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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM BOC
Ban Tong Giám dôc Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty Co phAn trInh bay Báo cáo nay cüng vài Báo cáo
tài chInh t6ng hqp dA dtrc kiêm toán cho näm tài chInh két thüc ngày 31/12/2020.
TONG CONG TY
Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C6 phn (g9i tt là "Ting Cong ty") dtrqc c& phAn hóa tü Doanh
nghip Nhà rnrâc - Cong ty May Nhà Be theo QuyOt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày 08/8/2004 và Quyêt
djnh so 88/2004/QD-BCN ngày 08/9/2004 cüa B tnrâng B Cong nghip (nay là B Cong thuong). TOng
Cong ty hoat dng theo Giay chirng nhn däng k doanh nghip cOng ty cô phân so 0300398889 ngày
24/3/2005 do Sâ Kê hoch và Dâu tu thành phô Ho ChI Minh cap. Giây chcrng nhn clang k kinh doanh
thay dôi lan thir 23 ngày 18/01/2017.
Ten Tng Cong ty vit bang ting nuàc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock Company.
Ten vit tt là: NHABECO.
V6n diu l cüa Tng Cong ty theo Giy chirng nhn clang k doanh nghip cong ty c phan thay di ian
thCr 23 ngày 18/01/2017 là 182.000.000.000 VND (Bang ch1: M5t tram tam mztcti hat 1j' dông chán).
C phiu cüa Cong ty duçc chap nhn clang k giao djch trOn h thng giao djch Upcom theo Quyt djnh s
194/QD-SGDHN ngày 17/4/2018 cüa S Giao djch Chrng khoán FIà Ni, ma cO phiOu là: MNB.
Tri s& chInh cüa Tong Cong ty t?i: So 4, dtthng Ben Nghé, phung Tan Thun Dông, qun 7, thành ph H
ChI Minh.
HQI BONG QUAN TR4, BAN KIEM SOAT

vA BAN TONG GIAM DOC

Các thành viên Hi dng Quán trj, Ban Kim soát và Ban Tong Giám dc COng ty trong nãm và dn ngày
1p Báo cáo nay bao gOm:
Hi dng Quän trj
Ong.Phm Phü Ctrng
Ong Nguyk Ngoc Lan
Ba Lé Thj Ngçc Diu
Ong Dinh Van Thp
Ong Nguyn Xuân DOng

Chü tjch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Ban 1(im soát
Ong Phan Van Hái
Ba Pham Thj Thanh Phuo'ng
Ba Nguyn Thj NgQc Thâo

TruOng ban
Thành viên
Thành viên

Ban Tng Giám dôc
Ong Nguyn Ng9c Lan
Ong Dinh Van Thp
Ba Lê Thj Ngoc Diu
Ba Nguyn Thj Thanh
Ba Ducmg Thj Tuyt
Ong LO Dan
Ong Le Thanh Hoàng
Ong Büi Dire LiOm

Tng Giámdc
Phó Tang Giám dc
Phó T6ng Giám dc
Phó T6ng Giám dc (Min nhim tü ngày 01/12/2020)
Phó T6ng Giám elc
Phó Tng Giám dc
Phó T6ng Giám dc
Phó Tng Giám dc (Min nhim tü ngày 15/7/2020)
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM BOC (Tip theo)
CAC S! KN SAU NGAY KET THUC NAM TA! CHINH
Theo nhn djnh cüa Ban Tng Giám d,c, xét trên nhUng khIa canh trong yu, không có sir kin Mt thi.rng
nào xây ra sau ngay khóa so kê toán lam ãnh huOrng den tinh hInh tài chInh và hoat dng càa Tong Cong ty
can thiêt phái diêu chinh hoc trInh bay trén Báo cáo tài chInh tong hçip cho nam tài chInh kêt thctc ngày
31/12/2020.
KIEM TOAN VIEN
Báo cáo tài chInh thng hap cho nãm tài chInh k& thüc 3 1/12/2020 duqc kim toán b&i Cong ty TNHH
Kim toán CPA VIETNAM - Thành viên Hang Kiêm toán Quôc tê 1NPACT.
TRACH N1llM CUA

BAN TONG GIAM DOc

Ban Tng Giám d& Tng Cong ty có trách nhim 1p Báo cáo tài chinh tng hçxp phãn ánh mOt cách trung th%rc Va
hap 1 tmnh hinh tài chInh cOng nhi..r két qua hoat dOng kinh doanh và tInh hinh km chuyen tiên t cOa Tong Cong ty
trong nãm. Trong vic 1p Báo cáo tâi chInh tong hcip nay, Ban Tong Giám doe duçrc yêu cau phâi:
•

Lira chn các chInh sách k toán thIch hap và áp ding các chInh sách do mt each nMt quán;

•

Dira ra các phán doán và uàc tInh mOt each hap l và then tr9ng;

•

Nêu rO cac nguyen ttc k toán thIch hap có thrçc tuân thO hay không, có nh&ng áp dimg sai loch trQng
yu can dirqc cong b va giài thIch trong Baa cáo tài chmnh tOng hqp hay không;

•

Thiêt ké, thuc hiên va duy tn he thông kiêm soat nOi bô hen quan tat viec lap va trrnh bay hap ly Bao
caotai chInh tong hgp dé Báo cáo tài chInh tong hap không bj sai sot trong yu kê cã do gian In hoc
bj lôi;

•

Lp Báo cáo tài chInh thng hap trên ccr sâ hoat dcng lien tin e trir tru&ng hap không th cho r&ng T6ng
Cong ty sO tiép ttc hot dng kinh doanh.

Ban Tng Giám dc xac than ring Tng Cong ty dO tuân thO các yOu cu nêu trOn trong vic Ip Báo cáo
tài chInh tOng hap.
Ban Tng Giám dc Tng Cong ty chju trách nhim dam bão rang s sách k toán dixçc ghi chep mt each
phO hap dê phán ánh mt each hap 1 tinh hInh tài chInh cOa TOng Cong ty c bat kS' thai diem nào và dam
bâo rang Báo cáo tài chInh tong hap phO hap vi Chuân minrc kê toán Vit Nam, ChO d kê toán doanh
nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp l cO lien quan dOn vic 1p và tninh bay Báo cáo tài chInh
tong hap. Ban Tong Giám dôc cOng chju trách nhim dam bâo an toàn cho tâi san cOa Tong Cong ty và vi
4y thinrc hin các bin pháp thIch hap dê ngän chin va phát hin các hành vi gian 1n và sai phm khac.
di din Ban Tang Giám dc,

Nuyn Ngçc Lan
Tong Giárn doe
Thànhphô Ho ChIMinh, ngày 31 thang 3 nãm 2021
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KInh gi:ri:

Các Co dông
•
.
Hçn dong Quan trl va Ban Tong Giam doc
Tng Cong iy May Nhà Be Cong ty Co phn
-

-

rn

Chüng tôi dä kim toán Báo cáo tài chInh t6n hcip kern theo cüa Tong Cong ty May Nhà Be Cong ty C
phân, duçic 1p ngày 31/3/2021, tir trang 05 den trang 46, bao gOm Bang Can dôi kê toán tong hqp ti ngày
31/12/2020, Báo cáo Két qua hot dng kinh doanh tOng h'p, Báo cáo Luu chuyên tiên t tong hgp cho
nãm tài chInh kêt thiic cüng ngày và Bàn Thuyêt minh Báo cáo tài chInh tOng hcip.

a

Trách nhim cüa Ban Tng Giám doe

a
a
a
a

Ban T6ng Giám dc Tng Cong ty chju trách nhim vvic 1p và trInh bay trung thc và hqp 1 Báo cáo
tài chInh tong hcrp cüa Tong Cong ty theo Chuân miBre ké toán Vit Nam, Chê d kê toán doanh nghip Vit
Nam hin hành và các quy djnh pháp l cO lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo,tài chInh tong hp
và chju trách nhim ye kiêm soát ni b ma Ban Tong Giám dôc xác djnh là can thiêt dê dam bão cho vic
1p va trInh bay Báo cáo tài chInh tOng hqp không có sal sot trQng yêu do gian ln hoc nhâm lan.

I

-

Trách nhiêm cüa Kim toán
Trách nhim cüa chüng tôi là dua ra kin v Báo cáo tài chInh tng hgp diBra trOn kt qua cüa cuOc kim
toán. Chüng tôi dä tiên hành kiêm toán theo các Chuân rnlrc kiêm toán Vit Nam. Các chuân mrc nay yêu
cau chung tot tuãn thu chuân muc va cac quy drnh ye dao due nghê nghiep, lap kê hoach va thuc hiOn cuOc
kiêm toán dé dat duqc si,r darn báo hqp l' ye vic lieu Báo cáo tài chInh tong hp cüa Tong Cong ty có cOn
sai sot trQng yêu hay không.
'

•
a

U
•

I
•
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U
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Cong vic kim toán bao grn thc hin các thO tiBic nhm thu thp các b&ng chüng kim toán v cac s6 1iu
và thuyêt rninh trên Báo cáo tài chInh tOng hçp. Các thu ti,ic kiêm toán dtrcic lira chn da trên xét doán cüa
kiêm toán vién, bao gOm dánh giá rüi ro có sai sot trong yêu trong Báo cáo tài chInh tOng hgp do gian ln
hoc nhâm lan. Khi thiBrc hin dánh giá cac rài ro nay, kiêrn toán vién dA xem xét kiOm soát ni bO cOa Tong
Cong ty lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hqp trung thiBrc, hp l nhärn thiêt ke cac
thu tile kiern toán phü hp vài tinh hInh thi,rc te, tuy nhien khOng nhàm mite dIch dua ra kien ye hiu quaa
cüa kiêm soát ni bO cCia Tng Cong ty. Cong vic kiêm toán cüng bao gOm dánh giá tmnh thIch hqp cCia các
chInh sách k toán duqc áp ding và tInh hp l' cüa các uâc tInh ke toán cüa Ban Tong Giárn dOe cüng nhu
dánh giá vic trinh bay tng the Báo cáo tài chInh tong hçrp.
Chüng tôi tin tuâng rang các bang chirng kim toán ma chOng tôi dä thu thp &rgc là dy dü và thIch hçrp
lam ccr sâ cho kien kiêm toán cüa chüng tôi.

a
a
•
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C9A\/IETNAM
Y kin cüa Kim toán viên
Theo kin cüa chüng tôi, Báo cáo tái chInh tang hqp da phân ánh trung thirc và hcip 1, trén các khIa canh
trcng yu tInh hmnh tài chInh tong hqp cüa Tong Cong ty tai ngày 3 1/12/2020, cüng nhu kOt qua hoat dng
kinh doanh va tInh h'mh lixu chuyén tiên t cho näm tài chInh kOt thüc cing ngày, phü hçip vâi Chuân mirc
ké toán Vit Nam, Ché d kê toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp 1 có lien quan
den vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh tong hçip.

Vu Ngoc An
Liru M4
Phé Tong Giám dc
Kiêmtoán viên
So Giay CN DKHN kiêm toán: 0496-2018-137-1
So Giây CN DKHN kiOm toán: 3920-2017-137-1
Giáy Uy quyên so: 01/2021/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2021 cüa Chü tjch HDTV, Tong Giárn dOc
Thay mt và di din
CONG TY TMIII KIEM TOAN CPA VIETNAM
Thành viên Hang Kim toán Quôc t INPACT
HàN3i, ngày3l tháng3nám2021

4

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng h9p cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020
Mâu B 01-DN

BANG CAN DO! KE TOAN TONG HP
Taingay 3 l thang 12 näm 2020

TA! SAN

MS

A - TA! SAN NGAN HN
(100=110+120+130+140+150)
ITin Va các khoãn ttrcing throng tin

100
110

1.
2.

Ti&n
Cáckhoãntiicingduangtin

111
112

!!-

Du tir täi chInh ngän hn

120

TM

5.1

I!!- Các khoãn phãi thu ngn hn

130

1.
2.
3.

131
132
136

5.2

5.4

Phãi thu ngn h?.n ci:ia khách hang
Trã tnrOc cho ngri ban ngân hn
Phãithungânhnkhác

lv- Hang tn kho

5.3

31/12/2020
VND

01/01/2020
VND

1.323.482.632.135

1.810.205.250.028

116.715.340.181

98.743.908.453
17.971.431.728

135.232.552.354
123.900.658.544
11.331.893.810

642.892.837.413

925.923.587.407

475.861.563.2 17
94.506.190.753
72.525.083.443

784.760.809.684
78.109.424.212
63.053.353.511

537.283.776.176
537.570.144.094
(286.367.918)

715.250.480.270

26.590.678.365

33.798.629.997

8.805.317.722
12.494.850.512
5.290.510.13 1

12.869.076.655
19.198.126.292
1.731.427.050

1.
2.

Hang tn kho
Dr phông giãm giá hang tn kho

140
141
149

V-

Tài san ngn hn khác

150

1.
2.
3.

ChiphItrãtrâcngnhn
ThuGTGTdwyckhutri'r
Thug vàcác khoãn phãi thu Nhà nixâc

151
152
153

B-

200

480.617.955.247

554.468.408.693

I
1.

TA! SAN DA! HN
(200=210+220+230+240+250+260)
Các khoãn phãi thu däi hn
Phaithudaihankhac

210

31.040.816.2 18

31.040.816.218

22.337.895.751
22.337.895.751

!I

Tài san cô djnh

220

219.944.387.894

255.310.693.247

1.
2.
-

TaisãncdinhhctuhInh
Nguyen giá
Giá tn hao mon liy ke'
Tài san c dinh vô hinh
Nguyen giO
Giá In hao mOn liiy Ice

221
222
223
227
228
229

203.806.663.743
763.912.516.946
(560.1 05.853.203)
16.137.724.151
45.907.418.863
(29.769.694.712)

235.200.492.260
762.141.690.317
(526.941.198.05 7)
20.110.200.987
45.907.418.863
(25.797.217.876)

5.5
5.6

216

5.3
5.8

5.9

715.536.982.169
(286.50 1.899)

I!!. Bt dng san dâu ttr

230

-

LV. Tài san d& dang dài hn

240

7.123.532.020

12.243.981.313

1.

Chi phi xây dmg cobãn dâdang

242

7.123.532.020

12.243.981.313

V.

Du ttr tãi chInh dài han

250

193.567.947.192

228.061.350.933

1.
2.
3.
4.
5.

Du ti.r vao cong ty con
Du ti.r vào cong ty lien doanh, lien kt
Dutirgópvnvàodonvikhac
Dr phOng du tu tài chInh dài han
DutLrnmgiirdnngaydaohn

251
252
253
254
255

98.685.268.520
107.216.920.657
31.256.863.385
(44.256.997.770)
665.892.400

97.385.268.520
106.716.920.657
33.706.748.299
(10.4 13.478.943)
665.892.400

VI

Tài san dài han khác

260

28.941.271.923

1.

Chi phI trã trt.râc dài han

261

28.941.271.923

36.514.487.449
36.514.487.449

1.804.100.587.382

2.364.673.658.721

TONG CONG TA! SAN
(270 = 100+200)

5.7
5.10
5.10
5.10
5.10
5.11
5.5

270

5

•

TONG CONG TY MAYNHA BE-CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tang hçip cho näm tài chInh kt thCic ngày 31/12/2020
Mâu B 01-DN
BANG CAN DOI ICE TOAN TONG HP (Tip theo)
Tai ngày 31 tháng 12 näm 2020
NGUON VON

MS

A-

TM

31/12/2020
YND

01/01/2020
YND

300

1.458.609.071.988

2.016.071.358.571

I1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NI PHAI TRA
(300 = 310+330)
Nç ngn hn
Phãi trãngiRii ban ngn han
Nguñ mua trã tin tri.rOc ngn han
ThuvàcáckhoánphãinpNhànuâc
Pháitrangri1aodng
Chiphiphaitrangânhan
Doanhthuchtxathirchinngânhn
Phãitràngnhnkhac
Vay và nçi thuê tài chInh ngn han
Qu5 khen thithng ph6c lçii

310
311
312
313
314
315
318
319
320
322

1.397.964.785.765
203.903.767.155
18.56 1.395.924
4.633.820.698
76.244.280.275
21.787.647.806
25.811.049.269
24.435.440.810
996.941.750.908
25.645.632.920

1.933.053.144.893
386.658.633.474
18.748.447.946
8.884.339.104
120.784.670.827
27.193.049.674
36.717.604.107
18.902.527.080
1.291.804.039.450
23.359.833.231

II1.
2.
3.
4.

No' dãi han
Phãitrãngräibãndàihan
Doanh thu chi.ra thi.rc hiên dài han
Phãitrãdàihankhác
Vay vànçivàthuêtài chInh dài han

330
331
336
337
338

60.644.286.223
336.080.764
28.164.208.274
1.569.500.000
30.574.497.185

83.018.213.678
479.366.454
25 .267.014.292
2.108.500.000
55.163.332.932

345.491.515.394

348.602.300.150

345.491.515.394
182.000.000.000
182.000.000.000
31.399.897.713
132.091.617.681
89.702.402.437
42.389.215.244

348.602.300.150
182.000.000.000
182.000.000.000
31.399.897.713
135.202.402.437
80.013.321.940
55.189.080.497

1.804.100.587.382

2.364.673.658.721

B-

5.12
5.6
5.13
5.14
5.15
5.16

5.12
5.14
5.15
5.16

VON CHU SO HCJC
(400 = 410+430)
I- Vn chü so' hthi
1.
Vn gop ciia chCi sâ hQ'u
- Co phié'uph thông có quyn bié'u quyê't
2. Qu du tu' phát trin
3. Lgi nhu.n sau thud chua phân phi
- LNST chu'a PP liy Ice' dê'n cuó'i ki trtrác
- LNSTchu'aphánphi Ii nay

410 5.17
411
411a
418
421
421a
421b

II-

430

Ngun kinh phi vã qu khác

TONG CONG NGUON VON
(440 = 300+400)

400

440

Thành ph Hi ChI Minh, ngay 31 tháng 3 nãm 2021
Ngtrô'i Ip

Tnrô'ng phô g

toán

-

* Giám Mc

TdNGCONGTY
MAY
N
ONGTY
PH

Br -'

c6

Dng Minh Tuyn

Mal Van Hoang Dung

6

Nguyn Ng9c Lan

TONG CONG TY MAYNHA BE-CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hçp cho nãm tài chinh k& th(ic ngày 31/12/2020
Mâu B 02-DN
BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH TONG HQP
Cho nãm tài chInh kêt thñc ngày 31 thang 12 nãm 2020

5.18

Näm 2020
YND
2.652.795.112.866

Nãm 2019
YND
3.437.543.371.489

5.19

8.352.700.488

19.169.757.387

2.644.442.412.378

3.418.373.614.102

2.086.325.701.346

2.709.057.513.406

558.116.711.032

709.316.100.696

48.752.565.465
97.325.380.122

47.908.497.994

41.264.789.866
272.045.143.672

56.404.781.548
320.073.741.737

191.7 14.655 .084

272.941.245.453

45.784.097.619

78.300.072.095

CHI TIEU
1. Doanh thu ban hang vá cung cAp djch vi
2. Các khoàn giám trir doanh thu
3. Doanh thu thuAn v ban hang
và cung cAp djch vii (10 = 01-02)

MS TM
01
02
10

4.

Giávnhàngbán

11

5.20

5.

Lqi nhun gp v ban hang vã
cung cAp dlch vi (20 = 10-il)

20

6.

Doanh thu hoat dng tài chInh

21

5.21

7.

ChiphItàichInh

22

5.22

Trong do: Chi phi Mi vay

23

Chi phi ban hang

25

5.23

Chi phi quán 1,2 doanh nghip

26

5.24

8.
9.

85.909.539.405

10. Lm nhun thuAn tu' hot dng kinh
doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}
11. Thunh.pkhác
12. Chi phi khác

31
32

5.25
5.25

9.272.831.221
177.923.689

14.218.618.922
3.873.973.284

13. Lo'i nhuân khác (40

40 5.25

9.094.907.532

10.344.645.638

54.879.005.151

88.644.717.733

3.184.840.218

16.604.197.291

51.694.164.933

72.040.520.442

31-32)

30

14. Tng lqi nhun k toán tru*c thud
(50 30+40)

50

15. Chi phi thus TNDN hin hành

51

16. Chi phi thu TNDN hoãn lai
17. Lçi nhun sau thu thu nhp
doanh n2hiêp (60 = 50-51-52)

52

5.26

60

Thànhph H C/il Minh, ngay 31 tháng 3 nám 2021
NgLrôi 1p

Dng Minh Tuyên
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K toán/
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TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hqp cho nãm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2020
Mu B 03-DN

CHI TIEU

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T TONG HP
(Theo phuv'ngpháp gián tkp,)
Cho näm tài chInh kêt thc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
Nãm 2020
MS
YND

I. LUU CHUYEN TIEN TIX HOAT BQNG KINH DOANH
1. Lçri nhumn 1rwôc thul
01
2. Diu chinh cho các khoán:
- Khu hao tài san cô dinh
02
- Các khoãn dir phOng
03
- L chênh 1ch t' giá hi doái do dánh giá 1i
04
các khoãn miic tin t có géc ngoi t
- Ui t& hot dng du tu
05
- Chi phi 1i vay
06
3. Lii nhuin là' HDKD lrwác Ihay a'ôi von iwu d)ng
08
- Giám các khoãn phãi thu
09
- Giám hang tn kho
10
- Giám/(Tang) các khoãn phãi trã
11
- Giám chi phi trá truàc
12
- Tiên lãi vay dã trã
14
- Thug thu nhp doanh nghip dã np
15
- Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh
17
Lwu chuyln lin thuin là' hog! d3ng kinh doanh
20
II. LUt CHUYEN TIEN TU' HOAT BQNG DAU TU
Tin chi dé mua sam, xây dung tài san c djnh
1.
21
và các tài san dài han khác
Tin thu tir thanh 1', nhtrqng ban tài san cô djnh
2.
22
vacac tài san dài han khác
3. Tiên chi dâu ti.r gop von vào don vj khác
25
4. Tién thu hi du tu gop vn vào don vj khác
26
5. Tin thu 1i cho vay, c tCrc và 1çi nhun duqc chia
27
Luv chuytn lin thun fit hog! dng tu 1w
30
III. LIXU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG TA! CHINH
1. Tinthutirdivay
33
2. Tiên chi trã nç gôc vay
34
3. Co tirc, Igi nhun dã trã cho chü s hfl'u
36
Lwu chuyên 1in thun lit hog! dç5ng là! chInh
40
Lixu chuyén tin thuân trong näm (50=20+30+40)
50
Tin và tlrorng throng tiên dâu nãm
60
Anh hu'ó'ng cza thay dôi 3 giá hi doái quy doi
61
ngozi t
Tiên và hrong duo'ng tiên cui näm (70=50+60+61)
70

Ngtrôi Ip

Dng Minh Tuyên

54.8 79.005.151

88.644.717.733

53.233.561.339
33.843.384.846

62.87 3.53 7.085
8.020.804.523

2.795.250.850

769.943.415

(25.570.998.275)
4 1.264.789.866
160.444.993.777
277.055.672.264
177.966.838.075
(241.516.907.342)
11.636.974.459
(41.264.789.866)
(4.055.888.262)
(7.019.150.000)

(3 1.563 .02 1.437)
56.404.781.548
185.150.762.867
(2.184.175.369)
42.935 .47 1.78 1
43.997.051.698
2.835.522.809
(56.404.781.548)
(17.912.322.497)
(13.605.195.675)

333.24 7. 743.105

184.812.334.066

(12.758.044.194)

(54.028.842.295)

592.185.753

1.5 14.15 1.224

(1.800.000.000)
5.739.600.000
20.627.687.659
12.401.429.218

(2.550.000.000)
22.200.000.000
30.537.465.860
(2.993.117.611)

2.301.960.569.892
(2.621.477.104.318)
(45.500.000.000)
(365.016.534.426)
(19.367.362.103)
135.232.552.354

3.047.157.287.660
(3.235.404.714.730)
(45.500.000.000)
(233.747.427.070)
(51.928.210.615)
186.336.871.446

850.149.930

823.891.523

116.715.340.181

135.232.552.354

38

-

hànhphH ChIM'
g Kê toá

TrirOng p

Mai Van Hoang Dung
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY cO PHAN
Báo cáo tài chInh thng hqp cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020

•

THUYET MINI! BAO CÁO TAI CHINH TONG HW

•

N

Mu B 09-DN

1. THONG TIN KHÁI QUÁT
1.1

Hlnh thfrc sr hfru vn
Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn (goi tt là "Tng Cong ty") duqc c phAn hóa tr
Doanh nghip Nhà rnthc - Cong ty May Nhà Be theo Quyêt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày
08/8/2004 và Quy& djnh s 88/2004/QD-BCN ngày 08/9/2004 cüa B tri.râng B Cong nghip
(nay là B Cong thung). Tong Cong ty hoat dng theo Giây chirng nhn dang k doanh nghip
cong ty c& phAn sO 0300398889 ngày 24/3/2005 do S KO hoach va Dau tu thành phô HO ChI Minh
cap. Giây chfrng nh.n dang k kinh doanh thay dôi Ian thu 23 ngày 18/01/2017.

U
N
U
N

Ten Tng Cong ty vi& bang ting nuóc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock
Company.

N

Ten Tang COng ty vi& tt là: NHABECO.
.

Vn diu l cüa Tng Cong ty theo Giy chüng nhn däng k' doanh nghip cOng ty c phn thay
dôi lan thu 23 ngày 18/01/2017 là 182.000.000.000 VND (Bang chfr: M3t tram tam mircil hal tj.'
dongchán,).

•
.

N
N
N
N
N
N
N

C phiu cüa Cong ty duçic chip nh.n dãng k' giao djch trOn h thng giao djch Upcom theo Quyt
djnh sO 194/QD-SGDHN ngày 17 tháng 04 näm 2018 cüa Sâ Giao djch Chi'xng khoán Ha NOi, ma
cô phiêu là: MNB.
Tri sà àhInh cüa Tong- COng ty tai: S 4, dung Bn Nghe, phu&ng Tan Thun DOng, qun 7,
Thành phO H ChI Minh.
Tng s lao dOng bInh quân nãm 2020 là 3.532 ngtrOi (nãm 2019 là: 4.518 nguO'i).
1.2

NgInh ngh kinh doanh và hoat dng chmnh
Ngành ngh san xut kinh doanh chñ yu cüa Tng COng ty bao gm nhiu linh virc, trong do chü
yêu là tp trung vào các linh vijc chInh sau day:
. San xut, mua ban san phm dt - may, nguyen phii lieu, may moe, thit bj, phii tüng linh kin
phiic vi ngành dt, may;
• Git, thy, in trén san pMm thêu;

N
N
N
N
•
•
•

U

• Mua, ban san phm ch bin tir nông - lam - hãi san, may moe thi& bj, phii tüng kim khi din
may gia ding và cOng nghip, din tfr, cOng ngh thông tin;
. Xây drng và kinh doanh nhà;
. MOi giài Mt dng san;
. Djch vii kho bãi;
. Kinh doanh vn tâi xang du Mng 0 tO và &r0ng thüy ni dja;
• Kinh doanh nhà hang, km trü du ljch, khách san;
• Kinh doanh du ljch lit hành ni dja, quc t;
Hoat dng chInh trong näm: San xuât, mua ban san pMm dt - may, nguyen phii lieu. may rnóc,
thit bj, phii tüng linh kin phiic vii ngành dt, may;

N
N
•
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TYCOPHAN
Báo cáo tài chInh thng hçrp cho nãm tài chInh kt thOc ngày 3 1/12/2020
THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHiNII TONG HP (TIEP 1IJJO)
1.3

Mu B 09-DN

Chu k' san xuât kinh doanh thông thuô'ng
Chu k' san xut kinh doanh thông thung cOa Tng Cong ty là 12 tháng.

1.4

Bc dim hot dng cüa Tng Cong ty trong näm có ãnh hirông dn Báo cáo tài chInh ting h9'p
Tr du näm 2020, dai djch COVJD-19 có ãnh hr&ng khOng nhO dn nn kinh t th giâi noi chung,
và nên kinh tê Vit Nam nói riOng. Hoat dng cüa TOng Cong ty chü yêu là may mac hang gia cOng
xuât khâu, do 4y, bj ânh huOng do vic gian each xA hi và dóng cüa nOn kinh tO ti thiOu nuâc
trên the giài. So vâi cüng k5' nAm truâc, kêt qua kinh doanh và tInh hInh tài chinh cUaTông Cong
ty có si,r skit giãm manh. Bong thai, ChInh phO Vit Nam dA có nhüng chInh sách ho tr cac to
chirc, cá nhân trong vic vuqt qua khó khãn cOa Dai djch COVID-19, tuy nhiOn, Tong Cong ty
không thuOc dOi tuqng duqc huOng chInh sách hO trq do 4y khOng nh.n duqc cac h tr nay.

1.5

Cu trüc doanh nghip
Tai ngày 3 1/12/2020, Tng Cong ty có các Cong ty con, COng ty liOn kt và các don vj tri,rc thuOc
nhusau:
Ten don vj
Con! tv con
COng ty ThHH Giat TAy Nhà Be
Cong ty C phãn May Nhà Be - Hu Giang
COng ty C phân May Dà Lat
COng ty C phân May Binh Djnh
Cong ty C phân May Tam Quan
Cong ty C phan May BInh Thun
-NhaBe
COng ty C6 phn May Gia Lai
Cong ty lien kt
Cong ty C phAn May Nba Be - DCrc Linh (*)
Cong ty C phn May Song Tin
Cong ty C6 phân May Nhà Be - SOc Trang
Cong ty C phân Du ljch NBC
Cam Blnh Resort
Cong ty CO phân May Gia PhOc
COng ty C phân May An Nhon
COng ty C6 phân May 9
Cong ty C phn Du ttr & Phát trin
Dich vu - Thuong mai Nhà Be
COng ty Co phan Xây lap Cong nghip
NhàBè
Cong ty CO phân Ttr van COng ngh Nba Be

Hot dng chinh

Tyl
sO hüu

TyI
biêu quyêt

Hoàn thin san phm dt
Gia cong hang may mac
Gia cong hang may mac
Gia cong hang may mac
Gia cong hang may mac

51,00%
55,56%
55,00%
51,84%
51,00%

51,00%
55,56%
55,00%
51,84%
51,00%

Gia cOng hang may mac

51,00%

51,00%

Gia cong hang may mac

51,00%

51,00%

Gia cOng hang may mac
Gia cOng hang may mac
Gia cOng hang may mac

46,15%
43,89%
36,00%

46,15%
43,89%
36,00%

Kinh doanh dja dim km trCi

47,00%

47,00%

Gia cOng hang may mac
Gia cOng hang may mac
Gia cOng hang may mac

47,50%
45,90%
26,78%

47,50%
45,90%
26,78%

Dich vu 4n tãi

28,58%

28,58%

Xay d%mg cong trinh

29,99%

29,99%

Kinh doanh may mOc thit bj

30,00%

30,00%

Các don vi trirc thuôc
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn - Xi nghip May Binh Phát
Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Xi nghip May Bâo Lc
Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Xi nghip May Kon Turn•
Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn - Chi nhánh May Binh Dinh
Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Chi nhánh PhIa Bc
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà B tai Ha NOi
Van phang di din Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn ti UK
(*) Theo Nghj quy& HOi dng Quân frj s 30/2020/HDQT ngày 01/12/2020, Hi dn Quân fri
T6ng COng ty dã thông qua chO trucxng chuyen nhucmg toàn bO 3.000.000 cô phân nAm gilt tai
COng ty CP May Nhà Be - Due Linh vài giá chuyên nhucmg là 10.000 VND/cO phân. Thai gian dir
kiOn thrc hin vic chuyOn nhuqng: qu 3 nãrn 2021.
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TONGCONGTYMAYNBABE-CONGTYCOPHAN
Báo cáo tài chInh tang hqp cho näm tài chInh kt thUc ngày 31/12/2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP (TIEP THEO)
1.6
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Tuyên bô v khã nãng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh t6ng hç'p
Cong ty áp ding nht quán các chInh sách k toán theo Ch d k toán doanh nghip ban hành kern
theo Thông tu so 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/20214 và Thông tu sO 53/2016/TT-BTC ngày
21/3/2016 si:ra dôi, bô sung mOt so diêu cüa Thông tir so 200/2014/TT-BTC do B Tài chInh ban
hành, do do, thông tin và sO 1iu trinh bay trén Báo cáo tài chInh tong hqp là có the so sánh dixçic.

2.

KY KE TOAN, DON Vj TIEN T SI' DIJNG TRONG KE TOAN
K' k toán
K' k toán cüa Tng Cong ty bt du tir ngày 01 thang 01 và kt thüc vào ngày 31 thang 12 hang
nAm.
Don vi tin t sfr dyng trong k toán
Báo cáo tài chInh thng hçip kern theo duçic tr'mh bay bang Dng Vit Nam (VND).

3.

CHUAN M1JC VA CHE DQ KE TOAN AP DVNG
Chdktoánápdyng
Tng Cong ty ap diing Ch d k toán doanh nghip Vit Narn duçyc ban hành kern theo Thông tu
sO 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 vâ Thông tt.r so 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sa di,
bô sung mOt so thOu cOa Thông ti.r so 200/2014/TF-BTC do B Tài chInh ban hành.
Tuyên b v vic tuân thu Chun myc k toán và Ch d k toán
Ban Ttng Giám dc Tng Cong ty darn bâo dã tuan thii dy dO cac Chun mirc k toán Vit Nam,
ChO di kO toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp l có lien quan dOn vic 1p
và trinh bay Báo cáo tài chInh tong hcip cho näm tài chInh kOt thOc ngày 31/12/2020.
IIinh thfrc k toán áp dyng
Tng COng ty sfr ding hInh thCrc s6 Nht k chfrng tir.

4.

CAC CHINE SACH KE TOAN A DIJNG
Co s& 1p Báo cáo tài chInh tng hçp
Báo cáo tài chInh tng hqp kern theo &rcic trmnh bay bang Dng Vit Nam (VND), theo nguyen tAc gia
gôc và phO hçrp vài các Chuân mvc kO toán Vit Nam, ChO d kO toán doanh nghip Vit Narn hin
hành và cac quy djnh pháp l có lien quan dOn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh tong hcip.
Báo cáo tài chInh tng hçp cOa Tng Cong ty duqc 1p trén c sâ tng hqp Báo cáo tài chInh cOa
các don vj trirc thuOc và Báo cáo tài chInh cOa van phOng TOng Cong ty, các nghip vi và so du
gina các dn vi tric thuc vâi nhau dA duqc loai tth khi trInh bay Báo cáo tài chInh tong hqp cOa
Tong Cong ty.
Báo cáo tài chinh tng hqp kern theo là Báo cáo tài chInh cOa Van phOng Tng Cong ty va các dn
vj trrc thuOc, do 4y, khOng bao gOm Báo cáo tài chInh cOa các Cong ty con. Ngu&i sCr diing Báo
cáo tái chInh t6ng hp nOn dcc cOng vài Báo cáo tái chInh hgp nitAt cUa Tong Cong ty cho nàrn tài
chInh ket thOc ngày 3 1/12/2020 dO cO các thông tin hoàn chinh ye tinh hinh tài chInh cOng nhu kOt
qua hoat dOng kinh doanh va tinh hInh km chuyOn tiên t cOa TOng Cong ty trong näm.
Báo cáo tài chInh tng hçrp kern theo khOng nhm phán ánh tInh hinh tài chInh, kt qua hoat dng
kinh doanh tng hqp và tInh hinh liru chuyOn tiên t tong hçcp theo các nguyen .täc và thông l kO
toán ducc chip nhn chung tai các nuâc khac ngoài Vit Nam.

F

I
•

A

A

2

1

TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hgp cho näm tài chinh kt thüc ngày 3 1/12/2020
THIJYET MINH BAO CÁO TA! CHIN! TONG HQP (TIEr THEO)
4.
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CÁC CHINH SACH KE TOAN AP DIJNG (Tip theo)
Các

loai

t giá hôi doái áp diing trong kê toán

Di vài các nghiêp vu phát sinh bang ngoai té

U

Các nghip vt phát sinh bang ngoi t duçic quy d6i theo t' giá áp diing tai thai dim phát sinh
nghip vi, chênh 1ch tr giá phát sinh tir các nghip vii nay duqc ghi nhn là thu thp va chi phi tài
chInh trong Báo cáo kêt qua kinh doanh tOng hçip.

a

Dánh giá lai các khoân muc tin tê có gc ngoai té tai th?yi dim lap Báo cáo tài chinh tang hp
a

I
U
•

U
U
a

(i) Các khoãn vn bang tin CO g6c ngoai t &rqc phân loai là tài san (Tin, Nq phãi thu,...): Dánh
giá lai theo t giá mua vao cüa Ngan hang Thung mai noi Tong Cong ty ma tài khoán ngân
hang (doi vài các khoán tiên) và t' giá mua vào cüa Ngan hang Thuang mai noi Tong Cong ty
thu&ng xuyOn giao djch (doi vâi các khoãn mic khac) tai ngày 31/12/2020.
(ii) Các khoãn vn bang tin có gc ngoai t dirqc phân ba1 là nq phãi trá (Phâi trà ngtrai ban,
vay,..): Dánh giá lai theo t' giá ban ra cUa Ngan hang thuong mai noi Tong Cong ty thtthng
xuyên giao djch tai ngày 31/12/2020.
Chênh 1ch t5 giá phát sinh tir vic dánh giá Lai drçrc kt chuyn vào tài khoãn Chênh lch t' giá 413, so dr tài khoãn nay s &rcrc kêt chuyên vào Doanh thu hoc chi phi tài chInh tai thyi diem 1p
Báo cáo tài chinh tOng hqp.

I

Nguyen tc ghi nhn tin và các khoãn tuong throng tin

U

Tin: Bao gm Tin mat, Tin gi ngân hang, cac khoân tung duong tin:

U

Tin mit, Tin gui ngân hang duçrc ghi nhn trên co s& thirc tê phát sinh thu-chi.

I

Các khoãn tucxng dirong tin

I
U

Các khoân Prong throng tin là các khoân dau Pr ngân han, tin gCri có kS' han có thii han thu hi
hoc dáo han khOng qua 03 tháng ké tir ngày dâu tu, gui tiên có khá nAng chuyên dOi dê dàng thành
mOt ltrqng tiên xác djnh và khOng Co rh ro trong chuyên dOi thành tiên tai th&i diem báo cáo.

a

Nguyen tc k toán các khoãn du tir tài chInh

•

Các khoãn dau tu vào Cong ty con, Cong ty lien doanh lien kt và dAu tu khac

I
•

I
U
I
U
U

. Du ti' vào COng ty con: Các khoãn dAu tu vào các COng ty con ma COng ty nam quyn kim
soát di.rqc trInh bay theo phucrng pháp giá gOc trên Báo cáo tài chInh tong hqp.
Các khoán phân phi Iqi nhun ma Tng Cong ty nhn duçxc tir s lcri nhun lily kE cha các Cong
ty con sau ngày TOng Cong ty näm quyên kiêm soát &rqc ghi nh.n vào kOt qua hoat dOng kinh
doanh trong nãm cha TOng COng ty. Các khoán phân phOi khác &rcxc xem nhix phân thu hOi các
khoân du tu va duqc trir vào giá trj dau Pr.
. Du tu vào cong ty liOn kt, liOn doanh: Các khoán du tu vào cOng ty lien kit, liOn doành ma
trong do TOng COng ty có ânh huâng dáng kê diic trinh bay theo phuong pháp giá gôc.
Các khoán phân phi lçri nhun ma Tng Cong ty nhn duqc tir s lçi nhun lily k cha các Cong
ty liOn kOt
ngày Tong Cong ty nàm quyOn kiOm soát di.rgrc ghi nhn vào kêt qua hoat.dng
kinh doanh trong näm cha TOng Cong ty. Các khoãn phân phOi khac dugc xem nhu phân thu hi
các khoân dâu Pr và duqc tnìt vào giá tn dau tu.
sau

. Các khoàn du tir khác: Di.rcic ghi nhn theo phuong pháp giá gc.
a

U
U

I
•

I

TONG CONG TY MAYNHA BE-CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh thng hcip cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CfflNH TONG HaP (TIEP THEO)
4.
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CAC CHINII SAd KE TON AP DUNG (Tip theo)
Nguyen tc ké toán các khoãn du tir tài chInh (Tip theo)
Du phong t6n that các khoán du tix

I
I
•

I
•

I
•
•

Dr phOng tn tht du tu vào Cong ty con, lien doanh, lien k&: Là khoan dij phOng thn that do
doanh nghip nhn von gop du tu (Cong ty con, lien doanh, lien kêt) bj lô dan den nhà dâu tu có
khâ näng mat von hoc khoân dir phOng do suy giãm giá tn các khoãn dâu tu vào Cong ty con,
cong ty lien doanh, lien kêt.
Du phOng tn tMt các khoãn du tu khác: vic trIch 1p dir phOng tn thAt can ccr vào giá trj hcip i'
cüa khoân dau tu tai thti diem trIch lip, trong trithng hcip khOng xác djnh duqc giá frj hçp l vic
1p dr phOng can cü vào khoân lô cCa doanh nghip nh.n vOn gop dau tu.
Khoãn l cüa doanh nghip nhn vn gop dAu tt.r lam cAn ccr d trIch 1p dr phOng là Báo cáo tai
chInh hqp nhât, nêu doanh nghip nhn von gop dâu tu là cong ty Mc. Nêu doanh nghip nh.n von
gop dâu tu là doanh nghip dc 1p khOng có Cong ty con, cAn cü dê trIch 1p dir phOng là Báo cáo
tài chInh cCa doanh nghip thrgc dau tu do.
Nguyen tAc k toán nçi phäi thu
Các khoãn Nq phãi thu dugc theo dOi chi tit theo k' han phãi thu, di ttrqng phài thu, loai nguyen
t phâi thu và các yêu tO khác theo nhu câu quãn l cCa Tong Cong ty.

I
I
i
•

Các khoãn Nq phãi thu bao gm phâi thu khách hang và phãi thu khác duçvc ghi nhn theo nguyen tAc:
. Phái thu cCa khách hang gm các khoãn phài thu mang tInh chAt thuong mai phát sinh tr giao
djch có tInh chat mua - ban giüa COng ty và ngui mua (là don vi dc 1p vài ngui ban, gOm Ca
cac khoãn phâi thu gifla COng ty mc và COng ty con, lien doanh, lien ket). Các khoân phái thu
thucmg mai dtrçc ghi nhn phü hçp voi chuân mirc doanh thu ye thi diem ghi nhân cAn cü theo
hóa don, chüng tir phát sinh.
Phâi thu khác gm các khoàn phái thu khOng mang tInh thucmg mai.

I
•
a

•

a
•
•
•

I
I

,,.

.'

,'.

Cac khoan phai thu ducic phan bat la Ngan han va Dai han tren Bang Can dot ke toan tong hqp can
dr k' han cOn lai cCa các khoân phâi thu t?i ngày 1p Báo cáo tài chInh tOng hçrp.
Dr phOng nq phâi thu khó dOi: duqc 1p cho tirng khoân nq phái thu khO dOi cAn cü vào thi gian
qua han trã nq gOc theo cam kêt nq ban dâu (khOng tInh den vic gia h?n n gifla các ben), hoc cO
dâu hiu khO dOi do khách n dA lam vào tinh trang phá san hoc dang lam thU ti1c giãi the, mat
tIch, bO trOn.

A

Nguyen tAc ke toán hang ton klio
Hang t6n kho &rc xác djnh tren co sâ giá g6c, trong tnr&ng hqp giá gc hang thn kho cao hon giá
tn thuân co th thuc hien duoc thi phai trnh theo gia tn thuân co the thuc hien duoc Gm gOc hang
tOn kho bao gOrn chi phi nguyen 4t lieu trirc tiep, chi phi lao dng tnirc tiep và chi phi san xuât
chung, neu có, dê co duc hang tOn kho a dja diem và trng thai hin tai. Giá frj thuân có th thc
hin duc duqc xác djnh bang giá ban uâc tInh tth các chi phi de hoàn thành cüng chi phi tiep thj,
ban hang và phân phOi phát sinh. Hang tOn kho duçrc hach toAn theo phi.rcing pháp ké khai thuang
xuyen. Giá frj hang xuât kho duçic tInh theo phuong pháp bInh quân gia quyen.
Du phOng giám giá hang tn kho cUa TOng Cong ty &rcic trIch 1p theo các quy djnh k toán hin
hành. Theo do, TOng COng ty duçrc phép trIch 1p Dr phOng giâm giá hang tOn kho 1Oi thi, hông,
kern phâm chat trong trung hp giá tn thijc te cUa hang tOn kho cao hon giá trj thuân CO the thirc
hin diicrc tai thai diem ket thUc nien dO ke toán.

TONG CONG TY MAYNHA BE-CONG TY CO PHAN
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CAC CHINE SACH KE TOAN AP DIJNG (Tip theo)
Nguyen tc k toán chi phi trã trir&c
Chi phi trã truâc phán ánh cac chi phi thrc t dA phát sinh nhung có liOn quan dn kAt qua hoat
dng san xuât kinh doanh cüa nhieu kS' kê toán và vic kêt chuyên các khoãn chi phi nay vào chi
phi san xuât kinh doanh cüa các k32 ké toán sau.
Chi phi trá trithc: duqc ghi nhn theo giá gc va ducxc phân loai theo ngn hn và dài han trOn Bang
can doi kê toán tong hcip can dr vao thii gian trá trixàc cüa tirng hçrp dông thuO mt bang, hçrp dông
bâo hiém, hoc loai cong ci diing ciii xuât dung.
Nguyen tc k toán và khu hao Tài san c djnh huu hInh và vô hInh
Tng Cong ty quán 132, sü ding và trIch khu hao TSCD theo hix&ng dn tai các Thông tii do BO Tài
chInh ban hành bao gôm: Thông tu so 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013; Thông tir sO
147/2016/'IT-BTC ngày 13/10/2016 sCra dOi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 45/2013/TTBTC và Thông tu sO 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 ye vic süa dôi, bô sung mOt so diêu cüa
Thông tu so 45/2013/TT-BTC và Thông tu sO 147/2016/TT-BTC.
a. Nguyen tc IJtoán
Tài san c dinh hthi hInh
Tài san cô djnh hthi hInh &rçic phãn ánh theo giá g6c, trinh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn
luy kê. Nguyen giá tài san cO djnh bao gôm toàn bO các chi phi ma Tong Cong ty phâi bO ra dê có
duçrc tài san cô djnh tinh den thOi diem dua tâi san do vào trang thai san sang sir diing.
Khi tài san c djnh duçic ban hay thanh 132, nguyen giá và kMu hao luy k dugc xóa s6 và bAt kS' khoân
lãi, 10 nao phát sinh do vic thanh 132 dêu &rçic tinh vào thu nhp khác hay chi phi khác trong näm.
Tài san c6 dinh vô hInh
Tài san c djnh vô hinh thA hin giá trj quyAn sir diing dAt, nhãn hiu hang hóa, ban quyn b&ng
sang ché, quyên phát hành, cong thirc pha chê,... duc ghi nhn ban dâu theo giá gOc và duqc trInh
bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn lfly ke.
b. Phwo'ng pháp khtu hao
Tài san c djnh hihi hInh duçrc khAu hao theo phucing pháp du?mg thing dira trên thin gian hiru
dmg uâc tinh. Thin gian khâu hao ci the nhu sau:
(So nãm)
05 - 25
05 - 07
06
03 - 07

Nhà cira va vt kiOn true
May móc và thiOt bj
Phucmg tin 4n tãi
Thiêt bj, ding ci quán 132 và tài san khac

Tài san c dnh vô hInh duic khAu hao theo phmmg pháp duing thing d%ra trên thin gian h&u ding
i.ràc tInh. Thin gian khâu hao ci the nhu sau:
(S nAm)
Quyn sir dling dAt
50
NhAn hiu hang hóa
10
Ban quyen, bang sang chO
10
COng thire pha che, thiet ke,...
10
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CAC CHINH SACH ICE TOAN AP DIJNG (Tip theo)
Nguyen tc k toán Chi phi xây dirng co' ban d& dang

•
.

Các tài san dang trong qua trmnh xây dirng phitc vi rnvc dIch san xut, cho thuê, quân tn hoc cho
bat kS' miic dIch nào khác duçic ghi nhn theo giá goc. Chi phI nay bao gOm chi phi djch vi và chi
phi läi vay Co lien quan phü hç'p vói chInh sách kê toán cüa Tong Cong ty. Vic tInh khâu hao cüa
cac tài san nay dtrc ap dvng giông nhu vi các tài san khác, bat dâu tir khi tài san vào trang thai
san sang sir ding.
Nguyen tc k toán Ncr phãi trã

•
•
•
•
•
•

Các khoán ncr phâi trá dtrcic theo dOi chi tit theo k' han phái trá, di ttxçxng phãi trá, loai nguyen t
phái trã và các yêu to khác theo nhu câu quan l cüa Tong Cong ty.
Các khoàn ncr phãi trã bao gm phái trà ngi.rOi bàn, phãi trã ncr vay và các khoân phãi trá khac là
khoàn ncr phai trâ dirge xác djnh gân nhir chäc chän ye giá trj và thri gian va dirgc ghi nhn khong
thâp hm nghia vIii phài thanh toán, dirge phân 1oi nhir sau:
. Phai trà ngithi ban: gm các khoàn phái trá mang tInh chit thirong mai phát sinh tir giao djch mua
hang hóa, djch vi, tài san gia Tong Cong ty và ngui ban (là don vj dc 1p vâi Tong Cong ty, gOm
cà cac khoán phài trã gi&a Cong ty mc và Cong ty con, Cong ty lien doanh, lien kêt).
. Phái trá khác gm cac khoàn phái trá khOng mang tInh thirong mi, khOng lien quan dn giao
djch mua ban, cung cap hang hóa djch vt.
Nguyen tc ghi nhn vay và nq phãi trã thuê tài chInh

•

U
•

Bao gm các khoán tin vay, ncr thuê tài chinh, khOng bao gm các khoàn vay chrói hInh thirc phát
hành trái phiêu hoc cO phiêu tm dãi có diêu khoan bat buc ben phát hành phai mua lai tai mt thi
diem nhât dinh trong tirong lai.
Cong ty theo dOi các khoãn vay và n. thuê tài chinh chi tit theo tirng di tucmg ncr và phân loai
ngän hn và dài hn theo thri gian trã

•

Chi phi lien quan trVc tip dn khoãn vay dugc ghi nhn vao chi phi tài chInh, ngoai trir eac chi phi
phát sinh ttr khoán vay riêng cho miic dich dâu tir, xay drng hoc san xuât tài san d dang thI di.rgc
vOn hóa theo Chuân mijc Ké toán Chi phi di vay.

•

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

•

Tt cã các chi phi lãi vay dirgc ghi nh.n vào Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh tng hgp khi
phát sinh, tr& khi dirgc vOn hOa theo quy djnh cüa chuân mi.rc kê toán "Chi phi di vay".

•

I

•

•
•
.
•

1
•

Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã
Các khoán chi phi thirc t chira chi nhirng dirge trich tni.râc vào ehi phi san xut, kinh doanh trong
kS' de dam bao khi chi phi phát sinh thrc té khOng gay dt bién cho chi phi san xuât kinh doanh trén
co sà dam bão nguyen täc phit hgp gifla doanh thu và chi phi.
Tng Cong ty ghi nhn chi phi phái trã theo các ni dung chi phi chinh sau: Chi phi khuyn mãi,
chiêt khâu; Chi phi nguyen vt 1iu: vai chinh.
Nguyen tc ghi nhn doanh thu chu'a thtjc hin
Doanh thu chira thirc hin gm: doanh thu nhn truâc (nhir: s tin thu tnrâc cCia khách hang trong
nhiêu k' ke toán ye cho thuê rnt bang) không bao gOm: tiên nhn trirâc cüa ngiri mua ma Tong
COng ty chi.ra cung cap san pham, hang hOa, djch vii; doanh thu chira thu dirge tiên cüa hoat dng
cho thuê tài san, cung cap djch vit nhiêu ks'.
Doanh thu nhn tnrOc dugc phân b theo phirong phàp dtthng th&ng can c(r trén s k3' dà thu tin truóc.
15
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CAC CilINII SACH ICE TOAN A DIJNG (Tip theo)
Nguyen tc ghi nhn vn chü sO hüu
Vn du tir cüa chü si hIru dtrçic ghi nhn theo s' vn thirc gop cüa chU sâ hü'u.

•
a

U
U
a

Li nhun chua phân phi xác djnh trén cc sâ kt qua kinh doanh sau thug thu nhp doanh nghip
và vic phân phôi Igi nhun cüa Tong Cong ty.
Loi nhuân sau thus cüa Tng Cong ty dugc trich chia c turc cho các c6 dOng sau khi dirqc phê
duyt bâi Hi dông cô dông tai Di hi thir&ng niOn cüa Tong Cong ty và sau khi dA trIch 1p các
qu5' dir tr theo Diêu 1 cüa TOng Cong ty.
C tirc duqc cong b và chi trâ dira trên s lçii nhu.n uOc tInh dat drnyc. Co tLrc chInh thirc thrçrc
cong bô va chi trã trong niên dO ké tiêp tir nguôn 1qinhun chi.ra phân phOi can c vao sir phO duyt
cüa HOi dông cO dông tai Dai hOi thiig niOn cüa Tong Cong ty.

a

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

•

Doanh thu ban hang duqc ghi nhn khi dng thri thOa man tt cá näm (5) diu kin sau:

U

(a) Tong Cong ty dã chuyên giao ph.n Ian
hoc hang hóa cho nga&i mua;

a

(b) Tng COng ty không cOn nm giu quyn quán 1 hang hóa nhii ngtthi sO huu hang hóa hoc
quyOn kiOm soát hang hóa;

i-ui

ro và

lcii

Ich gan lien vâi quyên sâ hüu san phâm

a

(c) Doanh thu thrgc xác djnh tlrang di ch&c chin;
a

a

•

(d) Tng Cong ty së thu duqc lqi Ich kinh M tir giao djch ban hang; và
(e) Xác djnh duc chi phi lien quan dn giao djch ban hang.
Doanh thu cüa giao djch v cung cp djch vii di.rqc ghi nhn khi k& qua cüa giao djch do dirc xác
djnh mOt cách dáng tin
Trithng hqp giao djch ye cung cap' djch vii liOn quan den nhiOu kS' thI
doanh thu throc ghi nhân trong kS' theo kOt qua phân cong vic dã hoàn thành tai ngay cüa Bang can
dOi kê toán tong hcrp cOa kS' do. KOt qua cña giao djch cung cap djch vii dirqc xác djnh khi thOa
mAn tat câ bOn (4) diOu kin sau:
cay.

a

a

U
a

a

a

(a) Doanh thu ducrc xác djnh tircyng di chic chin;
(b) Co khã nAng thu duqc lçii Ich kinh t tir giao djch cung cp djch vu do;
(c) Xác djnh duqc phn cOng vic dA hoàn thành tai ngay cüa Bang can dM k toán Mng hp; và
(d) Xác djnh dtrcic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch
do.

•

Di vOi tin lAi, c tue va lqi nhun dirge chia và thu nhp khác: Doanh thu dirge ghi nhn khi
Tong Cong ty có khã nãng thu dirge igi ich kinh tê tir hoat dOng trOn va &rgc xác djnh tlrang dôi
chAc

U

Nguyen tc k toán các khoãn giãm tm doanh thu

U

Các khoán giãm trtr doanh thu gm:

•

•

Giâm giá hang ban: là khoân giám trü cho ngu&i mua do san phm, hang hóa kern, mt phm
chat hay không dung quy cách theo quy djnh trong hgp dong kinh to; không bao gOm khoán
giám giá hang ban cho ngLri mua dA the hin trong hóa dan GTGT hoc hóa don ban hang.

•

•

Hang ban bj trá lai: do vi pham cam k&, vi pham hgp dng kinh t hang bi kern, mt phAm
chat, không dung chüng loai, quy cách.

I
U

,.

a

U
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Báo cáo tài chInh tang hqp cho näm tài chInh kt thuic ngày 31/12/2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HP (TIEP THEO)
4.

CAC CHu1II SACH KE TOAN A DIJNG (Tiêp theo)
Nguyen tc k toán giá vn hang ban
Bao gm giá v6n cüa san phm, hang hóa, djch vi trong näm duqc ghi nhn phü hqp vii doanh thu
trong nAm.
D6i vii chi phi nuyên 4t 1iu trrc tip tiêu hao vuqt mire bInh thir&ng, chi phi nhân cOng, chi phi
san xuât chung cô djnh không phân bô vào giá trj san phâm nhp kho &rçic ghi nhn ngay vào giá
von hang ban (sau khi trir di các khoán bôi thuông, nêu co) kê Ca khi san pham, hang hóa chua
thrqc xác djnh là tiêu thii.
Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn chi phi tài chInh
- Chi phi di vay: Ghi nhn hang thang can cir trén khoân vay, lAi suit vay va s ngày vay thrc t.
Nguyen thc va phu'ong pháp ghi nhn chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi
thuê thu nhp doanh nghip hoän 1i
Chi phi thud thu nhp doanh nghip (hoc thu nhp thu thu nhp doanh nghip): Là tng chi phi
thuê thu nhp hin hành và chi phi thuê thu nhp hoãn li (hoc thu nhp thué thu nhp hin hành
và thu nhp thuO thu nhp hoãn li) khi xác djnh lcii nhun hoc to cüa mt näm.
•

a

U
U
a
a

Mâu B 09-DN

•

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hinhành: là s thu thu nhp doanh nghip phâi np tInh
trén thu nhp chju thuê trong näm va thuê suât thué thu nhp doanh nghip hin hành. Thuê thu
nhp hin hành duqc tInh dra trén thu nhp chju thuê và thué suât ap diing trong k' tInh thuê.
Khoân thu nhp chju thuê chênh lch so vii lqi nhun ké toán là do diOu chinh các khoãn chênh
Ieh giva lcii nhun ké toán va thu nhp chju thuê theo chInh sách thuê hin hành.
Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoän lai: là s thug thu nhp doanh nghip së phái np
trong tirang Iai phát sinh tir vic: ghi nhn thuê thu nhp hoAn lai phái trá trong näm; hoàn nhp
tài san thuê thu nhp hoän 1i dA ducic ghi nhn tIr các näm truic; khOng ghi nhn tài san thuê
thu nhp hoän lai hoc thuê thu nhp hoAn lai phâi trâ phát sinh tir các giao djch dixcic ghi nhn
trijc tiêp vào von chit sir hitu.

a
Tng Cong ty có nghia viii nOp thu thu nhp doanh nghip vii thu su.t 20% trén thu nhp chju thu.

a
a

U

Vic xác djnh thus thu nhp cita Tng Cong ty can cit vào các quy djnh hin hãnh v thu. Tuy nhiên,
nh&ng quy djnh nay thay dôi theo tirng thri k5' va vic xac djnh sau cüng ye thuê thu nhp doanh nghip
tity thuc vào kêt qua kiém tra cita ca quan thuê có thâm quyên.
I1órc tinh k toán

a

U
a
a

U

Vic 1p Báo cáo tài chInh tng hqp tuan thir theo các Chun mrc k toán Vit Nam, Ch dO k
toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp i có lien quan den vic 1p và trInh
bay Báo cáo tai chinh tOng hqp yêu cu Ban Tong Giám dOe phái có nhitng uic tInh và giá djnh
ãnh hi.n&ng den so lieu báo cáo ye cOng nq, tài san và vic trInh bay các khoán cong n va tài san
tiém tang tai ngày 1p Báo cáo tài chinh tong hqp citng nhu các sO lieu báo cáo ye doanh thu và chi
phi trong su& nam tài chinh. Kêt qua hoat dng kinh doanh thrc tê có the khác vii các inc tInh, giá
djnh dt ra.

a

U
a
a

U
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CAC CHINH SACH ICE TOAN AP D!TNG (Tip theo)
Cong cy tài chInh
Ghi nhân ban du

•

Tài san tài chInh

•

Tai ngày ghi nhn ban du, tài san tài chInh &rcc ghi nh.n theo giá gc cOng các chi phi giao djch
có lien quan trrc tiêp den vic mua sAm tài san tài chInh do.

U
•

S

.

S

Tài san tài chInh cña Cong ty bao gôm tién m.t, tiên güi ngAn han, các khoân tucmg duong tiên, các
khoân phâi thu ngAn han và các khoãn phài thu khác, các khoân k qu, các khoân cho vay, cong C11
tài chInh dA dtrgc niOm yet và chua niêm yet và các cong cii tài chInh phái sinh.
Cong nç tài chinh

I

Tai ngày ghi nhn ban du, cong n tài chInh dugc ghi nhn theo giá gc cOng các chi phi giao djch
CO liOn quan trVc tiOp den vic phát hành cOng n tài chinh do.

•

Cong nq tài chInh cüa Tng Cong ty bao gm các khoán phái trá ngithi bàn, phai trà khác, các
khoân chi phi phâi trâ, các khoân nq thuê tài chinh, các khoãn vay và cong ci tài chInh phái sinh.
Dánh giá lai sau ln ghi nhân ban du

U
Hin tai, chua có quy djnh v dánh giá 'ai cong ciii tài chInh sau ghi nhn ban du.
Các ben lien quan

fl

U
•

U

Duqc coi là các ben liOn quan là các doanh nghip,k cá các Cong ty con COng ty liOn kit, các cá
nhân trirc tiOp hay gián tiOp qua mOt hoc nhiu trung gian có quyn kim soát Tng Cong ty hoc
chju sir kiêm soát chung vi Tong Cong ty. Các ben liOn ket, các cá nhân nao tnjc tip hoc gián
tiOp nAm quyOn biOu quyOt cüa TOng Cong ty ma có ânh htr&ng dáng k di vi Tng Cong ty.
Nhthig chic trách quail l chii chôt nhu Tong Giám dôc, viên chic cUa Tong Cong ty, nhung thành
viên than cn trong gia dInh cüa nhüng cá nhân hoc các ben liOn kêt nay hoc nhüng COng ty liOn
kêt v&i các cá nhân nay cUng ducic coi là ben liOn quan.

U

Báocáobphn

U

B phn là thành phAn cO th phân bit dic cüa Tng Cong ty tham gia vao vic cung cAp san
phâm hoc djch vii cO lien quan (bO phn theo linh vijc kinh doanh), hoc vào vic cung cap san
phâm hoäc dich vu trong pham vi mOt môi trtrng kinh tO cu the (bô phân theo khu vuc dia ly) ma
bO ph.n nay có rài ro va lçii Ich kinh tê khac vâi cac bO ph.n kinh doanh khác. Ban Tong giám dOc
cho rang, trong nAm, Tong COng ty chi hoat dng san xuât, mua ban san phâm dt - may, nguyen
may móc, thiêt bi, phit tüng linh kin phac vi ngành dot, may tai khu virc dja l' duy nhât
phi
là Vit Nam nên khOng 1p Báo cáo bO phn.

•

U

lieu,

U
U
U
U
U
U
I
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TONG CONG TY MAY NIHA BE - CONG TV CC) PHAN
Báo cáo tài chinh tng hqp cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH TONG HP (TIEP THEO)

Mu B 09-DN

I
I
I

5.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CHi TIEU TRINH BAY TREN BANG CAN DOI KE TOAN
TONG HqP, BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINTI DOANH TONG HP

5.1

Tiên và các khoãn ttro'ng thro'ng tién

I

Tinmät
Tin gri ngân hang
Các khoán trang drong tin (*)

•
I

Tong

•
•

•

I
•

I
•

U
I
I
•

I
U

5.2

6.061.887.787
92.682.020.666
17.971.431.728

4.721.035.470
119.179.623.074
11.331.893.810

116.715.340.181

135.232.552.354

Phãi thu ngn h3n cüa khách hang
31/12/2020
VND

01/01/2020

40.506.171.681
-

88.332.185.757
53.981.621.036

BMB Clothing Group
Cong ty CP May Gia Phñc
Cong ty TNHH Tng Cong ty Dt may Min Nam Vinatex
Arcadia Group Brands Ltd.
Các cCra hang Mattana
Motives (Far East) Ltd.
CôngtyCPMayNhàBe-DrcLinh
JPGloballmportlNC
NgânHàngTMCPPhuongDOng
Generos De Punto Victrix, S.L.
H&M Hennes & Mauritz
Cong ty báo him PVI Thành Ph H ChI Minh
River Island Clothing Co., Ltd.
DEBENI-IAMS RETAIL
JC Penney Purchasing Corporation
Punto FA,S.L
Canda International OHG
Primark Store Ltd
Phãi thu các di tu'cing khác

365.138.665

50.464.912.505

44.522.654.533
20.920.788.932
32.751.585.276
48.785.876.003
31.339.683.181
11.888.554.923
6.739.120.979
1.052.872.032
10.825.075.360
2.471.964.959
1.899.127.157
22 1.792.949.536

46.606.425.448
42.6 18.182.969
34.835.289.079
32.843.993.417
31.144.493.570
29.609.578.667
27.052.609.806
17.900.461.003
16.826.915.766
16.075.840.305
14.893.182.5 12
13.090.775.742
11.376.472.852
9.821.338.457
6.895.677.018
240.390.853.775

Tling

475.861.563.217

784.760.809.684

45.1 04.047.095

99.602.184.413

Trong dO, phâi thu các ben lien quan
(Chi tiêt 4zi Thuyet minh 6.1)

I
I
N
I
U
•

01/01/2020
YND

() Các khoán ttrang thwng tin là cac khoàn tin giri có kS' hn tir 1 thang dn dtxài 3 tháng tai các Ngân
hang Thuang mai Co phân vi läi suât t& 3,3%/näm den 5,5%/näm.

•

I

31/12/2020
VND
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN
Báo cáo tái chInh tng h'p cho nãm tài chInh kt thOc ngày 31/12/2020

THUYET MJNH BAO CÁO TAT CHINH TONG HOP (TIEP THEO)
5.3

Phái thu khác
31/12/2020 (YND)
Giátrjghis

a) Ngn hn
- Phãi thu các Cong ty
con, cong tyliën két
- Phãi thu cô tCrc lai
nhuân thrçc chia
- Bão hiém xâ hOi
- Phãi thu tm rng
- Phãi thu CBNV
- Du an Dirc Linh 2
- Cong ty CP May
Hoài An
-Kqu,kctrc
-Phãithukhác
b) Dài hn
- Phài thu các Cong ty
con, cOng ty1iênkt
- Cong ty Co phân
May Phü Cat
- Dt cçc thuê mat bang
- K' qu, k croc
- Phãi thu khác
Tong
Trong do, phOi thu khác
là' cdc ben lien quan
(Chi tkt 4i1 Thuylt minh
6.1)

5.4

Mu B 09-DN
01/01/2020 (VND)

Dr phOng

Giá trj ghi so

72.525.083.443

63.053.353.511

53. 159.45 1.743

40.877.757.402

Dii phOng

1.072.647.278
5.585.047.636
2.089.265.255
1.632.506.045
1.519.993.027

5 .342.368.9 16
2.392.571.303
1.559.531.173
1.5 19.993 .027
1.049.479.451

210.209.750
7.255.962.709
3 1.040.816.218

346.709.218
9.964.943.021
22.337.895.751

24.700.000.000

16.000.000.000

3.522.375.000

3 .38 1.480.000

2.770.091.444
20.000.000
28.349.774

2.908.065.976
20.000.000
28.349.775

103.565.899.661

85.391.249.262

77.9 71.338.303

58.59 7. 75 0.429

Hang tn kho
31/12/2020 (VND)
Giá gc

Hang dang di trên di.rmg
Nguyen lieu, vt 1iu
COng c;i, diing cii
Chi phi san xut kinh
doanh d& dang
Thành phm
Hang hOa
Hang giri ban

1.411.722.420
179.520.734.82 1
13 .306.892.635

Tong

Dii phOng

(149.550.779)

01/01/2020 (VND)
Giá gc
9.665.911.816
226.402.386.833
105.336.492

Dy phOng

(149.684.760)

194.271.894.755

304.493.293.803

75.217.663 .34 1
7.225.738.131
66.615 .497.99 1

(136.817. 139)

82.703.131.778
8.272.447.791
83.894.473.656

(136.8 17. 139)

537.570.144.094

(286.367.918)

715.536.982.169

(286.501.899)
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY Co PHAN
Báo cáo tài chInh tng hcip cho näm tài chfnh kt th(ic ngày 31/12/2020
THUYET MINII BAO CÁO TA! CHINTI TONG H(P (TIEP THEO)
5.5

$

I
I
I
I
•

I
1

Chi phi trã trwrc
31/12/2020
YND

01/01/2020

a) Ngan hn
Chi phi thuê mt bAng
Chi phi báo him
Chi phi khác
Chiphiquángcáo
Chi phi cong ciii ding cii
Chiphiphitüng
Chiphisi:rachua
Máymócthi&bj

8.805.317.722
3.890.903.961
2.38 1.668.913
1.013.313.729
176.022.330
345.503.234
402.382.846
595.522.709
-

12.869.076.655
6.656.883.263
1.784.823.495
1.508.413.182
908.378.698
833.5 19.594
648.162.660
477.128.584
51.767.179

b) Dài han
Chiphithuêdt
Chi phi sira chtta
Chiphicongci dingci
May moe thit bj
Chiphiphiitüng
Chi phi bão hiêm
Chi phi quáng cáo
Chi phi khác

28.941.271.923

36.514.487.449

13.804.843.276
7.988.684.923
2.867.378.541
1.432.051.311
825.561.496
38.73 0.003
838.378.078
1.145.644.295

14.395.082.160
10.230.518.855
5.379.091.416
3.591.098.607
924.966.340
60.246.667

Tong

37.746.589.645

49.383.564.104

5.6

I
I
•
•

I

U
•

•

01/01/2020
VND

So phãi nip
trong näm
VND

S dä nip
trong näm
YND

5.373.581.396
12.195.486

21.225.667.082
1.025.859.262

23.102.981.450
1.038.054.748

87 1.048.044

3.184.840.2 18

4.055.888.262

1.996.818.609

3.993.930.922

5.139.735.831

773.080.061

773.080.061

630.695.569

4.536.268.7 12

4.880.424.311

286.539.970

Tong

8.884.339.104

34.739.646.257

38.990.164.663

4.633.820.698

Phãi thu
Thu xut, nhp khtu
nôp th&a
ThuTNDN

1.731.427.050

40.352.674

Tong

1.731.427.050

Phãi
Thu giá trj gia tang
Thug xut, nhp khu
Thu thu nhp
doanh nghiep
Thuthu nhp cánhân
Thuê nhà dat,
thuê dt
Phi, I phi và các khoán
phài np khác

a

I
U
a

U

1.933.483.404

Thu và các khoãn phãi np/phãi thu Nhà ntrrc

•
•

Mu B 09-DN
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31/12/2020
VND
3.496.267.028

851.013.700

1.691.074.376

-

3.599.435.755

3.599.435.755

40.352.674

3.599.435.755

5.290.510.131

S
S

TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hQp cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020

THUYET MINII BAO CÁO TA! CH!NH TONG H(YP (TIEP THFO)
a

5.7

Mu B 09-DN

Chi phi xây ding c bàn d dang
31/12/2020
YND

01/01/2020

7.123.532.020

U

Chi phi xây thyng co' bàn d dang
Nhà may xCr 1 niro'c thai tp trung
Câi tio h thng xCr 1 nuo'c thai
Mua sAm may mOe thi&t bj
Chi phi xây dmg c bàn khác

12.243.981.313
4.697.563.000
1.230.000.000
6.266.418.313
50.000.000

•

Ting

7.123.532.020

•

S
•

7.123.532.020

12.243.981.313

S
U
•

U
U
U
•
a
•
•

U
•

H

U
U
U
•
a

U
U
U
U
U
U
a

•
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hop cho nãrn tài chInh kt thic ngày 31/12/2020
Man B 09-DN

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH TONG HP (TIEP THEO)
5.8

Tài san c dinh hfru hInh
Doii vi tInh: VND
Nhàcira
vat kiên trüc

May móc
thiêt bj

Phirong tin
vn till

Thit bi,
diing ci quãn ly

Tong

235.928.433.235

423.848.104.332

94.078.714.559

8.286.438.191

762.141.690.317

9.436.917.500
1.005.590.500
8.431.327.000

7.482.944.967
6.431.857.003
1.051.087.964

924.897.384
594.030.255
330.867.129

33.733.636
33 .733 .636

17.878.493.487
8.065.211.394
9.813.282.093

14.622.204.906
14.622.204.906

1.485.461.952
1.485.461.952

245.365.350.735

416.708.844.393

93.518.149.991

8.320.171.827

763.912.516.946

159.326.574.021

289.390.099.645

71.264.271.294

6.960.253.097

526.941.198.057

Tang trong nãm

11.510.621.583

32.381.829.575

5.003.791.115

364.842.230

49.261.084.503

Khu hao trong näm

11.510.621.583

32.381.829.575

5.003.791.115

364.842.230

49.261.084.503

14.610.967.405
14.610.967.405

1.485.461.952
1.485.461.952

170.837.195.604

307.160.961.815

74.782.600.457

7.325.095.327

560.105.853.203

Ti ngày 01/01/2020

76.601.859.214

134.458.004.687

22.814.443.265

1.326.185.094

235.200.492.260

Lii ngày 31/12/2020

74.528.155.131

109.547.882.578

18.735.549.534

995.076.500

203.806.663.743

NGUYEN GIA
So dir ti ngày 01/01/2020
Tang trong nàm
Mua trong nãrn
Xây dirng co bàn hoàn thành
Giãm trong näm
Thanh l nhu'crng ban
So dir ti ngày 31/12/2020

16.107.666.858
16.107.666.858

GIÁ TRI HAO MON LUY KE
S dir ti ngily 01/01/2020

Giãm trong näm
Thanh 1' nhrcnig bàn
S dir ti ngày 3 1/12/2020

16.096.429.357
16.096.429.357

GIÁ TR! CON LJJ

Nguyen giá ci:ia tài san Co djnh d kMu hao ht nhuiig van con sir dong vó,i giá trj tai ngày 31/12/2020 là 333.676.058.141 VND (t?i ngày 01/01/2020 là 296.674.241.249 VND).
Già trj cOn lii cOatài san c djnh h&u hInh duc str dpng d th chip cho khoàn vay cOa Tng COng ty tai ngày 3 1/12/2020 là 66.503.728.388 VND (ti ngày 01/01/2020
là 88.427.380.227 VND).
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hçp cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH TONG HP (TIEP THEO)
5.9

Mâu B 09-DN

Tài san c dinh vô hinh
Dmi vi iInh: VND
Quyn sfr diing
dat có thôi han

Nhän hiu, hang hóa,
ban quyn, bang sang ch

Phin mm
may tInh

10.449.268.907

5.838.965.451

29.619.184.505

-

-

-

45.907.418.863
-

10.449.268.907

5.838.965.451

29.619.184.505

45.907.418.863

3.089.491.870

5.835.049.868

16.872.676.138

25.797.217.876

392.936.304
392.936.304

3.915.583
3.915.583

3.575.624.949
3.575.624.949
-

3.972.476.836
3.972.476.836

3.482.428.174

5.838.965.451

20.448.301.087

29.769.694.712

Ti ngày 01/01/2020

7.359.777.037

3.915.583

12.746.508.367

20.110.200.987

Tal ngày 31/12/2020

6.966.840.733

9.170.883.418

16.137.724.151

NGUYEN GIA
S dir ti ngày 01/01/2020
Tang trong näm
Mua rnói trong näm
Giám trong näm
S dir ti ngày 31/12/2020

Tong

GIA Tifi HAO MON LUY KE
S dir tai 01/01/2020
Tang trong nám
K1iiu hao trong närn
Clam trong näm
S dir tii ngày 31/12/2020
GIA TRI CON LA!

Nguyen giá cüa tài san cé djnh vô hInh dã khtu hao ht nhung vn cOn sir ding vol giá trj tai ngày 31/12/2020 là 8.384.042.428 VND (tti ngày 01/01/2020:
8.110.833.008 VND).
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tang hcp cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH TONG HP (TIEP THEO)

Mãii B 09-DN

5.10 Du tir tài chInh dãi han
31/12/2020 (VND)

T5 l
Stt Ten cong ty
I

Vn
nllm giO

Quyn
biu quyt

S ltrçrng
Co phiêu

Giá g6c
98.685.268.520

Dâu tu vão Cong ty con

Cia trl
hçrp I

Dt,i' pliOng
(15.300.000.000)

1 Cong ty Ci phn May Nhà Be - Hu Giang
2 Cong ty C phn May Tam Quan
3 Cong ty TNHH Git Ty Nhà Be (2)
4 Cong ty C phn May Bmnh Thun - Nhà Be
5 Cong ty C phn May Binh Djnh
6 Cong ty C phn May Gia Lai

55,56%
5 1,00%
5 1,00%
51,00%
51,84%
5 1,00%

55,56%

2.778.200

27.782.000.000

(1)

51,00%
51,00%
51,00%
51,84%
51,00%

1.530.000

17.850.000.000
15.300.000.000
12.750.000.000
11.535.620.000
7.650.000.000

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

7 COng ty C phn May Dà Lat
II Du tir vào Cong ty lien doanh lien kt

55,00%

55,00%

58 1.760

5.817.648.520

(1)

1 COng tyCphn MayNhàBè-DcLinh(5)
2 Cong ty C phAn May Song Tin
3 Cong ty C phn May Nhà Be - SOc Träng
4 COng ty C phn Du ljch NBC
Cam Binh Resort (3)
5 Cong ty C6 phn May Gia PhOc

46,15%
43,89%
36,00%

46,15%
43,89%
36,00%

3.000.000
1.536.000
1.512.000

30.000.000.000
15.360.000.000
15.120.000.000

47,00%

47,00%

1.490.000

47,50%

47,50%

6 COng ty C phn May An Nhcm

45,90%

7 Cong ty Ci phn May 9
COng ty C phn Du tu & Phat triM Djch '' 8
Thucmg mai Nhà Be

1.275.000
1. 197.540
765.000

01/01/2020 (VND)
Cia tr!
Cia góc hqp I
97.385.268.520

(15.300.000.000)

17.850.000.000
14.000.000.000
12.750.000.000
11.535.620.000
7.650.000.000
5.817.648.520
106.716.920.657

(1)
(1)
(1)

(15.120.000.000)

30.000.000.000
15.360.000.000
15. 120.000.000

14.900.000.000

(1)

(4.336.997.770)

14.400.000.000

950.000

9.500.000.000

(1)

(9.500.000.000)

9.500.000.000

918.000
401.625

9.180.000.000

(1)

9.180.000.000

26,78%

45,90%
26,78%

5.227.920.657

(1)

5.227.920.657

28 58%

28,58%

6.858

3.429.000.000

(1)

3.429.000.000

9 COng ty C phn Xy Ip Cong nghip Nhà Be

29,99%

29,99%

300.000

3.000.000.000

(1)

3.000.000.000

10 Cong ty Ci phAn Tu vn Cong ngh Nhà Be

30,00%

30,00%

150.000

1.500.000.000

(1)

1.500.000.000
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(7.000.000.000)

27.782.000.000

(28.956.997.770)

107.216.920.657

Du phOng

(7.000.000.000)

(3.413.478.943)

(3.413.478.943)

a a aaaa a aa a aaaiaa a a as a s a a a s a s s as a s
TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hçp cho näm tài cliInh kt thOc ngày 31/12/2020

Mu B 09-DN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH TONG HP (TIEP THEO)
5.10

Dâu tir tãi chInh dài hn (Tip theo)

Ty I
Stt Ten cong ty
Du ttr khác
I Cong ty Co phân NPL Dt May BInh An
CongtyCophân DâuTuvà Pháttriên
2
Binh Thang
3 TôngCôngtyVitThäng-CTCP
4 COngtyCphn ThungMi Ban LéNhàBè
5 COng ty C phn Dâu Tu An Phát
6 Cong ty Co phân Dt May Lien Phtwng
7 Cong ty Co phân May PhU Thjnh - Nhà Be (4)
Tong

31/12/2020 (YND)

01/01/2020 (YND)

Von
nãm giü

Quyn
biêu quyêt

S Iu'Q'ng
cô phiêu

6,45%

6,45%

716.192

7.161.920.000

(1)

18,02%

18,02%

576.480

5.802.843.385

(1)

5.802.843.385

1,86%
15,00%
5,00%
2,04%
8,82%

1,86%
15,00%
5,00%
2,04%
8,82%

389.550
525.000
325.000
348.000
191.320

5.337.100.000
5.250.000.000
4.225.000.000
3.480.000.000

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

-

5.337.100.000
5.250.000.000
4.225.000.000
3.480.000.000
2.449.884.914

(44.256.997.770)

237.808.937.476

Giá gôc

Giá trl
h'p 1

31.256.863.385

237.159.052.562

Giá trl
Giá gc hqp Iy

Di1 phông
-

33.706.748.299

-

7.161.920.000

Dir phông

- (10.413.478.943)

(1) Tng Cong ty chiia trInh bay giá trj hp 1' cOa các khoán dAu tis tài chInh t?i các cOng ty khong niêm yt t?i ngày kt thic näm tài chInh do các quy djnh hin hành
chi.ra có hi.ro'ng dan ciii the ye vic xác djnh giá trj hçp I' cho miic dIch trInh bay Báo cáo tài chInh cOa các khoán dau tu tài chInh nay.
(2) Tng Cong ty tang giá trj khoán du tu vào Cong ty TNHH Git ty Nhà Be theo Nghj quy& HDQT s 03/2020/HDQT ngày 14/02/2020.
(3)Tng Cong ty nhn chuyn nhuqng c phAn tai Cong ty CP Du ljch NBC Cam BInh Resort theo Nghj quy& HDQT s 17/2020/HDQT ngày 19/05/2020, s krcng c
phãn nhn chuyén nhi.rçng là 50.000 cO phân, giá trj nhn chuyên nhucrng: 10.000 \TND/cô phân, tir do, nâng t I sà huiu ca Tong Cong ty tt'r 45,43% len 47,00%.
(4) Tng COng ty dã chuyn nhuçmg toàn b c phn ntm giC tti Cong ty C phAn May PhO Thlnh Nhà Be theo Nghj Quyt HDQT s 30/2018/HDQT ngày 24/5/20 18.
Các giao djch chU yu giCta cOng ty và các Cong ty con, Cong ty liOn doanh, liOn kt trong näm duc trInh bay tai Thuyt mmli s 6.1.
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng h9p cho näm tài chmnh kt thCic ngáy 31/12/2020
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH TONG HP (TIEP THEO)
5.11 Dâu tir nãm giü' den ngày dáo hn dli h3n
31/12/2020 (YND)

01/01/2020 (YND)

Giá gc

Giá trj ghi so

Giá gc

Giá trj ghi so

Ngân hang TMCP Ngoi thucmg Vit
Nam - Chi nhánh
TP. H ChI Minh (*)

665.892.400

665.892.400

665.892.400

665.892.400

Tong

665.892.400

665.892.400

665.892.400

665.892.400

() Tin gii tai Ngân hang TMCP Ngoai thtrang - Chi nhánh HCM có kS' han 18 tháng vói läi suAt
6,5%/näm.

5.12 Phli trl ngtrôi ban
31/12/2020 (VND)
SO có khã näng
Giá trj ghi s
trã no

01/01/2020 (VND)
So co kha nang
Giá trj ghi s
trã n

a)Ngnhn
Cong ty CP May Gia Lai
Cong ty CP May
Tam Ouan
Cong ty CP May
Nhà Be - Hu Giang
Motives (Far East) Ltd.
Kufner Hong Kong Ltd.
Cong ty CP May Binh
Thuân - Nhà Be
COng ty CP May PhO Cat
Cong ty CP May Dà Lt
Chi nhánh Cong ty TNHH
Tong Cong ty Dt May
Min Nam - Vinatex Nhà May May Vinatex

203.903.767.155
19.440.022.894

203.903.767.155
19.440.022.894

386.658.633.474
27.739.552.611

386.658.633.474
27.739.552.611

20.129.974.930

20.129.974.930

2 1.565.132.500

2 1.565.132.500

2.492.891.254

2.492.891.254

19.646.133.025

19.646.133.025

2.334.979.231

2.334.979.231

12.613.513.135
10.097.981.404

12.613.513.135
10.097.981.404

18.879.480.647

18.879.480.647

10.048.584.002

10.048.584.002

522.897.079
6.805.070.353

522.897.079
6.805.070.353

9.371.163.073
13.019.178.315

9.371.163.073
13.019.178.315

851.239.894

851.239.894

7.768.521.361

7.768.521.361

Nhà cung cap khác

132.447.210.873
336.080.764

132.447.210.873

254.788.874.048

336.080.764

479.366.454

254.788.874.048
479.366.454

336.080.764

336.080.764

479.366.454

479.366.454

204.239.847.919

204.239.847.919

387.137.999.928

387.137.999.928

77.5 71.5 76.849

77.571.576.849

124.4 73.161.310

124.4 73.161.310

Kiên Gliinc

b) Dài hn
Cong ty Co phn
Long Phuong DOng
Tong
c) Phái trá ngwôi ban là
cdc ben lien quan (Ciii
tk4 ti Thuylt minh 6.1)

a

I

Mu B 09-DN
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tái chInh tng hp cho näm tài chInh ktthüc ngày 3 1/12/2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINTI TONG HOP (TIEP THEO)
5.13

Mu B 09-DN

Chi phi phái trã ngn hn
31/12/2020
VND

01/01/2020
VND

Chi phi khuyn mi, chit khAu, hoa hng
Chi phi nguyen vt 1iu - Vái chInh
Chi phi din, nuàc, vn chuyn
Chi phi phâi trã khác

14.579.616.075
41.180.994
959.173.393
6.207.677.344

17.300.955.551
466.381.403
5.278.082.136
4.147.630.584

Tong

21.787.647.806

27.193.049.674

31/12/2020
VND

01/01/2020
VND

a) Ngn hn
Doanh thu gia cong nhtn truóc

25.811.049.269
25.811.049.269

Cong ty Cd phdn Phyc vu Mat Da't Sài Gôn
Cong ty TNHH NESTLE Vit Nam
Các ddi twcfng khdc

2.713.152.000
1.597.950.000
21.499.947.269

36.717.604.107
36.717.604.107
15.416.000
36.702.188.107

b) Dãi han

28.164.208.274

25.267.014.292

Doanh thu cho thuê lai dt nhân truó'c
COng ty Cóphdn May Tam Quan
Cong ty Co phdn Ddu tir An Phát
Cong ty TNHH Delta Gaul J'N
Cong ty CophOn COng Ngh Wash HNC

28.164.208.274
3.389.073.400
6.215.653.890
15.139.102.148
3.420.378.836

25.267.014.292
2.959.029.768
5.017.194.556
14.755.844.084
2.534.945.884

Tong

53.975.257.543

61.984.618.399

31/12/2020
YND

01/01/2020
VND

24.435.440.810
1.368.184.257

18.902.527.080
1.301.560.611
394.792.861
3 .44 1.458. 128
1.154.470.041
12.6 10.245.439

5.14

5.15

Doanh thu chira thtrc hiên

Phãi trá khác

a) Ngn hin
Kinh phi cong doàn
Báo him xà hi
Báo him y t
Bão him that nghip
Phái trá khác
- Cong ty Cd phdn May Gia Lai
- Cong ty Cd phdn May Cfru Long
b) Dài han
Nhn k qu5, k ci.rçic dài han

4.900.659.097
4.335.077.871
1.452.343.290
12.3 79. 176.295
1 .849.248.962
1.174.114.171
9.355.813.162
1.569.500.000
1.569.500.000

Tong

26.004.940.810

21.011.027.080

1.887.1 75.966

1.849.248.962

- PhOi trO khác

Trong do, phãi trO khác cho các ben lien quan
(Clii tiéI 4ii Thuylt mmli 6.1)
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3.727.693.666
1.174.114.171
7.708.437.602
2.108.500.000
2.108.500.000
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hçp cho nãm tài chmnh kt thOc ngày 31/12/2020
THUYET MINI! BAO CÁO TAI CHINE! TONG H(P (TIEr THEO)

Mâii B 09-DN

5.16 Vay và nc thuê tài chInh
31/12/2020 (VND)

Trong nãm (VND)

01/01/2020 (YND)

a) Vay ngän han

Giá tr!
996.941.750.908

S có khã nAng
trä n0
996.941.750.908

Thng
2.326.614.815.776

Giãm
2.621.477.104.318

Giá trl
1.291.804.039.450

So co kha nang
trã nQ
1.291.804.039.450

Vay ngn lign

972.400.549.753

972.400.549.753

2.301.960.569.892

2.591.445.909.343

1.261.885.889.204

1.261.$85.889.204

Ngân hang TMCP Ngoai Thixang Vit
Nam - Chi nhánh TP. H ChI Minh (1)

538.974.236.525

538.974.236.525

1.119.603.471.231

1.058.514.473.391

477.885.238.685

477.885.238.685

Ngan hang TMCP Cong Thixong Vit
Nam - Chi nhánh 4(2)

333.625.585.965

333.625.585.965

870.671.682.343

1.079.746.412.564

542.700.316.186

542.700.316.186

67.458.731.382

67.458.731.382

70.736.309.426

165.064.539.047

16 1.786.961.003

161.786.961.003

71.816.663.886

105.741.568.254

33.924.904.368

33.924.904.368

118.724.036.790

127.197.276.248

8.473.239.458

8.473.239.458

Ngan hang TMCP A Châu (3)
Ngân hang TMCP Dông Nam A
Chi nhánh Chçi Lan
Ngan hang TMCP Dau Tu va Phat Trien
Vit Nam - Chi nhánh
Nam Sài GOn
Ngân hang TMCP An BInh - Chi nhánh
Tp. Ho ChI Minh (4)
Ni lài lign din hqn Ira
Ngân hang TMCP Ngoi Thuoiig Vit
Nam - Chi nhánh TP. H ChI Minh (5)
Ngân hang TMCP Cong Thiiang
Vit Nam - Chi nhánh 4 (6)
b) Vay dài hn
Ttr 12 dn 60 tháng
Ngân hang TMCP Ngoi Thixang Via
Nam - Chi nhánh TP. H ChI Minh (5)
Ngân hang TMCP COng Thiscing
Viét Nam - Chi nhánh 4 (6)
T6ng

32.341.995.881

32.341.995.881

50.408.406.216

55.181.639.839

37.115.229.504

37.115.229.504

24.541.201.155

24.541.201.155

24.654.245.884

30.031.194.975

29.9 18.150.246

29.918.150.246

10.945.680.000

10.945.680.000

11.037.250.140

16.409.370.140

16.317.800.000

16.3 17.800.000

13.595.521.155

13.595 .521. 155

13.616.995.744

13.621.824.835

13.600.350.246

13.600.350.246

30.574.497.185

30.574.497.185

24.588.835.747

55.163.332.932

55.163.332.932

16.315.556.400

16.315.556.400

10.980.946.800

27.296.503.200

27.296.503.200

14.258.940.785

14.258.940.785

13.607.888.947

27.866.829.732

27.866.829.732

1.027.516.248.093

1.027.516.248.093

2.646.065.940.065

1.346.967.372.382

1.346.967.372.382

2.326.614.815.776
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TONG CONG TV MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hop cho nAm tài chInh kt thác ngày 31/12/2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIIH TONG HQ (TIEP THEO)

Mat, B 09-DN

5.16 Vay va n thuê tài chInh (Tip theo)
Vay ngn han cüa Tang Cong ty là khoãn vay có thi han eho vay duói 12 thang, và không có tài san dam báo cho nghia vii trá nq vay. Bao gm:
(1) Ngân hang TMCP Ngoi Thuong Vit Nam - Chi nhánh TP. H ChI Minh: Hap dng cho vay theo han mire s6 0044/2028/N-KD-/01 ngày 12/8/2020; Hn mIre cho vay:
600 000 000 000 VND, dä bao gôm ca dir na vay theo Hap dOng cho vay han mire so 0026/1928/N-KD/01 ngay 05/6/2019, Thai han duy fri han mire cho vay ti.r ngay Hap dông
co hiêu lire den hêt ngay 25/7/2020, Muc dieh sir dung von vay tai tra cac nhu câu tm dung ngän han hap phap, hop ly, hop lê, phue vu hoat dOng san xuât kmh doanh cua Tong
Cong ty nhtrng không bao gOm nhu eâu tin dicing ngän han phvc vii eho eác hoat dng dâu tir tài san cô djnh; Khoán vay không có tài san dam bâo.
(2) Ngân hang TMCP Cong Thirong Vit Nam - Chi nhánh 4: VAn bàn sira di b sung Hop dng cho vay han mire s 01/2020-HDCVHTVI-SDBSO4INHCT 908-NBC
ngày 28/5/2020; Han mire cho vay: 600.000.000.000VND; Thxi han duy tn han mire: 12 tháng kê tir ngày hop dông; Mie dich sir ding von vay: b sung von hru dng,
thanh toán LC nhp khu, phic viii hoat dOng san xuât kinh doanh cüa Ben vay; Thai han eho vay clia môi khoân vay: khong qua 6 thang; Bin pháp bâo dam: the chap
dng san thuOc sir hUu elm Tong Cong ty.
(3) Ngân hang TMCP A Châu: Hop dng tin diing s HCM.DN.2439.17092020 ngày 28/10/2020; Han mire tin dang là 170.000.000.000 VND hoc USD tirang dirang,
trong do han mire cho vay bô sung von h.ru dng: 50.000.000.000 VND (hoc USD tirang dirang), han mire tài tr xuât khâu trir&c khi giao hang: 120.000.000.000 VND
(hoe USD tirong throng); Thii han hiu lc cüa han mire tin ding là 12 thang k tir ngày k hop dong; Mae dIch vay: Bo sung von hru dng, phát hành b Ianh cáe loai
và tài trq xuât khâu; Khoán vay không có tài san dam báo.
(4) Ngân hang TMCP An BInh - Chi nhánh Tp. H ChI Minh: Hop dng cho vay han mire s 3710/20/TD/I ngày 24/9/2020; Han mire cho vay: 100.000.000.000
VND hoAe ngoai te ti.rang &rong, Miic dich vay tai tro von liru dông phuc vu hoat dOng kinh doanh mAt hang may mAe xuât khâu, Thai han hiéu lire eua han mire eho
vay: 12 tháng kê tir ngày 24/9/2020 dOn ngày 24/9/2021; Khoãn vay không eó tài san dam báo.
Các khoãn vay dài han elm Tng Cong ty là cáe khoán vay eO k han tir trOn 12 thang dn 60 thang. Danh sách ciii th nhtr sau:
(5) Vay dài han cüa ngân hang TMCP Ngoi thuong Vit Nam, gm:
+ Các Hop ding vay s6 0004/DTDA/14CD ngày 27/02/2014, han mire vay khOng virçrt qua 18.072.753.342 VND; Hop dng vay s 003 1/DTDAI14CD ngày 06/10/2014,
han mire vay 5 690 000 USD Muc dich vay dê thanh toan cae ehi phi cua dir an dâu tir bo sung may moe thiOt bi Phirang thi.rc cho vay tung lan Thai han cho vay 60
tháng kê tr ngày giâi ngân. LAi suât eho vay là lAi suât diOu ehinh, lAi trong han ghitren tfrng giây nhn nq, lAi suât qua han bAng 150% lAi suât cho vay, lAi chm trá thI
trá lAi theo mire lAi bang 10%/nAm. Hinh thire dam bâo khoân vay bang hop dong the chap bang ehInh tài san dirçc hmnh thành tir von vay.
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TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TY CO PIIAN
Báo cáo tài chInh tng hçip cho näm tài chInh k& thác ngày 3 1/12/2020
THUYET MIMI BAO CÁO TA! CH!NH TONG HP (TIEP THEO)

Mu B 09-DN

5.16 Vay và nç thuê tài chInh (Tip theo)
+ Hqp dng cho vay tirng lAn trung dài han s6 0026/1928/T-TL/01 ngày 21/08/2019, s tin cho vay t6i da là 26.640.000.000 VND, nhixng không vucYt qua 80% tong
mtrc dAu tu cüa Phuong an dâu ti.r. Trong do, thai han Ngân hang giãi ngân von cho vay bang dOng Do-la M (USD) den hêt ngày 30/9/2019. Thi han cho vay là 60
tháng ké tir ngày tiêp theo cüa Ngày giãi ngân von vay lan dâu. Mijc dIch scr di,ing von vay cüa khách hang là thanh toán cac chi phi hçrp pháp, hçrp l và.hcp l lien quan
den viec dau tu tai san cô dinh phuc vu hoat dOng san xuât kinh doanh cua Khach hang, thanh toan bu dAp cac chi phi dâu tu hcp phap, hop ly, hop l ma Khach hang dA
thanh toán chi phi cho phuong an dâu tt.r vuçYt phân von tir có tôi thiêu phái tham gia theo phê duyt cüa Ngan hang TMCP Ngoi thucmg Vit Nam. Läi suât cho vay
trong han bang lai suât Co sâ cong (+) biên dO: 3,3%/näm vói dông Vit Nam (VND), 3,8%/näm vâi dông Do-la M (USD), läî suât cho vay dtrqc diêu chinh djnh kS' 03
(ba) tháng/lân kê tr Ngay giâi ngân von vay lan dâu. HInh thirc dam bão khoán vay là may moe thiêt bi mâi hinh thành trong tu0ng lai tir von vay và vOn tr cO thuOc
phLrcYng an dâu tu theo Hcrp dông the chap may moe thiêt bj sO 0063/1928/TCDN1 ngày 21/08/2019.
Tai ngày 31/12/2020, s du nq gc vay là 27.261.236.400 VND, trong do, s nq dài han dn han trá trong vOng 12 thang tip theo là 10.945.680.000 VND.
(6) Vay dài hn Ngân hang TMCP Cong Thuong Vit Nam: gm các Hçrp dng vay s6 01/2018-HDDCVDDADDT/NHCT9O8-NHABECO ngày 04/6/2018, han mire
vay không vtrqt qua 32.000.000.000 VND; Hqp dông vay so 01/2017-HDCVDADT-SDBSO2/NHCT9O8-NBC ngày 21/4/2017, han mire vay không vi.rqt qua
21.300.000.000 VND; Hçrp dông vay so 02/2017-HDCVDADT-SDBS021NHCT908-NBC ngày 18/9/2017, han mIrc vay khong vuçrt qua 36.000.000.000 VND. Mic dIch
vay d thanh toán các chi phi dAu tu hqp pháp, hop l theo quy djnh. Phircmg thirc cho vay t&ng Ian. Thai han cho vay 60 thang k tir ngày giài ngân. Läi suât cho vay là
lAi suAt diu ehinh, lAi trong han ghi trên tirng giây nMn nq, lAi suât qua han bang 150% läi suât cho vay, IAi chm trá thI trá lài theo mire lAi bang 10%/näm. Hinh thire
dam báo khoãn vay bang hop Ong the chap tài san so 02/2017-HDTC MMTB/NITCT9O8 và cam két bão lânh bang tài san.
Tai ngày 3 1/12/2020, s6 du nq g& vay là 27.854.461.940 VND, trong dO, s6 ncr dài han dn han trã trong vOng 12 thang tip theo Ia 16.3 15.556.400 VND.
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Báo cáo tài chInh tng h.p cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINII TONG HP (TIEP THEO)
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5.17 Vnchüs&hüu
a.

DI chiu bin dng vn chü s0 h&u
Dow vi tInh: VND
vn d1 tir cüa
chüsóh&u

Qu5 &tu tir
phát trin

Loi nhuãn san thu
chira phân phi

Tong

182.000.000.000

31.399.897.713

125.513.321.940

338.913.219.653

Tang trong näm

72.040.520.442

72.040.520.442

L9i nhun trong nãrn

72.040.520.442

72.040.520.442

Giám trong nãm
Cliia c ttrc näm 2018
Qu9 khen tlitrong
Qu9 ph(ic igi
Giám khác

62.351.439.945

62.351.439.945

45.500.000.000
7.924.457.248
3.602.026.022
5.324.956.674

45.500.000.000
7.924.457.248
3.602.026.022
5.324.956.674

S dtr tai 01/01/2019

S du tai 31/12/2019

182.000.000.000

31.399.897.713

135.202.402.437

348.602.300.150

S thr tal 01/01/2020

182.000.000.000

31.399.897.713

135.202.402.437

348.602.300.150

51.694.164.933

51.694.164.933

51.694.164.933

51.694.164.933

54.804.949.689

54.804.949.689

Tang trong näm

-

Lçi nhun trongnãm nay

-

-

Giám trong näm

Chia c t(rc näm 2019 (*)
Qu khen tlurong (*)
Qu9 phirc Içii (*)
S dir tal 31/12/2020

-

-

45.500.000.000
6.720.241.442
2.584.708.247

45.500.000.000
6.720.241.442
2.584.708.247

182.000.000.000

3 1.399.897.713

132.091.617.681

345.491.515.394

(*) Theo Nghj quyt Di hi dng C dong thuOng niên nãm 2020 so 21/2020/HDQT ngày 30/6/2020, Tng Cong ty chia c t(rc näm 2019 vói t 1 là 25% trên vn diu
l, tiio'ng trng vâi so tiên là 45.500.000.000 VND. Dong thOi, cOng theo Nghj quyêt Dai hi dong Co dông tlurang niên näm 2020, Tong Cong ty tam trIch 1p cac qu
khen thithng, qu ph(ic Igi tir nguôn Igi nliun sau thuê näm 2020 vói t l Ian lirot là 10% và 5%.

32

TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng h9p cho näm tài chInh kt thác ngày 31/12/2020
TIIUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH TONG HP (TIEP THEO)
5.17

Vn chü so' h&u (Tip theo)

b.

Chi tit vn chü so' h&u

Ty I
%
Tp doãn Dt may Vit Nam

Giá trj cô phân
tInh theo mnh giá
S cô phAn
VND

27,69%

5.040.000

50.400.000.000

Cong ty C phn 4M

24,89%

4.530.000

45.300.000.000

Các c dông khác

47,42%

8.630.000

86.300.000.000

100,00%

18.200.000

182.000.000.000

Tong
C.

Mâu B 09-DN

Cia trj cô phân
Ty' I
tInh theo mnh giã
% Sciphn
VND
27,69%

5.040.000

50.400.000.000

22,42%

4.08 1.206

40.8 12.060.000

49,88%

9.078.794

90.787.940.000

100,00% 18.200.000

182.000.000.000

Các giao dch ye vn vó'i chü so' hüu Va phân ph6i cô tire, chia Ioi nhun
Nãm 2020
VND

Nãm 2019
VND

182.000.000.000

182.000.000.000

182.000.000.000
45.500.000.000
9.304.949.688

182.000.000.000
45.500.000.000
11.526.483.270

31/12/2020
C phiêu

01/01/2020
Co phiu

SE luçrng c6 phiêu däng k phát hành
S hrçrng c phiêu da ban ra
C phiu ph thông

18.200.000
18.200.000
18.200.000

18.200.000
18.200.000
18.200.000

S hrçrng cô phiu dang liru hành
C6 phiu ph thông

18.200.000
18.200.000

18.200.000
18.200.000

Näm 2020
VND

Näm 2019
VND

Doanh thu ban thành phm, hang hóa
Doanh thu cung cp djch vu

2.640.846.490.210
11.948.622.656

3 .410.002.988.27 1
27.540.383.218

Tong

2.652.795.112.866

3.437.543.371.489

Nãm 2020
VND

Näm 2019
VND

Giãm giá hang ban
Hang ban bj trã 1i

1.058.737.810
7.293.962.678

2.817.493.985
16.3 52.263 .402

Tong

8.352.700.488

19.169.757.387

Vn gop tii ngày 01 tháng 01
Vn gop tang trong nãm
Vn gop giám trong näm
Von gop ti ngày 31 tháng 12
C tCrc dã chia
TrIch 1p qu5 khen thtring và phiic !çYi
d.

Co phiu

Mnh giá Co phku dang lu'u hành: 10.000 VND/C phieu
5.18 Doanh thu thuân ban hang và dung cp djch viii
Doanh thu ban hang và cung cap dlch vi

5.19

Các khOn giám tru doanh thu

Các khoán giãm trir doanh thu
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TONG CONG TY MAYNHA BE-CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hçp cho näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2020
THUYET MINH BAO CÁO TAT CHiNH TONG HP (TIEP THEO)
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5.20 Giá von hang ban
Näm2020
VND

Nám2019
VND

Giá vn ban thành phm, hang hóa
Giá vn cung cp djch vi

2.084.963.702.912
1.361.998.434

2.706.069.793.480
2.987.719.926

Tong

2.086.325.701.346

2.709.057.513.406

Näm 2020
YND

Nám 2019
YND

Lãi tin güi ngân hang, lãi cho vay
C tCrc, igi nhun thrgc chia
Lãi chênh 1ch t giá dä thrc hin
Läi do chuyn nhtrcrng các khoân du ti.r tài chInh

4.400.466.659
17.299.868.278
23 .762.5 15.442
3 .289.7 15 .086

4.89 1.288.582
25.646.177.278
17.371.032. 134

Tang

48.752.565.465

47.908.497.994

Näm 2020
VND

Näm 2019
VND

41.264.789.866
19.421.820.579
2.795.250.850

5.21

5.22

Doanh thu hot ding tài chInh

Chi phi tài chInh

Läi tiên vay
L chênh 1ch t giá d thirc hin
L chênh 1ch t giá chua thirc hin
L do chuyn nhirçmg các khoãn du ti.r tài chinh
Dir phOng tn tht du tu tài chinh dái hn

33.843.518.827

56.404.781.548
17.865.635.499
769.943.415
455.700.000
10.4 13 .478.943

Tong

97.325.380.122

85.909.539.405

Näm 2020
VN]J

Näm 2019
VND

Chi phi nhân viên
Chi phi nguyen v.t 1iu, bao bI
Chi phi dung cii, d dung
Chi phi khu hao TSCD
Thuê, phi, 1 phi
Chi phi djch viii mua ngoài
Chi phi b&ng tin khác

59.401.769.114
3.560.620.055
3 .034.238.082
5.440.260.360
100.598.816
185.997.028.990
14.510.628.255

69.021.330.859
4.538.960.089
3 .826.774.503
5 .675 .063.5 7 1
13 1. 194.090
2 19.529.903.753
17.350.514.872

TOng

272.045.143.672

320.073.741.737

5.23

Chi phi ban hang
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hop cho näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2020
THUYET MINII BAO CÁO TAI CH!NIH TONG HO1 (TIEP THEO)
5.24

Mu B 09-DN

Chi phi quãn 1 doanh nghip
Näm2O2O
VND

Näm2O19
VND

Chi phi nhân viên quán 1
Chi phi vt Iiu quán 1
Chi phi d dung van phông
Chi phi khu hao TSCD
Thug phi và 1 phi
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi bang tin khác

118.92 1.190.177
8.3 80.07 1. 100
2.302.033.995
13.989.150.936
1.247.652.254
25.418.173.138
21.456.383.484

171.552.969. 195
13.260.383.352
2.739.803.291
16.126.404.2 17
1.034.723.066
37.665.653.221
30.561.309.111

TEng

191.714.655.084

272.941.245.453

Näm 2020
YND

Näm 2019
VND

580.948.252

5.25

Thu nhp khác/Chi phi khác

Thu nhip khác
Thanh 12 nhiicmg ban tài san c djnh
Thu hi nguyen vt 1iu
Xfr 12 chênh 1ch gia cong
Thu nhp doxCr !'côngnçY
Thu nhâp khác

83.976.096
1.142.388.487
7.465.518.386

1.025.555.577
209.587.741
6.272.119
12.977.203.485

Tng

9.272.831.221

14.218.618.922

Chi phi khdc
XCr 12 chênh 1ch gia cong
Các khoãnpht
Chi phi khác

16.085.511
161.838.178

833.676.869
2.694.473.540
345.822.875

Tong

177.923.689

3.873.973.284

9.094.907.532

10.344.645.638

Thu nhp khác/chi phi khác thun
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TONG CONG TY MAYNHA BE- CONG TYCOPHAN
Báo cáo tài chInh tng h9'p cho näm tài chinh kt thác ngày 31/12/2020
TIIUYET MINTI BAO CÁO TAI CHINH TONG HP (TIEP THEO)
5.26

Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành

Loi nhuân k toán trtro'c thu
Diu chinh tang 1i nhumn tnthc thu/
Chi phi khong diric tnt
Chi phi kMu hao vircit d/nh mt'cc
Các khoán phgt
Chi phi Mi vay vuIt m&c kháng ché' do có giao dich
vrn cac ben lien ket
Dku chinh giám 4i1 nhuln tru'óc thuê
Thu nhip tic nhn c ti'cc
Lãi chênh loch 1j' giá chu'a thrc hin
Hoànnhçpdzphông
.
Tang chi phi dicçrc ith do chuyên chi phi Mi vay
nàm 2019 theo Nghj djnh s 132/2020/ND-CP
ngày 05/11/2020
Thu nhp chju thuê
Thu suAt thu TNDN áp ding
Chi phi thu TNDN hin hành trong näm
Diu chinh giârn thus TNDN do ké khai lçii thue
TNDNnám 2018 theo Nghj djnh so 132/2020/NDCP ngày 05/11/2020

NAm2020
YND

Nám2019
VND

54.879.005.151
3.280.273.328
2.183.309.144
1.080.878.673
16.085.511

88.644.717.733
24.243.873.408
3. 755.984.19
904.311.947
2.694.473.540
16.889.103.402

34.827.818.990
17.299.868.278
638.847.310
-

29.867.604.685
25.646.177.278
600.167.859
3.621.259.548

16.889.103.402

-

23.331.459.489
20%
4.666.291.898

83.020.986.456
20%
16.604.197.291

1.481.451.680

Tng chi phi thué TNDN
5.27

Mu B 09-DN

3.184.840.218

16.604.197.291

Näm 2020
YND

Näm 2019
YND

893.826.792.308
475.528.456.808
53.233.561.339
828.580.905.635
35.967.011.739

1.560.846.191.658
660.699.491.656
62.873.537.085
1.002.232.467.888
27.080.918.848

2.287.136.727.829

3.313.732.607.135

Chi phi san xuât kinh doanh theo yu t6

Chi phi nguyen !iu, vt Iiu
Chi phi nhân cong
Chi phi khu hao tài san c djnh
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi khác bang tin
Tong
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Báo cáo tâi chInh tng hqp cho näm tài chInh kt thOc ngày 31/12/2020
THUYET M1NH BAO CÁO TA! CHiNH TONG HOP (TIEP THEO)

Mu B 09-DN

6.

THÔNG TIIN KHAC

U

6.1

Thông tin v các ben lien quan

a

Danh sách cac ben lien quan chü yu ma Tng Cong ty có giao d1ch và s dir trong näm

•

I
U
a
•

a
•

a
•

1
1
a

STT Ten Cong ty

Mi quan h

1
Cong ty C phn May Birth Thun Nba Be
2
Cong ty C phn May Dà Lt
3
COngtyCphnMayBlnhDjth
4
Cong ty Co phn May Tam Quan
5
Cong ty C phn May Gia Lai
6
Cong ty TNI-IH Git tây Nhà Be
7
Cong ty Co phn May Nhà Be Hu Giang
8
Cong ty C phn May Gia PhCic
9
Cong ty C phn May Nhà Be - DCrc Linh
10 Cong ty C pMn May An Nhan
ll Cong ty C phn Du ljch NBC Cam BInh Resort
12 Cong ty C phn Du ti.r & Phát trin Djch vi Throng mai Nhà Be
13 Cong ty C phn Ttx vn Cong ngh Nhà Be
14 COng ty Co phn Xây lap Cong nghip Nhà Be
15 COng ty C phn May SOng Tin
16 Chi nhánh Cong ty C phn May SOng Tin - Xi nghip May An Giang
17 COng ty C phn May Nhà Be - SOc Trang
18 COng ty C phAn May 9
Giao dich vó'i nhân sir c/ia cht

a

Ben lien quan

TInh chat giao djch

a

Hi dng quãn trj
Ban Kim soát
Ban Tng Giám dc

ThO lao
ThO lao
Tin lixang

U
a

Tong

U
a

U
I
a

U
a
a

U
a

Cong ty con
Cong ty con
Côngty con
Cong ty con
Cong ty con
Cong ty con
Cong ty con
Cong ty lien kt
Cong ty lien kt
Cong ty lien kt
Cong ty con
Cong ty lien kt
COng ty lien kt
COng ty lien kêt
COng ty lien kt
COng ty lien kt
COng ty lien kt
COng ty lien kt
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Näm 2020
VND

Näm 2019
YND

720.000.000
132.000.000
5.225.430.927

720.000.000
132.000.000
5.799.625.646

6.077.430.927

6.651.625.646

TONG CONG TY MAY NHA BE-CONG TY cO PHAN
Báo cáo tài chInh thng hçip cho näm tài chInh k& thOc ngày 31/12/2020
TIIIJYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH TONG HP (TIEP THEO)
6.1

Mâu B 09..DN

Thông tin v các ben lien quan (Tip theo)

Giao dlch mua hang tu ben lien quan trong nám
Ben lien quan

Tmnh cht giao dlch

CN Cong ty Co phn May Song Tin - Xi
Dlch vi gia cong
nghip May An Giang

Näm 2020
YND

Näm 2019
VND

308.700.000

10.610. 863 .683

Cong ty Co phAn DAu tu & Phát trin
Djch vii - Thuong mai Nhà Be

Djch vi vn chuyên
Hang hóa djch viii kbác

37.947.938.537
-

47.846.043.553
99.829.388.248

Cong ty C phAn Du ljch NBC
Cam BInh Resort

Hang boa djch viii khác
Thit bj, cong ciii
diing ci

-

249.203.636

Cong ty C phAn May An Nhan

Djch vi gia cOng

15. 196.233. 505

15.429.256.703

COng ty C phn May Binh Djnh

Djch vi gia cOng
Hang hOa djch yin khác

23.146.520.984

22.533.784.369
47.520.000

Cong ty C phn May BInh Thutn
- Nba Be

Djch vini gia cong
Hang hóa djch viii khác

30.0 16.079.879
214.625.318

25.896.322.867
17 1.695.456

COng ty C phn May Dá Lt

Djch yin gia cOng

37.686.772.329

69.448.306.524

Cong ty C phn May Gia Lai

Djch v1 gia cong

90.725.781.891

103.853.519.847

59.454.348.162

103.545.088.606

Cong ty Co phn May Nhà Be
- Dirc Linh

Djch v1 gia cOng
Dlch vini 4n chuyn
Thit bj, cOng cini
ding ci

Cong ty C phn May Nhà Be
- Hu Giang

Djch vini gia cong
Hang hóa djch vi khác

59. 573 .287.44 1
29.473.750

104.425 .782. 55 8
8.308.080

Cong ty C phAn May Nhà Be
- Soc Trang

Djch vi gia cong

36.811.962.152

13.45 1.647.706

9.772.754.127
3.735.270

3.1 85.148.344
7.456.000

40.965.830.051

79.599.404.488

11.410.000

1.336.400.000

205.210.000

7.761.227.000

COng ty C phn May Song Tin

Djch vi gia cong
Hang hóa djch vi khác

COng ty Co phn May Tam Quan

Djch vini gia cong

COngtyCphAnTtxvn
COng ngh Nhà Be

Hang hóa djch vi khác
Thit bj, cOng cini
ding cmi

COng ty C phn Xây !p Cong nghip
Nhà Be

Hang hOa djch vi khác
Thit bj, cOng cmi
dming cmi

COng ty TNHH Giit thy Nhà Be

Djch vi gia cong
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6. 169. 135

4.006.878.594

28.181.800
2.302.529.980

2.864.322.818

3. 177. 865.910

1.096.273.388
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hçp cho näm tái chInh kt thüc ngày 31/12/2020
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THUYET MINII BAO CÁO TAI CHINH TONG HP (TIEP THEO)
6.

THONG TIN KHAC (Tiêp theo)

6.1

Thông tin v các ben lien quan (Tip theo)

Giao djch ban hang cho ben lien quan trong näm
Ben lien quan

TInh chat giao d!ch

Chi nhánh Cong ty C phn May Song
Tin - Xi nghip May An Giang

Ban hang hóa,
djch vi khac
Ban quAn ao

Cong ty C phn Du tu & Phát trin
Djch vii - Thuong mai Nhà Be

Ban hang hóa,
dich vu khác
Ban quân ao

COng ty C phn Du ljch NBC
Cam BInh Resort

Ban hang hóa,
djch vi khác

COng ty C phn May An Nhon

Ban hang hóa,
djch vi khác
Ban qun áo

COng ty CO phân May Binh Djnh

Cong ty C phn May Binh Thun
-NháBè

COng ty C phn May Dà Lat

COng ty C phn May Gia Lai

COng ty Co phn May Gia Phüc

COng ty C phn May Nhà Be
-DácLinh
COng ty C phn May Nhà Be
- Hu Giang

Ban hang hóa,
dich vu khác
Ban qun áo
Ban hang hóa,
djch vi khác
Ban qun ao
Ban hang hóa,
dich vu khác
Ban qun áo
Ban hang hóa,
djch vii khác
Ban quân ao
Ban hang hóa,
djch vi khác
Ban qun áo
Ban hang hóa,
djch vii khác
Ban qun áo
Ban hang hóa,
dich vii khác
Ban qun áo

Näm 2020
YND

Näm 2019
VND
117.333. 145

2.514.880

135.5 14.545

590.929.727

551.496.684

204.018.882

46.5 85 .9 10

9.000.000

3.000.000

6.700.000

39.550.000

24.860.000

66.600. 166

176.053.935

322.420.092

204. 86 1.3 88
163 .603.5 00

463.444.000

889.406.043

64 1. 120.909

42.6 13 .636

79.7 19.875

43 .985. 148

13 .663 .640

111.284.500

344.028.800

159.610.475

9.200.000

6.300.000

7.410.000

1.7 18.816.494

26.370.046.075

145 .72 1.268

540.946.262

81. 13 6.670

9.632.727

13.120.767

366.755.204

91. 146.482

683.687.999

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hçp cho näm tài chInh kt thOc ngày 31/12/2020
THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHfN1I TONG H(P (TIEP THE 0)
6.

THONG TIN KHAC (Tip theo)

6.1

Thông tin v các ben lien quan (Tip theo)

Mâu B 09-DN

Giao djch ban hang cho ben lien quan trong näm (Tip theo)
Ben lien quan

TInh chat giao djch

CongtyCphnMayNhaBè
- Soc Trang

Ban hang boa,
dich vu khác
Ban qun áo

Cong ty C phn May Song Tin

Cong ty C phn May Tam Quan

Cong ty C phn Tii vn
Cong ngh Nhá Be
CongtyCphnXaylp
Cong nghip Nhà Be

Cong ty TNHH Git thy Nhà Be

Ban hang hóa,
djch vi khác
Ban qun áo
Ban hang hóa,
djch vi khác
Ban quân áo
Ban hang hóa,
dich vu khác
Ban quAn ao
Ban hang hóa,
dich vu khác
Ban qun áo
Ban hang hóa,
dich vu khác

Näm 2020
YND

Näm 2019
YND

7.270.000
373 .680.665

4.653.886.0 12

125 .076.8 18

653.880.513

83.202.197

369.471.640

399.098.785

649.049.905
190.495.998

340.538.036

670.426.864

73.302.071
274.204.051

347.237.589

36.087.668

22.222.728

600.000.000

1.852.103.088

S thr v&i các ben lien quan
Ben lien quan

TInh chat

31/12/2020
YND

01/01/2020
VND

125.43 8.257

125 .3 85 .0 13

Phãi thu ngãn han cüa khách hang
Cong ty Co phn Dâu tii & Phát trin
Djch v - Thwmg mi Nhà Be
Cong ty Co phân May Binh Djnh
Cong ty C phn May Binh Thun
- Nhà Be
Cong ty C phAn May Gia Lai
Cong ty C phn May Nhà Be
- Hu Giang
Côngty CphnMayNhàBè
- Soc Träng
Cong ty C phAn May Song Ti&n
Cong ty Co phn Tu vn Cong ngh
N1ià Be
Cong ty C phAn Xây 1&p Cong nghip
Nhà Be
Cong ty TNHH Git thy Nlià Be
Cong ty C phn May Dã Lt
Cong ty C phn May Gia PhOc
COng ty C phtn May Nba Be - EXrc Linh
Cong ty C phn May Tam Quan

Ban hang hóa djch vi
Bánhanghoadichvu

28.770.720

Ban hang hóa djch vi

8.228.000

Ban hang hóa djch viii

4.470.050.147

4.459.264.997

Bánhanghoadjchvii

2.672.978.681

2.8 10.426.287

Ban hang boa djch viii

1.175.364.734

1.105.293.443

Ban hang hóa djch v'i

6.621.000

97.048.000

Ban hang hóa dch vi

451.572.000

Ban hang hóa djch vii

114.004.000

6 1.721.000

Ban hang hóa djch vii
Ban hang hóa djch vi
Ban hang hóa djch vii
Ban hang hóa djch vi
Ban hang hóa djch vii

3.324.850.000

3.964.850.000
30.250.000
53 .98 1.62 1.036
32.843 .993 .4 17
93 .560.500

40

32.754.940.276

N
N
N
N
N
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tOng hçip cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020
THUYET MIMI
6.1

BAO CÁO TAI CHfNH TONG HOP (TIEP THEO)
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Thông tin v các ben lien quan (Tip theo)

SO dir vôi các ben lien quan(TiOp theo)
Ben lien quan

TInh chat

31/12/2020
YND

01/01/2020
YND

Phãithukhácngnhan
a

•

N
N
N
N
•
•

N
N
N
N
N
N
a

•

N
U
N
U
N
N
N
U
N
N
N
N

Cong ty CO phAn Du tir & Phát trin
Djch vu - Thuimg mi Nhà Be

Các khoãn
0
phat tin hàn,

Cong ty CO phn May 9

Cho vay
Các khoãn
.
pht tiên hãn0
Cáckhoãn
.
pht tiên hàno
CO tüc phãi thu
Cáckhoãnkhác
Cho vay
Chovay, cãc
khoãn chi h

CôngtyCOphAnMayAnNhcm
CôngtyCOphnMayBinhDinh
Cong ty CO phn May Dà Lat
Cong ty Co phân May Gia Phüc
Cong ty CO phn May Nha Be
- Hu Giang
CôngtyCOphnMayNhaBe
- Soc Trang
Cong ty Co phân May Tam Quan
Cong ty Co phan Iii vn Cong ngh
Nhà Be
Cong ty CO phn Xây lap COng nghip
Nhà Be
COngtyTNHHGittáyNhaBe
Cong ty Co phân May Nba Be - Di.c Linh

Chovay, cac
khoãn chi h
Phat xuât hang tr, kru
.
kho, trê chUng t
Các khoãn chi ho
CO tic phãi thu
Cáckhoãnchihô
Chovay
liFng tin dr an
Düc Linh 2

134.037.463

193.820.630

4.011.835.616
916.360.718
403.310.873

413.731.487

872.647.278
82.016.470
26.259.359.027

82.559.870
29.785.602.738

9.009.011.260

1.440.558.157

3.601.259.217

155.246.564

712.161.906

712.335.606

59.108.100

44.385.523

200.000.000

200.000.000

27.341.781
7.899.249.312

16.043.781
7.117.112.328
1.5 19.993.027

Phãi thu khác dài han
Cong ty CO phn May Nba Be
- SOc Träng
Cong ty TNHH Git thy Nhà Be

Cho vay

12.700.000.000

4.000.000.000

Cho vay

12.000.000.000

12.000.000.000

Trã trtr&c ngu*i ban ngn han
Cong ty CO phOn May Nhà Be
- SOc Träng
Cong ty TNHH Giät thy Nhà Be

U'ngtinhang

21.175.276.812

U'ng tthn hang

16.665.565.834
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16.665.565.834

TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hcip cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/1 2/2020
THUYET MiNII BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP (TIEP THEO)
6.1

Mu B 09-DN

Thông tin v các ben lien quan (Tip theo)

S6 dtr vó'i các ben lien quan (Tip theo)
Ben lien quan

31/12/2020
YND

01/01/2020
YND

MuahànghOa, djchvi
Mua hang hOa, djch vii

2.664.283.628
796.629.393

3.514.571.421
3.329.956.230

Mua hang hóa, djch vii

18.879.480.647

10.066.227.002

MuahànghOa, djchvi
Mua hang hoa, djchvii
MuahànghOa, djchvii

6.805.070.353
19.440.022.894
5.823.606.315

13.019.178.315
27.739.552.611
20.520.540.368

Mua hang hóa, djch vu

2.492.891.254

19.646.133.025

Mua hang hOa, djchvi
Mua hang hOa, djchvi

539.617.435
20.129.974.930

2.122.626.083
21.565.132.500

TInh cht

Phãi trã ngu&i ban
Cong ty C phAn May An Nhcm
Cong ty Cë phn May BInh Djnh
CôngtyCôphnMayBIrihThu.n
-NhàBê
Cong ty Co phân May Dà Lt
COng ty C phn May Gia Lai
COng ty C phn May Nhà Be - Dc Linh
Cong ty C phn May Nhà Be
- H.0 Giang
Cong ty CO phn May Song Tin
Cong ty C phn May Tam Quan
Cong ty Co phn Du ti.r & Phát trin
Dich vu - Thi.xong mi Nhà Be
COng ty CO phân Du Uch NBC
Cam Binh Resort
COngtyCOphnMay9
COng ty C 6 ph.n May Nhà Be
- SOc Trang
Cong ty C phn Tii vn Cong ngh
NhàBè
COng ty CO phân Xây lap COng
nghip Nhà Be
COng ty TNHH Gitt tây Nhà Be
Phäi trä khác ngn h?n
COng ty Co ph.n Du ljch NBC
Cam Binh Resort
COng ty C phn May Gia Lai

Mua hang hóa, djchvi

302.097.139

Mua hang hOa, djch vii

144.882.000

Mua hang hóa, djch vi

304.429

Mua hang hoa, djchvii

1.265.279.152

Mua hang hOa, dlch vii

566.065.500

Mua hang hóa, djch vji

250.036.380

Mua hang hoa, dchvi

420.579.155

Các khoãn khác

37.927.004

Các khoãn khãc

1.849.248.962
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1.849.248.962

TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng hçp cho nãm tài chInh kt thtc ngày 31/12/2020
THIJYET Mill
6.2

BAO CÁO TAI CHfNII TONG HOP (TIEP THEO)

Mu B 09-DN

Cong ci tài chInh - Quán 1 rüi ro
Quãn 1 rüi ro vn
Tng Cong ty quãn trj ngun vn nhAm dam bão r&ng Tng Cong ty có th vira hoat dng lien tiic
vera tôi da boa 1çi Ich cña các cô dong thông qua tôi uu hóa so th.r nguôn von và cOng nq.
Cu trOc vn cüa Tng Cong ty gm có các khoãn nç (bao gm các khoãn vay nhis dä trInh bay tai
Thuyêt minh so 5.16 trir di tién và các khoán tirang diiong tiên) và phân von thuc sä hthi cUa các cO
dông cOa Cong ty mc gôm vOn gop, các qu dir tr và igi nhun sau thuê chua phân phôi.
Các chInh sách k toán chit yu
Chi tit các chInh sách k toán chñ yu và các phixong pháp ma Tng COng ty áp dvng (bao grn
các tiêu chI dê ghi nhn, c s xác djnh giá trj và ca si ghi nhn các khoán thu nhp và chi phi) dOi
vOi trng loai tài san tài chinh, cOng ng tài chInh và cOng cii vOn &rgc trInh bay chi tiêt tai Thuyêt
minh so 4.
Các 1oi cong ciii tài chInh
Giá trj ghi so
31/12/2020

01/01/2020

YND

YND

Tài san tài chInh
Tinvà các khoãntucmg diiangtin
Phái thu khách hang và phãithu khác
Eu tu tài chInh dài han

116.715.340.181
499.478.745.880
3 1.922.755.785

135.232.552.354
810.881.730.241
33.706.748.299,00

Tong

648.116.841.846

979.821.030.894

Cong ncr tài chInh
Các khoán vay
Phãi trá nguñ ban và phái trá khác
Chi phi phãi trã

1.027.516.248.093
23 0.244.788.729
21.787.647.806

1.346.967.372.382
408.149.027.008
27.193.049.674

Tong

1.279.548.684.628

1.782.309.449.064

Tang Cong ty chua dánh giá giá trj hgp 1' cüa tái san tài chinh và cong ng tài chInh tai ngày k&
thüc niên d ké toán do Thông tu 210 cting nhix các quy djnh hin hành chisa cO huOng dan ci the
ye vic xác djnh giá trj hcTp l cüa các tãi san tài chInh và cong nçi tài chinh. Thông Pr 210 yêu cau
áp dung Chuân mrc Báo cáo tài chinh tong hcTp Quôc tê ye vic trInh bay Báo cáo tài chinh tOng
hgp và thuyêt minh thông tin dôi vài cOng cii tài chinh nhirng không dim ra huâng dan tiscmg dwmg
cho vic dánh giá và ghi nhn cong cii tài chinh bao gôm cá áp dang giá trj hç)p l,7, nhäm phO hcp
vâi Chuân mire Báo cáo tái chinh tong hçp Quôc tê.

Miic tiêu quãn 1 riti ro tài chInh
Rüi ro tài chInh bao gm rüi ro thj trlr?rng (bao gm rOi ro t' giá, rOi ro lãi suit và rOi ro v giá), rüi
ro tin ding, rUi ro thanh khoán và rñi ro lãi suât cña dOng tiên.
Riti ro thj trtrO'ng
Hoat dng kinh doanh cña Tong Cong ty së chü yu chju rüi ro khi có sir thay di v tT giá hi doái
và läi suât. Tong Cong ty không thirc hin các bin pháp phOng nglra ri1i ro nay do thiêu thj tnrO'ng
mua các cong ca tài chInh.
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TYCOPRAN
Báo cáo tài chInh tng hp cho näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2020
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH TONG HQP (TIEP THEO)
6.2

Mu B 09-DN

Cong ci tài chInh - Quán l rüi ro (Tip theo)
Rüi ro thj trirO'ng (Tiêp theo)
Quán l rzi To ty giá
Tng Cong ty thijc hin mOt s các giao djch có g6c ngoi t, theo do, Tng Cong ty s chju rüi ro
khi có biOn dOng ye t' giá. Tong Cong ty không thirc hin bin pháp dam bâo do thiêu th trung
mua các cOng cit tài chinh nay.

a

Quán rzi To Mi suát
$

I
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I
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Tng Cong ty chju rüi ro lãi suAt trong yu phát sinh tir các khoán vay chju lài sut dã drcvc k k&.
Rüi ro nay së do Tong Cong ty quán frj bang each duy trI a murc dO hqp 1 các khoãn vay và phan
tIch tInh hInh canh tranh trén thj tnr&ng de cO dirc lãi suât có lqi cho TOng Cong ty tr các nguOn
chovaythich hop.
Rüi ro v giá
Các c phiu do T6ng COng ty nm giü bj ãnh hithng b&i cac rUi ro thj tnthng phát sinh tir tinh
khOng chãc chän ye giá trj tLrang lai cCa cO phiêu dâu tir. Tong COng ty quãn 1 rüi ro ye giá cO
phiêu bang cách thiêt 1p han mic dau ti.r. HOi dOng Quân trj cüa TOng Cong ty cUng xem xét và
phO duyt các quyêt djnh dâu tu vào cO phiêu nhi.r nganh nghe kinh doanh, TOng COng ty de dâu ti.r,
v.v. Tong Cong ty dánh giá rCi ro ye giá cO phiêu là khOng dáng kê.
T6ng COng ty chju rCi ro v giá cüa cOng cii vn phát sinh tr các khoân dAu tu vào các COng ty con
và Cong ty lien ket. HOi dông Quán trj cCa Tong Cong ty xem xét và phê duyOt cac quyOt djnh dâu
tu vào COng ty con và Cong ty lien ket nhix nganh nghe kinh doanh, Cong ty dO dau tu, v.v Các
khoãn dâu tu vao các COng ty con va COng ty lien kOt dtrqc näm giC không phâi cho miic dIch kinh
doanh ma cho mac dIch chiên krqc lâu dài. Tong Cong ty khOng có ' djnh ban các khoán dâu tu
nay trong ti.rong lai gân.

I

Tng Cong ty mua nguyen 4t liOu, hang hóa tfr các nhà cung cp trong và ngoài nuâc d phtc vt
cho hoat dOng san xuât kinh doanh. Do vy, Tong COng ty së chju rUi ro tr vic thay dOi giá ban
clta nguyen 4t 1iu, hang hOa.

P

Rüi ro tin dyng

U

Rüi ro tin diing xay ra khi mOt khách hang hoc di tác khong dáp 1mg &rc các nghia vii trong hp
dOng dan dOn các ton that tài chInh cho Tong COng ty. TOng COng ty cO chInh sách tIn dang phü
hop Va thi.rng xuyên theo döi tInh hmnh dê dánh giá xem TOng Cong ty có chju rüi ro tin dung hay
khOng. Tong Cong ty không có bat kS' i-ui ro tin dang trong yOu nào vâi các khách hang hoc doi
tác b&i vi các khoãn phâi thu dOn tir mOt sO hrng lan khách hang hoat dOng trong nhiOu ngành
khác nhau va phân bO a các khu vrc dja l khác nhau.
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Quãn 1 rüi ro thanh khoãn
Miic dIch quán l rOi ro thanh khoân nhm dam bâo dü ngun
d dáp 1mg các nghTa viii tài
chinh hin tai và trong ti.rong lai. TInh thanh khoân cüng duqc Tong COng ty quân l' nhäm dam
bao muc phu trôi giüa cOng no den han ya tat san den han trong ky o muc co the dixqc kiOm soat
dOi vâi sO vOn ma TOng Cong ty tin rang có the tao ra trong k' do. ChInh sách cüa TOng Cong ty là
theo dOi thu?rng xuyOn các yOu câu vO thanh khoàn hin tai va dir kiOn trong tuong lai nhäm dam
bao TOng Cong ty duy trI dü murc d phOng tien mat, các khoân vay yà dü yOn ma các chü sâ hu
cam ket gop nhãm dáp 1mg các quy djnh ye tIñh thanh khoân ngàn han yà dài han hon.
Bang di.rài day trInh bay chi tit các mlrc dáo han theo hop dng cOn iai di vài cOng n tài chInh
phi phái sinh va thi han thánh toán nhu dã duc thOa thun. Bang nay duqc trinh bay dira trOn
dOng tiOn chua chiêt khâu cüa cOng ng tài chinh tinh theo ngày sam nhât ma TOng COng ty phâi trá
ya trInh bay dOng tiên elm các khoan gOc va tien lãi. DOng tien lãi dOi vâi lai suât tha nOi, sO tiOn
chua chiet khâu dugc bat nguOn theo dumg cong lãi suât tai cuOi k' ke toán. Ngày dáo han theo
hop dOng ducrc dija trOn ngay sam nhât ma TOng Cong ty phái ti-a.
.
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PIIAN
Báo cáo tài chInh tng hp cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020
THUYET MINII BAO CÁO TAI CHINTI TONG HP (TIEP THEO)
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6.2

Cong cy tài chInh - Quãn l rüi ro (Tip theo)
Quãn l rüi ro thanh khoán (Tiêp theo)
Dtró'i 1 11am
YND

Tir 1 -5 näm
YND

Tong
YND

228.339.207.965

1.905.580.764

230.244.788.729

ChiphIphãitrá

21.787.647.806

-

21.787.647.806

Các khoán vay

996.941.750.908

30.574.497.185

1.027.516.248.093

1.247.068.606.679

32.480.077.949

1.279.548.684.628

Dtró'i 1 nãm
VND

Tir 1-5 näm
VND

Tong
VND

Tai 31/12/2020
Phái trã ngui ban
và phãi trá khác

Tong

U
I
U

Mu B 09-DN

Tai 01/01/2020
Phái trá ngi.ri bàn
và phãi trà khác
ChiphIphãitrã
Các khoãn vay

405.561.160.554

2.587.866.454

408.149.027.008

27.193.049.674
1.291.804.039.450

55.163.332.932

27.193.049.674
1.346.967.372.382

Tong

1.724.558.249.678

57.751.199.386

1.782.309.449.064

I
I
1

Ban Tng Giám dc dánh giá rncrc tp trung rti rothanh khoán ó mi.rc thp. Ban Tng Giám doe tin
tithng rang Tong Cong ty có the tao ra di nguôn tiên dê dáp üng các nghia vi tài chInh khi den han.
Bang sau day trInh bay chi tit mrc dáo han cho tài san tài chInh phi phái sinh. Bang drc 1p trén ca

so' mirc dáo hn theo h9p dong ehi.ra chiêt khau cüa tài san tài chInh gôm !ãi tir các tài san do, nêu có.
•

Vic trInh bay thông tin tài san tài chInh phi phái sinh là can thiêt dê hiêu di.rc vic quán l rOi ro
thanh khoãn cia Tong Cong ty khi tInh thanh khoân di.rgc quán 1' trén co so' cong n và tài san thuân.

a
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Tai 3 1/12/2020
Tiên Va CáC khoán
n.rong &rcYng tiên
Phái thu khách hang
và phãi thu khác
DututàichInh khác
Tong

Dtrói 1 nãm
VND

Ttr 1 -5 näm
YND

Tong
VNID

116.715.340.181

-

116.715.340.181

493.137.929.662

6.340.816.218

499.478.745.880

31.922.755.785

3 1.922.755.785

609.853.269.843

38.263.572.003

648.116.841.846

Dirói 1 nàm
VND

Dr 1-5 11am
VND

Tong
VND

135.232.552.354

-

135.232.552.354

804.543.834.490

6.337.895.751

810.881.730.241

3 3.706.748.299

33.706.748.299

40.044.644.050

979.821.030.894

a

N
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a

Ti 01/01/2020
Tin và the khoãn
ti.ro'ng ducrng tin
Phãi thu khách hang
và phãi thu khác
Du ti.r tài chInh khác
Tng

939.776.386.844

I
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TONG CONG TY MAYNHA BE-CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh tng h9p cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020
THUYET MJNII BAO CÁO TAI CHNH TONG HOP (TIEP THEO)
6.3

Mu B 09-DN

Thông tin so sánh
Thông tin so sánh là s lieu trén Báo cáo tài chInh tng hçp cho näm tài chInh kt thüc 31/12/2019
cOa Tong Cong ty dã thrçc kiêm toán bài Côngty TNHH Kiêm toán CPA VIETNAM - Thành viên
Hang kiêm toán QuOc tê INPACT vo'i ' kién kiêm toán chap nhn toàn phân.

a

I

Thành phô Ho ChI Minh, ngày 31 tháng 3 nOm 2021
Ngirôi 1p

Trtr&ng p 'ôn K toán

Dng Minh Tuyn

Mai Van bang Dung

/

ng Giám dc
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Nguyn Ngçc Lan

