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Ngày 30 tháng 06 näm 2020 

I1thL1c 

• Tip dOn khách m&i, dai  biëu và phát tài Iiu BTC 09:15 — 09:30 

• Tuyën b I do vá giài thiu thành phn tham dr 

Anh Thp 09:30 — 09:40 • Báo cáo thârn tra tLr cách c dông tham dr Dai hOi 

• GiOI thiu Doán ChO tjch 

2. Ni dung di hi 

• GiOi thiu Va biu quy& thông qua: Ban thir ks', Ban kim phiu 

Va Ban giárn sat 

• Thông qua chuing trInh Di hi 

Anh Cung 09:40 — 09:45 

• Thông quaQuy ch lam vic cOa Di hi Anh Dung 09:45 — 09:50 

• Báo cáo kt qua thrc hin Nghj quyt DHDCD Näm 2019; Chj Diu 09:50 — 10:10 

• K hoch vâ giãi pháp thirc hin ké hoach Näm 2020; Anh Lan 10:00 — 10:10 

• Báo cáo tinh hlnh giám sat hoat  dQng cüa HDQT; kt qua ho?t 

dng san xut kinh doanh; hot dng tài chfnh Nãm 2019 cãa Ban 

Kiêm Soát 

Anh Hãi 10:10 — 10:20 

• TO trInh trIch Ip qu5 Va chia ci tcrc näm 2019; 

Anh Thtp 10:20 — 10:25 • T& trinh dr kin trich 1p qu5 và chia c tCrc nam 2020; 

3. Co dông thäo 1un Va biêu quyt các ni dung cüa Bi hi 
(thnIi dãu phiu biêu quyt) 

CO dông 
10:25 — 10:45 

4. Phát biêu thäo Iun và Ciäi dáp nhung thc mc cüa cô dông Chô tch 

5. Cong b6 kt qua kim phiu biêu quyt các ni dung di hi. Anh DUng 10:45 — 10:50 

6. Thông qua biên ban Di Hi Thuk' 10:50 — 10:55 

7. Biêu quyt thông qua cac ni dung cüa di hi Anh Cu'rng 10:55— 11:00 

8. B rn,ic Di hi Anh Thp 11:00 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP CONG HOA XA HØI  CHU NGIA VIT NAM 

HOT DONG QUAN TRT Dc 1p — T do — Hnh phitc 

----oOo---- 

Tp.HCM, ngày 15 tháng 06 nAm 2020 

QUY CHE LAM VIC CUA DHDCD THUNG NIEN NAM 2020 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP 

• Cn oCr Quy& djnh cCia Chü tjch HDQT ngày 12/05/2020 v vic th chCrc DHDCD thix?ng 

nien näm 2020 T6ng Cong ty May Nhà Be — CTCP (gui tt là T6ng cong ty); 

• Ban tt chCrc DHDCD thu?ing niên nàm 2020 kInh trinh Di hOi  biu quyt thông qua Quy ch 

lam vic nhu sau: 

Diu 1. Mic tiêu 

• Dt duçic six dng thun cao nht ciia c dông d hoàn thành nhim vu cüa Dai hOl  d ra; 

• Darn báo nguyen tAo lam vic cOng khai, cong bang, dan chü và doàn k&; 

• Vl quyn li cUa c dông và dáp Crng nhu cu phát trin bn vng cUa T6ng Cong ty. 

Diu 2. Diêu kiên tin hành Di hi 

• DHDCD thung niên &rc tin hành khi có s6 c dong hoc di din c6 dOng tham dr dui 

din It nhAt 65% t6ng s c phn cO quyn biu quyt cüa Tng Cong ty. 

Diu 3. T4t t cüa Di hi 

' C6 dông mc trang phc chinh t; 

• Gi trot tr và tu each nghiêm tác trong gi& hçp, không hut thu6c là, scr dung din thoi di 

dng ljch sir, ton trçng van hOa giao tip hOa nha than thin; không duvc bO v giUa gii khi 

chixa Co si dng y" eOa chO tça doàn. 

Diiu 4. Biu quyt thông qua. các vn d ti Di hi 

• Nguyen tAc: Theo chi djnh cOa ChO tjeh doàn cn lAy biu quy& cáo vAn d trong Di hi s 
tin hành biu quydt cong khai bang hInh thCrc gi the biu quyt do Ban t chCrc Di hOl 

phát ra. 

• Cách biu quyt: Di hi biu quy& theo trng vAn d trong nGi  dung chtwng trInh Dai hi. 

VOi rni nOi  dung cAn biu quy& C dong thng nhAt ' kin bAng each gicl the biu quy&, 

c6 dông khong gia the biu quyét duc xem nhu khong có ' kin, trong Iüc biu quy& c 

dông ra ngoài duçic xem nhu dng nQi dung cAn biu quyt. Ngoài ra CO mGt  s6 ni dung 

cAn biu quyt bAng phiu biu quy&, c dông dánh dAu vào mOt  trong hal O: fl dng hoc 

O không dng . 

Diu 5. Phát biu kin tai di hi 

• Nguyen tAc: C dông tham dr Di hQi vit phiu dang k)7 phát biu ghi rO nQi dung, th&i 

lLrçrng gi vA Ban Thu k và chi khi thrqc sir ding ' c0a ChU t9a doàn mO'i du'çc phát biu. 

• Cách thuc phát biu: C6 dOng phát biu ng&n g9n và tp trung vào ni dung dã dang k, 
S . . S thu9c phm vi chucing trinh ngh sir cua Dai h9l. Chu t9a doan tiep thu va giai dap; Chu t9a 

doàn cO quyn d nghj ngirng phát biu nu kin c dông cO ánh huâng xAu dn tin trInh 

Di hi. 
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Diêu 6. Trách nhim cüa Chü t9a doãn: 

• Chü t9a doàn gôm 01 nguäi; 

• Diu khin di hOi  theo dung nOi  dung chtrcing trInh nghj sir, cáo qui ch, th 1 dà duçic Di 
hi thông qua. Chü t9a doàn lam vic theo nguyen tc tp trung dan chU và quyt djnh theo 
da s6; 

• Htróng dn Di hi tháo 1un, ly kin biu quyt cáo vAn c1 trong nOi  dung chuong trinh 
nghj str cüa Di hi và cáo vAn d có lien quan trong su6t qua trInh Dti hQi; 

• Giái quyt cáo vAn d phát sinh (nu co) trong qua trInh din ra Dai hOi. 

Diêu 7. Trách nhim cüa Ban thtr k, Ban thAm tra ttr each c dông, Ban kim phiu 

• Ban thtr k gm hai ngtrti do ChO t9a doàn giài thiu, chju trách nhim truàc ChU t9a doàn 
và DHDCD v nhim vi cüa mInh; ghi chep dAy dO, trung thirc toàn b ni dung din bin 
Dai hi và nhung vAn d dä dLrçic cáo c dong thông qua k cã cáo vAn d cOn bão km ti Di 

hi tip nMn  phiu däng ky phát biu cCrn các c dông; son thão bien bàn hçp vá Nghi 
quy& DHDCD dà dugc thông qua ti Di hi. 

• Ban thAm tra tn each c6 dông gm ba nguii giOp oàn chO tjch kim tra tu' each eOa c 

dông; báocáo kt qua thAm tra tu each c dông tham dir Di hQi. 

• Ban Kim phiu gm ba ngtrOi do Doàn ehU tjch d cCr va Dti hi biu quy& thông qua có 

nhim vi tng hçp k& qua biu quy& cCia Di hOi  Va thirc hin cáo cong viec khác theo phán 

cong cOa Doàn chO tch. 

DLu 8. Biên ban h9p DHDCD 

• TAt cà cáo ni dung ti cuOc hçp DHDCD phãi &rçYe Ban thu k cUa Di hi ghi vào biên 
bàn. Biên bàn hp dtrqc d90 và thông qua truàc khi b mc cuc hp và phài du'çe cong b 

thông tin theo dUng quy djnh. 

Diu 9. Hiêu lrc thi hành 

• Quy ch nay gm cO 9 diAu và có hiu l%rc ngay sau khi duc Dti hOi  biu quyt thông qua; 

• c6 dông hoc di din C6 dông va cáo thãnh yien tham di Di hOi  co trách nhim thçrc hin 

Quy ch6 nay. 

PHI1LM PHU CU'O'NG 



TONG CONG TY MAY NHA BE CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY CO PHAN Dôc lap - Tir do - Hanh phüc  

TP.HcM, ngày 15 tháng 06 nám 2020 

BAO CÁO KET QUA HOIT DQNG sAN XUAT KINH DOANH NAM 2019 

CUA HQI BONG QUAN TRj 

1. Tong quan v tInh hInh thc t 

a Näm 2019, kinh t th giài din bin phirc tap vài nhiu kjch bàn khó liing v 
xung dOt  chInh trj, chin tranh thtrang mi, ehü nghTa bào hO,  de bit là cuOc chin 

thi.rang mi M9 - Trung, cAng th.ng thuang mai  giOa M và EU, giUa Nht Bàn và 
Han Quc,. . .tác dng dn san xut, xut khAu cüa Vit Nam và các nuâc trong khu 
vrc; 

• Kinh t toàn cu suy giãm kéo theo nhu cAu tiêu th%I cüa các thj tru?Jng lan suy 
giãm, nhu cu nhp khu giãm gay kho khän v dan hang và ap hrc don giá cho 
doanh nghip. 

• Các doanh nghip Dt may Vit Nam d và dang di mt vOi thiu khó khan do 
canh tranh tü các cumg quc dt may nhi.r Trung Qu6c, An DQ, Bangladesh... 

• Trong bi cãnh chung cüa nn kinh th th giâi và trong nuOc không dugc thun igi 
dtc bit là cu6i nàm 2019 di djch Covid-19 gay gián don chui cung i.mg nhiu 
san phm hang hóa cüa th giOi. 

Vâi sir diu hành nhy ben, quy& ljt và cci ch hott dng chü dng, linh hot 
cüa HQi ding quãn trj, Ban diu hành cüng sirr sang tao, doàn k&, thóng nMt cüa 
toàn th CB-CNV NBC là src mnh nOi  1irc tng hcip to iOn giüp NBC hoàn thành 

t6t nht nhiêm vu san xut kinh doanh nãm 2019. 

Tang k& näm 2019, Tng lci nhun truOcthu dat  88,6 t' d6ng. 

2. Kt qua hoit dng san xut kinh doanh nAm 2019: 

TT Dingiäi Dvt KH2019 TH2019 TH/KH 

1 Doanh thu CM USD 25,898,000 24,013,759 93% 

2 Tng thu nhp Tr.d 3,500,000 3,481,000 99% 

3 Laigp 148,000 151,518 102% 

- Khu hao 60,000 62,873 105% 

- Lçii nhun tri.râc thu .88,000 88,645 101% 

- Lçi nh4n sau thué 74,000 72,041 97% 

4 Bu tir 41,609 49,884 120% 

5 Kim ngch xut nhp khu 1000USD 

- Kim ngch XK tInh dü ". 744,897 698,299 94% 

- Kim ngch NK tInh dü " 111,433 80,423 72% 

6 Lao dng blnh quân Ngirôi 5,100 4,543 89% 

7 Thu nhp blnh quân l000d/ng 9,000 9,300 103% 

Trong do TiJn lzrcrng 8,000 7,600 95% 



TT Dingiãi Dvt KH2019 TH2019 
THIKH 

8 Vn diu 1 Tr.d 182,000 182,000 100% 

9. LNSTIVDL % 40.66% 39.58% 97% 

10 LAi co ban trên c phiu D1ng 4,066 3,958 97% 

11 T5Iêchiactfrc % 20%-25% 25% 100% 

12 Np ngân sách Tr.d 55,000 57,554 105% 

3. Nh&ng vic dA lam diroc trong nàm 2019: 

• Cong tác quân trj doanh nghi?p: 

Tang cixng cong tác quãn 1 diu hành, phân cong nhim vii, luân chuyn can bO, 
kiin toàn b may quãn i các dan vj trrc thuOc và dan vj thánh viên. 
T6 chrc dánh giá, mi lap hun 1uyn dào t?o  cho can bO chü ch6t. 
Thrc hin ti& giãm chi phi toàn din, giao khoán các chi tiêu cho các dan vj. 

- Dam bão kim tra lien t1c h, duy trI cong tác dánh giá ni bO v thng quãn trj chit 
luvng, 5S, Lean, an toàn v sinh lao dng, bão v môi truYng,... 
Ap dvng  cong ngh thông tin trong quãn l san xu&t Va quàn l 4t tu hang hóa. 

• Cong tdc San xuát: 

- Nàm 2019, NBC tip tic trin khai và thrc hin mô hmnh san xut tinh gn LEAN 
trên toàn h thng vâi mic tiêu thüc dy thng näng sut, nâng cao chit hrcing san 
pMm. Khu 1 dt nàng suit lao dng bInh quân 718 USD/nguiiItháng là don vj dn 
d.0 dà hoàn thành xut sc k hooch giao khoán và ducc Ban Lath Dto tuyên duong 
khen thithng kjp thii.; 

- PhOng FOB, 0DM, Kinh Doanh Thj Trumg d n 1rc tim kim phát trin các dan 
hang d duy trI n djnh san xut, chip nhan  nhEtng dan hang khó, chat krçmg cab; 
quy hotch ngun hang san xut 6n dj.nh, phii hcip vOi quy mô và tinh hinh thirc th các 

dcinvj; 
- Nhiu cãi tin và sang kin trong san xut dà gop ph&n tang näng sut lao dng. 

• Cong tác dáu hr mô' r3ng: 

- Trong näm 2019, tng giá trj Mu tu han 49 t dng; 
- NBC tap  trung Mu tu trang thi& bj, Cong ngh san xut, xir I nuâc thai, áp dmg h 

thng san xut hin dti, d dam bào dt näng sut theo k' vng và chit 1ung san 
phAm duçc nâng cao; 

- Nhng khoãn Mu tu cüa NBC du mang thm nhin chin luçic dãi hn nên d và dang 
gop phn gia tang näng lirc chui san xu.t cung rng và mng luOi thj tnx?mg, khách 
hang hin có cüa NBC. 

• Cong tdc thj trwYng: 

• Dái v&i thj trw&ng nzthc ngoài: 

Da phát trin n dnh thüng nhà nhp khu lan nhtr: H&M, Arcadia, Primark, 
GrossoModa, BMB, Carmel, Canda, Generos, Motives, JP Global, Polaris,... 
Dä phát trin mt s6 khách hang tim nàng nhu: Alison Hays, Republic, Zenze 
Tip can  và phát trin khách hang th thj truäng 1&n Trung Quc, Han Quc; 

Phat trin dan hang vOi khách hang tr EU, don d.0 cho hip thuang mi EU; 
• Tip tiic phát trin mnh hon nita hang FOB k trrc tip và 0DM 

H 
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• DoAi vái thj truãng trong nzthc: 
- Tip ttc phát trin bn vrng thông qua vic lien tiic nghiên ciiru, phát trin kiu dáng, 

mu mA và chimg loai nguyen phii 1iu phü hçip vOi thu cu và xu th cüa thôi trang 
trong nu'àc; 

- Tip tiic ma rung  các kênh phãn phi, tang cuing k nAng cüa nhân viên ban hang 
ngAy cAng chuyên nghip gop ph&n vAo vic dua thtnmg hiu cüa cac san phAm cüa 
T6ng Cty vào tam trI ngu&i tiêu ding trong nuâc ngAy cAng sâu rng hon 

• Cong tdc tài chInh: 
Co cu 1i vic sir dng vn vay tai  các t chirc tin dicing dt dirge hiu qua ti uu 

nhât; 
Tái cci cu v6n du til ti mt s don vj d dt hiu qua cao han. 
Kim tra, kim soát cong tác k toán - tái chInh, ngAn nglra rcii ro, tit giãm chi phi 

hctp 1 trên cci sa dAm bAo duy tn hot dng lien tiic cüa cAc don vj trong toàn h 

thông. 
Duy tn tht cong tác hoAn thus trong nAm 2019 gop phn giAm vn vay hxu dng. 

• Cong tdc chám lo eM s6ng cho Cdn b Cong nhân viên: NG 

- ChInh sách luang thixâng ciia Tng cong ty ducic Ap ding theo nguyen tic: g.n tin PH 

lucing vâi chit lucrng, nAng suit, và hiu quA lam vic cüa mi nguai. Ben cnh do fn-il 

Tng cong ty luôn ch'ii tr9ng hài hOa lçii Ich cüa doanh nghip và phüc lçii cüa ng1.rYi 
lao dng; 
Tng cong ty luôn quan tAm dn vic cAi thin dM sng vt chat cho CBCNV nhu: 
thrc hin thi.râng luong thang 13 müc binh quAn 17,4tr dng/nguai tang 5,5% so vôi 

nAm 2018 
T chi:rc di thoi, giAi thIch, tuyen tmyn cho CBCNV v cAc ehi:i truang, chinh 
sách iOn cüa nhà nuOc, cUa HDQT vA Ban Tng GiAm Dc to sr d6ng thu.n trong 
tôan th CBCNV; 

- NBC luôn chü tr9ng tOi cong tAc chAin 1 din s6ng cho ngtrai lao dng nhi.r: to môi 
truäng lAm vic t6t d nguai lao dng yen tam cOng tAc, cAi thin ba An gi1ta ca cho 
nguOi lao dng, t6 chrc An bi throng cho ngui lao dng lâu nAm cO sirc khOe kern, 
tang quA các ngAy l, T&, h trçr cho ngtri lao dng bj bnh him ngheo, cO hoAn 
cãnh khó khAn, xAy nhA tinh thi.rcmg, 

• M3t S6 cong vic Ion khdc dd thyc h4n du'9c: 
NgAy hi gia dInh NBC thrgc t chOc vAo ngày 02/01/2020 vOi chü d "BInh An vâ 

Hçinh Phác" và l ph4t  dng phong trAo thi dua nAm 2020 vOi thông dip "Sang tto 
— PhAt trin" din ra trong khOng khI sOi ni, vui tuoi, m Ap vOi sir tham gia cüa 
toAn th CB-CNV. £ây là chucing trinh thuOng niên cüa NBC nhm dng viên CB-
CNV hang say lao dng sAn xut, th&t chat tinh doan kt trong t3p th gn 30.000 
ngixäi; 
Ben canh  hoat dng sAn xut kinh doanh, NBC luOn luOn quan tAm và huOng mg 
tich circ cAc hoat dng xA hi tr thin htrOng v cong dng: h trcr xAy dirng nhà tinh 
throng, h trg süa chOa mAi m cong doàn; phing duOiig M Via Nam Anh Hung; 
thAm vA tng qua cho cAc h gia dInh khó khAn, trai tré m côi trao, tng hc bng 
chp cAnh rrOc ma, hçc bng cho tnê em nghèo, gia dInh khó khAn... Dng hAnh 



ciing Tng Cong ty con Co CC .t ch'rc doàn th nhu Doàn Thanh Niên, Cong 
Doàn. cüng cO nhng hot dng thit thrc chäm lo t6t di sng cho ngui lao dng 

4. Két luán: 
D có duc kt qua san xut kinh doanh thành công, dng thOi gia tng giá trj Tong 

cong ty trên các mt nhu uy tin d6i vOi khách hang, di tãc, các cp chInh quyn; uy tin 
vâi các t chirc tin ding. Do là nh vào sr dng thun cUa Ban lath do Tng Cong ty; 
su kiên tn, n lire phn dAu, nhit huyt trong Lao dng; sr tim tOi, sang to không ngüng 
nãng cao hiu qua và d.c bit là sr doàn k& gn bó cüa di ngU CB-CNV trong toàn 
TOng Cong ty. 

Ben cnh nhng quyt tam và näng 1irc, chuang trInh hành dng cüa Ban lath do và 
toàn th CB — CNV con phài k dn vai trO quan tr9ng cüa các c dông, di tác và khách 
hang. Chmnh sir dtng thu.n, dng hành và tip sirc cüa các qu' v là nën tang vQng chäc 
dé N BC khong ngirng phát trin Va hoàn thành vut mirc kê hoch do DHCD giao. 

Cui cUng xin kinh chüc si.rc khOe Qu' c dong; 

Chiic Di hi thành cong t& dçp! 
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TONG CONG TV MAY NRA BE CONG HOA XA HQI CIJU NGHIA VIT NAM 

CONG TY CO PHAN Dôc lap - Tu' do - Hanh phüc  

TP.HCM ngày 15 tháng 6 näm 2020 

BAO CÁO KE HOACH & GIA! PHAP TH1XC HIN ICE HOACH NAM 2020 

CUA HO! BONG QUAN TRI 

A. K hoch và giãi pháp thic hin k hoch nàm 2020: 

1. Nhn djnh chung tInh hinh 

• Vài tlnh hlnh dti djch COVID-19 bang phát ngay tir nhUng ngày du nam 2020 tai  Thành 

ph Vu Han (Trung Qu6c), sau do lan rng dn tht ca các quc gia trên toàn c&u dà lam 

ành hu&ng nghiem tr9ng dn tInh hInh kinh t va xà hi toàn cu. 

• Tru'àe nhQng din bin phüe tp cüa djch Covid-19, vic siit giãm các hot dng thi.rong 

mi trong do cO thj trix?mg Dt May th giài và trong ni.râc là thông th tránh khOi, dày là 

cuc khUng hoâng t6i t nhAt ta truó'c dn nay. 

• Ngay tr du thang 02/2020 ngành dt may bj khüng hoàng thiu ngu6n nguyen phv lieu 
du vào chU yu nhp khu tr Trung Qu6c do toàn bO các nhà may san xut nguyen phu 
lieu nganh may bj dOng cCra tCr tri.ràc T6t nguyen dan d.n dn vic san xut nganh dt may 
tai Viêt Nam sau khi nghi Tt bj tê 1it trén 50% do thi6u ht nghiêm trQng dâu vào. 

• Gi&a tháng 03/2020 thI tinh hinh djch bnh dA Ian rng d6n các qu6c gia Châu Au, Châu 

M, Nht Bàn, Han Qu6c... day là th trtrông xut khu chInh cüa Dt may Vit Nam, tip 
tiic th tru'ông xut khu bj dOng bang do toàn bQ các nhàn hang bàn sT, 1 toàn cAu dóng 

cCra vô thOi han. 

• CO th nói chua bao gia nn kinh th the giói 1i rcxi vào cuc khüng hoàng kép t6i t nhu' 

thôi diem hin nay. Dieu nay dà tác dng rt nghiem trQng d6n toàn b san xut ngành dt 
may Vit Nam vi tinh hinh thj tn.rông ngày càng khO khàn và rt khó dir báo trong trong 

dài han. 

• Trirâc nhthig té 1it ye nhu cu mt hang thai trang truyn th6ng thl song song do thj 
trtrang li phát sinh rt Ian nhu cu mO'i v các mt hang lien quan dn d,ing cii y t nhir 

khAu trang, d8 bão h y 

• TInh hlnh din bien dich bênh den thai diem nay chi.ra cO mit ke hoach nao kiem soát triêt 

de tir các nuâc vra là thj truang Ian nhung cüng vera là các 6 djch lan nhAt, do 4y th&i 

gian 6 tháng cu6i nAm 2020 và QuIT näm 2021 thI các mt hang thai trang truy8n thóng 
cung se tiep tic gp khó khän do các nhà nhp kheu s hn ch t6i da vic nhp hang mài, 
clii tp trung giài quyet. hang t6n kho d nhptr dAu näm nhung chua tiéu th du'pc. 

• TInh hInh lao dQng san xuAt ngành dt may s tiep tVc  6' trng thai khOng hoáng thaa do có 

nhieu nhà may trên Ca nuàc dOng cüa hoc giãm qui mô san xut... do thieu ht ngu6n 

hang. 
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2. Chi tiêu k hoach nAm 2020: 

TT Din giäi Dvt KH 2020 

I Doanh thu CM USD 20.500.000 

2 T6ngthunh.p Tr.d 2.700.000 

3 Lai nhun tnràc thud " 50.000 

4 DAut.r " 15.000 

5 KimngchXKtInhdt 1000USD 650.000 

6 Kim ngchNKtmnhdü 70.000 

6 LaodQngbinhquân Ngi.rôl 4.200 

7 ThunhpbInhquân 1000d/ng 8,500 

8 Npngânsách Tr.d 55.000 

3. Các giãi pháp thrc hin k hotch näm 2020 

•:• Mc tiêu phn du: Ca nAm 2020 NSLD: 700 USD/ngurOi/tháng (tai TPHCM) và tü 

400- 500 USD/ngu'&i/thang (các tinh). D thre hin duc mic tiêu trn en có nhrrng giái pháp 

co ban: 

Cong tác thj trtr?ing 

- Theo dôi sat sao tinh hinh thi trithng d kjp thai ca CU ti 1 chüng Ioü hang hóa phii hcip 

d(rng nhithg nhu cu cn thit nht cüa thj trurng ô trng thai bInh thuông mâi cüa nn kinh të 

th giài. 

- Can di qui hoch nang hrc d 6n djnh mt hang khu trang vai ti mQt s don vj mài o 

Tinh nhm thay th các mt hang truyn thng thông qua do qui hoach mt hang truyn th6ng 

tai các dan vj TP.HCM và mOt  s dan vj cO th manh  v mt hang truyn th6ng. Qua dO nâng 

cao hiu qua t6t nht cüa k hoach san xut khu trang va các mt hang truyn th6ng. 

- Dy mtnh phát trin cac nhà nhp khu tai  cac thj truông Ióìì có th manh  v kênh ban 

hang online nhu: Walmart, Target, Zara, Mango, Express, C&A, Tomy Hifilger, Costco... 

- Tang cI.rng han nca cong tác nghiên ci'ru, phân tich, dánh giã và dir báo thj tru6ng; dánh 

giá dCing các di thO canh  tranh nh&m t.n diing cáe Ca hi chim linh thj truông; han  ch rOi ro 

va dam bão phát trin bn vflng. 

•• Cong tác du tu', cong ngh & san xut: 

- Tip ti,ic t ch(rc thrc hin cOng tác nghien ciru, irng dvng tin b khoa hçc k thut Va 
cOng ngh vào san xut kinh doanh, nhanh chOng trin khai dng b các giâi phap d thit k 

Va san xut các san phm mOi nhm khai thác cO hiu qua CaC thit bj hin cO, chim lTnh th 

tru'Ong và nâng cao giá trj gia tang. 

- Nghien cCru tiu chunhOa thao tác cong nhân ô' CáC cong doan  khó nhm loai trr yu th 
ph thuc vao lao dng cO tay ngh cfing nh.r dam bão d119c n djnh v ch&t krqng và nAng 

sut. 

- Nghiên C(TU du tu' các thit bj mang tInh ti,r dng thông qua các cOng cii nhu rp c(rng, cCr 
cai tin chcr khong qua tr dng sn CO cüa thi& bj tr khâu nghiên ctu mu dn san xut dai  tra 

nh&m giãm t6i da chi phi du tu, dem Iai  hiu qua dng bO v san xut, chit krçng va nãng suit. 

- Tip tic duy trI va dam bão cO hiu qua tai  Nhà may may: Hu Giang, Drc Linh, Soc 

Trang dng thai tip tic chin krc phát trin và mo rng san xut cOa HDQT khu vçrc Dng 

bAng song Ciru Long. 



• Ngun nhân Ic: 

- Dâo tao  ngusn nhân Iirc dc bit ixu tiên ph4t  trin can b có trInh d tr CB-CNV thuc h 
thóng NBC phic vv cho vic lien we b6 sung vào ngun nhãn lirc can bQ chü ch6t cUa toàn h 
thóng hin tai  và k hoach lAu dài trong tuong Iai. 

- Lp k hoach  gCri cac can b co nang lirc và cO khã nAng phát trin tr phông ban và dan vj 
san xu&t dn các doii vj manh  trong nganh co quan h tt vói T6ng cong ty d hçc tp và trao 
di kinh nghim cüng hçrp the vã irng dijng kin tht'rc mài trong hoat dQng cüa Tong Cong ty.. 

- Tip tic tuyn dimg các chuyen gia có trInh dQ, kinh nghim, nhy ben trong cOng tác thj 
truäng, sang to k' thut, thit k&.. các k sir giOi dé dào tao,  phát trin và i.ru tiên nhung nhân 

tó cO trmnh d, chju hc hôi và sang tao  nhm dua nhng cong ngh mói, hiu qua áp dung váo 

san xut cüa toân h th6ng. 

+ Cong tác tài chInh 

- Tang cng quán l' phn v6n cüa Tng Cong ty tai  các dan vj thành viên, nâng cao hiu 

qua scr diing v6n, kim soát t& ngun vn liru dQng dng thii 4n diing nhy ben và can d61 

vay ngoi t vol Iai sut tót nhk 

- SCi diing và xCr l t& thông tin thj tnr&ng tài chInh, 1i suit, ngoi hM, Co cu 'a vie sCr 

dung v6n vay tai  các th chcrc tin ding vã sfr dicing các don My tài chInh d dat  hiu qua cao. 

- Dy manh  cOng tác kim tra, kim soát d ngãn ngra rii ro, tit giãm chi phi hgp 1 tr&i Co.  

so dam bão duy trI hoat dOng hiu qua. 

- Tip tic giao khoán các chi tiêu cho các dan vi, PhOng k toán kim tra giám sat ch.t ch 
cac khoãn chi phi khoán, khóng ch chi dtrçic phép chi trong m(rc khoán. 

- Duy trI t& cOng tác hoãn thud trong nAm 2020 d giãm v6n vay liru dng. 

+ Cong tác ni dla  va xây dirng throng hiu: 

- Tang cirOng dAy mnh hoat dng kinh doanh và marketing, chü tryng xây drng và phát 

trin chui dal  l ban hang rQng kMp Ca nixOc d chim ITnh thj tnrOng, mo rng thj phAn d61 

vOl các san phAm. 

- DAy manh  tp trung san xuAt hang trong nuOc và c6 gang chim lInh thj truOng ni dja, mO 

rng kênh phán pMi, ban hang online, dua san phAm vào các trung tam thuang mai  IOn; ch9n 

19c và thanh !' các dai  l' khong dam bâo yêu Mu. 
- DAy manh  cOng tác quáng cáo, tao  sir kin nhm xay dirng quãng ba hInh ánh, thuong hiu 

NBC, hOa chung vol ca nuOc trong phong trào "NguOi Vit Nam iru tiên dOng hang Vit Nam" 

- Tip we xây dtrng ngân hang d tiu khách hang nhAm liru trO thông tin khách hang, d co 
ké hoach xây drng mM quan h vol nh&ng khách hang truyn th6ng; chãm sOc, hu mai, un dai 

khách hang mt each cit th va hiu qua han. 

•. Cong tác chäm lo dOi sang ngir&i lao dng 

- Xây drng va phát trin dOi  ngU CB — CNV trong toàn T6ng Cong ty d mi nguOl toàn 

tam toân phc vii cho qua trinh hoat dng san xuAt kinh doanh cCia T6ng cong ty, dng thOl 

darn hâo thu nhp cho nguOl lao dng ph hçp vol mt bang chung thông qua các chuang trmnh: 

+ Cham to dOl sang 4t chAt va tinh thAn cho nguOi lao dQng bang nhiu hInh thrc và nQi 

dung thit thirc nham tao  Mu không khI lam vic sOi nM, cO dQng viên tinh thAn cao d mci 

nguOi cüng tham gia san xuAt, dong gOp vào sr phát trin chung cüa T6ng cong ty. 

+ Dam báo thu nhp va cac ch dQ phUcli ph hqp cho toán th CB-CNV nham üng 
phó tt tInh hInh din djch bnh ngay cang phic tap  va khô khän trongg näm 2020. 

3 

BE 
GTY 
HAN 



Kêt kiãn:  

Nam 2020 vOl dci báo tInh hlnh kinh t trong nuóc và th giài dang 0.  trng thai r.t khO khän, 

scr syp d ccia các thj trr?mg dt may Ian không bi& xãy ra bt ccr 1iic nào, sir canh tranh ngành 

ngh trong khu vcrc.  Näm 2020 là näm ma nn kinh t trong và ngoài nu'àc dtng truàc nhng 

thách thtrc chua tl'rng có tin l ma tht ca chüng phãi phái di met. 

I-Ii dng quãn trj vn tin ring, vói tinh thAn trách nhim, scr  quyt 1it trong cong tác quãn 

trl Va diu hành, c1ng scr  n  lcrc  sang to ccia trng can b, t11ng ngui lao dng trong toàn h 

thng. scr  tin ttr&ng dng hành cUa qul khách hang vã c dông. NBC nht djnh së vu'çt qua 

nhtrng thách thrc mài, khó khAn mâi và s vn duy tn thrgc scr  tang truàng Va phát trin bn 

vüng. 

Cui cüng KInh chüc các Qu c dong manh  khOe, chcic Di hi thành cong tt dçp. 

TM. HQI BONG QUAN TR 
TICH 

T6NG CONG TY 
MAY 

NHA BE-
CONG TV 
CO PHAN 

PHU CJNG 



• BAI HQI BONG CO BONG CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

BAN KIEM SOAT Doe lap - Tir do - Hanh phüc  

TP.HCM, ngày 15 thang 06 nãni 2020 

BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT 

T31 BAL HQI BONG CO BONG THU'UNG NIEN NAM 2020 

Kinh thua toàn th Dai hi 

• Can cü Diu 1 t chc và ho dng cia Tng Cong ty May Nhà Be — CTCP d 

ducc DHDCD thông qua; 

• Can cir Quy ch t chüc và hot dQng Ban Kim Soát Tng Cong ty May Nhà Be; 

• Can cir Báo cáo tài chInh Näm 2019 duc kim toán bi Cong ty TNHH Kim 

• Toán CPA Vit Nam thrc hin; Báo cáo Kt qua hoat dng san xut kinh doanh 

näm 2019 cüa HOi  dng quán tn; 

• Ban Kim Soát xin báo cáo truâc DHDCD thu?mg niên näm 2020 cüa Tng Cong 
ty May Nhà Be vâi nhtng nOi  dung chInh nhu sau: 

PHAN I: HOAT DQNG CUA BAN KJEM SOAT NAM 2020 

I. Ban kilm sodt g5m 03 thành viên: 

- Ong Phan Van Hãi - Tnthng BKS 

- Ba Nguyn Thj Ngçc Tháo - Thành viên BKS 

- Ba Phm Thj Thanh Phucing - Thành viên BKS 

Ban kim soát dã th%rc hin các nhim vii nhAm bão dam hot dng cüa lông 

Cong ty phü hvp  vOi Diu 1, các Quy ch ni b và các quy djnh pháp 1u.t có lien quan 
sat vài tinh hinh thrc t hot dng và phát huy hiu qua cong tác cüa Ban kim soát. 

II. Hoit t3ng càa Ban kilm soát 

1. T/i4m Era Bdo cáo là! chInh và giám sat cong tdc I,ich. loan 

• Cong tác hch toán và 1p Báo cáo tài chInh cUa Tng Cong ty tuân thu theo Lust 
k toán; Thông tix 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2014 vã Thông tr 
53/2016/TT-BTC ngay 21 tháng 03 nãm 2016 sira di; bô sung mt so diêu cUa 
Thông ttr 200/2014/TT-BTC, áp diing mt each nht quán, thirc hin các dánh giá 

và ixOc tInh mOt  each hcip 1, then trng và tuân thU các quy djnh, các chu.n mirc k 

toán và ch d k toán Vit Nam; 

• Xem xét Báo cáo tài chInh djnh k' do Ban diu hOnh cung cap. Tir dO, tMm tra vic 

htch toán ghi nhn doanh thu, phân b chi phi, phân tIch dánh giá tInh hInh tãi 
chInh, hot dng san xut kinh doanh, tInh hinh quàn l cong nçi va tInh hinh trIch 
1p các khoãn d phông theo quy djnh; 

Tham gia phi hcp cUng don vj kim toán v phm vi, nOi  dung th%rc hin kim toán 
Báo cáo tài chInh näm cUa Cong ty. Thm djnh Báo cáo tài chInh näm trtthc và sau 
kim toán nhm dánh giá tInh trung thrc và hçp 12 cUa các s 1iu tài chInh, dng 
thii xem xét kin cUa kim toán viên; 
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2. Ph6i h9p và gidm sat tlnh hlnh hoqi dçng HDQT, Ban Tang Gidm 0k: 

• HDQT, Ban TGF) dã tuãn thu dy dü cac quy djnh cia Pháp 1uQ.t trong quãn 1 và 
diu hânh. Các thành viên RDQT, Ban TGD và can bQ quãn 1 cth thirc hin dung 
chrc nAng, nhim vii duqc giao theo Quy djnh cüa Diu 1 Cty vã Nghj quyt cüa 
DHDCD thông qua; 

• Chü tjch HDQT dã ban hành các Quy& djnh lien quan dn hoat dng san xut kinh 
doanh cüa Tng Cong ty trong phm vi trách nhim vã th&m quyn cüa HDQT. Các 
Quy& djnh cüa HDQT ban hành dung trmnh ti7r, dung thm quyn và phü hcip vói 
can ciii pháp 1 theo Quy djnh cüa pháp 1ut và theo Diu 1 cüa cong ty 

• Ban Tng giám dc thixông xuyên báo cáo HDQT v tinh hinh hot dng cüa Tng 
Cong ty d HDQT nm rO tinh hmnh và kjp th?ñ cO kiin chi do c.n thi&. HDQT 
giám sat chat chê Va chi dao  kjp thai các hot dng cüa Ban TGD dc bit trong 
cong tác t chiirc, quãn 1 diu hành, xüc tin du tu vt d.y mnh các hot dQng san 

• xut kinh doanh kjp th?yi và hiu qua nh&m giám thiu Va ngän ngira rüi ro, hn ch 
ti da chi phi phát sinh. 

• Truâng BKS — Thu k cüa HDQT — d tham di d&y diii các cuOc h9p cüa HDQT, 
kim tra, giám sat vic trin khai, thirc hin Nghj quyt cña DHDCD; Nghj quyt 
cüa I-WQT di vâi Ban Tng Giám Dc; dua ra các kin nghj vói HDQT, Ban TGD 
trong vic quán 1, diu hành hoat dng kinh doanh tiimg qu vã miic tiëu phuo'ng 
huàng hott dng tip theo nh&m hoàn thành t6t các chi tiêu k hoch d ra. 

• Trong näm 2019, Tng Cong ty không phát sinh b&t ciii vn d tranh ch&p nào lien 
quan dn hot dng san xut kinh doanh. Khong phát sinh hqp dng giao k& cüng 
nhu xung dt lçii Ich vOi nhUng nguii có lien quan. 

PHAN ii 
KET QUA GIAM SAT THIJC fflN CAC CHI TIEU 
HOALT DQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2019 

1. Kt qua thtrc hién các chi tiêu nám 2019 theo Nghi quyt +HBCD  

TT Din giãi Dvt KH 2019 TH 2019 TH/KH 

1 Doanh thu CM USD 25,898,000 24,013,759 93% 

2 Tong thu nhp Tr.d 3,500,000 3,481,000 99% 

3 LAigp 148,000 151,518 102% 

-  Khu hao 60,000 62,873 105% 

- Lcii nhun tru'cc thu 88,000 88,645 101% 

- Lçi nhun sau thud 74,000 72,041 97% 

4 Diu tir 41,609 49,884 120% 

5 Kim ngch xut nhp khu 1000USD 

-  Kim ngch XK tInh dü " 744,897 698,299 94% 

-  Kim ngch NK tInh dü • 111,433 80,423 72% 

6 Lao dng binh quân Nguôi 5,100 4,543 89% 

7 Thu nhp bInh quail l000d/ng 9,000 9,300 103% 

Trong do: Tin iiro'ng 8,000 7,600 95% 
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TT Din giãi Dvt XII 2019 TH 2019 
TH/KH 

8 Vn diu I Tr.d 182,000 182,000 100% 

9 LNST/VDL % 40.66% 39.58% 97% 

10 Läi c ban trên c phiu Dng 4,066 3,958 97% 

11 T1êchiac1tüc % 20%-25% 25% 100% 

12 Np ngân sách Tr.d 55,000 57,554 105% 

2. Kt auã iâm sat tmnh hInh hoat dông tti chInh ctIa Tong cong tv  

••Nhnxét 

• BKS nht tn vi Báo cáo cüa HDQT v kt qua hot dng san xuAt kinh doanh cUa 

Tng Cong ty trong näm 2019. Các giái pháp quan 1 diu hành cüa Hi dng quán 

trj và Ban t6ng giám d6c th hin sr quy& tam cao, linh hot trong chi dao  thrc 

hin k hoch SXKD, dam bão lçii Ich cho c6 cong và nguii lao dng cOng nhi.x 

dãni bâo sr phát trin bn vOng cOa Tng cOng ty. 

• Báo cáo tài chInh cüa Tang Cong ty duçc 1p mt each trung thirc và hcip 1, phán 

ánh dung dn tinh hInh tài chInh cOa Cong ty ti các thii dim và thai ks', tuân thO 

nghiêni ngt các chun mrc k toán Vit Nam và các quy djnh hin hành khác v k 

toán ti Vit Nam 

• NhAt tn vài báo cáo tài chInh nàm dâ duc kim toán bôi cOa Cong ty TNHH Kim 

loan CPA Vit Nam. D6ng vâi ' kin cOa kim toán: "Báo cáo tài chInh dã phân 

ánh trung th%rc và hçp 1, trên các khIa cnh tr9ng yu, tinh hInh tãi ehInh cOa Tng 

Cong ty t.i ngày 31 tháng 12 näm 2019 cling nhu kt qua hot dng kinh doanh và 

các 1ung luu chuyn tin t cho nAm tài chInh kt thUc cOng ngày, phO hqp vài 

Chun mirc k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh nghip Vit Nam hin hành và 

cáe quy djnh pháp 1 có lien quan tài vic 1p  và trinh bay Báo cáo tái chInh". 

•:• Mt s chi tiêu tài chinh ti Báo cáo tài chInh duçrc 1p ngày 31/12/2019 
• Toni tt m3t s clii tiêu Bang can d6i ké loan: 

Dvt: triu ddng 

Chi tiêu 
So Iiu Cong Iy Mc SO lieu Hçrp nht 

31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 

TA1 SAN 

A.TàI san ngânhn 1.810.205 1.898.066 2.232.528 2.221.241 

B. Tài san dãi han 554.468 597.860 1.037.735 1.148.703 

Cong Tài san 2.364.673 2.495.926 3.270.264 3.369.944 

NGUON VON 

A.Ncrphãitrà 2.016.071 2.157.013 2.867.037 2.940.336 

B.V6nchi'is&hflu 348.602 338.913 403.227 429.608 

Cong NguOn vOn 2.364.673 2.495.926 3.270.264 3.369.944 
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• TOm tat mj31 s6 chi tiêu Báo Cáo Két cjtiã lioçil 15ng kin/i doanh: 

Dvi: triu ddng 

Chi tiêu 
St Iiu Cong ty Mc S Iiu H'p nhãt 

Nm 2019 Näm 2018 Näm 2019 Näm 2018 

I. Doanh thu thun ban hang và cung cp d.v 3.418,374 3.581.022 4.835.012 4.897.068 

2. LN gp v ban hang va cung cp d.vi 709.3 16 721.687 947.344 974.979 

3. LN thun tr hot dng kinh doanh 78.300 82.972 76.082 95.242 

4. Tng Içii nhun ké toán truOc thu 88.645 89.678 96.064 99.624 

5. Lqi nhun sau thus TNDN 72.041 73.820 60.529 67.940 

•• Ddnh giá chung: 

- S sách chüng tr di.rcrc ghi chép và luu trtt d.y dü, phãn ánh kjp thai tinh hinh hot 

dngthirctcüadcinvj; 

- Dan vj thtr?ng xuyên ti6n hành kim kê kho, tài san cüa Tong Cong ty nhm quàn 
l và kim soát chat the han; 

- Báo cáo tài chInh riêng và Báo cáo hcp that näm 2019 duçic Cong ty TNHH Kim 
toán CPA Vit Nam kim toán và xác nhn tInh trung thrc và hcrp l cüa các báo 
cáo tài chinh cia Tng Cong ty và Ban kim soát chua thy phán ánh cn luu ; 

- Nhn xét v các s6 lieu trong báo cáo tng kt cüa Chü tjch HDQT: là dung vOi s 

1iu trong Báo cáo tâi chInh cia ducic kim toán. 

PHAN III 
NII4N XET, 1JAN11 GIA vA MEN NGHJ CUA BKS NAM 2019 

1. Nhãn xét, dánh giá hoat dông 

• Ban Kim soát thirc hin chüc nãng, nhim vi theo dáng Diu l t chrc và hot 
dng Tng Cong ty May Nhà Be qui djnh và nhng diu khoãn ghi trong Lust 

doanh nghip. 

• Ban Kim soát cia lam trôn chüc náng, nhim vi ma các nhà d&u ttr cia tin tuâng 

giao cho, tht là thirc hin nhim vij kim soát hot dng kinh doanh và sü ditng 

vn mt ôách có hiu qua; cong nhu thirc hin t6t các ni dung BKS cia xây dirng và 

trInh bay truOc DHCD thuông niên näm 2019, 

• K& qua hot dng cüa BKS trong näm 2019 có sr n 1irc cüa bàn than mi thành 
viên Va cUng nhä sr tin nhim, h trçi và tto diu kiin cüa HDQT, Ban TGD, các 
phOng ban, toàn th CB.CNV Tng Cong ty May Nhà Be; 

• Thay mt BKS, TOi xin trãn trpng cam on sr tin nhim, h trçi và to diu kiin cüa 
DI-IDCD, HDQT, Ban TGD Tng Cong ty cia giüp BKS hoàn thành t6t cong vic. 
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2. Môt s kin nghi 

Ngôai nhcrng thành qua dat duçic trong näm 2019 cüa lông cong ty, BKS kin ngh 
mOt s vn d d6i vài Ban TGD: 

/ Cn lam tt hn nta cong tác dánh giá hang tn kho & xü 1 nhung vt tu hang 
hOa không cn di'ing hoc tn lâu nm d thu hi v6n nhanh, tin tói giâm hrqng 
hang thn kho mic thi da và giãm áp 1rc vay ngân hang; T' l giá tn Hang tn 
kho là 30,24% trên Tng tài san di vài Cong ty Mc và 28,27% dôi v&i Hçip 
nhAt; Va BKS nMn manh  tài giá trj Hang Mn kho & chi tiêu "Ban thành phm dà 
dang". 

V' Chü tr9ng vic dy math  cong tác thu hi nq ciia khách hang d6n han; 

PHAN iv 

KE HOACH HO3T I)QNG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2020 

V Thm djnh báo cáo kt qua kinh doanh, báo cáo tài chInh, báo cáo dánh giá Cong 
tác quãn 1 cüa HGi  dng quán trj 6 tháng và nàm 2020. Lp báo cüa BKS trInh 
DHCD thiimg niên näm 2020; 

V Giám sat tinh hinh trin khai thirc hin k hoach san xut kinh doath näm 2020; 

/ Giám sat tInh hinh thirc hin các Nghj quyt cüa DHIDCD thu&ng niên nm 
2020. Tinh hInh thirc hin các Nghj quyt, quy& djth cüa HDQT cO lien quan 
d&i hoat dng cüa Tng cong ty. 

Ban kim soát hét si:rc tin tu&ng yào nàng 1irc quán trl,  xây dirng và phát trién Tng 
cong ty cia Hi dng quãn trj, Ban Tng giám d6c và tp th CBCNV. 

Trên dày là toàn bQ nGi  dung trong qua trInh kim tra giám sat cüa BKS trong näm 
2019 và k hoach hoat dung näm 2020 BKS xin báo cáo truOc DHDCD. 

Kinh trInh Dai  hi d6ng c dong xem xét thông qua. 

Cui cüng xin g&i tâi Qu c dong Ru cht'ic si:rc khOe, chOc Dii hi thânh cong t6t dcp. 

TM. BAN KIEM SOAT 

TRUONG BAN I 

Phan Van Hal 

'7 



TONG CONG TY MAY NHA BE CONG HOA XA HOI  CHU NGHTA VIETNAM 
HOI DONG QUAN TR! Dc Ip  - Tir do - Hnh phác 

----oOo---- ----oOo---- 

TP, Hd ChI Minh, ngày 15 tháng 6 nãrn 2020 

TO TRiNH PHAN P1101 LI NHUJN 
TRICH LiP QU VA CHIA CO TtC NAM 2019 

- Can cr diu 1 t chi.rc và hçat dng ci.ia Tang Cong ty May Nhà Be -CTCP 

thông qua ngày 22/01/2005 Va duçic sra di b sung ngày 19/05/2018. 

- Cin cir Báo cáo K& qua hott dng kinh doanh näm 2019 d duçic kirn tóan bäi 
Cong ty TNHH Kiêm Toán CPA Viêt Nam, nay HDQT trInh DHDCD phân phi 
lçxi nhun näm 2019 nhu sau: 

Bvt: VNB 

TT Các chi tiêu Thuc hin 

1 Tong doanh thu vã dtch  vçi khác 3,480,500,731,018 

2 Tng chi phi 3,391,856,013,285 

3 Tng loi nhuân tru* thud 88,644,717,733 

4 Thu thu nhp doanh nghip 16,604,197,291 

5 Lçri nhun sau thu 72,040,520,442 

6 Các khoãn trü tru*c khi phãn phi 5,324,956,674 

7 TrIch 1p các qu5 và chia c tüc 57,026,483,271 

-Qu'khenthuàng: 8% 5,763,241,635 

- Qu phüc lçii: 5% 3,602,026,022 

- Trjch thuing HDQT vàBKS: 3% 2,161,215,613 

- Chia c tirc: 25% 45,500,000,000 

8 Lol nhun sau khi trIch 1p qu 9,689,080,497 

Tong lçri nhun sau thuê chu'a phãn 
phoi luy ke 89,702,402,437 

KInh trInh DHDCD biu quyt thông qua.!. 

TM.HQI BONG QUAN 

CH 

TN CONG IV 
MAY 

NHA BE-
CONG TY 
c6 P1-IAN 

HO "- 
PHM 'IIU C1RNG 



TM.HQI BONG QUAN TRI 

oO 3 
' so 

/ TdNGCONGTY 
MAY 

'! NHA BE-
* CÔNGTY 

Co PHAN 
4,> - 

•TF? HO0 . 
HU CIXONG 

TICH 

TONG CONG TY MAY NRA BE CONG HOA XA HOT  CHU NGHA VIT NAM 
1101 DONG QUAN TRI Dc 1.p - Ti,r do - Hnh phUc 

----oOo---- 

TP, H ChI Minh, ngày 15 tháng 06 nám 2020 

TJ TRINH DIJ MEN PHAN PHOI LI NHULN 
TRICH LJLP QU' vA CHIACO T15C NAM 2020 

Can cix diu i th chirc và hot dng cüa Tng Cong ty May Nba Be - CTCP 
thông qua ngày 22/01/2005 và dtrçic sra di b sung ngày 19/05/20 18; 

Can ccr K hoach san xu.t kinh doanh näm 2020 cüa HDQT, nay HDQT trInh 
DHDCD k hoach phân phi lqi nhun näm 2020 nhu sau: 

Bvt: VNB 

TT Các chi tiêu K hoch 

1 Tng doanh thu và djch vy khác 2,700,000,000,000 

2 Tng chi phi 2,650,000,000,000 

3 Tong loi nhun tririrc thud 50,000,000,000 

4 Thud thu nhp doanh nghip 7,600,000,000 

5 Lçi nhun sau thu 42,400,000,000 

6 
Dir kin Các khoãn trir truOc khi phân 
i. . phol (chia HTKD,nop thue bo sung,...) 

7 Trich 1p các qu5 và chia cO tfrc 
- Qu9 du twphát triln: 10% 4,240,000,000 

- Qu9 khen thwáng: 10% 4,240,000,000 

- Qu9phzc lcn: 5% 2,120,000,000 

- Thzthng HDQT và BKS: 3% 1,272,000,000 

- Dir kiln chia c t&c: 10% - 15% 27,300,000,000 

8 Lç'i nhun sau khi trich lap Qu 3,228,000,000 

9 TOng hyi nhun chira phân phOi lOy k 92,930,402,437 

K.inh trInh DHDCD biu quyêt thông qua.!. 



TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOp1L&N 

• 
Báo cáo tài chInh riêng cho nãm tài chInh kt thác ngây 31 thang 12 näm 2019  

I MuB01-DN 
BANG CAN DO! ICE TOAN RIENG 

• Taingày 31 tháng 12 nam 2019  

• 

I
TA! SAN 

A - TA! SAN NGAN HAN 

• (100=110+120+130+140+150) 
1- Tin vã các khoãn ttro'ng throng tin 

• 1. Tin 
2. Cáckhoántuangdi.rangtin 

II- Du tir tài chInh ngän hn 

I III- Các khoãn phãi thu ngán hn 

R
i. Phãi thu ngn han  cüa khách hang 
2. Trâ truc cho ngt.ri ban ng.n han 

• 3. Pháithungnhankhac 

!V- Hang tmn kho 
1 i. Hàngtnkho 

• 
2. Dv phông giárn giá hang tn kho 

V- Tài san ngn hn khác 
I 1. Chi phi trã tnrâc ngn hn 

R
2. ThuGTGTdi.rcickhAutrir 
3. ThuvàcáckhoãnphãithuNhànuâc 

I B - TA! SAN DAt HN 
(200=210+220+230+240+250+260) 

I ! Các khoãn phãi thu dài hn 
1. Phâi thu dài han khac 

I! Tai san c dinh 
1 1. TâisãncdjnhhOuhinh 

- Nguyen giá 
• - Giá tn hao mon lily kE 

• 
2. Tâi san c dinh vô hInh 
- Nguyen giá 

• - Giá tn hao mOn lüy k 

IV. Täi san d?r dang dài hn 

1 1. ChiphIxáydirngcabándâdang 

R V. Du ttr tãi chInh dài han 
1. Dutuvàocôngtycon 

• 2. Du ti.r vao cong ty lien doanh, lien kt 
3. Du tir gop vn vào dan vj khác 

1 4. DvphOngdututài  chinhdài  han 

R
DAuflrnmgifrdnngaydáohan 

VI Tài san dài han khác 

• 1. Chi phi trã truOc dâi han 

!!1. Bt dng san du tLr 

TONG CQNG TA! SAN 
1 (270 = 100+200) 

I 

MS TM 
31/12/2019 

VND 
01/01/2019 

VND 

100 1.810.205.250.028 1.898.066.586.770 

110 5.1 135.232.552.354 186.336.871.446 
111 123.900.658.544 112.336.871.446 
112 11.331.893.810 74.000.000.000 

120 

130 925.923.587.407 896.187.548.021 
131 5.2 784.760.809.684 752.908.623.229 
132 78.109.424.2 12 79.506.278.054 
136 5.3 63.053.353.511 63.772.646.738 

140 5.4 715.250.480.270 755.793.277.631 
141 715.536.982.169 758.472.453.950 
149 (286.501.899) (2.679.176.319) 

150 33.798.629.997 59.748.889.672 
151 5.5 12.869.076.655 12.098.334.859 
152 1-9.198.126.292 45.887.162.291 
153 5.6 1.731.427.050 1.763.392.522 

200 554.468.408.693 597.860.136.488 

210 22.337.895.751 23.392.481.961 
216 5.3 22.337.895.75 1 23.392.481.961 

220 255.310.693.247 275.667.158.269 
221 5.8 235.200.492.260 254.495.262.020 
222 762.141.690.317 73 7.988.924.269 
223 (526.941.198.O57) (483.493.662.249) 
227 5.9 20.110.200.987 21.171.896.249 
228 45.907.418.863 42.517.700.032 
229 (25.797.217.876) (21.345.803.783) 

230 

240 12.243.981.313 1.220.806.728 
242 5.7 12.243.981.313 1.220.806.728 

250 228.061.350.933 257.458.937.476 
251 5.10 97.385.268.520 139.535.268.520 
252 5.10 106.716.920.657 84.216.920.657 
253 5.10 33.706.748.299 33.706.748.299 
254 5.10 (10.413.478.943) - 
255 665.892.400 

260 36.514.487.449 40.120.752.054 
261 5.5 36.5 14.487.449 40.120.752.054 

270 2.364.673.658.721 2.495.926.723.258 

I 
I 5 



BANG CAN DO! KE TOAN 
Tai ngày 31 tháng 

NGUON VON MS 

RIENG (Tip theo) 
12 nàm 2019 

31/12/2019 
TM VND 

Mâu B 01-DN 

01/01/2019 
YND 

A- N PHAI TRA 300 2.016.071.358.571 2.157.013.503.605 
(300=310+330) 

I- Ncr ngn hn 310 1.933.053.144.893 2.066.430.794.038 
1. Pháitránguibánngnhan 311 5.11 386.658.633.474 345.499.611.390 
2. Ngiräi muatrãtintrurc ngnhan 312 18.748.447.946 10.178.541.526 
3. ThuvàcáckhoánphãinpNhânuàc 313 5.6 8.884.339.104 6.841.248.517 
4. PhãitránguiIaodng 314 120.784.670.827 141.428.086.567 
5. Chi phi phái trã ngn han 315 5.12 27.193.049.674 28.733.732.765 
6. Doanhthuchuathirchinngnhn 318 5.13 36.717.604.107 23.145.281.738 
7. PhaitrángAnhankhac 319 5.14 18.902.527.080 15.468.037.348 
8. Vay và nçv thuê tâi chinh ngn han 320 5.15 1.291.804.039.450 1.475.022.665.226 
• Qu7khenthungphüc1ci 322 23.359.833.231 20.113.588.961 

I!- No dài han 330 83.018.213.678 90.582.709.567 
1. Pháitrángirôibándàihan 331 5.11 479.366.454 1.464.192.588 
2. Doanh thu chi.ra thisc hiën dài han 336 5.13 25.267.014.292 25.029.723.468 
. Pháitrádàihankhác 337 5.14 2.108.500.000 3.885.580.092 

4. Vayvancivàthuetàichinhdaihn 338 5.15 55.163.332.932 60.203.213.419 

B- VON CHU S HOU 400 348.602.300.150 338.913.219.653 
(400=410+430) 
Vn chü s& h&u 410 5.16 348.602.300.150 338.913.219.653 

1. Vn gop cüa chü s& hthi 411 182.000.000.000 182.000.000.000 

-Cáphthuph thongco quyên 
bieuquyet 

411a 182.000.000.000 182.000.000.000 

2. QuS' dutuphattrin 418 3 1.399.897.713 31.399.897.713 
3. Lciinhunsauthuchiiaphânphi 421 135.202.402.437 125.513.321.940 
- LNST chwa PP lüy k dn cudi ki trithc421a 80.013.321.940 63.504.214.438 
- LNSTchwaphãnphi ki nay 421b 55.189.080.497 62.009.107.502 

II- Ngun kinh phi và qu khác 430 

TONG CONG NGUON VON 
(440 = 300+400) 

440 2.364.673.658.721 2.495.926.723.258 

N 
N 
N 

N 
N 

• 

N 

• 

• 
. 

N 
N 
N 
N 
N 
• 

N 

N 
N I- 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 

• 
Báo cáo tài chinh riêng cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 

N 

N 
NgwOi 1p Trir&ng phô g Kê toán Tong Giám dôc 

N 

- - \/ 
— Vö Nguyen Thñy Dung Mai Van Hoàng Dung en Ng9c Lan 

N 
I 
N
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Ngirôi 1p Truong p g K toãn Tong Giám dc 

Vö Nguyn Thüy Dung Mai Van Hoàng Dung 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh riêng cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2019 

Mâu B 02-DN 

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH RIENG 
Cho näm tái chInh kt thüc ngày 31 nam 12 nãm 2019 

Näm 2019 Nám 2018 
CII! TIEU MSTM YND YND 
1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 01 5.17 3.437.543.371.489 3.603.967.188.954 

2. Các khoán giâm tth doanh thu 02 5.17 19.169.757.3 87 22.944.734.318 

3. Doanh thu thun v ban hang 
và cung cp djch vii (10 = 01-02) 

10 5.17 
3 .418.3 73 .6 14. 102 3.581.022.454.636 

4. Giavnhangban 11 5.18 2.709.057.513.406 2.859.335.498.946 

5. Lçi nhun gp v ban hang và 20 
cung cp dch vi (20 = 10-11) 

709.316.100.696 721.686.955.690 

6. Doanh thu hot dng tài chInh 21 5.19 47.908.497.994 64.94 1.05 1.4 13 

7. Chi phi tài chInh 22 5.20 85.909.539.405 99.002.645.580 

Trong do: Ghi phi Mi vay 23 56.404.781.548 45.02 7.616.446 

8. ChiphIbánháng 25 5.21 320.073.741.737 337.058.571.723 

9. Chi phi quán 1 doanh nghip 26 5.22 272.941.245.453 267.594.364.976 

10. L9i nhun thun tir ho3t dng kinh 30 
doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)} 

78.300.072.095 82.972.424.824 

11. Thunhpkhác 31 5.23 14.218.618.922 7.847.032.006 

12. ChiphIkhác 32 5.23 3.873.973.284 1.140.983.033 

13. Lo'i nhuân khác (40 = 3 1-32) 40 10.344.645.638 6.706.048.973 

14. Tong lqi nhun k toán trtró'c thu 50 88.644.717.733 89.678.473.797 
(50 = 30+40) 

15. Chi phi thus TNDN hin hành 51 5.24 16.604.197.291 15.858.107.721 

16. Chi phi thud TNIDN hoãn 1i 52 

17. Lçri nhun san thu thu nhp 60 72.040.520.442 73.820.366.076 

Thành ph H ChI Mink, ngày 30 tháng 03 nám 2020 
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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHA.N 
Báo cáo tái chinh riéng cho näm tài chInli kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Mu B 03-DN 
BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TE RIENG 

(Theo phuvngphap giOn tiê'p) 
Cho näm tài chInh két thñc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

Näm 2019 
CHI TIEU MS 

I. LIJU CHUYEN TIEN T HOAT DQNG KINTI DOANH 

1. Ln nhumn trithc lhu I 

2. Diu chinh cho các khoán: 

- Khu hao tài san c6 dinh va BDSDT 2 
- Các khoãn dij phông 3 

- LãiI1 chênh 1ch t giã hii doái do dánh giá Iai 
4 

các khoãn mic tin t có gc ngoai t 

- Lai tü boat dng du tu 5 
- Chi phi lài vay 6 

3. Lz nJzu,, 1w HDKD lr,thc thay dôi vn Iwu d3ng 8 
- Bin dng các khoân phãi thu 9 
- Bin dng hang tin kho 10 

- Biën dng các khoãn phãi trã 11 
- Bik dng chi phi trà tnrâc 12 
- Tién IAi vay dãtrã 14 

- Thus thu nhâp doanh nghiêp dã np 15 

- Tin chi khác cho boat dng kinh doanh 17 

Lwu chuytn 1iiz thuân 11€ hoi1 1I3ng kinh doanh 20 

II. LIXU cimYEN TIEN T1J' HOAT DQNG DAU TU 
1. Tin chi d mua s.m, xây dirng tài san c dnh 

và các tài san dài hn khác 
21 

2. Tin thu tr thanh 1, nhucing ban tài sari cô djnh 
và các tài san dài han  khác 

22 

3. Tin chi du tir gop vn vào don vi khãc 25 
4. Tin thu hi dAu ti' gop vn vào dan vj khác 26 
5. Tin thu 1i cho vay, c tüc vã lcn nhuân dtrcrc chia 27 

Lwu chuyn lien fhun lfr hoz1 tIng diu 1w 

ilL LIJU CHUYEN TIEN TU' HOAT DQNG TAI CHINH 

30 

1. Tinthutrdivay 33 
2. Tin chi trã nc gOc vay 34 

3. C tue. Icii nhun dã trã cho chU so hthx 36 

Lwu chuyln tiln thun 1w hoi1 dng tài chInh 40 

Liru chuyên tién thuãn trong k5' 50 

Tin và ttro'ng duang tiên dan k' 60 

Anh hwóig cza thay dái tj' giá hi ioái quy ã'i 
ngogi f 

61 

Tin và tLrong throng tin cuôi k' 70 

VND 

88.644.717.733 

62.873.537.085 
8.020.804.523 

769.943.415 

(31.563.021.437) 
56.404.781.548 

185.150.762.867 
(2.184.175.369) 

42.935.471.781 

43.997.051.698 
2.835.522.809 

(56.404.781.548) 

(17.912.322.497) 

(13.605.195.675) 

184.812.334.066 

(54.028.842.295) 

1.514.151.224 

(2.550.000.000) 
22.200.000.000 
30.537.465.860 

(2.993.117.611) 

3.047.157.287.660 
(3.235.404.714.730) 

(45.500.000.000) 

(233.747.427.070) 

Nám 2018 
VND 

89.678.473.797 

60.101.748.96 1 
(40.668.033.769) 
(1.731.987.334) 

(28.892.248.095) 

45.027.616.446 
123.515.570.006 
(96.905.434.303) 

(40.2 10.989.892) 

116.754.951.950 
1.172. 141.3 83 

(45.027.616.446) 

(16.020.718.796) 

(9.613.313.998) 

33.664.589.904 

(54.000.179.444) 

8.47 1.598.658 
Co 
T 

IEI 
(29.765.820.066) 

20.202.686.169 
27.510.734.099 

(27.580.980.584) 

3.537.852.938.732 
(3.417.072.462.549) 

(45.500.000.000) 

75.280.476.183 
(51.928.210.615) 81.364.085.503 

186.336.871.446 103.977.942.158 

823.891.523 994.843.785 

135.232.552.354 186.336.871.446 



BANG CAN 
T0i ngày 

TA! SAN 

DO! ICE TOAN HQP NEIAT 
31 tháng 12 näm 2019 

31/12/2019 
MS TM YND 

MusB01-DN/HN 

01/01/2019 
VND 

A - TA! SAN NGAN }LN 100 2.232.528.360.398 2.221.240.575.601 
(100 = 110+120+130+140+150) 
Tiu vi cic khoin ttrcrng dirong tin 110 5.1 283.695.607.662 296.834.889.495 

1. Tin 111 246.541.333.039 159.613.700.964 
2. Các khoin ttxcrng throng tin 112 37.154.274.623 137.221.188.531 
II- Du ttr tii chInh ngn hn 120 7.607.920.548 1.900.000.000 
1. Chirngkhoinkinhdoanh 121 5.2 2.000.000.000 2.000.000.000 

2. ?KllIonal:iam gia chi.mg khOafl 
122 5.2 (120.000.000) (100.000.000) 

3. Dutinindnngàydáohn 123 5.3 5.727.920.548 
ifi- Cic khoin phil thu ngn hn 130 953.669.569.436 889.390.701.638 
1. PháithungnhncCiakhach hang 131 5.4 818.200.226.532 783.124.337.764 
2. Trã tnróc cho nguri bin ng.n hn 132 71.626.153.323 70.003.032.7 16 
3. Phiithuvchovayng.nhn 135 5.5 5.500.000.000 
4. Phii thu ngn hn khác 136 5.6 58.694.097.715 36.462.071.432 
5. Dr phong các khoin phãi thu khó dôi 137 (422.084.222) (130.429.595) 
6. Tài sàrithiu chäxü 1 139 71.176.088 (68.3 10.679) 
P/- Hing tn kho 140 5.7 924.420.807.303 939.159.871.848 
1. Hãngtônkho 141 925.332.900.549 942.804.145.585 
2. Dr phông giãm giá hing tn kho 149 (912.093.246) (3.644.273.737) 
V- Tii sin ngn hn khic 150 63.134.455.449 93.955.112.620 
1. Chiphftrátrirâcng.nhn 151 5.8 19.187.186.992 17.544.994.750 
2. Thus GTGT duoc khu trr 152 33.329.891.736 67.766.502.655 
3. ThuêvàcáckhoinpháithuNhàrnrOc 153 5.14 10.617.376.721 8.643.615.215 
B - TA! SAN DAI HN 200 1.037.735.340.606 1.148.703.496.139 

(200 = 210+220+230+240+250+260) 
I Các khoin phil thu dài hn 210 10.337.895.751 49.139.244.043 
1. Phiithudàihankhác 216 5.6 10.337.895.751 49.139.244.043 

Tii sin c dinh 220 801.660.973.178 844.647.480.950 
1. Tài sincô dinhhUuhmnh 221 5.9 772.084.727.3 18 813.592.774.704 

- Nguyêngiá 222 1.692.100.837.116 1.632.549.020.8 75 
- GiO fri hao nOn liiy kê 223 (920.016.109.798) (818.956.246.171) 

2. Tàisinc6dinhvôhjnh 227 5.10 29.576.245.860 31.054.706.246 
- Nguy&ngiá 228 57.510.105.125 54.120.386.294 
- GiO frj hao mon lüy kê 229 (2 7.933.859.265) (23.065.680.048) 

ifi. Btdngsinduttr 230 - - 
IV. Tii sin d& dang dài hn 240 34.542.394.334 29.324.123.866 
1. ChiphIxiydrngcobindâdang 242 5.11 34.542.394.334 29.324.123.866 
V. Du ttr tii chinh dii han 250 87.683.535.929 102.259.242.143 
1. Diutuvào côngty lien doanh, lien kt 252 5.12 50.310.895.230 67.552.493.844 
2. Dâu ti.r gop vn vão don vj khic 253 5.12 35.706.748.299 33.706.748.299 
3. Du tir nAm giü dn ngày dáo hn 255 5.3 1.665.892.400 1.000.000.000 
VI Tii sin dii h311 kliác 260 103.510.541.414 123.333.405. 137 
1. ChiphItritruOcdiihan 261 5.8 103.510.541.414 123.333.405.137 
TONG CQNG TA! SAN 

270 3.270.263.701.004 3.369.944.071.740 
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Ngtrri 1p 

TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chfnh hqp nht cho nãm tài chinh ktthi'ic ngày 3 1/12/2019 

BANG CAN 
Ti ngày 

NGUON VON 

1)01 ICE TOAN (Tip theo) 
31 thang 12 näm 2019 

31/12/2019 
MS TM VND 

MusB 01 -DN/HN 

01/01/2019 
VND 

C- N PIIAI TRA 300 2.867.036.564.237 2.940.336.012.593 
(300 = 3 10+330) 

I- Nçrngn hn 310 2.594.295.669.711 2.578.322.775.643 
1. Phãitrãnguibanng.nhan 311 5.13 417.858.957.845 387.510.297.666 
2. Nguôi mua trã tin trirâc ngn han 312 8 1.360. 16 1.374 46.859.503.20 1 
3. Thud và các khoãnphai np Nhà rnrâc 313 5.14 28.621.247.805 30.238.270.324 
4. Phâi trã ngtthi lao dOng 314 306.92 1.335.894 294.337.867.77 1 
5. ChiphIphàitrangnhan 315 5.15 29.781.504.898 32.574.322.776 
6. Doanh thu chua thc hin ng.n han 318 36.717.604.107 23.145.281.738 
7. Phãi trâ ng.n han  khãc 319 5.16 75.694.003.817 47.720.003.478 
8. Vay và nç thuê tai chfnh ngan han 320 5.17 1.584.225.609.030 1.686.630.411.604 
9. Qukhenthringphüc1ai 322 33.115.244.941 29.306.817.085 
H- Ncr dãi hn 330 272.740.894.526 362.013.236.950 
1. Pháitránguribándàihan 331 5.13 479.366.454 1.464.192.588 
2. Ngix?i mua trã tiên tnrâc dài han 332 787.708.926 17.705.531.814 
3. Doanh thu chi.ra thi.rc hiên dài han 336 25.267.014.292 25.029.723.468 
4. Phãitrãdàjhankhác 337 5.16 2.108.500.000 3.885.580.092 
5. Vayvànçvàthuêtài chJnhdàihan 338 5.17 239.607.429.408 312.781.285.391 
6. Thuê thu nhp hcân lai  phãi trã 341 4.490.875.446 1.146.923.597 
D- VON CHU S1 HIYLJ 400 403.227.136.767 429.608.059.147 

(400 = 410+430) 
I- Vn chü s& hfru 410 5.18 403.227.136.767 429.608.059.147 
1. Vôngópcüachüs&hiiu 411 182.000.000.000 182.000.000.000 

- CphiEupM thông có quyn 
bie2u quyEt 411a 182.000.000.000 182.000.000.000 

2. Qu dAu tr phát triên 418 47.957.741.796 46.389.848.609 
3. Lçii nhun sau thus chua phân pMi 421 65.291.747.100 86.602.875.905 

- LNST chit-a PP liy Ice' de'n 
cuô'i kI tru-óc 421a 27.945.470.711 2 7.455. 756.137 

- LNSTchzraphdnph6i Ii nay 421b 37.346.276.389 59.147.119.768 
4. Lçii Ich c dông không kim soát 423 107.977.647.871 114.615.334.633 
II- Ngun kinh phi và qu khác 430 

TONG CONG NGUON VON 
(440 = 3 00+400) 440 3.270.263.701.004 3.369.944.071.740 

Thành pM 116' .ChI Minh, ngày 06 thông 04 nám 2020 

Trwôiigph ugktoá gGiãmdc 
00398889  

T6NGCONGTY . 
MAY 

NHAB 
* CON 
%,c6 
11, 

Ding Minh Tuyn Mai Van Hoãng Dung Nguy&i Ng9c Lan 
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Iv 

TONGCONGTYMAYN}IABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chfnh hcp nMt cho näm tài chinh kt thiic ngày 31/12/2019 

MâuB02-DN/HN 

CHi TIEU 

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH HcW NIL&T 
Cho nám tái chInh k6t thic ngày 31/12/2019 

Nàm 2019 
MS TM VND 

Nám 2018 
VND 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 01 5.19 4.854.399.345.731 4.920.114.575.234 
2. Các kEoàn giám tri'r doanh thu 02 5.19 19.387.532.472 23.046.464.706 

3. 
Doanh thu thuAn v ban hang 
và cung cp djch vi (10 = 0 1-02) 

10 5.19 4.835.011.813.259 4.897.068.110.528 

4. Giávnhàngbán 11 5.20 3.887.667.665.327 3.922.088.664.990 

5 
Lnhungpvbánhãngvà 
cung cp d1ch vi (20 = 10-11) 

20 947.344.147.932 9 74. 979.445.538 

6. Doanh thu hoat dng tài chinh 21 5.21 36.760.089.692 52.454.526.534 
7. Chi phi tài chfnh 22 5.22 111.461.502.673 142.733.598.099 

Trong do: C'hi phi lãi vay 23 89.460.030.999 82.579.825.304 

8. Ph.n lãi trong cong ty liOn doanh, liOn kt 24 (8.517.613.808) 5.734.617.984 

9. ChiphIbanhang 25 5.23 354.918.197.350 365.159.481.165 
10. Chiphiquàn1doanhnghip 26 5.24 433.124.951.335 430.032.720.236 

11. 
Lqi nhun thuãn tir hot dng kinh doanh 

30 76.081.972.458 95.242.790.556 {30 = 20+(21-22)-(24+25+26)} 
12. Thu nhp khác 31 5.25 32.967.189.751 25.538.462.797 
13. Chi phi khác 32 5.25 12.985.268.281 21.156.686.965 
14. LçrinhuOnkhác 40 5.25 19.981.921.470 4.381.775.832 

(40 = 3 1-32) 

15. lông lçri nhun k toán tru'&c thuA 50 96.063.893.928 99.624.566.388 
(50 = 30+40) 

16. ChiphIthuATNDNhinhành 51 32.191.284.094 32.161.845.542 
17. ChiphithuATNDNhoan1i 52 3.343.951.849 (478.044.468) 

18. 
L9i nbun sau thuA thu nhp doanh nghip 
(60 = 50-51-52) 

60 60.528.657.985 67.940.765.314 

19. Lqi nhun sau thuA Cong ty mc 61 48.872.759.660 59.147.119.768 

20. 
Lç'i nhun sau thu cüa C6 dông 
không ki6m soát 

62 11.655.898.325 8.793.645.546 

18. Läi c0 ban trOn cô phiu 70 5.26 2.052 2.601 

NgirOi 1p TnrO'ng 

Bng Minh Tuy6n 

Thànhph H ChIMinh, ngày 06 tháng 04 náin 2020 

hngk6ton ngGiámd6c 

/ 

/ 

Mai Van Hoàng Dung 

7 



Tin và turng duong tin cui k5' (70 = 50+60+61) 

Ngirôi Ip Trircrng p 

/ 
Ding Minh Tuyn Mai 'ãn Hoàng Dung 

8 

4nãm2020 
oc 

Nguyn NgQc Lan 

TONG CONG TY MAYNTIA BE-CONG TY CO PIEA1 
Báo cáo tài chInE hçip nht cho näm tài chInh kt thiic ngày 31/12/2019 

BAO CÁO LIXU CRUYEN 
(Theophwcingpháp 

Cho näm tài chInh kêt thuic 

CHI TIEU 

TIEN TE H€P NHAT 
gián tiê'p) 
ngày 3 1/12/2019 

Nãm 2019 
MS VND 

MâuB03 -DN/HN 

Nam 2018 
VND 

I. Luu chuyn tin thun tfr hot dngkinh doanh 
1. Ln nhuân lrwóc thul 01 96.063.893.928 99.624.566.388 
2. Diu chinh cho cdc khoán: 

- Khu hao tài san c djnE và BDSDT 02 126.444.133.541 123.263.498.003 
- Các khoãn dir phàng 03 (2.420.525.864) (40.398.117.407) 
- L&lài chênh 1ch t) giá hôi doái do dánh giá iai 
các khoãri mic tin t có gc ngoai t 

04 445.332.691 (764.225.457) 

- Lâi tir hot dng dâu P.r 05 (19.786.206.242) (34.111.969.07 1) 
- Chi phi lãi vay 06 89.460.030.999 82.579.825.304 

3. L'ti nhu(in tfr HDKD trzthc thay to2i vohn irru dng 08 290.206.659.053 230.193.577.760 
- Bik dng các khoàn phãi thu 09 20.854.018.148 (113.874.488.409) 
- Bin dung hang tn kho 10 17.654.550.571 (48.812.755.501) 
- BMn dng the khoán phai ira 11 90.610.138.458 217.047.979.054 
- Bián dng chi phi trá tnróc 12 18.180.671.481 (15.2 14.627.562) 
- Tin 1i vay dâ trà 14 (92.320.082.43 8) (80.952.144.102) 
- Thu thu nhp doanh nghiêp dä np 15 (37.281.811.180) (29.668.983.415) 
- Tin thu khãc tlr hot dng kinh doanh 16 24.360.000 23.384.000 
- Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 (13.258.829.681) (19.464.612.275) 
Luu chuyln tiln thuin tfr koz1 i4ng kinh doanh 20 294.669.67-4.412 139.277.329.550 

H. Lru chuyn tin tir hot dng du tir 
1. Tin chi cM mua sm, xây drng TSCD 

và the TSDH khác 
21 (99.617.721.133) (12 1.608.836.426) 

2. Tiãn thu tlr thanh 1, nhuçrng ban TSCE) 
vàcac TSDH khác 

22 7.508.148.515 8.99 1.999.930 

3. Tiên chi cho vay, mua cong cii ncr cüa don vi khác 23 (11.893.812.948) 
4. Tin chi cMu liz gop v6n vào don vj khác 25 - (33.015.820.066) C 
5. Tin thu hi cMu r gop vn vào don v khác 26 7.651.949.915 20.202.686.169 
6. Tin thu Iãi cho vay, c tirc và lçri nhuân ducic chia 27 15.527.593.861 11.719.955.296 K 

Lwu chuyln 1in thun tfr hoit dçThg dtu Lw 30 (80.823.841.790) (113.710.015.097) C? 
A .A . - HI. Liru chuyen tien tir hot dçng tai chinh 

Tik thu tlr phát hành c phiu, nhn 
1. 

vn gop cOa CSH 31 12.865.200.000 

2. Tiênthutlrdivay 33 3.939.596.620.93 1 4.247.396.950.519 
3. Tiên chi trã nq gc vay 34 (4.127.755.794.673) (4.134.469.199.440) 
4. C tOc, lçri nhun dã trà cho chü s& hthi 36 (52.584.722.833) (71.451.673.115) 

Lwu chuyln lien lhuân Lit hoçit d3ng lài chmnh 40 (22 7.878.696.5 75) 41.4 76.077.964 
A .A A Luir chuyen tien thuan trong ky (50 = 20+30+40) 50 (14.032.863.953) 67.043.392.417 

Tin và tirong duong tin du k' 60 296.834.889.495 228.713.854.868 
Anh hithng cãa thay ddi giá hi doái quy ddi ngogi 
te 61 893.582.120 1.077.642.210 


