt là 66,15% và 73,81%, trong do, t' l lçii Ich và quyOn biOu quyêt trrc tip là 47,00%, 

t l 1çi Ich gián tiOp qua COng ty CP May Nlià Be - BInh Thu.n là 12,07%, qua Cong ty CP May 
• Gia Lai là 1,61%, t l quyên biêu quyt gián tip thông qua Cong ty CP May Nhà Be - Binh Thun 

là 23,66% và thông qua Cong ty CP May Gia Lai là 3,15%. 

• 

• 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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1.5. Cu trüc doanh nghip (Tip theo) 

Cong ty lien kt! 

Hot dng 
Stt Ben lien quan Bla chi chInh 
B. Cãc cong ty liOn 

Cong ty C? Du 
tu&Pháttrin 
Dich viii Thucmg 
mai Nhà Be 

doanh, lien kt 

 

 

S 4 Bn Nghé, Phuing Tan 
Thuân DOng, QuOn 7, Thành 
ph H* ChI Minh, Vit Nam 

Van tài, 
logistics 

2 
CôngtyCP 
May 9 

56215, Hang Thao, Tp. Nam 
Djnh, tinh Nam Djnh 

Gia cong hang 
may mac 

139 Tran Trcng Cung, P. Tan 
Thuân DOng, QuOn 7, Tp. H6 
ChI Minh, Vit Nam 

S6 4 Bn Nghé, PhLr?Yng Tan 
Thuâ.n Dông, Quân 7, Thành 
ph6 H6 ChI Minh, Vit Nam 

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

• . So 12 Dirang Mai HAc De, 
Thânh ph6 Quy Nhan, tinh B'mh 
Djnh, VietNam 

S 4 Bn Nghé, PhLthng Tan 
Thun Dông, Qun 7, Thành 
ph6 H6 Chi Minh. Vit Nam 

Qu6c l 60, phtxmg 7, Tp. Soc 
Tràng, tinh Soc Trang, Viét Nam 

Ci,im Cong nghip Phô HOa, to 
dan ph6 An Thuäng, phu&ng 
Ph6 HOa, thj xä DCrc Ph6, tinh 
Ouãn NAi. ViOt Nam 

Mua bàn may 
mOc thit bj 

Kinh doanh bat 
dcng san vâi 
quyn si hun 
hoc di thuO 

Gia Cong hang 
may mc 

Gia cOng hang 
may mc 

Gia cong hang 
may mc 

Gia cOng hang 
may mc 

Gia cOng hang 
may mc 

COngtyCPlu 
3 vn COng ngh 

Nhà Be 

Cong ty CP Xây 
4 Ip Cong nghip 

NhàBè 

CôngtyCPMay 
SOng Tin 

Cong ty C? San 
xut - Thrnmg 
mai - Dich vu 
Fhm Phát 

COng ty CP May 
Gia PhOc 

COng ty C? May 
8 NhàBO-Sóc 

Trang 

Cong ty Co phAn 
9 May Vinatex 

D(rc Ph 

5 

6 

7 

TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP Mus B 09a - DNIHN 
S 04 Bn Nghé, phuông Tan Thun Dông, qun 7, Ban hânh theo Thông tir so 202/2O14iTF- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 cüa BO Tài chInh  

TIIUYET MENH BAO cAo TAI CHhIII Hç1P NHAT GL(fA NIEN DO (TIEP iIIEO) 
Cho kS'  kO toán 6 tháng két thüc ngày 30/6/202 1 

Ty l 
quyn biêu 

quyt 
T l 

gOpv6n 
T l 

lqiIch 

28,58% 28,58% 28,58% 

26,78% 26,78% 26,78% 

30,00% 30,00% 30,00% 

29,99% 29,99% 29,99% 

43,89% 43,89% 43,89% 
'ii 

20,05% 10,39% 10,39% 

• Ti 

El 
47,50% 47,50% 47,50% 

36,00% 36,00% 36,00% 

28,00% 16,15% 16,15% 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mau so B 09a - DN/HN 
S6 04 Bn Nghé, phu&ng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hãnh theo Thông tu s6 202/2014/TT- BTC 
thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngay 22/12/20 14 cia B Tài chInh  

THUYET MENH BAO CÁO TA! CHIINU HqP NHAT GICrA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k' kO toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2021 

1.5. Cu trüc doanh nghip Tip theo) 

Các don vi true thuc 
Stt Ben lien quan Oja chi 

Chi nhánh T6ng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C6 
phn - Xi nghip May BInh Phát 

Chi nhánh T6ng Cong ty May Nba Be - Cong ty C6 
phn - Xi nghip May Bào Lc 

Chi nhánh T6ng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C6 
phn - Xl nghip May Kon Turn 

T6ng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C6 phAn - Chi 
nhánh May BInh Djnh 

T6ng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C6 phAn - Chi 
nhánh Phia Bãc 

C. Các don vj trrc thuc 

2 

3 

4 

5 

6 Chi nhánh Tong Cong ty May Nhà Be tai Ha Ni 

7  

Los6 1, Khu cOng nghip dt may BInh An, Khu ph6 
Ngäi Thng, Phubng Binh Thing, Thành ph6 Di An, 
Tinh Binh Ducmg. 

S6 54, Duäng Pham Ngoc Thach, Phithng Lc Phát, 
Thành ph6 Bão LOc, Tinh Lam Dng. 

Km3, Qu6c l 14, PhuOng LO Lcri, Thành ph6 KonTum, 
Tinh Konlum. 

s6 105 dumg Trn Hung Dao,  Phtthng Hãi Câng, 
Thành ph6 Quy Nhon, Tinh BInh D:nh. 

s6 02, Ngách 6 1/4, Ph6 Lc Irung, Phurng Vinh Tuy, 
Quân Hai Ba Trirng, Thành ph6 Ha Ni. 

s6 136/13 8, Ph6 Kim Nguu, Phuäng Thanh Nhàn, Qun 
Hai Ba Trtrng, Thành ph6 Ha Ni. 

Van phOng dai  din lông COng ty May Nba Be - 
Cong ty C6 phAn tai  Vuong Qu6c Anh 

1.6. Tuyên b6 v khã nàng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh hçrp nhãt gi&a niên d 

T6ng Cong ty áp dvng  nht quán các chInh sách k6 toán theo Ch6 d k4 toán doanh nghip Vit Nam 
ban hành kern theo Thông tir so 200/2014,TFIBTC ngày 22/12/2014 và Thông tir so 53/2016/IT- 
BTC ngày 21/3/2016 sra dOi, bô sung mt sO diêu ciia Thông tii so 200/2014iT1'-BTC do B Tài ry 
chInh ban hãnh, do do, thông tin và so 1iu trInh bay trên Báo cáo tài chInh hqp nhât giiia nién dO là 
có the so sánh di.rçic. 

2. KY KE TOAN, DON Vj TIEN T siY DI)NG TRONG ICE TOAN 

K5rkêtoán 

Nàmtài chinh ciiaT6ngCôngty b.tdAu tir ngày 01 tháng 01 và k6tthüc vào ngày 31 tháng 12 hàngnam. 

Báo cáo tài chInh hcip nhAt giüa niên dO thrçic 1p cho kS'  k6 toán k6t thiic ngày 30/6/2021. 

Dorn vi tin t sir diing trong k toán 

Báo cáo tài chInh hqp nht giüa niOn dO kern theo duqc trinh bay bAng Dng Vit Nam (YND). 

3. CHIJAN MU'C vA CHE DQ icE TOAN AP DIJNG 

Ch dO  k toán áp ding 

T6ng Cong ty áp dvng  Ch6 dO k6 toán doanh nghip ViOt Nam duqc ban hành kern theo Thông tir s6 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tic so 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sCra d6i, bô 
sung mOt so cliêu ciia Thông tic so 200/2O14iTT-BTC do BO Tài chInh ban hãnh. 

Tuyên b6 v vic tuân thu Chuân myc k toán va Ch dO k toán 

Ban T6ng Giám d6c.T6ng COng ty dam báo dã tuân thu dAy dii các ChuAn mvc  K6 toãn, Ch6 dO K6 
toán doanh nghip Vit Nam hiên hành va các quy djnh pháp l' co liOn quan dn vic Ip và trmnh bay 
Báo cáo tài chInh hqp nhât giia niOn dO cho k' k toán 6 tháng kOt thOc ngày 30/6/202 1 
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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP Mus B 09a - DNIIIN 
So 04 Ben Nghé, phuàng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tir so 202/201411T- BTC 
thânh phô I-Jo ChI Minh, VietNam Ngay 22/12/2014 cüa Bô Tài chInh  

THUYET MIMI BAO cAo TAI CHINEI HOP NEAT GIITA NIEN 1)9 (TIEP ThEO) 
Cho kS'  ké toán 6 thang kêt thüc ngày 30/6/2021 

4. CAC CHINE SACH KE TOAN AP DI)NG 

Co s& Ip  Báo cáo tài chInh hyp nht giva niên d 

• Báo cáo tài chmnh hçp nht giUa niên d cüa Tng Cong ty thrqc Ip phü hcxp vài Thông ttr 202/2O14iTF- 
• BTC này 22112/2014 cüa B Tài chInh v Hir&ng dan phuong pháp 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh 

hçip nhât, ci th& 

• Báo cáo tài chInh hqp nht giUa niên d dtrcxc 1p tir Báo cáo tai chInh tng hçip gi&a nién d cüa Tng 
COng ty và Báo cáo tài chmnh giüa niên d clia các cOng ty do Tong Cong ty kiêm soát (các Cong ty con) 

• dtrcic lap cho k' ké toán 6 tháng két thác ngày 30/6/2021. Vic kiêm soát nay dt clirçic khi Tong Cong ty 
có khã nAng kiOm soát các chInh sách tài chInh và hoat dng clia các cong ty nhn dãu tix nhãm thu dirçic 

• lqi Ich tr hot dng clia các cOng ty nay. 

• Kt qua hot dng kinh doanh giiia nien d cüa các Cong ty con dirqc mua lai  hoc ban di trong kS' 
thrc trinh bay trong Báo cáo Két qua hoat  dng kinh doanh hqp nhât giüa niên d tr ngày mua hoc 

$ cho den ngày ban khoàn dâu tii & Cong ty con do. 

U
Trong trtr&ng hqp cn thit, Báo cáo tài chInh gifla niên d cüa các Cong ty con thrqc diu chinh d 
các chInh sách kê toan dirc áp diing tai  TOng Cong ty và các Cong ty con khác là giông nhau. 

• Tt Ca các nghip vii và s6 dir giüa các cong ty trong cing Tng Cong ty dirçrc loai bO khi hqp nht 
Báo cáo tài chInh giüa niên dt. 

U Báo cáo tài chInh hqp nht giUa niên d kern theo khOng nh&m phân ánh tInh hinh tài chInh, kt qua 

• hot dng kinh doanh va tinh hinh liru chuyên tin t theo các nguyen täc và thông 1 k toán duqc 
chap nhn chung t?i  các nir&c khác ngoài Vit Nam. 

• Hop nht kinh 

• Tài san, cOng nçi và cong nçi tim tang cüa COng ty con dtrçrc xác dnh theo giá trj hcxp l tai  ngày 
mua COng ty con. Bat k' khoãn phi tri nào gifla gia mua va tOng giá tn hp l' cña tài san thrqc 

• mua duc ghi nhn là lqi the kinh doanh. Bat k' khoãn thiêu ht nào gifla giá mua và tong giá tn hqp 
l' cüa tài san dirqc mua di.rgc ghi nhn vào kOt qua hoat dng kinh doanh giUa nien d elm k' kO toán 

• phát sinh hot dng mua COng ty con. 

U&ctInhktoán 

Vic Ip Báo cáo tài chInh hqp nht giüa niOn d than thu theo các Chun rnijc k toán Vit Nam yêu 
U câu Ban Tong Giám dOe phãi có nhUng trâc tInh và già djnh h htr&ng den so lieu báo cáo ye các 

cOng n, tài san và vic tnInh bay các khoãn cong nq và tài san tiêm tang t?i  ngày 1p Báo cáo tài 
• chInh h9p nhât giu'a nien d cfing nhtr các sO Iiu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong sut k' k 

toán. Ket qua hoat dng kinh doanh hqp nhât thrc té có the khác vâi các trâc tInh, giã dlnh  dt ra. 

U 

U 

U 

U 

U 

U
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$ Lqi Ich cüa c6 dông không kim soát trong tài san thun cüa Cong ty con hqp nMt dtrcic xác djnh là 

• mt chi tiOu trong phan vOn chü s& hthi cüa c dông cüa COng ty mc. Lcii ich cüa c6 dOng khOng 
kiêm soát bao gôm giá trj các Iqi Ich cüa c dOng khong kiêm soát t?i  ngày hcip nhât kinh doanh ban 

• dâu (chi tiêt xem ni dung trInh bay dir&i day) và phán lqi Ich cüa cô dOng khOng kiém soát trong sr 
biOn dng clia tng vn chü sâ hüu ke tr ngày hcp nhât kinh doanh. Các khoán 10 phát sinh tai  COng 

• ty con phãi dtrçic phan bO tuçng 1mg vâi phán s& hUu cüa cô dOng khOng kiêm soát, ké câ tru&ng hcp 
so io do lan hcm phán sâ h&u cüa cO dOng khOng kim soát trong tài san thuân cüa COng ty con. 

I 



I TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP Mus B 09a - DN/RN 

• 
So 04 Ben Nghé, phu&ng Tan Thun Dong, qun 7, Ban hành theo Thông tir so 202/201411T- BTC 
thành phô I-Jo ChI Minh, VietNam Ngày 22/12/2014 eüa B Tài chInh  

I THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHiIN1I HqP NIIAT GffJA MEN DQ (TIEP 'l'HEO) 

R
Cho k' kê toán 6 tháng ket thüc ngày 30/6/2021 

4. CAC CHII411 SACH ICE TOALN AP DIJNG (Tip theo) 

• Các loi t giá hi doái áp ding trong k toán 

U I-Mi vri cac nghip vi phát sinh b.ng ngoai t: Các nghip vii phát sinh bng ngoai t dtrçrc quy di 
theo tS giá áp diing t?i  th&i diem phát sinh nghip viii, chênh lch t giá phát sinh tir cáe nghip vii nay 

• duçic ghi nhn là thu nhp va chi phi tài chInh trong Báo cáo kêt qua hoat dông  kinh doanh hqp nhât 
giita niên d. 

I Dánh giá Iai  các khoán mic tin t có g& ngoai t ti th&i dim 1p Báo cáo tài chInh hcrp nhât giüa 

• 
niénd: 

Các khoàn vn bAng tiAn có gc ngoai t thrçc phán loi là tài san (Ti&n, Nq phãi thu,...): Dánh 
• giá Iai  theo t giá mua vào ngoai t cüa các ngân hang Tong Cong ty giao djch tai  ngày 

30/6/2021. 

Các khoãn vn bang tin có gc ngoai t dirqc phãn loai  là nq phài trâ Phài trá ngir&i ban, 
• vay,..): Dánh giá li theo t giá ban ra cüa cac ngân hang Tong Cong ty giao djch t?i  ngày 

30/6/2021. 
U Chénh 1ch t' giá phát sinh tr vic danh giá 1i duçxc kt chuyAn vao Tài khoân s 413 - Chênh lch t' 

• 
giá, so dir tài khoãn nay s dirçic kOt chuyên vào Doanh thu hoc Chi phi tài chInh t?i  thai diem 1p Báo 
tài chinh hgp nhât gifta nien d. 

• Nguyen tc ghi nhn tin và các khoãn thong throng tin 

U Tin bao gm tin mt, tin gui ngãn hang. 

Các khoãn tiwng throng tin là the khoân clAn Pr ng.n hn Co thii hn thu hi hoc dao hn không U	 qua 3 tháng ké tir ngày mua, dé dãng chu'ên dOi thãnh mt hrcrng tién xác djnh cüng nhir không Co 
nhiêu rüi ro t'rong vic chuyên dôi thành tiên. 

Nguyen tác k toán các khoãn dâu tir tài chInh 
U Cháng khodn kinh doanh 

• Ching khoán kinh doanh là các khoán chfrng khoan dirge Tng Cong ty nAm gift vri miic dIch kinh 
doanh. Chüng khoán kinh doanh &rçic ghi.sO k toán theo giá gc. Giá gc cia ehing khoán kinh 

• doanh dirge xác djnh theo giá frj hçcp l cüa các khoãn thanh toán tai  thi dim giao djch phát sinh 
cong cáe chi phi lien quan den giao djch mua chung khoán kinh doanh. 

• giàm giá chirng khoán kinh 
Ti cáe k' k toán tip theo, các khoán dAu Pr chfrng khoán dirge xác djnh theo giá gc trir các khoãn 

U	 Dr phOng giâm giá chfrng khoán kinh doanh dirge trIch 1p  theo các quy djnh k toán hin hành. 

Cdc khoán dilu htrnmgifrdEn ngày dáo hgn 
1 Các khoàn dAn Pr nm gift dn ngày dáo han  bao gm cac khoãn dAn Pr ma Tng Cong ty có djnh 

• 
và khâ näng gift dn ngày dáo hon.  Các khoân dâu Pr nàm gift den ngày dáo hn bao gm: các khoãn 
tin gfri ngân hang có k' han  gôc trên 3 tháng (bao gôm cà cac loai tin phiêu, kS'  phiu). 

U Các khoãn dAn Pr nAm gift dAn ngày dáo hn duc ghi nhn bAt clAu tir ngày mua và dime xác djnh 
• giá tn ban clAn theo giá rnua và cac chi phi lien quan den giao djch mua cac khoân clAn Pr. Thu nhp 

lãi tir cac khoãn clAn Pr nãm gift den ngày dáo hn sau ngày mua dtrcrcghi nhn trên Báo cáo kt qua 

U	 hoat dông  kinh doanh trén co s& dir thu. Läi dirge hu&ng trircrc khi Tong Cong ty nãm gift dirge ghi 
giám trir vào giá gôc tai th&i diem mua. 

• Các khoán dAu Pr nâm gilt dAn ngày dáo han  dirge xác djnh theo giá g& trir di dir phong phãi thu 
kho dOi. 

1 Dr phOng ?hãi  thu khó dOi cüa các khoãn dAu Pr nAm gift dAn ngày dáo hn dirge trIch 1p theo cae 

• quy djnh ke toán hin 

U 
17 
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U TONGCONGTYMAYNIHABE—CTCP MusBO9a-DNIH1 
s6 04 Bn Nghé, phumgTãn Thun Dông, qu.n 7, Ban hành theo Thông ttr s 202/2014iTF- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, VietNam Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chmnh  

• TIIUYET M1T'B BAO CÁO TAI CHIIH HYP NBAT GIUA MEN DO (TIEP THEO) 

U
Cho kS'  kê toán 6 tháng kêt thuic ngày 30/6/2021 

4. CAC cHllH SACH XE TOAN A DIJNG (Tip theo) 
U.: , Nguyen tac ke toan cac khoan dan liz tai chinh (Tiep theo) 

I Các khoãn cho vay 

Các khoãn cho vay thrçc xác cljnh theo giá gc tth di các khoân dir phông phâi thu khó dôi. 

Dir phông phài thu khó dôi các khoãn cho vay cüa Tng Cong ty diiçrc trIch Ip theo các quy djnh k 
U toán hin hành. 

• 
Các khoán diu 1w vào cong ly lien doanh lien k/I 

Du Pr vào cong ty liOn kt, liOn doanh: Các khoãn du Pr vào cong ty liOn kit, liOn doanh ma trong 
• do Tong Cong ty cO ãnh hu&ng dáng kO thrçxc trinh bay theo phtrcrng pháp von chñ s& hthi. 

• Các khoãn gop vn liOn kt dugc trinh bay trong Bang Can di k toán hcip nht giUa niOn dO theo 
giá goc dirge diu chinh theo nhUng thay dôi trong phân vn gop ctaTng Cong ly vào phan tài san 

U thuân cüa Cong ty lien kêt sau ngày mua khoãn dãu Pr. Các khoân 18 cüa Cong ty liOn kOt virqt qua 
khoãn gop von cüa Tong cong ty t3i Cong ty lien kt do (bao gôm bat kO các khoàn gop von dài han 

U ma ye thirc chat tao  thânh dAu tix thuân cüa Tong cOng ty tai  Cong ty liOn kOt do) không thrgc ghi 
nhn. 

U Các khoOn i1Eu 1w khdc 

• Dirge ghi nhn theo phtrrng pháp giá ge, bao gm giá mua va các chi phi mua có liOn quan trirc 
tiOp. Sau ghi nhn ban dâu, các khoàn du Pr nay dirge xác djnh theo giá g& tth di dr phOng giám 

U giá khoãn dâu Pr. 

U Dir phong tn tht các khoãn du liz khác: 

U
Dir phOng giãm giá cüa eác khoãn du Pr vao Cong ty liOn kt và d&u tu vào cong ei vn cüa dcrn vj 
khac dirge thirc hin khi cO bang churng chãc chän cho thay sir suy giâm giá frj cüa các khoãn du tir 

U
nay tai  ngày kOt thüc niOn dO kO toán. 

Nguyen tc k toán N phãi thu 

Dir phOng ng phâi thu khO dOi duqc dánh giá và xem xét 1p cho nh&ng khoãn ng phái thu dã qua hn 
I thanh toán và gp khó khän trong vic thu hôi, hoc các khoàn ncr phài thu ma nguri ng kho có khã 

U
näng thanh toán do bj thanh l, phá san hay các khO khãn twmg Pr. 

Nguyen tc k toán Hang tn kho 

I Hang tn kho dugc xác djnh trOn co s& giá thp han gifia giá gc ya giá trj thun có th thc hin 

I dtrçrc. Giá goc hang ton kho bao gôm chi phi nuyOn 4t lieu trVc tiêp, chi phi lao dng trrc tiOp, chi 
phi san xuât chung, nêu có, dO Co dirgc hang ton kho a dja diOm và trang  thai hin tai.  DOi vâi hot 

U dng thuang mai:  Giá gôc hang ton kho bao gôm chi phi mua và các chi phi khác CO lien quan trrc 
tiêp den vie mua hang ton kho. 

I Giá gc cCa hang tn kho dirge xác djnh theo phirang pháp bInh quân gia quyn. 

• Giá trj thun CO th thrc hin dirge dirge xác djnh bng giá ban uâc tInh tnir cac chi phi uâc tInh d 
hoàn thành san phãm cüng chi phi hOp thj, ban hang và phân phôi phát sinh. Hang ton kho dirge hch 

• toán theo phucmg pháp kO khai thumg xuyen. 

U
Dir phOng giâm giá hang tn kho cüa Ttng Cong ty dirge trIch lap khi có nhüng bang chirng tin cy 
ye sir  suy giãm cOa giá frj thuan có th thc hin dirge so v&i giá gôc cüa hang ton kho. 

U 

I 
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1 Ng phài thu là s tin có th thu hi cüa khách hang hoc các di tucrng khac. Nq phai thu duc trinh 

U bay theo giá tn ghi so tnt di các khoãn dir phông phái thu kho dOi. 'C 



1 TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP Mus B 09a - DNIHN 
So 04 Ben Nghé, phir&ng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tu so 202/2014/Ti'- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, VietNam Ngày 22/12/2014 cüa Bt Tài chInh  

• TIIUYET MINH BAO CÁO TA! CIIhNH HP NHAT GIUA MEN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  kê toán 6 thang két thiic ngày 30/6/2021 

• 4. CAC CfflJll SAd KE TOAN AP D!JNG (Tip theo) 

Nguyen tc k toán và khu hao Tài san c dnh  hfru hInh 

• Tài san c6 djnh hthi hlnh dtrcc phãn ánh theo giá g6c, trInh bay theo nguyen giá tth giá frj hao mon 
• lily kê. Nguyen giá tài san cô djnh bao gm toàn b các chi phi ma Tong Cong ty phái bô ra dê có 

dirçic tài san cO djnh tInh dEn th?yi diem dua tài san do vào trang thai san sang sCr ding. 

• Tài san cE djnh hthi hInh thrçc khu hao theo phtrcing pháp thr&ng thng dira trén thii gian hihi diing 

I 

1 
• 

I	 Khi tãi san c djnh dirqc ban hay thanh 1, nguyen giá và khEu hao 1üy kE dirçc xóa s và bEt kS'  khoãn Iãi, 
lô nào phát sinh do vic thanh l déu dirçic tInh vào thu nhp khác hay chi phi khác trong ks'. 

Nguyen tc kE toán và khEu hao Tài san c djnh vô hInh 

Tài san c djnh vO hinh cCa Tng COng ty là giá trj quyEn sCr diing dEt, nhãn hiu hang hóa, bàn 

• 
quyEn bang sang ché, quyEn phát hânh, cOng thirc pha chê,... và thrcc thE hin theo nguyen giá trir 
giá ti-i hao mOn lily kê. 

• Nguyen giá tài san cE djnh vô hlnh là toàn b các chi phi ma Tng COng ly phài bô ra dE cO dtrçic tài 

I
san cE djnh vô hInh tInh dEn th&i diEm dua tài san dO vào trang thai san sang sCr dvng. 

TSCD vO hlnh là QuyEn sCr diing dEt có th?yi han  xác djnh &icic khEu hao theo phircmg pháp dithng 
• thãng dia trén th&i gian hiu hrc cüa giây chüng nhn quyén sü diing dat. 

TEng Cong ty không thrc hin trIch khEu hao d& vâi quyEn sü ding dEt không có th&i han. 

Nhän hiu hang hOa, bàn quyEn, b.ng sang chE,... &rçic khEu hao theo phinmg pháp du&ng thng 
• frongvOngl0nam. 

PhEn mEm may tinh di.rcyc khEu hao theo phumig pháp dthng th.ng dra trén th&i gian hun dxng i.ràc 
tInh là 10 nãm. 

• Nguyen tc kE toán Chi phi xây dyng co' ban d& dang 

• Các tài san dang trong qua trInh xây dirng phic viii mic dIch san xuEt, cho thuê, quán trj hoc cho bAt 
kS' miic dIch nào khác duc ghi nhn theo giá g6c. Chi phi nay bao gOm chi phi djch vi và chi phi lãi 

• vay cO lien quan phü hq vi chInh sách ké toán cCia TOng COng ty. Vic tInh khâu hao ca các tài 
san nay dixçic áp diing giOng nhu vi các tài san khác, bat dAu tr khi tài san & vào trang thai san sang 

• sudvng. 

• 
Nguyen tAc kE toán thuE Thu nhp doanh nghip hoãn li 

Tài san thuè thu nhp hoãn Iqi 

Tài san thuE thu nhp hoãn lai: Ducic ghi nhn khi chAc chEn trong tucmg lai sé Co lçii nhun tinh thuE 
• dê sCr di,ing nhithg chénh lch t?m  th&i giva thuE và kê toán. Giá ftj ghi so cña tài san thué thu nhp 

I
doanh nghip hoàn iai  ducic xem xét li vào ngày kEt thüc k' ké toán vàsë duqc ghi giãm dEn mIrc 
dam bào chãc chan có dü lçci nhun tinh thuê cho phép lqi Ich cüa mt phân hoc toàn b tài san thuê 
thu nhp hoän lai  duqc s& di,ing. 

1 

1 19 

uâc tInh cüa tài san, ci the nhi.r sau: 

(S nàm) 

Nhà xurng và vt kiEn truic 05 - 25 

May móc và thiEt bj 05 - 07 

Phiiang tien vn tãi 06 

ThiEt b, ding ci quãn I và tài san khác 03 - 07 

1 Tài san thuE thu nhp hoân Iai  là thuE thu nhp doanh nghip se &rqc hoàn Iai  trong tuclng lai tInh 

• trén các khoãn chénh lêch tam  th&i duçic khàu 



TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP Mus B 09a - DN/HIN 
S 04 Bn NghO, phu&ng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hânh theo Thông tu so 202/2O14iTI'- BTC 
thãnh pM H Chi Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cia B Tài chInh 

TRUYET MENU BAO CÁO TA! CHINE! HOP NUAT GIUA MEN DC) (T11P LHEO) 
Cho k' k toán 6 thangkêt thüc ngày 30/6/202 1 

4. CAC CHINE! SACH KE TOAN AP DVNG  (Tip theo) 

Nguyen tc k toán thu Thu nhp doanh nghip hoAn li (Tip theo) 

Tàisán Ihuithu nhp hoãn Igi ('TiEp theo) 

Tài san thus thu nhp hoãn lai duc xác djnh theo thus sut dr tInh së áp diing cho nãm ma tài san 
ducyc thu hôi dra trên các mlrc thuê suât có hiu lirc tai  ngày két thc näm tài chInh. 

Tài san thus thu nhp hoãn li dã ctuqc bü trtr vài Thud thu nhp hoân li phãi trá khi ip Bang can 
dôi ké toán hqp nhât tai  th&i diem 1p Báo cáo. 

Thul thu nhp hoãn Igiphãi Ira 

Thus thu nhp hoãn Iai  phâi trâ là thus thu nhp doanh nghip së phái np trong tung lai tInhtrén 
cac khoán chênh lch tam  th&i chu thuê. Thus thu nhp hoän lai  phâi trá thrqc ghi nhn cho tat ca 
các khoàn chénh lch tam  thai chju thuê. 

Thus thu nhp hoãn Iai  phái trá thrqc xác djnh theo thus sut thug thu nhp hin hành. 

Thud thu nhp hoân lai  phãi tra dã di.rqc bü tth vói Tài san thus thu nhp hoãn lai  khi ip Bang can 
dôi kO toán hqp nhât tai  th&i diem 1p Báo cáo. 

Nguyen tc k toán Chi phi trã triroc 

Chi phI trâ tnthc bao g6m cac chi phi thirc t dã phát sinh nhtrng có lien quan dn k& qua hot dOng 
san xuât kinh doanh cüa nhiêu k5' kê toán. Chi phi trã trtrâc cüa Tng Cong ty bao gm các chi phi 
sau: 

Cong cii, ding c 

Các cOng c, ding ci dä dua vào sIr ding duqc phán M vào chi phi theo phuong pháp dtr&ng thâng 
vâi thM gian phan bô khOng qua 36 tháng. 

Chi phi sza chiia tài san cJ djnh 

Chi phi slra chfa tài san phat sinh mt thn có giá frj ion duçic phãn b vào chi phi theo phucing pháp . I 
thr?ng thang không qua 36 tháng. iE 

Tin thuê dat Ira tru'ác 

Tin thuê dt trá truâc th hin khoán tin thué dt dã trá cho phn dt Tng Cong ty dang sIr ding. 
Tién thuO dat trã triróc dtrc phân bO vào chi phi theo phucing pháp ththng thang tucing 1mg vâi thai 
gian thuO. 

Ln thE thwong mai 

Lqi th thucing mai  phát sinh trong tru&ng hqp hqp nht kinh doanh không dn dn quan h cOng ly 
mc - Cong ty con duqc phan bô vào chi phi theo phtrcrng pháp dithng thang trong 10 nãm. 

Chi phi Ihuê djch vg Ira trithc c/to nhiEu kj' 

Chi phi quang cáo, chi phi bâo him, thuO mt bang trâ truâc cho nhiu k' k toán ducic phân b vao 
chi phi theo phtrcmg pháp du?ing thang tucing 1mg vâi thri gian sIr diing djch viii. 

20 
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• 
So 04 Ben Nghé, phtr&ng Tan Thu.n Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tir sO 202/201411T- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh  

$ THUYET MINE BAO CÁO TAI CHINE HQP NEAT G1TJA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k' kê toán 6 thang két thñc ngày 30/6/2021 

4. CAC CHINH SAd KE TOAN AP DIJNG (Tip theo) 

• Nguyen tc k toán Nc' phãi trã 

• Các khoán nçi phái trà dirge theo dOi chi tit theo k' han  phái frá, di tuqng phâi frá, loai nguyen t 
phâi trâ và cac yéu t khác theo nhu cu quãn l' cüa Tong Cong iy. 

Các khoàn nq phâi trá bao gm phãi trã ngithi ban, phãi trã nçc vay, phâi trâ nOi  b và các khoán phãi 

• 
trá khác là các khoán nq phái trà dtrçc xac djnh gân nhu chäc chän ye giá frj và thii gian và thrçcc ghi 
nhn không thâp han nghia vi phãi thanh toán, dtrcic phân loai nhu sau: 

• • Phâi trâ ngir&i ban : g6m the khoãn phâi trá mang tInh chit thtrang mai  phát sinh tir giao djch 
hang hóa, djch v, tài san gi&a Tong COng ty và ngtthi ban là dan vj dc Ip  vói Tng Cong ty. 

• • •. . . 
Phai tra khac gom cac khoan phai tra khong mang trnh thircing mal,  khong lien quan den giao dch 

$ mua bàn, cung cap hang hOa djch vii. 

• 
Nguyen tc ghi nhn vay và nq phãi trã thuê tài chInh 

Bao gm các khoán tin vay, no thuê tài chInh, khong bao gm các khoân vay dirói hInh thtrc phát 
• hânh trái phiêu hoc cO phiu uu dãi có diêu khoàn bat buc ben phát hành phâi mua Ii t?i  mt thii 

diem nht djnh trong tirong lai. 

Tng Cong ty theo dOi các khoãn vay va nq thuê tài chInh chi tMt theo tüng d6i ttrcmg nçx và phân 
loai ngän hn và dài han  theo thri gian trá nçi. 

Chi phi lien quan trirc tip dn khoãn vay dtrcic ghi nhn vào chi phi tai chInh, ngoai trir cac chi phi 
• phát sinh tir khoán vay riêng cho mic dich dâu tir, xay dvng hoc san xuât tài san d& dang thI dirge 

vOn hóa theo Chuân mijc k toán Chi phi di vay. 

Nguyen tc ghi nhn Va vn hóa các khoãn chi phi di vay 

• Tt cá các chi phi Iãi vay dirge ghi nhn vao Báo cab Kt qua hot dng kinh doanh khi phát sinh, tth 

• khi dirge vOn hóa theo quy djnh cña chuàn mire k toán "Chi phi di vay". 

• Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

Các khoán chi phi thirc t chira chi nhtmg dirge trIch tnr&c vao chi phi san xut, kinh doanh trong k5' 

$ dê dam bào khi chi phi phát sinh thi.ic t khOng gay dt bien cho chi phi san xut kinh doanh frén co 
so dam bâo nguyen tAc phñ hgp giüa doanh thu và chi phi. 

I Tng Cong ty ghi nhn chi phi phâi trá theo các ni dung chi phi chinh sau: Chi phI hoa hng, Chi 

• 
phi khuyên mâi, chiêt khâu; Chi phi nguyen vt lieu: vãi chInh. 

Nguyen tc ghi nhn doanh thu chua thic hin 

Doanh thu chua thirc hin gm: doanh thu nh.n tniâc(nhu: s6 tin thu tnràc cüa khách hang trong 

• nhiêu k' kê toán ye cho thuO mt bang) khOng bao gôm: tin nhn tnrâc cüa ngithi mua ma Tong 
Cong ty chira cung cap san phãm, hang hóa, djch v1i; doanh thu chira thu dirge tiên cüa hoot dng cho 

• thuê tài san, cung cap djch vi nhiOu kS'. 

Hang kS'  tInh, xac djnh và kt chuyn doanh thu chira thirc hin yào doanh thu trong kS'  phi hcrp vOi 
I thii gian cho thuê mt bang. 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a
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R So 04 Ben Nghé, phirng Thn Thun Dông, qun 7, Ban hânh theo Thông tu so 202/201411T- BTC 
thânh phô HO ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 cila B Tài chInh  

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHIMI HP NHAT GI(YA MEN BQ (TIEP THEO) 
Cho k5' kê toán 6 thang ket thiic ngày 30/6/202 1 

4. CAC CHINH SACH ICE TOAN AP DIJNG (Tip theo) 

Nguyen tc ghi nhn vn chü s& hfru 

Vn du ti.i cüa chü s& hfru duqc ghi nhn theo s vn thrc gop cüa các c dông. 

R
Thng dir vn c phn c1uçc ghi nhn theo s chênh 1ch gilia giá phát hành và mnh giá c phiu khi 
phát hành lan clAu, hát hanh bô sung, chênh Ich gii:ta giá tái phát hânh và giá tn so sách cia Co 

• 
phiéu qu vâ câu phân vOn cüa trái phiêu chuyOn dôi khi dáo hin. Chi phi trirc tip lien quan den vic 
phát hành bô sung cô phiêu và tái phát hành c6 phiu qu dixcic ghi giãm thng dir von cô phAn. 

U Lçri nhun sau thus thu nhp doanh nghip diiqc phân phi cho các c dOng sau khi dã trIch 1p các 

U
qu5 theo Diêu 1 cüa Tong Cong iy cüng nhis các quy djnh cüa pháp Iut và da thrçc Di hii dông cô 
dOng phO duyt. 

• C turc dtrçic ghi nhn là nçi phâi trã khi ducic Dai hOi  dng c dông phé duyt. 

U
Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp kliác 

Doanh thu cüa Tng Cong ty bao gm doanh thu ban các san ph.m, hang hóa (hang may mac) và 
• doanh thu cung cap djch vii (cho thuê mt bang). 

• 
Doanh thu ban hang hóa, sãnphm 

Doanh thu b hang duqc ghi nhn khi ding th&i thôa man tt cá nãm (05) diu kin sau: 

(a) Tng Cong ty dä chuyn giao phn kin rüi ro và lçii Ich gn lin vâi quyn sâ hitu san phm 

• hoc hang hóa cho ngir&i mua; 

(b) Tong Cong ty không cOn nãm gilt quyn quãn l hang hóa nhu ngithi sä hitu hang hóa hoc 
U quyên kim soát hang hóa; 

U (c) Doanh thu ducic xác djnh tircrng d6i chic ch.n; 

U (d) Tng Cong ty së thu duqc lçii Ich kinh t tlr giao djch ban hang; và 

(e) Xác djnh thrçic chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 
U A. Doanh thu cung cap dich vi 

U Doanh thu cña giao djch v cung cp dch vi dugc ghi nhn khi kt qua cüa giao djch do thrgc xac 
djnh mt each dáng tin cay. Tnrng hcip giao djch ye cung cap dch vii lien quan den nhiu k' thI 

• doanh thu di.rçic ghi nhn trong näm theo két qua phan cong viec  dã hoân thanh ti ngày cCa Bang can 

U
dOi ke toán cña k' do. KOt qua clia giao djch cung cap djch vii dtrqc xác djnh khi thOa man tat cã bôn 
(4) dieu kiên sau: 

U (a) Doanh thu dircic xác djnh tirang di chic chn; 

U
(b) Co khá näng thu ducic lçii Ich kinh t tlr giao djch cung cp djch vii do; 

(c) Xác dinh thrçic phn cong vic dä hoàn thanh tai  ngày cüa Bang can di k toán; và 
U (d) Xác djnh di.rçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thãnh giao djch cung cp 

U dchviidO. 

M
Doanh thu tfrtitn Mi, cJ tik và 10 nhun d19'c chia và thu nhp khác 

Di vâi tin lãi, c tüc và lgi nhun duqc chia và thu nhp khác: Doanh thu duqc ghi nhn khi Tng 

• COng ty có khà näng thu dircic Içri Ich kinh te tlr hoat dng trOn và thrcrc xác djnh ttrng di chäc chàn. 

U 

U 

U 

U 

U
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So 04 Ben Nghé, phumg Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tir so 202/2014/TT- BTC 
thành phO Ho ChI Minh, VietNam Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

U TJTUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINE! HQP NUAT GI(JA MEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k5' kO toán 6 tháng kt thüc ngày30/6/2021 

4. CAC CHINH SACH KE TOAN A DUNG (Tip theo) 

U Nguyen tc k toán các klioãn giãm tru doanh thu 

• Các khoãn giâm trir doanh thu gm: 

U . Chit khu thuang rnai:  là khoãn bàn giám giá niêm yt cho khách hang mua hang vâi kMi 
luçxng l&n, không bao gôm khoãn chiêt khâu thtrang mai  cho nguñ mua dã the hin trong hóa 

U dan GTGT hoc hóa dan ban hang. 

Giâm giá hang bàn: là khoãn giâm trü cho ngithi mua do san phm, hang hóa kern, mt ph.m 
U chat hay khOng dung quy cách theo quy djnh trong hgp dong kinh t; không bao gôm khoân 

giàm giá hang ban cho ngithi mua dã the hin trong hóa dan GTGT hoc hóa dan ban hang. 

U Trung hcip san phm, hang hoá, djch vii da tiOu thi.i tir các kS' trixót, dn kS' sau mài phát sinh chit khâu 
thuong mai,  giãm giá hang bàn hoc hang bàn bj trá 1i thI Tng Cong ty ghi nhn theo nguyen täc: 

U . Nu phát sinh trirâc thri dim phát hành Báo cáo tài chInh : ghi giâm doanh thu trên Báo cáo 

U
tài chIxth cüa kS'  lap báo cáo. 

Nu phát sinh sau th&i dim phát hành Báo cáo tài chinh : ghi giâm doanh thu cüa kS'  phát sinh. 
U Nguyen tc k toán giá vn hang ban 

• Bao gm giá v6n cüa san phm, hang hóa, djch vi trong kS'  duçrc ghi nhn phà hcrp vâi doanh thu dâ 
tiêu thi trong ks'. Các khoân chi phi vlrçrt trên mIre birth thuOng cüa hang ton kho thrcic ghi nhn ngay 

• vàogiávOnhàngbán. 

• Nguyen tc va phirong pháp ghi nhn chi phi tài chInh - 
Chi phi lãi vay: Ghi nhn hang tháng can cli tren khoãn vay, lãi sut vay và s6 ngày vay thirc t. 

Chi phi i t' giá hi doái: Ducc ghi nhn khi có sir chênh loch  gitra t' giá giao djch thc t va t' giá 
a ghi so kê toán và khi có phát sinh lô khi dánh giá li các khoãn rnvc tiOn t có gc ngoi t. 

U
Nguyen tc va phLrollg pháp ghi nhn chi phi thu thu nhp doanh nghiép hin hành, chi phi 
thu thu nhp doanh nghip hoãn li 

B Chi phi thu thu nhp doanh nghip (hoc thu nhp thus thu nhp doanh nhip): Là tang chi phi 
thuO thu nhp hin hè.nh và chi phi thus thu nhp hoân li (hoc thu nhp thué thu nhp hin hành và 

U thu nhp thuê thu nhp hoân 1ii) khi xác djnh lçii nhun hoc lô cüa mt ks'. 

• . Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hánh: là s thus thu nhp doanh nghip phãi np tInh tren thu 
nhp chju thus trong näm và thuê sut thuê thu nhp doanh nghip hin hãnh. Thue thu nhp hin 

• hãnh duc tinh dira trén thu nhp chju thuê và thué suit áp ding trong kS' tInh thuê. Khoãn thu nhâp 
chju thué chênh loch so v&i Icri nhujmn ké toán là do diêu chinh các khoãn chênh lch giva lçii nhun k 

• toán và thu nhp chiu thuê theo chInh sách thué hin 

a • Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoân li: là s6 thu thu nhp doanh nghip së phái nOp  trong 
tuung lai phát sinh tir vic: ghi nhn thue thu nhp hoän li phài trâ trong nàm; hoàn nhp tài san 

• thuO thu nhp hoãn lai  dA dtrqc ghi nhãn tir các nàm tnrâc; khOng ghi nhn tài san thuO thu nhp 
hoãn lai  hoc thuê thu nhp hoãn iai  phãi trà phát sinh tir các giao djch duqe ghi nhn trrc tiêp 

• vào vn chü sâ 

Tng COng ty có ngbia vi np thud thu nhp doanh nghip vri thu suit 20% trén thu nhâp chju thu. 

U 
U 
U 
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U
. Hang bàn bj trà lai:  do vi pham cam k&, vi pham hçip dng kinh t hang bj kern, rnt phm 

U chat, không dlng chüng loi, quy each. 
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So 04 Ben Nghé, phi.rng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tir so 202/2014/TT- BTC 
thành phô Ho CM Minh, VietNam Ngay 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

R THIJYET MINI! BAO CÁO TAI CHINJI HQP NUAT GIUA MEN DO (TIEP THEO) 
Cho k' kO toán 6 tháng kOt thüc ngày 30/6/2021 

4. CAC crnNH SACH ICE TOAN AP DUNG (Tip theo) 

Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi 
thu thu nhp doanh nghip hoãn 1i (Tip theo) 

Vic xác djnh thus thu nhâp cüa T6ng Cong ty can ci'r vào các quy djnh hin hành v thud. Tuy 
• nhiên, nhitng quy djnh nay thay di theo tmg thii k5' và vic xac djnh sau cüng ye thuO thu nhp 

doanh nghip thy thuc vào kt qua kim tra tha co quan thuO có thâm quyOn. 

Lãi co ban trên c phiu 

• Lãi ca bàn trOn c phiu di vci các c phiu ph thông thrçic tInh b.ng each chia igi nhun hoc l 
thuOc v cô dông sâ hitu cô phiOu ph thông cho so hrqng binh quân gia quyOn c phiOu ph thông 

• liru hành trong ks'. 

$ Các ben lien quan 

R
Các ben &rçic coi là liOn quan nu mOt  ben co khâ nãng kim soát hoc có ành hir&ng dang k di vâi 
bOn kia trong vic ra quyOt djnh các chmnh sách tài chInh và hot dng. Các ben cüng thrqc xem là 

• 
ben liOn quan nOu cüng chju sir kiOm soát chung hay chju ành hu&ng dáng kê chung. 

Trong vic xem xét mi quan h cüa các ben liOn quan, bàn chAt cüa mi quan h thrçc chü trcng 
U nhiu han hinh th(rc pháp 1. 

$ Báo cáo b phn 

BO phn là thãnh phAn có th phàn bit cltrqc cüa Tng Cong ty tham gia vào vic cung cAp san phAm 
U hoc djch vi có liOn quan (b phn theo linh virc kinh doanh), hoc vào vic cung cap san phm hoc 
• djch vu trong pham vi mt môi trir&ng kinh tO ci the (hO phán theo khu vrc dja l) ma bO ph.n nay 

CO rüi ro và lqi Ich kinh tO khác vâi cac bi phn kinh doanh khac. Ban Tong giám doe cho rang, trong 
• k',Tông COng ty chi hot dng San xuât, mua bàn san phâm d@ - may, nguyen phii 1iu, may moe, 

thiOt bj, phi thng linh kin phic vx ngành dt, may t.i khu vrc dja I duy nhat là Vit Nam nen 

• 
không 1p Báo cáo b phn. 

• 
5. THONG TIN BO SUNG CHO CR! TIEU TR!NII BAY TREN BANG CAN Oi KE TOAN 

HqP NIIAT GIUA MEN DQ 

• 5.1 Tin và các khoãn tlroiig throng tin 

R 
30/6/2021 

VND 
01/01/2021 

YND 
Tin mat 8.2 14.432.068 8.298.253.224 
TiAn gri ngân hang không k' hin 74.351.293.997 171.040.787.738 

$ Các khoàn ttrclng duang tiOn (*) 30.411.156.616 134.068.601.394 

Tong 112.976.882.681 313.407.642.356 

$ (*) Các khoán tuang duang tin là cac khoán tin gui có kS' han t?i các Ngan hang thuang mai  có thai han 
không qua 3 tháng vói lãi suât tii 4,0%/näm dOn 5,5%/näm. 

U 

U 

U 

U 

$ 

$ 

$ 

U
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP 
Sli 04 Bn Nghé, phuàng Tan Thun Dông, qun 7, 

S X thanh pho Ho Chi Mmh, Viçt Nani 

Musli B 09a - DNIIIN 
Ban hành theo Thông Pr so 202/2014/TT- BTC 

Ngay 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

TIIUYET MJNII BAO cAo TA! cHINE HP NEAT GIUA MEN DO (TIEP 1HEO) 
Cho kS'  kO toán 6 thángkét thñc ngày 30/6/2021 

5.2 Chtrng khoán kinh doanh 
30/6/2021 (VND) 01/01/2021 (YND) 

Giá g6c Giá trj hçrp ly 
Dir 

phong Giá g6c 
Dir 

Giá trj hçp ly phong 

Giá tr eli phiu 

Trong do chü yu: 
- Ngán hang 
TMCP Quác Dan 

2.000.000.00 0 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

Tong 2. 000.000.000 2.000.000.0 00 2.000.000.000 2.000.000.000 

Chirngkhoan kinh doanh bao glim cli phiu cOa Ngan hang TMCP Qulic Dan, ma cli philiu NVB, sli hrçmg 
cô phiêu nãm gii là 200.000 cô phiéu, ménh giá 10.000 VND/co phiéu. Ti ngày 30/6/2021, giá dóng cia 
ma côphiéu trén là 19.300 VND/cô phân. 

5.3 Du tir nm gifr dn ngày dáo hn 
30/6/202 1 (VND) 01/01/2021 (YND) 
'-S. • ia goc Giá tr ghi so Giá gc Giá trj ghi s 

Ngn hn 
Tin gCri cO kS' han 
Ngán hang thitong mai cô 

32.681.501.369 
32.681.501.369 

32.681.501.369 
32.681.501.369 

41.100.410.695 
41. 100.410.695 

41.100.410.695 
41. 100.410.695 

phdnA'Chdu - CNBInh 7.134.501.369 7.134.501.369 15.553.410.695 15.553.410.695 
Djnh (1) 

Ngan hang TMCP Quán 
Dói - CN BInh Djnh (2) 

547.000.000 547.000.000 547.000.000 547. 
0' 

Ngdn hang TMCP Sài 
Gôn Thzthng TIn 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 
- PGD Lagi (3) p4 

Dàihan 1.665.504.161 1.665.504.161 1.665.892.400 1.665.892.400 0 

Tiên gCri có kS' han 665.504. 161 665.504.161 665.892.400 665.892.400 
Ngdn hang TMCP Ngozi 
thitong Vit Nain - CN TP. 665.504.161 665.504.161 665.892.400 665.892.400 
Hc Chj Minh (4) 

Trái phiu 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 
Congly CPSX- TM- DV 
Hrng Phát 

1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 

Tling 34.347.005.530 34.347.005.530 42.766.303.095 42.766.303.095 

(1) Day là khoãn tilin gfri có k' hn 6 tháng t0i Ngãn hang TMCP A Châu — Chi nhánh BInh Djnh, lãi suAt 
tui 6,8%/näm dn 7,3%/näni. 

(2) Day là khoãn tin gfri có kS' han 12 tháng tai  Ngãn hang TMCP Quan di — Chi nhánh BInh Djnh, lãi 
suât 6,8%Inäm. 

(3) Day là cac khoãn tin gri Co k'han tir 6 tháng dlin l2tháng t01  Ngãn hang TMCP Sài Gôn Thtwng 
Tin — Phong Giao dch Lagi vâi lai suat Pr 5,3 /o den 5,5 /o. 

(4) Day là khoãn tin gCri có k' hn 18 tháng t?i  Ngân hang TMCP Ngoai thucing Vit Nam — Chi nhánh 
TP. HCM, lãi sut là 6,5%/nãm. 
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II I 
TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP 
S 04 Ben Nghé, phtrôiig Tan Thun Dông, quin 7, 
thành pM H6 ChI Minh, Vit Nam 

MusB09a-DN/HN 
Ban hành theo Thông tu s6 202/2014i'TT- BTC 

Ngay 22/12/20 14 cüa B Tài chmnh  

THUYET MINE BAO cÁo TAI CHThH HQP NEAT GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k' ke toán 6 tháng két thüc ngày 30/6/202 1 

5.4 

Cong 

SIT 

Du tir vào Cong ty lien ket, gop 

Dei tirqng lirçc du tir 

yen vào dcrn vj khác 

T 1 30/6/202 1 (VND) 01/01/2021 (VND) 

Lcri 
Quyn 

biu quyet Giá gec 

Giá trj dánh giã 
theo phirong pháp 

venchus&huu 
Giá trl 
hçrp Iy Giã gee 

Cia trj dánh giã 
theo phtning pháp 

venchus&huu 
Giá trl 
hçrply 

I. DAu tir vào Cong ty lien doanh lien kt 66.136.920.657 42.420.223.458 66.136.920.657 44.741.503.636 

1 
Cong ty C phn 
May SOng Tin 

43,89% 43,89% 15.360.000.000 26.878.553.830 (1) 15.360.000.000 27.419.847.652 (1) 

2 
Cong ty C phn May Nba BO 
Soc Trang 

36,00% 36,00% 15.120.000.000 (1) 15.120.000.000 (1) 

3 Cong ty Ce ph.n May Gia PhOc 47,50% 47,50% 9.500.000.000 (1) 9.500.000.000 (1) 
4 CongtyCPMay9 26,78% 26,78% 5.227.920.657 (1) 5.227.920.657 1.014.049.288 (1) 

5 
Cong ty CP Du tu & Phát trien 
Djch vi,i - Thiwng mai  Nba Be 

28,58% 28,58% 3.429.000.000 7.223.090.273 (1) 3.429.000.000 7.225.674.575 (1) 

6 
Cong ty CP Xãy 1p Cong 
nghip Nhà Be 

37, 14% 29,99% 3.000.000.000 4.318.866.023 (1) 3.000.000.000 4.328.349.697 (1) 

7 
Cong ty CP Tii v.n 
Cong ngh Nhà Be 

30,00% 30,00% 1.500.000.000 3.498.464.754 (1) 1.500.000.000 3.663.191.241 (1) 

8 
Cong ty CP San xut TM DV 
Hmg Phát 

10,39% 20,05% 6.000.000.000 208.934.207 (1) 6.000.000.000 403.024.548 (1) 

9 
COng ty Ce phn May 
Vinatex Drc PM 

16, 15% 28,00% 7.000.000.000 292.314.371 (1) 7.000.000.000 687.366.635 (1) 

Teng 66.136.920.657 42.420.223.458 66.136.920.657 44.741.503.636 
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IIII.uIIII.sIII 
TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP 
s6 04 Ben Nghé, phtring Tan Thun Dông, qun 7, 
thành phô H ChI Minh, Vit Nam  

THUYET MIN}I BAO CÁO TA! CHINH HqP NHAT GifrA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  ká toán 6 tháng két thüc ngày 30/6/202 1 

5.4 Du tir vào Cong ty lien kit, gop vn vào do'n vl  khác (Tip theo) 

IuIIIIRIaIIIuIIaII. • 
Mauso B 09a - DN/HN 

Ban hành theo Thông tir so 202/2014/TT- BTC 
Ngày 22/12/20 14 cCia Bt Tài chInh 

STT 06i tu9ng thrqc du tir 

T I 30/6/202 1 (VND) 01/01/2021 (VND) 

Von Quyn 
nm gifF biu quyOt Giá gOc Giá trj hQp 1 Di. phOng Giá gOc Cia trj h9V  I Dir phOng 

II. 

2 

Du tu vão don vj khác 

COng ty C phn Nguyen ph 1iu 
Dt May Blnh An 
Cong ty C6 phn Du ti.r vã Phát trin 
Blnh Thâng 

6,45% 

18,02% 

6,45% 

18,02% 

7.161.920.000 

5.802.843.385 

(1) 

(1) 

7.161.920.000 

5.802.843.385 

(1). 

(1) 

3 Tng COng ty Vit Thang - CTCP (2) 1,86% 1,86% 5.337.100.000 9.621.885.000 5.337.100.000 8.959.650.000 

4 COng ty C6 phAn Thtrong mi Ban lé Nhà Be 15,00% 15,00% 5.250.000.000 (1) 5.250.000.000 (1) 

5 Cong ty C phn du ti.r An Phat 5,00% 5,00% 4.225.000.000 (1) 4.225.000.000 (1) 
6 COng ty C phn Dt May Lien Phi.rong 2,04% 2,04% 3.480.000.000 (1) 3.480.000.000 (1) 
7 Cong ty C phân May Hoài Fltrcing 7,69% 13,33% 2.000.000.000 (1) 2.000.000.000 (1). 

Tng 33.256.863.385 33.256.863.385 

(1) TOng Cong ty chua trinh bay giá trj hcp l' cOa các khoãn du t'.r tài chInh tai  các cong ty không niOm yOt tai  ngày kOt thOc nàm tài chmnh do các quy djnh hin hành 
chLra cO hthng dn cv thO vO vic xác dlnh  giá trj hçp l cho. mvc  dich trInh bay Báo cáo tài chInh hcip nhât gifa niên dc cüa các khoàn du ti.r tài chInh nay. 

(2) TOng Cong ty trinh bay giá trj hop  1 cOa khoàn du tu vào TOng Cong ty Vit Thâng - CTCP can cC' trên giá dóng cCra cüa cô phiOu TOng Cong ty Vit Thâng - 
CTCP tai  Sâ Giao djch diCing khoán TP. HO ChI Minh và so hrqng cO phiOu ma TOng Cong ty näm gi0 tai  ngày 30/6/2021. 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DN/HN 
S 04 Bn Nghé, phtthng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tir so 202/201411T- BTC 
thành ph6 HO ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 cCa BO Tài chInh  

TJTUYET MENU BAO CÁO TA! CllhIll HQP NHAT GIUA MEN 139 (TIEP 1iDO) 
Cho kS'  k toán 6 thang két thüc ngày 30/6/202 1 

5.5 Phãi thu cüa khách hang 

30/6/2021 
VND 

01/01/2021 
VND 

JP Global Import iNC 19.931.857.865 48.785.876.003 
Arcadia Group Brands Ltd. 42.607.879.496 44.522.654.533 
BMB CLOTHING GROUP 38.881.614.754 44.522.654.533 
GENEROS 2.403.936.340 11.888.554.923 
Lollytogs, Ltd. 157.362.673.563 67.754.290.854 
Cong ty TNHFI Tng Cong ty Dt may Min Nam - 
Vinatex 

21.373.569.134 365.138.665 

Phãi thu khách hang khác 240.24 1.684.044 298.312.982.009 

Tong 522.803.215.196 516.152.151.520 
Trong do: phãi thu khách hang là các ben lien quan 
(chi tiet irInh bay tçzi thuye't minh s 7.3) 3.941.402.557 2.542.406.679 

5.6 Phñi thu khác 
30/6/2021 (VND) 01/01/2021 (YND) 

Giá trj ghi s Dtr phông Giá trj ghi s Dir phOng 
Ngn hn 68.218.912.538 64.647.032.873 
- Tam Crng 4.059.814.607 3.085.537.981 
- K ci.rcc, k qu 2 13.209.750 213.209.750 
- Phài thu các 
Côngtylienkt 30.628.544.663 34.292.941.204 

- Phãi thu tin 
bão him 

7.629.655.048 7.557.425.756 

- Phãi thu khác 25.687.688.470 19.497.918.182 

Dàihn 30.727.671.444 16.783.716.218 
- K ctxçic, k qu 2.632.991.444 2.8 12.99 1.444 
- Phài thu các 
COngty lien kt 24.700.000.000 10.400.000.000 

- Phái thu khác 3.394.680.000 3.570.724.774 
Tong 98.946.583.982 81.430.749.091 

Trong do, phOi thu 
khdc ifr cdc ben lien 
quan (Chi tie't tçzi 

48.530.768.357 46.992.941.204 

Thuyêt rninh 5 7.3) 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DNIHN 
S 04 Bn Nghé, phurng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông P1 so 2O2I2OI4TTT- BTC 
thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

TRUYETMRBAOCAOTAICff1TJHHP 
Cho k' ké toán 6 tháng két thic ngày 30/6/202 

5.7 Hang ton kho 

30/6/202 1 (VND) 

NILAT GIf)A MIEN *)Q (TIEP 1HEO) 
1 

01/01/2021 (VND) 
Giá g6c Dz phông Giá g& Dix phOng 

Hang dang di 
trên dtring 

1.429.245.919 1.447.960.707 

Nguyen Iiu, 4  Iiu 304.828.042.747 (149.550.779) 224.762.278.481 (149.550.779) 

Cong ciii, diving ci1 15.944.322.274 14.256.371.794 

Chi phI SX KDDD 259.010.183.212 204.012.574.402 

Thành phm 211.612.657.654 (985.305.020) 196.094.175.581 (1.265.887.544) 
Hang hóa 6.694.512.166 (136.817.139) 7.316.558.200 (136.817.139) 

HànggCri ban 66.170.984.455 66.754.330.618 

Tong 865.689.948.427 (1.271.672.938) 714.644.249.783 (1.552.255.462) 

5.8 Chi phi trã trithc 

30/6/2021 01/0 1/202 1 
VND YND 

Ngn han 28.005.125.674 14.226.422.352 
- Clii phi CCDC 10.709.900.178 1.660.315.192 
- Khac 17.295.225.496 12.566.107.160 
Dài han 63.656.930.035 79.311.721.418 
- Chi phi thuê dt (*) 37.674.634.235 35.23 1.234.556 
- Chi phi CCDC 9.713.406.964 18.567.633.158 
- Chi phi sCra chi1a 6.12 1.975.205 8.210.437.363 
- Khác 10.146.913.63 1 17.302.416.341 
Tng 91.662.055.709 93.538.143.770 

* . • •X S • ( ) Chi phi thue dat tra tien 1 lan tal  cac da diem krnh doanh cua Tong cong ty va cac Cong ty con: 

Chi phi thuO dt tai  Khu COng nghip dt may BInh An, Khu ph Ngai Thng, Phtthng Binh Th.ng, 
Thành phO Di An, Tinh Binh Ducrng vâi thai gian thuê den tháng 10/206 1, tong s tiên thuê cOn 
phân bô là 13,579 t' \'ND. 

Chi phi thuê dt tai  Cim cOng nghip Trung An, p  Binh  Tao,  xa Trung An, Tp. M5 Tho, tinh Tin 
Giang, vâi th&i gian thuê den tháng 09/2050, sO tiên thuê cOn phán bO là 5,246 t' VND. 

Chi phi thuê dt t?i  s 204, dutmg Thng Nht, phiiOng Tan Thin, thj xã La Gi, tinh BInh Thun, 
Vit Nam vOi th&i gian thuê den tháng 05/2055, so tiên thuê cOn phan bô là 4,5 t VND. 

Chi phi thuê nhà xi.ràng tai  s 204, du&ng Thng Nbt, phtrmg Tan Thin, thj xà La Gi, tinh BInh 
Thun, Vit Nam vâi thai gian thuê dn thang 09/2031, so tiên thuê cOn phán b6 là 3 t' VND. 

Chi phi thuê dt tai khu ph 1, Thj trn VO Xu, huyn DIrc Linh, tinh Binh Thun, Vit Nam vài 
thii gian thuê dn tháng 8/2065, sO tiên thuê cOn phãn bO là 7,178 t) VND. 

Chi phi thuê dt t?i  thôn Miii Dá, xA Tan PhuOc, thj xã La Gi, tinh BInh Thun, Vit Nam vãi thii 
gian thué dn tháng 3/2060, vâi s6 tin thuê cOn phân bô là 2,850 t5' \TND. 
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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP 
S6 04 Bn Nghé, phtimg Tan Thun Dông, qun 7, 
thânh phô H6 ChI Minh, Vit Nain  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINII HP NHAT GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k' ké toán 6 tháng két thiic ngày 30/6/202 1 

5.9 TM san c6 djnh hO'u hInh 

Mu s B 09a - DN/HN 
Ban hành theo Thông tu s 202/2014/TI'- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

NGUYEN GIA 

Nhà cra 
vt kin trüc 

May móc 
thiet b 

Phiro'ng tin 
vntãi 

Thit b 
ding cii quãn ly 

TSCD hfru 
hInh khác 

Do7i vi tInh: VND 

Tng 

S dir t0i ngãy 01/01/2021 735.197.815.656 841.771.442.785 114.972.904.677 14.514.092.725 4.849.670.755 1.711.305.926.598 
Tang trong k' 7.592.617.308 826.354.881 55.503.000 90.100.000 8.564.575.189 
Mua trong kS' 7.592.617.308 826.354.881 55.503.000 90.100.000 8.564.575.189 
Giãm trong k5' 7.516.536.014 22.606.684.138 190.197.000 430.821.899 30.744.239.051 
Thanh 1 nhirçmg ban 19.351.522.737 190.197.000 19.541.719.737 
Giárn do cháy (*) 7.5 16.536.014 3.080.411.401 430.82 1.899 11.027.769.314 
Giâm do chuyn sang CCDC 174.750.000 174.750.000 

S6 dir ti ngãy 30/6/2021 727.681.279.642 826.757.375.955 115.799.259.558 14.379.398.725 4.508.948.856 1.689.126.262.736 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

S dir ti ngãy 01/01/2021 337.382.039.427 570.153.494.364 89.479.737.352 11.761.278.419 3.822.581.503 1.012.599.131.065 
Tang trong k5' 16.386.211.392 30.965.293.762 2.848.072.225 314.134.607 168.665.896 50.682.377.882 
Khu hao trong kS' 16.386.211.392 30.965.293.762 2.848.072.225 314.134.607 168.665.896 50.682.377.882 
Giãm trong k' 3.231.200.779 22.308.071.662 190.197.000 392.895.083 26.145.664.524 
Thanh 1' nhtrcing ban 19.302.949.947 190.197.000 19.493.146.947 
Giãm do cháy (*) 3.231.200.779 3.005.121.715 392.895.083 6.629.217.577 
Giàm do chuyn sang CCDC 23.300.000 23.300.000 

S dir ti ngãy 30/6/202 1 350.537.050.040 578.810.716.464 92.327.809.577 11.885.216.026 3.598.352.316 1.037.135.844.423 

GL& TRI CON LAI 

S6 dir t0i ngày 01/01/2021 397.815.776.229 271.617.948.421 25.493.167.325 2.752.814.306 1.027.089.252 698.706.795.533 

S dir t0i ngày 30/6/2021 377.144.229.602 247.946.659.491 23.471.449.981 2.494.182.699 910.596.540 651.990.418.313 
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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phuing Tan Thun Dông, qun 7, 
thành pM Ho ChI Minh, Vit Nam  

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN! Hç1P NIIAT GffYA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2021 

5.9 Tài san c6 dnh hfru hInh (Tip theo) 

x 
Mau so B 09a - DNIHN 

Ban hành theo Thông tu s 202/2014/IT- BTC 
Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chinh 

(*) Cong ty C phn May Tam Quan (Co9 ty con cüa tp doàn) dã ghi giãm nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k cüa tài san bj cháy theo Báo cáo S6 01/BC-MTQ ngày 
04/01/2021 cüa Tng Giám dôc COng ty Co phn May Tam Quan, phát sinh ti'r viii chay xáy ra ngày 03/01/2021 tai  khu Van phOng Cong ty nay. 

Nguyen giá tài san c6 djnh khu hao hét nhi.rng vn cOn sCr ding ti ngày 30/6/2021 là: 550.961.205.102 VND (tai ngày 01/01/2021 là: 486.435.307.580 VND). 

Giá trj cOn lai  cüa tãi san c6 djnh hOu hinh dàng dê th chap dam báo cho cac khoân vay ti ngày 30/6/2021 là 361.792.594.309 VND (ti ngày 01/01/2021 là 
390.733.868.3 76 VND). 
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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP 
S6 04 Bn Nghé, phtr?mg Tan Thun Dông, qun 7, 
thành ph6 Ho ChI Minh, Vit Nam  

THUYET MENU BAO CAO TAI CHINH HçW NUAT GIUA NLN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  ké toán 6 tháng két thüc ngày 30/6/202 1 

5.10 Tài san c djnh vô hInh 

Mau so B 09a - DNIHN 
Ban hank theo Thông tu s 202/2014/Ti'- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chmnh 

NGUYEN GIA 

Quyn 
s1r ding dt 

Nhãn hiu hang boa, 
ban quyn, 

bang sang ch. 
Phn mm 

may tinh 

Doi vi tInh: VND 

Tong 

S dir ti ngày 01/01/2021 19.618.011.619 5.838.965.451 32.053.128.055 57.510.105.125 
Tang trong k' 80.000.000 80.000.000 
Mua trong kS' - 80.000.000 80.000.000 
Giãm trong k' 90.000.000 90.000.000 

Giám khác (*) 90.000.000 90.000.000 

S dir ti ngày 30/6/2021 19.618.011.619 5.838.965.451 32.043.128.055 57.500.105.125 
GIA TR! HAO MON LUY KE 
S dir ti ngày 01/01/2021 4.543.228.621 5.838.965.451 21.929.010.958 32.31L205.030 
Tang trong k' 84.664.956 220.573.902 1.565.988.734 1.871.227.592 
Khu hao trong k' 84.664.956 220.573.902 1.565.988.734 1.871.227.592 

Giãm trong k' 90.000.000 90.000.000 
Giàm khác (*) 90.000.000 90.000.000 
S6 dir ti ngày 30/6/2021 4.627.893.577 6.059.539.353 23.404.999.692 34.092.432.622 
GIATR!CONL*J 
S dir ti ngày 01/01/2021 15.074.782.998 10.124.117.097 25.198.900.095 
S dir tii ngày 30/6/2021 14.990.118.042 (220.573.902) 8.638.128.363 23.407.672.503 

(*) Cong ty C ph&n May Tam Quan (Cong tycon cüa tp doàn) dä ghi giám nguyen giá và giá trj hao mOn lily k cüa tài san bj cháy theo Báo cáo s6 01/BC-MTQ ngày 
04/01/2021 cüa Tong Giám dOc Cong ty C phân May Tam Quan, phát sinh tir vv cháy xày ra ngày 03/01/202 1 ti khu Van phOng Cong ty nay. 

Nguyen giá tâi san c djnh vô hInh dã khâu hao hêt nhtrng vn cOn sCr dung ti ngày 30/6/2021 là 10.916.931.456 VND (tai ngày 01/01/2021 là 8.384.042.428 VND). 
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a 
a TONG CONG TV MAY NBA BE — CTCP Mus B 09a - DN/HN 
. S 04 Bn Nghe, phtrông Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tu so 202/2014/U- BTC 

thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngay 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

• THUYET MIINB BAO CÁO TAd CHINU HOP NRAT GIU'A MEN DQ çiiEP THEO) 
Cho k' kê toán 6 tháng két thIic ngày 30/6/202 1 

5.11 Chi phi xãy dipig c0 ban d& dang 

30/6/2021 
VND 

01/01/2021 
YND 

Mua sm may móc thMt bj 28.189.469.358 27.615.005.552 
Các hang miic nhà xuâng 661.734.258 
Chi phi xây dirng c bàn khác 3 7.740.909 3 7.740.909 

Tong 28.227.210.267 28.314.480.719 

5.12 Tãi san thu thu uhâp doanh nghip hoãn 1i và thug thu nhp doanh nghip hoãn Ii phãi trã 
30/6/2021 

VND 
01/01/2021 

VND 
Thug thu nhp hoãn 1i phãi trã 
Thu suit thud TNDN sü diing dO xác dinh  giá frj thus 
TNND hoãn 1i phat tra 

Thuthunhp hoãn laiphâitrãphatsinhtircackhoãn 
chenh lech tm thrn ch!u thue 

S bü trr vài tài san thus thu nhâp hoän lai 

14.034.271.184 

20% 

14.034.271.184 

12.062.918.501 

20% 

12.062.918.501 

a 

a 

• 

a 

a 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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a 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DNJHN 
So 04 Ben Nghé, phuing Tan Thu.n Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tir so 202/2014iTT'- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cüa B Tâi chInh  

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH H€P N}IAT GI(J'A NTEN DO (TIEP THEO) 
Cho kS' kO toán 6 thang két thñc ngày 30/6/202 1 

5.13 Phãi trã ngirOi ban 
30/6/2021 (VND) 01/01/2021 (VND) 

Giá trl  ghi so 
S6 có khã näng 

trã fl9 Giá tr ghi s 
Scokhanäng 

trã ncr 

Ngn han 

Cong ty C ph&n May 
Phü Cat 
Kufner 
Hong Kong Ltd. 
Cong ty TNH}1 
DUCKSAN VINA 
Cong ty CF May Hoài 
H.rang 
Cong ty CF May 
Vinatex DCrc Ph 
Cong ty CF May Hoài 
Nhan 
COng ty Nakata 
Corporate Private 
Phài trã cac nha cung 
cap khác 

Dàihn 
Cong ty CP 
Long Phucing Dông 

312.703.492.682 

3.648.542.498 

2.408.674.076 

1.407.634.138 

862. 156.926 

304.376.485.044 

85.155.000 

85.155.000 

312.703.492.682 

3.648.542.498 

2.408.674.076 

1.407.634.138 

862.156.926 

304.376.485.044 

85.155.000 

85.155.000 

282.805.307.788 

522.897.079 

2.334.979.231 

16.011.272.699 

10.603.759.623 

7.970.353.240 

8.114.376.516 

6.966.183.344 

230.281.486.056 

336.080.764 

336.080.764 

282.805.307.788 

522.897.079 

2.334.979.231 

16.011.272.699 

10.603.759.623 

7.970.353.240 

8.114.376.516 

6.966.183.344 

230.281.486.056 

336.080.764 

336.080.764 

Tng 312.788.647.682 312.788.647.682 283.141.388.552 283.141.388.552 

Trong do: Phái Era 

nguOi Mn là các hen 
lien quan 
(chi tiét irInh bay tgi 
thuyê't minh s 7.3) 

10. 771.238;581 10. 771.238. 581 3.904.365.901 3.904.365.901 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DN/LIN 
S 04 Bn Nghé, phirmg Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông ti.r so 202/201411T- BTC 
thãnh phô Hi ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 ctia Bt Tài chInh  

THUYET MP1H BAO CÁO TAI CHIMI HOP NUAT GIUA MEN DQ (TIEP 1'HEO) 
Cho kS'  kê toán 6 tháng kêt thüc ngày 30/6/2021 

5.14 Thug và các khoãn phãi np/phãi thu Nhà nirOc 

S phãi np 
01/01/2021 trong 

So dä nQp 
trong kS' 

Dcrn vi gInh: VND 

30/6/2021 
Phãi np 26.576.168.939 31.724.415.030 33.076.307.215 25.224.276.754 
Thuê GTGT 21.186.859.234 22.109.584.290 23.540.705.012 19.755.738.5 12 
Thuê xuât, nhp khâu 32.387.672 32.387.672 
Thu thu nhp 
doarih flgh1D 

3.281.509.176 4.085.024.93 5 3.631.063.982 3.735.470.129 

Thuê thu nhp 
cá nhân 

1.554.321.659 2.520.471.238 3.584.162.549 490.630.348 

Thuê tài nguyen 
Thu nhà dt và 
tin thuê dAt 

266.938.900 1.382.113.087 491.720.787 1.157.331.200 

Các 1oi thué, các 
khoân phãi np Nhà 
nirâc khác 

286.539.970 1.594.833.808 1.796.267.213 85.106.565 

Phãi thu 14.207.817.434 465.009.074 3.642.702.974 17.385.511.334 
ThuA giá trj gia tang 60.000 60.000 3.680.000 3.680.000 
ThuA xuAt, nhp khâu 1.691.074.376 419.126.251 451.682.896 1.723.631.021 
ThuA thu nhp doanh 
nghip np th&a 4.950.753.686 3.184.840.218 8.135.593.904 

ThuA thu nhp cá nhãn 
npthira 

11.406.389 2.499.860 13.906.249 

Thuê nba dat và tiên 
thuê dAt fln thra (*) 

7.554.522.983 45.822.823 7.508.700.160 

(*) Bao gm chi phi tiAn thuê dAt trá tiAn hang näm tr 2016 dAn näm 2019 chi.ra thrçic ghi nhn vao Báo cáo kAt 
quá hoat  dng kinh doanh hcp nhAt cüa Cong ty Co phA.n May..Gia Lai (Cong ty con cUa Tng Cong ty), v&i 
tong giá frj là 7.508.100.160 VND. Trong giai do?n nay, Cong ty Co phan May Gia Lai xác nhn ràn Cong ty 
dirge hithng chinh sách diéu chinh giám t' 1 phãn tram (%) dê tInh dan giá tiên thuê dat theo Quyêt djnh so 
30/2016/QD-UBND ngày 15/6/2016 ciia Uy ban nhãn dan tinh Gia Lai. Den th&i diem phát hành Báo cáo tài 
chInh hgp nhât giva niên dci, Cong ty CO phân May Gia Lai van dang lam vic vâi các Ca quan nba nirâc cO 
thâm quyôn vA vic thông nhât t I phn tram (%) dê tinh don giá tiôn thuê dat, tr do xác djnh di.rçic tiAn thuê 
dat COng ty Co phân May Gia Lai phãi nôp cho giai do?n tfr nãm 2016 den nãm 2019. 

5.15 Chi phi phãi trã ngAn han 
30/6/2021 

YND 
01/01/2021 

VND 
Chi phi khuyAn mãi, chiAt khAu, hoa hang 4.239.502.424 15.522.716.707 
TrIch tnrOc chi phi läi vay 28.789.454 
Chi phi nguyen 4t lieu - Vâi chinh 26.936.076 41.180.994 
Chi phi din, rnr&c, 4n chuyAn 39.584.164 974.035.611 
Chi phi phái trã khác 11.862.162.549 7.713.474.540 

Tng 16.168.185.213 24.280.197.306 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DNfIIN 
S 04 BEn Nghé, phumg Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tir so 202/20141fl- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh  

THUYET MIX!! BAO CÁO TAI CJIINH HW NRAT GICrA NLEN IJQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  ké toán 6 tháng kêt thñc ngày 30/6/2021 

5.16 Doanh thu chwa thtrc hiên 
30/6/2021 

VND 
01/01/2021 

VND 
Ngn hn 1.515.933.132 25.811.049.269 
Doanh thu gia cOng nhn tnróc 1.515.933.132 25.811.049.269 
COng ty Cphdn Phuc vu mat ddt Sài GOn 5.680.000 2.713.152.000 
Cong ty TNHH Nestle Vit Nam 555.393.000 1.597.950.000 
COng ty TNHHDelta Gaul VN 189.725.556 379.451.112 
Các di tzrclng khác 765.134.576 21.120.496.157 
Dài han 25.109.706.002 28.164.208.274 
Doanh thu cho thus Iai  dEt nhân trithc 25.109.706.002 28.164.208.274 
Cong ty Cphn May Tam Quan - 3.389.073.400 
Cong ty Cdphn Du titAn Phát 6.044.243.178 6.215.653.890 
Cong ty TNHHDelta Gaul Vit Nam 14.759.651.036 15.139.102.148 

Cong ty Cdphdn Cong ngh Wash HNC 4.305.811.788 3.420.378.836 

Tong 26.625.639.134 53.975.257.543 

5.17 Phãi trã khác 

30/6/2021 01/01/2021 
YND VND 

Ngn hn 118.241.430.744 81.583.277.358 
Tài san thüa chi giâi quyEt 111.183.050 111.183.050 
Kinh phi cOng doàn 15.811.037.757 14.772.968.691 
BHX}{, BHYT, BHTN 4 1.950.362.771 32.687.637.912 
Nhn k qu5', k cuçic ngn han 1.714.000.000 1.714.000.000 
C t(rc, igi nhun phái trã 28.040.977.091 8.368.467.602 
Các khoán phài trá, phài np khác 30.613.870.075 23.929.020.103 
Dài han 1.365:500.000 L569:500.000 
Nhn k qu9, k circyc dài han 1.365.500.000 1.569.500.000 

TEng 119.606.930.744 83.152.777.358 
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TONG CONG TY MAY NIIA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phtr&ng Tan Thun Dông, qun 7, 
thành ph H ChI Minh, Vit Nam  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HP NHAT GItJA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/202 1 

5.18 Vay và ny thuê tài chInh 

z Mau so B 09a - DN/HN 
Ban hành theo Thông tir s6 202/2014iT1'- BTC 

Ngãy 22/12/20 14 cüa B Tài chinh 

30/6/2021(VND) Trong ky 01/01/2021 (VND) 

Scokhãnáng S6 cO khã näng 
Giá tn trà nq Tang Giãm Giá tn trã nQ  

a. Vay ngän hn 
Ngân hang TMCP 
Ngogi Thw9ng Vie! Nam 

Ngân hang TMCP Ngoai Thucxng 
Vit Nam - CN TP. HCM (1) 

Ngân hang TMCP Ngoi Thuong 
Vit Nam - CN Blnh Djnh (16) 

Ngân hang TMCP Ngoi Thumg 
Vit Namn - CN Blnh Thun (7) 

Ngân hang TMCP 
Cong Thwong V4t Nam 

Ngân hang TMCP Cong Thuing Vit 
Nam - CN 4(2) 

Ngân hang TMCP Cong thuong Vit 
Nam - CN 2 Tp. HCM (8) 

Ngan hang TMCP Cong Thixang Vit 
Nam - CN 4 TP. HCM (10)  

1.211.797.380.524 1.211.797.380.524 

685.329.178.797 685.329.178.797 

535.902.326.847 535.902.326.847 

13.473.005.360 13.473.005.360 

135.953.846.590 135.953.846.590 

394.258.744.814 394.258.744.814 

314.834.197.824 314.834.197.824 

29.733.493.454 29.733.493.454 

49.691.053.536 49.691.053.536  

1.105.138.993.819 

597.326.836.631 

3 15.645. 138.845 

13.473.005.360 

268.208.692.426 

360.92 7. 708.189 

311.934.379.097 

29.691.175.054 

19.302.154.038  

1.066.538.363.643 

525.526.930.839 

3 18.7 17.048.523 

11.235.688.560 

195.574.193.756 

3 74.444.568.409 

330.725.767.238 

29.946.195.731 

13.772.605.440  

1.173.196.750.348 1.173.196.750.348 

613.529.273.005 613.529.273.005 

538.974.236.525 538.974.236.525 

11.235.688.560 11.235.688.560 

63.319.347.920 63.3 19.347.920 

407.775.605.034 407.775.605.034 

333.625.585.965 333.625.585.965 

29.988.514.131 29.988.514.131 

44.161.504.938 44.161.504.938 
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TONG CONG TY MAY NBA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phing Tan Thu.n Dông, qu.n 7, 
thãnh ph H ChI Minh, Vit Nam  

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! H(5P NIIAT GIITA MEN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  k toán 6 tháng kêt thüc ngày 30/6/202 1 

5.18 Vay và nc thuê tài chInh (Tip theo) 

MAu s B 09a - DNIHN 
Ban hành theo Thông tu s 202/2014/Ti'- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

30/6/2021(VND) Trong k' 01/01/2021 (VND) 

Giá tr 
S6 co khã näng 

trã flQ Tang Giãm 61á trj 
S6 C6 khã nãng 

trã ncr 
a. Vay ngàn hn (tip theo) 

Ngân hang TMCP A hâu 90.416.294.730 90.416.294.730 87.649.686.816 93.914.917.668 96.681.525.582 96.681.525.582 

Ngân hang TMCP A Châu 65.334.833.798 65.334.833.798 47.656.230.816 49.780.128.400 67.458.731.382 67.458.731.382 
-Hisâ(3) 

Ngân hang TMCP A Châu 16.989.631.000 16.989.631.000 31.905.656.000 29.228.747.800 14.312.722.800 14.312.722.800 
- CN Blnh Djnh (12) 

Ngãn hang TMCP A Châu 8.091.829.932 8.09 1.829.932 8.087.800.000 14.906.041.468 14.910.071.400 14.910.071.400 
-CNBmnhDjnh(17) 

Ngân hang TMCP 9.850.000.000 9.850.000.000 
Sài Gàn Titwong Tin 

Ngân hang TMCP Sài Gôn Thi.rang 
9.850.000.000 9.850.000.000 

TIn - PGD Lagi (VND) 

Ngân hang TMCPAn BInh 31.232.612.183 31.232.612.183 31.232.612.183 32.341.995.881 32.341.995.881 32.341.995.881 

Ngân hang TMCP An Binh 31.232.612.183 3 1.232.612.183 31.232.612.183 32.341.995.881 32.341.995.881 32.341.995 .88 1 
- CN Tp. H ChI Minh (4) 

Ngân hang TMCP Quân d3i 10.560.550.000 10.560.550.000 18.152.150.000 30.459.950.846 22.868.350.846 22.868.350.846 

Ngân hang TMCP Quân di 
- CN Binh Djnh (14) 

10.560.550.000 10.560.550.000 18.152.150.000 30.459.950.846 22.868.350.846 22.868.350.846 
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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP 
S6 04 Bn Nghé, phi.ring Tan Thu.n Dông, qun 7, 
thành ph Ho ChI Minh, Vit Nam  

TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNIl H1P NHAT GiTrA NIEN DO (TIEP THEO) 
Cho kS' kê toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/202 1 

5.18 Vay và nc thuê tài chInh (Tip theo) 

X ( Mauso B 09a - DN/HN 
Ban hành theo Thông tx so 202/2O14iTI'- BTC 

Ngay 22/12/20 14 eia B Tài chInh 

30/6/2021(VND) Trong k5 01/01/2021 (VND) 

b. Nq dài hn dn hn trã 

Ngân hang TMCP Ngoçii Th:nmg 
V4t Nam 
Ngân hang TMCP Ngoi Thixang 
Vit Nam - CN TP. H6 Chi Minh (5) 

Ngân hang TMCP Ngoi Thuong 
Vit Nam - CN TP. H6 Chi Minh (15) 

Ngân hang TMCP Cong Thwo'ng 
V4I Nam 

Ngân hang TMCP Cong thuong Vit 
Nam - CN 4 Tp. H ChI Minh (6) 

Ngân hang TMCP Cong th.rang Vit 
Nam - CN 2 TP. H Chi Minh (9) 

Ngân hang TMCP Cong thirong Vit 
Nam - CN 4 Tp. H Chi Minh (11)  

Giá trj 

87.031.013.269 

7.951.880.000 

5.843.880.000 

2.108.000.000 

77.646.046.210 

13 .595 .52 1. 154 

45.951.781.196 

18.098.743.860  

S có khã nng 
trã no 

87.031.013.269 22.179.912.901 

7.951.880.000 4.157.940.000 

5.843.880.000 2.921.940.000 

2.108.000.000 1.236.000.000 

77.646.046.210 17.661.467.611 

13 .595.52 1. 154 6.797.760.577 

45.95 1.78 1. 196 10.863.707.034 

18.098.743.860  

Giãm 

20.674.308.391 

9.295.740.000 

8.023.740.000 

1.272.000.000 

7.266.676.940 

6.797.760.578 

200.000.000 

268.916.362  

Giá trj 

85.525.408.759 

13.089.680.000 

10.945.680.000 

2.144.000.000 

6 7.251.255.53 9 

13 .595 .52 1. 155 

35.288.074.162 

18.367.660.222  

So có khã nãng 
trã no 

85.525.408.759 

13.089.680.000 

10.945.680.000 

2.144.000.000 

67.251.255.539 

13 .595 .52 1. 155 

35.288.074.162 

18.367.660.222 

Tang 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phuông Tan Thu.n Dông, qu.n 7, 
thãnh ph H ChI Mirth, Vit Nam  

TIIUYET MINI! BAO CÁO TAI CHJINH H(P NHAT GIfrA NIEN DO (TIEP THEO) 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2021 

5.18 Vay và nc thuê tài chInh (Tip theo) 

30/6/2021(VND)  

Mauso B 09a - DN/HN 
Ban hành theo Thông ttr so 202/201411-i - BTC 

Ngày 22/12/2014 cña B Tài chInh 

Trong ky 01/01/2021 (YND) 
So có khã nàng Scokhãnãng 

Giá trj trã nq Tang Giãm Giá tr trã nc  

360.505. 290 

360.505.290 

b. Nç dài han dn hn trã (tip theo) 

Ngân hang TMCP Quân d3I 

Ngân hang TMCP Quân di 
- CN Binh Djnh 
Ngân hang TMCPA C'hâu 
Ngân hang TMCP A Chãu 
- CN BInh Djnh (13) 
Ngân hang TMCP A Châu 
- CN Blnh Djnh (18) 

Tng vay và nc thuê tàl chlnh 
ngn hn 

1.433.087.059 1.433.087.059 

1.221.195.290 1.221.195.290 

211.891.769 211.891.762  

1.007.444.000 

1.007.444.000 

3.104.447.451 

2.582.070.000 

522.377.451  

1.007.444.000 1.007.444.000 

1.007.444.000 1.007.444.000 

4.177.029.220 4.177.029.220 

3.442.760.000 3.442.760.000 

734.269.220 734.269.220 

1.298.828.393.793 1.298.828.393.793 1.127.318.906.720 1.087.212.672.034 1.258.722.159.107 1.258.722.159.107 
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TONG CONG TY MAY NBA BE — CTCP 
S6 04 Bn Nghé, phuông Tan Thun Dông, qun 7, 
thành ph H ChI Minh, Vit Nam  

TIIUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN! HçP NILAT GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k5' ke toán 6 tháng ket thüc ngày 30/6/202 1 

5.18 Vay và nc thuê tài chInh (Tip theo) 

30/6/2021(VND)  

Mau so B 09a - DN1HN 
Ban hành theo Thông tir s 202/2014/TT- BTC 

Ngay 22/12/20 14 cila B Tài chmnh 

Trong ky 01/01/2021 (VND) 

S Co khã nang S cO khã nãng 
Giá trj trã my Tang Giãm Giá trl trã nç  

c. Vay và nq thuê tài chInh dài hn 

Ngân hang TMCP Ngogi Thwoitg 
ViiI Nan: 
Ngân hang TMCP Ngoi Th.wng 
Vit Nam - CN TP. HCM (5) 

Ngân hang TMCP Ngoi Thucing 
Vit Nam - CN TP. HCM (15) 

Ngân hài:g TMCP Cong Thwong 
Vi1 Na,n 
Ngân hang TMCP COng Thircing Vit 
Nam - CN 4 (6) 

Ngân hang TMCP Cong thtrcmg Vit 
Nam - CN 2 Tp. HCM (9) 

Ngân hang TMCP Cong thinmg Vit 
Nam-CN4Tp.HCM(11)  

13.393.616.400 13.393.616.400 

13.393.616.400 13.393.616.400 

156.953.835.628 156.953.835.628 

7.461.180.208 7.461. 180.208 

61.957.026.699 61.957.026.699 

87.535.628.721 87.535.628.721  

4.157.940.000 17.551.556.400 17.551.556.400 

2.921.940.000 16.315.556.400 16.315.556.400 

1.236.000.000 1.236.000.000 1.236.000.000 

17.661.467.611 174.615.303.239 174.615.303.239 

6.797.760.577 14.258.940.785 14.258.940.785 

10.863.707.034 72.820.733.733 72.820.733.733 

87.535.628.721 87.535.628.721 
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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phuing Tan Thun Dông, qun 7, 
thãnh ph H ChI Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HqP NHAT GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  k toán 6 tháng kOt thCic ngày 30/6/202 1 

5.18 Vay và nc thuê tài chInh (Tip theo) 
30/6/202 1 (YND)  

Mu S6 B 09a - DNIHN 
Ban hành theo Thông tu s6 202/2014/TT- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chinh  

Trong k' 01/01/2021 (VND) 
So cO khã näng So CO khi nãng 

Giá tr! trá nç Tng Giãm Cia tn trã nq 
c. Vay và nq thuê tài chInh dài han  (tip theo) 

Ngân hài:g TMCP Quân d3i 254.650.000 1.324.706.785 1.070.056. 785 1.070.056.785 

Ngân hang TMCP Quan di 254.650.000 1.324.706.785 1.070.056.785 1.070.056.785 
- CN Blnh Djnh 

Ngân hang TMCP A C/thu 360.505.290 360.505.290 360.505.290 

Ngân hang TMCP A Châu 

T6ng Vay và nc thuê tài chInh 
dài han 

170.347.452.028 170.347.452.028 254.650.000 23.504.619.686 193.597.421.714 193.597.421.714 

    

Thông tin các khoãn vay ngn hn và dài han  cüa T6ng Cong ty và Cãc Cong ty con trong k' nhu sau: 

(1) Ngân hang TMCP Ngoi Thinrng Vit Nam - Chi nhánh TP. H ChI Minh: Hqp ding cho vay theo han  müc S6 0044/20281N-KD-/01 ngày 12/8/2020; Han  mrc 
cho vay: 600.000.000.000 VND, dã bao gm Ca du nç vay theo Hcip dn cho vay han  müc 56 0026/1928fN-KD/01 ngày 05/6/20 19; Thai han  duy frI han  mcrc cho vay: tr 
ngày Hqp d6ng có hiu lirc d6n h6t ngày 25/7/2021; Mic dIch sü dung von vay: tài trç các nhu CAU tin diving ngän han  hcip pháp, hçTp 1', hp 1, phi,ic vi hoat dng san xut 
kinh doanh cOa T6ng Cong ty nhung khong bao g8m nhu câu tin diving ngän hn phi.ic viii cho các hoat dOng  dâu ti.r tài san c6 djnh; Khoãn vay khOng CO tâi san dam bâo. 

(2) Ngân hang TMCP Cong ThLrong Vit Nam - Chi nhánh 4: Van bàn sCra d6i b6 sung Hqp dng cho vay han  mirc so 01/2020-HOC VHM-SDBSO4/NHCT 908-NBC 
ngày 28/5/2020; Han  mirc cho vay: 600.000.000.000 VND; Thêfi han  duy tn han  mfrc: 12 tháng ke tr ngày hcip dông; Mic dIch sCr drng von vay: bO sung vOn luu dng, 
thanh toán LC nhp khâu, p1c viii hot dng san xuât kinh doanh cOa Ben vay; Th&i han  cho vay cüa môi khoân vay: không qua 6 tháng; Bin pháp bào dam: thO chip 
dng san thuc sâ huiu cia Tong Cong ty. 

(3) Ngân hang TMCP A Châu: Hqp dông tin ding sO HCM.DN.2439.17092020 ngày 28/10/2020; Han  m(rc tin di,ing là 170.000.000.000 VND ho.c USD tting duong, 
trong do han mrc cho vay bO sung vOn luu dng: 50.000.000.000 YND (hoc USD tung &rang), han  mirc tài trq xut khu trithc khi giao hang: 120.000.000.000 VND 
(hoc USD tiwng dwng); Thyi han  hiu Ii,rc cña han  mi.'rc tin diving là 12 tháng kO tr ngày k' hcp dng; M.ic dIch vay: BO sung vOn luu dng, phát hành bão länh các loai 
va tài trçi xuAt khAu; Klioàn vay không CO tài san dam bào. 
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1IaIImIIuIII 
TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phuông Tan Thun Dông, qun 7, 
thãnh ph Ho Chi Minh, Viêt Nam 

u.IIIIIul.IIIIIR...I 
Mu s B 09a - DNIHN 

Ban hành theo Thông tu s 202/2014/IT- BTC 
Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINE! HQP NHAT GI(JA NIIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k5' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/202 1 

5.18 Vay và ncr thuê tài chInh (Tip theo) 

(4) Ngân hAng TMCP An Bmnh - Chi nhánh Tp. H ChI Minh: Hcip d6ng cho vay han  müc S6 3710/20iTD/I ngày 24/9/2020; Han  mi'rc cho vay: 100.000.000.000 VND 
hoc ngoai  t tircxng dKYng; Mic dIch vay: tài trci von ltru dng phic v11i hoat dng kinh doanh mt hang may inc xut kMu; Th?yi han  hiu ire cüa hn mrc cho vay: 12 
tháng k tfr ngày 24/9/202 0 den ngày 24/9/2021; Khoán vay không có tài san dam bâo. 

(5) Vay dài han  cüa ngân hAng TMCP Ngoi thirorng Vit Nam, gIm: 

+ Các Hcip dng vay S6 0004/DTDAI14CD ngày 27/02/2014, han  müc vay không vuvt qua 18.072.753.342 VND; Hcip dng vay S6 003 1/DTDAI14CD ngày 06/10/2014, 
hn mCrc vay 5.690.000 USD. Mc dIch vay dé thanh toán các chi phi cüa di.r an du tti b6 sung may moe thi6t b. Phircxng thrc cho vay tirng 1n. Th&i han  cho vay 60 
tháng k tr ngày iài ngãn. Läi suât cho vay là lãi sut diu chinh, läi tr09 han  ghi trên tmg giy nhn nq, lãi sut qua han  bang 150% lãi suât cho vay, lâi châm trà thI trà 
lâi theo m(rc lãi bang 10%/näm. HInh thIrc dam bâo khoân vay bang hqp dong th chp bang chInh tài san &rcic hInh thành tr von vay. 

-1- Hcrp d6ng cho vay trng 1.n trung dài han so 0026/192811'-TL/Ol ngày 2 1/08/2019, s6 tin cho vay t6i da là 26.640.000.000 VND, nhung không vi.rcit qua 80% t6ng mirc 
dâu t!s cüa Phuang an dAu tir. Trong do, thai han  Ngân hang giái ngân v6n cho vay bang d6ng Do-la M (USD) dn h6t ngày 30 thang 09 näm 2019. Th&i hn cho vay là 
60 tháng kO tir ngày ti6p theo cüa Ngày giái ngân v6n vay In dAu. Miic dich scr diging v6n vay cüa khách hang là thanh toán các chi phi hcp pháp, hqp l và hçp l lien 
quan dn vic du tu tài san c6 djnh phi,ic vii hoat dng san xut kinh doanh cia Khách hang; thanh toán bA dap cae chi phi dâu tu hqp pháp, hçrp l', hçrp l ma Khách hang 
dä thanh toán chi phI cho phucing an du ttr vi.rcrt phân v6n tr có tôi thiu phài tham gia theo phO duyt cüa Ngân hang TMCP Ngoai thIrang Vit Nam. Lãi suit cho vay 
trong han  b.ng lãi suit ccx s& cong (+) biên  dO:  3,3%/näm vâi ctông Vit Nam (VND), 3,8%/näm v&i ding Do-la M (USD), iãi suit cho vay dtrqc diu chinh djnh k' 03 
(ba) thAng/ln ké tr Ngay giái ngân v6n vay Ian du. HInh thCrc dam báo khoán vay là may moe thiêt bj mài hInh thanh trong tuang Iai tr vOn vay va v6n ti,i có thuOc 
phucxng an dAu tu theo Hp dng th6 chip may moe thit bj so 0063/19281TCDN1 ngày 21/08/2019. 

(6) Vay dAi han  Ngân hang TMCP Cong Thuo'ng Vit Nam: gm các Hp dng vay s6 01/2O184IDDCVDDADDTfNHCT9O8-NHABECO ngày 04/06/2018, han  mcrc 
vay không vuqt qua 32.000.000.000 VND; Hqp ding vay s6 01/2017-HDCVDADT-SDBS021NHCT908-NBC ngày 21/04/2017, han  mirc vay không vi.rqt qua 
21.300.000.000 VND; liçrp dông vay S6 02/2017-HDCVDADT-SDBS021NHCT908-NBC ngAy 18/09/2017, han  müc vay khOng vucrt qua 36.000.000.000 VND. Mi,ic dIch 
vay d thanh toán các chi phi dâu Ui hcip pháp, hcip 10 theo quy djnh. Phuong thirc cho vay tfrng ian. Thai han  cho vay 60 tháng k tü ngày giãi ngân. Läi sut cho vay là lãi 
sut di8u chinh, lâi trong han  ghi trên tang giây nhn nçi, lãi suât qua han  bang 150% läi sut cho vay, lãi chm trã thI trà lãi theo mtrc Iãi bang 10%/näm. HInh thüc dam 
bão khoãn vay bang hqp dong the chp tài sAn sO 02/2017-HDTC MMTB/NHCT9O8 và cain k6t bâo Iãnh bang tài san. 
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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP Mus B 09a - DN/}LN 
S 04 Bn Nghé, phrông Tan Thu.n Dông, qu.n 7, Ban hành theo Thông tu so 202/20141Ff- BTC 
thành ph6 H6 Chi Minh, VietNam Ngày 22/12/20 14 cüa Bt Tài chInh  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CIIINH HçW NR&T GIU'A MEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2021 

5.18 Vay và nc thuê tài chInh (Tip theo) 

Thông tin các khoãn vay ngàn hn và dài han  cüa Tng Cong ly và Các Cong ly con trong k' (Tip theo) 

(7) Vay dài han  cüa ngân hang TMCP Ngoi thirong Vit Nam, gm: 

Hcp dng cho vay theo han  mCrc S6 0399/KHBB/2021/NHIHM ngày 07/6/2021. Giâi han  cp tin dvng  là 150.000.000.000 d6ng hoc quy ngoai t USD tuong ducmg, th&i 
han hiu lrc 12 tháng k tr ngày hiu lirc cüa hqp ding. Miic dIch sr dung, lãi phi cüa khoán cp tin dvng  thrçic quy djnh ciii the trong cac hqp dong cho vay ciii th. 

Hçrp dng dam bâo bao g6m: 

+ Th chp quyn sr dmg dt và tài san g.n 1in vài dt hinh thânh trong tucYng lai tai  Tan Thin, Lagi, Binh Thun theo GCN s6 AP339772 do S& TN và MT tinh Binh 
Thun cp ngày 21 tháng 9 nãm 2009 theo Hqp d6ng th chap quyên sir dung dat và tài san gàn 1in vôi dat hInh thành trong tuong lai S6 0043/2013.VCB.BTH ngày 14 
tháng5nam2013; 

+ Th chip tài san là may móc thit bj theo hcip d6ng S6 0003/2018/VCB.BTH ngày 06 tháng 02 näm 2018; 

+ Th chp cong trinh xây dirng trOn dat tai  xã Phü Lan,  huyn Tuy Phong, Binh Thu.n theo GCN s6 CN52 1197 do So tài nguyen và mOi truông tinh Binh Thun cap 
ngày 22 tháng 8 näm 2018 theo hqp d6ng the chp s6 0621K}IDN/2018/11.HDTC ngày 24 thang 9 näm 2018; 

( h 
+ The chap tai san la may moc thiet bi cua cong ty theo hçip dong the chap so 0621KEDN.2018/12.HDTC ngay 24 thang 9 nam 2018. 

(8) Vay dài han  Ngân hang TMCP Côn ThLro'ng Vit Nam chi nhánh 2 TP H ChI Minh: Hçip ding cho vay han  müc S6 02/2021-HDCVHM1NHCT904-NBDL ngày 
14/7/202 1; Han  mrc cho vay m9i thai diôm khOng vLrçlt qua 30.000.000.000 VND, han  müc cho va7 bao gôm cac khoãn nçi duçic diu chinh b&i Hcip d6ng cho vay han 
mIrc s6 04/2020- HDCVHMINHCT9O4-NHABEDUCLINH ngày 15/01/2020 và các van bàn s&a doi bO sung; Th&i han  duy tn hn mirc k tr ngày 14/7/2021 d6n ngày 
14/7/2022; Miic dich sCr diving d6 bô sung v6n liru c1ng phiic viii hoat dng san xut và gia cong hang may mac; Th?yi hn cho vay cüa tirng khoãn nq duçrc ghi trOn Giy 
nhn nçi nhung t6i da không qua 9 tháng dOn ht ngày 31/12/2021 và không qua 6 tháng k6 tr ngày 01/01/2021; LAi suAt cho vay là lAi suát di6u chinh, duçic ghi trén tirng 
GiAy nh.n ncr và có giá trj tir thôi di6m giãi ngân cho d6n khi có sr diu chinh läi suit. Bin pháp bâo dam tin vay theo các Hcip dng báo dam: 

+ Hqp dng th chap bt dng san so 44/FIDTC-2017/NHCT9O4-NBDL ngày 09/3/2017 và süa d6i b6 sung Hqp ding bt dng san s6 44/HDTC-2017-
SDDBS11NHCT904-NBDL ngày 14/6/20 19, tài san dam bào: QuyOn sir diving và cong trinh nhà may djch vi nay gia cOng xut khu tai  thra dt s6: 62, tx bàn d6 s6: 30. 
Dja chi tai  Khu ph6 1, Thj trAn VO Xu, huyn Di'rc Linh, tinh Binh Thu4n. 

+ Hçrp dng th chp dng sans6: 23/2019/HDBD/NHCT9O4 ngày 3 1/01/2019, tài san dam bâo là may móc thit bj. 

+ Hcrp d8ng th chap Quy&n tài san S6 178/2018/HDBD1NHCT904 ngày 14/12/2018, tài san dam bào là Quyn dOi nq luân chuy6n nhn th chap b6 sung. 

+ Hcrp d6ng th chp hang hóa s6 177/2018/.HDBD1NHCT904 ngay 14/12/2018, tài san dOm bão là hang tn kho luân chuyn nhn th6 chAp b6 sung. 
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1IMIIIIIUIIRUII 
TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP MusBO9a-DN/HN 
S 04 Bn Nghé, phtthng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tu s 202/2014/TT- BTC 
thành phô H Chi Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINE HP NEAT GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/202 1 

5.18 Vay và ncr  thuê tãi chInh (Tip theo) 

Thông tin các khoãn vay ngn h311 và dài han cüa Tng Cong ty và Các Cong ty con trong kS'  Tip theo) 

(9) Vay cüa Ngân hang TMCP Cong thiro'ng Vit Nam — Chi nhánh 2 Tp. H ChI Minh Hçxp c1ng tin diving s 11/2017-HDTDDAJNHCT9O4-NBDUCLINH ngày 
17/01/2017; S tin cain kêt cho vay: 200.000.000.000 VND (hoc ngoi t tl.rcrng throng); Mic dich si:r dung: Thanh toán các chi phi dau ti.r hçxp pháp Dr an Nhà may djch 
viii may gia cong xut khu t?i  khu ph 1, Thj trn VO Xu, Huyn Dirc Linh, Tinh BInh Thun; Th&i han  cho vay cac khoãn nçi t6i da là 96 thang k tr ngày giâi ngân du 
tiên, Thai gian an han  là 12 tháng kê tir ngày giâi ngân dâu tiên; Lãi suit eho vay tai  thi dim k Hqp ding dôi vOi cho vay bang VND là 7,8%/näm, d6i vii cho vay bang 
USD là 4,4%/näm, cO giá trj c djnh trong vông 12 thang ké tr ngày giài ngân dau tiên, sau do, lAi suât cho vay thrgc xác djnh theo phirong thirc thâ nôi và diu chinh theo 
quy djnh cüa Ngân hang, lãi suit thrcrc diu thinh 01 tháng 01 lan, vào ngày 25 hang tháng; Bin pháp bão dam tiên vay: the chap tài san là may moe thit bj, cong trinh 
xây dirng thuc si hthi cüa Cong ty. 

(10) Vay ngàn hn cüa Ngân hang TMCP Cong thirong Vit Nam — Chi nhánh 4 TP. H ChI Minh theo hçrp dng cho vay han  mire s 01/2020-
HDCVHM/NHCT9O8 - NBHAUGJANG ngày 07 thang 8 näm 2020; Han  mire cho vay: 50.000.000.000 dng; Han  mire thrçic duy tn dOn hêt ngày 31 tháng 4 nãm 2021; 
Mic dIch sir dung vn vay: Bô sung vn liru dng phvc vii hoat dng san xut kinh doanh; Th?i han  cho vay ducrc ghi trOn tlrng giy nhn nçx, nhLrng t6i da không qua 6 
tháng; Lãi suit cho vay eüa Khoân ncr là liii suât ghi trOn tirng giây nhn ncr, CO giá trj k tü th&i dim giãi ngan cho dn khi có sr diu chinh läi suAt theo thông báo cCia 
Ngân hang; Bin pháp bâo dam tin vay bao g6m vic the chap tài san thuc si hüu cüa Cong ty, thrçrc quy djnh trong eác hqp dng thá chAp gi&a Cong ty và Ngan hang; 
Van bàn bão lânh cüa Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty CP. 

(11) Vay dài han  cüa Ngân hang TMCP COng Thuorng Vit Nam - Chi nhánh 4 TP. H Chi Minh, bao gm: 

+ Hçp dông tin dung s 01/2015 - HDTDDAINHCT9O8 - NBHAUGIANG ngày 02/7/2015; Han  mire tin diving duvc cAp là 152.000.000.000 d6ng hoc giá tn các 
loai 

U S S 

tien tç tirang thrcrng; Miic dich sir diving tien vay: thanh toan cac chi phi hçvp ly thirc te phat sinh cie thrc hien Dr an dau tir Nha may May Cong t' CP May Nha Be Han 
Giang - giai doan  I (Chi phi xây dirng Va may moe thit bjY';  Lãi suat cho vay duqc xác djnh trên tfrng giAy nhan ncr, trong do lAi suAt cho vay bang Vit Nam Dng ap 
ding trong 12 tháng k tr ngày giãi ngàn dAu tiOn là 7%/näm; Thri han  vay là 96 tháng k tir ngày giâi ngãn dAu tiOn; Th&i gian an hn là 18 thang k t& ngày giai ngân 
dau tiOn; Bin pháp bâo dam tin vay: toàn b tài san hInh thành tir d%r an xày drng Nhà may may Cong ty CP May Nhà Be - Hau Giang Giai Doan I tim Cim CN - Tiu 
thu CN, TP. Vj Thanh, Tinh Hau  Giang bao gin: quyn sir th,ing dat, toàn b cong trInh trOn dAt (nhà xuing), may moe thit bj, phirong tin van  tái thuc dv an theo hqp 
ding the chAp dng san s 01/2015/HDTC-MAYNHABE-HAUGIANG ngày 02/07/2015. KCm theo van ban sira di, b sung Hcrp dng tin dimg s 01/2015-
SDDBSHDDTDDDA/NHCT9O8-NBHAUGIANG ngày 19 thánglO nAm 2015. 

+ Hqp dong tin diving s 0 1/2020 - HDTDDAINHCT9O8/NBHAUGIANG ngày 07 tháng 08 näm 2020. Han  mire cho vay: 6.044.000.000 dng, nhirng không thrqc vuçrt 
qua 67% tng chi phi phát sinh thvc tO cüa dir an; Miic dich sir dung tin vay: Thanh toán các chi phi hçrp ly, hçrp l phvc vi1i D an xây dimg nhà kho; Thai han cho vay 
các khoã.n ncr là 84 tháng k tr ngày giái ngan du tiOn; Th&i gian an han  là 4 tháng kO tir ngày giái ngãn dAu tiOn; Bin pháp bão dam tiên vay: theo Hçrp ding thA chAp s 
01/20201HDTC,'NHCT9O8-NI{ABEHAUGIANG. Lãi suAt cho vay duqc ghi nhan  frOn timg giAy nhan ncr. 
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TONG CONG TY MAY NBA BE — CTCP Mus B 09a - DN/HN 
S 04 Ben Nghé, phithng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tir so 202/2014iT1'- BTC 
thãnh ph Ho ChI Minh, VietNam Ngay 22/12/20 14 cUa BO Tài chInh  

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! HP NHAT GItJA MEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/202 1 

5.18 Vay và nc thuê tài chInh (Tip theo) 

Thông tin các khoãn vay ngãn han  và dài han  cüa Tng Cong iy và Các Cong ty con trong k' (Tip theo) 

(12) Vay ngãn han  cüa Ngân hang TMCP A Châu - Chi nhánh BInh Djnh theo Hcip ding cp tin ding s BDI.DN.2386.260121ngay 26/02/2021. Han  ithc cp tin 
dicing là 38.000.000.000 dông hoc USD tucing throng. Mic dich bô sung vn liru dng. Phtrang thüc cho vay: cho vay .theo hn mCrc tin dicing. Th?ri han  hiu lirc cüa han 
mirc tin diving 12 thang k tr ngày k2 hcxp dng, lãi suât thrcic quy djnh trong tfrng khê uOc nhn ncr ci the. Bin pháp bâo dam tin vay bao gôm bat dtng san tai  s6 71, 
thr?rng Nguyn DInh Chiu, phu&ng BInh Djnh, thj xã An Nhon, tinh BInh Djnh; toàn b hang tn kho bInh quân và khoán phãi thu; may moo thiêt bj ngành may. 

(13) Vay dài hn Ngân hang TMCP A Châu - Chi nhánli BInhDnh theo hcip dng tin diving s BDI.DN.185.271214 ngày 13 thang 02 näm 2015. Thai gian vay theo 
hcrp dng là 84 tháng. Han  müc cap tin dung là 10.000.000.000 dông. Lâi sut theo t&ng kh u&c nhn nq. Bin pháp bâo dam tiên vay: thi.r báo lãnh cüa Tng Cong ty 
May Nhà Be - Cong ty Co Ph.n, bat dng san, may móc thiOt bj du tu cho xthng 1, xi.r&ng 2, hang ton kho bmnh quân và khoàn phái thu cüa Cong ty. Tong giá frj tài san 
dam bão là 50.037.000.000 ding. Trong do, khoân vay dài han  trá den han  trá trong vOng 12 tip theo ti ngày 1p báo cáo tài chinh là 3.442.766.000 ding. 

(14) Vay ngn hn cüa Ngân hang TMCP Quân di - Chi nhánh Bmnh Dnh theo các Hçrp d6ng tin ding sau: 

+ S 34159.19.401.188946.TD ngày 28 tháng 8 näm 2019; Giá trj han  müc tin drng: 26.800.000.000 VND, trong dO han  mirc cho vay: 26.800.000.000 VND; Th?ri han 
cp han  mrc tin dung:  k ti'r ngày k Hcrp  dOng nay Mn ngày 21 tháng 3 näm 2020; Mi,ic dich sCr dung v6nvay: B sung v6n liru dng phic viii hoat dng san xut gia cOng 
mt hang may mc theo phuung thrc FOB dOi vói di tác Aurora Investments Global Limited theo hqp dong mua ban s 18/BD-AUR119 ngày.13 tháng 6 nãm 2019. Van 
bàn sra dôi hqp dong cap tin dung  s 34159.19.401.188946.TD.PLOI ngày 10 thang 4 näm 2020 v vic gia han  ncY/diu chinh k' han  trã ncr theo Hçrp ding cp tin dung 
s6 34159.19.401.188946.TD ngày 28 tháng 8 nam 2019. 

+ S 35213.20.401.188946.TD ngày 28 thãng 7 nãm 2020; Giá trj han  mrc tin ding 1: 17.500.000.000 VND, trong dO han  rn(rc cho vay: 17.500.000.000 VND; Giá frj han 
mi'rc tin dung 2: 3 5.000.000.000 VND, trong dO han  mirc cho vay: 3 5.000.000.000 VND; Th&i han  cp hn mrc tin dung:  ké tr ngày k Hçrp dng nay dn ngày 08 tháng 7 
näm 2021; Mi1ic dIch sCr dung  v6n vay: Cp tin dung phuc vu hoat dng san xut gia cong hang may mc cüa khách hang näm 2020 - 2021. 

Läi suit cho vay: áp dung lAi su.t C6 djnh theo van bàn nhn ncr  cüa Cong ty vOi Ngân hang hoc lãi suit thã n6i: lâi sut, ngày diu chinh lãi suit, biOn d läi sut, k' di6u 
chinh lAi suAt theo van bàn nhn ncr  cüa COng ty v&i Ngan hang; Bin pháp bào dam tin vay bao gm tài san bâo dam thutc s& hftu cüa COng ty: Hang hóa, quyn dOi nq; 
May mOc thi6t bj ngành may; Bat dng san. Ti ngày 3 1/12/2020, ncr  g6c vay ttrcmg throng vài 985.917,26 USD. 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP 
S6 04 Bn Nghé, plurông Tan Thun Dông, qun 7, 
thành ph H ChI Minh, Vit Nam  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CLiITH HqP NHAT GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/202 1 

5.18 Vay và nc thuê tài chInh (Tip theo) 

Thông tin cac khoan vay ngàn han va dai han cua Ting Cong ty va Cac Cong ty con trong ky (Tip theo) 

(15) Vay daz hn Ngan hang TMCP Ngoi thtro'ng Vict Nam — Chi nhanh Tp. Ho Chi Minh theo Hçip dong tin diing Diii An dau ti.r Cai Tao  Nha xxang Giat  Tay so 
0001/DTDA/1SCD ngày 13/01/2015 vâi so tiên cho vay: 12.000.000.000 dông, nhtrngkhông vuçrt 68%/ tong m(rc du tu D an. Mc dIch si ding vn : thanh toán và bü 
dp các chi phi hcip l, hçip l, hqp pháp lien quan d du tu Dr an. Thii han  cho vay tOi cIa 84 thang k t& ngày giài ngân dâu tién. Lãi suât cho vay bang lãi suit huy dng 
tit kim 12 tháng trá läi cui k' cong vi läi suât bién 3,6%/nãm, nhtxng không thp hm lãi suit cho vay ngän han  doi vâi cüng dôi tuqng khách hang trong càng th&i k5'. 
Bin pháp bão lânh vay von: Nhn bão lãnh vay vn cüa Tng Cong ty may Nhà Be — Cong ty C phAn. Trong do, khoân nq dài han  dan  han  trã cüa khoán vay dài han  vài 
Ngân hang TMCP Ngoai thrnng Vit Nam — Chi nhánh Ip. Ho ChI Minh tai  ngày 31/12/2020 là 2.144.000.000 VND. 

(16) Vay ngän han  cüa Ngân hang TMCP Ngoi thirong Vit Nam - Chi nhánh BInh Djnh theo Hçxp dng cho vay han  mile S6 2151NHNT-BD ngày 24/12/2020; Han 
milc cho vay là 20.000.000.000 VND; Thai han  dày tn han  mire cho vay là 12 tháng ké tir ngày cO hiu 1c cüa Hçip dang; Thtyi han  cho vay cüa môi khoãn nç tôj cIa là 6 
tháng k6 tfr ngày tiap theo cüa này giài ngãn von vay và duçrc ghi trén tfrng Giây nhn nçi; Miic dIch sir ding von vay: thanh toán chi phi phiic vii hoat dng kinh doanh 
hang may mc xuat khâu; Läi suat cho vay &rçic xác djnh tai  th&i diem giâi ngân theo thông báo lãi suât cüa ngân hang trong tirng th&i k' và dtrcic ghi trOn timg GiAy nhn 
ncr tai  ngày rut v6n; Bin pháp bào dam tiàn vay theo Hçrp d8ng bâo dam: 

+ Tha chip tài san là May moe thi6t bj plwc viii san xuAt hang may mc theo Hqp dng th6 chp may moe thi6t bj S6 04/20 18 k ngày 25/09/20 18 và Hqp dang sira d6i, b6 
sung s6 0 1/04 k ngày 24/12/2020. 

+ Tha chap tài san là May móc thiét bj phiic viz san xut hang may mc theo Hçp d6ng th6 chAp may mOe thi6t bj S6 209/2O19NCB Binh Djnh k ngày 17/12/2019. 

+ Tha chap tài san là May moe thi6t bj phixc vii san xuât hang may mc theo Hçrp d8ng the chAp may moe thi6t bj s6 212/2020/VCB BInh Djnh k ngày 24/12/2020. 

+ Th6 chAp tài san là Quy6n dOi ncr các Khoãn phài thu luân chuyan theo Hçrp dng th6 chAp quyan tài san phát sinh tir hqp d6ng s6 213/2020/VCB Binh Djnh k ngày 
24/12/2020. 
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TONG CONG TV MAY NHA BE — CTCP 
S6 04 Bn Nghé, phirng Tan Thun Dông, qun 7, 
thành ph H ChI Minh, Vit Nam  

THUYET MINI! BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/202 1 

5.18 Vay và nc thuê tài chInh (Tip theo) 

Thông tin các khoãn vay ngän hn Va dài hn cüa Tng Cong ty và Các Cong ty con trong k' (Tip theo) 

(17) Vay ngn htn cüa Ngân hang TMCP A Châu theo Hqp d*ng cp tin diving S6 BDI.DN.527.201 120 ngày 27 tháng 11 näm 2020; Han  mcic tin ding: 18.000.000.000 
VND (hoc USD twing thrcmg), trong do hn müc cho vay: 18.000.000.000 VND; Mixc dich: b6 sung v6n hru dtng và phát hành thu bão lãnh các loai theo ngành ngh 
giy phép däng k kinh doanh; Th&i han  hiu lirc cüa han  m(rc tin dxng là 12 tháng ké tfr ngày k hcip ding; Läi suât vay, lAi suit chit khAu duçyc quy djnh trong Kh uc 
nhn nçi/Thu xut trinh clthng tt'r kiêm giây d nghj cho vay bâo dam bang khoân phâi thu tir b chirng tr hang xuât khAu/Thu xut trinh chrng tr kiOrn Giy d nghi chi6t 
khAu h6i phiu kern theo b chüng tr hang xut khu; Bin pháp dam bào khoàn vay: 

+ Bt dông san ti: Thi:ra dt S6 180, Th bàn d dja chInh s6 30, ci,im CN sach  Tam Quan, thj Tr.n Tam Quan, huyn Hoài Nhcm, tinh Binh Djnh. 

+ Dng san: may móc thit bj ngành may bao gm: 2 b may thüa khuy tir dng WS ASF-BO1/LBH-1790; 35 b may I kim din t1r DDL - 
9000CFSMSNB/AK154/SC950; 2 b may dinh nut ti,i dng WS ADF-AIASK-AILK-1903/A; 20 b may dInh b9 tr dng JUKI LK-1900BSSIMC-672KS; 2 b may 1p 
trinh JUKI PS-700SA7K. 

(18) Vay dài hn cüa Ngân hang TMCP A Châu theo Hcrp dng s6 BDI.DN.645.1301 17 ngày 23/01/2017; S6 tin vay: 6.000.000.000 dng; Mic dich vay: Du tu may 
mOe thit bj may mài 100% nh&m gia tang nàng lrc san xuât cCia Ben dLrcic cp tin diing (trong tru&ng hcip mua hàn trong nuâc chi chp nhn ben cun cp là T6ng Cong 
ty May Nhà Be, Cong ty C6 phân Tu van Cong ngh Nhà Be); Th&i han  giái ngân: 24 tháng, k tr ngày k Hcrp dong nay; Th&i han  vay: 48 tháng, ke tir ngày Ben duqc 
cp tin ding nhn tin vay ln du, trong dO là th?ri gian an han  ncr g6c và thri gian an han  nq lãi là 0 tháng; Lãi sut trong han:  do các ben thôa thun và phü hcrp vâi quy 
djnh pháp Iut hin hành và dtrcrc quy djnh trong tfrng khO irâc nhn ncr ci the; Läi suit qua han:  150% lãi suât trong han;  Bin pháp bão dam tin vay: th chap tài san 
thuOc s& hüu cüa Cong ty bao gôm bat dng san, may mOe thiêt bj ngành may (Jack), khoán phái thu bInh quân, hang tn kho, may móc thit bj nganh may (tài san hInh 
thânh trong tucrng lai). 

X ( Mau so B 09a - DN/HN 
Ban hành theo Thông tu s6 202/2014iTT- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chinh 
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TONG CONG TY MAY NBA BE — CTCP 
Sá 04 Bn Nghé, phiràng Tan Thun Dông, qu.n 7, 
thành ph H ChI Minh, Vit Nam  

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHIINH HP NHAT GLUA MEN DQ ('iiP THEO) 
Cho kS'  k toán 6 tháng kêt thüc ngày 30/6/2021 

5.19 Vnchüs&hfru 

Mauso B 09a - DN/HN 
Ban hành theo Thông tu so 202/2014/TT- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

a. Di chiu bin dng vn chü sO hiru 

Vndutir 
cüa chüs&hOu 

A Quy dau tir 
phãt trin 

Lçri nhun 
sau thue 

chira phân phi 

., 2 Lçi ich co dong 
không kim soát 

DonvjtInh: VND 

Ting 
S6 dir t0i ngãy 01/01/2020 182.000.000.000 47.957.741.796 65.291.747.100 107.977.647.871 403.227.136.767 
Tang trong nam 1.309.630.364 75.556.032.754 (14.425.500.333) 62.440.162.785 
LAi trong nam 49.283.50i .971 (14.425.500.333) 34.858.001.638 
TAng do hcip nMt 1.309.630.364 26.272.530.783 - 27.582.161.147 
Giãm trong näm 157.374.354 58.973.866.287 19.371.873.819 78.503.114.460 
Chia c trc nAm 2020 45.500.000.000 6.637.364.088 52.137.364.088 
Trich qu5 khen thung phUc Içii (2) 12.857.289.300 3.001.051.563 15.858.340.863 
Giãm do diu chlnh hcip nht 9.025.525.258 9.025.525.258 
Các khoân chi thuông 6 16.576.987 592.397.498 1.208.974.485 
Giãmkhác 157.374.354 115.535.412 272.909.766 
S6 dir ngày ti 3 1/12/2020 182.000.000.000 49.109.997.806 81.873.913.567 74.180.273.719 387.164.185.092 

S dir t01  ngày 01/01/2021 182.000.000.000 49.109.997.806 81.873.913.567 74.180.273.719 387.164.185.092 
Tang trong k' 7.698.395.422 19.563.310.988 4.307.428.448 31.569.134.858 
TrIch qu dAu tu phát trin (1) 7.698.395.422 7.698.395.422 
Diu chlnh hçip nht 19.563.310.988 4.307.428.448 23.870.739.436 
Clam trong k5' 54.863.976.450 19.744.658.690 74.608.635.140 
L trong k' 21.861. 175. 180 9.994.784.368 31.855.959.548 
Trich qu d.0 ttr phát trin (1) 7.698.395.422 7.698.395.422 
Trich qu5 khen thung phüc 1i (1) 3.464.405.848 2.892.012.715 6.356.418.563 
Chia c6 tic 2020 (1) 21.840.000.000 6.857.861.607 28.697.861.607 

S dir ti ngày 30/6/202 1 182.000.000.000 56.808.393.228 46.573.248.105 58.743.043.477 344.124.684.810 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DN/HN 
S 04 Bn Nghé, phung Tan Thun DOng, qun 7, Ban hành theo Thông tir so 202/2014/ri'- BTC 
thành ph Ho CM Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINIL HOP NEJAT GICIA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  kê toán 6 thang két thüc ngày 30/6/202 1 

5.19 Vn chü s?r hfru (Tiêp theo) 

a. iMi chiêu bin dng vn chü s& hiiu (Tip theo) 

(1) Côngty mc phân phi Iqi nhuan näin 2020 theo Nghj quyt s 16/20211HDQT ngày 25/6/2021 cüa Dai 
hi dOng cô dông thiirng niên nãm 2021, Cong ty mc trIch lap qu dâu Pr phát trién vâi t'1 10% trn 
Igi nhun sau thud näm 2020 vói so tiOn là 5.169.416.493 VND, trIch qu khen thir&ng 10% igi nhun 
sau thuê nãm 2020 vâi so tiên 5.169.416.493 VND, trIch qu5 phüc Icii 5% Içii nhuân sau thuô vâi s tiên 
2.584.708.247 VND, frIch tMthng HDQT và Ban Kiêm soát 3% Icii nhun sau thuê näni 2020 vâi sO tiên 
1.550.824.948 VND, chia cô tue nAm 2020 12% von dieu 1 vâi s tin 21.840.000.000 VND. 

Cong ty C6 phn May Tam Quan, Cong ty C phn May BInh Thun — Nhà Be, Cong ty C6 ph.n May 
An Nhan và Cong ty Co phân May Gia Lai phán phôi lqi nhun trong kS'  can c(r vào Nghj quyt Dai  hi 
dOng cô dOng ththng niên dã &rqc thông qua t0i Di hi ding c dOng thu&ng niên. 

(2) Cong iy me dã tam  trIch qu khen thir&ng, phiic Ii, qu thtrng HDQT và BKS tr 1i nhun näm 2020 
trong nãm 2020 theo Nghj quyêt sO 21/2020/}IDQT ngày 30/6/2020 cüa Dai  hi dông cô dong thuOng 
niên nãm 2020. So tiên dã trIch phC hçip vói Nghj quyEt s 16/2O2IIHDQT ngày 25/6/2021 cüa Dai hi 
dông cô dông thtr&ng niên näm 2021. 

b. Chi tit vn chü s& huu 

1Mi tuçng 

Tai ngày 30/6/2021 Tai ngay 01/01/2021 

T31 SCP 

Giá trj c phn 
tInh theo mnh giá 

(VND) Ty I s6cp 

Giá trj ci phn 
tInh theo mnh giá 

(YND) 
Tp doàn Dêt may 
Vit Nam 

27,69% 5.040.000 50.400.000.000 27,69% 5.040.000 50.400.000.000 

Côngty 
Cph.n 4M(*) - 24,89% 4.530.000 45.300.000.000 24,89% 4.530.000 45.300.000.000 1) 

Ba Trn Linh Trang 7,80% 1.420.000 14.200.000.000 7,80% 1.420.000 14.200.000.000 

Co dông khác 39,62% 7.2 10.000 72.100.000.000 39,62% 7.2 10.000 72.100.000.000 

Tong :Al 
100% 18.200.000 182.000.000.000 100% 18.200.000 182.000.000.000 

(*) Theo Báo cáo v thay di sà hO'u cüa c6 dông lan, nhà du Pr n.m giü tr 5% tth len ching chi qu5 dOng 
cüa COng ty Co phãn 4M ngày 08/7/202 1 vâi Uy ban Chfrng khoán nba nuâc, Sà Giao djch Chirng khoán Ha 
Ni và Tong Cong ty May Nba Be - Cong ty cô phân, ngày 08/7/2021 Cong ty Co phãn 4M dã rnua 331.206 cO 
ph.n cüa TOn Cong ty May Nhà Be - Cong ty CO phan tir các cO dOng cá nhân, nãng tOng so cô phãn dang 
nAm gill tai  TOng Cong ty May Nhà Be - Cong ty CO phãn tlr 4.53 0.000 cô phân (tung frng t' l 24,89%) len 
4.862.206 CO phân (tiicrng 1mg t l 26,71%). 

c. Các giao dlch  v vn vói chü s& hfru Va phân phi c tfrc 

Chokrktoán Chok'ktoán 
6 thang ket thuc 6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2021 ngày 30/6/2020 

VND VND 

Vn gop ti ngày 01 tháng 01 182.000.000.000 182.000.000.000 
Vn gop tang trong nãm - - 

Vn gop giãm trong näm 

Vn gop ti ngày 30 tháng 6 182.000.000.000 182.000.000.000 
C tlrc dä tam  1mg va dã chia 21.840.000.000 45.500.000.000 
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TONG CONG TY MAY NBA BE — CTCP Mau so B 09a - DN/HN 
S 04 Bn Nghé, phirn Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tu s6 202/2014/TT- BTC 
thành phô Ho CM Minh, Vit Nam Ngay 22/12/2014 cüa B Tài chInh  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHLNII HOP NHAT GIUA MEN DQ (IHP ThEO) 
Cho kS'  kê toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/202 1 

5.19 Von chü s& hOu (Tip theo) 

d. CO phiu 
30/6/2021 
CO phiu 

01/01/2021 
Co phiu 

S krqng ci phiu dáng k phát hành 18.200.000 18.200.000 
S6 luQ'ng c6 phiu dã ban ra cong chüng 18.200.000 18.200.000 
C phiu ph thông 18.200.000 18.200.000 

S hrng c phiu dang hru hành 18.200.000 18.200.000 
C phiu ph thông 18.200.000 18.200.000 
Mnh giá cphilu clang lu-u hành (VND/CP) 10.000 10.000 

6. ThÔNG TIN BO SUNG CHO CIII TIEU TRINII BAY TREN BAO CÁO KET QUA HOJLT 
BONG KINB DOANIH HOP NHAT GIUA MEN i) 

6.1 Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch v 
A A - Cho kyketoan Chokyketoan 

6 tháng kt thüc 6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2021 ngày 30/6/2020 

VND VND 

Doanh thu ban thành phm, hang hóa 
Doanh thu cung cAp djch vii 
Tong 

Trong do, doanh thu v01 cOc ben lien quan 
(Chi tilt xem tQi thuylt minh sl 7.3) 

6.2 Các khoãn giãm trfr doanh thu  

1.34 1.632.099.152 1.757.410.828.764 
4.982.496.219 9.346.261.071 

1.346614.595.371 1.766.757.089.835 

2.615.387.503 1.083.373.940 

Giãm giá hang ban 
Hang ban bj trá Ii 
Chiu khAu thtrng mai 

Tong 

6.3 GiávAnhàngbán 

Giá vn hang ban 
Giá vn cüa djch vi dã cung cAp 

Tong 

Cho k k toán Cho k5 k toán 
6 tháng kêt thüc 6 tháng k& thüc 
ngày 30/6/202 1 ngày 30/6/2020 

YND YND 
394.462.380 3.167.651.418 

3 .7 11.43 8.341 
382.514.675 

4.105.900.721 3.550.166.093 

Cho k5 k toán Cho k' k toán 
6 tháng kt thüc 6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/202 1 ngày 30/6/2020 

VND YND 

1.128.353.349.989 1.459.221.875.978 
252.043.989 2.794.205.934 

1.128.605.393.978 1.462.016.081.912 
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Cho k k toán 
6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2021 

VND 

15 .203 .636 

(2.342.296.134) 
(164.942.263) 

20.5 10.327 
(539.888.845) 

(5.580.883.615) 
(104.057.960) 

ChokS'ktoán 
6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2020 

VND 

(179.524.552) 

(2.014.020.032) 
(327.701.30 1) 

653.961 
459.643.403 

(212.955.089) 
405.735.276 

(4.957.126.764) 

TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Man so B 09a - DNJRN 
S 04 Bn Nghé, phu6ng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông P1 so 202/2014/TT- BTC 
thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngay 22/12/2014 cüa B Tài chInh  

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CH1NII HOP NHAT GLO'A MEN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2021 

6.4 Doanh thu hot dng tài chInh 

ChokS'ktoán Cho ky ke toan 
6 thang ket thuc 6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2021 ngày 30/6/2020 

YND VND 

Lãi tin güi, tiM cho vay 
C tirc, lçri nhun thrçrc chia 
Lãi chênh 1ch t giá 
Lãi thanh l khoán clAu tu vào don vi khac 

Tng  

3.061.584.054 6.017.365.374 
3.115.631.000 2.319.663.000 
8.319.144.068 11.664.158.694 

3.289.715.086 

14.496.359.122 23.290.902.154 

6.5 Chi phi tài chInh 

Chok3'ktoán 
6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/202 1 

VND 

S Cho ky ke toan 
6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2020 

YND 

Lãi tién vay 
L chênh 1ch t giá 

Tong  

26. 126. 147. 100 
3.954.751.671  

3 9.0 89. 274 .598 
11.959.654.613 

30.080.898.771 51.048.929.211 

6:6 Phn 1 trong cong ty lien kt 

COng ty CP Du ti.r & Phát triM Djch vi - Thucmg 
mai 

Nhà Be 
Cong ty CP May 9 
Cong ty CP Tu vAn Cong ngh Nhà Be 
Cong ty CP Xây Ip Cong nghip Nhà Be 
COng ty CP May Song TiM 
Cong ty CP San xuAt TM DV Hung Phát 
COng ty CP May Gia Phñc 
Cong ty CP May Nhà Be - Soc Trang 
Cong ty C phM May Vinatex Drc Ph 

TOng (8.696.354.854) (6.82 5.295.098) 
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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP Mus B 09a - DN/IIN 
S 04 Bn Nghé, phthng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hânh theo Thông Pr so 202/2014/TT- BTC 
thành phô Flô ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh  

THUYET MJNH BAO CÁO TA! CHINH HW NHAT GIIYA MEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k' k toán 6 thang kt thic ngáy 30/6/202 1 

6.7 Chi phi ban hang 

Chi phi nhân viên 
Chi phi nguyen vt 1iu, bao bI 

S Cho ky ke toan 
6 thang ket thuc 
ngày 30/6/202 1 

VND 

S Cho ky ke toan 
6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2020 

YND 
2 1.173.145.757 

2.688.555.331 
25.902.299.177 
1.690.421.438 

Chi phI diing ci, d6 dung 5 10.913 .3 12 1.495.816.246 
Chi phi khu hao tài san c djnh 2.635.257.370 2.739.612.042 
Thu phi và I phi 49.369.000 53.8 12.000 
Chi phi djch vii mua ngoài 5 1.801. 129. 163 87.926.144.188 
Chi phi bang tin khác 7.754.704.026 9.867.834.281 

Tong 86.613.073.959 129.675.939.372 

6.8 Chi phi quail 1 doanh nghip 

Cho k' k toán Cho k5r k toán 
6 tháng kt thüc 6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2021 ngày 30/6/2020 

VND VND 

Chi phi nhân viên quân 1' 86.892.815. 169 85. 138.200.084 
Chi phi vt 1iu quân 1' 4.489.878.634 3.465.584.796 
Chi phi d dung van phông 1.798.735.884 2.242.731.062 
Chi phi khu hao TSCD 11.869.358.462 9.931.695.910 

op 

Thus phi và 1 phi 435.606.163 742.093.417 TF. 
Chi phi djch vi mua ngoài 14.918.796.772 36.766.879.241 E 
Chi phi b&ng tin khác 15.566.851.265 18.809.650.615 • A V 

Tng 135.972.042.349 157.096.835.125 
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• 

TONGCONGTYMAYNIIABE—CTCp MusB09a-DNfflN 
So 04 Ben Nghé, phtrng Tan Thun DOng, qun 7, Ban hành theo Thông tu s 202/2OI4iTI'- BTC 

• thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!! HP NIRAT GItYA NIEN DQ (TIEP THEO) 
• Cho k5' k toán 6 tháng két thác ngày 30/6/202 1 

• 6.9 Loi nhun 

Cho k' k toán 
6 thang ket thuc 
ngay30/6/2021 

YND 

Cho k5' k 
6 thang ket thuc 
ngày3O/6/2020 

VND 
Thu nhp 
Thu thanh 1', nhtrcng ban tài san c djnh 345.212.665 30.744.317 
Giá trj thrçyc bi thu&ng lien quan dn vi hOa hoan (i) 3.000.000.000 
XCr 1 chênh lch gia cong 

17.123.356 

Cho thuê mt bang
0 

- 2.457.272.664 
Thu nhp t& tài trcy 303.748.084 733.984.230 
Thu nhp do xr 1 cOng nçi 7.106.014 1.141.824.029 
Thu cixàc phi 4n chuyn, FOB 839.565.675 
Thu nhp tir Tamurakoma & Co.Ltd 875.836.471 1.142.738.787 
Thu thp tir dlch  vi giao nhn, xut nhp khu 837.230.000 921.050.000 
Các khoân khác 9.197.128.297 4.098.986.069 

Tng 14.566.261.531 11.383.289.127 
Chi phi khdc 
Các khoân bj phat 115.246 67.844 
Giá tn thit hi lien quan dn vi hOa hoan (ii) 6.574.435.032 
Các khoãn-khác 3.167.636.390 3.486.888.362 

Ting 9.742.186.668 3.486.956.206 
H H 

Lçi nhun khác 4.824.074.863 7.896.332.92 1 iDA 

• (i) Cong ty C phn May Tam Quan da t?m  ghi nhn thu nhp dçxt 1 trong tng s tin bi thu&ng là 
7.000.000.000 VND theo hp dông bâo hiém dãk vài Cong ty Báo hiêm MIC BInh Djnh - TOng Cong ty 

U Co phân Bào hiêm Quãn di và Tong Cong ty Co phan Bào Minh - Cong iy Bâo Minh BInh Djnh. 

• (ii) Cong ty C phn May Tam Quan dã tam  phãn b chi phi dcit 1 trong Mng s thit hai  là 17.443.323.466 

a

VND liOn quan dOn vi hOa hoan và duçic xác djnh trOn giá trj con l?.i t?i thii diem xây ra hOa ho?n. 

a Cho kS'  k toán Cho k k 

a

6 thang ket thuc 6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2021 ngày 30/6/2020 

a

VND 

Chi phI nguyen Iiu, 4t 1iu 533.401.105.229 594.056.070.568 
• Chi phi nhân cong 545.851.787.031 706.730.561.720 

• 
Chi phi khu hao TSCD và chi phi phãn b 
Chi phi djch vi mua ngoài 

52.553.605.474 
120.898.027.882 

57.673.729.625 
5 19.282.789.895 

a 
Chi phi khãc b.ng tin 43.325.997.934 36.195.603.513 

a 

Tng 1.296.030.523.551 1.913.938.755.321 

a 

a 

a 
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Cho Icy ke toan Cho k' k toán 
6 tháng kt thüc 6 thãng kt thüc 
ngày 30/6/2021 ngày 30/6/2020 

VND YND 

3.717.324.272 5.970.993.002 

1.238.596.301 
3.150.829.045 3.385.264.878 

66.970.633 
499.524.594 

1.32 1.658.983 
25.472.840 

3.717.324.272 5.970.993.002 

Cho kS'  k toán Cho k' k toán 
6 thang kt thüc 6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2021 ngày 30/6/2020 

VND. VN]) 

(1.703.522.762) 

(1.703.522.762) 

Chokyketoan 
6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2021 

VND 

Cho ky ke toan 
6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2020 

VND 

A 

(21.861.175.180) (10.641.957.167) 

(21.861.175.180) (10.641.957.167) 

18.200.000 18.200.000 

(1.201) (585) 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

I 

I 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

I 

I 

U 

TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phi.rông Tan Thun Dông, qun 7, 
thãnh phô HO ChI Minh, Vit Nam 

THUYET MINE BAO CÁO TAI CHINE HQP NEAT 
Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/202 1 

6.11 Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 

Chi phI thuê thu nhp doanh nghip hin hành tInh 
trên thu nhp chu thus näm hin hành 
Tng Cong ty May Nhà Be - CTCP (Cong ty me) 

COng ty C phAn May Binh Thun - Nhà Be 
Cong ty Co phan May Gia Lai 
Cong ty C phAn May An Nhon 
Cong ty C phn May Tam Quan 
Cong ty Co phan May Da Lat 

T6ng 

6.12 Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoãn Ji 

Thu thp thud TNDN hoãn Iai  phát sinh tir vic hoãn 
nhp thuE TNDN hoàn Ii phái trá - 

Chi phI thu TNDN hoãn 1i 

6.13 Lãi co' ban trên cphiu 

Lcn nhun k toán sau thu cüa c6 dong cOng ty mc 
Lqi nhun hoc 1 phân b cho c dong s& hüu c phiu 
ph thông 
C phiu ph8 thông dang Ii.ru hành binh quân 
trong k3t (c phiu) 
Lãi co' ban trên cii phiêu (VND/cô phiu) 

55 

z Mauso B 09a - DN/HN 
Ban hành theo Thông Pr so 202/2O14iT1'- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

GIUA NIEN DO (TIEP THEO) 



I 

R
TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP Mus B 09a - DNIHN 
So 04 Ben Nghé, phi.rng Tan Thun DOng, qun 7, Ban hânh theo Thông tix so 202/2014,TF- BTC 
thành phô FIO ChI Minh, VietNam Ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chInh  

THUYET MIN}I BAO CÁO TA! CHINH HqP NHAT GIiYA MEN DO (TIEP THEO) 
I Cho kS'  kê toán 6 tháng kt thiic ngày 30/6/202 1 

I 7. THÔNG Tll KHAC 

7.1 Thông tin lien quan v viii hOa hoan: 

a. Tom tt din bin sir kiên 

• Vào khoãng 3 gi 15 phOt sang ngày 03/01/202 1, mOt  vi hOa hoan IOn dã gay cháy iOn khu nhà xuOng s6 1 
thuc trit sâCOng ty CO phân May Tam Quan (Cong ty con cüa Tong Cong ty) tai  Cim cong nghip Tam 

I Quan, thj fran Tam Quan, huyn Hoài Nhon, tinh BInh Djnh, Vit Nam. Sir c hOa hoan da lam may móc 
• thit bj, cong cii ding ciii, nguyen phii Iiu bj thit hi. Dng th&i, toàn b ho su hru trfr và ho sci dang tác 

nghip ti khu virc van phàng (bao gôm ho sci ciia phOng To chc hành chInh, phOng K toán, K hoch — 
• thj tnr&ng, phOng K' thut và ho sa 1uu các ma hang dà san xuât cCa phOng Quãn trj cht hrçrng) cUng bj 

chay toàn bO.  So Iiu trén Bang Can dOi k toán giuia niên d tai  ngày 30/6/202 1 cüa Cong ty Co phn May 

I
Tam Quan dang drçic hqp nht vào Báo cáo tài chInh hqp nhât cüa Tang Cong ty v6i Tng tài san và tng 
nguôn von là 118.368.976.799 VND (tai ngày 01/01/2021 là 165.915.109.464 VND). 

Theo thông báo s 166/CSDT-PCO2 ngày 16/3/202 1 cüa Ca quan Cành sat diu tra tinh BInh Djnh v vic 

• 
thông báo kt qua diêu tra vii  cháy xãy ra ngày 03/01/2021 tai  Cong ty Co phn May Tam Quan a Cim 
Cong nghip Tam Quan, phir&ng Tam Quan, thj xa Hoài Nhon, tinh Binh Djnh. Theo do, nguyen nhãn i 

I cháy: do s  cô chap mach  din trên &rng day dan rë nhánh nOi tfr thrOng day dan din chay & trên tithng 
ngän (gi&a kho phi lieu va khu van phOng) di xu6n phIa dtrâi kho thành phm, lam chay l&p vO cách din, 

• t hra rai xung bat cháy vào vt 1iu dé cháy (dong cun giây de sat PrOng ngän, gn tr1 T4, lam thñng 
trn Ia phOng). NgQn iCra tiép tiic ducrc tang cr&ng len phIa mái ton (do giàu hrçrng oxy vi khu wc gi&a mái 

I ton và trãn Ia phong cO nhiéu 0 thoáng xung quanh), lam nóng cháy mái tOn, sau do bat cháy vào lap nh%ra 
ben duâi các tam pin và chay Ian ra xung quanh gay ra i  cháy nói tren. 

b. Thit hi tin that và bi thirorng 

Tng giá ti-i tn tht cüa nhà xtr&ng, phi lieu, nguyen Iiu, cOng cii diing ci lien quan dn i  hOa hogn này' 

I là 17.443.323.466 VND theo bang kê chi tiet do Cong ty CO phân May Tam Quan cung cp. 

I Tng giá bi thu&ng thu&ng uOc tInh theo hqp dng bâo him dã k vâi Cong ty Báo him là 
7.000.000.000 VND. Cong ty CO phn May Tam Quan dä gun van bàn den Cong ty Báo hiêm MIC Binh 

I Djnh - Tong COng tyCo phân Báo hiêm Quãn di vàTOng COng ty C phn Bào Minh - Cong ty Bão Minh 

I
Binh Djnh yêu cu bOi thtrOng nhixng chtra di.rçrc s tién nay tCr các COng ty Bão hiêm. 

7.2 Si kiin phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán 

I TCr ngày 09/7/202 1, dja bàn Thãnh ph H ChI Minh và các tinh min Tây nam b bt du áp dvng  gian 

I
cách xã hi theo chi thj 16/CT-1Tg ngày 3 1/3/2020 cüa Thu tithng ChInh phü, tgm dCrng các hoat dng 
khong thiêt yu, thirc hin 03 tgi chô tgi van phOng, ca quan. Tong Cong ty áp dirng Va thrc hin 03 tgi chO 

U
nhäm dam bào nguOn lao dOng dáp frng khOi krqng dt hang cüa dOi tác, tuy nhién, so lucrng lao dng cüng 
giàm sOt và chi dat  85% lao dng so v&i truàc do. Trên the giOi, djch bnh van dang có nhung diên biên xâu 

• 
và chua thrqc kiém soát. Sr khOng chäc chãn nay dt ra các câuhOi v sir suy giám giá fri cCia mt sO tài 
nhât djnh và gay ánh htr&ng tiêu circ den tInh hInh tài chmnh, két qua kinh doanh cOa COng ty. Do tInh hInh 

• diên biên phIrc tap  nên sir ãnh hir&ng cOa djch bnh van chua duçrc dánh giá day dO. Tuy nhiên, rat có the 
dai djch COVID-19 se tiêp tilc  ãnh hu&ng dáng k tOi doanh thu và kêt qua hoat dng trong giai don tiêp 

I theo cOa COng ly, mCrc d ca the phi thuOc  vào th&i gian kéo dài cOa djch bnh và tInh hInh kiôm soát cOa 
ChInh phil. 

I Ngoài sir kiin trén, không cO sr kin quan trQng nao xáy ra sau ngày kt thOc k' k toàn cn phãi diu 

I
chinh hoc cong bô trong Báo cáo tài chInh hcrp nhât giiia nien d cOa TOng COng ty cho kS'  hoat dng kêt 
thOc ngày 30/6/2021. 

I 

a 
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TONG CONG TY MAY NBA BE — CTCP Mus B 09a - DNIHiN 
S 04 Bn Nghé, phithng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông Pr so 202/2O14iTI'- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh  

THUYET MTNH BAO CÁO TA! CHIN!! HP NHAT GIUA NIEN P9 (TIEP THEO) 
Cho k' ke toan 6 thang két thüc ngày 30/6/2021 

7.3 Thông tin v các ben lien quan 

Trong k5', Tcng Cong ty Co các giao djch chii yu vâi the ben lien quan nhtr sau: 

a. Thu nhp Hi dng Quãn tr, Ban Kim soát và Ban Tong Giám dc 
Cho k' k toán Cho k' k toán 

6 thang kt thüc 6 thãng kt thüc 
ngày 30/6/202 1 ngày 30/6/2020 

Ben lien quan TInh chit giao dch YND VND 

Hi d6ng Quãn trj Thi lao và the lqi Ich khác 318.000.000 3 18.000.000 
Ban KiOm soát Thi lao 108.000.000 108.000.000 
Ban Tong Giam doe 
Va ngir&i quãn 1 khác 

Tin lumg, thtrâng và the lqi Ich khác 3.422.463.83 1 3.247.057.816 

3.848.463.831 3.673.057.816 

b. Giao dlch  vói ben lien quan trong k' 

Cho k5' k toán L Cho ky ke toan 
6 thang ket thuc 6 tháng kt thüc 

ngãy 30/6/202 1 ngãy 30/6/2020 
Ben lien quan Mi quan h TInh chat giao dich YND VND 
Ban hang 2.615.387.503 1.083.373.940 

Cong ty C? Dâu tis & Qun áo 28.636.364 128.79 1.568 

Phát trin Djch vu 
Thixcing mai  Nhà Be 

Cong ty lien kt Din, an, rnràc, thuO may 
- Tien thue nhà 

Khác 

378.552.599 

8.080.000 

138.319.420 
110.809.550 

8.000.000 
.,Cc 

Cong ty CP Tu vn 
Cong ngh Nhà Be 

Din, an, nirâc, thuO may COng ty lien kt 
Tin thuO nhà 

36. 188.791 
109.016.348 

82.850.649 
102.630.000 

T 
KIE 

Cong ty C? Xây 1p 
COng nghip Nhà Be 

Din, an, ntràc, thuO may 
Cong ty lien ket Tien thue nhà 

Khác 

189.358.750 
3 1.900.000 

480.000 

88.494.844 
69.630.000 

Qu.n áo 432.598.500 54.409.091 
COng ty C? 
May Song Tin 

Cong ty lien kt Din, an, nuâc, thuê may 
Nguyen phii 1iu 

7.280.000 
7.981.818 

Khác 65.499.818 109.8 15.000 

Cong ty C? May QuAn áo 167.092.000 
Nba Be - SOc Träng COng ty lien kt Khác 7.410.000 7.270.000 

Nguyen phii lieu 313.089.540 

COng ty C6 phn San 
xut Thuong mai  Djch 
viii Hung Phát 

Cong ty lien kt Khác 291.367.855 

Cong ty C6 phAn May 
Vmatex Dirc Ph 

COng ty lien kt Khác 723.208.938 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mauso B 09a - DN/HN 
S 04 Bn Nghe, phtrOng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hãnh theo Thông P.r so 202/2014/TI'- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, Viét Nam Ngay 22/12/20 14 cña BO Tài chInh  

-THUYET MINE BAO CÁO TAI CHIMI HQP NEAT GIUA MEN 00 (TIEP THFO) 
Cho k' kO toán 6 thang k& thic ngày 30/6/2021 

7.3 Thông tin v các ben lien quan Tip theo) 

b. Giao d1ch vói ben lien quan trong k' (Tiêp theo) 
Cho k' k ton 

6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2021 

Cho k k toán 
6 tháng kt thiic 

ngày 30/6/2020 
Ben lien quan M6i quan h TInh chit giao djch VND VND 
Mua hang 36.704.005.665 68.012.552.348 
Cong ty CP DAu Tiz & PhI vOn chuyn 9.234.372.426 27.883. 175.3 19 
Phát trin Djch vii COng ty lien kt 
Thuxmg mai Nba Be Khác 10.072.727 15.825.028.6 15 

h Cong ty CP Tu Van 
Cong Ngh Nba Be 

Cong ty lien kt 

Thit bj các 1oi 
Cong ci, dung ci 
Khác 

4.200.000 

53.400.000 

11.500.000 
18 1.960.000 

Süa chUa 3.4 10.000 

COng ty CP Xây Lp 
Cong Nghip Nhà Be 

Cong ty lien kt 
Thit bj cOc loai 

Cong cii, dung ciii 
326.321.217 
220.186.333 

84 1.844.680 
550. 747.4 00 

Khác 301.352.600 

Cong ty CP 
May Song Tin 

Cong ty lien kt 
Gia cOng 
Khác 

6.688.424.006 
40.592.436 

4.888.084.525 

CôngtyCPMayNhã 
Be - SOc Träng 

Cong ty lien k& Gia cong 10.709.993.938 17.826.801.809 

Cong ty C phan San . H 
xut Thinmg mai Djch 
vu Hung Phát 

Cong ty liOn kt Gia cong 744.03 8.400 ) IC 
:ifTI 

Cong ty C6 phn May 
COng ty lien k& Mua hang hóa 8.226.795.124 c 

Vinatex Dtrc Ph6 Mua TSCD 144.256.458 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP 
S6 04 Bn Nghé, phuäng Tan Thun BOng, qun 7, 
thành phô H CM Minh, Viét Nam 

Mus B 09a - DN/HN 
Ban hành theo Thông tLr so 202120141FF- BTC 

Ngay 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

THUYET MIT4H BAO CÁO TAI CHINE! HYP NIIAT GIOA MEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k' k toán 6 tháng kt thñc ngày 30/6/202 1 

7.3 Thông tin v các ben lien quan Tip theo) 

c. S dir vói ben lien quan 

Ben lien quan M6i quan h TInh chAt 

30/6/2021 
VND 

0 1/0 1/202 1 
YND 

Phãi thu ngn hn cüa khách hang 3.941.402.557 2.542.406.679 
COng ty CP Du tu & 
Phát trin Dlch  vi - Cong ty lien kAt Ban hang hOa, djch viii 123.695.748 125.438.257 
Thuong mai  Nba Be 
Cong ty C phn 

Cong ty lien kAt 
May Gia Phñc 

Ban hang hOa, djch viii 7.0 18.000 

Cong ty CP May Nhà 
CongtylienkAt 

Be - SOc Trang 
Ban hang hOa, dich  vii 2.3 17.484.337 1.783.757.079 

Cong ty C phn 
Cong ty lien kAt 

May Song Tin 
Ban hang hOa, djch vi 475.858.350 18.77 1.000 

Cong ty C? Tiz vAn 
Cong ty lien kt 

Cong ngJ Nba Be 
Ban hang hOa, djch vi 639.727.000 452.463.000 

Cong ty CP Xây lAp 
Cong ty lien kAt 

Cong nghip Nba Be 
Ban hang hóa, djch vx 282.942.000 16 1.977.343 

Cong ty C6 phAn San 
xuAt Thuong m?i  Dch COng ty lien kAt 
vçi Hung Phát 

Ban hang hOa, djch vij 94.677.122 

Phãi thu khác 48.530.768.357 46.992.941.204 
Cong ty CP DAn tu & Các khoãn thu, chi hO 144.057.213 134.037.463 
Phát triAn Dich vii - Cong ty lien kt 
Thucing mai  Nhà Be c6 tic phãi thu 274.320.000 

Cong ty C phAn May .9 COng ty lien kAt Tin cho muçin, cho vay 4.151.232.877 4.011.835.616 

COng ty C phAn 
COng ty lien kt 

May Gia Phüc 
Tin cho mtxcin, cho vay 26.259.359.027 26.259.359.027 

Cong ty CP May Nhà Cong ty lien kAt TiM cho muçm, cho vay 12.700.000.000 12.700.000.000 
Be - SOc Träng Các khoãn thu, chi hO 4.672.597.163 3.601.259.2 17 
Cong ty CP Tu vAn 

COng ty lien kAt 
Cong ngh Nba Be 

Các khoãn thu, chi hO 71.862. 106 59. 108. 100 

Cong ty CP Xây lAp Cong ty lien kt C tirc phái thu 200.000.000 200.000.000 
COng nghip Nba Be Các khoãn thu, chi hO 57.339.971 27.341.781 

Trã trirO'c cho ngirOi ban 24.975.116.255 21.175.276.812 
Cong ty C? May Nba Cong ty lien kt Ung tiM tiM mua hang 24.975.116.255 21.175.276.812 
Be - SOc Tran 
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TONG CONG TY MAY NBA BE — CTCP Mu s B 09a - DNIHN 
S6 04 Bn Nghé, phtrmg Tan Thun Dông, qun 7, Ban hãnh theo Thông hr s 202/201411T- BTC 
thành phô H Chi Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

TI{UYET MHII BAO CÁO TA! CHiNTI HQP NHAT GIUA NIEN DQ (TIE? THEO) 
Cho k' ké toán 6 tháng két thüc ngày 30/6/2021 

73 Thông tin v các ben lien quan Tip theo) 

c. S thr vOi ben lien quan 

Ben lien quan M61 quan he TInh chat 

30/6/2021 
VND 

01/01/2021 
WD 

Phãi trã ngu'ôi ban 10.771.238.581 3.904.365.901 
Cong ty CP Du hr & 
Phát trin Djch viii - Cong ty liOn kt Phái trâ ngiräi ban 3.088.061.717 2.698.185.851 
Thucmg mai Nhã Be 

Cong ty c6 phn May 9 Cong ty liOn kt Phài trâ nguài ban 304.429 - 

Cong ty C phan 
May Song Tin 

Cong ty liOn kt Phãi trã nguäi ban 5.862.716.217 539.617.435 

Cong t' CP Tu van 
Cong ngh Nhà Be 

Cong ty liOn kt Phãi trã ngu&i ban 11.440.000 65.549.000 

Cong ty C phàn 
Xây 1p Cong nghip Cong ty liOn kt Phài trã nguOi ban 401.082.080 601.013.615 
Nba Be 

Cong ty C6 phn May 
Vinatex Düc Ph 

Cong ty liOn kt Phãi trã ngu&i ban 1.407.634.138 - 

7.3 Thông tin so sánh 

Thông tin so sánh trên Bang Can di k toán hcp nht giiia niOn ct và các thuyt minh liOn quan là s 1iu 
Báo cáo tài chInh hcip nhât cho näm tài chInh kOt thüc ngày 31/12/2020 dã duqc kiOm toán bâi Cong ty 
TNHH KiOm toán CPA VIETNAM - Thành viOn Hang Kim toán Quc tê JNPACT. 

Thông tin so sánh trên Báo cáo Kt qua hot dng kinh doanh hcip nht giia niOn d, Báo cáo Luu chuyn 
tiOn t hcip nht giia niOn d và các thuyt mirth liOn quan là so 1iu cho kSr  ho?t dng 6 tháng kêt thüc ngày 
30/6/2020 dã thrçic soát xét bâi Cong ty TNHH Kiêm toán CPA VIETNAM - Thành viOn Hang KiOm toán 
Quôc tO INPACT. 

Thànhph H ChIMinh, ngày 27 thang 9 nám 2021 

Ngirôi Ip Trithng p • k to. Tng Giám dc 

Ding Minh Tuyn Mai Van Hoàng Dung Nguyn Ngçc Lan 
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