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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTycOpHAN
Báo cáo tài chInh cho k' tài chmnh k& thic ngày 30 thang 06 näm 2020
Mk B 0la-DN

BANG CAN IX5I KE TOAN
Tai ngày 30 tháng 06 nAm 2020
TAISAN

Ma

Thuyt

so

mtnh

A. TA! SAN NGAN HN

100

I.

110

Tin và các khOan tuong throng tin

•Tin

5.1

30/06/2020
VND

01/01/2020
YND

1.601.054.542.142

1.810.205.250.028

170.527.995.610

135.232.552.354

111

149.228.095.582

123.900.658.544

2 . Các khôan tuong throng tin

112

II. Các khOan du tu tài chInh ngán han

120

21.299.900.028
-

11.331.893.810
-

HI. Các khOan phãi thu ngãn hn

130

618.102.105.562

925.923.587.407

463.9 19.700.491

784.760.809.684

1 . Phài thu ngn han cüa khách hang

131

2 . Trã truâc cho ngu&i ban ngn han

132

80.621.249.380

78. 109.424.212

5 .Cáckhôanphãithukhac

136

5.3

73.561.155.691

140

5.4

768.932.136.660

63.053.353.511
7 15.250.480.270

IV. Hang tn kho

5.2

I .Hàngthnkho

141

769.218.638.559

715.536.982.169

2 . Du phOng giàm gIa hang tin kho (*)

149

(286.501.899)

(286.501.899)

V. Tài san ngn han khác

150

1 . Chi phi trã tnrâc ngn han

151

2 . Thu GTGT dirçc khu trir

152

3 . Thud va các khôan khác phàithu Nhà nuâc

153

B. TA! SAN DAI HN

200

I. Các khOan phãi thu dài han

210

6 . Phãithu dài han khác
II. Tài san c djnh
I . TSCD hüij hinh

216

5.5
5.10

5.3

220
221

5.6

43.492.304.3 10

33.798.629.997

9.284.695.082

12.869.076.655

32.062.242.485

19. 198.126.292

2.145.366.743

1.731.427.050

533.032.625.284

554.468.408.693

26.699.921.219

22.337.895.75 1

26.699.921.219

22.337.895.751

234.876.067.229

255.3 10.693.247

216.776.424.603

235.200.492.260

- Nguyen gIa

222

760.028.418.490

762.141.690.317

- Gia trj hao man IOy k (*)

223

(543.251.993.887)

(526.941.198.057)

18.099.642.626

20.110.200.987

228

45.907.418.863

45.907.418.863

229

(27.807.776.237)
-

(25.797.217.876)
-

3 . TSCD vô hInh

- Nguyen gia
- Gia tr hao man lily k (*)
A

227

IH.Batd9ngsandauttr

230

IV. Tài san do' dang dài han

240

5.7

12.806.189.020

12.243.981.313

12.806.189.020

12.243.981.313

225.611.466.019

228.061.350.933

2 . Chi phi xây drng co bàn do' dang

242

IV. Các khOan du tir tài chinh dãi han

250

•Du tu vào cOng ty con

251

97.385.268.520

97.385.268.520

2 . Du ttr vao cOng ty liOn k&,liên doanh

252

106.716.920.657

106.716.920.657

3 . Du tu gOp v6n vào don vj khác

253

31.256.863.385

33.706.748.299

4 . Dir phOng giàm gla du tu tài chinh dài han (*)

254

(10.413.478.943)

(10.413.478.943)

5 . DAu tu nm gii dn ngày dáo han
V. Tal san dai han khác
1 . ChiphItràtruàc dàihan
TONG TA! SAN

5.8

255

665.892.400

665.892.400

260

33.038.981.797

36.514.487.449

33.038.981.797

36.514.487.449

2.134.087.167.426

2.364.673.658.72 1

261
270

3

5.5

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh cho kS' tài chInh kt thüc ngày 30 thang 06 nãm 2020
MuB01a-DN
BANG CAN oOI KE TOAN (Tip theo)
Ti ngày 30 tháng 06 nàm 2020
NGUON VON

Ma

Thuyt

so

minh

30/06/2020
YND

01/01/2020
VND

A. NQ PHAI TRA

300

1.765.898.930.449

2.016.071.358.571

I.

310

1.681.007.913.654

1.933.053.144.893

316.534.222.715

386.658.633.474

125.407.259.468

18.748447.946

4.953.394.831

8.884.339.104

Ncr ngãn han
2 . Phàitrâ ngu1i ban ngn han

311

3 . Nguii mua trâ tin truâc ngn han

312

4 . Thug và các khóan phãi np Nhà nuâc

313

5 . Phãitrà ngtr&i lao dng

314

40.703.684.372

120.784.670.827

6 . Chi phi phài trã ngn han

315

19.458.245.162

27.193.049.674

8 . Doanh thu chua thirc hin ngn han

318

5.11

5.342.705.516

36.717.604.107

9 . Phàitrã ngn han khác

319

5.12

27.154.476.486

18.902.527.080

320

5.13

1.123.284.841.873

1.291.804.039.450

10 . Vay và nç thu tài chInh ngân han
12 . QOy khen thiiâng ,phüc li
II. Nqdài han

5.9
5.10

322

18.169.083.231

23.359.833.231

330

84.891.016.795

83.018.213.678

1 . Phãi trã ngtrri ban dài han

331

5.9

336.080.764

479.366.454

6 . Doanh thu chua thrc hin dài han

336

5.11

27.523.339.599

25.267.014.292

7 . Phài trà dài han khác

337

5.12

1.868.263.500

2.108.500.000

8 . Vay Va nç thuê tài chInh dài han

338

5.13

55.163.332.932

55.163.332.932

368.188.236.977

348.602.300.150

368.188.236.977

348.602.300.150

B. VON CHU Si HUU

400

I. Vn chi sv hthi

410

5.14

1 . Vn gop cüa chü sâ hfku

411

182.000.000.000

182.000.000.000

8. QudAutupháttrin

418

31.399.897.713

31.399.897.713

11 . Lçi thun sau thu chira phân phi

421

154.788.339.264

135.202.402.437

- LNST chua phân phi lily ké dn cu& k' fruâ

421a

135.202.402.437

80.013.321.940

- LNST chua phân kS' nay

421b

H. Ngun kinh phi và qu khác

430

19.585.936.827
-

55.189.080.497
-

440

2.134.087.167.426

2.364.673.658.721

TONG NGUON VON

TP.HCM ngày 30 tháng 07 näm 2020
Ngirôi Jp

Vö Nguyn Thüy Dung

Mai Van HoAng Dung
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN
Báo cáo tái chinh cho k' tài chInh kt thuic ngày 30 tháng 06 nãm 2020
Mu B 02a-DN
BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANII
Cho kS' k toán nAm kt thc ngày 30 näm 06 nãm 2020
K3Qu2

K5'Qu2

ktthic ngiy
30/06/2020

ktthic ngiy
30/06/2019

425.737.533.213

733.780.942.363

1.139.735.054.512

1.405.958.335.848

02

1.815.223.052

5.809.873.666

3.547.701.044

10.021.489.166

3.Doanh thu thuAn vA ban hang a cung ap
dich r'

10

423.922.310.161

727.971.068.697

1.136.187.353.468

1.395.936.846.682

4.GIa vn hAng bin

11

337.201.143.490

573.839.646.835

910.542.310.429

1.089.109.660.366

5.141 tfrc gp v bin hAng vI cung Cal)

20

86.721.166.671

154.131.421.862

225.645.043.039

306.827.186.316

CHITIEU

MA
so

Thuyt
minh

1.Doanh thu bin hang và cung cAp dch vi,i

01

5.15

2.Các khoAn gum tth

dlch vy (20=10-11)

5.16

LOyk
hr ngIy0l.01.2020 Tfrngày0l.01.2019
dn ngiy30.06.2020
n ngiy30.06.2019

6.Doanh thu hoat dng tii chInh

21

5.17

23.375.241.326

25.973.985.929

33.833.810.797

35.912.574.687

7.ChiphItAichinh

22

5.18

17.591.603.482

20.521.425.325

35.168.373.775

35.789.254.953

11.464.245.980

14.351.6/7.946

24.637.483.245

28.422.187.859

- Trong do: Clii phi là! vay

23

8.Chi phi bin hing

24

5.19

52.582.902.790

74.564.268.979

116.387.844.183

141.196.498.301

9.Chi phi quin l doanh nghip

25

5.20

37.822.470.564

68.172.812.026

92.348.547.673

132.115.692.707

30

2.099.431.161

16.846.901.461

15.574.088.205

33.638.315.042

11.Thunhpkhác

31

2.318.043.060

4.140.804.596

5.274.488.834

7.745.259.649

12.Chi phi khAc

32

650.754.749

24.043.911

3.375.709.332

13. Lçi nhun khic

40

2.328.467.946

3.490.049.847

5.250.444.923

4.369.550.317

14.Tong Içi nhun triró'c thuA
(50=30+40)

50

4.427.899.107

20.336.951.308

20.824.533.128

38.007.865.359

15.Chi phi thuA TNDN hin hAnh

51

268.979.973

1.238.596.301

3.484.539.843

20.067.971.335

19.585.936.827

34,523,325.516

10.Li tfrc thuAn tfr HDKD

[30= 20 + (21-22) -(24+25))

17.Lçri nhun sau thug TNDN
(60=50-51-52)

60

(10.424.886)
5.21

5.22

(1.782.832.113)
6.210.731.220

TP.HCM ngày 30 tháng 07nám 2020
Nguô'i 1p

Vö Nguyn Thüy Dung

TrIrthg/hông/
Keit an

Mai Van Hoàng Dung
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TONG CONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN
Báo cáo tài chInh cho kS' tài chInh kt thñc ngày 30 tháng 06 näm 2020
Mu B 03a-DN
BAO CÁO LUt CHUYEN TIEN T
(Theo phiwngpháp gián tiê'p)
Cho kS' ké toán nAm két thüc ngày 30 tháng 06 näm 2020

Trngày01/0112020 Trngày 01/01/2019
Maso TM
den ngay 30/0612020 den ngay 30/0612019

Chitieu
x
I. LUU CmJYEN TIEN TU' HOAT DQNG KINH DOANH
1. Lçi nhun triróc thu

Y

01

2. Diu chinh các khoãn
- Khu hao tãi san c dinh
-Lrhoatdngdut.r
- ChiphIlaivay
3. Lçi nhun kinh doanh triróc thay di vn Itru dng
- Tang, giamcác khoãnphãithu
- Tang, giãmhàngtn kho
- Tang, giâmcác khoãn phài Ira
- Tang, giam chi phI Ira truàc
- Tin i vay dä trã

02
05
06
08
09
10
11
12
13
14
16
20

- Thus thu nhp doanh nghip dã np
- Tin chi khác ttr hot dng kinh doanh
Lwu cIwyn lien lkun hr hoçzh dng kink doanh
II. LU1J CHUYEN TLEN T1i' HOAT DQNG DAU ru'
1. Tin chi d mua s&ii, xây drng TSCD vã các tãi san dài hn khác
2. Tinthutfr thanh , nhtrcxng bánTSCD và cac tàisãn dàihn khác

21
22

6. TinthuhidAutisgop v6nvào don vjkhác
7. Tin thu lai cho vay, c tirc và lçii nhuán di.rçc chia

26
27

Liru chuytn hitn thun ifr hoit dng diu tir

30

ifi. LU1J CHUYEN TIEN TLJ bAT DQNG TAI CIIINH
3. Tin thutr di vay
4. Tin Ira nç gc vay
6. C tCrc, 1çi nhun d trâ cho chü s& hfiu
Lwu chuyn hitn lhun bfr hoçzt d3ng lài chInk
Luu chuyn tin thun tmng k' (20+30+40)
Tin và tirong throng tin du k'
Tin và hrong dwrng tin cuôi k'

33
34
36
40
50
60
70

5.1

20.824.533.128

38.007.865.359

31.619.185.881
28.130.654.449
(21.148.951.813)
24.637.483.245
52.443.719.009
290.181.400.491
(53.681.656.390)
(75.257.603.339)
7.059.887.225
(24.637.483.245)
(2.443.473.507)
(5.652.645.759)
188.012.144.485

31.959.678.488
31.561.921.800
(28.024.431.171)
28.422.187.859
69.967.543.847
261.737.326.901
(138.947.239.084)
(158.297.366.432)
2.194.364.698
(28.422.187.859)
(8.947.715.076)
(10.969.045.674)
(11.684.318.679,)

(8.269.473.639)

(29.178.788.884)

30.744.317
2.449.884.914
21.685.454.657
15.896.610.249

1.237.787.588
7.500.000.000
28.899.828.632
8.458.827.336

1.184.438.713.556
1.448.209.728.728
(1.353.052.025.034) (1.527.328.203.277)
(45,500.000.000)
(168.613.311.4 78)
(124.618.474.549,)
35.295.443.256
(127.843.965.892)
135.232.552.354
186.336.871.446
170.527.995.610
58.492.905.554
TP.HCM ngày 30 tháng 07 nám 2020

Nguôi Ip

VôNguynThüyDung

Mal Van Hoang Dung
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Nguyn Ng9c Lan

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thñc ngày 30 thang 06 nam 2020
THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHtNH
1.

THÔNG TIN KHAI QUÁT

1.1

HInh thic s?r hü'u vn

Mu B 09a-DN

Tng COng ty May Nba Be - COng ty C phn (gui tt là "Tng Cong ty") thrqc c ph.n hOa tfr
Doanh nghip Nhà nixâc -, Cong ty May Nhà Be theo Quyêt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày
08/8/2004 vâ Quyêt dlnh so 88/2004/QD-BCN ngày 08/09/2004 cUa BO tnxrng B Cong nghip
(nay là B COng thixong). TOng Cong ty hot dng theo Giây chi'rng nhn dang k kinh doanh s
0300398889 ngày 24 tháng 3 näm 2005 do S& kO hoach và dâu Pr Tp. HCM cap. Giây chcrng nhn
däng k kinh doanh thay dôi lan thi.'r 23 ngày 18 tháng 01 näm 2017.
Ten Tng COng ty vi& bang ting nuàc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock
Company, tOn viOt tat là: NT-IABECO.
Vn diu l là: 182.000.000.000 E1ng.
SO htru v,n:
Cdông

S cô phân

YND

T5'lês&hfru

5.040.000

5 0.400.000.000

27,69%

Các c dOng khác

13.160.000

131.600.000.000

72,31%

Tng

18.200.000

182.000.000.000

100%

Tp doàn Dt may Vit Nam

Trii s chInh cüa Tng Cong Iy tai: S 4, Dung Bn Nghé, Phirng Tan Thu.n DOng, Qun 7,
Thành phô Ho Chi Minh.
S lao dOngtai ngày 30/06/2020: 4.131 ngui.
1.2

Nganh ngh kinh doanh và hoat dng chInh
Ngành ngh san xut kinh doanh chü yu cüa Tng Cong ty bao gm nhiu linh vt/c, trong do chCi
yu là tp trung vào các linh vijc sau dày:
• San xut, mua bàn san ph.m d@ - may, nguyen phi liu, may mOe, thit bi, phi tüng linh kin
phic vij nganh dét, may;
• Git, thy, in trên san phm thOu;
• Mua, ban san phm ch bin tr nông - lam - hâi san, may móc thit bj, phi tang kim khI din
may gia drng và cong nghip, din tcr, cOng ngh thông tin;
• Xây dirng và kinh doanh nhà;
• MOi giâi bAt dng san;
• Djchviikhobai;
• Kinh doanh 4n tái xang dAu btng 0 to và di.rng thüy ni da;
• Kinh doanh nhà hang, Itru trCi du ljch, khách San;
• Kinh doanh du ljch lfr hành ni da, qu6c th;

TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh cho nàm tài chinh kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2020
THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINE (TIEP THEO)
1.3.

Mu B 09a-DN

Cu trüc doanh nghip
Tai ngày 3 0/06/2020, Tng Cong ty co các Cong ty con và Cong ty lien kt nhu sau:
Tl
T1
COng ty con
v6n gop
biu quyt
Cong ty CP May Binh Djnh
Cong ty CP May Dá Ltt
COng ty CP May Gia Lai
Cong ty CP May Tam Quan
Cong ty TNHH Git tAy Nhà Be
Cong ty CP May Binh Thun
COng ty CP May Nhà Be - H.0 Giang

51,84%
55,00%
51,00%
5 1,00%
82,35%
51,00%
55,69%

51,84%
55,00%
51,00%
5 1,00%
82,35%
5 1,00%
55,69%

Cong ty lien doanh, lien kt
Cong ty c6 phn May 9
COng ty c phn DAu tu & Phát trin Dy-TM NB
A
Cong ty Co phan May Song Tien
Cong ty CP tir vAn CN Nhà Be
Cong ty CP XLCN Nhà Be
Cong ty CP Du Ljch NBC Cam Binh Resort
Cong ty CP May An Nhcm
Cong ty CP May Nhà Be - Soc Träng
Cong ty CP May Gia PhôC
Cong ty CP May DCrc Linh

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

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

Các don vi phi thuc
Chi nhánh T6ng COng ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Xi nghip May BInh Phát
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - COng ty C6 phn - Xi nghip May Báo Lc
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C6 phn - XI nghip May An Giang
Chi nhánh T6ng Cong ty May Nhà Be - COng ty C phn - XI nghip May Kon Turn
Chi nhánh Tóng Cong ty May Nhà Be - COng ty C6 phn - Chi nhánh May Binh Djnh
Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Chi nhánh Phia Bc
Chi nhánh Tang COng ty May Nhà Be ti Ha NOI
Van phOng di din Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn ti UK

1.4.

Tuyên b6 v khã Hang SO sánh thông tin trén Báo cáo tài chInh
COng ty áp ding nhAt quán các chInh sách k toán theo Ch d k toán doanh nghip ban hành kern
theo Thông tu s6 200/20141TT/BTC ngãy 22 tháng 12 nãm 2014 do BQ Tài chInh ban hánh, do dO,
thông tin và s 1iu trInh bay trén Báo cáo tài chInh là Co th so sánh dtrçic.

8
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TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 närn 2020
THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINTI (TIEP THEO)

Mu B 09a-DN

2. KY KE TOAN, D(N VI TIEN T sU DVNG TRONG KE TOAN
K3' K toán
Näm tài chInh cüa Tng Cong ly bt du tr ngày 01 thang 01 và kt thác vào ngày 31 thang 12
hang näm.
Don vi tin t sfr dung trong k toán
Báo cáo tài chInh kOm theo ducc trmnh bay bang Dng Vit Nam (VND).
3. CHUAN M1TC vA CHE DO ICE TOAN AP D1JNG
Ch d k toán áp diing
Tng Cong ly áp diing Ch d k toán doanh nghip Vit Nam thrqc ban hành kern theo Thông tu
s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 do B Tài chInh ban hành.
Tuyên b v vic tuân thu Chun miyc k toán và Ch d k toán
Ban Tng Giám dc Tng Cong ty darn báo dä tuân thu dy dñ các Chun mrc k toán Vit Nam,
ChO dO kê toán doanh nghip Vit Nam hin hành Va CC quy djnh pháp l' cO liOn quan dn vic 1p
và trInh bay Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kOt thüc ngày 3 0/06/2020.
HInh thu'c k toán áp ding
Tang Cong ty si'r dicing hInh thi'rc s Nht k chung tir.
4. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DIJNG
Co sO' 1p Báo cáo tài chInh
Báo cáo tài chinh kern theo di.rçc trmnh bay bang Ding Vit Narn (VND), theo nguyen tac giá gc va
phü hçp vài cac Chuân mirc k toán Vit Narn, Ch dO kO toán doanh nghip Vit Nam hin hành
và các quy dlnh pháp l cO lien quan dn vic 1p va trinh bay Báo cáo tài chInh.
Các loi t giá hi doái áp dting trong k toán
06i vi các nghiep vu phát sinh bAng ngoai tê
Các nghip vu phát sinh bAng ngoai t duqc quy di theo t' giá áp dvng tai thri dirn phát sinh
nghip vi, chOnh Ich t giá phát sinh tr các nghip vi nay &rçic ghi nhn là thu nhp và chi phi tài
chInh trong Báo cáo kOt qua kinh doanh.
Dánh giá lai cac khoán muc tin t có gc ngoai tO tai thi dim lap Báo cáo tài chInh
(i) Các khoân vn bAng tin Co gc ngoi t duqc phân Ioi là tài san (Tin, Nç phãi thu,...): Bánh
giá lai theo t) giá mua vào cüa Ngân hang Thixc:rng rni ti ngày 3 0/06/2020.
(ii) Các khoán vn bAng tin CO ge ngoi t dirçic phân loai là nq phãi trá (Phãi trà ngui ban,
vay,..): Dánh giá Iai theo t3' giá ban ra cUa Ngán hang thixo'ng mai t?i ngày 30/06/2020.
ChOnh 1ch t giá phát sinh tr vic dánh giá 1i thrçic kt chuyn vào tài khoãn Chênh lch t giá 413, s du tài khoán nay sO dtrcic kOt chuyOn vao Doanh thu hoc chi phi tài chInh tai thai diem 1p
Báo cáo tài chInh giüa niOn dO.
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Nguyen tc ghi nhn tin và các khoãn tirong throng tin
Tin: Bao gm Tin mat, Tin g1ri ngân hang, các khoán tuong dircmg tién:
Tin mat, Tin gi ngân hang dtrqc ghi nhn frén co s thijc t phát sinh thu-chi.
Các khoãn ti.rong throng tin là cac khoan du tir ngn han, tin gri có kS' han có thri h?n thu hi
hoc dáo han khOng qua 03 thang ké t& ngày dâu tis, gth tién có khá näng chuyêndOi dé dang thành
mt hrcmg tin xác djnh và không có rüi ro trong chuyn dôi thành tiOn t?i thi diem báo cáo.
Nguyen tc k toán các khoãn du tir tài chInh
Các khoãn Mu tu vào Cong ty con. Cong ty lien doanh lien kt và Mu tu khác
• Du tu vào COng ty con: Các khoân Mu tu vào các Cong ty con ma Cong ty nm quyn kim
soát duçrc trInh bay theo phwrng pháp giá gôc trén Báo cáo tài chInh.
Các khoán phân phi Igi nhun ma Tng Cong ty nhn dirge tix s6 igi nhun lily k cOa các Cong
ty con sau ngày Tong COng ty nãm quyên kiêm soát dirge ghi nhn vào kêt qua hoat dOng kinh
doanh trong näni ca Tong Cong ty. Các khoán phân phôi khác dirge xem nhu phân thu hôi cac
khoân dâu tir và dirge trir vao giá trj dâu tix.
• Du ti.r vào cong ty lien kt, lien doanh: Các khoân Mu tir vào eOng ty liOn kit, liOn doanh ma
trong do TOng COng ty có ánh hi.râng dáng kê duqc trinh bay theo phucmg pháp giá gôc.
Các khoán phân phi Igi nhun ma Tng Cong ty nhn dtrqc tir s Igi nhun lUy k cCa cac Cong
ty liOn ket sau ngày Tong Cong ty nAm quyOn kiOm soát dtrgc ghi nhn vào kêt qua hoat dng
kinh doanh trong näm ca Tong Cong ty. Các khoán phân phOi khác dirge xem nhtr phân thu hOi
các khoán dâu tu và dirge trtr vào giá tn dâu tir.
• Các khoân Mu tir khác: Duçic ghi nhn theo phirong pháp giá gc.
4.

CAC CHINII SACH ICE TOAN A DUNG (TIEP 1HEO)
Nguyen tc k toán các khoãn Mu tir tài chInh (Tip theo)

Y

BI
IT
HAl

Dir phOng tn that các khoán Mu tu
Dr phOng tn tMt cho eáe khoán Mu tir vào Cong ty con, COng ty liOn doanh, lien kt dugc trIch
1p khi các Cong ty nay bj lô Mn dOn nhà dâu tir cO khâ näng mat vOn hoc khoán dir phông do suy
giàm giá trj các khoãn dâu ti.r vào các Cong ty nay (tnt trithng hqp 10 theo kO hoach dã dirge xác
djnh trong phirong an kinh doanh truàc khi dâu tu). Müc trIch Ipdir phOng tirong frng vci t i gop
vOn cila TOng COng ty trong các to chirc kinh tO theo hirang dan t?i Thông tir 89/2013/TT-BTC
ngày 28/6/20 13.
Di vài cáe khoãn Mu tu khác, vic trIch 1p dij phOng tn that can cit vào giá trj hcrp l cüa khoân
Mu tu tai thai diem trIch 1p, trong trithng hgp khong xác djnh dirge giá frj hcrp l' vic Ip dir
phOng can cit vào khoân Iô cüa ben dirge dâu tu.
Nguyen tc k toán nq phãi thu
Các khoán Ng phái thu dirge theo dOi chi ti& theo k' han phãi thu, di ttrgng phái thu, loai nguyen
t phái thu và các yOu t khác theo nhu câu quãn l cOa Tong COng ty.
Các khoàn Ncr phãi thu bao gm phâi thu khách hang và phãi thu khác dirge ghi nhn theo nguyen tic:
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Phâi thu cüa khách hang gm các khoán phái thu mang tInh cht thiicmg mai phát sinh tfr giao
djch có tinh chat mua - bàn gitta Cong ty và ngi.thi mua (là dan vj dc 1p vài ngtri ban, gm Ca
cac khoân phâi thu gitta Cong ty mc và Cong ty con, lien doanh, lien kt). Các khoân phâi thu
thirang mai dircc ghi nhn phü hgp vài chun mirc doanh thu ye th?yi diem ghi nhân can et'r theo
hOa &m, cháng tir phát sinh.
• Phâi thu khac gm cac khoãn phái thu không mang tInh thirang mti.
Các khoân phâi thu dirge phân Ioai là Ngn han và Dài hn trén Bang Can di k toán can cur kS'
han cOn lai cCa các khoán phái thu tai ngày 1p Báo cáo tài chInh.
Dtr phOng nq phái thu khó dOi: dirge 1p cho tfrng khoân ng phái thu khO dOi can cü vào th&i gian
qua han trã ng gc theo cam kêt ng ban du (không tInh den vic gia han ng gi&a cac ben), hoc dir
kin mrc tn that CO thO xày ra theo hLràng dan tai Thông tu 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.
Nguyen tc k toán hang ton kho
Hang tn kho dirgc xác djnh trên ca sâ giá g&, trong tru&ng hgp giá gc hang tn kho cao han giá
trj thuân cO the thirc hin dirge thI phãi tInh theo gia trj thuân có the thirc hin dirge. Giá gôc hang
ton kho bao gôm chi phi nguyen 4t lieu trijc tiêp, chi phi lao dng trgc tiêp và chi phi san xuât
chung, nOu có, dê có dirgc hang ton kho r dja diem và trang thai hin tai. Giá frj thuân có th thirc
hin dtrgc dirge xác djnh bang giá bàn uàe tInh trfr các chi phi d hoàn thành cüng chi phi tiêp thj,
ban hang va phân phôi phát sinh. Hang ton kho dirge hach toán theo phuang pháp ké khai thirmg
xuyên. Giá ti-j hang xuât kho dirge tInh theo phi.rorng phap bInh quân gia quyên.
Dir phOng giám giá hang ton kho cOa Tong Cong ty dtrgc trIch 1p theo các quy djnh kê toán hin
hành. Theo do, Tong Cong ty thrqc phép trIch Ip Dir phOng giâm giá hang tn kho loi thai, hông,
kern phm chat tron tri.thng hcrp giá trj thijc té cOa hang ton kho cao han giá trj thuân có th thirc
hin dugc tai th?yi diem kêt thác niên do ké toán.
4.

CAC CHINIJI SACH KE TOAN AP DUNG (TIEP THEO)
Nguyen tc k toán và khu hao Tài san c dnh hfru hInh và vô hInh
T6ng COng ty quân I2, sCr diing và trIch khu hao TSCD theo huàng dn tai thông tir 45/2013/ITBTC ban hành ngày 25 tháng 4 nãm 2013.
a.

Nguyen ttc ki loan

4

Tài san c dinh hfl'u hInh

;

Tài san c djnh httu hinh dirge phán ánh theo giá gc, trInh bay theo nguyen giá tth giá trj hao mOn
iCy kê. Nguyen giá tài san cO djnh bao gôm toàn b các ehi phi ma Tong Cong ty phai bO ra dé cO
dirge tài san cO djnh tInh den thOi diem dua tài san do vào trang thai san sang sir d1ng.
Khi tâi san c djnh duc ban hay thanh l', nguyen giá yà khu hao ICy k dirge xOa s6 va bt k' khoãn
li, l nào phát sinh do vic thanh l' dêu dirgc tInh vào thu thp khác hay chi phi khác trong nAm.
Tài san c dinh vô hInh
Tài san e6 djnh vO hInh th hin giá trj quyn scr drng dat, nhãn hiu hang hóa, bàn quyn bAng
sang ehé, 9uyén phát hành, cong thiic pha ché,... và dirge trInh bay theo nguyen giá trr giá trj hao
mOn iCy ke.
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b. P/i wong phdp kIuu 1:ao
Tài san ci djnh h&u hInh thxgc khu hao theo phixang pháp du0ng thing dLra trOn thai gian hitu
diing ircc tInh. Thii gian khâu hao cii the nhu sau:
Tir ngày 01/01/2020
dn ngày 30/06/2020
(S näm)
Nhà xuing và 4t kin trt1c
05 —25
May moe và thiOt bl
05 — 07
Phi.rorng tin 4n tái
06
Thiêt bj, ding ciii quân l và tài san khác
03 — 07
Tài san c djnh vO hInh
Tir ngày 01/01/2020
dn ngày 30/06/2020
(S nãm)
50
10
10
10

Quyenscrdingdat
Nhan hiu hang hóa
Bàn quyên, bang sang chê
Cong tht're pha die, thiét kê,...
Nguyen tc k toán Chi phi xây drng co' ban d& dang

Các tài san dang trong qua trInh xây dirng phiic vii mic dIch san xut, cho thuO, quân trj hoc cho
bat kS' mvc dIch nào khác thrccc ghi nhn theo giá gôc. Chi phI nay bao gôm chi phi djch viii va chi
phi läi vay có lien quan phU hqp vài chinh sách k toán cCa Tong Cong ty. Vic tinh khâu hao cüa
cáe tài san nay thc áp dimg giông nhi.r vài cac tài san khác, bat dau tir khi tài san a vao trang thai
sn sang sü diing.
Nguyen tc k toán chi phi trã trir&c
Chi phi trã tnr&c phãn ánh các chi phi th?c t dã phat sinh nhtrng cO lien quan dn kt qua hoat
dng san xuât kinh doanh cüa nhiêu kS' ké toán và vic kët chuyên các khoãn chi phi nay vào chi
phi san xuât kinh doanh cüa cac kS' ke toán sau.
Chi phi trâ tnróc: &rqc ghi nhn theo giá gc và dirqc phân Ioai theo ngn han và dài han trén Bang
can dôi kê toán can c vào thai gian trá truàc cüa trng hp dng.
4.

CAC CHINH SACH KE TOAN AP DIJNG (TIEP THEO)
Nguyen tc k toán Nç phãi trã
Các khoán nq phái trá dtrc theo dOi chi tit theo k' han phãi trâ, d6i tuqng phài trá, loai nguyen t
phái trá và các yêu to khác theo nhu câu quãn 1 cüa Tong COng ty.
Các khoân nq phâi trã bao gm phái trã ngui ban, phãi trã nq vay va cac khoân phài trâ khac là các
khoân nq phái trã dxcc xac djnh gân nhtr chAc ehAn ye giá trj và thai gian và duçcc ghi nhân khong
thâp han nghTa vi phái thanh toán, dtrçe phân ba1 nhLr
Phâi trá ngithi ban: gôm các khoán phâi trâ mang tInh chat thuang mai phát sinh tü giao djch mua
hang hóa, djch vii, tài san gia Tong Cong ty và ngithi b (là dan vj dOc 1p vài Tong Cong ty,
gOm câ các khoán phâi trã gifla Cong ty me và Cong ty con, Cong ty lien doanh, lien kêt).
Phãi trâ khác g6m các khoán phài trâ không mang tInh thtrong mai, khOng lien quan dn giao
djch mua ban, cung cap hang hOa dlch vii.
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Nguyen tc ghi nhn và vn hóa các khoán chi phi di vay
Tt câ các chi phi lãi vay dLrçlc ghi nhn vào Báo cáo K& qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh,
trir khi duçic von hOa theo quy djnh cOa chuân mtrc kê toán "Chi phi di vay".
Nguyen tc ghi nhân chi phi phãi trã
Các khoán chi phi th%rc M chi.ra chi nhi.mg duge trich tnrâc vào chi phi san xut, kinh doanh trong
kS' dê dam báo khi chi phi phát sinh thirc té không gay dOt biên cho chi phi san xuât kinh doanh trên
c si dam bão nguyen tAc phU hqp gifla doanh thu và chi phi.
T6ng Cong ty ghi nhn chi phi phái trã theo các nOi dung chi phi chInh sau:
Chi phi khuyn mAi, chit khu,...
Chi phi nguyen vt Iiu: vãi chinh,...
Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn các khoãn dir phông phái trã
Giá trj dLrçYc ghi nhn cüa mOt khoán dij phOng phái trá là giá trj dtrcirc i.râc tinh hqp l nhit v khoán
tiên së phãi chi dê thanh toán nghia vi nç hin tai tai ngày k& thác k' kO toán nAm.
Nguyen tc ghi nhn doanh thu chira thrc hin
Doanh thu chua thirc hin gm: doanh thu nhn truâc(nhi.r: s tin thu tnthc ccia khách hang trong
nhiêu kS' kê toán ye cho thuê rnt bang) không bao gOm: tiên nhn tnràc cOa ngithi mua ma Tong
COng ty chtra cung cap san phâm, hang hóa, djch vii; doanh thu chi.ra thu thrc tin cüa hoat dOng
cho thué tài san, cung cap djch vii nhiu ks'.
Doanh thu nhn tnràc di.rqc phan b theo phucng pháp duOng th.ng can cr trén s6 k' dã thu tin truâc.
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cAc ciifrii SACH KE TOAN Ar DUNG (TIEP THEO)
Nguyen gc ghi nhân vn chil s huu
Vn du tu cüa chü s& hUu dirge ghi nhn theo so vOn thc gop cüa chü s& hihi.
Lgi nhun chira phân phOi xác djnh trOn ccr sâ kt qua kinh doanh sau thuO thu nhp doanh nghip
và vice phân phôi igi nhuân hoäc xir 1' to cña lông Cong ty.
Lgi nhun sau thuO cüa TOng Cong ty dircic trIch ehia CO tire cho cac cO dông sau khi dirge phé
duyt bin Hi dOn cô dông tai Dai hi thiring niên cüa lông Cong ty và sau khi da trich 1p các
qu dr trU theo Diêu I cüa Tong Cong ty.
CO tire thrgc cong bO Va chi trã dija trén sO igi nhun ithc tInh dat dirge. CO tire ehInh thire dirge
cong bo và chi trã trong niên d kê tiêp tir nguôn Igi nhun chira phân phOi can dr vào sr phé duyt
cüa Hi dOng cô dông t?i Dai hi thtrmg niên cCia TOng Cong ty.
Nguyen tc và phirong pháp ghi nhân doanh thu, thu nhp khác
Doanh thu ban hang thrgc ghi nhn khi dOng thai thôa man tt cá näm (5) diu kiin sau:
(a) lOng Cong ty dã chuyOn giao phAn un rUi ro và Igi Ich gAn Iin vii quyn si hu san ph&m
hoc hang hóa eho ngl.r&i mua;
(b) lông Cong ty không cOn näm gi& quyên quán I hang hóa nhtr ngithi sir hu hang hóa hoc
quyên kiêm soát hang hóa;
(c) Doanh thu dirge xác djnh ttrang dOi chãc chan;
(d) Tong Cong ty së thu dirge igi Ich kinh té tir giao djch ban hang; và
(e) Xác djnh dirge clii phi lien quan den giao djeh ban hang.
Doanh thu cila giao djch v cung cp djch vi dirge ghi nhn khi kOt qua eña giao djeh dO dirge xác
djnh mt each dáng tin cay. Trttimg hgp giao djch ye eung cap djeh viii lien quan dOn nhiéu kS' thI
doanh thu dirge ghi nhn trong k' theo kêt qua phân cong vic dâ hoàn thành tai ngày cCa Bang can
dOl kO toán eCa k' dO. Két qua ciia giao djch cung cap djeh v1i dirge xác djnh khi thOa man tat câ
bOn (4) diêu kiin sau:
(a) Doanh thu dirge xáe djnh tuang d6i chc chin;
(b) Co khâ nàng thu dirge igi Ich kinh té tir giao djch eung cap djch vi do;
(c) Xác djnh dirge phân cong vic dã hoàn thành tai ngày eia Bang can dOi kê toán; va
(d) Xác djnh dirge chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dO hoàn thành giao djch cung cap djch
viidó,
•
Dôi vii tiên läi, cô tIre va Igi nhun dirge ehia và thu nhp kháe: Doanh thu dirge ghi nh.n khi
Tong Cong ty cO khã näng thu dirge Igi ich kinh tO tir hoat dng trên và dirge xáe djnh ttrang dôi
chcchn.

Nguyen tc kO toán các khoãn giãm trü' doanh thu
Các khoán giâm trir doanh thu gOm:
•

•

Giâm giá hang ban: là khoàn giâm tth eho ngirii mua do san phm, hang hóa kern, rnt phm
chat hay khong dang quy each theo quy djnh trong hgp dông kinh tO; không bao gOm khoân
giam giá hang ban cho ngir?i inua dä the hin trong hóa dan GTGT hoe hóa dan ban hang.
Hang ban bj trá li: do vi pham cam kOt, vi pham hcp dOng kinh tO, hang bj kern, mt phm
chat, khOng dñng chüng toi, quy each.
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CAC CHiNH SACH ICE TOAN AP DVNG (TIEP THEO)
Nguyen tc k toán giá vn hang ban
Bao gm giá v6n cüa san phm, hang hóa, djch vij trong k' dtrcc ghi nMn phà hqp vâi doanh thu
dã tiêu thu trong nãm.
Nguyen tc Va phtro'ng pháp ghi nhn chi phi tài chInh
- Chi phi di vay: Ghi nhn hang thang can c(r trên khoán vay, Iãi suit vay và s ngày vay thirc t.
Nguyen tc và phtro'ng pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi
thug thu nhp doanh nghip hoãn Ii
Chi phi thus thu nhp doanh nghip (hoc thu nhp thug thu nhp doanh nghip): Là thng chi phi
thud thu nhâp hin hành và chi phi thuê thu nhp hoän li (hocthu nhp thug thu nhp hin hành
và thu nhp thué thu nhâp hoãn li) khi xác djnh lçi nhuân hoc Iô cüa mt nãm.
•

Clii phi thu thu nhp doanh nghip hin hành: là s thus thu nhp doanh nghip phái np tInh
tren thu nhp chju thuê trong näm và thuê suât thuê thu nhp doanh nghip hin hãnh. Thuê thu
nhp hin hành dtrc tinh dra trén thu nMp chju thue và thuê suât áp dicing trong kS' tinh thuê.
Khoân thu nhâp chju thué chênh loch so vi lqi nhun kê toán là do dièu chinh các khoán chênh
lch giüa Iqi nhun kê toán và thu nhp chlu thué theo chinh sách thuê hin hành.

•

Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn lai: là s thu thu nhp doanh nghip s phài np
trong ttrcin Iai phát sinh t1r vic: ghi nhn thuê thu nhp hoAn lai phãi trã trong nAm; hoàn nhp
tài san thuê thu nhp hoän 1i dA drqc ghi nh.n tr các näm tnrâc; khong ghi nhn tài san thu
thu nhp hoän Iai hoc thuê thu nhp hoãn iai phãi trà phát sinh tir các giao djch di.rçc ghi nhn
trirc tiêp vào vOn chü sO hiu.

Tang COng ty có nghia viii np thud thu nhp doanh nghip vài thus sut tü 20% tren thu nhp chju thus.
IThc tInh k toán
Vic 1p Báo cáo tài chinh tuân thu theo các Chun mirc k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh
nghip Vit Nam hin hành và các quy dlnh pháp I có lien quan den vic Ip và trInh bay Báo cáo
tài chinh yéu cAu Ban Tng Giám dc phâi có nhfrng udrc tInh và giá dinli ãnh htr&ng den sO Iiu
báo cáo ye cong nç, tài san và vic trinh bay các khoân cong nq và tài san tiêm tang tai ngày 1p
Báo cáo tài chinh cüng nhi.r các s lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suôt nãm tài chInh.
Kêt qua hoat dng kinh doanh thirc té có the khác vài các LrOc tinh, giã djnh dt ra.
Cong ci tài chInh
Ghi nhân ban du
Tài san tài chInh
Tai ngày ghi nh.n ban du, tâi san tài chInh duçc ghi nhn theo giá gc cong các clii phi giao djch
cO lien quan tri,rc tiOp dOn vic mua sam tài san tài chinh dO.
Tài san tài chInh cüa Cong ty bao gm tin mat, tiàn gi ngn han, các khoán tLrong dirng tién, các
khoán phãi thu ngän han và các khoãn phâithu khác, các khoân k' qu, các khoan cho vay, cOng ci
tài chInh dä duqc niOm yet và chi.ra niOm yet và cac cOng cii tài chInh phái sinh.
Cong ng tài chInh
Tai ngày ghi nhn ban dAu, cOng nç tài chinh chrçc ghi nhn theo giá gc cong cac chi phi giao dich
CO lien quan trirc tiOp dOn vic phát hành cong nç tài chInh do.
15
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP THEO)

Mu B 09a-DN

COng nq tài chinh cOa Tng Cong ty bao gm các khoàn phái trà ngri ban, phái trá khác, cac
khoãn chi phi phái trã, cac khoãn nç thuê tài chinh, các khoán vay và cong ci tài chinh phái sinh.
4.

CAC CHINH SACH KE TOAN AP D1JNG (TIEP 1HEO)
Cong cii tài chInh (Tip theo)
Dánh giá lai sau IAn ghi nhân ban dAu
Hin t?i, chtra cO quy djnh v dánh giá li cong cii tài chInh sau ghi nhn ban dAu.
Các ben lien quan
Drn7c coi làcác ben lien quan là các doanh nhip,k Ca các Côn ty con Cong ty lion kt, các cá
nhân trirc tiêp hay gián tiOp qua m)t hoc nhiOu thing gian có quyOn kiOm soát Tong Cong ty hoc
chju sir kim soát chung vài Tong Cong ty. Các ben liOn kêt, các cá nhân nào trVc tiOp hoc gián
tiOp nm quyOn biOu quyOt ccia Tng Cong ty ma có ânh hi.thng dáng k dôi vâi Tong Cong ty.
Nhung chic trách quán l chO chOt nhu TOng Giám doe, viOn chcrc cOa Tong COng ty, nhthig thành
viOn than cn trong gia dinh cOa nhüng cá nhán hoc các ben lien kOt nay hoc nhüng Cong ty liOn
kêt vài các Ca nhãn nay cüng dLrqc coi là ben liOn quan.

5.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CHI TIEU TRINH BAY TREN BANG CAN 1)01 ICE TOAN
GIOA MEN DQ, BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH DOANH GIUA NIEN DO

5.1

Tin và các klioân tirong throng tin

Tin mAt
Tin gri ngân hang
Các khoãn thong throng tin
Tin gói có Ic)) hgn duài 3 tháng
Tng
5.2

30/06/2020
VND

01/01/2020
YND

2.602.788.469
146.625.307.113
21.299.900.028
21.299.900.028

4.721.035.470
119.179.623.074
11.331.893.810
11.331.893.810

170.527.995.610

135.232.552.354

Phãi thu cüa khách hang

Phãi thu khách hang ngn hn
CANDA
MOTIVES
ARCADIA
BMB CLOTHING GROUP
JP GLOBAL
DEBENHAMS RETAIL
GENEROS
H&M
RIVER
MAUALAN
Vinatex (V SC)
Cong ty CP May D(rc Linh
Phãi thu các di flrçmg kháe
Phãi thu khách hang dài han
Ting cong

30/06/2020
VND
463.919.700.491
7.926.196.304
18.101.225.804
6.338.824.603
40.860.065.701
34.661.694.786
7.013.682.672
18.741.538.148
12.290.315.859
5.128.194.974
8.800.290.682
32.867.824.480
32.763.930.806
238.425.915.672
463.919.700.491
16

01/01/2020
VND
784.760.809.684
9.821.338.457
34.835.289.079
46.606.425.448
88.332.185.757
31.144.493.570
14.893.182.512
27.052.609.806
17.900.461.003
16.075.840.305
7.866.844.717
50.464.912.505
32.843.993.417
406.923.233.108
784.760.809.684
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Báo cáo tài chInh cho nãrn tài chinh kt thic ngày 30 thang 06 näm 2020
THUYET MENH BAO CÁO TAI CH!NH (TIEP THEO)
5.3
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Phãi thu khác
30/06/2020 VND

Giátijghis

01/01/2020 VND

duphOng

4.857.998.894

Giátrjghis
63.053.353.511
5.342.368.916

IiJ'ng tin du ttr dir an Dc Linh 2

1.519.993.027

1.519.993.027

Cong ty CP May Hoài An

1.066.931.505

1.049.479.451

Pháithutmüng

2.455.596.212

2.392.571.303

44.505.077.061

40.877.757.402

282.683.750

346.709.218

12.843.410.366

9.964.943.021

6.029.464,876

1.559.531.173

26.699.921.219

22.337.895.751

20.000.000

20.000.000

3.381.480.000

3.381.480.000

20.700.000.000

16.000.000.000

2.570.091.444

2.908.065.976

28.349.775
100.261.076.9 10

28.349.775

Ngn hn
PháithuBHXH

Phái thu các cong ty con, LDLK
K qu k ciiçcc
Phài thu khác
Phâi thu ngir&i lao dng
Dài hn
K qu5 k ctrcic
Cong Ty CP May Phii Cat
Phái thu các Cong ty con, LDLK
Dt cçx tin mt b&ng
Phãithukhác
Tang

73.56 1.155.691

-

drphông

5.4 Hang tn kho
30/06/2020
VND

01/01/2020
VND

1.934.230.287
259.624.336.526

9.665.911.816
226.402.386.833

92.393.596

105.336.492

310.068.453.827

304.493.293.803

Thành phm

94.290.474.572

82.703.131.778

Hang hoá

11.583.171.283

8.272.447.791

Hang gUi di ban

91.625.578.468

83.894.473.656

769.218.638.559

715.536.982.169

Dj phOng giám giá hang ton kho

(286.501.899)

(286.501.899)

Giá tij thun cé th thijc hin
dtrçrc cUa hang tn kho

768.932.136.660

7 15.250.480.270

Hang mua dang di trên du?ng
Nguyen lieu, 4t lieu
Cong ci, diing cii
Chi phi san xuAt, kinh doanh d!x dang

Tng
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5.5 Chi phi trã trtro'c
30/06/2020
VND
a) Ngn hn
May mOe thit bj

01/01/2020
YND

9.284.695.082
14.235.554
515.336.837
343.515.633
380.166.955
4.274.534.604
620.753.666
818.571.415
2.317.580.418

12.869.076.655
51.767.179
833.519.594
648.162.660
477.128.584
6.656.883.263
908.378.698
1.784.823.495
1.508.413.182

ChiphIsüachUa
Chi phi thuê dat
Chi phi bão him
Khác

33.038.981.797
2.570.751.083
4.269.070.124
677.230.390
9.652.314.784
14.029.962.718
49.918.669
1.377.006.757

36.514.487.449
3.591.098.607
5.379.091.416
924.966.340
10.230.518.855
14.395.082.160
60.246.667
1.933.483.404

T1ng

42.323.676.879

49.383.564.104

Chi phi cong ci. diing cii
Chi phi phii tUng
Chi phi sCra chüa
Chi phi thuê mt bang
Chi phi quãng cáo
Chi phi bão him
Khác
b) Dài han
May moe thit bj
Chi phi cOng cii, dining ci
Chi phi phij tüng

Cc

7
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Tài san c djnh hthi hlnh

Don vi tInh: VND
Nhà tha,
vat ki n true
NGUYEN GIA
S dir tai 01/01/2020
Tang trong nàm

235.928.433.235

Ting (VND)

6.393.907.003
468.758.164
6.7 12.887.093

480.000.000
330.867. 129
66.173.426

15.047.962.900

1.551.635.378

16.599.598.278

8.335.075.807
6.7 12.887.093

1.485.461.952
66.173.426

9.820.537.759
6.779.060.519

235.928.433.235

422.375.693.692

93.404.119.736

8.320.171.827

760.028.418.490

159.326.574.021
5.663.941.761
5.663.941.76 1

289.390.099.645
22.515.445.668

71.264.271.294
2.500.587.968

6.960.253.097

526.941.198.057
30.867.877.774

17.767.663.982
4.747.781.686

2.500.587.968

13.071.619.992

1.485.461.952

14.557.081.944

8.323.838.306
4.747.781.686

1.485.461.952

9.809.300.258
4.747.781.686

Thanh 1, nhuqng ban
Giãm do diu chuyn ni b

Khu hao trong näm
TAng do diu chuyn ni b

Thit bj
dung cu quãn I

94.078.714.559
877.040.555

Giãm trong näm

GIA TRI HAO MON LUY KE
s6 dir tal 0 1/01/2020
Tang trong näm

Phirong tin vn
tãi, truyn dn

423.848.104.332
13.575.552.260

Mua trong nAm
XDCB hoàn thành
Tang do diu chuyn nGi b

S dir tai 30/06/202 0

May móc,
thiet b

Giãm trong nàm

Thanh l, nhtrcing ban
Giám do diu chuyn nOi b

8.286.438.191
33.733.636
33.733.636

187.902.377
187.902.377

762.141.690.317
14.486.326.451
6.907.640.639
799.625.293
6.779.060.519

26.120.096.088
4.747.781.686

s6 dir ti 30/06/2020

164.990.515.782

298.833.925.321

72.279.397.310

7.148.155.474

543.251.993.887

GIA TR CON L1
Ti 01/01/2020
Tai 30/06/2020

76.601.859.214
70.937.917.453

134.458.004.687
123.541.768.371

22.814.443.265
21.124.722.426

1.326.185.094
1.172.016.353

235.200.492.260
216.776.424.603
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TIJIJYET MINH BAO CÁO TAI CHINII (TIEP THEO)
5.7

Tài san c dinh vô hInh
Dcm vi tinh: VND
Quyn sü
dung dt

Phn mm
may vi tInh

Ban quyn, bang
sang ch

Quyn phát hãnh

TSCD
vô hlnh khác

Tong (VND)

NGUYEN GLA
S dir ti 01/01/2020

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

Tang trong nãm
Mua trong kS'
Giãm trong näm
Thanh Is', nhircirig ban
Giâm khác
S dir tai 30/06/2020
GIA TRI HAO MON LUY KE
S dir ti 01/01/2020
Tang trong näm
Khuhaotrongnäm

3.089.491.870

-

5.835.049.868

16.872.676.138

25.797.217.876

196.468.152

-

3.915.583

1.810.174.626

2.010.558.361

3.915.583

1.810.174.626

196.468.152

-

2.010.558.361

-

Tang khác
Giãm trong nãm

-

Thanh 1, nhuçing ban

-

-

3.285.960.022

-

5.838.965.451

18.682.850.764

27.807.776.237

Ti 01/01/2020

7.359.777.037

-

3.915.583

12.746.508.367

20.110.200.987

Ti 30/06/2020

7.163.308.885

10.936.333.741

18.099.642.626

Giámkhác
S dir tai 30/06/2020

-

GIÁ TRI CON LAL
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THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHIMI (TIEP THEO)
5.8

Du tu tài chInh dài han
Tai ngày 30/06/2020

Tl
Tn cong ty
Du tir *o cong tycon
Cong ty CP May BInh Bjnh

Vn nm giU Quyn lxêu
quyt

Stuqng

58 1.760

5.817.648.520

5.817.648.520

7.650.000.000

7.650.000.000

17.850.000.000

17.850.000.000

14.000.000.000
12.750.000.000
27.782.000.000

14.000.000.000
12.750.000.000
27.782.000.000

106.716.920.657
5.227.920.657
3.429.000.000
15.360.000.000

106.716.920.657
5.227.920.657
3.429.000.000

1.500.000.000

COng ty CF May Gia Lai

55,00%
51,00%

COng ty CP May Tam Quan

51,00%

51,00%

765.000
1.530.000

COng ty TNHH Git tây Nhà Be
COng ty CP May BInh Thuân
COng ty CP May Nha Be - Hu Giang

82,35%

82,35%

1.400.000

51,00%

51,00%

55,69%

55,69%

1.275.000
2.778.200

COng ty CP XLCN Nhà Be

97.385.268.520
11.535.620.000

1.197.540

51,00%

30,00%
29,99%

Giág&

51,84%

COng ty CP May Ba Lat

26,78%
28,58%
43,89%

Giáhqply

97.385.268.520
11.535.620.000

51,84%
55,00%

Dau tiro cong ty lien doanh, lien ket
OngtycphnMay9
COng ty ci phn Du tu & Phát trin Dy-TM NB
COng ty c phn May Song Tiên
COng ty CF tix vn N Nhà Be

Giág&

Ti ngày 01/01/2020

401.625

26,78%
28,58%
43,89%
30,00%

6.858
1.536.000
150.000

29,99%

300.000

3.000.000.000

1.500.000.000
3.000.000.000

45,43%
45,90%

1.440.000

14.400.000.000

14.400.000.000

918.000

9.180.000.000

1.512.000

15.120.000.000

9.180.000.000
15.120.000.000

950.000

9.500.000.000

9.500.000.000

3.000.000

30.000.000.000

30.000.000.000

COng ty CF Du Ljch NBC Cam Bmnh Resort

45,43%

COng ty CP May An Nhon

45,90%

COng ty CF May Nhà BO - Soc Trang

36,00%

COng ty CP May Cia PhOc

47,50%

36,00%
47,50%

COng ty CPMay DCrcLinh

46,15%

46,15%
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Du hr tài chInh dài hn (Tip theo)

Ten cong ty
Du Lw dài him khác
COng ty CP DT&PT BInh ThAng
COng ty CP NPL Dt May BInh An
COng ty P Dt May Lien Phuung
COng ty CPDu TtxAn Phát
COngTy CPThgMaiBanLON1iaBe
Cong ty c phn May PhO Thjnh
T6ng Cong ty \'it Thâng - CTCP

Vn nm giU
18,02%
6,45%
2,04%
5,00%
I5,00%
8,82%
2,61%

TI
Quyn Jiu

Tai ngãy 30/06/2020

s6 ltrqng

quyt

Ghhç1

31.256.863.385
5.802.843.385
7.161.920.000
3.480.000.000
4.225.000.000
5.250.000.000

18,02%
6,45%
2,04%
5,00%
15,00%
8,82%
2,61%

Tng
5.9

GiágEc

Ti ngày 01/01/2020
Giã g&

5.337.100.000

33.706.748.299
5.802.843.385
7.161.920.000
3.480.000.000
4.225.000.000
5.250.000.000
2.449.884.914
5.337.100.000

235.359.052.562

237.808.937.476

Phãi trã ngirOi ban
30/06/2020 (VND)
S6 cO khä náng
Cia tn ghi s
tnã fl9
Ngn hn
Cong ty CP May Tam Quan
Cong ty CP May Gia Lai
Motives (Far East) Ltd.
Cong Ty CP May Phü Cat
Kufner Hong Kong LTD.
Cong ly CP May Blnh Thun Nh BO
Cong ty CP May Nhà Be - Hu Giang
Phãitràcácnhà cung cAp khác
Dài hn
COng Ty CP Long Phung Dông
Tng

01/01/2020 (VND)
So cO khä näng
Giátijghisi
trã flQ

316.534.222.715

316.534.222.715

386.658.633.474

386.658.633.474

3.985.179.918
22.075.076.963
1.906.026.658
3.034.118.399
9.666.701.844
12.665.329.508
1.392.477.591
261.809.311.834

3.985.179.918
22.075.076.963
1.906.026.658
3.034.118.399
9.666.701.844
12.665.329.508
1.392.477.591
261.809.311.834

21.565.132.500
27.739.552.611
12.613.513.135
9.371.163.073
10.097.981.404
10.048.584.002
19.646.133.025
275.576.573.724

21.565.132.500
27.739.552.611
12.613.513.135
9.371.163.073
10.097.981.404
10.048.584.002
19.646.133.025
275.576.573.724

336.080.764
336.080.764

336.080.764
336.080.764

479.366.454
479.366.454

479.366.454
479.366.454

316.870.303.479

316.870.303.479

387.137.999.928

387.137.999.928
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Thu và các khoãn phãi np/ phãi thu Nhà nithc

30/06/2020

01/01/2020

3.866.952.113

626.906.045
459.536.673

5.373.581.396
12.195.486
871.048.044
1.996.818.609
630.695.569

4.953.394.831

8.884.339.104

1.811.537.581
333.829.162

1.731.427.050

2.145.366.743

1.731.427.050

Phãi np

Thu giá frj gia tang
Thu XNK
Thud thu nhp doanh nghip
Thud thu nhâp cá nhân
Phç I phi và các khoãn phãi n&p khác
Tng
Phãi thu

Thu XNK
Thug thu nhp doanh nghip
Tng
5.11 Doanh thu chira thtrc hiên

30/06/2020
YND

01/01/2020
YND

5.342.705.516

36.717.604.107

5.342.705.516

36.717.604.107

27.523.339.599
27.523.339.599

25.267.014.292

398

a) Ngn hn

Doanh thu nhân trtrâc
b) DM han

Doanh thu nhân tn.râc

25.267.014.292

2

oP
TA

Tng

32.866.045.115

61.984.618.399

30/06/2020
VND

01/01/2020
VND

27.154.476.486

5.12 Phãi trã khác

a) Ngn hn

Kinh phi cong doàn
Bão him xA hi
Báohimyt
Bão him thAt nghip
Phái trã khác

1.495.598.409
10.674.380.247
3.983.757.605
1.339.527.690
9.661.212.535

b) Dài han

1.868.263.500

18.902.527.080
1.301.560.611
394.792.861
3.441.458.128
1.154.470.041
12.610.245.439
2.108.500.000

1.868.263.500

2.108.500.000

29.022.739.986

21.011.027.080

Nhn k'I qu5, k ctrçc dãi hn
Tng
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THUYET rvu BAO CÁO TA! CHINH (TIEP TIIEO)
5.13

Vay và ncr thuê tài chInh
Gil tij
Vay ngn hn
NH Ngoi Thuung VN (VCB)-VND
NH Ngoi Thro'ng VN (VCB)-USD

30/06/2020
S cO khl nng
trl nQ

01/01/2020

Phlt sinh trong k'
Tang trong ky

Gilm trong kS'

Gil tij

S có khl näng
trI nç
1.291.804.039.450

1.123.284.841.873

1.123.284.841.873

1.184.532.827.457

1.353.052.025.034

1.291.804.039.450

57.889.614.28 1

57.889.614.281

57.889.614.281

3.915.391.997

3.915.391.997

3.915.391.997

473.969.846.688

473.969.846.688

410.059.640.973

4 10.059.640.973

411.559.558.769

475.469.764.484

NH Ngoi Thucmg YN (VCB)-CK

26.130.090.420

26.130.090.420

NHTMCP An BIrth

17.657.353,257

17.657.353.257

17.959. 581.059

37.417.457.306

37.115.229.504

37.115.229.504

NH A Châu (ACB)

49.904.931.889

49.904.931.889

51. 147. 928. 184

163.029.957.298

161.786.961.003

161.786.961.003

65.633.400.000

65.633.400.000

NH TMCP Du Ttr và Phát Triên VN - Nam SG CK

-

NH TMCP Du TLr và Phát Triên VN - Nam SG

52.823.083.901

52.823.083.901

52.839.557.198

8.489.712.755

8.473.239.458

8.473.239.458

NH DongnamA- CN ChciLân

93.535.075.348

93.535.075.348

71.288.625.728

11.678.454.748

33.924.904.368

33.924.904.368

426.720.492.179

426.720.492.179

429.990.357.917

545.970.181.923

542.700.316.185

542,700,316.185
29.918.150.247

NH COng Thmg VN - CN4
Nq dài hn dn hn trã
NH Ngoi Thxang VN (VCB)-USD

14.694.650.045

14.694.650.045

94. 113.901

15.317.614.103

29.918.150.247

7.894.474.920

7.894.474.920

76.460,840

8.203.785.920

16.021.800.000

16.021.800.000

296.000.000

296.000.000

296.000.000

4.931.317.138

9.862.634.277

9.862.634.277

1.886.511.045

3.737.715.970

3.737.715.970

NH Ngoi Thuong VN (VCB).VND
Ngân hang Cong Thticmg VN CN4- VND

4.931.317.139

4.931.317.139

Ngân hang COng Thi.rcirng VN CN4- USD

1.868.857.986

1.868.857.986

Vaydài hn

55.163.332.932

55.163.332.932

55.163.332.932

55.163.332.932

Ngân hang Cong Thucmg VN CN4-VND

18.294.187.653

18.294.187.653

18.294.187.653

18.294.187.653

Ngân hang Cong Thiwng VN CN4-USD

9.572.642.079

9.572.642.079

9.572.642.079

9.572.642.079

27.296.503.200

27.296.503.200

27.296.503.200

27.296.503.200

1.178.448.174.805

1.178.448.174.805

1.346.967.372.382

1.346.967.372.382

Ngân hang Ngoi Thi.rcrng VN (VCB)-USD
CQNG
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17.653.061

1.184.532.827.457

1.353.052.025.034

TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2020
Mu B 09a-DN

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHIJNH (TIEP THEO)
5.14 Vn chü s& hfru
a.

iMi chiu bin dng vn chü s& hfru
Doii vi tInh: VND

Vndutucüachüsör
hfru
S dir tai 01/01/2019
Lãi trong nAm tnrâc

182.000.000.000

QutIâutir
phát trin
31.399.897.713

TrIch Ip các qu5
Chia trã ctüc 2018
Giám khác

s6 dir ti 31/12/2019
s6 dir tai 01/01/2020

Tang (YND)

125.513.321.940
72.040.520.442

338.9 13.219.653
72.040.520.442

11.526.483.271
45.500.000.000

11.526.483.271
45.500.000.000

5.324.956.674

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

19.585.936.827

154.788.339.264

368.188.236.977

LAitrong kS'

s6 dir tal 30/06/2020

Loi nhuân sau thud chira
phân phi

182.000.000.000

31.399.897.713
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Mu B 09a-DN

b. Chi tit v6n chü s& hüu

Tp doàn dt may Vit Nam
Các c dOng khác
c.

30/06/2020
VND

01/01/2020
VND

tST1
%

50.400.000.000
131.600.000.000

50.400. 000. 000
131.600.000.000

27,69%
72,31%

Các giao d1ch v vn vói chü s& hfru và phân phi c tirc, chia lçi nhun
30/06/2020
VND
Vn gOp ti du näm
Vn gOp tti cui k'

01/01/2020
YND

182.000.000.000
182.000.000.000

182.000.000.000
182.000.000.000

18.200.000
18.200.000
10.000

18.200.000
18.200.000
10.000

d. Co phiu
S lirqng ci phiu dang liru hành
C phiu ph thông
Mnh giá c phiu dang kru hành (dng/c phi&i)
e.

Các qu5 doanh nghip
30/06/2020
VND
3 1.399.897.713
31.399.897.713

Qu5 du ti.r phát trin
Tng

5.15

01/01/2020
VND
3 1.399.897.713
31.399.897.713

Doanh thu thun v ban hang và cung cp dch vi
Tir 01/01/2020
dn 30/06/2020

Tir 01/01/2019
dn 30/06/2019

Doanh thu ban hang và cung cp djch vu

1.139.735.054.512

1.405.958335.848

Doanhthubánhàng

1.132.624.742.807

1.393.108.070.918

Doanhthu cung cp djch vi

7.110.311.705

12.850.264.930

Các khoãn giãm trir doanh thu

3.547.701.044

10.02 1.489.166

382.5 14.675

843.630.780

3.165.186.369

9.177.858.386

1.136.187.353.468

1.395.936.846.682

Giãm giáhàng ban
Hang bántrá 1ti
Tong
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5.16

Giá v6n hang ban
Tir 01/01/2020
dn 30/06/2020

Tir 01/01/2019
dn 30/06/2019

Giá vn hang ban

1.057.299.616
909.485.010.813

1.437.264.004
1.087.672.396.362

Ting

910.542.310.429

1.089.109.660366

Ttr 0 1/01/2020
dn 30/06/2020

Tir 01/01/2019
dn 30/06/2019

Läi tin gCri ngãn hang
Li cho y
Co trc, lçci nhun duçic chia
Lài chênh 1ch t' giá dã thirc hin

1.160.457.633
1.716.467.293
19.968.987.364
10.987.898.507

1.902.806.556
1.350.844.798
25.646.177.278
7.012.746.055

Tang

33.833.810.797

35.912.574.687

Tir 01/01/2020
dn 30/06/2020

Tir 01/01/2019
dn 30/06/2019

Lâi tin y
L chênh 1ch t giá dA thrc hin

24.637.483.245
10.530.890.530

28.422.187.859
7.367.067.094

Tng

35.168.373.775

35.789.254.953

Giá vn cung cp djch vii

5.17

5.18

Mu B 09a-DN

Doanh thu hoat dng tài chInh

Chi phi tài chInh

)O 39

G C1
5.19

MA'

Chi phi ban hang

Chi phi nhãn viën
Chi phi nguyen t Iiu, bao bI
Chi phi diing ci.i, d dung
Chi phi kh&i hao TSCD
Thu& phi, ie phi
Chi phi djch vi mua ngoái
Chi phi bng tin khác
Tng
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Ttr 01/01/2020
dn 30/06/2020

Tir 01/01/2019
dn 30/06/20 19

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

31.146.857.553
2.019.704.408
1.904.381.524
2.843.508.4 1 1
80.294.090
94.405.318.599
8,796.433 .7 16

116.387.844.183

141.196.498.301

HA
ONG
2
o pi

TONGCONGTYMAYNIIABE-CONGTYCOPHAN
Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh k& thüc ngày 30 thang 06 näm 2020
THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHiNFI (TIEP THEO)
5.20

5.21

Chi phi quãn ly doanh nghip
Tir 0 1/01/2020
dn 30/06/2020

Tr 01/01/2019
dn 30/06/20 19

Chi phi nhãn viên quãn I
Chiphi41iuquànI)2
Chi phi d dung van phông
Chi phi khu hao TSCD
Thu phi v 1 phi
Chi phi djch vi.i mua ngoài
Chi phi bang tin khác

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
472.98 1.614
18.350.050.267
16.709.758.394

Tng

92.348.547.673

132.115.692.707

Tir 0 1/01/2020
dn 30/06/2020

'Fir 01/01/20 19
dn 30/06/20 19

Thu nhp khác
Thanh l tài san c6 dinh
Chênh 1ch tin gia cong
ThunhpdoxCr1cOngnçi
Thu nháp khác

30.744.317
17.123 .3 5 6
46.575
5.226.574.586

875.397.461
1.638.931
6.868.223.257

Ting

5.274.488.834

7.745.259.649

67.844

2.681.177.703
670.858.806
23.672.823
3375.709.332
4.369.550.317

Thu nhp khác/ Chi phi khác

Chi phi khác
Pht vi phm hành chánh
Chênh 1ch tin NPL+gia cong
Chi phi khác
Tng
Loi nhuân khác
5.22

Mu B 09a-DN

p

23.976.067
24.043.911
5.250.444.923

BE-

Chi phi thue thu nhp doanh nghiçp hiçn hanh

Lçri nhun k toán tru*c thud
Dieu chInh tang 10 nhuçin trwác IhuE:
- Cáckhoán chi phi khóng chi-ngtü
- Cáckhoánphqt
- Chi phi khiu hao vwcitmicquyd/nh
Dieu chinh giám 11i nhuin truác thul:
- C tic
Thu nhp chlu thu
Thus suAt thud TNDN áp dvng
Thud TNDN phát sinh di vci hoit dng chinh
Chi phi thud TNDN
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Tir 01/01/2020
dn 30/06/2020

Tr 01/01/2019
ttn 30/06/20 19

20.824.533.128
2.047.720.657
1.507.213.476
67.844
540.439.337
16.6 79.2 72.2 78
16.679.272.278
6.192.981.507
20%
1.238.596.30 1
1.238.596.301

38.007.865.359
5.061.011.135
1.979.308.430
2.681.177.703
400.525.002
25.646.177.278
25.646.177.278
17.422.699.216
20%
3.484.539.843
3.484.539.843

TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thñc ngày 30 thang 06 näm 2020
TIIUYET MINIH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP THEO)
5.

Mu B 09a-DN

THONG TIN KHAC
Thông tin so sánh khác
Tng COng ty May Nhà BO — Cong ly C phn giãi trinh bin dng Lcii nhun sau thus TNDN:

Chi tiêu
Lçi nhun sau thus
TNDN

Chênh lêch
näm 2020 so
Qu 2 nàm 2020 Quy 2 Nàm 2019
11am 2019
6.210.731.220
20.067.971.335 (13.857.240.115)

Tl
tang
(%)
(69)%

Nay Tng COng ty May Nhà Be — Cong ty C phAn giái trInh nguyen nhân nhu sau:
Tr du näm dn nay do ãnh htràng cUa dai djch Covid -19 ti Vit Nam và toàn th giâi, dc bit là
tai Châu Au, Châu M, Châu A dông thi cüng là thj trung xuât khau chO lirc cüa Tang Cong ty
May Nhà Be. VI 4y, dan dn doanh thu qu 2 nAm 2020 giãm mnh so vài qu' 2 cüng kS' là 308 t'
dng, day là nguyen nhân chmnli lam giám li nhun sau thuê 13,8 t tung dizong giàm 69% so vài
cñng ks'.
Do dO, Lçii nhu.n sau thud thu nhp doanh nghip qul 2 nãm 2020 so vâi qu 2 näm 2019 cO si,r
thay dOi nhtr trén.
TP.HCM ngày 30 tháng 07 nàm 2020
Ngu*i 1p

Tru*n hông
K in

QO 39 8
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Vô Nguyn Thüy Dung

Mai Van Hoàng Dung
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