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TONG CONG TYMAYNHABE- CONGTYCOPHAN 

BAO CÁO iAi CHfNH HP NHAT GffJ'A MEN ix) 
DA Uç1c SOAT XET 

Cho k5r k toán 6 tháng kt thtIc ngày 30/6/2020 

Thành pht H ChI Minh - tháng 8 näm 2020 
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Trang 

BAOCAOCUABANTONGGIAMDOC 1-2 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAI CHfN}{ GICTA NIEN DO 3 

BAO CÁO TAI CHINH HQP NEAT GICTA MEN DO DA I)I1QC SOAT XET 

. Bang Can doi ke toan hccp nhat glila men 4-5 

Báo cáo K& qua hot dng kinh doanh hçip nMt giia niên d 6 

Báo cáo Ltru chuyén tiên t hcrp nhAt gitta niên dt 7 - 8 



TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHM  

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM Oc 

Ban Tang Giám dc Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ly C phn trhth bay Báo cáo nay cüng vói Báo cáo 
tài chInh hqp nht giiia niên d dã dtrçrc soát xét cho k' kê toán 6 tháng kêt thüc ngày 30/6/2020. 

TONG CONG TY 

Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty C ph.n (gQi tt là "Tng Cong 11')  dugc c ph.n hóa tr Doanh 
nghip Nhà nrthc - COng ty May Nhà Be theo Quyêt djnh so 74/2004/QD-BCN ngày 08/8/2004 và Quyt 
djnh s 88/2004/QD-BCN ngày 08/9/2004 cüa Bi tnrOng B Cong nghip (nay là BO COng thuong). Tng 
Cong ty hoat dng theo Giâ' chi'rng nhn dang k kinh doanh sO 0300398889 ngày 24/3/2005 do So k 
hoach và dâu P1 thành phô Ho ChI Minh cap. Giây chirng nhn dãng k kinh doanh thay di lan thu 23 ngây 
18/01/2017. 

Ten Tng Cong ty vit bng ting nuOc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock Company, ten 
viêt tat là: N}IABECO. 

C phiu cüa COng ty drrçc chip nhn dang k'fr giao dch trOn h thng giao djch Upcorn can dr trOn Quyt 
dnh so 194/QB-SGDFIN ngày 17/4/2018 cüa S& Giao djch Chfrng khoán HaNOi, ma cô phiêu là: MNB. 

Trii sâ chfnh cüa Tang Cong tytai: S 4, Di.r&ng Bn Nghd, Phixmg Tan Thun Bong, Qun 7, Thành ph 
H ChI Minh. 

HQI BONG QUAN Till vA BAN TONG GIAM BOc 

HOi dng Quãn trl Ong Phm Phü Ctr?mg 
Ong Nguyn Ngçc Lan 

Ba LO Thj Ngvc DiOu 

Ong Dinh Van Thp 

Ong Nguy&i Xuãn BOng  

Chü tjch 
Thãnh viên 

Thãnh viên 

Thãnh viên 

Thành viên 7 
Các thành viên Ban Tang Giám dc dA diu hành T6ng Cong ty trong k' và dn ngày 1p Báo cáo nay gm: 

Ban Tng Giám dc Ong Nguy&i Ngçc Lan 
Ong Birth Van Thp 

Ba Lé Thj Ngcc Diu 

Ba Nguyn Thj Thanh 

Ba Dixcmg Thj Tuyt 

Ong Lé Dan 

Ong LO Thanh Hoàng 

Ong BCi Bi'rc Liêm 

Tng Giám dc 
Phó Tng Giám dc 

Phó Tng Giám dc 

Phó Tng Giám dc 

Phó Tng Giám dc 

Phó Ttng Giám dc 

Phó Tng Giám dc 

Phó Tng Giám dc (min nhim ngày 15/7/2020) 

CAC SIJ' KIN SAU NGAY KET THUC K KE TOAN 

Theo nhn djnh cüa Ban Tng Giám dc, xét trên nhung khIa cnh trcng yu, khOng có sir kin b.t thi.thng 
nào xãy ra sau ngày khóa sO kê 'roan lam anh hi.r&ng den t'mh hinh tài chirth và hot dng cüa Tong Cong ty 
can thiêt phài diêu chinh hoc trinh bay trên Báo cáo tài chInh hcip nhât gifla niên di cho kS'  kO toán 6 thâng 
kêt thUc ngày 3 0/6/2020. 

KIM TOAN yIN 

Bao cao tai chinh hqp nhat gum nien dQ cho ky ke toan 6 thang ket thuc 30/6/2020 &rqc soat xet bcn Cong ty 
TNHH Kiêm toán CPA VIETNAM - Thành viOn Hang Kiêm toán Quc tê Moore Global Network. 
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TONG CONG TV MAY NRA BE - CONG TV CO PHAN 

BAO CÁO CTIJA BAN TONG GIAM DOC (TIEP THEO) 

TRiCH NI1IM CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám dc Tng COng ty có trách nhim 1p Baa cáo tài chinh hcrp nht gifla niên dO phãn nh mOt 
each trung thc và hçp 1 tInh hinh tài chInh cng nhii kt qua hoat dng kinh doanh hqp nhât gilra nin dO và 
tInh hinh km chuyên tiên t hcip nhât giüa niôn dO cüa Tong Cong ty trong k5'. Trong vic lap  Báo cáo tái 
chInh hgp nh.t giCta niên dO nay, Ban Tong Giám dôc thrqc yéu câu phái: 

• Li,ra chçn các chinh sách k toán thIch hcrp và áp d%ing các chInh sách do mOt  cách nht quán; 
• Dua ra các phán doán vã. ixâc tmnh mOt  each hcp l' và than  trQng; 
• Nêu rO các nguyen tc kO toán thIch hçcp có di.rçic tuân thu hay không, CO nhUng áp diving sai lch tr9ng 

yOu can thrçic cOng bo và giái thIch trong Báo cáo tài chInh hçip nhât gifla niOn dO hay khOng; 
• Thit k, thrc hin Va duy tn h tMng kiOm soát nOi bO liOn quan tyi vic lap  và trinh bay hqp l Báo 

cáo tài chInh hqp nhât giva niOn dO dO Báo cáo tâi chInh hqp nhât giva niOn dO không bj sai sot tr9ng 
yêu kO cã do gian ln hoac  bj lôi; 

• Lap Báo cáo tài chInh hqp nhAt giva niên dO frOn ca s& hoat dOng liOn tiic trir mthng hqp không th cho 
rang Tong Cong ty sO tiOp tjc hoat dOng  kinh doanh. 

Ban Tng Giám dc xác nhn rng Tang Cong ty dA tuân thU các yêu cu nOu trên trong vic lap Báo cáo 
tài chInh hçip nhât gitia niOn dO. 

Ban Tng Giám dc Tang Cong ty chju trách nhim dam bão r&ng s sách k toán thrcc ghi chép mOt  each 
phU hqp dO phãn ánh mOt  cách hcp l' tInh hInh tài chinh cUa Tong Cong ty & bat k' th&i diem nào và dam 
bâo rang Báo cáo tâi chInh hgp nhat gifla niOn dO phU hqp vâi Chun mirc kê toán Vit Nam, Ch dO k toán 
doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp I có liOn quan den vic lap và trinh bay Báo cáo 
tài chinh hqp nhât giita niOn dO.  Ban Tong Giám dôc cUng chu trách nhim dam báo an toãn cho tài san cUa 
Tong Cong ty và vi vy thrc hin các bin pháp thIch hçp dO ngän chn và phát hin các hành vi gian Ian 
và sai pham khác. 

CAM KET xiiAc 

Ban Ting Giám dc cam kt vic cOng b thông tin theo quy djnh ti Nghj djnh 71/20171ND-CP ngày 
06/06/2017 cUa Chinh phU ye htrâng dan 9uãn tn cong ty áp ding cho các Cong ty dai  chUng cO hian  lijc thi 
hãnh th ngày 01/08/2017 và Thông ttr sO 155/2015 TT-BTC ngày 06/10/2015 cUa BO Tài Chinh ye vic 
cOng bô thông tin trên thj tnr&ng chrng khoán. 

Thay mt và di din Ban Tng Giám dde,
/ 

- Tp  

Nguyn NgQC Ln 
Tong Giárn d& 
Thànhphô Ho ChIMinh, ngày 28 tháng 8 nám 2020 
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Vu Ng9c An 
PhO TOng Giám d6c 
S6 Giáy CN IE)KHN kiam toán: 0496-2018-137-1 
Gidy Uy quyen Sd: 01/2020/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2020 ciba Chz tfch HDTV 
Thay mat  và dai din 
CONG TV TNHH KIEM TOAN CPA VIETNAM 
Thành viOn Hang Kim tom Qu6c tê Moore Global Network 
Ha Nç5i, ngày 28 tháng 8 nãm 2020 

C9A\/IETNAM CONG TY TNHH KIEM TOAN CPA VIETNAM 
Try so chnh TP. Ha Nöi: 
Tng 8, Cao c Van phong VG Building, 
s6 235 Nguyn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Ha Nôi. 

T +84(24) 3783 2121 
F +84(24) 3783 2122 
E info©cpavietnarn.vn 
VJ v'vwcpavietriarn.vn 

S& 708/2020/B CSX-BCTCHN/CPA VIETNAM 

BAO CÁO SOAT XET ThÔNG TIN TAI CHINH GIUA MEN DQ 
I V Báo cáo tai chinh hçp nMt gifla niên d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2020 

a
câa Tong Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn 

Kinh gui: Các C dông 

a
Hi ding Quãn trj và Ban Tang Giám d6c 
Tong Cong ty May Nhà Be - COng ty CO phn 

Chimg tOi da soát xét Báo cáo tài chinh hçp nht giva niôn d kern theo cCa T6ng Cong ty May Nba Be - Cong ty 
Ca phn, dtrcc lap ngày 28 tháng 8 nàm 2020, tir trang 04 dn trang 45, bao gam Bang can dói k toán hç,p nhat 
giiia niOn do tai ngày 3 0/6/2020, Báo cáo kt qua boat dng kinh doanh hcip nht giia thôn d và Báo cáo hru 
chuyn tin té hcp nMt gita niên d cho k' k toán 6 tháng kt thüc càng ngày và Bàn thuyt minh Báo cáo tài 

• chinh hqp nMt gi&a niên d. 

Trách nhim cüa Ban Tang Giám dac 
Ban Tang Giám dac Cong ty chiu trách nhirn 1p va trmnh bay Báo cáo tâi chinh hqp nht giva men dO phü hcip 

• vâi Chun muc K toan Vit Nam, Ch d k toán doanh nghip Vit Narn hin hành và các quy dnh pháp 1 
lien quan dn vic lap và trInh bay Báo cáo tài chInh hcp nMt giva niên d và chju trách nhim v kim soát nOi 

• b ma Ban T6ng Giam d6c xác djnh là c.n thit d dam bâo cho vic 1p và trmnh bay báo cáo tài chmnh hcip nhAt 
giva then d khOng có sai sot trong y&i do gian IOn  ho.c nhm 1k 

• Trách nhim cüa Kiam toán 

a
Trách nhim cüa chüng tôi là dua ra k& luOn v Báo cáo tài chinh hqp nMt giva thôn dO dua trên k& qua soát xét 
cüa chüng tôi. Chüng tôi ciA thrc hin cong vic soát xët theo Chun rnirc Via Nam v hqp clang djch vii soát xét 
s 2410 - Soát xét thông tin tài chinh giva then dO do kiarn toán viên dOc lap cüa COng ty thrc hin. 

Cong viec soát xét thông tin tãi chInh giva niOn d bao gam vic thuc hin các cuc phOng v.n, chü yu là phOng 
• v.n nhiing ngu&i chrn trách nhim v các vk d tài chInh k toán, và thi,rc hin thu tic phân tich và. các thu ti,ic 

soát xét khác. MOt cuOc soát xét v ca bàn có pham vi hp hcm mOt cuOc kim toán ducc thuc hin theo các 
I Chu.n mrc Kim toán Via Nam và do 4y không cho phép chüng tOi dat dLrcic sir dàni bão rang cháng tOi s 

nhOn bit ducic tht cá các vn d trQng yau có th duqc phát hien  trong  mOt cuOc kim toàn. Theo do, chüng tôi 
U không dua ra ' kian kim toán. 

KtluancuaKiamtoanvien
. . .

•iA 
Can cu tren ket 9uá soat xet cua chung tol, chung tol khong thy co vn d gi k1un chung tol cho rang Bao cao 

a tài chmnh hcvp nhat giva niôn d dinh kern khOng phàn ánh trung thrc và hçp 1, trén các khIa cmh trQng yu, 
hInh tài chinh cüa Tang Cong ty tai ngày 30/6/2020, và k& qua hoat dOng kinh doanh hqp nMt giva niôn d va 

• bin chuyn tin t hçrp nMt gira niên d cüa Tang Cong ty cho kS'  k toán 6 tháng kat thác ngày 30/6/2020, phu 
hqp vâi Chun mirc K toán, Ch d K toán doanh nghip Viet  Nam hin hành và các quy d4nh  pháp 1 cO lien 

• quan dn vic Ia. va trInh bay Báo cáo tài chInh hqp nMt gi&a nién do. 
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• A member of MOORE Members in principal cities throughout the world 



TONG CONG TYMAYNHABE- CONG TV CO PHAN 
Báo cáo tài chinh hp nMt giOa nién dO cho k' k toán 6 tháng kt thiic ngày 30/6/2020 

BANG cAN DOI KE TOAN 
T?i ngày 

TAI sAN 

HçP NUAT GI(J'A MEN DQ 
30 tháng 6 näm 2020 

30/6/2020 
MS TM VND 

Mu B 0la-DN/HN 

01/01/2020 
VND 

100 2.075.933.017.039 2.232.528.360.398 A- TA! SAN NGANH4kN 
(100 = 110+120+130+140+150) 

I- Tin và các khoãn tirong du'crng tin 110 5.1 303.845.518.439 283.695.607.662 

1. Tiên 111 225.052.823.249 246.541.333.039 

2. Cãc khoãn ttrang &rcing tin 112 78.792.695.190 37.154.274.623 

H- Du tLr tài chInh ngn hn 120 13.604.951.288 7.607.920.548 

1. Ch(rng khoán kinh doanh 121 5.2 2.000.000.000 2.000.000.000 

2
Dir phông giãm giá ch(rng khoán 
kinh doanh 

122 5.2 (120.000.000) (120.000.000) 

3. D&utxnmgih1ênngàydáoh?n 123 11.724.951.288 5.727.920.548 

Ill- Các khoãn phãi thu ngn hn 130 697.013.410.654 953.669.569.436 

1. Phãi thu ngàn h?n  cüa khách hang 131 5.3 553.802.263.392 818.200.226.532 

2. Trã tn1c cho nguôi ban ngan hn 132 70.379.026. 121 71.626. 153 .323 

5. Phãi thu ye cho vay ngän hn 135 10.000.000.000 5.500.000.000 

3. Phãi thu ngan h?n  khác 136 5.4 63.043.542.508 58.694.097.7 15 

4. Dir phông các khoàn phâi thu khó dôi 137 (282.597.455) (422.084.222) 

5. Tài san thi&i chi xr 1' 139 71. 176.088 71.176.088 

N- Hang ton kho 140 5.5 978.955.331.558 924.420.807.303 
1. Hàngtnkho 141 979.745.365.341 925.332.900.549 
2. Dr phóng giãm giá hang ton kho 149 (790.033.783) (912.093.246) 

V- Tti san ngn hn khác 150 82.513.805.100 63.134.455.449 

1. ChiphItrãtruócnganhon 151 5.6 29.701.491.275 19.187.186.992 
2. Thu GTGT dtrcc khu tr1r 152 42.6 19.84 1.070 33.329.891.736 
3. Thuê Va các khoân phãi thu Nba nirâc 153 5.11 10. 192.472.755 10.617.376.721 

B - TAI sAN DAI iTN 200 985.648.093.072 1.037.735.340.606 
(200 = 210+220+230+240+250+260) 

I Các khoãn phãi thu dài hn 210 14.742.821.219 10.337.895.751 
1. Phài thu dài hn khác 216 5.4 14.742.821.2 19 10.337.895.751 

II TàisãncdInh 220 759.533.886.714 801.660.973.178 
1. Tàisãncôdjnhhthihinh 221 5.7 732.156.842.131 772.084.727.318 

- Nguyêngiá 222 1.697.536.358.917 1.692.100.837.116 
- GiátrjhaomônlüykE 223 (9 65.3 79.516. 786) (920.016.109.798) 

2. Tàisãncôdjnhvôhinh 227 5.8 27.377.044.583 29.576.245.860 
- Nguyêngiá 228 57.510.105.125 57.510.105.125 

- Giá trj hao mon 1i7y ke 229 (30.133.060.542) '27.933.859.265) 

ifi. Bt dng san dau tir 230 

IV. Tãisãnd&dangdàihn 240 34.086.261.266 34.542.394.334 
1. ChiphIxâydrngcobãndrdang 242 34.086.261.266 34.542.394.334 

V. Du tir tãi chInh dài hn 250 89.386.292.758 87.683.535.929 

1. Dâu tu vào cong ty lien doanh, lien kt 252 5.9 47.463.536.973 50.310.895.230 

2. Dâu tu gop vn vao don vi. khác 253 5.9 40.256.863.385 35.706.748.299 

3. DutinamgiUdnngàydáohon 255 1.665.892.400 1.665.892.400 

VI Tài san d?ii ban khác 260 87.898.831.115 103.510.541.414 

1. Chiphiãthxâcdàihn 261 5.6 87.898.831.115 103.510.541.414 

TONG CONG TAI sAN 
270 3.061.581.110.112 3.270.263.701.004 

(270 = 100+200) 
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TONG CONGTYMAYNHABE- CONGTYCOPHAN 

U Báo cáo tài chmnh hp nht giüa niên d cho k' ké toán 6 tháng kt thic ngày 3 0/6/2020 
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NGUON VON MS TM 
30/6/2020 

VND 
01/01/2020 

VND 

A- N41 PHAI TRA 300 2.652.717.633.262 2.867.036.564.237 

(300 = 310+330) 
I- N ngn hn 310 2.378.391.428.411 2.594.295.669.711 

1. Phaitrânguôibánngärihofl 311 5.10 394.093.051.574 417.858.957.845 

2. NguyimuatràtiêntnIâCngäflhfl 312 243.235.790.115 81.360.161.374 

3. ThuvàcackhoanphaiflpN11àfllróC 313 5.11 28.011.363.301 28.621.247.805 

4. PhaitrãnguôilaodOng 314 168.399.385.016 306.921.335.894 

5. Chi phi pháitrãng.nh?n 315 5.12 28.292.425.423 29.781.504.898 

6. Doanh thu chua thc hin ngn hn 318 5.342.705.516 36.717.604.107 

7. Phàitrângänhnkhác 319 5.13 87.962.173.254 75.694.003.817 

8. Vay và nçi thuê tài chInh ngãn hn 320 5.14 1.397.315.224.918 1.584.225.609.030 

9. Qu5khenthuèngphiic1cri 322 25.739.309.294 33.115.244.941 

II- No dài han 330 274.326.204.851 272.740.894.526 

1. PhaitrangtiàibándAihan 331 5.10 336.080.764 479.366.454 

2. Nguôimuatrãtiêntruâcdàihn 332 8.484.170.497 787.708.926 

3. Doanh thu chua thirc hin dài h?n 336 27.523.339.599 25.267.014.292 

4. Phãitrâdàihnkhác 337 5.13 1.868.263.500 2.108.500.000 

5. Vayvà nçi và thuê tai chirth dài hn 338 5.14 234.031.654.702 239.607.429.408 

6. Thuê thu nhp hoAn 1i phài trã 341 2.082.695.789 4.490.875.446 

B- VON CHIJ sO ITULJ 400 408.863.476.850 403.227.136.767 
(400 =410+430) 

I- Von chu scr hiru 410 5.15 408.863.476.850 403.227.136.767 

1. VongopcUachüsähüu 411 182.000.000.000 182.000.000.000 

- Cphie'uphó thôngcó quyn bieu quye't 411a 182.000.000.000 182.000.000.000 

2. Qudâutupháttriên 418 47.900.332.639 47.957.741.796 

3. Lçri nhun sau thuê chua phân phôi 421 89.665.162.541 65.291.747.100 
- LNST chita PP liiy kê dEn cuôi ki trzthc 421a 100.307.119.708 27.945.470.711 

- LNSTchuaphdnphôi kI nay 421b (10.641.957.167) 37.346.276.389 

4. Lgi ich c dông không kiêm soát 423 89.297.981.670 107.977.647.871 

II- Ngun kinh phi và qu5 khác 430 

TONG CONG NGUON VON 440 3.061.581.110.112 3.270.263.701.004 
(440 = 3 00+400) 

Ding Minh Tuyn 

Ngrôi 1p 

MuB 0la-DN 

BANG CAN 1)01 KE TOAN H9P NEIAT GffJA NIN Q (Tip theo) 
Ti ngày 30 tháng 6 näm 2020 

Thành phE Hc Chi Mink ngày 28 thdng 8 náin 2020 

Tnro'ngpuô.:kto' TingGiámdc 

Mai Van Hoàng Dung 
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NgirOi 1p 

Dng Minh Tuyen 

I 

U 

a 

a 

a 

a 

U 

ThanhphHChIMinh, n' 28tháng8náin2020 

Mai Van bang Dung èn Ngçc Lan 
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Truthig p gk oán 

TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçp nht giOa niên d cho k' k toán 6 tháng kt thñc ngày 3 0/6/2020 

Mu B 02a-DN/HN 

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KTh4H DOAMI HQP MEAT 

ciii 

Cho k' k toán 6 tháng két 

TJEU MS 

thüc ngày 3 0/6/2020 

Cho k' k toán 
6 thang kt thüc 

ngày 30/6/2020 

TM YND 

Chok5'ktoán 
6 tháng kt thüc 

ngày 30/6/2019 
YND 

1. Doanh thu ban hang vã cung cp djch vi 01 5.16 1.766.757.089.835 2.131.764.662.675 

2. Các khoân giâm trir doanh thu 02 5.16 3.550.166.093 10.065.868.948 

3. 
Doanh thu thun v ban hang 
vàcungcApdjchvii(10=01-02) 

10 5.16 1.763.206.923.742 2.121.698.793.727 

4. Giávnhángbán 11 5.17 1.462.016.081.912 1.704.817.622.279 

5. 
Loi nh4n gp v ban hang va 
cung cp djch vtj (20 = 10-il) 

20 301.190.841.830 416.881.171.448 

6. Doanh thu hoat dng tAi chInh 21 5.18 23.290.902.154 19.740.449.235 
7. ChiphItâichInh 22 5.19 51.048.929.211 51.795.276.588 

Trong do: Ghi phi Mi vay 23 39.089.274.598 43.381.439.828 

8. Phn lAi trong cong ty lien doanh liOn kt 24 (6.825.295.098) (7.292.357.985) 

9. Chi phi banhâng 25 5.20 129.675.939.372 155.275.634.934 
10. Chi phi quãn 1 doanh nghip 26 5.21 157.096.835.125 214.511.654.912 

Loi nhun thun tfr hot dng 
doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25+26)} 

30 (20.165.254.822) 7.746.696.264 

12. Thunhpkhác 31 5.22 11.383.289.127 16.534.528.906 
13. Chiphikhác 32 5.22 3.486.956.206 7.315.986.084 
14. Loinhuankhac 40 7.896.332.921 9.218.542.822 

(40 = 31-32) 

15. Tong lqi nhun k toán trithc thud 50 (12.268.921.901) 16.965.239.086 
(50 = 30+40) 

16. ChiphithuTNDNhinhành 51 5.970.993.002 8.328.880.897 
17. Chi phi thud TNDN hoän Iai 52 (1.703.522,762) 311.548.000 

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

60 (16.536.392.141) 8.324.810.189 

19. Lçri nhun sau thud Cong ty mc 61 (10.641.957.167) 3.463.578.784 

20 
Lçri nhun sau thu cüa cô dOug 
không kim soát 

62 (5.894.434.974) 4.861.231.405 

18. Lãi co' ban trên c phiu 70 5.23 (585) 63 

a 
a 
a 

a 

a 

a 

a 

• 

a 

• 

U 

a 

• 

• 

U 

a 

a 

a 

1 

a 

a 

U 

a 

1 

U 
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TONG CONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPITAN 
Báo cáo tài chinE hçrp nh&t giiia niôn d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020 

Mu B 03a-DN/HN 
BAO CÁO LTXU CEIUYEN TIEN T HQP NUAT 

(Theophwo72gpháp gián tiê'p) 
Cho kS'  k toán 6 tháng két thüc ngày 30/6/2020 

CHI TIEU 

1. Ltru chuyn tin thun tr hot dng kinh doanh 
1. LØ nhun trw&c thu1 
2. Dilu chinh cho các khoán: 

- Khu hao tài san c dinh và BDSDT 
- Các khoãn dir phông 
- LiI1 chênh 1ch t giá h& doái do dánh giá 1i 
các khoãn mic tMn t có ge ngoi t 

- Ui t'r hoat dng du tiz 
- Chi phi lãi vay 

3. Lri nhu(2n tfr HDKD trzrác thay dli yIn iwu dç5ng 
- Bin dcng các khoãn phâi thu 
- Bin dcng hang tn kho 
- Biên dng các khoãn phâi trá 
-BMndngchiphltrãtnrac 
- lien lãi vay dà trà 
- Thu thu nhp doanh nghip dä np 
- Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 
Lwu chuyln tin thuln (It JzoI dç3ng kinh doanh 

A .A • A II. Luu chuyen tLen tr hoat  dQng dan tir 
1. Tin chi d mua sam, xây dimg TSCE) và các TSDH khác 
2. Tin thu tir thanh 1, nhuqng bthi TSCE) và the TSDH khác 
3. Tin chi cho vay, mua cong ci nq cüa don vj khác 
5. Tin chi du tu gop vtn vào don vj khác 
6. Tin thu h6i du tu gop vn vào don vj khác 

7. Tin thu 1i cho vay, c6 tire và lqi nhun dtrçic chia 
Lirwchuyln tin thuln (It hort €t3ng 11u tw 

A .A - HI. Ltru chuyen tien tir hot dçng tai chinh 
1 Tin thu tir phát hành c phiu, nhmn vn gop cña CSH 

2. Tinthutrdivay 
3. Tin chi trã nq g6c vay 
4. C6 tire, lçii nhun dâ trà cho chü s& hüu 

Lwu chuyln tin thuln (It hort J.ng (ài ch(nh 
A .A A Ltru chuyen tien thuan trong ky (50 = 20+30+40) 

• .1 A Tien va ttrong throng tien dau ky 

Anh hzthng cza thay dli j' gia Mi a'oai quy dli ngoqi r 

Tin và tiroiig throng tin cui k' (70 = 50+60+6 1) 

MS 

01 

02 
03 

Cho k5' k toán 
6 tháng kt thiic 

ngày 30/6/2020 
VND 

A- Cho ky ke toan 
A 6 thang ket thuc 

ngày 30/6/2019 
VND 

(12.268.921.901) 

57.673.729.625 
(261.546.230) 

16.965.239.086 

63.328.616. 170 
139.486.767 

04 (198.939.825) (20 1.615.604) 

05 (8.367.772.691) (13.493.625.461) 
06 39.089.274.598 43.38 1.439.828 

08 75.665.823.576 110.119.540.786 
09 243.545.404.545 275.906.146.552 
10 (54.412.464.792) (130.358.045.994) 
11 (34.889.991.843) (136.200.698.325) 
12 5.097.406.016 2.443.871.827 
14 (39.089.274.598) (43.38 1.439.828) 
15 (6.985.657.508) (22.68 1.677.398) 
17 (12.658.620.569) (12.658.620.569) 
20 176.272.624.827 43.189.077.051 

21 (15.101.747.594) (36.648.120.531) 
22 41.981.818 1.938.164.821 
23 (5.997.030.740) 
25 (7.000.000.000) 
26 2.449.884.9 14 7.500.000.000 
27 8.337.028.374 11.52 1.067.004 

30 (17.269.883.228) (15.688.888.706) 

31 9.300.000.000 3.075.000.000 

33 1.650.911.687.995 1.915.997.228.466 
34 (1.799.064.518.817) (2.000.214.428.388) 
36 (58. 162.889.895) 
40 (138.852.830.822) (139.305.089.817) 

50 20.149.910.777 (111.804.901.472) 
60 283.695.607.662 296.834.889.495 

61 (37.865.930) 

70 303.845.518.439 184.992.122.093 
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TONG CONG TY MAY NUA BE - CONG TY cO nk 
Báo cáo tài chInh hçip nh.t gitfa nién d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020 

Thànhph H ChIMinh, ngày 28 tháng 8 närn 2020 

Ngtrôi 1p Trtrông phông K than Tong Giám dOc 

Ding Minh Tuyn Mai Van Hoang Dung Nguyn Ng9c Lan 

8 



,( So co phan • VND 

TONG CONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh hcxp nhAt gia niên dt cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020 

THI)YET MJ1ffl BAO CÁO TAI CHIXEL HCIP NHAT Gr(JA NTN DO Mu B 09a-DNJBN 

THÔNG TII KHAI QUAT 

1.1 Hinh thüc s& hfru vn 

Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty C ph.n (gQi tAt là "Tng Cong ty") thrçrc Ct ph.n hóa tir 
Doanh nghip Nhà nixóc - Cong ty May Nhà Be theo Quyét djnh so 74/2004/QD-BCN ngày 
08/8/2004 và Quyêt djnh sO 88/2004/QD-BCN ngày 08/9/2004 cüa BQ trithng B Cong nghip 
(nay là B Cong thl.rcTng). Tang Cong ty hot dn theo Giy chirig nhn dang k kinh doanh sO 
0300398889 ngày 24/3/2005 do S& k hoach và dâu tir thãnh ph Ho Chi Minh cap. Giây chüng 
nhn dang k kinh doanh thay dôi lan thu 23 ngày 18/01/2017. 

Ten Tang Cong ty vit b.ng ting ntruc ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock 
Company, ten vit tat là: NHABECO. 

c6 phiu cüa Cong ty thrqc chAp nh.n dang k' giao djch trên h thng giao djch Upcom can dr tren 
Quyêt djnh so 194/QD-SGDHN ngày 17/4/2018 cüa S& Giao djch Chirng khoán Ha NOi,  ma cO 
phiéu là: MNB. 

TI-V s& chinh cüa Tng Cong ty tai:  S 4, Di.r&ng Bk Nghé, Phithng Tan Thun Dông, Qun 7, 

T5les&hfru 

T.p doàn Dt may Vit Nam 5.040.000 50.400.000.000 27,69% 

Cong ty Cc phn 4M 1.780.000 17.800.000.0000 9,78% 

Các c6 dông khác 11.380.000 113.800.000.000 62,53% 

T&ig 18.200.000 182.000.000.000 100,00% 

Trii s& chInhcüa Tkg Cong ty tai: S 4, Di.r&ng Bk Nghé, Phir?mg Tan Thun DOng, Qun 7, 
Thanh phô Ho ChI Minh. 

S lao dng tai  ngày 30/6/2020: 4.13 1 ngu1i (tai ngày 01/01/2020 là: 4.5 18 ngthi). 

1.2 Ngành ngh kinh doanh và hot dng chInh 

Ngánh ngh san xut kinh doanh chü y&i cUa Tkg Cong ty bao gm nhi&u itnh virc, trong do chü 
yeu là tp thing vào các linh vrc sau day: 

• San xuAt, mua ban san phm dt - may, nguyen phli lieu, may móc, thiAt bj, phi tüng linh kin phpc 
vi ngânh dot, may; 

• Git, thy, in trên san phm thêu; 

• Mua, ban san phm ch bi&i tir nông - lam - hài san, may mOc thiAt bj, ph1i thng kim khI din may 
gia dpng và cong nghip, din tfr, cong ngh thông tin; 

• Xây drng và kinh doanh nhà; 

• Môi giâi bAt dung san; 

• Djch vi kho bãi; 

• Kinh doanh vn tai xäng du bang ô to và dirrng thüy nOi dia; 

• Kinh doanh nhà hang, hru triX du ljch, khách s?n; 

• Kinh doauh du ljch lii hành ni dja, quc t&... 

Hoat dng kinh doanh chInh cüa Tkg Cong ty trong k' là san xuAt các san phm may mc cho thj 
tnthng trong ni.râc và thj tnr&ng quc tê. 

Thãnh phô H6 ChI Minh. 

Vk diu l là: 182.000.000.000 dkg. 

S&htluvk: 

C1dông 

01' 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 

• 
Báo cáo tài chinh hqp rtht gifla nién d cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020 

TIIIJYET MWH BAO CÁO TAI CHHH HQP NHAT GItYA MEN BO (TIEP THEO) M.0 B 09a-DNIHN 

1.3. Cu trüc doanh nghip 

Tii ngày 30/6/2020, Cong ty có CdC Cong ty con, cong ty lien ket và cdc doit v/ trtc thuc, nhu'sau: 

Cong ty con: 

Quyen 
T 1 lçri Ich biêu quyt 

Ten Cong ly D!a chi Cong ty m Cong ty mc  
Cong ty CP May Gia Lai Di.r&ng L Thai T, t 12, phirmg 51% 51% 

Yen Do, Tp. Pleiku, tinh Gia Lai, 
VietNam 

Cong ty C? May Dà Lat S6 9, thrOng PhU Ding ThiOn 55% 55% 
Vucmg, PhuOng 8, Tp. Dà Lat,  tinh 
Lam DOng, Vit Nam 

Côngty CP May Binh Djnh s6 105, thrOng Trn Hung Dao, 
phithng Hái Cãng, Tp. Quy Nhan, 
tinhBInh Djnh, Vit Nam 

51,84% 5 1,84% 

Cong ty CP May An Nhmi S 71, thrOng Nguyn Dinh Chiu, 
(i) P. Binh Djnh, thl xâ An Nhan, tinh 

58,19% 58,19% 

BInhDjnh,VitNam 

Cong ty CP May Tam Quan Cim Cong nghiep Tam Quan, thj trn 
Tam Quan, huyn Hoài Nhcrn, tinh 

57,67% 57,67% 
(ii)  

Birth Djnh, Vit Nam 

COng ty CP May Binh S 204, dithng Thng Nht, phuâng 51% 51% 
Thun - Nhà Be Tan Thin, thj xA La Gi, tinh BInh 

Thun, Vit Nam H 

Cong ty TNHII Git ty Ciim cOng nghip Trung An, p Binh 51% 51% 'i 
Nhà BO Tao, xã Trung An, Tp. M5 Tho, tinh 

TiOn Giang, Vit Nam 

Cong ty CP May Nhà Be - Clim  cong nghip - Tik thu cong 55,69% 55,69% 
Hu Giang nghip, phrrOng VII, Tp. Vj Thanh, 

tinh H.0 Giang, Vit Nam 

Cong ty CP May Nhà Be - Khu ph 1, Thj trk VO Xu, huyn 61,85% 61,85% 
Th'rc Linh (iii) Due Linh, tinh BInh Thun, Vit Nam 

Cong ty CP Du ljch NBC Thôn Miii Dá, xã Tan Ph.rOc, thj xã 59,10% 59,10% 
Cam Binh Resort (iv) La Gi, tinh BInh Thun, Vit Nam 

U (ii) Tong ty lç lçn ich va quyen bieu quyet cua Tong Cong ty tal  Cong ty CP May Tam Quan la 

• 57,67%, trong do t' 1 lci Ich trrc tip là 5 1,00%, t)' l lqi Ich gián tip qua Cong ty CP May BInh 
Djnh là 6,67%. 

U (iii) T&ig t3 l lçri Ich và quyn biu quyt cüa Ting Cong ty tai  Cong ty C? May Nhà Be - Düc 

U
Linh là 61,85%, trong do, t3" l 1i ich tri,rc tiOp là 46,15%, I Iqi feb gián tiêp qua Cong ty C? 
May Nhà Be - Binh Thun là 15,69%. 

(iv) Tng t' l lcri Ich và quyn biu quyt ciia Tng Cong ly tai  Cong ty CP Du ljch NBC Cam 
BInh Resort là 59,10%, trong do, t' 1 lqi ich trirc tiOp là 45,43%, t l lçri Ich gián tip qua Cong ty 

• CPMayNhàBO-BinhThunlà 13,68%. 

U 
10 

U 

(i) Tng t' l lçri Ich và quyn biu quyt ciia Tng Cong ty t?i COng ty CP May An Nhon là 
U 5 8,19%, trong do, t' l lçri Ich trrc tMp là 45,90%, t l 1ci ich gián tiOp qua COng ty CP May BInh 

Djrih là 12,29%. 



U TONG CONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh hqp nht gifla niên th cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HQP NUAT G1f!A MEN DO (TIEP THEO) Mu B 09a-DN/I-IN 

U 1.3. Cu trüc doanh nghip (Tip theo) 

U Cong  ty lien kit: 

Quyn 
T l lç'i Ich biu quyt 

Ten COng ty Bla clii COng ty mc  COng ty mc 

U Cong ty CP Du ti.x & Phát S 4 Bn Nghé, Phung Tin Thun 28,58% 28,58% 
triên Djch vi Thrnmg mai  DOng,  QuOn  7, Thinh phô Ho Chi 

U N1a Be Minh, Vit Narn 

Cong ty CP May 9 S 215, Hang Thao, Tp. Nam Djnh, 26,78% 26,78% 
tinhNamDjnh 

U Cong ty CP Dx vn COng 139 Trn Trçng Cung, P. Tin Thun 30% 30% 
— ngh Nhá Be Dông, Qun 7, Tp. HO ChI Minh, 
- VitNarn 

U Cong ty CP Xây 1p Cong S 4 Bn Nghé, Phu&ng Tin Thun 29,99% 29,99% 
nghip Nhà Be Dông, QuOn  7, Thè.nh phO HO CIiI 

U Minh, Vit Narn 

U Cong ty CP May Song Tin Ap BInh Tao,  Trung An, Tp. M5' 43,89% 43,89% 
Tho, tinh Tién Giang, Vit Nam 

U Cong ty CP Sin xut - Thucmg Sê 12 Di.rmg Mai H& D& Thânh ph 10,39% 20,05% 

U
mi - Djch vu Himg Phát Quy Nhan, tinh BInh Djnh, Vit Nam 

Cong ty CP May Gia Phñc S 4 Bn NghO, Phir&ng Tin Thun 47,50% 47,50% 
U DOng, Qun 7, Thinh phO HO ChI 

Minh, Vit Nam 

Cong ty CP May Nhà Be - Quc l 60, phsOng 7, Tp. SOc 36% 36% 

U Soc Trang Trang, tinh SOc Träng, Vit Nam 

U Cic o'n v trc'c thuc 

U Chi nhinh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Xi nghip May BInh Phát 

U Chi nhinh Tong COng ty May Nlià Be - Cong ty CO ph.n - Xi nghip May Bào Lc 

U
Chi nhinh Tng Cong ty May Nba Be - Cong ty C phn - Xi nghip May An Giang 

Chi nhinh Ting Cong ty May Nba Be - COng ty C phn - XI nghip May Kon Turn 

Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn - Chi nhánh May Binh Dnh 

U Tng Cong ty May Nhà Be - COng ty C phn - Chi nhánh Phia Bc 

U Chi nhánh Tang Cong ty May Nhà Be ti Ha Ni 

U Chi nhánh Tng Cong ty May Nba Be t?i  Dà Nng 
Chi nhinh Tng COng ty May Nhà Be - COng ty C phn — Chi nhánh Ha Ni (Ding phiic) 

U Chi nhánh Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn — Chi nhinh Hãi PhOng 

U
Chi nhinh Tng Cong ty May Nba Be - Cong ty C ph.n — Chi nhinh Nain Djnh 
Chi nhánh Tng COng ty May Nba Be - Cong ty C ph.n — Chi nhinh UK 

U 

U 

U 

a 

U 



TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY COPILAN 

• 
Báo cáo tài chInh hçp nht giUa niên d cho k' k toán 6 tháng kt thác ngày 30/6/2020  

THUYET MWH BAO CÁO TAI dHJ1H HQP NHAT GIU'A MEN DQ (TIEP THEO) Mu B 09a-DN/HN 

1.4. Tuyên b v khá nAng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh hqp nht giüa niên d 

• Tng Cong ty áp dmg nMt quán các chinh sách k toán theo Ch d k toán doanh nghip Vit 

• 
Nam ban hành kern theo Thông liz so 200/2014/TTIBTC ngày 22/12/2014 và Thông liz s 
53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sra d&, bô sung mt so diêu cüa Thông tir s 200/2O14iTI'-BTC 

• 
do BO Tài chInh ban hành, do do, thông tin và so lieu trinh bay trên Báo cáo tài chInh riêng là có thô 
so sánh dtrcc. 

• 
2. KY XE TOAN, DON VT  TIEN T SIX DI)NG TRONG XE TOAN 

K)' K toán 

Nãm tài chmnh cüa Tng Cong ty bt du t& ngày 01 tháng 01 và k& thüc vào ngày 31 tháng 12 
• hang näm. 

• K' k toán giOa nien d cüa Tng Cong ty bt du tr ngày 01 tháng 01 và kt thüc ngày 30 tháng 6. 

• Don vj tin t sfr ding trong k 

• Báo cáo tài chInh hcrp nMt gifla niên d kern theo dtrçic trmnh bay bng Dng Vit Nam (VND). 

3. CHUAN i'ic vA CHE DC) KE TOAN A D1TNG 

Ch d k toán áp diing 

Tng Cong ty áp dicing Ch d k toán doanh nghip Vit Nam duçic ban hành kern theo Thông liz 

• so 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông liz s 53/2016iTT-BTC ngày 21/3/2016 sra di, 
bô sung mt s diu cña Thông ttr so 200/2014/TT-BTC do B Tâi chInh ban hành. • 

TuyOn b v viOc tuân thu Chun mrc k toán và Ch do k toán *\ 
• . 

Ban Tong Giám dc Tong Cong ly dam báo dâ tuan thu dy dü các Chun mi1rc K toán, Ch d K 
• toán doarth nghip Vit Nam hin hãnh và các quy djnh pháp l' có lien quan den vic 1p và trinh / 

bay Báo cáo tài chInh hcip nEat giira niOn d cho k5' kO toán 6 tháng két thüc ngày 3 0/6/2020 

4. CAC cmxii SACH Kit TOAN AP DT)NG 

• 
Co s& 1p  Báo cáo tài chInh hç'p nht gifra niên d 

• 
Báo cáo tài chinh hçrp nh.t giüa niên d cUa T6ng Cong ty duqc l.p phü hccp vâi Thông tu 
202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa BO Tài chInh vO Htrâng dn phuong pháp 1p Va trInh bay 

• báo cáo tài chInh hgp nEat, ci 

• Báo cáo tài chInh hcrp nht giüa niên d hçTp nh.t cac Báo cáo tài chInh giUa niên dO cUa Cong ty Va 
Báo cáo tài chinh giüa nién dO cña các cOng ly do Tong Cong ty kiêm soát (cac cong ty con) &rçic 1.p 

• cho k' k toán 6 tháng két thiic ngày 3 0/6/2020. ViOc  kiOrn soát nay dat  duçic khi TOng Cong ty cO 
khà näng kim soát các chInh sách tai chInh và hoat  dng cña các cong ty nhn dâu tu nhm thu duçic 

• Igi ich tr hoat dng cüa các cong ty nay. 

• Kt qua hoat dng kinh doanh cüa các cong ly con &rçTc rnua lai hoc ban di trong näm ducic trinh 
• bay trong Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh hqp nhât ttr ngày mua hoc cho den ngày ban 

khoán dâu tu & cong ty con do. 

Trong tnthng hcp cn thit, Báo cáo tai chmnh giüa niên dO cüa các cong ty con ducic diu chinh d 

• 
các chmnh sách kO toán dtrcic áp diing tai  Tng Cong ty và các cOng ty con khác là giOng rthau. 

12 
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TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinh hgp nht giita niên d cho k' k toán 6 thAng k& thüc ngày 3 0/6/2020 

TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NEEAT GIUA MEN X) (TIEP THEO) Mu B 09a-DNII-fN 

4. CAC CELINH SACH K TOAN AP DTJNG (TIEP 1FLIO) 

Ccr s& lap Báo cáo tài chInh ho'p nht gifra niên d (Tip theo) 

Tt cá các nghip viii và s6 du gitta các cong ty trong cüng tp doàn duc loai bO khi hcp nht Báo 
cáo tâi chInh gitta niên d. 

LQ'i ich cüa c dông không kim soát trong tài san thukn cüa cong ty con hcp nht thrcic xác djnh là 
mt chi tiêu trong phãn von chü s& httu cüa cO dong cüa cong ty mc. Lçii Ich cüa Co dông không 
kiêm soát bao gôm giá trj các lçii Ich cüa c dong không kim soát ti ngày hçip nhât kinh doanh 
ban d&u (chi tiêt xem ni dung trmnh bay dui day) và phãn lqi Ich cfia c6 dOng khOng hOrn soát 
trong sr biOn dng cOa tong von chü s& hUu kO tir ngày hqp nhât kinh doanh. 

Báo cáo tài chmnh hp nhAt gitta niOn d thrqc hqp nht trOn ca s Báo cáo tài chInh gitta niOn d 
cüa Cong ty mc là Tong Cong ty May Nhà Be - Cong ty CP, các Cong ty con cüa Tng Cong ty là: 

• COng ty CP May Gia Lai; 
• Cong ty CP May Dà Lat; 
• CongtyCPMayBlnhDjnh; 
• Cong ty CP May An Nhan; 
• Cong ty CP May Tam Quan; 
• COngtyCPMayBinhThun-NhàBO; 
• Cong ty TNHH Git tây Nhà Be; 
• COng ty CP May NM Be - Han  Giang; 
• Cong ty CP May Nhà Be - fXrc Linh; 
• Cong ty CP Du ljch NBC Cain Binh Resort. 

Hop nht kinh doanh 

Tài san, cong nç và cong nc tim tang cüa cOng ty con thrçic xac djnh theo giá trj hqp l' ti ngày 
mua cOng ty con. Bat k5' khoãn phi tri nào gitta giá mua và tong giá fri  hcrp l cüa tai san di.rçc 
mua dugc ghi nhan  là igi th kinh doanh. Bt k' khoãn thiOu hit nào gitta giá mua và tong giá tij 
hqp l cOa tài san &rqc mua duqc ghi nhn vào kêt qua hoat dOng kinh doanh cüa k' kO toán phát 
sinh hot dOng mua cong iy con. 

Các loi t5 giá hi doái áp ding trong k toán 

D& vài các nghip vu phát sinh b&ng ngoai tO 

Các nghip vii phát sinh bang ngo?i  t thrçic quy dôi theo t' giá áp dpng tai  thai dim phát sinh 
nghip vii, chOnh lch t' giá phát sinh tfr các nghip vix nay thrçic ghi nhn là thu nhap và chi phi tài 
chIrth trong Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh hqp nhât. 

Dánh giá lai các khoãn muc tin tO CO gc ngoai tê tai thai dim lap Báo cáo tâi chinh hop nht gitta 
niên do 

(i) Các khoãn v6n b&ng tin Co g6c ngoi t duçc phán loai là tài san (Tin, Nq phài thu,...): Dánh 
giá lal theo t) giá mua vào cüa Ngãn hang Thuang mai tai ngày 3 0/6/2020. 

(ii) Các khoãn vn b.ng tin có g6c ngoi t duqc phan lo?i là nq phái trã (Phài trà ngthi ban, 
vay,..): Dánh giã 1i theo t giá ban ra cüa Ngan hang thixcmg mi t3i ngày 3 0/6/2020. 

ChOnh 1ch t' giá phát sinh ttr vic dánh giá li ducic kEt chuyn vào tâi khoãn ChOnh lch t" giá - 
413, s du tai khoãn nay Se ducic kOt chuyn vào Doanh thu hoc Chi phi tài chInh tai  thii dim lap 
Báo cáo tãi chfnh hop nhât gitta niOn d. 

13 



U 

a 

a 

U 

U 

a 

U 

a 

a 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

a 

U 

U 

U 

U 

a 

a 

U 

U 

a 

a 

TONG CONGTYMAYNUABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh hqp nht giia niên d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2020  

TRUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNil HQP NIIAT GItYA MEN oQ (TIEP T}IEO) Mu B 09a-DNIHN 

4. CAC CHINE SACH Kit TOAN AP D)NG (TIE? TILEO) 

Nguyen tc ghi nhn tin Va CC khoãn ttro'ng dwrng tin 

Tin: Bao gm Tin mat, Tin gx'ri ngãn hang. các khoãn tuong &rang tin:  

Tin mit, Tin gi ngan hang thrqc ghi nhn trên cci s& thc t phát sinh thu-chi. 

Là các khoãn dAu tix ngn han,  ti&x g&i cO k' h?n  có thi 1n thu hi hoc dáo hn không qua 03 
tháng k tir ngày du tir, gii tiên cO khâ näng chuyOn dOi dO dàng thành mt hrqng tiOn xác dinh  và 
không có rüi ro trong chuyOn dôi thãnh tiOn tai  thri diem báo cáo. 

Nguyen tc k toán các khoãn du tLr tài chInh 

Chfrng khóán kinh doanh 

Chthig khoán kinh doanh bao gm các loai chrng khoán nni gift vi miic dich kinh doanh (k các 
chfrng khoán có thri gian dáo h?n  trên 12 tháng mua vào, ban ra dO kiêm lOi), nhir: Co phiêu, trái 
phiOu niOm yOt trên thj tnthng chfrng khoán; Các loai chüng khoán và cong ci tài chInh khác; 

Ching khoãn kinh doanh ducrc ghi nh.n theo giá gc và duqc xác djnh theo giá trj hgp l cüa các 
khoãn thanh toán t?i  thii dim phát sixth giao dlch.  Thri diem ghi nhn các khoOn chIrng khoán 
kinh doanh là thii dim Cong ty có quyOn sâ hftu, ci the nhir sau: 

• Chüng khoán niOm yk dirge ghi nhn tai  thi dim khóp lnh (T+0) 
• Chfrng khoán chira niêm yet dirge ghi nhn tai  thOi diem chinh thrc có quyn sä hftu theo quy 

djnh cüa pháp lut. 

Dir phOng giãm giá chirng khoán kinh doanh: Dirge trich 1p cho tirng ma chthig khoán, dir phông cho 
phãn giá trj bj ton tht cO the xáy ra khi có bang chüng chàc chän cho thy giá trj th tnrông cüa the loai 
chüiag khoán doanh nghip dang nãm gift vi mic dIch kinh doanh bj giám so vói giá trj ghi sO. 

Các khoãn du tir nm gift dn ngày dáo han 

Các khoãn du tir nm gift dn ngày dáo han  bao gm các khoan tin gCri ngãn hang có kS' han (bao 
gôm ea các loai tin phiêu, kS'  phiu), trái phieu, eô phi&i uu dai ben phát hành bat buOc  phãi mua Iai 
tai mt thñ dim nhât djnh trong tiion lai và các khoãn cho vay näm gift dOn ngày dao han  vâi 
mvc dich thu lãi hang kr và các khoãn dâu tir näm gift dn ngày dáo hn khác. 

Các khoOn du tir nm gift dn ngày dáo han  dirge ghi nhn theo giá gc và dirge xác djnh theo giá 
trj hgp l can cir vào khã nang thu hOi cüa khoãn du ill. 

TAt cã các khoãn d&u tir dirge phãn loai là các khoan mic tin t có gc ngoi t s dirge dánh giá 
Iai theo t5' giá giao djch thrc t ti th&i diem 1p Báo cáo tai chinh. 

Các khoãn cho vay 

Là các khoãn cho vay theo kh trâc gifta các ben nhtrng không dirge giao djch mua, ban trOn thj 
trirng nhu chmg khoán. 

TAt câ các khoan cho vay dirge phân loai là the khoãn mic tin t có gc ngoai t së dirge dánh giá 
lai theo t giá giao djch thirc t ti th&i dim 1p Báo cáo tài chInh. 

D%r phOng các khoãn cho vay khó dôi dirge 1p cho tfmg khoãn cho vay kho dôi can cü vào thri 
gian qua hn trâ ng gc theo cam k& ncr ban dAu (khong tinh dOn vic gia hn ng gifta các ben), 
hoäc can eli vào mIre ton that d%r kiOn có thO xây ra. 
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• TONG CONG TY t&y A BE - CONG TY CO PlAN 
Báo cáo tài chInli hgp nith gifla niên d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020  

THUYET MJIffl BAO CÁO TAI CHINTI HQP NHAT G[(!A MEN DO (T[EF THEO)
Mu B 09a.-DN/HN 

• 4. cAC C1ifxi SACH KE TOAN Ar DTJNG criEr THEO) 

• Các khoãn du tin vào Cong ty lien doanh lien kt và du tin khác 

• . Du tin vào cong ty lien kt, lien doanh: Các khoãn dAn tin vào cong ty liOn kit, liOn doanh ma trong 
dO Tng COng ty cO ãnh hirang dáng kê &rqc trInh bay theo phi.rcmg pháp vOn chii s& hüu. Các 
khoãn gop vn liOn kOt dirge trinh bay trong Bang COn dOi kO toOn theo giá g6c dirge diOu ehinh theo 

• 
nhthig thay di trong phOn vn gop cüa Tong Cong ty vào phn tài sOn thuOn cüa cOng ty lien kêt sau 
ngày mua khoOn dâu tLr. Cáe khoOn 10 cüa cOng ty liOn kt vucrt qua khoãn gop von cüa Tong COng 

• 
ty ti cOng ty lien kt do (bao gôm bat k các khoOn gop von dài h?n  ma ye thirc chat tao thOnh dAu tin 

thuOn eüa Tong COng ty t?i  cOng ty lien kêt do) không dtrgc ghi nhn. 

Các khoOn dâu tin khác: Dirge ghi nhn theo phuong pháp giá gôc. 

Du phàng tn tht các khoãn dMi tix 

Dij phông tn tMt các khoãn du tt.r khác: Vic trIch 1p dir phông tn that cn c vào giá tn hçp i 

• cüa khoân dâu tin tai thai diem trIch lip, trong tnrmg hgp không xác djnh duqc giá frj hcip l:, vic 
1p dr phông cAn dr vào khoãn lô cüa doanh nghip nhn vn gop dâu tin. 

• Khoãn l cüadoanh nghip nhn vn gOp du tin lam can cir d trich 1p dir phông là Baa cáo tài 
chinh hcrp nhât, nu doanh nghip nhn von gop dâu tin là cong ty Me. Nêu doanh nghip nhn vn 

gop dâu tii là doanh nghip dc 1p  không có cong ty con, can cir dê trIch 1p dir phông là Báo cáo 

tài chInh ciia doanh nghip duçic dàu tin do. 

Nguyen tAc k toán COc khoOn phãi thu và di1 phOng nq khó dOi 

Các khoãn Ng phâi thu dirge thea dOi chi tit theo kS' h?n phái thu, di tucrng phài thu, loai nguyen 

• t phài thu và các yu th khác theo nhu cOn quãn l efia Tong COng ty. 

• Các khoOn Ncr phài thu bao gôm phài thu khách hang và phài thu khOc dugc ghi nhn theo nguyen tAc: •l H 

• . Phãi thu cüa khách hOng gm các khoãn phãi thu mang tinh citAt thincmg mai phát sinh tr giao 

• 

djch có tfnh chit mua - ban gii]a Tong Cong ty và ngithi mua (là dcrn vi dc l.p vài ngu?ñ ban, 
gôm cà các khoOn phài thu giUa Tong Cong ty và cong ty lien doanh, liOn ket). Các khoOn phâi 

• thu thuong mai dugc ghi nhn phü hçp v6i chuOn mi,rc doanh thu ye thai diem ghi nhn can cm - 

theo hóa don, ehü'ng tr phát sinh. 

• . Phài thu khác gm các khoOn phâi thu không mang tinh thincrng mai. 

• Các khoàn phài thu dirge phOn Ioai là Ng&n hn và Dài h?n tren Bang COn di k toOn cOn cmr kS' 

hn cOn li cCa cáe khoãn phài thu tai  ngày  1p Báo cáo tài chInh. 

I
Dij phOng ncr phái thu khO dOi: dtrge 1p eho tfrng khoOn ng phài thu khó dOi cOn cü vào th&i gian 

qua h?n trà ng gc theo cam kt nq ban dAu (khOng tinh dn viie  gia hn ng gifta các ben), hoc có 
dâu hiu khó dOi do khách ncr dA lam vào tinh trng phá sOn hoc dang lOm thu tic giãi the, mt 

• tich, bO tnôn. 

• Nguyen tac ke toan hang ton kho 

• Hang tn kho dirge xOe djnh trOn ccr sc giá g6c, trong tnthng hcrp giá ge hang tn kho cao hon giá 

R
tij thun cO th thrc hin dtrge thI phOi tinh thea giá tn thuOn cO the thc hin dirge. Giá god hang 
tOn kho bao gOm chi phi nguy0n4t lieu tr1rc tiep, chi phi lao dng trirc tiOp và chi phi sOn xu&t 

• 
chung, nOu eO, d cO dirge hang tOn kho & dja diOm và trng thai hin tai. Giá frj thuOn cO thO the 
hin dirge dirge xác dinh bang giá bOn uâc tinh trir các ehi phi dO hoàn thOnh cOng chi phi tiOp thj, 

• 
bOn hOng và phOn phi phát sinh. HOng tn kho dirge hach toán thea phinong pháp kO khai thurng 
xuyOn. Giá trj hOng xuât kho dirge tInh thea phuong pháp binh quOn gia quyOn. 

I 
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U TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh hgp nht gita niOn d cho k' k toán 6 tháng kt thóc ngày 3 0/6/2020  

THTJYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HqP NHAT GIO'A NIEN DO (TIEP TJiEO) Mu B 09a-DN/HN 

U 4. CAC CUINI SACH KE TOAN AP DUNG (TIEP T]iEO) 

Nguyen tc k toán bang  tn kho (Tip theo) 

U Dir phOng giãm giá hang t6n kho cüa Tng Cong ty thrqc trIch 1p theo các quy djnh k toán hin 

U hOnh. Theo do, Tong Cong ty thrc phép trIch 1p Dir phOng già.m giá hang ton kho lôi th&i, hông, 
kern phâm chat tron tnlông hçip giá tn thrc tO cüa hang ton kho cao han giá frj thuân co the thirc 

• hiên due tai thOi diOrn kOt thUc niOn d kê 

• 
Nguyen tc k toán và khu hao Tài san c dlnh  hihi huh vâ vô hInh 

• Tng Cong ty quàn 1, sCr diing và trich khu hao TSCE) theo hrn5ng dn tai Thông tu s' 
45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 4 näm 2013, Thông tu so 147/2016/'TT-BTC ngày 13 

• tháng 10 näm 2016 do BO Tài chinh ban hành vO vic sfra di, bO sung mt s di&i cila Thông tu sO 
45/201311T-BTC ban hành ngày 25 tháng 4 näm 2013 và Thông ttr sO 28/20171TT-BTC ngày 

• 12/4/2017 elm B Tài chinh slra dôi, bO sung mt so thOu cüa 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 vâ 
Thông Px s6 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 cüa B tâi chInh hii&ng dan chê d quân l, sIr 

• ding và trIch khâu hao tài san c djnh. 

• a. NguyêntIckltoán 

U Tài san c dinh hfru hInh 

U Tài san c djnh hüu hinh &rçc phãn ánh theo giá gc, tnmnh bay theo nguyen giá trir giá tn hao mOn 

U lily k. Nguyen giá tài san cô djnh bao gm toân b các chi phi ma Tong COng ty phái bO ra dá có 
thrc tài san cO djnh tinh dOn th&i diOrn thra tài san do váo trng thai san sang sIr diing. 

U TàisânccdinhvOhjnh 
- 
- Tài sari c djnh vO hInh th hin giá ti-j quyn sIr diing dt, nhãn hiu hang hóa, bàn quyn bng 

U sang chO, 9uy0n phát hành, cong thIrc pha ch,... và thrçrc tninh bay theo nguyen giá trir giá trj hao 
mOn lüy kO. 

- 
- Giá tn quyn sIr dvng  dt: la. toàn b các chi phI thi,rct Tng Côn ty da chi ra có lien quan trrc tip tói 
U diên tIch dt sIr diing, bao gOm: tiên chi ra dO cO quyên sIr ding dat, chi phI cho den bil, giãi phóng rnt 

bang, san lap mt bang, 1 phi tri.rcc ba... 

U 
Giá tn quyên sIr dirng dat cO thOi h?n  xác dnh duçrc thO hin theo nguyen giá trir giá trj hao mOn lüy k. 

Tài san c djnh hUu hinh thrcrc khu hao theo phucrng pháp thrOng thng dija trOn thOi gian hthi 
U dung i.râc tInh. Thi gian khâu hao ci the nhu sau: 

U 6 tháng du nàrn 2020 
(Sônàm)  

U Nba xtrông và vt kin tnic 05 - 25 
May mOc và thiêt bj 05 - 07 

U Phuang tin vn tAi 06 
ThiOt bj, dicing ci quãn l và tài san khác 03 - 07 

U 
U 
U

16 

U 
Nhän hiu hang hóa, bàn quyn, bang sang ch&.  . .xác djnh duçrc th hin theo nguyen giá trir giá txj hao 

U mOn lily ke. 

U Khi tài san c dnh &rqc bàn hay thanh 1, nguyen giá và khu hao Iüy k dirçxc xóa s và bt kS'  khoàn 

U
lãi, 10 náo phát sinh do vic thanh l du duçc tinh vào thu nhp khác hay chi phi khác trong näm. 

b. Phwongphdpkháuhao 



TONGCONGTYMAYNILBE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh hcrp nht giiia niOn d cho kS'  k toán 6 tháng kt thiic ngày 3 0/6/2020  

a THUYET MINH BAO CÁO TAT CHiNH HffP NHAT GICYA NIEN DC) (TIIEP THEO) Mu B 09a-DN/FN 

a 4. CAC CHINH SACH icE TOAN AP DVNG  (T[EP THEO) 

• Nguyen tc k toán và khu hao Tài san c dnh hfru hInh và vô hlnh (Tip theo) 

U Tái san ct djnli vô hinh 

a
6thángdunàrn2O2O 

(So näm)  

• 
Quynscrdiingdt 50 
Nhân hiêu hang hóa 10 

a
Ban quyn, bang sang chê 10 
COng thi'rc pha chO, thiOt kO,... 10 

TSCD vO hInh là Quyn sCr diing dt có thii h?n  xác djnh diçc khu hao theo phucmg pháp thrmg 
U thäng da tren thai gian hiu lrc cüa giây chüng nhn quyên sfr dwig th. TSCD vô hinh là quyên 

st dijng dt không thai hn di.rçrc ghi nhn theo giá gôc và không tinh khâu hao. 
U 

Nguyen tc k toán Chi phi xây dipig co' ban d& dang 

Các tài san dang trong qua tr'mh xay drng phic vi1 rniic dIch san xut, cho thuO, quân trl ho.c cho 
bat kS'  miic dIch nào khác duçic ghi nhn theo giá gOc. Chi phI nay bao gôm chi phi djch vi va chi 
phi lãi vay có liOn quan phü hçp vâi chinh sách kO toán cüa Tong Cong ty. Vic tInh khâu hao cüa 
cac tài san nay dugc áp dung  ging nhu vâi cac tài san khác, bat dâu 11r khi tâi san vào trang thai 
sn sang sü' dung. 

a
Nguyen tc k toán chi phi trã trirO'c 

• Chi phi trá thrc phãn ánh các chi phi thi,rc t da phát sinh nhirng có liOn quan dn kt qua hot 
dng san xuât kinh doanh cCa nhiOu k3'' k toán và vic kOt chuyOn các khoãn chi phi nay vào chi 

a phi san xut kinh doanh cUa các k' kO toán sau. 

U Chi phi trá tnrâc: dtrcic ghi nhn theo gia gc va thrçc phan loi theo ngãn h?n  và dài h?n  trOn Bang 
can d& kO toãn can ci vào thai gian trà trtiâc cüa 11mg hcrp dOng. 

• 

Nguyen tác k toán Nq phãi trã 

Các khoàn nci phâi trâ duçic theo dOi chi tit theo kS' h?n phâi trã, di tucmg phã.i trã, loai nguyen t 
phâi trâ và các yêu to khác theo thu câu quãn l. cüa TOng Cong ty. 

Các khoân nq phái trâ bao gm phãi trâ ngthi ban, phài trã nç vay và các khoãn phái trã khác là các 
khoân ng phãi trã ducrc xác djnh gân nlnr chàc chãn ye giá trj và thai gian và thrçTc ghi nhn không 
thâp hcm nghia vi phái thanh toán. 

• Phâi trá ngixâi ban: gm các khoan phâi trâ mang tInh chit thi.rcmg mai  phát sinh tir giao djch 
mua hang hóa djch viii, tài san gifla Tong Cong ty và ngu&i b (là do'n vj dc 1p vâi Tong 
Cong ty, gôm Ca các khoãn phãi trâ gifla Cong ty m và Cong ty con, Cong ty lien doanh, lien 
kOt). 

• Phâi trâ khác gm các khoãn phái trá không mang tInh thircrng m?i, khOng lien quan dn giao 
djch mua ban, cung cap hang hóa djch viii. 

Nguyen tc ghi nhn vay và n phãi trã thuê tài chInh 

Bào gm các khoan tin vay, nçc thuO tài chInh, khOng bao gm các khoàn vay thrâi hInh thirc phát 
hành trái phiOu hoc cô phiOu ru dãi có diu khoãn bat buc ben phát hãnh phài mua lai tai mOt thai 
diem nEat dinh  trong tl.rcrng lai. 

U 

U
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TONG CONG TYMAYNIIA BE- CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chinh hqp nMt giüa niên d cho kS'  k toán 6 thang kt thüc ngày 3 0/6/2020 

THUYET MJNH BAO CÁO TAI CHINH HQTP NHAT GIUA MEN DQ çriE THEO) Mu B 09a-DN/HN 

4. CAC CBiNEL SACH KE TOAN AP DING (TIEP TBIEO) 

Nguyen tc ghi nhn vay và nq phãi trã thuê tãi chInh (Tip theo) 

Tng COng ty theo dOi các khoàn vay và nçx thuê tài chInh chi tit theo tmg di tucmg nçx và phãn 
1oi ngan hn và dài h?n  theo thii gian Ira nq. 

Chi phi lien quan trirc tip dn khoán vay thrçc ghi nh.n vào chi phi tài chinh, ngo?i trir các chi phi 
phát siith tr khoãn vay riêng cho mic dIch dau tu, xây dvng  hoc san xuAt tài san dâ dang thi &rçrc 
vOn hóa theo Chuãn mrc KO toán Chi phi di vay. 

Nguyen tc vn hóa các khon chi phi di vay 

Tt ca các chi phI lãi vay thrcvc ghi nh.n vào Báo cáo Kt qua hoat  dng kinh doanh khi phát sinh, 
trr khi &rçrc von hóa theo quy djnh cña chu.n müc kO toán "Chi phi di vay". 

Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

Các khoân chi phi thirc t chua chi nhirng diiçrc trIch tnrâc vào chi phi san xut, kinh doanh trong 
nãm dé dam baa khi chi phi phát sinh thrc tê khOng gay dOt  bién. cho. chi. phi san xuât kinh doanh 
trên cc s& dam baa nguyen tàc phü hcp gi&a doanh thu và chi phi. 

Tng Cong ty ghi nhn chi phi phãi trá theo các nOi  dung chi phi chinh sau: ChI phi khuyn mäi, 
chiêt khau, chi phi nguyen vt 1iu: vãi chInh. 

Nguyen tc ghi nhn doanh thu chtra thc hin 

Doanh thu chua thc hin gm: doanh thu nhn tnrâc(nhu: s tin thu tnràc cila khách hang trong 
nhiêu k' kê taán ye cho thuê rn.t bang) không bao gOm: tin nhn tnrOc cüa ngthi mua ma Tong 
Cong ty chira cung cap san phâm, hang hóa, djch vi; doanh thu chua thu di.rqc tiên cüa hot dOng 
cho thuO tài san, cung cap djch vii nhiêu kS'. 

Doanh thu nhn tnr6c di.rçrc phãn b6 theo phucrng pháp dir&ng thng can c trén s kS'  dä thu tin truâc. 

Nguyen tc ghi nhn vn chü sO' hfru 

A , , - . , . - 
Von dau til cua chu sc huu duçic ghi nhn theo so von thi,rc gop cua chu sci huu. 

Li nhu.n chua phãn ph& xác djnh trên ca sO' kt qua kinh doanh sau thus thu nhp doanh nghip 
và vic phãn phôi iqi nhun hoãc xii 1 10 cüa Tong Cong ty. 

Lcti nhun sau thuO cüa Tong Cong ty duçc trIch chia c t(rc cho cac c6 dOng sau khi di.rgc phê 
duyt bO'i HOi  dông cO dông tai Dai hOi thtrO'ng then cüa Tong Cong ty và sau khi d trich 1p  các 
qu5' dr trU thea Diêu 1 cüa TOng Cong ty. 

C t(rc diigc cong b6 và chi Ira dra frén s Iqi nhun irâc tinh dat  di.rccc. C tiic chInh thiic &rçrc 
Cong bô và chi trã trong niên dO kO tip t& nguOn 1qinhun ch.ra phân phôi can cii vao sr phê duyt 
cüaHOi dong co dOng ti Dai hOi thtrO'ng nien cüa Tong Cong ty. 

Nguyen tc và phwrng pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp khác 

Doanh thu ban hang dixçc ghi nhn khi ding th&i thOa man tt cá nàm (05) diu kin sau: 

(a) Tng Cong ty dã chuyn giao ph.n lan rüi ro và lçri Ich gn 1in viii quyn sO' hiu san phm 
hoc hang hóa cho nguO'i mua; 

(b) Tong Cong ty không cOn näm git quyên quãn l hang boa nhu ngirO'i sO' hU'u hang hóa hoc 
quyen kiem soát hang hóa; 

(c) Doanh thu dixçrc xác dnh tircrng di chc chân; 
(d) Tong Cong ty së thu dirqc lqi Ich kinh té t& giao djch b hang; và 
(e) Xác djnh thrçc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

18 



a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
U 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

U 

a 

I 
I 
a 

TONG CONG TY MAYNHA BE-CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh hqp nMt giva niên d cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020  

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GICJA MEN DO (TIEP THEO) Mu B 09a-DNIHN 

4. CAC dHha SACH KE TOAN kP DTJNG (TIEP THEO) 

Nguyen tc và phrang pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp khác (Tip theo) 

Doanh thu cüa giao djch v cung cp djch vii thrçc ghi nhn khi kt qua cüa giao djch dO di.rqc xac 
dnh mOt  cách dáng tin cay. TruO'ng hçp giao djch ye cung cap djch v11 lien quan den nhiêu kS'  thi 
doanh thu dtrçc ghi nhn trong näm theo két qua phãn cong vic dã hoàn thành tai  ngày cüa Bang 
can di ké than cüa k$' do. Ket qua cüa giao djch cung cap djch vii dirçrc xác djnh khi thOa man tt 
cà bôn (4) diêu kiên sau: 

(a) Doanh thu thrçvc xác djnh tl.rcrng d6i chc ch&i; 
(b) Co khà nãng thu dirçic lçi Ich kinh to hr giao djch cung cap dch vi do; 
(c) Xác djnh duçic phân cong vic dã hoàn thành tai  ngày cOa Bang can dôi kO toán; và 
(d) Xác dlnh  duçxc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dO hoãn thành giao djch cung cap djch 
vi do. 

fi vâi tin Iãi, c t1rc va lçii nhun duçcc chia và thu nhp khác: Doanh thu duçic ghi nhn khi 
Tong COng ty cO khà näng thu thrgc li Ich kinh tO hr hoat  dng trOn và dtrçc xác djnh Prong dôi 
chàc chan. 

Nguyen thc k toán các khoãn giãm trir doanh thu 

Các khoãn giãm trir doanh thu gm: 

Chit khu thuong mai:  là khoân bàn giàm giá niêm yt cho khách hang mua hang vri khM 
hrcmg IOn, không bao gôm khoãn chiOt khau thuung mai  cho ngithi mua âã the hin trong boa 
dcm GTGT hoc hóa dan bàn hang. 

• Giãm giá hang bàn: là khoàn giãm tth cho ngträi mua do san phm, hang boa kern, rnt phm 
chat hay khong dOng quy each theo quy djnh trong hçp dông kinh t; không bao gôm khoàn 
giãni giá hang bàn cho ngir&i mua dã the hin trong hóa dcm GTGT hoc hóa don bàn hang. 

• Hang bàn bj trá li: do vi phm cam kt, vi phm hcrp dng kinh t& hang bj kern, mt phm 
chat, không dOng chüng loai, quy each. 

Nguyen tc k toán giá vn hang ban 

Bao gm giá vn cia san phm, hang boa, dlch  vir trong näm thrcic ghi nhn phü hçrp vài doanh thu 
da tiOu thii trong ks'. 

D& vi chi phi nguyen v.t lieu PVC tip tiOu hao virqt mrc binh thir&ng, chi phi nhãn cong. chi phi 
san xuât chung cO djnh không phãn bô vâo giá trj san phãm nhp kho diiçcc ghi nhn ngay vào giá 
von hang bàn (sau khi tnr di các khoãn bôi thu&ng, nu có) k cà khi san phni, hang hóa chira 
disçrc xác djnh là tiêu thii. 

Nguyen tc và phwoiig pháp ghi nhn chi phi tài chInh 

- Chi phi di vay: Ghi nhn hang tháng can ci'r tren khoàn vay, lãi sut vay và s ngày vay thirc tL 

- Chi phi lt' giá hi doái: Di.rçrc ghi nhn khi có sir chênh lch giia t' giá giao djch thrc t và t5' 
giá ghi so kO toán vâ khi có phát sinh 18 khi dành giá lai các khoàn mi,ic tin t có gOc ngoai t. 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh hqp nht giUa niên dc cho k' k toán 6 tháng kt thác ngày 30/6/2020 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT GIU'A MEN DQ (TIEP THEO) Mu B 09a-DNIHN 

4. CAC CHINH SAd KE TOAN k DI)NG (TIEP HLEO) 

Ngu;ên tc Va phuo'ng pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi 
thue thu nhp doanh nghip hoän hi 

Chi phi thus thu nhap  doanh nghip (hoc thu n1ip thug thu nhp doanh nghip): Là tng chi phi 
thuê thu nhp hin hành và chi phi thuê thu nhp hoãn 1i Oiocthu nhp thuê thu nhp hin hành 
và thu nhâp thuê thu nhâp hon lai)  khi xác djnh lçii nhun hoc lô cüa mt nthn. 

• Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành: là s thus thu nhp doanh nghip phái np tInh 
trên thu nhp chju thuô trong nàm và thuê suât thuê thu nhp doanh nghip hin hành. Thuê thu 
nh.p hin hành duqc tInh d%ra trén thu nhp chju thu và thuê suât áp ding trong näm tinh thuê. 
Khoàn thu nhp chu thué chénh lch so v&i iqi nhun kê toán là do diéu chinh các khoãn chênh 
Ich giia igi nhun kê toán và thu nhp chju thu theo chInh sách thus hin hành. 

• Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoân lai:  là s thus thu nhp doanh nghip s phái ncp 
trong tirang lai phát sinh tr vic: ghi nhn thuê thu nhp hoän lai  phãi trâ trong nàm; hoân nhp 
tài sn thuê thu nJap hoãn 1i da dirge ghi nhn tir các näm trithc; kbOng ghi nhn tài san thuê 
thu nhp hoãn Ii hoc thuê thu nhp hoãn li phài trã phát sinh tfr các giao djch dircrc ghi nhn 
trirc tip vào vn chü s& hthi. 

Tng Cong ty có nghTa vi n'p thus thu nhp doanh nghip vói thus suit tir 20% trén thu nhp chju thus. 

U'&c tinh k toán 

Vic 1p Báo cáo tãi chinh hçrp nht giUa nién d tuan thu theo các Chun mirc k toán Vit Nam, 
Ché d k toan doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp l có lien 9uan dn vic 1p 
và trinh bay Báo cáo tài chInh hcrp nhât giiia nién dt yéu câu Ban Tong Giám doe phâi có nMng 
uàc tinh va giã djnh ãnh hix&ng den so lieu báo cáo ye cong nq, tài san và vic trInh bay các khoãn 
cong nçi và tài san tiêm tang tai  ngày 1p  Báo cáo tai chInh hcp nhât gi&a nién d cUng nhu cac s 
lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suOt näni tài chinh. Két qua hot dng kinh hçrp nhât 
doanh thirc té có the khác vài các uâc tinh, giá djnh dt ra. 

Cong ci tài chInh 

Ghi nhan ban du 

Tài san tài chInh 

Ti ngày ghi nhn ban du, tài san tài chInh dirge ghi nhn theo giá gc ctng các chi phi giao djch 
CO lien quan tr%rc tiêp den vic mua sam tài san tài chinh dO. 

Tài san tài chInE cüa Cong ty bao gm tin mat, tin gui ng.n h?n,  các khoàn tlrong duang tin, các 
khoan phái thu ngan h?n  và các khoãn phài thu khác, các khoàn k qu$, các khoãn cho vay, cOng ciii 
tài ehinh dã dirge niêm yOt và ehua niêm yt và cac cOng ci tài chInh phái sinh. 

COng nq tài chInE 

Ti ngày ghi nhn ban du, cOng ng tài chInh dirge ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao dich 
có liOn quan trirc tiêp dn vic phát hành cong nci tài chInh do. 

Cong nçi tài chinh cüa Tng COng ty bao gm các khoân phâi trâ ngithi ban, phâi trà khác, the 
khoãn chi phi phâi trã, cac khoãn nq thuO tài chinE, cac khoàn vay và cOng c1i tài chInh phái sinh. 

Dánh giá Iai sau 1n ghi nhãn ban du 

Hin ti, chua có quy dnh v danE giá lai  cong cii tài chinh sau ghi nhn ban du. 
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TONGCONGTYMAYNHABE- CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chinh hgp nht giia niên d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2020  

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHINH HQP NHAT GIUA NIEN DQ (TIEP TI[EO) Mu B 09a-DN/HN 

4. CAC CHIKH SAd KE TOAN k DTJNG (TIEP TIIEO) 

Lãi ccr ban trên c phiu 

Läi c0 ban trén c phMu di vâi các c phiu pM thông thrçc tmnh b.ng cách chia lcri nhun hoc i 
thuc ye cO dông sâ hUii cO phiéu pM thông tth di sO dä trIch Ip qu khen thu&ng phüc lcii cho so 
Iugng bInh quán gia quyen cô phiêu phô thông km hành trong näm. Lãi suy giãm trên Co phiéu 
thruc xac dinh bang viêc diéu chinh lcn nhuân hoãc lô thuOc vô cô dOng s hüu cô phiêu phô thông 
va sO hr9'ng binh quãn gia quyên cô phiéu phô thông dang Ii.ruhanh do ãnh hiiâng cña các cô phiêu 
phô thông có tiêm näng suy giãm bao gôm trái phiêu chuyên dôi và quyên chQn cO phiêu. 

Các ben lien quan 

Duqc coi là các ben lien quan là các doanh nghip, k câ các Cong ty con, cac Cong iy lien kt, các 
cá nhân tnjc tiêp hay gián tiêp qua rnt hoc nhiéu trung gian có quyên kiêm soát Tong Cong ty 
hoàc chiu su ki€m soat chung vrn Tong Cong ty Cac ben hen kt, cac ca nhân nao tnrc tip hoäc 
gián tiép näm quyén biêu quyêt cüa Tong Cong ty màcó h htrng dáng ké dôi vói Tong Cong ty. 
NhUng chirc trách quãn l' chü cMt nhu TOng Giám dOe, viên chüc cüa Tong COng ly, nhung thành 
vien than cn trong gia dinh cüa nhüng cá nhán hoc các ben lien kt nay hoc nhüng COng ty lien 
két v6i các cá nhân nay cüng duçrc coi là ben lien quail. 

Báo cáo b phn 

B phn là thành phn CO tM phãn bit duc cüa Tng Cong ty tham gia vao vic cung cp san 
phãm hoc djch vii có lien quan (b phn theo ITnh vrc kinh doanh), ho.c vào viec cung cap san 
phm hoc djch v%1 trong phm vi mt mOi trithng kinh M cij the (b phn theo khu vi.rc  dja I) ma 
b phn nay có rUi ro và lcii ich kinh tê khác vâi các b ph.n kinh doanh khác. 

Trong ks', Tng COng ty chi hoat dng chü yu san xut, gia cong hang may mac, dja dim hoat 
dng tai  Vit Nam nên không 1p Báo cáo bc phn. 

5. THÔNG TIN BO SUNG CHO ciii TIEU TRINH BAY TREN BANG CAN BOI KE TOAN, 
BAO CÁO KET QUA HO4T BONG KINH DOANH 

5.1 Tin và các khoãn tlro'ng dirong tin 

30/6/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

Tin mat 5.659.901.773 38.657.249.540 
Tin giri ngân hang không kS'  hn 219.392.921.476 207.884.083.499 
Tiio'ng throng tin 78.792.695.190 37.154.274.623 

Tng 303.845.518.439 283.695.607.662 

Tuang throng tin là các khoãn tin gfri cO k' hn ti các Ngán hang thtroiig mai  có k hn không qua 3 thang. 

5.2 Chthig khoán kinh doanh 
30/6/2020 (VND) 01/01/2020 (VND) 

Ci g& Giá tn hqp I Di phOng Gia gc Cia trj h9'p I D phOng 
Tng iI tn c phiu 
Trong do chü yu: 
Ngdn hang TMCP Qu6c Ddn 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1.880.000.000 

1.880.000.000 

(120.000.000) 

(120.000.000) 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1,880,000.000 

1.880.000.000 

(120.000.000) 

(120.000.000) 

Tng 2.000.000.000 1.880.000.000 (120.000.000) 2.000.000.000 1.880.000.000 (120.000.000) 

'I H 
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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh hç'p nht gifla niên dO cho k" k toán 6 tháng k& thixc ngày 3 0/6/2020 
TI[UYET MIMI BAO CÁO TAI CHIMI HQP NHAT GIIYA NIEN DC) (T[EP TIIEO) 

5.3 Phãi thu cüa khách hang 
30/6/2020 

VND 

Mu B 09a-DN/HN 

01/01/2020 
VND 

a) Phãi thu ella khách hang ngn hn 553.802.263.392 818.200.226.532 

Motives (Far East) Ltd. 18. 101.225.804 34.835.289.079 
JC Penney Purchasing Corporation 13,090,775.742 
Arcadia Group Brands Ltd. 6.338.824.603 46.606.425.448 
BMB Clothing Group 40.860.065.701 88.332.185.757 
Debenhams Retail 7.013.682.672 14.893.182.5 12 
Generos De Punto Victrix, S.L. 18.741.538.148 27.052.609.806 
Primark Store Ltd 6.895.677.018 
River Island Clothing Co., Ltd. 16.075.840.305 
Cong ty CP May Gia Phüc 53 .98 1.62 1.036 
Cong ty TM-IN Tng Cong ty Dt may Min 
Nam — Vinatex 32.867.824.480 50.464.912.505 

iF Global Import INC 34.661.694.786 31.144.493.570 
H&M Hennes & Mauritz 12.290.315.859 17.900.461.003 
Mattalan 8.800.290.682 7.866.844.7 17 
Canda 7.926.196.304 9.821.338.457 
Cong ty bàn hMm PVI Thành PM H CM Minh 5.128.194.974 16.826.915.766 
Cong ty TNHII-I NESTLE Vit Nam 14.847.777.091 105. 195.253 
Phài thu khách hang khác 
b) Phái thu ella khách hang dài hn 

c) Phäi thu dlla khách hang là dc ben lien 
quan (clii tit t.i Thuyt minh s 6.1) 

346.224.632.288 382.306.458.558 

Tng 553.802.263.392 818.200.226.532 

5.4 Phãi thu khác 
30/6/2020 (VND) 01/01/2020 (VND) 

Giá trj ghi s Dir phOng Giá trj ghi so DrphOng 

a) Ngn hn 
- Tm frn 
- K cuçc, k qu 
- Phái thu các Cong ty lien 
kit, các dcm vj &rqc du tu 
khác 
- Phãi thu tiên bão hiém 
- Phâi thu khác 

b)Dàihn 
- K' circle, k qu" 
- Phái thu các Cong ty lien 
kt, các dcin vi duçc dau tir 
khác 
- Phài thu khác 
c) Phãi thu khác là các 
ben lien quan (chi tit ti 
Thuyt minh s6 6.1) 

63.043.542.508 
4.231.570.641 

285.683.750 

36.084.006.305 

6.798.690.073 
15.643.591.739 

14.742.821.219 
62.900.000 

8.700.000.000 

5.979.921.219 

58.694.097.715 
3.877.937.308 

349.709.218 

30. 195.099.236 

7.142.493.065 
17.128.858.888 

10.337.895.751 
20.000.000 

4.000.000.000 

6.317.895.751 

Tng 77.786.363.727 69.031.993.466 
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TONG CONGTYMAYNEEABE-CONGTYCOPIIAN 
Báo cáo tài ehInh hcTp nht giOa nién d chok' k toán6 tháng kt thüe ngày 30/6/2020 

THUYET MINI! BAO CÁO TAX CHINH HOP NHAT GIO'A N[EN DQ (TIEP THEO) Mu B 09a-DN/HN 
A 5.5 Hang ton kho 

30/6/2020 (VND) 01/01/2020 (VND) 

Giá gc Dir phOng Giá gc Dr phOng 

Hang dang di trén &r&ig 
Nguyen Iiu, vt 1iu 
Cong ci, dimg cu 
Chi phi San xut kinh 
doanhdidang 
Thành phâm 
HànghOa 
Hang gi ban 

1.934.230.287 9.665.911.816 
274.904.864.038 (149.684.760) 275.753.367.640 

17.923 .8 13 .3 19 1.562.403.839 

321. 154.795. 184 308.395. 160.9 17 

260.385.457.506 (503.531.884) 237.260.922.208 
11.680.233.876 (136.817.139) 8.629.608.708 
9 1.76 1.971. 13 1 84.065.525.421 

(149.684.760) 

(625.591.347) 
(136.817.139) 

Tng 979.745.365.341 (790.033.783) 925.332.900.549 (912.093.246) 

5.6 Chi phi trã trithc 
30/6/2020 0 1/0 1/2 020 

VND YND 
a) Ngn han 29.701.491.275 19.187.186.992 
- Chi phi CCDC 4.486.021.702 2.6 16.612.658 
- Khác 25.2 15.469.573 16.570.574.334 
b) Dài hn 87.898.831.115 103.510.541.414 
- Chi phi thuê dt 33.227.918.990 43.658.364.819 
- Chi phi CCDC 24. 121.3 11.255 32.974.570.695 
- Clii phi sra chCta 9.739.476.860 12.723.005.821 
- Khác 20.810. 124.0 10 14.154.600.079 

Tang 117.600.322.390 122.697.728.406 
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TONG CONG TYMAYNEJA BE-CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinh hcrp nht gifia niên d cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHNH HQP NHAT GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) Mu B 09a-DN/HN 

5.7 Tài san c dnh hun hIiili 
Do77 vi tinh: VND 

Nhà cüa May móc Phirong tin Thit b! TSCD hüu 
vat kin trüc thit bi van tãi dyng cy quãn t hlnh khác Tong 

NGUYEN CIA 

S dir ti 01/01/2020 721.624.290.307 838.417.084.835 114.563.514.699 14.416.432.725 3.079.514.550 1.692.100.837.116 
Tang trong k' 14.673.379.897 810.867.129 73.633.636 15.557.880.662 

Mua trong k' - 14.204.621.733 480.000.000 73.633.636 14.758.255.369 
DAu tu xây dmg c bàn hoàn thành 468.758.164 330.867.129 799.625.293 
Githn trong k5' 8.636.896.909 1.485.461.952 - 10.122.358.861 
Thanh 1'nhixcing ban 8.636.896.909 1.485.461.952 - 10.122.358.861 

S dir ti 30/6/2020 721.624.290.307 844.453.567.823 113.888.919.876 14.490.066.361 3.079.514.550 1.697.536.358.917 

GIATR!HAOMONLUYKE 

S dir ti 01/01/2020 304.674.701.842 516.434.736.362 85.283.020.755 11.137.307.760 2.486.343.079 920.016.109.798 
Tang trong k' 16.042.038.871 35.870.123.569 3.175.403.663 316.279.168 70.683.077 55.474.528.348 
Khu hao trong k' 16.042.038.871 35.870.123.569 3.175.403.663 316.279. 168 70.683.077 55.474.528.348 
Giãm trong k5' 8.625.659.408 1.485.461.952 10.111.121.360 
Thanh I nhtxqng ban 8.625.659.408 1.485.461.952 - 10.111.121.360 

s6 dir tai 30/6/2020 320.716.740.713 543.679.200.523 86.972.962.466 11.453.586.928 2.557.026.156 965.379.516.786 

CIA TRJ CON LAI 

S dir t0i 01/01/2020 416.949.588.465 321.982.348.473 29.280.493.944 3.279.124.965 593.171.471 772.084.727.318 

So dir t0i 30/6/2020 400.907.549.594  300.774.367.300 26.915.957.410 3.036.479.433 522.488.394 732.156.842.131 

Nguyen giátài san c6 dnhkhu Iiao hOt nhung vn con scr dung t0i ngày 30/6/2020 là: 471.630.437.2 18 dng(ti ngày 3 1/12/2019: 428.754.942.926 dng) 



TONG CONG TY MAYNIIA BE- CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chinh hcip nht gi&a nién dO cho kS'  k toán 6 thang kt thüc ngày 3 0/6/2020 

THUYET MINH Mo cÁo TA! CH!NH HQP 

5.8 Tãi san c tinh vô hInh 

NGUYEN GIA 
S dir tai 01/01/2020 
Tang trong k' 

Giäm trong k' 

S dir tai 30/6/2020 

GIA TRI IIAO MON LUY ICE 
S dir ti 01/01/2020 
Tang trong k3' 
KMuhaotrongk' 

Giãm trong k' 
S6djrti30/6/2020 

GIA TRI CON Lid 
S dir tai 01/01/2020 

S dir tai 30/6/2020 

NHAT GIU'A MEN DQ (TIEP THEO) 

Nliàn hiu, 
hang hOa, ban quyn, 

QuyM sCr dung dt b1ng sang ch 
Phân mm 

may tinh 

Mu B 09a-DN/HN 

Doii vi lInh: VND 

Ting 

19.618.011.619 

- 

5.838.965.451 

- 

32.053.128.055 
- 

- 

57.510.105.125 

19.618.011.619 5.838.965.451 32.053.128.055 57.510.105.125 

3.980.962.405 
281.133.108 
281.133.108 

5.835.049.868 
28.021.333 
28.021.333 

18.117.846.992 
1.890.046.836 
1.890.046.836 

27.933.859.265 
2.199.201.277 
2.199.201.277 

4.262.095.513 5.863.071.201 20.007.893.828 30.133.060.542 

15.637.049.214 3.915.583 13.935.281.063 29.576.245.860 
15.355.916.106 (24.105.750) 12.045.234.227 27.377.044.583 



TONGCONGTYMAYNEEABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chinh hp nht giüa nien dO cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020 

TIIUYET MINH BAO CÁO TAT CHfNH HQTP NTIAT GrfXA MEN 

5.9 Du ttr tài chInh dài hn 

Mu B 09a-DN/HN DQ (TIEP IHEO) 

30/6/2020 01/01/2020 
Dôi ttrçrng du tir T5 1 VND VND 

Du hr vão Cong ty lien doanh, lien kt 47.463.536.973 50.310.895.230 
Cong ty CF May Song Tin 43,89% 28.234.630.764 27.774.987.362 
Cong ty CP Du tix và Phát trin Dch vi Thucxng 
maiNhaBe 28,58% 6.765.658.260 6.997.227.647 

Cong ty CF Ti.r V.n Cong Ngh NM Be 30,00% 3.779.993.118 4.578.394.299 

COng ty CP Xây Lp Cong Nghip Nhà Be 29,99% 4.238.581.905 4.288.637.876 

COng ty CP May 9 26,78% 2.180.912.489 4.194.932.520 
Cong ty CF San xuât Tth.rang mai 
DchviiHimgPhat 20,05% 2.263.760.437 2.476.715.526 

Cong ly CF May Gia Phüc 47,50% 

Cong ty CP May Nba Be - Soc Trang 3 6,00% 

Du tu vào don vj khác 40.256.863.385 35.706.748.299 
Cong ty CF NPL Dt May BInh An 6,45% 7.161.920.000 7.161.920.000 

Cong ty CP Du Dx và Phát TrMn BInh Thing 18,02% 5.802.843.385 5.802.843.385 
Tng Cong ty Vit Thing - CTCP 2,61% 5.337.100.000 5.337.100.000 
COng ly CP Thucmg Mai  Ban Lé Nba Be 15,00% 5.250.000.000 5.250.000.000 
COng ty CP Du Ti.r An Phát 5,00% 4.225.000.000 4.225.000.000 

Cong ty CP Dt may Lien Phrnmg 2,04% 3.480.000.000 3.480.000.000 
Cong ty CP May Phü Thjnh - Nhã Be 8,82% 2.449.884.9 14 

Cong ty CF May Hoài Hixang 16,67% 2.000.000.000 2.000.000.000 
Cong ty C? May Vinatex D(rc Ph 18,00% 7.000.000.000 

Tng 87.720.400.358 86.017.643.529 
cc 
T 

KtE 
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• 5.10 Phãi trã ngirôi ban 

U 

U 

30/6/2020 (VND) 

* So co kha nang 
trã no 

01/01/2020 (VND) 

SôcOkhãnang 
Giá tij ghi s trã no Giá tn ghi s 

U 

U TONG CONG TYMAYNBA BE-CONG TY COPHAN 
Báo cáo tài chinh hcrp nht gi0a niOn d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020  

TffUYET MINH BAO CÁO TAL CHINTI HOP NHAT GI1TJA MEN DO (TIEP THEO) Mu B 09a-DNIHN 

a) Ngu hn 
Cong ty CP May Phü Cat 
COng ty CP May Tây Son 
Cong ty TNI-IH May Xuât 
khu Viêt ThOnh 
Kufner Hong Kong Ltd. 
Motives (Far East) Ltd. 
COng ty CP Dt May H.mg 
An Binh 
Cong ty TN}IH MTV Dt 
Kim DOng Phirong 
Phái trã các nhâ 
cuna c khác 
b)Dàihn 
Cong ty CP Long 
Phunn Dôna 
c) Phã trã nguOi bàn là 
các ben lien quan (chi tit 
ti Thuyet minh so 6.1)  

394.093.051.574 
6.685.302. 153 

193.860.290 

3.727.273.134 

9.767.596.674 
13.961.494.558 

13.633.649.145 

16.746.851.000 

329.377.024.620 

336.080.764 

336.080.764  

403.477.047.102 
12.010.430.818 
7.617.743.899 

9.08 7. 3 74 .664 

7.442.729.479 
7.561.243.477 

13.633.649.145 

16.746.851.000 

329.377.024.620 

336.080.764 

336.080.764  

417.858.957.845 
9.371.163.073 

193.860.290 

3.567.706.316 

10.097.981.404 
12.613 .5 13. 135 

4.349.186.765 

377.665.546.862 

479.366.454 

479.366.454 

417.858.957.845 
9.371. 163 .073 

193.860.290 

3.567.706.316 

10.097.981.404 
12.613.513.135 

4.349.186.765 

377.665.546.862 

479.366.454 

479.366.454 

U 

I 

U 

I 

U 

U 

U 

U 

U 

I 

U 
Tong 394.429.132.338 403.813.127.866 418.338.324.299 418.338.324.299 

.1 

U 

I 

U 

U 

I 

U 

I 

U 

U 

.1 H 

-Il 
1E 

I
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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh hqp nhât giiia niên d cho k' k toán 6 thang kêt thüc ngày 3 0/6/2020 

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHfNH HQP NHAT GrUA MEN DO (TIEP THEO) Mu B 09a-DN/BN 

5.11 Thu Va các khoãn phâi np/phãi thu Nhà nir&c 

0 1/0 1/2020 
VND 

S phãi np 
trong k5 

S6 da np/dä thu 
trong k5' 

30/6/2020 
YND 

28.621.247.805 38.460.216.656 39.070.101.160 28.011.363.301 
16.478.958.087 22.494.505.846 20.155.975.685 18.817.488.248 

12. 195.486 142.458.701 154.654. 187 

7.834.404.681 6.038.554.723 6.985.657.508 6.887.301.896 

2.991.273.862 2.152.165.376 4. 176.790.634 966.648.604 

672.763.000 5.475.829.6 14 5.268.612.414 879.980.200 

631.652.689 2. 156.702.397 2.328.410.733 459.944.353 

10.617.376.721 424.903.966 10.192.472.755 

60.000 60.000 

1.731.427.050 1.134.745 1.730.292.305 

1.351.317.931 423.769.221 927.548.710 

7.534.571.740 7.534.571.740 

Phãi np 
Thus GTGT 
Thus xut, nhp khu 
Thu thu nhp 
doanh nhiêp 
Thus thu nhp cá nhán 
Thus nhà dAt va tin 
thuê dAt 
Các khoàn phi, 1 phi và 
các khoân phâi nôp khác 
Phãi thu 

ThuA giá trl gia tang 
nôtthira 
Thu xuât, rthp khâu 
non thüa 
Thus thu nhâp doanh 
nhiêr non thira 
Thu nba dAt va tiAn 
thuê dAt nOn thira 

5.12 Chi phi phãi trã 
30/6/2020 

YND 
01/01/2020 

VND 
a) Ngn h3n 28.292.425.423 29.781.504.898 

- Chi phI khuyên mãi, chiêt khu, hoa hông 15.132.792.687 17.300.955.551 
- Trich truâc chi phi lài vay 141.691.322 
- Chi phi nguyen 4t lieu - Vái chInh 1. 142. 187.900 466.381.403 A! 
- Chi phi din, rn.rrc, n chuyk 82.241.229 5.278.082.136 
- Chi phi phâi trà khác 11.935.203.607 6 .594.394.486 

b)Dàih3n 5' 

Tng 28.292.425.423 29.781.504.898 

5.13 Phái trã khác 
30/6/2020 01/01/2020 

YND VND 

a) Ngn hu 87.962.173.254 75.694.003.817 
Kinh phi cong doàn 13. 172.767.054 11.479.423.003 
BHXH, BHYT, BHTN 43.897.965.597 18. 136. 152.010 
Nhn k qu, k ctrçc ngn hn 10.000.000 10.000.000 
C t(rc, Igi nhun phãi Ira 724.461.050 10.724.461.050 
Các khoán phâi trã, phái np khác 30.156.979.553 35.343.967.754 
b)Dàihan 1.868.263.500 2.108.500.000 
Nhn k2 qu5, k' cuqc dài hn 
c) Phãi trã khac là the ben lien quan (chi tit 
ti Thuyt minh s 6.1) 

1.868.263.500 2.108.500.000 

Tng 89.830.436.754 77.802.503.817 
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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPIIAN 
Báo cáo tài chInh hcp nht gifra niên d cho k' k toán 6 thang kt thüc ngày 3 0/6/2020 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HQP NHAT GICYA NIEN DQ (TIEP THEO) 

5.14 Vay và ncr thuê tài chinh 
30/6/2020 (VND) Trong ky 

Mu B 09a-DN/HN 

01/01/2020 (YND) 
S có khã iiang 

Giá tn trã nq Tang trong k' Clam trong k' Giá tr 
S cO khã nãng 

tra nQ 

Vay n&n han 
Ngân hang TMCF Ngo(li Thiro'ng Vit 
Nani 

1.338.343.207.889 1.338.343.207.889 1.606.108.690.694 1.767.661.738.635 1.499.896.255.830 1.499.896.255.830 

Ngân hang TMCPNgoi Thucing Vit 
Nam - CN TP. H ChI Minh (fl 

467.949.255.254 467.949.255.254 495.579.263.470 505.515.246.901 477.885.238.685 477.885.238.685 

Ngân hang TMCP Ngoi thucing Vit 
Nani - CN BInh Dinh 

4.480.111.640 4.480.111.640 24.555.901.002 21.043.716.792 967.927.430 967.927.430 

Ngân hang TMCP Ngoi Thi.wng Vit 
Nam - CN Blnh Thun 

Ngân hang TMCP Cong Thw1ng 
Vi1 Nani 

89.060.815.897 89.060.815.897 240.126.902.073 242.376.293.893 91.310.207.717 91.310.207.717 

Ngân hang TMCP Cong Thi.rong Vit 
Nam - CN 4 TP. H Chi Minh (2) 

426.720.492.180 426.720.492.180 429.990.357.917 545.970.181.923 542.700.316.186 542.700.316.186 

Ngân hang TMCP Cong thuccng Vit 
Nam - CN 2 TP. H ChI Minh 

29.983.657.878 29.983.657.878 36.959.101.159 36.974.850.9 14 29.999.407.633 29.999.407.633 

Ngân hang TMCP COng Thtrang Vit 
Nam - CN 4 TP. H Chi Minh 

Ngân hang TMCP A Châu 

49.472.865.765 49.472.865.765 40.476.552.930 41.003.687.165 50.000.000.000 50.000.000.000 

Ngân hang TMCP A Châu - 
Hi sà (3) 

49.904.931.889 49.904.931.889 51.147.928.184 163.029.957.298 161.786.961.003 161.786.961.003 

Ngân hang TMCPA Châu 
- CN Blnh Djnh 

19.557.007.000 19.557.007.000 42.274.000.000 48.012.861.000 25.295.868.000 25.295.868.000 

Ngân hang TMCP A Châu - 
CN Blnh Djnh 

6.936.000.000 6.936.000.000 13.002.570.000 8.388.570.000 2.322.000.000 2.322.000.000 
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TONG CONG TY MAY NIIA BE - CONG TY CO PIIAN 
Báo cáo tài chInh hcip nht giiia niên dO cho kS' k toán 6 thang kt thiic ngày 30/6/2020 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CH!NH H1P NHAT CIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 

5.14 Vay vâ nç thuê tài chInh (Tip theo) 
30/6/2020 (VND) Tron ki' 

Mu B 09a-DN/HN 

01/01/2020 (VND1 
S có khã nng 

Giá trj trã no Ting trong k3' Giãm trong k5' 
So có kliã iing 

Cia tn tra IIQ 

Vay ngn hn (Tip theo) 
Ngân hang TMCP DEu Tw và PIUuI 
TrieAn  V411 Na,,, 
Ngán hang TMCP Dâu Tu và Phát 52.823.083.901 52.823.083.901 118.472.957.198 74.123.112.755 8.473.239.458 &473.239.458 
Trin Viêt Nam - CN Nam Sài Gôn (5) 
Ngân hang TMCPAI: Bl,,h 
Ngân hang TMCP An Bmnh - CN Tp. 17.657.353.257 17.657.353.257 17.959.581.059 37.417.457.306 37.115.229.504 37.115.229.504 
H6 Chi Minh (6) 
Ngân hang TMC'F Quâii 1431 
Ngân hang TMCP Quan di 28.326.060.980 28.326.060.980 23.338.453.074 32.127.347.940 37.114.955.846 37.114.955.846 
- CN Blnh Dinh 

Ngân hang TMCP Quân di - 936.496.900 936.496.900 936.496.900 
CN Blnh Dinh 

Ngân hang TMCF Dông Narn A 
Ngân hang TMCP Dông Nam A - 
CN Chq Lan (4) 

93535075348 93.535.075.348 7 1.288.625.728 11.678.454.748 33.924.904.368 33.924.904.368 

Cong ty CP May Song Tin 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 



TONG CONG TYMAYNHA BE-CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tâi chInh hcip nht gitia nién d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH HP NHAT GIU'A NIEN DO (TIEP THEO) 

5.14 Vay và nc thuê tãi chinh (Tip theo) 
30/6/2020 (VND) Trong k3' 

Mu B 09a-DN/HN 

01/01/2020 (YND) 

S có khã nàng 
Giá trj trã no Tang trong k' Giãm trong k3' 

S có khã näng 
Gb trj trã nç 

Nc' dài hn dn Iin trã 58.972.017.029 58.972.017.029 94.113.900 25.451.450.071 84.329.353.200 84.329.353.200 
Ngân hang TMCP Ngozi Thu'o'ng Vit 
Nani 
Ngân hang TMCP Ngoi Thucmg Vit 7.894.474.920 7.894.474.920 76.460.840 8.499.785.920 16.317.800.000 16.317.800.000 
Nam - CN TP. H Chi Minh (7) 

Ngân hang TMCP Ngoi Thucmg Vit 2.144.000.000 2.144.000.000 - 2.144.000.000 2.144.000.000 
Nam - CN TP. Ho Chi Minh 

Ngâii hang TMCF Cong Thwong 
Viet Nani 
Ngân hang TMCP Cong thucxng Vit 6.800.175.123 6.800.175.123 17.653.060 6.817.828.183 13.600.350.246 13.600.350.246 
Nam - CN 4 To. H Chi Minh (8) 
Ngân hang TMCP Cong thwmg Vit 15.647.724.150 15.647.724.150 5.155.496.170 20.803.220.320 20.803.220.320 
Nam - CN 2 TP. H Chi Minh (9') 
Ngân hang TMCP Cong thtrcmg Vit 23.569.570.444 23.569.570.444 - 1.547.750.000 25.117.320.444 25.117.320.444 
Nani - CN 4 Tp. Ho Chi Minh 

Ngân hang TMP Quân di 
Ngân hang TMCP Quãn dci -  
CN Blnh Djnh 

180.054.000 180.054.000 
180.054.000 360.108.000 

360.108.000 

Ngân hang TMCP Quân dOi -  
CN Binh Djnh 8 10.000.000 810.000.000 

810.000.000 

Ngân hang TMCPA Châu 
Ngân hang TMCPA Châu - 
CN Bmnh Djnh 

1.833.880.000 1.833.880.000 
1.833.880.000 3.667.760.000 

3.667.760.000 

Ngân hang TMCP A Châu - 
CN Binh Djnh 

902.138.392 902.138.392 
606.655.798 1.508.794.190 

1.508.794.190 

Tng 1.397.315.224.918 1.397.315.224.918 1.606.202.804.594 1.793.113.188.706 1.584.225.609.030 1.584.225.609.030 



TONG CONG TV MAY NRA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chmnh hcp nht giaa niên d cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2020 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT GIfJA NIEN DQ (TIEP THEO) Mu B 09a-DN/HN 

5.14 Vay và no thuê tãi chInh (Tip theo) 

30/6/2020 (VND) Tron ky 01/01/2020 (VND) 

Cia tn 
S6 có kliã iiãng 

trã flQ Tang trong k Giãm trong k' Gia tn 
S có khã iiang 

trã nq 

Vay dài 1in 
Ngân hang TMCP Ngogi Thwong Vit 

Narn 
Ngân hang TMCP Ngoai Thuing Vit 27.296.503.200 27.296.503.200 27.296.503.200 27.296.503.200 
Nam - CN TP. H Chi Minh 
Ngân hang TMCP Ngoi Thi.rang Vit 2.508.000.000 2.508.000.000 1.172.000.000 3.680.000.000 3.680.000.000 
Narn - CN TP. H Chf Minh 
Ngân hang TMCP Cong Thwong 

Vijt Nain 
Ngân hang TMCP Cong Thung Vit 27.866.829.732 27.866.829.732 27.866.829.732 27.866.829.732 
Narn - CN 4 
Ngân hang TMCP Cong thixcmg Vit 93.526.315.196 93.526.315.196 93.526.315.196 93.526.315.196 
Nam - CN 2 I. H ChI Minh 
Ngãn hang TMCP Cong thLwng Vit 77.496.432.889 77.496.432.889 4.779.330.111 82.275.763.000 82.275.763.000 
Nam-CN4T.HChIMinh 
NgOn hOng TMCP QuOn d3i 
Ngân hang TMCP Quan di - 1.095.782.045 1.095.782.045 375.555.405 720.226.640 720.226.640 
CN Binh Dinh 
NgOn hOng TMCP A ChOu 
Ngân hang TMCP A Châu - 3.803.265.290 3.803.265.290 - - 3.803.265.290 3.803.265.290 
CN Bmnh Dinh 
Ngân hang TMCP A Châu - 438.526.350 438.526.350 - - 438.526.350 438.526.350 
CN Bmnh Dinh 

Tiig 234.031.654.702 234.031.654.702 375.555.405 5.951.330.111 239.607.429.408 239.607.429.408 



asu.uuuuuuium uau .i.u mumaiauaaia..m 
TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hcp nhât giUa niên d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2020 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GI(JA NIEN IX) (TIEP THEO) Mu B 09a-DN/HN 

5.14 Vay và nç thuê tài chinh (Tip theo) 

Thông tin các khoãn vay ngn han chü yu cüa Tng Cong ty và Các cong ty con trong k' nhir sau: 

(1) Ngân hang TMCP Ngoi Thiro'ng Vit Nam - Chi nhánh TP. Ho ChI Minh: Hcp dng tin diing s 0026/1928fN-CTD ngày 05/06/2019 và hçip dng tin 
diing s6 0026/1928/N-CTD s&a di b sung ngày 13/05/2020. Han  m(rc cho vay, báo lành, bao thanh toán, chi& khu, phát hãnh thu tin ding là: 600.000.000.000 
dng. Thai han  hiu lijc cüa han  mtc tin diing là 12 tháng kê tir ngày hqp d6ng có hiu lrc dn ht ngày 16/8/2020. Mtc dich scr ding: b sung vn liru dng. 

(2) Ngân hang TMCP Cong Thirong Vit Narn - Clii nhánh 4: Hqp dng tIn ding S6 01/2019-HDCVHM/NHCT 908-NBC ky ngày 20/05/2019. Han  rni'rc tIn 
ding là 600.000.000.000 VND. Thii han  duy tn han  mrc các khoán tin dung den hot ngãy 20/05/2020. Miic dich scr ding: b6 sung v6n hru dng phiic vi 
hoach san xut kinh doanh. 

(3) Ngãn hang TMCP A Châu: Hqp ding tin dicing s6 HCM.DN.1775.110719 ngày 30/07/2019. Han  mfrc tin ding là 170.000.000.000 VND hoc USD tuung 
duung, trong do han  mirc cho vay b6 sung v8n liru dng: 50.000.000.000 VND (hoc USD ttrong throng); han  müc tài trg xut khu trir&c khi giao hang: 
120.000.000.000 VND (hoc USD tuang thrcrng). ThOi han  hiu lrc cUa han  müc tin dicing là 12 tháng kO ttr ngày k hçp ding. M%lc dIch vay: B6 sung v6n luu 
dung, phát hành bào lành các loai và tài trçr xut khu. 

(4) Ngân hAng TMCP Bong Nam A - Chi nhánh Cliq Ló'n: Hcrp dng tin diving s6 11/19/HDTD-HM1TFKD ngày 20/09/20 19. Han  mi'rc tin dvng  là 10.000.000 
USD ho.c VND tuo'ng duang. Thri han  cüa  han  ithc tin diing là 12 thang kê t& ngày k Hcip dng. Miic dich sü ding: Thanh toán ti6n gia cong theo bang k6 s6 
0012/01 SEA. 

(5) Ngân hang TMCP Bu tin vA Phit trin Vit Nam — Chi nhánh Nam Sal GOn: Hçrp dng tin ding S6 01/2019/93189/HDTD ngày 29/11/20 19. Han  müc 
tin dang  là 400.000.000.000 VND (hoc ngoai t quy d61). Thai hn cüa han  mirc tin ding 12 tháng k tfr ngày k Hcrp dng tin diing. Mic dIch sCr ding là b6 
sung v6n hru dng/ báo lath, ma L/C. 

(6) NgAn hAng TMCP An Binh - Clii nhánh Tp. Ho Chi Minh: HQp d6ng tin dmmng s6 0898/19/TD/I ngày 07/05/20 19. Han  rnrc cho vay là 55.000.000.000 
\TND. Thai han  cUa  han  rnrc tin ding là 12 tháng, k6 tr ngày 07/05/20 19 d6n ngày 07/05/2020. Mic dich si ding là tài tr v6n liru dng phitc vi hoat dng kinh 
doanh hang may mc xut khâu. 
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TONG CONG TY MAY NBA BE - CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçp nhât gitia niên d cho k' k toán 6 tháng kt thñc ngày 3 0/6/2020 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) Mk B 09a-DN/1-IN 

5.14 Vay và nc thuê tài chInh Tip theo) 

Thông tin các khoãn vay dài h3n chü yêu cüa Tng Cong ty và Các Cong ty con trong kS'  nhir sau: 

(7) Vay dài han cüa ngân hang TMCP Ngoi thwong Vit Nam, gm: 

+ Cáo Hcip dng vay s6 0004/DTDA/14CD ngày 27/02/20 14, htn mi'rc vay không vut qua 18.072.753.342 \rND; Hqp dng vay s 003 1/DTDAII4CD ngày 
06/10/2014, han  mirc vay 5.690.000 USD. Mic dIch vay d thanh toán cac chi phi cUa dr an du tix b6 sung may moo thiOt bj. Phucing thrc cho vay trng lan. 
Thai han  cho vay 60 thang k ti'r ngày giãi ngân. Lãi suat cho vay là lãi suât diêu chinh, lãi trong htn ghi trên ttrng gi.y nhn ng, lãi suit qua han  b&ng 150% läi 
sut cho vay, lãi chm trà thi trá lãi theo m(rc lai bang 10%/näm. HInh thrc darn báo khoãn vay bang hçip dong the chap bang chInh tài san duçxc hInh thành tir 
von vay. 

+ Hqp dng bao thanh toán chuyên bit theo han  müc s6 0026/1928/T-TL/01 ngày 21/08/2019, s tin cho va' ti da là 26.640.000.000 VND, nhrng khOng vuot 
qua 80% t6ng müc du tLr cCia Phuong an du tir. Trong do, thai hn Ngân hang giái ngân vn cho vay bang dông Do-la M5' (USD) dn ht ngày 30 tháng 09 närn 
20 19. Thai hn cho vay là 60 tháng tir ngày tiêp theo cCa Ngày giâi ngân von vay thn dâu. Mic dIch sir duing v6n vay cCa khách hang là thanh toán cac chi phi 
hqp pháp, lwp l' và hp l lien quan dn vic du ti.r tài san C6 djnh phiic vi hoat  dng san xuât kinh doanh cüa Khách hang; thanh toán bü dp cac chi phi du tu 
hcip pháp, hcp l', hcxp l ma Khách hang dà thanh toán clii phI cho phtwng an du tu' vi.rqt phân v6n ttr çó t6i thi8u phài tham gia theo phC duyt cüa Ngan hang 
TMCP Ngoai thuung Vit Narn. Läi suât cho vay trong han  bang lãi suât Ca sâ cong (+) bién d: 3,3%/närn vâi d6ng Vit Nam (VND), 3,8%/närn vài d6ng Do-la 
M (USD), lãi sut cho vay di.rçc diôu chinh djnh kS'  03 (ba) tháng/lân k ti Ngay giái ngân v6n vay In du. Hinh thic dam bào khoán vay là may mOo thi6t bj 
mâi hInh thành trong tirang lai tir v6n vay và v6n tr có thuc phtrong an &iu ti.r theo Hqp ding the chp may moe thi6t bj s6 0063/1928/TCDN1 ngày 21/08/2019. 
Phii lic licrp d6ng sra dôi, bO sung ngày 13/5/2020 v vic duy tn Han  rnOc Bao thanh toán ChuyOn bit d6n h6t ngày 16/8/2020. 

(8) Vay dài han  Ngân hang TMCP COng Thuong Vit Narn: g6m cáo Hop  d6ng vay S6 01/2018-HDDCVDDADDT/NHCT9O8-NHABECO ngày 04/06/20 18, 
han mi'rc vay không vtrqt qua 32.000.000.000 VND; Hqp dOng vay so 01/2017-HDCVDADT-SDBSO2/NHCT9O8-NBC ngày 21/04/2017, han  mrc vay không 
vuçit qua 21.300.000.000 VND; Hcrp d6ng vay S6 02/2017-HDCVDADT-SDBSO2JNI-ICT908-NBC ngày 18/09/2017, han  mi.rc vay khong vuVt qua 
36.000.000.000 VND. Mic dich vay de thanh toán các clii phi du tir hgp pháp, hp'p l theo quy djnh. Phucing thi'rc cho vay thng thn. Thai han  cho vay 60 tháng 
k6 ttr ngày giãi ngân. Läi suât cho vay là lãi suât diêu chinh, lãi trong han  ghi trên tlrng giây nhn nçi, lãi suât qua han  bang 150% läi suit cho vay, lãi chrn trá thI 
trã lãi theo mc lãi b&ng 10%/näm. HInh thrc dam báo khoãn vay bang hcrp d6ng th6 chp tài san s6 02/2017-HDTC MMTB/NHCT9O8 và cam k6t bâo länh bang 
tài san. 

(9) Vay cüa Ngân hang TMCP Cong thirong Vit Nam — Chi nhánh 2 Tp. H ChI Minh theo Hçcp ding tin dang  s6 11/2017-HDTDDAJNFICT9Q4-
NBDUCLINH ngày 17/01/2017; SO tin cam kêt cho va': 200.000.000.000 ding (hoc ngoai t tuclng duang); Mc dich scr diing: Thanh toán các chi phI du tu 
hqp pháp Dr an Nhà may djch viii ma' gia cong xut khau tai  khu ph6 1, Thj trãn VO Xu, Huyn Dtrc Linh, Tinh Binh Thun; Thai hn cho vay cac khoán 
da là 96 tháng k8 tfr ngay giài ngân dau tiOn, ThOi gian an han  là 12 tháng k6 tmr ngày giãi ngân du tien; Lãi sut cho vay tai thai diem k Hqp d6ng d6i vâi cho 
vay b&ng YND là 7,8%/näm, d6i vó'i cho vay bang USD là 4,4%/närn, có giá trj c6 djnh trong vOng 12 tháng k6 tr ngày giái ngân dâu tiên, sau do, läi sut cho 
vay dir9c xác djnh theo phuang thüc thã n6i Va diéu chinh theo quy djnh cüa Ngan hang, läi suit dtrc diêu thinh 01 tháng 01 lan, vào ngày 25 hang tháng; Bin 
pháp báo dam ti6n vay: th chap tài san là may moo thit bj, cOng trInh xây drng thuc s& hu cCa COng ty. 
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TONG CONG TY MAYNHA BE-CONG TY CO PHAN 
Báo cáo tài chinh hcp nhAt gi&a niên dO cErn k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2020 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HP NHAT Glf!A NIEN DQ (TIEP TIIEO) Mu B 09a-DN/HN 

5.15 Von chü s& Ii&u 

a. Di chiu bin dng von chü s& hfru 
Dun vi tInh: VND 

Von dan hr Qu5 &iu tu Lçi nhun sau thu Li Ich CO dông 
cOa chü s6 hüu phát trin chira phân phOi không kim soát TOng 

S dir tai 01/01/2019 182.000.000.000 46.389.848.609 86.602.875.905 114.615.334.633 429.608.059.147 

Tang trong nm 1.567.893.187 48.872.759.660 24.521.098.325 74.961.751.172 

Lçii nhun sau thu 48.872.759.660 11.655.898.325 60.528.657.985 
Phân phi lçii nhu.n 1.567.893.187 1.567.893.187 
Cong ty con tang vön diu 1 12.865.200.000 12.865.200.000 

Giãm trong nãm 70.183.888.465 31.158.785.087 101.342.673.552 

Qu' dAu Ui phát trin 1.725.267.538 115.535.414 1.840.802.952 
Qu5' khen thuOng phc iqi 16.347.654.196 4.192.362.263 20.540.016.459 
Chia c tirc 45. 5 00. 000.0 00 11.984.722.833 57.484.722. 833 
Giám do thanh 1> Cong ty Bt dng san Nhà 13 13.626.173.019 13.626.173.019 
Giàm khác 6.610.966.731 1.239.991.558 7.850.958.289 

S dir ti 3 1/12/2019 182.000.000.000 47.957.741.796 65.291.747.100 107.977.647.871 403.227.136.767 

s6 dir ti 01/01/2020 182.000.000.000 47.957.741.796 65.291.747.100 107.977.647.871 403.227.136.767 

Tang trong k5' 52.022.822 26.453.825.455 5.105.565.026 31.611.413.303 

Lçii nhun sau thu - - (10.641.957.167) (5.894.434.974) (16.536.392.141) 
Phân ph& lqi nhun - 52.022.822 - - 52.022.822 
COng ty con tang von diu 1 - 11.000.000.000 11.000.000.000 
Tang do hp nhât 37.095.782.622 37.095.782.622 
Giãm trong k5' 109.431.979 2.080.410.014 23.785.231.227 25.975.073.220 

Qu du ti.r phát triOn - 52.022.822 42.564.534 94.587.356 
Qu khen thträng phüc 1çi 781.539.192 566.724.206 1.348.263.398 
Giãm do hçip nht 21.977.990.487 21.977.990.487 
Giãm khác 109.431.979 1.246.848.000 1.197.952.000 2.554.231.979 

SO dir tai 30/6/2020 182.000.000.000 47.900.332.639 89.665.162.541 89.297.981.670 408.863.476.850 



Cho k' k toán 
6 tháng kt thüc 
ngày30/6/2020 

VND 

Cho k' k 
6 tháng kt thüc 
ngay30/6/2019 

VND 

Doanh thu 1.766.757.089.835 2.131.764.662.675 
Doanhthubánhàng 1.757.410.828.764 2.118.429.317.745 
Doanh thu cung cp djch vi 9.346.261.071 13.335.344.930 

TOng 1.766.757.089.835 2.131.764.662.675 

Các khoãn giãm trir doanh thu 3.550.166.093 10.065.868.948 
-Chiêtkhâuthuongmi 382.514.675 843.630.780 
-Giàmgiahàngbán 3.167.651.418 9.177.858.386 
- Hang ban bj trâ 1i 44.379.782 

Doanh thu thun 1.763.206.923.742 2.121.698.793.727 

I ' 5.16 Doanh thu thuan ye ban hang va cung cap dich vij 
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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chinh hcrp nht gifa niên d cho kS'  k toán 6 tháng kt thiic ngày 30/6/2020  

a THUYET MINII J3AO CÁO TAI CIII Nil HOP NILAT GIUA MEN DQ (TrEP THEO) Mu B 09a-DNJHN 

• 
5.15 Vn chü s& h&u (Tip theo) 

b. Chi tit vn chü s& 
30/06/2020 T5'1 01/01/2020 T5'I 

VND % VND 

Tp doan Dêt may Vit Nam 50.400.000.000 27,69% 50.400.000.000 27,69% 
CongtyCph.n4M 17.800.000.000 9,78% 17.800.000.000 9,78% 
Các c dông khác 113.800.000.000 62,53% 113.800.000.000 62,53% 

Tng 182.000.000.000 100% 182.000.000.000 100% 

• c. Các giao djch v vn vó'i chü s& htiu và phân phi c tfrc, chia Içi nhun 

a Chokktoán Chokrktoán 

• 6 tháng kt thüc 6 tháng kt 
ngày 30/6/2020 ngày 30/6/2019 

a v   

• V6n gop ti ngày 01 tháng 01 182.000.000.000 182.000.000.000 

• Von gop tang trong näm 

Vn gop giám trong näm 

I Vn gop t3i ngày 30 tháng 06 182.000.000.000 182.000.000.000 

C tirc thrqc chia 45.500.000.000 

• 

I 

• 

• 

• 

• 

a 

• 

• 

• 

d. Cphiu 
30/6/2020 01/01/2020 
Co phiu C phiu 

S linyng c phiu dang liru hành 18.200.000 18.200.000 
COphikph6thông 18.200.000 18.200.000 
CO phiu tru 

Mnhgiacdphk4udanghruhanh(VND/CF) 10.000 10.000 

I 
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Cia von hang ban 1.459.221.875.978 

Cia vn cüa djch vii dã cung cAp 2.794.205.934 
1.703 .3 80.3 58.275 

1.437.264.004 

1.704.817.622.279 Tong 1.462.016.081.912 

5.18 Doanh thu hot t1ng tài chInh 
Chok3'ktoán 

6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2020 

YND 

Cho k3 k ton 
6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2019 

VND 

.4 

5.19 Chi phi tài chInh 
Cho k k toán - . - 6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2020 

VND 

6.017.365.374 
2.319.663.000 

11.664.158.694 
3.289.715.086 

23.290.902.154 

3.858.112.336 
7.662.954.668 
8.219.382.231 

19.740.449.235 

Cho k k toán 
6 tháng k& thüc 
ngày 30/6/2019 

YND 

Lâi tin gfri, tin cho vay 
Ct tirc, lcii nhun thrqc chia 
Läi chënh 1ch t' giá 
Li thanh 1 khoãn du tu vào doii vi khác 

Tng 

43.381.439.828 
8.413.836.760 

51.795.276.588 

39.089.274.598 
11.959.654.613 

51.048.929.211 

LAi tin vay 
L chênh 1ch t' giá 

Tng 

Cho ky ke toan 
6 thang ket thuc 
ngày 30/6/2019 

VND 

5.20 Chi phi ban hang 
Cho k k toán 

6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2020 

VND 

TONGCONGTYMAYNBiABE-CONGTYCOP1TAN 
Baa cáo tài chmnh hp nht gitia niên d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT GIU'A NLEN 00 (TIEP THEO) 

5.17 Giá vin hang ban 
Chok5"ktoán 

6 tháng k& thiic 
ngày 30/6/2020 

WD 

Mu B 09a-DN/HN 

Chok5Tktoán 
6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2019 

VND 

Chi phi nhãn viên 
Chi phi nguyen 4t 1iu, bao bI 
Chi phi dung cii, d diing 
CM phi khu hao TSCD 
Thug phi và 1 phi 
CM phI djch vmuangoài 
Clii phi bang tien khac 

Tng 

25.902.299.177 
1.690.421.438 
1.495.816.246 
2.739.612.042 

53.812.000 
87.926.144.188 
9.867.834.281 

129.675.939.372 

33.226.289.263 
2.281.862.044 
1.904.981.524 
2.843.508.411 

80.294.090 
100. 146.24 1.496 

14.792.458. 106 

155.275.634.934 
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TONG CONG TYMAYNHA BE- CONG TYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh hop nht gifla niën d cho k5' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2020 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINE! HQP NIHAT GIiYA MEN DQ (TIEP T}[EO) 

5.21 Chi phi quãn 15' doanh nghip 

Mu B 09a-DN/Ifl4 

Cho kS'ktoan 
6 tháng kt thñc 
ngày 30/6/2020 

VND 

Cho k' k toáu 
6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2019 

VND 

Chi phi nhân viên quail 15' 
Chi phi vt 1iu quân 15' 
Chi phi d dung van phông 
Chi phi khu hao TSCD 
Thus phi và 1 phi 
Chi phi djch vi mua ngoài 
Chi phi bang tin khác 

85.138.200.084 
3.465.584.796 
2.242.731.062 
9.931.695.9 10 

742.093.417 
36.766.879.241 
18.809.650.6 15 

129.823.722.129 
5.539.117.712 
3.505.627.411 

14.449.011.650 
832.768.044 

25.3 15.83 9.262 
35.045.568.704 

Tng 157.096.835.125 214.511.654.912 

5.22 Thu nhp khác/ Chi phi khác 

Cho ky ke toan Cho k5' k toán 
6 tháng kt thüc 6 tháng kt thüc 
ngày 30/6/2020 ngãy3OI6/2Ol9 

YND YND 

Thu nhçlp khdc 
Thanh 15' nhucrng ban tài san c djnh 30.744.317 875.397.461 
Thu hM nguyen 4t 1iu 
Xir 15' chênh 1ch gia cong 17. 123 .3 56 
Cho thuê mt bang 2.457.272.664 
Thu nhâp tir tài tra 733.984.230 
Thu nhp do xr 15' cOng nq 1. 141. 824.029 
Thu cuâc phI 4n chuyn, FOB 839.565.675 
Thu nhâp tir Tamurakoma & Co.Ltd 1.142.738.787 2.6 15.320.624 
Thu nhap tir dich vu giao nh.n, xuAt nhp khu 921.050.000 
Các khoãn khác 4.098.986.069 13 .043 .8 10. 821 
Tng 11.383.289.127 16.534.528.906 

Chi phi khdc 
Xfr 15' chOnh Ich gia cong 670.858.806 
Các khoân bj pht 67.844 2.68 1.177.703 
Các khoãn khác 3.486.888.362 3.963.949.575 

Tng 3.486.956.206 7.315.986.084 

Thu nhp khác/chi phi khác thun 7.896.332.921 9.218.542.822 
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TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tài chInh hQ'p nht giva nien cho kS' k toán 6 tháng kt thñc ngày 3 0/6/2020 

THIJYET MThH BAO CÁO TAT CHfNH HQP NHAT GIUA NIEN BQ (TIEP 1HEO) 

5.23 Läi co' ban trên c phiu 
Chok5ktoán 

6 tháng kt thic 
ngày 30/6/2020 

VND 

Mk B 09a-DN/HN 

Cho ky ke toan 
6 tbáng kt thüc 
ngày 30/6/2019 

VND 

Lqi nhun sau thus thu nhp doanh nghip (10.641.957.167) 

Giãm do trIch 1p Qu khen thtràng phüc lçii 

(VND) 

Lgi nhu.n hoc 1 phân b cho c dông sO' hthi 
(10.64 1.957.167) 

c phiu pM thông 

C phiu pM thông dang hru hânh binh quê.n 
18.200.000 

trong kS'  (c phiu) 

3.463.578.784 

(2.312.856.669) 

1.150.722.115 

18.200.000 

LJ co' ban trên c phiu (VNJ3/cii phiu) (585) 63 

6. THÔNG TIN KHAC 

6.1 Giao djch và s dir vói ben lien quan 

Giao djch mua hang hóa, djch vçi trong k' 
Cho k5' k ton Cho k k toán 

6 thang ket thuc 6 thang ket thuc 
TInh cht ngày 30/6/2020 ngãy 30/6/2019 

Ben lien quan Mi quan he giao dlch VND YND 

Qun áo 128.791.568 
Din, an, nirâc, 

Cong ty CF DAu tiz & Phát trin thuOmáy Cong ly liOn kt 
Djch vii Thucing mai Nba BO TiOn thuO nba 

138.319.420 

110.809.550 

34. 670.276 

22 1.021.600 

01 

Khác 8.000.000 9.875.000 
Thiat bj các loai 22.700.000 

Cong ty CF Tu vn Din, an, nithc, 
Cong ty liOn k& 

Cong ngh Nhà Be thuO may 
TiOn thuO nhà 

82.850.649 

102.630.000 

36.43 8.62 8 

299.640.000 

Cong ty liOn kt Quan a 22.222.728 
Cong ty CF Xây lap Din, an, rnràc, 
Cong nghip Nhà Be thuO may 

TiOn thuO nhà 

88.494.844 

69.630.000 

28.068.063 

139.260.000 
Cong ty CP May Song Tin Cong ty liOn kt Quan a 54.409.091 21.004.004 

Din, an, rnrO'c, 
thuO may 

Nguyen phit Iiu 

7.280.000 

7.98 1.818 

14.560.000 

78.472.727 
Khác 109.8 15.000 439.344.150 
Qunáo 11.3 14.545 

Chi nhánh COng ty CF May Song COng ty liOn k&t Din, an, rnthc, 
20.009.000 

Tin - Xi nghip May An Giang thuOmáy 
Khác 62.964.145 

COng ty CF May Cong ty liOn kt Quan a 167.092.000 
Nba Be - SOc Trang Khác 7.270.000 
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TONG CONG TY MAY NRA BE- CONG TY cO PHAJ 
Báo cáo tãi chInh hqp nht gitta nién d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINE HQP NHAT GJIYA NIEN DQ (TiE]? THEO) Mu B 09a-DN/HN 

6.1 Giao djch và s dir vói ben lien quan (Tip theo) 

Giao djch mua hang hóa, djch v trong k57 Tip theo) 

Cho ky ke toan 
6 tháng kêt thüc 

Cho ky ke toan 
6 tháng kt thOc 

Tinh chat ngày 30/6/2020 ngãy 30/6/2019 
Ben lien quan Mi quan h giao dich VND VND 

Cong ty C Phn Du Tu & Phát COng ty lien kt PhI vn chuyn 27.883. 175.3 19 20.572.636.860 
trin Dch vii Thucing mi Nhà Be Khác 15.825.028.615 49.003.209.666 

Thit bj các 1oi 11.500.000 7.621.347.000 

COng ty CP Tir Vn COng ty lien kt Djch vibãotrI 
COng ci, dung ci 181.960.000 

1.600.000 
7.080.000 

COng Ngh Nhà Be Khác 
VAn phOng ph.m 
Sia chta 3.4 10.000 

COng ty lien kt Thit bj các loai 841.844.680 
Cong ty CP Xây Lp Cong Nghip Cong cii, dung ci 550.747.400 1.622.160.048 
Nhà Be Khdc 

Sra chüa 28. 181.800 
Cong ty CP May SOng Tin Cong ty lien kt Gia cOng 4.888.084.525 

Chi nhánh Cong ty CP May SOng 
Tin - Xi nghip May An Giang 

COng ty lien kt Gia cOng 5.569.396.842 

Cong ty CP May Nhà Be 
COng ty lien kt Gia cOng 17.826.801.809 

- Soc Trang 
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TONGCONGTYMAYNFLABE-CONGTYCOPHAN 
Báo cáo tái chInl1 h9p nht giUa niên d cho k$' k toán 6 tháng kt thác ngây 3 0/6/2020 

THUYET MINII BAO CÁO TAI CHINIL HQ1 NHAT GICJ'A MEN DQ (TIEP THEO) Mu B 09a-DN/HN 

6.1 Giao dlch  vã s dir vOi ben lien quan (Tip theo) 

S6 dir vói các ben lien quan 
30/6/2020 01/01/2020 

Ben lien quan Mi quan b VNI VND 

Phãi thu khác dãi han 
Cong ty CF May Nba Be - SOc Trng COng ty lien kt 8.700.000.000 4.000.000.000 

Phãi thu khãc ngn hn 
COng ty CP Du ti.r & Phát tri&i Djch vit - Thuang mai  Nhà Be COng ty lien kt 119.547.395 193.820.630 
Cong ty CF May GiaPhOc COng ty lien k& 26.259.359.027 29.785.602.738 
Cong ty CP May Nhà Be - Soc Träng COng ty liOn kt 3.101.525.489 155.246.564 
COng ty CP May SOng Tin COng ty liOn kt 3.072.000.000 
T.p Doàn Dt May Vit Narn C dông IOn 59.762.898 
COng ty CP Thtrcing mi Nhà Be Du tu khác 
COng ty CP Tu v.n COng ngh Nba Be COng ty liOn k& 36.357.614 44.385.523 
COng ty CP Xây 1p Cong nghip Nba Be COng ty liOn kt 20.782.821 16.043.781 

Phãi thu khách hang 
Cong ty CP Du tix & Phát frin Djch vi - Thuong mi Nhà Be COng ty liOn k& 124.679.065 125.385.013 
Cong ty CF May Gia PhOc Cong ty liOn kt 53.981.621.036 
Cong ty CP May Nba Be - SOc Tràng COng ty liOn kEt 1.165.631.134 1.105.293.443 
COng ty CP May Song Tin Cong ty liOn k& 97.048.000 
Tp Doàn D May Vit Nam C dOng IOn 67.052.263 67.052.263 
Cong ty CP Tu v.n COng ngh Nha Be COng ty liOn k& 188.155.000 
Cong ty CF Xây Ip Cong nghip Nhà Be COng ty liOn kt 76.593.000 6 1.721.000 

Phãi trã ngir01 ban 

Cong ty CP Du ttr & Phát trin Djch vi - Thtrcing mai  Nba Be COng ty liOn kt 412.040.875 302.097.139 

COng ty CP May 9 COng ty liOn k& 304.429 304.429 
COng ty CP May Gia PhOc COng ly liOn k& 1.272.653.904 
Cong ty CP May Nba Be - SOc Träng COng ty liOn kà 1.265.279.152 
Cong ty CP May Song Tin COng ty liOn k& 1.162.104.145 2.122.626.083 
COng ty CP Tu v&i COng ngh Nhà Be Cong ty liOn kt 3.4 10.000 566.065.500 
COng ty CP Xây 1p COng nghip Nhà Be COng ty liOn k&t 582.799.030 250.036.380 

Trã tru6c cho nguOi ban 
Cong ty CF May Gia PhOc COng ty liOn k& - 5.326.799.899 
COng ty CP May Nba Be - SOc Trng COng ty liOn k& 4.520.036.073 

6.2 Cong c tài chInh - Quãn 1 rüi ro 

Quãn 1 rüi ro vn 

Tng Cong ty quãn tn ngusn vn nhm dam báo rang Tng Cong ly Co th vira hot dng lien tiic 
vOa thi da hóa lcri Ich cüa các Co dong thông qua tôi i.ru hóa sO du nguôn vOn va cOng nç. 

Cu tr(ic vn cüa Tng Cong ty gm cO cac khoãn nq (bao gm cac khoán vay nhix dä trinh bay t?i 
Thuyêt minh s 5.14 tth di tiên và các khoán tirang di.rang tiOn) và phán vOn thuc sâ hthi cüa các cO 
dông cüa Cong ty me gôm von gOp, cac qu dj fru và igi nhun sau thuê chua phán phôi. 

Các chInh sách k toán chü yu 
Chi tit các chInh sách kO toán chU yêu và các phirong pháp ma Tng Cong ty áp ding (bao gOrn 
các tiOu chI dO ghi nhn, co' s& xác djnh giá trj và co' s& ghi nhn các khoãn thu nh.p và chi phI) dOi 
vâi trng Ioai tài sãii tài chInh, cong nq tài chmnh và cong cii von thrgc trinh bay chi tiOt ti Thuy& 
minh s 4. 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçip nht giia nien d cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 30/6/2020 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHiNTI HaP NHAT GIYA MEN DQ (TIEP THEO) 

6.2 Cong ci tài chinh - Quân I rüi ro iTip theo) 

Các 1oi cOng ciii tãi chInh 
Giá trj ghi s 

Mu B 09a-DN/IIN 

30/6/2020 01/01/2020 
VND 

Tài san tài chInh 
Tin và các khoán tucmg duong tin 303.845.518.439 283.695.607.662 
Phâi thu khách hang và phãi thu khác 637.074.459.023 858.237.099.232 
DAu tu tái chInh ngn han 13.604.951.288 7.607.920.548 
DAu tu tài chInh dài han khác 41.922.755.785 37.3 72.640.699 

Tng 996.447.684.535 1.186.913.268.141 

Cong nç tài chmnh 
Các khoán vay 1.631.346.879.620 1.823.833.038.438 
Phãi trá nguOi ban và phãi trâ khác 484.259.569.092 496.140.828.116 
CM phI phái trá 28.292.425.423 29.781.504.898 

Tang 2.143.898.874.135 2.349.755.371.452 

Tang Cong ty chua dánh giá giá hj hp ly" cüa tài san tài chinh và cong nq tài chInh tai  ngày kt 
thüc niên dt kê toán do Thông tu 210 ciing nhtr các quy djnh hin hãnh chua CO htràng dan cii the 
v vic xác djnh giá tn hcnp 1' cUa cac tài san tài ehInh và cOng ng tài chInh. Thông ti.i 210 yOu câu 
áp dirng Chuãn mrc Báo cáo tài chInh Quôc tO ye vic trmnh bàyBáo cáo tài chInh và thuyOt minh 
thông tin dOi vói Cong Ci1 tài chInh nhung không dua ra huàng dOn ttrcrng throng cho vic dOnh giá 
va ghi nhn cong c1i tài chInh bao gm cã ap ding giá trj hcTp 1, nhAm phü hçrp vOi Chu.n mvc 
Báo cáo tài chInh Quôc tO. 

Mijc tiêu quãn 1 rüi ro tài chinh 

Rüi ro tài chInh bao gm rñi ro thj tnrOng (bao gm rOi ro t' giá, rOi ro läi suit và rOi ro v gia), 
ro tin dpng, rUi ro thanh khoOn và riM ro thi suât cOa dông tiOn. 

Rüi ro thi trrông 

Hoat dng kinh doanh cüa Tng Cong ty së chü yu chju riM ro khi CO sir thay di v t'giá h'i doái 
va 1i su.t. Tng Cong ty không thc hin các bin pháp phOng ng'ra riM ro nay do thiOu thj trlr&ng 
mua các cong ci tài chInE. 

Quán lj rzi ro t' giá 

Tang Cong ty thiic hin mt s các giao djch có gc ngoi t, theo do, Tng Cong ty Se chju riM ro 
khi Co bin dng vO t giá. Tong COng ty không thjc hin bin pháp dam bàn do thiOu thj trung 
mua các cOng ciii tãi chInh nay. 

Quân 1j5 rüi ro Mi suôt 

Tng Cong ty chju i-ài ro lAi suAt trçng yu phát sinh tr các khoàn vay chju lai suât dã duc k kt. 
Rüi ro nay së do Tong COng ty quán trj bang cách duy tn a mirc dO hcrp 1 các khoOn vay và phOn 
tIch tirth hinh cn1i tranh trên thj tnthng d có dtrçic lAi suit có lqi cho TOng COng ly tir các nguôn 
cho vay thIch hcfp. 
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U
TONGCONGTYMAYNHABE-CONGTYCOPHAN 
Baa cáo tài chfnh hçp nh&t gilta niên d cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020  

• THUYET M]NH BAO CÁO TAT CHINH HQP NIL&T GrffA MEN DQ TIEP THEO) Mu B 09a-DNIHN 

6.2 Cong ci tài chinh - Quãn I rüi ro (Tip theo) 

•
Rltirovgiá 

• 
Các c phMu do Tng Cong ty n.m gilt bj ánh hrncng bâi cac rüi ro th tnxng phát sinh tir tInh 
khOng chäc chàn ye giá trj tirang lai cia cô phiêu dâu tir. TOng COng ty quãn l rüi ro ye giá CO 

• phiu bang cách thiêt 1p han  mi'rc dau tir. HOi  dông Quãn tn cüa Tong Cong ty cling xem xét và 
phO duyt cac quyêt djnh dâu ttr vào cô phiéu nhu ngãnh nghê kinh doanh, TOng Cong ty dê dâu ttr, 

• v.v. Tong Cong ty dánh giá rh ro ye giá cô phiêu là khOng dáng kê. 

• Tang COng ty chju rüi ro v giá cha cOng ci vn phát sinh tr các khoãn du ttx vào các COng ty con 
và Cong ty lien kht. Hi dOng Quàn trj cha Tong Cong ty xem xét và phô duyt các quyêt djnh dâu 

U tir vào Cong ty con và Cong ty lien kêt nhis ngành nghê kinh doanh, COng ty dO dâu tu, v.v Các 
khoãn dâu tir vao các COng ty con va COng ty lien kOt di.rc nam gilt khOng phãi cho mizc dIch kinh 

• doanli ma cho miic dich chiOn hrp'c lâu dài. Tong Cong ty khOng có djnh ban các khohn dâu tir 
nay trong tuang Iai gãn. 

. Tng Cong ty mua nguyen 4t 1iu, hang hóa tir cac nhà cung cp trong và ngoài rnr&c d phiic vi 
cho hoat dng san xuât kinh doanh. Do 4y, TOng Cong ty Se chju rüi ro tin vic thay dôi giá ban 
cha nguyen 4t lieu, hang boa. 

• 
RüirotInding 

• Rhi ro tin diving xãy ra khi mt khách hang hoc di tác khOng dáp irng di.rcic các nghTa vt trong 
hgp dOng dan den các tOn that tài chInh cho TOng COng ty. TOng Cong ty có chInh sách tin ding 

• phin hçrp va tlurOng xuyOn theo dOi tInh hinh dO dánh giá xem TOng Cong ty cO chju rh ro tin dimg 
hay không. TOng Cong ty không co bat k' rhi ro tIn d%Ing tr9ng yOu nào v&i các khách hang hoc 

• dOi tác b&i vi các khoãn phái thu dOn tin mt sO hrcmg Ian khách hang hot dng trong nhiu ngãnh 
khác nhau và phan bO 6 các khu virc dja 1 khác nhau. 

• CON 
Quhn 1 rñi ro thanh khoan Tt 

• 

Mic dIch quãn l' rhi ro thanh khoân nhm darn bào dh ngun vn d dáp Crng các nghia vii tai CPA' 
U chInh hin ti và trong tirong lai. TInh thanh khoãn chng duçc TOng Cong ty quãn l nhäm darn 
• bão mire phi tri giüa cOng my dOn han  và tài san dOn han  trong närn cn mire eO the thrçce kiOm soát - 

dOi vOi so vn ma TOng Cong ty tin rang có the tao  ra trong näm do. ChInh sách cha TOng COng ty 

U
là theo döi thithng xuyOn các yOu câu ye thanh khoan hin tai  và dir kiOn trong tirong lai nhäm dam 
bão Tong COng ty duy frI dii mire dir phOng tiOn mit, cac khoãn vay va dii vOn ma eác chir sc hltu 

• 
cam kêt gop nhäm dáp frng các quy djnh ye tInh thanh khoãn ngan hn ya dài han hcm. 

• Bang dtrai day tnInh bay chi tit các mire dáo han  thea hcrp dng eOn lai  di vâi cOng ncr tài chInh 
phi phái sinh và thM han  thánh toán nhi.r da dtrçrc thOa thun. Bang nay diiqc trInh bay dna trOn 

• dOng tiOn chira chit khâu cha cOng ncr tài chInh tInh theo ngày s&m nht ma TOng COng ty phâi frâ 
và lrInh bay dOng tiOn eüa các khoãn gOe và tin lãi. DOng tiOn läi dOi vái lãi suât thã nOi, sO tiOn 

• chira chiOt khau dtrçrc bat nguon thea du?rng cong thi suât tai  cuOi k' kO toán. Ngày dáo han  theo 
hqp dOng dirge dira frOn ngày sam nhât ma TOng Cong ty phâi trá. 

U 

U 

U 

I 

U 

• 
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TONG CONG TY MAY NRA BE - CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chInh hçp nht gitia niOn dO cho k' k toán 6 tháng k& thüc ngày 30/612020 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINTLI HQTP NEIAT GIIYA MEN DQ (TIEP THEO) Mu B 09a-DNfHN 

6.2 Cong cci ti chInh - Quân 1 rüi ro (Tip theo) 

Quãn J rüi ro thanh khoãn (Tip theo) 
Dixó'i1nm Tfr1-5nm Tng 

Ti30/6/2020 YND YND VND 

Phãi trà nguôi ban 
và phái trã khác 

419.500.181.747 2.204.344.264 421.704.526.011 

Chi phI phãi trâ 47.920.727.717 47.920.727.7 17 
Các khoãn vay 1.540.696.242.942 234.031.654.702 1.774.727.897.644 

Tang 2.008.117.152.406 236.235.998.966 2.244.353.151.372 

Dirói 1 nam TIr1-5nam Tng 
Ti 01/01/2020 VND VND YND 

Phãi tra nguôi ban 
và phãi trà khác 

493.552.961.662 2.587.866.454 496.140.828.116 

Chi phi phãi trã 29.781.504.898 29.781.504.898 
Các khoãn vay 1.584.225.609.030 239.607.429.408 1.823.833.038.438 

Tng 2.107.560.075.590 242.195.295.862 2.349.755.371.452 

Ban Tng Giám dc dánh giá rnc tp trung rüi ro thanh khoãn mc tMp. Ban Tng Giám dc tin 
tlr&ng rang Tong Cong ty có the tao  ra dü nguôn tiên dO dáp ng các nghra viii tài chInh khi dOn h?n. 

Bang sau day trinh bay chi tit mi.c dáo hn cho tài san tài chinh phi phái sinh. Bang &rc 1p trOn cci 
s& mirc dáo h?n  theo h9p dông chua chi& khâu cüa tài san tài chInh gôm lãi tr các tài san do, nu CO. 
Vic trinh bay thông tin tài san tái chinh phi phái sinh là can thit dO hiOu thrçic vic quãn 1 rñi ro 
thanh khoán cña Tng Cong ty khi tinh thanh khoãn di.rcic quãn I IrOn ca s& cong nç và tài san thuãn. 

Dir&i 1 näm Ttr 1-5 nam T&ig H 
Ti30/6/2020 

Tin và các khoân 

VND VND VND OAN 
dThA1 

tucmg ducing tin 
303.845.518.439 303.845.518.439 

Phài thu khách hang 
và phài thu khác 

612.331.637.804 14.742.821.219 627.074.459.023 

DAututài chInhng&ihn 13.604.951.288 13.604.951.288 

D&u P1 tài chinh dài hn khác 41.922.755.785 41.922.755.785 

Tng 929.782.107.531 56.665.577.004 986.447.684.535 

DuOi 1 näm Tir 1-5 näm lông 
Ti01/01/2020 VND VND VND 

Ti&n và các khoán 
ti.rcing &rcing tin 

283.695.607.662 283.695.607.662 

Phái thu khách hang 
và phâi thu khác 

842.399.203.481 10.337.895.75 1 852.737.099.232 

Du P1 tái chInh ngân hn 7.607.920.548 7.607.920.548 

D&u Pr tài ehInh dài hn khác 37.372.640.699 37.372.640.699 

Tng 1.133.702.731.691 47.710.536.450 1.181.413.268.141 
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Mai Van bang Dung 

TNG CONG TV 

ABE- 
CONG TV 
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COPHA 

TpHO 
Nguyen Ng9c Lan 

TONG CONG TY MAY NRA BE- CONG TY cO PHAN 
Báo cáo tài chinh hçp nht giia niên d cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 3 0/6/2020  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP N}IAT GItYA MEN DQ (TfltP TIIEO) Mu B 09a-DNIHN 

6.3 Thông tin so sánh 

Thông tin so sánh là s 1iu trên Báo cáo tài chinh hçp nht cho nãm tài chinh kt thic ngày 
31/12/2019 âã thrqc kiêm toán và Báo cáo tài chInh hcp nhât giüa niôn dO cho k)' k toán 6 thang 
kt thüc ngày 30/06/20 19 dA ducic soát xét bi Cong ty TNHEI Kiêm toán CPA VIETNAM - Thành 
vien Hng Kim toán Quôc t Moore Global Network. 

Thànhph HChIMinh, ngày 28 tháng 8 nám 2020 

Ngirôi 1p Trtr&ng p u ôn k toán / Tng Giám dc 

Dng Minh Tuyn 
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