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TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai don tái chInh kt thc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 

Mu B 01-DN 
BANG CAN DO! KE TOAN TONG HP 

Tal ngày 31 thang 12 näm 2022 

iAi sA Ma 

s 

Thuyt 

minh 

Tai ngày 

31/12/2022 

Tai ngày 

01/01/2022 

A. TAI SAN NGAN HLN 100 1.589.458.746.866 1.547.261.272.236 
1. Tin và các khóan tiro'ng throng tin 110 5.1 202,335,099.442 171.723.368.317 

• Tin 111 88.335.099.442 157.723.368.317 
2 . Các khóantirnngducrngtin 112 114.000.000.000 14.000.000.000 

II. Các khóan i1u tLr tài chinh ngn han 120 - - 
111. Các khöan phãi thu ngàn han 130 764.586.585.645 779.374.439.074 

I .Phãithung.nhnciakháchhàng 131 5.2 607.811.015.119 616.913.133.284 
2 . Tràtruâc cho ngireii bàn ngnhn 132 77.732.610.656 67.289.118.993 
5 . Cáckhôanphài thu kiiác 136 5.3 80.505.235.764 95.172.186.797 
6 . Dixphôngphãi thung&nhankhó dài (*) 137 (1.462.275.894) - 

IV. Hang tn kho 140 5.4 550.202.722.857 560.511.850.147 
1 . Hàngtnkho 141 550.246.360.197 560.561.292.904 
2 . Du phông giãm gia hàngthn kho (*) 149 (43.63 7.340) (49.442.757) 

V. Tài san ngn han  khác 150 72.334.338.922 35.651.614.698 
I . Chi phitrátrtrácngnhan 151 7.989.152.437 7.424.646.801 
2 . Thud 0101 ducxc kMutth 152 61.298.707.799 23.199.309.116 
3 . Thug và các khôan khác phãi thu Nhà nuàc 153 5.9 3.046.478.686 5.027.658.781 

B. TAI SAN DAt HN 200 404.969.516.409 430.826.277.184 

1. Các khöan phãi thu dài han 210 28.374.152.684 30.787.717.384 
I . Phái thu dài han  cUa khách hang 211 - - 
2. Phâithudài han  khác 216 5.3 28.374.152.684 30,787,717.384 

II. Tai san c dinh 220 154.528.252.401 179.660.022.280 
TSCD hfru hInh 221 5.5 144.672.373.434 166.863.524.429 
- Nguyen gia 222 736.212.261.991 741.680.655.910 
- GIa trj hao mon lüy k (*) 223 (591.539.888.557) (574.817.131.481) 

3 . TSCD vô hmnh 227 5.6 9.855.878.967 12.796.497.851 
- Nguyen gia 228 45.907.418.863 45.907.418.863 
- Glatri hao m5n 1üyk (*) 229 (36.051.539.896) (33.110.921.012) 

A 
H1.Batd9ngsandautr 230 - - 
IV. Tài san d& dang dài han 240 10.027.697.605 6.589.107.768 

2 . Clii phi xây drng ci bàn dâ dang 242 10.027.697.605 6.589.107.768 
IV. Các khóan du tir tài chInh dài han 250 5.7 192.972.857.026 19 1.972.857.026 

• Du tu vao cong ty con 251 111.435.268.520 111.435.268.520 
2 . Du tu vào cOng ty lien k&,liên doanh 252 94.466.920.657 94.466.920.657 
3 . D&utugOpvtnvàoctanvi khác 253 32.256.863.385 31.256.863.385 
4 Di,r phOng giàm gia du tu tài chInh dài han (*) 254 (45.186.195.536) (45.186.195.536) 
5.DuturimgiMnngàydaohan 255 - - 

V. Tài san dài han khác 260 19.066.556.693 21.816.572.726 
1 . Chi phi trãtrucc dài han 261 19.066.556.693 2 1.816.572.726 

TONG TA! SAN 270 1.994.428.263.275 1.978.087.549.420 
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K toán trlthng Ngtrôi Jp 

TONGCONGTYMAYNIIABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai don tài chInh kt thUc ngày 31 thang 12 näm 2022 

Mu B 01-DN 
BANG CAN 1)01 K.E TOAN TONG HP (Tip theo) 

Tai ngày 31 tháng 12 nAm 2022 

NGUON VON 
MA 

s 

Thuyt 

minh 

Tingày 

31/12/2022 

Tingày 

01/01/2022 

A. N PIIAI IRA 300 1.615.827.406.767 1.633.934.421.786 

L Nq ngn hn 310 1.579.280.537.221 1.591.961.821.163 

1 . Phài tringirii bàn nganhn 311 5.8 236.934.698.364 309.697.216497 
2 . Nguôi mua trã tin tnxâc ngn h?n 312 8.919.035.233 6.743.979.938 
3 .ThuvàcáckhóanphAinpNhAnu&c 313 5.9 4.414.316.801 7.631.371,581 
4 . PhAi IrA ngiIii lao dng 314 93.409.040.158 49.948.798.305 
5 . Chi phi phAi trã ngn hn 315 20.208.422.951 20.205.760.929 
6 . Doanh thu chua thirc hin ng.n h?n 318 17.245.780.744 15.169.456.229 
7.PhAitrAngânhnkhác 319 5.10 51.219.063.585 108.493.114.371 
8 . VayvA nqthuê tAi chinhngnhn 320 5.11 1.120.178.116.962 1.046.683.081.488 
9 . Qüykhen thtnrng,phiic lçii 322 26.752.062.423 27.389.041.825 

IL No' dAi han 330 36.546.869.546 4 1.972.600.623 
1 . PhAi IrA ngtthi bàn dài hn 331 5.8 - 56.2 18.000 
2 . Doanh thu chtra thuc hiên dAi hn 336 27.02 1.810.746 27.711.654.922 
3 . PhAi trA dAi han khAc 337 5.10 1.237.500.000 1.095.500.000 
4 . Vay và nçi thuê tAi chinh dài hn 338 5.11 8.287.558.800 13.109.227.701 

B. VON CHU S1 HU'tJ 400 378.600.856.508 344.153.127.634 

L Vn chü s& hthi 410 5.12 378.600.856.508 344.153.127.634 
1 . Vngóp cUachü shu 411 191.100.000.000 182.000.000.000 

- Cphku ph thông có quyn biu quyet 411.a 191.100.000.000 182.000.000.000 
-Cphié'uttuddi 411.b - - 

2 . QudutirphAttrik 418 39.069.510.820 36.569.314.206 
3 . Lqi thu.nsauthu chua phAnphi 421 148.43 1.345.688 125.583.813.428 

- LNST chuaphanphi 1üyk dncui k'triróc 421a 105.383.656.136 105.082.201.188 
-LNSTchuaphAnk'nAy 421b 43.047.689.552 20.501.612.240 
A. - 

IL Nguon lunh phi va quy khac 430 - - 

TONG NGUON VON 440 1.994.428.263.275 1.978.087.549.420 

TP.HCM ngay 30 tháng 01 nãm 2023 

-- 
Nguyen Ngçc Hieu Bang Minh Tuyen uyên NgQc Lan 
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TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai dotn tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2022 

Mu B 02-DN 

BAO CÁO KET QUA HOATDQNG KLNH DOANH TONG HP 
Cho giai don tài chInh kêt thüc ngày 31 näm 12 näm 2022 

CIII lIEU 
Ma 
so 

Thuyt 
minh 

Kj Q.4 

két thüc ngày 
31.12.2022 

K31 Q.4 
kt thüc ngày 

31.12.2021 

Lüy k 
Tfr ngãy 01,01.2022 

dn ngày 31.12.2022 
Tfr ngày 01.01.2021 
dn ngày 31.12.2021 

1.Doanh thu ban hang và cung cp djch vy 01 5.13 855.066.240.004 595.593.113.031 2.858.996.488.193 1.687.600.607.460 

2.Các khoãn giãm trii 02 946.790,154 2.574.998.750 4.757.064.115 6.963.513.017 

3.Doanh thu thu.n v ban hang va cung cp 

djchv9 
10 854.119.449.850 593.018.114.281 2.854.239.424.078 1.680.637.094.443 

4.Gia vn hang ban II 5.14 681.862.686.670 464.952.590.698 2.303.867.012.399 1.344.800.326.248 

5.L?i t*c gp v bàn hang và cung cp 
dich v (20=10-11) 20 172.256.763.180 128.065.523.583 550.372.411.679 335.836.768.195 

6.Doarth thu hot dng tài chinh 21 5.15 30.511.586.664 7.878.843.507 66.766.305.850 33.323.775.051 

7.Chi phi tài chinh 22 5.16 58.371.598.673 20.447.588.502 116.757.252.462 43.874.305.134 

- Trongdô: ChiphIl5ivay 23 11.164.788.050 13.093.356.955 37.378.231.399 31.297.863.909 

8.Chi phi ban hang 24 5.17 66.535.578.398 62.544.774.201 229.675.499.401 163.726.681.677 

9.Chi phi quán l doanh nghip 25 5.18 70.258.573.629 46.196.682.734 216.658.306.436 145.741.287.213 

10.Lo'i tfrc thun hr HDKD 
30= 20 + (21-22) -(24+25)] 30 7.602.599.144 6.755.321.653 54.047.659.230 15.818.269.222 

11.Thu nhãp khác 31 3.493.310.448 6.248.069.938 9.327.251.350 13.507.495.350 

12.Chi phi khác 32 47.990.275 8.910.112 340.972.360 55.586.714 

13. Loi nhun khác 40 5.19 3.445.320.173 6.239.159.826 8.986.278.990 13.451.908.636 
14.Tng 191 nhun trirfrc thu 

(50=30+40) 50 11.047.919.317 12.994.481.479 63.033.938.220 29.270.177.858 

15.Chi phi thug TNDN hin hành 51 5.23 1.426.222.175 2.948.830.329 10.536.755.840 4.268.211.713 

16.Chi phi thug TNDN hoân lai 52 - - - - 

17.Lth nhun sau thu TNDN 
(60=50-51-52) 

60 9.621.697.142 10.045.651.150 52.497.182.380 25.001.966.145 

TP.HCM ngày 30 tháng 01 nám 2023 

,HG 
.  p 

TR. 

Ngu'ôi Ip K toán tru'&ng 

 

Nguyn NgQc Hiu Bang Minh Tuyn 
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K toán trLrtYng 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan  tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2022 

Mu B 03a-DN 
BAO CÁO LUC CHUYEN TIEN T TONG HQP 

(Theo phtro'ng pháp gián tié'p) 
Cho giai doan tài chInh két thiic ngày 31 tháng 12 näm 2022 

Chi tiêu Ma s TM 
— Lüyk 

Tir ngày 01.01.2022 
den ngay 31.12.2022 

Tir ngay 01.01.2021 

den ngay 31.12.2021 
I. LULl CHU YEN TIEN TU bAT DQNG KINH DOANH 
1. L'i nhuãn trithc thu 01 63.033.938.220 29.270.177.858 
2. Dju chinh cc khoän 59.465.938.449 57.851.962.144 
- Khu hao tài san Co djnh 02 33770.705.6 16 40.658.704.984 
- Các khoán dr phông 03 1.456.470.477 692.272.605 
- Ui, tO chênh Ich t giá hOi doái chua thxc hin 04 4.721.044.339 1.969.405.193 
- Lài, 10 tr hoat dng du Ut 05 (17.860.513.382) (16.766.284.547) 
- Chi phi lãi vay 06 37.378.231.399 3 1.297.863.909 

3. Lçi nhun kinh doanh tru*c thay dOi 'On Itru dng 08 122.499.876.669 87.122.140.002 
- Tang, giâm các khoân phài thu 09 (20.379.076.353) (145.620.999.491) 
• Tang, giam hang tOn kho 10 10.314.932.707 (22.991.148.810) 
- Tang, giãm các khoân phãi trã 11 (93.001.258.241) 137.555.828.765 
- Tang, giãm chi phi trâ truàc 12 2.185.510.397 8.505.370.118 
-Tin lAivaydatrá 13 (37.378.231.399) (31.297.863.909) 
- Thud thu nhp doanh nghip dA np 14 (8.399.944.128) (3 .973.855.274) 
- Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh 15 - - 
- TMn chi khác tr hoat dng kinh doanh 16 (9.586.432.908) (2.756.945.000) 

Lwu chuj4n 1ien 1huan ifr hog! d5ng kiah doanh 20 (33.744.623.256) 26,542,526.401 
11. LUU CHUYEN TIEN TID' HOAT DONG DAU nj 

1. lien chi de mua sCm, xay drng TSCD và các tài san dâi han  khác 21 (12.259.089.230) (748.651.182) 
2. Tien thu tr thanh l, nhuctng ban TSCD và các tài san dài han khá 22 437.987.051 1.499.940.196 
3. TiOn chi cho vay, mua các cong Cu nç cOa dcin vj khác 23 - - 
4. Tin thu hOi cho vay, ban Ii các cOng ci nçi cOa &in vi khác 24 - 665.892.400 
5. TiOn chi dCu nt gOp vOn vào dcm vj khác 25 - (12.750.000.000) 
6. Tin thu hOi dCu lit gop vOn vào dcm vj khác 26 (1.000.000.000) 12.750.000.000 
7. 'hen thu Iai eho vay, co tue va lçii nhuan dtrçic chia 27 17.604.089.987 16.175.080.415 
Lwu chuyin 1ien 1hun tfr hog! dng du 1w 30 4.782.987.808 17.592.261.829 
111. LUU CHUYEN TIEN TIlT bAT DQNG TA! CHINH 
1. Tin thu tlr phát hành cô phiOu, nhn vOn gop cOa ehO sà huu 31 9.100.000.000 - 
3. TiOn thu tir di vay 33 2.272.729.444.538 1.503.785.907.069 
4. TiOn trâ ncr gOc vay 34 (2.204.056.077.965) (1.471.060.169.351) 
5. lien trà ncr thuê tài chinh 35 - - 
5. CO tOe, lçri nhun dã trà cho chO sO hthi 36 (18.200.000.000) (2 1.840.000.000) 
Lwu chuygn tim t/:uà,i t,- hog! dng tài chInh 40 59.573.366.5 73 10.885.737.718 
Lu'u chuyen tien thun trong k' (20+30+40) 50 30.611.731.125 55.020.525.948 
Tien vã ttwng du'ong tien du kS' 60 171.723.368.317 116.715.340.181 
Anh huOng cüa thay d0i t giO h0i doái quy d0i ngoi t 61 - (12.497.812) 
Tien vã tirung durng tien cuOi kt 70 5.1 202.335.099.442 171.723.368.317 

TP.HCM ngày 30 tháng 01 nãm 2023 

3 
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Ngirôi Ip 

Nguyn Ngçc Hiu  Dng Minh Tuyen uyen Ng9c Lan 
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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chmnh cho giai doan tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 2 näm 2022 

TIIIJYET MLNH BAO CÁO TAI CHiNH TONG HOP Mu B 09a-DN 

1. THÔNG TIN Ku! QUAT 

1.1 HInh thfrc sr hüu vn 

Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn (gui tt là "Tng Cong ty") dirge c phn boa tr 
Doanh nghip Nhà ni.r6c -. Cong ty May Nhà Be theo Quyet djnh sO 74/2004/QD-BCN ngày 
08/8/2004 và Quyet djnh so 88/2004/QD-BCN ngày 08/09/2004 cüa B triràng B Cong nghip 
(nay là Bô Cong thirong). Tong Cong ty hoat  dng theo Giây chñng nhn dàng k' kinh doanh sO 
0300398889 ngày 24 tháng 3 näm 2005 do S& kê hoach và dâu ti.r Ip. HCM cap. Giây chñng nMn 
dang k2 kinh doanh thay dOi lan thu 24 ngày 04 tháng 01 näm 2023. 

Ten Tng Cong ty vit bang ting niràc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock 
Company, ten viét tAt là: NHABECO. 

Vn diu l là: 191.100.000.000 dng. 

S&hthivn: 

Co dông xx So co phan \TND Tlêsihfru 
Ip doàn Dt may Vit Nam 5.040.000 50.400.000.000 26,37% 
Các c dOng khác 14.070.000 140.700.000.000 73,63% 

Tng 19.110.000 191.100.000.000 100% 

Trii sâ chmnh cOa Tng COng ty t?i:  S 4, Di.r&ng Bn Nghe, Phtrxng Tan Thun Dông, Quân 7, 
Thành phô HO ChI Minh. 

S lao dng tai  ngày 31/12/2022: 3.042 ngLr&i. 

1.2 Ngành ngh kinh doanh và hoat  dng chInh 

Ngành ngh san xut kinh doanh chü yu cOa Tng Cong ty bao gm nhiu linh virc, trong do chO 
yêu là tap trung vào các linh vrc sau day: 

• San xut, mua ban san phAm dt - may, nguyen phi lieu, may moe, thit bj, phu tüng linh kin 
phic vu ngành dot,  may; 

• Git, thy, in trOn sAn phm théu; 

• Mua, ban sAn phm ch bin tr nOng - lam - hAi san, may moe thit bj, phi tüng kim khI diên 
may gia ding và cong nghip, din th, cong ngh thông tin; 

• Xây dirng và kinh doanh nhà; 

• Môi giài bt dng san; 

• Dich vu kho bAi; 

• Kinh doanh vn tãi xAng du bng 0 to và du&ng thOy ni dja; 

• Kinh doanh nhà hang, hru trO du ljch, khách san; 

• Kinh doanh du ljch li hành ni da, qu6c t; 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho gial don tái chInh kt thác ngày 31 tháng 12 näm 2022  

THUYET M1NM BAO CÁO TA! CHINII TONG HQP (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

1.3. Cu trüc doanh nghip 

Iai ngày 31/12/2022, Tng Cong ty có các Cong ty con vá Cong ly liOn kt nhix sau: 

COng ty con 

Côngly CP May Binh Dinh 
Cong ty CP May Dà Lt 

T l 
A von gop 

5 1,84% 
55,00% 

T5 l 
biu quyt 

51,84% 
55,00% 

Cong ty CP May Gia Lai 5 1,00% 5 1,00% 
Cong ty CP May Tam Quan 5 1,00% 5 1,00% 
Cong ty TNHH GiAt ty Nhà Be 5 1,00% 5 1,00% 
COngty CP May Binh Thuân 5 1,00% 51,00% 
Cong ty CP May Nba Be - Hu Giang 55,69% 55,69% 

Cong ly lien doanh, lien kt 
COng ty c, phn May 9 26,78% 26,78% 
COng ly c phn Du tu & Phát trin Dy-TM NB 28,58% 28,58% 
Cong ty c phn May Song Tin 43,89% 43,89% 
Cong ty CP tu vAn CN Nhà Be 30,00% 30,00% 
COng ty CP XLCN Nhà Be 29,99% 29,99% 
Cong ty CP Du Lich NBC Cam BInh Resort 47,00% 47,00% 
COng ty CP May An Nhan 45,90% 45,90% 
Cong ty CP May Nhà Be - Soc Trang 36,00% 36,00% 
Cong ty CP May Gia Phüc 47,50% 47,50% 
COng ty CP May D(rc Linh 46,15% 46,15% 

Các don v phi thuc 

Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be - Cong ty C phAn - Xi nghip May Binh Phát 

Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be - COng ty C phAn - Xi nghiep May Bâo Lc 

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

Tng COng ty May Nhà Be - Cong ty Ci phAn - Chi nhánh May BInh D'nh 

Tng COng ty May Nhà Be - COng ty C phAn - Chi nhánh PhIa BAc 

Chi nhánh Tng COng ty May Nhà Be ti Ha Ni 

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

1.4. Tuyên bA v khã nàng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh 

Cong ty áp dvng  nhAt quán các chInh sách k toán theo Ch dO kA toán doanh nghip ban hành kern 

theo Thông tu s 200/2014/TT/BTC ngày 22 thang 12 näm 2014 do Bô Tài chInh ban hành, do dO, 

thông tin và s6 1iu trInh bay trên Báo cáo tài chInh là cO thA so sánh dtrçc. 
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TONG CONGTYMAYNIIABE-CONGTyCOpHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nAm 2022  

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

2. K\' KE TOAN, D(IN VI TIEN TE SIY DUNG TRONG KE TOAN 

KS' K toán 

Nãm tài chInh cüa Tang Cong ty bt dAu tr ngày 01 tháng 01 và kt thüc váo ngày 31 tháng 12 
hang näm. 

Don vj tin t sfr dung trong k toán 

Báo cáo tài chinh kern theo disçc trInh bay bang Dng Viêt Nam (VND). 

3. CHUAN MC vA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

Ch d k toán áp ding 

Tang Cong ty áp d1ing Ch do k toán doanh nghip Vit Nam ducc ban hành kern theo Thông tir 
sO 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 do Bô Tài chInh ban hành. 

Tuyên b v vic tuân thu Chun mtyc k toán và Ch d k toán 

Ban Tng Giám dc Tng Cong ty dam bâo da tuân thu dy di các Chun mic k toán Vit Nam, 
Ch d kê toán doanh nghiep Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp I có lien quan den vic 1p 
và trInh bay Báo cáo tài chInh cho nãm tài chinh két thüc ngày 31/12/2022. 

Hinh thfrc k tom áp dung 

Tng Cong ty scr diving hInh thtrc s NMt  k chi'rng tir. 

4. CÁC mru SACH KE TOAN AP DUNG 

Co so' 1p Báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh kern theo dixçxc trInh bay bAng Dng Vit Nam (VND), theo nguyen tAc giá gc và 
phu hcp vi cac Chuân mirc kê toán Vit Nam, Chê d kO toán doanh nghiêp Vit Nam hiên hành 
và các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh. 

Các loi t)) giá hi doái áp dung trong k toán 

Di vài các nghiOp vu phát sinh bAng ngoai tê 

Các nghip vii phát sinh bang ngoai t thrçic quy di theo t)' giá áp dung tai  thai dim phát sinh 
nghip vii, chênh 1ch t5' giá phát sinh ttr các nghip vIi nay &rcYc ghi nhân là thu nhöp và chi phi tài 
chInh trong Báo cáo kOt qua kinh doanh. 

Dánh giá lai các khoán muc tin tO cO gc ngoai tO tai thi dim lap Báo cáo tài chinh  

(I) Các khoãn vn bAng tin có gtc ngoai t dixcc phân loai là tài san (Tin, Ng phai thu,...): Dánh 
giá li theo t giá mua vào cOa Ngân hang Thwrng mai t?i ngày 31/12/2022. 

(ii) Các khoân vOn bang tiOn Co gôc ngoai t duçc phân Ioai là nq phái trá (Phâi trâ ngi.ri ban, 
vay,..): Dánh giá lai  theo t' giã ban ra cüa Ngân hang thtrng rnai tai ngày 31/12/2022. 

ChOnh lch t giá phát sinh tir vic dãnh giá lai  dtxçic kt chuyn vào tài khoán ChOnh lch t)'' giá - 
413, sO dtr tài khoán nay së duçrc ket chuyOn vào Doanh thu hoc chi phi tài chInh tai  thii diOm 1p 
Báo cáo tài chInh giva niOn d. 
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Nguyen tc ghi nhn tin và các khoán tLrong dirng tin 

Tin: Bao gm Tin mat, Tin giri ngân hang, các khoân tLrng dixong tiên:  

Tin mat, Tin gi ngân hang thrc ghi nhn trén c0 sâ thirc t phát sinh thu-chi. 

Các khoán ti.rong thrang tin là cac khoán du ftr ngn han,  tin gcri có kS' han có thai han thu hi 
hoc dão han  không qua 03 tháng k tr ngày dãu tir, gi:ri tiên cO khá nang chuyén dôi d dang thành 
mOt lLrng tiên xác djnh và khOng có riii ro trong chuyên dOi thành tién tai thri diem báo cáo. 

Nguyen tc k toán các khoãn du tLr tài chInh 

Các khoán du ttr vào Cong ty con, Cong ty lien doanh lien kt va du ti.r khác 

Du tir vào Cong ty con: Các khoán du Ui vào các Cong ty con ma COng ty nm quyn kim 
soát duc trInh bay theo phung pháp giá gOc tren Báo cáo tài chInh. 

Các khoán phân phi lçi nhun ma Tng Cong ty nhn dtrc tir s li nhun luy k cüa cac Cong 
ty con sau ngày Tong COng ty näm quyên kiêm soát thrqc ghi nhn vào két qua hoat dng kinh 
doanh trong näm cüa Tong COng ty. Cac khoân phân phOi khac thr?c xem nhtr phân thu hOi cac 
khoân dâu tr và dirge trir vào giá trj dâu Ur. 

• DAu Ui vào cOng ty lien k6t, lien doanh: Các khoán du tu vào cOng ty lien kt, lien doanh ma 
trong do TOng Cong ty cO ãnh huông dáng ke dirge trinh bay theo phirong pháp giá gôc. 

Các khoán phân phi lqi nhun ma Tng Cong ty nhn thrgc tir s Igi nhun lüy k cüa các Cong 
ty lien ket sau ngày Tong Cong ty näm quyén kiêm soát dtrc ghi nhn vào kêt qua hoat dng 
kinh doanh trong näm cña Tong Cong ty. Các khoân phân phOi khác dirge xem nhir phân thu hOi 
các khoán dâu tu và thrçic trir vào giá trj dâu ttr. 

• Các khoán du tLr khác: Dtrçic ghi nhân theo phuang pháp giá gc. 

4. CAC CHTNII SACH KE TOAN ÁP DUNG (TIEP THEO) 

Nguyen tac ke toan cac khoan dau tir tai chinh (Tiep theo) 

Dir phOng tn tht eác khoán du Ui 

Dir phông tn that cho các khoãn dAu tu vao COng ty con, COng ty lien doanh, lien kt thrgc trIch 
1p khi cáe Cong ty nay bj tO dan den nhà dau tu có khá näng mat vOn hoc khoán dir phOng do suy 
giám giá trj các khoán dâu Ut vào các COngty nay (tth tnthng hgp 10 theo kê hoach  dà thrgc xác 
djnh trong phtrong an kinh doanh tnràc khi dâu tu). Mic trIch 1pdr phOng Urong áng vi t' l gop 
vOn cUa Tong Cong ty trong các tO ehrc kinh tê theo hurng dan tai  Thông Ut 89/2013/TT-BTC 
ngày 28/6/20 13. 

D,i vâi eác khoãn du Ut khac, vic trIch 1p d phOng tn tht can cr vao giá trj hgp l ciia khoân 
dâu Ut tai  th&i diem trIch lap, trong trlr&ng hqp khOng xac djnh dLrçrc giá trj hcrp l' vic 1p dir 
phOng can ci.r vào khoán 10 cUa ben dirge dâu Ut. 

Nguyen tc k toãn nq phãi thu 

Các khoãn Ng phâi thu dirgc theo dOi chi tit theo kS' han phâi thu, di ttrgng phái thu, loai nguyen 
t phái thu và cac yOu to khác theo nhu câu quán l' cüa Tong Cong ty. 

Các khoãn Ng phái thu bao gm phãi thu kháeh hang và phai thu kháe dirgc ghi nhn theo nguyen tic: 
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• Phâi thu cüa khách hang gcm cac khoân phãi thu mang tinh cht thwmg mai phát sinh tr giao 
djch cO tInh chat mua - ban giUa Cong ty và nguäi mua (là don vj dOe  l.p vài ngtx&i bàn, gôm câ 
các khoãn phái thu giüa Cong ty mc và Cong ty con, liOn doanh, liOn kOt). Các khoán phâi thu 
thtrang mai  duqc ghi nhn phü hçp vài chuân mirc doanh thu ye th&i diem ghi nhân can ct'r theo 
hOa don, chüng tir phát sinh. 

• Phái thu khac gm cac khoán phâi thu không mang tInh thuang mai. 

Các khoán phái thu thrçic phân loai là Ngn han  và Dài ban trOn Bang Can di k toán can cr kS' 
han cOn  lai  cña các khoãn phái thu tai ngày 1p  Báo cáo tài chInh. 

Dir phOng nçi phái thu khó dOi: thrçic 1p cho tirng khoán ng phái thu kho dOi can c(r vao th&i gian 
qua han tra no gôc theo cam kêt no ban dáu (không tinh den viOc gia han no gi&a cac ben), hoãc dir 
kiOn mirc ton that có the xáy ra theo hirécng dan tai  Thông tu 228/2009/TT-BTC ngây 07/12/2009. 

Nguyen tc k toán hang tn kho 

Hang tin kho dirge xác djnh trên cci sâ giá gc, trong tnr&ng hgp giá g6c hang tn kho cao han giá 
frj thuân CO the thirc hiOn  dirge thI phái tinh theo giá trj thuân cO the thirc hin dirge. Giá gOc hang 
ton kho bao gOrn chi phi nguyOn 4t lieu trirc tiêp, chi phi lao dtng trc tiOp và chi phi san xut 
chung, nOu co, dO có di.rgc hang ton kho a dja diOm và trang thai hin t?i.  Giá trj thuân có the thrc 
hin dirge dtrgc xác djnh bang giá ban ithc tInh trtr the chi phi dO hoàn thành cing chi phi tiêp thj, 
ban hang và phân phôi phát sinh. Hang tn kho dirge hch toán theo phirong pháp kO khai thurng 
xuyOn. Giá trj hang xuât kho dirge tInh theo phi.rang pháp binh quân gia quyOn. 

DLr phOng giâm giá hang tn kho cOa Tng Cong ty dirgc trIch 1p theo các quy djnh k toán hin 
hành. Theo d, Tong Cong ty di.rgc phOp trich Ip D phông giám giá hang ton kho lôi thi, hông, 
kern phâm chat trong trithng hgp giá trl thirc tO cCa hang ton kho cao han giá trj thuân có the thirc 
hin dirgc tai  than diOm kOt thñc niOn dO kO toán. 

4. CAC CHTNH SACH KE TOAN A DIJNG (TIEP THEO) 

A A . A. Nguyen tac ke toan va khau hao Tai san Co dnh huu hinh va vo hinh 

Tng Cong ty quân l, s& diing và trich khu hao TSCD theo hirOng dn tgi thông tir 45/2013/TT-
BTC ban hành ngay 25 tháng 4 nam 2013. 

a. Nguyen tc k toán 

Tài san c dinh hiru hmnh  

Tài san c djnh hiru hInh dtrqc phân ánh theo giá gc, trInh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn 
lüy kê. Nguyen giá tài san cô djnh bao gôm toàn bO các chi phi ma TOng Cong ty phãi bO ra dO CO 
dirGe tài san cô djnh tinh dOn thani diem dim tài san do vào trang  thai san sang scr diing. 

Khi tài san c djnh dirge ban hay thanh l, nguyen giá và khu hao Ifly k dirge xóa s và bt kS'  khoán 
lAi, 10 nào phát sinh do vic thanh 1' dOu dirge tinh vào thu nhp khác hay chi phi khác trong nam. 

Tài san c dinh vO hinh  

Tài san c6 dnh vô hInh th hin giá trj quyn sCr ding dat, nhãn hiOu hang hóa, bàn quyn bAng 
sang chO, quyn phát hành, cong thac pha chê,... và dirge trInh bay theo nguyen giá trir giá frj hao 
mOn lily kê. 
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b. Phwong pháp khãu hao 

Tài san c6 djnh h&u hmnh &rçvc khu hao theo phi.rong pháp thr&ng thing dra trên thi gian h&u 
d%xng uâc tInh. Thai gian khâu hao ci the nhtr sau: 

Ttr ngày 01/01/2022 
dn ngày 3 1/12/2022 

(S Dam)  
Nhà xträng và vt kiên trOc 05 —25 
May móc và thiêt bj 05 — 07 
Phtrcmg tin vn Mi 06 
Thiét b, ding ci quân 1 và tài san khác 03 — 07 

Tài san c djnh vO hInh 

Quyn sCr ding dt

lir ngày 01/01/2022 

Nhãn hiu hang hóa

den ngày 3 1/12/2022 

Ban quyên, bang sang ch

So nàm)  

10 

Cong thc pha ch, thit ks,... 
10 
10 

Nguyen tc k toán Chi phi xãy dyng co ban d& dang 

Các tài san dang trong qua trInh xây dirng phic vij rniic dich san xut, cho thuO, quán frl  hoc cho 
bat k' miic dIch nào khác thrcc ghi nhân theo giágôc. Chi phi nay bao gôm chi phi djch vi và chi 
phi lAi vay có liOn quan phà hcrp vài chinh sách kO toán cüa Tong COng ty. Vic tinh khâu hao cOa 
cac tài san nay thrcc ap dicing giông nhis vài các tài san khác, bat dâu tir khi tài san a vào trang  thai 
sn sang sCr dijng. 

Nguyen tc k toán chi phi trã triroc 

Chi phi trá trithc phân ánh các chi phi thrc t dã phát sinh nhixng có lien quan dn kt qua hoat 
dng san xuât kinh doanh cila nhiêu k' kO toán và vic ket chuyOn các khoán chi phi nay vào chi 
phi san xut kinh doanh cOa các kS'  kê toán sau. 

Chi phi tra truàc: ducc ghi nhân theo giá gc và duac phân Ioai theo ng&n han  va dài han  trOn Bang 
can dôi kO toán can c(i vào thai gian trã trtthc cCa tmg hp dông. 

4. CAC CHINH SACH ICE TOAN AP DJNG (TIEP THEO) 

Nguyen tc k toán N phái trã 

Các khoân nq phái trã thrcc theo dOi chi tit theo kS' han phái trã, di ttxçlng phái trá, loai nguyen t 
phài trá và các yOu t khác theo nhu cáu quãn l' cCa Tong COng ty. 

Các khoán nci phái trâ bao gm phái trá ngwi ban, phái trã nçi vay và các khoãn phái trá khác là cáo 
khoán ng phái trà thrçic xác dnh gân nhu chãc chän ye giá trj và th&i gian và dixçc ghi nMn  không 
thâp hcm nghia viii phâi thanh toán, &rçYc phân Ioai nhix sau: 

Phái trâ ngithi ban: grn các khoãn phái trã mang tinh chat thtrong mai  phát sinh tr giao djch mua 
hang hOa, djch viii, tài san gifla Tong Cong ty và ngri ban (là dn vi dc 1p v&i Tong COng ty, 
gôm câ cac khoãn phài trá gi&a Cong ty m và Cong ty con, Cong ty lien doanh, liOn ket). 

Phài trâ khác gm cáo khoán phái trá không mang tInh thLroTig rnai, khOng liOn quan dn giao 
djch mua ban, cung cap hang hóa djch vu. 
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Nguyen tc ghi nhn và vn hóa các khoãn chi phi di vay 

Tt Ca CáC chi phi lãi vay dtrc ghi nhn vào Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh, 
tth khi &rçrc vOn hóa theo quy djnh cüa chuân mrc kê toán "Chi phi di vay". 

Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

Các khoán chi phi thirc t chi.ra chi nhirng thrçrc trich triràc vao chi phi san xut, kinh doanh trong 
k5' dé dam báo khi chi phi phát sinh thirc té không gay dot biên cho chi phi san xuât kinh doanh trén 
cci sâ dam báo nguyen tãc phü hgp giva doanh thu và chi phi. 

Tng Cong ty ghi nhn chi phi phâi trã theo các ni dung chi phi chinh sau: 

ChI phi khuyn mãi, ehit khu,... 

Chi phi nguyen 4t !iu: vái chInh,... 

Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn các khoãn dir phông phãi trá 

Giá trj dirge ghi nhn cüa mt khoàn dir phOng phai trã là giá trj dirge uàc tInh hgp 1' nhAt v khoán 
tién së phãi chi dê thanh toán nghia vi ncr hin tai tai  ngày kOt thüc kS'  kê toán näm. 

Nguyen tc ghi nhãn doanh thu chira thirc hiên 

Doanh thu chira thirc hin gm: doanh thu nhn trirc (nhtr: s6 tin thu tri.rc cüa khãeh hang trong 
nhiOu kS'  ké toán ye cho thuO rnt bang) khong bao gôm: tiOn nh.n tnrâc cña ngiri mua ma Tong 
Cong ty ehira cung cap san phâm, hang hóa, djeh vv;  doanh thu chua thu dirge tiôn eüa hoat  dng 
cho thuO tài san, cung cap djch vii nhiêu kS'. 

Doanh thu nhn truóc dugc phan b theo phircmg pháp dithng thng can ei'r trén s k' dã thu tin truOc. 

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

Nguyen tc ghi nhân vn chü s& hfru 

Vn du tu cüa ché s hu dirge ghi nhn theo s v6n thrc gop cüa chà s h&u. 

Lgi nhuân chi.ra phân phi xác djnh trOn cY sr kt qua kinh doanh sau thu thu nhp doanh nghip 
va vic phân phôi Igi nhun hoàc xr l lô cüa TOng Cong ty. 

Lqi nhun sau thu cüa Tng Cong iy dirge trIch chia e tic cho cáe c dOng sau khi dirge phO 
duyt b&i Hi dOn cô dOng tai Dai hi thirOiig niên cüa Tong Cong ty và sau khi dã trich 1p các 
qu dir tr& theo Diéu 1 cOa Tong Cong ty. 

C t(rc dirge cOng b và chi trâ dra trOn s lci nhun uâc tinh dat  duc. C tic chinh thirc dirge 
cOng bo và chi trã trong nién d kê tiOp tr nguôn Iginhun chtra phân phOi can ct'.r vào sij phé duyt 
cüa Hi dng cO dOng t?i Dai hi thiring niên eCa TOng Cong ty. 

Nguyen tc và phtro'ng pháp ghi nhân doanh thu, thu nhp khác 

Doanh thu ban hang dirge ghi nhn khi dng thxi thOa man tt cã nàm (5) diu kin saw 

(a) Tng COng ty dä chuyn giao phn Ian rñi ro và igi Ich gn lin vOi quyn s& hUu san phm 
hoc hang hóa cho ngui mua; 

(b) Tong COng ty khong cOn näm giU quyOn quân I' hang hóa nhi.r ngithi sâ hu hang hóa hoc 
quyên kiêm soát hang hóa; 

(c) Doanh thu dirge xác djnh tir0ng dOi chäc chän; 
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(d) Tng Cong ty së thu dirqc Igi Ich kinh t tir giao djch ban hang; va 
(e) Xác djnh drgc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu ciia giao dch v cung cp djch vii dirc ghi nhn khi kt qua cüa giao djch do thrc xác 
dinh mt cách dáng tin cay. TruOng hçrp giao djch ye cung cap dlch  vii lien quan den nhiëu kS'  thI 
doanh thu du'gc ghi nhn trong k' theo ket qua phân cong vic dä hoàn thành tai ngày cña Bang can 
dôi kê toán cüa kS'  do. Két qua cCa giao djch cung cap djch vii disçrc xác djnh khi thOa man tat ca 
bOn (4) diêu kiên sau: 

(a) Doanh thu &rçlc xác djnh tuang di chc chAn; 
(b) Co khá nãng thu dirgc lçri ich kinh té tfr giao djch cung cap djch vu do; 
(c) Xác djnh thrqc phân cOng vic dä hoàn thành tai  ngày cüa Bang can dôi ké toán; và 
(d) Xác djnh thrcrc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dé hoàn thành giao djch cung cap djch 
vu dO. 

Di vi tin lãi, c tire và lçri nhun thrcc chia vâ thu nhp khác: Doanh thu drçrc ghi nhn khi 
Tong Cong ty có khâ näng thu thrcic lqi Ich kinh té tir hoat  dng trén và dirge xác djnh tirang dOi 
chãc chän. 

Nguyen tc k toán các khoãn giãm trir doanh thu 

Các khoãn giâm trir doanh thu gm: 

• Giãm giá hang ban: là khoãn giám trir cho ngtrxi mua do san phm, hang hóa kern, rnt ph.m 
chat hay không dung quy cách theo quy djnh trong hgp dong kinh tê; không bao gOm khoãn 
giám giá hang bàn cho ngLri mua dä the hin trong hóa dan GTGT hoac  hóa dan bàn hang. 

• Hang ban bj trá Iai: do vi pham cam két, vi phm hgp dng kinh t, hang bj kern, mat phm 
cht, không dung chi'ing loi, quy each. 

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

Nguyen tc k toán giá v6n hang ban 

Bao gm giá vn cüa san phm, hang hOa, djch vii trong kS'  thrcic ghi nMn  phü hgp vài doanh thu 
dA tiêu thii trong nAm. 

Nguyen tc và phirong pháp ghi nhân chi phi tài chinh 

- Chi phi di vay: Ghi nhn hang thãng can cr trén khoán vay, lAi sut vay và s ngày vay thirc t. 

Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi 
thud thu nhp doanh nghip hoãn li 

Chi phi thud thu nhâp doanh nghip (hoc thu nhp thus thu nhp doanh nghip): Là tng chi phI 
thuê thu nhap hin hành và chi phi thuê thu nhp hoãn lai  (hocthu nhap thuê thu nhp hin hành 
và thu nhp thuê thu nhp hoän lai) khi xác djnh igi nhun hoc lô cCa mt nãm. 

• Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành: là s thus thu nhp doanh nghip phai np tinh 
trén thu nhp chju thuê trong nãm và thue suât thuê thu nhp doanh nghip hin hành. Thuê thu 
nhâp hin hành dirge tInh dra trên thu nhp chju thuê và thuê suât àp ding trong kS'  tInh thu. 
Khoán thu nhp chju thuê chënh lch so vii lcri nhuân k toán là do diêu chinh các khoán chênh 
lêch giüa lgi nhun k toán và thu nhp chju thuê theo chinh sách thue hin hành. 

• Chi phi thug thu nhp doanh nghip hoän li: là s thu thu nhp doanh nghip së phai np 
trong tuang lai phát sinh tir vic: ghi nhjtn thuê thu nhp hoän li phái trà trong nàm; hoàn nhp 
tài san thuê thu nhöp hoãn lai dã dirge ghi nhân tir các nàm triric; khong ghi nhân tài san thuê 
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THUYET MTNH BAO CÁO TA! CHfNH TONG HOP (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

thu nhp hoãn Ii hoc thus thu nhp hon lai  phái trã phát sinh tr cac giao djch dLrqc ghi nhán 
trirc tiép vào vOn chü s& hthi. 

Tng Cong ly có nghia vu np thug thu nhp doanh nghip vài thus suit tr 20% trên thu nhp chiu thus. 

U'irc tInh k toán 

Vic 1p Báo cáo tài chinh tuân thu theo các Chun mrc k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh 
nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp l' có lien quan den vic Ip và trmnh bay Báo cáo 
tài chInh yéu câu Ban Tong Giám dôc phái cO nhftng uóc tInh và giá djnh ánh hithng den so lieu 
báo cáo ye cong nq, tài san và vic trInh bay các khoán cong nç và tài san tiém tang tai  ngày Ip 
Báo cáo tài chInh cüng nhix các so lieu báo cáo ye doanh thu và clii phi trong suôt nãm tài chInh. 
K& qua hot dong kinh doanh thrc té có the khác v&i các i.râc tInh, giá dinh dt ra. 

Cong ci tài chInh 

Ghi nhân ban du  

Tài san tài chInh 

ml ngày ghi nhn ban du, tài san tài chInh duvc ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao djch 
có lien quan trijc tip den vic mua sam tài san tài chInh do. 

Tài san tài chInh cüa Cong ty bao gm tin mat, tin gcri ngn han,  các khoán ftrong &rcYng tiën, các 
khoãn phái thu ngän han  Va the khoãn phai thu khác, các khoán k' qu', các khoán cho vay, cOng cii 
tài chInh da thrqc niêm yet và chira niêm yet và các cOng ciii tài chmnh phái sinh. 
Cong n tài chinh 

Tai ngày ghi nhn ban du, cOng nq tài chInh dtrc ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao djch 
có lien quan trc tiêp den vic phát hành cong n tài chinh do. 

Cong nq tài chinh cüa Tng Cong ty bao gm các khoân phái trá ngtrOi ban, phâi trã khác, cac 
khoán chi phi phái trà, các khoán ng thuê tài chInh, các khoán vay và cong ciii tài chInh phái sinh. 

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

Cong cy tài chinh (Tip theo) 

Dánh giá lai sau thn ghi nhân ban du 

Hin tai,  chua cO quy djnh v clánh giá lai  cOng ciii tài chInh sau ghi nhn ban du. 

Các ben lien quan 

Drqc coi làcác ben lien quan là các doanh nghip,k eá các Cong ty con Cong ty lien kit, các cá 
nhân trijc tiêp hay gián tiép qua mt hoc nhiêu trung gian cO quyén kiem soát TOng Cong ty hoc 
chju sij kiêm soát chung vOi Tong Cong ty. Các ben lien két, các cá nhân nao trirc tiêp hoc gián 
tip nãm quyên biêu quyet cüa Tong Cong ty ma có ânh htr&ng dáng kê dôi vi Tong Cong ty. 
NhUng chüc trách quán l chà chôt nhis Tng Giám dOc, viên chtc cüa Tong COng ty, nhung thành 
viên than cn trong gia dInh cüa nhffng cá nhân hoc các ben lien kt nay hoc nhng Cong ty lien 
k& vài các cá nhán nay cüng duçxc coi là ben lien quan. 

MG C 

1H 
CON 
c6 F 
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TONG CONG TY MAY NBA BE-CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinh cho giai doan tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 näm 2022 

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

5. 

5.1 

THÔNG TIN BO SUNG CHO CHi TIEU TRINH 
TONG HP, BAO CÁO KET QUA HOT DQNG 

Tin vã các khoãn tu'o'ng dirong tin 

Tin mat 
Tin gii ngân hang 
Tin dang chuyn 
Các khoãn ttrcrng dtrcng tin 
Tin gài có k5' hQn dzthi 3 tháng 
Tong 

BAY TREN BANG CAN 1)01 ICE TOAN 
KINH DOANH TONG HP 

31/12/2022 01/01/2022 
VND VND 

3.697.134.596 
84.637.964.846 

114.000.000.000 
114.000.000.000 

8.040.421,013 
149.575.359.396 

107.587.908 
14.000.000.000 
14.000.000.000 

202.335.099.442 171.723.368.3 17 

5.2 Phãi thu ella khách hang 

3 1/12/2022 01/01/2022 
VND YND 

Phãi thu khách hang ngn hn 607.811.015.119 616.9 13. 133.284 
H&M Hennes & Mauritz 60.498.825.332 27.506.105.694 
Motives International (Hong Kong) Ltd. 52.215.229.225 47.745.904.866 
BMB Clothing Group 43.792.236.883 39.507.894.765 
JP Global Import INC 19.515.720.892 25.040.793.857 
River Island Clothing Co., Ltd. 
Matalan Retail Ltd. 6.866.103.011 24.298.014.862 
Cong ty TNHH Tng Cong ty Dt may Min 104.153.194 24.868.687.673 
CôngtyCP May D(rc Linh 32.752.840.776 32.751.585.276 
Phãi thu các di tixçlng khác 392.065.905.806 395.194.146.291 

Tong 607.811.015.119 616.913.133.284 

5.3 Phãi thu khác 

3 1/12/2022 
VND 

01/01/2022 
VND 

Ngn h3n 80.505.235.764 95.172.186.797 NI 
Phãi thu BHXH 645.873.330 6.395.292.793 V 
Phái thu các cong ty con, LDLK 
PhãithutmU'ng 

65.681. 176. 142 
2.719.881.397 

71.328.602.552 
444.467.651 

F 
ii 

Phái thu CBCNV 1.878.639.751 6.640.698.971 
(J'ng tin du tu dii an D(rc Linh 2 1.5 19.993.027 1.5 19.993.027 
K qu5, k cl.rçrc 569.744.782 155.476.000 
Phãithu khác 7.489.927.335 8.687.655.803 

Pal han 28.374.152.684 30.787.717.384 
Phái thu các cong ty con, LDLK 24.700.000.000 24.700.000.000 
COng Ty CP May Phü Cat 1.690.740.000 3.381.480.000 
Dt cçc tin mt bAng 1.983.412.684 2.706.237.384 
Tng 108.879.388.448 125.959.904.181 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2022 

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

5.4 S A Hang ton kho 

3 1/12/2 022 01/01/2022 
YND VND 

Hang mua dang di trén thr?ing 1.581.597.192 1.514.397.309 
Nguyen 1iu, vat 

lieu 126.828.363.076 205.344.888.055 
Cong cii, dung Cii 9.935.836.409 14.577.579.036 
Chi phi san xuAt, kinh doanh d& dang 246.808.320.531 224.049.150.726 
Thành phAm 95.589.082.077 56.226.352.8 15 
Hang hoá 5.915.759.970 5.147.246.791 
Hang gri di ban 63.587.400.942 53.701.678.172 
Tong 550.246.360.197 560.561.292.904 

Dir phong giam giá hang tn kho (43.637.340) (49.442.757) 

Giá tr thun có the thirc hiên 
dtrçic cüa hang tn kho 550.202.722.857 560.511.850.147 
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TONG CONG TY MAY NIJA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai don tài chInh kt thñc ngày 31 thang 12 nãm 2022  
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

5.5 Tài san c6 dinh hthi hlnh 

NGUYEN GIA 

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

Nba cfra, May móc, Phiroiig ti n vn 
vat kin trüc thiet b tãi, truyn dn 

Thiet b! 
dung ciii quãn 1y 

Don vi tInh: VND 

Tng (VND) 

S dir tai 01/01/2022 245.365.350.735 394.476.983.357 93.518.149.991 8.320.171.827 741.680.655.910 
Tang trong k' 22.346.898.644 437.580.910,00 326.400.000,00 23.110.879.554 
Mua trong kS' 6.709.655.230 326.400.000 7.036.055.230 
XDCB hoàn thânh 1.784.444.163 1.784.444.163 
Tang do diu chuyn ni b 13.852.799.251 437.580.910 14.290.380.161 
Giãm trong ky 27.152.068.872 1.427.204.601,00 28.579.273.473 
Thanh I, nhirçing ban 13.299.269.621 989.623.691,00 14.288.893.312 
Giám do diu chuyn ni b 13.852.799.251 437.580.910,00 14.290.380.161 
S dir ti 3 1/12/2022 245.365.350.735 389.671.813.129 92.528.526.300 8.646.571.827 736.212.261.991 
GIA TRI HAO MON LUY KE 
S dir tai 01/01/2022 180.279.926.010 308.312.591.979 78.602.141.805 7.622.471.687 574.8 17.13 1.481 
Tang trong k' 6.470.467.940 30.031.472.072 3.244.087.920 274.447.963 40.020.475.895 
Khu hao trong k' 6.470.467.940 21.278.663.819 2.806.507.010 274.447.963 30.830.086.732 
Tang do diu chuyn ni bQ 8.752.808.253 437.580.910,00 9.190.389.163 
Giám trong k3r 22.052.077.874 1.245.640.945,00 23.297.718.819 
Thanh I), nhuqng ban 13.299.269.621 808.060.035,00 14.107.329.656 
Giám do diu chuyn ni b 8.752.808.253 437.580.910,00 9.190.389.163 
S dir tai 3 1/12/2022 186.750.393.950 316.291.986.177 80.600.588.780 7.896.919.650 591.539.888.557 
GIATR!CONLId 
Ti 0 1/01/2022 65.085.424.725 86.164.391.378 14.916.008.186 697.700.140 166.863.524.429 
Tai 3 1/12/2022 58.614.956.785  73.379.826.952 11.927.937.520 749.652.177 144.672.373.434 

18 



5.6 

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

TIIUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH TONG 

Tài san c6 djnh vô hInh 

NGUYEN GIA 

HQP (TIEP THEO) 

Quyn sfr 

dung dat 

Mu B 09A-DN 

Ban quyn, 
bang sang ch 

Phân mêm 
may vi tInh 

Don vi tInh: VND 

Tong (VND) 

S dir tai 01/01/2022 10.449.268.907 5.838.965.451 29.619.184.505 45.907.418.863 
Tang trong nàm 
Giãm trong näm 
S dir tii 3 1/12/2022 10.449.268.907 5.838.965.451 29.619.184.505 45.907.418.863 

GIA TM HAO MON LUY KE 
S dir tai 0 1/01/2022 3.875.364.478 5.838.965.451 23.396.591.083 33.110.921.012 
Tang trong nàm 392.936.304 - 2.547.682.580 2.940.618.884 
Khu hao trong näm 392.936. 304 - 2.547.682.580 2.940.618.884 
S dir ti 3 1/12/2022 4.268.300.782 5.838.965.451 25.944.273.663 36.051.539.896 
GIA TR! CON LJJ 
Ti 01/01/2022 6.573.904.429 - 6.222.593.422 12.796.497.851 
S dir tii 31/12/2022 6.180.968.125 - 3.674.910.842 9.855.878.967 

19 



5.7 

TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tái chInh cho gial doan tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2022 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CIIIN}I TONG 

Du tir tãf chInh dãi han 

Ten cong ty 

HYP (TIEP THEO) 

Ty I 

Mu B 09A-DN 

Ti ngäy 3 1/12/2022 Tai ngày 01/01/2022 

Vn nm giu' Quyn liu 
quyet 

Giágc Giähqpl Giag& Ciáhqply 

DAutlrvàocôngtycon 111.435.268.520 (15.300.000.000) 98.685.268.520 (15.300.000.000) 
COng ty CP May Bmnh Djnh 51,84% 51,84% 11.535.620.000 11.535.620.000 

OngtyCPMayDàLt 55,00% 55,00% 5.817.648.520 5.817.648.520 
COng ty CF May Gia Lai 51,00% 51,00% 7.650.000.000 7.650.000.000 
Cong ty P May Tam Quan 51,00% 51,00% 17.850.000.000 17.850.000.000 
COng ty TNHH Giät thy 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 Thun 51,00% 51,00% 25.500.000.000 12.750.000.000 
CongtyCPMayNhàBe-Hu Giang 55,69% 55,69% 27.782.000.000 27.782.000.000 

Du tir 10 cong ty lien doanh, lien kt 94.466.920.657 (29.886.195.536) 107.216.920.657 (28.956.997.770) 
COngtycphânMay9 26,78% 26,78% 5.227.920.657 5.227.920.657 
Cong ty c phAn Du t.r & Phat trin DY-TM NB 28,58% 28,58% 3.429.000.000 3.429.000.000 
Cong ty c phn May Song Tin 43,89% 43,89% 15.360.000.000 15.360.000.000 
COngtyCPtirvAnCNNhaBè 30,00% 30,00% 1.500.000.000 1.500.000.000 
COng ty CP XLCNNhà Be 29,99% 29,99% 3.000.000.000 3.000.000.000 
Cong ty CP Du Ljch NBC Cam Blnh Resort 47,00% 47,00% 14.900.000.000 (5.266.195.536) 14.900.000.000 (4.336.997.770) 
Cong ty CF May AnNho'n 45,90% 45,90% 9.180.000.000 9.180.000.000 
COng ty CP May Nhà Be - Soc Trang 36,00% 36,000/o 15.120.000.000 (15.120.000.000) 15.120.000.000 (15.120.000.000) 
Cong ty CP May Gia PhCtc 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 Linh 26,54% 26,54% 17.250.000.000 30.000.000.000 
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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 31 tháng 12 nãm 2022 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHI1H TONG HQP (TIEP THEO) Mu B 09A-DN 

5.7 Dan hr tai chinh dai hin (Tiep theo) 

T té T0i ngãy 3 1/12/2022 Ti ngày 01/01/2022 

 

Ten cong ty Vn nám gi0 Quyen beu 
quyt 

Cia gc Cia hqp 1 Giág& Cia h9p 

Du fu dâi hçsn khác 55,79% 55,79% 32.256.863.385 32.256.863.385 
OngtyCPDT&PTBinhThng 18,02% 18,02% 5.802.843.385 5.802.843.385 

Cong ty CP NPL Dt May Bmnh An 6,45% 6,45% 7.161.920.000 7.161.920.000 
Cong ty CP Dt May Lien Phi.rng 2,04% 2,04% 3.480.000.000 3.480.000.000 
Cong ty CP Du TLr An Phát 5,00% 5,00% 4.225.000.000 4.225.000.000 
COng ty CP ThLrong Mai Nhà Be 6,67% 6,67% 1.000.000.000 1.000.000.000 
COngTy CPThixongMaiBanLéNhàBe 15,00% 15,00% 5.250.000.000 5.250.000.000 
Tong Cong ty Vit Thing - cTCP 2,61% 2,61% 5.337.100.000 5.337.100.000 

Ting 55,79% 55,79% 238.159.052.562 238.159.052.562 

5.8 Phãi trã ngirôi ban 

31/12/2022 (VND) 01/01/2022 (VND) 

Giá tn ghi s S có khã näng trã 
ncr 

Giä tn ghi S6 cO khã nãng 
trnor 

Ngn hn 236.934.698.364 236.934.698.364 309.697.216.497 309.697.216.497 
Cong ty CP May Tam Quan 18.063.176.519 18.063.176.519 16.950.198.294 16.950.198.294 
CôngtyCP MayGiaLai 32.601.944.901 32.601.944.901 33.454.019.687 33.454.019.687 
Motives International (Hong Kong) Ltd. 9.159.927.601 9.159.927.601 36.525.512.094 36.525.512.094 
Cong Ty CP May Phü Cat 5.475.748.882 5.475.748.882 
Kufner Hong Kong LTD. 4.770.556.516 4.770.556.516 3.306.539.590 3.306.539.590 
Cong ty CP May Blnh Thun Nhà Be 3.728.821.617 3.728.821.617 12.864.966.305 12.864.966.305 
COngtyCP MayNhàBè -HuGiang 12.332.435.082 12.332.435.082 
Phâi trá các nhà cung cp khác 168.610.271.210 168.610.271.210 188.787.796.563 188.787.796.563 

Tong 236.934.698.364 236.934.698.364 309.753.434.497 309.753.434.497 
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THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH TONG H(P (TIEP THEO) 

5.9 Thud và các khoãn phãi np/ phãi thu Nhà nrnvc 
01/01/2022 S phäi non 

16.4 17.185.890 
542.259.064 

2.275.427.212 
335.458.499 
24.000.000 

4.786.770.162 
24.381.100.827 

2.024.725.854 
10. 536. 755. 840 

12.561.481.694 10.580.301.599 

Mu B 09A-DN 

31/12/2022 

3.638.136.463 

528.071.486 

248.108.852 
4.414.316.801 

1.720.079.605 
1.168.267.604 

158. 13 1.477 
3.046.478.686 

StdAnOp 

19.319.115.384 
583 .554.305 

1.955.805.229 
335.458.499 
24.000.000 

5.380.222.190 
27.598.155.607 

2.024. 725. 854 
8.399.944.128 

155.63 1.617 

Phãi nip 

Thug gia fri gia tang 6,540,065.957 
ThuXNK 41.295.241 
Thu thu nhp cá nhân 208.449.503 
Thud nhà dt, tin thuê dt 
Thu mon bâi 

Phi, I phi và các khoãn phai np khá 841.560.880 
Tong 7.631.371.581 
Phäi thu 

Thu XNK 1.720.079,605 
Thu thu nhp doanh nghip 3.305.079.316 
Thu thu nhp cá nhân 2.499.860  
lông 5.027.658.781 

TONGCONGTYMAyNIIABE-CONGTycOpHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai don tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2022 

5.10 Phãi trã khãc 
31/12/2022 01/01/2022 

VND VND 
a) Ngn hn 
Kinh phi cong doàn 
Bão him xA hOi, y t, th&t nghip 
Phái trã Cong ty CP May Bmnh Thun 
Phãi frã Cong ty CP May An Nhcm 
Phái trá Cong ty CP May Gia Lai 
Phãi trá khác 
b) Dài han 

Nhn k qu5, k cuçic dài hn  

51.219.063.585 
1.418.669.492 
3.782.326.666 

35.522.360.672 

10.495.706.755 
1.237.500.000 

1.237.500.000  

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 

Tong 52.456.563.585 109.588.614.371 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PLIAN 
Báo cáo tài chmnh cho giai doan tài chInh k& thiic ngày 31 tháng 12 näm 2022 

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

5.11 Vay và nç' thuê tâi chinh 

31/12/2022 Phát s inh trong k' 01/01/2022 

Giá tij 
S có khã nng 

trá no 
Tang trong k5' Gum trong kjr Giá tr So co kha nang 

trã rnr 
Vay ngn hn 1. 120. 178. 116,962 1. 120. 178. 116.962 2.277.551.113.439 2.204.056.077.965 1.046.683.081.488 1.046.683.081.488 
NH Ngoi Thucing VN (VCB)-VND 1.065.876.772 27.074.164.088 26,008,287.316 26.008.287.316 
NH Ngoi Thueng VN (VCB)-USD 432.936.590.699 432.936.590.699 644.700.688.136 715.616.116.180 503.852.018.743 503.852.018.743 
Ngân hang TMCP An Binh - Chi nhánh 

Tp. H Chi Minh 
3 .422. 152.42 I 3.422.152.421 14.648.201. 136 93. 594.642.629 82.368.593.9 14 82.368.593.9 14 

NH A Châu (ACB) 159.489.013.918 159.489.013.918 366.24 1. 043. 150 253.973.723. 844 47.22 1.694.612 47.22 1.694.612 
NH Cong Thucing VN - CN4 496.867.425.661 496.867.425.661 1.209.235.802.051 1.067.970.943.324 355.602.566.934 355.602.566.934 
NH TMCP DOng Nam A - CN TP. H ChI Minh 18.202,3 13. 156 18.202.313.156 25.266.854.701 7.064.541.545 
NH Chinh sách XA Hôi Q7-Nhà Be 7.041.060.000 21.463.520.000 14.422.460.000 14.422.460.000 

Nr dài han dn hn trã 9.260.621. 107 9.260.621.107 9.351.587.493 17.298.426.355 17.207.459.969 17.207.459.969 
NH Ngoi Thirong VN (VCB)-USD 5.979.960. 000 5.979.960.000 6.008.625.000 5.804.505.000 5.775.840. 000 5.775.840.000 
NH HD Bank 448.000.000 448.000.000 448.000.000 
Ngân hang Cong Thuong VN CN4- VND 689.358.015 689.358.015 689.358.015 7.742.195.362 7,742,195.362 7.742.195.362 
Ngãn hang COng Thuung VN CN4- USD 2.143.303.092 2.143.303.092 2.205.604.478 3.75 1.725.993 3.689.424.607 3.689.424.607 

Vay dãi hn 8.287.558.800 8.287.558.800 4.438.952.206 9.260.621. 107 13.109.227.701 13. 109.227.701 
Ngân hang COng Thircmg VN CN4-VND 689.358,0 15 689.358.015 689.358.015 
Ngân hang Cong Thtrcing VN CN4-USD 73. 188.606 2.143.303.092 2.070.114.486 2.070.114.486 
NHHDBank 3.552.000.000 3.552.000.000 4.000.000.000 448.000.000 
Ngân hang Ngoi Thuong VN (VCB)-USD 4. 735.5 58.800 4.735.558.800 365.763.600 5 .979.960.000 10.349.755.200 10.349.755.200 

CQNG 1.128.465.675.762 1.128.465.675.762 2.281.990.065.645 2.213.316.699.072 1.059.792.309.189 1.059.792.309.189 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PIIAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2022 

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

5.12 Vnchüsôh&u 

a. IMi chiu bin dông vn chü s& hun 

Vn du Kr cüa chü s' 
hilit 

Qu5 du tir 
phat triên 

Lol nhuân san thuê 
chu'a phân phi 

Don vi tinh: VND 

Tang (VND) 

S dir ti 01/01/2021 182.000.000.000 31.399.897.713 132.091.617.681 345.491.515.394 
Tang trong näm - - 25.001.966. 145 30.171.382.638 
Laitrongk' - - 25.001.966.145 25.001.966.145 
Tangkhac - 5.169.416.493 - 5.169.416.493 
Giám trong näm - - 31.509.770.398 31.509.770.398 
Trich Qu du ti.r phát triên - 5.169.416.493 5.169.416.493 
TrIch lap  các qu 4.500.353.905 4.500.353.905 
Chia Ira c tcrc 2020 - - 21.840.000.000 21.840.000.000 
S dir ti 31/12/2021 182.000.000.000  36.569.314.206 125.583.813.428 344.153.127.634 

S dir tal 01/01/2022 182.000.000.000 36.569.314.206 125.583.813.428 344.153.127.634 
Tang trong ky 9.100.000.000 2.500.196.614 52.497.182.380 64.097.378.994 
Tang vn trong k' 9.100.000.000 - - 9.100.000.000 
Laitrongk' - - 52.497.182.380 52.497.182.380 
TrIch Qu5' d&u tix phát triên - 2.500.196.614 - 2.500.196.614 
Giãm trong k' - - 29.649.650.120 29.649.650. 120 
TrIchlapcacqu - - 11.449.650.120 11.449.650.120 

Chia trá c ttrc 2021 - 18.200.000.000 18.200.000.000 

S dir tal 31/12/2022 191.100.000.000 39.069.510.820 148.431.345.688 378.600.856.508 
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TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh cho giai doan tài chinh kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2022  

TIIUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH TONG H(YP (TIEP THEO) Mu B 09a-DN 

b. Chi tit vn chü so' hü'u 

31/12/2022 
VND 

t 1 
% 

01/01/2022 
VND 

t 1 
% 

Tp doàn Dt may Vit Nam 50.400.000.000 26,37% 50.400.000.000 27,69% 
Cong ty CP 4M 48.612.060.000 25,44% 48.612.060.000 26,71% 
Các c dông khác 92.087.940.000 48,19% 82.987.940.000 45,60% 
Tng 191.100.000.000 100,00% 182.000.000.000 100,00% 

c. Các giao djch ye vn voi chü so' htru và phân phi c tfrc, chia Içri nhun 

Qu 4 näm 2022 Quy 4 näm 2021 

Vé,n gop t?i  dAu näm 182.000.000.000 182.000.000.000 

Vn gOp tang trong kS' 9.100.000.000 

Vn gop tai cui k' 191.100.000.000 182.000.000.000 

C6 tfrc loi nhuãn dã chia 

d. C phiu 

31/12/2022 
VND 

01/01/2022 
YND 

S hrçng c phiu dang Itru hânh 19.110.000 18.200.000 
C phiu ph thông 19.110.000 18.200.000 
Mnh giá c phiu dang kru hành (dng/c phiu) 

e. Các qu5 doanh nghip 

10.000 10.000 

31/12/2022 01/01/2022 
VND YND 

Qu du tu phát trin 39.069.510.820 36.569.314.206 

Tng 39.069.510.820 36.569.314.206 

5.13 Doanh thu thun v ban hang và cung cp dch vu 

Tfr01/01/2022 Tir0l/01/2021 
dn 31/12/2022 dn 31/12/2021 

Doanh thu ban hang và cung cp djch viii 2.858.996.488.193 1.687.600.607.460 

Doanh thu ban hang 2.827.581.409.903 1.678.290.994.617 

Doanh thu cung cp djch vii 31.415.078.290 9.309.612.843 

Các khoãn giãm tm doanh thu 4.757.064.115 6.963.513.017 

Giãmgiáhãngbán 117.448.766 1.176.689.571 

Hang ban trá 'ai 4.639.615.349 5.786.823.446 

Tong 2.854.239.424.078 1.680.637.094.443 
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TONG CONG TY MAY NHA BE -CONG Ty cO PHAN 
Báo cáo tâi chInh cho giai doan tài chInh kt thCjc ngày 31 tháng 12 nãm 2022  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG 

5.14 Giá vn hang ban 

nçw (TIEP THEO) 

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

Mu B 09a-DN 

Tü' 01/01/2021 
dn 31/12/2021 

Giá vn hang ban 2.299.955.026.562 1.344.241.320.971 

Giá v6n cung ctp djch vii 3.911.985.837 559.005.277 
Tong 2.303.867.012.399 1.344.800.326.248 

5.15 Doanh thu hoat dng tài chInh 

Tir0l/01/2022 Tr01/01/2O21 
dn 31/12/2022 dn 31/12/202 1 

Läitingüingãnhàng 1.439.628.915 355.919.776 
Li cho vay 3.6 15.890.072 4.7 12.609.639 
Ctüc,kiinhuânduacchia 12.548.571.000 11.106.551.000 
Lichênh1chtgiádathixchien 49.162.215.863 17.148.694.636 
Tng 66.766.305.850 33.323.775.051 

5.16 Chi phi tài chInh 

lu 01/01/2022 là' 01/01/2021 
dn 31/12/2022 dn 31/12/2021 

LAi tin vay 37.378.231.399 3 1.297.863.909 
11 chênh lêch t' giá da thixc hin 79.379.021.063 11.647.243,459 
Tng 116.757.252.462 43.874.305.134 

5.17 Chi phi ban hang 

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

Tw 01/01/2021 
In 31/12/2021 

Chi phi nhân viên 43.985.871.425 36.988.355.960 
Chi phi nguyen 4t 1iu, bao bi 5.163.802.799 4.077.691.001 
Chi phi ding cii, d dUng 588.160.473 853.941.931 
Chi phi khu hao TSCD 4.561.929.032 5.2 16.001.024 
Thug, phI, 1 phi 48.8 19.336 63.428.000 
Chi phi djch vii mua ngoài 165.093.561.865 110.198.383.081 
Chi phi bang tin khác 10.233.354.471 6.328.880.680 B 

p 

Ting 229.675.499.401 163.726.681.677 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinh cho giai cloan tài chInh kt thuic ngày 31 thang 12 nàm 2022 

THUYET MINH BAO CAO TAI CH!NII TONG 

5.18 Chi phi quail 1 doanh nghip 

HP (TIEP THEO) 

Tur 01/01/2022 
dn 31/12/2022 

Mu B 09a-DN 

Tir 01/01/2021 
dn 31/12/2021 

Chi phi nhân viên quãn 1 125.568.734.096 85.159.741.956 
Chi phi 4t lieu quãn 1 14.182.146.641 8.150.133.192 
Chiphidiingcii, ddUng 1,285,712.062 1.734.788.405 
Chiphikhuhao TSCD 13.206.317.858 15.345.109.627 
Thu phi và 1 phi 852.968.924 7.504.677.823 
Chi phi drphông 1.462.275.894 
Chi phi djch vi mua ngoài 41.932.676.55 1 17.247.213.665 
Chi phi bang tin khác 18.167.474.410 10.599.622.545 
Tng 216.658.306.436 145.741.287.213 

5.19 Thu nhp khác/ Chi phi khác 

Tn 01/01/2022 Tir 01/01/2021 
dn 31/12/2022 dn 31/12/2021 

Thu nhp khác 
Thanh 1 tài san c dinh 620.823.450 591.204.132 
chênh 1ch tin NPL 77.000.000 
Thu nhp do xU 1 cong ng 562.37 1 7.894.481 
Thu nh.p khác 8.628.865.529 12.354.514.287 

Tng 9.327.251.350 13.507.495.350 
Chi phi khác 
Phtt vi phm hành chánh 96. 907.408 
Chiphikhác 244.064.952 55.586.714 
Tng 340.972.360 55.586.714 
Lçii nhun khác 8.986.278.990 13.451.908.636 
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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 31 tháng 12 nám 2022  

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CH!NH TONG H(P (TIEP THEO) 

5.20 Chi phi thug thu nhâp doanh nghip hn hành 

Ti.r 01/01/2022 
dn 3 1/12/2022 

Mu B 09a-DN 

Tir 01/01/2021 
den 31/12/2021 

Lçii nhun k toán trthc thud 63.033.938.220 29.270.177.858 
Diu c/,inh tang lçAri nJ,un tru'ó'c i/nd: 2.198.411.980 3.177.431.707 
- Các khoán chi phi không chzng tit 1.599.375.900 1.249.740.925 
- Các khoán phat 96.907.408 8.120.225 
- Chi phI khdu hao viwt mzc quy djnh 502.128.672 502.128.673 
- Khác 
Diu c/i inh giãm íØ  nhuIn trwó'c thuê: 12.548.571.000 11.106.551.000 
- C tzc 12.548.571.000 11.106.551.000 
- Hoàn nh2p Dcphdng 
Thu nhp chIll thug 52.683.779.200 21.341.058.565 
Thu su.t thud TNDN áp ditng 20% 
Thu TNDN hin hành trong näm 10.536.755.840 4.268.211.713 
Chi phi thud TNDN 10.536.755.840 4.268.211.713 

TP.HCM ngày 30 tháng 01 nám 2023 

Ngirôi lap 

Nguyn NgQc Hiu 

Ke toán trlrffng 

Dng Minh Tuyn 

2) 
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