
TONG CONG TY MAY . BE - CONG TY CO PHAN 

BAO CÁO TA! C I' TONG HQP 

Cho näm tài chInh tir ngày 01 01.2021 dn ngãy 30.06.2021 

Thãnh ph H6 Chi Mm - Thãng 07 nãm 2021 



MIJC UC 

BAO CÁO TA! CHINH TONG HOP Trang 

Bang Can di k toán tang hqp ti ngày 30/06/202 1 3 - 4 

Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh tang hcip Q ' 2 nAm 2021 5 

Báo cáo Ltru chuyn tin t t6ng hcip liiy k 6 than dAu näm 2021 6 

Thuyt minh Báo cáo tài chmnh t6ng hçip Iüy k 6 t ng du näm 2021 7 -28 



TONGCONGTYMAYNIIABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chinh cho kS'  tài chInh kt thUc ngày 30 thang 06 näm 2021 

Mãu B 01a-DN 
BANG CAN 001 KE TOAN TONG HVP 

Tai nàv 30 thán 06 nãm 2021 

TA! SAN 
MA 

s 

Thuyt 

minh 

Ti ngAy 

30/06/2021 

Tai ngAy 

01/01/2021 

A. TJSAN NGAN HN 100 1.323.074.764.351 1.323.482.632.135 

L Tin các khôan tu'o'ng dirong tiên 110 5.1 26.822.318.760 116.715.340.181 

1 . Tin Iii 26.822.318.760 98.743.908.453 

2 . Các khOan tucing ducmg tin 11 - 17.971.431.728 

IL Các khöan u hr tAi chInh ngn han 12 - - 

111. Các khôan phAi thu ngin han 13 587.444.126.078 642.892.837.412 

1 . Phãi thu ngn han  c6a khách hang 131 5.2 405.714.599.593 475.861.563.217 

2 .Trãtniàcchonguibán ngän han 132 87.523.271.981 94.506.190.753 

5 . Các khOan phài thu khác I3 5.3 94.206.254,504 72.525.083.442 

IV. HAng tin kho 140 5.4 673352.162.611 537.283.776.177 

I .Hàngtnkho 141 673.638.530.529 537.570.144.095 

2 . Dr phong giàm gia hang tn kho (*) 149 (286.367.918) (286.367.918) 

V. TAi sAn ngn han khAc 150 35.456.156.902 26.590.678.365 

1 . Chi phitrà tnràc ngân han 15 14.114.010.818 8.805.317.722 

2 . Thu GI'GT thrac khu tth 152 12.831.739.230 12.494.850.5 12 

3 . Thu và các khôan khác phài thu Nhà nuôc 153 5.9 8.510.406.854 5.290.510.131 

B. TAISAN DAIHiN 200 453.766.881.513 480.617.955.247 

I CAckhOanphAithudAi han 21 30.684.771.444 31.040.816.2 18 

6 . Phàithu dài han  khàc 21 5.3 30.684.771.444 31.040.816.218 

IL Tài sAn c dlnh 22 197.540.530.658 219.944.387.894 

1 .TSCDhOuhinh 22 5.5 183.073.419.657 203.806.663.743 

- Nguyen gia 22 748.612.552.154 763,912,516.946 

- Gia tn hao mOn JOy ké (*) 223 (565.539.132.497) (560.105.853.203) 

3 .TSCD6hinh 227 5.6 14.467.111.001 16.137.724.151 

-Nguyen gia 228 45.907.418.863 45.907.418.863 

- Gia uj hao mOn tOy k (*) 229 (31.440.307.862) (29.769.694.712) 

ilL Bt d1ng sAn du tn 230 - - 

IV. TAisAndO'dangdAi hOn 240 7.018.321.568 7.123.532.020 

2 . Chi phi y dtrng co bàn dâ dang 242 7.018.321.568 7.123.532.020 

IV. CAc khóan u hr tAl chinh dAt hOn 250 5.7 193.567.558.953 193.567.947.192 

Du tu vào cOng ty con 251 111.435.268.520 98.685.268.520 

2 . Du tu vào cong ty lien kêt,liên doanh 252 94.466.920.657 107.2 16.920.657 

3 . Du ti.r gOp v6n vào don v khác 25 31.256.863.385 31.256.863.385 

4 .Dirphonggiãmgiadâututàichinh dàihn (*) 25' (44.256.997.770) (44,256.997.770) 

5 . Du tu nm gi dn ngày dáo han 255 665.504.161 665.892.4(X) 

V. TAisAndàihnkhAc 260 24.955.698.890 28.941.271.923 

Chi phi tth truOc dài han 26 24.955.698.89() 28.941.271.923 

TONG TA! SAN 270 1.776.841.645.864 1.804.100.587.382 
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TP. HCM, ngày 30 Iháng 07 nãm 2021 

Hoàng Dung guyên Ngçc EAn Mai VAn 

TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCO 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chInh kt thIic ngày 30 th: 

PHAN 
ng 06 nãm 2021 

Mu B 0la-DN 
BANG CAN DOI KE TOAN TONG HQP (Tip theo) 

Tai ngày 30 tháng 06 nãm 2021 

NGUON VON 
M 

so 
Thuyt 

minh 

Tai ngãy 

30/06/2021 

Ti ngày 

01/01/2021 

A. N PHAI TRA 300 1.422.735.930.945 1.458.609.071.988 

L Nq ngn han 310 1.362.309.279.662 1.397.964.785.765 

1 .Phãitrãngui ban ngn hn 31 5.8 254.256.104.145 203.903.767.155 

2 . NgLii mua trã tin truâc ngân hn 31' 16.647.532.523 18.561.395.924 

3 . Thu vá cáe khôan phài nôp Nha nuc 31: 5.9 2.670.574.296 4.633.820.698 

4 . Phãi trã ngiRii lao dng 31 22.086.758.102 76.244.280.275 

5 .ChiphiphãitrOngän hn 31 9.739.645.290 21.787.647.806 

6 . Doanh thu chua thi,rc hin ngAn hn 31: 1.385.933.132 25.81 I .049.269 

7 .Phãitráng.n hn khác 31' 5.10 75.433.323.025 24.435.440.811) 

8 .Vay vanqthuêtAichinh ngãn hn 321 5.11 957.023.671.229 9%.941.750.908 

9 . QOy khen thuâng ,phOc Içii 32 23.065.737.920 25.645.632.920 

IL Nqthi han 33' 60.426.651.283 60.644.286.223 

Pháitrã ngu1i ban dài hn 33 5.8 85.155.000 336.080.764 

2 . Doanh thu chua thrc hin dãi han 33. 28.401.499.098 28.164.208.274 

3 .Phãitrâdàihan khác 33' 5.10 1.365.500.000 1.569.500.000 

4 . Vay vã n thuê tOi chinh dai hn 33: 5.11 30.574.497,185 30.574.497.185 

B. VONCHUSYH(fIJ 401 354.105.714.919 345.491.515.394 

L VónchüsOhuu 411 5.12 354.105.714.919 345.491.515.394 

Vn gOp cüa chCi sâ htu 41 182.000.000.000 182.000.000.000 

- Cphk4uphô thông có quyn bieu quyit 411 a 182.000.000.000 182.000.000.00() 

2 . Qu3 du tu phát trin 41 36.569.314.206 31.399.897.713 

3 . Lqi nhun sau thus chua phân phi 42 135.536.400.713 132.091.617.681 

- LNST chtra phân phôi Ifly k dn cuói k' tnrac 42 a 126.922.201.188 89.702.402.437 

- LNST chi.ra phân kS' nay 42b 8.614.199.525 42,389,215.244 

II. NgunkinhphIvaqukhãc 430 - - 

TONG NGUON VON 440 1.776.841.645.864 1,804,100,587.382 

Ngwôi Ip 

Bang Minh Tuyén 



• TONG CONG TYMAYNHA BE-CONG TV cO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chIrih kt thUc ngày 30 tháng 06 iiäm 202 1 

Mâu B 02a-DN 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG JUN11 DOANH TONG H(P 
Cho k' tài chInh kêt thüc ngây 30 näm 06 näm 2021 

CHI TIEU 
Ma 
so 

Thuyt 
minh 

K)' Q.2 

kt thüc ngày 

30/06/2021 

K' Q.2 

kt thüc ngãy 
30/06/2020 

Lily k 

Tir ngãy0l.0I.2021 

dênngy3O.O6.2O21 

lirngãyOl.O1.2020 

dnngãy30.06.2020 

1.Doanh thu ban hang và cung cp djch vu 01 5.13 350.235.502.597 425.737.533.213 687.206.642.627 1.139.735.054.512 

2.CáckhoãngiámtrCr 02 2.153.599.823 1.815.223.052 4,100,759.804 3.547.701.044 

3.Doanh thu thun v ban hang Va cung ap 

djch vi 
10 348.08I.902.64 423.922.310.161 683.105.882.823 1.136.187.353.468 

4.GIa vn hang ban 11 5.14 274.5M.407.85 337.201.143.490 540.950.920.578 910.542.310.429 

5.L'i tüt gp v ban hang a cung Cal) 
dichvu (20=10-11) 20 73.517.494.789 86.721.166.671 142.154.962.245 225.645.043.039 

6.Doanhthu hot dngtài chInh 21 5.15 5.434.180.571 23,375,241.326 19.590.914.645 33.833.810.797 

7.Chi phi tài chinh 22 5.16 6.727.091.25 17.591.603.482 14.354.733.971 35. 168.373.775 

- Trongdó: hiphIlâivay 23 5.295.90l.47 11.464.245.980 11.724.944.019 24.637.483.245 

8.Chi phi ban hang 24 5.17 39.696.675.28 52.582.902.790 75.932.329.501 116.387.844.183 

9.Chi phi quán 1 doanh nghip 25 5.18 35.239.701.652 37.822.470.564 67.898.579.327 92.348.547.673 

10.Lçi tü'c thun tu' 110KB 
[30= 20 + (2 1-22) -(24+25)] 

30 (2.711.792.827) 2.099.431.161 3.560.234.091 15.574.088.205 

1 1.Thu nhâp khác 31 4.108.943.107 2.318.043.060 5.100.549.021 5.274.488.834 

12.Chi phi khác 32 41.487 (10.424.886) 46.583.587 24.043.911 

13. Lç'i nhun khic 40 5.19 4.108.901.620 2.328.467.946 5.053.965.434 5.250.444.923 

14.T6ng IQi nhun tru*c thug 
(50=30+40) 

50 1.397.108.793 4.427.899.107 8.614.199.525 20.824.533.128 

15.ChiphIthu TNDN hin hành 51 5.23 - (1.782.832.113) - 1.238.596.301 

16.Chi phi thu TNDN hoãn 1i 52 - - 

17.Loi nhuân sau thug TNDN 
(60=50-51-52) 

60 1.397.108.793 6.210.731.220 8.614.199.525 19.585.936.827 

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 nãni 2021 

Ngtrôi Ip 

Dang Minh Tuyn Mai Van Hoàng Dung •  guyên Ngçc Lan 



Trtrg ihôn 
K 'an 

TP.HCM ngày 30 lháng 07 nãin 2021 

Pang Minh Tuyn Mai Van Hoàng Dung 

Ngtrôi 1p 

TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chInh kt thiic ngày 30 th ngO6 nãm 2021 

Mãu B 03a-DN 
BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T TONG HOP 

(Theophuviigpháp githn tiép) 
Cho näm tài chInh két th6c ngàv 30 t1ián 06 nàrn 2021 

Chitiêu Mãs 
Tfrngay01.01.2021 

dn 30.06.202 1 

TirngàyOl.01.2020 

dn 30.06.2020 

I. LIXU CHUYEN TIEN TÉl' HOAT BQNG KINH DOANH 

1. Lo'i nhuãn tru*c thu 01 8.614.199.525 20.824.533.128 

2. Biu chinh các khoãn 20.774.707.716 33.181.196.173 

- Khu hao tái san c dinh 02 22.532.313.080 28.130.654.449 

- Li, frhotdngdutu 05 (13.482.549.383) (19.586.941,521) 

- Chi phi Jaivay 06 11.724.944.019 24.637.483.245 

3. Lqi nhun kinli doanh tru*c thay t1i vn hru dng 08 29.388.907.241 54.005.729.301 

- Tang, giâm cac khoân phãi thu 09 52.247.970.667 290.515.229.653 

- Tang, giam hàngtn kho 10 (136.068.386.434) (53.681.656.390) 

- Tang, giãmcác khoanphãitrã 11 9.809.673.854 (83.488.394.675) 

- Tang, giám chi phi trã truàc 12 (1.323.120.063) 7.059.887.225 

- Tin lãi vay da trã 13 (11.724.944.019) (24.637.483.245) 

- Thuthunhp doanhnghip dànp 14 (3.184.840.218) (2.109.644.345) 

- Tin clii khác t& hot dng kinh doanh 16 (2.579.895.000) (5.190.749.910) 

Lwu chuye'n tkn thuin lit hoit d9ng kin/i doanh 20 (63.434.633.972) 182.472.917.614 

II. LU'U CHUYN TIEN TiI HOiT BQNG DAU TU' 

1. Tin chid mua sni, xây drngTSCD và các tàisàn dàihn khác 21 (71.818.182) (855.331.536) 

2. Tin thu tr thanh 1, nhung ban TSCD các tài san dài hn khác 22 393.785.455 190.972.727 

6. Tnthuhidutu gop vnvào donv khác 26 388.239 2.449.884.9 14 

7.Tinthu1aichovay,côtcvà1ginhunducchia 27 13.137.336.718 19.556.197.204 

Lwu chuyn litn lhun lit hoit d5ng ttiu lit 30 13.459.692.230 21.341.723.309 

III. LIfU CHUYEN TIN TÉl' HOiST BQNG TAI CHINH 

3. Tiên thuffi divay 33 706.468.360.941 1.184.532.827.457 

4. Tin trã n gc vay 34 (746.3 86.440.620) (1.353.052.025.034) 

Liru c/zuyeAn  tin thun lit /zoit ?I3ng lài chIn/i 40 (39.918.079.6 79) (168.519.197.577) 

Liru chuyn tin thun trong k (20+30+40) 50 (89.893,021.421) 35.295.443.346 

Tin và turng dirong tin du k' 60 116.715.340.181 135.232.552.354 

Anh huô'ng cila thay dM t giâ h61 doái quy di ngo9i t 61 - - 

Tin và turng dtwng tin cu& k' 70 5.1 26.822.318.760 170.527.995.700 

C 



TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chinh cho kS'  tài chInh kt thüc ngày 30 th4ng 06 näm 2021 

 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNB 

1. THONG TIN KHAI QUAT 

1.1 HInh thirc s& hiru vn 

 

Mu B 09a-DN 

   

T6ng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn (gçi tht là "Tng Cong ty") dirge c6 phAn hóa tir 
Doanh nghiêp Nhà nilâc -, Cong ty May Nià Be theo Quyêt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày 

08/8/2004 và Quyêt dlnh  so 88/2004/QD-BC ngày 08/09/2004 cOa Bt trtràng B COng nghip 
(nay là B Cong thuang). Tong Cong ty hoat dng theo Giây chcrng nhn dang k' kinh doanh so 
0300398889 ngày 24 tháng 3 nãm 2005 do S4 kê hoach vâ dâu tir Tp. HCM cap. Giây chrng nhân 
dãng k' kinh doanh thay dôi Ian thtr 23 ngày 118 tháng 01 näm 2017. 

Ten Tong Cong ty viêt bang tiêng ntrâc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock 
Company, tOn viOt tat là: NHABECO. 

Vn diu l là: 182.000.000.000 dng. 

Si hru v,n: 

C dông 

Tp doàn Dt may Vit Nam 

Các c dOng khác 

T6ng 

Sôcôphân VND T tê s?r hfru 

5.040.000 50.400.000.000 27,69% 

13.160.000 13 1 .600.000.000 72.31% 

18.200.000 182.000.000.000 100% 

Tm s& chInh cOa Tng COng ty tai: S 4, D 
Thank phô HO ChI Minh, 

S lao dng tai  ngày 30/06/202 1: 3.536 ngl.r&i 

1.2 Ngành ngh kinh doanh và hot dng chInh 

Nganh ngh san xuAt kinh doanh chC yu cCa 
yOu là tp frung vao các linh vrc sau dày: 

Ong Bn Nghe, Phuàiig Tan Thun Dông, Qun 7, 

T6ng Cong ty bao gm nhiu linh vire, trong do chil 

• San xut, mua bàn san phm dt - may, nguyen phu lieu, may moe, thit bj, phu tüng Iinh kiii 

phiic vu nganh dt, may; 

• Git, tAy, in trOn san phArn thêu; 

• Mua, ban san phm ch biEn tr nông - lam - hãi san, may moe thit b, ph tüng kim klii din 
may gia diing và cong nghip, din t, cong ng thông tin; 

• Xây d%rng và kinh doanh nhà; 

• Môi giói bAt dng san; 

• Djch vu kho bai; 

• Kinh doanh vn tãi xäng dAu b&ng o to va • irOng tliiiy iii da; 

• Kinh doanh nhà hang, h.ru trO du ljch, khác san; 

• Kinh doanh du Ijch l& hank ni dja, quc t; 



TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCO 
Báo cáo tài chInh cho kS'  tài chInh kt thüc ngày 30 th 

PHAN 
ng06 nãm 2021 

  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP T1EO) Mu B 09a-DN 

1.3. Cu trüc doanh nghip 

Ti ngày 30/06/202 1, Tng Cong ty có các Cong ty con và Cong ty lien kt nh.r sau: 

Côngtycon 

Cong ty CP May Binh Djnh 
Cong ty CP May Dà Lt 
Cong ty CP May Gia Lai 
Cong ty CP May Tam Quan 
Cong ty TNHH Git thy Nhà Be 

Cong ty CP May BInh Thu.n 
Cong ty CF May Nhà Be - Hu Giang 

T lé 
von gOp 

T5'Ie 
biéu quyh 

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

5 1,00% 51,00% 
5 1,00% 5 1,00% 
5 1,00% 5 1,00% 
51,00% 51,00% 
55,69% 55,69% 

Cong ty lien doanh, lien kt 

COng ty c ph.n May 9 26,78% 26,78% 

Cong ty c phn DAu ti.r & Phát trin Dy-TM NB 28,58% 28,58% 

COng ty c phn May Song Tin 43,89% 43,89% 

Cong ty CP ttr vn CN Nhà Be 30,00% 3 0,00% 

Cong ty CF XLCN Nhà Be 29,99% 29,99% 

Cong ty CF Du Ljch NBC Cam Bmnh Resort 47,00% 47,00% 

Cong ty CF May An Nhm 45,90% 45,90% 

Cong ty CP May Nhà Be - Soc Tràng 36,00% 36,00% 

Cong ty CP May Gia Phüc 47,50% 47,50% 

Cong ty CP May D(rc Linh 26,54% 26,54% 

Các do'n vj phii thuc 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà B - Cong ty C phAn - Xi nghip May BInh Phát 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - COng iy C phAn - Xi nghip May Bào Lc 

Clii nhãnh Tng Cong ty May Nhã. Be - Cong ty C phAn - Xi nghip May An Giang 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - COng ty C phn - Xi nghip May Kon Turn 

Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Chi nhánh May BInh Djnh 

Tng Cong ty May Nba Be - COng ty C ph - Chi nhánh Phia Bc 

Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be tti Ha i 

Van phông di din Tng Cong ty May Nhà e - COng ty C phn ti UK 

1.4. Tuyên b v khá näng so sánh thông tin trê Báo cáo tài chInh 

COng ty áp dung nht quán các chinh sách k oán theo Ch d k toán doanh nghip ban hãnh kern 

theo Thông tu s 200/2014/TT/BTC ngây 22 hang 12 iiäm 2014 do B Ti chInh ban hank do dO. 

thông tin và s lieu trinh bay trOn Báo cáo tài ihInh là có th so sánh dircrc. 



TONG CONG TYMAY NHA BE-CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho kS'  tài chInh kt th(ic ngáy 30 tháng 06 näm 2021 

THUYET MINI! BAO CÁO TAI CHINH (TIEP THEO) 

2. KY KE TOAN, D(N 'I! TIEN TE SIY DUNG  TRONG KE TOAN 

K'Ktoán 

Mu B 09a-DN 

Näm tài chInh côa Tong Cong ty bat dâu tr ngày 01 tháng 01 và kêt thic vào ngày 3 I thang 12 
hang näm. 

Don vj tin t sr dung trong k toán 

Báo cáo tài chInh kern theo dirçic trinh bay bang Dng Vit Narn (VND). 

3. cimkN i'vnlc vA CHE DO KE TOAN A DUNG 

Chdktoánápding 

Tng Cong ty áp dung Ch d k toán doanh ighip Vit Nam duqc ban hành kern theo Thông tu 
so 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nãm 2014 do Bô Tài chInh ban hành. 

Tuyên b v vic tuân thu Chun mlyc k tom và Ch d k toán 

Ban Tang Giám dc Tng Cong ty dam báo d tuãn thU dy dU các ChuAn mi.rc k toán Vit Nam, 
Ché do kê toán doanh nghip Vit Nam hin hanh và các quy djnh pháp l' có lien quaii den vic 1p 
và trInh bay Báo cáo tài chInh cho kS'  tài chinh êt thCic ngày 30/06/2021. 

HInh thu'c k toán áp d*ing 

Tng Cong ty sU ding hInh thirc s Nht k' ch ng tir. 

4. CAC CH!NH SACH ICE TOAN AP DUNG 

Co sr lap Báo cáo tãi chInh 

Báo cáo tài chInh kern theo dirge trInh bay bAn Dng Vit Nam (VND), thea nguyen thc gia gc vá 
phU hp voi các Chuân mrc kê toán Vit Nam, Chê do kê toán doaiih nghip Vit Narn lin hãnh 
và các quy dnh pháp 1 có lien quan den vic 1p  vá trInh bay Báo cáo tài chinh. 

Các 1oi t3' giá hi doái áp diing trong k toán 

Di vói các nghiêp vu phát sinh bang ngoai té 

Các nghip v phát sinh bang ngoi t dirge 9uy di theo giá áp dung tal  thri dim phát sinh 
nghip vi, chênh lch t' giá phat sinh tr các nghip vI nay ducic ghi nhn I thu nlip và chi phI tái 
chInh trong Baa cáo kêt qua kinh doanh. 

Dánh giá lai các khoân muc tiii té có gc ngoa té tal thOi dirn lap Báo cáo tal chinh  

(i) Các khoán vn b&ng tin Co gc ngoi t dilc phãn loai là tài san (Tin, Ng phài thu,...): Dánh 
giá lai  theo t giá mua vào cña Ngân hang thircmg mai tai ngày 30/06/2021. 

(ii) Các khoãn von bang tiên có gOc ngoi tdtrgc phãn loai là ng phái trá (Phái trâ nglrOi ban, 
vay,..): Dánh giá 1i theo t giá ban ra ccia 1Jgãn hang thLrong rni ti ngày 3 0/06/202 1. 

Chênh1ch t' giá phát sinh tr vic dánh giá 1i uçc kt chuyn vào tãi khoán Chénh Ich ty gia - 
413, so dir tài khoàn nay së duc kêt chuyên và Doanh thu hoc chi phi tài chinh ti thOi diem 1p 
Baa cáo tài chinh gi&a nién d. 



TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Baa cáo tài chInh cho kS'  tài chInh kt thOc ngày 30 tháng 06 nãm 2021  

THUYET MTNH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

Nguyen tc ghi nhân tin và các khoãn tlwng throng tin 

Tin: Bao gm Tin mat, Tin gCri ngân hang. các khoân tirong throng tin:  

Tin mat, Tin glri ngân hang thrçc ghi nhn trOn Co sâ thirc t phát sinh thu-chi. 

Các khoán ttrcrng dirong tin là cac khoân dutir ngAn han,  tin glri có k' han  có th&i han  thu hi 
hoc dáo han  không qua 03 tháng kO t& ngày dâu tir, gii tiên có khá näng chuyOn dOi dO dàng thành 
mt lucng tiên xác djnh và khong có rOi ro trong chuyOn dOi thành tiên t?i  tIiii diem báo cáo. 

Nguyen tc k toán các khoãn du ttr tài chInh 

Các khoán du ti.r vào Cong ty con, Cong ty liOn doanh liOn kt và du tir khác 

Du tir váo COng ty con: Các khoàn du t vao các COng ty con ma Cong ty nAm quyn kirn 
soát dtrcrc trInh bay theo phircing pháp giá gc trOn Báo cáo tài chInh. 

Các khoãn phân phi lçi nhun ma Tng COig ty nMn  ducc t& s Igi nhun lüy k ciia các Cong 
ty con sau ngày Tong COng ty näm quyOn ¶Om soát duqc ghi nlin vão kOt qua hot dng kinh 
doanh trong näm ct'ia Tong COng iy. Các k1oán phân phôi khác chrçrc xem nhir phãn thu hOi các 
khoán dau tu và thrçrc tr1r vào giá fri dâu tir. 

• Du ti.r vâo cOng ty liOn kit, liOn doanh: Cc khoán du ti.r vào cOng ty liOn kit, liOn doanh ma 
trong do Tong Cong ty cO ãnh hirOng dáng k' dirge trInh bay theo phLrclng pháp giá gOe. 

Các khoán phfln phM 19i nhun ma Tng Co g ty nhn dtrgc tir s Igi nhun ly k cüa các Cong 
ty liOn kOt sau ngày Tong Cong ty nãm qu On kiOm soát duçc ghi nhn vào kOt qua hot dng 
kinh doanh trong näm cüa Tong Cong ty. C c khoán phân phOi khác dirge xem nhu phân thu hOi 
các khoán dâu tir và dtroc tth vào giá trl dau it. 

• Các khoán du tir khác: Dirge ghi nhn theo hi.rong pháp giá gc. 

4. CAC CHINH SACH icE TOAN AP DUNG (TIEP THEO) 

Nguyen tc toán các khoân du tir tài chInh (Tip theo) 

Dir phOng tin tht các khoán du tu  

Dr phOng tin that cho cáe khoãn du tir vào Cong ty con, COng ty liOn doanh, liOn kt thrcrc trIch 
1p khi các COng ty nay bj 10 dan dOn nhà dâu tr cO khà nãng mat von hoc khoán dçr phang do suy 
giám giá trj các khoán dâu tir vào các Cong ty nay (trr trung hçp 10 thea kO hoach d dirge xác 
djnh trong phirong an kinh doanh trithc khi dâu tt.r). M(rc trIch 1pdir phOng tirong Crng vâi t' l gop 
vn cOa Tong Cong ty trong các to chic kinh tO thea huóng dan t?i  ThOng tt.r 89/20l3ITT-BTC 
ngày 28/6/20 13. 

D6i vâi các khoán du tir khác, vic trIch 1p dr phOng tn tht can cr vào giá trj hqp I cia khoàn 
dâu ti.r t?i  thai diem trIch lip, trang trtrOng hcp khong xác dnh dirgc giá tr hçp I vic 1p dir 
phOng can c(r vào khoân lô cOa ben throrc dâu tu 

Nguyen tc k toán nç phãi thu 

Các khoãn Nq phái thu dirge thea dOi chi tit t eo k' han  phái thu, d6i tirgng phãi thu, Ioi nguyen 
t phái thu và các yêu tO khác thea nhu câu qua cüa Tong COng ty. 

Các khoán Ng phài thu baa gm phãi thu khách hng Va phái thu khác diroc ghi nliin theo nguyen tc: 

10 



TONG CONG TY MAYNHA BE- CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh cho kS'  tài chInh k& thCic ngày 30 thang 06 nárn 2021 

THUYET MINI! BAO CÁO TAI CHiNlI (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

Phâi thu cüa khách hang g*m các khoán phãi thu mang tInh chit thtrang mai  phát sinh tir giao 
djch çó tInh chat mua - ban git'ra Cong ty và ngui mua (là dan vj dOe 1p vài ngtrii ban, gOm cã 
cac khoãn phâi thu giüa Cong ty m và COng ty con, lien doanh, lien kêt). Các khoãn phâi thu 
thirang mai  duçic ghi nhn phü hqp vài chun mirc doanh thu ye thai diem ghi nhn can ccr theo 
hOa dan, chirng tfr phát sinh. 

• Phãi thu khác gm các khoãn phâi thu không mang tinh thuang mai. 

Các khoàn phài thu dtrqc phân loai  là Ng&n han  và Dài han  trên Bang Can d6i k toán cAn ccr k5' 

han con  lai  cüa các khoàn phãi thu tai  ngày 1p Báo cáo tài chInh. 

Du phOng nq phâi thu khó dOi: &rcc 1p cho ttrng khoân ncr phâi thu khó dOi cAn cCr vào thOi gian 
qua han  trâ nq gôc theo cam ket nq ban dâu (khong tInh den vic gia han ncr giOa cac ben), hoc dr 
kiên mire ton that có thô xay ra theo hucng dan tai  Thông tu 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. 

Nguyen tc k toán hang tn kho 

Hang tn kho dtrcrc xác djnh trên cci si giá gc, trong trtr&ng hcrp giá g6c hang tn kho eao han giá 
trj thuân cO the thijc hin di.rçrc thi phãi tInh theo gia trj thuân CO the thirc hin &rcrc. Giá gôc hang 
ton kho bao gôm chi phi nguyen vt liOu trirc tiêp, chi phi Lao dng trirc tip và chi phi san xuAt 
ehung, nêu có, d có dLrcYc hang tOn kho dja diem và trng thai hin tai.  Cia trj thuân có the thrc 
hin ducrc duqc xác djnh bang giá ban ithc tInh trr các chi phi dé hoàn thAnh cing chi phi tiêp th, 
ban hang và phân phôi phát sinh. Hang ton kho duçc hach  toán theo phtrang pháp ké khai thtrOiig 
xuyên. Giá trj hang xuât kho duçc tInh theo phuang pháp bInh quân gia quyén. 

Dr phang giãm giá hang tn kho cira Tng COng ty di.rcrc trIch 1p theo các quy djnh k toán hin 
hanh. Theo do, T6ng Cong ty duqe phép trich 1p Dr phong giâm giá hang tOn kho lôi thai, hông, 
kern pham cMt tron tru&ng hqp giá frj th?e t cCa hang ton kho cao han giá trj thuân co the thc 
hin duqc tai  thai diem kôt thUc niên dO kê toán. 

4. CAC CHINE SACH ICE TOAN AP DUNG  (TIEP THEO) 

Nguyen tc k tom và khu hao Tài san c djnh hfru hinh và vô hinh 

Tang Cong ty quàn l, sir dung và trIch khu hao TSCD theo hiróng dan tai  thông tu 45/201 3/TT-

BTC ban hãnh ngày 25 thang 4 nAm 2013. 

a. Nguyen tc ki toán 

Tài san c dinh h&u hInh  

Tài san c djnh hüu hinh dtrcrc phin ánh theo giá gc, trinh bay theo nguyen giá trr giá tn hao mon 
Ifly ke. Nguyen giá tài san cô djnh bao gôm toàn bO các chi phi ma Tong Cong ty phãi bO ra dé có 
ducrc tài san cô djnh tInh den thai diem dua tài san do vào trng thai sAn sang scr ding. 

Khi tài san cô djnh duqe b hay thanh l, nguyen giá và khau hao lüy kê di.rqc xóa s va bt kS'  khoàn 
lAi, lô nào phát sinh do viOc thanh l' dêu duqc tinh vào thu nhp khác hay chi phi khAc trong nAm. 

Tài san c6 dinh vô hinh  

Tài san c6 djnh vô hInh th hiOn giá trj quyn sfr ding dt, nhAn hiu hang hóa, ban quyn bAng 
sang che, 9uyen phát hành, Cong thirc pha ehé,... và ducic trInh bay theo nguyen giá trr giá tr hao 
mOn lAy ké. 

11 



TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinli cho k' tài chinh kt thCic ngày 30 thong 06 nãrn 2021 

THUYET MiNH BAO CÁO TAT CHINH (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

b. Phu'ong pháp kIuu :ao 

Tài san c' djnh hüu hInh ducc khu hao theo phuong pháp thrrng thtng dija trên th?yi gian hu 
dicing uàc tinh. Thi gian khâu hao cii the nhix sau: 

 

Tü ngày 01/01/2021 
dn ngày 31/12/202 1 

(S nãm) 
05 — 25 
05-07 

06 
03 — 07 

Nhà xithng Va vt kin trác 
May móc và thiêt bj 
Phuong tin vn tái 
fhiët bj, diing Cu quán I' và tài san khác 

Tài san cé, djnh vô hInh 

(So nãm) 

Quyn sCr ding dt 
Nhãn hiu hang hóa 

50 
10 

Bàn quyên, bang sang chê 10 

Cong thirc pha ché, thiêt kê,... 10 

Nguyen te k toán Chi phi xãy ding co' bá 

Các tài san dang trong qua trInh xay dirng ph. 
bat kS'  muc dIch nào khác thrqc ghi nhn the 
phi lãi vay có lien quan phü hqp v&i chInh sa 
các tài san nay duqc ap diing giông nhi.r vri c' 
sn sang sCr diing. 

drdang 

ic vi rniic dich san xut, cho thuê, quán trj hoc cho 
giágoc. Chi phi nay bao gOrn chi phi dch viii vã chi 
h ké toán cUa Tong COng ty. Vic tInh khâu hao cüa 
c tài san khác, bat dâu ttr khi tãi san ó' váo trng thai 

Nguyen gc k toán chi phi trã trucrc 

Chi phi trâ tnrc phãn ánh các chi phi thrc dã phát sinh nhung cO lien quan dn kt qua hoot 
dng san xuât kinh doanh cüa nhiêu k' kê ton và vic két chuyén các khoân chi phi nay vào chi 
phi san xuãt kinh doanh cüa các kS'  kê toán sai. 

Chi phi trã trtràc: dLrqc ghi nhn theo giá gc Va duqc phân ba1  theo ngAn han  và dài hn trên Bang 

can dôi kê toán can ci vào th&i gian trã trithc cüa trng hgp dong. 

4. CAC CHINII SACH KE TOAN AP DVNG (TIEP THEO) 

Nguyen tc k toán Nq phãi trã 

Các khoãn nq phái trá thrçic theo dOi chi tit theo kS' h?n phãi trã, di tu9ng phãi trâ, loi nguyen t 
phài trã và the yeu to khác theo nhu câu quán 1' cOa Tong Cong ty. 

Các khoán nç phâi trá bao gm phái trá ngith bàn, phâi trâ nq vay vâ các khoãn phái trã khác là các 
khoãn n phái trã thrgc xác djnh gân nhix chä chän ye giá trj và thi gian va duqc ghi nhn khOng 
thâp hcm nghia vu phài thanh toán, di.rgc phân1 loai nhi.r sau: 

Phãi trá ng.r?i ban: gôm the khoán phài trà riang tinh chat thuong m?i phát sinh tir giao d1ch mua 
hang hóa, djch vv,  tài san gi&a Tong COng t,' và ngtthi bàn (là don vj dc 1p  vM Tong COng ty. 
gm cã các khoàn phai trâ gina COng ty m v Cong ty con, COng ty lien doanh, lien ket). 

Phái trà khác gm các khoân phãi trá kh ng mang tInh throng mai,  không lien quan dn giao 

dch mua ban, cung cap hang hóa djch vii. 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tái chInh cho k' tài chInh kt thüc ngày 30 thang 06 näm 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH (TIEr THEO) Mu B 09a-DN 

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

Tt cã các chi phi läi vay &rcrc ghi nhn vao Báo cáo Kt qua hot dng kinh doanh khi phát sinh, 
trr khi dircrc von hóa theo quy djnh cüa chuân mrc kê toán "Chi phi di vay". 

Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

Các khoãn chi phi t1c th chu'a chi nhung dtroc trIch truàc vâo chi phi san xut, kinh doanh trong 
kS' dé dam bào khi chi phi phát sinh thtrc té không gay dt biên cho chi phi san xuãt kiiih doanh trén 
ca sr dam bão nguyen täc phü hcrp  giva doanh thu và chi phi. 

Tang Cong ty ghi nhn chi phi phái trá theo các ni dung chi phI chInh sau: 

ChI phi khuyn mãi, chit kMu,... 

Chi phi nguyen vt 1iu: vái chInh,... 

Nguyen tc vã phuo'ng pháp ghi nhn các khoãn di phOng phãi trã 

Giá t  duçrc ghi nhn cüa mt khoán dir phông phái trã Ia giá tr dupe trâc tinh hcp I' nht v khoán 
tiên së phâi chi dé thanh toán nghia vi ncr hin t?i t?i ngây két thác k' ké toán nãm, 

Nguyen tc ghi nhn doanh thu chira thrc h 

Doanh thu chira thrc hin gm: doanh thu nh' truOc(nhu:s tin thu trir1e cüa khách hang trong 
nhiêu kS'  kê toán ye cho thué rnt bang) khôn. bao gOm: tién nhii truOc cüa ngu'i mua ma TOng 
COng ty chira cung cap san phâm, hang hOa, •jch vv;  doanh thu chLra thu dupe tiên cüa hoot dng 
cho thué tài san, cung cap djch vu nhiêu kS'. 

Doanh thu nhân trtthc dupe phân b theo phtrcrn pháp duOiig thâng can cir trên s kS'  d thu tn truóc. 

4. CAC CHiNE! SACH KE TOAN AP DUNG (I iEp THEO) 

Nguyen tc ghi nhn vn chü s& hu 

V6n du tix cOa chO s hu dupe ghi nhn theo s vn thc gop cOa chit sO hüu. 

Lçri nhun chua phân phi xac dlnh  trén ca sr kt qua kinh doanh sau thud thu nhp doanh nghip 
và vic phân phOi lçii nhun hoãc xir 1 I etia ông Cong ty. 

Lçri nhun sau thus cüa Tng Cong ty dupe ii Ich chia c ti:rc cho các c dông sau khi dtrgc phé 
duyt bri Hi dOng cô dông tai Dai hi thirOn niên ctia TOng Cong ty và sau khi dâ trich 1p các 
qu7 dr trü theo Diêu lê cOa TOng Cong ty. 

C tire dtrqc cong b và chi trá dira trén s 1 i nhuân uóc tinh dat duac. C tire chinh thirc dtroc 
cOng bô và chi trá trong niên d kê tiêp tir ngui n 1cm nhun chua phân phOi can cit vâo str  phC duyt 
etia Hi dOng Co dông tai  Dti hi thuOng niên Cia Tong Cong ty. 

Nguyen tc và phtrong pháp ghi nhn doan thu, thu nhp khác 

Doanh thu ban hang dupe ghi nMn  khi dng th i thôa man tt câ nàm (5) diu kin sau: 

(a) Tng Cong ty dã chuyn giao phn Ió'n r I ro và Ic1 Ich gii lien vói quyii sO hthi san pIirn 
hoc hang hóa cho ngu0i rnua; 

(b) TOng Cong ty khOng cOn näm giu quyën quán l' hang hOa nhu ngu'Oi sO hUru hang hóa hoc 
quyên kiém soát hang hóa; 

(c) Doanh thu dupe xác djnh Urong dOi chàc an; 
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TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinh cho k' tài chInh kt thUc ngày 30 thng 06 näm 2021 

THUYET MiNil BAO CÁO TAI CHuI411 (TIEP TIEO) 

Cd) Tng Cong ty s thu duqc lqi Ich kinh t tr giao dch bàn hang; và 
(e) Xác djnh dLrçIC chi phi lien quan den giao Ich ban hang. 

Mu B 09a-DN 

Doanh thu cüa giao djch v cung cp djch vii 
djnh mt cách dáng tin cay. Trumg hçp giao 
doanh thu duçc ghi nhn trong k' theo kêt qua 
di k toán cCia k5' do. Kt qua cüa giao djch 
bôn (4) diôu kin sau: 

(a) Doanh thu ducic xác djnh trnmg d61 chic ch 
(b) Co khã nAng thu dixçc lqi ich kinh té tir gia( 
(c) Xác dinh duqc phn cong vic dA hoàn than 
(d) Xác dnh duçrc chi phi phát sinh cho giao d 
vidó. 

xçc ghi nhn khi kt qua cila giao djch do duc xác 
llch ye cung cap dch vi lien quan den nhieu kS'  thI 
phân cong vic dã hoàn thành t?i  ngày cia Bang can 
ung cap djch vii dLrçic xác djnh khi thOa mn tat cã 

in; 
djch cung cp dch vi do; 

1 ti ngày cüa Bang can dM k toán; va 
ch và chi phi de hoàn thành giao djch cung cap djch 

D6i vài tin lAi, c t(rc và tçri nh4n thrçrc cha va thu nhp khác: Doanh thu dtrcrc ghi nhân khi 
Tng Cong ty có khâ nãng thu dtrçrc kn ich kInh té tir ho?t dng trên Va dtrqc xác djnh ttrong dôi 
chàc chãn. 

Nguyen tc k toán các khoãn giãm trfr doa,h thu 

Các khoãn giám trü doanh thu gm: 

• Giãm giá hang ban: là khoãn giam trr chol  ngu&i mua do san phm, hang hóa kern, rnt phãm 
chit hay không clang quy each theo quy jnh trong hçrp dOng kinh té; không bao gOm khoãn 
giám giá hang bàn cho ngu&i mua cIA the hin trong hóa dcrn GTGT hoc hOa dcm ban hang. 

• Hang ban bj trâ 13i: do vi pham cam kt, 'i pham hcrp  dng kinh t, hang bj kern, mt phrn 
chat, khOng dung chüng ioai, quy each. I 

4. cAc cmxii SAd KE TOAN A DI)NG (tIEP THEO) 

Nguyen tc k toán giá vn hang ban 

Bao gm giá vn cUa san phm, hang hóa, cich Vp trong kS throc ghi nliãn phi hçp vi doanh thu 
cIA tiêu thii trong nAm. 

Nguyen tc và phirong phIp ghi nhn chi ph tài chInh 

- Chi phi di vay: Ghi nhen  hang tháng cAn c tr n khoãn vay, lAi suAt vay vã s6 ngày vay thrc t. 

Nguyen tc và phirong pháp ghi nhãn chi ph thug thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi 
thu thu nhp doanh nghip hoAn taj 

Chi phi thus thu nhp doanh nghip (hoc thu 
thu thu nhp hin hành và chi phi thuO thu nh 
và thu nhp thus thu nhp hoAn iai) khi xac djn 

p thu thu nhp doanh nghip): Là t6ng chi phI 
p hoAn lai (hoc thu nhp thué thu nhp hin hành 
lçri nhuân hoãc 10 cCia mct nAm. 

I,  
4. 

• Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin h 
trên thu nhp chju thud trong nAm va thuê s 
nhâp hin hành duçrc tInh dira trên thu nh 
Khoân thu nhp chju thus chnh lch so và 
1ch gitta icr1 nhun k toán và thu nhp chj 

• Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoAn 
trong ttran iai phAt sinh tir vic: ghi nhn t 
tài san thue thu nhap hoAn lai cIA ducrc ghi 
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là s thus thu nhp doanh nghip phâi np tInh 
at thuê thu nhp doanh nghip hin hành. lhuC thu 
chju thuê và thué suãt áp dpng trong k' tinh thuO. 

iqi nhun ké toán là do dieu chinh cãc khoân chênh 
thus theo chInh sách thuê hin hành. 

lai: là s thus thu nhp doanh nghip se phài ncp 
ué thu nhp hoAn Iai phái trá trong nAm; hoàn nhp 
hn tir cac nArn trtràc; khOng ghi nhn tài san thuê 
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thu nhp hoän 1?i  hoc thug thu nhp hoAn Iai  phái trâ phát sinh tr cac giao djch dtrçc ghi nhn 
tr!Ic tiêp vào von chi sr hUu. 

Tng COng ty có nghia vii np thu thu nhp doanh nghip vói thu sut tO 20% trén thu nhtp chju thud. 

tThc tinh k toán 

Viéc lap Báo cáo tài chinh tuân thu theo các Chun mrc k toán Vi& Nam, Ch dO k toán doanh 
nghip Vit Nam hiOn  hành và các quy djnh pháp l' cO lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo 
tài chInh yêu câu Ban Tong Giám doc phái co nhU'ng irâc tInh và giã djnh anh htxOng den sO liu 
báo cáo ye cong nq, tài san và vic trInh bay các khoán cOng n vâ tài san tiOm tang tai  ngày 1p 
Báo cáo tài chinh cUng nhtr các s liOu báo cáo v doanh thu và chi phi trong suôt narn tài chmnh. 
Kêt qua hoat dOng  kinh doanh thrc tê có the khác vó,i các uóc tInh, giá djnh dt ra. 

Cong cu tài chInh 

Ghi nhân ban dãu  

Tài san tài chInh 

Tai ngày ghi nhn ban dAu, tái san tài ehmnh dtrqc ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao djch 
có liOn quan trurc tip dn vic mua s&n tài san tài chinh do. 

Tài san tài chinh cüa Cong ty bao gm tin mat, tin gi'ri ngn han,  các khoán twmg duang tin, cac 
khoán phai thu ngan han  và các khoãn phâi thu khác, các khoOn k)7 qu, các khoãn cho vay, cong cv 
tài chInh da dtrqc niOm yt và chtra niOm yet và các cOng cv tài chInh phái sinh. 
Cong nq tài chInh 

Tai ngày ghi nhn ban dAu, cOng nc tài chInh duc ghi nhn theo giá gc eng các chi phi giao djch 
có liOn quan trrc tiêp den vic phát hành cong nq tài chInh dO. 

COng nq tài chInh ciia T6ng Cong ty bao g6m các khoán phâi trá ngtri ban, phãi trã khác, cac 
khoãn chi phi phái trá, các khoân nq thuO tài chinh, các khoân vay vá cOng cv tài chinh phái sinh. 

4. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG (TIEP THEO) 

COng cji tài chinh (Tip theo) 

Dánh giá lai sau IAn ghi nhân ban dAu  

HiOn tai,  chua có quy djnh v dánh giá li cOng u tài chInh sau gh nhmn ban dãu. 

Các ben lien quan 

Dtrqc coi là các bOn liOn quan là các doanh n: 
nhan trirc tiêp hay gián tip qua mOt  hoc nhiê 
chju sr kiOm soát chung v&i Tong Cong ty. C 
tiêp nãm quyên biOu quyOt cüa Tong COng ty 
NhUng chcrc trách quãn 1' chü chôt nhtr Tong I 
viOn than cen  trong gia dInh cöa nhung cá nhâ 
kOt v&i các cá nhân nay cüng duqc coi là ben li 
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ip,k cá các Cong ty con COng ty liOn kit, các cá 
trung gian CO quyên kiOm soát TOng COng ty hoac 

c bOn liOn kOt, các Ca nhân nâo trc tiOp hoc gián 
ma có ânh hir&ng dáng kO dôi vó1 TOng COng ty. 
lam dôc, viên chirc cüa Tong COng ty. nhthig thãnh 
hoc các ben liOn kOt nay hoc nhung COng ty liOn 
quan. 



4.495.494.890 

22.326.823.870 

405.714.599.593 
42.607.879.496 
38.881.614.754 
19.931.857.865 
6.739.120.979 
2.683.291.508 
3.168.936.868 

10.2 13.877.944 
21.362.992.606 
32.751.585.276 

227. 373.442.297 

475.861.563.2 17 
44. 522.654. 533 
40.506.171.681 
48.785.876,003 
6.739.120.979 

11.888.554.923 
1.270.973.490 

20.379.787.337 
365.138.665 

32.751.585.276 
268.651.700.330 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 nãm 2021  

THIJYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP THEO) Mii B 09a-DN 

5. THONG TIN BO SUNG CHO CIII TIEU TRINH BAY TREN BANG CAN DO! KE TOAN 
GIU'A MEN DQ, BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KIM! DOANT-I GICXA NIEN DQ 

5.1 Tin Va CC khoãn tIrng throng tiên 

30/06/2021 01/01/2021 
YND VND 

Tin mat 
Tin gri ngân hang 
Tin dang chuyn 
Các khoãn tucYng duung tiën 
Tkn gal có kj) hçjn dtthi 3 tháng 
To ng 

5.2 Phãi thu cüa khách hang  

6.061.887.787 
92.682.020.666 

17.971.431.728 
/ 7,97/•43/ "23 

26.822.318.760 116.715.340.181 

30/06/2021 01/01/2021 
YND VND 

Pbãi thu khách hang ngn hn 
Arcadia Group Brands Ltd. 
BMB CLOTHING GROUP 
JP Global Import INC 
DEBENHAMS RETAIL 
Generos De Punto Victrix, S.L. 
RIVER 
MATTALAN 
Cong ty TNHH Tng Cong ty Dt may 
Cong ty CP May DCrc Linh 
Phãi thu các d& tup'ng khác 
Phãi thu khách hang dài hn 

T6ng 405.714.599.593 475.861.563.217  

5.3 Phãi thu khác 
30/06/2021 01/01/2021 

VND VNI) 

94.206.254.504 72.525.083.442 
5.385.916.085 5.585.047.636 

71.234.076.343 53. 159.451.743 
2.608.948.973 2.089.265.255 
2.013.131.000 1.072.647.278 
7.060.231.597 1.632.506.045 
1.519.993.027 1.519.993.027 

210.209.750 210.209.750 
4.173.747.729 7.255.962.708 

30.684.771.444 31.040.816.218 

24.700.000.000 24.700.000.000 
3.394.680.000 3.522.375.000 
2.570.091.444 2.770.091.444 

20.000.000 20.000.000 
28.349.774 

124.891.025.948 103.565.899.660 
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Ngän hn 
Phái thu BHXH 
Phãi thu cáo cong ty con, LDLK 
Phái thu tam  irng 
C6 tCrc phái thu 
Phái thu CBCNV 
U'ng tin dAu t.r d an Dic Linh 2 
K qu, k cuoc 
Phãi thu khác 

Dài han 
Phái thu các cong ty con, LDLK 
Cong Ty CP May Phü Cat 
Dt ccc tin mat  b&ng 
K qu, k cug'c 
Phái thu khác 

Tng 



T1EO) 

30/06/2021 01/01/2021 
VND VND 

1.429.245.919 1.411.722.420 
236.502.036.900 179.520.734.821 

14.212.943.878 13.306.892.635 

257.701.246.519 194.271.894.755 

91.100.692.809 75.217.663,341 

6.651.263.597 7.225.738.13 1 

66.041.100.907 66,615,497.991 

673.638.530.529 537.570.144.094 

Mu B 09a-DN 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO IPHAN 
Báo cáo tài chInh cho kS'  tài chinh kt thiic ngày 30 thng 06 nãm 2021 

THUYET MINII BAO CÁO TAI CHINH (TIEP 

5.4 Hang tn kho 

Hang mua dang di trên dirng 
Nguyen 1iu, 4t 1iu 

Cong ciii, ding ci 
Chi phi san xut, kinh doanh do' dang 

Thãnh phâm 
Hang hoá 
Hang gridibán 

Tng 

Du phOng giam giá hang thn kho (286.367.918) (286.367.9 18) 

GiátrIthuncOthê thu'c hin 673.352.162.611 537,283,776.176 
du'çrc cua hang ton kho 



TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chInh kt thüc ngây 30 tháng 06 näm 2021 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CIIINH (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 

5.5 Tài san c dinh hfrn hinh 

NGUYEN GIA 

Nhâ cfra, 
vat kin true 

May móc, 
.h thiet b 

Phu'ong tin vn 
tãi, truyn dn 

. Thiet bi 
dung ci quãn 1 

Do7i vi tInh: VND 

Tng (VND) 

S dir tai 01/01/2021 245.365.350.735 416.708.844.393 93.518.149.991 8.320.171.827 763.912.516.946 

Tang trong nàm 42.823.029.082 42.823.029.082 

Muatrongnam 71.818.182 71.818.182 

XDCB hoàn thãnh 105.210.452 105.2 10.452 

Tang do diu chuyen ni b 42.646.000.448 42.646.000.448 

Tang khác 
Giãm trong näm 58.122.993.874 58.122.993.874 

Chuyn sang bt dng san du tu 
Thanh 1', nhuqng ban 15.476.993.426 15.476.993.426 

Giãm do diu chuyn ni b 42.646.000.448 42.646.000.448 

30/6I2O21 S,-dtr-ti 245-365.3SO735 401.40&8796O1 93.518.149.994 8.320.171.827 748.612.552.154 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
S dir tai 01/01/2021 170.837.195.604 307.160.964.597 74.782.597.675 7.325.095.327 560.105.853.203 

Tang trong näm 5.554.345.737 45.226.165.403 2.040.972.667 158.113.782 52.979.597.589 

KMu hao trong nãm 5.554.345.737 13.108.267.744 2.040.972.667 158.113.782 20.86 1.699.930 

Tang do diu chuyên ni b 32.117.897.659 32.117.897.659 

Giãm trong näm 47.546.318.295 47.546.318.295 

Thanh 1)2, nhucmg ban 15.428.420.636 15.428.420.636 

Giãm do diu chuyên ni b 32.1 17.897.659 32. 117.897.659 

s6 dir ti 30/06/2021 176.391.541.341 304.840.811.705 76.823.570.342 7.483.209.109 565.539.132.497 

CIA TRI CON LAI 
Tai 01/01/202 1 74.528.155.13 1 109.547.879.796 18.735.552.316 995.076.500 203.806.663.743 

Tal 30/06/2021 68.973.809.394 96.568.067.896 16.694.579.649 836.962.718 183.073.419.657 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV cO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chmnh kt thüc ngày 30 tháng 06 nãm 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 
5.6 Tài san c dinh vô hInh 

NGUYEN GIA 

S dir tai 01/01/2021 
Tang trong nam 

Mua trong kS' 
Giãm trong nãm 

Thanh 1, nhucing ban 
S dir tai 30/061202 1 

Quyn sii 
ding dat 

Ban quyn, 
bng sang ch 

Phn mém 
may vi tInh 

Tang (YND) 

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 

GIA TR HAO MON LUY KE 
S dir tai 01/01/202 1 
Tang trong näm 

Khu hao trong nAm 
Giãm trong näm 
Thanh l, nhixqng ban 
S dir ti 30/06/202! 

GIA TR CON LLI 
Ti 01/01/2021 

Ti 30/06/2021 

3.482.428.174 
196.468.152 

196.468.152 

5.838.965.451 20.448.301.087 

1.474.144.998 
1.474.144.998 

29.769.694.712 
1.670.613.150 

1.670.613.150 

3.678.896.326 5.838.965.451 21.922.446.085 31.440.307.862 

6.966.840.733 9.170.883.418 16.137.724.151 
6.770.372.581 - 7.696.738.420 14.467.111.001 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho k3' tài chInh kt thüc ngày 30 thang 06 näm 2021 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINU (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 

5.7 Du tu tài chinh dài han 

Ten cong ty 

T I Ti ngày 30/06/2021 Ti ngày 01/01/2021 

Von nám giü Quyn biu 
quyt 

Giág& Giãhçply Giig& Giáho'ply 

Du tu ao cong ty con 111.435.268.520 (15.300.000.000) 98.685.268.520 (15.300.000.000) 

COng ty CP May BInh Djnh 51,84% 51,84% 11.535.620.000 11.535.620.000 

CôngtyCPMayDàLt 55,00% 55,00% 5.817.648.520 5.817.648.520 

CôngtyCPMayGiaLai 51,00% 51,00% 7.650.000.000 7.650.000.000 

COng ty CP May Tam Quan 51,00% 51,00% 17.850.000.000 17.850.000.000 

COng ty TNHH Git ty Nhà Be 51,00% 51,00% 15.300.000.000 (15.300.000.000) 15.300.000.000 (15.300.000.000) 

Cong ty CP May BInh Thun 51,00% 51,00% 25.500.000.000 12.750.000.000 

COng ty CF May Nhà Be - Hu Giang 55,69% 55,69% 27.782.000.000 27.782.000.000 

Du tu sio cong ty lien doanh, tiCn kt 94.466.920.657 (28.956.997.770) 107.216.920.657 (28.956.997.770) 

Cong ty c phn May 9 26,78% 26,78% 5.227.920.657 5.227.920.657 

Cong ty cô flii tir&Pháttrjên Dy-TM NB phii 28,58% 3.429.000.000 3.429.000.000 

Cong ty Co phân May Song Tiên 43,89% 15.360.000.000 43,89% 15.360.000.000 

CongtyCPttivânCNNhàBè 30,00% 30,00% 1.500.000.000 1.500.000.000 

COng ty CP XLCN Nba Be 29,99% 29,99% 3.000.000.000 3.000.000.000 

COng ty CP Du Ljch NBC Cam Binh Resort 47,00% 47,00% 14.900.000.000 (4.336.997.770) 14.900.000.000 (4.336.997.770) 

COng ty CP May An Nhan 45,90% 45,90% 9.180.000.000 9.180.000.000 

Cong ty CF May Nhà Be - Soc Trãng 36,00% 36,00% 15.120.000.000 (15.120.000.000) 15.120.000.000 (15.120.000.000) 

Cong ty CF May Gia Phác 47,50% 47,50% 9.500.000.000 (9.500.000.000) 9.500.000.000 (9.500.000.000) 

COng ty CF May Drc Linh 26,54% 26,54% 17.250.000.000 30.000.000.000 
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TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho k3i tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 nám 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 

5.7 DAu tir tài chInh dài hn (Tip theo) 

T 1 Ti ngày30/06/2021 Ti ngày 01/01/2021 
Quyên biêu Cia g6c Cia hqp 

Ten cong 
nam gui'

quyt 
Giá gôc Giá hqp I' 

Dâu tw dài !zzn khdc 31.256.863.385 3 1.256.863.385 

Cong ty CP DT&PT Binh Thang 18,02% 18,02% 5.802.843.385 5.802.843.385 

COngty CPNPLDt May BInh An 6,45% 6,45% 7.161.920.000 7.161.920.000 

Cong ty CP Dêt May Lien Phucxng 2,04% 2,04% 3.480.000.000 3.480.000.000 

Cong ty CP Dâu Tis An Phát 5,00% 5,00% 4.225.000.000 4.225.000.000 

Cong Ty CP Thucmg Mai Ban Lé Nba Be 15,00% 15,00% 5.250.000,000 5.250.000.000 

Tong COng ty Vit Thing - crc 2,61% 2,61% 5.337.100.000 5.337.100.000 

Tong 237.159.052.562 237.159.052.562 
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TONG CONG TY MAY NITA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chmnh cho kS'  tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP THEO) Mâu B 09A-DN 

5.8 Phãi trã ngirôi ban 
30/06/2021 (VND) 01/01/2021 (VND) 

Giátijghisô 
S có khã nng 

trã ncr 
Giátrjghisô 

So có khã nãng 
trä nY 

Ngãn han 254.256.104.145 254.256.104.145 203.903.767.155 203.903.767.155 

Congty CP May Tam Quan 12.185.703.162 12.185.703.162 20.129.974.930 20.129.974.930 

Cong ty CP May Gia Lai 22.353.420.791 22.353.420.791 19.440.022.894 19.440.022.894 

Motives (Far East) Ltd. 6.915.056.954 6.915.056.954 5.462.968.449 5.462.968.449 

Cong Ty CP May Phü Cat 3.598.542.498 3.598.542.498 

Kufner Hong Kong LTD. 2.408.674.076 2.408.674.076 2.334.979.231 2.334.979.231 

COngty CP May BInhThunNhà Be 8.732.451.935 8.732.451.935 18.879.480.647 18.879.480.647 

Cong ty CP May Nhà Be - Hu Giang 4.635.082.402 4.635.082.402 2.492.891.254 2.492.891.254 

193.427.172.327 135.163.449.750 135 163.449.750 Phâitra các thàcung cp kháe 193.427.172.327 

Dài hn 85.155.000 85.155.000 336.080.764 336.080.764 

Cong Ty CP Long Phzcing Dông 85.155.000 85.155.000 336.080.764 336.080.764 

Phãi trã dài han khác 

T ng 254.341. 25 9.145  254.341.259.145 204.239.847.919  204.239.847.919 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO IHAN 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chInh kt thüc ngày 30 thárg 06 nãm 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH (TIEP THEO) Mãu B 09A-DN 

5.9 Thu và các khoãn phãi np/ phãi thu Nhà 

Phãi np 

Thug giá trj gia tang 

Thu thu nhp cã nhãn 

PhI,1 phivà các khoánpháintpkhác 

Tng 

Phãi thu 

Thu XNK 

Thu thu nhp doanh nghip 

Thug thu nhâp cá than 

lông 

5.10 Phãi trã khác 

nuó'c 

S phãi nip Sdãnp 30/06/2021 

8.486.650.564 9.598.938.159 2.383.979.433 

1. 357. 8 12.56 1 AA7 '7 
L.UUI,iil.'/O.) 201.488.298 

1,552,714.386 1. 754. 147. 79 1 85.106.565 
11.445.752.281 13.408.998.683 2.670.574.296 

419.126.251 451.682.896 1. 723.63 1. 02 I 

3.184.840.218 6.784.275.973 

2.499.860 2.499.860 

419.126.251 3.639.022.974 8.510.406.854 

30/06/2021 
VND 

01/01/2021 
VfN 1) 

75.433.323.025 24.435.440.810 

2.464.931,696 1.368.184.257 

14.021.581.115 10.688.080.258 

50.000.000.000 

8.946.810.214 12.379.176.295 

1.365.500.000 - 1.569.500.000 

1.365.500.000 I .569.500.000 

76.798.823.025 26.004.940.810 

01/01/2021 

3.496.267.028 

85 1.013. 700 

286.539.970 
4.633.820.698 

1.691.074.376 

3.599.435.755 

5.290.510.13 1 

a) Ngn hn 

Kinh phi cong doàn 

Bão him x hi, y t& that nghip 

Phâi trá Cong ty CP May BInh Thun 

PhAi trá khác 

b) Dài hn 
Nhn k qu, k c.rçYc dái hn 

Tng 

V 

E 
ii 

'I 

HA 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PIIAN 

Báo cáo tài chInh cho kS'  tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021 

THUYET MINII BAO CÁO TAI CHINII (TIEP THEO) Mâu B 09A-DN 

5.11 Vay và nç' thuê tài chinh 

30/06/2021 Phát sinh trong k 01/01/2021 

S6 có khã näng 
Giá tr 

trã flY 
Tang trong k' Giãm trong k' 

So có khã nãng 
Giátij 

trã my 

Vay ngän hn 957.023.671,229 957.023.671.229 706.468.360.941 746.386.440.620 996.941.750,908 996.941.750,908 

NH Ngoi Thuong VN (VCB)-USD 535.902.326.847 535.902.326.847 315.645. 138. 845 3 18.717. 048. 523 538.974.236.525 538.974.236.525 

NHTMCP An BInh 3 1.232.612.183 31.232.612.183 31. 232. 6 12. 183 32.341.995.881 32.341.995 .88 1 32.341.995.881 

NH A Châu (ACB) 65.334.833.798 65.334.833.798 47.656.230.816 49.780.128.400 67.458.731.382 67.458.731.382 

NH COng Thucrng YN - CN4 3 14. 834. 197.824 3 14. 834. 197. 824 311.934.379.097 330.725.767.238 333,625,585.965 333.625.585.965 

N dài han dn hn trã 9.719.700.577 9.719.700.577 14.821.500.578 24,541.201. 155 24.541.201. 155 

NH Ngoi Thuong VN (VCB)-USD 2.92 1.940.000 2.92 1.940.000 8.023.740.000 10.945.680.000 10.945.680.000 

Ngan hang Cong Thuang VN CN4- VND 4.931.317.139 4.93 1.3 17.139 4.931.317.138 9.862.634.277 9.862.634.277 

Ngân hang Cong Thuang VN CN4- USD 1.866.443.438 1. 866.443.438 1.866.443.440 3.732.886. 878 3.732. 886. 878 

Vay dài hn 30.574.497. 185 30.574.497. 185 30.574.497.185 30.574.497.185 

Ngân hang Cong Thwng VN CN4-VND 8.43 1.553.377 8.431.553.377 8.431.553.377 8.431.553.377 

Ngân hang Cong Thirong VN CN4-USD 5. 827.387.408 5.827.387.408 5.827.387.408 5.827.387.408 

Ngân hang Ngoi Thi.rang VN (VCB)-USD 16.3 15.556.400 16,315.5 56.400 16.315.556.400 16.315.556.400 

CQNG 987.598.168.414 987.598.168.414 706.468.360.941 746.386.440.620 1.027.516.248.093 1,027.5 16.248.093 

24 



TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chinh kt thüc ngày 30 thang 06 nãm 2021  

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 
5.12 Vn chü s& h(ru 

a. Di chiu bin dng von chü s h&u 

Von du tir cüa chü 
s& hfru 

Qu dãu tir 
phát triê n 

Loi nhuãn s au thud 
chira phân phi 

Do72 vi tInh: VND 

Tng (VND) 

So dir tai 01/01/2020 182.000.000.000 31.399.897.713 135.202.402.437 348.602.300.150 
Tang trong näm - 51.694.164.933 51.694.164.933 
L?i nhuân trong nAm - 51.694.164.933 51.694.164.933 
Giãm trong nãm - - 54.804.949.689 54.804.949.689 
Qu5 Phic lqi - 2.584.708.247 2.584.708.247 
Qu5 khen thuâng - 6.720.241.442 6.720.241.442 
Chia trã CO t(rc 2019 - 45.500.000.000 45.500.000.000 
So dir tai 31 /1 2/2020 182.000.000.000 31.399.897.713 132.091.617.681 345.491.515.394 
SO dir tai 01/01/2021 182.000.000.000 31.399.897.713 132.091.617.681 345.491.515.394 
Tang trong näm - 5.169.416.493 8.614.199.525 13.783.616.018 
Lçii nhuãn trong näm - - 8.614.199.525 8.614.199.525 
Tängtrongk - 5.169.416.493 - 5.169.416.493 
Giãmtrongnam - - 5.169.416.493 5.169.416.493 
TrIch Qu du tu phát triên nãm 

5.169.416.493 5.169.416.493 

SO dir tai 30/06/202 1 182.000.000.000 36.569.314.206 135.536.400.713 354.105.714.919 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY COPHAN 
Báo cáo tài chInh cho kS' tài chInh k& thUc ngày 30 tháng 06 näm 2021  

THUYET MTNB BAO CÁO TAI CHINU (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

b. Chi tit vn chü s& huu 

30/06/2021 
VND 

tyI 
% 

01/01/2021 
YND 

ty 1 
% 

Ip doàn dt may Vit Nam 50.400.000.000 27,69% 50.400.000.000 27,69% 

CôngtyCP 4M 45.300.000.000 24,89% 45.300.000.000 24.89% 

Các cô dông khác 131.600J00.000 47,42% 131.600.000.000 47,42% 

Tong 227.300.000.000 100,00% 227.300.000.000 100,00% 

c. Các giao dlch  v vn vó'i chü s& hihi và phãn phi c tfrc, chia I9i nhun 

Lily he 6 thäng 
dâu näm nay 

Luy he 6 thãng 
dâu nAm tnrOc 

Vn gop ti du nam 
Vn gOp tang trong k' 
VOngOpticuoik' 

Co t&c IQi nhun da chia 

d. C phiu 

S hrqng cô phiêu dang Iuu hãnh 
Co phieu phô thông 
Mth giá c phiu dang itru hành (dng'c phiu) 

e. Các qu5 doanh nghip 

Qu5 dãu tir phát triên 
Tong 

182.000.000.000 182.000.000.000 

182.000.000.000 182.000.000.000 

30/06/2021 01/01/2021 
VND VND 

18.200.000 18.200.000 

18.200.000 18.200.000 

10.000 10.000 

30/06/2021 01/01/2021 
VND \ND 

36.569.314.206 31.399.897.713 

36.569.314.206 31.399.897.713 

5.13 Doanh thu thun v ban hang vã cung cp djch vi 

Tr01/01/2021 Tr01/01/2020 

den 30/06/2021 den 30/06/2020 

Doanh thu ban hang và cung cp dch viii 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu cung cp djch vi 

Các khoãn giãm tru doanh thu 

Giãm giá hang bOn 

Hang an trã Ii 

Tong 

687.206.642.627 1.139.735.054.512 

683.138.196.408 1.132.624.742.807 

4.068.446.2 19 7.I10.311.705 

4.100.759.804 3.547.701.044 

394.462.380 382.514.675 

3.706.297.424 3.165.186.369 

683.105.882.823 1.136.187.353.468  



TONGCONGTYMAYNTIABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chinh cho k' tài chInh kt thiic ngây 30 tháng 06 närn 2021 

EO) Mâu B 09a-DN 

Tif 01/01/2021 Tr 01/0 1/2020 
den 30/06/202 1 den 30/06/2020 

540.698.876.5 89 909.485.010.813 

252.043.989 1.057.299.616 

540.950.920.578 910,542.31 0.429 

Tix 01/01/2021 Tu 01/01/2020 

dn 30/06/202 1 den 30/06/2020 

280.037 .5 36 1.160.457.633 

1.750.748.182 I .716.467.293 

11,106,551.000 16.679.272.278 

6.453 .5 77 .927 10.987.898.507 

19.590.914.645 33.833.810.797 

Tu 01/01/2021 
dn 30/06/2021 

Tir0I/01/202O 
den 30/06/2020 

11 .724.944.01 9 24.63 7.483 .245 

2 .629 .7 89.95 2 10.530.890.530 

14.354.733.971 35.168.373.775 

Tü' 01/01/2021 Tü' 01/01/2020 

den 30/06/2021 dn 30/06/2020 

20 .742 .3 03 .756 25.874.496.177 

2.419.842.604 1.446.866.7 10 

5 10.9 13.3 12 (.495.8 16.246 

2.635 .257 .3 70 2.739.612.042 

49.369.000 53.812.000 

45.600.729.245 78.917.773.388 

3 .973 .9 14.2 14 5.859.467.620 

75.932.329.501 116.387.844.183 

THU YET MINH BAO CÁO TA! CHfNH (TIEP T 

5.14 Giá vn hang ban 

Giávnhãngbán 

Giá vn cung cp djch vi 

Tong 

5.15 Doanh thu hot dng tài chInh 

Lai tin giri ngân hang 

Lài cho vay 

C ti.'rc, !çii nhutn duc chia 

Lãi chênh 1ch t giá dA thirc hin 

Tng 

5.16 Chi phi tài chInh 

Läi tin vay 

L chênh 1ch t' giá d thirc hin 

Dr phông du tu tãi chInh dài hn 

Ting 

5.17 Chi phi ban hang 

Chi phi nhân viên 

Chi phi nguyen vt Iiu, bao bI 

Chi phi dvng  cci, d ding 

Chi phi khu hao TSCD 

Thu& phi, 1 phi 

Chi phi djch vv mua ngoài 

Chi phi bang tin khác 

Tng 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chInh kt thác ngày 30 tháng 06 näm 2021  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

Thu nhp khác 
Thanh 1'tài san c dinh 
Chênh 1ch tin gia cong 
Thunhptrtàitrçi 
Thunhpdox&1'côngnçv 
Thu nhp khác 

Tng 

Chi phi khác 
Phtviphmhànhchánh 
Chi phi khác 
Ting 

Loi nhuân khác 

5.20 Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hãnh 

Chi phi nhân viên quán I 
Chi phi vt 1iu quãn I2 
Chi phi ding ci, d dàng 
Chi phi khu hao TSCD 
Thu phi và 1 phi 
Chi phi djch vti mua ngoài 
Chi phi bang tin khác 

Tng 

5.19 Thu nhp khác/ Chi phi khác 

5.18 Chi phi quãn J doanh nghip 

Lçi nhun k toán tru&c thuê 
Ditu chin/i tang 191 nhumn tru'óc thaI: 
- Cáckhoán chi phi không chi'tng tü 

- Các khoán phgt 

- Chi phi khá'u hao vuQt mü'c quy d/nh 
B/lu chin/i giám 4i1 nhu?in tru'ôc thuê: 
- Cd tc 

Thu nhp chju thu 
Thus suAt thu TNDN áp dçing 
Thu TNDN phát sinh di vài hot dQng chinh 

Chi phi thud TNDN 

Tr 01/01/2021 Tu 01/01/2020 
den 30/06/202 1 dn 30/06/2 020 

38.990.279.518 53 .568 .83 8 .3 5 6 
3.711.544.108 3 .450 .7 56 .63 8 

845. 199.5 10 
7 .794.609.279 

173.201.327 

1.173.801.225 
7.3 64.93 4.03 6 

52] .854.403 
9.574.641.140 13.987.449.131 
6.809.104.445 12.280,9 13 .885 

67.898.579.327 92.348.547.673 

Tü'01/01/2021 Tir01/01/2020 
dn 30/06/2021 dn 30/06/2020 

393.785.455 30.744.317 
17.123.356 

303.748.084 733 .984 .230 
7.106.014 1,141,824.029 

4.395.909.468 3.350.812.902 

5.100.549.021 5.274.488.834 

6.113 67.844 
46.577.474 23.976.067 
46.583.587 24.043.911 

5.053.965.434 5.250.444.923 

Tr01/01/2021 Tr01/01/2020 
dn 30/06/202 1 den 30/06/2020 

8.614.199.525 20.824.533.128 
1.520.916.3 75 2.047.720.657 

980.470.925 1.507.213.476 
6.113 67.844 

540.439.337 540.439.337 
11.106.551.000 16.6 79.2 72.2 78 

11.106.551.000 16.679.272.278 
(971.435.100) 6.192.981.507 

20% 20% 
1.238.596.301 
1.238.596.301 
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Trir Giám dc 

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 nãni 2021 

TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chinh kt thüc ngày 30 tháng 06 nãm 2021 

THUYET MINE BAO CÁO TA! CHINE (TIEP THEO) Mãu B 09a-DN 

6. THÔNG T1I4 KHAC 
Thông tin so sánh khác 

Tang Cong ty May Nhà Be — COng ty C phAn giãi trInh bin dng Lqi nhun sau thud TNDN: 

Chi tiêu 
Luy ke 6 thang 

näm 2021 

- Luy ke 6 thang 
nàm 2020 

S  Chenh lçch ky 
nay so k trLthc 

Ty Ic 
(%) 

Lcyi nhuân sau thuê 
TNDN 

8.614.199.525 20.824.533.128 (12.2 10.333.603) (56)% 

Tng Cong ty May Nhà Be — Cong ty C phr giâi trInh nguyen nhân nhLr sau: 

Tr du näm 2021 dn nay vii cOn ành htràng cCia dai  dch Covid -19 ti Vit Narn và oàn th giói, 

dc bit là t?i  Châu Au, Châu Ms', Châu A dOiig thai cing là thj trirOng xuãt kliâu chü lirc cOa Tong 
Cong ty May Nhà Be. Vi vy, dan den doanh thu 6 tháng nãm 2021 giãm 40% so vài cüng kS'  là 

453 t dông, day là nguyen nhân chInh lam gi.m Ii nhun sau thuê 12,2 t' tu0ng dtiang giãrn 46% 
so vói cüng kS'. 

Do do, Lcci nhun sau thus thu nhp doanh ng ip 6 tháng nãm 2021 so v0i cüng kS' nAm 2020 cO 
sr thay dôi nhu trên. 

NguOi 1p 

Ding Minh Tuyn Mai Van Hoàng Dung - uyn NgQC Lan 
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