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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO iiAr 
Báo cáo tài chInh hçp nht cho giai don tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2022 

Mu B 01-DN/FIN 
BANG CAN 1)01 ICE TOAN HqP NHAT 

Tai ngày 31 thang 12 nAm 2022 

TAISAN Ms6 TM 31/12/2022 01/01/2022 

1 2 3 4 5 

A. TAISAN NGAN HN 100 2.229.968.683.842 1.949.831.874.460 

L 1'in và dc khoãn tirong throng tin 1 10 5.1 381.472.536.560 308.126.094.190 

1. Tin iii 208.189.175.192 261.442.982.819 
2. Các khoãn twmg duong tin 112 173.283.361.368 46.683.111.371 

II. Du tirtài chInh ngn han 120 164.535.958.047 32.246.662.955 

1. ChUng khoán kinh doanh 121 - 2.000.000.000 

3. Du tunmgicidén ngày dáo han 123 5.2 164.535.958.047 30.246.662.955 

Ill. Các khoãn phãi thu ngn han 130 823.127.849.917 784.929.440.078 

1. Phãi thu ngAn hn cüa khách hang 131 5.3 691.384.320.497 653.234.274.156 

2. Ira truàc cho nguii ban ngn han 132 76.041.590.791 57.610.368.339 

3. Phài thu v cho vay ngn han 135 6.000.000.000 - 

4. Phal thu ngn han  khác 136 5.4 5 1.093.038.435 74.448.335.460 

5. Dphông phàithu ngn han  khó dôi(*) 137 (1.462.275.894) (434.765.315) 

6. Tài san thiu ch xr 1 139 71.176.088 71.227.438 

IV. Hang tin kho 140 5.5 768.779.533.243 752.465.867.487 

1. Hang tn kho 141 768.990.247.642 753.099.767.006 

2. Dr phông giâm giá hang tn kho (*) 142 (210.714.399) (633.899.519) 

V. Tài san ngan han  khác 150 92.052.806.075 72.063.809.750 

1. Clii phI trà tnxàc ngn han 151 13.658.154.860 10.834.629.539 

2. Thu gia tn gia tang &rcc khAu tth 152 71.062.281.992 54.728.425.973 

3. Ihu và cãc khoãn khác phãi thu Nha nu6c 153 7.332.369.223 6.500.754.238 

B. TAI sAN DAI H3N 200 814.180.724.823 830.916.941.151 

L Các khoãn phãi thu dài han 210 28374.152.684 18.787.717.384 

1. Phài thu dài han  khác 216 28.374.152.684 18.787.717.384 

11. Tài san c djnh 220 592.874.165.837 63 1.527.635.285 

1. Tài san c6 djnh hfhi hinh 221 5.6 574.335.661.969 610.000.034.527 

-Nguyêngiá 222 1.707.094.133.125 1.684.414.014.894 

- Giá trj hao mon lfy ké 223 (1.132.758.471.156) (1.074.413.980.367) 

2. Tài san c dinh thu tài chInh 224 - - 

2. Tài san c dinh vô hInh 227 5.7 18.538.503.868 21.527.600.758 

-Nguyêngiá 228 57.841.925.125 57.500.105.125 

- Giá tn hao mOn lüy kd 229 (39.303.421.257) (35.9 72.504.367) 

ifi. Btdngsãnutir 230 - - 

IV. Tài san d&dang dài han 240 31.266.056.957 27.797.996.467 

1. Chi phi xây dmg co bàn dO dang 242 3 1.266.056.957 27.797.996.467 

V. Du tirtài chInh dài han 250 5.8 93.139.075.774 79.183.529.936 

1. Du tr vao cong ty lien doanh, lien kM 252 56.882.212.389 43.926.666.55 1 

2. Du tu gop vn vào dcii vj khác 253 34.256.863.385 33.256.863,385 

3. Du ti' nm giC dn ngày dáo han 255 2.000.000.000 2.000.000.000 

VI. Tai san dal ban khác 260 68.527.273.571 73.620.062.079 

1. Clii phi trã trixOc dài han 261 68.527.273.57 1 73.620.062.079 

TONG CQNG TAI SAN 270 3.044.149.408.665 2.780.748.815.611 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tái chInh hcip nMt cho giai don tãi chInh kt thüc ngây 31 tháng 12 näm 2022 

Mãu B 01-DN 
BANG CAN DOI icE TOAN (Tip theo) 

Tai ngáy 31 tháng 12 nãm 2022 

NGUON VON Mãs TM 31/12/2022 01/01/2022 

1 2 3 4 5 

C. NOPHAITRA 300 2.563.453.405.756 2.418.232.566.056 

L NQ'ngän han 310 2.351.849.938.023 2.216.705.067.768 

1. Phái trà nguii ban ngn han 311 5.9 302.002.416.166 343.187.536.060 

2. Ngubi mua trã tin tnràc ngn han 312 110.368.600.544 125.230.697.358 

3. Thug va các khoãn phãi np Nhà nuc 313 5.10 28.521.092.532 38.105.570,346 

4. Phãi trã ngi.thi lao dtng 314 289.661.173.703 212.658.463.160 

5. Clii phi phãi trã ng&n han 315 22.706.944.402 24.418.131.964 

6. Doanh thu chi.rathrc hin ngn han 318 17.245.780.744 ]5.072.175.925 

7. Phãi trã ngn han  khác 319 5.11 78.203.429.551 98.162.610.961 

8. Vay vàncithuêtàichinh ngän han 320 5.12a 1.454.780.641.09] 1.316.977.460.388 

10. Qu khen thi.rông, phüc lcii 322 48.359.859.290 42,892.42 1.606 

II. Nodài han 330 211.603.467.733 201.527.498.288 

I. Phãitrãnguiibán dàihan 331 - 56.218.000 

2. Nguäi mua Ira tin truàc dài han 332 14.679.448.651 14.008.892.722 

3. Doanh thu chiia thuc hién dài han 336 27.021.810.746 24.1'14.277.130 

4. Phãitridãihan khác 337 3.581.456.129 1.095.500.000 

5. Vay và ncithuê tái chInh dài han 338 5.12b 153.949.367.787 149.551.226.016 

6. Thu thu nhp hoãn lai  phãi trã 341 12.371.384.420 12.371.384.420 

D. VON CHUSc1HU'U 400 480.696.002.909 362.516.249.555 

L Vnchüs&h&u 410 5.13 480.696.002.909 362.516.249.555 

1. Vn gop ca chil sâ hOu 411 191.100.000.000 182.000.000.000 

- Co phiéupho thông có quyn biu quyê't 4/Ia 191.100.000.000 182.000.000.000 

-Cphiëutcudãi 4/lb - - 

2. Thngthrvncphn 412 - - 

3. Qu du tu phát triên 418 62.825.692.558 57.621.649.737 

4. Lqinhun sauthuchtxaphân phi 421 140.100.335.165 63.705.977.578 

- LNSTchitaphánphoi lOy  ké den cuôi k5' trthc 421a 23.293.995.2 15 52.807.352.3 45 

- LNSTchita phOn phi k nay 42]b 116.806.339.950 10.898.625.233 

6. Lqi ich cô döng không kiêmsoát 429 86.669.975.186 59.188.622.240 

II. Ngun kinh phI qu khác 430 - - 

TONG CQNG NGUON VON 440 3.044.149.408.665 2.780.748.815.611 

Thành ph Ha ChI Minh, ngày 30 tháng 01 nãm 2023 

Ngwbi 1p Ké toán tru*ng ..- . • Giám d& 

Dng Minh Tuyên Dng Minh Tuyn 'juyn NgQc Lan 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tái chinh hçip nht cho giai don tài chinh kt thüc ngày 3 1 tháng 12 narn 2022 

Mâu B 02-DN/HN 

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH HOP NHAT 
Cho giai don tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 

CII TIEU TM Qu 4 Nãm nay Quy' 4 Näm trtr&c Näm nay Nãm trtr(c 

1 23 4 5 6 7 

1, Doanh thu In hang vã cung dpdlch 01 1.244.885.230.157 975.073.472.831 4.613,913.510,589 3.088.039.224.525 

2. Các khoãn giámtth doanh thu 02 956.192.779 2.574.998.750 4.766.466.740 6.968.653.934 

3. Doanh thu thun Iin hang cung cpdjch i 10 5.14 1.243.929.037.378 972.498.474.081 4.609.147.043.849 3.081.070.570.591 

4. Giá v6n hang ban II 5.15 1,004,797,054.845 777.731.421.597 3.748.350.111.412 2.563.665.718.259 

5. Lç'i nhun gp Eán hang cung cpdIch 20 239.131.982.533 194.767.052.484 860.796.932.437 517.404.852.332 

6. Doanh thu ho?t  dng tâi chinh 21 5.16 44.392.848.657 10.856.826.525 85.950.844.302 33.615.175.615 

7. Chi phi tài chinh 22 5.17 70.232.179.010 24.873.412.726 152.676.516.309 70.953.744.804 

- Trong do: Chi phi /âi vay 23 18,703,428.031 14.949.368.848 65.101.531.553 54.724905.375 

8. PhAn 1âif1 trong cong ty lien doanh lien kt 24 1.821.473.672 9.194.265.320 7.645.128.808 (1.267.457.234) 

9. hiphibánhàng 25 5.18 72.858.204.492 69.411.579.969 252.099.379.885 186.717.291.016 

10. Chiphiquán1doanhnghip 26 5.19 106.132.094.561 86.231.402.471 368.839.552.847 281.055.769.741 

11. Lqi nhun thun tir hot dng kinh doanh 30 36.123.826.799 34.301.749.163 180.777.456.506 11.025.765.152 

12. Thu nhp khác 31 9.553.123.861 13.098.369.081 31.664.653.771 32.516.058.398 

13. Chi phi khác 32 4.252.035.593 (2.815.944.589) 14.317.466.523 14.974.457.301 

14. Loi nhuán khác 40 5.301.088.268 15.914.313.670 17,347,187.248 17.541.601.097 

15. Tng Içi nhun k toán trithc thug 50 41.424.915.067 50.216.062.833 198.124.643.754 28.567.366.249 

16. Chi phithué thu nhp doanh nghip hin hãnh 51 9.020.283.321 10.752.617.067 36.108.304.201 18.758.138.532 

17. Chiphithuthunhpdoanhnghiphoãn1i 52 - 308.465.919 - 308.465.919 

18. Lqi nhun sau thu thu nhp doanh nghip 60 32.404.631.746 39.154.979.847 162.016.339.553 9.500.761.798 

19. Lqi nhun sau thu cüa cOng ty mc 61 28.898.365.937 29.795.895.358 116.806.339.950 10.898.625.233 

20. Loi nhun sau thu ca c dOng khOng kiêmsoát 62 3.506.265.809 9.359.084.489 45.209.999.603 (1.397.863.435) 

21. Lãico1ntrêncôphiu 70 5.20 1.588 1.637 6.418 599 

Thành ph H Clii Mmli, ngày 30 thang 01 nám 2023 

K toán trircrng Tong Giám dc 

Bang Minh Tuyn Bang Minh Tuyn Nguyn Ngçc Lan 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hç'p nhAt cho giai doan tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nAm 2022 

BAO CÁO LUIJ CHUYEN TIEN TE HOP NHAT Mâu B 03-DN/HN 
(Theo phiroiigpháp gián tiêp) 

Cho giai don tài chInh két thüc ngày 31 thang 112 nãm 2022 

Chi tieu MA 
, TM Nam nay Nàm trucrc 

1 2 3 4 5 

1. LUU CHUYF1" T1E TU HOAT DQNG KINH DOANH 
1. Lol nhun truóc thu 
2. Diu chinh cho các khoãn 
- Khu hao tài sAn cô djnh 
- CAc khoAn di phông 
- Ui, I chénh loch t' giA hi doAi do dAnh giá 1a 
cAc khoAn miic tin t có gc ngoai t 

- Ui, 1 tr hoat dng du tu 
Chi phi lAl vay 

3. Lçi nhun tü' hoyt dng kinh doanh truóc thaydôi vn lu'u dng 
- Tang, giAm các khoAn phAi thu 
- Tang, giAm hang tn kho 

- TAng, giAm cAc khoAn phAi trA (không kê iAi vay phAi trA, thu thu 
nhp phAi rip) 

- Tang, giAm chi phi trA tnrOc 
- Tin lAi vay dA trA 
- Thu thu nhp doanh nghip dA np 
- Tin thu khAc tr hoat dng kinh doanh 
- Tin chi khác tr hoat dng kinh doanh 
Lwu cliuyên ilen thuân tz' hoçit d3ng kinh doanh 

11. LUU CHUYFI4 TIEN lU HOAT DQNG BAU Tu 
1. Tin chi d mua sam, xAy dirng TSCD va cAc tAi sAn dài han khAc 
2. Tin thu ti thanh I, nhucmg bAn TSCD vA các tài sAn dAi han  khác 

3. Tin chi cho vay, mua cAc cong ci nci cüa dan vj khAc 
4. Tin thu hi cho vay, ban Ia  cAc cOng ci,j nq cüa dan v khAc 

5. Tin chi du ti.r gop vn vào dan vj khAc 
6. Tin thu h6i du tu gop vtn vAo dan vj khAc 
7. Tin thu lAi cho vay, c ttic VA Içi nhun thrqc chia 

Lu'u chuyen th#n thuin rfr hoiI i3ng du (U' 

III. LU'U CHUYEN TIEN TU' 1-IOAT DQNG TAI CHINH 
1. Tin thu tii phAt hAnh c phiu, nhn vn gop cüa chü sâhiu 

3. Tin vay ngn han,  dài  han  nhn du'cic 
4. Tin trA nç gc vay 
6. Ca tüc, Ioi nhun dA trA cho chU si hO'u 
Lu'u chuyen tiJn 1hun ifr hoçit d3ng ài chInh 

Luu chuyn tin thun trong k' (20+30+40) 
Tin tu'ang du'o'ng tin cu nAm 
Anh huâng cUa thay dM ty giá hi doái quy di ngoi t 
Tin vA tu'ollg du'o'ng tin cu6i kS' 

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 

198.124.643.754 
124.771.595.335 

91.423.003.820 
(14.759.674.541) 

4.721.044.339 

(21.714.309.836) 
65.101.531.553 

322.896.239.089 
(70.698.871.061) 
(15.890.480.637) 

(37.470.233.957) 
2.269.263.187 

(65.101.531.553) 
(16.985.190.862) 

- 
(3.982.055.143) 

115.037.139.063 

(56.437.357.843) 
- 

(134.289.295.092) 
2.000.000.000 

(1.000.000.000) 
- 

14.934.633.768 
(174.792.019.167) 

9.100.000.000 
3.234.275.648.561 

(3.092.074.326.087) 
(18.200.000.000) 

133.101.322.474 

73.346.442.370 
308.126.094.190 

- 
38 1.472.536.560 

28.567.366.249 
144.800.445.468 

99.050.259.356 
(918.355,943) 

1.938.884.161 

(9.995.247.481) 
54.724.905.375 

173.367.811.717 
(104.805.179.626) 

(38.455.517.223) 

33,008.5 16.006 
9.083.452.152 

(54.724.905.375) 
(14.673.893.977) 

- 
(7.753.073.996) 

(4.952.790.322) 

(9.476.707.833) 
429.732.195 

- 
10.5 19.640.140 

- 
- 

5.894.639.753 
7.367.304.255 

- 
2.303.044.322.793 

(2.288.835.217.210) 
(21.840.000.000) 

(7.630.894.417) 

(5.216.380.484) 
313.407.642.356 

(65.167.682) 
308.126.094.190 

C 

r 

Ngirô'i 1p 
Thànhph H C/il Minh, ngay30 tháng 01 nárn 2023 

Kê toán trtthng Giám d6c 

Dãng Minh Tuyn Dàng Minh Tuyn en Ngçc Lan 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçip nht cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2022 

THUYET MINII BAO CÁO TAI CHINTI HOP NIIAT Mu B 09-DN/HN 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

1.1 Hmnh thuc s& hüu vn 

Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn (gci tt là "Tng Cong ty") duc c phAn hóa tr Doanh 
nghip Nhà nuâc - Cong ty May Nhà Be theo QuyOt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày 08/8/2004 và 
Quyet djnh so 88/2004/QD-BCN ngày 08/09/2004 cia B trirâng B Cong nghip (nay là B Cong 
thtrcing). TOng Cong ty hoat dng theo Giây chrng nhn dang k' kinh doanh so 0300398889 ngày 
24 thang 3 näm 2005 do Sâ ké hoach và dâu tir Tp. HCM cap. Giây chUng nhn dang k2 kinh doanh 
thay dôi Ian thLr 24 ngày 04 thang 01 nãm 2023. 

Thn Tng Cong ty vi& bang ting nuàc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock 
Company, tOn viêt tat là: NIIABECO. 

Vn diu 1 là: 191.100.000.000 ding. 

Tri sâ chmnh cüa T6ng Cong ty tai:  s6 4, dtrOng Bn Nghe, phiring Tan Thuân DOng, qun 7, thành 
phi H ChI Minh. 

S lao dng tai  ngày 31/12/2022: 13.792 ngui 

1.2 Ngành ngh kinh doanh và hot dng chInh 

Ngành ngh san xut kinh doanh chü yu cüa Tng Cong ty bao gm nhiu lTnh vijc, trong do chü 
yOu là tp trung vào các lTnh vrc sau day: 

• San xut, mua ban san phm dt - may, nguyen phi,i Iiu, may mOc, thit bj, phi thng linh kiên 
phic vii ngành dt, may; 

• Git, thy, in trOn san phm thOu; 

• Mua, ban san phm ch bin tr nông - lam - hâi san, may móc thit bj, phi,i tüng kim khI din may 
gia di,ing va cOng nghip, din tt'r, cOng ngh thông tin; 

• Xây di,rng Va kinh doanh nhà; 

• MOi gió'i bt dng san; 

• Djch vi kho bãi; 

• Kinh doanh 4n tâi xãng dAu bang ô tO và dumg thOy ni dja; 

• Kinh doanh nhà hang, tim trCi du ljch, khách san; 

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

1.3 Cu trüc doanh nghip 
Danh sách các cong ty con dirçi'c hçpnh6J 

TOn Cong ty Cong ty C6 phn May Gia Lai 

Djachi Dirrng L2 Thai T, t 12, YOn D, Tp. Pleiku, tinh Gia Lai, 
VietNam. 

T l lcii Ich COng ty mc 51% 

Quyn biu quy& Cong ty mc 51% 

TOn COng ty 

Djachi 

T l lqi Ich Cong ty mc 

Quyn biu quyt COng ty mc 

Cong ty C phn May Dã Lat 

S 9, Phii Dtng ThiOn Vuing, Phix&ng 8, Tp. Lat,  tinh Lam 
DOng, Vit Nam. 
55% 

55% 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçp nht cho giai doan tài chInh kt thi'ic ngày 31 thang 12 näm 2022 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHINH HP NEAT (TIEP THEO) Mu B 09-DNIHN 

Ten Cong ty : Cong ty Ct phn May BInh Djnh 

Djachi S6 105 TrAn Hung Do, phuông Hal Cãng, Tp. Quy Nhoii, tinh 
Binh Djnh, Vit Nam. 

T' 1 lçii Ich Cong ty mc :51,84% 

Quyn biu quyt Cong ty mc : 51,84% 

Ten Cong ty : Cong ty C ph.n May An Nhon 

Dja chi : S 71 Nguyk DInh Chiu, P.Bmnh Djnh, thj xä An Nhon, tinh 
BInhDjnh 

T' I lçii Ich COng ty mc : 58,19% 

Quyn biu quyt COng ty mc : 69,61% 

Ten COng ty : Cong ty C6 phn May Tam Quan 

Dja chi : Ci,im cong nghip Tam Quan, thi trn Tam Quan, huyn Hoài 
Nhcrn, BInh Djnh 

T 1 iqi Ich Cong ty mc : 5 7,67% 

Quyn biu quyt COng ty mc : 5 7,67% 

Ten Cong ty 

Djachi 

T' 1 Içii Ich Cong ty mc 

Quyn biu quyt Cong ty mc 

Ten Cong ty 

Djachi 

T$' 1 Iqi Ich COng ty mc 

Quyn biu quyt Cong ty mc 

Ten Cong ty 

Djachi 

T 1 lçii Ich COng ty mc 

Quyn biu quyt Cong ty mc 

Ten Cong ty 

Dja chi 

T5' I lcri Ich Cong ty mc 

Quyn biu quyt COng ty mc 

Ten Cong ty 

Djachi 

T' 1 iqi Ich COng ty mc 

Quyn biu quyt COng ty mc  

COng ty C phn May BInh Thuân - Nhà Be 

S 204 Thng Nht, phixmg Tan Thin, thj xà La Gi, 
tinh BInh Thun, Vit Nam. 

51,00% 

51,00% 

Cong ty TNHI-I Giit thy Nhà Be 

Ciirn cong nghip Trung An, Ap BInh Tao, xä Trung An, Thânh 
phô M5 Tho, Tinh Tiên Giang, Vit Nam 

:51% 

:51% 

Cong ty C phn May Nhà Be - Hu Giang 

Ci,im cong nghip - Tiu thu cong nghip, PhuOiig VII, Thành 
phô Vj Thanh, Tinh Hâu Giang, Vit Nam 
55,56% 

55,56% 

COng ty CP May Drc Linh - Nhà Be 

Khu ph6 1, Thj tthn Vö Xu, huyn Due Linh, tinh BInh Thun 

52,23% 

52,23% 

Cong ty C phn Du ljch NBC Cam BInh Resort 

Thôn Miii Dá, xâ Tan Phuàc, thj xä La Gi, BInh Thu.n. 

60,68% 

60,68% 

I 
4 

Danh sách các cong ty lien dow,!:, lien kit dwic  phãn ánh trong Báo Cáo Éàì chmnh h nkói 

TOn Cong ty : COng ty CP Du tu & Phát trin Djch v,i Thucing mai  Nhà bO 

Dja chi : s6 4 Bk NghO, Phumg Tan Thun DOng, Qun 7, Thành ph 
Ho ChI Minh, Vit Nam. 
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T' 1 lçi Ich Cong ty mc 28,58% 

Quyn biu quyt Cong ty mc 28,58% 

Ten Cong ty : Cong ty C phn May 9 

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

T 1 lçri Ich Cong ty mc : 26,78% 
.A Quyen bieu quyet Cong ty mc : 26,78/o 

Ten Cong ty Cong ty C phAn Ttr v&n Cong ngh Nhà Be 

Djachi 139 TrAn Trcng Cung, P. Tan Thun Dong, Qun 7, 
Tp. H ChI Minh, Vit Nam 

TS' 1 lçii Ich Cong ty mc 30% 

Quyn biu quy& COng ty mc : 30% 

Ten Cong ty : Cong ty C phn Xay 1p Cong nghip Nhà Be 

Dja chi : S 4 Bn Nghé, Phthng Tan Thun DOng, Qu.n 7, Thành ph6 
H6 ChI Minh, Vit Nam. 

T' 1 Igi Ich Cong ty mc : 29,99% 

Quyn biu quyt COng ty mc : 29,99% 

TOn COng ty : COng ty C ph.n May Song Tin 

Dja chi : Ap Binh Tao,  Trung An, Tp. M Tho, tinh Tin Giang, Vit Nam 

T' I Igi Ich Cong ty mc : 43,89% 

Quyn biu quyt Cong ty mc : 43,89% 

TOn Cong ty : Cong ty C phAn May Gia Phüc 

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

T' I igi ich COng ty me : 47,50% 

Quyn biu quyt Cong ty mc : 47,50% 

TOn COng ty Cong ty C8 phn May Nhà Be — SOc Träng 

Djachi Quc I 60, Phu&ng 7, Thành ph6 SOc Träng, Soc TrAng, 

T' 1 Içiri ich COng ty mc 36% 

Quyn biu quy& COng ty mc 36% 

TOn Cong ty : Cong ty C phn SX - TM — DV Htrng Phát 

Dja chi : S6 12 Mai HAc D& Thãnh ph6 Quy Nhan, BInh Djnh. 

T I lgi Ich Cong ty mc : 10,39% 

Quyn biu quyt COng ty me : 20,05% 

Ten Cong ty COng ty C phAn May Vinatex Dirc Ph6 

Dja chi : Ph HOa, Drc Ph& Quang Ngài. 

T'lIçi ichCOngtymc :16,15% 

0 Quyen bieu quyet Cong ty mc 28,00 /o 

Các &rn v phi thuôc 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - COng ty C phAn - Xi nghip May BInh Phát 
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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh hçp nht cho gial doan tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2022 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHIN!! H(P NHAT (TIEP THEO) Mâu B 09-DNIHN 

Chi nhánh Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty C6 phn - Xi nghip May Bào Lc 

Chi nhánh Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn - Xi nghip May Kon Turn 

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

Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Chi nhánh PhIa Bc 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be ti Ha Ni 

Chi nhánh Tang COng ty May Nhà Be - Cong ty C phn — Chi nhánh UK 

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

Cong ty áp ding nhAt quán cáo chInh sách k toán theo Ch d k toán doanh nghip Vit Nam ban 
hành kern theo Thông Ut so 200/201 4iTI'/BTC ngày 22 thang 12 nãm 2014 do B Tài chinh ban 
hành, do do, thông tin và so 1iu trinh bay trén Báo cáo tài chInh hçtp nhât là cO the so sánh dtrctc. 

2. NAM TA! CHINH, DON V TIEN T stY D!JNG TRONG icE TOAN 

Nàm tài chInh 

Nàrn tài chInh cOa Tmg Cong ty bAt dAu tir ngây 01 tháng 01 vO kt thOc vào ngày 31 tháng 12 hang 
nalil. 

Don vi tin t sfr dung trong k toán 

Báo cáo tài chInh hçtp nhAt kern theo duçic trInh bay bang Dng Vit Nam (VND). 

3. CHUAN r'IiTc vA CHE DO icE TOAN A DIJNG 

Ch d k toán áp dyng 

T6ng Cong ty áp diving Ch do k toán doanh nghip Vit Nam duqc ban hOnh kern theo Thông Ut so 

200/2014/1T-BTC ngày 22 thang 12 nArn 2014 do Bô Tài chInh ban hành. 

(A . ( • Tuyen bo ye vlçc tuan thu Chuan myc ke toan va Che d9 ke toan 

Ban T6ng Giárn d6c Tng Cong ty dam báo dA tuân thu day dü cáo Chuan mirc k toán Vit Nam a 
Ch d kê toán doanh nghip Vit Narn hinhành dA ducrc ban hành và có hiu hrc lien quan den 
vic Ip  va trmnh bay Báo cáo tài chInh hqp nhât cho nAm tâi chinh két thñc ngày 31/12/2022. 

4. cAc cmrm SACH ICE TOAN AP DVNG 

4.1. Co sfr Ip Báo cáo tài chInh hçp nht 

Báo cáo tài chInh hcip nht cüa Cong tyduvc 1p  phü hçtp vâi Thông Ut 202/2014/TT-BTC ngày 
22/12/20 14 cUa B Tài chInh v Huâng dan phuang pháp 1p và trinh bay báo cáo tài chInh hçtp nhât, 
ci the: 

Báo cáo tài chinh hqp nhA.t hqp nhAt cáo Báo cáo tài chinh cüa COng ty Va Báo cáo tài chInh cüa các cong ty 
do COn ty kiêm soát (các cong ty con) duçc 1p cho cho näm tài chInh két th&c ngày 31 tháng 03 nm 2022. 
Vic kiem soát nay dat  ducic khi Cong ty có khà näng kim soát các chInh sách tài chInh và hoat dng cüa 
cáo cong ty nh.n dan Ut nhäm thu ducic lci ich tir hoat dung cüa các cong ty nay. 

Kt qua hoat dng kinh doanh cüa cac cOng ty con &rcc mua lai hoac ban di trong näm duqc trinh 
bay trong Báo cáo Kôt qua hoat dng kinh doanh hp nhât tir ngày mua hoc cho den ngày ban khoán 
dâutinicôngtycon do. 

Trong truing hçtp cAn thit, Báo cáo tài chinh cüa các Cong ty con duqc diu chinh d các chInh sách 
ké toán dusqc áp di.ing tai  COng ty và các Cong ty con khác là ging nhau. 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinh hcip nht cho giai doan tài chInh k& thu1c ngày 31 thang 12 näm 2022 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINE! HQP MIAT (TIEP THEO) Mk B 09-DN/HN 

TAt Ca CC nghip vi và s du gitta các cong ty trong cüng tp doàn &rqc loi bO khi hcip nhAt Báo 
cáo tài chInh. 

Lçii Ich cUa c dOng khOng kim soát trong tài san thuAn cüa cong ty con hcrp nhAt ducic xác dinh là 
mt chi tiêu trong phân von chü s& hiu clia c dông cüa cOng ty mc. Lçi Ich cüa c dông không kim 
scat bao gôm giá trj các lçii Ich elm cô dông không kim soát tai  ngày hcip nhAt kinh doanh ban dAu 
(chi tiêt xem nOi  dung trInh bay dirài day) và phán li Ich elm eô dOng không kim soát trong SIgT bin 
dung cüa tng vn chü s& hctu k tü ngày hqp nhAt kinh doanh. Các khoãn l tixong 1mg vói phAn v6n 
elm c6 dông không kim soát vrQt qua phAn v6n cüa h trong t6ng vn chC sâ hihi cüa cong ty con 
duçrc tinh giám vào phAn lçii Ich cüa COng ty trlr khi c dOng không kim soát có nghTa viii rang buc 
và có khà nang bü dãp khoàn to do. 

4.2. Hçp nhAt kinh doanh 

Tài san, cOng ng và cong nçi tim tang elm cong ty con duçrc xác djnh theo giá frj hcrp l' tai  ngày mua 
cong ty con. Bat k' khoán phii tri nao giOa giá rnua và tong giá trj hqp l cüa tài san &rqe mua ducie 
ghi nhn là Ici the kinh doanh. Bat kS'  khoán thiêu hit nào gita giá mua và tong giá trj hqp l cüa tài 
san duçic mua &rçrc ghi nhn vào kêt qua hoat dng kinh doanh cüa kS'  kê toán phát sinh hoat dng 
mua cong ty eon. 

4.3. Các loi t giá h6i doái áp ding trong k toán 

Di vâi các nghiêp vu phát sinh bang ngoai té 

Cáe nghip vi phát sinh bang ngoai t thrcic quy di theo t giá áp dung tai  thai dim phát sinh nghip 
vi, chênh lch t giá phát sinh tlr các nghip viii nay duçie ghi nhn là thu nhp và chi phi tài chInh 
trong Báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh hçip nhAt. 

Dánh giá lai các khoàn muc tin t cO gc ngoai t tai th&i dim lap Báo cáo tài chInh hp nhAt 

(I) Các khoãn v6n bang tin có g6c ngoai t dtrqc phân loai là tài san (Tin, N phái thu,...): Dánh 
giá lai  theo t) giá mua vào cüa Ngan hang Thwmg mai t?i ngày 3 0/06/2022. 

Các khoán v6n b&ng tin cO gc ngoai t discic phân loai là nq phài trá (Phâi trã ngui ban, vay,..): 
Dánh giá iai  theo t giá bàn ra elm Ngan hang thircxng mai tai ngày 30/06/2022. 

Chenh lch t giá phát sinh tu viie dánh gia tai  duqc kt chuyn vào tài khoàn ChOnh leh t giá - 
413, s du tài khoàn nay s duqc kOt chuyOn vào Doanh thu hoc chi phi tài chInh tai  thii diem 1p 
Báo cáo tài chInh hçrp nhât. 

4.4. Nguyen tAc ghi nhn tin và các khoãn tffong drong tin 

Tiii: Bao gôm Tiên mat. Tin gIn ngân hang. eác khoãn tucmg diro'ng tiii:  

Tin mat, Tin gIn ngân hang ducnc ghi nhn trén ca sâ thrc t phát sinh thu-chi. 

Là cáe khoãn dAu tu ngAn han,  tin gIn cO k' han  cO thii han  thu h6i hoc dáo han  khOng qua 03 
tháng k tIn ngày dAu ttr, gIn tiên cO khà näng chuyn dOi dé dàng thành mt hrqng tiOn xac djnh va 
không CO rüi ro trong chuyOn dôi thành tiên tai  thni diem báo cáo. 

4.5. Nguyen tAc k toán cac khoãn a1i ttr tài chinh 

Các khoán dAu ti.n vao Cong ty lien doanh lien kt và dAu Ut khác 

DAu tin vao cOng ty lien kM. lien doanh: Các khoan dAu tin vào cOng ty lien kM. liOn doanh ma 
trong do TOng COng ty có ânh hi.r&ng dáng kO ducnc trinh bay theo phucmg pháp vOn chU sIn hu. 
Các khoán gop vOn liOn kOt &rçxc trInh bay trong Bang Can dôi kO toán theo giá gôc ducic diOu 
chinh theo nhUng thay dOi trong phãn von gop cüa Cong ty vào phân tài san thuán elm cOng ty liOn 
ket sau ngày mua khoãn dau tin. Các khoãn 10 elm cong ty liOn két vuçnt qua khoãn gOp vOn elm 
Cong ty tai  cOng ty lien kOt do (bao gOm bat kO các khoàn gOp von dài han  ma vO thrc chAt to 
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thành du ttr thun cüa Cong ty tai  cong ty liOn t do) không duqc ghi nhn. 

• Các khoãn dAu ttr khác: Di.rcic ghi nhân theo phuang pháp giá g6c. 

Du phOng tn tht các khoãn du ttr 

DM viti cac khoàn du tu khác, vic trIch 1p dr phOng tn tht cAn cit vào giá tn hçip 1' cUa khoãn 
dAu tu tai  th?ii dim trIch lip, trong trLrmg hcip khOng xac djnh ducic giá trj hcip 1' vic Ip dir phOng 
can cit vào khoãn lô cOa bOn dtrcic dau ti.r. 

4.6. Nguyen tc k toán n phãi thu 

Các khoân N phài thu dtrqc theo dOi chi ti& theo k' han  phái thu, d6i tung phâi thu, ba1  nguyen 
t phái thu và cac yOu to khác theo nhu câu quãn l' cüa Tong Cong ty. 

Các khoãn Nç phái thu bao gm phái thu khách hang và phâi thu khác dtrgc ghi nhn theo nguyen tâc: 

• Phãi thu cüa khách hang gm các khoãn phâi thu mang tInh chit thtwng mai phát sinh t& giao djch 
cO tInh chat mua - ban gifla Cong ty và ngui mua (là dn vi dc 1p vài ngtri ban, gôm Ca CáC 
khoãn phái thu gi&a Cong ty mc và Cong ty con, liOn doanh, liOn kOO. Các khoân phài thu thuang 
mai ducic ghi nhn phü hçxp vài chuAn mirc doanh thu ye thi diOm ghi nhn cAn cit theo hOa dan, 
chitng tr phát sinh. 

• Phãi thu khác g6m các khoân phâi thu không mang tInh thtrang mai. 

Các khoãn phãi thu dixcyc phân loai là Ngn han và Dài han trOn Bang Can di k toán cAn cit k' han 
cOn lai  cüa các khoán phai thu tai  ngày 1p Báo cáo tài chInh. 

Di,r phOng ncr phái thu khO dOi: ducic Ip cho tirng khoãn nq phãi thu khó dOi cAn cIt vào thxi gian 
qua han tra ncr  goc theo cam kOt ncr  ban dâu (khong tinh dOn vic gia han  nq gifla các bOn), hoc dr 
kiên mirc ton that co the xáy ra theo huàng dan tai  Thông tu 228/200911T-BTC ngày 07/12/2009. 

4.7. Nguyen tc k toán hang tn kho 

Hang tn kho duçxc xac djnh trOn ca s& giá gc, trong trung hcrp giá g6c hang tn kho cao hcm giá 
trj thuân có the thrc hin duc thi phài tInh thea giá tn thun cO th th?c hin duqc. Giá g6c hang 
ton kho bao gôm chi phi nguyOn 4t lieu trrc tiOp, chi phi lao dOng  trrc tiOp và chi phi san xut chung, 
nu có, dO CO duqc hang ton kho & dla diOm và trang thai hin tai.  Giá trj thuân cO the thirc hin duc 
di.rcrc xác djnh bang giá ban ixóc tInh tnt các chi phi d hoàn thành cüng chi phi tiáp thj, ban hang và 
phân phoi phát sinh. Hang ton kho duqc hach  toán theo phuang pháp kO khai thir&ng xuyên. Giá trj 
hang xuât kho duqc tInh theo phi.rang pháp bInh quân gia quyOn. 

Dir phOng giãm giá hang tn kho elm Tng Cong ty duqc trIch 1p thea các quy dnh k toán hin 
hành. Theo do, Tng Cong ty dtrcrc phép trIch 1p Dr phOng giàm giá hang ton kho li thi, hông, 
kern phâm chat tron tnithng hqp giá trj thirc t elm hang tn kho cao han giá trj thun cO th thirc 
hin &rçic tai  thxi diem kOt thác niOn d kO toán. 

4.8. Nguyen tc k toán và khu hao TAi san c dnh huu hinli va vô hInh 

Tng Cong ty quân l, sit dung và trIch khu hao TSCD theo hi.râng dn t?i  Thông tu 45/2013/Ti'-
BTC ban hành ngày 25 thang 4 nAm 2013. 

a. Nguyen tc kE todn 

Tài san c dinh hctu hInh  

Tài san c djnh hüu hinh duçc phãn ánh theo giá g6c, trInh bay theo nguyOn giá tnt giá trj hao mOn 
Iüy kO. Nguyen giá tài san cô djnh baa gôm toàn b cac chi phi ma Tong Cong ty phài bO ra dO cO 
dLrçlc tài san c djnh tInh dOn th?ii dim dua tài san dO vào tnang thai sAn sang sIr diing. 
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Khi tài san c6 djnh duqc ban hay thanh I, nguyen giá và kMu hao lily k di.rçic xóa s va bt kS'  khoán 
Iài, l nào phát sinh do vic thanh I dêu thrcrc tinh vào thu nhp khác hay chi phi khác trong nm. 

Tài san c dinh vO hinh  

Tài san c6 djnh vO hinh th hin giá trj quyn sir diing dt, nhAn hiu hang hóa, ban quyn bng sang 
chê, cjuyên phát hãnh, cOng thCrc pha chê,... và &rcic trInh bay theo nguyen giá trir giá tn hao mOn 
lüy ke. 

b. Phwongphdp kh4u hao 

Tài san c6 djnh huu hInh &rcrc khu hao theo phtrng pháp du&ng thing dira trén than gian hthi diing 
râc tinh. Thxi gian khâu hao ciii th nhtr sau: 

Nãm 2022 
S nàm 

Nhà xtrâng và 4t kin trtc 05 — 25 
May móc và thiêt bj 05 — 07 
PhLrang tiên vn tái 06 
Thit bj, dvng  ci quán I' vâ tài san khác 03 — 07 

Tài san c dlnh  vO hinh 
Nãm 2022 
S näm 

Quyn sir diving dt 50 
Nhãn hiu hang hóa 10 
Bàn quyên, bang sang ch 10 
Cong thirc pha chê, thiët ké,... 10 

4.9. Nguyen tAc k toán Chi phi xây dipig co ban do dang 

Các tâi san dang trong qua trInh xay dirng phiic vi miic dIch san xut, cho thuê, quàn trj hoc cho bt 
k mic dich nao khác duqc ghi nhn theo giá g&. Chi phi nay bao gôm chi phi djch vi và chi phi lAi 
vay co lien quan phü hcip vâi chInh sách ke toán cOa Tang COng ty. Vic tInh khâu hao cña các tài 
san nay ducic áp diving giöng nhu.r vâi các tài san khác, bat dâu tir khi tài san r vào trang thai san sang 
sir ding. 

4.10. Nguyen tc k toán chi phi trã triroc 

Chi phi trâ trtrâc phãn ánh các chi phi thrc t dä phát sinh nhrng có lien quan dn kt qua hoat dng C 

san xuât kinh doanh cUa nhieu k5' ke toán và vic kt chuyOn các khoân chi phi nay vào chi phi san 
xut kinh doanh cüa các k' k toán sau. 

Chi phi trâ trtrâc: &wc  ghi nhn theo giá g6c và duqc phân loai theo ngn h?.n  và dài han  trOn Bang 
can d81 k toán can cir vào thani gian trâ trithc cita tirng hqp dông. 

4.11. Nguyen tc k toán Nq phãi trã 

Các khoàn nq phái trà duc theo dOi chi tit theo kS' han phãi trâ, di tung phâi trâ, Ioai nguyen t 
phài trà và các yOu tO khác theo nhu cau quàn I cOa Tng COng ty. 

Các khoàn nçi phãi trà bao gm phái trà ngu&i ban, phái trà nq vay và các khoàn phâi trã khác là các 
khoân ncr phãi trã duge xác djnh gân nhu chãc chAn v giá trj và thani gian Va &rçlc ghi nhn khOng 
thp han nghia viii phãi thanh toán, &rcrc phân loai nhtr sau: 

4.12. Nguyen tc k toán Ncr phãi trã 

Phái trá nguani ban : gm các khoân phâi trá mang tinh chit thrang mai  phát sinh tir giao djch rnua 
hang hóa, djch vi, tài san giila Tong COng ty và nguani ban (là dan vj dOc  1p vài T6ng Cong ty, gOm 
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cá các khoân phái trã giUa Cong ty mc và Cong ty con, COng ty lien doanh, lien kt). 

Phái trâ khác gm cac khoán phãi trã không mang tInh thucmg mai,  không lien quan dn giao djch 
mua ban, cung cap hang hóa djch vi,i. 

4.13. Nguyen tàc ghi nhn và vn hóa các khoän chi phi di vay 

TAt ca các chi phi lãi vay duçic ghi nhan vào Báo cáo Kt qua hoat dOng kinh doanh khi phát sinh, tth 
khi duorc vOn hóa theo quy dinh cCia chuân mtrc k toán "Chi phi di vay". 

4.14. Nguyen tAc ghi nhân chi phi phãi trá 

Các khoán chi phi thirc t chi.ra chi nhung &rçYc trich truàe vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong 
nãm dê dam bào khi chi phi phát sinh thrc tê không gay dt bin cho chi phi san xuAt kinh doanh 
trên cc s& dam bâo nguyen täc phU hqp giüa doanh thu và chi phi. 

Ttng Cong ty ghi nhn chi phi phái trâ theo các nOi  dung clii phI chinh sau: 

ChI phi khuyn mài, chit khAu,... 

Chi phi nguyOn 4t liu: vái chInh,... 

4.15. Nguyen tAc và phLrong pháp ghi nhn các khoãn dy phông phãi trã 

Giá trj dtrçic ghi nhn cña mt khoán dr phông phái trá là giá tr ducic ithc tInh hcp l nhAt v khOan 
tin së phái chi dê thanh toán nghia vu nçi hin tai tai ngày k& th(ic kS'  kê toán nAm. 

4.16. Nguyen tc ghi nhn doanh thu chra thyc hin 

Doanh thu chtra thrc hin gm: doanh thu nhn truâc (nhu: S6 tin thu tnr&c cüa khách hang trong 
nhiu kS'  ké toán ye cho thué rnt bang) không bao gôm: tiOn nhn trithc cüa ngui mua ma lông 
Cong ty chua cung cAp san phâm, hang hóa, djch vi,i; doanh thu chixa thu dixc tiên cüa hot dOng 
cho thuO tài san, cung cap djch v nhiéu kS'. 

Doanh thu nhn tnxâc dixorc phân b6 theo phuong pháp du&ig thang can c(r tren s6 kS'  da thu ti8n tnrrc. 

4.17. Nguyen tAc ghi nhn v6n chü s& hüu 

V6n dAu tu eCia chü so hü'u duc ghi nhn theo S6 v6n thirc gOp cüa chO sO hiru. 

Lqi nhun chua phân ph6i xac djnh trén ca s& k6t qua kinh doanh sau thu6 thu nhp doanh nghip và 
vic phân phôi lqi nhun hoãc xcr l 10 cüa T6ng Cong ty. 

Lcri nhutn sau thu6 cUa T6ng Cong ty ducc trIch chia c6 tirc cho các c6 dông sau khi &rqc phê duyt 
bi HOi  dông cô dôngtai Dai  hi thung niOn cUa Tong Cong ty và sau khi dà trIch 1p  các qu dir 
trü theo Diêu l cüa Tong Cong ty. 

c6 tCrc &rçlc Cong b6 va chi trá da trën s6 lci nhu.n ithc tinh dat  duçic. C6 trc chInh tht're duçjre cong 
bô va chi trá trong niên d kê tiêp tr nguôn lçi nhun chua phan phOi can ccr vào s,r phê duyt cüa 
Hi dong cô dOng tai Dai hi thu&ng niên cUa Tong Cong ty. 

4.18. Nguyen täc và phiring pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp khác 

Doanh thu ban hang &rqc ghi nhn khi dng thi thOa mn tAt ca nam (5) diu kiin sau: 
(a) T6ng Cong ty dã chuyen giao phân lan rcii ro và lcii ich gän lin vài quyen sO htu san phâm hoc 

hang hóa cho ngithi mua; 
(b) T6ng Cong ty khOng cOn nãm giCt quyen quán hang hóa nhu ngithi sO h&u hang hóa hoc 
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TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO P1iAN 
Báo cáo tài chInh hçp nhAt cho giai don tài chInh kt thCic ngày 31 tháng 12 nãm 2022 

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

quyn kim soát hang hóa; 
(c) Doanh thu thrçjrc xac djnh tuang d6i chic chin; 
(d) Tong Cong ty së thu clucic iqi Ich kinh t tr giao djch ban hang; và 
(e) Xác djnh duc chi phi lien quan den giao djch ban hang. 

Doanh thu cüa giao djch v cung cp djch vi duc ghi nhn khi kt qua ccia giao djch do di.rcic xac 
djnh mt each dáng tin cay. Trithng hcip giao dlch  v cung cap djch vi lien quan den nhiêu kS'  thI 
doanh thu dLrqc ghi nhn trong nãm theo kêt qua phân cong vic dA hoàn thành tai  ngày cüa Bang 
can d6i ktoán cña kS'  do. Két qua cUa giao djch cung cap djch vi dtrçxc xác cljnh khi thOa mAn tat ca 
bn (4) diOu kin sau: 

(a) Doanh thu duc xác djnh tuang dM chic chin; 
(b) Co khâ nAng thu duc lqi Ich kinh t tir giao dch cung cp djch viii do; 
(c) Xác djnh dixçic phân cong vic dA hoàn thành ti ngày eUa Bang can d6i kê toán; va 
(d) Xác djnh duqc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dê hoàn thành giao djch cung cap djch 
vi dO. 

Di vói tin lAi, c trc và !çii nhun di.rçic chia và thu nhp khác: Doanh thu duçic ghi nhn khi T6ng 
Cong ty có kha nAng thu thrqc Içii Ich kinh té tir hoat c1ng trén và dtrçc xac djnh ttrang d8i chAc chãn. 

4.19. Nguyen the k toán các khoán giãm trfr doanh thu 

Các khoãn giãm trfr doanh thu gm: 

• Giãm giá hang ban: là khoán giam trir cho ngui mua do san phm, hang hóa kern, mt phm 
chat hay không dung quy each thea quy djnh trong hqp dOng kinh tê; khong bao gm khoân giãm 
giá hang ban cho ngtrri mua dA the hin trong hOa dan GTGT hoc hóa dan ban hang. 

• Hang ban bj trá lai:  do vi pham cam kt, vi pham hçrp dng kinh t, hang bj kern, mt phm chit, 
khOng dung chUng loai, quy each. 

4.20. Nguyen the k toán giá vn hang ban 

Bao gm giá vn cüa san phAm, hang hóa, djch vi trong nAm duc ghi nhn phü hqp vài doanh thu 
da tiêu tht trong näm. 

4.2 1. Nguyen thc và phirong pháp ghi nhn chi phi tIi chInh 

- S - -. S S - Chi phi di vay: Ghi nhan hang thang can ctr lien khoan vay, Iai suat vay va so ngay vay thirc te. 

4.22. Nguyen täc vä phirong pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi 
thu thu nhâp doanh nghip hoAn li 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip (hoc thu nhâp thus thu nhp doanh nghip): Là tng chi phi 
thu thu nhp hin hành và chi phi thue thu nhp hoAn lai  (hoc thu nhp thuê thu nhp hin hành va 
thu nhp thuO thu nhp hoAn lai)  khi xác djnh Icri nhun hoc lô cüa mt nAm. 

• Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành: là S6 thu6 thu nhp doanh nghip phãi np tInh 
trên thu nhap chju thuê trong näm và thu suât thuê thu nhp doanh nghip hin hãnh. Thuê thu 
nhp hin hành ducic tInh dira lien thu nhp chju thuê và thuê suât áp ding trong nAm tInh thuê. 
Khoãn thu nhp chju thuê chênh léch so vài lcri nhu.n ke toán là do diéu chinh các khoan chénh 
1ch gifra lçri nhun kê toán và thu nhp chju thuO theo chinh sách thuê hin hành. 

• Chi phi thu6 thu nhp doanh nghip hoAn Iai:  là s6 thu6 thu nhp doanh nghip s phãi nOp trong 
tiiong lai phát sinh tfr vic: ghi nhn thu6 thu nhp hoAn lai  phâi trâ trong nAm; hoãn nhp tài san 
thue thu nhâp hoAn lai dA duqc ghi nMn  tr các nãm trLrc; không ghi nhn tài san thu6 thu nhp 
hoAn 10i hoc thuê thu nhp hoAn lai  phài trâ phát sinh tü các giao djch dtrçc ghi nhn trirc tiOp 
vào von chU sâ hfru. 

: 
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Báo cáo tài chmnh hcxp nhAt cho giai don tái chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIIH HP NIIAT (TLEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

Tng Cong ty có nghTa vi np thud thu nhp doanh nghip vài thu sut tr 20% trên thu nhp chju thus. 

4.23. IThc tInh k toán 

Vic 1p Báo cáo tài chInh hqp nhAt tuân thu theo các Chun miic k toán Vit Nam, Ch d k toán 
doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp I cO lien quan dn vic Ip và trinh bay Báo 
cáo tài chInh hqp nhAt yOu câu Ban Tong Giám d6c phái có nhUng uâc tinh và giâ djnh ánh hr&ng 
dOn so lieu báo cáo ye cong nq, tài san va vic trInh bay các khoán Cong ng và tài san tiOm tang ti 
ngày 1p Báo cáo tài chInh hcip nhât cüng nhu các so 1iu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong su& 
näm tài chInh. KOt qua hot dng kinh hçip nhât doanh thirc t có thO khác vâi các róc tInh, giã djnh 
dat ra. 

4.24. Lâi co ban trên Co phiu 

Lài ca bàn trên c6 phiu di vâi cac c phiu pM thông dtrqc tInh bang each chia lçi nhun hoc l 
thuc vO cô dông s& h&u cô phieu phô thông tth di so dä trIch 1p qu khen thLrng phüc iqi cho s6 
krqng bInh quân gia quyOn cO phiOu phô thông lu'u hành trong nAm. Lài suy iám trOn cô phiOu thrçxc 
xac djnh bang vic diOu chinh lqi nhunhoc lô thuc ye cO dOng sâ h0u cô phiOu phô thông và S6 
hxng binh quân gia quyOn cO phi6u phô thông dang !' hành do ành htr&ng cüa các cô phiOu phO 
thông có tiêm näng suy giãm bao gm trái phiu chuyOn dôi va quyOn chQn cô phi6u. 

4.25. Các ben lien quan 

Dixqc coi là cac ben liOn quan là cac doanh nghip, k6 cá cáe Cong ty con, các Cong ty lien k6t, cac 
cá nhân trirc tiOp hay gián tiOp qua mOt  hoc nhiêu trung gian có quyOn kiOm soát Tong Cong ty hoc 
ehju sr kiOm soát chung vài TOng Cong ty. Các bOn liOn kOt, các cá nhân nào trrc ti6p hoc gián tip 
näm quyOn biêu quyêt cüa Tong Cong ty ma có ánh hu&ng dáng kO dOi vâi Tong Cong ty. NhUng 
chtrc trách quãn 19 ch ch6t nhix T6ng Giám d6c, viOn chtrc cüa Tong Cong ty, nhtmg thành viOn than 
cn trong gia dinh cua nhQng cá nhân hoc các ben lien kOt nay hoc nhng Cong ty liOn kOt vài các 
cá nhãn nay cüng duçrc coi là ben liOn quan. 

4.26. BIo cáo bô phn 

BO phn là thành phan có th phân bit thrqc cüa T6ng Cong ty tham gia vào vic cung cp san pham 
hoc djch vi có liOn quan (bO phn theo lTnh vrc kinh doanh), hoc vào vic cung cap san pham hoc 
djch viii trong pham vi mt mOi trung kinh tO ci the bO phn theo khu virc dja 19) ma bO phn nay 
CO rüi ro và lqi ich kinh tO khác vài các b phn kinh doanh khác. 

Trong nãm, T6ng Cong ty chi hoat dng chü y6u san xut, gia cong hang may mac, dja dim hoat 
dung tai  Vit Nam nOn khOng 1p Báo cáo b phn. 

5. THÔNG TIN BO SUNG CHO CIII TLEU TRIM! BAY TREN BANG CAN DO! KE TOAN, 
BAO CÁO KET QUA HOi1T DQNG K1NII DOANH (DC%N Vj TINThVND) 

5.1 Tin và các khoãn ttro'ng du0ng tin 

31/12/2022 01/01/2022 

Tiên mt 4.954.000.765 9.409.026.731 
TiOn gcri ngân hang không kS' han 203.235.174.427 25 1.926.368.180 
Tin dang chuyn 107.587.908 
Các khoãn tuang dtrcing tin 173.283.361.368 46.683.111.371 
Tin gz-i ngán hàngcó kj) hin góc dwái 3 thang 173.283.361.3 68 46.683.111.371 
Cong 381.472.536.560 308.126.094.190 

B 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçip nht cho giai doan tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2022 

THUYET MENH BAO CÁO TA! CHItIH HQP NHAT TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

5.2 Du tir nm gift dn ngày dáo han 

Là các khoân tin gcri có kS' han tai các ngân hang. 

5.3 Phãi thu ngn han  cüa khách hang 
3 1/12/2022 01/01/2022 

JP Global Import INC 19.515.720.892 25.040.793.857 
H&M 60.498.825,332 27.506.105.694 
BMB CLOTHING GROUP 43.792.236.883 39.507.894.765 
MATTALAN 6.866.103.011 35.786.647.325 
Motives International (Hong Kong) Ltd. 52.215.229.225 47.745.904.866 
Lollytogs, Ltd. 20.493.632.999 75.661.155.058 
Cong ty TNHH TCT Dt may Min Nam - 
Vinatex 

104. 153. 194 24.868.687.673 

Phãi thu khách hang khác 487.898.418.961 377. 117.084.918 
Cong 691.384.320.497 653.234.274.156 

5.4 Phãi thu ngn han  khác 
31/12/2022 01/01/2022 

- Phãi thu tin bão him xi hôi 2.907.750.943 8.592.806.505 
-TmUng 4.042.503.432 1.469.522.754 
- K ctrgc, k9 qu9 475.858.408 158.476.000 
- Phãi thu COng ty LDLK 41.542.377.483 36.769.410.685 
- Phãi thu khác 2.124.548.169 27.458.119.516 

Cong 51.093.038.435 74.448.335.460 

5.5 Hang ton kho 
31/12/2022 

Giá gc Dir phông 
01/01/2022 

Giágic Dir phông 
Hang mua dang di trên dumg 1.581.597.192 1.514.397.309 
Nguyen 1iu, 4t 1iu 178.043.031.621 280.680.289.103 
Cong cii, di.ing c 10.991.400.694 16.929.571.660 
Chi phi SXKD d dang 252.045.529.829 225 .078.488.3 52 
Thành phm 256.555.057.395 (167.077.059) 169.811.460.676 (584.456.762) 
Hang hóa 6.186.229.969 (43 .637.340) 5.291.698.025 (49.442.757) 
Hang gü'i di ban 63.587.400.942 53.793.861.881 
Cong 768.990.247.642 (210.714.399) 753.099.767.006 (633.899.519) 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hcip nhAt cho giai do?n tài chInh kt thác ngày 31 tháng 12 näm 2022 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT(TLEP THEO) 

5.6 Thi san c djnh huu hInh 

Chi tiêu Nhà cfra, t kiên trüc May rnóc, thiêt hi 
Phuiing tin n 

tat, trUyfl dan 
Thitbdiingcii 

quán I 
iai san cô dinh hü'u 

hInh kliac Tng cong 

L Nguyen giá TSI hüu hInh 
1. S dir u nãm 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 k' 16.906.534.323 33.741.621.549 1.386.105.000 593.216.481 52.627.477.353 

- Tang do mua mái 5.025.353.430 31.95 7.1 77.386 - 1.386.105.000 593.216.481 38.961.852.297 
-Tangtitxâydwngccrbándàdang 11.881.180.893 1.784.444.163 - - 13.665.625.056 

3. Giãmtrong k' 168. 190.477 27.199.930.272 2.255.091.669 324.146.704 29.947.359. 122 

- Thanh lj, nhuringbán 168.190.477 27.199.930.272 2.255.091.669 324.146.704 29.947.359.122 

- Giâm khác(*) 
A A. 

4. So dir cuoi ky 744.652.840.278 828.343.297.600 113.369.417.889 15,626,412.021 5.102,1 65.337 1.707.094.133.125 

II Cia frj hao mon Iuy k 

1 Sdiru näm 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' 27.836.450.782 55.083.905.626 4.164.913.721 666.493.218 340.323.583 88.092.086.930 

-Khcu hao trong näm 27.836.450.782 55.083.905.626 4.164.913.721 666.493.218 340.323.583 88.092.086.930 

3. Giãm trong k' 160.961.905 27.199.930.272 2.062.557.259 324.146.704 29.747.596.140 

- Thanh lj, nhwongbán 160.961.905 27.199.930.272 2.062.557.259 324.146.704 - 29.747.596.140 
Giám khác(*) - - - - - 

A A. 
4. So dir cuol ky 392.701.644.230 626.481.202.750 96.908.274.998 12.568.372.449 4.098.976.729 1.132.758.471.156 

GiátrcOnIi 
1. Ti ngày u nàm 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 k' 351.951.196.048 201.862.094.850 16.461.142.891 3.058.039.572 1.003.188.608 574.335.661.969 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçip nht cho giai don tài chinh k& thCic ngáy 31 thang 12 näm 2022 

THUYET M1NII BAO CÁO TA! CiIiNII HQP NHAT(TLEP THEO) Mâu B 09-DN/HN 

5.7 Tài san c dinh vô hInh 

Chi tiêu 

I. NGUYEN GIA 

Quyn sfr 
dung dt 

Bàn quyn, 
bang sang ch 

A A Phan mem 
may vi tInh 

TSCD 
vO hInh khãc Tang Cong 

1. S6 du du näm 19.618.011.619 6.176.445.951 31.625.647.555 80.000.000 57.500.105.125 
2. Tang trong nAm - - 341.820.000 341.820.000 
3. Giãm trong näm 
4. S dir cu61 k3' 19.618.011.619 6.176.445.951 31.967.467.555 80.000.000 57.841.925.125 

H. CIA TR HAO MON LUYKE 
1. Sdirdunm 5.105.494.837 6.152.340.201 24.695.187.848 19.481.481 35.972.504.367 
2. Tang trong nàm 562.266.216 24.105.750 2.717.878.256 26.666.668 3.330.916.890 

Khu hao trong näm 562.266.216 24.105.750 2.717.878.256 26.666.668 3.330.916.890 
3. Clam tmng näm 
4. Sducuik' 5.667.761.053 - 6.176.445.951 27.413.066.104 46. 148. 149 39.303.421.257 

Ill. CIA TRI CON LAJ 

1. Ti ngày du näm 14.512.516.782 24.105.750 6.930.459.707 60.518.519 21.527.600.758 
2. Ti ngAy cui nãm 13.950.250.566 - 4.554.401.451 33.851.851 18.538.503.868 

5.8 Du tir tài chInh dài hn 
31/12/2022 01/01/2022 

Ts l Cia trj hop l T5 J Giá trj hçp I 

Du tir vào Cong ty lien doanh, lien kEt 56.882.212.389 43.926.666.551 

COngty CP May9 26,8% 5.737.432.253 26,8% 2.207.077.727 
COng ty CP DAu Ox & Phat trin Dy-TM 
Nhà Be 28,6% 8.167.327.475 28,6% 7.225.674.575 

Cong ty CP lix Vn Cong ngh Nhà Be 30,0% 3.028.799.098 30,0% 3.663.191.241 
Cong ty CP Xây Lap Cong nghip Nhà 
Be 

30,0% 4.463.488.476 30,0% 4,328.349.697 

COng ty CP May Song Tin 43,9% 26.008.449.561 43,9% 27.419.847.652 

Cong ty CP SX-TM-DV Htrng Phat 20,0% 2.476.715.526 20,0% 403.024.548 

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

COng ty CP May Nhà BO - SOc Trang 36,0% 36,0% 

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

DAu tir vào don v khác 34.256.863.385 33.256.863.385 

Tang Cong ty May Vit Thâng - CT CP 1,9% 5.337.100.000 1,9% 5.337.100.000 

COng ty CP DT và PT BInh Thâng 18,0% 5.802.843.385 18,0% 5.802.843.385 

COng ty CP NPL Dét May Blnh An 6,5% 7.161.920.000 6,5% 7.161.920.000 

COng ty CP Dt May Lien Phtrcmg 10,9% 3.480.000.000 10,9% 3.480.000.000 

Cong ty CP Du Tix An Phát 5,0% 4.225.000.000 5,0% 4.225.000.000 

Cong ty CP Thi.rcmg Mal Bàn Lé Nhà Be 15,0% 5.250.000.000 15,0% 5.250.000.000 

COng ty CP May Hoài Htrcrng 14,3% 2.000.000.000 14,3% 2.000.000.000 

COng ty CP Thng Mi Nhà Be 6,67% 1.000.000.000 

Du tir nm gifr dn ngày däo hn 2.000.000.000 2.000.000.000 

Trái phiu Cong ty C? SX-TM-DV Hung 
Phat 

2.000.000.000 2.000.000.000 

Cong 93.139.075.774 79.183.529.936 

/ 
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111.183.050 
17.005.405.136 
22.751.131.967 
1.714.000.000 

12.500.000.000 
24.121.709.398 

111.183.050 
18.296.305.473 
39. 171.437.722 
1.714.000.000 

13.728.384.269 
25.141.300.447 

78.203.429.551 98.162.610.961 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO P11Ar4 
Báo cáo tâi chInh hcxp nht cho giai doan tãi chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2022 

THUYET MIIH BAO CÁO TAI CIIINII HJP NHAT(TIEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

5.9 Phâi trâ ngirri ban 
31/12/2022  01/01/2022 

Cong ty CP Thwmg mai  Cm L 
Kufner Hong Kong Ltd. 
Motives (Far East) Ltd. 
Cong Ty CP SX và TM Djch Vii Vinapack 
Cong ty C? May PhU Cat 
Phãi trã các nhà cung cp khác  

1.350.782.000 
4.770.556.516 
9.159.927.601 
2.375.800.605 

284.345.349.444  

4.621.917.800 
3.306.539.590 

36.525.512.094 
1.695.553.532 
5.475.748.882 

291.562.264.162 

       

Cong 302.002.416.166 

   

343.187.536.060 

 

5.10 Thuê vã các khoãn phãi np 

      

3 1/12/2022  01/01/2022 

ThuE GTGT 
Thus xuAt, nhp khAu 
Thus thu nhp doanh nghiêp 
Thu thu nhp cá nhân 
Thu tài nguyen 
Thu nhâ dt và tin thuê dt 
Các khoân phi, 1 phi vâ các khoân phal np khác 
Cong 

5.11 Pháitrãkhác 

10.727.891.8 14 28.107.836.011 
41.295.241 

15.292.409.479 7.071.397.292 
1.292.791.913 727.147.092 

230.400 
959.660.074 1.316.333.830 
248.108.856 841.560.880 

28.521.092.532 38.105.570.346 

31/12/2022  01/01/2022 
- Tãi san thza ch?i giai quyt 
- Kinh phi cOng doàn 
- Bão him xA hi, Y t that nghip 
- Nhn k qu5, k ctrçrc ngân hn 
- C tCrc, 1çi nhun phài trã 
- Các khoãn phãi trã, phãi nQp khác 
Cong 
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TONG CONG TV MAY NRA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçxp nhAt cho giai doan tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nAm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINIH H(JP NHAT(TLEP THEO) Mu B 09-DN/HN 

5.12 Vay và nq thuê tài chInh ngn/dài han 
5.12a Vay và nc thuê tài chInh ngn han 

3 1/12/2022 01/01/2022 
Vay ngn han 1.403.625.036.416 1.221.259.625.064 
Ngân hang TMCP Ngoi thung Vit Nam - 
CNHChiMinh 

432.936.590.699 529.860.306.059 

Ngân hang TMCP An Bmnh 3.422.152.421 82.368.593.914 
Ngan hang TMCP Cong Thng Vit Nam - 
Chinhánh4 

578.213.331.548 404.593.065.731 

Ngân hang TMCP A Châu 159.489.013.918 47.221.694.612 
Ngan hang TMCP Ngoi Thirng Vit Nam - 
CN Binh Thun (USD) 

146.511.531.091 52.367.798.902 

NH TMCP DôngNam A - CN TP. Ht ChI 
Minh 

18.202.313.156 

Ngân hang TMCP Quan DOi  - CN BInh Dinh 9.703.443.068 9.424.661.571 
Ngân hang TMCP COng Thng Vit Nam - 
Chi nhánh 2 

29.990.186.492 29.998.562.621 

Ngan hang TMCP Ngoi Thucng Vit Nam - 
CNBmnhDjnh 

9.493.144.023 5.317.440.000 

Ngân hang TMCP A Châu - Chi nhánh BInh 
Djnh 

15.663.330. 000 20.898.606.000 

Ngân hang ChInh sách X HQi Tp. H Chi Mirth 14.422.460.000 

Ngân hang ChInh sách XA hi Bmnh Thun 7.199.570.000 

Ngân hang ChInh sách XA hi BInh Djnh 10.676.195.654 

Ngân hang ChInh sách XA hOi  Hu Giang 6.410.670.000 
Các di ttxcmg khãc 500.000.000 
Nq dài han  d n han  trä 5 1.155.604.675 95.717.835.324 
Ngân hang TMCP Cong Thi.rang Vit Nam - 
Chinhánh4 44.727.644.675 3 1.337.055.563 
Ngân hang TMCP Ngoi Thung Viêt Nam - 
USD 5.979.960.000 7.146.748.401 
Ngân hang TMCP COng Thixcrng Vit Nam - 
Chi nhánh 2 57.234.031.360 
Ngân hang TMCP Phat trin Tp.HCM 448.000.000 
C ng 1.454.780.641.091 1.316.977.460.388 
5.12b Vay vã nc thuê tài chinh dài han 

31/12/2022 01/01/2022 
Ngân hang TMCP Ngoi Thucmg Vit Nam - 
CN Tp.HCM USD 4,735,558.800 10,349,755.200 
Ngân hang TMCP Ngoi ThLrcmg Vit Nam - 
CNThànhph6HChIMinh- VND 736.000.000 
Ngân hang TMCP COng Thuang Vit Nam - 
Chinhánh4-VND 29.263.614.282 88.016.292.66! 
Ngân hang TMCP COng Thi.rcrng Vit Nam - 
CN2 107.083.209.5 15 50.449.178.155 
Ngân hang TMCP Phat trin Tp.HCM 3.552.000.000 
Ngân hang TMCP A Châu - CN Bmnh Djnh 
Các di ttrcing khác 9.314.985.190 
Cong 153.949.367.787 149.551.226.016 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tâi chInh hqp nht cho giai doan tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

5.13 Vn chü sâr hthi 
a. Di chiu bin dng von chü 

HQP NHAT (TIEP THEO) 

s& hfru 

Von dãu tir cña 
chü s& hüti 

Qu5duttr 
phát trin 

Lol nhuãn san lhuê 
chtra phãn phoi 

Lçi Ich c dong 
không kim soát 

Mâu B 09-DN/HN 

Tong cong 

S dir ti 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 nám 8.647.050.870 21.657.799.289 (1.397.863.435) 2 8.906.986.724 

Lai nhuãn sau thu 10.898.625.233 (1.397.863.435) 9.500.761.798 
Tang do phân ph61 1çi nhun - 8.647.050.870 8.647.050.870 
Tang do hap nMt 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 

Chia c6 tüc 21.840.000.000 7.470.361.607 29.310.361.607 
Phân ph6i igi nhun 8.647.050.870 1.459.327.737 10.106.378.607 
Qu khen thi.râng phUc Içi 9.338.684.408 9.338.684.408 

Giám do hap nhAt 4.564.696.402 4.564.696.402 

Giám khác 135.398.939 99.402.298 234.801.237 

S dir ti 31/12/2021 182.000.000.000 57.621.649.737 63.705.977.578 59.188.622.240 362.516.249.555 

s6 dir ti 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 näm 9.100.000.000 5.267.493.918 116.806.339.950 45.209.999.603 176.383.833.471 

Lgi nhuân sau thu - 116.806.339.950 45.209.999.603 162.016.339.553 

Tang do phân ph61 Içii nh4n 5.267.493.918 5.267.493.918 

Tang v6ntrong näm 9.100.000.000 9.100.000.000 

Tang do hgp nMt 
Giãm trong näm 63.451.097 40.411.982.363 17.728.646.657 58.204.080.117 

TrIch 1p các qu5' 14.492.459.319 6.314.856.675 20.807.315.994 
Giám do hap nMt 2.452.029.126 219.428.375 2.671.457.501 
Chia c6 tilc 18.200.000.000 11. 194.361.607 29.394.361.607 
GiAm khác 63.451.097 63.45 1.097 
S6 thrcu6i ky 191.100.000.000  62.825.692.558 140.100.335.165 86.669.975.186  480.696.002.909 
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31/12/2022 

19.110.000 
19.110.000 

10.000 

0 1/01/2022 

18.200.000 
18.200.000 

10.000 

Gia vn ban hang hóa, thành phm 

Giá v6n cung cp djch vi1 

Cing 

3.743.606.314.875 
4.743.796.537 

3.748.350.111.412 

2.560.652.075.944 

3.013.642.315 
2.563.665.718.259 NC 

Hi 

TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Baa cáo tài chInh cho giai doan tài chInh kt thcic ngày 31 tháng 12 nãm 2022 

THUYET MINII BAO CÁO TAI CHINB H(W NHAT (TIEP THEO) 

b. Chi tit vn chü s& h&u 
T1 31/12/2022  

Mâu B 09-DN/HN 

T1 01/01/2022 
- Tp doàn Dt May Vit Nam 26,37% 50.400.000.000 27.69% 50.400.000.000 
- CôngtyCP4M 25,44% 48.612.060.000 26.7 1% 48.612.060.000 
- V6n gOp cUa các c6 dông khâc 48,19% 92.087.940.000 45.60% 82.987.940.000 

Cong 100% 191.100.000.000 100% 182.000.000.000 

A. .. .. - . c. Cac giao dch ye von vfri chu so' hiru va phan phoi co tuc, chia lyl nhuin 
Näm nay  NAm trtr&c 

  

Von gop ti ngay 01 thang 01 

Vn gop tAng trong nAm 

Vn gop giám trong nam 

Von gop ti ngay 31 thang 12 

C6 tüc, Igi nhun dA chia 

d. Co phiu 

S hrçng c phiu dang kin hành 
C phiu ph6 thông 
C6 phiu ru dAi 

Mnh giá cphi1u dang lu'u hành 
(VND/CP) 

182.000.000.000 182.000.000.000 

9.100.000.000 

191.100.000.000 182.000.000.000 

18.200.000.000 21 .840.000.000 

5.14 Doanh thu thun v ban hang và cung cap dch vu 

Niii nay 

 

Näm tfll'oc 

     

Doanh thu ban hang và cung cap dch viii 

- Doanh thu ban hang 
- Doanh thu cung cp djch vi 
Các khoãn giãm trr doanh thu 

- Giám giA hang ban 
- Hang ban bj trá Iai 
Doanh thu thun ban hang, (I!ch vii  

4.613.913.510.589 

4.577.070.816.385 
36.842.694.204 
4.766.466.740 

126.851.391 

4.639.615.349 
4.609.147.043.849  

3.088.039.224.525 

3.077.789.267.934 
10.249.956.591 
6.968.653.934 

1. 176.689.571 
5.791.964.363 

3.081.070.570.591 

5.15 Giá vn hang ban 

Näm nay  NAm trufrc 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Baa cáo tài chInh cho giai doan tâi chInh kt thcic ngày 31 thang 12 nãm 2022 

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

5.16 Doanh thu hot dng tài chinh 

Nãm nay Nàm trtróc 
Li tin gCri, tin cho vay 11.620.162.768 6.229.184.544 
Co t1rc, lçii nhun dtrçic chia 3.3 14.471.000 3.115.631.000 
Lâi chênh 1ch t' giá 64.036.771.484 24.270.360.071 
Doanh thu hoat dng tài chInh khác 6.979.439.050 
Cong 85.950.844.302 33.615.175.615 

5.17 Chi phi tài chInh 
Näm nay Näm tru&c 

Ui tin vay 65.433.602.2 10 54.724.905.375 
L chênh Ich t giá 87.052.669.487 16.204.487.641 
Chi phI tài chinh khác 190.244.612 24.35 1.788 
Cong 152.676.516.309 70.953.744.804 

5.18 Chi phi ban hang 

Nàm nay Näm tnr&c 

Chi phi nhân viên 46.284.331.307 38.686.997.740 
Chi phi nguyen vt lieu, bao bI 5.822.895.524 4.575.798.125 
ChiphidUngci,d dUng 588.160.473 853.941.931 
Chi phi khu hao TSCD 4.561.929.032 5.122.217.692 
ThuphIvà1phI 48.819.336 63.428.000 
Chi phI dch vi mua ngoai 180.225.423.234 126.960.765.713 
Chi phi b&ng tin khác 14.567.820.979 10.454.141.815 
Cong 252.099.379.885 186.717.291.016 

5.19 Chi phi quãn 1 doanh nghip 

Näm nay Näm trithc 

Chi phi nhân viên quán 1 229.228.766.509 181.257.287.070 

Chi phi 4t lieu quán 1 16.474.458.370 9.772.495.111 
Chi phI d dUng van phOng 3.472.108.258 5.374.257.211 
Chi phi kMu hao TSCD 21.618.545.022 23.619.824.746 
Thu phIvà 1 phi 2.187.357.274 8.432.690.756 
Chi phi dr phông 1.462.275.894 

Chi phi djch vi mua ngoài 53.711.148.482 26.484.566.073 

Chi phi bang tin khác 40.684.893.038 26.114.648.774 

Cong 368.839.552.847 281.055.769.741 
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Ngirôi 1p  biu 

Dng Minh Tuyên Däng Minh Tuyên Nguyn Ngçc Lan 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chinh cho giai doan tài chInh kt thiic ngây 31 tháng 12 narn 2022 

THUYET MENI{ BAO CÁO TAI CHIINH HQP NHAT (TIEP THEO) 

5.20 Lãi co' ban trên c phiu 

Lcii nhuãn k toán sau thu thu nhp doanh 
nghip 

Các khoãn diu chinh tang hoc giám lcii 
nhun kê toán dé xác djnh Iqi nhun hoc Iô 
phân b cho c6 dông só hUu c phiu ph 
thông (VND) 
Lqi nhuân hoAc 1 phân b cho c dông s htru 
c6phiuphthông 

C phiu ph6 thông dang hxu hành bIrih quãn 
trong k' (cô phiêu) 

Lãi cci ban trên c phiu (VND/cii phiu)  

Mâu B 09-DN/HN 

Näm2O22 Nàm2021 
116.806.339.950 10.898.625.233 

116.806.339.950 10.898.625.233 

18.200.000 18.200.000 

6.418 599 

Thành pM H ChI Minh, ngày 30 tháng 01 nám 2023 

K toán trr&ng Tang Giám dc 
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