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TONG CONG TY MAY iIA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh hçp nhAt cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 09 näm 2020
Mu B 01-DN/HN

BANG CAN 1)01 icE TOAN HçIP NHAT
TAISAN
1

Tal ngày 30 tháng 09 näm 2020
Mãs TM
30/09/2020
2
3
4

A. TA! SAN NGAN HN
L 1in các khoãn tiro'ng dirong tin
1. Tin
2. Các khoán tuong drnng tin
II. ButirtàichInhngnhn
1. ChOng khoàn kinh doanh
2. Dv phông giãm giá chCrng khoán kinh doanh(*)
3. DAu ttr nmglii dn ngày dáo hn
111. Các khoãn phãi thu ngn hn
1. Phài thu ngn han cOa khách hang
2. Ira truâc cho ngLri ban ngAn han
3. Phài thu v cho vay ngn han
4. Phãithu ngân han khác
5. Dir phông phãi thu ngn han khó dói(*)

100
110
111
112
120
121
122
123
130
131
132
135
136
137
139
140
141
142
150
151
152
153
200
210
216
220
221
222
223
227
228
229
230
240
242
250
252
253
255
260
261

6. Tàisãnthiuchyx&l
IV. Hang tn kho
1. Hang tn kho
2. Dr phông giàm giá hang tn kho (*)
V. Tài san ngn hn khác
1. Chiphitthtnàcngnhn
2. Ihu giá trj gia tang duqc khAu tri
3. Ihu và các khoàn khác phài thu Nba nuâc
B. TA! SAN DAI ILN
I. Các khoãn phãi thu dài hn
1. Phài thu dài han khác
IL Tai san c djnh
1. Tài san c dinh hQ'u hinh
-Nguyen giá
- Giá trj hao mon lily kd
2. Tài san c djnh vô hinh
-Nguyen giá
- Giá frj hao mOn lIly kd
HI. Btdngsãnutir
N. Tàj san dôdang dài hn
1. Chi phi y dirng co bàn dà dang
V. BAu tu tài chInh dài hn
1. Du tir vào cong ty lien doanh, lien két
2. Du tu gop vn vào dcm v khãc
3. Du ttr nm gui dn ngày dáo han
VL Tàisãndàihankhác
1. Chi phi trã truâc dài han
TONG CONG TA! SAN

270

2

5.1

5.2
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

2.047.012.209.342
301.879.809350
199.723.149.639
102.156.659.711
15.534.175.948
2.000.000.000
(120.000.000)
13.654.175.948
823.210.507.801
653.703.015.958
98.837.543.019
12.000.000.000
58.881.370.191
(282.597.455)
71.176.088
795.556.123.680
796.346.157.463
(790.033.783)
110.831.592.564
29.177.892.036
63.599.433.594
18.054.266.934
969.081.117.470
26.742.821.219
26.742.821.219
747.729.875.090
721.45 1.987.334
1.713.511.814.108
(992.059.826.774)
26.277.887.756
57.510.105.125
(31.232.217.369)
29.091.655.186
29.091.655.186
89.693.137.720
48.436.274.335
40.256.863.385
1.000.000.000
75.823.628.255
75.823.628.255
3.016.093.326.812

01/01/2020
5
2.232.528.360398
283.695.607.662
246.541.333.039
37.154.274.623
7.607.920.548
2.000.000.000
(120.000.000)
5.727.920.548
953.669.569.436
8 18.200.226.532
71.626.153.323
5.500.000.000
58.694.097.715
(422.084.222)
71.176.088
924.420.807.303
925.332.900.549
(912.093.246)
63.134.455.449
19.187.186.992
33,329.891.736
10,617.376.721
1.037.735.340.606
10337.895.751
10.337.895.751
80 1.660.973.178
772.084.727.3 18
1.692.100.837,116
(920.016.109.798)
29.576.245.860
57,510.105.125
(2 7.933.859.265)
34.542394334
34.542.394.334
87.683.535.929
50.3 10.895.230
35.706.748.299
1.665.892.400
103.510.541.414
103.510.541.414
3.270.263.701.004

TONG CONG TV MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh hçp nht cho giai don tài chInh kt thüc ngây 30 thang 09 näm 2020
Mu B 01-DN
BANG CAN DO! KE TOAN (Tip theo)
Tai ngày 30 tháng 09 näm 2020
NGUON VON
1

C. Nç%PHAITRA
L Nqngn han
1. Phài trã ngu&i ban ngn han
2. Ngi.rôi mua trã tin tnrâc ngn han
3. Thud và các khoàn phãi np Nhà nisàc
4. Phãi trã ngthi lao dng
5. Chi phi phâi trã ngn han
6. Doanh thu chu'a thijc hin ngän han
7. Phãi trâ ngn han khác
8. Vay và ncsthuê tài chinh ngn han
10. Qu khen thtrâng, ph(ic lcci
IL Nqdài han
1. Phii trã ngi.rYi ban dài han

TM

30/09/2020

01/01/2020

2

3

4

5

300

2.570.161326.956

2.867.036.564.237

310

2.250.171.950.861

2.594.295.669.711

429.507.684.493
183.376.494.204
39.611.453.053
224.297.691.973
36.672.592.426
8.797.778.543
87.307.048.747
1.215.343.593.979
25.257.613.443

417.858.957.845
81,360,161.374
28.621.247.805
306.921.335.894
29.781.504.898
36.717.604.107
75.694.003.817
1.584.225.609.030
33.115.244.941

319.989376.095
336.080.764
6.846.789.956
27.714.016.893
1.665.483.500

272.740.894.526
479.366.454
787.708.926
25.267.014.292
2.108.500.000
239.607.429.408

311
5.9
312
313 5.10
314
315
318
319 5.11
320 5.12a
322
330
331
332
336
337
338 5.12b
341
400
410 5.13
411

2. Nguii mua trâ tiên tnrOc dài han
3. Doanh thu chtra thirc hin dài han
4. Phài trã dài han khác
5. Vay Va nç thuê tài chmnh dài han
6.
D.
L
1.

Mãs

Thus thu nhp hoAn 1i phãi trã
VONCIIUSOHUU
V&i chü s&hüii
Vein gop cüa chU so hthi

- Cphi1uph thông có quyJn biu quyut
-Cdphiluu-udãi
2. Thngduveinceiphn
3. Qu5 du Ur phát triên
4. Lçri nhun sau thud chLra phãn pheii

276.759.977.25 1
6.667.027.731
445.931.999.856
445.931.999.856
182.000.000.000
182.000.000.000
-

411a
411b
412
418

65.291.747.100

97.464.420.133
28.366.810.421

2 7.945.470. 711
37.346.276.389

89.522.928.958
-

107.977.647.871
-

3.016.093326.812

3.270.263.701.004

421a

6. Lqi Ich cei dông không kimsoát
IL Nguein kinh phI qu5 khác

421b
429
430

TONG CQNG NGL.N VON

440

182.000.000.000
-

48.577.840.344
125.831.230.554

421

- L1'iSTchraphânphi lüy k dn cui kj' trithc
-LNSTchriaphdnphi k nay

4.490.875.446
403.227.136.767
403.227.136.767
182.000.000.000

47.957.741.796

Thành phd H C'hI Minh, ngày 30 tháng 10 nám 2020
NgirO'i Ip

Trirö'ng p ô g k toá'

Giám deic
TNGCONGTY
MAY

'-

NHA
Co
9c

*

•

Dng Minh Tuyn

Mai Van Hoàng Dung

3

Nguyn Ngçc Lan

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN

Báo cáo tài chInh hqp nht cho giai don tài chInh kt thCic ngày 30 tháng 09 nAm 2020
Mu B 02-DNIHN
BAO CÁO KET QUA HOIST BONG KINH DOANH HQP NHAT

Cho gial don tài chInh két thtc ngày 30 thang 09 näm 2020
CIIITIEU

1

TM

so
23

Qu3 nàm 2020

Qu3 näm 2019

Lüyk9 thäng
Nam nay

LUyk9 thäng
Nim triwc

4

5

6

7

1. Doanh thu En hing vi cung cp dich v
2. Các khoán giini tth doanh thu

01

1364.504.746.711

02

1.907.270.652

3. Doanh thu thun

10 5.14 1362.597.476.059 1.483.071.843.873 3.125.804.399.801 3.604.770.637.600
11 5.15 1.092.831.132.602
1.213.452.158.492 2.554.847.214.514 2.918.269.780.771

hin hing vi cung dpch
4. Giavnhàngban
5. L9i nhun gp him hang vi cung cpdjch
6. Doanh thu hot dng tii chinh
7. ChiphitiichInh
- Trong do': Chi phi lâi vay

8. Phn lãi/1 trong Cong ty 1in doanh lien k&
9. Chi phi ban hang
10. Chiphiquãn1doanhnghip
11. Lçri nhun thun tir hot dng kinh &anh
12. Thu nhp khác

20

1.487.136.451.024 3.131.261.836.546 3.618.901.113.699

4.064.607.151

5.457.436.745

14.130.476.099

269.766.343.457

269.619.685381

570.957.185.287

686.500.856.829

21 5.16
22 5.17

11.191.504.418
23.305.538.449

7.422.987.128
31.080.580348

34.482.406.572
74354.467.660

27.163.436.363
82.875.856.936

23

5.126.955.324

12.291.636.687

44.216.229.922

55.673.076.515

24

726.919.861

(6.098.375.237)

(11.660.473.465)
245.862.594.498

25 5.18
26 5.19

97.571.157385
107.670.715.065

(4368.115.480)
90.586.959.564
119.704.769.213

227.247.096.757
264.767.550.190

334.216.424.125

53.137356.837
6.927.358.156
2.809.413.630

31302.247.904

32.972.102.015

39.048.944.168

12.787.355.007
7.024.623.895

18.310.647.283
6296.369.836

29.321.883.913
14.340.609.979

4.117.944326

5.762.731.112

12.014.277.447

14.981.273.934

13. Chi phi khác

30
31
32

14. L91 nhun khic

40 5.20

15. T&ig Ii nhun k tom trithc thu

50

57.255301363

37.064.979.016

44.986.379.462

54.030.218.102

16. Chiphithu thu nhp doanh nghip hin hãnh

51

9.765.944.504

17. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoãn 1?i

52

3.879.675.047

10.529.706.967
(311.548.000)

15.736.937.506
2.176.152.285

18.858.587.864
-

18. L9i nhun sau thus thu nhpdoanh nghip

60

43.609.681.812

26.846.820.049

27.073.289.671

35.171.630.238

19. Lqi nhun sau thud cüa cOng ty mc

61

39.008.767.588

22.427.598.456

28366.810.421

25.891.177.240

4.600.914.224
2.144

4.419.221.593
1.233

(1.293.520.750)
1.559

9.280.452.998
1.296

20. Lqi nhun sau thu cüa cô dOng không kiêmsoát 62
21. Uico'hintrencphiu
70 5.21

Thành pM H ChI Minh, ngày 30 tháng 10 nám 2020
NgLrôi Ip

Truông p ô k toá

Tng Giám dc

Bng Minh Tuyn

Mai Van Hoàng Dung

Nguyn Ngçc Lan
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TONG CONG TV MAY NI{A BE - CONG TV CO PHAN

Báo cáo tài chinh hqp nht cho giai do?n tài chInh k& thüc ngày 30 tháng 09 näm 2020
BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TE HçIP NHAT
(Theophztc'ngpháp gián tiép)
Cho giai don tài chInh két thUc ngày 30 thán 09 nãm 2
Chi tiêu

Lüy k 9 tháng
Näm2020

s

1

2

L LUU CHUYE1 T1P 1U HOAT DQNG KINH DOANH
1. Lçri nhun fru'6c thud
2. Dieu chinh cho các khoãn

Mu B 03-DN/HN

3

Lüy k
Nam20l9

4

5

01

44.986379.462
120.843.976.907

54.030.218.102
128.0 10.844.664

- KhAu hao tài san c djnh
- Các khoãn dij phong
- Lai, l chênh Ich t' giá h61 doái do dánh giá Iai
các khoán mvc tin t cO gc ngoi t
•LAi, 1 ti hot dng du tu'
- Chi phi lal vay
3. Lçi nhuãn tt'r hoat ng kinh doanh triró'c thay &ii v6n Iuu ng
•Tang, giàm câc khoàn phài thu
- Tang, giãm hang tn kho
•Tang,giàmcác khoãn phaitra(khong k lâivay phãitrã,thuthu
nhpphainp)
- Tang, giàmchi phitra tniâc
- Tin lãi vay dà trá
- Thud thu nhp doanh nghip d np
-Tin chikhactrhoat dng kinh doanh

02
03
04

86.000.717.150
(261.546.230)
-

95.243.035.959
(411.170.076)
-

05
06
08
09
10
11

(9.111.423.935)
44.216.229.922
165.830356.369
76.487.190.863
128.986.743.086
51.440.098.113

(22.494.097.734)
55.673.076.515
182.04 1.062.766
167.024.280.741
83.159.693.519
(80.493.720.001)

12
14
15
17

17.696.208.115
(44.216.229.922)
(9.166.105.558)
(7.857.631.498)

10.258.946.292
(55.673.076.515)
(27.166.399.345)
(9.553.697.510)

Lwu chuyei: 1iii t/sudn lfr hoz/ dc3ng kin/s doanh

20

IL LUUCHUY

3 79.200.629.568

269.597.089.947

liEN TUHOATDQNGDAUTIX

I. Tin chi d mua sam, xây di,mg TSCD và các tài san dài han khác
2. Tin thu tz thanh I, nhuçrng ban TSCD và các tài san dài han khác
3. Tin chi cho vay, mua các cong cv ncr cOa dcm vi khác
5.Tin chi dâu tu' gop vOn vào dan vi khác
6.Tin thu hi Mu tu' gOp v6n vào dan vi khác
7.Tin thu lai cho vay, C6 tcrc và Içi nhun duçcc chia

21
22
23
25
26
27

(26.751.585.510)
(7.926.255.400)
(7.000.000,000)
3.115.777.314
9.275.102.924

(73.135.520.041)
8.828.563.754
7.500.000.000
14.035.647.979

Liru cl:uyin tiJn tl:uàn ti'rI:oit t1ng thu 1w

30

(29.286.960.6 72)

(42.771.308.308)

III. LUU CHUVEN TIEN Tif HO3T DQNG TA! CHINII

1. Tin thu tr phát hành c6 phiu, nhn v6n gOp cUa chi sà hUu
3. Tin vay ngn han, dãi han nhn thrcic
4. Tin trá nq g6c vay
6. C6 ttc, 1i nhun d trà cho chO sO hflu

31
33
34
36

2.518.184.768.348 3.046.185.212.560
(2.849.914.235.556) (3.253.610.993.705)
(45.500.000.000)

Lwu chuydn 1in thutn tic host Jng tài chInk

40

(331.729.467.208) (252.925.781.145)

Liru chuyn tin thun trong k' (20+30+40)
Tin và tu'o'ng duong tin dliu nAm

50
60
61
70

18.184.201.688
283.695.607.662
301.879.809350

Anh hu'Ong cUa thay Mi t giá h61 doái quy Mi ngoai t
Tin vi tinvng thong tin cu61 k

5,1

hph IC/il
Ngirô'i lap

Tru*ngp Ogktan

Ding Minh Tuyn

Mai Vàn'Hoàng Dung

5

(26.099.999.506)
296.834.889.495
270.734.889.989

ày 30 tháng 10 nám 2020
g Giám dc

Nguyn Ngçc Lan

TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chinh hqp nht cho nãm tài chInh kt thüc ngày 30 thang 09 näm 2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINB H(IP NHAT
1.

THÔNG TIN KHAI QUAT

1.1

HInh thuc s hfru vn

Mu B 09-DN/HN

Tng Cong ty May Nhà Be - COng ty C phAn (gui tat là "Tng Cong ty") duqc c phn hóa tir Doanh
nghip Nhà mràc - Cong ty May Nhà Be theo Quyet dnh s 74/2004/QD-BCN ngày 08/8/2004 và
Quyt djnh so 88/2004/QD-BCN ngày 08/09/2004 cüa B tnrâng BO Cong nghip (nay là B Cong
thung). Tng Cong ty hoat dng theo Giy ching nhn dang k2 kinh doanh so 0300398889 ngày
24 thang 3 nãm 2005 do Sâ kO hoach và dâu tu Ip. HCM cap. Giây chfrng nMn dang k' kinh doanh
thay dOi Ian th(r 22 ngày 08 tháng 09 näm 2015.
Ten Tng COng ty vit bang ting rnr&c ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock
Company, tOn viOt tat là: NI-IABECO.
Vn diu l là: 182.000.000.000 ding.
Tri sâ chmnh cüa Tng COng ty t?i: S6 4, &r1ng Bn Nghé, phuing Tan Thun DOng, qun 7, thành
phô HO ChI Minh.
S lao dng tai ngày 30/09/2020: 4.102 ngrii
1.2

Ngành ngh kinh doanh và hoyt ding chinh
Ngành ngh san xuat kinh doanh chO yu cOa Tang COng ty bao gm nhiu ITnh vijc, trong do chO
yOu là tp trung vào các 11'nh vrc sau day:
• San xuat, mua ban san phAm dt - may, nguyen phii
phitc v1i ngành dt, may;

lieu,

may mOe, thit bj, phii ting linh kiin

• Git, tAy, in trOn san phm thOu;
• Mua, bàn san phAm ch bin tr nông - lam - hái san, may moe thi& bj, phii tüng kim khI din may
gia dung và cong nghip, din tCr, cong ngh thông tin;
• Xây dimg và kinh doanh nhà;
• MOi giài bat dOng san;
• Djch vii kho bäi;
• Kinh doanh 4n tâi xãng du b&ng O to và dtrông thüy ni dja;
• Kinh doanh nhà hang, km trü du ljch, khách san;
• Kinh doanh du ljch lü hành ni dja, quc t;...
13

Cu true doanh nghip
Dan/i sac/i cdc cong ty con duVc I:1p nh&
.

TOn Cong ty

: Cong ty C6 phn May Gia Lai

Dja chi

: Dtr&ng L Thai T, t6 12, Yen D& Tp. Pleiku, tinh Gia Lai,
VietNam.
:51%

T1lciiichCOngtymç

Quyn biu quyOt Cong ty mc : 51%
S

TOn Cong ty
Djachi
T l igi Ich Cong ty mc

Cong ty C phAn May Dà Lt
S 9, Phü Ding ThiOn Vi.rcing, Phuing 8, Tp. Lat, tinh Lam
DOng, Vit Nam.
:55%

Quyn biu quyt Cong ty mc : 55%
6

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN
Báo cáo tài chInh hçp nht cho narn tài chInh kt thüc ngày 30 thang 09 nam 2020
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH H€IP NHAT (TIEP THEO)
Ten Cong ty
Dja chi
T' 1 Jqi Ich Cong ty mc

Mu B 09-DN/HN

: Cong ty C phn May BInh Djnh
: S 105 Trn Hi.rng Dao, phu&ng Hal Cáng, Tp. Quy Nhyn, tinh
Binh Djnh, Vit Nam.
: 5 1,84%

Quyn biu quy& Cong ty me : 51,84%
Ten Cong ty
Dja chi
TS' J 1i ich Cong ty mc

: Cong ty C phn May An Nhn
: S 71 Nguyn DInh Chiu, P.BInh Djnh, thj x An Nhan, tinh
Binh Djnh
: 58,19%

Quyn biu quyt Cong ty mc : 5 8,19%
Ten COng ty

: Cong ty C phn May Tam Quan

Dja chi

: Cim cong nghip Tam Quan, thj trân Tam Quan, huyn Hoài
Nhon, BInh Dlnh
: 57,67%

T' I 1i Ich COng ty me

Quyn biu quyt Cong ty mc : 57,67%
Ten Cong ty
Djachi
T' I Igi Ich Cong ty mc

Cong ty C phn May BInh Thun - Nhà Be
S6 204 Th6ng Nht, phLr&ng Tan Thin, thj xA La Gi,
tinh Binh Thun, Vit Nam.
5 1,00%

Quyn biu quy& Cong ty mc

51,00%

Ten Cong ty

Cong ty TNHH Giit t.y Nhà Be

Djachi
T' 1 1i Ich Cong ty mc

Ciim cong nghip Trung An, Ap BInh Tao, xa Trung An, Thành
ph M Tho, Tinh lien Giang, Vit Nam
:51%

Quyn biu quyt Cong ty me

51%

Ten Cong ty

COng ty C phAn May Nhà Be - Hu Giang

Dja chi
T' 1 Iqi ich Cong ty me

Cim cong nghip - Tiu thO cong nghip, Phung VII, Thãnh
phO Vi Thanh, Tinh Hu Giang, Vit Nam
55,56%

Quyn biu quyt Cong ty mc

55,56%

Ten Cong ty

Cong ty CP May Due Linh - Nhà Be

Djachi

Khu phi 1, Th trn VO Xu, huyn Due Linh, tinh Binh Thun

T 1 lqi Ich Cong ty mc

6 1,85%

Quyn biu quyt Cong ty me

61,85%

Ten Cong ty

Cong ty C phn Du Ijch NBC Cam BInh Resort

Djachi

ThOn Miii Dá, xA Tan Phuâc, thj xã La Gi, BInh Thun.

T' I Iqi Ich Cong ty me

60,68%

Quyn biu quy& COng ty mc

60,68%

Danh sách cdc cong ty lien doanh, lien kit Jw9cphãn an/i trong Báo cáo tài chmnh h9p nhát
Ten COng ty

: Cong ty CP DAu tt & Phát trin Djch vv Thuang mai Nhà be

Dja chi

: S 4 Bn Nghé, PhisOng Tan Thun Dông, Quân 7, Thành ph6
HO ChI Minh, Vit Nam.
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T l Içi ich COng ty me

28,58%

Quyn biu quy& COng ty mc

28,58%

Ten Cong ty
Djachi

Cong ty C phn May 9

T' I 1i Ich Cong ty mc

26,78%

Quyn biu quyt Cong ty mc

26,78%

Ten Cong ty

Cong ty C phn Tu vAn COng ngh Nhà Be

Djachi

139 IrAn Trcng Cung, P. Tan Thun Dong, Qun 7,
Tp. Ho ChI Minh, Vit Nam
30%

T' 1 Igi Ich Cong ty mc

S 215, Hang Thao, Tp. Nam Djnh, tinh Nam Djnh.

Quyn biu quyAt COng ty mc : 30%
TOn Cong ty

Cong iy C phAn Xây Ip Cong nghip Nhà BO

Diachi

S 4 Bn NghO, Phtthng Tan Thun Dông, Qun 7, Thành ph6
H ChI Minh, Vit Nam.
29,99%

T I lçii Ich Cong ty mc

Quyn biu quyt COng ty mc : 29,99%
TOn COng ty

: Cong ty C phAn May Song Tin

Dja chi

: Ap BInh Tao, Trung An, Tp. M Tho, tinh Tin Giang, Vit Nam

T' I lçii ich Cong ty mc

: 43,89%

Quyn biu quyt COng ty mc : 43,89%
Ten Cong ty

: Cong ty C phAn May Gia Phüc

Dja chi

:48 Tang Nhoii Phü, phthng Tang NhGn Ph B, qun 9, Tp. HCM

ly Ic Igi ich Cong ty mc

0
: 47,50/o

N
C

Quyn bik quyt Cong ty mc : 47,50%
TOn Cong ty

: Cong ty C phAn May Nhà Be — SOc lrAng

Dja chi

: QuOc I 60, Phux?ing 7, Thành pho SOc Trang, Soc Trang.

T' 1 lqi Ich Cong ty mc

: 36%

Quyn biu quyt Cong ty mc : 36%
TOn Cong ty

: COng ty C phAn SX - TM — DV Hung Phát

Dja chi

: Si 12 Mai HAc D, Thânh ph Quy Nhan, BInh Djnh.

T I lqi Ich Cong ty mc

: 10,39%

Quyen bieu quyet Cong ty mc : 20,050/o
Các thin vj phi thuc
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C6 phAn - Xi nghip May BInh Phát
Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be - COng ty C phAn - Xi nghip May Báo LOc
Chi nhánh Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn - Xi nghip May An Giang
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà BO - COng ty C6 phAn - Xi nghip May Kon Turn
Tang Cong ty May Nhà Be - COng ty C phAn - Chi nhánh May BInh Djnh
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Tng COng ty May Nhà Be - COng ty C phn - Chi nhánh PhIa BAc
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be tal Ha Ni
Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be tai Dà Nng
Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn — Chi nhánh Hái Phông
Chi nhánh T6ng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn — Chi nhánh Nam Djnh
Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be - Cong ty C phn — Chi nhánh UK
1.4.

Tuyên b v kliá náng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh hçrp nht
Cong ty áp dung nht quán các chInh sách k toán theo Ch d k toán doanh nghip Vit Nam ban
hành kern theo Thông ttr so 200/2014/TT/BTC ngày 22 thang 12 näm 2014 do B Tài chInh ban
hành, do dO, thông tin và so lieu trinh bay trén Báo cáo tài chInh hcp nhât là cO the so sánh dtrqc.

2.

NAM TAI CHfNH, DcJN '!TIEN TE SI DVNG TRONG KE TOAN
Näm tài chmnh
Näm tài chmnh cUa Tng Cong ty bAt dAu tr ngày 01 tháng 01 và k& thOc vào ngày 31 tháng 12 hang
nAm.
Don vl tin t s1r ding trong k toán
Báo cáo tài chInh hçip nht kern theo dtrcic trinh bay bAng D6ng Vit Narn (VND).

3.

CHUAN MIC VA CHE DO KE TOAN A DVNG
Ch d k toán áp dyng
Tng Cong ty áp diing Ch dO k toán doanh nghip Vit Narn chrcic ban hành kern theo Thông tir
200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näni 2014 do BO Tài chinh ban hành.
A .
A
.
Tuyen bo ye vice tuan thu Chuan myc ke toan va Che dç ke toan
Ban T6ng Giám dc T6ng Cong ty dam bào dä tuân thu dAy dü các ChuAn rnvc k toán Vit Nam va
Ch dO ké toán doanh nghip Vit Nam hinhành dä dtrçic ban hành và có hiu lirc lien quan dn
vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh hcip nhât cho nAm tài chInh ket thuc ngày 31/03/2020.

4.

CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG

4.1.

Co s?r lap Báo cáo tài chinh hop nht
Báo cáo tài chInh hcip nhAt cüa Cong ty duçrc 1p phC hcip vài Thông t,s 202/2014/TT-BTC ngày
22/12/20 14 cüa BO Tài chInh ye HtrOiig dan phwing pháp 1p va trinh bay báo cáo tài chInh hcrp nhât,
ci the:
Báo cáo tài chinh hqp nhAt hçrp nhAt các Báo cáo tài chInh cUa Cong ty và Báo cáo tài chInh cüa các cOng ty
do COnS ty kiêm soát (các cOng ty con) dtrcrc 1p cho cho näm tâi chinh két thcie ngày 30 tháng 09 nAm 2018.
Vic kiêm soát nay dat thrçrc khi COng ty có khá näng kiêm soát các chinh sách tài chinh va hoat dOng cüa
eác cOng ty nhn dâu tir nhãm thu dtrcxc lcxi Ich tir hoat dOng cüa các cOng ty nay.
K& qua hoat dng kinh doanh cüa các cOng ty con dLrcYc mua 'a hoc ban di trong nàm dirçrc trInh
bay trong Báo cáo Kt qua hoat dOng kinh doanh hqp nhât tfr ngày mua hoc cho den ngày ban khoân
dautu?rcOngty con do.
Trong trung hcrp cAn thi&, Báo cáo tài chInh cüa các cong ty con dtrc diu chinh d các chInh sách
ké toán duc áp ding t?i COng ty và các cOng ty con khác là giOng nhau.
TAt cá các nghip vi1 và s dir gi[ta các cong ty trong cüng tp doàn dtrçic loai bô khi hcrp nhAt Báo
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cáo tái chInh.
Lqi Ich cüa c dOng khOng kim soát trong tài san thuAn cüa cong ty con hçp nhAt dirçic xac djnh là
mt chi tiêu trong phân von chü sâ hthi cüa cô dong cüa cOng ty mc. Lçii Ich ccia co dOng không kim
soát bao gôm giá trj các lçii Ich cüa cO dông khong kiêm soát tai ngày hqp nhât kinh doanh ban dâu
(chi tiét xern ni dung trinh bay dtrii day) và phân lqi Ich cüa cô dang khong kim soát trong sr biên
dng cüa tong von chü s hUu k tü ngày hqp nhât kinh doanh. Các khoãn lô lirang (mg vài phn vn
cüa CO dOng không kiêrn soát vuçYt qua phân vOn cüa hç trong tOng von chU sâ hthi cia cOng ty con
thrqc tInh giãm vào phân Ii Ich cCia Cong ty tth khi cô dông khOng kiém soát có nghia vi rang buc
và có khâ nAng bü dáp khoãn 10 do.
4.2.

Hap nht kinh doanh
Tài san, cOng nç và cong ncr tim tang cCia cong ty con duc xác djnh theo giá trj hap l tai ngày mua
cong ty con. Bat kS' khoân phii trOi nào gita giá rnua và tong giá trj hap I' c(ia tài san dtrcxc mua dtrçrc
ghi nhn là lçri the kinh doanh. Bat k' khoãn thiêu hiit nào giüa giá mua va tong giá trj hcrp l cüa tài
san thrçrc mua duc ghi nhn vào kêt qua hoat dng kinh doanh c(ia k5' k toán phát sinh hoat dng
mua cOng ty con.

4.3.

Các ba1 t' giá hi doái áp dçing trong k toán
Di vài các nghiep vu phát sinh bang ngoai t
Các nghip vu phát sinh bang ngoai t dtrçrc quy di theo t' giá ap diing t?i th?i dim phát sinh nghip
vij, chênh loch t giá phát sinh tir các nghip vij nay duqc ghi nhn là thu nhp và chi phi tài chInh
trong Báo cáo két qua hoat ding kinh doanh hcrp nht.
Dánh giá lai các khoán muc tin tO có gc ngoai t tai thri dim lap Báo cáo tài chinh hap nht
(I) Các khoãn vn bang tin CO gc ngoai t dirac phân loi là tài san (Tin, Nq phãi thu,...): Dánh
giá li theo t giá mua vào cCa Ngan hang ThLrang mai t?i ngày 3 0/09/2020.
Các khoán vn bang tin có g6c ngoai t duçrc phân loai là ncr phài trâ (Phài trã nguii ban, vay,..):
Dánh giá li theo t giá ban ra cUa Ngân hang thuang mai t?i ngày 3 0/09/2020.
ChOnh lch t giá phát sinh tim vic dánh giá 1i dirçrc kt chuyn vào tài khoãn ChOnh Ich t giá 413, s dix tài khoãn nay s dirçrc kOt chuyOn vào Doanh thu ho.c chi phi tài chinh tai thin diOm 1p
Báo cáo tài chInh hap nhât.

4.4.

Nguyen tc ghi nhn tin và các khoãn tirng dro'ng tin
Tin: Bao gm Tin mat, Tin gin ngãn hang, các khoãn tlrang thrang tin:
Tin mat, Tin gin ngân hang ducrc ghi nhn trOn ca sin thirc t phát sinh thu-chi.
Là các khoãn du tim ngan han, tin gin có k' han co thin han thu h6i hoc dáo han khOng qua 03
tháng k tin ngày dâu tim, gin tiên có khá nAng chuyOn dOi dO dàng thành mt hrcnng tiên xác djnh và
khOng cO rOi ro trong chuyOn dOi thành tiên t?i thin diOm báo cáo.

43.

Nguyen tc k toán các khoãn dau tLr tài chInh
Các khoán dAu tim vào Cong ty lien doanh lien kt và dau tim khác
Dau tim vao cOng ty lien k&, liOn doanh: Các khoàn dau tim vào cOng ty liOn k&, lien doanh ma
trong do Tong Cong ty có ânh himinng dáng kO thrcrc trmnh bay theo phimang pháp vOn chO sin hiru.
Các khoân gop vOn liOn kOt &rqc trInh bay trong Bang Can dOi kO toán theo giá goc ducrc diu
chinh theo nhttng thay dôi trong phân von gOp ciia Cong ty vâo phân tài san thuãn cüa cOng ty liOn
kOt sau ngày mua khoán dau tim. Các khoãn 10 cüa cOng ty lien két vimçnt qua khoán gOp vOn eCa
Cong ty t?i cong ty liOn kt dO (bao gôm bat k các khoãn gOp vOn dài han ma v thrc chat t?o
thành dau tim thuân cOa COng ty tai cOng ty lien kOt dO) khong duqc ghi nhn.
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• Các khoán dAu tu khác: Di.rçirc ghi nhn theo pluroiig pháp giá gc,
DLr phOng tn that các khoãn du tir
Di vâi cac khoan du ti.r khác, vic trich 1p dij phOng tn that can dr vào giá frj hcip I cüa khoán
dâu tir tü thi diem trIch Ip, trong trirO'ng hçip khong xác djnh thrcic giá frj hqp l vic 1p dir phOng
can cü vao khoán lô cüa ben dircrc dâu tir.
4.6.

Nguyen tc k toán nç phãi thu
Các khoân Ncr phãi thu dirçrc theo dOi chi tit theo k' han phâi thu, d61 tuçrng phâi thu, Ioai nguyen
t phãi thu vâ các yu to khác theo nhu cAu quàn I' cüa Tng Cong ty.
Các khoán Ncr phâi thu bao gm phãi thu khách hang và phái thu kháe dirçrc ghi nhn theo nguyen tAc:
• Phái thu cüa khách hang gm các khoán phâi thu mang tinh chit thixcrng mai phát sinh tr giao djch
có tInh chat mua - ban gi&a Cong ty và ngri mua (là don vi dc Ip vài ngtthi ban, gm cà các
khoân phái thu gifla Cong ty mc và Cong ty con, liOn doanh, liOn kit). Các khoãn phâi thu th.rang
mai &rçrc ghi nhn phü hçrp vài chuân mijc doanh thu ye th&i diOm ghi nhn cAn cir theo hóa &m,
chUng tü phát sinh.
• Phâi thu khác gm cac khoãn phái thu không mang tInh thucrng mai.
Các khoãn phái thu di.rçrc phân loai là Ngn han và Dài hn trOn Bang Can dM k toán cAn ctr kS' han
cOn lai cUa các khoân phâi thu tai ngáy 1p Báo cáo tài chInh.
Di,r phOng ncr phái thu khó dOi: dtrcrc 1p cho tirng khoân nç phái thu khó dOi cAn cir vao thai gian
qua han trá ncr god theo cam kêt ncr ban dâu (khong tInh dOn vic gia hn no giüa các bOn), hoc dij
kiOn müc ton that có the xày ra theo huàng dan tai Thông ttr 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.

4.7.

Nguyen tc k toán hang tn kho
Hang ton kho dirçrc xác djnh trOn co sâ giá gc, trong trtr0ng hcrp giá gc hang tn kho cao han giá
trj thuAn cO the thirc hin duçrc thi phâi tInh theo giá trj thuân cO the thrc hin duçrc. Giá oc hang
ton kho bao gôm chi phi nguyen 4t lieu trrc tiOp, chi phI lao dng trirc tiOp vâ chi phI san xuat chung,
nu co, dê có dirge hang ton kho & dja diem và trang thai hin tai. Giá frj thuân cO the thrc hin dugc
thrgc xác djnh bang giá ban tràc tinh trcr cac chi phi dO hoàn thành cüng chi phi tip thj, bàn hang và
phân phôi phát sinh. Hang ton kho di.rgc hch toán theo phirong pháp kê khai thtthng xuyOn. Giá trj
hang xut kho dirge tinh theo phirong pháp binh quân gia quyn.
Dr phOng giâm giá hang tn kho cOa Tng Cong ty di.rqc trIch 1p theo các quy djnh k toán hin
hành. Theo do, Tng Cong ty dugc phép trIch 1p Dir phOng giãm giá hang ton kho lôi thOi, hông,
kern phm cht trong tnthng hgp giá trj thrc tO cOa hang ton kho cao hon giá trj thuân có the thrc
hiên dffcYc t?i thai dim kêt thOc niOn d kO toán.

4.8.

Nguyen tAc k toán và khu hao Tài san c djnh hthi hInh và vô hmnh
Tng COng ty quàn li', sr diing và trIch khu hao TSCD theo hithng dn tai Thông tir 45/2013/TI'BTC ban hành ngày 25 tháng 4 nAm 2013.
a.

Nguyen Ic ki loon

Tài san c dinh hiiu hinh
Tài san c djnh hu hInh di.rgc phân ánh theo gia gc, trInh bay theo nguyen giá trr giá frj hao mOn
lüy kê. Nguyen gia tài san cô djnh bao gOm toàn b các chi phi ma TOng Cong ty phãi bô ra dO có
&rgc tài san cO djnh tInh dOn thi diem dua tãi san dO vào trang thai sAn sang sfr diing.
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Khi tài san c dlnh &rcYc ban hay thanh 1, nguyen giá và khu hao Iüy k dLrcrc xóa s va bt k' khoán
lãi, 10 nào phát sinh do vic thanh 1 dèu drn7c tInh vào thu nhp khác hay chi phi khác trong näm.
Tài san c6 dinh vô hInh
Tài san c djnh vO hInh th hin giá I quyn sCr ding dt, nhän hiu hang hóa, bàn quyn b&ng sang
ché, quyên phát hành, cong thcrc pha chê,... và duçic trInh bay theo nguyen giá trr giá trj hao mOn
lUykê.
b. Phwcngphdp khiu hao
Tài san c djnh hüu hinh duçic khu hao theo phtrcng pháp thr&ng thâng dira trên thii gian h0u ding
trâc tInh. Thii gian khâu hao the nhu sau:
Nám 2020
s6 nãm
Nhà xtr0ng và 4t kin trCic
05 —25
May móc và thit bj
05 — 07
Phuang tin 4n tãi
06
Thit bj, ding ci quán l và tài san khác
03 — 07
Tài san c djnh vo hInh
Nàm 2020
S uäm
50
10
10
10

Quynsidiingdt
NhAnhiuhànghoa
Bàn quyôn, bang sang chê
COng thrc pha ch& thiêt kê,...
4.9.

Nguyen tc k loan Chi phi xây dirng co bàn d& dang
Các tài san dang trong qua trmnh xay dvng phiic viii miic dIch san xut, cho thuê, quan trj hoc cho bt
kS' miic dIch nao khác duçic ghi nhn theo giá gOc. Chi phI nay bao gôm chi phi djch vi và chi phi läi
vay có lien quan phü hcrp vâi chInh sách k toán cüa Tong Cong ty. Vic tInh khâu hao cOa các tài
san nay dtrçrc áp ding giông nhu vài các tài san khác, bat dâu tir khi tài san ?i vào trang thai san sang
sCr dicing.

4.10. Nguyen tc k toán chi phi trã trtrOrc
Chi phi trà truâc phán ánh các chi phI thrc M dà phát sinh nhmig CO liOn quan dn kt qua hoat dOng
san xuât kinh doanh cOa nhiOu k' kO toán và vic kOt chuyOn eac khoàn chi phi nay vào chi phi san
xuât kinh doanh cOa các kS' kO toán sau.
Chi phi trã trtrâc: dtrçrc ghi nhn theo giá g6c và duqc phân loai theo ngn han va dài han trOn Bang
can di kO toán can cir vao thoi gian trâ truàc cüa t&ng hcrp dOng.
4.11. Nguyen tc k toán N phãi trã
Các khoân nq phãi trã duc theo dOi chi tit theo kS' han phài trá, di ttrqng phái trâ, ba1 nguyen t
phai trá và cac yOu tO khác theo nhu câu quàn l cüa lông Cong ty.
Các khoãn nq phái trà bao gm phai trâ ngtthi bàn, pliái trà nq vay và các khoãn phâi trã khác là các
khoán ncr phái trã dtrçrc xác djnh gân nhu chäc chãn ye giá trj và th&i gian và dirge ghi nh.n không
tháp han nghia vii phãi thanh toán, dirge phán loai nhir sau:
4.12. Nguyen tc k toán Nc' phãi trã
Phái trà ngLri bàn : gm các khoàn phái trà mang tInh cht thi.rang mai phát sinh tcr giao djch mua
hang hóa, djch vii, tài san gifla Tong Cong ty và ngiri ban (là dan vj dc Ip vi Tong Cong ty, gm
Ca CáC khoân phài trâ gifla Cong ly mc và COng ty eon, COng ty lien doanh, lien k&).
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Phãi trá khác grn các khoán phâi trã không mang tInh thiicmg mai, không lien quan dn giao djch
mua ban, cung cap hang hóa djch vu.
4.13. Nguyen tc ghi nhn và vn hOa các khoán chi phi di vay
Tt ca các chi phi Iãi vay &rcic ghi nh.n vao Báo cáo Kt qua ho?t dng kinh doanh khi phát sinh, tru
khi thicic von hóa thea quy dlnh cüa chuân mirc ké toán "Chi phi di vay".
4.14. Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã
Các khoàn chi phi thrc t chua chi nhrng dircc trich trtrrc vào chi phi san xut, kinh doanh trong
näm dé dam bão khi chi phi phát sinh thirc tê Ithông gay dOt biên cho chi phi san xuât kinh doanh
trén co th dam baa nguyen täc phü hcip giUa doanh thu và chi phi.
Tng COng ty ghi nMn chi phi phãi trã theo các nOi dung chi phi chInh sau:
Chi phi khuyn mài, chit khu,...
Chi phi nguyen vt Iiu: vái chinh,...
4.15. Nguyen tc và phtrong pháp ghi nhn các khoãn d phông phãi trã
Giá frj dLrcYc ghi nhn cüa mOt khoãn dir phOng phãi trã là giá trj di.rçic uàc tInh hcip I nht v khOan
tiên së phãi chi de thanh toán nghTa vi nç hin tai tai ngày kêt thüc k' kê toán näm.
4.16. Nguyen tc ghi nhn doanh thu chira thiyc hin
Doanh thu chira thrc hiOn gm: doanh thu nhn truàc (nhu: s tièn thu trtràc cOa khách hang trong
nhiu k' kO toán ye cho thué mt bang) không bao gôm: tiên nhn tri.ràc cüa ngiri mua ma Tong
Cong ty chira cung cap san phâm, hang hóa, djch vii; doanh thu chira thu dtrçrc tien cüa hoat dng
cho thuO tâi san, cung cap djch vi nhiéu ks'.
Doanh thu nhn trmrc &rçrc phãn b theo phircmg pháp durng thing can cr trén s6 k' dã thu tin trtràc.
4.17. Nguyen tc ghi nhn vn chü sO' hfru
V6n du tir cOa chO sO' huIu du'çrc ghi nhn theo s vn thrc gop cOa chü sO' hüu.
Lcri nhun chua phân ph6i xác djnh trén ccr sO' kt qua kinh doanh sau thu thu nhp doanh nghip và
viOc phân phôi Igi nhun hoäc xCr l' I cUa lông Cong ty.
Lgi nhun sau thug cUa Tng Cong ty dirge trIch chia e t(rc cho các e6 dông sau khi dirge phê duyt
bO'i HOI dông co dôngtai Dai hOi tkr&ng nién eüa Tong COng ty và sau khi dA trIch 1p các qu dir
tr theo Diéu I cüa Tong Cong ty.
C tirc dirge cOng b và chi trã d?a trén s Igi nhun trO'c tinh dat dtrgc. C6 tire chinh th(xc dirge cong
b và chi trá trong nién dO ké tiép tr nguôn igi nh4n chira phân phOi can cir vào sij phé duyt cOa
HOi dông cO dOng tai Dai hOi thi.rng niên cOa Tong Cong ty.
4.18. Nguyen tc và phircrng pháp ghi nhân doanh thu, thu nhp khác
Doanhthu ban hang dirge ghi nhn khi dng thii thOa mAn tht cànAm (5) diu kiOn sau:
(a) TOng COng ty dã chuyén giao phân him rOi ro và Igi ich gAn hen vii quyên sO' hU'u san phAm hoc
hang hóa cho nglr&i mua;
(b) Tng Cong ty khOng eon nAm giU quyén quán I' hang hOa nhu ngirO'i sO' hthi hang hóa hoc
quyen kiêm soát hang hOa;
(c) Doanh thu dirge xac djnh ti.rng di chAc chan;
13
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(d) T6ng COng ty s thu thrc lqi Ich kinh t tr giao dch ban hang; và
(e) Xác djnh &rçlc chi phi lien quan den giao djch ban hang.
Doanh thu cüa giao djch v cung cAp djch vij dixçic ghi nhn khi kt qua cüa giao djch do dtrqc xac
djnh mt each dáng tin cay. Tnrng hp giao djch ye cung cap djch vii lien quan den nhiêu k' thI
doanh thu duc ghi nhn trong nãm theo két qua phân cong vic dä hoàn thành ti ngáy eüa Bang
can di ké toán cOa kS' do. Kêt qua eüa giao djch cung cap djch vii &rqc xác djnh khi thOa man tat cá
bôn (4) diêu kiin sau:
(a) Doanh thu dtrqc xác djnh tucmg di chic chAn;
(b) Co khã nãng thu dircic lçii Ich kinh tê t1r giao djch cung cap dich vii do;
(e) Xác djnh dtrçc phân cong vic dã hoãn thành tai ngày cña Bang can d6i kê toán; va
(d) Xác djnh dixqc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dê hoàn thành giao djch cung cap djch
vi.i do.
Di voi tin lãi, c tcrc và lqi nhun dirçcc chia va thu nhp khác: Doanh thu di.rçc ghi nhn khi Tng
Cong ty cO khá näng thu thrqc li Ich kinh tê tt'z hot dng trOn va drqc xac djnh tuong dOi chäc chän.
4.19. Nguyen tAc k loan các khoãn giâm trir doanh thu
Các khoãn giãm trr doanh thu gm:
•

Giám giá hang ban: là khoán giám tth cho ngui mua do san phAm, hang hóa kern, mAt phAm
chat hay khOng dung quy each theo quy djnh trong hqp dng kinh te; khong bao gOm khoàn giãm
giá hang ban cho ngiri mua dã th hin trong hóa dan GTGT hose hóa don ban hang.

•

Hang ban bi trâ lai: do vi pham cam k&, vi pham hçrp dng kinh t hang bj kern, mAt phAm chAt,
khOng dung chüng loai, quy each.

4.20. Nguyen tc k toán giá v6n hang ban
Bao gm giá vn cOa san phAm, hang hOa, djch vii trong näm duçic ghi nMn phO hcp vài doanh thu
dA tiOu thi trong näm.
4.21. Nguyen tc và phirffng pháp ghi nhn chi phi tài ehInh
- Chi phI di vay: Ghi nh.n hang tháng can dr trén khoãn vay, lAi suAt vay và s ngày vay thi,rc t&
4.22. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi
thu thu nhp doanh nghip hoAn 1aj
Chi phi thu thu nhp doanh nghip (hoc thu nhp thud thu nhp doanh nhip): Là tng chi phi
thuê thu nhp hin hành và chi phi thué thu nhp hoãn li (hoc thu nhp thuO thu nhp hin hành và
thu nhp thuê thu nhp hoân Iai) khi xác djnh lçci nhun hoc l cüa mt nAm.
•

Chi phi thug thu nhp doanh nghip hin hành: là s thu thu nhp doanh nghip phãi np tinh
trOn thu nhap chju thuê trong nAm và thuO suât thuê thu nhp doanh nghip hin hành. Thué thu
nhp hin hành dtrqc tinh d%ra tren thu nhp chju thuê và thuê suât áp di.ing trong näm tinh thuE.
Khoán thu nhp chju thuê chênh lch so vâi lçi nhun k toán là do diéu chinh các khoán chênh
loch giUa lcii nhun kê toán và thu nhp chju thuO theo chinh sách thuê hin hành.

•

Chi phi thug thu nhâp doanh nghip hoãn lai: là s6 thu thu nhp doanh nghip s phài np trong
tirong lai phát sinh tr vic: ghi nhn thud thu nhp hoan lai phãi trã trong nArn; hoàn nhp tài san
thu thu nhap hoãn lal da dirçic ghi nhn tr các närn triràc; khong ghi nhn tài san thuê thu nhp
hoän 1i hoc thuê thu nhp hoAn lai phái trã phát sinh tir các giao djch dtrçrc ghi nhn trrc tiêp
vàovônchüsihUu.

T6ng Cong ty có nghia vt np thu thu nhp doanh nghip vài thus suAt ttr 20% trên thu nhp chju thu.
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4.23. Uc tInh k toán
Viéc lap Báo cáo tài chinh hqp nht tuãn thu theo các Chun mirc k toán Vit Nam, Ch d k toán
doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo
cáo tài chInh hap nht yOu câu Ban Tong Giám doe phái có nhüng tnc tInh và giã djnh ãnh humg
den so lieu báo cáo ye cong nçx, tài san và vic trInh bay các khoán cOng nçi và tài san tiêm tang ti
ngày lap Báo cáo tái chInh hçrp nhât cUng nhu các sO Iiu báo cáo v doanh thu và chi phi trong suôt
näm tài chInh. Kt qua hot dOng kinh hçip nhât doanh thrc tO có thO khác väi cac uàc tInh, giá djnh
dAt ra.
4.24. Lãi co' ban trên c phiu
LAi ca ban trOn c phiu dM vài các c phi&i ph thông di.rçc tinh bang each chia lçii nhun hoc l
thuc ye cO dOng s& h&u cô phiu phô thông trir di s d trich 1p qu khen thuâng phüc Iqi cho so
lugng bmnh quan gia quyOn cô phiOu phô thông Itru hành trong nãm. Lãi suy iãm trên cô phiOu dtrc
xác djnh bang vic diu chinh lcri nhun hoc lô thuc v c dong s h0u cô phiOu phO thông và sO
lu'ng bInh quân gia quyOn cO phieu phô thông dang liru hành do ãnh htr&ng cUacác cO phiêu phO
thông có tim näng suy giám bao gOm trái phiOu chuyn di và quyOn chn cO phiOu.
4.25. Các ben lien quan
Duqc coi là các ben liOn quan là các doanh nghip, k cà các COng ty con, các Cong ty liOn kt, các
cá nhân tivc tiep hay gián tiOp qua mOt hoc nhiêu trung gian cO quyên kiêm soát Tong Cong ty hoe
chju sij kiOm soát chung v&i Tong Cong ty. Các ben liOn kOt, các cá nhân nào trirc tiOp hoc gián tiOp
näm quyOn biOu quyOt cOa Tong Cong ty màcó ânh htrng dáng kê dOi vol Tong Cong ty. NhU'ng
cht'rc trách quãn l chO chOt nhtr Tong Giám dôc, viOn chcre cOa TOng Cong ty, nhUng thành viên than
cn trong gia dinh cOa nhO'ng cá nhân hoc các ben lien kOt nay hoc nhng Cong ty lien kt vOi cac
cá nhân nay cling duqc coi là ben lien quan.
4.26. Báo cáo b phn
B phn là thành phAn có th phân bit dtrc cOa Tang Cong ty tham gia vào vic cung cAp san phAm
hoc djch vi có liOn quan (b pn theo linh virc kinh doanh), hoc vào vic cung cap san phâm hoc
dch viii trong pham vi mt môi trLrmg kinh tO ci thO (bO phn theo khu vrc dja l) ma bQ phn nay
có rüi ro và lçri Ich kinh tO khác vOi các bO ph.n kinh doanh khác.
Trong näm, Tng Cong ty chi hot dOng chO yu san xuAt, gia cOng hang may mac, dja dim hot
dng tai Vit Nam nOn khOng 1p Báo cáo b phân.
5.

THÔNG TIN BO SUNG CHO Clii TIEU TRINH BAY TREN BANG CAN DOI ICE TOAN,
BAO CÁO KET QUA HOAT I)QNG KINH DOANH (DCIN VI TINH:VND)

5.1

Tin và các khoãn tlro'ng throng tin

Tin mAt
Tin gl'ri ngan hang khOng k' hn
Tin dang chuyn
Các khoán ttrcmg duang tin
Tila gt'ri ngán hang có /c,> hgn gcc khóng qua 3
tháng
Cong

15

30/09/2020

01/01/2020

8.366.355.24 1
191.356.794.398

3 8.657.249.540
207.884.083.499

102.156.659.711

37.154.274.623

102.156.659.711
301.879.809.350

37.154.274.623
283.695.607.662
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Chung khoán kinh doanh
30/09/2020
Giá gc Giá trj hçip t

01/01/2020
Gia gôc Giá tn hçp Iy

Di phông

Ci ph/lu
Ngân hang Qu6c Dan
(m ck NVB)
Cong

5.3

2.000.000.000 1.800.000.000 (120.000.000) 2.000.000.000 1.800.000.000 (120.000.000)
2.000.000.000 1.800.000.000 (120.000.000) 2.000.000.000 1.800.000.000 (120.000.000)

Phãi thu ngn hn cüa khách hang
MOTIVES
ARCADIA
BMB CLOTHING GROUP
GENEROS
RIVER
Lollytogs, Ltd.
Cong ty TNHH TCT Dt may Min Nam Vinatex
Phãi thu khách hang khác
Cong

5.4

30/09/2020

01/0 1/2 020

52.439.172.828
50.353.938.171
40.860.065.701
21.584.690.563
3.347.135.191
50.443.865.973

34.835.289.079
46.606.425.448
88.332.185.757
27.052.609.806
16.075.840.305
51.396.863.705

8.996.208.681
425.677.938.850
653.703.015.958

50.464.912.505
503.436.099.927
818.200.226.532

Phãi thu ngn han khác
- Phâi thu tin bão him xA hôi
-Tam Crng
-Kci.rqc,kqu
- Phãi thu Cong ty LDLK
- Phâi thu khác
Cong

5.5

Drphông

30/09/2020

01/01/2020

7.496.385.760
4.622.874.416
285.683.750
18.365. 135.23 1
28.111.291.034

7.142.493.065
3.877.937.308
349.709.218
30.195.099.236
17.128.858.888

58.881.370.191

58.694.097.715

Hang ton kho
30/09/2020
Giá gc
DiphOng
Hang mua clang di trén
&rOng
Nguyen 1iu, 4t 1iu
Cong CJJ, ding c11
Chi phi SXKD d dang
Thành phm
Hang hóa
Hang gCri di ban
Cong

1.665.252.330
261.674.678.888
1.160.545.8 16
210.016.310.805
235.364.602.474
8.875.308.071
77.589.459.080
796.346.157.463
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(149.684.760)

(503.531.884)
(136.8 17. 139)
(790.033.783)

01/01/2020
Giá gc
Dir phèng
9.665.911.816
275.753.367.640
1.562.403.839
308.395.160.917
237.260.922.208
8.629.608.708
84.065.525.421
925.332.900.549

(149.684.760)

(625.591.347)
(136.8 17.139)
(912.093.246)
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5.6

Tài san c6 dinh hüu hInh

Chitiêu

Nhà cfra,

t kin trñc

May méc, thit bi

Phirong tin n
tài, truyn dn

Thiet b1 ding en
quán Jy

'•r,'.

A

iai san co dinh hüu
hInh khác

Tong cçng

1 Nguyen giá TSD hOu hlnh

1.Sdirdunäm
2. Tang trong k'
-Tang do muamài
- Tang tiry dirng co ban dâ dang

721.624.290.307

838.417.084.835
23.340.376.779

114.563.514.699
877.040.555

14.416.432.725

14.571.307.843

223.633.636

39.012.358.813

58.912.661

16.158.731.522

480.000.000

223.633.636

16.921.277.8 19

14.512.395. 182

468.758.164

3.079.514.550

1.692.100.837.116

330,867.129

15.312.020.475

6.712.887.093

66.173.426

6.779.060.519

16.018.772.807

1.551.635.378

- Thanh 1', nhucing ban

9.305.885.714

1.485.461.952

- Giãmdo diu chuy&i nib
- ãm khác(*)

6.712.887.093

66.173.426

- Tang do diu chuyn ni b
3. Giãmtrong k5'

30.973 .63 6

17.60 1.38 1.82 1
10.791.347.666
6.779.060.519

30.973 .636

30.973.636

4. S dir cui k'

736.195.598.150

845.738.688.807

113.888.919.876

14.609.092.725

3.079.514.550

1.713.511.814.108

II Giá tn hao mon Iuy k
1 S dir du nãm

304.674.701.842

516.434.736.362

85.283.020.755

11.137.307.760

2.486.343.079

2. Tang trong k3'

920.016.109.798

24.523.499.233

57.522.724.762

4.799.230.137

494.705.977

109.980.866

87.450.140.975

- Khu hao trong nàm

24.523.499.233

52.774.943.076

4.799.230.137

494.705.977

109.980.866

82. 702.359.289

13.889.988.411

1.485.461.952

30.973.636

- Thanh 1, nhtrcing bàn

9.142.206.725

1.485.461.952

-Giámdo diu chuyn nib
- Giãm khác(*)

4.747.781.686

- Tang do diu chuyn ni b

4.747.781.686

3. Giãm trong k'

4.s6 dir cui k5

4.747.781.686
15.406.423.999
10.627.668.677
4.747.781.686
30.973.636

30.973.636

329.198.201.075

560.067.472.713

88.596.788.940

11.601.040.101

2.596.323.945

992.059.826.774

4 16.949.588.465
406.997.397.075

321.982.348.473
285.671.216.094

29.280.493.944
25.292.130.936

3.279.124.965
3.008.052.624

593.171.471
483.190.605

772.084.727.318
721.451.987.334

111 Giá trj cOn 1i

1.Ti ngày u nãm
2. Tai ngày cui k3'
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5.7
Tâi san c6 dinh vô hlnh
Chi tiêu
I. NGUYEN GIA
1. S6dird&unäm
2. Tang trong nãm
3. Giãm trong nãm
4. S6 dir cui k

Quyn sfr
dung dt

Ban quyn, bang
sang ch

,
Phan
mem
may vi tInh

TSCD
vô hInh khác

Ting Cong

19.618.011.619

6.176.445.951

31.625.647.555
-

90.000.000

57.510.105.125

19.618.011.619

6.176.445.951

3 1.625.647.555

90.000.000

57.510.105.125

6.052.001.618
40.074.208
40.074.208

17.810.895.249
2.836.584.234
2.836.584.234

90.000.000

27.933.859.265
3.298.358.104
3.298.358.104

6.092.075.826

20.647.479.483

90.000.000

31.232.217.369

124.444.333
84.370.125

13.8 14.752.306
10.978.168.072

II. GIA Tifi HAO MON LUY KE
1. S dir du nãm
3.980.962.398
2. Tang trong nãm
421.699.662
KhAu hao trong nAm
421.699.662
3. Giãm trong nám
4. S6 dir cuM ky
4.402.662.060
III. GIA Tifi CON LA!
1. Ti ngày du nãm
15.637.049.22 1
2. Tai ngày cui kS'
15.215.349.559

29.576.245.860
26.277.887.756
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5.8

Du tir tài chInh dài han

Tl

30/09/2020
Giá tn hçrp l'

.

Dau hr vao Cong ty lien doanh, lien
A
ket
Cong ty CP May 9
COng ty CP Dâu ttr & Phát trin DVTMNhàBè
Cong ty CP Ti.r Van Cong Ngh Nhà
Be
Cong ly CP Xây Lap Cong Nghip
Nhà Be
Cong ty CP May Song Tin
Cong ty CP SX-TM-DV Hi.rng Phát
Cong ty CP May Nhà BO - Soc Trang
Cong ty CP May Gia PhCic
Du hr vào don vj khác
T6ng Cong ty May Vit ThAng - CT
CP
COng ty CP DT và PT BInh Thang
Cong ty CP NPL Dt May BInh An
Cong ty CP Dt May Lien Phwng
Cong ty CP Du lix An Phát
Cong ty CP Thircmg Mai Ban Lé Nhà
Be
Cong ty CP May Phü Thnh - Nhà Be
Cong ty CP May Hoài Hi.rong
COng ty CP May Vinatex Dirc Ph

Cing

Tl

48.436.274.335

01/01/2020
Giá ti-j hçp l
50.310.895.230

26,8%

1.570.728.186

26,8%

4.194.932.520

28,6%

7.478.653.648

28,6%

6.997.227.647

30,0%

3.922.007.964

30,0%

4.578.394.299

30,0%

4.354.218.959

30,0%

4.288.637.876

43,9%
20,0%
36,0%
47,50%

28.633.950,052
2.476.715.526

43,9%
20,0%
36,0%
47,5%

27.774.987.362
2.476.715.526

40.256.863.385

35.706.748.299

5.337.100.000

1,9%

5.337.100.000

18,0%
6,5%
10,9%
5,0%

5.802.843.385
7.161.920.000
3.480.000.000
4.225.000.000

18,0%
6,5%
10,9%
5,0%

5.802.843.385
7.161.920.000
3.480.000.000
4.225.000.000

15,0%

5.250.000.000

15,0%

5.250.000.000

8,8%

2.449.884.914

14,3%

2.000.000.000

14,3%
16,0%

2.000.000.000
7.000.000.000
1.000.000.000

1.665.892.400

1.000.000.000

1.000.000.000
665.892.400

89.693.137.720

87.683.535.929

Phãi trä ngirO'i ban
30/09/2020
32.277.336.579
6.162.861.309
18.763.459.667
372.304.026.938
429.507.684.493

Cong ty CP May Phü Cat
Kufner Hong Kong Ltd.
Motives (Far East) Ltd.
Phài trâ các nhà cung cp khác
Cong
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1,9%

Du hr nam gifr dn ngãy dáo han
Trái phiu Cong ty CP SX-TM-DV
Hi.rng Phát
Tin gri có kS' hn trên 3 thang

5.9

Mâu B 09-DN/I-IN

01/01/2020
9.371.163.073
10.097.981.404
12.613.513.135
385.776.256.402
417.858.957.845

TONG CONG TV t&y NIIA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chinh hçip nht cho giai don tài chInh kt thñc ngây 30 tháng 09 nãm 2020
THUYET MINII BAO CÁO TA! CH!NH HOP NHAT(TIEP THEO)
Mu B 09-DN/HN
5.10 Thud và các kboân phãi np

Thu GTGT
Thus xut, nhp khu
Thug thu nhp doanh nghip
Thud thu nhp cá nhân
Thud nhà Mt và tin thus dt
Các khoan phi, I phi vã các khoãn phái nOp khác
Cong
5.11

30/09/2020

01/01/2020

22.840.640.112

16,478,958.087
12.195.486
7.834.404.68 1
2.991.273.862
672.763.000
631.652.689
28.621.247.805

14.205.236.630
1.291.095.365
1.087.197.400
187.283.550
39.611.453.053

Phãi trã khác
30/09/2020
15.497.953.660
42,617,148.071
10.000.000

- Kinh phI cong doán
- Báo him x hQi, Y t& that nghip
- Nhn k' qu, k ctrgc ngn h?n
- C6 tCrc, lçii nhun phãi trã
- Các khoãn phãi tra, phái np khác
Cong

29.181.947.016
87.307.048.747
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01/01/2020
11.479.423.003
18.136.152.010
10.000.000
10.724.461.050
35.343.967.754
75.694.003.8 17

I

TONG CONG TY MAY NIJA BE - CONG TY cO PHAN
Báo cáo tài chInh hqp nht cho giai don tài chInh kt thüc ngày 30 thang 09 nAm 2020
TIIIJYET MINII BAO CÁO TAI CHINII HOP NIIAT(TIEP THEO)
5.12 Vay và ncr thuê tài chInh ngn/dài hn

Mu B 09-DN/HN

5.12a Vay và ncr thuê tài chInh ngn han

Vay ngän hin
Ngân hang TMCP Ngoi Thucmg Vit Nam VND
Ngân hang TMCP Ngoi Thircmg Vit Nam USD
Ngân hang TMCP An Binh
Ngan hang TMCP Cong Thucmg Vit Nam Chi nhánh 4
Ngan hang TMCP A Châu
Ngân hang TMCP DAu Ttr và Phát Trin Vit
Nam - Chi nhánh Nam Sài Gôn
Ngan hang TMCP Dông Nam A- CN Chçi Lan
Ngân hang TMCP Ngoi Thucng Vit Nam CN Binh Thuân (USD)
Ngan hang TMCP Quán Di - CN Bmnh Djnh
Ngân hang TMCP A Châu - CN Binh Djnh
(VND)
Ngan hang TMCP Cong Thtrcng Vit Nam Chi nhánh 2
Ngân hang TMCP Ngoti Thrcing Viét Nam CNBmnhDjnh
Ngân hang TMCP A Cháu - Chi nhánh B'mh
Djnh
Các di tuçng khác
Ncr dãi han dh han trã
Ngân hang TMCP COng Thi.rcing Vit Nam Chi nhánh 4
Ngân hang TMCP Ngoi Thining Vit Nam USD
Ngân hang TMCP Ngoi Thucmg Vit Nam VND
Ngân hang TMCP Quán dOi - Chi nhánh Binh
Dnh
Ngán hang TMCP A Châu - CN Binh Djnh
Ngan hang TMCP Cong Thwmg Vit Nam Chi nhãnh 2
Cçing

30/09/2020
1.206.919.479.415

01/01/2020
1.499.896.255.830
3.915.391.997

491.528.583.119

473.969.846.688
37.115.229.504

545.872.454.428

592.700.316.186

49.703.090.601

161.786.961.003
8.473.239.458
33.924.904.368

39.610.830.857

91.310.207.717

20.326.628.870

37.114.955.846

6.936.000.000

2.322.000.000

29.694.185.400

29.999.407.633

4.480.111.640

967.927.430

18.767.594.500

25.295.868.000

8.424.114.564

1.000.000.000
84.329.353.200

3.400.087.564

38.717.670.690

4.017.060.000

16.021.800.000
2.440.000.000

90.027.000
916.940.000

1.170.108.000
5.176.554.190

1.215.343.593.979

20. 803.220.320
1.584.225.609.030
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh hcip nht cho giai doan tãi chInh kt thic ngày 30 tháng 09 näm 2020

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HqP NHAT(TIEP THEO)

Mu B 09-DNII-IN

5.12b Vay và nc thuê tài chinh dài hin
Vay Va ncr thuê tài chinh dài hn
Ngân hang TMCP Ngoi Thuang Vit Nam CN Thanh ph H Chi Minh USD
Ngân hang TMCP Ngoi Thuang Vit Nam CN Thanh ph H ChI Mirth - VND
Ngân hang TMCP Cong Thtrng Vit Nam Chinhánh4 -USD
Ngân hang TMCP Cong Thung Vit Nam Chi nhánh 4 - VND
Ngan hang TMCP Cong Thumig Vit Nain CN2
Ngân hang TMCP Quan OGi - Chi nhánh Binh
Dñih
NgânhangTMCP AChâu-CNBmnhDjnh
Cong

30/09/2020

01/01/2020

27.296.503.200

27.296.503.200

4.016.000.000

3.680.000.000

9.572.642.079

9.572.642.079

119.360.190,986

100.569.950.653

108.269.146.511

93.526.315.196

1.064.486.045
7.181.008.430
276.759.977.251
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720.226.640
4.241.791.640
239.607.429.408

TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN
Báo cáo tài chInh hcip nht cho giai doan tài chInh kt th6c ngày 30 tháng 09 nám 2020

Mu B 09-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TAL CH1NLI HOP NBAT (TIEP THEO)
5.13

Vn chü s& hfrn
D6i chiu bin dông vn chü sr hiru
a.

S dir ti 01/01/2019
TAng trong nAm
Loi nhun sau thus
Phân ph& lçii nhun
Cong ty con tAng von dieu Ic

Vôndutircüa
chüs&hu'u

Qu'dutir
phát trin

182.000.000.000

46.389.848.609
1.567.893.187

Lol nhuân sau thud
chira phân phi
86.602.875.905
48.872.759.660'

48.872.759.660

Loi Ich c dông
khong kim soát
114.615.334.633
24.521.098.325

429.608.059.147
74.961.751.172

11.655.898.325

11.984.722.833
115.535.414
4.192.362.263
1.239.991.558

60.528.657.985
1.567.893.187
12.865.200.000
101.342.673.552
57.484.722.833
1.840.802.952
20.540.016.459
7.850.958.289

13.626.173.019

13.626.173.019

1.567.893.187
12.865.200.000
70.183.888.465
45.500.000.000
1.725.267.538
16.347.654.196
6.610.966.731

Giãm trong nAm

Chia c ttrc
Qu9 du tix phát trin
Qu khen thuàng phüc ku
GiAm do hgp nht
GiAm do thanh I Cong ty Bt dng
sAn NhA Be (i)

Tng

31.158.785.087

S, dir ti 31/12/2019

182.000.000.000

47.957.741.796

65.291.747.100

107.977.647.871

403.227.136.767

St dir tii 01/01/2020
TAng trong nAm
Lcci nhun sau thud
Phân ph6i Içñ nhun
Tang do hçip nht
GiAm trong nAm
Qu du tr phAt trin
Qu khen thuàng phác 1çi
GiAm do hop nMt
GiAm khác
S dircuóiky

182.000.000.000

47.957.741.796
768.876.850
768.876.850
-

65.291.747.100
63 .775.608.565

107.977.647.871
(1.293.520.750)

403.227.136.767
63.250.964.665

28.366.810.421

(1.293.520.750)

27.073.289.671
768.876.850
35.408.798.144
19.062.954.010
1.337.715.356
3.09 1.391.398
14.633.847.256
1.483.147.565
445.931.999.856

148.778.302

182.000.000.000

148.778.302
48.577.840.344
23

35.408.798.144
3.236.125.110
768.876.850
1.786.719.936
680.528.324
125.831.230.554

17.161.198.162

568.838.506
1.304.671.462
14.633.847.256
653.840.939
89.522.928.958

TONG CONG TY MAY NRA BE
Bao

- CONG TY CO PHAN
cáo tái chInh cho giai doan tái chinli kt thtic ngáy 30 tháng 09 nAm 2020

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! HOP NI{AT (TIEP THEO)
b.
Chi tit vn chü s& hüu
T1
30/09/2020
- Ip doan Dt May Vit Nam
27.69% 50.400.000.000
- Vn gop cüa các c dông khac 72.31% 131.600.000.000

Mu B 09-DN/J-IN
T31O

01/01/2020
27.69% 50.400000000
72.31% 13L600.000.000

Cong
100% 182.000.000.000
C.

j8.00o.000.000

Các giao djch v vn vói chü s& bfru và phân phi c tfrc, chia lçri nhuán
Lily k 9 tháng
du nàm 2020
Vngoptajngayo thángol
V6n gop tang trong nãm

Lüy k 9 tháng
näm 2019

182.000.000.000

182.000.000.000

182.000.000.000

182.000.000.000

30/09/2020

0 1/01/202 0

18.200.000

18.200.000
18.200.000

V6n gop giám trong nAm
Vn gop ti ngãy 30 tháng 06
Co tCrc, lqi nhuân dã chia
d.

Co phiu

S lirçing cô phiu dang 1wu hành
C phiu ph thông

18.200.000

C6 phiu tru dAi
Mnh giá cphieu dang luu hành
(VND/Cp)

5.14

10.000

10.000

Doanh thu thun v ban hang va cung cp djch vii
-

A
Luy ke 9 thãng dau
nam 2020
3.131.261.836.54

Doanh thu ban hang vil cung cp djch vti
- Doanh thu ban hang
- Doanh thu cung cp djch vii

3.117.986.192.188
13.275.644.358

- Doanh thu chuyn nhi.rong bt dng san
Cãc khoãn giãm tril doanh thu
- Chi& kMu thuung mai
- Giám giá hang ban
- Hang ban bj trá 1ai
Doanh thu thun ban hang, djch vt

-

A
Luy ke 9 tháng dan
näm 2019
3.6l8.9O1.13.6j
3.598.095.g46.5
20.805.267.195

5.450.162.599

14.130.476.099

558.253.157
— 4.891.909.442
3. 12 5.811.673.947

1.432.915.191
12.697.560.908
3. 604.770.637.600

5.15 Giá vn hang ban
A
Luy
ke 9 thang dau
näm 2020
2.550.807.004.567
4.040.209.947
5
2. 54.847.214.514

Giá v6n ban hang hóa, thành phm
Giá vtn cung cp djch vi
Cong
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LOy k 9 tháng
du nm 2019
2.9 16.068.640.892
2.20 1.139.879
2.918.269.780.771

TONG CONG TY
MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN
Baocaotajchinh cho giai
doan taj chinh k& th(ic ngay 30 tháng 09 näm 2020
THIJyET MINI! BAO
CHINTH HOP NHAT (TIEP THEO)
5.16 Doanh thu hoat Ing tài chInh
Luyk 9t1nngdu
nam 2020
6.597.343.924
2.677.759.000
24.807.303.648
400.000.000
34.482.406.5fl

Lâi tin gt tin cho vay
C trc, Ii nhuân thrçxc chia
Lâi chênh lch t giá
Doanh thu hoot c1ng tái chInh khac
Cong

5.17

Mau B 09-DN/HN
Lflyk 9thángdu
nàm 2019
5.922.693.311
8.112.954.668
13. 127.788.384
27.163.436.363

Chi phi tài chInh
-

•

A
Luy ke 9 thang dan
nam 2020
57.488.522.983
16.865.944.677
74.354.467.660

Li tin vay
L chnh lch t> giá
Cong

-

A
Luy ke 9 tháng dan
näm 2019
68.071.575.164
14.804.281.772
82.875.856.936

5.18 Chi phi ban hang
- L

A
Luy ke 9 tháng dau
nam 2020

Chi phI nhân viên
Chi phI nguyen vt lieu, bao bI
Chi phI dung ci, d dCmg
Chi phI kháu hao TSCD
Thud phi vã 1 phi
Chi phI djch vii mua ngoãi
Chi phi b&ng tin khác
Tang

49.147.863.242
2.906.832.071
2.494.456.985
4.088.181.834
82.169.263
150.704.705.821
17.822.887.541
2 27.247.096.757

5.19 Chi phi quãn l2 doanh nghiêp

Lily k 9 thng dn
nam 2020
171.303,362,736
6.034.142.842
4.383.400.988
16.686.276.695
1.073.255.230
32.538.062.684
32.749.049,015
264.767.550.190

Chi phi nhân viênquãn 1,)
Chi phi 4t 1iu quán
ChiphId d1ing van phOng
Chi phI khu hao TSCD
Thus phi vã 1 phi
Chi phi djch vi mua ngoãi
Chi phi bang ti&n khác
Tang

25

A
Luy ke 9 thng dan
nàm 2019

52.333.077.340
3.381.965.957
2.837.284.813
4.255.070.177
104.171.090
167.244.855.689
15.706.169.432
245.862.594,49g
Lüy k 9 thãng du
näm 2019
216.932.348.166

10.678.658,757
4.874.985.440
22.071.314.640
1.638.309.899
36.978.884,035
41.041.923.188
334.216.424.125

Ml
Y

TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TY CO PIJAN
hik
THVYETMBAOCAOTAI
Mu B 09-DN/I-JN

5.20 Loi nhuân khác
LUyk 9thángdu
nAm 2020
18.310.647.283

Thu nhp khäc
Thanh 1 nhtrçcng ban tài san c djnh

Lily k 9 tháng du
nAm 2019
— 2 9.321.883.9w
8.828.563.754
1.534.337.938
4.683.280
1.087.430.000
— 17.866.868.941
14.340.6O9.9
1.759.602,367
6.335.993.039
2.734.614.493
3.510.400.080
14.981.273,934

536.086.408
1.300.000.220
1. 141.824.029
1.301.390.000
14.03 1.346.626
6.296.369.836
1.627.741.274

Thanh 1 nguyen 4t 1iu
XCr1congna
Thu nhâp ffr xuAt nháp khu va giao nhn
Thu nhâp khác
Chi phi khäc
Chi phi tfr xuAt nhap va giao nhn
Chi phI thanh 1 tãi san c6 dinh
Các khoãn b pht
Các khoán khác
LQi nhuãn khác

90.525.035
4.578.103.527
12.014.277.447

5.21 Lãi co' ban trên c phiu
LOy k 9 tháng
du nAm 2020

Lqi nhumn k toán sau thu thu nhp doanh
nghip
Các khoân diu chinh tAng hoc giâm lçii nhuân ké toán dé xac djnh lcri nhuân hoäc lô
phân bô cho cô dông sà hiru cô phiêu phô
thông (VND)
Lçi nhun hoc lô phân bô cho cô dông s hthi
cô phiêu phô thông
C phiu pht thông dang liru hành binh quân
trong kS' (co phiêu)
LAi co' ban trén c phiu (VND/c phin)

6.

Lüyk9thang
m2019
25.891,177,240

(2.312.856.669)

28.366.810.421

23.578.320.571

18.200.000

18.200.000

1.559

1.296

THÔNG TIN KHAc
Thông tin so sánh khác
T6ng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn giài trinh bin dtng Lçri nhun trtràc thus TNDN:
Lüy k 9 tháng
dau nani 2020
Chi tiêu
Lqi nhuân truâc thus
TNDN

44.986.379.462

Lfly k 9 tháng
du nAm 2019
54.030.218.102

Chênh 1ch
nAm 2020 so
nAm 2019

T5J
tAng
(0I

0

(9.043.838.640) (16,74)%

Nay Tang COng ty May Nhà Be - Cong ly C6 phn giài trInh nguyen nhân nhtr sau:
TCr du nAm 2020 dn nay do ãnh htrng cüa di djch Covid -19 t?i Vit Nam và toàn th giri, dc
bit là ti Châu Au, Châu M9, ChAu A dông thai cOng là thj trtr&ng xuât khu chO li,rc cOa Tng Cong
ty May Nhà Be và các Cong ty Con, Cong ty lien doanh lien két. Vi vy, dan den doanh thu hcrp nhât
9 tháng dâu nAm 2020 giãm manh so vài 9 thang cOng k' là 478,9 t' dông, dày là nguyen nhân chinh
lam
giâm lqi nhuân hcip nhât trtrc thuê 9 t' ttro'ng dtro'ng giãm 16,74% so vài cOng k'

26

ry
AN

TONG CONG TY MAY NBA BE CONG TY CO PILAN
Báo cáo tài chInh cho giai don tài chInh kt thñc ngáy 30 thang 09 nAm 2020
TRUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! R1P NIIAT (TIEP TREO)

Mu B 09-DN/J-JN
Vi 4y, Lçii nhuân trtrtc thu thu nhp doanh nghip hçip nht Iüy
kE 9 tháng du nàm 2020 so viii
cüng k' nAm 2019 có six thay d61 nhtr trn.

Ngtroi Ip biu

Dàng Minh Tuyn

Thành pM lid hi Minh, ngày 30 tháng 10 nám 2020
Trtróng p ô k to.
Tng Giám Mc

Mai Van bang Dung
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srp H' .
Nguyn Ngçc Lan

