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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tái chInh cho k' tài chInh kt thiic ngãy 30 tháng 09 nãrn 2021 

BANG CAN DOI KE TOAN TONG HQP
Mu B Ola-DN 

Tai nàv 30 tliánpr 09 nm 1 

TAISAN
-- MâThuyt Tingãy Tingày 

S6 minh 30/09/2021 01/01/2021 

A. TAI SAN NGAN HN 100 1.369.566.023.356 1.323.482.632.135 
L Tin t cäc khôan tirong duo'ng tin 110 5.1 35.2 19.1 12.535 116.715.340.181 

1 .Tin 111 35.219.112.535 98.743.908.453 
2 . Các khöan ti.rang dung tin 112 - 17.971.431.728 

II. Các khOan du tu' tài chInh ngn hn 120 - - 
111. Cäc khöan phai thu ngn han 130 682.420.960.580 642.892.837.4 13 

• Phãi thu ng6n han  cUa khãch hang 131 5.2 506.083.805.865 475.861.563.217 
2 . Trã tnzàc cho ngri ban ngn han 132 83.229.249.189 94.506.190.753 
5 . Các khóan phái thu khác 136 5.3 93.107.905.526 72.525.083.443 

IV. Hang t6n kho 140 5.4 6 19.623.786.657 537,283,776.176 
1 . Hang t6n kho 141 619.9!0.I54.575 537.570.144.094 
2 . Di phong giárn gia hang t6n kho (*) 149 (286.367.918) (286.367.918) 

V. Tài san ngn han khác 150 32.302.163.584 26.590.678,365 
I .Chiphitrãtrtràc ngän hn 151 8.334.827.718 8.805.317.722 
2 . Thud GFGT duçc khu trr 152 15.970.606.871 12.494.850.5 12 
3 . Thud vã cic khOan khác phãi thu Nh6 niróc 153 5.9 7.996.728.995 5.290.510.131 

B. TA! SAN DAI 1-L,N 200 442.591.066.034 480.617.955.247 

1. Cãc khOanphãithudài han 210 30.914.738.384 31.040.816.218 
I .PhaithudaihancCiakhachhang 211 - - 
2 .Phãithudàihan khác 216 5.3 30.914.738.384 31.040.816.218 

IL Tàisãnc6djnh 220 188.086.945.264 219.944.387.894 
I .TSCDhüuhInh 221 5.5 174.455.140.838 203.806.663.743 

- Nguyen gIa 222 747.348.858.240 763,912,516.946 
-Glatri hao mon lOy k (*) 223 (572.893.717.402) (560.I05.853.203) 

3 .TSCD6hInh 227 5.6 13.631.804.426 16.137.724.151 
-Nguyen gIa 228 45.907.418.863 45.907.418.863 
- Gia tn hao mOn iQy k (*) 229 (32.275.614.437) (29.769.694.712) 

ifi. Btdngsàndutir 230 - - 

N. TãisändOdangdàihn 240 7.018.321.568 7.123.532.020 
2 .ChiphIxây drng cobãn dâdang 242 7.018.321.568 7.123.532.020 

IV. Các khoan dAu tu' tài chInh dài han 250 5.7 193.567.947.192 193.567.947.192 
D.0 tu' vào cOng ty con 25! 111.435.268.520 98.685.268.520 

2 . Du tu' vào cOng ty lien kt,lien doanh 252 94.466.920.657 107.2 16.920.657 
3 . Du tu'gOp v6n vào dn v khác 253 3 1,256,863.385 31.256.863.385 
4 . Dtr phOng giam gla d.0 ti.r tài chinh dãi han (*) 254 (44.256.997.770) (44.256.997.770) 
5 . Du tu nm gicr dn ngAy dáo han 255 665.892.400 665.892.400 

V. Tãi san dài han khác 260 23.003.113.626 28.941.271.923 
Chi phi tr6 tnxâc dài han 261 23,003,113.626 28.941.271.923 

TONG TAI SAN 270 1.812.157.089.390 1,804,100,587.382 

3 



Trir&n hông 
Ké  r  fl 

TP.HCM ngày 29 tháng /0 nárn 2021 

Dng Minh Tuyn Mai Vn bang Dung Nguyn Ng9c Limn 

Ngtrôi 1p 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho kSi  tài chinh kt th(ic ngây 30 tháng 09 nãm 2021 

BANG CAN DOI KE TOAN TONG HQV (Tip theo) 
Ti ngáy 30 tháng 09 nãrn 2021 

Mu B Ola-DN 

NCUON VON 
MA Thuyt Ti ngAy Ti ngAy 
so minh 30/09/2021 01/01/2021 

A. NQ PHAI TRA 300 1.451.709.259.001 1.458.609.071.988 

L Nngnhn 310 1.391.448.482.718 1.397.964.785.765 
I .Phãitrángixiiban ngn hn 311 5.8 245,193,852.817 203.903.767.155 
2 . Ngui mua tth tin truàc ngân hn 312 15.624.910.569 18.561.395.924 
3 . Thud vã các khôan phái np Nhà rnrâc 313 5.9 5.370.036.039 4.633.820.698 
4 . Phâi tth nguii lao dng 314 13.014.068.880 76.244.280.275 
5 .Chiphiphaitrãngán hn 315 6.422.722.187 21.787.647,806 
6 .Doanh thu chuathrjc hin ngn hn 318 4.457.423.700 25.811.049.269 
7 . PhAi trã ngn hn khác 319 5,10 105.975.585.678 24.435.440.810 
8 . Vay và nçi thuê tài chinh ngân hn 320 5.11 972.353.944.928 996.941.750.908 
9 . QOy khen thwing ,ph0c Içxi 322 23.035.937,920 25.645.632.920 

II. Nçrdài han 330 60.260.776.283 60.644.286.223 
PhAi trà ngtthi ban dài hn 331 5.8 65.280.000 336.080.764 

2 . Doanh thu chua thi,rc hiên dâi hn 336 28.401.499.098 28.164.208.274 
3 . Phãi ti-a dai han khác 337 5.10 1.219.500.000 1.569.500,000 
4 . Vay Va nqthuê tAi chmnh dài hn 338 5.11 30.574.497.185 30.574.497.185 

B. VON CHU StY HUU 400 360.447.830.389 345.491.515.394 

L Vnchüs6rhüu 410 5.12 360.447.830.389 345.491.515.394 
V6n gOp cOa chü sc hOu 411 182.000.000.000 182.000.000.000 

- Cphiiuphd thông có quyn b/eu quyet 411,a - - 
-Cphkuuudãi 411.b - - 

2 . Qu5 du tirphát trin 418 36.569.314.206 31.399.897.713 
3 .Lçiinhuân sauthuchuaphãn phi 42] 141.878.516.I83 132.091.617.681 

- LNSlchuaphAn phi Ifly k dn cui k truac 421a 126.922.201.I88 89.702.402.437 
-LNSlchtraphan kS' nay 421b 14.956.314.995 42.389.215.244 

IL NgunkinhphIvaqu5'khac 430 - - 

TONG NGUON VON 440 1.812.157.089.390 1.804.100.587.382 
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Trtr&n 
Kêi 

Nguyen NgQc Lan 

TP.HCM ngày 29 tháng 10 nãrn 2021 

Mai Win Hoãng Dung 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho kS'  tài cli mu kt thcic rigày 30 tháng 09 nãm 2021 

Mu B 02a-DN 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH TONG HOP 
Cho kS'  tài chInh kt thiic ngày 30 nãm 09 näm 2021 

CHI liEu Ma 

so 
Thuyet 

mmli 

K'Q.3 

kgt thüc ngày 

30.09.2021 

K3TQ.3 

kh th6c ngây 

30.09,2020 

LOyk 

là' ngày 01.01.2021 
dn ngãy30.09.2021 

Tr ngãy 01.01.2020 

dn ngày30.09.2020 

1.Doanh thu ban hang và cung cp dch vii 01 5.13 404.800.851.802 992.743.715.672 1.092.007.494.429 2.132.478.770.184 

2.Các khoán giàm trr 02 287.754.463 1.899.147.913 4.388.514.267 5.446.848.957 

3.Doanh thu thun v ban hang vâ cung cp 

dch vi 
10 404.513.097.339 990,844,567.759 1.087.618.980.162 2,127,031,921.227 

4.Gia v6n hang ban 11 5.14 338.945.387.762 788.070.597.004 879.847.735.550 1.698.612.907.433 

5.L9i tic gp v ban hang vá cong cap 
djch vy (20=10-11) 

20 65.567.709,577 202.773.970,755 207,771,244.612 428.419.013.794 

6.Doanh thu hoat dng tài chinh 21 5.15 5,854,016.899 8.067.027.287 25444.931.544 41.900.838.084 

7.Chiphitàichfrih 22 5.16 9.071.982.661 27.195.015.028 23.426.716.632 62.363.388.803 

- Trongdó: Chiphilãivay 23 6.4 79.562.935 9.157.714.213 18.204.506.954 33.795.197.458 

8.Chi phi ban hang 24 5.17 25.249.577.975 89.766.589.207 101.181.907.476 206.154.433.390 

9.Chi phi quãn 1 doanh nghip 25 5.18 31.646.025.152 67.277.948.978 99.544.604.479 159.626.496.651 
10.L9i ta'c thun tr HOKD 

[30= 20 + (21-22) -(24+25)J 30 5.454.140.688 26,601,444.829 9.062.947.569 42.175.533.034 

11.Thu nhp khác 3] 2.207.449.181 2.388.029.386 7.259.425.412 7.662.518.220 

12.Chi phi khác 32 93.015 11.636.846 46.676.602 35.680.757 

13. Lçi nhun khác 40 5.19 2.207.356.166 2.376.392.540 7.212.748.810 7.626.837.463 
14.Tng 191 nhun triró'c thug 

(50=30+40) 50 7.661.496.854 28.977.837.369 16.275.696.379 49.802.370.497 

15.Chiphithu TNDN hinhãnh 51 5.23 1.319.381,384 5.926.111.407 1.319.381.384 7.164.707.708 

16.Chi phi thug TNDN hoãn Iai 52 - - - - 

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

60 6.342.115.470 23.051.725.962 14.956.314.995 42.637.662.789 

Ngtrôi 1p 

Dng Minh Tuyn 



TP.HCM ngày 29 tháng 10 nàni 2021 
/ 

Tru'o' 
Ké 

TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho kS'  tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 09 närn 2021 

BAO CÁO LU1J CHIJYEN TIEN T TONG HQP 
(Theophu-ongphap gián Ikp,,) 

Cho k' tài chInh kt th(u' noiiv 'A fht,c fla .,,, ')(V') 1 

Mu B 03a-DN 

- ------------------.- ..v ••"•" "- wll 

Chi tiêu - Ma TM 
LOy k 9 tháng du LOy k 9 tháng du 

nllm 2021 nAm 2020 
1. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DQNG KINH DOANH 
1. Lqi nhun tru'ôc thud 01 16.275.696.379 49.802.370.497 
2. Diu chinh các khoãn 35,710,876.281 69.221.107.023 
- Khuhaotàjsánc6djnh 02 31.985.898.474 40.764,397,207 
- Các khoàn di,i' phông 03 - 13.300.000.000 
- Ui, 16 chnh 1ch t' gia h6i doãi chira thi,rc hin 04 - - 
- La 16 tr hot dng du Ut 05 (14.479.529.147) (18.638.487.642) 
- Chi phi lAi vay 06 18.204.506.954 33.795.197.458 

3. Lçi nhun kinh doanh truO'c thay d6i v6n Iu'u dng 08 5 1.986.572.660 119.023.477.520 
- Tang. giámcãc khoãnphaithu 09 (45.584.020.556) 110.006.129.719 
- Tang, giàm hang t6n kho 10 (82.340.010.481) 95.723.340.948 
• Tang, giãmcãc khoân phãi trã 11 22.952.161.883 (61.376.813.261) 
- Tang, giãm chi phi trâ tnràc 12 6.408.648.301 10.796.430.669 
- Tin lAi vay da trã 13 (18.204.506.954) (33.795.197.458) 
- Thu thu nhp doanh nghip cia np 14 (3.973.855.274) (2.109.644.345) 
- Tin chi khác tfr hot dng kinh doanh 16 (2.609.695.000) (6.557.150.000) 

Lwu chuyin l!in thud,, lit hogt d3ng kin!, dounh 20 (71.364.705.42!,) 231.710.573.792 
II. LU'U CHUYEN TIEN TJ HOAT DQNG DAU iu' 

1. Tin chi d mua sni, xâydrngTSCD và các tàisãn dàih?n khác 21 (71.818.182) (11.780.150.560) 
2. Tiàn thu tr thanh I, nhiicing ban TSCD và các tãi san dãi htn khác 22 393.785.455 535.177.357 
3. Tin chi cho vay, mua các cong ci,i nci cUa don vi khác 23 - - 
4. Tin thu h61 cho vay, ban lai các cOng ci,i ncr cüa don vi khác 24 - - 
5. Tin chi du tu gOp v6n vão don vi khác 25 - (1.800.000.000) 
6. Tin thu h61 dAu tu gOp vn vào don vj khác 26 - 3.115.777.314 
7. Tin thu lâi cho vay, c6 tlrc vã Icri nhun duçrc chia 27 14.134.316.482 18.114.547.786 
Lu'u chuytn gien thudn lIt hoit df3ng ddu hr 30 14.456.283,755 & 185.351.897 
HI. LUU CHUYEN TIEN TJ' HOAT DQNG TAI CHiNH 
3. Ti6n thu ttr di vay 33 1.175.913.772.945 1,857,159,634.640 
4. Tin trã ncr g6c vay 34 (1.200.501.578.925) (2.107.823.480.642) 
5.Tiêntráncrthuëtajchftih 35 - - 
5. C6tc, Icrinhundatracho chOsâh&u ' 36 - - 
Liru chuyE!n hem thudu hit hogh dng lài chIn/i 40 ('24.587.805.980,) (250.663.846.002) 
Lu'u chuyn tin thun trong k' (20+30+40) 50 (8 1.496.227.646) (10.767.920.3 13) 
Tin và tu'ong duYng tin d6u k5' 60 116.715.340.181 135.232.552.354 
Anh hirang cOa thay d6i ty giá h6i doái q' d6i ngoi t 61 - 
Tin và tirong throng tin cu6i k) 70 5.1 35.219.112.535 124.464.632,041 

-4 
a 

NgLrôi Ip 

Bng Minh Tuyn Mai Van bang Dung Nguyn Ngyc Lan 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinh clio kS'  tài chInh kt thc ngày 30 tháng 09 nam 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH Mu B 09a-DN 

1. THONG TIN KHAI QUAT 

1.1 HInh thfrc s& hüu vn 

Tng Cong ty May Nhà Be - COng ty C phn (gçi tAt là "Tng Cong ty") disqc c phAn hóa tr 
Doanh nghip Nhà mthc - Cong ty May Nhà Be theo Quyt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày 
08/8/2004 và Quyêt djnh so 88/2004/QD-BCN ngày 08/09/2004 ctia B truO'ng B Cong nghip 
(nay là B Cong thiroiig). Tong Cong ty hot dng theo Giây ching nhn dang k' kinh doanh so 
0300398889 ngày 24 tháng 3 nãm 2005 do So ké hoach và dãu ttr Tp. HCM cap. Giây chmg nhân 
dAng k kinh doanh thay di Ian th(r 23 ngày 18 tháng 01 iiäm 2017. 

Ten Tng COng ty viAt bAng tiêng ni.rOc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock 
Company, ten viêt tat là: NHABECO. 

Vn diu l là: 182.000.000.000 dng. 

SO hfru vn: 

Codong Socophan YND Tylçsohffu 

Tp doãn Dt may Vit Nam 5.040.000 5 0.400.000.000 27,69% 

Các c dOng khác 13.160.000 13 1.600.000.000 72,31% 

Tong 18.200.000 182.000.000.000 100% 

Trii sO chInh cUa TOng Cong ty tai:  So 4, DirO'ng Ben Nghé, PhuOng Tan Thu.n Dông, Qun 7, 
Thành phô Ho Chi Mirth. 

S lao dngti ngày 30/09/202!: 3.0 14 ngl.r&i. 

1.2 Ngành ngh kinh doanh và hoat dng chInh 

Ngành ngh san xuAt kinh doanh chci yu cCia Tng Cong ty bao gm nhiu linh virc, trong do chii 
yêu là tp trung vào các lTnh virc sau day: 

• San xuât, mua ban san phãni dt - may, nguyen phu lieu, may moe, thit bj, pliii tlng linh kin 
phiic vii ngành dot,  may; 

• Git, thy, in trén san phAni théu; 

• Mua, ban san phAm ch bin tir iiOng - lam - hái san, may mOe thit bj, phi thng kim khI din 
may gia dting và cong nghip, din tCr, cOng ngh thông tin; 

• Xây thmg và kinh doanh nhà; 

• Môi giOi bAt dng san; 

• Djch vi kho bai; 

• Kinh doanh vn tãi xäng dAu bAng 0 tO và thrOng thüy ni dia; 

• Kinh doanh nhà hang, h.ru tri.i du ljch, khách san; 

• Kinh doanh du ljch l& hânh ni dja, qu& té; 



TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho kS'  tài chInh kt th(ic ngày 30 tháng 09 närn 2021  

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

1.3. Cu true doanh nghip 

Tai ngày 30/09/2021, Tng Cong ty có các Cong ty con và Cong ty liOn kt nhu' 

Côngtycon 

Cong ty CP May Binh Djnh 

Cong ty CP May Dá Lt 
COng ty CP May Gia Lai 
Cong ty CP May Tarn Quan 
Cong ty TNHH Gi.t thy Nhã BO 

T1 
von gop 

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

T l 
bin quyt 

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

Cong ty CF May BInh Thun 51,00% 51,00% 

Cong ty CP May Nhà Be - Hu Giang 55,69% 55,69% 

Cong ty lien doanh, liOn kt 

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

Cong ty c phn Du tu' & Phát trin Dy-TM NB 28,58% 28,58% 

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

Cong ty CP tu vn CN Nhà Be 30,00% 30,00% 

CongtyCP XLCN Nhà Be 29,99% 29,99% 

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

Cong ty CP May An Nhcin 45,90% 45,90% 

Cong ty CP May Nhà Be - Sac Träng 36,00% 36,00% 

Cong ty CF May Gia PhCic 47,50% 47,50% 

Cong ty CP May DCrc Linh 26,54% 26,54% 

Các don v phit thuc 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nhâ. Be - Cong ty C phn - Xi nghip May BInh Phát 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Xi nghip May Bão LQc 

Chi nhánh T6ng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C ph.n - Xi nghip May An Giang 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nhã BO - Cong ty C phn - Xi nghip May Kon Turn 

Chi nhánh Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Chi nhánh May Binh Djnh 

Ttng Cong ty May Nhà Be - COng ty C phn - Chi nhánh PhIa B.c 

Chi nhánh T6ng COng ty May Nhà Be tai  Ha Ni 

Van phOng di din Tang COng ty May Nba Be - COng ty C ph&n tii UK 

1.4. TuyOn b v khã näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh 

Cong ty áp dung nhât quOn các chInh sách k toán theo Ch d k toán doanh nghip ban hành kern 

theo Thong ttr s 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 närn 2014 do B Tái chInh ban hành, do do, 

thông tin và s lieu trInh bay trên Báo cáo tài chInh Ia ca th so sãnh du9c. 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho kS'  tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 09 nãm 2021 

THIUYET MiNH BAO CÁO TA! CHNH (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

2. KY KE TOAN, DOT VI TIEN T SIF DIJNG TRONG KE TOAN 

K)' K toán 

Näm tài chInh cia Tng Cong ty b&t du ttr ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 thang 12 
hang näm. 

Don vl tin t sü ding trong k loan 

Báo cáo tài chInh kern theo dixcic trInh bay bng Dng Vit Narn (VND). 

3. CHUAN MIIC vA CHE DO ICE TOAN AP DVNG 

Chdktoánápdijng 

Tng Cong ty ap ding Ch d k toán doanh nghip Vit Nam dtrpc ban hânh kern theo Thông tu 
so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nAm 2014 do B Tài chInh ban hành. 

Tuyên b6 v vic tuân thu Chdin mc k toán và Ch d k toán 

Ban Tng Giárn dc Tang Cong ty darn bão dä tuân thU dÀy dU các ChuAn mçrc k toán Vit Narn, 
Chê d kê toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy dnli pháp l' cO liOn quan dOn vic 1p 
và trinh bay Báo cáo tái chInh cho k' tài chInh kOt thcic ngày 30/09/2021. 

Hmnh th(rc k toán áp ding 

Tng Cong ty st'r diving hInh th(rc s Nht k chirng tr, 

4. CAC CHINH SACH KE TOAN AP D1JNG 

Co s& lap Bao cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh kern theo duc trInh bay bang Dng Vit Narn (VND), theo nguyen tac giá gc Va 
phü hqp v&i các Chuân rnirc kO toán Vit Narn, Chê d kO toán doanh nghip Viêt Narn hin hành 
và cac quy djnh pháp 1 cO lien quan dOn vic 1p và trmnh bay Báo cáo tài chinh. 

Các loi t5 giá hM doái áp dung trong k toán 

Di vài cac nghiêp vu phát sinh bang ngoai tO 

Các nghip vu phát sinh b&ng ngoai t duc quy di theo t' giá áp dvng tai thai dim phát sinh 
nghip vii, chOnh 1ch t' giá phát sinh tU các nghip vi nay duçc gui nhn là thu nhap và clii phi tài 
chInh trong Báo cáo kêt qua kinh doanh. 

Dánli giá lai các khoán muc tin tê có gc ngoai tO tai thO diÀm lap Báo cáo tâi chInh  

(i) Các khoán vOn bang tiên có gôc ngoai t duqc phân loi là tài san (TiOn, Nq phâi thu,...): Dánh 
giá 13i theo t' giá mua vao cUa Ngan hang Throng rni tai  ngày 30/09/2021. 

(ii) Các khoán vn bang tin có gc ngoi t thrçcc phân loai là nçi phái trá (Phâi trâ nguOi ban, 
vay,..): Dánh giá Ii theo t giá ban ra cOa Ngân hang thircing rni tai ngày 30/09/2021. 

ChOnhlch t' giá phát sinh tr vic dánh giá lai  di.rçc kt chuyOn váo tài khoán Chênh lch t'giá - 
413, sO dtr tãi khoán nay s disgc kOt chuyên vào Doanh thu hoc chi phi tài chinh t?i  thôi diem Ip 

Báo cáo tài chInh giva niOn d. 
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Nguyen tc ghi nIin tin và các khoãn thong throng tiên 

Tin: Bao gm Tin mat, Tin gri ngân hang, các khoán twYng diiong tiên:  

Tin mt, Tin gui ngân hang duc ghi nhn trén cci s& thirc t phát sinh thu-chi. 

Các khoán tucmg th.rcng tin là các khoán dAu ti.r ngAn han, tin gcri có k' han  có thai han thu h61 
hoc dáo hn không qua 03 tháng ké tr ngày dâu tir, gui tiên có khà näng chuyên dOi dé dàng thành 
mt Iirng tiên xác djnh vâ không CO rüi ro trong chuyén dOi thãnh tién tai thOi diem báo cáo. 

Nguyen tc k toán các khoán du ttr tài chInh 

Các khoán du tir vào Cong ty con, COng ty lien doanh lieu kt và du tir khác 

Du ti.r vào Cong ty con: Các khoãn du lii vào các Cong ty con ma Cong ty nm quyn kim 
soát dirqc trInh bay theo phuong pháp giá gOc trén Báo cáo tãi chInh. 

Các khoãn phân phi lçui nhun ma T&ug COng ty nhãn duçic tir s IQi nhtin 1üy k cüa các Cong 
ty con sau ngày Tong Cong ty nãm quyën kiérn soát dtrçrc ghi nhn vào két qua hoat  dng kinh 
doanh trong näm cüa Tong COng ty. Các khoãn phân phOi khác thrcic xem nhir phân thu hôi các 
khoán dau tir vâ dirge trir vào giá trj dáu tir. 

• Dâu tLr vao cOng ty lien kt, lien doanh: Các khoân du tu vào cOng ty lien kt, lien doanh ma 
trong do Tng Cong ty có ành htxmg dáng ké &rgc trInh bay theo phuong pháp giá gOc. 

Các khoân phân phé,i lçri nhun ma Tng COng ty nhn dirge tir s lçri nhun lüyk cüa các Cong 
ty lien két sau ngày TOng Cong ty näm quyên kiérn soát dirge ghi nhn vào kêt qua hot dng 
kinh doaruh trong näm ci1a Tong Cong ty. Các khoán phãn phOi khác duge xem nhir phân thu hOi 
cac khoãn dâu ttr và dirge trir vào giá trj dâu tir. 

• Các khoân dAu tir khác: Duçic ghi nhn theo phucing pháp giá gc. 

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

Nguyen tc k toán các khoãn du ftr tài chInh (Tip theo) 

Dir phOng tn thAt cac khoân dAu tir 

Dtr phOng tn thAt cho các khoán du ttr váo Cong ty con, COng ty lien doanh, lien k& dirgc trIch 
1p khi các Cong ty nay bj 10 dan den nhà dâu tir có khã näng mat vOn hoc khoán di phOng do suy 
giám giá trj các khoán dAu tir vao các COngty nay (trr trlrOng hgp lO theo kê hooch dâ dtrgc xac 
djnh trong phuong an kinh doanh trtrOc khi dâu tu). Mrc trIch 1p dir phOng tircing rng vói t' l gop 
vOn cüa TOng COng ty trong các to chi'rc kinh té theo huóng dn tai  ThOng tur 89/2013/TT-BTC 
ngày 28/6/20 13. 

Di vâi các khoãn du ttr khác, vic trIch 1p dr phOng tn thAt can ci'r vào giá tr! hcrp l cCia khoán 
dâu tu tai  thOi diem trIch lap, trong trtr&ng hgp khong xac djnh thrçic giá trj hgp l vic 1p dir 
phOng can ccr vào khoãn Iô cfia ben thrqc dâu tir. 

Nguyen tAc k toán n' phãi thu 

Các khoán N9 phâi thu thrcic theo dOi chitit theo kS'  hn phài thu. di tugng phãi thu, lo?i nguyen 
t phái thu và các yêu tO khác theo nhu câu quán l cüa TOng COng ty 

Các khoân Ng phai thu bao gm phái thu khách hang và phãi thu khác dugc ghi nhn theo nguyen tAc: 
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• Phái thu cUa khách hang grn các khoãn phái thu mang tInh chat thuong mai phát sinh ti giao 
djch có tInh chat mua - bàn giQa Cong ty và nguOi mua (là dan vj dc 1p vo'i ngtthi bàn, gôrn cá 
các khoán phâi thu giUa Cong ty m và Cong ty con, lien doanh, lien kt). Các khoán phãi thu 
thro'ng mai ducrc ghi nhn phi hpp vâi chuân mirc doanh thu ye tliô'i diem ghi nhn can ctr theo 
boa dan, chi'rng tr phát sinh. 

• Phái thu khác gm các khoán phâi thu không mang tInh tht.ro'ng mai. 

Các khoán phái thu ducrc phân loi là NgAn han  và Dài han trên Bang Can di k toán can c& k' 
han cOn  Iai  ciia các khoán phài thu tai  ngày 1p Báo cáo tài chInh. 

Dis phOng ncr phái thu khó dOi: duc 1p cho t1rng khoãn ncr phài thu khO dOi can cCr vào thai gian 
qua han  trâ nç goc theo cam két ncr ban dâu (không tInh den vic gia han 'icr giüa cac ben), hoc dir 
kiên m(rc tn that Co the xây ra theo huàng dan t?i  Thông ttr 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. 

Nguyen tc k toán hang tn kho 

Hang tn kho di.r rc xac djnh trên ca sâ giá gc, trong tnthng hçip giá gc hang tcn kho cao hon giá 
trj thun có the th'c hin duc thI phài tInh theo giá trj thuân cO the tIiirc hin thr9c. Giá gôc hang 
tin kho bao grn chi phi nguyen vat lieu trirc tiêp, clii phi lao dng trirc tiêp và clii phI san xuât 
chung, nu co, d cO ducre hang ton kho 0 dja diem và trang thai hin t?i.  Giá trj thuán có the thirc 
hin du9c ducrc xác dnh bang giá bàn uOc tInh trr CáC clii phi dé hoàn thành crng chi phi tiêp thj, 
ban hang và phân phôi phát sinh. Hang ton kho thrçrc hach toán theo phuoig pháp ké khai thtrOiig 
xuyOn. Giá tn hang xuât kho du'çrc tInh theo phirang pháp blnh quân gia quyên. 

Dir phOng giám giá hang tn kho cüa Tang Cong ty ducrc trIch 1p theo các quy djnh k toáii hin 
hank Theo do, Tong Cong ty du'crc phép trIch Ip Dir phOng giãrn giá hang ton kho Iôi thOi, hông, 
kern phm c1it trong tnthng hqp giá trj tic tê cüa hang ton kho cao han giá trj thuán có the thijc 
hiên ducrc tai  thii diem két thi:ic nién do kê toán. 

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

Nguyen täc k toán và khâu hao Tài san cô djnh hu hInh và vô hInli 

Tong Cong ty quãn l', sir dvng  và trIch khâu hao TSCD theo huóng dan t?i  thông tir 45/2013/TT-
BTC ban hành ngày 25 tháng 4 nàm 2013. 

a. Nguyen tc k loan 

Tài san c dinh h&u hInh  

Tài san c djnh liiru hInh thrçcc phán ánh theo giá gc, trInh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mon 
luy kê. Nguyen giá tài san cô djnh bao gôm toàn b cac chi phI ma Tong Cong ty phãi bO ia dê có 
duvc tài san cô djnh tInh den thOi diem thra tài san do vào trang thai san sang sir dting. 

Khi tài san c6 djnh duçrc bàn hay thanh l', nguyen giá và khu hao lüy k duqc xóa s và bt kS'  khoán 
läi, lô nâo phát sinh do vic thanh l du &rçrc tInh vào thu nhp kháe hay chi phi khác trong näm. 

Tài san c dinh vô hInh  

Tài san c dinh vO hinh th hiên giá tr quy& sir diing dt, iilian hieu  hang hóa, bàn quyn bang 
sang ch& quyn phát hành, cong thirc pha chO,... Va duct trInh bay theo nguyen giá trir giá tr liao 
mOn lüy ké. 
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b. Phwungpháp kIuu hao 

Tài san c djnh hihi hInh du9c k1iu hao theo phi.rcng pháp dir6ng thng dçra trén thai gian hUu 
dung tràc tInh. Thai gian khãu hao ci,i the nhis sau: 

Nhà xthng và vt kiên trCic 

Tw ngày 01/01/2021 
dn ngày 3 1/12/2021 

(S näm) 
05 — 25 

May moe và thi& bj 05 — 07 
Phucrng tin vn tá 06 
Fhiêt b, dicing cii quàn 1 và tài san khác 03 — 07 

Tài san c, dinh vô hInh 

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

(Snäm)  
Quyên sCr diing dat 50 
Nhãn hiu hang hóa 10 
Bàn quyen, bang sang chè 10 
COng thirc pha ché, thiêt k&... 10 

Nguyen tc k toán Chi phi xây ding c ban d& dang 

Các tài san dang trong qua trInh xây dimg phic vi rniic dIch san xuât, cho thuê, quán trj hoc cho 
bat k' muc dIch nào khác thrcic ghi nhn theo giágôc. Chi phI nay bao gOm clii phi djch viii và chi 
phi läi vay có lien quaii pith hgp vài chInh sách ké toán ci'ia lông COng ty. Vic tInh khâu hao ciia 
cae tài san nay dixçic áp di,ing giông nhis vói các tài san khác, bat däu tir khi tài san ô vào tr1ng thai 
san sang scr dung. 

Nguyen tc k toán chi phi trã trirc 

Chi phi trá truOc phãn ánh các clii phI thirc th da phát sinh nhung có lien quail dn k& qua hoat 
dng san xuât kinh doanh cüa nhieu k' ké toán và vic kêt chuyên các khoân chi phi nay vào chi 
phi san xuât kinh doanh ci'ia các kS'  ké toán sau. 

Chi phi trâ tri.róc: c1uc ghi nhii theo giá gc và duc phãn ba1  theo ngAn han  vã dài han  trén Bang 
can dOi ke toán can ci:r vào thai gian trá trtrO'c ciia tirng hqp dông. 

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

Nguyen tc k toán Nq phãi trã 

Các khoán nçi phài trá thrç'c theo dOi clii tit theo k' h?n  phãi trã, di Urgng phãi trà, loai  nguyen t 
phai tra và cac yeu to khác theo nhu cáu quan l' cüa Tong Cong ty. 

Các khoãn nq phãi trá bao gm phái trã ngu6'i bàn, phãi trã nç vay và các khoàn phái trá khác là các 
khoãn n phái trã thrac xác djnh gân nliu chãc chãn ye giá trj và thOi gian và thrc glii nhn không 
thâp han nghia v phái thanh toán, ducic phân loai nhu' sau: 

Phãi trá nguai ban: gili cáe khoãn phai trâ mang tInh clit thu'ong mai  phát sinh ttr giao djch mua 
hang hóa, djch viii, tài san giüa lông Công ty và ngithi ban (là don vj dc 1p vOi TOng Cong ty, 

gm Ca cac khoãn phai trà gifla Cong ty mc và COng ty con, Cong ty lien doanh, lien kt). 

Phái trà khác gOm cac khoân phâi trã khOng mang tInh thtrang mai,  khOng lien quaii den giao 
dich mua ban, cung cap hang hóa djch vi. 
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Nguyen tc ghi nhân và vn hOa các khoãn chi phi di vay 

Tt Ca các chi phi lãi vay thrqc ghi nhn vào Báo cáo Kt qua hoat ding kinh doanh khi phát sinh, 
trcr khi thxçic von hOa theo quy djnh cUa chuân m1rc kê toán "Chi phi di vay". 

Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

Các khoán chi phi thijc t chua chi nhuiig thrçc trIch tnric v'ao chi phi san xut, kinh doanh trong 
kS' d dam báo khi chi phi phát sinh thrc té không gay dt biên cho clii phi san xuát kinh doanh trén 
ca sâ dam báo nguyen täc phi hgp giUa doanh thu và clii phi. 

Tng Cong ty ghi nhn chi phi phái trâ theo các ni dung clii phi chinli sau: 

Chi phi khuyii rnãi, cliit khu,... 

Chi phi nguyen vt lieu: vâi chinh,... 

Nguyen tc và phwong pháp ghi nhn các khoãn dy phOng phãi trã 

Giá tr thrçic ghi nhn ctia nit khoán dij phOng phái trá là giá trj dtrc uoc tInh liqp l' nht v khoãn 
tién së phài chi dé thanh toán nghia vv no hin tai  tii ngày kêt tlitc kS'  ké toán näm. 

Nguyen tc ghi nhn doanh thu chira thyc hin 

Doanh thu chira thijc liin gm: doanh thu nhn tnróc (nliu: s tin thu truóc cüa khách hang troug 
nliiêu k' kê toán ye cho thuê nit bang) không bao gôm: tién nhii tnrOc ciia ngirOi mua ma Tong 
Cong ty clura cung cap sáti phâni, hang hóa, djch vii; doanh thu chua thu dtxc tién ccia hoat dOng 
cho thuê tài san, cung cap djch vii nhiêu kS' 

Doanh thu nliân trux5c duçc phân b theo phirong pliáp duOiig thing can cU trén s k5' dä thu tin tri.róc. 

4. CAC CH!NH SACH KE TOAN AP D!JNG (TIEP THEO) 

Nguyen tc ghi nhn vn chü sO hü'u 

Vn du tu cUa chU si hUu thrcic ghi nhn theo s v6n thrc gop cUa chU sO h&u. 

Lci nhun chua phân phii xác djnh trén co sO kt qua kinh doanh sau thu thu nMp doanh nghip 
va vic phân phôi lqi nhun hoàc xtr IS'  ho c1ia Tong COng ty. 

Lçri nhun sau t!iu cUa Tng Cong ty dirçc trIch chia c t(rc cho các ci dOng sau khi dlr9c phé 
duyt bi Hi dông cO dOng tai Dai hi thu&ng niên cUa lông Côiig ty và sau khii dä trIch Itp các 
qu5 dr trci. theo Diet, I cUa TOng Cong ty. 

C trc dtrçrc cong b va chi trã dira trên s lçi iihun uOc tinhi dat  duc. C tcrc chinh thcrc duc 
cong bô vâ clii trá trong niën d ké tiêp tU nguôn li iihun chua phâii phOi can cir vào sr phO duyt 
cUa Hi dOng CO dông tai Dai lii thithng niên cUa Tong Cong ty. 

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

Doanh thu ban hang &rçc ghi nhn khi ding th&i thOa man tt câ nAm (5) diu kin sau: 

(a) Tng Cong ty dä chuyn giao phn IOn rUi ro và li Icli gn hin vi quyn sO hüu san phim 
lioc hang lióa clio nglsOi mua; 

(b) Tong Cong ty khong cOn nätn gi quyên quãn IS'  hang hóa nhu ngirOi sO hQu hang hóa hoc 
quyn kiêm soát hang hóa; 

(c) Doanh thu dLrcrc xac djnh tirong dOi cliäc chAn; 
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(d) Tng Cong ty s thu duqc lçïï ich kinh t t& giao djch ban hang; và 
(e) Xác dnh &rcrc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu ccia giao djch v cung cp djch vi thrçc ghi nhtn khi k& qua cira giao dch do duc xac 
djnh mt each dáng tin cay. Tnr&ng hp giao dlch ye cung cp djch viii lien quan dn nhiêu kS'  thi 
doanh thu duoc ghi nhn trong k' theo két qua phãn cOng vic dä hoân thành t?i ngày cCa Bang cAn 
dôi ke toán ccia k5' do. Két quA cüa giao djch cung cAp djch vj dupc xac djnh khi thOa man tat ca 
bôn (4) diOu kiên sau: 

(a) Doanh thu thrçrc xác djnh tuung di chAc chân; 
(b) Co khA nàng thu &rqc 19i Ich kinh tê tr giao dlch  cung cAp dich vu dO; 
(c) Xác djnh th19c phân cong vic dã hoàn thành tai ngày cüa BAng cAn dOi kê toán; Va 
(d) Xác djnh thr9'c clii phI phAt sinh cho giao djch và chi phi dé hoàn thành giao djch cung cAp djch 
viii dO. 

Di voi tin Ii, c tirc và lqi nhun ducc chia va thu nlip khác: Doanh thu &rgc ghi nhn khi 
Tong Cong ty có khA näng thu duqc Ii ich kinh tê tir hot dng trOn và &rqc xAc djnh tuang dOi 
chac chãn. 

Nguyen tc k toán cAc khoAn giãm trr doanh thu 

CAc khoAn giAni trir doanh thu grn: 

• GiAm giá hang ban: là khoAn giAm tth cho ngtri mua do san phm, hang hóa kern, rnt phiii 
chat hay khOng thThg quy cách theo quy djnh trong hgp dOng kinh té; khong bao gôrn khoAn 
giám giá hang ban cho ngrO mua dã the hin trong hóa dan GTGT hoc hOa dan ban hang. 

• Hang ban bi trA lai: do vi phm cam kt, vi phm hçp dng kinh t hang bj kern, mt phrn 
chat, khOng d(ing chOng loi, quy eAch. 

4. CAC CHINH SACH ICE TOAN AP DVNG (TIEP THEO) 

Nguyen tc k toán giA vn hang ban 

Bao gm giá v6n cUa sAn phm, hang hóa, djch vii trong kS' thrçc ghi nhn phi hcrp vâi doanh thu 
dã tiêu thii trong nAm. 

Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn chi phi tài chInh 

- Clii phi di vay: Ghi nlin hang tháng can cü trOn khoAn vay, läi suAt vay và so ngày vay thkrc té. 

J 
Nguyen tc va phuo'ng pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi 
thuê thu nhâp doanh nghip hoän li 

Chi phi thug thu nhp doanh nghip (hoc thu nhp thus thu nhp doanh nghip): Là tng clii phi 
thuê thu nhp hin hành va clii phi thuê thu nhp hoan lai  (hocthu nlip thuë thu nlip hin hành 
vA thu nMp  thug thu nhp hoãn Iai)  khi xác djnh lqi nhuân hoäc 10 cüa môt nãrn. 

• Chi phi thuê thu nh.p doanh nghip hin hânh: là s thuO thu nhp doanh nghip phAi np tmnh 
trén thu nhp chju thuO trong nAm và thuO suAt thuO thu nhp doanh ugh ip hin hAnh. Thuê thu 
nhp hin hanh dir'c tInh dira trên thu nhp ch4u  thuê va thuê suât Ap dvng  trong k' tInh thuë. 
Kboân thu nhp chju thue chênh Itch so vOl Igi nhun k toán IA do dieu chinh các khoAn chënh 
loch giIa Ipi nhun kê toán và thu nhp chju thuê theo chInh sách thuê liin hành. 

• Clii phi thus thu nhp doanh nghip hoAn lai: là s thu thu nhp doanh nghip së phãi np 
trong ttrong lai phAt sinh tir vic: ghi nhn thue thu nhp hoan li phAi trA trong näm; hoàn nMp 
tài sAn thuê thu nhp hoAn l?i  dA duqc ghi nlin tir cAc nArn truOc; khOng ghi nhn tài sAn thuA 
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thu nhp hoän lai hoc thus thu nhp hoãn Iai phái trá phát sinh tr các giao djch duc ghi nhan 
trirc tip vào vEn chU sO' hOu. 

Tng Cong ty cO nghia v np thu thu nhp doanh nghip vOl thug siit tir 20% trên thu nhp chju thu. 

U'c tmnh k toán 

Vic Ip Báo cáo tài chInh tuân thCi theo các Chun mrc k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh 
nghip Vit Narn hin hanh và các quy djnh pháp l có lien quan dn vic 1p và trInh bay Báo cáo 
tài chInh yéu câu Ban Tong Giám dc phái cO nh&ng tró'c tinh và giá dlnh  ánh hu'Oiig den so lieu 
báo cáo ye cong nq, tài san vá vic trInh bay các khoán cOng nçi và tài san tiêrn tang tii ngày Ip 
Báo cáo tài chInli cing niur các sO lieu b.áo cáo ye doanh thu vâ clii phi trong suôt näm tài chInh. 
Kêt qua hoat dng kinh doanh thiic té có the khác vài các uóc tInh, giâ djnh dtt ra. 

Cong cii tài chinh 

Ghi nhân ban du 

Tài san tài chInh 

Ti ngày ghi nlin ban du, tài san tãi chInh &rqc ghi nhn theo giá gc cong  các chi phi giao djch 
có lien quan trljc tiêp den vic mua sAm tài san tài chinh do. 

Tài san tài ehInh cUa Cong ty bao gm tin mat, tin gcri ngn han,  các khoãn tirong thwng tin, các 
khoán phãi thu ngAn han  Va các khoân phãi thu khác, các khoán k' qu, cac khoân cho vay, cOng cii 
tài chInh dA dtrçc niém yet và clura niêm yet và các cOng ciii tài chinh phái sinh. 
Cong nq tài chinh 

Tal ngày ghi nhn ban du, cOng n tài chInh thrc ghi nhn theo giá g6c cong  các chi phi giao djch 
CO lien quaii trirc tiêp den vic phát hành cong no tài chInh dO. 

COng n tài chInh cüa Tng Cong ty bao gm các khoãn phái trà ngirO'i ban, phái trá khác, các 
khoán chi phi phal trã, các khoán nç thué tài chInh, các khoán vay va cOng Cu tài chinh phái sinh. 

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

COng ciii tài chInh (Tip theo) 

Dánh giá lai sau l&n ghi nhân ban dAu  

Hin tai,  chira có quy djnh v dánh giá lai cong ci tài chInh sau ghi iihn ban dAu. 

Các ben lien quan 

Dirc coi làcác ben liOn quan là các doanh nghip,k cá các Cong ty con Cong ty liOn kit, các cá 
nhân trrc tiOp hay gián tiêp qua mGt  hoc nhiêu trung gian có quyOn kiOm soát TOng Cong ty hoc 
chiu sir kiem soat chung voi Tong Cong ty Cac bOn liOn kOt cac ca iihân nao tnrc tiep hoAc giari 
tiOp nAm quyOn biOu quyOt cCia Tong Cong ty ma có ánh huOiig dáng kO dOi vói Tong Cong ty. 
Nh&ng chirc trách quán 1 chü chOt nhis Tong Giám dOc, viOn chirc cüa Tong Cong ty, nh&ng thành 
viOn than cOn  trong gia dInh cOa nhung cá nhân hoc các ben lien kOt nay hoac nhUng Cong ty lien 
kOt vâi các cá iihân nay c€ing drçic coi là ben liOn quan. 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chinh kt thüc ngày 30 tháng 09 nãm 2021  

THIJYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

5. THÔNG TIN BO SUNG CHO CHI TIEU TRINH BAY TREN BANG CAN 1)01 KE TOAN 
GIU'A NIEN IX), BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH GLUA NIEN 1)9 

5.1 Tin và các khoãn tu'o'ng thro'ng tin 

30/09/2021 01/01/2021 
VND VND 

Tin mat 3.833.772.589 6.061.887.787 
Tin gCri ngân hang 31.385.339.946 92.682.020.666 
Tin dang chuyn 

Các khoãn twYng duang tin 17.971.431.728 
Tkn g&i có 1c> hqn dzr&i 3 tháng 17.971.431.728 
Tong 35.219.112.535 116.715.340.181  

5.2 Phãi thu cüa khách hang 

30/09/2021 
YND 

01/0112021 
VND 

Phãi thu khách hang ngn hn 506.083.805.865 475.861.563.217 
Arcadia Group Brands Ltd. 42.607.879.496 44.522.654.533 
BMB CLOTHING GROUP 45.843.148.975 40.506.171.681 
JP Global Import INC 19.336.468.8 10 48.785.876.003 
Generos De Punto Victrix, S.L. 21.155.053 11.888.554.923 
RIVER 1.638.623.660 1.270.973.490 
MATTALAN 4.556.412.300 20.379.787. 337 
Cong ty TNHH Tng Cong ty Dt may Min Nam - Vinatex 14.914.119.679 365.138,665 
Cong ty CP May fXrc Linh 32.751.585.276 32.751.585.276 
Phãi thu các dôi tuqng kliác 344.414.412.616 275.390.821.309 

Ting 506.083.805.865 475.861.563.217 

5.3 Phãi thu khác 

30/09/2021 01/01/2021 
YND VND 

Ngn hn 93.107.905.526 72.525.083.443 
Phãi thu BHXH 5.541.964.637 5.585.047.636 
Phài thu các cOng ty con, LDLK 61.994.176.043 53.159.451.743 
Phãi thu tm thig 2.367.456.246 2.089.265.255 
Ctcphãithu 5.417.647.278 1.072.647.278 
Phãi thu CBCNV 6.727.447.702 1.632.506.045 
tiTng tin du tir dir an Dtrc Linh 2 1.519.993.027 1.519.993.027 
K qu, k cLIçc 210.209.750 210.209.750 
Phài thu khác 9.329.010.843 7.255.962.709 
Dài han 30.914.738.384 31.040.816.218 
Phãi thu các cong ty con, LDLK 24.700.000.000 24.700.000.000 
Cong Ty CP May PhO Cat 3.394.680.000 3.522.375.000 
Dt ccc tin mt bang 2.800.058.384 2.770.091.444 
K qu5, k ctrçc 20.000.000 20.000.000 

Phãithukhác 28.349.774 
Tong 124.022.643.910 103.565.899.661 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tâi chInh cho k' tâi chInh k& thtc ngày 30 tháng 09 narn 2021  

TIIUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP THEO) 

5.4 Hang ton kho 

Mu B 09a-DN 

30/09/2021 01/01/2021 
VND VND 

Hang mua dang di trên di.rOng 2.343.982.166 1.411.722.420 
Nguyen lieu, 4t lieu 232.055.422.186 179.520.734.821 
Cong c, diingc 14.838.150.518 13.306.892.635 
Chi phi san xut, kinh doanh do dang 221.004.951.726 194.271.894.755 
Thành phm 75.283.819.727 75.217.663.34! 
Hang hoá 9.243.766.230 7.225.738.131 
Hang gCri di ban 65.140.062.022 66.615.497.991 

Tng 619.910.154.575 537.570.144.094 

Dr phOng giãm giá hang tn kho (286.367.918) (286.367.918) 

Giá tn thun cO th thirc hin 
duçrc cüa hang ton kho 619.623.786.657 537.283.776.176 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chinh kt th6c ngày 30 tháng 09 näm 2021 

TIIUYET MINH BAO CÁO TAI dHINH (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 
5.5 Tài san c dinh hüu hInh 

NGUYEN GIA 

Nhà cüa, 
vat kin truc 

May mOc, 
. thiet b! 

Phirong tin 4n 
tãi, truyê n dAn 

Thit bi 
dung ci quail 132 

Doii 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 kS' 42.823.029.082 42.823.029.082 
Mua trong kS' 71.818.182 71.8 18. 182 
XDCB hoàn thânh 105.210.452 105.2 10.452 
Tang do diu chuyn ni b 42.646.000.448 42.646.000.448 
Tang khác 
Giãm trong näm - 59.386.687.788 59.386.687.788 
Chuyn sang bAt dng san dAu tii 
Thanh 1, nhuqng ban 16.740.687.340 16.740.687.340 
Giámdodiuchuynnoibo 42.646.000.448 42.646.000.448 
S dir tal 30/09/202 1 245.365.350.735 400.145.185.687 93.518.149.991 8.320.171.827 747.348.858.240 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
S dir tal 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 k' 7.624.231.521 50.772.409.496 2.970.530.087 230.705.304 61.597.876.408 
KhAu hao trong kS' 7.624.231.521 18.654.511.837 2.970.530.087 230.705.304 29.479.978.749 
Tang do diu chuyn ni b 32.117.897.659 32.117.897.659 
Giãm trong k' 48.8 10.0 12.209 48.810.012.209 
Thanh 1, nhu9ng ban 16.692.114.550 16.692.114.550 
Giárn do diu chuyn ni b 32.117.897.659 32.117.897.659 
S dir tai 30/09/202 1 178.461.427. 125 309.123.361.884 77.753.127.762 7.555.800.631 572.893.717.402 
GIA TRI CON LiJ 
Tai 01/01/2021 74.528.155.131  109.547.879.796 18.735.552.316 995.076.500 203.806.663.743 
Tai 30/09/2021 66.903.923.610  91.021.823.803 15.765.022.229 764.371. 196 174.455.140.838 
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5.6 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho kS'  tài chInh k& thic ngày 30 tháiig 09 närn 202]  

THUYET MINH BAO CÁO TAI 

Tài san c dinh vô hInh 

NGUYEN GIA 
S dir tai 01/01/2021 
Tang trong nãm 
Mua trong k5' 
Giãm trong nam 

Thanh Is', nhtrçrng ban 
Giãm khác 
S dir ti 30/09/2021 

GIA TR HAO MON LUY KE 
S dir tai 01/01/202 1 
Tang trong nam 
Khu hao trong närn 
Tang khãc 
Giãm trong näm 
Thanh I, nhuvng ban 
Giãm khac 

C1ItNH (TIEP TIIEO) 

Quynsr Ban quyn, Phn mm 
dyng dt bang sang ch may vi tInh 

Mu B 09A-DN 

Tng (VND) 

10.449.268.907 5.838.965.451 29.619.184.505 45.907.418.863 

10.449.268.907 5.838.965.451 29.619.184,505 45.907.418.863 

3.482.428.174 
294.702.228 

294.702.228 

5.838.965.451 20.448.301.087 
- 2.211.217.497 

- 2.211.217.497 

29.769.694.712 
2.505.919.725 

2.505.919.725 

S dir ti 30/09/202 1 3.777.130.402 5.838.965.451 22.659.518.584 32.275.614.437 
GIA TRI CON LIJ 
Ti 01/01/2021 6.966.840.733 9.170.883.418 16.137.724.151 
Ti 30/09/202 1 6.672.138.505 - 6.959.665.921 13.631.804.426 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho kS'  tài cFiInh kt thuic ngày 30 thang 09 näm 2021  

THUYET MJNH BAO CÁO TA! CIIINH (TIEP 

5.7 Du tir tài chInh dài hn 

Ten cong ty 

THEO) 

Ty lé 

Mu B 09A-DN 

Tal ngày 30/09/2021 Ti ngày 01/01/2021 
Von namgnr Quyn biêu 

quyet Giãgc Ciáhopl Giág& Cia hQp1 
Du tu ao cong ty con 

COng ty CPMay BInh Djnh 51,84% 51,84% 
111.435.268.520 

11.535.620.000 
(15.300.000.000) 98.685.268.520 

11.535.620.000 
(15.300.000.000) 

COngty CPMay DàLt 55,00% 55,00% 5.817.648.520 5.817.648.520 
COng ty CPMay Gia Lai 51,00% 51,00% 7.650.000.000 7.650.000.000 
Cong ty CPMay TamQuan 51,00% 51,O0% 17.850.000.000 17.850.000.000 
COng ty TNHH Git y Nhà Be 

COng ty CP May Binh Thun 
51,00% 

51,00% 

51,00% 

51,00% 
15.300.000.000 

25.500.000.000 

(15.300.000.000) 15.300.000.000 

12.750.000.000 

(15.300.000.000) 

Cong ty CP May Nhà Be - Hu Gang 55,69% 55,69% 27.782.000.000 27.782.000.000 

DAn tu io cong ty lien doanh, lien kêt 

COngtyc6phAn May 9 26,78% 26,78% 
94.466.920.657 

5.227.920.657 

(2 8 .95 6 .9 9 7.7 70) 107.216.920.657 

5.227.920.657 
(2 8 .9 5 6 .9 9 7.7 70) 

Cong ty Co phAn DAu ti.r & Phát triên Dy-TM NB 28,58% 28,58% 3.429.000.000 3.429.000.000 
COng ty cô phn May Song Tin 43,89% 43,89% 15.360.000.000 15.360.000.000 
COng ty CPtirvAn CNNhà Be 30,00% 30,00% 1.500.000.000 1.500.000.000 
COngty CPXLCNNhà Be 29,99% 29,99% 3.000.000.000 3.000.000.000 
COng ty CP Du Ljch NBC Cam Binh Resort 

COngtyCPMay AnNhcm 
47,00% 

45,90% 

47,00% 

45,90% 

14.900.000.000 

9.180.000.000 

(4.336.997.770) 14.900.000.000 

9.180.000.000 
(4.336.997.770) 

COng ty CP May Nhà Be - Sac Träng 

COng ty CP May Gia PhOc 

COng ty CP May fXrc Linh 

36,00% 

47,50% 

26,54% 

36,00% 

47,50% 

26,54% 

15.120.000.000 

9.500.000.000 

17.250.000.000 

(15.120.000.000) 

(9.500.000.000) 

15.120.000.000 

9.500.000.000 

30.000.000.000 

(15.120.000.000) 

(9.500.000.000) 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tâi chInh cho k' tàj  chInh kt thic ngày 30 thang 09 nãm 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 
5.7 Dâu tr tãi chInh dài hn (Tip theo) 

Ten cOng ty 

T ! Ti ngày30/09/2021 Ti ngày 01/01/2021 

You uiaiii
Quyén biéu 

quyOt 
Giág& Ciáhoply Giág& GiahQply 

Du tsr dài han khdc 31.256.863.385 31.256.863.385 
Cong ty CP DT&PT Binh Thing 18,02% 18,02% 5.802.843.385 5.802.843.385 
COng ty CP NPL Dt May Binh An 6,45% 6,45% 7.161.920.000 7.161.920.000 
Cong ty CP Dt May Lien PhLrong 2,04% 2,04% 3.480.000.000 3.480.000.000 
COngty CPDAu T,sAn Phát 5,00% 5,00% 4.225.000.000 4.225.000.000 
COng Ty CP Thwing Mai Ban Lé Nhà Be 15,00% I5,00% 5.250000000 5.250.000.000 
Tong Cong ty Vit Thng - CTCP 2,61% 2,61% 5337100000 5.337.100.000 

Tong -  237.159.052.562 237.159.052.562 
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TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho k' tài chinh kt th(ic ngáy 30 tháng 09 näm 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINII (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 
5.8 Phãi trã nglrôi ban 

30/09/202 1 (VND) 01/01/2021 (VND) 

Giá tn ghi sii 
- So co kha nang 
trã no Giá tn ghi s 

- So co kha nang 
trã nor 

Ngn han 245.193.852.817 245.193.852.817 203.903.767.155 203.903.767.155 
Cong ty CP May Tam Quan 11.223.754.711 11.223.754.711 20.129.974.930 20.129.974.930 
Cong ty CP May Gia Lai 22.767.572.738 22.767.572.738 19.440.022.894 19.440.022.894 
Motives (Far East) Ltd. 11.820.566.325 11.820.566.325 5.462.968.449 5.462.968.449 
Cong Ty CP May Phü Cat 6.476.134.046 6.476.134.046 
Kufner Hong Kong LTD. 2.484.723.392 2.484.723.392 2.334.979.231 2.334.979.231 
Cong ty CP May Binh Thun Nhà Be 6.802.684.791 6.802.684.791 18.879.480.647 18.879.480.647 
CongtyCP MayNhàBè -HuGiang 6.378.237.839 6.378.237.839 2.492.891.254 2.492.891.254 
Phái tã các nha cung cp khác 177.240.178.975 177.240.178.975 135.163.449.750 135.163.449.750 

Dài han 65.280.000 65.280.000 336.080.764 336.080.764 
COng Ty CP Long Phng DOng 65.280.000 65.280.000 336.080.764 336.080.764 
Phái trã dài h?n  khác 

Tng 245.259.132.817 245.259.132.817 204.239.847.919 204.239.847.919 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinh cho kS'  tài chmnh kt th6c ngày 30 tháng 09 ham 2021 
TILUYET MIMI BAO CÁO TAI cnfMI (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 
5.9 Thu và các khoãn phãi np 

01/0112021 S phãi np Sdänp 30/09/202 1 

Phãi np 

Thug giá tn gia tang 3.496,267,028 12.337.283.053 10.595.647.664 5.237.902.4 17 

Thu thu nhp cá nhân 851.013.700 1.357,812.56! 2.157.041.199 5 1.785.062 

Ph 1 phI và các khoãn phái np khác 286.539.970 1.824.586.164 2.030.777.574 80.348.560 
lông 4.633.820,698 15.569.770.648 14.833.555.307 5.370.036.039 

5.10 Phãi trã khác 
30/09/2021 

YND 
01/01/2021 

YND 
a) Ngn hin 105.975.585.678 24.435.440.8 10 
Kinh phI cong doàn 3.098.932.806 1.368.184.257 
Bão him xä hi, y th, tMt nghip 14.210.210.389 10.688.080.258 
Phãi trá Cong ty CP May Bmnh Thuan 56.000.000.000 
Phái trã Cong ty CP May An Nho'n 4.000.000.000 
Phãi trá Cong ty CP May Cia Lai 19.500.000.000 
Phãi trá khác 9.166.442.483 12.379.176.295 

b) Dài han 1.2 19.500.000 1.569.500.000 
Nhn k qu5, k,2 cu'çrc dài han 1.219.500.000 1.569.500.000 

Tng 107.195.085.678 26.004.940.810 
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TONG CONG TV MAY NHA BE .. CONG TY cO iiAr 
Báo cáo tãi chInh cho kS'  tài chInh kt thtic ngiy 30 tháng 09 nãm 2021 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINII! (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 

5.11 Vay vl n thuê tii chInh 

Vay ngn hn 

30/09/2021 Phát sinh trong k5' 01/01/202 1 

Giá trj 
S cO khã nãng 

trã no 
Tng trong k Giãm trong k5' Giá tzj 

S cO khã nàng 
trã ncr 

972.353.944.928 972.353.944.928 1.175.913.772.945 1.200.501.578.925 996.941.750.908 996.941.750.908 
NH Ngoi Thtsang VN (VCB)-VND 3.566.838.514 3 .566.838. 5 14 3.566.838.5 14 
NH Ngoi Thucrng VN (VCB)-USD 481.172.976.252 481.172.976.252 471.583.007.111 529.384.267.384 538.974.236.525 538.974.236.525 
NH Ngoi Thi.rcnig VN (VCB)-CK USD 53.170.371.920 53.170.371.920 149.312.244.014 96.141.872.094 
Ngán hang TMCP An Binh - Chi nhánh 

Tp. H ChI Minh 
82.585.081.555 82.585.081.555 82.585.081.555 32.341.995.881 32.341.995.88 I 32.341.995.881 

NH Ngoi Thi.rcrng VN (VCB)-CK EUR 3,859,580.550 3.859.580. 550 5. 702. 782.449 1.843.201.899 
NH A Châu (ACB) 48.701.464.160 48. 70 1.464. 160 48.696.926.272 67.454.193.494 67.458.731.382 67.458.731.382 
NI-I COng Thtwng VN - CN4 2?4.202.736.66 I 294.202.736.661 4 14.466.893 .030 453. 8 89. 742. 3 34 333 .625. 585.965 333.625.585.965 
NY dài han dn han trã 5.O94895.316 5.094.895.316 19.446.305.839 24.541.201. 155 24.541.201. 155 
NH Ngo4i Thwing VN (VCB)-USD 1.460.970.000 1.460.970.000 9.484.710.000 10.945.680.000 10.945. 680. 000 
Ngãn hang COng Thtrang VN CN4- VND 2.465.658.570 2.465.658.570 7.396.975. 707 9. 862. 634.277 9. 862.634.277 
Ngân hang Cong Thtrang VN CM- USD 1.168.266.746 1.168.266.746 2.564.620.132 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 Thng VN CN4-VND 8.431.553.377 8,431,553.377 8.431.553.377 8.431.553.377 
Ngán hang COng Throng VN CN4-USD 5.827.387.408 5. 827.387.408 5.827.387.408 5.827.387.408 
Ngân hang Ngoi Thtrcrng VN (VCB)-USD 16.315.556.400 16.315.556.400 16.315.556.400 16.315.556.400 

CQNG 1.002.928.442.113 1.002.928.442.113 1.175.913.772.945 1.200.501.578.925 1.027.516.248.093 1.027.516.248.093 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
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5.12 Von chü so' hthi 

a. Di chiu bin dông vn chü so' hü'u 

VOn du tu' cüa chü 
so hüu 

Qu5' dâu tu 
phát triên 

Loi nhuãn sau thuê 
chu'a phân phôi T6 ng (%'ND) 

S6 du 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 
Lcri nhun trong nàm 51.694.164.933 51.694.164.933 
Giãm trong nãm 54.804.949.689 54.804.949.689 
Qu5 PhOc ku 2.584.708.247 2.584.708.247 
Qu5 khen thirông 6.720.241.442 6.720.241.442 

.Chia trá cô tCrc 2019 45.500.000.000 45.500.000.000 
SO du tai 3 1/12/2020 182.000.000.000 31.399.897.713 132.091.617.681 345.491.515.394 

SO du tal 01/01/2021 182.000.000.000 31.399.897.7 13 132.091.617.681 345.491.515.394 
Tang trong kS' 5.169.416.493 14.956.314.995 20.125.731.488 
Li trong k' 14.956.314.995 14.956.314.995 
TrIch Qu5 du tu phát triên 5.169.416.493 5.169.416.493 
Giám trong k5' 5.169.416.493 5.169.416.493 
TrIch Qu? dãu tu phát trên 5.169.416.493 5.169.416.493 

So du ti 30/09/2021 182.000.000.000 36.569.314.206 141.878.516.183 360.447.830.389 

Don vi tInh: VND 
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b. Chi tit vn chü s& hfru 

30/09/2021 
VN B 

ty lé 
% 

01/01/2021 
VND 

tyI 

Ip doan dt may Vit Nam 50.400.000.000 27,69% 50.400.000.000 27,69% 
Cong ty CP 4M 45.300.000.000 24,89% 45.300.000.000 24,89% 
Các c dOng khác 86.300.000.000 47,42% 86.300.000.000 47,42% 

Tang 182.000.000.000 100,00% 182.000.000.000 100,00% 

c. Các giao dlch  v vn vó'i chü sô h&u va phân phi c tüc, chia 19i nhun 

30/09/2021 01/01/2021 
VND VND 

Vn gop ti du näm 
Vn gop tang trong k$' 
Vn gOp tal  cui k' 

Co tfrc lçn nhun dA chia 

d. Co phiu 

S 1ung c phi u dang hru hãnh 
C phiu ph thông 
Mnh giá c phiu dang km hánh (dng/c phiu) 

e. Các qu5 doanh nghip 

Qu5 du ti.r phát trin 

Tong 

182.000.000.000 

182.000.000.000 

30/09/2021 
YND 

18.200.000 
18.200.000 

10.000 

30/09/2021 
VND 

36.569.314.206 

36.569.314.206 

182. 000. 000. 000 

182.000.000.000 

01/01/2021 
YND 

18.200.000 

18.200.000 
10.000 

01/01/202 1 
VND 

31.399.897.713 

31.399.897.713 

5.13 Doanh thu thun v ban hang và cung cp dich viii 

Tu 01/01/2021 
dn 30/09/202 1 

Tu 01/01/2020 
c1n 30/09/2020 

Doanh thu ban hAng VA cung cp dlch  viii 1.092.007.494.429 2.132.478.770.184 
Doanh thu bn hAng 1.086.382.759.477 2.122.949.095.200 

Doanh thu cung cp djch v 5.624.734.952 9.529.674.984 

Cäc khoãn giAm tru doanh thu 4.388.514.267 5.446.848.957 
GiAm gi. hAng ban 395.482.875 554.939.515 
Hang ban trA 1i 3.99303 1 .392 4.891.909.442 
TOng 1.087.618.980.162 2.127.031.921.227 
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5.14 Giávnhàngbán 

Mu B 09a-DN 

Tu' 01/01/2021 Tu 01/01/2020 
dn 30/09/202 1 dn 30/09/2020 

Giávnhàngbn 879.500.811.793 1.697.250.908.999 

Giá v6n cung cp djch vii 346.923.757 1.361.998.434 
Tng 879.847.735.550 1.698.612.907.433 

5.15 Doanh thu hot dng tâi chinh 

Tir 01/01/202 1 Ttr 0 1/01/2020 
dn 30/09/202 1 dn 30/09/2020 

Läi tin gCri ngân hang 287.785.201 1.459.679.508 
Li cho vay 2.739.980.281 2.256.607.437 
C tiirc, lçyi nhun du'cc chia 11.106.551.000 16.654.868.278 
Läi chênh 1ch t' giá d thrc hin 11.3 10.615 .062 21.529.682.861 
Tng 25.444.931.544 41.900.838.084 

5.16 Chi phi tãi chInh 

Tfr 01/01 /2021 Tu 01/01/2020 
dn 30/09/202 1 dn 30/09/2 020 

Lãi tin vay 18.204.506.954 33.795.197.458 
L chénh 1ch t' giá d thrc hin 5.222.209.678 15.268.191.345 
Dr phông dAu tir tài chInh dài hn 13.300.000.000 
lông 23.426.716.632 62.363.388.803 

5.17 Chi phi ban hang 
Tu 01/01/202 1 Tir 01/01/2020 

dn 30/09/202 1 dn 30/09/2020 

Chi phi thãnviên 23,009,333.153 46.228.229.300 
Chi phi nguyen vt 1iu, bao hi 3.046.034.319 2.464.882.087 
Chiphidiingcu,d dng 699.103.918 2.492.623.649 
Chi phi kMu hao TSCD 3.922.412.531 4.088.181.834 
Thud, phi, 1 phI 52.950.000 82.169.263 
CM phi djch vii mua ngoài 65.940.690.829 140.493.282.792 
CM phi bng tin khác 4.511.382.726 10.305.064.465 

T ng 101.181.907.476 206.154.433.390 
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5.18 Chi phi quãn I doanh nghip 

Tu 01/01/2021 

dn 30/09/202 1 

Mu B 09a-.DN 

Tir 0 1/01/2020 

dn 3 0/09/2020 

Chi phi nhn viên quán ! 54.606.806.917 104.144.423 .90 1 
Chi phi vt 1iu quân 1 5 .599.899.900 5 .629.6 12.232 
Chi phi diing c11, d dung 1.273.512.477 1.774.390.341 
Chi phi khu hao TSCD 11.670.472.358 10.682.901.384 
Thud phi và 1 phi 4.122.792.740 672.527.224 
Chi phi djch viii mua ngoài 13 .095 .3 54.86 1 19.499.3 13.5 86 
Chi phi bng tin khác 9.175.765.226 17.223.327.984 

Ting 99.544.604.479 159.626.496.652 

5.19 Thu nhâp khác/ Chi phi khác 

Tü01/01/2021 Tir 0 1/01/2020 
dn 30/09/202 1 dn 30/09/2020 

Thu nhp khác 
Thanh 1 tai san c dinh 353.476.301 53 5.177 .3 17 
Chênh !ch tin gia cong 17.123.356 
Thu nhp tr tài trçl 553 .882 .450 733 .984.230 
Thu nhp do xir1côngnu 7.107.003 1.14 1.824.029 
Thu nhp khác 6.344 .959 .65 8 5 .234.409.288 

Tong 7.259.425.412 7.662.518.220 

Chi phi khác 
Chi phi khác 46.676.602 35 .680.757 
'Fling 46.676.602 35.680.757 
Loi nhun khác 7.212.748.810 7.626.837.463 

5.20 Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 

Tir0l/01/2021 Tir0l/01/2020 
dn 30/09/202 1 dn 30/09/2020 

Loi nhuân k toán trtr&c thu 16.275.696.379 49.802.370.497 
- . A Dieu chinh tang lçti nhuzn triroc (hue: 1.427.761.543 2.31 7.940.325 

- Các khoán chi phi khóng clu'mg ut 1.051.095.925 1.507.213.476 
- Cáckhoánphgt 69.113 67.844 
- Chi phi khcu hao vuçYt mic quy dinh 376.596.505 810.659.005 
DiJu chinli giãln 4Y1 nhun truOc hut1: 11.106.551.000 16.296.772.278 
- Cci t&c 11.106.551 .000 16.296.772.278 -.9. 

Thu nhãp chu thus 6.596.906.922 35.823.538.544 
Thud sut thu TNDN áp dyng 20% 20% 
Thud INDN phát sinh d61 vOl hoat  dng chInh 1.319.381.384 7.164.707.708 
Chi phi thud TNDN 1.319.381.384 7.164.707.708 A 
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6. THÔNG TIN KHAC 
Thông tin so sánh khác 

Tng Cong ty May Nhà Be — Cong ty C phn giái trInh bin dng Lqi nhun sau thu TNDN: 

CM tiêu  
Luy k 9 tháng 

nàm 2021 
Luy k 9 tháng 

näm 2020 
Chênh lch kS' 

nay so k' trwó'c 
T l 
(%) 

Lçxi nhuân sau thué 
TNDN 

14,956.3 14.995 42.637.662.789 (27.681.347.794) (35)% 

Tiig Cong ty May Nhà Be — COng ty C phn giái trinh nguyen nhân nhu sau: 

Tr du nãm 2021 dn nay vn cOn ãnh huàng ccia di dlch  Covid -19 t?i  Vit Nam Va toàn th giói, 
dac bit là ti Châu Au, Châu M, Châu A dOng thOi cling là th truOng xuât khâu chü lrc cia Tong 
Cong ty May Nhá Be. Ngoài ra, trong qu' 3 xáy ra dçt dich  Ian thlr 4 tai  Vit Narn, TOng Cong ty 
näm trong yang áp dvng  chi thj 15, 16 cüa Chinh phü dã lam ánh huO'ng den kinh doanh ni dja và 
giao hang. VI vy, dan den doanh thu 9 thang näm 2021 giám 49% so vol cling kS' là 1.040 t' dOug, 
day là nguyen nhân chInh lam giám lçi nhun sau thuê 27.6 t5' tuong diso'ng giâm 65% so vOl cüng 
kS'. 

Do dO, Lgi nhun sau thu thu nhp doanh nghip 9 tháng iiäm 2021 so vol cling kS'  näm 2020 có 
sir thay dOi nhtr trén. 

TP. HCM, ngày 29 tháng 10 nàni 2021 

Ngiroi Ip 

  

- . . - Bang Minh Tuyen Mai Van Hoang Dung -.-. yen Ng9c Lan 
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