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TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TY CO PIIAN
BAO CÁO TAI CHINR RIENG GIfJA MEN DQ BA Blfçic SOAT XET
Cho kSr k toán 6 tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PIIAN
MJC LUC
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BAO CÁO SOAT XET nONG TIN TAI CHINH G[CTA NIEN DO
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BAO CÁO TAI cIIft.H RIENG GrcrA NIEN Q DA DTSQC SOAT XET
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TONGCONGTYMAYNRABE-CONGTYCOPHAN

S

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC

S

Ban Tang Giám dc Tcng Cong ty May Nhà Be - COng ty C phn trInh bay Báo cáo nay cüng vói Báo cáo
tài chInh riéng gifla nién d dã dirqc soát xdt cho k' ké toán 6 tháng kOt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2020.
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TONG CONG TY
Tng Cong ty May NM Be - Cong ty C phn (gQi tt là "Tang Cong ty") thrgc c phn hóa tir Doanh
nghip Nba nithc - Cong ty May NM Be theo Quyét djnli sO 74/2004/QD-BCN ngày 8/8/2004 và Quyet
dnh s 88/2004!QD-BCN ngày 8/9/2004 ca B thi&ng BO Cong nghip (nay là BO COng thirang). TOng
COngty hoat dng theo Giây chüng n1in däng k kinh doanh so 0300398889 ngày 24 tháng 3 nãrn 2005 do
Sâ KO hoach va Dau tir thành phO Ho Chi Minh cap. Giay chrng nhn dàng k kinh doanh thay dOi Ian thir
23 ngày 18 thang 01 näm 2017.
Ten Tang Cong ty vit b.ng tMng nirâc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock Company, ten
viêt tat là: NHABECO.
C phMu cüa Cong ty dirçic chip nhn dang k giao djch trén h thng giao djch Upcorn can cCr trOn Quyt
djnh sO 194/QD-SGDIIN ngày 17 tháng 4 näm 2018 cOa S& Giao djch Ch(rng khoán Ha Nôi, ma cO phiêu
là: MNB.
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Trii sâ chInh cOa Tng Cong ty t?i: Si 4, Dir&ng Bn Nghd, Phir&ng Tan Thun DOng, Qun 7, Thành ph
HôChIMinh.
HQI f)ONG QUAN TRJ vA BAN TONG GIAM DOC
Hi dng Quãn tr
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Ban Tng Giám dc

S
U

U

Chü tich
Thânh viên
Thành viên
Thành viên
Thãnh viOn

Các thãnh viên Ban Tng Giãm dc dä diu hành Tang COng ty trong k' va dn ngày 1p Báo cáo nay grn:
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Ong Pham Phü Cu&ng
Ong Nguyn Ngcc Lan
Ba Lê Thj Ngoc Diu
Ong Dinh Van Thp
Ong Nguyn Xuân Dong

Ong Nguyn Ngçc Lan
Ong Dinh Van Thp
B&Lê Thj NgQc Diu
Ba Nguyn Thj Thanh
Ba Dixong Thj Tuyt
Ong LO Dan
Ong LO Thanh Hoang
Ong Büi DIrc LiOm

Tng Giám dc
Phó Tng Giám dc
Phó Tng Giám dc
Phó Tng Giám dc
Phó Tng Giám dc
Phó Tng Giám dc
Phó Tng Giám dc
PhO Tng Giám dc (min nhim ngày 15/7/2020)

CAC Sly KIN SAU NGAY KET THUC K( KE TOAN
Theo nhn dnh cüa Ban Tang Giám dc, xét trén nhUng khia cnh trong yu, khOng CO sij kin bAt thtrng
nao xãy ra san ngày khóa sO ké toán lam ãnh htrOng den tInh hinh tài chmnh và hoat dng cüa Tong Cong ty
cn thiêt phái diêu chinh hoc trinh bay trén Báo cáo tài chinh riéng giüa nién d cho k' ké toán 6 tháng két
thUc ngày 30 tháng 6 näm 2020.
KIEM TOAN VTEN
Báo cáo tài chInh riéng giffa niên dO cho kS' k toán 6 tháng kt thñc 30 thãng 6 nam 2020 dirçic soát xOt bi
COng ty TNH}I Kim toan CPA VIETNAM - Thãnh viên Hang KiOm toán QuOc tê Moore Global Network.
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TONGCONGTYMAYNHAJ3E-CONGTyCOPHAN
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (Tip theo)

•
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TACH NTM CUA BAN TONG GIAM DOC

•

Ban Tng Giám dc Tng Cong ty có trách nhiern ip Báo cáo tài chmnh riêng giUa niên d phán ánh mtt each
trung thc và hQp 1' tmnh lfrnh tài chInh cüng nhir két qua hoat dcng kinh doanh và tmnh hInh hru chuyOn tiên t
cUa lông Cong ty trong kS'. Trong vic 1p Báo cáo tai chinh riéng giva nién dO nay, Ban lông Giám dOe
thrqc yêu câu phâi:
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Lira ch911 các chInh sách k toán thIch hqp và áp dicing các chInh sách do mOt cách n1it quan;
Dua ra các phán doán va uóc tmnh mOt each hçp I và thin trong;
Nêu rO các nguyen tc k toán thIch hqp cO dixqc tuán thu hay không, có nh&ng áp dung sai 1ch trong
yêu can duçxc cOng bô và giãi thich trong Báo cáo tAi chInh riéng giUa nién dO hay khOng;
Thit k& thc hin và duy frI h thông kim soát nOi bO lien quan ti vic 1p và trinh bay hçip l Bao
cáo tai chInh riêng gitia nién dO dé Báo cáo tài chInh riêng giva niOn dO khOng bj sai sot trQng yeu kO cá
do gian 1n hoc bj lôi;
Lp Báo cáo tâi chInh riéng giüa lien dO frén c sà boat dOng lien tiic thr thrg hqp khOng the cho
rang Tong Cong ty së tiOp tiic hoat dOng kinh doanh.

Ban Tng Giám dc xác nhn rang Tng Cong ty da tuán thu các yéu can nOu trOn trong vic 1p Báo cáo
tài chinh.
Ban Tng Giám dc Tng Cong ly chu trách nhim dam ban rang s sách k toán dtrcirc ghi chép mOt each
phñ hçp d phãn ánh mOt cách hcp I tInh liIth tâi chmnh cüa Tong Cong ty a bat k' th&i diémnâo vâ dam
bâo rAng Báo cáo tài chInh riéng giüa niên dO phü hqp vâi Chuân mirc kétoán Vit Nam, Ché dO kê toán
doanh nghip Vit Nam hin hánh và các quy djith pháp 1 cO lien quan den vic 1p va trInh bay Báo cáo
tâi chInh riéng giüa nién dO Ban Tong Giám dôc ciing ch ju trách nhirn dam báo an toàn cho tài san cüa
Tong Cong ty và vi 4y thirc hin các bin pháp thich h9p dê ngan chn và phát hin các hãnh vi gian ln
và sai pham khác.
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CAM KET KILAC

U

Ban TiAng Giám dc cam kt vic cOng b thông tin theo quy djnh tai Nghj djnh 71/2017/ND-CP ngày
6/6/20 17 cüa ChInh phñ ye hithng dan quãn ti-j cong ty áp ding cho các Cong ty dai chüng có hiu lirc thi
hãnh tr ngày 01/8/2017 và Thông tir sO 155/2015 TT-BTC ngày 6/1 0/2015 cüa BO Tài Chinh ye vic cOng
bô thông tin trén thj trii&ng chcmg khoán.
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Giárn dc

Thànhphô Ho ChIMinh, ngày 26 tháng 8 nám 2020

U
2

CONG TY TNHH KIEM TOAN CPA VIETNAM

C9AVI ETNAM

Tru Sd chInh TP. Ha Nôi:
Tng 8, Cao óc Van phông VG Building,
S6 235 Nguyn Trãi, Q. Thanh Xuãn, TP. Ha Nöi.
T +84(24) 3783 2121
F +84(24) 3783 2122

E info@cpavietnam.vn
W www.cpavietnam.vn

Sd: 702/2020/B CSX-BCTC/CPA VIETNAM
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BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TA! CHIN!! GIIYA MEN DQ
V Báo cáo tài chInh riêng gita niên dO cho k' k toán 6 tháng kt thiic ngày 30 thang 6 näm 2020
cüa Tng Cong ty May Nhà Be — Cong ty C6 phan
KInh gri:
Các C dông
Hi ding Quãn trl và Ban Tang Giám dc
Tong COng ty May Nhà Be - COng ty Co phAn

•

Chcing tôi d soát xét Báo cáo tài chInh riOng gifta niOn dO kern theo cUa TOng Cong ty May Nhà Be — Cong ty
CO ph.n, &rqc 1p ngày 26 tháng 8 nãm 2020, tr trang 04 dOn trang 43, bao gOm Bang can dOi kO toán riOng
gifta niên dO ti nay 30 tháng 6 näm 2020, Báo cáo kOt qua hoat dOng kinh doanh rieng gifta nien dO và Báo
cáo liru chuyOn tien t riêng gifta nien dO cho k' kO toán 6 tháng kOt thic ngày 30 thang 6 näm 2020 và Bàn
thuyOt minh Báo cáo tài chmnh riOng giüa niên d.
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Trách nhim cüa Ban TOng Giám dOe
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Ban TOng Giám dOe TOng Cong ty chju trách nhim lOp và trinh bay Báo cáo tâi chinh riOng gifta niOn dO phü
hqp vol Chun mrc KO toán Vit Nam, ChO dO kO toán doanh nghip Vit Nam hin hãnh và các quy djnh pháp
1 có liOn quan dOn vic lOp Va trInh bay Báo cáo tài chinh riOng giüa niOn dO vá chju trách nhim vO kiOm soát
nOi bO ma Ban TOng Giám dOc xác djnh là cAn thiOt dO dam bão cho vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh
riOng gifta niOn dO không cO sai sOt trcng yOu do gian IOn hoc nhAm Ian.
Trách nhim cüa Kim toán viên
Trách nhim cüa chüng tOi là dtra ra kOt luOn vO Báo cáo tâi chmnh riêng gifta niOn d dra trên kOt qua soát xét cüa
chiing tôi. Ch(mg tôi dA thrc hin cOng vic soát xét theo ChuOn mrc Vit Nam vO hçp dông dlch v soát xét so
2410 - Soát xOt thông tin tài chinh gifta niOn dO do kiOm toán viOn dOe lOp cUa Cong ty thrc hin.
Cong vic soát xOt thông tin tài chInh gifta niOn dO bao gOm vic thçrc hin các cuOc phOng vn, ehü yOu là
phOng vOn nhctng ngisi chju trách nhim vO cáe vOn dO tài chInh kO toán, và thc hin tht ti,c phân tIch và các
thCi tic soát xét khác. MOt cuOc soát xOt vO ccY ban có pham vi hep han mOt cuOc kiOm toán dtrçrc thrc hiOn theo
các ChuAn rnirc Kiêm toán Vi@ Nam và do 4y không cho phép chCing tOi dt dtqc sr dam bâo rng cháng tôi
se nhOn blOt di.rçic tt câ các van dO trQng yOu cO the dtrc phát hin trong mOt cuOc kiOm toán. Theo dO, chüng
tÔi không &ra ra ' kiOn kiOm toán.
KOt luOn cüa KiOm toán viên
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Can cir trOn kOt qua soát xOt cüa cháng tôi, chüng tOi không thOy có vAn dO gi khiOn chüng tôi cho rAng Báo cáo
tài chInh riêng gifta niOn dO dInh kern không phàn ánh trung thrc và hçip 1', trOn các khIa cnh tr9ng yêu, tInh
hlnh tài ehinh cüa TOng Cong ty tai ngày 30 thang 6 nAm 2020, và kOt qua hoat dOng kinh doanh Va ltru chuyOn
tiOn t cüa TOng Cong ty cho kS' kO toán 6 tháng kOt thüc ngày 30 tháng 6 nAm 2020, phü hp vOl Chuãn mijc
KO toán, ChO dO KO toán doanh nghip Vit Nam va các quy djnh pháp l cO liOn quan dOn vic 1p và trInh bay
Báo cáo _r1; ugiftaniOn d .

VuNgy
Phó Tong Giám dOe
SO Giây CN DKI-IN kiOm toán: 0496-2018-137-1
Gidy Uy quyen sd: 01/2020/UQ-cPA VIETNAM ngay 02/01/2020 cza ChÜ 1/c/i HDTV
Thay mt và dai din
Cong ty TNHH KIEM TOAN CPA VIETNAM
Thành viOn Hang kiOm toán QuOc tO Moore Global Network
HàN3i, ngày26tháng8nám 2020
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in principal cities throughout the world
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TONG CONG TY MAYNHA BE- CONGTYCOPHAN
Báo cáo tãi chinh riêng gia nién d cho k'3' k toári 6 tháng kt thiic ngày 30 tháng 6 nãrn 2020
Mu B Ola-DN
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BANG CAN DOI ICE TOAN 1UENG GrUA NIEN DC)
Tai ngày 30 tháng 6 näm 2020
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TA! SAN

MS TM

A- TA! SAN NGAN HAN
(100=110+120+130+140+150)
I- Tin và cc khoãn tLro'ng throng tin
1. Tin
2. Các khoãn ti.rong thrang tiên
II- Du ttrtài chInh ngn han

100

120

III- Các khoãn phãi thu ngn han
1. Phãi thu ngn han cüa khách hang
2. Trã tnrâc cho ngirbi ban ngn han
3. Phàithung.nhnkhác

130
131
132
136

IV- Hãngtnkho
1. Hàngtônkho
2. Dir phong giãm giá hang tn kho
V- Tàisãnngnhnkhác
1. ChiphItrãtniócnganh
2. Thu GTGT thrac khâu trr
3. Thu va các khoàn phài thu NM rnrâc

140
141
149

110
111
112

150
151
152
153

B - TA! sAN DAI rir
(2O0210+220+230+240+25O+26o)
I Các khoãn phãi thu dài han
1.

210
216

II Tãisãncdinh
1. Tàisãncôdinhhüuhinh
- Nguyen giá
- Giá irj hao mon lüy kê
2. Tàisãncdjnhvôhinh
- Nguyen giO
- GiOtrjhaomOnlüykê'

220
221
222
223
227
228
229

III. Bt dng san du tLr

230

IV. Tài san d& dang dài han
1. ChiphIxâydijngcobãndädang

240
242

V.
1.
2.
3.
4.
5.

I

Dan tix tat chtnh dat han
Dâutiivàocôngtycon
Du tii vào cong ty lien doanh, lien kt
Dâu tu gop vn vào don vi khác
Du phOng dâu tu tãi chmnh dãi hn
DAu tu nm giü dn ngày dáo hn

5.2
5.3
5.4

5.5
5.12

200

250
251
252
253
254
255

VI Tãi sin dii han khic
1. ChiphItrãtnrócdiih

260
261

TONG CONG TAI sAN
(270 = 100+200)

270

a

a

a

a

5.1

4

5.3
5.6

5.7

5.8
5.9
5.9
5.9
5.9

5.5

30/06/2020
VND
1.601.054.542.142

1.810.205.250.028

170.527.995.610
149.228.095.582
21.299.900.028

135.232.552.354
123.900.658.544
11.331.893.810

618.102.105.562
463.919.700.491
80.621.249.380
73.561. 155.69 1

925.923.587.407
784.760.809.684
78.109.424.2 12
63.053.353.511

768.932.136.660
769.218.638.559
(286.501.899)

715.250.480.270
715.536.982.169
(286.501.899)

43.492.304.310
9.284.695.082
32.062.242.485
2.145.366.743

33.798.629.997
12.869.076.655
19.198.126.292
1.731.427.050

533.032.625.284

554.468.408.693

26.699.921.219
26.699.921.2 19

22.337.895.751
22.337.895.751

234.876.067.229
216.776.424.603
760.028.418.490
(543.251.993.887)
18.099.642.626
45.907.418.863
(2 7.807. 776.23 7)

255.310.693.247
235.200.492.260
762.141.690.317
(526.941.198.057)
20.110.200.987
45.907.418.863
(25.797.217.876)

12.806.189.020
12.806.189.020

12.243.981.313
12.243.981.313

225.611.466.019
97.385.268.520
106.716.920.657
31.256.863.385
(10.413.478.943)
665.892.400

228.061.350.933
97.385.268.520
106.716.920.657
33.706.748.299
(10.413.478.943)
665.892.400

33.038.981.797
33.038.981.797

36.514.487.449
36.514.487.449

2.134.087.167.426

2.364.673.658.721

01/01/2020
YND
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TONG CONG TV MAYNHA BE-CONG TV CO PIJAN
Báo cáo tái chInh riêng giiia niên c1t cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 närn 2020
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MuB 0la-DN
BANG CAN 1)01 KE TOAN RIENG GI(J'A NIEN DO (Tip theo)
Tai ngày 30 tháng 6 nm 2020
30/06/2020
VND

01/01/2020
VND

300

1.765.898.930.449

2.016.071.358.571

310
311 5.10
312 5.11
313 5.12
314
315 5.13
318 5.14
319 5.15
320 5.16
322

1.681.007.913.654
316.534.222.715
125.407.259.468
4.953.394.831
40.703.684.372
19.458.245.162
5.342.705.516
27.154.476.486
1.123.284.841.873
18.169.083.231

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
36.7 17.604.107
18.902.527.080
1.291.804.039.450
23.359.833.231

84.891.016.795
336.080.764
27.523.339.599
1.868.263.500
55.163.332.932

83.018.213.678
479.366.454
25.267.014.292
2.108.500.000
55.163.332.932

400

368.188.236.977

348.602.300.150

410 5.17
411
411a
418
421
421a
421b

368.188.236.977
182.000.000.000
182.000.000.000
3 1.399.897.713
154.788.339.264
135.202.402.437
19.585.936.827

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

2.134.087.167.426

2.3 64.673.658.721

NGUON VON

MS

A- NQPIIAITRA
(300 = 3 10+330)
I- Nqngänhn
1. Phãi trá ngithi ban ngän han
2. Ngui mua trá tién tri.rôc ngàn han
3. Thu và các khoãn phãi ntp Nha rniâc
4. Phái trã nguM lao dng
5. Chi phi phãi trã ngän hn
6. Doanh thu chra thirc hin ngn han
7. Phãi trã ngk hn khac
8. Vay và nçi thuê tâi chinh ngan han
9. Qu5 khen thuOng phUc Igi
H- Nçrdàihan
1. Phãitrãngi.r&ibándaihan
2. Doanh thu chua thtrc hin dài hn
3. Phãi tra dài hn khác
4. Vay va ng và thuê tài chmnh dài han

330
331
336
337
338

B- VONCHUS1H1JU
(400 = 410+430)
I- Vnchüs&hfru
1. Vôngópcüachüsôhthi
- Ci phie'uph thông có quyn biu quylt
2. Qu5' dAu tu phát trin
3. Lçii nhun sau thu chisa phán phM
- LNST chita PP lüy kê den cuôi ki trzthc
- LNSTchztaphdnphôi kl nay
II- Ngun kinh phIvà qu khác

430

TONG CONG NGUON VON
(440 = 300+400)

TM

5.10
5.14
5.15
5.16

440

Thanhph iid Chi Minh, ngày 26 tháng 8 nàn2 2020
Ngrôi Ip

Trtr&ng p

g Ké toán

Tng Giám dc
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Dng Mmli Tuyn

Mai Van Hoàng DOng
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Tp H6' guyên Ngçc Lan
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO FRAN
Báo cáo tài chInh riêng giiia niên d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nni 2020

Mu B 02a-DN
BAO CÁO KET QUA HOIT BONG KUH DOANH RNG GicrA NN BO
Cho k k toán 6 tháng kt thtic ngày 30 näm 6 nAm 2020

Cm TIEU
1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi1
2. Các khoàn giãm tth doanh thu
3. Doanh thu thun v ban hang
và cung cp djch viii (10 = 0 1-02)

MS TM

01 5.18
02 5.18
10 5.18

Cho k'ktoãn
6 tháng kt thüc
ngày 30/06/2020
VND
1.139.735.054.512
3.547.701.044
1. 136. 187.353.468

4.
5.

11 5.19
20

910.542.310.429
225.645.043.039

1.089.109.660.366
306.827.186.316

Doanh thu hoat dong tâi chInh
ChiphItàichmnh
Trong do: Chi phi Mi vay
8. Clii phi ban hang
9. Clii phi quãn l doanh nghip
10. Lqi nhun thun tu hot (ing kinh
doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26')}
11. Thu nhp khác
12. ChiphIkhác

21
22
23
25
26
30

33.833.810.797
35.168.373.775
24.637.483.245
116.387.844.183
92.348.547.673
15.574.088.205

35.912.574.687
35.789.254.953
28.422.187.859
141. 196.498.301
132.115.692.707
33.638.315.042

31 5.24
32 5.24

5.274.488.834
24.043.911

7.745.259.649
3.375.709.332

13. Loi nhuân khác (40 = 3 1-32)

40

5.250.444.923

4.369.550.317

14. Tng Içi nhun k toán trtr&c thu
(50 = 30+40)

50

20.824.533.128

38.007.865.359

15. Clii phi thus YNDN hin hành
16. Clii phi thus TNDN hoãn li
17. Loi nhun san thud thu nhp
doanh nghiêp (60 = 50-51-52)

51 5.25
52
60

1.238.596.301

3.484.539.843

19.585.936.827

34.523.325.516

Giávnhàngbán
Lçi nhuãn gp v ban hang và
cung cp djch vi (20 = 10-11)

6.
7.

5.20
5.21
5.22
5.23

Cho k5 k toán
6 thang ket thuc
ngày 30/06/2019
YND

1.405.958.335.848
10.021.489. 166
1.395.936.846.682

Thànhph H ChI Minh, ngày 26 thOng 8 nOn, 2020
Ngtrôi Jp

Trir&ng phi

K toán

I

Bng Minh Tuyn

Mai Van Hoãug Dung

I

6

Tng Giám dc

a
a
a
a
a
a

TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY cO inAi
Báo cáo tài chfnh riêng gi&a niên do cho k$' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2020
Mu B 03a-DN
BAO CÁO LUG CRTJYEN TIEN TE RIENG GicrA NIEN DQ
(Theophztangpháp gián tiê'p)
Cho kS' ké toán 6 tháng két thUc ngày 30 tháng 6 nãrn 2020
Cho k k toán
6 thang ket thuc
ngiy 30/06/2020
VND

Cho k' k toán
6 thang ket thuc
ngày 30/06/2019
VND

1

20.824.533.128

38.00 7.865.359

2

28.130.654.449

31.561.921.800

5

(19.586.941.521)

(28.024.431.171)

6
8
9

24.637.483.245

28.422.187.859

54.005.729.301

69.967.543.847

290.515.229.653

261.737.326.901

- Bin dng hang ton kho

10

(53.681.656.390)

(138.947.239.084)

- Bin dng các khoãn phãi trá
- Biên dng chi phi trà tnthc
- Tin lâi vay cia Ira

11
12
14

(83.488.394.675)
7.059.887.225
(24.637.483.245)

(158.297.366.432)
2.194.364.698
(28.422.187.859)

- Thuê thu nhp doanh nghip cia np

15

(2.109.644.345)

(8.947.715.076)

- Tin chi khác cho hot dng kinh doanh

17

(5.190.750.000)

(10.969.045.674)

Lwu chayln tin thun lit hoit ding kinh doanh

20

182.4 72.91 7.524

(11.684.318.679)

H. LUU CHUYEN TLEN T1S HOiT DQNG DAli TU'
1. Tin chi d mua s&n, xây drng tài san cô djnh
và các tài san dài hn khác

21

(855.331.536)

(29.178.788.884)

2. Tin thu tr thanh 1, nhuçmg ban tài san c djnh
và các tai san dài hn khác

22

190.972.727

1.237.787.588

3. Tin thu hi du tu gop vtn vào dan vj khác
4. Tin thu läi cho vay, c t(rc và Icii nhun duccrc chia

26
27

2.449.884.914
19.556.197.204

7.500.000.000
28.899.828.632

30

21.3 4.1. 723.309:

8.458.827.336

1. Tinthutirdivay
2. Tiên chi lii nçi gc vay

33
34

1.184.532.827.457
(1.353.052.025.034)

1.448.209.728.728
(1.527.328.203.277)

3. C tüc, Içri nhun cia trã cho chi sà hiu

36

I

a
S
I
N

a
N

a
I

a
5

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
I
a
a

MS

CIII TIEU

I. L1fU CHUYEN TIEN T1f HO1LT BONG KINH DOANH
1. Lç.ri nhuin lrzthc llzuê

2. Diu chinh cho cdc khoãn:
- Khu hao tài san c dinh và BBSDT
- Chi phi lAi vay
3. LØ nhumn lit HDKD frwác thay
- Biên dng cãc khoãn phâi thu

vn iwu (1ng

Lwu chuyEnlnlhunftho9tdngthutw
III. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOiT BONG TAI CHfNH

(45.500.000.000)

Lwu chuyên licn lhuân lit hozl dng lài chInh

40

Luu chuyên tin thun trong k5'

50

(168.519.197.577)
35.295.443.256

(124.618.474.549)
(127.843.965.892)

Tin vi twang dwong tiên dâu k'

60

135.232.552.354

186.336.871.446

Tin vi tu0ng throng tin cui k5'

70

170.527.995.610

58.492.905.554

C/il

2h
Ngirôi Ip

DngMinh Tuyn

oan

Trir&ng p

Mai an Hoàng Dung
7

ng8nárn 2020
dôc

. ! . gçc Lan

a
a
a
a
a
a
a
a
a

TONG CONG TY MAYNRA BE-CONG TY cO PHAI'
Báo cáo tài chinh riêng gi0a niên di cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nm 2020
TRUYET MINH BAO CÁO TAI CfffNII RIENG GIUA NIEN 1)O
1.

THÔNG TIN KHAI QUAT

1.1

Hinhthfrcs&h&uvn

Mu B 09a-DN

T&ig Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn (gui tt là "Tang Cong ty") dixc c phii hóa tr
Doanh nghip Nha nuâc - Cong ty May N1à Be theo Quyêt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày
8/8/2004 và Quyêt djnh so 88/2004/QD-BCN ngày 8/9/2004 cüa BO trirâng B Cong nghip (nay là
B Cong thirong). Tong COng ty hot dng theo Giây churng nhn dãng k kinh doanh so
0300398889 ngày 24 tháng 03 nãrn 2005 do Sâ Kê hoch và Dâu tir thành phô Ho CM Minh cap.
Giây chirng nhn dang k kinh doanh thay dôi Ian tln'r 23 ngày 18 tháng 01 näm 2017.
TOn Tng Cong ty vit bg ti&Ig ni.r6c ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock
Company, tOn viOt tat là: N}IABECO.

I

C phiu cüa Cong ty duqc chip nhn dang k giao djch trOn h thng giao djch Upcom can dr trOn
QuyOt djnh so 194/QD-SGDHN ngày 17 tháng 4 nãm 2018 cüa Sà Giao djch Chñng khoan Ha Ni,
ma cô phiOu là: MNB.

a
a
a

Vn diu l cOa Tang COng ty là: 182.000.000.000 dng.
Sâ hUu vn tai ngày 3 0/6/2020:

I

Côdông

Scôphn

YND

T51s&hüu

5.040.000

50.400.000.000

27,69%

I

Tp doàn Dt may Viét Nam

a
a
a
a
a
a
a
a
a

Cácc dôngkhác

13.160.000

131.600.000.000

72,31%

Tng

18.200.000

182.000.000.000

100%

1
a
a

Trii s& chInh ccia Tng COng ty t?i: S 4, ThrOng Bn NghO, Phm.rng Tan Thun Dông, Qun 7,
Thành phô HO ChI Minh.
S lao dng ti ngày 3 0/6/2020: 4.131 nguOi (tai ngày 3 1/12/2019 là: 4.518 ngur&i).
1.2

Ngành ngh kinh doanh và hot dng chinh
Ngành ngh san xut kinh doanh chü yu cüa Tng Cong ty bao gm nhiu ltnh vi,rc, trong do chü
yOu là tp trung vào các lrnh virc sau day:
• San xut, mua ban san phm dt - may, nguyen phi lieu, may moe, thit bj, phi tüng linh kin
phiic vi ngành dot, may;
• Git, tAy, in trên san phm thOu;
• Mua, ban san phin ch bin tr nOng - lam - hái san, may móc thit bj, phi tüng kim khI din
may gia ding va cOng ngliip, din tü, cong ngh thông tin;
• Xây drng và kinh doanh nhà;
• Môi gi&i Mt &ng san;
• Dich vu kho bai;
• Kinh doanh vn tãi xang dAu bang 0 tO và duOng thüy ni dja;

a
a
a
I
a
a

• Kinh doanh nhà hang, 1mm trü du ljch, khách sen;
• KiLth doanh du 1ch 1i1 hành nOi dja, quc to;...
Hoat dng kinh doanh chmnh cüa Tng COng ty trong k' là san xuAt cad san phm may mc cho thj
trithng trong nuâc và thi trmthng quOc tO.

8

a
a
a

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chmnh riêng gifla niOn d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020
TIILJYET MJNH BAO CÁO TM CIIINH 1UENG GIU'A NIEN DO (TP THEO)
1.3.

Mu B 09a-DN

Cu trüc doanh nghip

U
U

Tai ngày 3 0/6/2020, Tang Cong ty có các Cong ty con, Cong ty lien kt và các don vi tlVc thuc
nhtr sau:

a

Ten don v

Hot dng chInh

a

Cong ty con
Cong ty TNHH Git Ty Nba Be
Cong ty CP May Nhâ Be - Hu Giang
Cong ty CP May Dà Lat
Cong ty CP May Binh Djnh
Cong ty CP May Tam Quan
Cong ty CP May Bmnh Thun - Nba Be
COng ty CP May Gia Lai

Hoàn thin san phm dt
Gia cong hang may mc
Gia cong hang may mc
Gia cong hang may mc
Gia Cong hang may mc
Gia cOng hang may mc
Gia cOng hang may mc

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

COng ty lien k&
Cong ty CP May Nhà Be - DIrc Linh
Cong ty CP May Song Tin
Cong ty CP May Nha Be - SOc Träng
Cong ty CP Du ljch NBC Cam BInh Resort
COng ty CP May Gia PhOc
Cong ty CP May An Nhcrn
Cong ty CP May 9
COng ty CP DTPT Dlch vii - Thug mai Nba Be
Cong ty CP Xây 1p Cong nghip Nba BO
Cong ty CP Ti.r vn Cong ngh Nhà Be

Gia cOng hang may mc
Gia cOng hang may mc
Gia cong hang may mc
Kinh doanh dja dim liru trO
Gia Cong hang may mc
Gia cong hang may mc
Gia cOng hang may mc
Dichvuvântãj
Xây drng cong trInh
Kinh doanh may móc thit bj

46,15%
43,89%
36,00%
45,43%
47,50%
45,90%
26,78%
28,58%
29,99%
30,00%

T)Iêbiêu

N
U
I
a

U
a
a

U
a

I
I
1
•
U
U

Cac don vi trirc thuôc
CM nhánh Tang COng ty May Nhà Be - COng ty C phn - Xi nghip May Birth Phát
Chi nhánh Tang COng ty May Nba Be - COng ty C phn - Xi nghip May Bào Lc
Clii nhánh Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ly Ct phn - Xi nghip May An Giang
Clii nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C ph.n - Xi nghip May Kon Turn
Tng COng ty May Nhà Be - Cong ty C phAn - Chi nhánh May Binh Djnh
Tng COng ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Clii nhOnh Phia Bc
Clii nhánh Ting Cong ty May Nba Be ti Ha Ni
Clii nhánh Tng Cong ty May NM Be ti Dà Nng
Clii Nhánh 3- Tng cOng May Nhà BO - CTCP ti Ha Ni
CM nhánh Tng COng ty May Nba Be - COng ty C phn - Clii nbanh Hái PhOng
Clii nhánh Tng COng ty May Nha BO - COng ty C phn - CM nhtinh Nam Djnh
Van phOng di din Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn t3i UK

a

U
a

a
a
a
a

U

quyet

1.4.

Tuyên b v khâ nàng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh riêng gifra niên d
Cong ly áp dingnht quán các chinh sách k toán theo Ch d k toán doanh nghip ban hânh kern
theo Thông tu sO 200/2014/T1'/BTC ngày 22 tbang 12 näm 2014 và Thông tr s6 53/2016/TT-BTC
ngày 21 tháng 3 näm 2016 sfra dôi, b sung mt so diêu cOa Thông ttr so 200/2014/TT-BTC do B
Tài chInli ban hành, do do, thông tin và so 1iu trinh bay trOn Báo cáo tài chInh rieng gii1a niOn d là
cO thO so sánh duoc.

a
a
a

9
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TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInli riêng gitia nién dO cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 narn 2020
THTJYET MINTJ BAO CÁO TAI CHINH RIENG GIUA MEN DO (TIEP TJIEO)
2.

Mu B 09a-DN

Id( icE TOAN, DaN VI TIEN T sU' DT)NG TRONG KE TOAN

a

K' K toán
a

Nãm tài chInh cüa T&ig Cong ty bat du tfr ngày 01 tháng 01 và k& thüc vào ngày 31 tháng 12
hàngnam.

a
a

KS' k toán giUa then dO cüa Tang Cong ty bt du tr ngày 01 tháng 01 và kt thuic ngày 30 tháng 6.

a

Don vl tin t sü ding trong k toán

a

Báo cáo tài chInh riëng gifla niên d kern theo thrqc Inh bay b.ng Dng Via Nam (VND).

1

3.

a

CBTJAN MIJC vA CHE DO 1 TOAN k DG
ChdktoánIpdiing

a
•

Tng Cong ty áp ding Ch dO k toán doanh nghip Via Nam drgc ban hành kern theo Thông tir
200/201411T-BTC ngày 22 thang l2iiäm 2014 và Thông tir so 53/20161TF-BTC ngày 21 tháng
3 näm 2016 sia dôi, bô sung mOt sO diéu cüa Thông ttr so 200/2014,TF-BTC do BO Tài chInh ban
hanh.

I

Tuyên b ye vic tuân thu Chun mlyc k toán và Ch do k toán

so

a

Ban Tang Giám d& Tng Cong ty darn bâo dã tuán thu dy dü các Clnin rnirc k toán Vit Narn,
Ché dO ké toán doanh nghip Via Narn hin hânh và các quy djnh pháp l có lien quan den vic lap
va trInh bay Báo cáo tài chmnh riêng giüa niên dO cho k5' ké toán 6 thang kêt thñc ngày 30/6/2020.

I

19

a

H'inh thic k toán áp dyng

a

Tng Cong ty sfr dicing hInh thfrc s Nhat k chrng tlr.

a
a

4.

CAC CHINJI SACH KE TOAN AP DUNG
Co sr lap Báo cáo tài chInh

a

I

Bao cáo tài chInh riêng giva then dO kern theo ducic trInh bay bang Dng Via Nam (\TND), theo nguyen
tàc giá gôc và phü hçp vri các Chuân muc kê toán Via Narn, Chê dO kê toán doanh nghip Via Narn hin
hành và các quy djnh pháp l' cO lien quan den vic lap và trmnh bay Báo cáo tài chInh riéng gi[a nién dO.

a

Các loi t5 giá hi doái áp dtng trong k toán
D& vi các nghiOp vu phát sinh b.ng ngoai té
a
a
a

Các nghip vi phát sinh b.ng ngoai t duqc quy di theo t5' giá áp dtng tai th&i di&n phát
nghip vi, chênh lch tS' giá phát sinh tr các nghip vii nay thr9C ghi nhOn là thu nhap và chi phI tài
chInh trong Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh gifla niên dO.
Dánh giá lai các khoãn muc tin tê có gc ngoai tê tai thOi di&n lap Báo cáo tài chinh riêng gifta
niêndO

a
a
:•

a

1

(i) Các khoãn vn b.ng tin có gc ngoai t ducc phân loai là tài san (Tin, Ng phai thu,...): Dánh
giá laj theo t' giá rnua vao cUa Ngân hang Thuong rni t?i ngày 3 0/6/2020.
(ii) Các khoãn V11 bng ti& cO gc ngoai t duccc phãn lo?.i là nçi phâi trâ (Phâi trâ ngtr&i ban,
vay,..): Dánh giá lai theo t' giá ban ra ci'ia Ngãn hang thiicrng rnai t?i ngây 30/6/2020.
Chênh lch t giá phát sinh tlr vic dánh giá lai thrgc kt chuyn vào tài khoân Chênh lch tS' giá 413, so d.r tâi khoán nay se dirqc két chuyén vão doanh thu hoc chi phI tài chfnh t?i thM diem lap
Báo cáo tài chinh riêng giUa nién dO.
10

•

TONGCONGTYMAYNIIABE-CONGTYCOPHAN
Báo cáo tài chmnli riéng gifla nién d cho k) k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 narn 2020
TIIUYET MJB BAO CÁO TA! CHI1H RING GIfJA MEN DO (TIEP THEO)
4.

Mu B 09a-DN

CAC CHINH SAd ICE TOAN AP D!JNG (Tip theo)
Nguyen tc ghi nhn tin và các khoán ttro'ng dwrng tin

•

Tin: Bao gm Tin mat, Tin gfri ngán hang, các khoán tIrong dtrcmg tin:

•

Tin rnt, Tin gri ngâri hang duçc ghi nhn trén cc s thirc t phát sinh thu-chi.

•
•

Các kiioán thong throng tik là cáo khoãn du Pr ngn h?n, tin giri có kS' han có thôi hn thu hi
hoc dáo hn khOng qua 3 thang kê tir ngày dâu tir, gfri tiên có khá náng chuyên dôi dé dàng thanh
int hrcrng tién xác djnh và khOng cO rOi ro trong chuyén dôi thãnh tiên ti thñ diem báo cáo.

•

Nguyen tc k toán các khoãn du tir tài chinh

I

Các khoán du lix vào Cong ty con. Cong ty lien doanh lien kt Va du Pr khác

•

I
•

I
•
•

I
•

. f)u Pr vào Cong ty con: Các khoãn dAu Pr vào các COng ty con ma Cong ty nm quyn kirn
soát thrcrc lrinh bay theo phuong pháp giá gOc trén Báo cáo tài chInh riéng gita niên dt.
Các khoãn phán phi lçi nhun ma Tng COn ty nhn dirçic tmr s lçii nhun my k cüa các Cong
ty con sau ngày Tong Cong ty nàm quyên kiém soát thrcic ghi nhn vào ket qua hoat dng kinh
doanh trong nàrn cüa Tong COng ty. Các khoán phãn phOi khác ducic xern nhu phân thu hOi các
khoãn du Pr va duçxc tth vào giá trj dâu Pr.
. Du Pr vao cOng ty lien kit, lien doanh: Các khoàn du Pr vào cOng ty lien kit, lien doanh ma
trong do Tong Cong ty có ãnh hu&ng dáng ke thrçic trInh bay theo phirong pháp giá gOc.
Các khoãn phãn phi li nhun ma Tng Cong ty nhn dirqc tir s lqi nhun luy k cüa các Cong
ty lien kt sau ngày TOng COng ty nm quyén kiêm soát dixgc ghi nhn vao két qua hot dng
kinh doanh trong nm cüa Thng Cong ty. Các khoãn phán phôi khác ducic xem nhtr phán thu hOi
các khoân dâu Pr và duqc trmr vào giá tn dâu Pr.
. Các khoân du Pr khác: Dugc ghi nhn theo phircmg pháp giá gc.
Dix phOng tn tht các khoán du ti.r
D phOng thn that du Pr vào Cong ty con, lien doanh, lien kt: Là khoân dr phOng tn tht do
doanh nghip nhn vOn gop dâu Pr (cOng ty con, lien doanh, lien kêt) bj lô dan den nhà dâu lix có
kM nãng mat vOn hoac khoãn dir phOng do suy giàm giá tn các khoàn dâu Pr vào cOng ty con, cong
ty lien doanh, lien két.

•

Dr phOng tn thAt các khoãn dAu Pr khác: Vic irIch 1p d? phOng tn thAt can cr vào giá trj hcxp l
cüa khoán dâu Pr ti thOi diem trIch lip, trong trir&ng hçrp không xác djnh duqc giá trj hcip l vic
l.p dir phOng can cir vào khoân to cUa doanh nghip nhn von gOp dâu Pr.

•

I

Khoãn l cüa doanh nghip nhn vn gOp du Pr lam can cir d trIch 1p dir phOng là Báo cáo tài
chInhhgp nhât, nêu doanh nghip nhn vOn gop du Pr là cOng ty Mc. Néu doanh nghip nhn vn
gop dâu Pr là doanh nghip dc l khOng có cong ly con, can dr d trIch 1p dr phOng là Báo cáo
tài chinh ci'ia doanh nghiép dixçc dâu Pr do.

•

Nguyen tc k toán n phãi thu

•

Các khoãn Ncr phái thu duçic theo dOi chi tit theo k' han phài thu, di tlrçrng phái thu, loai nguyen
t phái thu và các yéu to khác theo nhu can quãn l cUa Tng Cong ty.

I

a
U
U
U
U

TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tái chinli riêng giCia niên d cho k' k toan 6 tháng kt thuic ngày 30 tháng 6 närn 2020
THUYET MINET BAO CÁO TAT CIIfN1F1 RING GffJA NIEN DO (TIEP TIIEO)
4.

CAC CHIKEI SACH KE TOAN k DTJNG (Tip theo)
Nguyen tc k toán nq phâi thu (Tip theo)
Các khoãn Nçi phâi thu bao grn phái thu khách hang và phái thu khác duçc ghi nhn theo nguyen tic:

U

Phài thu cüa khách hang gm các khoãn phâi thu mang tinh chit thtrcmg rnai phát sinh tir giao
djch cO tInh chat mua - ban giUa TOng Cong ty và ngithi rnua (là don vi dc 1p vâi nguOi ban,
gOrn cá các khoán phái thu gitta Cong ty mc và Cong ty con, lien doanh, lien két). Các khoãn
phãi thu thi.rong rnai ducrc ghi nhn phü hop vói chuãn mvc doanh thu ye thi dirn ghi nhn can
cir theo hóa don, chthig tir phát sinh.

U

a
U

a
a
I
U

a
U

a
I
a
*

a
a

1
:
U
a

a
a
a
a
1
a
a
a

• Phài thu khác gm các khoãn phãi thu khOng mang tinh thi.rong mai.
Các khoãn phái thu thrqc phán loai là Ng.n h?n và Dài h?n trén Bang Can Mi k toán can cr k'
h?n cOn li cCa cac khoãn phài thu tai ngày 1p Báo cáo tài chinh rieng giOa nién d.
Dir phOng no phái thu khó dOi; ducrc 1p cho tirng khoán ncr phái thu khó dOi can cü vào thOi gian
qua hn trâ ncr gOc theo cain két nq ban dâu (khong tinh den vic gia h?n ncr gita các ben), hoc cO
dâu hiu khó dOi do khách ncr dA lain vào tInh trng phá san hoc dang lam thu tic giái the, mat
tIch, bô trôn.
Nguyen tc k toán hang tn kho
Hang tn klio ducrc xác djnh tran co sà giá gc, trong triiOng hop giá gc hang tn kho cao hon giá
tn thuãn co the thuc hiOn di.roc thi phai tmh theo gia tn thuãn co the thtrc hen throc Gia gOc hang
tOn kho bao gôrn chi phi nguyen 4t lieu tn,rc tiêp, chi phi lao dng trrc tiêp và chi phi san xuât
chung, nOu có, dê có di.rcrc hang tOn kho a da diem và trng thai hin tai. Giá frj thuân có the thrc
hin duc dtrcic xác djnh bang giá ban iróC tinh ttir các chi phi do hoân thành cl'Ing clii phi tiOp th,
ban hang và phãn phôi phát sinh. Hang tOn kho thrçrc hach toán theo phucmg pháp kO khai thu&ng
xuyén. Giá lii hang xuât kho thrçrc tinh theo phuong pháp binh quân gia quyOn.
Dr phOng giam giá hang thn klio cüa Tong Cong ty duçirc trich 1p theo các quy djnh k toán hin
hành. Theo dO, Tong Cong ly thrcrc phép trich Ip Dir phOng giãrn giá hang tOn kho lôi thai, hông,
kern phm chat trong tnrang hop giá trj thrc tê cOa hang tOn kho cao hon giá tn thuãn có the thirc
hin thrçrc t?i thOi diem kOt thüc niOn d ké toán.
Nguyen tc k toán và khu hao Tài san c dnh hfru hinh và vO hInh
Tng COng ty quãn I, s ding và trich khu hao TSCf) theo hiràng dn tai Thông tr s6
45/2O13iTT-BTC ban hânh ngày 25 tháng 4 narn 2013, Thông tu sO 147/2O16iTF-BTC ngày 13
thang 10 nan 2016 do B Tài chInh ban hãnh ye vic sra dôi, bO sung mt5t sO diOu cüa Thông tir sO
45/2013/TT-BTC ban hãnh ngày 25 thang 4 närn 2013 và Thông tu sO 28/2017,Tf-BTC ngày
12/4/2017 cña BO Tài chfnh sCra dôi, bO sung mt so diêu cUa 45/2013/IT-BTC ngày 25/4/2013 và
Thông ti.r sO 147/201611T-BTCngày 13/10/2016 cüa BO tài chinh hu&ng dan ché d quãn l, sCr
ding và trIch khâu hao tài san cô djnh.
a.

Nguyen tàc ki loan

Tài san c dinh hthi hInh
Tài san c djnh hihi hinh duçrc phãn ánh theo giá gc, trinh bay theo nguyen giá tth giá trj hao mOn
lily ke. Nguyen giá tài san cO djnh bao gôm toàn b các chi phi ma Tong Cong ty phài bO ra dO CO
thrçc tài san cô djnh tinh den thôi diOm thra tài san do vào trng thai san sang su dmg.
Khi tài san c6 dnh dircrc ban hay thanh l, nguyen giá và khu hao lüy k duçrc xóa s và b.t kS' khoãn
lai, l nào phát sinh do vic thanh l déu dugc tInh vào thu nhp khác hay clii phi khác trong näm.

U
I
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TONG CONG TV MAYNIJABE-CONG TV CO PHAN
Báo cáo tài chinli riéng gifla niên d cho kS' k toán 6 tháng k& thüc ngáy 30 tháng 6 näm 2020
Mu B 09a-DN
TI{UYET MINI! BAO CÁO TA! CI[hTI RIENG GI(YA NIEN DO (Tilt? JJIEO)
4.

CAC CHINH SACH K1 TOAN A? DVNG (Tip theo)
Nguyen tc k toán và khu hao Tài san c dlnh h&u hmnh và vô hInh (Tip theo)
Tài san c dinh vô hInh
Tài san c djnh vô hinh th hin giá fri quyn si'r dicing dat, nhãn hiu hang hóa, bàn quyn b.ng
sang ch& 9uyén phát hành, cong thIrc pha chê,... và &rçTc trinh bay theo nguyen giá trir giá tn hao
man lüy ke.
Quyn sü diing dt: là toàn b các chi phi thirc t Tng Cong ty dã chi ra có lien quan tnirc tip tài
din tIch dt sfr dung, bao gôrn: tiên chi ra dO có quyOn sir dpng dat, chi phI cho dOn bü, giâi phóng
mt bang, san lap m.t bang, l phI trirâc ba...
Quyn sir dicing dAt có thOi hn xác djnh dugc thA hin theo nguyen giá trtr giá tn hao mOn lOy k.
Nhãn hiu hang hóa, bàn quyên, bang sang chê,.. .xac djnh ducic th liin theo nguyen giá trtr giá trj
hao mOn lily k.
b.

Phwungphdp khu hao

Tài san c djnh hUu hinh duqc khAu hao theo phnmg pháp thrng thing d?a trOn thai gian hiiu
di.ing uâc tinh. ThOi gian khâu hao ciii thO nhi.r sau:
A
Chokyketoan6thang
kt thüc ngày 30/6/2020
(So näm)
Nhà xu?mg va 4t kin trac
05-25
May móc và thiOt bj
05-07
Plurcrng tin 4n tái
06
FhiOt bj, ding cii quãn l và tái san khác
03 - 07
Tài san c djnh vO hInh
A

a

I

Cho ky ke toan 6 thang
kOt thác ngày 30/6/2020
(SO nàm)
50
10
10
10

Quyn sfr difling dAt
Nhãn hiu hang hOa
Bàn quyên, bang sang chê
Cong thüc pha chO, thiêt kO,...

a
a

TSCE) vO hInh là Quyn sü diing dAt có thOi han xác djnh thrcc khAu hao theo phirmig pháp dirng
thäng da tren thvi gian hiu 1irc cüa giây chü'ng nhn quyOn sfr di1ng dat. TSCD vô hinh là quyOn
sCr dimg dat không th&i h?n duqc ghi nhn theo giá gôc và không tInh khâu hao.

I

Nguyen tc k toán Chi phi xây di'ng co' bàn dO' dang
Các tài san dang trong qua trinh xây dmg phpc viii rniic dIch san xuAt, cho thuO, quàn frj hoc cho
bAt kS' miic dIch nào kliác dtrcic ghi nhn theo giá gôc. Chi phI nay bao gôm chi phI djch vi va chi
phi lãi vay có liOn quan phü hQp vâi chInh sách k toán cüa Tong Cong ty. Vic tinh khâu hao cüa
cac tài san nay dugc ap dung giông nhi.r vài các tài san khác, bat dâu tir khi tài san a vào trang thai
san sang sir ding.

Nguyen tAc k than cM phi trã trtr&c

a
I
U

Clii phi trá th1óc phãn inh các chi phi thrc tA dã phát sinh nhtrng có lien quan dn kAt qua hoat
dng san xuât kinh doanh cüa nhiOu kS' kO tom và vic kOt chuyOn các khoàn clii phi nay vào chi
phi san xuAt kinh doanh cOa các k' kO toán
Clii phi trà tnxâc: dirçc ghi nhn theo giá g6c và dtrgc phãn loai theo ngn han và dài hn trOn Bang
can dôi kO toán can cir vao th&i gian trà tnrâc cCia tirng hqp dOng.

13

.3

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

TONG CONG TY MAYNIEA BE-CONG TY cO PHAN
Báo cáo tài chInh riông giüa nién d cho k' k toán 6 tháng kt thuic ngày 30 tháng 6 nãm 2020
THTJYET MINTI BAO CÁO TAI CifINH RIENG GIUA NIEN DO (T[EP THEO)
4.

Mu B 09a-DN

CAC CHhNJI SACH ICE TOAN A DIJNG (Tip theo)
Nguyen tc k toán nç phãi trã
Các khoãn iiç phài trâ thrçic theo dOi clii tit theo kS' han phái trã, di tirçng phái trâ, loai nguyen t
phâi trá va cac yêu to khác theo nhu câu quán l cüa Tong Cong ty.
Các khoãn nçi phài trâ bao gm phâi trá ngithi ban, phái trã nq vay và các khoãn phâi trá khác là các
khoãn nq phái trã dtrgc xac djnh gãn nhtr chäc cMn ye giá tn và th&i gian và thrçrc ghi nhn không
thâp hcTn nghra vii phái thanh toán, thrçc phán lo?i nhi.r sau:
Phái Ira ngui ban: grn các khoãn phái Ira mang tInh chAt thuung rnai phát sinh tir giao djch mua
hang hóa, djch vii, tài san giita Tong COng ty và ngi.r&i ban (là don vj dc 1p vri Tong Cong ty,
gôm Ca các khoãn phái trá giiia COng ty mc và Cong ty con, Cong ty lien doanh, lien kêt.
Nguyen tAc ghi nhn chi phi phãi trã
Các khoãn chi phi th?c t chi.ra chi nlnrng dtrçrc trich triróc vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong
kS' dé dam b khi clii phi phát sinh thc té khOng gay dt biên cho chi phi san xuât kinh doanh trén
co sâ dam an nguyen täc phü hqp giüa doanh thu và chi phi.
Tng Cong ly ghi nhn clii phi phái trâ theo các nOi dung clii phi chinh sau: Clii phi khuyn mài,
chiét khâu; Chi phi nguyen 4t lieu: vâi chInh.
Nguyen tAc ghi nhân vay và n' phãi trã thuê tài chinh
Bao gm các klioân tin vay, nq thué tài chInh, không bao grn các khoàn vay thrOi hinh thüc phát
hành trái phiu lioc cô phiéu iru dãi có diéu khoãn bat buc ben phát hành phâi inua lai tai mt thai
dim nhât djnh trong tirong Iai.

C
Cong ty theo dOi các khoãn vay và ncr thuê tài chinh chi tit theo tirng d& tirçrng nq va phãn loai
ngän han và dài h?n theo thOi gian trâ nq.
Chi phI lien quan trijc tiAp d&i klioãn vay dugc ghi nhn vào chi phi tài chInh, ngo?i tnt các clii phi
phát sinh tir khoân vay riêng cho m1ic dIch dâu tir, xây drng hoc san xuât tài san dc dang thI dirçrc
vOn hóa theo Chuán mirc Kê toán Chi phi di vay.
Nguyen tAc ghi nhn và vn hOa các khoãn chi phi di vay
TAt cà các chi phI lãi vay duçxc ghi nhn vào Báo cáo KAt qua hoat dOng kinh doanh khi phát sinh,
trir khi ducrc vOn hóa theo quy djnh cüa chuãn mi.'rc ke toán "Clii phi di vay".

!

Nguyen tAc ghi nhn doanh thu chira thirc hin

N
N
N

Doanh thu chua flirc hin grn: doarth thu nhn tniàc(nhu: s tin thu trithc cxa khách hang trong
nhiêu k' ké toán ye cho thuê rnt bang) không bao gOm: tién nhen trtróc cüa ngu&i mua ma TOng
COng ty chua cung cap san phãni, hang hOa, djch v; doanh thu chira thu duqc tién cüa hoat dOng
cho thué tài san, cung cap djch vt nhiêu ks'.

I

Doanh thu nIin truàc ducrc phân b theo phuang pháp duang th.ng can cü trên s6 kS' dã thu tin trirâc.

I
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TJTUYET MINH BAO CÁO TA! CH1I4H RIENG GIfJ'A N]iN DC) (TIEP THEO)
4.

Mu B 09a-DN

CAC CHu1H SACH KE TOA1' AP D!)G (Tip theo)
Nguyen tc ghi nhn vn chü sO' hüu
Vn du tir cüa chir sâ htiu drcrc ghi nhn theo s vn tic gOp cña chit s& hthi.
Lgi nhu chiia phán ph& xác djnh trén ccr sà k& qua kinh doanh sau thus thu nhp doanh nghip
và vic phn phOi lçri nhun hoäc xir 1' lô ciia Tong Cong ty.

M

Lqi nhun sau thud cüa Tng Cong ty thrgc trIch chia c tire cho các c doug sau khi thrçrc pl1ê
duyt bOi HOi dOng cô dOng tai Dai hi thithng niên cüa Tong Cong ty và sau khi dã frIch 1p các
qu5 dir Irti theo Diéu 1 cfia Tong Cong ty.

U

C6 t(rc dircrc cong b và chi trá dira trén s Içri nhun r6c tInh dt duçrc. C tire chinli thirc thrçrc
cOng bô và chi Ira trong niên dt kê tiêp tir nguOn lçri nhun ch.ra phãn phôi can cir vao sr phO duyt
cüa Hi dOng cO clOng tai Di hi thuOng niên cira Tong Cong ty.
Nguyen tc Va phi.rong pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp khác
Doanh thu ban hang thrqc ghi nhn khi dng th?ri thOa man Mt câ näm (5) diu kien sau:

U
U

(a) Tng Cong ty dã chuyn giao phAn IOn riti ro va iqi Ich g.n 1Mn vâi quyn s& hiiii san phrn
hoc hang hóa cho ngu&i mua;

U

(b) Tng COng ty khOng cOn nm giti quyn quân l' hang hóa nhu nguri so htiu hang hóa hoc
quyén kiêrn soát hang hóa;

U
U
U
a
U
U

a

U
U
•

U
U
U
a

(c) Doanh thu duc xác djnh ttro'ng di chic chn;
(d) Tng COng ty së thu di.rcic 19i Ich kinh t tir giao djch ban hang; và

0

(e) Xác djnh duçrc chi phi lien quan dn giao djch ban hang.

N

Doanh thu cita giao djch v cung cp djch v dtrçrc ghi nhn khi kt qua cita giao djch do &rqc
dnh mt each dáng tin cay. Triirng hçrp giao djch ye cung cap djch vii lien quan den nhiéu k' thI
doanh thu thrqc ghi nhn trong kr theo két qua phãn cong vic dA hoân thãnh tai ngày cüa Bang can
dOi ké toán cüa kS' do. Két qua cita giao djch cung cap dich vu throc xác djnh khi thOa man tt câ
bôn (4) diêu kiên sau:
(a) Doanh thu dtrçxc xác djnh trnng di chic chn;
(b) Co khá näng thu thrçrc Içri ich kinh M hr giao djch cung cp djch vii do;
(c) Xác djnh d.rçre phn cong vic dã hoãn thãnh t0i ngày cita Bang can d& k toán; và
(d) Xác djnh dixçc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp dich
viidó.
D6i vâi tin lãi, cc tire và lçri nhun duqc chia Va thu n.hp khác: Doanh thu di.rçic ghi nhn khi
TOng COng ty có kliâ näng thu dirçrc 19i Ich kinh t tir boat dOng trén và thrcrc xác djnh ttrcrng dOi
chãc chän.
Nguyen tác ké toán các khoän giãm trir doanh thu
Các khoãn giãm trir doanh thu gOm:
•

Chit khu thtrrng rnai: là khoàn ban giárn giá niêm yt cho khách hang mua hang vii khi
hrqng IOn, khOng bao gm khoán chiét khâu thirang mai cho ngihui mua dà the hin trong hóa
dcrn GTGT hoc boa do'n bàn hang.

,...
. te, hang b kern, mat pham
Hang ban
b1 Ira lal: do vi. phrn cam ket, vi.ph?m hçrp dong kinh
chat, khOng dung chimg Ioai, quy each.
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CAC CRINJI SACH KE TOAN AP DTJNG (Tip theo)
Nguyen tc k toán giá vn hang ban
Bao gm giá v&i cüa san phm, hang hóa, djch vii trong kS' thrcrc ghi nhn phü hçrp vài doanh thu
dä tiêu thii trong kS'. DOi v&i chi phi nguyen 4t 1iu trirc tié tiêu hao vuçt mire binh thir&ng, clii
phi nhãn công, chi phi san xuât chung cô djnh không phán bô vào giá trj san phâm nhp kho thrqc
ghi nhn ngay vào giá von hang ban (sau khi trir di các khoãn bOi thithng, nêu co) kê ca khi san
phârn, hang hOa chua &rqc xác djnh là tiêu thu).
Nguyen tc và phtnyng pháp ghi nhân chi phi tài chInh
- Clii phi Iãi vay: Ghi nhn hang tháng can cir trén khoãn vay, lãi suit vay và s ngày vay thirc t.
- Chi phi lt giá hti doái: Dirçrc ghi nhn khi cO sij chénh lch gitta t' giá giao djch thrc t và t'
giá ghi so ké toán và khi có phát sinh l khi dárth giá lai các khoàn rnic tin t có gc ngoi t.
Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn chi phi thuê thu nhãp doan nghip hin hành, chi phi
thuê thu nhâp doanh nghip hoãn lai
Chi phi thu thu nhp doanh nghip (hoc thu nhp thu thu nhp doanh nghip): Là tng chi phi
thuO thu nhp hin hành và chi phi thuê thu nhp hoãn li (hoc thu nhp thué thu nhp hin hãnh
và thu nhâp thuê thu nhâp hoân lai) khi xác dinli loi nhun hoãc 10 ci:ia mt näm.
•

Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành: là s6 thug thu nhp doanh nghip phâi np tinh
trén thu nhâp chju thué trong nãm và thuê suât thuO thu nhp doanh nghip hin hành. Thuê thu
nhp hién hành duqc tInh dra trén thu nhâp chju thuO vá thus suât áp diing trong k' tInh thu.
Khoan thu nhâp chiu thuO chênh léch so vâi lcii nhuân ké toán là do diêu chinh các khoãn chénh
lch gifta lçri nhun kê toan và thu nhp chju thuê theo chInh sách thug hin hành.

•

Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoãn 1i: là s thus thu nhp doanh nghip së phai np
trong Prong lai phát sinb tir vic: ghi nhn thuê thu nhp hoän 1?i phái Ira trong näm; hoàn nhp
tài san thue thu nhp hoan iai dà thrçrc ghi nhn tir các nãrn tnthc; không ghi n1in tài san thud
thu nhp hoãn lai hoc thuê thu nhp hoän lai phái trâ phát sinh tir các giao djch thrçrc ghi nhn
Irirc tiOp vào vOn chir sà hUu.

Tng Cong ty cO nghia vi np thus thu nhp doanh nghip vài thus suit tir 20% trOn thu nhp chju thus.
LYóc tInh k toán
VicIp Báo cáo tái chinli riêng giira niên dO tuân thu theo các Chuân mrc ké toán Vit Nam, Ch
dO kë toan doanh nghip Vit Nain hin hành và các quy djnh pháp l cO lien quan den vic 1p và
trInh bay Báo cáo tâi chInh riéng gi0a nien d yêu thu Ban TOng Giám dôc phái CO nhttng irrc tInh
và giá djnh ãnh htr&ng den sO lieu báo cáo ye cOng nçv, tài san và vic trinh bay các khoân cong ncr
và tài san tiêm tang tai ngây 1p Bao cáo tài chInh riéng gilta niOn dO cOng nhu các sO 1iu báo cáo
v& doanh thu và chi phi trong suOt nàrn tài chInli. Két qua boat dng kinh doanh thrc to cO the khác
vii các uic tInh, giá djnh dt ra.
Cong cu tài chinh
Ghi nhán ban du
Tài san tài chlnh
Tai ngày ghi nhn ban dAu, tài san tâi chInh dirqc ghi nhn theo giá gc cOng các clii phi giao djch
có lien quan trite tiOp den vic rnua sam tài san tài chinh do.
Tài san tài chInh cüa Cong ty bao gm tin mitt, tin gin ngn h?n, các khoãn ttxcrng throng ti&n, các
khoan phái thu ngan han va các khoãn phâi thu khác, các khoãn k qu, các khoan cho vay, cong cii
tài chinh dã thrçrc niêm yk và chua niêm yOt và các cOng cii tài chinE phái sinh.
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Mk B 09a-DN

THUYET MINTI BAO CÁO TAI CHINH RIENG GIUA NTEN DO (TIEP 1HEO)
4.

CAC CHINM SACH ICE TOAN AJ? DITNG (Tip theo)
Cong nq tài chInh (Tip theo)

a
a

Tai ngày ghi nhn ban c1u, cOng nqtài chinh ducc ghi nhn theo giá gc c)ng các chi phi giao djch
có lien quan tnjc tiêp den vic phát hành cOng nqtài chInli dO.
COng ncr tài chinh cOa Tng Cong ty bao gm các khoãn phãi trâ nguOi ban, phài trá khác, các
khoán chi phi phái trã, cac khoãn ng thuO tài chinE, các khoán vay và cong ciii tài chInh phái sinh.

U
U

Dánh giá lai sau l.n ghi nhãn ban dAu

a

Hin ti, chua có quy djnh v dánh giá li cOng ciii tài chInE sau ghi nh.n ban du.

U

Các ben lien quan

a
a
a
a

Dugc coi là các ben lien uan là các doanh nghip, k cá các Côn ty con, Cong ty lien kit, các cá
nhân frrc tip hay gián tiep qua mt hoc nhiêu ü-ung gian có quyên kiOm soát TOng Cong ty hoc
chju sir kiOm soát chung vOi lông Cong ty. Các ben lien kê các cá nhán nào rc tiep hoc gián
tiêp nãm quyOn biêu quyOt cüa Tong Cong ty ma có ânh hung dáng ice di vói Tong COng ty.
Nhihig chIrc trách quãn I' chñ chat nhi.r Tong Giám dôc, viOn chc cUa Tong Cong ty, nhthig thãnh
viên than cn trong gia dmnh cüa nh0ng cá than hoc các ben lien két nay hoc nhUng Cong ty lien
kêt vi các cá than nay ciing duqc coi là ben lien quan.

U

Bão cáo b phn

a
I

B phn là thànli phn có th phán bit dizqc cüa Tng Cong ty tharn gia vào vic cung cp san
phãm hoäc djch vii có lien quan (b phn thea lTnh vrc kinh doanh), hoc vào vic cung cap san
ph.m hoc djch vi trong ph?m vi int rnôi thrOng kinh tê ci thO (b phn theo khu vrc dja 1)) ma
bt) phn nay có rüi ro và lçri Ich kinh tê khác vOi các b phn kinh doath khac.

U
I

Ban Tng Giám dc cho rng b phn hoat dng kinh doanh chIrih cOa Tang Cong ty trong kS' chü
yêu là san xuât các san phâm may m.c nen lông Cong ty không 1p Báo cáo b phn.

U

a

5.

5.1

I
a

THONG TIN BO SUNG CHO CIII TIEU TRIMI BAY TREN BANG CAN DO! ICE TOAN
RIENG GI[J'A NIEN DQ, BAO CÁO KET QUA HOeT DQNG KLNII DOANE! RIENG
GIUA NIEN DO
Tin và các khoán ftrong throiig tiên
30/06/2020
VND

01/01/2020
VND

Tin mat
Tin gri ngân hang
Các khoãn tucrng ducing tin (ii)

2.602.788.469
146.625.307.113
21.299.900.028

4.721.035.470
119.179.623.074
11.33 1.893.810

Tong

170.527.995.610

135.232.552.354

(ii) Là khoân tiii gii cO k' h?n 01 tháng ti các Ngãn hang Thuong mai C phn. Läi suât tiên gCri
tlr 4,75%/nãm den 5%/nàm.

I
$

a
I

-
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PRAN
Báo cáo tài chinh riêng gifla nién d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2020
TH]JYET M[NH BAO CÁO TAT C}]tH RIENG GICrA NIEN DQ (TIEP FHLO)
5.2

Phãi thu cüa kbách hang

a) Phãi thu cüa khách hang ngn hn
BMB Clothing Group
JP Global Import INC
Cong ty TNHH Tng Cong ty Dt may Mik Nam Vinatex
Cong ty CP May Nhà Be - E)(rc Linh
Generos De Punto Victrix, S.L.
Motives (Far East) Ltd.
H&M Hennes & Mauritz
Mattalan
Canda
Debenharns Retail
Arcadia Group Brands Ltd.
Cong ty báo him PVI Thãnh PM H CM Minh
COng ty C phn May Gia Phüc
Cong ty TNT-lET NESTLE Vit Nam
Phài thu các di tirçmg khác
b) Phãi thu cüa khách hang dài hn
c) Phãi thu khách hang là dc ben lien quan
(Chi tit tai Thuy& minh s 6.1)
Tong
5.3

30/06/2020
VND
463.919.700.491
40.860.065.701
34.661.694.786

01/01/2020
VND
784.760.809.684
88.332.185.757
31.144.493.570

32.867.824.480

50.464.912.505

32.763.930.806
18.741.538.148
18.101.225.804
12.290.315.859
8.800.290.682
7.926.196.304
7.013.682.672
6.338.824.603
5.128.194.974
14.847.777.091
223.578.138.581

32.843.993.417
27.052.609.806
34.835.289.079
17900.46 1.003
7.866.844.717
9.821.338.457
14.893.182.5 12
46.606.425.448
16.826.915.766
45.319.297.462
105. 195.253
360.747.664.932

463.919.700.491

784.760.809.684

Phãi thu khác
30/06/2020 (VND)
CIa tr ghi s

Ngn han

73.561.155.691

Cong ty C phin May Gia PhOc
Phai thu v c tüc (COng ty con, Lien
ket)
Cong ty TN}IH Git tAy Nhà Be
PhOi thu ngir&i lao dng
PhOi thu BHXH
Phài thu tm Ong
Dr On Dcrc Linh 2

26.259.359.027

Cong ty CP May Hoài An
Ph5i thu khác
Kqukcuçic
Dài hn
- Ky qu, ky cirçc
- COng ty CP May PhO Cat
- Cong ty TNHH Git tAy Nhà Be
- COng ty C phn May Nhà Be - SOC
TrOng
- Dt ccc thu0 mt bang
- Phái thu khác

01/01/2020 (VND)
Dir phOng

Giá tn ghi s

63.053.353.511
29.785.602.738

9. 824.647.278
7.506.043.834
6.029.464.876
4.857.998.894
2.455.596.212
1.5 19.993.027
1.066.931.505
13.758.437.288
282.683.750
26.699.921.219
20.000.000
3.381.480.000
12.000.000.000

-

-

7.117.112.328
1.559.531.173
5.342.368.916
2.392.571.303
1.519.993.027
1.049.479.451
13.939.985.357
346.709.218
22.337.895.751
20.000.000
3.381.480.000
12.000.000.000

8.700.000.000

4.000.000.000

2.570.091.444
28.349.775

2.908.065.976
28.349.775

100.261.076.910

85.391.249.262

Phãi thu khOc là các ben lien quan
(chi tiet ti Thuyet minh so 6.1)
Tng

Mu B 09a-DN
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Du phông

TONG CONG TY MAYN]TA BE-CONG TY cO PIL&N
Báo cáo tài chInh riéng giia nién d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020
TITUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINTI RIENG GLO'A MEN 1)0 (T[P TRIEO)
5.4

Hang tn kho
30/06/2020 (VND)
Giagc
DphOng

Hang dang di trOn dtràng
Nguyen 1iu, vt 1iu
Cong ci, diving c
Chi phi san xut kinh doanh dà dang
Thành phAm
Hang hOa
Hang gi ban
Hang hóa kho bão thu

1.934.230.287
234.912.996.536
17.064.951.884
309.911.519.945
94.289.493.678
11.583.171.283
91.625.578.468
7.896.696.478

Tong

769.218.638.559

5.5

Mu B 09a-DN

(149.684.760)

(136.817.139)

(286.501.899)

01/01/2020 (YND)
Giágc
DrphOng
9.665.911.816
226.402.386.833
105.336.492
304.493.293.803
82.703.131.778
8.272.447.79 1
83.894.473.656
715.536.982.169

(149.684.760)

(136.8 17.139)

(286.501.899)

Chi phi trã trithc
30/06/2020
YND

01/01/2020
YND

9.284.695.082
4.274.534.604
818.571.415
620.753.666
515.336.837
380.166.955
343.515.633
14.235.554
2.317.580.418

12.869.076.655
6.656.883.263
1.784.823.495
908.378.698
833.519.594
477.128.584
648.162.660
51.767.179
1.508.413.182

b) Dài han

33.038.981.797

36.514.487.449

Clii phi thuê dt
Clii phi süa ch[ia
Clii phi cOng cii dicing cii
May mOe thit bj
Clii phi phi tling
Clii phI bâo hi&n
Clii phI quáng cáo
Clii phI khác

14.029.962.718
9.652.314.784
4.269.070.124
2.570.751.083
677.230.390
49.918.669
412.727.272
1.377.006.757

14.395.082.160
10.230.518.855
5.379.091.416
3.591.098.607
924.966.340
60.246.667

Tng

42.323.676.879

49.383.564.104

a) Ngn hn
Clii phI thué mt bang
Chi phi bâo hem
Chi phi quâng cáo
Clii phi cong ci diing cii
Clii phI sfra chila
Clii phi pht tüng
May rnOc thit bj
Clii phi khác

19

1.933.483.404

TONGCONGTYMAYNIIABE-CONGTYCOPHAN
Báo cáo tài chinh riêng giUa niên d cho k' k toán 6 tháng kt thtc ngày 30 tháng 6 nAm 2020
TIIUYET MIENH BAO CÁO TA! CHINJI RIENG GIUA NIEN DC) (TIEP THEO)
5.6

Mu B 09a-DN

Tài sãii c1 dinh hüu hlnh

Don vi tInh: VND
Nhà c1ra
vt kin trüc

May móc
thit bj

Phiroiig tin
vn tái

Thit bi,
dung cu quãii I

Tng

235.928.433.235

423.848.104.332

94.078.714.559

8.286.438.191

762.141.690.317

810.867.129
480.000.000
330.867.129

33.733.636
33.733.636

-

6.862.665.167
6.393.907.003
468.758.164

7.707.265.932
6.907.640.639
799.625.293

Giãm trong k'
Thanh 1' ithucrng ban

-

8.335.075.807
8.335.075.807

1.485.461.952
1.485.461.952

S6 dir ti 30/06/2020

235.928.433.235

422.375.693.692

93.404.119.736

8.320.171.827

760.028.418.490

159.326.574.021

289.390.099.645

71.264.271.294

6.960.253.097

526.941.198.057

Tang trong k'

5.663.941.761

17.767.663.982

2.500.587.968

187.902.377

26.120.096.088

KMu hao trong kS'

5.663.941.761

17.767.663.982

2.500.587.968

187.902.377

26.120.096.088

8.323.838.306
8.323.838.306

1.485.461.952
1.485.461.952

164.990.515.782

298.833.925.321

72.279.397.310

7.148.155.474

543.251.993.887

Ti ngây 01/01/2020

76.601.859.214

134.458.004.687

22.814.443.265

1.326.185.094

235.200.492.260

Tai ngày 30/06/2020

70.937.917.453

123.541.768.371

21.124.722.426

1.172.016.353

216.776.424.603

NGUYEN GIA
S dii' tai 01/01/2020
Tang trong kS'
Muatrongk'
ChuyntrXâydirngcobán

9.820.537.759
9.820.537.759

GIA Till HAO MON LOY ICE
S dir ti 01/01/2020

Giám trong k5'
Thanh 1 nhucrng ban
S dir tai 30/06/2020

9.809.300.258
9.809.300.258

GIA Till CON LA!

Nguyen giá cüa tài San c djnh hUu hinh dã khu hao ht nhi.rng vn cOn st'r dvng vói giá trj ti ngày 30/6/2020: 333.676.058.14 1 dng (tai ngày 3 1/12/2019:
296.674.241.249 dng.

20
C)
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài climb riông giüa niên d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nãni 2020
TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG GIOA NIEN DQ (TIEP THEO)
5.7

Mu B 09a-DN

Tài san c djnh vô hInh
Dcrn vi tmnh: VND
Quyn sfr ding
dt cO thOi hn

Nliãn Iiiu,
hang boa, ban quyn,
bang sang ch

Phn mm
may tInh

Tng

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
196.468.152
196.468,152

5.835.049.868
3.915.583
3.915.583

16.872.676.138
1.810.174.626
1.810.174.626

25.797.217.876
2.010.558.361
2.010.558.361

3.285.960.022

5.838.965.451

18.682.850.764

27.807.776.237

GIA TR! CON Lçkl
Ti ngày 01/01/2020

7.359.777. 037

3.915.583

12.746.508.367

20.110.200.987

Ti ngay 30/06/2020

7.163.308.885

10.936.333.741

18.099.642.626

NGUYEN GIA
S dir ti 01/01/2020
Tang trong k5'
Giãm trong k'
S dir tai 30/06/2020
GIA TR! HAO MON LUY KE
S dir tii 01/01/2020
Tang trong kSt
Khuhaotrongk
Giãm trong kS'
S dir tii 30/06/2020

Nguyen giá cüa tài san c djnh vô hInli dA khu hao h& nlurng vn cOn sCr dvng vó.i giá trj tai ngày 30/6/2020 là 8.384.042.428 dng (tai ngày 3 1/12/2019 là
8.110.833.008 ding).
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh riêng g10a niên d cho kS' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 thang 6 närn 2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG GIUA NIEN DQ (TIEP THEO)
5.8

Mu B 09a-DN

Chi 1)1)1 xây dung co' ban d dang
30/06/2020 (VND)
Cia trj có th
Cia gc
thu hi
- Nhà máyxü 1' nixâc thai tp trung
- Cái tao h thong xCr 1 ni.rórc thai
- Mua sm may rnóc thi& bj
- Chi phi xây di,rng ci ban khác
Tang

01/01/2020 (YND)
Cia tn có th
Giã gc
thu hi

4.697.563.000
2. 145.000.000
5.913.626.020
50.000.000

4.697.563.000
2.145.000.000
5.913.626.020
50.000.000

4.697.563.000
1.230.000.000
6.266.418.313
50.000.000

4.697.563.000
1.230.000.000
6.266.418.313
50.000.000

12.806.189.020

12.806.189.020

12.243.981.313

12.243.981.313
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chinh riéng git1a niên d cho k' k toán 6 tháng kt thñc ngày 30 tháng 6 nAin 2020
THUYET MINH BAO CÁO TA! CIIINH RIENG GIUA NIEN OQ (TIEP THEO)
5.9

Dtu tu' tài chInh dài Iin
Tl

STT

Ten cong ty

Vn
nm gi0

Quyn
biu quyt

30106/2020 (VND)
S lirQng

Dutu'vão Cong ty con
1
2
3
4
5
6
7
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mu B 09a-DN

Cia g6c
97.385.268.520

Giá trl
hçp l

01/01/2020 (VND)
Dir phOng

Cia gc

(7.000.000.000)

97.385.268.520

COng ty CP May Nhà Be - Hu Giang
Cong ty CP May Tam Quan
COng ty ThHH Gist Ty Nhà Be
Cong ty CI' May Binh Thun - Nhà Be
COng ty CI', May Binh Dlnh
COng ty CI' May Gia Lai
Cong ty CI' May Dâ Lt
Du tu vào Cong ty lien doanh lien kt
Cong ty CI' May Nhà Be - DCrc Linh
Cong ty CP May Song Tin

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

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

2.778.200
1.530.000
1.400.000
1.275.000
1.197.540
765.000
581.760

46,15%
43,89%

46,15%
43,89%

3.000.000
1.536.000

27.782.000.000
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
30.000.000.000
15.360.000.000

Cong ty CI' May Nhà Be - Soc Trang
COng ty CP Du ljch NBC Cam Blnh Resort
COng ty CI' May Gia PhOc

36,00%
45,43%
47,50%

36,00%
45,43%
47,50%

COngtyCPMayAnNhcin

45,90%

45,90%

1.512.000
1.440.000
950.000
918.000

15.120.000.000
14.400.000.000
9.500.000.000
9.180.000.000

COng ty CP May 9
Cong ty CP Dâu tir & Phát triOn
Djch vi - Thwcng mai Nhà BO
COng ty CI' Xây lap COng nghip Nhà Be
COng ty CP Te vn Cong ngh Nhà Be

26,78%

26,78%

401.625

5.227.920.657

5.227.920.657

28,58%
29,99%
30,00%

28,58%
29,99%
30,00%

6.858

3.429.000.000

3.429.000.000

300.000
150.000

3.000.000.000
1.500.000.000

3.000.000.000
1.500.000.000

23

(7.000.000.000)

(3.413.478.943)

(3 .4 13.478.943)

27.782.000.000
17.850.000.000
14.000.000.000
12.750.000.000
11.535.620.000
7.650.000.000
5.8 17.648.520
106.716.920.657
30.000.000.000
15.360.000.000
15.120.000.000
14.400.000.000
9.500.000.000
9.180.000.000

Giá trl
hop I

Dir phOng
(7.000.000.000)

(7.000.000.000)

(3.413.478.943)

(3.4 13.478.943)
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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN
Báo cáo tài chmnh riêng gi&a niên cho k$' k toán 6 thang kt thüc ngày 30 tháng 6 narn 2020
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH RIENG GJU'A NIEN DO (TIEP THEO)
5.9

Mu B 09a-DN

Ou tu' tái chInh dài hn (Tip theo)
T I

srr Ten cong ty

Vii

Quyn

nim gifr

biu quyt

Si liriig

30/06/2020 (VND)

1
2

COng ty CPNPL Dt May Binh An
Cong ty CP Du Tir và Phát Trin Binh Thng

6,45%
18,02%

6,45%
18,02%

716.192
576.480

610 gc
31.256.863.385
7.161.920.000
5.802.843.385

3
4
5
6
7

T6ng COng ty Vit Tháng - CTCP
Cong ty CP Thuong Mi Ban LO Nhà Be
COng ty CP Diu Tu An PhOt
COng ty CP Dt May LiOn Phuing
Cong ty CP May PhO Thjnh - NhO BO
Tng

2,61%
15,00%
5,00%
2,04%

2,61%
15,00%
5,00%
2,04%

548.550
525.000
325.000
348.000

5.337.100.000
5.250.000.000
4.225.000.000
3.480.000.000

Du ttr vOo aon vj khOc

235.359.052.562

Cia trj
hç ly

Du phOng

01/01/2020 (VND)
Cia gc

33.706.748.299
7.161.920.000
5.802.843.385

-

(10.413.478.943)

5.337.100.000
5.250.000.000
4.225.000.000
3.480.000.000
2.449.884.914
237.808.937.476

Cia trj
hQ'p I

Du pliông

-

-

-

(10.413.478.943)

Cong ty chua xác djnh dtrçic giá frj hcip 12 cCia các khoán dâu tu d thuyêt minh trong Báo cáo tài chmnh riOng giOa niOn dO do khOng cO giá niém yt trén thj tnrOng va
Chun mrc K toán Vit Narn, Chê dO Ké toán Doanh nghip Vit Nain hin chtra có huóiig dan ye vic si'r ding cac k thuat djnh giá trong vic xác djnh giá tn hçp 1'
cüa các khoán du tix dài han.

TONG CONG TYMAY NHA BE-CONG TY CO FRAN
Báo cáo tài chInh riêng gifta niên dc cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nárn 2020
Mu B 09a-DN
THTJYET MIKH BAO CÁO TM CHINFI RIENG Gr(rA MEN DC) (TIEP TIIEO)
5.10

Phãi trã ngtrôi ban
30/06/2020 (VND)
S cO khã nng
trã ncr
Giátrjghis

a) Ngn hn
Cong ty CP May Gia Lai
Motives Internationa
I (Hong Kong) Ltd.
Cong ty CP May Binh Thun
-NhàBè
Kufner Hong Kong Ltd.
Cong ty CP May Blnh Djnh
Cong ty CP May Nhà B - Dcxc Linh
COng ty CP May Tam Quan
Cong ty CP May Phü Cat
Motives (Far East) Ltd.
Cong ty CP May Nba B6 - Hu Giang

316.534.222.715
22.075.076.963

316.534.222.715
22.075.076.963

19.042.711.995

19.042.711.995

12.665.329.508

Cong Ty CP Dt May Hung An Bmnh
Cong Ty TNHH MTV Dt Kim DOng
Phucmg
Nhà cung cAp khãc
b)Di han
Cong ty CP Long Phuong DOng
c) Phâi trã các ben lien quan
(chi tit ti ThuyAt minh s6 6.1)
TOng

5.11

386.658.633.474
27.739.552.611

386.658.633.474
27.739.552.611

12.665.329.508

10.048.584.002

10.048.584.002

9.666.701.844
6.016.357.299
5.155.010.084
3.985.179.918
3.034.118.399
1.452.707.122
1.392.477.591

9.666.701.844
6.0 16.357.299
5. 155.010.084
3.985.179.9 18
3.034.118.399
1.452.707. 122
1.392.477.591

10.097.981.404
3.329.956.230
20.520.540.368
21.565.132.500
9.371.163.073
12.613.513.135
19.646.133.025

10.097.981.404
3.329.956.230
20.520.540.368
21.565.132.500
9.371.163.073
12.613.513.135
19.646.133.025

13.633.649.145

13.633.649.145

4.349.186.765

4.349.186.765

16.746.851.000

16.746.851.000

201.668.051.847
336.080.764
336.080.764

201.668.051.847
336.080.764
336.080.764

247.376.890.361
479.366.454
479.366.454

247.376.890.36 1
479.366.454
479.366.454

316.870.303.479

316.870.303.479

387.137.999.928

387.137.999.928

Ngtrôi mua trâ tin trtr&c ngn b*n
30/06/2020
VND
125.407.259.468
41.563.716.294
46.460.000.000
18. 101.225.804

a) Ngn hn
BEG 4 KLOTHING INC
FAM, LLC
Motives (Far East) Ltd.Manrich International Limited
Cong ty c6 phn Giáo Dic Qu& T Vit Uc
Di ttrqng khác
b) Dài han
c) NgirM mua Ira tin trtr&c là
các ben lien quan
Tong

1
•

01/01/2020 (VND)
SO cO khã nlng
Giá tn ghi so
trã ncr

25

01/01/2020
VND
18.748.447.946
-

19.282.317.370

76.925.741
7.402.476.056
2.241.454.3 80
9.027.591.769

125.407.259.468

18.748.447.946

TONGCONGTYMAYN}IABE-CONGTYCOPHAN
Báo cáo tài chinh riéng gia niên dt cho k k toán 6 tháng kt thñc ngày 30 tháng 6 näm 2020
TIIIJYET MThB BAO CÁO TM CHThH RIIENG GIUA NTEN DO TIEP TIIEO)
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5.12 Thud Va các khoãn phãi np/ phãi thu Nhà ntró'c
01/01/2020
VND

S phãi nQp

S d np

trong kS'

trong kS'

5.373.581.396
12.195.486
87 1.048.044
1.996.818.609

10.171.230.343
534.433.303
2.109.644.345
4.353.837.062
293.151.600
18.000.000
2.315.447.380

3.866.952.113

630.695.569

8.664.601.060
522.237.817
1.238.596.30 1
2.983.924.498
293.151.600
18.000.000
2.144.288.484

Tng

8.884.339.104

15.864.799.760

19.795.744.033

4.953.394.831

Phãi thu
Thu& xuAt, nhp khAu

1.731.427.050

80.110.531
333.829.162

1.811.537.581
333.829.162

1.731.427.050

413.939.693

2.145.366.743

Phãi np
Thu giá tn gia thng
Thud XNK
Thu thu nhp doanh nghip
Thu thu nhâp cá nhãn
Thud nhà dt, tin thuê dAt
ThuAmônbài
PhI, I phi và các khoãn phài np khác

thu nhp doanh nghiêp
Tng

5.13

5.14

30/06/2020
YND

626.906.045

459.536.673

Chi phi phãi trã
30/06/2020
VND

01/01/2020
VND

a) Ngn hn
Chi phI khuyn mãi, chiét khu, hoa Mng
Chi phi nguyen 4t 1iu - Wi chmnh
Chi phI din, nuóc, v.n chuyn
Chi phi phãi trá khac
b)Dàihan

19.458.245.162
15.132.792.687
1.142.187.900
82.241.229
3.101.023.346

27.193.049.674
17.300.955.551
466.381.403
5.278.082.136
4.147.630.584

Tong

19.458.245.162

27.193.049.674

Doanh thu chu'a thuc hiên

.
T)
KIE
'fry

30/06/2020
YND

01/01/2020
WD

a) Ngn hn
Doanh thu nhân tnràc
b) Dài han
Doanh thu nhân trtrc

5.342.705.516
5.342.705.516
27.523.339.599
27.523.339.599

36.717.604.107
3 6.717.604. 107
25.267.014.2 92
25.267.014.292

T6ng

32.866.045.115

61.984.618.399
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN
Báo cáo tài chinh riêng giva niên dO cho k' k toán 6 tháng kt thác ngày 30 tháng 6 narn 2020
Mk B 09a-DN
THTJYET MTNH BAO CÁO TAI CHfNH RING GlIrA NIEN DO TIEP THIEO)
5.15

Phâi trá khác

a) Ngn hn
Kinh phi cong doàn
Bão hi&nxahOi
Bão him y t
Bão hi&n tht nghip
Phãi trã khác
- COng ly CP May Gia Lai
- COng ty CF May Cfru Long
- Fhái Ira khác
b)Dàih3n
N1n k qu5, k cuqc dài h?n
c) Phãi trã khác là các ben lien quan
(chi tiet tai Thuyet nunh so 6.1)
Tong

30/06/2020
YND
27.154.476.486
1.495.598.409
10.674.380.247
3.983.757.605
1.339.527.690
9.661.212.535

01/01/2020
VND
18.902.527.080
1.301.560.611
394.792.861
3.441.458.128
1.154.470.041
12.610.245.439

1.849.248.962
1.174.114.171
6.637.849.402

3.727.693.666
1.174.114.171
7.708.437.602

1.868.263.500
1.868.263.500

2.108.500.000
2.108.500.000

29.022.739.986

21.011.027.080

rn
H

ic
N'
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TONG CONG TY MAYNHA BE-CONG TY cO PHAN
Báo cáo tài chInh riêng giira niên d cho k' k toán kt thüc ngày 30 tháng 6 nArn 2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG GffJA NIEN DO (TIEP THEO)
5.16

Vay và ncr thuê tài chInli

a) Vay ngn Jiii
Vay ,:gán Iiu
Ngân hang TMCP Ngoai Thuang Vit Nam
- Chi nhánh TP. HA Chi Minh (1)
Ngân hang TMCP Cong Thtrong Vit Nain Chi nhánh 4 (2)
Ngân hang TMCP A Châu (3)
Ngân hang TMCP Dông Nam A - Chi
nhánh Chçr Lan (4)
Ngân hang TMCP Du Ttr và Phát Trin
Vit Narn - Chi nhánh Narn Sài Gôn (5)
Ngân hang TMCP An Blnh - Chi nliánh Tp.
HA Chi Minh (6)
Ni dài I,u: de,: ii,i: trñ
Ngân hang TMCP Ngoai Thuang Vit Narn
- Chi nhánh TP. HA Chi Minh (7)
Ngân hang TMCP Cong Thuang Vit Narn Chi nhánh 4 (8)
b) Vay dài han
Ngân hang TMCP Ngoi Thung Vit Nam
- Clii nliánh TP. HA Chi Minh (7)
Ngân hang TMCP Cong Thtwng Vit Narn Clii nhánh 4 (8)
TAng

Mu B 09A-DN

30/06/2020 (VND)
SA có khã näng
Cia trj
trã iir
1.123.284.841.873
1.123.284.841.873
1.108.590.191.829
1.108.590.191.829

Trong k3' (VND)
T5ng trong k'
1.184.532.827.457
1.184.438.713.556

Giãm trong k)'
1.353.052.025.034
1. 337.734.410.931

01/01/2020 (VND)
So có kha nilng
Cia tr!
tra no'
1 .291.804.039.450
1.291.804.039.450
1.261.885.889.204
1.261.885.889.204

467.949.255.254

467.949.255.254

495.579.263.470

505.515.246.901

477.885.238.685

477.885.238.685

426.720.492.180

426.720.492.180

429.990.357.917

545.970.181.923

542.700.316.186

542.700.316.186

49.904.931.889

49.904.931.889

51. 147.928. 184

163 .029.957.298

161.786.961.003

161,786.96 1.003

93 .535.075.348

93.535.075.348

71.288.625.728

11.678.454.748

33.924.904.368

33.924.904.368

52.823.083.901

52.823.083.901

118.472.957.198

74.123.112.755

8.473.239.458

8.473.239.458

17.657.353.257

17.657.353.257

17.959.581.059

37.417.457,306

37.115.229.504

37.115.229.504

14.694.650.044

14.694.650.044

94.113.901

15.317.614.103

29.918.150.246

29.918.150.246

7.894.474.920

7.894.474.920

76.460.840

8.499.785.920

16.317.800.000

16.317.800.000

6.800.175.124

6.800. 175. 124

17.653.061

6.8 17.828. 183

13.600.350.246

13.600.350.246

55.163.332.932

55.163.332.932

55.163.332.932

55.163.332.932

27.296.503.200

27.296.503.200

27.296.503.200

27.296.503.200

27.866.829.732

27.866.829.732

27.866.829.732

27.866.829.732

1.178.448.174.805

1.178.448.174.805

1.346.967.372.382

1.346.967.372.382
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1.184.532.827.457

1.353.052.025.034

a a a a a a: a a a a a: a

:aaaaaaaaaaaaaa:

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh riêng giita niên d cho kS' k toán kt thic ngày 30 thang 6 nãrn 2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG GIA NIEN DQ (TIEP THEO)
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5.16 Vay và nç thuê tài chInh (Tip theo)
Các khoãn vay ngin han cüa Tng Cong ty là khoân vay có thôi haii cho vay duó'i 12 tháng, vA không Co tài san dam bão cho nghia vu trñ no' vay. Danli
sOch cu th nhirsau:
[11 Ngân hang TMCP Ngoi Thu'oriig Vit Narn - Clii nliánh TP. H Clil Minh: Hcip dng tin dmg S6 0026/1928/N-CTD ngày 5/6/20 19 và hcp ding tin ding
s6 0026/1928/N-CTD sra d6i b6 sung ngày 13/5/2020. Hn mrc cho vay, báo lãnh, bao thanh toán, chi6t khAu, phát hành thtr tin dvng là: 600.000.000.000 dng.
Thii han hiu lrc cüahn im'rc tin ding là 12 tháng k6 tir ngày hqp ding Co hiu lrc d6n ht ngày 16/8/2020. Miic dich scr ding: b6 sung v6n hru dt5ng.
[21 Ngân hang TMCP Cong Thuong Vit Nam - Clii nháiih 4 TP. H Chi Minh: Hcvp d6ng tin ding s6 01/2020-HDCVHM/NHCT 908-NBC k ngày
20/5/2020. Han mrc tin dwig là 600.000.000.000 VND. Lai suât cho vay thrçrc diu chinh mt (1) tháng mOt Ian. Thii han duy trl han intc các khoán tIn d%lng
dn h6t ngày 20/5/2021. Hqp d8ng Bâo Dam gôm: Hqp dông th chap dng san s6 02/2017-HDTC MMTB/NHCT9O8-NBC ngày 14/9/20 17; Hqp dông th6 chAp
dtng san sA 01/2018-HDTC MMTB/NHCT9O8-NBC ngày 20/8/2018; Hqp dông the chap dng san sA 02/201 8-HDTC MMTB1NHCT908-NBC ngày 4/6/2018.
Mic dich scr d%rng: bA sung v6n liru dng phic vii ké hoach san xuAt kinh doanh.
[3] Ngân hang TMCP A Châu: Hçrp dng tIn dvng sA HCM.DN.1775.110719 ngày 30/7/20 19. Han mmc tin dvng là 170.000.000.000 VND hoc USD tu'ong
duong, trong do han mcrc cho vay bA sung vAn km dng: 50.000.000.000 VND (hoc USD tuong throng); han rnc tài tr xuAt khâu truóc khi giao hang:
dOng, phát hành bào lãnh các loai và tài trq xuAt khAu.
[4] Ngãn hang TMCP Bong Nam A - Chi nhánh Chçr Ln: Hçp dng tin dming sA 11/19/HDTD-HMITTKD ngày 20/9/20 19. Han rnic tin ding là 10.000.000
USD hoc VND tuong duong. Thôi han ci.ia han müc tin d11ng là 12 tháng kA tü ngày k Hcp dông. Miic dich sà ding: Thanh toán tiAn gia cong theo bang kA sA
0012/01 SEA.
[5] Ngân hang TMCP DAu tmrvà Phát trin Vit Nam — Chi nhánh Nam Sài GOn: Hçrp dAng tin diing SA 01/2019/93189/HDTD ngày 29/11/2019. Han mIre
tin dung là 400.000.000.000 VND (hoc ngoai t quy d6i). Th&i han clia han mIre tin diing 12 tháng kê tir ngày k' Hqp dAng tin dung. M%ic dIch sIr dvng là bA
sung von kru dng/ báo lãnh, mr L/C.
161 Ngân hang TMCP An BInh - Clii nhánh Tp. H Clil Minh: Hqp clAng tIn dimng sA 0898/19/TD/1 ngày 7/5/2019. Hin rnIrc cho vay là 55.000.000.000 VND.
Thai han dma han mIrc tin dicing là 12 tháng, kA tir ngày 7/5/2019 den ngày 7/5/2020. Lãi suât 3,5%/nämn. M'ic dich sIr diing là tài tr vOn hru dng plwc viii hoat
dng kinh doanh hang may rnc xuAt khAu. Hai Ben clang tiên hành các thlm tc dO tic hin gia han Hcrp clAng tin ding so 089 8/19/TD/I ngày 7/5/20 19.
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Báo cáo tài chinh riêng giiia niên d cho k' k toán kt thüc ngày 30 tháng 6 iiàin2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINII RIENG GIUA NIEN DO (TIEP THEO)
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5.16 Vay và nq thuê tài chInh (Tip theo)
Các khoãn vay dài han cüa Tiig Cong ty là các khoãn vay có k) ban tà trên 12 tháng dn 60 tháng. Danh sách cu th nhu sau:
171 Vay dài han cüa ngân hang TMCP Ngoi thtrong Vit Nam, gm:
+ Các Hçp d*ng vay s 0004/DTDA/14CD ngày 27/02/20 14, hn rn(rc vay không vrçrt qua 18.072.753.342 YND; Hqp chng vay s 003 1/DTDA/14CD ngày
6/10/20 14, han m'rc vay 5.690.000 USD. Mc dIchvay d thanh toán các chi phI cüa d an du tir b sung may móc thi& bj. Phuung thirc cho vay fling IAn. Thi
han cho vay 60 tháng k fir ngày giái ngân. Lãi suât cho vay là lãi suAt diêu chinh, lãi trong h?n ghi trén tlrng iAy nhn nq, lãi suAt qua han bAng 150% Iãi suAt
cho vay, lAi ch.rn trá thu trã lAi theo mirc lãi bang 1 0%/näm. Hinh thirc dam bào khoàn vay bang hqp dông the chap bang chInh tài san duc hinh thành fir v6n
vay.
+ Hcvp dng bao thanh toán chuyên bit theo han rnrc s 0026/1928/T-TL/01 ngày 2 1/8/2019, s6 tiAn cho vay ti da là 26.640.000.000 YND, nlwng không vuçt
qua 80% thng mUc dAu ti.r cüa Phtron an dAu tu. Trong do, thOi han Ngân hang giái ngân vn cho vay bang dng Do-la M5 (USD) dAn hAt ngày 30 tháng 9 nArn
20 19. ThOi h?n cho vay là 60 tháng ké t& ngày tiêp theo cOa Ngày giái ngân vAn vay lan dâu. Mc dicli sm'r dvng vAn vay cüa khách hang là thanli toán các clii phi
hqp pháp, hcrp l' Va hcrp I lien quan dAn vic dâu ttr tài san cô djnh phac viii hoat dng san xuât kinh doanh cüa Khách hang; thanh toán bü dAp các clii phI dAu tu
hqp pháp, hcip li', hcip l ma Khách hang dä thanh toán clii phi cho phuong an dAu tir vuqt phAn vAn tier có t6i t!iiAu phai tham gia theo phé duyt cüa Ngân hang
TMCP Ngoai tiltrong Vit Narn. Lãi suât cho vay trong han bang lài suAt c0 SO cong (+) biOn d: 3,3%/nãrn vOi dAng Vit Narn (VND), 3,8%/nàm vOi dAng DO-la
M (USD), lài suAt cho vay thrgc diêu chinh djnh kS' 3 (ba) tháng/lân kA fir Ngày giài ngân vAn vay Ian dAu. HInh thüc dam bâo khoán vay là may móc thAt bj
mài hinli thành trong tuong lai fir vOn vay và von tir có thuOc phirong an dâu ttr theo Hqp dOng thA chap may moe thiAt bj sA 0063/1928/TCDN1 ngày 21/8/2019.
Phm lic hQp dAng scra dAi, bA sung ngày 13/5/2020 vA vic duy tn Han mncrc Bao thanh toán Chuyén bit den hAt ngày 16/8/2020.
181 Vay clài han Ngân hang TMCP Cong Thiroiig Vit Nam: gôm các Hp doug vay so 01/2018-HDDCVDDADDT/NHCT9O8NBECO ngày 4/
6/2018,
han ithc vay khOng vi.rçt qua 32.000.000.000 VND; Hqp dông vay sA 0 1/2 017-HDCVDADT-SDBSO2/NHCT9O8-NBC ngày 21/4/2017,
han rnrc vay không
vlxçt qua 21.300.000.000 VND; Hçp dông vay sA 02/2017-HDCVDADT-SDBSO2/NHCT9O8-NBC ngày 18/9/2017,
han mOe vay khong vuqt qua
36.000.000.000 VND. Mc dich vay dA thanh toán các chi phI dAu tu hçp pháp, hp l theo quy djnh. Phuong thrc cho vay flrng Ian. Thai han cho vay 60 tháng
kA fir ngày giài ngân. Lâi suAt cio vay là lãi suAt diOu chinh, lãi trong ban ghi trén tirng giây nhii nq, lai suát qua han bang 150% lãi suAt cho vay, Iãi chm trá thI
trâ lãi theo mmrc lài bAng 10%/näm. Hinh thrc dam bào khoân vay bang hqp dOng the chap tài san sA 02/2017-HDTC MMTB/NHCT9OS và cam kAt báo lãnh bAng
tài san.
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tãi chInh riông giUa niôn d cho kS' k toán k& thic ngây 30 tháng 6 nãm 2020
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG GIU'A NIEN DO (TIEP THEO)
5.17
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Vii chü s& Iiüu
Don vi tInh: VND
Vn du tir cüa
chü sr hü'u

Qu5duttr
phát triii

Loi nhun sau thud
chua phân phi

Tng

182.000.000.000

31.399.897.713

125.513.321.940

338.913.219.653

TAng trong nAm

72.040.520.442

72.040.520.442

Lqi nhun sau thu
GiAni trong nAm

72.040.520.442
62.351.439.945

72.040.520.442
62.351.439.945

Cliia co ftrc nain 2018
Qu khen thithng
Qu ph6c Igi
Giâm khác

45.500.000.000

45.500.000.000

-

7.924.457.248
3,602,026.022
5.324.956.674

7.924.457.248
3.602.026.022
5.324.956.674

182.000.000.000

31.399.897.713

135.202.402.437

348.602.300.150

182.000.000.000

31.399.897.713

135.202.402.437

348.602.300.150

19.585.936.827
19.5 85.936.827

19.585.936.827

154.788.339.264

368.188.236.977

S dii' tai 01/01/2019

S6 dir tai 31/12/2019
s6 dir ti 01/01/2020
TAng trong kS'

Lçi nhuan sau thu

19.585.936.827

Giãm trong kS'
S dii' ti 30/06/2020

182.000.000.000

31.399.897.713

TONGCONGTYMAYNIIABE- CONGTYCOPHA.N
Báo cáo tài chinh riOng giti'a nién d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 närn 2020

THIJYET MINH BAO CÁO TAT CI[INH RING G1UA NIEN DC) (TIEP THEO)
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5.17 Vn chü s& hfru (Tip theo)
b.

Chi tit vn chü s& hüu

Tp doàn Dt may Vit Nam
Cong ty C ph.n 4M
Các c dong khác
Tng
c.

30/06/2 020
VND
50.400.000.000
17.800.000.000
113.800.000.000

01/01/2020
YND
50.400.000.000
17.800.000.000
113.800.000.000

TJ
27,69%
9,78%
62,53%

182.000.000.000 100% 182.000.000.000 100%

Các giao djch v v& vói chü s& hfru và phân phi cô tfrc
Chokktoán
6 tháng kt thOc
ngày 30/06/2020
VND
182.000.000.000

Chok'ktoán
6 tháng k& thilc
ngãy3O/06/2Ol9
VND
182.000.000.000

182.000.000.000
-

182.000.000.000
45.500.000.000

30/06/2020
Co phiu

01/01/2020
Cui phiu

18.200.000
18.200,000

18.200.000
18.200.000

30/06/2020

01/01/2020

YND

VND

Qu üutupháttrin

3 1.399.897.713

31.399.897.713

Tng

31.399.897.713

31.399.897.713

Vn gop t3i ngày 01 tháng 01
Vn gop tang trong kS'
Vn gop giám trong k5r
Vn gOp tai ngày 30 tháng 06
C tüc dA chia
d.

C phiu

S lirçrng c phiu dang hru hành
C phiu pM thông
Mnh giá cáphieu dang bru hành: 10.000 VND/Cphiê'u
e.

I

TI
%
27,69%
9,78%
62,53%

Các qu5 doanh nghip
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Báo cáo tài chinli riêng giüa niên d cho kS' k toán 6 tháng kt thñc ngày 30 tháng 6 nàm 2020
THI[JYET MTNH BAO CÁO TAJ CIilMT RIENG GIU'A MEN DQ (T[EP T1iEO)

Mâu B 09a-DN

5.18 Doanb thu thun v ban hang và cung cp dch vu

Chok5iktoán

Cho k'kêtoan

Doanh thu ban hang va cung cp dlch vi

6 tháng kt thüc
ngày 30/06/2020
VND
1.139.735.054.512

6 tháng kt thüc
ngay 30/06/2019
YND
1.405.958.335.848

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

1.132.624.742.807
7.110.311.705

1.393.108.070.918
12.850.264.930

Cac khoãn giãm trr doanh thu

3.547.701.044

10.021.489.166

Chiêt khâu thirong mai
Hang ban bj trá 1a

382.514.675
3. 165.186.369

843.630.780
9.177.858.386

1.136.187.353.468

1.395.936.846.682

Cho k5r k tom
6 tháng kt thüc
ngày 30/06/2020
VND

Cho ki k tom
6 tháng kt thüc
ngày 30/06/2019
VND

Giá vn ban thành phrn. hang boa
Giá vn cung cp djch vti

909.485.010.813
1.057.299.616

1.087.701.203.717
1.408.456.649

Tong

910.542.310.429

1.089.109.660.366

Doanh thu thun
Doanh thu thun vó'i các ben lien quan
(chi tit ti thuy& minh s 6.1)
5.19 Giá vn hang ban

1"
H

5.20 Doanh thu hot dng tài chInh

5.21

I

ïç

Chok5rketomn
6 thang ket thuc
ngay 30/06/2020
VND

Cho k5 k toán
6 tháng kh thiic
ngày 30/06/2019
VND

Lãi tin gri ngân hang
LAi cho vay
CO t1rc, Içi nhun diroc chia
Ui chênh lêch t' giá
Läi do thanh 1 khoàn du tu

1. 160.457.633
1.716.467.293
16.679.272.278
10.987.898.507
3.289.715.086

1.902.806.556
1.350.844.798
25.646.177.278
7.012.746.055

Tong

33.833.810.797

35.912.574.687

ChokkOtoán
6 tháng kt thñc
ngày 30/06/2020
VND

Chokyketoan
6 tháng k& thiic
ngãy 30/06/2019
YND

Lãi tin vay
L chênh 1ch t' giá

24.637.483.245
10.530.890.530

28.422.187.859
7.367.067.094

Tong

35.168.373.775

35.789.254.953

Chi phi tài chInh
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5.22

Chi phi ban hang

Chi phI nhan viên
Chi phI nguyen 4t 1iu, bao bI
Chi phI dig ci, di dung
Chi phI kMu hao TSCE)
Thus, phi, 1 phI
CM phi djch viii mua ngoài
CM phI bang tin khác
Tng

5.23

Cho k5T ké toán
6 thng kt thtc
ngäy 30/06/2020
VND

Chok5'kêtoán
6 tháng kt thüc
ngày 30/06/2019
VND

25.874.496. 177
1.446.866.710
1.495.816.246
2.739.612.042
53.812.000
78.917.773.388
5.859.467.620

3 1. 146.857.553
2.019.704.408
1.904.381.524
2.843.508.411
80.294.090
94.405.318.599
8.796.433.716

116.387.844.183

141.196.498.301

Cho k3 kê toán
6 tháng kt thic
ngày 30/06/2020
VND

Cho k' k toán
6 thäng kk thüc
ngày 30/06/2019
VND

53.568.838.356
3.450.756.638
1.173.801.225
7.364.934.036
521.854.403
13.987.449.131
12.280.913.885

81.530.103.987
5.350.646.395
1.477.375.163
8.224.776.887
472.981.614
18.350.050.267
16.709.758.394

92.348.547.673

132.115.692.707

Chi phi quãn 1 doanh nghip

CM phi nhân viên quân I
CM phi 4t 1iu quãn I"
CM phi d di'ing van phông
CM phi kh.0 hao TSCD
Thu phi và 1 phI
CM phi dch vix mua ngoài
CM phI b.ng tin khác
Tong
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Báo cáo tài chinli riêng giUa niên d cho k' k ton 6 tháng kgt thüc ngây 30 tháng 6 närn 2020
Tff[JYET MINEI BAO CÁO TM CHIN}1 RIENG GIU'A NIEN DO (TI]P THEO)

Mu B 09a-DN

5.24. Thu nhp khácl Clii phi khác
Chok'kêton
6 thang kgt thIic
ngãy 30/06/2020
VND

Chokrkêton
6 tháng kt thüc
ngãy 30/06/2019
VND

Thu nhp k/ide
Thanh1nhiiçngbántâi sãnc6 dinh
Xi'r 1 chênh 1ch gia cong
Cho thuO mt b&ng
Thuthptfrtaitrç
Thu thp do xfr ly' cOngng
Thu ci.rót phI 4n chuyn. FOB
Khác

30.744.317
17.123.356
35.700.000
733.984230
1.141.824.029
839.565.675
2.475.547.227

875.397.461

1.638.931
1.874.750.789
3.703.286.594

Tng

5.274.488. 834

7.745.259.649

67.844
23.976.067

670.858.806
2.68 1.177.703
23.672.823

24.043.911
5.250.444.923

3.375.709.332
4.369.550.317

Chi phi khdc
Xu I chênh 1ch gia cong
Các khoân pht
Khác.
Tng
Thu nhp khác/chi phi khác thun

1.290.185.874

5.25 Chi phi hg thu nhp doanh nghip hin hành

LQi nhi4n kg toán trirc thug
Diu chinh tang i1i n1iumn trithc thu6Chi phi không dwçrc trfr
Chi phi kháu hao vwçrtdfnh nn'c
Các khoánphQt
1116u chinh gidm 10 nhuin trwác thul
Thu nhp tit nhçn cd tzc
Thu nhp chju thug
mug suAt thug TNDN áp diing
Thu TNDN hiên hành

35

Cho
k toán
6 tháng kgt thüc
ngày 30/06/2020
VND

Cho k' k toán
6 tháng kgt thüc
ngày 30/06/20 19
YND

20.824.533.128
2.047.720.657
1.507.213.476
540.439.337
67.844
16.679.272.278
16.679.272.278
6.192.981.507

38.007.865.359
5.061.011.135
1.979.308.430
400.525.002
2.681.177.703
25.646.177.278
25.646.] 77.2 78
17.422.699.216

20%

20%

1.238.596.301

3.484.539.843

TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài

chinh riêng giüa nién d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020

TJ{UYET MINH BAO CÁO TAI CBiKH RIENG GIU'A NLEN DO (TIEP TIIEO)
5.26

Mâu B 09a-DN

Chi phi san xut kinh doanh theo yu t

Clii phi nguyen 1iu, 4t lieu
Clii phi nhãn cong
Clii phI khâu hao tãi san c6 dinh
Chi phi djch vii mua ngoài
Clii phI khác bang tin
Tang

6.

THÔNG TIN KHAC

6.1

Thông tin v các ben lien quan

Cho k5 k toán
6 tháng kêt thüc
ngày 3 0/06/2020
VND

Cho k5 k ton
6 tháng kêt thüc
ngày 30/06/2019
VND

440.158.593.010
235.165.144.083
28.130.654.449
408.476.836.157
7.845.731.353

603.720.414.125
285.387.106.285
30.918.515.466
452.724.903.430
14.128.663.339

1.119.776.959.052

1.386.879.602.645

Giao djch ban hang trong k

Ben lien quan
COng ty CP May Binh Thun Nba Be

Cong ty CP May Dà Lt
COng ty CP May BInli Djnh

Cong ty CF May Tam Quan

COng ty CP May Gia Lai
COngtyTNHRGittãyNhàBè
COng ty CP May Nhà Be Hu Giang

Cong ty CP May Gia PhOc
COng ty CF May Nba Be - DOc Linh

COng ty CP May An Nhon

Mi quan he

Tinh chit giao djch
Qu.n áo
Nguyen phi Lieu
Khác
Qun áo
Cong ty con
Khác
Qu.n áo
Cong ty con
Din, An, ntr&c, thuê may
Tin thuê nba
Din, An, nuàc, thuê may
COng ty con
Khác
Thit bj cAc logi
Tin thue nhà
Nguyen
phv Lieu
Cong ty con
Khác
Din, An, nuâc, thuê mAy
Cong ty con
Khác
Qun an
COng ty con
Din, An, nuOc, thuê mAy
KhAc
COng ty lien kt Qun Ao
KhAc
Qun áo
COng ty con
Din, An, nuic, thuê mAy
KhAc
COng ty lien kt Qun áo
Khác
COng ty con

36

Cho ky ke toan
6 thAng kt thác
ngAy 30/06/2020
vrco
270.250.000
51.000.000
67.272.000
36.363.636
63.180.579
87.074.316
72.642.600
2.680.000
12.000.000
372.418.785
103.874.500
750.000.000
26.403.010
1.380.014
1. 170.753
1.718.816.494
6.300.000
11.812.586
58.813. 137
61.626.793
18.860.000

Cho k5' k toAn
6 thAng kt thOc
ngAy 30/06/2019
VND
260.256.364
124.816.000
13.663.640
52.2 19.875
17.454.497
144.835.200
6.900.000
111.624.177
377.272.728
105.305.500
62.721.300
900.000.000
52.103.088
363.069.272
858.000
202.404.340
12.969.336.263
7.130.000
9.632.727
24.222.000
125.571.037
53.872.866
33.550.000

7c
-t
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TONG CONG TY MAY NETA BE - CONG TY CO PIJAN
Báo cáo tài chInh riêng gitia nién d cho kS' k toán 6 tháng kt thi'ic ngày 30 tháng 6 närn 2020
THILJYET MINE! BAO CÁO TAI CHINE! RIENG GItYA NIEN DO (TrEP TUEO)
6.1

Miu B 09a-DN

Thông tin v các ben lien quan (Tip theo)

Giao dlch ban hang trong k3 (Tip theo)

Ben lien quan
Chi nhánh Cong ty CP Truyn thông
và Du lich NBC
Cong y CP EMu tu & Phát trin Djch vii
Thumg mai Nhà Be

Cong ty CP Tu v.n Cong ngh Nba Be
COng ty CP Xây 1p Cong nghip Nhà Be

Cong ty CP May Song Tin

COng ty CP May Nhà Be - SOc Trang
COng ty CP May Nhà Be - SOc Trang

Mi quan h

Tinh cht giao dich

Cong ty lien kt

Bin, an, nithc, thué xnáy

COng ty lien kt

Qun áo

Din, On, nuOc, thuê may
Tin thué nhà
KhOc
Thi& bj các Ioai
Cong ty lien kt Din, On, rnthc, thué may
Tin thué nba
Cong ty lien kt Qun áo
Din, On, rnthc, thué may
Tin thuê nhà
Cong ty lien kt Qun áo
Din, On, mthc, thuê may
Nguyen phi 1iu
Khác
Cong ty lien kt Qun áo
Cong ty lien k&t Khác

Cho ky ke toan
6 tháng kt thOc
ngày 30/06/2020

Cho kS' I ton
6 thang ket thuc
ngOy 30/06/2019

VND

VND

3.000.000
128.791.568
138.319.420
110.809.550
8.000.000
82.850.649
102.630.000
88.494.844
69.630.000
54.409.091
7.280.000
7.981.818
109.815.000
167.092.000
7.270.000

34.670.276
221.021.600
9.875.000
22.700.000
36.438.628
299.640.000
22.222.728
28.068.063
139.260.000
21.004.004
14.560.000
78.472.727
439.344.150
')lO 7
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TONG CONG TV MAY NRA BE - CONG TY cO PJIA.N
Báo cáo tài chinh riêng giia niên d cho kS' k toán 6 thang k& thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020
THUYET MINE BAO CÁO TAI CIIINH R]iNG GIU'A NTEN DO (TIEP THEO)
6.1

Thông tin v các ben lien quan (Tip theo)

Giao dch mua hang trong k

Ben lien quan

Mi quan h

TInh chit giao dlch

Cong ty CP May Binh Thun - Nba Be

COng ty con

Cong ty CP May Dà Lt
Cong ty CP May Binh Djnh

COng ty con
Cong ty con

Cong ty CP May Tam Quan
Cong ty P May Gia Lai
Cong ty TNHH Gist ty Nba Be
COng ty CP May Nhà Be - Hu Giang
Cong ty CP May Nhà Be - Due Linh

COng ty con
Cong ty con
COng ty con
COng ty con
COng ty con

Cong iy CP Du Llch NBC Cain Binh Resort

COng ty lien k&

COng ty C Phn Du Tu & Phát triên Djch
vi Thuong mai Nba Be
COng ty CP Tu Vn Cong Ngh Nba Be

COng ty lien kt

COng ty CP May SOng Tin
Chi nhánh Cong ty CP May Song Tin
- Xi nghip May An Giang

Cong ty lien kt
COng ty lien k&t

GiacOng
Hoa hng
Gia cong
Gia cOng
Khác
Gia cOng
Gia cong
Gia cOng
Gia cong
Gia cOng
Phi vn chuyn
Van phOng phin
QuOng cáo
Phi vn chuyn
Khãc
ThMt bj the Ioai
Djch v1I bâo tn
COng cii, dung cv
Sua cha
Thit bj the loai
COng cii, dung cv
Süa chtra
Gia cong
Gia cOng

COn ty CP May An Nlicin
Cong ty CP May Nhà Be - SOc Trang

Cong ty lien k&
COng ty lien k&

GiacOng
GiacOng

Cong ty CP Xay L&p Cong Nghip Nhà Be

Cong ty lien kt

COng ty lien kt

N
S.

U
I

I
N
N
N

I
I

I
I
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Cho k5' k toán
6 tháng kt thic
ng?iy 30/06/2020
VND

Cho ky ke toan
6 thang ket thuc
ngày 30/06/2019
VND

10.041.684.964
111.338.046
17.617.055.997
9.918. 123.0 14

11.542. 12 1.682
86.364.275
36.364.666.355
9.248.445.925
47.520.000
4 1.057.369.622
49.008.243.767
54.335.758
50.425.119.929
42.061.598. 179

18.512.897.037
46.135.579.496
2.231.925.255
22.869.587.704
29.473.750
30.383.144.182

27.883.175.319
15.825.028.615
11.500.000
181.960.000
3.410.000
841.844.680
550.747.400

6.169.135
5.000.000
20.572.636.860
49.003.209.666
7.621.347.000
1.600.000
7.080.000

1.622.160.048
28. 18 1.800

4.888.084.525
5.569.396.842
5.533.731.717
17.826.801.809

6.504.879.468

AM
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh riêng gifla nién d cho kS' k toãn 6 tháng kt thiic ngày 30 tháng 6 nrn 2020
TH1JYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG GrUA NIEN DO (TIEP THEO)
6.1

Thông tin v các ben lien quan (Tip theo)

S dir vói các ben lien quan

I

a
I

a
I
I
I
I
I
I
I

I
a
I
I

a
a
I
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30106/2020
VND

01/01/2020
VND

32.763.930.806
4.789.850.000
4.42 1.846.497
2.668.944.302
1.165.631.134
188.155.000
76.593.000
67.052.263
1.650.000
-

32.843.993.417
3.964.850.000
4.459.264.997
2.810.426.287
1.105.293.443

Ben lien quan

M6i quan h

Khoin mtc

Cong ty CP May Nba Be - Dirc Linh
Cong ty TNHH Giat thy Nhã Be
Cong ty CP May Gia Lai
Cong ty CF May Nhà Be - Hu Giang
Cong ty CF May Nhà Be - SOc Trang
Cong ty CF Ttr v.n COng ngh Nhã B6
Cong ty CF Xây 1p Cong nghip Nhà BC
Tp Doân Dt May Vit Nam
Cong ty CF Du ljch NBC Cam Binh Resort
Cong ty CF May Binh Djnh
Cong ty CF May DC Lat
Cong ty CF May Gia PhOc
Cong ty CF May Song Tin
Cong ty CF May Tam Quan
COng ly CF May Gia PhOc
COng ty TNHH Git thy NhC BC
Cong ty C? May Tam Quan
Cong ty CF May NhC BC - soc Trang
Cong ty P May Song Tin
Cong ty CF May NhC BC - Dtc Linh
Cong ty CP May Binh Thun - Nba BC
Cong ty CF May Dã Lat
Cong ty CP May An Nhan
Cong ty CP May NhC BC - Hgu Giang
Cong ty CF May Binh Dnh
COng ty C? Dãu ttr & PhCt trin Djch vi Thumg mai Nba Be
Tp Joan Dt May Vit Nam
Ong ty CF Tix v.n Cong ngh Nba BC
COng ty CF Xay lap COng nghip Nba BC
Cong ty CF Thtrang mai NbC BC
Cong ty CF May NhC BC - soc Trang
Cong ty TNHH Git tay NbC BC

Cong ty lien k&
COng ty con
Cong ty con
COng ty con
Cong ty lien két
Cong ty lien két
Cong ty lien két
Cong ty lien két
COng ty liCn két
COng tycon
Cong ty con
Cong ty lien két
Cong ty lien kt
COngty con
Cong ty lien két
COngty con
COng ty con
Cong ty lien két
Cong ty lien két
Cong ty liCn két
COng ty con
COngty con
Cong ty liCn két
Cong ty con
COng ty con

PhCi thu khCch hang ngan han
PhCi thu kliCch hang ngan han
PhCi thu kbCch hang ngan hn
Phãi thu khCch hang ngan han
PhCi thu khCch hang ngan han
PhCi thu khCch hang ngan han
Fhãi thu lthCch hang ngan han
PhCi thu khCch hang ngan han
PhCi thu khCch hang ngan han
Fhãi thu khCch hang ngán hn
Phãi thu khCch hang ngán hn
Phai thu khCch hing ngan han
PhCi thu khich hang ngan hn
Phii thu khCch hang ngan hn
Phii thu khCc ngán han
Phii thu khCc ngan han
Phii thu khCc ngan han
PhCi thu khCc ngAn han
Phai thu khCc ngan han
PhCi thu khCc ngan hn
PhCi thu khCc ngân han
Phil thu khCc ngan han
Phii thu khCc ngan hn
Phil thu khCc ngân han
Phaithukhicnganhan

Cong ty liCn két

FhCi thu khác ngân han

119.547.395

193.820.630)

Cong ty liCn kt
Cong ty lien két
Cong ty lien ket
DutukhCc

FhCi thu khic ngAn hn
PhCi thu khCc ngan han
PhCi thu khic ngan han
PhCi thu khac ngãn han
FhCi thu khâc dài han
Fhai thu khic dii han

59.762.898
36.357.614
20.782.821

44.385.523
16.043.781

8.700.000.000
12.000.000.000

4.000.000.000
12.000.000.000

6.2

Cong ty liCn két
Cong ty con

26.259.359.027
7.506.043.834
4.282.161,906
3.101.525.489
3.072.000.000
1.519.993.027
1.049.424.658
954.663.748
916.360.718
904.963.636
403.310.873

61.721.000
67.052.263
28.770.720
30.250.000
53.981.621.036
97.048.000
93.560.500
29.785.602.738
7.117.112.328
7 12.335.606
155.246.564
1.519.993.027
82.559.870
916.360.718
1.440.558.157
413.731.487 *

Cong cii tài chInh - Quãn 1 rüi ro
Quãn 1 rüi ro vn
TngCông ty quãn Ui ngun vn nhm dam bâo rang T6ng Cong ty có th vra ho?t dng lien tiic
vra tôi cia hóa lçii Ich cüa các cô dông thông qua tôi iru hóa sO dir nguôn von và Cong nci.
CAu trüc vn cüa Tng Cong ty gm có các khoãn nçi (bao gin các khoãn vay nhu cia trInh bay tai
Thuyêt rninh so 5.16 trr di tien và cac khoân tirclng throng tién) và phân von thue'c s hthi cüa cac cO
dông cüa Cong ty m gOm vOn gop, các qu5 dr tri và lqi nhun sau thuê chua phan phOi.

I
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Báo cáo tài chmnh riêng gifla nién d cho k5' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020
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Công ct tài chinh - Quán 15' rüi ro (Tip theo)
C•ác chInh sách k toán chü yu
Chi tit các chIrth sách k toán chü yk và các phiicrng pháp ma Tng Cong ty áp diing (bao grn
các tiêu chI dê ghi nhn, cci sà xác djnh giá In và cci sà ghi nh.n các khoãn thu nhp va chi phI) dôi
vói tlrng loai tài san tâi chInh, cong nq tãi chmnh và cong ci von duçic trinh bay chi tiêt ti Thuyêt
minh sO 4.
Giá trl ghi s
30/06/2020
01/01/2020

YND

VND

Tài san tài chInh
Tin và các khoân tuong throng tin
Phãi thu khách hang vá phãi thu khác

170.527.995.610
549.725.181.189

135.232.552.354
855.759.487.643

Tng

720.253.176.799

990.992.039.997

Cong nq tài chInh
Các khoán vay
Phãi trã ngi.ri ban và phâi trã khác
Chi phi phãi trã

1.178.448.174.805
345.893.043.465
19.458.245.162

1.346.967.372.382
408.149.027.008
27.193.049.674

Tng

1.543.799.463.432

1.782.309.449.064

Tng COng ly chira dánh giá giá frj hcp 15' cüa tài san tài cl1inh và cong nci tài chInh t?i ngày kt
thñc nién dt kO toán do Thông tir 210 ciing nhu các quy djnh hin hãnh chua có huong dan ciii th
vO vic xác djnh giá tn hcip 15' cña các tài san tài chinli và cOng nçi tâi chinli. Thông tu 210 yOu câu
áp diing Chun mvc Báo cáo tài chInh riOng giOa niên d Quôc tO ye vic trinh bay Báo cáo tài
chinh riOng gifra niOn d và thuyOt minh thông tin dOi vâi cong ciii tài chinh nhirng không thra ra
huàng dan ttrong throng cho vic dánh giá và ghi n1in cong cii tâi chInh bao gôm cá áp dirng giá trj
hçp 15', nhäm phü hcrp vai Chuãn mvc Báo cáo tài chInh riOng giira niOn d QuOc tO.
Mc tiOu quail 15' nh ro tài chInh
Rüi ro tâi chInh bao grn r1ii ro thj frtrng (bao gm rCii ro t5' giá, rüi ro lãi suit và rñi ro v gia), rüi
ro tin ding, rüi ro thanh khoân và thi ro lãi suât cCa dOug tiOn.
Rüi ro th tru&ng
Hoat dOng kinh doanh cCa Ttng Cong ty së chC yu chu rüi ro khi có si1r thay di v tgiá hi doái
và läi suât. Tong COng ty khOng thrc hin các bin pháp phOng ngra rñi ro nay do thiOu tlij truOng
mua các cOng cii tâi chInh.
Quán lj rzi ro tj giá
Tang Cong ty thrc hin mOt s các giao djch có gc ngoai t, theo do, Tng Cong ty së chju rüi ro
khi có biOn dng vO t giá. Tong Cong ty khOng thrc hin bin pháp dam báo do thiOu Uij trurng
rnua các cong ciii tài chInh nay.
Quán l rzi ro Mi suát
Tng COng ty chju rOi ro lai su.t tr9ng yu phát sinh tir các khoãn vay chju lãi suit dä diiçic k5' kit.
Rüi ro nay s do Tng Cong ty quãn trj bang cách duy frI i mirc dO hçp 15' các khoãn vay và phãn
tIch tinh hinh c?nh tranh frOn thj thrOng dO có thrgc lãi suât có 1ci cho Tong Cong ty tir các nguôn
cho vay thich hçrp.
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Cong cu tài chInh - Quân 1 rüi ro (Tip theo)
RÜI rovgiá
Các c phiu do Tng COng ty nrn gi bj ành iu.rOng bii cac rCii ro thj tnthng phát sinh tr tInh
khOng chäc chàn ye giá frj tiwng lai ciXa cO phiéu dâu lix. Tong Cong ty quân l rüi ro ye giá cô
phiêu bang each thiêt 1p hn rnirc dau lii. Hi dông Quán frj cüa TOng COng ty cüng xem xét Va
phO duyt các quyOt djnh dan tix vao cO phiOu nhu ngãnh nghe kinh doanh, Tong Cong ty dê dâu tir,
v.v. Tong COng ty dánh giá rüi ro ye giá cO phiêu là khOng dáng kO.
Tng COng ty chju rüi ro v giá cUa cOng ci vn phát sinh tir các khoãn dAu lix vào các Cong ty CC)fl
và COng ty lien kêt. Hi dOng Quãn trj cCa TOng Cong ty xem xét va phê duyt cac quyêt djnh dâu
tu vào COng ty con và Cong ty lien két nhu ngành nghO kinh doanh, Cong ty dO dâu lii, v.v Các
khoan dau tir vào các Cong ty con và Cong ty liOn kêt dtrqc nâm giU khOng phãi cho mvc dichkinh
doanh ma cho rniic dich chin hrcc lâu dài. Tong Cong ty không có djiih ban các khoán dâu tu
nay frong tucmg lai gân.
Tng COng ty rnua nguyen vt lieu, hang hóa tir các nba cung cp trong và ngoài nithc d phiic vi
cho hoat dng san xuât kinh doanh. Do vy, Tong Cong ty së chu rüi ro tir vic thay dOi giá ban
eCa nguyen vt lieu, hang hóa.
Rüi ro tIn ditng
RCi ro tIn ding xáy ra khi mt khách hang hoc dOi tác không dáp irng thrqc cac nghia v%1 trong hccp
dOng dn dOn các tOn that tài chInh cho Tong Cong ty. TOng COng ty có chInh ách tin dvng phñ
hqp va thung xuyên theo dOi t'mh hinh dO dánh giá xem TOng COng ty CO chju rüi ro tin ding hay
không. Tong Cong ty không có bat kS' rüi ro tin ding trçng yêu nào vói các khách hang hoc doi
tác b&i vi các khoãn phâi thu dn tfr mt sO hrqng him khách hang hoat dng trong nhiOu ngành
khác n.hau va phãn bO a các khu vre dja l khác nhau.
Quãn I nil ro thanh khoãn
Mic dIch quãn 1 rüi ro thnh khoãn nhm dam bâo dC ngun vn d dáp frng các nghia vii t?ii
chInh hin tai và trong tuong lai. TInh thanh khoãn cling dtrçrc Tong COng ty quãn 1 nhàm dam
bâo mirc phi tri gilta cong ncr dOn han và tài san dOn han trong k' i mirc cO the duqc kiOm soát
di vii si vOn ma TOng COng ty tin rang cO thO tao ra trong k5' dO. Chinli sách cüa Tong Cong ty là
theo dOi thlx?mg xuyOn các yOu câu vO thanh khoán hin tai va d1r kiOn trong thong lai nhäm dam
bào Tng COng ty duy fri dC mire dir phOng tiên rnt, các khoãn vay và dir vOn ma các chir si hiru
earn kt gop nh&rn dáp irng các quy djnh vO tInh thanh khoãn ngän han và dài han hon.
Bang dmrOi day trinh bay chi tit các mire dáo han theo hcrp dng cOn lai d& vii cOng nq tài chmnh
phi phái sinh va thi hn thánh toán nlnr dä dmrçcc thOa thun. Bang nay dmrçrc trinh bay dira trOn
dOng tiOn chua chiêt khâu cüa cOng nqtài chInh tInh theo ngày sim ahát ma TOng Cong ty phãi ti-a
Va trinh bay dOng tin cCa cac khoãn gôc và tiOn lAi. Dông tiOn lãi dOi vii lãi suat thà nOi, sO tiOn
chira chit khau ducic bat nguôn theo dumgcong lai suat tai cuOi kS' kO toán. Ngày dáo hn theo
hcrp dng dirçrc dra trOn ngày sOm nhat ma TOng COng ty phâi trà.
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C8ng ciba tài chInh - Quãn J nh ro (Tip then)
Quãn 1 rüi ro thanh khoãn (Tip theo)
Diróilnãm
YND

Tr1-5näm
VND

Tng
VND

343.688.699.201

2.204.344.264

345.893.043.465

Ti 30/06/2020
Phãi trá khách hang
Va phãi trà khác
Chi phi phái trã
Các khoãn vay

19.458.245.162
1.123.284.841.873

55.163.332.932

19.458.245. 162
1.178.448.174.805

Tng

1.486.431.786.236

57.367.677.196

1.543.799.463.432

Dtrói1nm
VND

Tfrl-5näm
VND

Tong
YND

405.561.160.554

2.587.866.454

408.149.027.008

Ti 01/01/2020
Phãi trã khách hang
va phai tra khac
Chi phi phài trã
Các khoân vay

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

Ban Tng Giám dc dánh giá mire tp trung rñi ro thanh khoàn a mire thp. Ban Tng Giárn dc tin
ttthng rang Tong Cong ty có the t?o ra dii nguôn tién dé dáp i'rng eác nghia vi tài chInh khi den han.
Bang sau day trhih bay chi tit mire dáo han cho tài san tài chinh phi phái sinh. Bang drqc 1p trên Co.
s& mire dáo han theo hpp dông chua ehiêt khâu eña tài san tài chinh gôm lài tir Các tài san do, iiêu cO.
Vic trI.nh bay thông tin tài san tài chinh phi phái sinh là can thiêt dê hiêu duçc vic quãn 1 rCii ro
thanh khoãn eiia Tong Cong ty khi tInh thanh khoãn dircie quãn 1 trén cci sä cong nçivà tài san thuãn.

Ti 30/06/2020
TiOn và các khoan
tucing throng tin
Phâi thu khách hang
và phãi thu khác
Tng
Ti 01/01/2020

Tiên và cãc khoãn
tuong &rcing tiên
Phãi thu khách hang
và phài thu khác
TOng

D,róilnám
YND

Th1-5nãm
VND

Tng
VND

170.527.995.610

170.527.995.610
535.025.259.970

14.699.921.219

549.725.181.189

705.553.255.580

14.699.921.219

720.253.176.799

DrOi 1 näm
YND

Tfr 1-5 nãm
VND

Tng
VND

135.232.552.354

135.232.552.354
845.421.591.892

10.337.895.75 1

855.759.487.643

980.654.144.246

10.337.895.751

990.992.039.997
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Thông tin so sánh
Thông tin so sánh là S6 liu trôn Báo cáo tài chInh riông cho näni tài chinh kt thüc ngày
3 1/12/2019 dä &rcic kiêrn toán và Báo cáo tài chinh riéng gia niên d cho kS' ké toán 6 tháng kêt
thuic ngày 30/06/2019 dã dtrçic soát xét bii Cong ty TN}IH Kiêm toán CPA VIETNAM - Thành
viên Hang Kiém toán Quôc tê Moore Global Network.
Ngtrôi Jp

Thành pM H ChI Minh, ngày 26 tháng 8 nàrn 2020
Trtrông phôn K t04n
Tông Giám d6c
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