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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chmnh kt thüc ngáy 30 tháng 06 näm 2022 

MuBO1-DN 
BANG CAN DOI KE TOAN TONG HOP 

Tai ngày 30 thán2 06 närn 2022 

T'LSAN 
Ma 

s 

Thuyt 

minh 

Tingày 

30/06/2022 

Tingày 

01/01/2022 

A. TAI SAN NGAN HAN 100 1.615.456.685.581 1.547.261.272.236 
L Tin vãcác khâan tuong du'o'ng tin 110 5.1 161.272.891.086 171.723.368.317 

• Tin III 117.372.891.086 157.723.368.317 
2 . Các khOan tuong throng tién 112 43.900.000.000 14.000.000.000 

IL Cãc khôan du tir tài chInli nglln hn 120 - - 

ILL C1c khöan phãi thu ngln han 130 698,109,600.235 779.374.439.074 
Phài thu ngn han c0a khách hang 131 5.2 555.218.780.734 616.913.133.284 

2 . Ira truâc cho nguri bàn ngn han 132 69.919.341.695 67.289.118.993 
5 . Các khóan phái thu khác 136 5.3 78.927.571.179 95.172.186.797 
6 . Dr phông phài thu ngn han  khó dôi (*) 137 (5.956.093.373) - 

IV. Hãngtn kho 140 5.4 710.715.081.851 560.511.850.147 
Hang tn kho 141 710.764.524.608 560.561.292.904 

2 . Drphông giàmgia hang tn kho (*) 149 (49.442.757) (49.442.757) 
V. Tàisãnng6nhnkhac 150 45.359.112.409 35.651.614.698 

I . hi phItrã tnràc ngân han 151 7.376.160.841 7.424.646.801 
2 . Thué GFGT duc khu trr 152 32.997.254.258 23.199.309.116 
3 . Thus và cac khóan khác phãi thu Nhà nuOc 153 5.9 4.985.697.310 5.027.658.781 

B. TA1SANDAIHN 200 410.964.797.993 430.826.277.184 

L Các khöan phãi thu dãi han 210 29.534.522.684 30.787.717384 
I .PhãithudàihancUakháchhang 211 - 

2 . Phãi thu dài han khác 216 5.3 29.534.522.684 30.787.717.384 
IL Tài san cdjnh 220 165.100.348.694 179.660.022.280 

1 . TSCD hOu hinh 221 5.5 153.972.359.206 166.863.524.429 
- Nguyen gia 222 742.099.608.400 741.680.655.910 
- GIatrlhao mOn lOy k(*) 223 (588.127,249.194) (574.817.131.481) 

3 .TSCDvôhInh 227 5.6 11.127.989.488 12.796.497.851 
-Nguyen gia 228 45.907.418.863 45.907.418.863 
-GIatrihao mOn lOy k(*) 229 (34.779.429.375) (33.110.921.012) 

ilL Btdngsãndutu' 230 - - 

IV. Tai san dO (lang dài han 240 5.282.574.7 18 6.589.107.768 
2 . Chi phi xây drng ca bàn dO dang 242 5.282.574.7 18 6.589.107.768 

IV. Cac khôan du tutài chinh dài hn 250 5.7 19 1.972.857.026 191.972.857.026 
I . Du hi vào cOng ty con 251 111.435.268.520 111.435.268.520 
2 . Du tu vào cOng ty lien két,liên doanh 252 94.466.920.657 94.466.920.657 
3 .DAutirgOpvón vào dun vlkhàc 253 31.256.863.385 31.256.863.385 
4 . DrphOng giàmgIa du tixtài chinh dài han (*) 254 (45.186.195.536) (45.186.195.536) 
5 . Du Ut nm gi den ngày (lao han 255 - - 

V. Tài san dài han  khác 260 19.074.494.871 21.816572.726 
Chi phi trã truOc dài han 261 19.074.494.871 21.816.572.726 

TONG TA! SAN 270 2.026.421.483.574 1,978,087,549.420 
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Kê toán tru'ong 

Nguyn NgQc Hiu Dng Minh Tuyn 

Ngwôi 1p 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 närn 2022 

Mâu B 01-DN 
BANG CAN DO! ICE TOAN TONG HQP (Tip theo) 

Ti ngày 30 tháng 06 nArn 2022 

NGUON VON 
Ma 

so 

Thuyt 

minh 

Tai ngãy 

30/06/2022 

Tai ngày 

01/01/2022 

A. N PHAI TRA 300 1.670.493.610.504 1.633.934.421.786 

Nngnhn 310 1.628.414.227.881 1.591.961.821.163 

• Phãitra nguxi ban ngn hn 311 5.8 293.114.543.731 309.697.216.497 

2 Ngi.r&i muatrátin truâc ngn han 312 12.847.748.377 6.743.979.938 

3 . Thu và các khOan phãi np Nhà nrâc 313 5.9 4.158.369.396 7.631.371.581 

4 . Phãi trá ngiiôi lao dng 314 32.245.196.139 49.948.798.305 
5 . Chi phi phãi trã ngn hn 315 17.845.545.374 20.205.760.929 

6 . Doanh thu chtia thirc hin ngn han 318 13.232.129.072 15.169.456.229 
7 .Pháitrangnhnkhac 319 5.10 81.749.181.487 108.493.114.371 

8 . Vay và nci thuê tài chInh ngän han 320 5.11 1.150.003.311.802 1.046.683.081.488 
9 . QUy then thtrâng ,phic lcii 322 23.2 18.202.503 27.389.041.825 

IL Nqdãi hn 330 42.079.382.623 41.972.600.623 

I .Phãitrángithibándàihn 331 5.8 21.000.000 56.218.000 

2 . Doanh thu chuathc hin dài han 336 27.711.654.922 27.711.654.922 

3 . Phãi trâ dài han khác 337 5.10 1.237.500.000 1.095.500.000 
4 . Vay Va nçi thuê tài chinh dài hn 338 5.11 13.109.227.701 13.109.227.701 

B. VON CH() ScI HUh 400 355.927.873.070 344.153.127.634 

Vachüsrhüu 410 5.12 355.927.873.070 344.153.127.634 

I . Vein gop cUa chU so hu 411 182,000,000.000 182.000.000.000 

- Cphi u ph thông cô quyn biu quyt 411.a 182.000.000.000 182.000.000.000 

-Cphiuuudãi 411.b - - 

2 . Qu5 Mu ti.r phát trin 418 39.069.510.820 36.569.314.206 

3 . Lqi nhun sau thu cht.ra phân phoi 421 134.858.362.250 125.583.813.428 

- LNST chua phân phi lQy k Mn cui k truOc 421a 105.383.656.136 105.082.201.188 

- LNST chua phân kS'  nay 421b 29.474.706.114 20.501.612.240 

II. Ngun kinh phI qu5 khác 430 - 

TONG NGUON VON 440 2.026.421.483.574 1.978.087.549.420 

TP. HCM ngày 28 tháng 07 nãm 2022 
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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chinh cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 iiArn 2022 

Mu B 02-DN 

BAO CÁO KET QUA HOJLT DQNG KINH DOANH TONG HOP 
Cho giai doan tài chInh kêt thüc ngày 30 nAm 06 narn 2022 

CHI iiEu 
MA 
so 

Thuyet 
mmli 

K'Q.2 

kt thüc ngAy 

30.06.2022 

KQ.2 

kt thüc ngAy 

30.06.2021 

LAyk 

lfrngãyOl.O1.2022 

dnngãy3O.O6.2O22 

lirngàyOl.0I.2021 

nngày3O.O6.2O21 

1.Doanh thu ban hang vA cung cp dich vi 0! 5.13 643.091.966.304 350.235.502.507 1,138,583,599.273 687.206.642.627 

2.Các khoAn giam trü 02 1.067.488.310 2.153.599.823 2.354.991.837 4.100.759.804 

3.Doanh thu thuAn v bn hang va cung cp 

dch v 
10 642.024.477.994 348.081.902.684 1.136.228.607.436 683.105.882.823 

4.Gia vn hang ban II 5.14 507.783.563.121 274.515.835.105 906.294.849.536 540.902.347,788 

5.L9i tfrc gp v ban hAng vA cung cap 

djchvy (20=10.11) 
20 134.240.914.873 73.566.067.579 229.933.757.900 142.203.535.035 

6.Doanh thu ho?t dng tAi chinh 21 5.15 13.897.928.157 5,434,180.571 26.293.209.268 19.590.914.645 

7.ChiphitAichath 22 5.16 20.675.144.687 6,727,091.255 33.423.214.767 14.354.733.971 

- Trong dO: ChiphiMi vay 23 8.235.716.494 5.295.901.470 17.390.728.688 11.724.944.019 

8.Chi phi ban hAng 24 5.17 56.979.304.243 39.696.675.280 104.598.475.419 75.932.329.501 

9.ChiphiquAn Idoanh nghp 25 5.18 47.888.197.513 35.239.701.652 86.006.889.104 67.898.579.327 

10.Lç'i tfrc thun tr HBKD 

[30= 20 + (21-22) -(24+25)) 
30 22,596,196.587 (2.663.220.037) 32.198.387.878 3.608.806.881 

I I.Thu nhp khác 31 2.953.302.450 4.060.370.317 3,560,249.698 5.051.976.231 

12.ChiphIkhAc 32 34.177.002 41.487 108.497.378 46.583.587 

13. LQI nhuãn khäc 40 5.19 2.919.125.448 4.060.328.830 3.451.752.320 5.005.392.644 

14.Tng Iqi nhun tnthc thu 
(50=30±40) 

50 25.515.322.035 1.397.108.793 35.650.140.198 8.614.199.525 

I5.Chiphithu TNDN hnhinh 5! 5.23 4.982.103.268 - 6.175.434.084 - 

16.Chi phi tIiu ThDN hoAn I?i 52 - - - - 

17.Lqi nhuãn sau thug TNDN 
(60=50-5 1.52) 

60 20.533.218.767 1.397.108.793 29.474.706.114 8.614.199.525 

TP. HCIvL ngày 28 tháng 07 nàm 2022 
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TP.HCM, ngày 28 tháng 07 nám 2022 

K toán triröng 

Ding I\'iiiili Tu'vn 
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TONG CONG TYMAY NHA BE-CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho gial doan tài chInh k& th(ic ngày 30 tháng 06 nãm 2022 

Mâu B 03a-DN 
BAO CÁO LTYU CHUYEN TIEN TTONG HqP 

(Thea phzcoiigpháp gián t!ép,) 
Cho giai doan tài chInh kêt thüc ngày 30 tháng 06 nàrn 2022 

Clii tiêu MA s TM 
LOy k 

TO ngAy 01.01.2022 
dn ngày 30.06.2022 

Tu ngAy 01.01.2022 

dn ngAy 30.06.2022 
I. LUU CHUYEN lIEN TID HOAT DQNG KINH DOANH 
1. Lcri nhun tnr6c thud 01 35.650.140.198 8.614.199.525 
2. Diu chinh các khoAn 32.133.905.872 20.774.707.7 16 
- KhAu 10 tâi san c djnh 02 16.916.648.636 22.532.313.080 
- Các khoOn dir phOng 03 5.956.093.373 - 
- LA I chênh Ich t gia h61 doOi chira th.rc hin 04 - - 
- LAi, l tCr hoat  c1ng dAu ti.r 05 (8.129.564.825) (13.482.549.383) 
- ChiphllAivay 06 17.390.728.688 11.724.944.019 

3. Lçri nhun kinh doanh truOc thay di vn Iuu dng 08 67.784.046.070 29.388.907.241 
- TAng giam cOc khoOn phâi thu 09 66.805.956.495 52.247.970.667 
- TAng. giâm hAng tn kho I (1 (150.203.231.704) (136.068.386.434) 
- TAng. giam cAc khoAn phAi trã II (85.772.305.542) 9.809.673.854 
- TAng, giãm chi phi trA trtróc 12 2.790.563.815 (1.323.120.063) 
- TnIAivaydAtrA 13 (17.390.728.688) (11.724.944.019) 
- Thué thu nhp doanh ngbip dA np 14 (1.193.330.816) (3.184.840.218) 
• Tièn thu khAc tr hot dng kirth doanh 15 - - 
- Tin chi khAc tft boat dng kinh doanh 16 (3.670.800.000) (2.579.895.000) 
Lwu chuyén iin lhu?w lfr holl di:g ku,!: doaith 20 (120.849.830.3 70) (63.434.633.9 72) 
II. LUIJ CHUYEN TIEN 1U HOAT DQNG DÀy TU 
1. Tnchic1 mua sam, xAydtngTSCf) vA các tAi san dAi han  khAc 2 I (1.050.442.000) (71.818.182) 
2. Tn thu tir thanh I, nhirqng bAn TSCD vA cAc thi sAn dài han  khAc 22 220.987.051 393.785.455 
3. Tn chi cho vay, mua cAc cOng ci,i nçi cOa don vi khAc 23 - - 
4. Ti&n thu hi cho vay, bAn lai  cAc cong ci nç cUa dcm vj khAc 24 - - 
5. Tièn chi dautu gOp vn vAo don vj khAc 25 - 
6.TiènthuhidautugOpvinvaodcmvjkhac 26 • 388.239 
7. Tin thu liii cho vay, C6 tüc vA Icii nhun duc chia 27 7.908.577.774 13.137.336.718 
Liru chuy!n 1!n lhu,, lit hoçit djing dAu 1w 30 7.079.122.825 13.459.692.230 
III. LLTU CHUYEN lIEN T11J HO3T DQNG TAI CHINH 
3. Tiènthotcr divay 33 1.085.223.667.179 706.468.360.941 
4. Tin IrA nq g6c vay 34 (981.903.436.865) (746.386.440.620) 
5.TntrAnçithuAtAichinh 35 - - 
5. Co tc, lçsi nhun da IrA cho chO so hu 36 - 
Lieu chayEn 1ien thudn ilt hogi ling là! ch(nh 40 103.320.230.314 (39.918.0 79.6 79) 
Luu chuyh tin thuAn trong k5' (20+30+40) 50 (10.450.477.23 1) (89.893.021.421) 
Tin vA tirong diro'ng tiên d?iu k' 60 171.723.368.317 116.715.340.181 
AnhhirongcOa thay 161t9 giA h6i doAi quy d6i ngoit 61 - - 
Tin vA tirong duong tian cu6i k' 70 5.1 161.272.891.086 26.822.318.760 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai don tài chInh kt thôc ngày 30 tháng 06 nArn 2022 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINII TONG HOP Mu B 09a-DN 

1. THONG TIN KHAI QUAT 

1.1 HInh thüc s& hü'u vn 

Tng COng ty May Nhà Be - Cong ty C phAn (g91 tt là "Tong Cong ty") dtrqc c6 phn hóa tà 
Doanh nghip Nhà nixàc -, COng ty May Nhà Be theo Quyêt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày 
08/8/2004 Va Quyt djnh so 88/2004/QD-BCN ngày 08/09/2004 cüa B trtrâng B Cong nghip 
(nay là B Cong thuong). Tong Cong ty hot dng theo Giây chrng nhan dAng k kinh doanh s6 
0300398889 ngày 24 tháng 3 nãm 2005 do SO ké hoch và dâu tu Tp. HCM cap. Giây chirng nh.n 
däng k kinh doanh thay dOi Ian thu 23 ngày 18 tháng 01 nãrn 2017. 

Ten Tng Cong tyvit bAng ting nisóc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock 
Company, ten viêt tat là: NHABECO. 

Vn diu 1 là: 182.000.000.000 ding. 

Sc hüu vOn: 

Co dông S cô phin VND Ty l s& hfru 

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

Các c dông khác 13.160.000 131.600.000.000 72,31% 

Tng 18.200.000 182.000.000.000 100% 

Tri si chInh cfia Tng COng ty ti: S 4, Duing Bii Nghé, PlrnOng Tan Thun Dông, Qun 7, 
Thành phO Ho ChI Minh. 

S lao c1ing tti ngày 30/06/2022: 2.829 ngir&i. 

1.2 Nganh ngh kinh doanh và hot dng chInh 

Ngành nghé san xuât kinh doanh chO yêu cOa Tong COng ty bao gôm nhiu linh virc, trong do chO 
yêu là tp trung vào các linh virc sau dày: 

• San xut, mua ban san phâm d@ - may, nguyen phii lieu, may móc, thit bl, phi tOng linh kiin 
phic v11 ngành dot,  may; 

• Git, tAy, in trén san phm thêu; 

• Mua, ban san phâm chê biên tir nông - lam - hài san, may moe tliit bi,  phii tOng kim khI din 
may gia dung và cOng nghip, din tcr, cong ngh thông tin; 

• Xây thing và kinh doanh nhà; 

• MOi giài bt dng san; 

• Dich vu kho bâi; 

• Kinh doanh vn tái xang dAu bAng ô tO và duOng thOy n'i dja; 

• Kinh doanh nhà hang, Itru trO du ljch, khách s?n; 

• Kinh doanh du lch lU hành ni dja, quc t& 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chInh kt thOc ngáy 30 tháng 06 nãm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH TONG HP (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

1.3. Cu trüc doanh nghip 

Tai ngày 30/06/2022, Tng Cong ty có các Cong ty con vã Cong ty lien kt nhu sau: 

Cong tycon 

Cong ty CP May BInh Dlnh 
Cong ty CP May Dà Lt 
COngtyCP MayGia Lai 
Cong ty CP May Tarn Quan 
Cong ty TNHI-1 Git My Nhà Be 

Ty 1 
gop 

5 1,84% 
55,00% 

5 1,00% 
51,00% 
51,00% 

T l 
biu quyt 

51,84% 
55,00% 

5 1,00% 

5 1,00% 
51,00% 

Cong ty CP May BInh Thun 5 1,00% 51,00% 
Cong ty CF May Nhà Be - Hu Giang 55,69% 55,69% 

Cong ty lien doanh, lien kt 
COng ty c pMn May 9 26,78% 26,78% 
Cong ty c phAn DAu tu & Phát trin DV-TM NB 28,58% 28,58% 
Cong ty c phn May SOng Tin 43,89% 43,89% 
Cong ty CF Ur vn CN Nhà Be 30,00% 30,00% 
CôngtyCP XLCNNhàBO 29,99% 29,99% 
Cong ty CF Du Llch  NBC Cam Binh Resort 47,00% 47,00% 
CongtyCP May AnNhrni 45,90% 45,90% 
CôngtyCP MayNhàBè - Soc Trang 36,00% 36,00% 
CôngtyCP May Gia Phc 47,50% 47,50% 
Cong ty CP May Dtrc Linh 46, 15% 46,15% 

Các don vj ph thuc 

Chi nhánh Tang Cong ty May Nhã Be - Cong ty C phAn - Xi nghip May BInh Phát 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nlià Be - Cong ty Co phân - Xi nghip May Báo Lc 

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

Tng Cong ty May Nba Be - Cong ty C phn - Clii nhánh May BInh Dnh 

Tng Cong ty May Nba Be - Cong ty C phn - Clii nhánh PhIa Bc 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be tai  1-là Ni 

Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn - Clii nhánh UK 

1.4. Tuyên b v khã näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh 

Cong ty áp ding nhAt quán các chinh sách k toán theo Ch d k toán doanh nghip ban hành kern 

theo Thông tu s 200/2014/TT/BTC ngày 22 thãng 12 närn 2014 do Bô Tãi chinh ban hãnh, do dO, 

thông tin và s lieu trInh bay trén Báo cáo tài chInh là co th so sánh dtrçrc. 



TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai don tài chInh kt thic ngày 30 tháng 06 närn 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINII TONG HOP (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

2. K' KE TOAN, DUN V TIEN T SU DUNG  TRONG KE TOAN 

KS Ktoán 

Nãm tài chInh ciia Tng Cong ty bt dAu tr ngày 01 tháng 01 Va kt thic váo ngày 31 tháng 12 
hang näm. 

Don v tin t sfr diing trong kê toán 

Báo cáo tài chinh kern theo &rçYc trInh bay bAiig Diig Vit Narn (VND). 

3. CHIJAN MIfC vA CHE DO KE TOAN AP DUNG 

Ch d k toán áp dtjng 

Tng COng ty áp diing Ch d k toán doanh nghip Vit Nain &rQc ban hành kern theo Thông tic 
so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 närn 2014 do B Tài chInh ban hành. 

Tuyên b ye vic tuân thu Chuân mirc k toán và Ch d k toán 

Ban Tng Giám dc Tng COng ty dam bào d titan thu dy di.i cac Chun mirc k toán Vit Nam, 
Chê do ké toán doanh ng1iip Vit Narn hin hành Va các quy dn1i pháp 1' cO lien quan dn vic 1p 
và trinh bay Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kêt thüc ngày 30/06/2022. 

HInh thüc k toán áp ding 

Tang COng ty sir dung hinh thtrc s Nht k' cli tmg ttr. 

4. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG 

Co s& 1p Báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chinh kern theo dirge trInh bay b.ng Drng Vit Narn (VND), theo nguyen tAc giá g& va 
phu hcip vó.i cáe Chuân mrc ké toán Vit Narn, Chê d kë toán doanh nghip Vit Nam hin hành 
và các quy djnh pháp l cO lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

Các 1oi t5 giá hi doái áp diing trong k toán 

D6i vai các nghiêp vu phát sinli bang ngoai té  

Các nghip vv phát sinh bAng ngoi té dirçrc quy di theo t' giá áp dting ti th&i dim phát sinh 
nghip vi, chênh lch t giá phát sinh tir các ngIiip vy nay dirçc ghi nhn là thu np và chi phi tài 
chInh trong Báo cáo kêt qua kinh doanh. 

Dánh giá lai các khoân muc tién tê có gc ngoai tê tai t1iri diem lAp Báo cáo tà chinh 

(i) Các khoAn vtn bAng tin cO g6c ngoi t dirçxc phAn loal là tài san (Titi, Nq phãi thu,...): Dánh 
giá Lai  theo t' giá rnua vao ciia NgAn hang Tliuong rnai tal ngáy 30/06/2022. 

(ii) Các khoán vn bAng tin có g6c ngoai t ducrc phân Ioi là iiçr phAi trá (Phái trã ngir&i ban, 
vay,..): Dánh giá lai  theo t' giã ban ra cQa Ngân hang thuong mti ti ngày 30/06/2022. 

Chênh loch t' giá phát sinh tr vic dánh giá li dircrc kt chuyn vao tài khoAn Chênh 1ch t'giá - 
413, s dir tài khoãn nay së dirge kêt chuyên vào Doanh thu hoc clii phi tài chInh tai  thai diem Ip 
Báo cáo tài chInh g1ua niên th. 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO I'HAN 
Báo cáo tài chIiih cho giai do?n  tài chinh kt thuic ngáy 30 tháng 06 näm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH TONG HOP (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

Nguyen tc ghi nhn tiên và các khoãn tu'o'ng duong tiên 

Tin: Bao grn Tin mat, Tiii giri ngân hang. các khoán tiiong di.rong tin:  

Tin mat,  Tiii gui ngân hang du9c ghi nhii trCn ca sO thyc t phát sinh thu-chi. 

Các khoân tuong dtrnng tin là các khoán du tu ngin hen, tiii gl'ri có kS'  hn cO thai han thu hi 
hoc dáo hn khOng qua 03 tháng ké tir ngày dâu tu, giri tiên CO khã näng chuyên dôi dê dang thành 
rnt hrcrng tién xác dinh vá khong có riii ro trong chuyên dOi thành lien ti th01 diem báo cáo. 

Nguyen tc k toán các khoân du tw tài chIuh 

Các khoán dAu Ut vào Cong ty con, Cong ty lien doarih lien kt và du tu khác  

Du ttr vào Cong ty con: Cãc khoãn du tir vào các COng ty con ma Cong ty nAm quyn kim 
soát thrcic trInh bay theo phirong pháp giá gôc trên Báo cáo tài chmnh. 

Các khoân phân phM Icr1 nIiun ma Tng Cong ty nhn dirçrc ttr s loi nhun lüy k cüa các COng 
ty con sau ngày TOng COng ty nãm quyên kiêm soát dirçrc gui nhii vao két qua hoat dng kinh 
doanh trong närn cüa TOng COng ty. Các khoân pliân phOi khác dlsQC xem nhu phân thu hôi các 
khoàn dãu Eu và thrçrc trr vào giá trj dâu tu. 

• Du Ut vao cOng ty lien kt, lieu doanh: Các khoán dii tu vào cOng ty lien kt, lien doanh ma 
trong do Tong Cong ty cO ành huang dáng ké du9c trInh bay theo phirong pháp giá gc. 

Các khoãn phân pliM li nhun ma Tng Cong ty nhn dirc tr s6 Id nhun Iüy k cüa các Cong 
ty lien kêt sau ngày Tong Cong ty närn quyên kiêm soát duc ghi nIin vao k& qua hot dng 
kinh doanh trong nãrn cüa Tong COng ty. Các khoãn phãn phOi khác dirçrc xem nhi.r phân thu hi 
các khoán dâu ttr và duoc trur vào giá tn dâu tu. 

Ar 

• Các khoãn dAu Ut khác: Duc ghi nhn theo phirong pháp giá gc. 

4. CAC CHiNH SACH KE TOAN AP DIJJNG (TIEP THEO) 

Nguyen täc k toán các khoãn dâu tu tài chIuih (Tiêp theo) 

Dir phOng tOn that các khoán dãu tur 

Dr phông tn tht cho các khoân d&u flr vào COng ty con, Cong ty lien doanh, lien kt dtrcic trIch 
1p khi các Cong ty nay bj 10 dan den nba dâu tu cO khã nãng mat von hoc khoán dij phong do suy 
giám giá trj các khoân dâu tir vao các COng ty nay (tnr trirang hcrp  10 theo ké hoach  dA duqc xac 
djnh trong phuung an kinh doanh truOc khi dOu tu). MCuc trIch 1pdy phông ti.rang ng vài t 1 gOp 
vOn cOa Tong COng ty trong các tO chrc kinh tê theo hirOng dan ti Thông tu 89/2013/TT-BTC 
ngay 28/6/20 13. 

Di vâi các khoãn du tu khác, vic trIch 1p dy phOng t'n that can ctr vào giá tr hçrp Iy cOa khoán 
dâu tir tai thOi diem trIch lap, trong truOng hcrp khOng xác djnh duc giá tr hccp I vic 1p  dir 
phOng can cir váo khoãn to cCia ben duçrc dâiu tiu. 

Nguyen the k toán nq phñi thu 

Các khoán N phãi thu duc theo dOi chi tiCt theo k' hii phái thu, dOi tircrng phãi thu, 1oi nguyen 
t phái thu vâ các yeu tO khác theo nhu câu quân l' ci'ia Tong Cong ty. 

Các khoán N phái thu bao gm phâi thu khách hang và phái thu khác duqc ghi nhn theo nguyen the: 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tái chInh cho giai doan tài chInh kt th(ic ngày 30 tháng 06 nãm 2022 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHiNII TONG HOP (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

Phãi thu cüa khách hang gm các khoãn phãi thu mang tInh chat thixcng mai  phát sinh tsr giao 
djch có tInh chat mua - ban g10a Cong ty và ngithi mua (là clan vi dc 1p vôi ngui ban, gm Ca 
các khoán phái thu giUa Cong ty mc và Cong ty con, lien doanh, lien kOt). Các khoán phai thu 
thtrcing mai  duqc ghi nhn phü hcip vOi chuân mvc  doanh thu ye th&i dim ghi nMn  cAn cü theo 
hOa clan, ching tir phát sinh. 

• Phái thu khác g8m cac khoán phãi thu khong mang tInh thuang mai. 

Các khoãn phái thu duQc phân ba1 là Ngn hn và Dãi han trén Bang Can aM k toán can cir kS' 
han cOn  iai  cüa cac khoãn phái thu tai  ngày 1p Báo cáo tài chInh. 

Dr phong nçi phái thu khó dOi: dLrcic 1p cho trng khoán nq phái thu khó dOi cAn ci.r vào th&i gian 
qua han  trã nç gôc theo cam k& nq ban du (không tInh den vic gia han  nq gifla các ben), hoc dr 
kin mic tn tht có the xãy ra theo htxàng dan tai  Thông tir 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. 

Nguyen tc k toán hang tn kho 

Hang t6n kho duc xác djnh trén ca sec giá gc, trong trirn hçcp giá gc hang tn kho cao han giá 
trj thun có the thirc hin dirçic thi phái tInh theo giá trj thuân có the thrc hin thrqc. Giá g6c hang 
ton kho bao gôrn chi phi nguyen 4t !iu trirc tiêp, chi phi Lao dng trrc tiêp vá chi phi san xuât 
chung, néu có, dé có duc hang ton kho & dja diêm va trang thai hin tai.  Giá trj thuân CO the thirc 
hin duc dtrc xác djnh bAng giá ban uàc tInh trr các clii phi dé hoàn thành cüng chi phi tip thj, 
ban hang và phân phôi phát sinh. Hang ton kho thrqc hach  toán theo pliirang pháp ke khai thu&ng 
xuyén. Giá trl hang xut kho dtrçc tInh theo p1ur0ng pháp binh quân gia quyên. 

Dr phOng giãm giá hang tn kho cüa Tang Cong ty dtrcrc trIch 1p theo các quy dlnh  k toán hin 
hành. Theo do, lông Cong ty dtrçcc phép trich ip Dr phOng giàm giá hang tn kho lôi th&i, hông, 
kern phm chat tron trtr?Yng hcip giá trj thrc té ccia hang tOn kho cao han giá trj thuAn có th thpc 
hin dtrçcc tai  th&i diem két thcic nién d k toán. 

4. CAC CH!NH SACH ICE TOAN AP DUNG  (TIEP THEO) 

Nguyen thc k toán và khu hao Tài san c6 dnli hit ii hInh và vô hInh 

Tng Cong ty quân l, sCr dung và trich khAu hao TSCD theo 1iuong dn tai  thông tir 45/201 3/IT-
BTC ban hành ngày 25 tháng 4 nAm 2013. 

a. Nguyen 1& ki foán 

Tài san c dinh 1iUu hmnh  

Tài san c djnh hu hinh dupe phán ánh theo giá g6c, trinh bay theo nuyén giá trfr giá tn hao mOn 
Ifly k. Nguyen giá tài san cô djnh bao gm toãn bO các chi phi ma Tong COng ty phâi bO ra d cO 
dupe tài san cô djnh tInh den thai diém dira tal san do vào trang  thai sAn sang set ding. 

Khi tài san c djnh dupe ban hay thanh 1', nguyen giá vá khu hao lity k dtrçic xOa s và bt k khoãn 
lAi, 10 nào phát sinh do vic thanh l' dêu dtrqc tInh vào thu nhp khác hay chi phi khác trong nni. 

Tài san c8 dinh vO hInh  

Tài san c djnh vô hinh th hin gia l  quyn si diing dat, nhän hiu hang hóa, bàn quyn bang  
sang ch& quyn phát hành, cong thüc pha chê,... và dupe trinh bay theo nguyen giá ti* giá trj hao 
mOn lily ké. 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chInh k& thüc ngày 30 tháng 06 nAm 2022  

THUYET MINI! BAO CÁO TAI CH!NH TONG H(W (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

b. Plzwo'ngphdp khu hao 

Tài san c djnh hthi hmnh duçic khu hao theo phrong pháp du*ng thing dra trén thai gian liQu 
dung ixó,c tInh. Tlii gian khâu hao ci the nhi.r saii: 

Tir ngày 01/01/2022 
den ngay 3 1/12/2022 

(S nãm) 
Nhà xuâng và 4t kiên tr6c 05 — 25 
May móc và thiet b 05 — 07 
Phxang tin 4n tãi 06 
rhiet bj, dvng  cii quán l và tâi san khác 03 — 07 

Tài san c djnh vô hInh 

Tir ngày 01/01/2022 
dn ngày 31/12/2022 

(So näm)  
Quynst'rdingdat 50 
NhAnhiuhànghóa 10 
Bàn quyén, bang sang ché 10 
Cong thrc pha che, thiêt kO,... 10 

Nguyen tc k bàn Chi phi xãy drng co ban d thing 

Các tài san dang trong qua trinh xây drng plc vi rnic dich san xut, cho thuO, quân trj hoc cho 
bat kS' mvc dIch nào khác &rçic ghi nhii theo giá gac. Clii phI nay bao gôm chi phi djch vi và chi 
phi IAi vay cO lien quan phi hqp vài chInh sách ké toán cc,a Tong Cong ty. Vic tInh khu hao cOa 
cac tài san nay dtrqc ap diing giOng nhtr vài các tài san khác, bat dãu tr khi tài san vào trang  thai 
sAn sang sü d,ing. 

Nguyen tc k toán chi phi trã truoc 

Chi phI trà tnróc phãn ánFi các chi phi thi,rc t dA phát sinh nhtrng cO lien quan dn k& qua hot 
dng san xuât kinh doanh cüa nhieu kS'  kê toán và viéc kOt chuyOn các khoàn chi phi nay vào chi 
phI san xut kinh doanh cüa eác k5' kO toán sau. 

Chi phi trã tri.róc: duc ghi nhn theo giá g6c và dxçc phân !oai theo ngân hn vã dài han  trén Bang 
can dôi kê toán cAn cfr vào thai gian trâ trtrót cCa ttmg hqp dOng. 

4. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG  (TIEP THEO) 

Nguyen tc k toán Nq phãi trä 

Các khoàn nq phái trá dLrqc theo dOi chi ti& theo kS'  hn phãi trã, d6i tLrng phái trâ, loai nguyôn t 
phai trã va cac yeu to khác theo nhu cAu quan 1' ciia Tong Cong ty. 

Các khoân nq phãi trà bao gm phâi trã nguO ban, phái trá n vay và các khoãn phãi trã khác là các 
khoân nq phãi trà dtr?c xac djnh gAn nhir chAc chAn ye giá trj Va th&i gian và duçic ghi nhn khong 
thAp han nghra vu phâi thanh toán, &rçc phân i°ai nhLr sau: 

Phãi trã ngir&i bàn: gm các khoãn phai trã mang tInh cht thtrang mai  phát sinh tr giao djch mua 
hang hóa, djch vi, tài san giU'a Tong Cong ty và nguOl bAn (IA dan v dc 1p vâi TOng COng ty, 
gm Ca CáC khoân phâi trá gi&a COng ty me và Cong ty con, COng ty lien doanh, lien keO. 

Phái trã khác gm các khoãn phãi trâ khOng mang tinh thtrang mai,  khong lien quan dn giao 
djch mua ban, cung cap hang hóa djch vi. 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chInh kt thCic ngày 30 tháng 06 nãm 2022  

THUYET MINI! BAO CÁO iAi CHiNH TONG HOP (TIEP THEO) Miti B 09a-DN 

Nguyen tc ghi nhn và vn hóa cãc khoãn clii phi di vay 

Tt ca các chiphI lAi vay dtrçic ghi nhn vao Báo cáo K& qua hot thng kinh doanh khi phát sinh, 
tth khi &rqc von hOa theo quy djnh cüa chuân mrc k toán "Chi phI di vay", 

Nguyen tc ghi nhân chi phi phãi trã 

Các khoán chi phi tic t chLra clii nhuiig du'crc trich tru'ó'c vào clii phi san xut, kinh doanh trong 
kS' dé dam bão khi chi phi phát sinh thrc tê không gay dt biên cho chi phi san xuât kinh doanh trén 
c sâ dam báo nguyen täc phü hccp giva doanh thu và clii phi. 

Tng Cong ty ghi nhn chi phi phái trã theo các ni dung clii phi chInh sau: 

Chi phi kIiuyn mãi, chit kIiu,... 

Clii phI nguyen 4t Iiu: vãi chinh,... 

Nguyen tc và phirong pháp gui nhn các khoãn dij phông phãi trã 

Giá trj thrçic ghi nhn cüa mt khoàn dir phOng phái trã là giá trj &rcYc uâc tinh hçip l nMt v khoãn 
tiên së phái clii d thanh toán nghia vii nq hin t?i tai ngày kêt thCic kS'  kê toán nãm. 

Nguyen tc ghi nhn doanh thu chu'a thii'c hin 

Doanh thu chtra thirc hin gm: doanh thu n1in trtró'c (nhLr: s tiii thu trLràc cüa khách hang trong 
nhieu k' ké toán ye cho thuê mt bang) khong bao gôrn: tiên nhn triràc cüa nguii mua ma Tng 
Cong ty chua cung cap san phâm, hang hóa, dch vii; doanh thu chua thu duc tin cüa hoat dng 
cho time tâi san, cung cap djch vi nhiêu k'. 

Doanh thu nlin truUc &rqc phân b6 theo phuang pháp thrOng thing cAn c(r trén s kS'  cIA thu tin trtr&c. 

4. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG (TIEP THEO) 

Nguyen tc ghi iiliçm von cliü so hü'u 

Vn du tt.r ci:ia chü s& hCru duqc ghi nhii theo s v6n thrc gop cüa chci s& hüu. 

Lçri nhun chixaphân ph6i xác djnh trén c s& kt qua kinh doanh sau thu thu nhp doanh nghip 
và vic phân phôi Icvi nhun hoAc xCr I Jo cüa Tong Cong ty. 

Lcii nhuii sau thu ci:ia Tng Cong ty thrçc trich cliia c t(rc cho các c dOng sau khi duçrc phê 
duyt bi Hi dôn CO dông tai Dai hOi thir&ng nién cCia lông Cong ty và sau khi cIA trich 1p  các 
qu9 dir trii theo Dieu I cüa Tong Cong ty. 

C tCrc dtrqc cOng b va chi trã dra trén s6 lcci nhuân trOt tinh dat  thrc. C tic chinh thirc dtrc 
cOng bô và clii trã trong niOn dO ké tiép t& nguOn li nhun chtra phân ph6i cAn cr vào sr phé duy 
cUa HOi  dong cO dong tai  Di IiOi thithiig niên cüa lông Cong ty. 

Nguyen tc vã phirong pháp ghi nhn doauh tliu, thu nhp khác 

Doanh thu bàn hang du''c gill nlin khi d6ng thai thôa mAn tt cã nAm (5) diu kiin sau: 

(a) lông Cong ty cIA chuyn giao plin lan rii1 ro và li Ich gAn lien vói quyên s0 h('u san phni 
hoc hang hóa cho ngiräi mua; 

(b) lông COng ty khOng cOn nAm g quyên quân l' hang bOa nhu ngith'i sa hIu hang bOa hoc 
quyén kiém scat hang !iOa; 

(c) Doanh thu duc xác djnh ttrng dôi chAc chAn; 
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TONGCONGTYMAYNIIABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chinh cho giai don tài chInh kt thic ngày 30 thang 06 nAm 2022 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CH!NH TONG HP (TIEP THEO) 

(d) Tng Cong ty së thu di.rcc lqi Ich kinh t tr giaO dch ban hang; va 
(e) Xác djnh du9c chi phi lien quan den giao djch ban hang. 

Mãu B 09a-DN 

Doanh thu cüa giao djch v cung cp djch vti duc ghi nhn klii kt qua cCa giao djch do duqc xác 
djnh mt each dáng tin c.y. Truàng hçip giao djch ye cung cp dch vii lien quan den nhiu k' thI 
doanh thu thrqc ghi nhn trong k5 theo kët qua phân cong vic dä hoàn thành tai  ngày cüa Bang can 
dôi kë toán cUa kS'  dO. Kt qua cCa giao djch cung cap djch vu &rc xác dlnh  khi thOa man tht cá 
bn (4) diéu kiin  sau: 

(a) Doanh thu duc xác djnh tuung d6i chic chin; 
(b) CO khã nAng thu dtrqc lqi Ich kinh tê tr giao dich  cung cap dch vi dO; 
(c) Xác djnh duc phân cOng viêc dà hoàn thành ti ngày cüa Bang can d6i kê toán; va 
(d) Xác dlnh  duqc clii phi phát sinh cho giao dlch  và clii phi dé hoàn thành giao djch cung cp djch 
vidó. 

Di vol ti&n lAi, c6 tic và lqi nhuân discc chia va thu nlip khác: Doanh thu duc ghi nhn khi 
lông Cong ty cO khâ näng thu duve li ich kinli tO ttr hot dng trOn và dtrc xác djnh urong dôi 
chAc chAn. 

Nguyen tc k toán dc khoãn giãm trr doanh thu 

Các khoãn giam tr& doanh thu gm: 

• Giãm giá hang ban: là khoân giàrn trr cho nglrài rnua do san phm, hang hóa kern, mAt phm 
chAt hay khong dCing quy cAch theo quy djnh trong hcrp doug kinh tO; khOng bao gm khoAn 
giárn giá hang bAn cho ngu&i rnua dã the hin trong hOa dan GTGT hoc hóa dan bAn hang. 

S • • 

• Hang ban b tra lal:  do vi pharn cam ket, vi pharn hcp doug kinh te, hang bi kern, mat pham 
chAt, không dung chcing loai, quy cách. 

4. CAC CHIN!! SACH icE TOAN ÁP DUNG  (TIEP THEO) 

Nguyen tAc k toán giA v6n hang bAn 

Bao gOrn giá von ciia san phârn, hang hóa, djch vi trong kS'  dtrqc ghi nhân pht h9p vol doanh thu 
dA tiOu thii trong nArn. 

Nguyen tc và phwong pháp ghi nhn chi phI tái chInh 

- Chi phi di vay: Oh nli.n hang thang can c trOii khoãn vay, lAi suAt vay và s6 ngày vay thi,rc t, 

Nguyen tAc và phirong phAp ghi nhn clii phi thud thu nhp doanh nghip hin hành, clii phi 
thud thu nhp doanh nghip hoãn 1aj 

Chi phi thud thu nhp doanh ngIiip (hoac  thu nh.p thus thu nhp doanh nghip): Là t6ng chi phi 
thu thu nlip hin hành và clii phI thuO thu nhp hoãn lai  (hocthu nhp thuO thu nhp hin hành 
và thu nhp thuO thu nhp hoAn Iai)  khi xAc djnh lqi nhun hoc lô cOa mt nAm. 

• Clii phi thu thu nMp  doanh nghip hin hành: là S6 thu6 thu nlip doanh nghip phai nOp  tinh 
trOii thu nhp cliju thuê trong nAm và thu6 suat thuO thu nhp doanh nghip hin hành. Thus thu 
nhp hin hành dtrqc tInh dra trOn thu nhp chju thuO và thuO suât áp dvng  trong k5' tInh thu& 
KhoAn thu nhp chju thuO chOnh lch so vOi Igi nhun kO toAn là do diu chinh cac khoAn chOnh 
lcli giQa lçxi nhun k8 toán và thu nlip chju thuO theo chinh sAch thuO hin hành. 

• Clii phI thuE thu nhp doanh nghip hoàn li: là S6 thu6 thu nIip doanh nghip se phâi np 
trong ttron lai phát sinh tr vic: ghi nhn time thu nlip hoàn lai  phAi trà trong narn; hoàn nhp 
tài san thuO thu nhp hoän lai  dä duc ghi nhn tr các nArn triràc; khOng ghi nhn tài san thué 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinh cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 nAm 2022 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! TONG HQP (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

thu nhp hoAn iai  hoc thu thu nhp hoän 1i phãi trã phát sinh t& các giao djch duçcc ghi nhn 
trirc tiêp vào von chü s& h&u. 

Tng Cong ty có nghia vi np thug thu nhp doanh nghip vói thu sut tr 20% trén thu nhp chju thud. 

hoc tInh k toán 

Vic lap Báo cáo tái chInh tuán thu theo các Chun nwc  k toán Vit Nam, Ch dO k toán doanh 
nghip Vit Narn hin hành và các quy djnh pháp l' có liOn quaii dn vic 1p và trInh bay Báo cáo 
tài chInh yOu câu Ban lông Giám dc phãi có nhtthg Lràc tInh và giâ djnh Onh htrâng dan s6 lieu 
báo cáo ye cong ncr, tài san và vic trInh bay các khoân cong nq Va tài san tiàm tang tai ngày Ip 
Báo cáo tài chInh cüng nhtr các so 1iu báo cáo ye doanh thu va chi phi trong su6t nàm tài chinh. 
Kat qua boat  dung kinh doanh thrc tO cO the khác vói các txOc tinh, già djnh dt ra. 

Cong ci tài chInh 

Ghi nhân ban dAu 

Tài san tài chInh 

Tal ngây ghi nhn ban dâu, tài san tài chiiih duc gui nIin theo giá goc crng các chi phi giao djch 
có liOn quan trirc tiOp dan vic rnua sam tài san tài chInh do. 

Tài san tài chinh cuia COng ty bao gam tin met, tian gcri ngin han,  các khoàn ttwng ducmg tin, các 
khoân phái thu ngAn han  và các khoán phái thu khác, the khoán k qu9, các khoán cho vay, cong ci 
tài chinh dã thrqc niOm yet va cliva niOm yet và các cOng ci tài chInh phái sinh. 
COng nq tài chInh 

lal ngày ghi nhn ban du, cong nq tài chinh &rcrc  ghi nlin theo giá gac cong  the chi phi giao dch 
cO liOn quail trijc tiOp dOn vic phát hành cOng n tái chInh dO. 

Cong nq tài chinh cüa Tang Cong ty bao garn các khoán phài trá ngtthi ban, phãi trá khác, các 
khoân chi phi phái trã, cae khoán ncr  thuO tài chInh, các khoãn vay và cong cii tài chinh phái sink 

4. cAc CHIN!! SACH icE TOAN AP DVNG  (TIEP THEO) 

Cong cij tài chInh (Tiap theo) 

Dánh giá lai sau IAn ghi nhân ban dAu 

Hin tai, dma cO quy djnh va dánh giá Iai  cOng ci tài chIiih san gui nhri ban dAu. 

Các ben liOn quan 

Duc coi là các ben liOn quan là các doanh nghip,kO Ca các COn ty con Cong ty liOn kat, các cá 
nhân tr%re tiOp hay gián tiOp qua mOt  hoc nhiêu trung gian CO quyOn kiOm soát Tang Cong ty hoc 
chju sr kiOm soát chung vói lông Cong ty. Các ben liOn kOt, các Ca nhân nào tri,rc tiêp hoc gián 
tiOp näm quyOn biOu quyOt cüa lông Cong ty ma có ãnh lwOng dang kê dM voi Tong Cong ty. 
Nhng ch0c trách quãn l chu chôt nhir Tong Giám doe, viên ch&e cua lang Cong ty, nhng thành 
viOn than cn trong gia dInh cüa nhu'ng cá nhân 11* the ben liOn kOt nay hoc nhüng Cong ty liOn 
kat vâi các ca nhãn nay cEing thrcrc coi là bOn liOn quail. 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chinh kt thc ngày 30 tháng 06 näm 2022' 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH TONG HQP (TIE? THEO) Mu B 09a-DN 

5. THÔNG TIN BO SUNG CHO CHI TIEU TRINH BAY TREN BANG CAN DO! IcE TOAN 
TONG HQ, BAO CÁO KET QUA HOIST DQNG KINH DOANH TONG HP 

5.1 Tin và các khoãn ttwng du'o'ng tin 

30/06/2022 
VND 

01/01/2022 
YND 

Tin mt 4.739.161.456 8.040.421.013 
Tin gi:ri ngân hang 112.633.729.630 149.575.359.396 
Tin dang chuyn 107.587.908 
Các khoãn ttrong duung tin 43.900.000.000 14.000.000.000 
Tin gói có k)) hqn dtcói 3 tháng 43.900.000.000 14.000.000.000 
Tong 161.272.891.086 171.723.368.317 

5.2 Phãi thu cüa khách hang 

30/06/2022 01/01/2022 
YND VN D 

Phãi thu khäch hang ngn hin 555.218.780.734 616.913.133.284 
H&M Hennes & Mauritz 48.436.236.793 27.506.105.694 
Motives International (Hong Kong) Ltd. 36.632.405.601 47.745.904.866 
BMB Clothing Group 34.024.324.701 39.507.894.765 
JP Global Import INC 26.492.493.535 25.040.793.857 
River Island Clothing Co., Ltd. 19.730.681.817 
Matalan Retail Ltd. 28.827.474.003 24.298.014.862 
COng ty TNHH Tng Cong ty Dt may Min Nam - 3.839.696.520 24.868.687.673 
COng ty CP May DCrc Linh 32.751.585.276 32.751.585.276 
Phãi thu các di ttrcYng khác 324.483.882.488 395.194.146.291 

lông 555.218.780.734 616.913.133.284 

5.3 Phãi thu khác 

30/06/2022 01/01/2022 
VND VND 

Ngn lin 78.927.571.179 95.172.186.797 
Phái thu BHXH 

Phái thu các cong ty con, LDLK 66.633.556.453 

6.395.292.793 

71.328.602.552 
"V 

Phái thu tm frng 2.586.653.778 444.467.651 31 

Phãi thu CBCNV 2.384.635.584 6.640.698.971 
Hi 

Ung tin dAu t.r d an DCrc Linh 2 1.519.993.027 1.519.993.027 NC 

K qu, k ctrçic 151.476.000 155.476,000 
Phái thu khác 5.651.256.337 8.687.655.803 

Dài hn 29.534.522.684 30.787.717.384 
Phái thu các cong ty con, LDLK 24.700.000.000 24.700.000.000 
Cong Ty CF May PhU Cat 2.536.110.000 3.381.480.000 
Dt cc tin rnt bang 2.298.412.684 2.706.237.384 

Tng 108.462.093.863 125.959.904.181 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chInh kt thcic ngày 30 tháng 06 nãm 2022 

TLLUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH TONG 

5.4 Hang ton klio 

HOP (TIEP THEO) 

30/06/2022 
YND 

Mu B 09a-DN 

01/01/2022 
VND 

Hang mua dang di trn thràng 1.692.198.897 1.5 14.397.309 
Nguyen 1iu, 4t lieu 284.178.088.258 205.344.888.055 
Cong cii, diing ciii 18.431.435.244 14.577.579.036 
Chi phi san xuAt, kinh doanh di dang 285.969.519.850 224.049.150.726 
Thánh phAm 68.394.570.039 56.226.352.815 
Hang hoá 11.950.570.376 5.147.246.791 
Hang gCri di bàn 40.148.141.944 53.701.678.172 

Tng 710.764.524.608 560.561.292.904 

D phOng giãrn giá hang ton kho (49.442.757) (49.442. 757) 

Cia tn thun có th thinc Iiiên 
duçrc cila hang t1n kho 710.715.081.851 560.511.850.147 
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5.5 

TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho gial doan tài chInh kt thic ngày 30 tháng 06 nãm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Tài san c dinh hüu hmnh 

NGUYEN CIA 

TONG H1P (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 

Nhi cüa, May móc, Phirong tin vn 
.. 'ãt kiên trñc thiet b! tãi, truyn dn 

Thit bi 
dting ci quãn I 

£'on vi tInh: VND 

TOng (VND) 

S1 dir ti 01/01/2022 245.365.350.735 394.476.983.357 93.5 18.149.991 8.320.171.827 741.680.655.910 
Tang trong ky 4.570.976.408 437.580.910,00 326.400.000,00 5.334.957.3 18 
Mua trong kS' 349.042.000 326.400.000 675.442.000 
XDCB hoàn thành 1.681.533.050 1.681.533.050 
Tang do diu chuyn ni b 2.540.401.358 437.580.910 2.977.982.268 
Giãm trong k3' 4.040.843.008 875.161.820,00 4.916.004.828 
Thanh I, nhtxcng ban 1.500.441.650 437.580.910,00 1.938.022.560 
Giãrn do diu chuyn nQi b 2.540.401.358 437.580.910,00 2.977.982.268 

S du ti 3 0/06/2022 245.365.350.735 395.007.116.757 93.080.569.081 8.646.571.827 742.099.608.400 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
S dir tal 0 1/01/2022 180.279.926.010 308.312.591.979 78.602.141.805 7.622.471.687 574.817.131.481 
Tang trong k' 3.337.397.113 11.928.853.309 1.951.801.076 126.529.315 17.344.580.813 
Khu hao trong k' 3.337.397.113 10.269.993.679 1.514.220.166 126.529.315 15.248.140.273 
Tang do diàu chuyn ni b 1.658.859.630 437.580.910,00 2.096.440.540 
Giãm trong k' 3.159.301.280 875.16 1.820,00 4.034.463.100 

Thanh I?,  nhxgng ban 1.500.441.650 437.580.910,00 1.938.022.560 
Giãm do diu chuyn ni b 1.658.859.630 437.580.910,00 2.096.440.540 
So dir tai 30/06/2022 183.6 17.323. 123 317.082.144.008 79.678.781.061 7.749.001.002 588.127.249.194 
GIA TR CON LI 
Tii 01/01/2022 65.085.424.725 86.164.391.378 14.9 16.008.186 697.700.140 166.863.524.429 
Ti 30/06/2022 61.748.027.612 77.924.972.749 13.401.788.020 897.570.825 153.972.359.206 
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5.6 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chinh cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 nãm 2022 

CII!NH TONG HQP (TIEP THEO) 

Quynsü' Ban quyn, Phn mm 
diing dt bng sang ch may vi tinh 

Mii B 09A-DN 

Tong (YND) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI 

Tài san c dinh vô hInh 

NGUYEN CIA 

s6 dir ti 01/01/2022 10.449.268.907 5.838.965.451 29.619.184.505 45.907.418.863 

Tang trong näm 
Gum trong näm 

S dir ti 30/06/2022 10.449.268,907 5.838.965.451 29.619.184.505 45.907.418.863 

GIA TRJ HAO MON LUY KE 

S dw ti 01/01/2022 3.875.364,478 5.838.965.451 23.396.591.083 33.110.921.012 
Tang trong nãm 196.468.152 - 1.472.040.211 1.668.508.363 

Khu hao trong närn 196.468.152 - 1.472.040.211 1.668.508.363 
S dir tai 30/06/2022 4.071.832.630 5.838.965.451 24.868.631.294 34.779.429.375 
GIA TRJ CON LI 

Ti 01/01/2022 6.573.904.429 - 6.222.593.422 12.796.497.851 
s6 dir ti 30/06/2022 6.377.436.277 - 4.750.553.211 11.127.989.488 
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5.7 

TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TV CO PIL&N 
Báo cáo tài chinh cho giai doan tài chinh kt th6c ngây 30 tháng 06 nãm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH TONG 

Du ttr tài chInh dài han 

TêncOngty 

HQI' (TIEP THEO) 

Ty l 

Mâu B 09A-DN 

Ti ngày 30/06/2022 Ti ngày 01/01/2022 

Vn näin gifl' Quyen bicu 
quyOt 

Giag& GkihQ'p1y Cia gtc Giáhqpl 

Du tir o cOng ty con 111.435.268.520 (15.300.000.000) 98.685.268.520 (15.300.000.000) 
Cong ty CP May BInh Djnli 51,84% 51,84% 11.535.620.000 11.535.620.000 

Cong ty CP May Dà Lt 55,00% 55.00% 5.817.648.520 5.817.648.520 

COng ty CP May Gia Lai 51,00% 51.00% 7.650.000.000 7.650.000.000 

Cong ty CP May Tarn Quan 51,00% 51.00% I7.850.000.000 I 7. 850.000.000 

COng ty TNI-IH Git tãy Nhà Be 51,00% 51,00% 15.300.000.000 (15.300.000.000) 15.300.000.000 (15.300.000.000) 

COng ty CP May Binh Tliun 51,00% 51,00% 25.500.000.000 12.750.000.000 

COng ty CP May Nba Be - I-1u Giang 55,69% 55,69% 27.782.000.000 27.782.000,000 

Dan tn vão cong ty liOn doanh, lien kt 94.466.920.657 (29.886.195.536) 107.216.920.657 (28.956.997.770) 
CôngtycôphnMay9 26,78% 26,78% 5.227.920.657 5.227.920.657 

Cong ty cô phn Du t& Phát triên Dy-TM NB 28,58% 28,58% 3.429.000.000 3.429.000.000 

COng ty cô phân May SOng Tién 43,89% 43,89% 15.360.000.000 15.360.000.000 

COng ty CP tLr '5n CN Nba BC 30,00% 30.00% 1.500.000.000 1.500.000.000 

Cong ty CP XLCN Nba Be 29,99% 29,99% 3.000.000.000 3.000.000.000 

Cong ty CP Dii Ljch NBC Cam Binh Resoi 47,00% 47,00% 14.900.000.000 (5.266.195.536) 14.900.000.000 (4.336.997.770) 

COng ty CP May An Nhon 45,90% 45,90% 9.180.000.000 9.180.000.000 

COng ty CP May Nba Be - SOc Trang 36,00% 36,00% 15.120.000.000 (15.120.000.000) 15.120.000.000 (15.120.000.000) 

Cong ty CP May Gia PhOc 47,50% 47,50% 9.500.000.000 (9.500.000.000) 9.500.000.000 (9.500.000.000) 

Cong ty CP May Dirc Linli 26,54% 26,54% 17.250.000.000 30.000.000,000 
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TONG CONG TV MAY NRA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chinh cho giai doan tài chinh kt thCic ngày 30 thãng 06 nAm 2022 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! TONG HVP  (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 

5.7 Du hr tài chInh dài hn (Tip theo) 

Ten cOng ty 

T Iê Tai ngây 30/06/2022 Tai rigãy 01/01/2022 

Vin nm giü Qu\'Cn biu 
quvCt 

Giá gc Cia h9p I9 Ciágôc c;i IiopR' 

Dfla tw dài ha,: k/:dc 49% 49% 31.256.863.385 31.256.863.385 
COng ty CP DT&PT BInh Thng 18,02% 18,02% 5.802.843.385 5.802.843.385 
COng t) CPNPLDt May Binh An 6,45% 6,45% 7.161.920.000 7. 16 1.920.000 
COng ty CP Dt May Lien Phirnng 2,04% 2,04% 3,480,000.000 3.480.000.000 

Ong ty CP Du Tu An Phát 5.00% 5,00% 4.225.000.000 4.225.000.000 
COng ly CP Thisang Mi Ban Lé Nhh Be 15,00% 15,00% 5.250.000.000 5.250.000.000 
lôngCOngty VtTh&ng-CfCP 2,61% 2,61% 5.337.100.000 5.337.100.000 

Tng 49% 49% 237.159.052.562 237.159.052.562 

5.8 Phãi tri ngu'Oi hin 

30/06/2022 (VND) 01/01/2022 (VND) 

Cia tr ghi so S6 có khã näng 
trá no.  

GIa trj ghi sO 
So có khä näng 

trã fl9 

Ngn 1in 293.114.543.731 293.114.543.731 309.697.216.497 309.697.216.497 

Cong ty CP May Tam Quan 23.072.964.726 23.072.964.726 16.950. 198.294 16.950.198.294 
Cong ty CP May Gia Lai 54.683.041.786 54.683.041.786 33.454.019.687 33.454.019.687 
Motives International (Hong Kong) Ltd. 28.062.522.006 28.062.522.006 36.525.512.094 36.525.512.094 
Cong Ty C? May Phü Cat 2.396.542.872 2.396.542.872 5.475.748.882 5.475.748.882 
Kufner Hong Kong LTD. 3.953.314.504 3.953.314.504 3.306.539.590 3.306.539.590 
COng ty CP May Binh Thun Nhà Be 2.880.471.934 2.880.471.934 12.864.966.305 12.864.966.305 
Cong ty CP May Nhà Be - Hu Giang 6.760.247.012 6.760.247.012 12.332.435.082 12.332.435.082 
Phãi trá cac nhã cung cap khác 171.305.438.891 171.305.438.891 188.787.796.563 188.787.796.563 

Dài han 21.000.000 21.000.000 56.218.000 56.2 18.000 
Cong Ty CP Long Phu'ang DOng 21.000.000 21.000.000 56.218.000 56.2 18.000 

To ng 293.135.543.731 293.135.543.731 309.753.434.497 309.753.434.497 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai dotn tài chinh k& thOc ngãy 30 thang 06 nãrn 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINB TONG HP (TIEP THEO) 

5.9 Thud và các khoãn phãi np/ phãi thu Nhà 

01/01/2022 
Phãi nQp 

Thus gia trj gia tang 
Thu XNK 
Thus thu nhp cá nhân 

Thu nha dt, tin thuê dt 
Thu mon bâi 
Ph lê phi và các khoàn phãi np khác 
Tang 

Phãi thu 

Thus XNK 
Thus thu nhp doanh nghip 
Thud thu nhp cá nhân 
Tang 

6.540.065.957 
41.295.241 

208.449.503 

841.560.880 
7.631.371.581 

1.720.079.605 
3.305.079.316 

2.499.860 
5.027.658.781 

nu.o,c 
S phãi np 

6.726.970.304 
542.259.064 

I. 139.619.581 
270.271.341 
23.000.000 

2.357.466.985 
11.059.587.275 

154.093.228 
6.175.434.084 

6.329.527,312  

S dã np 

9.656.026,010 
583.554.305 

1.213.478.563 
270.271.341 
23.000.000 

2.786.259.241 
14.532.589.460 

701.669.430 
5.451.584.339 

134.3 12.072 
6.287.565.841  

Mu B 09A-DN 

3 0/0 6/2022  

3.611.010.251 

134.590.521 

412.768.624 
4.158.369.396 

2.267.655.807 
2.581.229.571 

136.811.932 
4.985.697.310 

5.10 Pliãi tra Lhc 

30/06/2022 
VND 

 

(11/01/2022 
VND 

    

a) Ngn hn 
Kinh phi cong doàn 
Báo him xä hQi, y t, tht nghiçp 
Phái trã COng ty CP May Birih ]hu.n 
Phãi trã Cong ty CP May An NhGn 
Phài trá Cong ty CP May Gia Lai 
Phái trá khác 
Phãi trâ CO tCrc 
b) Dãi han 

Nhn k qu5, k CLrQC dii hn 

Tang 

81.749.181.487 

2.744.646.864 
5.213.455.351 

41.000.000.000 

14.591.079.272 
18.200.000.000 

1.237.500.000 

1.237.500.000 

82.986.681.487  

108.493.114.371 

3.463.201.242 
13.344.467.815 
56.000.000.000 
4.000.000.000 

19.500.000.000 
12.185.445.314 

1.095.500.000 
1 .095.500.000 

109.588.614.371 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PILAN 
Báo cáo tài chmnh cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 30 tháng 06 nãm 2022 

THIJYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! TONG R1P (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

5.11 Vay và n thuê tãi chInh 

30/06/2022 Phátsinhtrong k5' 01/01/2022 

Cia ttj 
Scókhãnng 

trãnff 
Tang trong k' Giãm trong k Giá (ii 

So cO khã nng 

trã no' 

Vay ngn hn 1.150.003.311,802 1.150.003.311.802 1.085.223.667.179 981.903.436.865 1,046,683,081.488 1.046.683.081.488 

NH Ngoai Thtwng VN (VCB)-VND 1.065.876.772 27,074,164.088 26.008.287.316 26.008.287.316 

NH Ngo?i Thsang VN (VCB)-USD 431.976.205.015 431.976.205.015 337.206.847.801 409.082.661.529 503.852.018.743 503.852.018.743 

Ngân hang TMCP An BInh - Chi nhánh 
39.199.555.995 39.199.555.995 11.226.048.714 54.395.086.633 82.368.593.914 82.368.593.914 

Ip. Ho Chi Minh 

NH A Châu (ACB) 148.126.404.702 148.126.404.702 160.873.191.331 59.968.481.241 47.221.694.612 47.221.694.612 

NH Cong Thrang VN - CN4 501.694.115.786 501,694,115.786 567.771.192.459 421.679.643.607 355.602.566.934 355.602.566.934 

NH Chinh sách Xä Hi Q7-Nhà Be 21.463.520.000 21.463.520.000 7.041.060.000 14.422.460.000 14.422.460.000 

Nq dài hn dn hn trã 7.543.510.304 7,543,510.304 39.450.102 9.703.399.767 17.207.459.969 17.207.459.969 

NH Ngoi Thuang VN (VCB)-USD 2.887.920.000 2.887.920.000 28.665.000 2.916.585.000 5.775.840.000 5.775.840.000 

Ngân hang COng Thtiong VN CN4- VND 2.810.878.229 2.810.878.229 4.931.317.133 7.742.195.362 7.742.195.362 

Ngân hang Cong Thtrong VN CN4- USD 1.844.712.075 1,844,712.075 10.785.102 1.855.497.634 3.689.424.607 3.689.424.607 

\'ay dài lin 13.109.227.701 13.109.227.701 13,109,227.701 13.109.227.701 

Ngãn hang Cong Thtwng VN CN4-VND 689.358,015 689.358.015 689.358.015 689.358.015 

Ngân hang COng Thtiang VN CN4-USD 2.070.114.486 2.070.114.486 2.070.114.486 2.070.114.486 

Ngãn hang Ngoai Thtrcing VN (VCB)-USD 10.349.755.200 10.349.755.200 10.349.755.200 10.349.755.200 

CONG 1.163.112.539.503 1.163.112.539.503 1.085.223.667.179 981.903.436.865 1.059.792.309.189 1.059.792.309.189 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chmnh cho giai doii tãi chInh k& thüc ngày 30 tháng 06 nãm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH TONG HOP (TIEP THEO) Mâu B 09a-DN 

5.12 Vnchüsôh&u 

a. Dôi chiêu bin dng von chü so,  Iiü'u 
Dcm vi tInh. VND 

Von dâu tir cña chü 
so' hun 

Qu dan tir 
phát trin 

Loi nhuãn san thu 
chira phân phM 

Tiig (VND) 

S dir tai 01/01/2021 182.000.000.000 31.399.897.713 132.091.617.681 345.491.515.394 
Tang trong nãm 25.001.966.145 30.171.382.638 

Lâi trong k 25.001.966.145 25.001.966.145 

Tang khác 5.169.416.493 5.169.416.493 

Giãm trong nãm 31.509.770.398 31.509.770.398 

TrIch Qu5 du t.r phát trin 5.169.416.493 5.169.416.493 

TrIch Ip các qu 4.500.353.905 4.500.353.905 

Cliia trã c trc 2020 21.840.000.000 2 1.840.000.000 

só dir tal 3 1/12/2021 182.000.000.000 36.569.314.206 125.583.813.428 344.153.127.634 

S dir tai 0 1/01/2022 182.000.000.000 36.569.314.206 125.583.813.428 344.153.127.634 

Tang trong k' - 2.500.196.614 29.474.706.114 31.974.902.728 

Lài trong k' 29.474.706.114 29.474.706.114 

TrIch Qu5 c'IAu ttx phát lrin 2.500.196.614 2.500.196.614 

Giãm trong k' 20.200.157.292 20.200.157.292 

TrIch Ip các qu5 2.000. 157.292 2.000.157.292 

Chia trâ c ttrc 202! 18.200.000.000 18.200.000.000 

S dir tai 30/06/2022 182.000.000.000 39.069.510.820 134.858.362.250 355.927.873.070 
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TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan  tài chInh kt thCic ngày 30 tháng 06 riäm 2022 

THUYET MiNII BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

b. Chi tit vn chü so,  hflu 

30/06/2022 
VND 

tsi I 
% 

01/01/2022 
VND 

ts1 
% 

Tp doàn dt may Viêt Narn 
50.400.000.000 27,69% 

50.400.000.000 27,69% 

Cong ty CP 4M 
48.612.060.000 24,89% 

48.612.060.000 24,89% 

Ba IrAn Linh Trang 
14.200.000.000 7,80% 

14.200.000.000 7,80% 

Các c dong khác 
68.787.940.000 39 62°/ ' 

68.787.940.000 39,62% 

TAng 182.000.000.000 100,00% 182.000.000.000 100,00% 

c. Các giao djch vA vAn vói chü sO,  hOn vO phân phAi cô tü'c, chia li nhun 

Qu 2 nni 2022 Qu 2 nOm 2021 

VAn gop tai  dAu närn 182.000.000.000 182.000.000.000 

VAn gop tAng trong kS' 
V8ngópticuAi kS' 182.000.000.000 182.000.000.000 

CA tfrc Ioi nhuân dO chia 

d. Co p1iiti 

30/06/2022 01/01/2022 
VND VND 

SA hrçng cA phiAu dang luu hành 18.200.000 18.200.000 

CA phiAu phA thông 18.200.000 18.200.000 

Mnh giá CA phiAu dang li.m hành (dAng/cA phiu) 10.000 10. 000 

e. Các qu5 doanh nghip 

30/06/2022 01/01/2022 
VND VND 

Qu dAu tii phát triAn 39.069.510.820 36.569.314.206 

TAng 39.069.510.820 36,569,314.206 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinh cho giai doan tài chInh kt thic ngày 30 tháng 06 närn 2022 

THUYET TflNH BAO CÁO TA! CHINH TONG HOP (TIEP THEO) Mãu B 09a-DN 

5.13 Doanh thu tliun v ban hang và cung cp d1ch  vy 

Tu 01/01/2022 

dn 30/06/2022 
Tir 01/01/2021 

dn 30/06/2021 

Doanh thu ban hang vä cung cp dlch  vtt 1.138.583.599.273 687.206.642.627 

Doanhthubánhang 1.130.939.792.982 683.138.196.408 
Doanh thu cung cp djch vi 7.643.806.291 4.068.446.219 
Các khoãn giãm trü doanh thu 2.354.991.837 4.100.759.804 

Giãm giáhàng bàn 260.332.980 394.462.380 
Hang bàn trã laj 2.094.658.857 3.706.297.424 
Tong 1.136.228.607.436 683.105.882.823 

5.14 Giá vni hing bfin 

Tü 0 1/01/2022 
dn 30/06/2022 

'Fir 01/01/202 1 

dn 30/06/202 1 

Giávnhãng bàn 905. 149.246.856 540.650.303.799 

Giáv6n cung cp djch vii 1.145.602.680 252.043.989 
Tong 906.294.849.536 540.902.347.788 

5.15 Doan h thu Iioat doug tii chInh 

Tu 01/01/2022 Tir 01/01/2021 
dn 30/06/2022 dn 30/06/2021 

Lài tingcri ngânhàng 303.786.828 280.037.536 
Lâi cho vay 1.828.190.946 1.750.748.182 
C6 t1rc, lçri nhu.n thrçic chia 5.776.600.000 11.106.551.000 
Lài chênh Ich t' giá dä thirc hin 18.384.631.494 6.453.577.927 
TOng 26.293.209.268 19.590.914.645 

5.16 Chi phi tài chInh 

îü 01/01/2022 hr 01/01/2021 
dn 30/06/2022 dn 30/06/2021 

LAi tin vay 17.390.728.688 11.724.944.019 
LO chênh 1ch t' giá dA thirc hin 16.032.486.079 2.629.789.952 
lông 33.423.214.767 14.354.733.971 N I 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tâi chInh cho giai doii tài chIiih kt tliCtc ngày 30 tháng 06 nàrn 2022  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH TONG 

5.17 Clii phI ban hang 

HQP (TIEP THEO) 

Tfr01/01/2021 
dn 30/06/2021 

Mu B 09a-DN 

Tfr01/01/2021 
dn 30/06/2021 

Chi phI than viên 20.993.035.260 20.742.303.756 
Chi phi nguyen vt 1iu, bao bI 2.2 19.383.847 2.4 19.842.604 
Chiphidiingcu,dditng 230.927.759 510.913.312 
Chi phi khuhao TSCD 2.647.362.9 12 2.635.257.370 
Thu,phf,1phI 34.411.500 49.369.000 
Chi phI dch vij mua ngoài 74.824.002.214 45.600.729.245 
Chi phi b.ngtinkhác 3.649.351.927 3.973.914.214 

T1ng 104.598.475.419 75.932.329.501 

5.18 Clii 1)111 quati h (loanh nghip 

Tfr 01/01/2022 Tr 01/01/2021 
dn 30/06/2022 dn 30/06/2021 

Chi phi nhânviênquAn 1 50.941.856.200 38.990.279.518 
Chi phI vt 1iu quAn 1 5.035.097.241 3.711.544.108 
Chi phi dingcii,ct dung 729.572.343 845.199.510 
Clii phi khuhao TSCD 6.807.635.895 7.794.609.279 
Thu phi và1 phI 394.513.681 173.201.327 
Chi phi dirphông 5.956.093.373 

ChiphIdjchviimuangoài 10.864.119.289 9.574.641.140 
Chi phi b&ng tin khác 5.278.001.082 6.809.104.445 
T ng 86.006.889.104 67.898.579.327 

5.19 Thu nhp khác/ Clii phi khác 

Ta 0 1/01/2022 Tü' 0 1/01/2021 
dn 3 0/06/2022 dn 30/06/2021 

Thu nhp khác 
Thanh1tâi sãnc djnh 220.987.051 345.212.665 
chênh 1ch tin NPL 77.000.000 
Thunhpdoxñ1côngn 127.289 7.106.014 
Thu nhp khác 3.262.135.358 4.395.909.468 

Tng 3.560.249.698 5.051.976.231 

Chi phi khác 
Pht vi phim htnh chánh 70.1 82,050 
Chiphikhác 38.315.328 46.583.587 398, 

Tang 108.497.378 46.583.587 CONG 
lAY 

3.451.752.320 5.005.392.644 Li nhuân khác 
NG 

.1 

PHA 

? 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai don tài chInh kt th(ic rigày 30 tháng 06 näm 2022 

THIJYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH TONG HQP (TIEP THEO) 
5.20 Chi phi thud thu nhp doanh nghip liin hành 

Tii 01/01/2022 
dn 30/06/2022 

MLL B 09a-DN 

Tfr 01/01/2021 
dn 30/06/2021 

Lol nhun k toán tru*c thu 35.650.140.198 8.6 14.199.525 
Dthu chin/i tang 191 nhui,i trwóc thuê: 1.003.630.221 1.520.916.3 75 
- Cáckhoán chiphikhôngchzngti 682.383.835 980.470.925 
-Cáckhoánphzt 70.182.050 6.113 
- Chi phi khau hao vuvtrni'rcquydjnh 251.064.336 540.439.337 
Jiiêu chin/i giárn 191 nhu(ln tru'ác /Iiiii: 5.776.600.000 11.106.551.000 
- Cti'c 5.776.600.000 11.106.551.000 
- Hoàn nh2p Dphông - 
Thu nhp chlu thu 30.877.170.419 (97 1.435.100) 
Thud suAt thug TNDN áp ding 20% 20% 
ThuTNDNhinhànhtrongnäm 6.175.434.084 
Chi phi thuTNDN 6.175.434.084 - 
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Ding Minh Tuyên Nguyn Ngçc Hiu 

Ngu'?ui 1p K toán truO'ng 

TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chInh k& thiic ngày 30 tháng 06 närn 2022  

TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH TONG HOP (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

6. THONG TIN KHAC 
Thông tin SO sánh khác 

Tng Cong ty May Nhà Be — Cong ty C phn giãi trinh bin dng Lg1 nhun sau thud TNDN: 

Lfly k 6 tháng Lfly k 6 tháng Chênh 1ch k T l 
Ch tiêu näm 2022 näm 2021 nay SO k5' tru'&c (%) 

Lçii nhun sau thuê 
TNDN 

29.474.706.114 8.614.199.525 20.860.506.589 342% 

Tng Cong ty May Nhà Be — COng ty C phn giãi trinh nguyen nhân nhtr sau: 

Tr du närn 2022 dn nay tInh hInh djch Covid -19 tii Vit Narn và toàn th giói giárn Va dA kim 
soát, vi vy thj trtrng xuât khâu chfi 1irc ccia TOng Cong ty May Nba Be khôi p1c. Do dO, dan den 
doanh thu 6 tháng dâu näm 2022 tang 166% so vói cing kS'  tuong duoiig là 451 t' dOng, day là 
nguyen nhân chInh lam tang lqi nhun sau thuê 20.8 t' tuDng duong tang 342% so vài cOng kS'. 

Do do, Lgi nhun san thus thu nhp doanh ng1iip 6 tháng dAu nãm 2022 so vói cOng kS' nàm 2021 
có si thay doi nhtr trén. 

TP.HCM ngày 28 tháng 07 nám 2022 

29 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29

