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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chinh hqp nht cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 thang 06 näm 2022 

Mâu B 01-DN/HN 
BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT 

Tai ngày 30 tháng 06 näm 2022 

TAJSAN MAsS TM 30/06/2022 01/01/2022 

1 2 3 4 5 

A. TA! SAN NGAN HE.N 100 2.097.702.867.067 1.949.831.874.460 

I. Tiên vàcc khoän tuong du'oiig tin 110 5.1 310.546.020.252 308.126.094.190 

I. Tin 111 243.733.777.520 261.442.982.819 

2. Các khoàn Wang throng tin 112 66.812.242.732 46.683.111.371 

IL 01u tu' tài chInh ngn han 120 60.360.465.230 32.246.662.955 

1. Chng khoán kinh doanh 121 - 2.000.000.000 

3. Dâu ti,r n&m gic dn ngày dão han 123 5.2 60.360.465.230 30.246.662.955 

111. Cac khoãn phãi thu ngn han 130 749.729.290.394 784.929.440.078 

1. Phãithu ngn han cüakhách hang 131 5.3 642.159.500.458 653.234.274.156 

2. Ira tnrOc cho ngui bàn ngn hn 132 61.835.378.647 57.610.368.339 

3. Phãi thu v cho vay ngân han 135 6.900.000.000 - 

4. Phài thu ng&n han  khãc 136 5.4 45.154.093.889 74.448.335.460 

5. Dir phông phài thu ngân han  khó dôi(*) 137 (6.390.858.688) (434.765.3 15) 

6. Tãi san thiêu chi xfr 1 139 71.176.088 71.227.438 

IV. Hang ton kho 140 5.5 901.441.902.471 752.465.867.487 

1. Hãngtn kho 141 902.018.552.801 753.099.767.006 

2. Dir phông giãm giá hang tn kho (*) 142 (576.650.330) (633.899.519) 

V. Tai san ngn han  khác 150 75.625.188.720 72.063.809.750 

I. Clii phi trà trirác ngAn han 151 11.407.873.300 10.834.629.539 

2. Thu giá tn gia tang thrc khâu trr 152 53,584,586.289 54.728.425.973 

3. Thuê và các khoàn khác phái thu Nhà nuOc 153 10.632.729.131 6.500.754.238 

B. TA! SAN DAI H3N 200 816.682.920.065 830.916.941.151 

L Các khoän phãi thu dài han 210 29.534.522.684 18.787.717.384 

I. Phãithu dàihan khác 216 29.534.522.684 18.787.717.384 

IL Tài san c 1inh 220 597.904.401.023 631.527.635.285 

I. Tài san c6 dinh hu hInh 221 5.6 577.906.417.756 610.000.034.527 

- Nguyen giá 222 1.683.265.695.517 1.684.4/4.014.894 

- Giá In hao mon lOy  k 223 (1.105.359.277.761) (1.074.413.980.367) 

2. Tài san c dinh thuê tài chinh 224 - - 

2. Tài san c6 dinh vô hInh 227 5.7 19.997.983.267 21.527.600.758 

- Nguyen giá 228 57.841.925.125 57.500.105.125 

- Giá frj hao mOn lOy kl 229 (37.843.941.858) (35.972.504.367) 

IlL Bt dng san du tu 230 - - 

IV. Tài san &dang dài han 240 28.806.536.790 27.797.996.467 

1. Clii phi xây dirng ca bàn dâ dang 242 28.806.536.790 27.797.996.467 

V. Dâu ttrtài chInh dài han 250 5.8 90.838.762.842 79.183.529.936 

1. Däu tin vào cong ty lien doanh, lien kt 252 55.581.899.457 43.926.666.551 

2. Du tin gOp von vào dan v khác 253 33.256.863.385 33.256.863.385 

3. DAu tin nm giC dn ngày dáo hn 255 2,000,000.000 2.000.000.000 

VL Tài san dãi han khác 260 69.598.696.726 73.620.062,079 

1. Clii phi trà trirOc dài han 261 69.598.696.726 73.620.062.079 

TONG CQNG TAI SAN 270 2.914.385.787.132 2.780.748.815.611 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tâi chInh hç'p nhAt cho giai don tài chInh kt thüc ngày 30 thang 06 nAm 2022 

Mâu B 01-DN 
BANG CAN BOI KE TOAN (Tip theo) 

Ti ñgày 30 thang 06 näm 2022 

NGUON VON Mãsi TM 30/06/2022 01/01/2022 

1 2 3 4 5 

C. NQ'PHAITRA 300 2.495.144.586.954 2.418.232.566.056 

L N ngn hn 310 2.286.358.596.622 2.216.705.067.768 

I. Phai trã ngu1i ban ngAn han 311 5.9 3 15.887.145.105 343.187.536.060 

2. NgirOi muatrátin tnràc ngn han 312 126.987.244.200 125.230.697.358 

3. Thu và các khoãn phâi np Nhà nuâc 313 5.10 36.524.194.997 38.105.570.346 

4. Phai trã ngu&i lao dng 314 185.438.459.353 212.658.463.160 

5. Chi phIphãitrãngn han 315 29.313.827.119 24.418.131.964 

6. Doanh thu chuathijc hin ngn han 318 13.232.129.072 15.072.175.925 

7. PháitrangAn han  khác 319 5.11 90.476.445.353 98.162.610.961 

8. Vav vànçthuêtãichInh ngn han 320 5.12a 1,450,378,849.827 1.316.977.460.388 

10. Qu khen thuthig, phüc lcii 322 38.120.301.596 42.892.421.606 

II. Nqthi hn 330 208.785.990.332 201.527,498,288 

I. Phaitranguôibandàihan 331 21.000.000 56.218.000 

2. Ngisi mua trà tin tnxoc dài han 332 5,025,601.559 14,008,892.722 

3. Doanh thu chiia thrc hiën dài han 336 27.711.654.922 24,444,277.130 

4. Phái trá dài han  khác 337 3.581.456.129 1.095.500.000 

5. Vav vànccthuêtàichInh daihan 338 5.12b 160.074.893.302 149.551.226.016 

6. Thuthu nhp hoân laipháitrâ 341 12.371.384.420 12.371.384.420 

D. VON CHU SO HU'U 400 419.241.200.178 362.516.249.555 

L Vnchüs&hfru 410 5.13 419.241.200.178 362.516.249.555 

I. VngopcüachüshUu 411 182.000.000.000 182.000.000.000 

- Cphi eu pho thông có quyn biu quyul 411a 182.000.000.000 182.000.000.000 

-Côphiéuuiidäi 411b - - 

2. Thng dir vn c phn 412 - - 

3. Qu du tuphãttriën 418 61.521.021.549 57.621.649.737 

4. Lcii nhun sau thu chua phân phi 421 98.340.847.695 63.705.977.578 

- LNSTchiraphanphái ly ke den cuoi k,)) tru'ác 421a 42,577.3 79.746 52.807.352.3 45 

- LNSTchztaphdn phi k nay 42 lb 55.763.467.949 10.898.625.233 

6. Lqi ich Co dong không kiêmsoát 429 77.379.330.934 59.188.622.240 

IL Ngunkinhphhqukhác 430 - - 

TONG CQNG NGUON VON 440 2.914.385.787.132 2.780.748.815.611 
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Bang Minh Tuyn Bng Minh Tuyn 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh hcip nhAt cho giai doan tãi chInh kt thic ngày 30 tháng 06 nãm 2022 

Mâu B 02-DN/HN 

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH H€P NHAT 
Cho giai don tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2022 

CIII TIEU 
so 

TM Quy 2 Nam nay Quy 2 Nam trtro'c 
Luyk6tháng 

Nim nay 

Luyk6 thing 

Nimtrtr&c 

1 23 4 5 6 7 

I. Doanh thu 1n hang cung cpch viii 01 1.103.107.452,820 686.062.263.668 2.034.111.251.583 1346.614.595371 

2. Các khoin giimtrrdoanh thu 02 1.067.488.310 2.156.081.646 2.354.991.837 4.105.900.721 

3. Doanh thu thun lin hingcung cpdjchvy 105.14 1.102.039.964.510 683.906.182.022 2.031.756.259.746 1342.508.694.650 

4. Gii von hang bin 11 5.15 888.504.587.914 571.254.280.689 1.651.614.449.344 1.128.605,393,978 

5. Lçri nhun gpv Ein hang và cung cpdch 20 213.535.376.596 112.651.901.333 380.141.810.402 213.903.300.672 

6. Doanh thu hot dng tii chinh 21 5.16 21.673.849.845 7.654.673.131 31.601.468.939 14.496.359.122 

7. Chiphitiichinh 225.17 28.070.056.267 14.065.835.106 48.149.189.574 30.080.898.771 

- Trong do: Chi phi la5i vay 23 14.205.952.734 11.585.446.428 29.520.664.293 26.126.147.100 

8. Phn Iãi1I trong cong ty lien doanh lien k& 24 5.613.812.606 (5.182.950.556) 4,328,548.688 (8.696.354.854) 

9. Chiphi bin hing 25 5.18 62.277.122.339 45,678,697.503 114.724.416.651 86.613.073.959 

10. Chi phi quin 1 doanh nghip 265.19 86.088.577.576 70.884.511.037 164,718,465.572 135.972.042.349 

11. Içi  nhun thuân fIr hot ng kinh doanh 30 64387.282.865 (15.505.419.738) 88.479.756.232 (32.962.710.139) 

12. Thu nhp khic 31 10.718.500.202 10.775.878.418 15.446.275.087 14.566.261.531 

13. Chi phi khic 32 3,275,181.433 5.521.665.890 6.126.226.858 9,742,186.668 

14. I.oi nhun khic 40 7,443318,769 5,254,212.528 9320.048.229 4.824.074.863 

15. Tng lçi nhun k tom trir&c thu 50 71.830.601.634 (10.251.207.210) 97.799.804.461 (28.138,635.276) 

16. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hinh 51 11.258.402.668 1.924.752.425 16.923.568.450 3.717.324.272 

17. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoin 1i 52 - - - - 

18. Lçi nhun sau thu thu nhpdoanh nghip 60 60.572.198.966 (12.175.959.635) 80.876.236.011 (31,855.959.548) 

19. Lçi nhun sau thu cUa cOng ty nc 61 43.750.551.584 (7.559.319.007) 55.763.467.949 (21.861.175.180) 

20. Lqi nhun sau thu cOa c dOng khOng kimsoit 62 16.821.647.382 (4.616.640.628) 25.112.768.062 (9,994.784.368) 

21. Uicilntrêncphiu 70 5.20 2.404 (415) 3.064 (1,201) 

Bng Minh Tuyn 
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Thành ph H ChI Minh, ngày29 tháng 07 nãm 2022 
Ké toán trir&ng -.iám dc 

Ding Minh Tuyn 

Ngirôi tp 

Ding Minh Tuyn 

TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçp nhAt cho gial doan tâi chInh kt thüc ngáy 30 tháng 06 näm 2022 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE HP NHAT Mu B 03-DN/I-IN 
(Theo phurmg pháp gián t ep) 

Cho giai dotn tài chInh kêt thüc ngáy 30 tháng 06 nãm 2022 

Chitiêu MA 
TM 

LUyk6thAng 
NAm nay 

Luyk6tháng 
NAm tru6c 

1 2 3 4 5 

I. LU'U CHUYE11 T1FI1 TU HOAT DQNG KINH DOANH 
1. Lçi nhuân truc thug 
2. Diêu chinh cho cAc khoAn 
- Khàu hao tAi sAn c dinh 
-CAc khoAn dirphong 
- LAi, I chênh lch t giá hi doái do dAnh giA lai 
các khoAn mçic tin t có gc ngoi t 

- LAi, 1 tO hoat dng du Ui 
- Chi phi tAi vay 
3. Loi nhuãn tfr hot ng kinh doanh truâc thay dôi n liru &ing 
- Tang, giAm cAc khoAn phãi thu 
- Tang, giAm hang tn kho 

- Tang, giAm các khoAn phAi trA (khOng k lAi vay phAi trA, thus thu 
nhp phAi np) 

- Tang, giAmchi phi trA truàc 
- Tiên Iãi vay dA trA 
- Thug thu nhp doanh nghip dA np 
- Ti&n thu khAc t hot dng kinh doanh 
- Tin chi khAc ti1 hoat dng kinh doanh 
Lwu chuyn thin thun tfr /zoit d3ng kinh doanli 

IL LUU CIIUYEN TIEN TL! HOAT DQNG DAU TU 
I. Tin chi d mua sam, xAy dmg TSCD vA cAc tài sAn dài han  khAc 

2. Tiên thu ti thanh li?, nhucing bAn TSCD vA cAc tAi sAn dAi han  khAc 

3. Tiên chi cho vay, mua cAc cOng c nq cOa dan vj khác 
4. Tin thu hi cho vay, bAn Iai  CAC Cong CV ncr cOa dan vj khac 

5. Tin chi du Us gop vn vAo dan v! khác 
6. Tin thu hi du ttr gop vn vào don vj khAc 
7. Tiri thu lãi cho vay, c tic VA Içii nhun ducyc chia 
Lwu cIzuyiz ti,, ghu,z tfr hoit ding du (it 

ilL LUU CHUYFN T1 TU HO3T DQNG TAI CHINH 
1. Tin thu tr phát hAnh cô phiu, nhn vn gOp cOa chO sO h&u 

3.Tin vay ng.n han,dAihan nhn duçrC 
4. Tiên trA ncr gc vay 
6. Ca tcrc, Ioi nhun dA trA cho chU sO hcu 
Lwu cIzuyn 1ieIz tJ,uin tfr Izogi d5ng tài clzinh 

Luu chuyn tin thun trong k3' (20+30+40) 
Tin a tirong throng tin dAu nAm 
Anh hirOng cOa thay dôi t giA hi doAi quy di ngoi t 
Tin n tirong throng tin cui k5' 

01 

02 
03 
04 

05 
06 
08 
09 
10 

11 

12 
14 
15 
16 
17 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
30 

31 

33 
34 
36 
40 

50 
60 
61 
70 5.1 

97.799.804.46 1 
67.880.522.335 

45.360.032.262 
5.898.844.184 

- 
- 

(10.885.058.980) 
27.506.704.869 

165.680.326.796 
15.509.115.802 

(148.918.785.795) 

(90.847.359.582) 
3.448.121.592 

(27.506.704.869) 
(12.535.873.456) 

- 
(9.380.450.484) 

(104.551.609.996) 

(12.745.338.322) 
- 

(30.113.802.275) 
2.000.000.000 

- 
- 

3.905.619.930 
(36.953.520.667) 

- 
1.601.182.801.186 

(I.457.257.744.461) 
- 

143.925.056.725 

2.419.926.062 
308.126.094.190 

- 
3 10.546.020.252 

(28.138.635.276) 
75.451.177.363 

52.553.605.474 
(280.582.524) 

- 
- 

(2.947.992.687) 
26.126.147.100 

47.3 12.542.087 
(3.711.309.693) 

(151.045.698.644) 

(75.426.384.812) 
(148.345.234) 

(26.126.147.100) 
(6.815.904.200) 

- 
(10.476.195.115) 

(226.437.442.711) 

(8.557.304.737) 
- 

3.393.785.455 
8.419.297.565 

- 
- 

5.894.639.753 
9.150.418.036 

- 
1.105.393.643.819 

(1.088.537.378.819) 
- 

16.856.265.000 

(200.430.759.675) 
313.407.642.356 

- 
112.976.882.681 
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TONG CONG TY MAY NILA BE - CONG TY cO FRAN 
Báo cáo tài chInh hçip nht cho giai don tài chInh k& thiic ngày 30 thang 06 nAm 2022 

THUYET MINil BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT Mu B 09-DN/HN 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

1.1 HInh thuc s& hiiu vn 

Tang Cong ty May Nba Be - COng ty C ph.n (gui tAt là "Tng Cong ty") ducic c phAn hOa tir Doanh 
nghip Nhà nixâc - COng ty May Nhà Be theo Quyêt djnh s6 74/2004/QD-BCN ngày 08/8/2004 và 
Quyêt cljnh s6 88/2004/QD-BCN ngày 08/09/2004 ct:ia B trtrmg B COng nghip (nay là B Cong 
thtrng). Tng Cong ty hoat dOng theo GiAy chirng nhn dàng k kinh doanh s6 0300398889 ngày 
24 thang 3 nãm 2005 do Sâ kê hoach và dâu tu Tp. HCM cap. Giay ch(rng nhn dAng k kinh doanh 
thay dôi Ian th(r 22 ngày 08 tháng 09 näm 2015. 

Ten Tang Cong ty vit bang tMng nLràc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock 
Company, ten viét tat là: NHABECO. 

Vn diu l là: 182.000.000.000 ding. 

Trii si chmnh cüa Tng COng ty tai:  S8 4, dithng Bn Nghé, phr&ng Tan Thuãn Dong, q4n 7, thành 
ph H ChI Minh. 

S lao dng tai  ngày 30/06/2022: 12.594 ngtreii 

1.2 Ngành ngh kinh doanh và hot dng chInh 

Ngành ngh san xuAt kinh doanh chü yu cüa T6ng Cong ty bao gm nhiu lTnh virc, trong do chü 
yêu là tp trung vào các lTnh vrc sau day: 

• San xuAt, mua ban san pham dt - may, nguyen phi Iiu, may moe, thit bi, phi t1ng linh kin 
phvc vi ngành dt, may; 

• Git, tAy, in trén san phm thOu; 

• Mua, ban san phm ch bin tr nông - lam - hái san, may mOe thit bj, phi tüng kim khi din may 
gia d%lng và cong nghip, din tr, cong ngh thông tin; 

• Xây dimg và kinh doanh nhà; 

• Môi giài bAt dng san; 

• Djch vii kho bAi; 

• Kinh doanh 4n tãi xang du bang ô to và dung thüy ni dja; 

• Kinh doanh nhà hang, li.ru ti-u du ljch, khách san; 

• Kinh doanh du ljch l hành ni dja, quc t;... 

1.3 Cii trüc doanh nghip 

Danh sac/i các cong ty con dwtc hpp nhAt 
. 

TOn Cong ty : Cong ty C phAn May Gia Lai 

Dja chi : Dtrmg L2 Thai T& t 12, Yen B& Tp. Pleiku, tinh Gia Lai, 
VietNam. 

T l lçii Ich Cong ty me 51% 

Quyn biu quyt Cong ty mc : 51% 

TOn Congty COng ty C phAn May Dà Lat 

Dja chi : S6 9, Phii Dng ThiOn Vuang, Phmg 8, Tp. Lat, tinh Lam 
Dng, Vit Nam. 

T' l lçii Ieh Cong ty mc 55% 

Quyn biu quyt Cong ty mc  : 55% 
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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh hqp nht cho giai doan tài chInh kt thi1c ngày 30 tháng 06 nãm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CH!NH HQP NHAT (TIEP THEO) Mu B 09-DN/I-IN 

TOn Cong ty : Cong ty Ct phn May BInh Djnh 

Djachi S 105 Trn Hung Dao,  phtthng Hãi Cãng, Tp. Quy NhGn, tinh 
BInh Djnh, Vit Nam. 

T' I 1i Ich Cong ty mc :51,84% 

Quyn biu quyt Cong ty mc :51,84% 

Ten Cong ty : Cong ty C phAn May An Nhan 

Dja chi : S 71 Nguyn DInh Chiu, P.BInh Dlnh,  thj xã An Nhon, tinh 
BInh Djnh 

T'I1cii IchCOngtyme :58,19% 

Quyn biu quyt Cong ty mc : 69,61% 

Ten Cong ty : COng ty C phAn May Tam Quan 

Dja chi : Cm cong nghip Tam Quan, thj trân Tam Quan, huyn Hoâi 
Nhan, BInh Djnh 

T 1 lci Ich COng ty mc : 5 7,67% 

Quyn biu quyt COng ty mc : 57,67% 

TOn Cong ty 

Djachi 

T' lé 1i Ich COng ty mc 

Quyn biu quyt Cong ty mc 

TOn Cong ty 

Diachi 

T I Igi Ich Cong ty mc 

Quyn biu quyt Cong ty mc 

TOn COng ty 

Dja chi 

T' 1 Igi Ich Cong ty mc 

Quyn biu quyt Cong ty mc 

TOn Cong ty 

Dja chi 

T' 1 Içri Ich Cong ty mc 

Quyn biu quy& Cong ty mc 

Ten Congty 

Djachi 

TS' lé Ion Ich COng ty mc 

Quyn biu quyt Cong ty mc  

Cong ty C phAn May BInh Thuân - Nhà Be 

S 204 Thng Nht, phLing Tan Thin, thj xä La Gi, 
tinh Binh Thun, Viêt Nam. 
:51,00% 

:51,00% 

Cong ty TNHH Gist tAy Nhà Be 

Crn cong nghip Trung An, Ap BInh Tao, xã Trung An, Thành 
phO M Tho, Tinh TiOn Giang, Vit Nam 

:51% 

51% 

Cong ty C phAn May Nhà Be - Hu Giang 

Cim cOng nghip - Tiu thñ cong nghip, Phuäng VII, Thánh 
phO Vj Thanh, Tinh Hâu Giang, Vit Nam 
55,56% 

55,56% 

Cong ty CP May Dic Linh - Nhá Be 

Khu ph6 1, Thj trn VO Xu, huyn DCrc Linh, tinh BInh Thun 

52,23% 

52,23% 

COng ty C phAn Du Ich NBC Cam BInh Resort 

ThOn Müi Da, xã Tan Phthc, thj xA La Gi, Bmnh Thun. 

60,68% 

60,68% 

Dan/i sách cdc cong ty lien doan/z, lien ket durc phOn ánh (Tong Báo cáo tài chinh hpp nhaAt 

Ten Cong ty Cong ty CP Du ti.r & Phát trin Djch vi Thircmg rnai Nhà be 

Diachi S 4 Bn Nghé, PhisOng Tan Thun Dong, Qun 7, Thành ph 
HO ChI Minh, Vit Nam. 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PIIAN 
Báo cáo tài chInh hqp nht cho giai doan tài chInh kt thIc ngày 30 tháng 06 nAm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TM CHIN!! HqP NHAT (TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

T I lçiri Ich Cong ty mc 28,58% 

QuyM biu quyt Cong ty mc 28,58% 

A Ten Cong ty : Cong ty Co phan May 9 

Dja chi : S 215, Hang Thao, Tp. Nam Djnh, tinh Nam Djnh. 

TS' 1 Ii ich Cong ty mc : 26,78% 

Quyn biu quy& Cong ty mc : 26,78% 

Ten Cong ty : Cong ty C phAn Tix vn Cong ngh Nhá Be 

Dja chi : 139 Tr.n Trong Cung, P. Tan Thun Bong, Qun 7, 
Tp. HO ChI Minh, Vit Nam 

T'11çriIchCongtymç :30% 

Quy&i biu quyt Cong ty mc : 30% 

Ten Cong ty COng ty C ph.n Xây 1p Cong nghip Nhà Be 

Djachi S 4 Bn Nghé, Phrng Tan Thun Bong, Qun 7, Thành ph6 
H8 ChI Minh, Vit Nam. 

1'5' 1 kn ich Cong ty mc 29,99% 

Quyn biu quyt Cong ty mc : 29,99% 

Ton Cong ty : COng ty C phn May Song Tin 

Dja chi : Ap BInh Tao,  Trung An, Tp. M Tho, tinh Tin Giang, YitNam 

T' I 1ci ich COng ty mc : 43,89% 

Quyn biu quy& Cong ty mc : 43,89% 

TOn Cong ty : Cong ty C phAn May Gia Phüc 

Dja chi : 48 TAng Nhan Phü, phung Tang Nhan PhU B, qun 9, Tp. HCM 

T' I Iqi Ich Cong ty mc : 47,50% 
A o Quyen bieu quyet Congty mc : 47,50/0 

Ten Cong ty : Cong ty C pMn May Nhà Be — Soc Trang 

Dja chi : Qu& 1 60, Phirng 7, Thành ph Soc Trang, Soc Trang. 

T5'11qiIchCOngtyme :36% 

Quyn biu quyt Cong ty mc : 36% 

Ten Congty : COngtyCphAnSX -TM—DY HtmgPhát 

Dja chi : S 12 Mai HAc iM, Thãnh ph Quy Nhan, BInh Djnh. 

T I lçri Ich Côngty mc : 10,39% 
A - 0 Quyen bieu quyet Cong ty mc : 20,05 /o 

TOn Cong ty : Cong ty C6 phAn May Vinatex Dire Ph 

Dja chi : Ph HOa, Dire Ph& Quang Ngai. 

T'IIqiichCôngtymc :16,15% 
A 0 Quyen bieu quyet Cong ty me : 28,00 Ia 

CAc dn vj phii thuc 

Chi nhAnh T6ng Cong ty May Nba Be - Cong ty C6 phn - Xi nghip May BInh Phát 
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TONG CONG TV MAY NBA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hop nht cho giai doan tài chInh kt thác ngày 30 thang 06 nàm 2022 

THU YET MINH BAO CÁO TA! CHINH HJP NHAT (TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

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

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

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

Tng Cong ty May Nba Be - COng ty C phAn - Chi nhánh PhIa Bc 

Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be tai  Ha Ni 

Chi nhánh Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn Chi nhánh UK 

1.4. Tuyên b v khã nàng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh hqp nht 

Cong ty áp dicing nht quãn các chInh sách k toán theo Ch d k toán doanh nghip Vit Narn ban 
hành kern theo Thông tu sO 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 do Bo Tài chInh ban 
hành, do do, thông tin và so 1iu trInh bay trên Báo cáo tài chinh hçp nhât là cO the so sánh duqc. 

2. NAM TA! CHtNEI, DO VI TIEN T S1 D1JNG TRONG KE TOAN 

Näm täi chInh 

Nám tài chInh ccia Tng Cong ty bt du tr ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 thang 12 hang 
näm. 

Don vj tiên t sr dung trong k toán 

Báo cáo tài chInh hçrp nht kern theo dtiçc trInh bay bang Dng Vit Nam (VND). 

3. CHUAN MC VA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

Ch d k toán áp ding 

Tng Cong ty áp dung Ch d k toán doanh nghip Vit Nam d.rçic ban hành kern theo Thông tir s 
200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 do B Tài chInh ban hành. 

Tuyên b ye vic tuân thu Chun miyc k toán và Ch do k toán 

Ban Tng Giám dc Tng Cong ty dam bâo dã tuân thu dy du các Chun mijc k toán Vit Nam và 
ChO do kê toán doanh nghip Vit Nam hinhành d dircc ban hành và có hiu 1rc lien quan den 
vic !p và trinh bay Báo cáo tài chInh hQp nhât cho nãm tài chInh két thác ngày 31/03/2022. 

4. CAC CHINH SACH KE TOAN AP D1JNG 

4.1. Co s& Jp Báo cáo tài chinh hy'p nht 

Báo cáo tài chInh hcp nht cüa Cong ty thrçc 1p phü hçp vài Thông tir 202/2014/TT-BTC ngày 
22/12/20 14 cia B Tài chInh vO Huó'ng dan phixang pháp 1p và trInh bay báo cáo tài chInh hqp nhât, 
ci th: 

Báo cáo tài chmnh hpp nht hçp nht các Báo cáo tài chInh cüa Cong ty Va Báo cáo tài chInh cüa các cong ty 
do Cong ty kiêm soát (cac cong ty con) duçic lap cho cho nãm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 03 nãm 2022. 
Vic kiêm soát nay dat  duc khi Cong ty có khá näng kiêm soát các chInh sách tài chInh và hot dng cüa 
các cong ty nhân dâu tu nhäm thu duqc 1ci ich tr hot dng cüa các cong ty nay. 

K& qua hoat dng kinh doanh cüa các cOng ty con dircc mua lai hoac ban di trong nãm dirçc trinh 
bay trong Báo cáo Kêt qua hoat dng kinh doanh hqp nhât tt ngày mua hoc cho den ngày ban khoán 
dauuräcongtycondó. 

Trong trirO'ng h'p cn thiët, Báo cáo tài chInh cüa các cong ty con drc diu chinh d các chInh sách 
ké toán dtrc áp d%ing tai  Cong ty và các cong ty con khác là giông nhau. 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN 
Baa cáo tài chInh hçp nht cho giai don tài chInh kt thic ngày 30 tháng 06 nAm 2022  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINII HQP NHAT (TIEP THEO) Mu B 09-DNJHN 

Tt câ các nghip vii và s du giva các cong ty trong cüng tp doàn dtrqc loai bO khi hqp nht Báo 
cáo tái chinh. 

Lçi ich cüa c6 dông không kim soát trong tài san thu.n cüa cOng ty con hqp nht duqe xác dnh là 
mt chi tiOu trong phân von chü sr hUn cUa c dong cUa cong ty mc. Lqi Ich cUa c dong không kim 
soát bao gôm giá trj các kn Ich cUa cô dông không kim soát tai  ngày hçrp nhat kinh doanh ban du 
(chi tit xem nOi  dung trinh bay dir&i day) và phn lqi ich cüa CO dông không kiOm soát trong s biên 
dng cüa tong v6n chü sâ hüu k tr ngày hcp nhAt kinh doanh. Các khoãn 1 tixcing (mg vth phLi vn 
cüa CO dOng không kiêm soát vixçit qua phân vOn cUa h9 trong t6ng vn ch so hUu cUa cong ty con 
durçic tInh giâm vào phân lqi ich cüa Cong ty tth khi c dông không kim soát có nghia vigi rang buc 
và cO khá nAng bU dap khoàn lô do. 

4.2. Hqp nhát kinh doanh 

Tài san, cong nçv và cOng ncm tiêm tang cUa cOng ty con duçc xác djnh theo giá trj hcip 1 tai ngày mua 
cong ty con. Bt k khoân ph%1 tri nào giüa giá mua và tong giá trj hçip l ciia tài san duqc mua dtrçmc 
ghi nhn là lçii th kinh doanh. Bt kS'  khoàn thiu hiit nào giUa giá mua và tng giá trj hqp l' cUa tài 
san ducic mua duçxc ghi nhn vào kt qua hoat dng kinh doanh cia kS'  ké toán phát sinh hoat dng 
mua cOng ty con. 

4.3. Cáç loi t giá hi doái áp ding trong k toán 

Di vOi các nghip vu phát sinh bang ngoai té 

Các nghip vi phát sinh bang ngoai t dtrçic quy di theo t giá áp ding tai  thii dim phát sinh nghip 
vi, chênh lch t) giá phát sinh tr các nghip viii nay dircyc ghi nhn là thu nhp vá chi phi tâi chinh 
trong Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hcip nht. 

Dánh giá lai cac khoãn muc tin t có gc ngoai t tai thmi dim lap Báo cáo tài chinh hp nht 

(i) Các khoãn vn bang tin có gc ngoai t duqc phân loi là tài san (Tin, Ncr phâi thu,...): Dánh 
giá lai  theo t) giá mua vào cCta Ngán hang Th.rcmg mai tai ngày 30/06/2022. 

Các khoân vn bang tin cO g6c ngoai tê duqc phán loai là ncr phái trã (Phài trã ngu?ii ban, vay,..): 
Dánh giá lai theo t) giá ban ra cüa Ngan hang thuccng mai tai ngày 30/06/2022. 

Chênh lch t giá phát sinh ti'r vic dánh giá lai  &rçxc kt chuyn vào tài khoán Chênh 1ch t giá - 
413, s dim tài khoàn nay sU diicxc két chuyén vao Doanh thu hoc chi phi tài chinh tai  thri diem Ip 
Baa cáo tài chInh hçrp nhât. 

4.4. Nguyen tc ghi nhn tin và dc khoân tiro'ng throng tin 

Tin: Bao g6m Tin mat, Tin gCri ngân hang. các khoàn ttwng ducrng tin:  

Tin mit, Tin g(mi ngan hang duot ghi nhn trên c sO th,rc t phát sinh thu-chi. 

Là các khoãn dau tim ngan han,  tin gCri cO kS' han CO th?ii han  thu hM hoc dáo han  khong qua 03 
tháng k tir ngày dAu tim, gCri tiên cO khá näng chuyn dOi dé dàng thành mt krcrng tiOn xac djnh và 
không cO nh ro trong chuyên dM thành tin tai  thi diem báo cáo. 

4.5. Nguyen tc k toán các khoãn du hr tài chinh 

Các khoán dAu tim vào Cong ty lien doanh lien kt và dau tim khác  

Dau tim vào cong ty lien k&, lien doanh: Các khoán dau tim vào cOng ty lien k&, liOn doanh ma 
trong do Tng COng ty có ãnh huOng dáng kO duqc trInh bay theo phtrang pháp vn chU sO hüu. 
Các khoãn gop vn liOn kt ducrc trinh bay trong Bang Can di kO toán theo giá gc ducrc diu 
chinh theo nhung thay dOi frong phân von gop cUa Cong ty vao phan tài san thuân cUa cong ty liOn 
kOt sau ngày mua khoãn dâu tim. Các khoãn 10 cUa cong ty lien kt vucrt qua khoãn gOp vOn cUa 
Cong ty tai  cOng ty liOn kOt do (bao gOm bat k các khoãn gop v6n dài hn ma v thirc chat tao 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PIJIAN 
Báo cáo tài chInh hçp nht cho giai doan tài chinh kt thUc ngày 30 tháng 06 näm 2022 

THUYET MINI! BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

thành du ti.r thun ciia Cong ty tai  cong ty lien kt dO) không duçc ghi nhn. 

• Các khoân dAu ttr khác: Duqc ghi nhn theo phuccng pháp giá g6c. 

DLr phOng thn thAt các khoán Mu tu 

D8i vâi các khoãn Mu tir khác, vic trich 1p  dir phông tn thAt cAn cü vào giá trj hcip 1' cüa khoán 
Mu ttr tai  th&i diAm trIch lap, trong tru&ng hçip không xác dnh dtrçrc giá tn hcxp 1 vic 1p dtr phông 
cAn c(r vào khoán l cüa ben dLrçlc Mu ttr. 

4.6. Nguyen tAc k toán nc phãi thu 

Các khoãn N phãi thu duqc theo dOi chi tit theo kS'  hn phãi thu, di tilçmg phài thu, loai nguyen 
t phài thu và các yu to khac theo nhu cau quãn l cüa TOng Cong ty. 

Các khoãn Ncr phãi thu bao gm phài thu khách hang và phãi thu khác ducxc ghi nhn theo nguyen tAc: 

• Phãi thu cUa khách hang g6m các khoân phài thu mang tInh chAt thtwng mai  phát sinh tir giao dch 
có tinh chat mua - ban giüa Cong ty và ngirri mua (là don vj dc 1p vâi ngu?xi ban, gm Ca CáC 
khoãn phãi thu gifla Cong ty mc và Cong ty con, lien doanh, lien kt). Các khoân phái thu thuang 
mai dtrqc ghi nhn phü hçrp vâi chuAn mire  doanh thu ye thri dim ghi nhn cAn dr theo hOa don, 
chfrng tir phát sinh. 

• Phãi thu khác gm các khoãn phãi thu khOng mang tinh thtrcmg mal. 

Các khoãn phâi thu dircrc phán loai là NgAn han  và Dài han  trén Bang Can d6i k toán cAn cir kS' han 
cOn lai  càa cac khoãn phâi thu tai  ngày 1p Báo cáo tài chInh. 

Dir phOng ncr phâi thu khó dOi: duc 1p cho tirng khoán nq phãi thu khó dOi cAn c(r vào thai gian 
qua han  trá ncr gOc theo cam kt ncr ban dâu (khOng tInh den vic gia han  nq giüa các ben), hoc dr 
kin m(rc ton that có the xày ra theo hràng dan tai  Thông tir 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. 

4.7. Nguyen tAc k toán hang tn kho 

Hang tn kho dtrcxc xác dlnh  trên co sâ giá gc, trong truOng hqp giá gc hang thn kho cao hon giá 
trj thuân có the thi,rc hin dtrçrc thi phãi tInh theo giá trj thuãn cO th thirc hin duçrc. Giá gOc hang 
tn kho bao gOm chi phi nguyen 4t lieu trijc tip, chi phi lao dung tri,rc tiêp và chi phi san xuât chung, 
nu cO, dê cO &rc hang ton kho & dja diôm và trang thai hin tai.  Giá frj thuân có th thi,rc hin dixcrc 
dtrçc xac djnh bAng giá ban irâc tInh trir cac chi phi d hoàn thành cng chi phi tip thj, ban hang và 
phân phOi phát sinh. Hang tn kho di.rçrc hach  toán theo phuong pháp kê khai thithng xuyên. Giá trj 
hang xuAt kho duqc tInh theo phucmg pháp binh quân gia quyn. 

Dr phOng giám giá hang tn kho cCa Tng Cong ty dtrqc trIch Ip  theo các 9uy djnh kA toán hin 
hanh. Theo do, Tong Cong ty thrqc phép trich 1p Di,r phOng giãm giá hang ton kho lôi thOi, hông, 
kern phAm chat tron tntirng hcrp giá tn thi,rc th cCa hang tn kho cao han giá trj thuAn eO the thirc 
hin ducrc tai  th&i diôm kêt th(tc niên dO kô toán. 

4.8. Nguyen tAc k toán và khAu hao Thi san c dlnh  h&u hlnh và vô hInh 

T6ng Cong ty quãn l, sCr dung  và trIch kh&u hao TSCD theo hirâng dAn tai  Thông ttr 45/2013iTF-
BTC ban hành ngay 25 tháng 4 nAm 2013. 

a. Nguyen I& ke loan 

Tâi san c dinh htiu hInh  

Tài san c djnh hu hinh dirqc phàn anh theo giá g&, trinh bay theo npyên giá ttir giá 1 hao mOn 
lüy k. Nguyen giá tài sAn c6 djnh bao gm toãn bO các chi phi mA Tong Cong ty phAi bO ra d co 
ducrc tài sAn c djnh tInh den th&i diem dua tài sAn dO vao trang thai sAn sang s& duing. 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tái chinh hcip nht cho giai don tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 nAm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINU HçW NHAT (TIEP TIIEO) Mu B 09-DN/HN 

Khi tâi san c6 djnh duqc ban hay thanh I, nguyen giá va khu hao lüy k dtrcyc xóa s va bt k' khoãn 
Iäi, 10 nao phát sinh do vic thanh 1>" du dtrqc tInh vào thu nhp khác hay chi phi khác trong näm. 

Tài san c dinh vô hInh 

Tài san c6 djnh vô hInh th hin giá trj quyn sCr diing d&, nhãn hiu hang hOa, ban quyn bang sang 
ch, uyn phát hãnh, cong thirc pha ch,... và duqc trInh bay theo nguyen giá tth giá trj hao man 
luyke. 

b. Phiamg phap khau hao 

Tài san c djnh hüu hInh dirçirc kMu hao theo phucmg pháp dtring thang dira trên thai gian hru dung 
.ràc tInh. Th&i gian khâu hao cit th nhix sau: 

Näm 2022 
s nàni 

Nhà xtrng và 4t kién tthc 05 —25 
May móc và thit bj 05 — 07 
Phircmg tin 4n tài 06 
rhi& bj, ding ci quãn 1' và tài san khác 03 — 07 

Tãi san c dinh vô hInb 
Nàm 2022 
S näm 

Quynsüdingdt 50 
Nhän hiu hang hOa 10 
Ban quyên, bang sángch 10 
Cong thc pha chê, thiêt k&... 10 

4.9. Nguyen tc k toán Chi phi xây dyng Cif bàn do' dang 

Các tài san dang trong qua trmnh xây dmg phic vi mic dich san xut, cho thuê, quân iij hoc cho bt 
k' miic dich nào khác due ghi nhn theo giá gôc. Chi phi nay bao gm chi phi djch vi và chi phi lãi 
vay co lien quan phü hp vài chinh sách kê toán cüa Tng Cong ty. Vic tinh khâu hao cüacác tài 
san nay duçic ap ding giOng nhu vài các tài san khác, bat dâu tfr khi tái san a vào trng thai san sang 
si:r dung. 

4.10. Nguyen tc k toán chi phi trã trirfrc 

Chi phi trâ trtrâc phàn ánh các chi phi thirc t dà phát sinh nhung có lien quan c1n kt qua hoat dung 
san xuãt kinh doanh cila nhiu k' k toán và vic kt chuyn các khoân chi phi nay vào chi phi san 
xut kinh doanh cüa các k' ké toán sau. 

Chi phi trã trithc: drqc ghi nhn theo giá gc và duqc phân Ioai theo ngan han và dài han  trén Bang 
can di ké toán can cfr vao thai gian trâ tnrac ccia timg hçp dng. 

4.11. Nguyen tc k toán Ncr phãi tn 

Các khoãn ncr phâi trâ dirçrc theo dOi chi ti& theo kS'  hn phai trä, di tucrng phài trá, loai nguyen t 
phâi trâ và cac yOu to khác theo nhu câu quãn 1 cüa Tong Cong ty. 

Các khoân ncr phai trâ bao gm phái trâ ngtr&i ban, phâi trâ ncr vay và các khoãn phài trã khác là cac 
khoân ncr phâi trá duçrc  xác djnh gân nhu chAc chAn ye giá trj và thri gian và dtrçxc ghi nhn không 
thâp hcm nghia vu phài thanh toán, duqc phãn loaF nhix sau: 

4.12. Nguyen tc k toán Ncr phãi trã 

Phâi trã ngu&i ban : gm các khoãn phãi trâ mang tinh chat thuang mai  phát sinh tr giao djch mua 
hang hóa, djch v1i, tài san giiia Tong COng ty và ngithi ban (là dcm vi dc 1p vai Tng Cong ty, gôm 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hgp nht cho giai doan tài chinh k& thác ngày 30 tháng 06 näm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HP NIIAT (TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

Ca CáC khoán phái trá giQa Cong ty m Va Cong ty con, Cong ty liOn doanh, liOn kt). 

Phái trá khác gm cac khoán phái trá không mang tinh thuong rnai, khong liOn quan dn giao djch 
mua ban, cung cap hang hóa djch vi. 

4.13. Nguyen tc ghi nhân Va vn hóa các khoãn chi phi di vay 

TAt cá các chi phi lãi vay ducrc ghi nhn vào Báo cáo Kt qua hoat dông kinh doanh khi phát sinh, trtr 
khi dtrçc vOn hOa theo quy djnh cOa chuân mcrc kê toán "Chi phi di vay". 

4.14. Nguyen tc ghi nhân chi phi phãi trã 

Các khoân chi phi thrc t chira chi nhirng duvc trIch truvc vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong 
näm dO dam báo khi clii phI pliát sinh thi,rc tO khong gay dt biOn cho chi phi san xuât kinh doanh 
trOn co sâ dam bão nguyen tãc phii hcp gi0a doanh thu và chi phi. 

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

Clii phi khuyn mãi, chit khAu,... 

Chi phi nguyen vat lieu: vai chInh,... 

4.15. Nguyen tc và phwrng pháp ghi nhn các khoãn dir phông phài trã 

Giá tn drçic ghi nhân cüa mt khoán dir phOng phâi trã là giá tn ducc tróc tinh hgp 12 nhAt v khOan 
tiên sO phái chi dO thanh toán nghia vu ng hin tai tai ngày kOt thOc k' kO toán nãni. 

4.16. Nguyen tAc ghi nhn doanh thu chira thic hin 

Doanh thu chira tic hin gm: doanh thu nhn tnr&c (nhu: s tin thu trithc cOa khách hang trong 
nhiu kS'  kê toán ye cho thuO rnt bang) khOng bao gOm: tiOn nhn tnràc cUa ngiri mua ma Tong 
Cong ty chira cung cap san phãm, hang hOa, djch vii; doanh thu chira thu thrqc tiOn cüa hoat dng 
cho thuO tài san, cung cap djch vi,i nhiOu ks'. 

Doanh thu nhn triràc ducrc phân b6 theo phiroiig pháp dirOng th&ng can cur trOn si k' dã thu tin tnróc. 

4.17. Nguyen tAc ghi nhn vn chü sO' hfru 

Vn dAu tu cOa chi:i sO' hOu di.rcrc ghi nhn theo s6 v6n thrc gop cOa chO sO' hitu. 

Li nhuân chira phân phi xác djnh trOn Co sâ kt qua kinh doanh sau thug thu nhp doanh nghip và 
vic phân phOi li nhun hoäc xcr l' lô cOa Tong Cong ty. 

Li nhun sau thug cüa Tng Cong ty dirc trich ch Ia c tirc cho các c dong sau khi thrqc phO duyt 
bO'i Hi dông cO dôngti Dai  hi thi.rng niOn cüa Tong Cong ty và sau khi dä trich 1p  các qu dir 
tr theo DiOu l cCia Tong Cong ty. 

C tirc dirge cong b6 và chi trã dira trOn s1gi nhun uO'c tinh dat  dirge. C tirc chInh th(rc dtrcrc cong 
b6 và chi trà trong niOn d kO tiOp tr nguOn lqi nhun chua phân phOi can cir vào sr phO duyt cüa 
Hi dOng cO dong tai Dai hi thuOiig niên cCia Tong Cong ty. 

4.18. Nguyen tAc và phuong pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp khác 

Doanhthu ban hang dirge ghi nhan  khi dng thOi thOa man tAt cá nAm (5) diu kin sau: 
(a) Tong Cong ty dã chuyOn giao phân lO'n rüi ro và Igi ich gän liOn v&i quyOn sO' hftu san phâm hoc 

hang hóa cho ngiri mua; 
(b) Tong Cong ty khOng cOn näm gi quyên quan l hang hóa nhir ngtrO'i sO' h0u hang hóa hoc 
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quyn kim soát hang hóa; 
(c) Doanh thu duqc xác dlnh  tuang dOi chãc chan; 
(d) Tong Cong ty s thu duc iqi ich kinh té tr giao djch ban hang; và 
(e) Xác djnh thrçie chi phi liOn quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cüa giao djch v cung cp djch viii duqc ghi nhn khi kt qua cüa giao djch do cluçc xác 
djnh mt cách dáng tin cay. Trueing hcip giao djch v cung cp djch vi liOn quan dOn nhiu kS'  thI 
doanh thu ducic ghi nhn trong nãm theo kOt qua phán cong vic da hoàn thãnh tai  ngày cüa Bang 
can dôi kO toán eüa kS'  do. KOt qua cüa giao djch cung cp djch vit &rcc xác djnh khi thOa mAn tat ca 
b6n (4) diOu kin sau: 

(a) Doanh thu duqc xac djnh tlrcmg d6i chic ch.n; 
(b) Co khá nàng thu dtrcc Iqi Ich kinh tO tr giao djch cung cap djch v do; 
(c) Xác djnh duçc phAn Cong vic dA hoàn thành t?i  ngày cüa Bang can d61 kO toán; va 
(d) Xác djnh duçirc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thãnh giao djch cung cp djch 
viii dO. 

D6i vài tin IAi, c t(rc va Içii nhun dirçic chia và thu nhp khác: Doanh thu dirçic ghi nhn khi T6ng 
Cong ty CO khã nAng thu ducc 1i Ich kinh tO tü hoat dng trên va dtrcic xac djnh tuang doi chãe chAn. 

4.19. Nguyen tc k toán các khoãn giãm trif doanh thu 

Các khoãn giâm trir doanh thu gm: 

• Giãm giá hang ban: là khoân giâm trir cho ngu?ii mua do san phm, hang hOa kern, mt phm 
cht hay không dung quy each theo quy djnh trong hcip dong kinh tê; khOng bao gOm khoàn giãm 
giá hang ban cho ngtrii mua dA thO hin trong hóa dan GTGT hoc hóa dan ban hang. 

• Hang ban bj trã Ii: do vi ph.m cam kt, vi phm hcp dng kinh t, hang bj kern, mt pMm chat, 
không dung chüng Ioai, quy each. 

4.20. Nguyen tc k toán giá vn hang bàn 

Bao gm giá vn cOa san phm, hang hOa, djch vi trong nAm dtrcic ghi nhn phü hqp vol doanh thu 
dA tiOu thii trong nAm. 

4.21. Nguyen tc và phuo'ng pháp ghi nhn chi phi tài chinh 

- Chi phi di vay: Ghi nhn hang tháng cAn cr trOn khoAn vay, lAi suit vay va s6 ngày vay thrc t& 

4.22. Nguyen tc và phirnng pháp ghi nhn chi phi thug thu nhp doanh nghip hiên hành, chi phi 
thue thu nhp doanh nghip hoAn 1i 

Chi phi thug thu nhp doanh nghip (hoc thu nhp thu thu nhp doanh nhip): Là thng chi phi 
thu thu nhp hin hành và chi phi thu thu nhp hoAn lai  (hoe thu nhp thuO thu nhp hin hành và 
thu nhp thus thu nhp hoAn lai)  khi xác djnh lçii nhun hoc lô cua mt nArn. 

• Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hanh: là s thu thu nhp doanh nghip phãi np tinh 
trOn thu nhp chju thuê trong nAm và thuO suit thug thu nhp doanh nghip hin hành. ThuO thu 
nhp hin hành duqc tInh dira trên thu nhp chju thu và thu suât áp d%mg trong nAm tinh thuO. 
Khoân thu nhp chju thud chOnh lch so vói Icii nhun k toàn là do diu chinh các khoán chOnh 
1ch gifta lçii nhun kO toán và thu nhp chju thuê theo chInh sách thus hin hãnh. 

• Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoAn lai:  là s thu thu nhp doanh nghip s phai nOp  trong 
tuang Iai phát sinh tir vic: ghi nMn  thuO thu nhp hoAn lai  phâi trã trong narn; hoàn nhp tâi san 
thud thu nhp hoAn Ii da &rçrc ghi nhn tfr các nAm truóc; không ghi nhn tài san thuO thu nhp 
hoAn lai  hoc thu thu nhp hoAn lai  phai trA phát sinh tr các giao djch dirqc ghi nhn trirc tiOp 
vào von chü sâ hiru. 
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Tling Cong ty có nghia viii np thu thu nhp doanh nghip v&i thué sut tir 20% trôn thu nhp ehju thu. 

4.23. Urc tInh kli tom 

Vic lap Báo cáo tài chinh hçp nhAt tuân thu theo cac Chu.n mirc k toán Vit Nam, Ch d k toán 
doanh nghip Vit Nam hin hanh và các quy djnh!háp  l có Lien quan dlin vic 1p va trinh bay Báo 
cáo tài chinh hcip nhât yéu câu Ban Tling Giám doc phãi có nhitng tràc tInh và giâ djnh ánh hu&ng 
den so lieu báo cáo vô cong nçi, tài san và vic trInh bay các khoán Cong nq và tài san tiôm tang tai 
ngày 1p Báo cáo tài chInh hcip nhAt cüng nhix eác so lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong sulit 
näm tài chInh. Két qua hoat dng kinh hcrp nhât doanh thijc té có the khác vài các râc tInh, giá djnh 
dat ra. 

4.24. Läi co ban trén elI phiu 

LAi eq bàn trén cli philiu dlii vài các cli phiu phli thông dtrqc tInh bang each chia lçn nhun hoc Ili 
thuc ye c6 dông s& hUu c phiêu phli thông tth cli sO dã trIch 1p  qu khen thuông phüc lçri cho so 
luqng bInh quân gia quylin Cli philiu phli thông kru hành trong nãm. LAi suy iãm trên CO philiu &rqc 
xác djnh bang vic diliu chinh lçTi nhun hoc ili thuc ye cô dông so hftu CO phiêu phô thông và sO 
Itrqng binh quân gia quyOn cO phiêu phô thông clang km hành do ánh htr&ng cüa cac cô phiOu phô 
thông có tiêm nãng suy giám bao gôm trái phiéu chuyOn dlii và quyên ch9n cô philiu. 

4.25. Các ben lien quan 

Dirçc coi là các ben lien quan là cac doanh nghip, kli câ các Cong ty con, các Cong ty lien klit, cac 
cá nhân tWc  tiOp hay gián tilip qua mt hoc nhiliu thing gian cO quylin kilim soát Tling Cong ty hoc 
chju slrr kiém soát chung vOi Tong Cong ty. Các ben lien két, các cá nhân nào trirc tilip hoc gián tiêp 
nAm quyên biliu quyêt cüa Tong Cong ty ma cO ành huOng dan ke dlii vOi Tling Cong ty. Nhung 
chirc trách quàn l2 chü ch6t nhi.r Tong Giám dOc, viên ch(rc cüa Tong Cong ty, nhthig thành viên than 
cn trong gia dInh cCia nhthig cá nhân hoc các ben lien kêt nay hoc nhüng Cong ty liOn két vOi các 
cá nhãn nay cling &rqc coi là bOn liOn quan. 

4.26. Blo cáo b phn 

Bi phn là thành phAn cO th phân bit di.rçc cüa Tling Cong ty tham gia vào vic cung cp san pham 
hoc djch viii có lien quan (bO phn theo linh virc kinh doanh), hoc vào vic cung cp san phâm hoc 
djch vii trong ph4m vi mt mOi tnr?ng kinh tê ci the (b phn theo khu virc dja l) ma b pMn  nay 
có rüi ro va lçii Ich kinh tO khác vOi các bO phn kinh doanh khác. 

Trong nãm, Tling Cong ty chi hoat  dung chi yliu san xuAt, gia cong hang may mac, dja dilim hot 
dng t?i  Vit Nam nOn khOng 1p Báo cáo b phn. 

5. THONG TIN BO SUNG CHO CIII TIEU TRINH BAY TREN BANG CAN DO! KE TOAN, 
BAO CÁO KET QUA HOJT BONG KINH DOANH BON Vj TfN}I:VND) 

5.1 Tilin và các khoãn tuong auo'ng tin 

30/06/2022 01/01/2022 

Tilin mt 6.117.918.712 9.409.026.731 
Tilin gui ngân hang không k' han 237.615.858.808 25 1.926.368.180 
Tin dang chuyOn 107.5 87.908 
Các khoàn tlrcmg dLrclng tin 66.812.242.732 46.683.111.371 

Tin gui ngán hàngcó k) hQn gc dithi 3 tháng 66.812.242.732 46.683.111.3 71 
Cong 310.546.020.252 308.126.094.190 
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5.2 Du tu näm gi& dn ngày dáo han 

Là các khoán tin g1ri có kS' han tai các ngân 

5.3 Phãi thu ngn han  cüa khách hang 

hang. 

3 0/0 6/2 022 01/01/2022 

JP Global Import INC 26.492.493.535 25.040.793.857 
H&M 48.436.236.793 27.506.105.694 
BMB CLOTHING GROUP 34.024.324. 70 1 39.507.894.765 
MATT'ALAN 28.827.474.003 35.786.647.325 
Motives International (Hong Kong) Ltd. 36.632.405.601 47.745.904.866 
Lollytogs, Ltd. 94.724.018.690 75.661.155.058 
Cong ty TNHH TCT Dt may Min Nam - 
Vinatex 

3.839.696.520 24.868.687.673 

Phãi thu khách hang khãc 369. 182.850.615 377.117.084.918 
Cong 642.159.500.458 653.234.274.156 

5.4 Phãi thu ngän han  khác 

- Phãi thu tin bão him xä hôi 

3 0/0 6/2 022 01/01/2022 

1. 166. 768. 117 8.592.806.505 
-Tmirng 4.004.968.992 1.469.522.754 
-K'cuac,k"qu5' 154.476.000 158.476.000 
- Phài thu Cong ty LDLK 36.080.710.496 36,769,410.685 
- Phái thu khác 3.747.170.284 27.458.119.516 

Cong 45.154.093.889 74.448.335.460 

5.5 Hang ton kho 
30/06/2022 

Giá g6c Dir phOng 
01/01/2022 

Giá gc Du phông 
Hang mua dang di trên thrô'ng 1.692.198.897 - 1.5 14.397.309 
Nguyen Iiu, vat  Iiu 342.940.958.143 - 280.680.289.103 
Cong cv, dung cv 
Chi phi SXKD d dang 

20.733.723.023 
287.212.285.389 

- 
- 

16,929,571.660 
225.078.488.352 
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Thành phm 197.105.953.328 (527.207.573) 169.811.460.676 (584.456.762) 
Hang hóa 12.078.201.933 (49.442.757) 5.291.698.025 (49.442.757) 
Hang gl'ri di bàn 40.255.232.088 53 .793 .86 1.88 1 
Cong 902.018.552.801  (576.650.330) 753.099.767.006 - (633.899.519)  
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5.6 Tài san c dinh hfru hInh 

Chitiêu Nhà cfra, 'iIt kin trüc May móc, thit b 

Phu'orng tin n 

tài, fruyn dn 

Thit bj diing cy 

quail 1 

Tãi san c djnh hthi 

hinh khác Tang cong 

L Nguyen giá ThCD hU'u hlnh 

1. S dir du nàm 727.914.496.432 821.801.606.323 115.624.509.558 14.564.453.725 4.508.948.856 1.684.414.014.894 

2. Tang trong k3' 105.555.000 10.723.315.999 506.107.000 60.000.000 11.394.977.999 

- Tang do mua mài 105.555.000 9.041.782.949 506.107.000 60.000,000 9.713.444.949 

-Tang ttrãy dirngcobán dâdang - 1.681.533.050 1.681.533.050 

3. Giãmtrong kS' 11.060.261.920 1.483.035.456 12.543.297.376 

- Thanh ly, nhi.rçing ban 11.060.261.920 1.483.035.456 - 12.543.297.376 

- Giãm khác(*) 

4.Sdtrcuik' 728.020.051.432 821.464.660.402 114.141.474.102 15.070.560.725 4.568.948.856 1.683.265.695.517 

llGiá tr hao mon lily k 

1 S dir du Dam 365.026.155.353 598.597.227.397 94.805.918.536 12.226.025.935 3.758.653.146 1.074.413.980.367 

2. Tang trong k' 13.828.264.731 26.98 1.234.239 2.227.552.708 290.885.117 160.657.976 43.488.594.771 

- Khâu hao trong näm 13.828.264.731 26.981.234.239 2.227.552.708 290.885.117 160.657.976 43.488.594.771 

3. Giámtrong k' - 11.060.261.920 1.483.035.456 12.543.297.376 

- Thanh 1', nh.rçmg ban 11.060.261.920 1.483.035.456 12.543.297.376 

âm khác(*) - 

4.Sdircuik 378.854.420.084 614.518.199.715 95.550.435.788 12.516.911.052 3.919.311.122 1.105.359.277.761 

ifi. Giá trj cOn 1i 

1. Ti ngày u näm 362.888.341.079 223.204.378.926 20.818.591.022 2.338.427.790 750.295.710 610.000.034.527 

2.Ti ngàycui 349.165.631.348  206.946.460.687 18.591.038.314  2.553.649.673  649.637.734  577.906.417.756 
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5.7 Tài san c dinh vô hInh 

Chi tiu 

1. NGUYEN GIA 

Quyn sir 
dung dat 

Ban quyn, 
bang sang ch 

Phn mm 
may vi tmnh 

TSCD 
vO hinh khác 

Tong Cçing 

I. Sodtrdunm 19.618.011.619 6.176.445.951 31.625.647.555 80.000.000 57.500.105.125 
2. Tang trong nãm - 341.820.000 341.820.000 
3. Giám trong nãm 
4. Sôdircuôik5' 19.618.011.619 6.176.445.951 31.967.467.555 80.000.000 57.841.925.125 

II. CIA TRI HAO MON LUY KE 
A I. So dir dau nam 5.105.494.837 6.152.340.201 24.695.187.848 19 .48 1.481 35.972.504.367 

2. Tang trong nam 281. 133. 108 24.105.750 1.552.865.299 13.333.334 1.871.437.491 
Khâu hao trong näm 281. 133. 108 24.105.750 1.552.865.299 13.333.334 1.871.437.491 

3. Giäm trong näm 
4. S dtr cui k' 5.386.627.945 6.176.445.951 26.248.053.147 32.814.815 37.843.941.858 

Ill. CIA TRJ CON LI 

I. Ti ngãy du näm 14.512.516.782 24.105.750 6.930.459.707 60.518.519 21.527.600.758 
2. Tingàycuinäm 14.231.383.674  5.719.414.408  47.185.185  19.997.983.267  

5.8 IJu tLr tài chInh dài han 
30/06/2022 01/01/2022 

T l Giá tr  h9p I Ty l Giá trj hQ'p l 

Du tu vào COng ty lien doanh, lien két 
55.581.899.457 43.926.666.551 

COngtyCPMay9 26,8% 4.894.199.229 26,8% 2.207.077.727 

Cong ty CP Dâu tis & Phát triên Dy-TM 
Nba Be 

28,6% 7.897.062.301 28,6% 7.225.674.575 

COng ty CP Ti.r Vn Cong ngh Nha Be 3 0,0% 3.253.667.817 30,0% 3.663.191.241 

Cong ty CP Xây Lap Cong nghip Nhà 
Be 

30,0% 4.206.382.871 30,0% 4.328.349.697 

COng ty CP May Song Tin 43,9% 25 .853 .87 1.7 13 43,9% 27.419.847.652 

COng ty CP SX-TM-DV Hung Phat 20,0% 2.476.715.526 20,0% 403 .024.548 

Cong ty CP May Vinatex fXrc Ph 28,0% 7.000.000.000 28,0% 687.366.635 

Cong ty CP May Nhà Be - Soc Trang 36,0% 36,0% 

Cong ty CP May Gia PhOc 47,50% 47,5% 

Dãu tu vào don vi khác 33.256.863.385 33.256.863.385 

Tng Cong ty May Vit Thang - CT CP 1,9% 5.337.100.000 1,9% 5.337.100.000 

Cong ty CP DT va PT Binh Thang 18,0% 5.802.843.385 18,0% 5.802.843.3 85 

Cong ty CP NPL Dt May Binh An 6,5% 7. 16 1.920.000 6,5% 7.161.920.000 

Cong ty CP Dt May Lien Phtrong 10,9% 3.480.000.000 10,9% 3.480.000.000 

COng ty CP Dau Ttr An Phãt 5,0% 4.225.000.000 5,0% 4.225.000.000 

Cong ty CP Thucing Mi Ban Le Nhà Be 15,0% 5.250.000.000 15,0% 5.250.000.000 

Cong ty CP May Hoài Huong 14,3% 2.000.000.000 14,3% 2.000.000.000 

Bãu tu nm giü an ngäy däo han 2.000.000.000 2.000.000.000 

Trái phiu Cong ty CP SX-TM-DV Hung 2.000.000.000 2.000.000.000 
Phát 

Cong 90.838.762.842 79.183.529.936 

18 



TONG CONG TV MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçp nhAt cho gia don tài chInh kt thñc ngày 30 thang 06 näm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH HOP NHAT(TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

5.9 Phãi trã nguôi ban 
30/06/2022 01/01/2022 

Cong ty CF Thi.rang mi Cm L 7.774.294.400 4.621.917.800 

Kufner Hong Kong Ltd. 3.953.314.504 3.306.539.590 

Motives (Far East) Ltd. 28.062.522.006 36.525.512.094 

CôngTyTNHH DtMayBinhPhát 3.418.815.060 - 

Cong ty CP May Phi Cat 2.396.542.872 5.475.748.882 

Phái trá các nhà cung cp khác 270.281.656.263 293.257.817.694 

Cong 315.887.145.105 343.187.536.060 

5.10 Thu và các khoãn phãi np 

30/06/2022 01/01/2022 

Thus GTGT 24.590.099.831 28.107.836.011 
Thuéxuât,nhpkhãu - 41.295.241 
Thu thu n1ip doanh nghip 10.333.270.986 7.071.397.292 
Thu thu nhp cá nhân 443.803.497 727.147.092 

Thud tài nguyen 259.66 1 

Thud nhàdtvàtinthuêdât 677.331.198 1.316.333.830 

Các khoãn phi, 1 phi và các khoãn phãi nôp khác 479.429,828 841.560.880 

Cong 36.524.194.997 38.105.570.346 

5.11 Phãi trã khác 

30/06/2022 01/01/2022 

- Táisánthrachägiãiquyét 111.183.050 111.183.050 

- Kinh phi cong doàn 16.401.498.696 18.296.305.473 

- Bão him xã hôi, Y té, thAt nghip 24.986.069.226 39.171.437.722 

- Nhn k qu, k cuçic ngn hn 1.714.000.000 1.714.000.000 

- C tüc, Iai nhun phãi trã 18.200.000.000 13.728.384.269 

- Các khoãn phaitra, phãi np khác 29.063.694.381 25.141.300.447  

Cong 90.476.445.353 98.162.610.961 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo  cáo tài chInh hçip nht cho gia don tài chInh kt thic ngày 30 tháng 06 näm 2022 

THU YET MINH BAO CÁO TAI CHINH HçP NHAT(TIEP THEO) Mâu B 09-DN/HN 

5.12 Vay vã ncr thuê tài chInh ngn/dai hn 
5.12a Vay và ncr thuê tài chInh ngän han 

30/06/2022 01/01/2022 
Vay ngn hn 1.372.475.202.680 1.221.259.625.064 
Ngân hang TMCP Ngoi thumg Vit Nam - 
CN H ChI Minh 

431.976.205.015 529.860.306.059 

Ngán hang TMCP An BInh 39.199.555.995 82.368.593.9 14 
Ngan hang TMCP Cong Thuang Vit Nam - 
Chinhánh4 

555.821.451.475 404.593.065.731 

Ngan hang TMCP A Châu 148.126.404.702 47.221.694.612 
Ngãn hang TMCP Ngoi Thuang Vit Nam - 
CN Binh Thuãn (U SD) 

46.537.082.725 52.367.798.902 

Ngân hang TMCP Quân DQi - CN BInh Dhh 5.401.896.902 9.424.661.571 
Ngân hang TMCP Cong Thuung Vit Nam - 
Chi nhánh 2 

29.994.786.312 29.998.562.621 

Ngân hang TMCP Ngoi Thucng Vit Nam - 
CN BinhDinh 

4.738.789.000 5.317.440.000 

Ngân hang TMCP A Châu - Chi nhánh Binh 
Dinh 

23.492.837.000 20.898.606.000 

Ngân hang Chinh sách Xã Hi Tp. H ChI Minh 21.463.520.000 14.422.460.000 

Ngân hang ChInh sách Xã hi Bmnh Thun 42.745.560.000 7.199.570.000 

Ngan hang ChInh sách Xä hi BInh Djnh 16.066.443.554 10.676.195.654 

Ngân hang ChInh sách Xã hi Hu Giang 6.410.670.000 6.410.670.000 

Các di tuçing khac 500.000.000 500.000.000 
No dai han dn han trã 77.903.647. 147 95.7 17.835.324 
Ngan hang TMCP Cong Thuang Vit Nam - 
Chinhánh4 17.781.695.787 31.337.055.563 
Ngân hang TMCP Ngoi Thuo'ng Vit Nam - 
USD 2,887,920.000 7.146.748.401 
Ngan hang TMCP Cong Tht.rcing Vit Nam - 
Chi nhánh 2 57.234.031.360 57.234.031.360 
Cong 1.450.378.849.827 1.316.977.460.388 
5.12b Vay Va ncr thuê tài chInh dài hn 

30/06/2022 0 1/0 1/2022 
Ngân hang TMCP Ngoi Thuang Vit Nam - 
CN Thãnh ph H ChI Minh USD 10.349.755.200 10.349.755.200 
Ngân hang TMCP Ngoi Thuung Vit Nam - 
CN Thanh ph H Chi Minh - VND 2.106.908.401 736.000.000 
Ngan hang TMCP Cong Thi.rng Vit Nam - 
Chinhánh4- VND 87.679.066.356 88.016.292.66 1 
Ngân hang TMCP Cong Thu'cing Vit Nam - 
CN2 50.449.178.155 50.449.178.155 
Các clOi tirqng khác 9.489.985.190 
Cong 160.074.893.302 149.551.226.016 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh h9p nht cho giai do?n tài chInh kt thtc ngáy 30 tháng 06 nãm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

5.13 Vn chü s& hü'u 
a. Dôi chiêu biêii dng von chO 

HOP NHAT (TIEP THEO) 

sO' h&u 

Vndâuttrcüa 
chüsrh&u 

Qu3dãu tu' 
phát trin 

Loi nhuân sau thuê 
chua phân phôi 

Lol Ich c dông 
không kim soát 

Mâu B 09-DN/HN 

Tong cong 

S thr tal 01/01/2021 182.000.000.000 49.109.997.806 81.873.913.567 74.180.273.719 387.164.185.092 

Tang trong näm - 8.647.050.870 21.657.799.289 (1.397.863.435) 28.906.986.724 

Lai nhuân sau thu 10.898.625.233 (1.397.863.435) 9.500.761.798 

Tang do phân ph& 1i nhun 8.647.050.870 8.647.050.870 

Tang do hçip nhât 10.759.174.056 - 10.759.174.056 

Giãm trong näm 135.398.939 39.825.735.278 13.593.788.044 53.554.922.261 

Chiactic 21.840.000.000 7.470.361.607 29.310.361.607 

Phân phi 1çi nhun 17.985.735.278 1.459.327.737 19.445.063.015 

Qu khen thxàng phiic lçii 
Giãm do hçp nhAt 4.564.696.402 4.564.696.402 

Giãm khác 135.398.939 99.402.298 234.801.237 

Chi thtrmg 

s6 thr tai 31/12/2021 182.000.000.000 57.621.649.737 63.705.977.578 59.188.622.240 362.516.249.555 

s6 du' tai 01/01/2022 182.000.000.000 57.621.649.737 63.705.977.578 59.188.622.240 362.516.249.555 

Tang trong nàm 3.936.164.823 55.763.467.949 25.112.768.062 84.8 12.400.834 

Lçi nhun sau thu 3.936.164.823 55.763.467.949 25.112.768.062 84.8 12.400.834 

Tang do hç'p nhât 

Giãm trong nàm 36.793.011 2 1.128.597.832 6.922.059.368 28.087.450.211 

TrIch Ip các qu 2.928.597.832 1.642.939.631 4.571.537.463 

Giãm do hqp nMt 5.279.119.737 5.279.119.737 

Chiacôtirc 18.200.000.000 18.200.000.000 

Giãm khác 36.793.011 - - 36.793.011 

S du'cui k)' 182.000.000.000   6 1.521.021.549 98.340.847.695 77.379.330.934  419.241.200.178 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Baa cáo tài chinh cho giai don tài chInh kt thUc ngày 30 tháng 06 nãm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINII 

b. Chi tit vn chü s huu 

HQP NIIAT (TIEP THEO) 

T 1 30/06/2022 Ty I 

Mu B 09-DN/HN 

01/01/2022 
- Tp doàn Dt May Vit Nam 27.69% 50.400.000.000 27.69% 50.400.000.000 

- CôngtyCP4M 26.71% 48.612.060.000 26.71% 48.612.060.000 

- Vn gop cüa các c dông khác 45.60% 82.987.940.000 45 .60% 82.987.940.000 
Cng 100% 182.000.000.000 100% 182.000.000.000 

c. Các giao d1ch ye vn vói chü s& h&u và phân phi cô t(rc, chia 1?i  nhun 
K)r nay K3' triwc 

Vn gop ti ngày 01 tháng 01 

Von gop tang trong näm 

VOn gop giâm trong iiäm 

Vn gOp ti ngày 31 tháng 03 
C t1rc, Içi nhuân dã chia 

182.000.000.000 

182.000.000.000 

182.000.000.000 

182.000.000.000 

d. Co phiu 
30/06/2022  01/01/2022 

So IirçYng Co phieu dang hru hanh 

C phiu ph thông 

Co phiu tru dãi 

Mnh giá Co ph/eu dang luu hành 
(VND/CP) 

18.200.000 

18.200.000 

10,000 

18.200.000 
18.200.000 

10.000 

5.14 Doanh thu thun v ban hang và cung cp dich vu 
Luy k 6 tháng nAm 

2022 
Lüy kê 6 thAng nAm 

2021 
Doanh thu ban hAng vA cung cp djch vi 2.034.111.251.583 1.346.614.595.371 
- Doanh thu ban hang 2.023.717.260.965 1.341.632.099.152 

- Doanh thu cung ctp djch vi 10.393.990.618 4.982.496.219 

CAc khoãn gum tru doanh thu 2.354.991.837 4.105.900.721 
- Giãm giá hAng ban 260.332.980 394.462.380 

- HAng bAn bj trA 1i 2.094.658.857 3.711.438.341 
Doanh thu thuAn ban hAng, djch v 2.031.756.259.746 1.342.508.694.650 

5.15 Giá von hAng ban 

Lily k 6 tháng nAm LUy k 6 thAng nAm 39 

2022 2021 cOi 

Giá vn bAn hang hOa, thAnh phm 1.650.030.868.030 1.128.353.349.989 MA 

Giá vn cung cp djch viii 1.583.581.314 252.043.989 

Cing 1.651.614.449.344 1. 128.605.393.978 J PH 
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TONG CONG TV MAYNHA BE-CONG TYCO PHAN 
Báo cáo tãi chInh cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2022 

THIJYET MINH BAO CÁO TAL CHINH HQP NHAT (TIEP THEO) 

5.16 Doanh thu hoat dng tài chInh 

LUy k 6 tháng näm 
2022  

Mu B 09-DN/HN 

Lily k 6 tháng näm 
2021 

Läi tin gi:ri, tin cho vay 

C trc, hi thun di.rcc chia 
Lãi chênh 1ch t' giá 
Doanh thu ho.t dng tài chInh khác 
Cong  

3.145.619.930 
760.000.000 

20.7 16.409.959 
6.979.439.050 

31.601.468.939  

3.061.584.054 
3.115.631.000 
8.319.144.068 

14.496.359.122 

5.17 Chi phi tài chInh 
- Luy ke 6 thang nam 

2022 

 

Luy k 6 tháng nm 
2021 

    

 

Li tin vay 
Lchenhlcht'giá 

Chi phi tài chInh khác 
Cng 
Chi phi ban hang 

29.520.664.293 
18.627.634.659 

890.622 

  

26. 126. 147. 100 
3.954.751.671 

    

 

48.149.189.574 

  

30,080,898.77 1 

5.18 

    

Luy k 6 tháng näm Luy k 6 tháng näm 
2022 2021  

Chi phi nhân viên 21.104.546.907 21.173.145.757 

Chi phi nguyen vt 1iu, bao bi 2.499.466.690 2.688.555.331 

ChiphIdOngcv, d dUng 230.927.759 510.913.312 

Chi phi khu hao TSCD 2.647.362.912 2.635.257.370 

Thuê phIvà 1 phi 34.411.500 49.369.000 

Chi phi dch vi mua ngoài 82.517.223.122 51.801.129.163 

Chi phI bang tiên khác 5.690.477. 761 7.754.704.026 
Cing 114.724.416.651 86.613.073.959 

5.19 Chi phi quãn 132 doanh nghip 

LUy k 6 tháng näm Luy k 6 tháng nãm 
2022 2021  

Chi phi nhân viên quãn 132 107.663.762.043 86.892.815.169 

Chi phi 4t 1iu quán 132 6.427.689.768 4.489.878.634 

Chi phid dUng van phông 1.717.947.661 1.798.735.884 

Chi phi kMu hao TSCD 10.954.093.436 11.869.358.462 

Thud phi và l phi 667.146.461 435.606.163 

Chi phi dr phOng 5.956.093.373 

Chi phi djch vi mua ngoài 18.919.726.676 14.918.796.772 

Chi phi b&ng tin khác 12.412.006.154 15.566.851.265 
CIIng 164.7 18.465.572 135.972.042.349 GT 

TV 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chInh kt thiic ngày 30 thang 06 näm 2022 

THIJYET MINH BAO CÁO TAI CHINH H1P NHAT (TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

5.20 Läi co bàn trên c phiu 
Lily k 6 thang 

näm 2022 

- Luy ke 6 tháng 
näm 2021 

Lcd nhun k toán sau thu thu nhp doanh 
nghip 
Các khoãn diu chinh tang hoc giàm lqi 
nhuân k toán dé xác dinh lçii nhun hoc lô 
phân b cho cô dông s& hitu CO phiêu ph 
thông (VND) 
Lqi nhun hoc 10 phân bô cho cô cong s hüu 
cô phiu phô thông 

C phiu ph thông clang lisu hành binh quân 
trong kS'  (cô phiOu) 

Lai co bàn trn c phiu (VND/c phiu)  

55.763.467.949 (21.861.175.180) 

55.763.467.949 (21.861.175.180) 

18.200.000 18.200M00 

3.064 (1.201) 

6. THONG TIN KHAC 
Thông tin so sánh khác 

Tong Cong ty May Nhà Be — COng ty C phn giái trinh bin dng Lcdi  nlitin sau thug TNDN: 

LOy k 6 tháng 
näm 2022 

Luy k 6 tháng 
näm 2021 

Chênh lch 
nay so k' trirvc 

TS 
tang 

Chi tiêu (%) 

Lçii nhun sau thu 80.876.236.011 (31.855.959.548) 112.732.195.559 353,8% 
TNDN 

Nay Tng Cong ty May Nhà Be — Cong ty Ci phAn giâi trmnh nguyen nhân nhix sau: 

S S S S . ..S S S .............S - 

TLT dau nam 2022 den nay tinh hinh dch Covid -19 tal  Viçt Nam va toan the giai giam va da kiem 
soát, vi 4y thj trung xuât khu chà lrc cüa Tong Cong ty May Nhà Be và cac Cong ty Con, Cong 
ty lien doanh lien kêt khOi phiic. Do dO, dan dn doanh thu hqp nhât ly k 6 tháng nãm 2022 tang 
manh so vài càng kS'  là 689 tS cong tirclng dirang 51%, day là nguyen nhân chInh lam tang lçii nhun 
hcip nht sau thuô 112,7 t5' ttrng &rcmg tang 3 53,8% so v&i cüng k' 

VI 4y, Lqi nhun sau thu thu nhp doanh nghip hqp nht lüy k 6 tháng näni 2022 so vài cüng 
k' näm 2021 CO si,r thay dôi nhu trên. 

Thànhph Hd ChiMinh, ngày 29 tháng 07 nãrn 2022 

NgLrèi Ip biu K toán trlr&ng TOng Giáni dc 

Dng Minh Tuyn Ding Minh Tuyn 
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