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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 DỆT MAY HÀ NỘI    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Số: 14  / TTr-HĐQT Hà Nam, ngày 28   tháng 4  năm 2021 

 

 

TỜ TRÌNH 
V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm 

toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội 

 
 

 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

Căn cứ các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng 

công ty CP Dệt May Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; 

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính 

riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng công ty CP Dệt 

may Hà Nội, bao gồm: 

- Báo cáo của Ban giám đốc; 

- Báo cáo của kiểm toán độc lập số 18/2021/KT-AV3-TC đối với Báo cáo tài chính 

riêng; 

- Báo cáo của kiểm toán độc lập số 61/2021/KT-AV3-TC đối với Báo cáo tài chính hợp 

nhất; 

- Bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất tại ngày 31/12/2020; 

- Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2020; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất năm 2020; 

- Thuyết minh báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất năm 2020. 

Một số thông tin tóm tắt về báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 

2020 của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội như sau: 

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2020 

1. Bảng cân đối Kế toán 

             Đơn vị: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu  31/12/2020   01/01/2020  

1 Tổng Tài sản           1,482,231            1,485,156  

1.1 Tài sản ngắn hạn             490,305                494,399    

  - Tiền và tương đương tiền               17,656                  19,869    

  - Đầu tư tài chính ngắn hạn             220,800                  78,800    

  - Các khoản  phải thu ngắn hạn              127,813                154,272    

  - Hàng tồn kho             110,339                228,190    
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1.2 - Tài sản dài hạn             991,927                990,757    

  - Tài sản cố định             722,330                677,476    

  - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn                                     127,570                151,221    

  - Tài sản dài hạn khác             126,745                113,497    

2 Tổng Nguồn vốn          1,482,231             1,485,156    

2.1 Nợ phải trả          1,061,447             1,066,387    

  - Nợ ngắn hạn             609,533                607,692    

  - Nợ dài hạn             451,914                458,695    

2.2 Vốn chủ sở hữu            420,784                 418,769  

  - Vốn góp của chủ sở hữu             205,000                205,000    

  - Nguồn vốn đầu tư XDCB             136,932                136,932    

2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu  Năm 2020   Năm 2019  

1 Tổng doanh thu          1,051,531             1,276,679    

  - Doanh thu bán hàng & CCDV             969,460            1,191,204    

  - Doanh thu hoạt động tài chính               50,270                  24,290    

  - Thu nhập khác               31,801                  61,185    

2 - Lợi nhuận trước thuế                10,873                   13,576    

3 - Lợi nhuận sau thuế                  5,941                   11,586    

 

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 

1.Bảng cân đối Kế toán hợp nhất 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu  31/12/2020   01/01/2020  

1 Tổng Tài sản           1,806,969            2,144,743  

1.1 Tài sản ngắn hạn             699,586                909,033    

  - Tiền và tương đương tiền                32,960                 47,942  

  - Đầu tư tài chính ngắn hạn              242,086               121,938  

  - Các khoản  phải thu ngắn hạn               162,468               217,983  

  - Hàng tồn kho              232,824               489,240  

1.2 - Tài sản dài hạn          1,107,383             1,235,710    

  - Tài sản cố định              861,004               992,319  

  - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn                                       22,610                 23,642  

  - Tài sản dài hạn khác              157,691               150,343  

2 Tổng Nguồn vốn          1,806,969             2,144,743    

2.1 Nợ phải trả          1,271,631             1,603,087    

  - Nợ ngắn hạn              744,593            1,014,222  

  - Nợ dài hạn              527,038               588,866  

2.2 Vốn chủ sở hữu             535,339                541,656    

  - Vốn góp của chủ sở hữu              205,000               205,000  

  - Nguồn vốn đầu tư XDCB                42,658                 43,585  

  - Lợi ích của cổ đông không kiểm soát                         73,031                 79,835  
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2.Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu  Năm 2020   Năm 2019  

1 Tổng doanh thu     1,429,225       2,511,913    

  - Doanh thu bán hàng & CCDV     1,344,824      2,420,818  

  - Doanh thu hoạt động tài chính          51,620            24,991    

  - Phần lãi trong Công ty liên doanh doanh, liên kết                498                  503    

  - Thu nhập khác          32,282            65,600    

2 - Lợi nhuận trước thuế          12,452               (254) 

3 - Lợi nhuận sau thuế             6,649          (6,153) 

 

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải 

đầy đủ trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ hanosimex.com.vn 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    CHỦ TỊCH 
 

          

                (đã ký) 

 

 

 

                  Nguyễn Song Hải 


