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TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN 

BAO CÁO TAI CIJINTI HQP NIIAT GIU'A NIEN DQ 
BA DUOC SOAT XET 

Cho k' kê toán 6 thang kêt thüc ngäy 30/6/2022 

Thank phô H ChI Minh - Tháng 8 iiàm 2022 
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TONG CONG TY MAY NRA BE- CONGTY CO PHA]4 
S 04 Bn Nghé, phuing Tan Thun Dông, qun 7, thánh ph H ChI Minh 

BAO CÁO CUABAN TONG GIAMBOC 

Ban Tng Giám dc Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn trInh bay Báo cáo nay cüng vài Báo cáo 
tài chInh hcp nhât gifta niên d dã duçic soát xét cho k' ké toán 6 tháng két thiic ngày 3 0/6/2022. 

TONG CONG TY 

Tng Cong ty May Nba Be - COng ty C phn (goi tt là "Tng Cong ty") duqc c phn hóa tfr Doanh 
nghip Nhà nu&c - Cong ty May Nhà Be theo QuyOt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày 08/8/2004 và Quyêt 
djnh s 88/2004/QD-BCN ngày 08/9/2004 cOa B tnthng B Cong nghip (nay là B Cong thisong). TOng 
Cong ty hoat dng theo Giây chimg nhn däng k doanh nghip sO 0300398889 ngày 24/3/2005 do S& ké 
hoach và du tir thành phO Ho ChI Minh cap và Giây chüng nhn däng k doanh nghip thay dôi Ian thir 23 
ngày 18/01/2017. 

Vn diu 1 cüa Tng COng ty theo Giy chfrng nhn clang k' doanh nghip s 0300398889 thay di IAn thu 
23 ngày 18/01/2017 là 182.000.000.000 VND (Bang chit: Mót tram tam mtroihai tj dóngchán,). 

TOn Tng COng ly viAt bAng ting rnrâc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock Company 

TOn viAt tAt là: NHABECO. 

C phiu cüa Tng Cong ty &rc giao djch trOn san giao djch Upcom vói ma MNB. 

Tr s chinh cüa Tng Cong ty t?i:  S 4, Th.thng Bn Nghé, Phumg Tan Thun Dông, Qun 7, Thành ph 
HO ChI Minh. 

HOI BONG QUAN Tifi, BAN KIEM SOAT vA BAN TONG GIAM nOc 

Các thành viOn cüa Hi dng Quãn trj, Ban Kim soát va Ban Tang Giám dc dã diAu hành Tng Cong ty 
trong suôt k' va dOn ngày 1p Báo cáo nay gOm: 

Hôi clAng Quãn trj 
Ong Pham Phü CuO'ng Chñ tch 
Ong Nguyen Ngçc Lan Thành viOn 

Ba LO Thj Ngçc Diu Thành viOn 

Ong Dinh Van Thp Thãnh viOn 

Ong Nguyn Xuân DOng Thành viOn 

Ban Kim soát 
Ong Phan VAn Hãi Trithng ban 

Ba Pham Thj Thanh Phrning Thành viOn 

Ba Nguyn Thj Ngçc Thào Thãnh viOn 

Ban TAng Giám dAc 
Ong Nguyn Ngçic Lan TAng GiOm dôc 

Ong Dinh VAn Thp Phó TAng Giám dAc 

Ba Lê Thj Ngçc Diu Phó TAng Giám dAc 

Ba Throng Thj Tuyt Phó TAng Giám dAc 

Ong Lê DAn Phó TAng GiAm dAc 

Ong LO Thanh HoAng Phó TAng GiAm dAc 

Ong Mai VAn bAng Dung Phó TAng Giám dAc 

Ba LO Thj Ha Chi Phó TAng GiAm dAc 

Ong DoAn Minh D(rc Phó TAng Giám dAc 
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TONG CONG TYMAYNII BE-CONG TYCO PHAN 
S 04 Bn Nghé, phucng Tan Thun Dông, qun 7, thânh ph H ChI Minh 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (TLEP 'iffIO) 

CAC Si! K[N SAU NGAY KET THUC K( KE TOAN 

Theo nhn djnh cña Ban Tng Giám dc, xéttrên nh0ng khIa c?nh  trQng yu, ngoài sir kin nêu tai  mic 7.2 
Ban Thuyêt minh Báo cáo tài chInh hQp nhât gita niên d, không có sir kin bat thithng nao xãy ra sau 
ngày khóa sO kê toán lam ánh hirOng den tinh hInh tài chInh vâ hoat dng cüa Tong COng ly cOn thiêt phái 
diêu chinh hoc trinh bay trOn Báo cáo tài chInh hçp nhât giva niên dO cho kS'  k toán 6 tháng két thiic ngày 
30/6/2022. 

KHM TOAN VIEN 

Báo cáo tài chInh hqp nhAt giUa niên dO cho kS'  k toOn 6 tháng kt thic 3 0/6/2022 &rçic soát xét bOi Cong ty 
TNHH KiOm toOn CPA VIETNAM - ThOnh viên Hang Kiêm toán Quôc tê INPACT. 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng GiOm dc Tng Cong ty có trách nhiOm 1p Báo cáo tái chInh hp nht gifla nién dO phán ánh 
mOt cách trung th,rc và h?p  1' tInh hInh tài chInh hqp nhât ciia Tong COng ty tai  ngày 30/6/2022 cUng nhir 
kêt qua hoat dQng kinh doanh hqp nhât gifla niên dO và tInh hInh hru chuyOn tiOn t hçp nhât gia niên dO 
cho k' ké toán 6 thang kêt thcic cüng ngày, phü hgp vâi Chuân mrc ké toán Vit Nam, Ch dO kê toán 
doanh nghip Vit Nam hiên hành và các quy djnh pháp I cO lien quan den vic Ip và trInh bay Báo cáo 
tài chinh hop  nhât giüa niOn dO.  Trong vic 1p Báo cáo tài chInh hqp nhât gifla niên dO nay, Ban Tong 
Giárn doe dtrcc yeu câu phâi: 

• Lira chçn các chinh sách k toán thIch hqp và áp diing các chInh sách do mOt  each nht quán; 

• Dua ra các phán doán và txc tInh mOt  each hçp 1' và thin trpng; 

• Nêu rO các nguyen tAc k toán thIch hcip có thiçic tuân thu hay không, CO nhUng áp dung sai 1ch trQng 
yu cn duqc cOng b va giái thIch trong Báo cáo tài chinh hgp nhât gita then dO hay không; 

• Thit k, thirc hin và duy fri h thong kim soát nOi bO liOn quan tâi vic 1p và trmnh bay hcp l Báo 
cáo tài chInh hçip nhât giUa niên dO d Báo cáo tài chInh hqp nhât gifla niên dO không bj sai sot C 
trong yOu kO cá do gian 1n hoc bj Ii; 

S S S 

• Lap Bao cao tai chinh hqp nhat gura men dç tren ca sa hoat dong hen ti,ic trir trixcing hçrp khong the 
cho rang Tong Cong ly së tiOp tiic hot dOng kinh doanh. 

Ban Tang Giám dOe Tong Cong ty chju trách nhim dam bâo rang s sách kO toán &rqc ghi chép mOt  cách 
phñ hçp dO phOn ánh mOt  each hqp 1' thh hinh tài chInh cüa Tong Cong ty a bat kS'  thai diem nào ya darn 
bão rang Báo cáo tài chInh hqp nhât gifla then dO tuân thO các ChuOn mirc kê toOn ViOt Nam, ChO dO kê 
toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp l có lien quan dOn viOc  1p và trInh bay Báo 
cáo tài chInh hp nhât giita niên do.  Ban TOng Giám dOe cOng chju trách nhiOm dam báo an toàn cho tài sOn 
cOa TOng COng ty vá vi 4y thijc hin các bin pháp thIch hcip dê ngOn chn va phát hin các hánh vi gian 
In vâ sai pham khác. 

Ban T6,• ám dc xác nhn r&ng Tong Cong ty dä than thO các yOu câu nOu trOn trong vic 1p Báo cáo 
tài; dV iUa niên do. 

Npyn Ngc Lan 

Tong Giárn dc 
ThànhphO Ho ChI Minh, ngày 27 thOng 8 nOm 2022 
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9AVIETNAM 
CONG TY TNHH KIEM TOAN CPA VIETNAM 
Tru sI  chInh TP. Ha Nöi: 
Tng 8, Cao 6c Van phông VG Building, 

. S6 235 Nguyn Trâi, Q. Thanh Xuân, TP. Ha NOI. 
+84 (24) 3 783 2121 info@cpavietnam.vn  
+84 (24) 3783 2122 0 www.cpavietnam.vn  
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MA 
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S: 148/2022/B C'SXI-JN/CPA VIETNAM-HCM 
I 

. 

N BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAI CHiNH HQP NHAT GIO'A NIEN DO 

N 

KInh g1ri: Các C dông 

I Hi dOng Quãn trj, Ban Kiêm soát và Ban Tong Giám dOc 
Tong COng ty May Nhà Be - Cong ty Co phân 

I 
Cháng tôi dà soát x& Báo cáo tài chinh hçip nht giüa niên do kern theo cüa Tng Cong ty May Nhà Be - 
Cong ty C phân, du'c 1p ngày 27/8/2022, ttr trang 06 dn trang 54, bao grn Bang Can di k toán hcip nht 

• chuyên tin t hp nMt gifta niên dO cho k' k toán 6 tháng kt thüc cüng ngày và Bàn thuyt rninh Báo cáo 
giü'a then dO tai ngày 30/6/2022. Báo cáo Kt qua hoat dOng kinh doanh hqp nhât gifla niên dO,  Báo cáo Luu 

tài chInh hçp nht giüa niên dO. 

Trach nhiêm cüa Ban Tng Giárn dôc 

. Ban Tcng Giárn dc Tng Cong ty chjutrách nhiérn lap và trinh bay Báo cáo tài chinh hpnht gianiên 
do phu hop vol Chuan rnjrc ke toan Viet Nam, Che dç ke toan doanh nghicp Viçt Narn hiçn hanh va cac 

. quy dnh pháp l' có lien quan dn vic 1p va trinh bay Báo cáo tài chInh hop nMt giüa niên dO và chju 
trách nhiêm ye kirn soát nOi bO ma Ban Tang Giám dc xác djnh là can thiêt d dam b cho vic 1p và 

I
trinh bay báo cáo tài chinh hop nht giia nién do không Co sai sot trng yu do gian l.n hotc nhrn lan. 

• 
Trách nhiêm cila Kiêm toán viên A 

• 
Trách nhiêrn cüa chüng tôi là &ra ra kt luan v Báo cáo tài chInh hop nht giüa niên dO dxa trén kt qua 
soát xét cña cháng tOi. Chüng tôi dä th'rc hin cong vic soát xét theo Chu.n muc Viêt Nam v hçxp dng 

I
djch viii soát xét s 2410 - Soát xCt thông tin tài chInh gifa niCn dO do kirn toán viên dOc  1p cüa Cong ty 
thixc hiên. 

COng viêc soát xCt thông tin tài chInh hçp nMt gifla then dO bao gm vic thirc hin các cuOc phOng vn, 

• thu yeu là phOng vn nhng nguii chiu trách nhiêm v các vn dê tài chInh kê toán, thi,rc hin thu ti,ic phân 
tich va cac thu Inc soát xét khác. MOt  cuOc soát xét ye co bàn cO pharn vi hçp hon mOt cuOc kirn toán dirçc 

• thi,rc hin theo các Chuân imrc kiêm toán Vit Nain và do vy không cho  phCp chOng tôi dat  diiqc six dam 
bàn rang chiing tôi së nhOn bi& duc tht cã các vn d trong yu có th dixqc phát hien  trong  mOt cuOc kiOm 

• toán. Theo dO, chñng tôi khong diia ra kin kiêm 
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CAVIETNAM 

Kt man cüa Kim toán viên 

Cn cü trén kt qua soát xét cüa tháng tôi, chüng tôi không thy có v.n d gi khin chüng tôi cho rAng Báo cáo 
tài chinh hcp nht giüa niên d dInh kern không phán ánh trung thijc vâ hcp 1, trên các khIa canh trcng yu, tmnh 
hInh tài chinh hcxp nMt gifla niên d cia Tng Cong ty tai ngày 30/6/2022, k& qua hoat dng kinh doanh hçp 
nMt gifia men de và km chuièn tin t hcip nht gifra men d cüa Tang Cong ty cho kSr  k toán 6 tháng kt thüc 
cüng ngày, phil hçip vth Chuan mrc k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh nghip Vit Nam hin hãnh và các 
quy dinh pháp ly có lien quan dn vic lap và trmnh bay Bão cáo tài chinh hcip nht gifra then d. 

Vu Ng9c An 
PhO Tng Giám d6c 
S6 Giây CN E)KHN kim toán: 0496-2018.137-1 
Gidy Uy quyn sá: 01/2022/UQ-CPA VIETNAM ngày 03/01/2022 cia Cith i7ch HDTV Tdng Giám ddc 
Thay mat và di din 
CONG TV TNHH KIEM TOAN CPA VIETNAM 
Thãnh viên Hang Kim toán Qu6c t INPACT 
Ha N5i, ngày 27 thang 8 näm 2022 

H 
TI 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CTCP 
S 04 Bn Nghé, phu&ng Tn Thun Bong, qun 7, 
thành phO Ho Chi Minh, Vit Nam 

MausoB0la-DN/HN 
Ban hành theo Thông Ui sO 202/2014/fl'- BTC 

Ngay 22/12/20 14 cOa Bt Tài chInh 

BANG CAN DOI KE 
Tai ngày 

TA! SAN 

TO AN HO1 NHAT GIUA NIN DO 
30 tháng 6 näm 2022 

30/6/2022 
MS TM I VND 

01/01/2022 
VND 

A- TAI SAN NGAN HAN 100 2.093.370.239.293 1.949.831.874.460 

(100 = 110+120+130+140+150) 
Tiên Va cc khoãn tiro'ng 
dirong tin 

110 5.1 307.583.050.252 308.126.094.190 

1. Tin 111 243.810.683.173 26L442.982.819 

2. Các khoàn tucmg thrang tin 112 63.772.367.079 46.683.111.371 

II- Bâu tif tài chInh ngn han 120 63.360.465.230 32.246.662.955 

1. Chmg khoán kinh doanh 121 5.2 2.000.000.000 

2. Du V.x nm gui dn ngày dáo han 123 5.3 63.360.465.230 30.246.662.955 

HI- Các khoãn phai thu ngn han 130 745.851.631.889 784.929.440.078 

1. Phâi thu ng&n han  cüa khách hang 131 5.5 630.809.475.670 653.234.274.156 

2. Trá tri.ràc cho ngiröi ban ngn han 132 5.6 61.589.987.901 57.610.368.339 

3. Phãi thu v cho vay ngn han 135 5.7 6.900.000.000 - 

4. Phài thu ng&n han  khác 136 5.8 52.871.850.918 74.448.335.460 

5. Dir phông các khoãn phâi thu kho dOi 137 5.9 (6.390.858.688) (434.765.315) 

6. Tài san thiu chô xir 1 139 71.176.088 71.227.438 

IV- Hàngtônkho 140 5.10 901.406.395.958 752.465.867.487 

1. Hangtônkho 141 901.983.046.288 753.099.767.006 

2. Dir phàng giàm giá hang tn kho 149 (576.650.330) (633.899.519) 

V- Tãi san ngn han  khac 150 75.168.695.964 72.063.809.750 

1. Chi phi trà truOc ng.n han 151 5.11 11.430.605.571 10.834.629.539 

2. Thu GTGT duqc khu trir 152 57.298.937.872 54.728.425.973 

3. Thuê và các khoãn phãi thu Nhà rn.râc 153 5.17 6.439.152.521 6.500.754.238 

B- TAISANDIH4N 200 793.771.227.099 830.916.941.151 

(200 =210+220+230+240+250+260) 
I Các khoãn phãi thu dài han 210 17.534.522.684 18.787.717.384 

1. Phài thu dài han  khác 216 5.8 17.534.522.684 18.787.717.384 

II Tài san c dinh 220 597.904.401.023 631.527.635.285 

1. Tàisàncôdjnhh(iuhinh 221 5.12 577.906.417.756 610.000.034.527 

- Nguyen giá 222 1.683.265.695.517 1.684.414.014.894 

- Giá fri hao mon lüy Ice 223 (1.105.359.277.761) (1.074.413.980.367) 

2. Taisáncodjnhvôhinh 227 5.13 19.997.983.267 21.527.600.758 

- Nguyen giá 228 57.841.925.125 57.500.105,125 

- Giá trj hao mOn lüy IcE 229 (37.843.941.858) (35.972.504.367) 

III. Bt doug san du tir 230 

IV. Tài san d& dang dãi han 240 28.806.536.790 27.797.996.467 

1. ChipMxaydrngccbãndidang 242 5.14 28.806.536.790 27.797.996.467 

V. Ban tu thi chInh dai han 250 82.829.276.488 79.183.529.936 

1. DAu Ui vào cong ty lien doanh, lien kt 252 5.4 47.572.413.103 43.926.666.551 

2. Dau Ui gOp vn vào 6cm vj khác 253 5.4 33.256.863.385 33.256.863.385 

3. Du ti.r nm gilt dn ngày dáo han 255 5.3 2.000.000.000 2.000.000.000 

VI Tài san dãi han khác 260 66.696.490.114 73.620.062.079 

1. ChiphitràtnrOcdàihan 261 5.11 66.696.490.114 73.620.062.079 

TONG CONG TA! sAN 
270 2.887.141.466.392 2.780.748.815.611 

(270 = 100+200) 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CTCP Mus B Ola - DN/HN 
S 04 Bn Nghé, phirng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tir so 202/2014/TI'- BTC 
thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

BANG CAN DO! ICE TOAN lIP NILAT GIU'A NIN DC) (T[EP TIIEO) 
T?i ngày 30 thang 6 nãm 2022 

NGUON VON MS TM 

30/6/2022 
VND 

01/01/2022 
VND 

C- PHAI TRA (300 310+330) 300 2.476.028.289.038 2.418.232.566.056 
I- Nq ngn hn 310 2.254.580.012.732 2.216.705.067.768 
1. Phãitrãngi.ri ban ngn hn 311 5.15 304.537.120.317 343.187.536.060 
2. Ngrimuatrãtintruàcngnhn 312 5.16 126.741.853.454 125.230.697.358 
3. Thuvà các khoànphâi npN1ianuâc 313 5.17 36.524.194.997 38.105.570.346 
4. Phãitrãngui1aodng 314 193.888.810.642 212.658.463.160 
5. ChiphIphâitrángnhn 315 5.18 23.306.923.248 24.418.131.964 
6. Doanh thu chi.ra thrc hin ngn hn 318 5.19 13.159.264.072 15.072.175.925 
7. Phãitrãngnhankhác 319 5.20 95.784.187.573 98.162.610.961 
8. Vay và nçi thuê tAi chinh ngn hn 320 5.21 1.422.517.356.833 1.316.977.460.388 
9. Qukhenthithngphüe1cii 322 38.120.301.596 42.892.421.606 

II- Ncr di hn 330 221.448.276.306 201.527.498.288 
1. Phãitrãnguribándãihan 331 5.15 21.000.000 56.218.000 
2. NguôimuatrátintruOcdaihan 332 5.16 5.025.601.559 14.008.892.722 
3. Doanh thu chua thrc hiên dài han 336 5.19 24.444.277.130 24.444.277.130 
4. Phaitrãdaihankhác 337 5.20 1.237.500.000 1.095.500.000 

5. Vayvàncithuêtàichinhdàihan 338 5.21 178.348.513.197 149.551.226.016 

6. Thus thu th.p hoãn Iai  phâi trã 341 5.22 12.371.384.420 12.371.384.420 

VON CHU S€1 HIfU 
400 411.113.177.354 362.516.249.555 

(400 = 410+430) 

I- Vn chü s& hü'u 410 5.23 411.113.177.354 362.516.249.555 
1. Vn gop cüa chü sâ hilu 411 182.000.000.000 182.000.000.000 

- Cdphiuph thông có quy 
bzeuquyêt 

411a 182.000.000. 000 182.000.000.000 

2. Quydutupháttrin 418 61.521.021.549 57.621.649.737 
3. Lçri nhuân sau thug chiia phân phi 421 89.821.252.014 63.705.977.578 

- Lcrinhunsau thuchwaphân 
phôi lty Ice den cuôi Icy truuic 

421a 34.576.073.925 52.807.352.345 

- Loi nhun sau thuê chita 
phanphoi ky nay 

421b 55.245.178.089 10.898.625.233 

4. Lgi Ich c dông không kim soát 429 77.770.903.791 59.188.622.240 

II- Ngun kinh phi vã qu5 khc 430 

TONG CQNG NGUON VON 
(440 = 300+400) 

440 2.887.141.466.392 2.780.748.815.611 

Thànhph H ChlMinh, ngày 27 tháng 8 nárn 2022 

K toán triröng -- Giám dc 

Dng Minh Tuyn -<-L  -:rn Ng9c Lan 
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U 
TONG CONG TY MAY NRA BE - CTCP 

• S 04 Bn Nghé, phung Tan Thun Dông, qun 7, 
thanh phô Ho ChI Minh, Vit Nam 

BAO CÁO KET QUA HO4T DQNG KINR 
Cho k3' k toán 6 tháng kt 

Cifi TIEU MS TM 

Chok5ktoan 
6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2022 

VND 

Chokktoán 
6 tháng kt thñc 
ngày 30/6/2021 

VND 

1. Doanh thu ban hang vu cung cp dlch  vu 01 6.1 2.025362.051.180 1.346.614.595.371 

2. Các khoân giãm tri'r doanh thu 02 6,2 2.354.991.837 4.105.900.721 

3. 
Doanh thu thuân ye ban hang 
vã cung cp djch vIii (10 = 01-02) 

10 6.3 2.023.007.059.343 1.342.508.694.650 

4. Giavnhang ban 11 6.4 1.642.958.764.552 1.128.605.393.978 

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

20 380.048.294.791 213.903.300.672 

6. Doanh thu hot dng tài chInh 21 6.5 28.594.386.550 14.496.359. 122 
7. ChiphItàichinh 22 6.6 46.113.192.077 30.080.898.771 

Trong do: Chi phi 1ai vay 23 27.484.666.796 26.126.147.100 

8. Phn !i trong cong ty lien kt 24 6.7 4.849.937.910 (8.696.354.854) 

9. ChiphIbánhàng 25 6.8 114.593.699.943 86.613.073.959 
10. Chi phI quán 1 doanh nghip 26 6.9 164.872.091.048 135.972.042.349 

11. 
Loi nhun thuân tur hot dng kinh doanh 

30 87.913.636.183 (32.962.710.139) 
{30 = 20+(21-22)-(24+25)} 

12. Thu nh8p khác 31 6.10 15.446.275.087 14.566.261.531 
13. Chiphikhác 32 6.10 6.126.226.858 9.742.186.668 
14. Lçri nhun khác 40 6.10 9.320.048.229 4.824.074.863 

(40 = 31-32) 

15. Tong 1i nhun k toán tru&c thu 50 97.233.684.412 (28.138.635.276) 

(50 = 30+40) 
16. Chi phi thu TNDN hin hành 51 6.12 16.923.568.450 3.717.324.272 
17. Chi phi thu TNDN hoãn lai 52 

18 
Loi nhun sau thu thu nhp 
doanh nghip (60 = 50-51-52) 

60 80.310.115.962 (31.855.959.548) 

19 Lqi nhun sau thus cüa cOng ty mc 61 55.245.178.089 (21.861.175.180) 

20 
Lgi nhun sau thug cüa c dong 
không kim soát 

62 25.064.937.873 (9.994.784.368) 

21. Läi cr ban trên CO phiOu 70 6.13 3.035 (1.201) 

Thànhphd Ha ChIMinh, ngày 27 tháng 8 nàm 2022 

NgtrO'i 1p K toán trithng 

U 

• Ding Minh Tuyn 
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Mus B 02a - DN/IIN 
Ban hành theo Thông t.r so 202/2014111- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cOa Bc Tài chInh  

DOANEL HOP NHAT GIUA NIEN DO 
thiic ngày 30/6/2022 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 
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CHI TIIEU 

I. Luu chuyên tiên thuân tr hot ng kjnh doanh 

1. Lçti nhuin trwó'c thul 
2. Diu chinh cho cdc khoãn: 

Khu hao tài san c dinh, bt dng san dAu tu 
vachiphIphanb6 
Các khoân dr phông 

- Lâi tü hoat dng du til 
- Chiphilãivay 

3. LØ nhun & HDKD trithc (hay &i vn Iwu dng 
- Tang, giâm các khoán phâi thu 
- Tang, giam hang tn kho 
- Tang, giâm các khoán phâi trá 
- Tang, giãm chi phi trâ trithc 

Tang, giãm chfrng khoán kinh doanh 
- lien lãi vay dâ trâ 
- Thus thu nhp doanh nghiêp dà np 

Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 
Lwu chuyln tin thuEn tie host d3ng kinh doanh 

H. Luu chuyên tin tfr hot dng u fir 
Tin chi d mua sam, xãy dirng tài san c djnh 
và các tài san dài han khác 
Tin thu tr thanh 1, nhuçng bàn tài san cô djnh 
và các tài san dãi han khác 
Tin chi cho vay, mua các cong ciii nv 
cia dcm vj khác 
Tin thu hi cho vay, bàn 1i các cong ci nq 
cOa dcm vj khác 

5. Tin thu läi cho vay, c trc và lçci nhun thrqc chia 
Lwu chuyeAn  tien thuEn tie hoyt d3ng thu tie 

Ill. Liru chuyn tin tfr hot dng tài chInh 
1. TiOnthutOdivay 
2. Tiên chi trà rid gôc vay 

Lwu chuyn tkn thun tir hort dng tài chInh 
Luii chuyên tiên thun trong k' 
(50 = 20+30+40) 

Tin và t1r0ng duo'ng tin dan k' 

Tin và tuo'ng du0ng tin cui k5 
(70 = 50+60+61) 

1. 

2. 

3. 

4. 

TONG CONG TY MAY NRA BE - CTCP Mns B 03a - ON/BIN 
S 04 Bn Nghé, phir&ng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông ttr so 202/2014/U- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cüa BO Tài chInh  

BAO CÁO LUIJ CHUYEN TIEN TE nap N}LAT GIUA NTEN 09 
(Theophzrongpháp gián tié'p) 

Cho kS'  kê toán 6 tháng két thIic ngày 3 0/6/2022 

Cho k' ké toán Cho k k toãn 
6 tháng kt thàc 6 thang ket thuc 

ngãy 30/6/2022 ngy 30/6/2021 
MS TM YND VND 

01 

02 

97.233.684.412 

45.296.227.887 

(28.138.635.276) 

52.553.605.474 

03 5.898.844.184 (280.582.524) 
05 (8.979.797.079) (2.947.992.687) 
06 27.484.666.796 26.126.147.100 
08 166.933.626.200 47.312.542.08 7 
09 44.697.080.208 (3.711.309.693) 
10 (148.883.279.282) (151.045.698.644) 
11 (121.953.401.292) (75.426.384.812) 
12 6.327.595.933 (148.345.234) 
13 2.000.000.000 - 
14 (27.034.620.280) (26.126.147.100) 
15 (12.535.873.456) (6.815.904.200) 
17 (7.050.286.546) (10.476.195.115) 
20 (9 7.499.158.515) (226.43 7.442. 711) 

21 (12.745.338.322) (8.557.304.737) 

22 3.345.439.602 3.393.785.455 

23 (40.113.802.275) 

24 7.000.000.000 8.419.297.565 

27 5.132.631.946 5.894.639.753 
30 (37.381.069.049) 9.150.418.036 

33 1.589.121.001.084 1.105 .393 .643. 8 19 
34 (1.454.783.817.458) (1.088.537.378.819) 
40 134.33 7.183.626 16.856.265.000 

50 (543.043.938) (200.430.759.675) 

60 5.1 308.126.094.190 313.407.642.356 

70 5.1 307.583.050.252 112.976.882.681 

4 

N 

Ngirô'i 1p 

Thành pM H ChI M 

K toán trlr&flg  

áng 8 nárn 2022 

dác 

Bng Minh Tuyn Dng Minh Tuyn 
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• S. - 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP Mãuso B 09a - DNIB 
• So 04 Ben Nghe, phtthng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hânh theo Thông tir so 202/2014/TT- BTC 

thành phô Ho Chi Minh, VietNam Ngay 22/12/20 14 cüa Bt Tài chmnh  

• TmJYET MENu BAO CÁO TAI cHINa acn NuAT GIU'A NIN DC) 

• 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2022 

• 
1. DAC DIEM bAT BQNG CiJA DOAN}I NGHIEEP 

1.1 Binh thfrc sO Mni v6n 

Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn thrqc c phn hóa tfr Doanh nghip Nhà rnr&c - Cong 

• ty May Nhà Be theo Quyêt djnh sO 74/2004/QD-BcN ngày 08/8/2004 và Quy& djnh s 
88/2004/QD-BcN ngày 08/9/2004 cüa B trithng B Cong nghip (nay là B COng thirong). Tng 

• Cong ty hoat dng theo Giây chcmg nhn däng k doanh nghiep COng ty C ph.n s 0300398889 
ngày 24/3/2005 và Giây chfrng nhn dàng k kinh doanh thay dOi lan thu 23 ngày 18/01/20 17 do S& 

• Kê hoach  và Dâu tir thành phO HO ChI Minh cap. 

Vn diu l cüa Tng COng ty theo Giy chung hhn dang k doanh nghip Cong ty C phn si 
030039888 thay dôi lan thi'r 23 ngày 18/01/20 17 là 182.000.000.000 VND (Bang chIZ-: Môt tram tam 

• mwo'i hai dông chán). 

Ten Tng Cong ty vit bng ting nuâc ngoái 'là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock 
• Company 

• Ten vit t.t là: NHABECO. 

C phiu cña Tng COng ly ducc giao djch trên san giao djch Upcom vái ma MNB. 

Tni sâ chInh cüa Tng COng ty t?i:  S 4, DuOng Bn Nghé, Phithng Tan Thun OOng, Quân 7, 
• Thành phô HO ChI Minh. I  

Sê lao dng cüa Tng COng ty và các Cong ty con tai  ngày 30/6/2022: 13.288 ngithi t?i  ngày 
01/01/2022 là: 12.307 nguii). 

• 1.2 Ngành ngh kinh doanh và hot dng chInh 

• Ngãnh ngh san xu.t kinh doanh chü yu cüa Tng Cong ty bao gm nhiu linh vi,rc, trong do chü 
yOu là tp thing vào cac lTnh vic sau day: C 

• San xut, mua ban san phm dt - may, nguyen pw lieu, may moe, thit bj, phii tüng linh kiin  phic 

• 
vii ngành dot,  may; - 

• Git, ty, in trOn san phâm thOu; 
• ,. , • Mua, ban san pham che bien tu nong - lam - hai san, may moe thiet b!,  phi tung kim khi din may 

• gia dung và Cong nghip, din tCr, Cong nghê thông tin; 

• Xây dirng và kinh doanh nhà; 

.
• Môi giài bt dng san; 

Dich vu kho bài; 

• • Kinh doanh vn tái xäng dAu bang 0 tO và du0ng thñy nOi  da; 

• • Kinh doanh nhà hang, 1uu trii du ljch, khách San; 

• Kinh doanh du lch lit hành ni dja, quê,c t;... I 

Hoat dng kinh doanh chinh ci'ia Ttng Cong ty trong k' là san xut, kinh doanh các san ph.m may 
• mc cho thj tnr&ng trong nithc và thj trumg quOc tO. 

• 1.3. Chu k' san xut, kinh doanh thông thir0ng 

Chu kS'  san xut kinh doanh thông thung cüa Tng Cong ty là 12 tháng. 

10 



Hot quyênbiéu T5l T5I 
A d9ng chinh quyet gOp von lçn ich 

Gia cOng hang 
may mac 

Cia cOng hang 
may mac 

GiacOnghàng 
may mac 

Gia cOng hang 
may mac 

Gia cOng hang 
may mac 

Gia cOng hang 
may mac 

51,00% 51,00% 51,00% 

55,00% 55,00% 55,00% 

51,84% 51,84% 51,84% 

69,61% 58,19% 58,19% 

63,86% 57,67% 57,67% 

51,00% 51,00% 51,00% 
- 
0 

N 

Hoàn thin san 
phAm dt 

GiacOnghàng 
may mac 

Gia cOng hang 
may mac 

Kinh doanh dja 
dim hru trO 

51,00% 51,00% 51,00% 

55,56% 55,56% 55,56% 

80,94% 54,29% 54,29% 

73,81% 60,68% 60,68% 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
U 

I 

I 

. 

I 

I 

U 

U 

I 

U 

U 

U 

U 

I 

U 

I 

U 

I 

I 

U 

I 

U 

I 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP 
S 04 Bn Nghe, phung Tan Thun Dông, qun 7, 
thành phO HO ChI Minh, Vit Nam 

z A 
MausoBO9a-DN/EEN 

Ban hành theo Thông tii so 202/2014/fl- BTC 
Ngay 22/12/20 14 cCia Bô Tài chInh 

TmwET MINE BAO CÁO TM CHINEE HQTP N1LST GIUA NIEN DO (TIEP THEO) 
Cho kS'  kê toán 6 thang két thic ngày 30/6/2022 

1.5. Cu tràc doanh nghip 

Ti ngày 3 0/6/2022, Tng Cong ty có các Cong ty con, Cong ty lien t và các dcin vj trirc thuOc, nhu sau: 

Cong ty con 

Ben lien quan 
CácCôngtycon 

Cong ty C phAn 
May Gia Lai 

CongtyCph.n 
May Dà Lat 

Cong ty C phn 
May BInh Djnh 

Cong ty C6 phn 
May An Nhon (i) 

COng ty C phn 
May Tam Quan (ii) 

Cong ty C phn 
May Binh Thun - 
Nhà Be 

Cong ty C phân 
Giat lAy Nhà Be 

CongtyCphân 
8 MayNbaBe.Hu 

Giang 

Cong ty CP May 
9 Nhà Be - fXrc Linh 

(iii) 

COng ty C phAn 
10 Du 11th NBC Cam 

BInh Resort (iv)  

Tha chi 

DtrOng L' Thai T, t 12, 
phiràng Yen D, Ip. Pleiku, tinh 
Gia Lai, Vit Nam 
So 9, dithng PhO fMng Thiên 
Vtrong, PhuOng 8, Tp. Dã L?t, 
tinh Lam Dông, Vit Nani 

So 105, di.thng Trân Hwig Eo, 
phithng I-lãi Cáng, Tp. Quy 
N1on, tinh Bmnh Dnh, Vit Nam 

s6 71, dumg Nguyn DInh 
Chiu, P. Binh Dnh, thi x An 
Nhcm, tinh BInh Dinh, Viêt Nam 
Ciim cOng nghip Tam Quan, th 
trAn Tam Quan, huyn Hoài 
Nhon, tinh BInh Dinh. Vi& Nam 

S 204, thrmg Thng NhAt, 
phiimg Tan Thin, thj xã La Gi, 
tinh BInh Thu.n, Vit Nam 

Ci,im cOng nghip Trung An, Ap 
BInh Tao, xA Trung An, Tp. M 
Tho, tinh Tin Giang, Vit Nam 

Ctim cOng nghip - Tiêu thu 
cOng nghip, phthng VII, Tp. Vi 
Thanh, tinh Hau  Giang,  Viat 
Nam 
Khu ph 1, Thj trAn VO Xu, 
huyn Dirc Linh, tinh BInh 
Thuan, Vit Nam 

Thôn MOi Dá, x Tan Phtràc, thj 
x La Gi, tinh BInh Thun, Vit 
Nam 

stt 
A. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

(i) Tng t'.  1 lcñ Ich và quyn biu quyt cüa Tng Cong ty tai  Cong ty CP May An Nhon 1n hrçrt là 
5 8,19% và 69,61%, trong do, t l igi ich và t) 1 quyên biéu quyêt trirc tiêp là 45,90%, t l ipi Ich gián 
tip qua Cong ty CP May BInh Djnh là 12,29%, t' l quyên biêu quyOt gián tiep thông qua Cong ty CP May 
Binh Dnh là 23,71%. 

(ii) Tong t' l lcci ich và quyn biu quyt ci:ia Tng Cong ty ti Cong ty CP May Tam Quan IAn hrgt là 
57,67% và 63,86%, trong do l igi Ich và t' l quyên biêu quyêt trirc tiép là 5 1,00%, t)' 1 lçri Ich gián tiêp 
qua Cong ty CP May BInh Djnh là 6,67%, t' 1 quyén biêu quyét gián tiép thông qua Cong ty CP May BInh 
Djnh là 12,86%. 



2 CongtyCPMay9 

3 CôngtyCPTxvAn 
Cong ngh Nhà Be 

Cong ty CP Xây 1p 
4 COng nghip Nba 

Be 

5 COng ty CP May 
Song TMn 

CôngtyCP San 
6 xut - ThLrnng mi - 

Djch vi Htrng Phát 

COng ty CP May 
Gia PhOc 

COngtyCP May 
Nba Be - Soc Träng 

COng ty C phn 
9 May Vinatex 

fXrc Phô 

7 

8 

S 4 Bn Nghé, Phtthng Tan 
Thun DOng, Qun 7, Thành 
ph6 H ChI Minh, Vit Nam 

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

139 Trn Trçng Cung, P. Tan 
Thun DOng, Qun 7, Tp. H 
Chi Minh, Vit Nam 

Sá 4 Bn Nghé, PhLthng Tan 
Thun DOng, Quân 7, Thành 
ph H ChI Minh, Vit Nam 

Ap BInh Tao,  Trung An, Tp. M' 
Tho, tinh Tin Giang, Viêt Nam 

S 12DtiongMaiHAcD, 
Thành ph Quy Nhon, tinh BInh 
Dnh, Vit Nam 

S 4 Bn Nghé, Phuäng Tan 
Thun DOng, Qun 7, Thành 
ph H Chi Minh, Viêt Nam 
Qu& lô 60, phi.rông 7, Tp. Soc 
Trng, tinh Soc Träng, Vit Nam 
Ciim Cong nghip Phô HOa, to 
dan ph6 An Thtrông, phumg 
Ph HOa, thi xã Düc Ph, tinh 
Ouãn Ngãi. Viêt Nam 

tãi, logistics 

Gia cOng hang 
may mc 

Mua ban may 
mócthit bj 

Kinh doanh bat 
dng san vO'i 
quyén s hUu 
hpãc di thue 

Gia cOng hang 
may mc 

Gia cOng hang 
may mc 

Gia cong hang 
may mc 

Gia cOng hang 
n'1aymc 

Gia cOng hang 
may mc 

a 
a 
a 
a 
I 

I 

I 

I 

U 

U 

U 

I 

U 

U 

U 

I 

U 

U 

I 

U 

I 

U 

U 

I 

I 

U 

U 

U 

I 

U 

I 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP Mauso B 09a - DN/JIN 
S 04 Bn Nghé, phuOng Tan Thu.n Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tr so 202/20141r1- BTC 
thãnh phô Ho ChI Mirth, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cUa B Tài chInh  

THTJYET MENU BAO CÁO TA! CHINU H(1P NHAT GIUA N1N DQ (TIEP THEO) 
Cho k' kê toán 6 tháng kt thiic ngày 3 0/6/2022 

1.5. Cu trtIc doanh nghip (Tip theo) 

Cong ty con (Tiip theo) 
(iii) T6ng t' l 1i ich và quyn biu quyt cüa Tng Cong ty t?i  Cong ty CP May Nhà Be - Dirc Linh ln 
ltrqt là 54,29% và 80,94%, trong do t' l Igi Ich và t' l quyên bieu quyêt trirc tiép là 26,54%, t' l lçii Ich 
gián tiép qua Cong ty CP May Binh Thun là 27,75%, t 1 quyên biéu quyêt gián tiêp thông qua Cong ty 
CP May BInh Thu.n là 54,40%. 

Theo Nghj quyt s 30/2020/HDQT ngày 01/12/2020 cüa Hi dng Quàn trj Tng COng tyv vic thông 
qua chü tnwng chuyen nhircmg toàn b 3.000.000 cô phãn näm gill tai  Cong ty CP May Nba Be -D(rc Linh 
v&i giá chuyên nhirgng là 10.000 VND/cô phán. Ti ngày 3 1/12/2021, Tong Cong ty dã chuyén nhixqng 
1.275.000 cô phân COng ty CO phân May Nhà Be - Dtrc Einh cho Cong ty C phân May Binh Thun — Nlià 
Be vâi giá chuyên nhuvnglO.000 VND/cô phãn, so cO phân con lai  (1.725.000 cô phn) s dugc chuyên 
nhiiqng trong näm 2022. Den ngày phát hành báo cáo nay, vic chuyên nhi.rçrng van chixa hoãn tat. 

(iv) Tng t 1 lqi ich và quyn biu quyt cia Tng Cong ty ti Cong ty CP Du ljch NBC Cam BInh Resort 
Ian 1uçt là 60,68% và 73,81%, trong dO, l lçii ich và quyên biêu quyOt trirc tiep là 47,00%, t' l lçii Ich 
gián tiêp qua Cong ty CP May Nhà Be - BInh Thun là 12,07%, qua Cong iy CP May Gia Lai là 1,61%, t' 
I quyén biêu quyêt gián tiêp thông qua Cong ty CP May Nhà Be - Binh Thun là 23,66%. 

Cong ty lien kit 

B. Các Cong ty lien doanh, lien kt 
CôngtyCPDutu 
& Phát trin Djch 

v Thuong  mai 
Nba Be 

Hot dçng 
Stt Ben lien quan ia chi chInh 

1 

T5 J 
quyen bieu 

quyt 
T'l 

gOp vn 
T5L 

lol ich 

1 

0 

28,58% 

26,78% 

28,58% 

26,78% 

28,58% 

26,78% 

.rI 
30,00% 30,00% 30,00% 

29,99% 29,99% 29,99% 

43,89% 43,89% 43,89% 

20,05% 10,39% 10,39% 

47,50% 47,50% 47,50% 

36,00% 36,00% 36,00% 

28,00% 16,15% 16,15% 
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a 
TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP 

a S 04 Bn Nghé, ph.ràng Tan Thun Dông, qun 7, 
thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam 

a THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH H1P NTLT 
Cho k5' k toán 6 thang kt thiic ngày 30/6/2022 

a 

MausoBO9a-DN/EEN 
Ban hành thea Thông tu so 202/2014/Ti'- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tâi chinh  

GL(fA NIEN DO (TIEP THEO) 

a
1.5. Cu trüc doanh nghip (Tip theo) 

Các ao'n vj true thuôc 

Stt Bênliênquan Dia chi 

a C. Các don vi truc thuôc 

a
Chi nhánh TOng COng ty May NM Be - COng ty CO 
ph.n - Xi nghip May BInh Phát

Ngãi Thing, Phuäng BInh Thng, Thãnh ph D An, 
Tinh Binh Dtrang. 

Lô s6 1, Khu cOng nghip dt may Binh An, Khu ph 

S 54, Dtring Phm Ng9c Thch, Phtrng LOc  Phát, 
2

Chi nhãnh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C 
phAn - Xi nghip May Baa Lc Thành ph Bâo LOc,  Tinh Lam Dng. 

Km3, Quc I 14, Phithng Lê L9i, Thãnh ph KonTum, Chi nhánh Tng COng tyMayNhà Be - Cong ty C 

a phân - Xi nghip May Kon Turn Tinh KonTum. 

Tang Cong ty May Nhã BO - COng ty C ph.n S 105 dirOng Trn Thing Do, Phumg Hãi Câng, 
a - Chi nhánh May BInh Thânh ph6 Quy Nhon, Tinh BInh Djnh. 

a
T6ng Cong ty May Nhà Be - COng ty C phn So 02, Ngach 61/4, Pho Lac Trung, Phuang Vinh Tuy, 

Q4n Hai Ba Trung, Thành ph Ha Ni. - Chi nhánh Phia Bc 

S 136/138, Pht Kim Nguu, Phirmg Thanh Nhàn, Qun 
6 Chi nhánh Tong Cong ty May Nba Be tai  Ha Nôi

Hai Ba Thing, Thành ph Ha Ni. 

Van phOng di din Tng Cong ty May Nhà Be 
- Cong ty CO phàn tai  Vuang Quc Anh 

1.6. Tuyên b v khã nãng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh hqp nht gifra niên d 

Tng Cong ty áp ding nht quán các chInh sách k toán theo Ch d k toán doanh nghip Vit Nam 
ban hành kOm theo Thông Pr so 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 và Thông tu s 53/2016/TI'-
BTC ngày 21/3/2016 si'ra dôi, bô sung mt so thOu cOa Thông Pr so 200/2014/TT-BTC do B Tài 
chinh ban hành, do do, thông tin và so 1iu trinh bay trOn Báo cáo tài chInh hçip nhât giOa niOn dO là 

a
có the so sánh 

a

2. K( ICE TOAN, DON VI TIEN TE SI DUNG TRONG KE TOAN 

a

K'ktoánnám 

a Báo cáo tài chmnh hqp nht giti'a niOn dO duac lap cho k' k toOn 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2022. 

K'ktoán näm cOa T6ng Congty b.t dutirngày 01 tháng 01 và kt thOc vào ngày 31 tháng 12 hang nni. 

a Do'n v tin t sfr dyng trong k toán 

a
Báo cáo tài chInh hgp nht gifla niOn dO kern theo thrqc trInh bay b.ng Dng Vit Nam (VND). 

a
3. CHUAN MIfC VA CHE DO ICE TOAN A DUNG 

Chdktoánápdyng 

Tng Cong ty áp ding Ch dO k toán doanh nip Vit Nam duçc ban hành kern thea Thông Pr so 
a 200/2014/Ti'-BTC ngày 22/12/2014 và Thông Pr so 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 si'ra dôi, bô 

sung mOt so thOu cüa Thông Pr so 200/2014/'IT-BTC do BO Tài chInh ban hành. 
a 

Tuyên b v vic tuãn thu Chun mrc k toán và Ch d k toán 

Ban Tng Giám dc Tng Cong ty dam baa dã tuân thO dy dii các Chun mvc  k toán Vit Nam, 
Ch dO k toan doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp I cO liOn quan dOn vic 1p 
và trInh bay Báo cáo tài chInh hcrp nht giU'a niOn dO nay. 

a 

a
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TONG CONGTYMAYNHABE-CTCP Mus B 09a - )2JNiHN 
S 04 B&i Nghé, phumg Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông ttr so 202/2014/fl- BTC 
thành phO Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cOa Bô Tài chInh  

THTJYET MJNH BAO CÁO TA! C}UNH HfP NTL&T G[UA MIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2022 

4. CAC CITINH SACH ICE TOAN A DUNG 

Co sO 1p Báo cáo Iãi chInh hç'p nht giira niên d 

Báo cáo tài chInh hcip nht giüa niên dO cOa Tng Cong ty dirge 1p  phü hçp vài Thông tir 202/2014/IT-
BTC ngày 22/12/2014 cOa BO Tài chInh ye Hu&ng dan phirong pháp 1p và trmnh bay Báo cáo tài chInh 
hgp nhât, cu the: 

Báo cáo tài chmnh hgp nht gicia nién dO dircic 1p tir Báo cáo tài chinh tang hgp giiia niên dO cCia Tng 
COng ly và Báo cáo tài chinh gifla niên dt cOa các Cong ty do Tong Cong ty kiêm soát (các Cong ty con) 
dirge 1p cho k' kô toán 6 tháng k& thác ngày 3 0/6/2022. ViOc kiêm soát nay dt ducrc khi Tng Cong ty 
cO khà nâng kiOm soát các chmnh sách tài chInh và hot dOng  cüa các Cong ty nhn dâu tir nhm thu cttrgc 
igi Ich t& hot dng cOa các Cong ty nay. 

Kt qua hoat dng kinh doanh giUa niên dO cOa các COng ty con dirge mua li hoc ban di trong k' 
dirpc trmnh bay trong Báo cáo Kêt qua hoat dng kinh doanh hgp nhât gia niOn dO tr ngày mua hoe 
cho dOn ngày ban khoãn dâu tir & COng ty con do. 

Trong trung hcp cn thit, Báo cáo tài chinh gifla niOn dO cüa các Cong ty con dirgc diu chinh d 
các chInh sách kO toán dirge áp dvng tai Tong Cong ty và các Cong iy con khác là giOng nhau. 

Tt Ca các nghiOp v và s di.r giüa các Cong ty trong cüng Tng Cong ty dirge Ioi hO khi hgp nht 
Báo cáo tài chInh giüa niOn dO. 

Lqi Ich cOa c dông không kim soát trong tài san thun ciia Cong ty con hçrp nht dirge xác djnh là 
mOt chi tiOu trong phãn vOn chü sr hthi cüa cô dông cOa Cong ty mc. Lgi Ich cña cô dOng khOng 
kiOm soát bao gOm giá tn cáe I9i Ich cüa cO dông không kiOm soát tai  ngàyhgp nhât kinh doanh ban 
dâu và phán igi ich cUa cô dong khOng kiêm soát trong sij bin dng cOa tong von chO sâ hüu kO ttlr 
ngày hqp nht kinh doanh. Các khoãn 1 phát sinh tai  Cong ty con phái dirge phãn b tu0ng frng v&i 
phãn sO hthi cüa cO dông không kiOm soát, kO Ca thrOng hgp sO 10 do iOn han phân sO hUu cüa cO 
dOng khOng kiOm soát trong tái san thuán cüa Cong ty con. 

Hop nhat kinh doanh 

Tài san, cOng ng va cOng ng tiêm tang cüa Cong ty con dirge xác djnh theo giá trj hcrp 1 ti ngày 
mua Cong ty con. Bat kS'  khoán phi trOi  nào giOa giá rnua và tng giá tn hçrp l cOa tai san dirge mua 
dirge ghi nhn là igi th kinh doanh. Bat kS' khoãn thiOu hut  nào gii1a giá mua va tong giá trj hgp I 
cOa tài san dirge mua dirge ghi nhn vào kêt qua hoat dOng kinh doanh gi[ta niOn dO cOa kS'  kO toán 
phát sinh hoat dng mua Cong ty eon. 

U'&c tInh k toán 

Viie 1.p Báo cáo tài chmnh hgp nht giüa niOn dO tuân thO theo các Chun rnurc  k toán ViOt  Narn yOu 
câu Ban TOng Giám dOc phái CO nhthig irOc tInh và giâ djnh ánh hirOng dOn so 1iu báo cáo ye các 
cOng ng, tài san và viOc trInh bay các khoãn cOng ng và tài san tiOm tang tai  ngày 1p Báo cáo tài 
chInh hqp nhât giüa niên dO cOng nhtr cáe sO liOu bao cáo và doanh thu và chi phi trong suOt k' kO 
toán. KOt qua hoat dOng kinh doanh hgp nhât th?c tO cO the kháe vOi các irOc tInh, giá djnh dt ra. 
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N TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP Mus B 09a - J)N/HN 

N So 04 Ben Nghé, phi.r&ng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hânh thea Thông tir sO 202/2014/IT- BTC 
thành phO HO ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chinh  

N THUYET MTNH BAO CÁO TAT CHiffl H€IP NILAT GIfiA NIN DO (TIEP THEO) 
Cho kS' k toán 6 thang két thüc ngày 3 0/6/2022 

4. CÁC CHINIL SACH KE TOAN AP JMJNG (Tip theo) 

Các loi t5 giá hi doái p dyng trong k toán 

N Di vi các nghip vi phát sinh bng ngoai t: Các nghip vi phát sinh b&ng ngoai t dixqc quy di 
theo t)' giá áp dirng tai  th&i diem phát sinh nghip vii, chênh lch t giá phát sinh tir cac nghip vii nax 

• duçrc ghi nhn là thu nhp và chi phi tài chfnh trong Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh hçrp nhât 

N
giita niên dO. 

Dánh giá iai cac khoãn miic tin t có gc ngoai t t.i thri dim 1p Báo cáo tài chInh hgp nht giiia 

U niêndt: 

N . Các khoân vn bAng tin cO gc ngoai t dixgc phan loi là tài san (Tin, Ng phái thu,...): Dánh 
giá Iai  thea t giá mua vào ngoai t cüa các ngân hang Tong Cong ty giao djch tai  ngày 

U 30/6/2022. 

N
.  Các khoán vn bAng tiAn cO gôc ngoi t dugc phân loai là ncr phãi trá (Phài frâ nguri ban, 

vay,..): Dánh giá lai  theo t)' giá ban ra cüa các ngân hang Tong Cong ty giao djch tai  ngày 

U
3 0/6/2022. 

Chênh lOch tS' giá phát sinh tir viOc dánh giá lai  dirge kêt chuyên vào Tài khoãn so 413 - Chênh lOch  t 

N giá, so dir tâi khoãn nay së dirge kêt chuyén vào Doanh thu hoc Chi phi tài chInh t?i  thin diem 1p Báo 

N
tài chInh hçcp nhât giira niên dO. 

Nguyen tc ghi nhâu tin và các khoãn tffong throrng tiên 

N Tin bao gm tin mitt, tin gi'ri ngân hang. 

Ch&ng khoán kinh doanh 
N Chrng khoán kinh doanh là các khoán chirng khoán dirgc Tng Cong ty nAm gi vii mic dIeh kinh 

N doanh. Chfrng khoán kinh doanh thrgc ghi sO ké toán theo giá gc. Giá gc cña chfrng khoán kinh 
doanh dirge xác djnh thea giá tr hgp l' cüa các khoãn thanh toán tai  thu dim giao djch phát sinh 
cong cac chi phi lien quan den giao djch mua chñng khoán kinh doanh. 

Ti các k' k toán tiêp theo, các khoàn dAn ttr ehirng khoán dugcxác djnhtheo giá gc ti-ir eác khoán 
giãm giá chirng khoán kinh doanh. 

Dr phOng giàm giá chrng khoán kinh doanh dirge trich l.p  theo các quy djnh k toán hiOn  hành. 

Cdc khoán dEu Ut nm gifr dèn ngày dáo hzn 

Các khoàn dAu Pr nAm gilt dn ngày dáo hn bao gm các khoán d&u tu ma Tng Cong ty có ' dnh 
va khá näng gi den ngày dáo hn. Các khoán dâu tir nàm gi den ngày dáo h?n  bao gOm: các khoãn 

tiên gin ngân hang có k' han  gOc trên 3 tháng (baa gôm cä các loai tin phiëu, kS' phiêu). 

Các khoàn dAn tin nAm gilt dn ngày dáo h dirge ghi nhOn bt dAn tin ngày mua Va dirge xác djnh 
giá tn ban dâu thea giá rnua và các chi phi lien quan den giao djch mua các khoàn dâu tin. Thu nhp 
lãi tin eác khoãn dâu tin nm gilt den ngày dáo han  sau ngày mua dirge ghi nhn trên Baa cáo két qua 
hoat dng kinh doanh trên co si dir thu. Lãi dirge hirmg trinic khi Tong Cong ty näm gift dirge gJii 
giàm trir vào giá gOe t?i  thOi diem mua. 

Các khoàn dAu Pr nAm gill dn ngày dáo han dirge xác djnh thea giá gc trir di dir phOng phãi thu 
kho dOi. 

Dir phOng phái thu khó dôi eUa eáe khoán dAn tin nm gift dn ngày dáo han  dirge trIch 1p theo eac 

quy jnh kê toán hiOn  hành. 

N Các khoán thong throng tin là các khoân dAn tu ngAn han  có thin han  thu hi hoc dáo han khOng 

qua 3 tháng ké tir ngày mua, dê dàng chuyên dOi thành mOt  lugng tiên xác djnh cüng nhir không CO 

N nhiéu rüi rotrong viOc chuyên dôi thành tiên. 

N
Nguyen tc k toán các khoãn du tir tài chinh 

N 

N 
N 

a 
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TONGCONGTYMAYNE[ABE-CTCP Mu sBO9a-DNIH1 
So 04 Ben Nghé, phirOug Tan Thujn DOng, qun 7, Ban hành theo Thông tir so 202/2014/TT- BTC 
thành phô Ho ChIMinh, Via Nam Ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chInh  

• TI{UYET ]NB BAO CÁO TA! CHINE! HQP NRAT GIUA MEN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  ké toán 6 tháng két thi'ic ngày 3 0/6/2022 

4. CAC CHINH SAd KE TOAN A DT)NG (Tip theo) 

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

a Cdc khoán c/zo 

• 
Các khoán cho vay di.rçic xác djnh theo giá gc tth di cáe khoán dir phOng phài thu khó 

Dg phOng phãi thu khó dOi các khoán cho vay cüa Tng COng ty dtrcic trIch 1p theo cac quy djnh k 
• toán hin hành. 

a C'ác khoán diu tw vào Gong ty lien doanh lien kIt 

R
Du tu van Cong ty lien kt, lien doanh: Các khoãn du fir vào COng ty lien kit, lien doanh ma trong 
dO Tong Cong ty cO ãnh hithng dáng kO dirge trinh bay thea phirang pháp von chü s& hum 

• Khi dánh giá vn gop theo phirong pháp v6n chü s hun, phAn s hüu cña Tang Cong ly trong khoân 
1 cüa Cong ty liOn kOt bang hoc vugt qua giá fri ghi so cOa khoân dâu tir, Tong COng ty khOng phãi 

• tip tiic phãn ánh các khoãn Iô phát sinh sau do. Khi COng ty lien doanh, lien kêt hot dng có lai, 
TOng COng ty chi ghi nhn phân sä hilu cOa Tong Cong ty trong khoàn lãi do sau khi dã bü däp dirge 

U phAn l thuân chira dirge hch toán trtr6c day. 

• C'ác khodn dãu tw k/ide 

U
Dircic ghi nhn thea phuang pháp giá gte, bao gôm giá mua và các chi phi mua có liOn quan trirc 
tiOp. Sau ghi nhn ban dâu, các khoãn dâu tir nay dirge xác djnh theo giá gOc tth di dir phOng giám 
giákhoândAuttr. 

Drphbng t6n that cdc khodn dau tw khdc 

Dr phOng giàm giá cüa các khoán du tt.r vào cong cii vn cüa don vj khác dirge thuc hin khi có 

• 
bãngchfrng chic chän cho thây si1r suy giám giá trj cüa cáe khoân dâu tir nay ti ngày kt thüc niOn 
dkêtoán. 

• Nguyen tc k toán Ncr phãi thu 

U Ng phài thu là s tin có th thu hi cüa khách hang hoc các di tugng khác. Ng phãi thu dirge trInh 
bay theo giá trj ghi so trir di các khoân dij phOng phái thu khO dOi. 

Dir phOng ncr phãi thu khó dOi dirge dánh gia và xem xét 1p  cho nhttng khoãn ng phâi thu dã qua h?n 
• thanh toán và gp khO khän trong vic thu hôi, hoc các khoãn ng phái thu ma ngu1i ng khó có khã 

näng thanh toán do bj thanh l', phá san hay eác khó khãn tucrng tr. 

U Nguyen tc k toán Hang tn kho 

Hang tn kho dirge xác djnh trên co sr giá thp hon giüa giá gic và giá trj thun có th thrc hin 
dirge. Giá gOe hang tOn kho bao gôm chi phi nguyen vt lieu trire tiOp, ehi phi lao dng trrc tiOp, chi 

• 
phi san xuât chung, nOu cO, dO có dirge hang ton kho a dja diem và trng thai hin t?i.  Dôi vai hot 
dng thirang mai:  Giá gOe hang tOn kho baa gOm chi phi mua và các chi phi kháe eó liOn quan trirc 
tiêp den vic mua hang ton kho. 

Giá gc cOa hang tn kho dirge xác djnh theo phi.rang pháp binh quân gia quyn. 

Giá trj thun eó th thirc hin dirge dirge xác djnh b&ng giá ban iróc tInh trir các chi phi irâc tInh d 

• hoan thành san phãm cüng chi phi tiêp thj, ban hang và phân phOi phát sinh. Hang tOn kho dirge hach 
toán theo phi.rang pháp kO khai thir&ng xuyOn. 

Dir phong giãm giá hang tn kho cüaT6ng Cong ty dirge trich 1p khi có nhung bang chIrng tin cy 

• 
ye sir suy giâm cüa giá trl thuãn có the th,rc hin dirge so v&i giá gOc ca hang  ton kho. 

I 

U 
16 



TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP 
S 04 Bn Nghé, phithng Tan Thun Dong, qun 7, 
thành ph6 H ChI Minh, Vit Nam 

TI[UYET MTNIT BAO CÁO TAT CH1K HP NHAT GIUA NTEN DQ (TIEP THEO) 

• 
Cho kS'  kê toán 6 tháng kêt thüc ngày 3 0/6/2022 

U 4. CAC CHhIH SAd KE TOAN AP ]MJNG (Tip theo) 

U
Nguyen tc k toán Va khu hao Tài san c dnh hthi hInh 

Tài san c djnh h0u hinh thc phan ánh theo giá gc, trmnh bay theo nguyen giá tnir giá frj hao mOn 

• Iüy kO. Nguyen giá tài 5fl CO djnh bao gOm toàn bO các chi phi ma Tong Cong ty phai bO ra âê có 
di.rc tài san cô djnh tInh den thai diem di.ra tài san do vào trang thai san sang sCr dicing. 

Tái san c djnh hthi hInh duqc khu hao theo phirong pháp di.r&ng th.ng dra trén thii gian hth.i ding 

• 
trâc tInh cüa tài san, c the nhir sau: 

• Khi tài san c6 djnh duçic ban hay thanh l, nguyen giá và khu hao lUy k dixçcc xóa s va bt kS' khoãn läi, 
lô nào phát sinh do vic thanh 1' dOu duc tInh vào thu nhp khác hay chi phi khac trong k5'. 

Nguyen tc k toán và kIiu hao Tãi san c dlnh  vô hInh 

Tài san c djnh vô hInh cüa Tng Cong ty là giá tn quyn sr diing dt, nhãn hiu hang hóa, bàn 

• 
quyên bng sang chê, quyén phát hành, cong thic pha ché,... và diiçcc the hin theo nguyen giá trr 
giá trj hao mOn lily kê. 

• Nguyen giá tài san c djnh vô hinh là toàn b các chi phi ma Tng Cong ty phái hO ra d có thrçc tài 
san cô djnh vO hInh tinh den thai diem di.ra tài san do vào trang thai san sang si'r diing. 

Tâi san c dnh vo hInh là quyn sfr dvng  dt cO thai han  xác djnh du?c khu hao theo phtrong pháp I 
U duang thAng dra trén thai gian hiu hrc cña giây chüng nhn quyên si'r dxng dat. 

• 
Tng Cong ty không thirc hin tnIch khu hao di vâi quyn sCr dvng  dt khOng có thai han.

C 

NhAn hiu hang hóa, bàn quyn, b.ng sang ch,... thrçic khu hao theo phrcmg pháp dix&ng thng K 
U trongvOnglOnam. 

• 
Phn mm may tInh &ric khu hao theo phircmg pháp dir&ng thing dira trén th&i gian hthi ding uâc 
tInhlàlOnãm. 

U Nguyen tc k toán Chi phi xãy ding co' ban d& dang 

• Các tài san dang trong qua trInh xây dirng phic vii miic dIch san xut, cho thuê, quàn trj hoc cho bt 
k' miic dIch nào khác dIrçYc ghi nhn theo giá gôc. Chi phI nay bao gôm chi phi djch vu và chi phi lãi 

• vay có lien quan phir hqp vO'i ehInh sách ké toán cira Tong Cong ty. Vic tInh khâu hao cira các tài 
san nay duqc ap dicing giOng nhu vâi các tài san khác, bat dâu tir khi tài san a vào trang thai sAn sang 

• sir dung. 

• 
Nguyen tc k toán thug Thu nhp doanh nghip hoän I 

Tàisán thue'thu nhâp hoãn lai 
U 
U 
U 
U 
U 

U 

U 
U 

Mus B 09a - DN/HN 
Ban hành theo Thông hr sO 202/2014/fl- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

S Ham 
Nhà cCra, vt kin truic 05 - 25 
May mOe, thiêt b 05 - 07 
Phi.rccng tin vn tái 06 
Thit bj, dicing cii quán l và tài san khác 03 - 07 

Tài san thu thu nMp  hoAn  lai  là thu thu nhp doanh nghip së du'c hoàn li trong tuang Iai tinh 
trén các khoàn chênh léch tam  thai ducyc khâu trir. 

Tài san thu thu nhp hoãn lai:  Dtrçc ghi nhn khi ch&c chin trong ti.rcmg lai së cO Içii nhun tinh thus 
d sir dirng nhflng chênh lch t?m  th&i gitta thué và ke toán. Giá tij ghi so cila tài san thuê thu nhp 
doanh nghip hoAn lai  thrçrc xem xét li vao ngày két thOc kS'  ke toán vàsë &rçrc ghi giâm den mire 
dam báo chäc chAn có dir lçri nhun tInh thué cho phép lgi Ich cira mt phãn hoc toàn b tài san thué 
thu nhp hoAn lai  dtrçic sir diing. 
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TONG CONG TY ty IA BE - CTCP MausoBO9a-DNJHN 
S 04 Bn Nghé, phirmg Tan Thun fông, qun 7, Ban hành theo Thông tir sO 202/2014/lIT- BTC 
thành phô Ho ChI MiJTh, Vit Nam Ngay 22/12/20 14 ciia Bô Tli chInh  

TIIIJYET NINIH BAO CÁO TA! CHfNB HP NIIAT GI(JA NN DO (TIEP TffEO) 
Cho k' kê toán 6 thárig kêt thüc ngày 3 0/6/2022 

4. CAC CHINEL SACH KE TOAN AP DuNG (Tip theo) 

Nguyen tc k toán thud Thu nhp doanh nghip hoãn 1i (Tip theo) 

Tài san thus thu nhp hon li dtrçrc xac djnh theo thus suit dir tInh së ap diing cho nAm ml tli san 
diroc thu hôi dra trén các m(rc thuO suât có hiu Iirc ti ngày két thñc nAm tài chinh. 

Tài san thu thu n1ip hoãn 1i dã dirgc bit trir v6i Thus thu nhp hon 1i phli trl khi 1p  Bang cIn 
dOi kê toán hap nhât tai  thri diem Ip Báo cáo. 

Thul thu nhp hoãn 4iiphdi trá 

Thu thu nhp hoän Iai  phli trl là thus thu nhp doanh nghip së phli np trong ttrang lai tInhtrên 
các khoãn ehênh 1ch t?m  thri chju thuê. Thuê thu nhp hoãn li phái trl dirçic ghi nhn cho tat cá 
các kholn chênh lch tam thai chiu thuê. 

Thu thu nhp hoãn lai  phli trâ dirge xác djnh theo thus sut thu thu nhp hién hlnh. 

Thug thu nhp hón 1i phái trã dä dirge bit ti-ir vâi Tli sIn thus thu nhp hoän lai  khi 1p BIng can 
dôi kê toán hgp nhât tai  thOi diem 1p Báo cáo. 

Nguyen tc k toIn Chi phi trã trir&c 

Chi phi trl tnróc bao gm cáe chi phi thirc th dã phát sinh nhimg có lien quan dn kt qul hoat dOng san 
xuât kirih doanh ciia nhiêu kS'  ke toán. Chi phi ira ti-roe cüa Tong Cong ly  bao gôm các chi phi sau: 

Cong cy, dyng cy 

Các cOng cii, dung cu dã dra vào sir diing dirge phãn b vào chi phi theo phi.rong pháp dixmg thng 
vOi thin gian phln bô không qua 36 thang. C 

C'hi phi sfra chfra tat san c iljnh
: 

Chi phi sira chüa tài sIn phát sinh mt ln CO giá trj iOn dirge phãn b vào chi phi thee phirang pháp 
dung thäng khOng qua 36 thIng. 

Tièn thuê dat trã trithc i-I  

Tin thuê d.t trI trirOe th hin khoân tin thuê dt dã trá cho phn dt Tng COng ty dang sir diing. 
Tin thue dat trl tnróc dirge phân bô vào chi phi theo phuang pháp dung thang trongirngv6i thu 
gian thue. 

Chi phi thuê dich  vy trà trwó'c cho nhiu kj 

Chi phi quàng cao, chi phi blo hirn, thuê mt b&ng trI trirOc cho nhiu k3 k toán dirge phân b vào 
chi phi theo phirong pháp dirirng thang tircrng irng vOl thu gian sir diing djch vi. 

Nguyen tc k toIn Nq phãi trI 

Các kholn ng phái ti-I dirge theo dOi chi tit theo kS' han phIi trI, di tirgng phli trl, l°ai  nguyen t 
phli trI va eáe yêu to kháe theo nhu câu quIn I' cita Tong Cong ty. 

Cáe khoIn ng phli trl bao gm phIi trI ngtrii ban, phli trI nq vay, phli trl ni b và các khoIn phIi 
trl khác là các khoIn ng phIi trl dirge xác dnh gân nhu chäc chIn ye giá trj vl thu gian va dirge ghi 
nhn không thâp han nghia vii phli thanh toan, dirge phIn loai  nhir sau: 

• PhIi Ira nguii bIn: gm eác khoân phIi trI mang tfnh chAt thirang mi phát sinh tir giao djch mua 
hang hOa, djch viii, tài san giUa Tong Cong ty và ngirii bIn là don vj de 1p vOl TOng Cong ty. 

• Phli trI khIc gm dc khoIn phIi ti-I khOng mang tinh thircrng mai,  khOng lien quan dn giao djch 
mua bIn, cung cap hang hóa dch vi,i. 
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R
TONG CONG TY MAY NRA BE - CTCP Mus B 09a - DN/HN 

I SO 04 Ben Nghe, phirng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tir sO 202/20141F1- BTC 

I TI{UYET MINIE BAO CÁO TAT CHINEL HQP NIHAT GIU'A NIN DQ (TIEP iHEO) 

thành phô Ho CM Minh, VietNam Ngày 22/12/20 14 cOa B Tâi chInh  

• Cho k' k toán 6 tháng kt thiic ngày 30/6/2022 

4. CAC CHH4H SAd KE TOAN AP DIJNG (Tip theo) 

Nguyen tc ghi nhn vay 

. S S 

Bao gôm các khoán tiên vay không bao gôm cáe khoán vay duài hInh th(rc phát hành trai phiêu hoc 

I cô phiêu uu dãi có diêu khoán bat buc ben phát hành phái mua lai tai mt thai diem nhât djnh trong 
tlicrng Iai. 

Tng Cong ty theo dOi các khoán vay chi tit theo tirng di tlrcrng ncr và phân loai ngn han  và dài 

• 
h?n theo th&i gian trá 

Chi phi lien quan trrc tip dn khoãn vay dirge ghi nh.n vào chi phi tài chInh, ngoai trfr cac chi phi 
• phát sinh tü khoãn vay riêng cho mic dich dâu tir, xây drng hoie  san xuât tài san dà dang thI dirge 

von hóa theo Chuân mrc kê toán Chi phi di vay. 

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

U
TAt cà cac chi phi lai vay dirge ghi nhn vào Báo cáo Kt qua hot dng kinh doanh khi phát sinh, trir 
khi dirgc von hóa theo quy djnh cOa Chuãn mOe kO toán "Chi phi di vay". 

1 Nguyen tAc ghi nbn chi phi phãi trã 

Các khoán chi phi thirc tA chira chi nhtrng dirge trich tnirOc vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong k' 

• 
dê dam bâo khi chi phi phát sinh thirc té khong gay dit biên cho chi phi san xuât kinh doanh trén co 
sâ dam báo nguyen tãc phü hQp giOa doanh thu và chi phi. 

• Tng COng ty ghi nhn chi phi phái trá theo các nii dung chi phi chInh sau: Chi phi hoa hng, chI phi 
khuyên mãi, chiêt khâu, chi phi nguyen vt 1iu (vai chInh), chi phi lãi vay phâi trà. 

Nguyen tAc ghi nhãn doanh thu chira thuc hin 

. Doanh thu chira thijc hin gm: doanh thu nhn ththe (nhu: s tin thu truâc cOa khách hang trong 
nhiAu k kô toán ye cho thuê mt bang) khOng bao gOm: tiOn nhn tnthc cOa ngithi mua ma Tong El 

• 
COng ty chira cung cap san phâm, hang hóa, djch vii; doanh thu chira thu dirge tiOn cOa hoat dng cho — 
thuê tài san, cung cap djch vp nhiOu ks'. 

• Hang kS'  tInh, xac djnh Va kt chuyn doanh thu chira thire hin vào doanh thu trong k' phü hçrp vói 
thri gian cho thuê mt bang. 

Nguyen tc ghi nhn vn chü s& hüu 

Vn dAu tir cOa chO sâ hCEu dirge ghi nhn theo s vn thirc gop cña cac c dông. 

I Thng dir vn c phAn dirge ghi nhan  theo s6 chênh lch giia giá phát hành và mnh giá c phiu khi 

I
phát hành 1n dâu, phát hánh bO sung, chénh 1ch gi&a giá tái phát hành và giá trl sO sáeh cOa cô 
phiêu qu và câu phân von cOa trái phieu chuyên dôi khi dáo hen.  Chi phi tri,rc tiêp lien quan den vic 

• 
phát hánh b sung cô phiêu va tái phát hânh cO phiêu qu dirge ghi giàm thng dir von cO phán. 

Lqi nhun sau thus thu n1p doanh nghip dirge phân phi cho các c dông sau khi d frIch 1p các 
I qu theo DiOu I eOa Tong Cong ty ciing nhir eác quy dnh cOa pháp lust và dA dirge Dai  hii dOng cO 

I
dông phê duyt. 

C tire dirge ghi nhn là ncr phài trà khi dirge Di hii dng c dOng phê duyt. 

I 

I 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP Mus B 09a - 

U S 04 Bn Nghé, phuthig Tan Thun Dông, qi4n  7, Ban hành theo Thông ttr sO 202/2014111 - BTC 
thành ph H ChI Minh, VietNam Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

TITUYET MINIH BAO CÁO TAT CHiNU HçI1' NEIAT GIU'A MEN BQ (IIJP THEO) 

• 
Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2022 

4. CAC CHfNH SAd KE TOAN AP DTJNG (Tip theo) 

Nguyen tc vã phirong pháp ghi nhen doanh thu, thu nhp khác 

Doanh thu cOa Tng Cong ty bao gm doanh thu ban các san phm, hang hóa (hang may mac) và 

• doanh thu cung cap djch v (cho thuê mt bang). 

• Doanh thu ban hang hóa, sdnphm 

• Doanh thu ban hang duçyc ghi nhn khi dng thai thOa man tt cã näm (05) diu kin sau: 

U
(a) Tng Cong ty dã chuyn giao phn IOn rOi ro và igi Ich gn 1in vOi quyn sO hthi san phm 

hoc hang hóa cho ngithi mua; 

U (b) Tng Cong ty không cOn nm gi& quyn quãn l hang hóa nhr ngithi sO hUu hang hóa hoc 

U
quyên kiOm soát hang hóa; 

(c) Doanh thu &rçyc xác djnh ti.rong di ch&c chin; 

U (d) Tng Cong ty sO thu duqc 1i Ich kinh t tir giao dch ban hang; và 

U (e) Xác djnh ducic chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

U Doanh thu cung cp djch vy 

U Doanh thu cOa giao djch v cung cp djch v.i duqc ghi nhn khi kt qua cUa giao djch do duqc xác 
djnh mt cách dang tin cay. Tru&ng hqp giao djch ye cung cap djch vi lien quan dOn nhiOu kS'  thi 

U doánh thu dirqc ghi nh.ntrong näm theo kêt qua phân cong vic dã hoàn thành tai  ngày cüa Bang can 
dôi ké toán cOa k' do. Kêt qua cüa giao djch cung cap djch v%1 &rçc xác djnh khi thOa man tat Ca bôn 

U (4)diOukinsau: 

• 
(a) Doanh thu thrcrc xác djnh tirong di ch&c ch.n; 

U
(b) Co khã näng thu thrccc Icri Ich kinh t tir giao djch cung cAp dich vii do; 

(c) Xác djnh &rqc phAn cong vic dä hoan thành tai  ngày cüa Bang can d6i k toOn; va 
U (d) Xác djnh dtxçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao dch cung cAp 

U dch vu do. 

Doanh thu tfr tin lãi, cô tãc và lçli nhun duitc  chia và thu nhlp khác 

U
Di vOi tin lãi, c tOe và lçi nhun dirgc chia vâ thu nhp khác: Doanh thu duc ghi nhn khi Tng 
Cong Iy có khá nOng thu duçrc lcii Ich kinh tO tO hoat dng trOn và duc xác djnh tircfng dôi chäc chän. 

U Nguyen tAc k toán các khoãn giãm trIr doanh thu 

U Các khoãn giám ttir doanh thu gm: 

U • Giãm giá hang ban: là khoOn giâm trir cho ngithi mua do san phâm, hang hóa kern, mAt phm 
chat hay không dung quy cách theo quy djnh trong hop  dông kinh tO; không bao gOm khoán 

• giám giá hang ban cho ngirOi mua dä thA hin trong hóa don GTGT hoc hóa don b hang. 

• 
•	 Hang ban bj trã lai:  do vi pham cam kAt, vi ph?m hp dng kinh t hang bj kern, mAt phAm 

chat, không dung chüng Ioai, quy cách. 

Tnxmg hcrp san phm, hang hoá, djch vi da tiêu th%1 ttr các kS'  truOc, dAn kS'  sau mOi phát sinh chiAt khAu 
thuorig mai,  giàm giá hang ban hoc hang ban b Ira lai thI Tong Cong ty ghi nhn theo nguyen tAc: 

• NAu phát sinh tnthc thii diem phát hanh Báo cáo tài chInh: Ghi giâm doanh thu tren Báo cáo 
tài chInh cOa k' lap báo cáo. 

• Nêu phát sinh sau th&i diem phát hãnh Báo cáo tài chInh: Ghi giàm doanh thu cüa k5' phát sinh. 

U
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CTCP 
Si 04 Bn Nghé, phumg Tan Thun Dông, qun 7, 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam 

Mus B 09a - DNIRN 
pan hành theo Thông tii so 202/2014/TI'- BTC 

Ngày 22/12/2014 cUa B Tài chInh  

THIJYET MJNIT BAO CÁO TAI CHINTI HQP NIL&T GI(JA NIEN DO (TIEP TIIFO) 
Cho kS'  ké toàn 6 tháng kt thic ngày 3 0/6/2022 

4. CAC CHINEI SACH ICE TOAN AP DI)NG (Tip tleo) 

Nguyen tc k toán giá vn hang ban I 

Bao gm giá vn cUa san phm, hang hóa, djch vi trong kS'  thrqc ghi nhn phi hçip vài doanh thu dã 
tiéu thii trong kS'.  Các khoãn chi phi vuvt trn m(rc bIni thu?nig cüa hang tin kho thrqc ghi nhn ngay 
vào giá von hang ban. 

Nguyen thc và phtrong pháp ghi nhn chi phi tài chinh 

• Chi phi lãi vay: Ghi nhn hang tháng can ccr trén khoãn vay, lãi suit vay và s6 ngày vay thirc t. 

• Chi phi l t giá h6i doái: Duqc ghi nhn khi Co sir chênh lch giüa t' giá giao djch thrc t va t' giá 
ghi so kê toán và khi có phát sinh lô khi dánh giá iai các khoãn muc tiên t cO gôc ngoai t. 

Nguyen tc và phu'o'ng pháp ghi nhn chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi 
thuê thu nhp doanh nghip hoäñ li 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip (hoc thu nhp thus thu nhp doanh nghip): Là thng chi phi 
thuê thu nhp hin hãnh và chi phi thuê thu nhp hoãn lai (hoc thu nhp thuê thu nhp hin hành và 
thu nhp thu thu nhp hoän li) khi xác djnh igi nhu hoc lô cüa mt kS'. 

• Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành: là so thuê thu nhp doanh nghip phãi np tInh tren thu 
nhp chju thuê trong näm và thuê suât thuê thu nhp doanh nghip hin hãnh. Thuê thu nhp hin 
hành dixçc tinh dira trén thu nhp chju thuê và thuê suât áp ding trong k' tInh thuê. Khoán thu nhp 
chju thuê chênh lch so vài lçi nhun kê toán là do diêu chinh các khoãn chênh 1ch giia lcii nhun kê 
toán và thu nhp chju thuê theo chInh sách thuê hin iãnh. 

• Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoãn lai:  là s thu thu nhâp doanh nghip së phãi np trong 
tixoiig lai phát sinh tir vic: ghi nhn thuê thu nhp hoän lai  phãi trà trong nám; hoãn nhp tài san 
thuê thu nhp hon iai  dä thrcrc ghi nhn ttr các nAm tnrâc; không ghi nhn tài san thuê thu nhp 
hoãn 1i hoc thuê thu nhp hoãn 1i phài trâ phát sinh tr các giao djch thrqc ghi nhn tnrc tiêp 
vào vOn chü so hilu. 

Tong Cong ty cO nghi'a vii np thué thu nhp doanh nghiép vOi thué suAt 20% trên thu nhp chju thuê. 

Vic xác djnh thug thu nhp cüa Tng Cong iy can dr vào các quy djnh hin hành v thud. Tuy 
nhiên, nhUng quy djnh nay thay dôi theo timg thii kS'  và vic xác djnh sau dung ye thuê thu nhâp 
doanh nghip tuy thuc vào kêt qua kiêm tra cüa ca quan thué có thâm quyén. 

Các hen lien quan 

Các ben duçyc coi là lien quan nu mt ben có khã nän kim soát hoc cO ành huOng dáng k di vOi 
ben kia trong vic ra quyét djnh các chInh sách tài cliInh và hoat dng. Các ben dung di.roc xem là 
ben lien quan neu dung chju sir kiêm soát chung hay chju ành huOng dáng ke chung. 

Trong vic xem xét mi quan h cüa cad ben lien quan, ban chit cüa mi quan h thrqc chü trQng 
nhiéu hcm hInh thirc pháp l. 

Báocáobphn 

Bi phn là thành ph.n cO th phân bit thrqc cüa Tn Cong ty tham gia vào vic dung cp san phm 
hoc djch viii cO lien quan (b phn theo linh vtrc  kinh doanh), hoc vào vic cung cap san phám hoc 
dich vu trong pham vi môt môi trucmg kinh tê cu the (b phân theo khu vuc dia ly) ma bO phân nay 
có rüi ro và igi Ich kinh tê khác vOi các b phn kinh doanh khác. Ban Tong Giám doe cho rang, 
trong kS',  Tng Cong ty chi hoat dng SAn xuAt, mua ian sAn phAm dt - may, nguyen phii lieu, may 
mOc, thiOt bj, phi tüng linh kiin phuc vi nganh dt, may tai  khu virc dja l duy nhât là Vit Nam nén 
khOng 1p Báo cáo b phn. 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CTCP Mauso B 09a - DN/IEN 
S 04 Bn Nghé, phuông Thn Thun Dông, qun 7, Ban hãnh theo Thông tis so 202/2014/fl- BTC 
thãnh phô Ho Chi Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cña B Tài chinh  

TffUYET MINE BAO CÁO TAI CEtNH HQP NEAT GIUA NIEN IN) (TIP THEO) 
Cho k' k toán 6 thâng kOt thic ngày 3 0/6/2022 

5. THÔNG TIN BO SUNG CHO ciii TIEU TRINIL 
HcP NIIAT GIU'A MIEN DO 

5.1 • Tin và các khon tuo'ng thro'ng tin 

BAY TREN BANG CAN 

30/6/2022 
VND 

Oi KE TOAN 

01/01/2022 
VND 

Tin mat 6.154.948.712 9.409.026.73 1 
Tin giiri ngan hang khongk5'han 237.655.734.461 251.926.368.180 
Tin ang chuyn 107.5 87.908 
Các khoán thong dircmg tin (i) 63.772.367.079 46.683.111.371 

Tong 307.583.050.252 308.126.094.190 

(i) Các khoán tl.rcmg throng tin là các khoãn tin gui có k' han tai các Ngãn hang thi.rong mai  có thai han 
không qua 3 tháng vâi Iãi suât tir 4,0%/nAm den 5,5%/näm. 

5.2 Chfrng khoán kinh doanh 

01/01/2022 (VND) 
Di.r 

Giá gc Giá trl hçrp J phông 

3 0/6/2022 (VND) 
Dir 

Giá gc GiátrjhQpJ) phông 

2.000.000.000 6.380.000.000 - 

2.000.000.000 6.380.000.000 

Ngân hang TMCP 
Quoc Dan 
Tong 

5.3 Du tu nm gifr d&i ngày dão hn 
30/6/2 022 (VND) 01/01/2022 (VND) 

Giá gc Giá tr ghi s Giá gc Giá trj ghi s 
Ngn hn 63.360.465.230 63.360.465.230 30.246.662.955 30.246.662.955 
Tin gui cO k' hn (i) 
Dài han 

63.360.465.230 
2.000.000.000 

63.360.465.230 

2.000.000.000 
30.246.662.955 

2.000.000.000 

30.246.662.955 
2.000.000.000 

K 
cp 

Trái phik (ii) 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 

TOng 65.360.465.230 65.360.465.230 32.246.662.955 32.246.662.955 

(i) Tin gui có kS' han t?i các Ngân hang thi.rong mai, kS' han tr 6 tháng dn 12 tháng vai lãi suit tü 
4,0%/nàm den 5,2%/näm. 

(ii) Trái phiu cia Cong ty C phn San xu.t Thuong mai  Djch vi Hying Phát, thai gian dn h?n  chi trâ tiOn 
gôc trái phiêu thOm 3 näm tr tháng 10/2021 dOn tháng 10/2024, lãi suât 8%/näm, trã lâi vào cuôi näm. 
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I U 5515 u55 ass. sa us 

TONG CONG TY MAY N A BE —CTCP 
S6 04 Bn Nghé, phtrông Tan Thun Bong, qu.n 7, 

thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam 

TIIIJYET MINEI BAO CÁO TA! CHTNH HçW NIIAT GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 

Cho kS'  k toán 6 tháng két thüc ngày 3 0/6/2022 

5.4 JJu tir vào Cong ty lien kt, gop vn vào don vj khác 

Mau so 
Ban hành theo Thông ti.r s 202/2014/IT- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cia B Tài chInh 

T l  

Si"!' Bi tirQng dUQC du tir 

I. 

Lqi ich 

Diu ttr vào COng ty lien doanh lien kt 

Quyên 
biu quyt 

2 

3 

4 

Cong ty C phn 
May Song Tin 
Cong ty C ph&n 
May Nhà Be SOc Trang 

COng ty C ph&n 
May GiaPhOc 
Cong ty CP May 9 

Cong ty CP Du tt.r & Phát 

5 trin Djch vii - Thucing mai 
Nhã Be 

Cong ty CP Xay lap 
Cong nghip Nhã Be 

Cong ty CP Ti.r van 
Cong ngh Nhà Be 
Congty CP Sànxuãt 
TM DV Htrng Phát 

Cong ty C phan May Vinatex 

Dirc Ph 

Tng 

6 

7 

8 

9 

43,89% 43,89% 

36,00% 36,00% 

47,50% 47,50% 

26,78% 26,78% 

28,58% 28,58% 

29,99% 29,99% 

30,00% 30,00% 

10,39% 20,05% 

16,15% 28,00% 

30/6/2022 (YND) 
Giã trj dánh giã 

theo phuiing pháp 
Giá gc vn chO sO hfru 

15.360.000.000 25.853.871.714 

15.120.000.000 - 

9.500.000.000 - 

5.227.920.657 4.894.199.229 

3.429.000.000 7.897.062.302 

3.000.000.000 4.206.382.872 

1.500.000.000 3.253.667.8 17 

6.000.000.000 208.934.207 

7.000.000.000 1.258.294.962 

66.136.920.657 47.572.413.103  

01/01/2022 (VND) 

Giá trl 
hçrp I Giá gc 

Giá tr dänh giá 
theo phirong pháp 

vtn chü sO h&u 
Giá trl 
hçrp l 

15.360.000.000 25.687.079.618 (i) (i) 

(i) 15.120.000.000 (i) 

(i) 9.500.000.000 (i) 

(i) 5.227.920.657 2.207.077.727 (i) 

(i) 3.429.000.000 7.298.225.645 (i) 

(i) 3.000.000.000 4.289.978.859 (i) 

(i) 1.500.000.000 3.498.464.754 (i) 

(1) 6.000.000.000 208.934.207 (1) 

(i) 7.000.000.000 736.905.741 (i) 

66.136.920.657 43.926.666.551 
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TONG CONG TY MAY NIIA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phuOng Tan Thu.n Dông, qun 7, 
thành phô H Chi Minh, Vit Nam 

THLJYET MTNH BAO CÁO TAI CHINH HcYP NHAT GIUA MEN DQ (TIEP TIEIEO) 
Cho k5' k toán 6 tháng kOt thüc ngày 3 0/6/2022 

MausoBO9a-DN/RN 
Ban hành theo Thông tu s6 202/2014/TI'- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

 

5.4 

STT 

JJAu tu' vào Cong ty lien kt, gop vn vào 

D6i tu'çrng duçrc du tir 

don vj khác (Tip theo) 

T5' I 30/6/2022 (VND) 01/01/2022 (YND) 

• vn 
nm gi& 

Quyn 
biêu quyt Giã góc Giá trj hçp I Di phOng Giá gc Giá tr hQp I Dir phOng 

II. Du tu' vo don vj khác 

CongCphnNguyênphV1iu 6,45% 6,45% 7.161.920.000 (i) 7.161.920.000 (i) 
Dt May B)nh An 

2 
Cong ty C phân Du tu v Phat trin 
BInh Tháng 

18,02% 18,02% 5.802.843.385 (i) 5.802.843.385 (i) 

3 Tng Cong ty Vit Thâng - CTCP (ii) 1,86% 1,86% 5.337.100.000 11.803.365.000 5.337.100.000 11.024.265.000 

4 
Cong ty C phn Thng mai 
Bàn INhà Be 

15,00% 15,00% 5.250.000.000 (i) 5.250.000.000 (i) 

5 CongtyCphndâutlrAflPht 5,00% 5,00% 4.225.000.000 (i) 4.225.000.000 (i) 

6 COng ty C phn Dt May Lien Phtwng 2,04% 2,04% 3.480.000.000 (i) 3.480.000.000 (i) 

7 Cong ty C phn May Hoài Huong 7,69% 13,33% 2.000.000.000 (i) 2.000.000.000 (1) 

Tng 33.256.863.385 33.256.863.385 

(i) Tng Cong ty chua trInh bay giá trj hp 1 cüa các khoân dAu tu tài chInh tai  các Cong ty không niOm yt tai ngày kt thüc näm tài chInh do các quy djnh hin hânh 
chua CO huóng dn ci,i th ye vic xác djnh giá trj hcip I' cho miic dIch trInh bay Báo cáo tài chinh hp nhât gifta niên d cOa các khoán du tti tài chInh nay. 

(ii) T6ng Cong ty trinh bay giá tn hcip 1' cOa khoán du tir vao Tng Cong ty Vit Th.ng - CTCP can cir trén giá dóng cCra cOa c phiu Tng COng ty Vit Thng - 

CTCP tai  Sâ Giao dch chrng khoán TP. Ho ChI Minh và so Iucrng c phiu ma TOng Cong ty näm gi tai  ngày 3 0/6/2022. 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phuông Tn Thun Dông, qun 7, 
thãnh phô Ho Chi Mirth, Vit Nam 

Mus B 09a - DNIffN 
Ban hành theo Thông tir so 202/2014111- BTC 

Ngày 22/112/2014 cUa B Tài chInh  

TI[[JYET MP4II BAO CÁO TM CHINH HP NIIAT GItYA NIEN DO (TIEP 1.JIEO) 
Cho kS'  kê toán 6 tháng kêt thüc ngày 30/6/2022 

5.5 Phãi thu ngn hn ciia khách bang 
30/6/2022 

YND 
01/01/2022 

VND 

JP Global Import INC 28.869.291.627 25.040.793.857 

Arcadia Group Brands Ltd. 27.486.093.100 41.854.807.617 

BMB Clothing Group 34.024.324.70 1 3 9.507.894.765 

H&M 48.436.236.793 27.506.105.694 

Lollytogs, Ltd. 94.724.018.690 75.66 1.155.058 

Cong ty TNHH Tng Cong ty Dt may 3.839.696.520 24.868.687.673 
Mien Nam - Vmatex 
Phãi thu khách hang khác 393.429.814.239 418.794.829.492 

Tong 630.809.475.670 653.234.274.156 

Trong ito: Fhãithu khdch hang là cOc ben 
lien quan 'Chi tiet tqz Thuyet minh so 7.3,) 

16.841.275.801 5.132.140.551 

5.6 Trã trir&c cho nguM ban ngn hn 

30/6/2022 01/01/2022 

VND VND 

Cong ty CP May Nhà Be - Soc Trang 27.480.913.669 23.814.679.861 

Dôi tu9ng khác 34.109.074.232 33.795.688.478 

Tng 61.589.987.901 57.610.368.339 

Trong itO, trã lrithc cho ngwO'i ban là các ben lien 

quan (Chi tiit tgi ThuyeAt  minh sá 7.3) 
27.532.271.579 23.814.679.861 

5.7 Phãi thu v cho vay ngn hn 

30/6/2022 01/01/2022 
VND YND 

Cong ty C ph.n May Tây Son (i) 4.000.000.000 

Cong ty Ci phn May Ninh Phtrc (i) 2.900.000.000 

Tng 6.900.000.000 - 

(i) Các khoãn cho vay ng&n han  có k' han  tr 03 tháng dn 06 tháng vói lãi sut 7%/nm. 

p 
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lông giá trj các 
khoãn phãi thu qua 

han thanh toán hoc 
chua qua hn thanh 
toán nhtrng khO CO 
khã nang thu hôi 

Debenhams Retail 

Các dôi Urcmg khác 

8.734.612.501 2.343.753.813 8.734.612.501 8.299.847.186 

6.623.559.760 1.987.067.928 6.623.559.760 6.623.559.760 

2.111.052.741 356.685.885 2.111.052.741 1.676.287.426 

I 

a 

I 

U 

I 

a 

B 

B 

B 

B 

B 
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B 
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B 

I 

B 

a 

a 

a 

a 

B 

I 

a 

B 

a 

a 

a 

a 

'I  
a 

I 

TONG CONG TY t&y rA BE — CTCP Mauso B 09a - DN/HN A 

s6 04 B&i Nghé, phu&ng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tix so 202/2014/IT- BTC 
Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chinh  thành phô Ho Chi Minh, Vit Nam 

TIIUYItT MINTI BAO CÁO TAI CHINIH HqP NEIAT GIUA NIEN DC) (TIEP '1HEO) 
Cho k' k toán 6 tháng k& thüc ngày 3 0/6/2022 

5.8 Phãi thu khác 
3 0/6/2022 (YND) 01/01/2022 (VND). 

Giá trl ghi so Dir phOng Giá trj ghi sO Dir phOng 
Ngan hn 52.871.850.918 74.448.335.460 
-Tmirng 4.004.968.992 1.469.522.754 
- K cirçrc, k qu 154.476.000 158.476.000 

- Phãi thu các cong ty 
lien kêt, các don vj 
diroc dâu Pr khác 

19.990.381.461 36.769.410.685 

- Phãi thu ngirOi 
lao dông 

2.384.635.584 
6.640.698.971 

- Phãi thu tiên 
báo him 

1.166.768.117 8.592.806.505 

- Phãi thu khãc 25.170.620.764 20.817.420.545 

Dài hn 17.534.522.684 18.787.717.384 

- Phãi thu các cOng ty 
lien kt, các don vj 
drcic dâu tu khác 

12.700.000.000 12.700.000.000 

- Phâi thu khác 4.834.522.684 6.087.717.384 

Tong 70.406.373.602 - 93.236.052.844 

Trong ä'ó, phãi thu 
khác ift các ben hen 
quan 

48.031.079.789 49.945.913.707 

(Chi tjlt tai Thuye't minh s 7.3) 

5.9 N9' XU 

30/6/2022 (VND) 01/01/2022 (VND) 

Giá tr cO the Giá tn có th 
Giá gc thu hoi Giá gc thu hui 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DN/IIN 
Sé 04 Ben Nghé, phumg Tn Thun fông, qun 7, Ban hành theo Thongtu so 202/2014/fl- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngay 22/12/20 14 ciia B Tài chIrth  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CILINII H€P NHAT GrUA MEN DO (TIEP THEO) 
Cho k' k toán 6 tháng kt thiic ngày 3 0/6/2022 

5.10 Hang tn kho 

3 0/6/2022 (VND) 01/01/2022 (VND) 
Giágôc DtrphOng Giágc DtrphOng 

Hang dang 
di trên dtr&ng 
Nguyen Iiu, 4t 1iu 

Cong ciii, dicing cr 

ChiphiSXKDDD 

1.692.198.897 

342.940.958.142 

20.733.723.023 

286.929.404.331 

1.514.397.309 

280.680.289.103 

16.929.571.660 

225.078.488.352 

Thành phm 197.353.099.553 (527.207.573) 169.811.460.676 (584.456.762) 

Hang hOa 12.078.201.933 (49.442.757) 5.291.698.025 (49.442.757) 

Hang gui ban 40.255.460.409 53.793.861.881 

Tong 901.983.046.288 (576.650.330) 753.099.767.006 (633.899.519) 

5.11 Chi phi trã tnwc 
30/6/2022 01/01/2022 

VND YND 

Ngn hin 11.430.605.571 10.834.629.539 
- Chi phi cong cii ding cu 1.492.289.219 1.333.200.832 

- Khác 9.93 8.3 16.3 52 9.501.428.707 

Dài hn 66.696.490.114 73.620.062.079 
- Chi phi thué dat (i) 41.055.663.560 42.330.542.742 

- Chi phi cong ci dung  cii 16.425.472.913 8.217.052.439 

- Chi phi sCra chüa 4.714.210.807 6.845.507.142 

- Khác 4.501.142.834 16.226.959.756 

Tong 78.127.095.685 84.454.691.618 

(i) Chi phi thuê dt trà tin 1 1n tai  cac dja dim kinh doanh cüa Tng Cong ty và các Cong ty con: 

- Chi phi thuê dt tai  Khu Cong nghip dt may Binh An, khu ph6 Ngai Thng, phuing Binh Thng, 
thành phô Di An, tinh Binh Duang vOi thO'i gian thuë den tháng 10/206 1, tong so tiên thuê cOn phãn 
bô là 13,129 tVND. 

Chi phi thuê dt tai Cum cong nghip Trung An, p Birth Tao, xã Trung An, Tp. M Tho, tinh Ti&n 
Giang, viii thri gian thuê den tháng 09/2050, so tiên thuê cOn phân ho là 5,069 t VND. 

Chi phi thuê dt tai  duOng L)2 Thai T&t  12, phuông Yen D& thãnh ph Pleiku, tinh Gia Lai, Vit 
Nam vài sO tiên 4,9 t VND, phân bô den het näm 2023. 

Chi phi thuê dt t?i  s 204, dtrOng Thng Nht, phithng Tan Thin, thj xã La Gi, tinh BInh Thun, 
Vit Nam vâi thi gian thue den tháng 05/205 5, so tiên thue cOn phan bO là 6,762 t' VND. 

Chi phi thuê nhà xrr0ng tai  s 204, dithng Thng Nht, phirting Tan Thin, thj xä La Gi, tinh BInh 
Thun, Vit Nam vâi thO'i gian thuê den tharig 09/2031, sO tiên thuê cOn phân bO là 1,662 t TND. 

Chi phi thuê dt ti khu ph 1, Thj trn VO Xu, huyn Due Linh, tinh Binh Thun, Vit Nam vi thi 
gian thue den tháng 08/2065, so tiên thuê cOn phân b6 là 6,828 t' VND. 

Chi phi thuê dt tai  thôn Miii Dá, x Tan Phuâc, thj xã La Gi, tinh BInh Thun, Vit Nam vâi thyi 
gian thué den tháng 03/2060, vâi so tiên thuê cOn phân bô là 2,850 t) 1/ND. 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP 
S6 04 Bn Nghé, phràng Tan Thun Dông, qun 7, 
thành ph Ho ChI Minh, Vit Nam  

T1TUYET MINT! BAO CÁO TA! CI{INH HOP NHAT G1tA MEN DC) (TIEP THEO) 
Cho kS'  k toán 6 tháng kêt thüc ngày 30/6/2022 

5.12 TAng, giãm TAi san cô djnh hOu hinh 

Mau so B 09a - DN/IIN 
Ban hành theo Thông tu s8 202/2014/fl'- BTC 

Ngày 22/12/2014 cüa B Tài chinh 

NGUYEN GJA 

Nhà cfra 
vt kin trüc 

May móc 
thiet bi 

Phurng tin 
vn tAi 

Thiet bi 
ditng Ci quAn l 

TSCD hfru 
hInh kliAc 

Dan vi tInh: VND 

Tng 

S dtr ti ngAy 01/01/2022 727.681.279.642 822.010.073.114 115.799.259.558 14.414.453.725 4.508.948.855 1.684.414.014.894 
TAng trong kS' 105.555.000 10.723.315.999 506.107.000 60.000.000 11.394.977.999 
Mua trong k' 105 .555 .000 9.041.782.949 506.107.000 60.000.000 9.7 13 .444.949 
Du ttr XDCB hoàn thành 1.68 1.533.050 1.68 1.533.050 

ClAm trong k' 11.060.261.920 1.483.035.456 12.543.297.376 
Thanh I nhiicmg ban 11.060.261.920 1.483.035.456 12.543.297.376 

S6 dir ti ngAy 30/6/2022 727.786.834.642 821.673.127.193 114.316.224.102 14.920.560.725 4.568.948.855 1.683.265.695.517 

GIA TRJ HAO MON LUY Kit 

S dir ti ngày 01/01/2022 364.985.935.816 598.679.601.170 94.805.921.321 12.196.766.689 3.745.755.371 1.074.413.980.367 

Tang trong k' 13.828.264.732 26.981.234.241 2.227.552.708 290.885.116 160.657.973 43.488.594.770 
Khu hao trong kS' 13.828.264.732 26.981.234.241 2.227.552.708 290.885.116 160.657.973 43.488.594.770 

GiAm trong k5' 11.060.261.920 1.483.035.456 12.543.297.376 
Thanh 1' nhuçtng ban 11.060.261.920 1.483.035.456 12.543.297.376 

S dir ti ngAy 30/6/2022 378.814.200.548 614.600.573.491 95.550.438.573 12.487.651.805 3.906.413.344 1.105.359.277.761 

GIA Tifi CON LA! 

Ti ngày 01/01/2022 362.695.343.826 223.330.471.944 20.993.338.237 2.217.687.036 763.193.484 610.000.034.527 

Ti ngày 30/6/2022 348.972.634.094 207.072.553.702 18.765.785.529 2.432.908.920 662.535.511 577.906.417.756 

Trong do: 

- Nguyen giá tài sAn Co djnh khâu hao hét nhi.rng van cOn si ding tai  ngày 30/6/2022 là 730.629.769.468 \TND (tai ngày 01/01/2022 là 701.955.136.88 1VND). 

- Giá trj cOn 1i cüa tài sAn cO djnh h1iu hinh dung d th chp dAm bAo cho các khoAn vay tai ngày 30/6/2022 là 3 14.426.590.515 VND (tai ngAy 01/01/2022 là 
236.634.554.184 VND). 

28 



TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP 
S6 04 Bn Nghé, phiimg Tan Thun Dông, qun 7, 

thành phô Ho Chi Minh, Vit Nam 

TIIUYET MINH BAO cko TAT CHINLI H(P NHAT GIU'A MEN J)Q (TIEP THEO) 
Cho kS' ké toán 6 tháng kôt thüc ngày 3 0/6/2022 

5.13 Tang, giâm Tài san c dlnh vôhInh 

Mu s B 09a - ON/TIN 
Ban hành theo Thông tu s 202/2014/TT- BTC 

Ngày 22/12/2014 cüa B Tài chinh  

Dan vi tmnh: YND 

NhAn hiu hang hóa, 

Quyn ban quyn, Phn mm Tài san 

str ding ditt bang sang ch may tInh vô hInh khác Tng  

NGUYEN GIA 
S dir ti ngày 01/01/2022 19.618.011.619 5.838.965.451 32.043.128.055 57.500.105.125 

Tang trong k 337.480.500 341.820.000 80.000.000 759.300.500 

Muatrongk' -.
- 341.820.000 341.820.000 

Phân loai lai
337.480.500 80.000.000 4 17.480.500 

Giàm trong k5t
417.480.500 - 417.480.500 

Phânloilai
- 417.480.500 - 417.480.500 

S dir ti ngày 30/6/2022 19.618.011.619 6.176.445.951 31.967.467.555 80.000.000 57.841.925.125  

GIA TRI HAO MON LUY KE 
S dir ti ngày 01/01/2022 4.712.558.533 6.280.113.255 24.979.832.579 35.972.504.367 

Tang trong k' 281.133.108 24.105.750 1.661.156.872 32.814.815 1.999.210.545 

KMuhaotrongk1 281.133.108 24.105.750 1.552.865.299 13.333.334 1.871.437.491 

Phanloai1i -
- 108.291.573 19.481.481 127.773.054 

Giãm trong k' 127.773.054 - 127.773.054 

Phanloailai
127.773.054 127.773.054 

S dir ti ngày 30/6/2022 4.993.691.641 6.176.445.951 26.640.989.451 32.814.815 37.843.941.858 

GIA TRI CON LA! 
Ti ngày 01/01/2022 14.905.453.086 (441.147.804) 7.063.295.476 21.527.600.758 

Ti ngày 30/6/2022 14.624.319.978 5.326.478.104 47.185.185 19.997.983.267 

Trong do: 

Nguyen giá tài san c djnh vO hInh dã khu hao ht nhi.mg vn cOn sü,  diving tai  ngày 30/6/2022 là 11.403.571.956 YND (tai ngày 01/01/2022 là 17.642.727.475 VND). 
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Mu s B 09a - DNIIIN 
Ban hãnh theo Thông tu so 202/20141F1- BTC 

Ngày 22/12/20 14 ciia B Tài chInh  

TONG CONG TY MAY NILA BE — CTCP 
S 04 B&i Nghé, phi.rng Tan Thun Dông, qun 7, 
thành phO HO ChI Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TM CBJNII HOP NI[AT GIccA NIEN DO (nEP 1I{EO) 

Cho k5' kê toán 6 tháng két thüc ñgày 3 0/6/2022 

5.14 Chi phi xây diyng co' ban d& dang 

30/6/2022 
VND 

01/01/2022 
VND 

Mua s.m may móc thit bj 25.399.048.250 27.080.581.300 

Các hang miic nhà xrnmg 661.734.258 661.734.258 

Chi phI xây drng ci bàn khác 2.745.754.282 55.680.909 

28.806.536.790 27.797.996.467 
Tng 

5.15 Phãi trã ngu*i ban 

30/6/2022 (VND) 01/01/2022 (VND) 

Giá tr ghi so 
So có khã náng 

trã nçt Giá trj ghi so 
S cO khã nng 

trã my 

Ngän hn 304.537.120.317 304.537.120.317 343.187.536.060 343.187.536.060 

Cong ty C phAn 2.396.542.872 2.396.542.872 5.475.748.882 5.475.748.882 
May Phü Cat 
Kufner 3.953.314.504 3.953.314.504 3.306.539.590 3.306.539.590 
Hong Kong Ltd. 

Motives (Far East) Ltd. 28.062.522.006 28.062.522.006 36.525.512.094 36.525.512.094 

COng ty CP May 4.809.388.903 4.809.388.903 2.892.425.255 2.892.425.255 
Vinatex Dfrc Phô 
Các dôi tuçing khác 265.315.352.032 265.3 15.352.032 294.987.310.239 294.987.310.239 

Dài han 21.000.000 21.000.000 56.218.000 56.218.000 

Cong ty CP 21.000.000 21.000.000 56.218.000 56.2 18.000 
Long Phming Dông 

Tong 304.558.120.317 304.558.120.317 343.243.754.060 343.243.754.060 

Trong do: Phãi trá 
nguôi ban là các ben 26.458.112.390 

lien quan 

2 6.458.112.390 21.767.232.965 21.767.232.965 

'Chi tilt ti Thuylt minh sl 7.3,) 
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126.741.853.454 
70.284.888.358 

14.5 15.760.256 

41.941.204.840 

5.025.601.559 
5.025.601.559 

125.230.697.358 
64.361.889.029 

14.515.760.256 

46.353.048.073 

14.008.892.722 
14.008.892.722 
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TONG CONG TY MAY NBA BE — CTCP 
S6 04 Bn Nghé, phIr&lg Tan Thun Dông, qun 7, 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam 

THUYET MThTL BAO CÁO .TAI CHiNLI ILQ1' NBAT GIfJA NIEN IX) (TIEP THEO) 

Cho kS' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2022 

5.16 Ngtrbi mua trã tin trufrc 

30/6/2022 01/01/2022 

WD VND 

Ngän han 
Toray International, Inc 

Cong ty TNHE-{ May Mc Dan Thanh 

Các &M tuclng khác 

Dài han 
TAIVIURAKOMA & Co.,ltd 

Tng 

5.17 Thuê và các khoãn phãi np/phãi thu Nhà nnic 

01/01/2022  

S phãi np 
trong kr 

s6 dã np 
trong k' 

Do?2 vi tInh: VND 

30/6/2022 

38.105.570.346 
28.107.836.011 

38.973.358.105 
20.7 15.637.598 

40.554.733.454 
24.233.373.778 

36.524.194.997 
24.590.099.831 

41.295.241 542.259.064 583.554.305 

7.071.397.292 10.328.659.165 7.084.289.117 10.315.767.340 

727.147.092 2.700.794.493 2.907.312.606 520.628.979 

833.930 833.930 

1.316.333.830 2.256.102.998 2.895.105.630 677.33 1.198 

84 1.560.880 2.429.070.857 2.850.264.088 420.367.649 

6.500.754.238 6.393.123.039 6.331.521.322 6.439.152.521 

3.680.000 3.680.000 

1.720.079.605 154.093.228 701.669.430 2.267.655.807 

4 .65 6. 3 97 .247 6. 175.434.084 5.451.584.339 3.932.547.502 

27.520. 106 63.595.727 172.887.553 136.811.932 

93.077.280 93.077.280 

5.380.000 5.380.000 
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Mus B 09a - DNJHN 
Ban hành theo Thông ttr so 202/201411T- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cUa B Tài chInh  

U 

131.767.455.013 139.239.590.080 

Pbãi np 
Thuê GTGT 
Thu xuAt, nhp khu 

Thuê thu nhâp 
doanh nghip 
Thuê thu thp 
cá nhân 
Thuê tài nguyen 
Thuê nhà dt và 
tiên thuê dat 
Các 1oi thuê, car 
khoãn phâi np Nba 

nuâc khác 

Phãi thu 
Thuê giã trj gia tang 
nôp thi'ra 

Thu xuAt, nhp khu 
nôp ihira 
Thuê thu nhp doanh 
ngiip np thi'ra 
Thuê thu thp cá nhân 

np thira 

Thuê nhà dt và tin 
thuê dt np thra 

PhI, 1 phi và các khoàn 
phãi np khác 



TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DNIIIN 
S 04 Bn Nghé, phumg Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tix so 202/2014/TT- BTC 
thành ph Ho ChI Minh, Vit Narn Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

THLJYET M1I'R BAO CÁO TAI CHIMI HCIP NHAT G[UA NIEN oQ (T1IP 'l'IiEO) 
Cho k kê toán 6 tháng kêt thüc ngày 3 0/6/2022 

5.18 Chi phi phãi trã 
30/6/2022 

VND 
01/01/2022 

VND 

Chi phI khuyn mãi, chit khu, hoa hng 4.242.544.447 10.029.437.944 

Chi phi lãi vay phãi trá 2.447.260.78 6 1.997.214.270 

Chi phi nguyen vt 1iu - Vâi chInh 712.682.924 453 .893.593 

Chi phI din, nithc, 4n chuyn 9.682.048.177 6.219.991.227 

Chi phi phái trâ khác 6.222.3 86.914 5.717.594.930 

Tng 23.306.923.248 24.418.131.964 

5.19 Doanh thu chua thirc hiên 
30/6/2022 01/01/2022 

YND VND 

Ngn hn 13.159.264.072 15.072.175.925 

Doanh thu gia cong nhn tnràc 13.159.264.072 15 .072. 175 .925 

COng ty TNHH Nestle Vit Nan2 2 7.095.000 716.795.000 

Cong ty TNHH Delta Gaul 1'W 379.451.112 379.451.112 

Các ddi tu-çrng khác 12.752.717.960 13.975.929.813 

Dài han 24.444.277.130 24.444.277.130 

Doanh thu cho thuê lai dt nhân tnróc 24.444.277.130 24.444.277.130 

Cong ty Cphn Ddu titAn Phát 5.872.832.466 5.872.832. 46& 
Cong ty TNHH Delta Galil Vit Nain 14.380.199.924 14.380. 199.92 

Cong ly  Cphn Cong ngh Wash HNC 4.191.244.740 4.191.244. 74* 

Tong 37.603.541.202 39.516.453.05 

5.20 Phãi trã khác 
30/6/2022 01/01/2022 

YND VND 

Ngn hgn 95.784.187.573 98.162.610.961 

Tài san thlra ch giái quyt 111.183.050 111. 183 .050 

Kinh phi cong doàn 16.401.498.696 18.296.305.473 

BHX}I, BHYT, BHTN 24.568.994.749 39.17 1.437.722 

Nhn k qu, k cuçrc ngn han 1.714.000.000 1.714.000.000 

C trc, 1çi nhun phãi trâ 19.960.357.944 13.728.384.269 

Các khoán phâi trá, phài np khác 33 .028. 153. 134 25. 141.300.447 

Dài han 1.237.500.000 1.095.500.000 

Nhn k qu9, k' crçcc dài han 1.237.500.000 1.095.500.000 

Tng 97.021.687.573 99.258.110.961 
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TONG CONG TV MAY NHA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phtr&ng Tan Thun Dông, qun 7, 
thành ph H ChI Minh, Vit Nam 

TITUYET MINI! BAO CÁO TA! CfflNR H(fP NEIAT GlifA MEN DO (TIEP THEO) 

Cho k' kê toán 6 tháng kOt thOc ngày 3 0/6/2022 

5.21 Vay và no' thuê tài chInh 

Mu s B 09a - DN/IIN 
Ban hành theo Thông V.1 S 202/2014/IT- BTC 

Ngày 22/12/2014 cüa BO Tài chInh  

 

30/6/2022 (VND)  Trongk'(VND) 01/01/2022 (VND) 

S có khã nàng 
Giá tn trã nQ' TAng Giãm Giá tr 

S có khã nAng 
trã no,  

a. Vay ngAfl hn 1.372.377.314.771 1.372.377.314.771 1.589.121.001.084 1.438.003.311.377 1.221.259.625.064 1.221.259.625.064 

Ngfln hang TMCF 483.252.076.740 483.252.076.740 676.472.635.634 780.766.103.855 587.545.544.961 587.545.544.961 

Ngo(ii Thwo'ng Viet Nani 
Ngân hang TMCP Ngoi Thucmg 431.976.205.015 431.976.205.015 338.272.724.573 436.156.825 .6 17 529.860.306.059 529.860.306.059 

Vit Nam - CN TP. 11CM (1) 
Ngân hang TMCP Ngoai Thuong 4.738.789.000 4.738.789.000 13. 150.25 1.000 13.728.902.000 5.317.440.000 5.317.440.000 

Vit Nam - CN BInh Djnh (2) 

Ngân hang TMCP Ngoai Thucrng 46.537.082.725 46.537.082.725 325.049.660.061 330.880.376.238 52.367.798.902 52.367.798.902 

Vit Nam - CN BInh Th4n (3) 

Ngân hang TMCF 585.718.349.8 78 585.718.349.8 78 636.852.087.380 485.725.365.854 434.591.628.352 434.591.628.352 

Cong Thwting Vit Narn 
Ngân hang TMCP Cong Thuang 509.410.364.001 509.410.364.001 575.487.440.674 421.679.643.607 355.602.566.934 355.602.566.934 

Vit Nam - CN 4 (4) 
Ngân hang TMCP Cong thi.rng 29.996.898.403 29.996.898.403 20.024.739.773 20.026.403.991 29.998.562.621 29,998,562.621 

Vit Nam - CN 2 TP. HCM (5) 

Ngân hang TMCP Cong Thuo'ng 46.3 11.087.474 46.311.087.474 41.339.906.933 44.019.318.256 48.990.498.797 48.990.498.797 

Vit Nam - CN 4 TP. HCM (6) 

NgOn hang TMC'FA hâu 171.619.241.702 171.619.241.702 203.936.366.331 100,437,425.241 68.120.300.612 68.120.300.612 

Ngân hang TMCP A Châu 148.126.404.702 148.126.404.702 160.873.191.331 59.968.481.241 47.221.694.612 47.22 1.694.612 

- HOi sâ (7) 

NgAn hang TMCP A Châu 14.750.875.000 14.750.875.000 34.433.795.000 32.005.276.000 12.322.356.000 12.322.356.000 

- CN Binh Djnh (8) 

Ngân hang TMCP A Châu 8.741.962.000 8.741.962.000 8,629.3 80.000 8.463.668.000 8.576.250.000 8.576.250.000 

- CN BInh Djnh (8) 
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TONG CONG TY MAY NBA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phumg Tan Thun Dông, qu.n 7, 
thành ph H Chi Minh, Vit Nam 

TmJYET MINH BAO CÁO TA! CIIIIB HQP NHAT GIcrA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k' k toán 6 tháng kt thic ngày 3 0/6/2022 

5.21 Vay và nQ thuê tài chInh (Tip theo) 

Giá tr 

Mhs B 09a - DN/IIN 
Ban hành theo Thông ttr so 202120141Ff- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

30/6/2022 (VND) 

S6 có khã näng 
trã my 

Trong k' (VND) 

Ta ng Giãm 

01/01/2022 (YND)  

S6 có khã iiàng 
trã nc Giá tn 

Ngân hang TMCPAIZ BInh 39.199.555.995 39.199.555.995 11.226.048.714 54.395.086.633 82.368.593.914 82.368.593.914 

Ngân hang TMCP An B'mh - CN Tp. 39.199.555.995 39.199.555.995 11.226.048.714 54.395.086.633 82.368.593.914 82.368.593 .9 14 

H ChI Minh (9) 

Ngân hang TMCP Quân dç3i 5.401.896.902 5.401.896.902 12.656.565.125 16.679.329.794 9.424.661.571 9.424.661.571 

Ngân hang TMCP Quân di - CN Binh 5.40 1.896.902 5.40 1.896.902 12.656.565.125 16.679.329.794 9.424.661.571 9.424.661.571 

Djnh (10) 

Ngân hang Ch(nli sdch xö hi 86.686.193.554 86.686.193.554 4 7.977.297.900 38.708.895.654 38.708.895.654 

Phong giao dch Ngân hang Chinh 
sách xâ hi TP. H Chi Minh (11) 

phOng giao djch Ngân hang Chinh 
sách xä hi tinh Binh Thun (12) 

2 1.463.520.000 

42.745.560.000 

2 1.463.520.000 

42.745.560.000 

7.041.060.000 

35.545.990.000 

14.422.460.000 

7.199.570.000 

14.422.460.000 

7.199.570.000 

Phông giao djch Ngân hang Chinh 
sách xä hi thj xä Hoài Nhan (13) 

8.595.653.000 8.595.653.000 2.900.922.000 5.694.731.000 5.694.731.000 

Phông giao djch Ngân hang ChInh 
sách x hti thj x An Nhon (14) 

7.470.790.554 7.470.790.554 2.489.325.900 4.981.464.654 4.98 1.464.654 

Phong giao djch Ngân hang ChInh sách 

x hi tlnh tinh Hu Giang (15) 
6.410.670.000 6.410.670.000 6.4 10.670.000 6,410,670.000 

Ba Phim Kku Oanh (14) 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 
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TONG CONGTYMAYNHABE—CTCP 
S6 04 Bn Nghé, phuxng Tan Thun Dông, qun 7, 
thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam  

THUYET MINH BAO CÁO TAI diliNil H1P NHAT GIUA NIEN DQ (TIEP TIIIEO) 
Cho k' k toán 6 thãng kêt thüc ngày 3 0/6/2022 

5.21 Vay Va nq thuê tài chinh (Tip theo) 

Mau so B 09a - DNf.E[N 
Ban hành theo Thông tu s6 202/2014/TI'- BTC 

Ngay 22/12/20 14 cOa B Tài chInh 

30/6/2022 (VND) Trong kS'  (YND) 01/01/2022 (VND) 

Giá tn 
So co kha nang 

trã n Tang Giãm Giá trj 
s6 có khã nang 

trã nq 

50,140,042.062 50.140.042.062 39.450.102 45.617.243.364 95.717.835.324 95.717.835.324 

4.258.828.401 4.258.828.401 28.665.000 2.916.585.000 7.146. 748.401 7.146.748.401 

2.887.920.000 2.887.920.000 28.665.000 2.916.585.000 5.775.840.000 5.775.840.000 

1.370.908.401 1.370.908.401 1.370.908.401 1.370.908.401 

45.881.213.661 45.881.213.661 10.785.102 42.700.658.364 88.571.086.923 88.571.086.923 

4.655.590.304 4.655.590.304 10.785.102 6.786.814.767 11.431.619.969 11.431.619.969 

21.657.414.068 21.657.414.068 35,576,617.292 57.234.031.360 57.234.031.360 

19.568.209.289 19.568.209.289 337.226.305 19.905.435.594 19.905.435.594 

1.422.517.356.833 1.422.517.356.833 1.589.160.451.186 1.483.620.554.741 1.316.977.460.388 1.316.977.460.388 

b. Nqdài hn dn h9n trii 
Ngân hang TMCP Ngod Thwong 
V1t Nam 

Ngân hang TMCP Ngoai Thuang Vit 
Nam - CN IF. Ho ChI Minh (17) 

Ngân hang TMCP Ngoi Thuong Vit 
Nam - CN IF. H6 ChI Minh (18) 

Ngâi: hang TMCF Cong Thwong Vit 
Nani 

Ngân hang TMCP Cong thuong Vit 
Nam - CN 4 TP. H Chi Minh (19) 

Ngân hang TMCP Cong thuong Vit 
Nam - N 2 TP. Ha ChI Minh (20) 

Ngân hang TMCP Cong thi.rong Vit 
Nam - CN 4 Tp. Ha ChI Minh (21) 

T6ng vay Va nq thuê tài chinh 
ngan h9n 
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TONG CONG TY MAY NBA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phing Tan Thun Dông, qun 7, 
thanh pho Ho Chi Mirth, Viçt Nam 

TE[UYET MINH BAO cÁo TAI CiIINII HQP NTHAT GIU'A MEN DO (TIEP THEO) 

Cho kS' k toán 6 tháng kOt thüc ngày 3 0/6/2022 

5.21 Vay và nq thuê tài chInh (Tip theo) 

Mu s B 09a - DNLEIN 
Ban hành theo Thông trr s 202/2014/TT- BTC 

Ngày 22/12/2014 cüa B Tài chinh  

 

30/6/2022 (VND) Trong k' (VND) 01/01/2022 (YND) 

S6 có khã näng 
Giá tr trã ncr Tang Giãm Giã tn 

S cO kha nng 
trã nq 

c. Vay và nq thuê tài chIrih dài hn 
Ngân hang TMCF Ngogi Thwing 11.085.755.200 11.085.755.200 - - 11.085.755.200 11.085.755.200 

E'7t Nan: 

Ngân hang TMCP Ngoi Thuang Vit 10.349.755.200 10.349.755.200 - 10.349.755.200 10.349.755.200 

Nain - CN TP. HCM (17) 

Ngân hang TMCP Ngoi Thuo'ng Vit 736.000.000 736.000.000 - 736.000.000 736.000.000 

Nam - CN TP. HCM (18) 

Ngân hOng TMCP Cong T/:wo'ng Vit 167.262.757.997 167.262.757.997 35.5 76.617.292 6.779.330.111 138.465.470.816 138.465.470.816 

Nain 

Ngân hang TMCP Cong Thuang Vit 2.759.472.501 2.759.472.501 - 2.759.472.501 2.759.472.501 
Nam -CN4(19) 

Ngãn hang TMCP Cong thucmg Via 86.025.795.447 86.025.795.447 35.576.617.292 50.449.178.155 50,449,178.155 
Nam - N 2 Tp. HCM (20) 

Ngân hang TMCP Cong thuang Vit 78.477.490.049 78.477.490.049 6.779.330.111 85.256.820.160 85.256.820.160 

Nam - CN 4 Tp. HCM (21) 

Ting vay và nq thuê tài chinh dài hn 178.348.513.197 178.348.513.197 35.576.617.292 6.779.330.111 149.551.226.016 149.551.226.016 
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TONG CONG TY MAY NIIA BE — CTCP 
S 04 Ben Nghe, phix&ng Tan Thun Dông, qun 7, 
thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam 

Mus B 09a - DN/HN 
Ban hành theo Thông ttr sO 202/2014111- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cña B Tài chInh  

T]I1JYET MINII BAO CÁO TAI CifiNIl HQV NHAT GI(JA NIEN DO (11JP TIIEO) 
Cho k' ké toán 6 tháng kêt thc ngày 30/6/2022 

5.21 Vay và nq thuê tii chInh (Tip theo) 

Thông tin các khoin vay ngn hn vI dii hn cüa Tong COng ty và Các Cong ty con: 

(1) Vay ngn hn Ngân hang TMCP Ngoi Thro'ng Vit Nam - Chi nhánh TP. H ChI Minh 

Hap dông cho vay theo han  mire so 0077/21281N-CTD ngày 21/10/2021; Han mire cho vay: 
550.000.000.000 VND, dã bao gOm cã dir nç vay theo Hap dOng cho vay han  mire so 0044/2028/N-

CTD/01 ngiy 12/8/2020; Thin han  duy tn han  mire cho vay: trong vOng 12 thang kO tir ngày hap dông có 
hiêu lire, Muc dich sir dung von vay tai tra cac nhu câu tm dung ngän han hap phap, hap ly, hap lê, phuc 
vi hoat dng san xuât kinh doanh eOa Tong Cong ty nhung không bao gOrn nhu câu tin di.ing ngan han  phie 
vi cho các hoat dng dâu tir tài san cô djnh; Khoãn vay không Co tii san dam ban. 

Tai ngày 3 0/6/2022, s dir nçi g6c vay là 431.976.205.015 VND. 

(2) Vay ngn hn Ngin hang TMCP Ngoi thiro'ng Vit Nam - Chi nhánh BInh DInh 

Hap dng cho vay han  mire s 215/NHNT-Bf) ngày 24/12/2020; Han  mire eho vay: 20.000.000.000 VND; 

Thin han  duy tn han  mire cho vay là 12 tháng kê tir ngày có hiu lirc cüa Hap dông; Thin han  cho vay eüa 
mi khoàn nq tôi da là 6 tháng kê tir ngày tiêp theo eüa ngày giâi ngân vOn vay và dirge ghi trén ting Giây 
nhn ng; Mic dIch sir ding von vay: thanh toánchi phi phiic vii hoat dng kinh doanh hang may mc xuât 
khu; Bin pháp bâo dam tiên vay bao gôm the chap may moe thiêt bj phiie vii san xuât hang may me 
thuc sir hihi eOa Cong ty, quyên dOi ng các khoán phài thu. 

Tai ngày 3 0/6/2022, s dir ncr ge vay là 4.73 8.789.000 VND. 

(3) Vay ngn hn Ngin hang TMCP Ngoi thirong Vit Nam — Chi nhánh BInh Thuãn 

Hap dng cp tin diing s 0399/KHBB/2021/NT4 tháng 6/202 1 Ngân hang TMCP Ngoai Thi.rang Vit Nam 
— Chi nhánh BInh Thun. Gin han  cap tIn dvng  là 150.000.000.000VND hoc quy ngoai t USD tlrcrng 

throng, thin han  hiu 1irc 12 tháng kO tir ngày hiu lrc cüa hap dông. Miic dich sir ding, lãi phi cüa khoán \* 
cp tin diing dirge quy djnh eii the trong eác hap dông eho vay cii the. Tai  ngày 3 1/12/2021, gôe vay là 
52.367.798.902 VND, ti.rcrng dirang 2.284.807,98 USD. : 

Hap dng dam bão bao gm: 

- Th chip quyn sir diing dat và tài san gn 1in vói dt hInh thành trong tirang lai t?i  Tan Thin, Lagi, 
Binh Thun theo GCN so AP339772 do Sir TN và MT tinh BInh Thun cap ngày 21/9/2009 theo Hap 
dông the chap quyên sir diing dat và tài san g.n lien vOi dat hInh thành trong tuong lai sO 
0043/2013.VCB.BTH ngày 14/5/2013; 

- Th chap tài san là may moe thit bj theo hap dng s 0003/2018/VCB.BTH ngày 06/02/20 18; 

- Th chAp cong trInh xây dirng trên dt tai  xä Phir Lac,  huyn Tuy Phong, BInh Thun theo GCN s 
CN521197 do Si tài nguyen và môi truing tinh BInh Thun cap ngày 22/8/2018 theo hap dông the chap 
sO 0621KHDN/2018/11.HDTC ngày 24/9/2018; 

- Tli chAp tài san là may moe thit bj cña Cong ty theo hap dng th chAp s 062/KHIDN.2018/12.HDTC 
ngày 24/9/2018. 

Ti ngày 3 0/6/2022, s dir ng gc vay là 46.53 7.082.725 YND. 

(4) Vay ngn hn Ngin hing TMCP Cong Thtro'ng Vit Nam - Chi nhánh 4 TP. Ho ChI Minh 

Hap dng cho vay han  mire so 01/2020-HDCVHM-SDBSO4TNHCT 908-NBC ngiy 28/5/2020 và Van ban 
sira dOi bô sung ngày 28/9/2021; Han mire cho vay: 600.000.000.000 VND; Thin han  duy tn han  mire: den 
hOt ngày 30/11/2021; Mic dIeh sir dpng von vay: bO sung von liru dng, thanh toán LC nhp khAu, phic vi 
hoat dng san xuât kinh doanh eña Ben vay; Thin han  cho vay eUa môi khoãn vay: không qua 9 tháng; Bin 
pháp bâo darn: the chAp dng san thuOc sir hthi cüa Tong Cong ty. 
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TONGCONGTYMAYNIELABE—CTCP MLisBO9a-DN/11N 
So 04 Ben Nghé, phurng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hãnh theo Thông tu so 202/2014111- BTC 

• thành phO Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cña BO Tài chinh  

• 
TRUYET MINH BAO CÁO TAI CHINEE ILO'P NIEL&T G[(fA MEN DO (TIP IHEO) 
Cho k' ké toán 6 tháng kêt thüc ngày 30/6/2022 

• 5.21 Vay và n thuê tãi chInh (Tiêp theo) 

• 
(4) Vay ngn hn Ngãn hang TMCP Cong Thirong Vit Nam - Chi nhánh 4 TP. 11CM (Tip theo) 

• Hç dng vay s 01/2022-HDCVTL/NHCT 908-NB HAU GIANG. Han müc vay khOng qua 
35.000.000.000 VND.M%ic dIch sfr diing dê bô sung vOn 1uu dng thrc hin Hçp dông san xuât hang may 

R
mc sO 01/2O21TNBHG-WORTHY ngày 17/01/2022 k2 voi Worthy Global Limited. ThOi han  vay theo 
tfrng giây nhn n nhung không qua 06 tháng kê tr ngày tiêp theo cüa ngày giài ngân khoán nçi dâu tiên. 

• 
Li suât vay theo tirng giây nhn nç. Bin pháp dam bào: Hcip dông the chap Quyên tài san sO 
01/2022/HDBD-NHCT9O 8-QTS-NB HAU GIANG. 

• Ti ngày 3 0/6/2022, s du nçi gc vay là 509.410.364.00 1 \rND. 

• (5) Vay ngn han  Ngn hang TMCP Cong Thirorng Vit Nam chi nhánh 2 TP H ChI Minh 

. Hgp dng cho vay han mrc s 62/2021-HDCVHM/NHCT9O4-NBDL ngày 14/7/2021 cña Ngân hang 
TMCP Cong thuang Vi@ Nam - Chi nhánh 2 Tp. HO ChI Minh; Hn mirc cho vay không vi.rçrt qua 

. 30.000.000.090 VND; thOi han  duy trI han  mrc tir ngày 14/7/2021 den ngày 14/7/2022; Mc dIch sr ding 
de bô sung von hru dng phic vii hoat dng san xuât và gia cong hang may mac; Li suât cho vay thrc ghi 
trên ttrng giây nhn nçi. 

Bin pháp bào dam tin vay theo các hçp dng bào dam: 

- Hgp dng th chip bt dng san s 44/HDTC-20 1 7/NHCT9O4-NBDL ngày 09/3/2017 và sra di b 

• 
sung Hcp dông bat dng san sO 44/}iDTC-2017-SDDBS1fNHCT904-NJDL ngày 14/6/2019, tài san 
dam báo: Quyên sr diing và cong trinh nhà may djch viii may gia cong xuât khâu tai  thira dat so: 62, t 

1 bàn d so: 30. Dja chi tai  Khu phô 1, Thj trân VO Xu, huyn Thrc Linh, tinh BInh Thun; 

.0
- Hop dng th chip ding san s: 23/2O19IHDBD/N}1CT904 ngày 3 1/01/2019, tài san dam bâo là may 

móc thiét bj; 

• - Hçrpdng th chap Quyn tài sãnsô 178/2018/HDBD/NHCT9O4 ngày 14/12/2018, tài san dam bão là 

I
Quyên dOi nçi luan chuyên nhn the chap bô sung; 

- Hgp d6ng th chip hang hóa s 177/201 8/HDBD/NF1CT904 ngày 14/12/2018, tài san dam bào là hang 

• 
ton kho luân chuyên nhn thO chap bô sung. 

:. Ti ngày 30/6/2022, s6 du nq gc vay là 29.996.898.403 VND. 

(6) Vay ngn han Ngân hang TMCP Cong thtro'ng Vit Nam - Chi nhánh 4 TP. H ChIMinh 

HcTp dng cho vay han mirc s 01/2020-HDCVBMINHCT9O8- NBHAUGIANG ngày 07/8/2020; Va van 
bàn si:ra dOi b sung hp dông tin ding so so 01/2020-HDCVHM-SDBS01/NHCT9O8 — NBHAUGIANG 
ngày 24/3/2021 ye vic cc câu nq và thôi han  trà nç vay dOn ngày 16/7/2022. Han mfrc cho vay: 
50.000.000.000 dong. Mc dIch sir dimg vOn vay: Bô sung von kru dng phac vi hoat dng san xut kinh 

doanh; Thi han  cho vay thrçc ghi trOn trng giây nhn ng, nhung tôi da khOng qua 6 thang; Lãi suât cho 
vay cüa Khoán ng là lAi suât ghi tren tfrng giây nhn nq, có giá trj ke tr thi diem giâi ngân cho den khi có 
sr diêu chinh läi suât theo thông báo cüa Ngan hang; Bin pháp bâo dam tiOn vay bao gôm vic the chap tài 
san thuc sà hu cüa Cong ty, dixqc quy djnh trong cac hqp dOng the chap gifla Cong ty và Ngân hang; 
Van bàn bão lãnh cüa Tong Cong ty May Nhà Be — COng ty CP. 

Tai ngày 30/6/2022, s dir nçi g6c vay là 46.311.087.474 VND. 

(7) Vay ngn han Ngân hang TMCP A Châu - Hôi s& 

Hçrp ding tin diing s HCM.DN.2439.17092020 ngày 28/10/2020; H?.n mrc tin dimg là 170.000.000.000 
VTND hotc USD tircrng throng, trong do han  rni'rc cho vay bO sung von 1uu dng: 50.000.000.000 \TND 
(hotc USD tuong dirang), han mirc tài frç xuât khâu trirâc khi giao hang: 120.000.000.000 VND (hoc 
USD tixoiig throng); Th?ni han  hiu lrc cüa han  mirc tin dtIg là 12 tháng kO hr ngày k hqp dông; Miic dIch 
vay: B sung von luu dng, phàt hành bàn lãnh các loai và tài trçr xuât khâu; Khoãn vay không có tài san 

dam bão. 

Tai ngày 3 0/6/2022, sé dir ng gc vay là 148.126.404.702 VND. 
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• TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DN/HN 

So 04 Ben Nghé, phi.rmg T Thun DOng, qun 7, Ban hàrth theo Thông tr so 202/2014/TI'- BTC 

• thanhph6 Ho ChI Minh, VietNam Ngày 22/12/2014 cia BO Tài chfnh  

a
TEEUY1T MENH BAO CÁO TAI CHJNH H€P MTAT GIUA MEN DO (TIEP IHEO) 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thiic ngày 3 0/6/2022 

• 5.21 Vay và nç thuê tãi chInh (Tip theo) I 

• (8) Vay ngn hn Ngân hang TMCP A Châu - Chi nhánh BInh Dinh 

• Hç dng c*p tIn ding sê BDI.DN.2386.260121 ngày 26/02/2021. H?n  mire cp tin dirng l 38.000.000.000 
\TND hoäc do Ia M ti.rcrng &rang Muc dich bô sung von hru dông Thoi han hiêu lire la 12 thang kê tr ngay ky 

• hcip dông, lãi suât duçic quy djnh trong tirng khê uâc nhn ncr ci the. Bien  pháp báo dam tiên vay bao gôm bat 

dong san tai so 71, &rimg Nguyen Dinh Chiêu, phir&ng Birth Djnh, thj xã An Nhon, tinh Binh Fijnh; toàn b 
• hang ton kho binh quãn và khoãn phài thu; may mOe thiêt bj'ngãnh may. 

• 
Ti ngày 3 0/6/2022, s dii ncr g6c vay là 14.750.875.000 TND. 

U
Hçrp cthng cp tin ding s6 BDI.DN.1695.151221 ngày 17/12/2021; S tin vay 9.000.000.000 VND (hoc 
USD thong throng); Miic dIeh: bô sung vOn liru dng hiic vi,i hot dng san xuât kinh doanh: san xuât 

U
trang phuc, Thor han hiéu lire cua han muc tin dung la 12 thang kO tir ngay ky hop dông, Lãi suât vay, lãi 
suât chiét khâu ducic quy djnh trong Khê i.rcc nhn nçi/Thir xuât trInh ch(mg tir kiêm giây dé nghj cho vay 

• 
bào darn bang khoàn phài thu tir b ch(rng tir hang xuât khâulThu xuât trinh chirng tir kiêm Giây de nghj 
chiêt khau hôi phiéu kèm theo b chirng tir hang xuât khâu. 

• Bin pháp dam b khoàn vay: 

• 
- Bt dng san tai:  Thira dt s 180, Th bàn d dja chInh s 30, ciim CN sach  Tam Quan, thj Trn Tam 

Quan, huyn Hoài Nhcm, tinh Binh Djnh; 

• - Bào lãnh: Giy cam kt v vic trá ncr cUa Tng Cong ty May Nhà Be — Cong iy C phAn và Cong ty c 

phânMayBInhfinh. I  

Tai ngày 3 0/6/2022, sé' dii ncr g6c vay là 8.741.962.000 VND. 

(9) Vay ngn han Ngân hang TMCP An BInh - Chi nhánh TP. Ho ChI Minh 

a Hcp dng cho vay han  mire s6 3710/20/TD/I ngày 24/9/2020; H?n  mirc cho vay: 100.000.000.000 VND 

• 
hoc ngoai t ttrong di.rmig; Miic dIch vay: tài tr yôn liru dng phiic vi hoat dng kinh doanh mt hang 
may mc xuât khâu; Thii han  hiu lijc ciia han mire cho vay: 12 tháng kê tr ngày 24/9/2020 den ngày 

• 
24/9/2021; Khoàn vay không có tài san dam bâo. 

Tai ngày 30/6/2022, s dir ng gôc vay là 39.199.555.995 VND. 

(10)- Vay ngn han Ngân hang TMCP Quãn di - Chi nhánh BInh DInh 

Hop dng cp tin dpng s 38382.21.401.188946.TD 'ngày 18/8/2021; Giá frj han mire tin diing 1: 

• 10.000.000.000 '[ND, trong do h?n  mire cho vay: 10.000.000.000 VND; Giá tn h?n  mire tin ding 2: 
20.000.000.000 VND, trong do han mire cho vay: 20.00b.000.000 VND; Thi han cap han mire tin ding: 

• kê tü ngày k Hop dông nay den ngày 05/7/2022; Mpc dIch sir dicing von vay: Bô sung vOn luu dng phpc 

viii hoat dng san xuât gia cOng mitt hang may mc cüa khách hang; Lãi suât cho vay: áp dang  läi suât CO 

• djnh theo van bàn nhn ng cüa Cong ty vài Ngân hang hoc lãi suât thà nôi: läi suât, ngày diêu chinh lãi 
• suät, bien dO lãi suât, kS'  diêu chinh lãi suât theo van bàn nhn ncr  cüa COng ty vii Ngân hang; Bin pháp 

bào dam tiên vay bao gôm tai san bào dam thuOc si hihi ca Cong ty: May moe thiet bj ngành may; Bat 
dngsàn. I 

• Tai ngày 30/6/2022, ncr  g6c vay ti1ong throng vii 5.401.896.902 VND. 

a (11) Vay ngn han  Phông giao djch Ngân hang ChIch sách xã hi TP. H Chi Minh 

Hop dng cho vay s Q7.05/2021/HDTD ngày 17/12/2021; Thai han  vay: 11 tháng k tir ngày giâi ngãn; 
Läi suât vay trong hen: 0%/näm, läi suât vay qua han:  12°'o/nãm; Mic dIch vay: chi trà hang cho ngirâi lao 
dng. Khoãn vay khOng có tài san dam bâo. 

Tai ngày 30/6/2022, s dir ncr gc vay là 21.463.520.000 yND. 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DN/IIN 
S 04 Ben Nghé, phiiôiig Tan Thun Dông, qun 7, Ban hânh theo Thông tu so 20212014/TT- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngay 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

TI{UYET MJNH BAO CÁO TAT CIIINH HOP NIIAT GIUA NIN DC) (TIEP THEO) 
Cho k' ké toán 6 tháng kêt thñc ngày 3 0/6/2022 

5.21 Vay và nq thuê tài chInh Tip theo) 

(12) Vay ngàn hn Phông giao djch Ngân hang Chinh sách xà hi tinh BInh Thun 

Hqpdng tin dicing s 2099/2021/HDTD ngày 06/12/202 1 Ngân hang ChInh sách xã hi thj xã Lagi. Tng 
so tiên cho vay là 7.199.570.000 VND. Mic dIch si'r diing von vay trà h.rcrng cho 2.099 lao dng nliäm phii 
hôi hoat dng san xuât kinh doanh. Thai hn cho vay 11 tháng ké tir ngày giãi ngân mon vay dâu tiên. Lãi 
suât cho vay 0%/nàni, lài suât nçv qua hn 12%/näm. Khoãn vay không có tài san dam bâo. 

Tai ngày 3 0/6/2022, s dir ncr gc vay là 42.745.560.000 VND. 

(13) Vay ngán han PhOng giao djch Ngân hang ChInh sách xa hi thi xã Hoài Nhorn 

Hçrp dng tin diing s 07PH12021/HDTD ngày 26/11/202 1; miic dIch sir dung vn vay trâ hrcrng phiic hi 
san xuât; thri hn cho vay 11 tháng ké tr ngày giái ngân mon vay dâu tiên; lãi suât cho vay 0%/nàm. 
Khoãn vay khOng có tài son dam bào. 

Hgp dng tIn diring s 07PH12021/HDTD/PL01 ngày 27/12/202 1; muc dIch sü diing vn vay trá hang phiic 
hi san xuât; thai h?n  cho vay 11 tháng kê tr ngày giâi ngân mon vay don tiên; Iãi suât cho vay 0%/näm. 
Khoàn vay không có tài san dam bào. 

Tai ngày 30/6/2022, s dir ng gc vay là 8.595.653.000 VND. 

(14) Vay ngan han  PhOng giao djch Ngân hang ChInh sách xa hi th1 xã An Nhoii 

Hgp dng tin dicing s 7111100630/2021/HDTD ngày 26/11/2021; ml1c dIch khoãn vay d trá hang phc 
hôi san xuât cho ngtthi lao dng; thai h?.n  cho vay là 11 thang ké tir ngày giâi ngân mon vay dâu tién; lãi 
suât cho vay là 0%/näm, lãi suât ncr qua han  là 12%/näm. Khoàn vay không có tài san dam báo. 

Hçrp dng tin diing s 7111100630/2021 /HDTD ngày 24/12/2021; miic dIch sfr ding v6n vay d trà hrang 
cho 829 nguii lao dng khi phc hôi san xuât kinh doanh trong tháng 11 näm 2021; thai han  cho vay là 11 
tháng ké tir ngày giài ngãn mon vay dâu tiên; läi suât cho vay là 0%/nàm, lãi suât ng qua han  là 12%/näm. 
Khoân vay khong có tài son dam báo. 

Tal ngay 30/6/2022, so dir nq goc vay Ia 7.470.790.554 VND. 

(15) Vay ngn han Ngan hang ChInh sách xä hi tinh Hu Giang 

Hqp dng vay s 09/2021/BDTD-TL ngày 30 thông 9 näm 2021, S tiM vay: 1.666.980.000 ding; P1w  lc 
so oi ngAy 29/10/2021vâi so tiên vay 2.239.790.000 dông và P1w  1ic so 02 ngày 10/12/2021 vâi so tiën 
vay là 2.503.900.000 dông Mic dich sCr dung von vay: Trã lirong phuc hôi san xuât thông 9/2021; Thii han 
cho vay dirge tInh ké tir ngày hcrp dông vay có hiu Iirc. Thri gian vay 11 thang k tir ngày nhn ncr vay; 
Lãi suât vay: 0%/nam; Lãi suât nq qua han  12%! näm. Vic giài ngân dirge thirc hin den hét ng4y 
05/4/2022 hoc khi giãi ngOn hêt 7.500 dirge Ngân hang Nhà ni.rc cho vay tái cap von. Khoán vay 
không có tài san dam bào hoc hinh th(rc dam báo khác. 

Tai ngày 30/6/2022, s dir ng gc vay là 6.410.670.000 VND. 

(16) Vay ngn han  ha Pham KiM Oanh 

Hqp dng vay tiM vói tMg s tiM vay là 500.000.000 VND. Thri han  cho vay là 3 tháng k tir ngày 
22/12/2021. Lãi suât cho vay 1%/tháng. Khi dáo han  Cong ty không trá dii läi vay cho bà Phm KiM Oanh, 
tong sO von và läi cOn thiêu së chuyên sang ng qua han,  và chu lãi suât tInh theo ng qua han  là 1,5%/thông. 
Tai ngày 30/6/2022, sO dir ncr  gôc vay là 500.000.000 VND. 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DN[LJIN 
S 04 Bn Nghé, pMthng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tir so 202/2014/IT- BTC 
thành phô Ho CM Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cüa B îàî chInh  

THIJYET MThR BAO CÁO TAT CHINII HQP riiAT GI(J'A MEN DO (TIEP THEO) 
Cho kS'  kê toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2022 

5.21 Vay và nç thuê tãi chInh (Tip theo) 

(17) Vay dài hn Ngãn hang TMCP Ngoi thro'ng Vit Nam - Chi nhánh TP. H ChI Minh 

Hcrp dng vay s 0004/DTDA/14CD ngày 27/02/2014, h?n  miic vay không vuat qua 18.072.753.342 VND; 
Hcrp dông vay so 0031/fTDAI14CD ngày 06/10/2014, hn mire vay 5.690.000 USD. Mc dIch vay dê 
thanh toán các chi phi cãa dr an dâu hr bô sung may móc thiêt bj. Phtrang thirc cho vay trng Ian. Thai han 
eho vay 60 tháng k tir ngày giãi ngãn. Lãi suât cho vay là lãi suât diêu chinh, lãi trong han ghi trén tirng 
giây nhn ncr,  lãi suât qua h?n  bng 150% lài suât cho vay, läi chm trá thI trá lAi theo mirc lãi bang 
10%/näm. HInh thirc dam bâo khoân vay bang hp dOng the chap bang chInh tài san thrgc hInh thành tir 
von vay. 

Hqp dng bao thanh toán chuyên bit theo h?n  mire s6 0026/1928/T-TL/01 ngày 21/8/2019, s tin cho vay 
ti da là 26.640.000.000 VND, nhirng khOng virçrt qua 80% tong mire dâu hr cOa Phucing an dâu hr. Trong 
do, thai han  Ngân hang giái ngân von cho vay bang dong Do-la M (USD) den hét ngày 30 tháng 9 11am 
2019. Thai han  cho vay là 60 tháng kê tir ngày tiêp theo cña Ngày giài ngân von vay lan dâu. Miic dIch sir 
diing vOn vay cüa khách hang là thanh toán các chi phi hqp pháp, hap 1 và hccp l lien quan den vic dâu tu 
tài san cô djnh phiic vii hoat dng san xuât kinh doanh cüa Khách hang; thanh toán bü dap các chi phi dâu 
ti.r hap pháp, hap li', hçrp l ma Khách hang dã thanh toán chi phi cho phuong an dâu hr vuVt phân von tr có 
ti thiêu phài tham gia theo phê duyt cüa Ngân hang TMCP Ngoi thuang Vit Nam. Lãi suât cho vay 
trong han  bang lài suât cci s cong (+) biên d: 3,3%/nàm vOi dOng Vit Nam (VND), 3,8%/nàm v&i dông 
Do-la M (USD), lãi suât cho vay &rcrc  diêu chinh djnh kS'  3 (ba) tháng/lân kê tir Ngày giài ngân von vay 
ln dâu. HInh thirc dam baa khoãn vay là may moe thiêt bj mâi hInh thành trong thong lai ttr von vay và 
von tir CO thuc phuang an dâu hr theo Hap dong the chap may mOe thiét bj so 0063/1928/TCDN1 ngày 
21/8/2019. Phii lic hap dOng sira dOi, bô sung ngày 13/5/2020 ye vic duy trI H mire Bao thanh toán 
Chuyên bit den hêt ngày 16/8/2020. 

Tai ngày 30/6/2022, s dir nq gc vay là 13.237.675.200 VND, trong do, s ncr dài h dn han  trá trong 
vOng 12 tháng tiep theo là 2.887.920.000 VND. 

(18) Vay dài hn Ngân hang TMCP Ngoi thtro'ng Vit Nam — Chi nhánh Tp. H ChI Minh 

Hqp dng tin dicing Dr An dAu hr Cài Tao  Nhà xixOng GitTy s 0001/DTDA/1SCD ngày 13/01/2015, 
Hgp dOug sira dôi b sung so 02/HDSDBS ngày 20/8/2021 vOi so tiên cho vay: 12.000.000.000 VND, 
nhung không vtrcYt 68%/tOng mire dâu tu Dir an. Miic dIch sir ding von: thanh toán vàbü dãp cae chi phi 
hap iy, hap lé, hap phap hen quan dê dâu hr Dir an Thai han cho vay tOi da 84 thang kê Pr ngay giai ngân 
dâu lien. Lai suât cho vay bang lãi suât huy dông tiét kim 12 tháng trá lài cuôi kS' ctng vOi lài suât biên 
3,6%/nam, nhung không thâp han lãi suât cho vay ngan han  dôi vOi cüng dOi tlrqng khách hang trong cñng 
thai kS'.  Bin pháp bâo länh vay von: N1.n bào länh vay von cüa Tong Cong ty may Nhà Be — Cong ty C 
phân. 

Tai ngày 30/6/2022, s dir ng gc vay là 2.106.908.401 VND, trong do, s ng dài han  dn hn trà trong 
vOng 12 thang tiêp thea là 1.370.908.401 VND. 

(19) Vay dãi hn Ngãn hang TMCP Cong Thtrong Vit Nam - Chi nhánh 4 iT. H ChI Minh 

Hap dng vay s 01/2018-IDCVDDADDT/NHCT908-NHABECO ngày 04/6/2018, han  mrc vay khOng 
vuçrt qua 32.000.000.000 VND; Hap dong vay sO 01/2017-HDCVDADT-SDBS021NHCT9O8-NBC ngày 
21/4/2017, han  mire vay không vucit qua 21.300.000.000 VND; Hap dong vay so 02!2017-HDCVDADT-
SDBSO2/NHCT9O8-NBC ngàyl8/9/2017, han  mire vay khOng vu9t qua 36.000.000.000 VND. Mic dich 
vay dé thanh toán các ehi phi dâu hr hap pháp, hap l theo quy djnh. Phuang thirc cho vay tfrng lan. Thai 
han cho vay 60 tháng kê tir ngày giàingãn. Lãi suât cho vay là lai suât diêu chinh, lãi trong han  ghi trên 
tfrng giây nhn nq, läi suât qua han  bang 150% läi suât cho vay, lài chm Ira thi trà läi theo mire läi bang 
10%/näm. Hinh thire dam baa khoàn vay bang hap dOng the chap tài san sO 02/2017-HDTC 
MMTB/NHCT9O8 và cam kOt bào lãnh bang tài san. 

Tai ngày 30/6/2022, s du nç gc vay là 7.415.062.805 YND, trong do, s ncr dài hn dn hn trâ trong 
a vOng 12 tháng tiêp theo là 4.655.590.304 VND. 
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a TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP Mus B 09a - DNIHN 

So 04 Bn Nghé, phi.r&ng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông Pr so 202/2014111'- BTC 

• 
thành phO HO ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 cia B Tài chIrth  

TRUYET MINEL BAO CÁO TAI CHINE HO NEAT GIUA NTN DQ (TIEP 'IILEO) 
I Cho kS'  k toán 6 thang két thñc ngày 3 0/6/2022 

• 5.21 Vay và nq thuê tài chInh (Tip theo) 

a (20) Vay dài h3n Ngn hang TMCP Cong thuong Vit Nam — Chi nbánh 2 Tp. H ChI Minh 

U Hçrp dng tin d%ing s 11/2017-HDTDDAINHCT9O4-NBDUCLJNH ngày 17/01/2017; S tin cam kt cho 
vay: 200.000.000.000 VND (hoc ngoai t ttxclng di.rcrng); Miic dIch sCr dicing: Thanh toán các chi phi dâu Pr 

R hcip pháp Dir an Nhà may djch vii may gia cong xuât khâu t?i  khu phô 1,Thj trn Vô Xu, Huyn Thrc Linh, 
Tinh Binh Thun; Thai hn cho vay các khoân nq tOi da là 96 tháng kO tir ngày giái ngân dâu tién,ThOi 

• gian an hn là 12 tháng ké tir ngày giái ngãn du tiên; Lãi suât cho vay tai  th&i diem k' Hqp dông dôi v6i 
cho vay bAng \ND là 7,8%/nAm, dôi vâi cho vay bang USD là 4,4%/nAm, có giá fri cô djnh trong vOng 12 

a tháng kê tir ngày giái ngan dâu tiOn, sau do, lai suât cho vay dirçc xác djnh theo ph.wng thüc thã noi 
diêu chinh theo quy djnh cila Ngân hang, IAi suât dixc diéu thinh 01 tháng 01 lan, vào ngày 25 hang thang; 

a Bin pháp bão dam tién vay: the chap tài san là may móc thit bi,  cOng trInh xay drng thuOc s& hthi cüa 
COng ty. 

a Tai ngày 30/6/2022, s dtr n gc vay là 107.683.209.515 VND, trong dO, s nq dài han  dn  h?n  trâ trong 

a vOng 12 tháng tiêp theo là 21.657.414.068 VND. 

a (21) Vay dài han  Ngân hang TMCP Cong Thiroiig Vit Nam - Chi nhánh 4 TP. Ho ChI Minh 

Hqp dng tIn ding s 01/2015 - HDTDDAJNHCT9O8 - NBHAUGIANG ngày 02/7/2015; Han  mrc tIn a diing thrcrc cap là 152.000.000.000 donghoc giá ti-i cac loi tiOn t tuang &rcmg; Mac  dIch scr dung tiOn 
vay: thanh toán các chi phi hp l' thrc tê phát sinh dO thac hin "Dr an dAn Pr N1Ià may May Cong ty CP 

U May Nhà Be HOu Giang - giai doan 1 (Chi phI xây dirn và may moe thiêt bj)"; LAi suât cho vay dixçrc xac 

a djnh trOn tirng giây nhn ncr, trong do lãi suât cho vay bang Vit Nam DOng áp dang  trong 12 tháng kO tir 
ngày giâi ngân dâu tiOn là 7%/näm; Thii han  vay là 96 tháng kO tir ngày giãi ngân dâu tiên; ThIn gian an- 

a h?n là 18 tháng kê tlr ngày giâi ngân dâu tiên; Bin pháp bAn dam tiOn vay: toãn b tài san hmnh thãnh tir dir>\ 
an xây thing Nhà may may Cong ty CP May Nhà Be - Hu Giang Giai Doan  I tm Cam CN - TiOu thO CN, * 

a TP. Vj Thanh, Tinh Hu Giang bao gôm: quyOn sfr dang  dat, toàn b cong trinh trOn dat (nhà xir&ng, may ) 
móc thiOt bj, phuong tin v.n tái thuc di,r an thee hcrp dông the chap dng san sO 01/2015/l-IDTC- 

 •.I 

• MAYNHABE-HAUGIANG ngày 02/07/2015. Kern theo vAn bAn sàa dôi, bô sung Hcrp dOng tin dung so 
01/201 5-SDDB SIIDDTDDDA/NHCT9O8-NBHAUGLAjNG ngày 19/10/2015. 

U Tai ngày 30/6/2022, so dii ncr gc vay là 98.045.699.338 VND, trong do, sO ncr  dài  han  dn  h?n  trâ trong 
vOng 12 tháng tiOp theo là 19.5 68.209.289 VND. 

• 5.22 Thuê thu nhp hoãn 1a1  phãi trã 

a 
• 

I 

a 
a 

I 

U 
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30/6/2022 
VND 

01/01/2022 
VND 

Thug thu nhp hoãn lai phãi trã 12.371.384.420 12.371.384.420 
Thug sut thu TNDN sCr dang  d xác djnh giá trj thu 
TNNDhoanlaiphaitrà 20/a 20/o 

Thu thu nhp hoAn li phài trà phat Slflh tu các khoafl 
chenh lOch tim thIn chiu thue 12.371.384.420 12.371.384.420 



ii RMUIU• •• 
Mu s B 09a - DN/HN 

Ban hành theo Thông ttr s 202/2014/TT- BTC 
Ngày 22/12/20 14 cüa BO Tãi chInh  

TONG CONG TY MAY NEIA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phuxng Tan Thun Dông, qun 7, 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam 

TIIIJYET M1Jli BAO CÁO TA! CHINTEJ IIQP NHAT GIU'A MEN DO (TIEP THEO) 
k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2022 Cho k' 

5.23 Vn chü s& hüu 

a. Di chiu bin dng vn chü s& hfru 

S du ti ngày 01/01/2021 
Lãi trong nãm truàc 
TrIch qu5' dâu tix phát trin (i) 
TrIch qu$ khen thithng phüc lqi, qu thuông 
Ban Diêu hành (i) 
Chia cé tixc (i) 
Khâu hao TSCD hmnh thành tir 
qu du tir phát trin 
DiOu chinh hcip nhät 

S dir ngayti 31/12/2021 

SO dir ti ngày 01/01/2022 

Lài trong k' 
Trich qu du tir phát trin (i) 
Trich qu khen thuâng ph6c lqi, 
qu thi.râng Ban Diu hành (i) 

Chia c tirc (i) 
Khâu hao TSCD hInh thành tr 
qu dAu tu phãt trin 
Diéu chlnh hçrp nhAt 

S dir ti ngày 30/6/2022 

Von du tir 
cüa chü s& hfru  

Qu dâu 
phát triên 

Lqi nhun 
sau thuO 

chu'a phân phi 
LQi Ich CO dông 
không kiêm soát 

DonvjtInh: VND 

T6ng 

182.000.000.000 49.109.997.806 

8.647.050.870 

(135 .398.939) 

81.873.913.567 
10.898.625.233 
(8.647.050.870) 

(9.33 8.684.408) 

(21.840.000.000) 

10.759.174.056 

74.180.273.719 
(1.397.86.3.435) 

2.752.730.235 

(4.2 12.057.972) 

(7.470.361.607) 

(99.402.298) 

(4.564.696.402) 

387.164.185.092 
9.500.761.798 
2.752.730.235 

(13.550.742.380) 

(29.310.361.607) 

(234.80 1.237) 

6.194.477.654 

182;000;000;000 -57:621;649:737 63:705977.578 59.188;622.240 362:S16.249:555 

182.000.000.000 57.621.649.737 

3.936.164.823 

(36.793.011) 

63.705.977.578 

5 5.245.178.089 
(3 .936. 164.823) 

(1. 106.80 1.668) 

(18.200.000.000) 

(5 .886.937. 162) 

59.188.622.240 

25.064.937.873 
1.054.207.221 

(1.17 1.364.868) 

(5.069.361.607) 

(27.011.363) 

(1.269. 125 .705) 

362.516.249.555 

80.310.115.962 
1.04.207.22 1 

(2.278.166.536) 

(23.269.361.607) 

(63.804.374) 

(7.156.062.867) 

182.000.000.000 61.521.021.549 89.821.252.014 77.770.903.791 411.113.177.354 
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TONG CONG TY MAY NIIA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phr&ng Tan Thun Dông, qun 7, 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam 

z Mauso B 09a - DNIHN 
Ban hành theo Thông tir so 202/2014/TT- BTC 

Ngày 22/12/2014 ciiaB Tài chinh  

TBTUYET MINTI BAO CÁO TAJ CHtNII IIqP NHAT GI(rA NIEN ]M) (TIEP 1HEO) 
Cho kS'  kê toán 6 thang két thüc ngày 30/6/2022 

5.23 Vn chü s& hüu (Tip theo) 

a. Dii chiu bin dng vn chü sO hüu (Tip theo) 

(1) Cong ty mc phân phi lçii nhuan  nãm 2021 theo Nghj quyt s 3012022/HDQT ngày 28/6/2022 cña 
Di hi dông Co dông thu&ng niên nãm 2022, Cong ty mc trIch 1p qu dâu Pr phát triên vâi t' l 
10% trén igi nhun sau thuê nm 2021 vói sO tiên là 2.500.196.614 \'ND, trIch qu khen thuàng 
10% lçiinhunsau thuë näm 2021 vói so tiên 2.000.157.292 VND, trIch quS' phüc lçii 5% igi nhun 
sau thué vài sO tiên 1.250.098.307 VND, ttIch thtr&ng HDQT và Ban Kiêm soát 3% lqi nhun sau 
thu näm 2021 vii so tiên 750.058.984 VND, chia cô trc näm 2021 theo t' lé 10% vn diêu lé vài sO 
tiên 18.200.000.000 VND. 

Cong ty C phn May Tam Quan, Cong ty C phn May BInh Thun — Nhà e, Cong ty C phn 
May An Nhcin và Cong ty Co phân May Gia Lai phân phôi 19i nhun trong k' can cir van Nghj quyët 
E).i hi dông cO dOng thithng niên dà ducic thông qua tai  Di hi dOng cô dOng thuOng nien. 

b. Chi ti& vn chü s& hfru 

Di tuç'ng 

Tai ngày 30/6/2022 Ti ngày 01/01/2022 

T' I 
Giá trj c phn tinh 

S CP theo mnh giá (VND) T5' 1 
Giá trl c phn tInh 

S CP theo mnh giá (VND) 

Tp doàn Dt may 
27,69% 5.040.000 50.400.000.000 27,69% 5.040.000 50.400.000.000 

Viêt Nam 

Cong ty 26,71% 4.861.206 48.612.060.000 26,71% 4.86L206 48.612.060.000 
Cphân4M 

Ba Trn Linh Trang 7,80% 1.420.000 14.200.000.000 7,80% 1.420.000 14.200.000.000 

Co dOng khác 37,80% 6.878.794 68.787.940.000 37,80% 6.878.794 68.787.940.000 

Tng 100% 18.200.000 182.000.000.000 100% 18.200.000 182.000.000.000 

C. Các giao djch v vn vOi chü sO hfru và phân phi c tfrc 

Chokktoán 
A 6 thang ket thuc 

ngày 30/6/2022 
VND 

Chokrktoán 
6 tháng kt thüc 
ugly 30/6/2021 

YND 

Vn gop tai ngày 01 tháng 01 182.000.000.000 182.000.000.000 

Vn gop tang trong k5' 

Vn gop giâm trong kS' 
Vngoptingày30tháng06 182.000.000.000 182.000.000.000 

Chiact(rc 

d. Co phieu 

18.200.000.000 21.840.000.000 

30/6/2022 01/01/2022 
Co phiu C phiu 

S Iung c phiu dáng k phát hành 18.200.000 18.200.000 

S hrqng c phiêu dã ban ra cong chting 18.200.000 18.200.000 
C phiu ph thông 18.200.000 18.200.000 

S hrçiig c phiu dang liru hành 18.200.000 18.200.000 

C phiu ph thông 18.200.000 18.200.000 

Mnh giá cphiu dang hru hành (VND/CP) 1 0.000 10.000 
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TONG CONG TY MAY NBA BE — CTCP MausoBO9a-DNIHN z 

Ban hành theo Thông ti.r sO 202/2014iTF- BTC S 04 Bn Nghé, phithng Tan Thun Bong, qun 7,
Ngày 22/12/20 14 cia B Tài chInh  thành phô Ho CM Mirth, Vit Nam 

TITUYET MINE BAO CÁO TAT CHINE HYP NEAT GI(XA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho k' ké toán 6 tháng két thuic ngày 3 0/6/2022 

6. THÔNG TIN BO SUNG CR0 Cifi TIEU TRINLI BAY TREN BAO CÁO KET QUA HOIT 
BQNG KThII DOANU HP NEAT GIOA NTEN DO 

6.1 Doanh thu ban hang và cung cp djch v 
Cho ky ke toan Chok5rktoan 

6 thang ket thuc 6 thang ket thuc 
ngãy 30/6/2022 ngày 30/6/202 1 

YND VND 

2.014.968.060.562 1.341.632.099.152 

10.393.990.618 4.982.496.219 

2.025.362.051.180 1.346.614.595.371 

15.506.568.771 2.615.387.503 

Cho kSTktoán Chok'kêtoán 
6 tháng két thiic 6 tháng kt thüc 
ngIy 30/6/2022 ngày 30/6/2021 

VND VND 

260.332.980 394.462.380 

2.094.658.857 3.711.438.341 

2.354.991.837 4.105.900.721 

63 Doanh thu thun v ban hang và cung cp dich vy 
Cho kyktoán 

6 tháng kt thñc 
ngày 30/6/2022 

VND 

Chokktoán 
6 tháng kt thñc 
ngày 30/6/2021 

VND 

Doanh thu ban thành ph&m, hang hóa 
Doanh thu cung cp djch vy 

TOng 

6.4 Giá vn hang ban 
Chokktoán Chok5'kêtoán 

6 thang ket thuc 6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2022 ngày 30/6/2021 

VND YND 

1.641.375.411.559 1.128.353.349.989 

1.583.352.993 252.043.989 

Doanh thu ban thành phm, hang hóa 
Doanh thu cung cp djch vii 

Tng 

Trong do, doanh thu vó'i các ben lien quan 
(Chi tit tai Thuylt minh s 7.3) 

6.2 Các khoãn giãm trfr doanh thu 

Giãm giá hang ban 
Hang ban bj trã Iai 

Tong 

2.012.613.068.725 .337.526.198.431 

10.393 .990.6 18 4.982.496.219 

2.023.007.059.343 1.342.508.694.650 

1.642.958.764.552  1.128.605.393.978 
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Giá vn hang ban 
Giá vn cOa djch vi dã cung cp 

Tang  
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Cho ky ke toan Chokrktoán 
6 thang ket thuc 6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2022 ngày 30/6/2021 

VND VND 

1.367.510.341 3.061.584.054 
500.000.000 3.115.631.000 

20.716.409.959 8.319.144.068 
6.0 10.466.250 

28.594.386.550 14.496.359.122 

Chokktoán Chok5ktoan 
6 tháng kt thüc 6 tháng kt thiic 
ngày 30/6/2022 ngày 30/6/202 1 

VND VND 

27.484.666.796 26. 126. 147. 100 
18.627.634.659 3 .954.75 1.671 

890.622 

46.113.192.077 30.080.898.771 

Chok3'ktoán Cho k k toán H 
6 thang ket thuc 6 thang ket thuc A 
ngày 30/6/2022 ngày 30/6/202 1 

YND VND 

608.030.278 

3.635.809.630 
(38.993.439) 
(43.089.877) 
166.792.096 

521.389.222 

15 .203 .636 

(2.342.296.134) 
(164.942.263) 

20.510.327 
(539.888.845) 

(5 .580.883.6 15) 
(104.057.960) 

a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP 
S 04 Bn Nghé, phràng Tan Thun )ông, qun 7, 
thãnh ph HO ChI Minh, Vit Nam 

TIIUYET MINU BAO CÁO TA! CHINII HOP 
Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngãy 3 0/6/2022 

6.5 Doanh thu hot dng tài chInh 

Lãi tin gii, tin cho vay 
C trc, lçii nhun ducrc chia 

Lãi chOnh Ich t) giá 
Läi ban các khoán du tu 

Tong 

6.6 Chi phi ti chInh 

Lãi tin vay 
Lô chênh 1ch t' giá 
Chi phi tâi chInh khác 

Tng 

6.7 PhOn 1aiJ1 trong Cong ty lien kt 

Cong ty CP DAu tu & Phát trin Djch vi 
- Thi.rang mai  Nba Be 
COng ty CP May 9 
Cong ty CP Tu vn Cong ngh Nhà Be 
COng ty CP Xay 1p Cong nghip Nba Be 
CôngtyCPMaySôngTin 
Cong ty CP May NM Be - Soc Trang 
Cong ty C phn May Vinatex Thrc Ph 

MusB09a-DN/llN 
Ban hành theo Thông tu sO 202120141Ff- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cOa B Tài chInh  

N}IAT GrfY'A NTEN DO (TIEP THE 0) 

Tng 4.849.937.910 (8.696.354.854) 
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• TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP 
S&04 Bn Nghé, phrrrng Tan Thun Dông, qun 7, 

I thành phô Ho ChI Mirth, Vit Nam 

• TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CHiML 
Cho kS' k toán 6 tháng kt thic ngày 3 0/6/2022 

• 

U 

Musi B 09a - DN/HN 
Ban hành thea Thông ti.r so 202/2014111- BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa BO Tài chinh  

NIIAT GIU'A NTEN DO (TIEP 1JJJO) 

6.8 Chi phi ban hang 
Chok9ktoán 

6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2022 

YND 

Chok3tktoán 
6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2021 

YND 
Chi phi nhân viên 21.104.546.907 21.173.145.757 
Chi phi nguyen vt Iiu, baa bI 2.499.466.690 2.688.555.331 
Chi phi dicing cii, d ding 230.927.759 510.913.312 

Chi phi khAu hao tài san c6 djnh 2.647.362.912 2.635.257.370 

Thué phi và 1 phI 34.411.500 49.369.000 
Chi phi djch vii  mua ngoài 82.386.506.414 51.801.129.163 

Chi phi bang tin khác 5.690.477.761 7.754.704.026 

Tng 114.593.699.943 86.613.073.959 

6.9 Chi phi quãn 19 doanh nghip 
Chok9kêtoán Cho k'kêtoán 

A 6 thang ket thuc 6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2022 ngày 30/6/2021 

YND VND 

Chi phi nhân viên quân 19 107.761.987.548 86.892.815.169 

Chi phi vt 1iu quân 19 6.425.489.768 4.489.878.634 

Chi phi d dung van phông 1.717.947.661 1.798.735.884 

Chi phi khu hao TSCD 10.954.093.436 11.869.358.462 

Thuë phi và 1 phi 667.129.961 435.606.163 

Chi phi dir phông 5.956.093.373 

Chi phi djch i  mua ngoài 18.793.912.839 14.918.796.772 

Chi phi bang tin khác 12.595.436.462 15.566.851.265 

Tong 164.872.091.048 135.972.042.349 

I 

U 

U 

U 

U 

• 

• 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

1 

I 
U 

I 
U 

U 

a 
1 
U 

I 
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U 
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U 
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TONG CONG TY MAY NHA BE—CTCP Mus B 09a - DNIHN 
S6 04 Bn Nghé, phithng Tn Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông tu so 202/2014/fl- BTC 
thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngay 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

TI{UYET MINH BAO CÁO TAI CIIINB HOP NUAT GIU'A NIN DO (TIEP iJiEO) 
Cho k' k toán 6 tháng kt thic ngày 3 0/6/2022 

6.10 Loi nhun khác 

Thu nh2p khdc 

Chokktoán 
6 tbáng kt thüc 
ngày 30/6/2022 

VND 

Cho k'ktoán 
6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2021 

VND 

Thu thanh 13, nhucing ban tài san c dinh 1. 101.820.488 345.212.665 

Thanh 1' nguyen 4t 1iu, cong ci ding ciii 356.111.641 

Thu nhâp ttr tài trcl 303.748.084 

Thu nhp tr djch vi giao nhn, xut nhp khu 1.128.046.000 837.230.000 

Thu nhp do xCr 1 cong no 127.289 7.106.014 

Thu tin bi thuOng và vi phm hqp dng 875.836.471 

Tiên bi thi.rông do hOa hon 3.000.000.000 

Thu nhp t& cho thué 4.336.740.766 

Các khoãn khác 8.523.428.903 9. 197. 128.297 

Tong 15.446.275.087 14.566.261.531 

Chi phi khdc 

Các khoán bj pht 70.182.050 115 .246 

Khu hao TSCD cho thuê, chi phi cho thuê 1.292.408.218 

Chi phi do hOa hon 6.574.435.032 

Các khoán khác 4.763.636.590 3. 167.636.390 

Tong 6.126.226.858 9.742.186.668 

Lo nhuân thun khác 9.320.048.229 4.824.074.863 

6.11 Chi phi san xut kinh doanh theo yu t 
Chok5kêtoán Chok5'ktoán 

6 thang ket thuc 6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2022 ngày 30/6/2021 

VND VND 

Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 774.472.692.381 533.401.105.229 

Chi phi nhân cong 699.981.066.570 545.851.787.031 

Chi phi khu hao TSCD và chi phi phân b 44.930.215.563 52.553.605.474 

Chi phi djch vi mua ngoài 230.132.701.717 120.898.027.883 

Chi phi khác b&ng tin 40.059.994.374 43.325.997.934 

TOng 1.789.576.670.605 1.296.030.523.551 
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5.366.257.777 
1.6 14.8 17.3 82 
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2.702.114.399 
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TONG CONG TY MAY NIEA BE — CTCP Mus B 09a - ON/FIN 
Sé. 04 B&i Nghé, phu'Ong Tan Thun DOng, qu.n 7, Ban hành theo Thông tir so 202/2014/TT- BTC 
thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngay 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

TIIUYET MIINH BAO CÁO TAI CHIIifi HQP NHAT GIITXA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cho kS'  kO toán 6 tháng két thuic ngày 3 0/6/2022 

6.12 Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hãnh 
Cho kS'  k toán Cho kS'  k toán 

6 tháng kt thñc 6 tháng kt thilc 
ngày 30/6/2022 ngày 30//2021 

VND YND 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành tInh 
trên thu nhp chlu thud nàm hin hành 
T6ng Cong ty May NM Be - CTCP (Cong ty me) 

Cong ty C phn May Binh Thun - Nhà Be 

Cong ty c6 phn May Gia Lai 

Cong ty C phAn May An Nhon 

Cong ty C phAn May Tam Quan 

Cong ty C phAn May Dà Lat 

Tng 16.923.568.450 3.717.324.272 

6.13 Lãi co' ban trên cô phiu 

Cho kS'ktoán ChokS'kêtoán 
6 tháng kt thñc 6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2022 ngày 30/6/2021 

YND YND 

Lçii nhun k toán sau thu cüa c dOng 
Cong ty mc 
Lcri nhun hoc 1 phân b cho c dông 

so httu c phiu ph thông cüa COng ty mc 
C phi&t ph thông dang hru hành binh quân 
trong k5' (c phiu) 

Läi ccr ban trên ci phiu (VNDIcô phiu) 

Tai ngày 1p Báo cáo tâi chInhhcrp nht giüa niên do nay, Tng Cong ty chtra u&c tInh ducic mt each dáng 
tin cy sO Igi nhun cho k5' kO toán 6 tháng kêt thüc ngày 30/6/2022 có th dirge phân bô cho quS' khen 

thuOng, phüc igi, qu thi.rOng ban diOu hành. Nêu Ioi trfr so trIch quS' khen thirOng, phüc lqi qu thuOng 
ban diêu hành cho k5' k toán 6 thang két thüc ngày 3 0/6/2022, lçii nhun phân bO cho các CO dông sO hthi 
cO phiOu phô thông së giám và lãi ca ban trên cô phiêu cüng giám tl.rung 0mg. 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DN/IIN 
S 04 Ben Nghé, phirOng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông ftr so 202/2014TYI- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngay 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

TITUYET MJNII BAO CÁO TM CHINIE HYP NHAT GIU'A NIEN DO (TIEP THEO) 
Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2022 

7. THONG TIN KIIAC 

7.1 Ncr tim tang 

Lien quan dn vi hOa ho?n t?i Cong ty C phn May Tam Quan và nghia vi bi thixOng báo him cüa COng 
ty Báo hiém MCI BInh Minh — TOng COng ty Co phãn Bão hiém Quân di (MIC) và ben th(r ba CO quyn 
lii và ngh1a vu lien quan - Cong ty Ct phân Invest Solar NBC (SOLAR NBC — don vj thuê mt bng ci'ia 
Cong ty Co phân May Tam Quan có tài san bj cháy trong vi hOa hoan), theo do, MIC yêu call Cong ty C 
phân May Tam Quan thanh toán nghia vu ma MIC dã thanh toán cho SOLAR NBC theo Hçrp dng báo 
hiêm so 13473/20/HD-TS.1.1/005-PKD9 ciia SOLAR NBC vói MIC, sO tiên 4.999.718.797 \TND. 

Theo Cong vAn s 15/CV - MTQ ngày 03!1 1/2021 ca Cong ty C phn May Tam Quan, Cong ty C phn May 
Tam Quan khOng tham gia vào vic k$' két hcip dong báo hiêm sO 13473/2OIHD-TS.1.1/005-PKD9 cüa SOLAR 
NBC và MIC, do do không có quyên và nghia vii lien quan den hqp dOng báo him nay. Ngoai ra, theo Hqp 
dOng so 03/2020/NBC- Tam Quan vói SOLAR NBC khOng dê cp den lrach thim cüa ben con li nêu xáy ra 
hOa ho?n. Do do, COng ty Co phan May Tam Quan không thanh toán bat c(r khoan tiên ton that nao lien quan 
den SOLAR NBC và dé nghj MIC thanh toán sO tiên tOn that thrc tê là 1.479.573.844 VND. 

Ngày 06/01/2022, Cong ty C phn May Tam Quan dA gfri Cong vAn s 01/CV-MTQ dn MIC, d& nghj 
giái quyêt sO tin bâo hiêm ma COng ty CO phãn May Tam Quan drc hi.râng theo hgp dOng báo hiêm dA 
k vâi MIC, s6 tiên 1.479.573.844 VND. 

Ngày 11/02/2022, MIC gri COng van s 167/2022/MIC-HO dn Cong iy C phn May Tam Quan, phân 
hi COng vAn sO 01/CV-MTQ ngày 06/01/2022. Theo do, MIC nêu rO trách nhim bôi hoan sO tiên bôi 
thtr0ng cho SOLAR NBC là trách nhim cüa Cong ty Co phân May Tam Quan, do do, MIC së can tr1r 
1.479.573.844 VND tiên bôi thiiOng cho Cong ly Co phân May Tam Quan, dOng thi Cong ty CO phân 
May Tam Quan cOn phâi trâ li cho MIC sO tiOn 3.520.144.953 \rND. 

Do chua thông nhât thrc phirang an giãi quyêt vàxir 1' khiêu nal,  Ban Tong Giám dOc chua the hrgng hóa C 

chinh xác quyên và nghia vi cia COng ty CO phân May Tarn Quan dê tiên hành ghi nhn Tài san và Nq 
phâi trâ trên Báo cáo tài chInh hqp nhât giüa niên d cho kS' kê toán 6 tháng kêt thic ngày 3 0/6/2022. 

Den ngày Ip  Báo cáo tài chinh hgp nhât gifta niên d nay, tranh chap gia Cong ty CO phân May Tam 
Quan và MIC vn chua Co kêt luân cuOi càng. 

7.2 S kin phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán 

Theo Ti trinh s 01/TTr - MNB ngày 19/8/2022, HOi  ding Quàn nj Tng COng ty së trinh Dai  hi dng c 
dông thông qua phxong an phát hành cô phieu theo chtrang trInh hra ch9n cho ngi.rOi lao d6ng (ESOP) sau 
khi dirc sij chap thu.n cüa Uy ban Chihig khoán Nhà nuóc. 

Ngoai các sir kin trén, không có sir kin quan trQng nào xáy ra sau ngày kt thic k' k toán c.n phái diu 
chinh ho.c cong bô trong Báo cáo tài chInh hqp nhât giUa nién d ciia Tong COng ty cho kS' kê toán 6 tháng 

kêt thOc ngày 30/6/2022. 

I 
I 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DN/IIN 
S 04 Bn Nghe, phi.thng Tan Thun Dông, qun 7, Ban hànhtheo Thông tirso 20212014ff!- BTC 
thãnh phO Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/2014 cOa B Tài chInh 

TI[UYET MHR BAO CÁO TAI CHINH HGP NUAT GIUA NIEN DO (TIEP fltEO) 
Cho kS'  ké toán 6 tháng kêt thuic ngày 3 0/6/2022 

7.3 Thông tin v các ben Lien quan 

Trong kS',  Tng Cong ty cO các giao djch chü yu vài các ben lien quan nhix sau: 

a. Danh sách các ben lien quan 
Di tirçrng Mi quan h 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
U 

a 

U 

a 

U 

U 

a 

a 

U 

U 

U 

U 

a 

U 

a 

a 

U 

a 

U 

a 

U 

a 

a 

Ong Phm Phi'i CuOng 
Ong Nguyn Ngoc Lan 
Ba Lé Thj Ngcc Diu 
Ong Dinh Van Thp 
Ong Nguyn Xuân Dông 
OngPhanVanHái 
Ba Pham Thj Thanh Phucing 
Ba Nguyn Thj Nggc Thào 
Ong Nguyn Ngçc Lan 
Ong Linh Van Thâp 
Ba LO Thj Ngcc Diu 
Ba throng Thj Tuyt 
Ong Lê Dan 
Ong LO Thanh Hoang 
Ong Mai Van Hoàng Dung 
Ba Lê Thj Ha Chi 
Ong Doàn Minh fXrc 
Va các thành vién than cn trong gia dinh cCa cac cá nhân là ben lien 
COng ty C pMn May Song Tin 
Cong ty C phn May Nhà Be - SOc Trang 
COng ty C phn May Gia Phüc 
Cong ty C phn May 9 
COng ty C phn DAu tir & Phát trin Dich vii - Thixcrng mai  Nhà Be 
Cong ty C phn Xây 1p COng nghip Nba Be 
Cong ty C phn Tir vn Cong nghé Nhà Be  

ChO tich HDQT 
Thành viên HDQT 
Thân.h viên HDQT 
Thành viên HDQT 
Thành vién HDQT 
Tnrâng Ban kim soát 
Thành viên Ban kim soát 
Thành viên Ban kim soát 
Tng Giám doe 
Phó Tng Giám dc 
Phó Tng Giám dc 
Phó Tang Giám dc 
Phó Tang Giám dc 
Phó Tng Giám dc 
Phó Tng Giám dc 
PhO Tng Giám d& 
Pho Tong Giam doe 

quan néu trên 
Cong ty lien kt 
Cong ty lien kt 
Cong ty lien kt 
Cong ty lien kt 
Cong ty lien kt 
Cong ty liOn kt 
Cong ty liOn kt 

Hi dOng Quàn tn 

Ban Kiêm soát 

Ban Tong Giám dOc 
và ngu&i quân l' khác 

Tng 

3 18.000.000 

108.000.000 

2.584.452.943 

3.010.452.943 

A Cho ky ke toan 
6 thing kt th(ic 

ngày 30/6/2021 
YND 

318.000.000 

108.000.000 

3 .422.463.83 1 

3.848.463.831 

ThO lao 

Thu lao 

Tin luong, thu&ng 

b. Thu nhp Hôi dng Quãn trl,  Ban Kim soát và Ban Tong Giám dc 
A Cho ky ke toan 

A 6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2022 

Ben lien quan TInh chat giao djch YND 
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R TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP 
A A - 

So 04 Ben Nghe, phuong Tan Thuin Dong, qun 7, 
thành phô Ho ChI MinE, Vit Nam 

THUYET MTNH BAO CÁO TAI CHtNH HQ'P NHAT 
a Cho k' ké toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2022 

• 

a 

Mus B 09a - DN/HN 
Ban hãnh theo Thông tu' so 202/2014/TI'- BTC 

Ngày 22/12/2014 cña B Tài chInh  

GIUA MEN DQ (TIEP THEO) 

7.3 Thông tin v các ben lien quan (Tip theo) 

c. Giao djch voi ben lien quan trong kS' 

Ben IiCnquan Mi quanhê TInh cht giao dch 

Cho k3' k toán 
6 tliáng kt thüc 
ngày 30/6/2022 

VND 

Cho ky ke toan 
6 thang ket thuc 

ngOy 3016/2021 
VND 

Ban hang 15.506.568.771 2.615.387.503 
Congty CPDuttr& Bánhànghóa, djchvukhfic 3.381.036.897 386.632.599 

Phát trin Dich vi,' 
Thuong mai Nhà Be 

Cong ty lien kt 
BánquAnáo 21.341.818 28.636.364 

Cong ty CP Tu vn 
COng ngh Nhã Be 

Cong ty lien kt 
Ban hang hoa, djchvi,ikhác 

Bánqunáo 

145.205. 139 

COng ty CP Xây 1p 
Cong nghip Nba Be 

Cong ty liOn kt Ban hang hOa, dich  vi,' kliác 284.892.344 221.738.750 

COng ty CP COng ty liOn kt Quãnáo 432.5 98. 500 

May Song Tin Ban hOng hóa, dich  vu khOc 22.752.780 65.499.818 

COng tv CP 
May Gia Phüc 

COng ty liOn kt 
Ban hOng hóa, djch vu khOc 

Ban quAnao 

6.380.000 

COng ty CP May Nba 
Be - Soc TrAng 

COng ty lien kt 
Ban hang hOa, djch vu khac 
BOn qun Oo, nguyen 
phi,i Jiu 

43.055.400 

11.747.109.532 

7.410.000 

313.089.540 

COngty CiphnSán 
xut Tiurong mai Dich 
vi,' Hung Phát 

Cong ty liOn k& Ban hOng hóa, djch vu khfic 29 1.367.855 

Cong ty C phn May COng ty lien k& 
Djch vi,' khOc 723.208.938 

Vinatex Brc Ph 

Mua hang 54.085.978.029 36.704.005.665 

Cong ty CP Du tu & COng ty liOn kt Dlch vi,' vn chuyen 14.685.920.485 9.234.372.426 

Phát trin Dch vi,' - Hang bOa djch vi,' khOc 
267.577.716 10.072.727 

Thucnig mai Nba Be 

COng ty CP May COng ty liOn kt Djchvi,igiacông 
525.645.120 10.709.993.938 

Nb BC-SOc TrAng 
COng ty CP May Cong ty liOn kt Djch vi,' gia cOng 34.705.308.876 6.688.424,006 

SOng Tin HOng hóa dich vi,' khOc 40.592.436 

Cong ty CF Tis vn Côngty1iOnkt Hang bOa djchvi,ikhOc 53.400.000 

COng ngh Nba Be Thit h, cOng ci,' diring ci,' 494.152.692 4.200.000 

Cong ty CP Xây 1p COng ty liOn kt HOng hóa dich vi,' khOc 2 18.377.960 301.352.600 

COng ngiep Nba Be Thit bj, cOng ci,' di,ing Cu 3.188.995.180 546.507.550 

COng ty C phn San 
xut Thtrcmg mai Djch 
viìHi.rngPhât 

COng ty liOn kt Gia cong 744.038.400 

Cong ty C phn May Cong ty liOn kt Mua hOnghOa 8.226.795.124 

Vinatex Dirc Ph Mua TSCD 144.256.458 
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a 

U 
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U 
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a 

a 

a 

a 
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a 
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a 
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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP Man so B 09a - DNIHN 
S 04 Bn Nghé, phtr?ing Thn Thun Dông, qun 7, Ban hành theo Thông ti.r so 202/2014/IT- BTC 
thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh  

TI[UYET MIM{ BAO CÁO TAI CHINH HQP NBAT GIcrA NIN DO (llP THEO) 
Cho kS'  k toán 6 tháng két thñc ngày 30/6/2022 

7.3 Thông tin v các ben lien quan (Tip theo) 

d. S dir vol ben lien quan 

Ben lien quan Mi quan h Tinh chat 

30/6/2022 
VND 

01/01/2022 
YND 

Phãi thu ngn hn cOa khãch hang 16.841.275.801 5.132.140.551 

Cong ty CP Du tu & 
Phát trin Djch vi - COng ty lien kt Ban hang hóa, djch vii 106.255.865 1.169.607.735 

Thuong mi Nlià Be 

Cong ty Co phan May 
Cong ty lien kM Ban hang hOa, dch vii 14.036.000 

Gia PhOc 
Cong ty CF May Nba 

COng ty lien kM Ban hang hOa, djch v 15.285.656.933 2.732.902.299 
Be- SócTrang 

COng ty C phn 
Cong ty lien kM Ban hang hOa, djch viii 12.150.000 24.608. 100 

May SOng Tién 

CongtyCPTuv.n 
COng ty lien két Ban hang bOa, djch vi 639.727.000 639.727.000 

COng ngh Nba Be 

Cong ty CP Xãy lap COng ty lien kM Ban hang hóa, djch vii 783.450.003 565.295.417 
Cong nghip Nba Be 

Phãi thu khác 48.031.079.789 49.945.913.707 

COng ty CP Dau tir & 
PhattrianDjchvv-Cong ty lien két Các khoân thu, chi hG 3.920.008.584 2.087.115.475 

Thucing mai Nlià Be 
COng ty Co phan 

COng ty lien kM Tin cho muçm, thu chi hO 120.986.302 4.120.986.302 
May 9 
COngty CphAn COng ty lien kM lien cho mucm, thu chi hO 26.259.359.027 26.259.359.027 
May Gia Phác 

Cong ty CP May COng ty lien kM Tin cho mtrçm, thu clii hO 12.700.000.000 12.700.000.000 

Nhà Be - SOc Trng Các khoàn thu, chi hO 4.665.444.969 4.445.084.380 

CongtyCPTuvân 
COng ty liOn kM Các khoãn thu, chi hO 7 1.862.106 71.862. 106 

COng ngh N1ià Be 
Côngty CP Xây lap COng ty liOn kM C tirc phãi thu 200.000.000 200.000.000 

Cong nghip Nba Be Các khoàn thu, chi hO 93.4 18.801 6 1.506.417 

Trã tru'óc cho ngirOi ban ngàn hn 27.532.271.579 23.814.679.861 

Cong ty CP May 
COng ty lien kM 15ng tin tin mua hang 27.480.913.669 23.814.679.86 1 

Nhà Be - SOc Trang 
Cong ty CP Xây lap 

Cong ty lien kM Ung tin tin mua hang 5 1.357.910 
Cong nghip Nhà Be 
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TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP Mus B 09a - DNJBN 
S 04 Bn Nghé, phi.thng Tan Thun E)Ong, qun 7, Ban hành theo Thông tu so 202/2014/TI- BTC 

thành phô Ho hI Minh, Via Nam Ngày 22/12/20 14 cOa BO Tài chInh  

TIEUYET MINR BAO CÁO TAI CHiNEL HOP NEAT GIUA NIN DQ (TIEP TffEO) 
Cho k3 k toán 6 tháng kt thiic ngày 3 0/6/2022 

7.3 Thông tin v các ben lien quan (Tip theo) 

d. S dtr vO'i ben lien quan Tip theo) 

Ben lien quan Mi quan h TInh chit 

30/6/2022 
VND 

01/01/2022 
YND 

PhiitringuOibánngãn han 26.458.112.390 21.767.232.965 

CongtyCPDãutix& 
Phát trin Dch vii - Cong ty lien kt Phái trà ngthi ban 3.455.657.840 11.937.042.331 

Thuong mai  Nhà Be 

Congty CPMay Cong ty lien kt Phái trâ ngui ban 860.161.021 
NhaBe-SócTräng 

COng ty C phn COng ty liOn kt PhOi trã ngu&i ban 16.511.650.753 5.828.613.784 
May Song Tin 

COngty CP Tuvn COng ty liOn kt PhOi trà ngu&i ban 50.486.929 
Cong ngh Nhà Be 

Cong ty CP Xây 1p Cong ty liOn kt PhOi trã ngui ban 770.766.944 1.109.151.595 
COng nghip Nhà BO 

Cong ty Co phn May Cong ty lien kt Phâi trâ ngithi ban 4.809.388.903 2.892.425.255 
Vinatex Büc Phô 

7.4 Thông tin so sánh 

Thông tin so sánh trOn Bang Can d6i ká toán hgp nMt giOa niên dt và các thuyt minh liOn quan là s 1iu 
Báo cáo tài chInh hcp nEat cho näm tài chInh kOt thüc ngày 31/12/2021 da duc kiOm toan b0i Cong ty. 
TN}1}1 Kim toOn CPA VIETNAM - Thành viOn Hang KiOm toán Quôc tO INPACT. 

Thông tin so sánh trOn Báo cáo Kt qua hoat  dng kinh doanh hcrp nhAt gitia niOn d, Báo cáo Lmi chuyn 
tin t hqp nhât giüa niOn do và các thuyOt minh liOn quan là sO lieu Báo cáo tài chInh hcrp nhât giüa nien d 
cho k' hogt dng 6 tháng kOt thOc ngày 30/6/2021 dä thrgc soát xét b&i Cong ty TNHII-1 Kiêm toán CPA 
VIETNAM - Thành viOn Hang KiOm toán Quôc t INPACT. 

Thànhphd Hd ChiMinh, ngày 27 tháng 8 nãm 2022 

NgrOi 1p Ké toán trir&ng ng Giám dc 

Bang Minh Tuyn Dng Minh Tuyn Nguyn Ngçc Lan 
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